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ت�سعى �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية �إىل ترجمة الأعمال املتميزة �إىل
اللغة العربية و كذلك ترجمة الأعمال العربية املتميزة اىل اللغات الأجنبية .ومن
الكتب التي اختريت للرتجمة اىل العربية كتاب "الفكرة القاتلة".
يعد كتاب الفكرة القاتلة الذي �صدر باللغة الفرن�سية عام  2009من الكتب
التي القت انت�شاراً وا�سع ًا يف فرن�سا و�أوروبا ملا ت�ضمنه من �أفكار جديدة وهامة.
و تنطلق فكرة الكتاب من حتليل ملعنى الفكرة ومراحل منوها وعوامل ت�ساعدها
على البقاء والت�أثري حتى تكت�سب عنا�رص ال�سيطرة واالمتداد .والكاتب من خالل
خربته يف جمال الإعالنات و�صناعة الأفكار؛ يخرب ب�أن قدرة الفكرة على البقاء
تكمن يف قدرتها على التوا�صل الدائم مع العامل املحيط بها� .إذ ان الكاتب ك�صانع
�أفكار يطرح يف هذا الكتاب ت�سا�ؤالت حول قدرة الفكرة على الإ�ستمرار �سواء
كانت الفكرة جيدة �أو غري جيدة  ،و�إذا ما عرفنا هذا ال�رس؛ ن�ستطيع �أن ننه�ض
بالأفكار اجليدة لتطغى على نقي�ضتها ،ويكون ذلك بت�سيريها يف امل�سارات
واملراحل التي يحددها الكاتب .فهناك �أفكاراً عظيمة مل يحالفها احلظ يف هذا
العامل وهناك �أفكار لي�ست بامل�ستوى الرفيع اال �أنها ا�ستطاعت �أن ت�شق طريقها
وتنمو وتتطور حتى ت�صل اىل مرحلة االقناع والقبول .فبني منو الأفكار وبقائها
وانت�صارها �رصاع دائم.
وبعد درا�سة وخربة طويله �أمتها الكاتب يف عامل الأفكار يجيب هنا على؛
كيفية عمل الأفكار و ما هي �أف�ضل الو�سائل لرتويجها و�ضمان جناتها� .إن الفهم
العميق لكيفية والدة وبقاء وموت الأفكار �أمر مهم جداً لأولئك الذين ي�سعون
�إىل ن�رش �أفكارهم .ويف هذا العامل حيث التوا�صل م�ستمر؛ ت�ستطيع الفكرة
الناجحة �أن ت�ؤثر على م�ستقبلنا �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا حمدثة يف ذلك تغيريات
كبرية ،فالأفكار نتاج الإن�سان تارة وتنتج الإن�سان تارة �أخرى.
نتمنى �أن ت�ؤدي ترجمة هذا الكتاب �إىل فهم �أحدث و�أعمق للأفكار ما ينقلنا
�إىل عامل جميل وراق ومتطور..
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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تقدمي
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الإهــداء
�إلى �سنيا وجون كري�ستوف
ال ّلذين قدحا ال�رشارة الأولى
لت�صبح فكرة هذا الكتاب واقعا ملمو�سا
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كيف تعمل الأفكار؟ ملاذا متتلك بع�ض الأفكار قدرة �أكرب من بع�ضها
�رس «الفكرة القاتلة» 1كما ي�سميها الأنغلو�سك�سون؟ كيف نبلغ
الآخر؟ ما هو ّ
�أق�صى حدود �أفكارنا؟
مت ّثل هذه الأ�سئلة خبزي اليومي ،ف�أنا مو ّلد �أفكار .تتم ّثل مهنتي منذ خم�س
ثم ال�سهر عليها لتكرب وتتكاثر.
وع�رشين �سنة يف توليد الأفكار ّ
حية ،ك ّلها تولد وحتيا ومتوت .ففي ّ
كل يوم تنبثق مليارات
الأفكار كائنات ّ
الأفكار .ال يرى ج ّلها ال ّنور ويطويها ال ّن�سيان .وفج�أة تربز �إحداها لتظهر
للوجود .تنطلق حم ّلقة باحت�شام �أو حمدثة �ضجيجا وفق تق ّلبات ال ّتيارات التي
أغلبية ح ّتى
تعرت�ضها .ت�صبح وجهة نظر فرد ّية �أو
جماعية ت�شمل الأق ّلية �أو ال ّ
ّ
تفر�ض نف�سها يف بع�ض الأحيان لت�صبح �إيديولوجيا .ولكن قبل �أن تفر�ض
إحيائية
احلية كان عليها �أن
ّ
تتحول وفقا لطبيعتها ال ّ
نف�سها ك�سائر الكائنات ّ
ومواجهتها للآخرين .ومثلما تع ّلم الإن�سان كيف ي�سيطر على البيئة ليبقى
على قيد احلياة ،ف�إنّ االنتقاء ّ
الطبيعي للأفكار يح�صل عرب املواجهة.ويقول
الدوام� :إحداهما لتقتل
جورج براك(:يجب �أن يكون للمرء فكرتان على ّ
تتحرك الأفكار يف حميط عادة
الأخرى)� .2إنّ �رصاع الأفكار ال يتوقّف الب ّتة.
ّ
ما يكون معاديا ملا هو جديد ،فهي بذلك نتاج بيئتها بقدر ما هي ثمرة خيال
مرة �أن يعبرّ �أحدهم عن فكرة �سبق لها �أن جالت
زيد �أو عمرو .كم يحدث من ّ
تتحرك
بخاطرك؟ ذلك هو �أثر روح الع�رص ،وعلى الرغم من �أنّ الأفكار التي
ّ
بطالقة ال تكاد تدركها فهي حا�رضة.
ثقافية
دينية �أو ّ
ويف الواقع ف�إنّ الأفكار التي نتلقّاها �سواء كانت �سيا�سية �أو ّ
ال�صدفة.
�أو اقت�صاد ّية �أو
اجتماعية واملاثلة يف �أذهاننا ال حت�رض هنا من باب ّ
ّ
ميكن لنا جميعا �أن نفهم كيف تعمل الأفكار فن�ؤ ّثر بوا�سطتها على العامل �رشط
�أن نعرف كيف تتف ّتح وتكرب وتفر�ض نف�سها .و�إذا كانت قدرة الإن�سان على
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املقدمــة
ّ

ّ
ال�شك فيه فالعك�س �صحيح �أي�ضا :تنتج الأفكار الإن�سان
�إنتاج الأفكار �أمرا
وت�شكله وتُعرفه� .إذ بنيت الأديان حول فكرة هّ
ّ
الل بينما تبحث الفل�سفة عن
ّ
الفن والعمل.
فكرة الإن�سان كما يتج ّلى عرب ّ
ويهدف هذا الكتاب �إىل تقا�سم املعرفة بهذه الأفكار التي اكت�سبتها من
حيث ّ
ي�شكل ال ّتوا�صل الإعالين
خالل خدمتي يف جمال العالمات ال ّتجار ّية
ُ
ويقدم معارف �ضافية حول طريقة
عاملا م�ص ّغرا يعك�س بامتياز عامل الأفكارّ .
ب ّثها وا�شتغالها .وكمثل املو�ضوع الرئي�سي الإلزامي املطروح على ّ
الطلبة
لتحريره والذي يفتح �آفاق ال ّتعبري احلر ،ف�إنّ �إي�صال الأفكار لغايات جتار ّية يتيح
عملية ب ّثها ب�ش ّتى �أنواعها وفهمها .ويكمن الفارق الرئي�سي يف قدرة
ممار�سة
ّ
البث
إعالنية على احل�صول على «الوقود» �أي املال لتجد طريقها �إىل ّ
الأفكار ال ّ
يف و�سائل الإعالم.
ويتيح العمل اليومي على الأفكار فهما �أف�ضل لطريقة عملها منذ ن�ش�أتها
ح ّتى اندثارها املحتمل .و�إذا كانت ّ
تدعي �أ ّنها فريدة ف�إنّ احلم�ض
كل فكرة ّ
النووي ّ
لكل واحدة منها ي�شبه بع�ضه بع�ضا .توجد قوا�سم م�شرتكة كثرية بني
اليومية.
الدينية الكربى وبني �سائر الأفكار االعتياد ّية
الفل�سفية �أو
الأفكار
ّ
ّ
ّ
بكيفية ا�شتغال �أدمغتنا وبالبيئة التي ت�سبح فيها:
وترتبط هذه القوا�سم امل�شرتكة
ّ
«ف�ضاء الأفكار»� ،أي عامل الأفكار الذي ّبينه تيالر دي �شاردان .3وتعي�ش
تعج بالأفكار الغ ّثة وال�سمينة
�أفكارنا يف الطبخة
الثقافية نف�سها ،طبخة ّ
ّ
أ�صلية والكلي�شيهات والتيارات الفكريّة.
وبال ّنظريات واملعتقدات ال ّ
أ�شدها
حرة ومت�ساوية يف احلقوق ،ف�إنّ � ّ
و�إذا كانت غالبية الأفكار تولد ّ
ّ
َّ
احلظ
إعالمية .و
منوا وتفتحا مرتبط بقدرته على عبور املنظومة ال
ال�شك ف�إنّ
ّ
ّ
للبث
يلعب دورا حا�سما ،غري �أ ّنه تي�سرّ لنا �أن ن�سيطر اليوم على ال ّنقاط املحور ّية ّ
حيث مل يحتج العامل �إىل الأفكار قدر
التي ت�سمح للفكرة ب�أن تفر�ض نف�سها ُ
واجتماعية،
املالية �إىل �أزمة اقت�صاد ّية
ما يحتاجها اليوم .وبعدما ّ
ّ
حتولت الأزمة ّ
جنونيا
و�رسعت املرور �إىل عامل جديد .و�إذا كان الأمر «
ك�شفت نهاية ع�رص ّ
ّ
10
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2 -Braque,Georges , Penseur sur l’art.
3 - Teilhard de Chardin, Pierre, Le Phénomène humain.
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نكرر القيام بال�شيء نف�سه وننتظر نتائج خمتلفة» ، 4ف�إ ّنه ينبغي علينا اليوم �أن
�أن ّ
ِّ
نفكر بطريقة خمالفة كي نبني �شيئا �آخر .و�أمام االحتبا�س احلراري واالنفجار
ال�سكاين ،يحتاج كوكبنا �أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل �أفكار جديدة.
ويتوجه هذا الكتاب �إىل ّ
ويت�شوفون �إىل
كل الذين يحوزون �أفكارا
ّ
ّ
خا�ص �إىل الذين يرف�ضون �أن تفر�ض عليهم
يتوجه ب�شكل
ّ
انت�صارها ،لك ّنه ّ
�أفكار الآخرين رغما عنهم .وي�سعى هذا الكتاب �أن يكون دليال ح ّتى ال نقع
ال�سيئة ون�سمح لأف�ضل الأفكار ب�أن تنت�رص.
�ضحية الأفكار ّ
ّ

الق�سم الأول
جمتمع اال ّت�صال والإمكانيات اجلديدة لربوز الأفكار

ّ
«كل �شيء ي�أتي عرب الأفكار فهي تنتج الوقائع التي تقوم
غالف لها»
مقام
ٍ
�شاتــوبريـــان
الدماغ يظهر احلاكم «الأخ
على �شا�شة عمالقة �أمام جمهور مغ�سول ّ
مرة يف التاريخ ،خلقنا حديقة
الأكرب»
ّ
ليتحدث ب�صوت جليدي«:ل ّأول ّ
الإيديولوجيا ال ّنقية حيث ميكن ّ
لكل �شخ�ص �أن يزدهر بعيدا عن وباء احلقائق
وال�ضبابية .ومي ّثل توحيدنا للفكر �سالحا �أقوى من � ّأي �أ�سطول �أو
املت�ضاربة
ّ
ريا�ضية تقذف مطرقة يف
جي�ش على وجه الب�سيطة »...وفج�أة تظهر �شا ّبة
ّ
قلب ال�شا�شة .فتندثر �صورة احلاكم «الأخ الأكرب» حتت هتافات اجلمهور
تقدم �رشكة �آبل حا�سوب
املتحرر وتظهر العبارات التالية »:يوم  24يناير ّ
ّ
1
ماكينتو�ش .و�سوف ترون ملاذا تختلف �سنة  1984عن رواية �سنة »1984
قدم �شاب يبلغ من العمر ت�سعا وع�رشين �سنة عليه �سمات الطفل
عندما ّ
الوديع وا�سمه �ستيف جوبز العر�ض الأول لهذا ال�رشيط �إىل جمهور مذهول،
باث .مل يكن ليعلم �إىل � ّأي درجة
مل يكن
متلق �إىل ّ
يتحول فيه � ُّأي ّ
ليت�صور جمتمعا ّ
ّ
خ�صية العامل ب�شكل تا ّم يف جمتمع االتّ�صال .ورغم
�سيلقي جميء
املعلوماتية ّ
ال�ش ّ
ّ
ذلك ظهرت الإنرتنات بعد �أقل من خم�س ع�رشة �سنة� .إذ ظهر معها جمتمع
الالتينية الأ�صلية التي تعني جتميع النا�س.2
االتّ�صال باملعنى الأ�صلي للكلمة
ّ
يعني التوا�صل خلق امل�شرتك� .أ�صبح ّ
كل فردٍ من الآن ف�صاعدا مرتبطا بالعامل
ك ّله .و ُيعزى ذلك �إىل �شبكة من الآالت والأ�سالك واملوجات ح ّتى �أ�صبحت
املعارف والأفكار تنتقل الآن ب�صفة فور ّية .هنا والآن.

املجتمع على ّ
اخلط

مت ّثل الإنرتنات �أداة مذهلة وميكن بف�ضلها ل ّأي كان �أن يح�شد ع�رشة �أو مائة
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الفكـــرة القاتلــة

من اال ّت�صال يف املجتمع �إلى جمتمع اال ّت�صال

�أو �ألف �شخ�ص حول فكرته و�أن ّ
ي�شكل ب�رسعة �شديدة �سلطة م�ضا ّدة حمتملة.
على �سبيل املثال ي�سمح موقع التوا�صل االجتماعي «الفاي�س بوك» مل�ستخدميه
بعر�ض بياناتهم ال�شخ�صية وااللتحاق بـ «املجموعات» التي يختارونها .يجد
ّ
كل �شخ�ص ما يروق له :الفنون والرتفيه ،اجلغرافيا ،الإنرتنات والتكنولوجيا،
ملجرد حت�صيل املتعة.
املو�سيقى ،الريا�ضات والهوايات ،الطلبة ،امل�ؤ�س�سات �أو ّ
جاذبية الأفكار وقدرتها على جتميع
يلعب الفاي�س بوك دورا رائعا لتطوير
ّ
النا�س .وقد جنحت جمموعة «خم�سة ع�رش مليون متحدون من �أجل تخفي�ض
�سعر الغاز» يف ح�شد مليوين �شخ�ص خالل �شهرين ل�صائفة  3... 2008و�أراد
�شعبية فكرتني متناق�ضتني،
م�ستخدم �إنكليزي للفاي�س بوك �إجراء جتربة لقيا�س ّ
ف�أطلق يف اليوم نف�سه جمموعتني متناف�ستني حول قانون منع التدخني يف
احلانات االنكليزية ،فجمع  328.394ع�ضوا نا�رصوا القانون� ،أي ما ي�ضاهي
عدد منخرطي حزب كبري يف فرن�سا .غري �أنّ جمموعة املناه�ضني للقانون كانوا
�أكرث عددا �إذ بلغوا  500.508ع�ضوا  .هذا اختبار ب�سيط وجمد ي�سمح بتقييم
�شعبية ّ
كل �أ�صناف
درجة الت�أييد لفكرة ما ،ذلك �أنّ الإنرتنات ت�سمح بقيا�س ّ
الأفكار ،وهو ما �أدركته �صحيفة مثل �صحيفة لوفيغارو التي تطرح يوميا
الورقية.
�س�ؤاال على قرائها عرب الإنرتنات وتن�رش النتيجة على ن�سختها
ّ
وال غرو ف�إنّ ال�شبكة بدورها ب�صدد تغيري ال�سيا�سة فقد اعتمدت احلملة
ال�شبكة ّ
متكن باراك
الرئا�سية ال
االنتخابية
أمريكية جزئيا عليها .وبف�ضل ّ
ّ
ّ
ّ
�أوباما من ح�شد  1.2مليون منا�ضل اجتمعوا يف �أكرث من � 35ألف جمموعة
حملية ّ
فعالية �سمحت بالو�صول �إىل  68مليون
ونظموا ما يناهز الـ ّ 200.000
�أمريكي ( وجها لوجه �أو عرب الهاتف) �أي �أكرث من ن�صف الناخبني .ح�صل
�أوباما على هبات من  3ماليني �شخ�ص بف�ضل الربجميات واملواقع جلمع
4
حيث ّ
متكن املواطن الأمريكي من تقدمي هبته يف ب�ضع نقرات
التربعات
ُ
لتربعاته .و�سمح له املوقع ب�إر�سال ر�سائل متتالية
وكذلك من حتديد
ٍ
هدف ّ
�إىل �أ�صدقائه لدعوتهم �إىل الت�سجيل ورفع ح�صيلة التربعات مع كل ات�صال
16
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ّ
ال�شك فيه �أنّ جمتمع االتّ�صال كان موجودا يف ال�سابق ،فاليونان
ّمما
ال ّ
تقدم �آنذاك �شك ً
الرابع قبل امليالد
القدمية كانت ّ
مركبا .ففي �أثينا يف القرن ّ
العامة
كان املواطنون ي�شاركون يف حكومة املدينة عرب الأغورا �أي ال�ساحة ّ
� ekklesiaأو املجل�س حيث يكون ال ّتعبري متاحا للجميع� .إنّ الأفكار وطريقة
أ�سا�سياتّ :
فكل �شخ�ص ميكن �أن يدافع عن فكرته ،وبوا�سطة
ال ّتعبري عنها من ال ّ
أهمية املتاحة
ت�صويت ب�سيط برفع اليد فتغدو الفكرة قانونا.ومن هنا تكمن ال ّ
�سيا�سية �أو
امل�رسحية وهي عبارة عن �سخر ّية
ال�شفاهي وجناح العرو�ض
للفن ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن ال ّتوا�صل ال ميار�س
ال�صوفيني الكبار.
ال ّت�أثري املعترب الذي ُيكت�سب بف�ضل ّ
ّ
ب�شكل نافذٍ �إ ّال يف و�سط العامل الإغريقيّ � .أما �أولئك القابعون يف اخلارج �أي
الربابرة فال وجود لهم �أو نادرا ما كانوا موجودين.والرببري هو حتديدا ذاك
يتفوه بـ «بر -بر» وهو املعادل الإغريقي لقولنا
الذي ال نفهمه فحني يتك ّلم ّ
يلثغ».ويعرف الغريب ب�أ ّنه ذاك الذي جند معه �صعوبة يف ال ّتوا�صل.
«�إ ّنه
ّ
17
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ناجح .هكذا ح�صل �أوباما على ما يناهز  500مليون دوالر بف�ضل االنرتنات
مبعدل  80دوالرا فقط لكل متربع 5فمن كان يعرف �أوباما قبل �سنتني؟ ما كان
يتط ّلب �سنوات يف ال�سابق من جمموعة منا�ضلني �أو من حزب �سيا�سي بديل
ميكن حتقيقه الآن بف�ضل ال�شبكة ب�رسعة كبرية ُ
وكلفة زهيدة .ح ّتى �أنّ الت�شفري
على القنوات التلفزية تراجع على �سبيل املثال و�أ�صبح التحول الفتا .هكذا
دخلنا بال ّت�أكيد يف ُبعد جديد ملجتمع االتّ�صال.
بعد ثورة املطبعة وو�سائل النقل والتلفزيون ،توا�صل الثورة الرقمية حتويل
العامل وتر�سيخ عوملة الكوكب ،وذلك بت�رسيع املبادالت وتقا�سم املعلومات.
وقد �أ�صبح النا�س و�أن�شطتهم معوملني بعد �أن ا�ستق ّلوا الطائرة لينتقلوا ج�سديا
وا�ستخدموا التلفزيون لنقل ثقافتهم .كما �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات متعددة
وتبث ،على غرار كوكاكوال �أو
اجلن�سيات تنتج �أ�شياء تت�شابه �أكرث ف�أكرث
ُّ
برمته.
مارلبورو� ،أفكارها وثقافتها �إىل العامل َّ

� ّأما اليوم فقد ُهدم هذا احلاجز ،مثلما �أف�صح عنه �رستوري�س يف م�أ�ساة
كورناي بقوله« روما مل تعد يف روما� ،إ ّنها موجودة حيثما �أوجد»� .6إ ّنه
متعددة يف وقت واحد .لقد دخلنا يف
�شخ�ص يقيم بطريقة مطلقة يف عوامل ّ
«ماوراء املجتمع» �أين نعي�ش ما يحدث يف قريتنا وزقاقنا و�سوقنا ولكن يف
ّ�صالية
برمته� .إنّ العوملة ظاهرة اقت�صاد ّية
قرية العامل ّ
ومالية ولك ّنها باخل�صو�ص ات ّ
ّ
وثقافية.
ّ

�صالية
الأ�سطورة اال ّت ّ

لقد ُن ّظر ملجتمع االتّ�صال بطريقة نقد ّية يف بداية القرن املن�رصم من قبل
ّ
ثم متو�ضعت
مفكرين ذوي ميوالت
مارك�سية مثل �أدورن��و �أو ماركوزّ .
ّ
من قبل علماء االتّ�صال بدءا بنوبر وينري الذي �أعلن �سنة � 1950أنّ « ّ
كل
الواقع ميكن �أن ي��� ّؤول بتعابري االتّ�صال واملعلومات» 7و�رسعان ما َ
نال
�شعبية وا�سعة يف �سنوات ال�سبعينات بف�ضل كتابات ّ
منظري
جمتمع االتّ�صال
ّ
9
8
أقرا بداه َة �أن
و�سائل الإعالم مثل مار�شال ماكلوهان �أو غي ديبور ال ّلذين � ّ
«ت�ضحى �إيديولوجيا اال�ستهالك ا�ستهالكا للإيديولوجيا» 10ويف نظر �إيريك
نوفو ُيعترب جمتمع االتّ�صال �أ�سطورة تكمن «ب�شارتها[ ]...يف متحورها على
ا�ستقاللية الأفراد ،العوملة وانقبا�ض الف�ضاء
الدمقرطة،
خم�سة وعود:الوفرةّ ،
ّ
تتحول الأ�سطورة ّ
يوم �إىل حقيقة.
ال ّزمني» .11هكذا
كل ٍ
ّ

عامل دون حواجز

تطور �شا�شات ال ّتلفزيون واحلا�سوب
�سواء ك ّنا موافقني �أم ال ،يبدو ّ
املحرك ال ّنهائي لل ّتقا�سم الثقايف� .إ ّننا ندمج ما نرى �أكرث ّمما ندمج
والهاتف هو
ّ
ما نقر�أّ .
وكل واحد م ّنا �إذا مل ُيفقد يف غمرة تدفّق املعلومات ف�إ ّنه �أكرث دراية
ّ
دميقراطيا �أ�صي ً
ال
ليتحكم يف العامل املحيط به ويزدهر فيه .وتلعب املعلومة دورا
ّ
الرقابة .ويف
فهي ت�سمح
ّ
لل�صينيني من معرفة العامل املوجود خلف �سور �صني ّ
الوقت الذي ت�سعى فيه �سلطات بيكني جاهدة ملراقبة الإنرتنات ،اخرتع فريق
18
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الرقابة باالعتماد على
برجمية
من الباحثني الكند ّيني
«الند ّ
ّ
ّ
للند» لأجل �إحباط ّ
«�شبكات ال ّثقة» مل�ستخدمي الإنرتنات الأ�صدقاء يف البلدان غري اخلا�ضعة
كل �سلطة �سلطة تعاك�سها ،ف�إنّ ّ
للرقابة .و�إذا ما ا�ستدعت ّ
كل فكرة ت�ستدعي
ّ
�صينيون م�ستخدمون للإنرتنات«ريا�ضة»
اخرتع
لقد
الفكرة».
«نقي�ض
ّ
بـ«حمرك بحث بج�سد
جديدة هي ريا�ضة رونرو �سو�سيو وميكن �أن نرتجمها
ّ
�آدمي» يرمي �إىل تعقّب م�ستخدمي الإنرتنات بوا�سطة ال ّنات� ،أولئك الذين
�سوي يف تقدير املجموعة
ال�سيا�سية �سلوكا غري
يعترب �سلوكهم من ال ّناحية
ٍّ
ّ
12
ال�س ّيء الأجدر.
املحلية  .ويف الإنرتنات مثلما هو �ش�أن ف�ضاءات �أخرى ،يتبع ّ
ّ
وي�سمح جمتمع االتّ�صال باقت�سام ّ
ال�شا�شات،
كل �شيء يف زمن واقعي عرب ّ
ويع ّزز ّ
الكونية»
حقيقيا لـ«القرية
جت�سيدا
كونية ،و ُيعطي
الطموحات الأكرث
ً
ّ
ّ
ّ
التي نادى بها ماك لوهان.13
املحلية ،بل على العك�س ،مثلما
وال يقود ذلك حتما �إىل زوال الثقافات
ّ
يربهن عليه جناح �رشيط«مرحبا بكم يف �أر�ض ال�ش ّتيني» .ال ي�ستطيع الفرد �أن
جد كبري يهيمن عليه ب�شكل ك ّلي .ففي جمتمع ّ
مركب
يحيا دائما يف عامل ُّ
يحتاج ّ
�شعبية ر�ؤ�ساء البلديّات
كل فردٍ �إىل ثوابت:منزل وموطن وبلد� .إنّ
ّ
وال ّنواب املحليني تتو ّلد من هنا ،ولكن تتولّد �أي�ضا من ماك دونالد حني تقبل
أمريكية بـ«مو�ضعة» غذائها وال ّت�أقلم مع ثقافة البلد الذي ّ
حتل فيه.
امل�ؤ�س�سة ال
ّ
كل واحد يحتاج �إىل تغذية من خالل ّ
�إنّ عقل ّ
جتذره املح ّلي ح ّتى ال يكون
حول» يف عامل معومل .قد يقو ُد «الإفراط» �إىل
منب ّتا� ،أي «ال�ضياع حلظة ال ّت ّ
المتناهي ،ويحتاج الإن�سان دائما �إىل ا�ستعادة ال ّت ّ
الإ�شباع ال ّ
حكم يف �سيل
ال�صور واملعلومات التي ي�ستقبلها .وتكمن ّ
الهبة
ّ
الطريقة املثلى يف ال ّت�أقلم مع ّ
اخلا�ص.
اجلديدة ملجتمع االتّ�صال يف اال�ستخدام ح�سب امل�ستوى
ّ
ماذا نعني باالتّ�صال؟ مل يجد الب�رش �أف�ضل من ذلك للعي�ش� .إ ّنه �رضوري
الرهانات يف نف�س
للإن�سان ومن الآن ف�صاعدا ميكن للمجتمع �أن يتقا�سم ّ
ّ
يتمكن من ّ
ال�ضواحي
الوقت ح ّتى
حل م�شاكله .ومن الأحياء ّ
عبية �إىل ّ
ال�ش ّ

لكل واحد �أن يتقا�سم خماوفه و�آماله ،مِ َ
الفاخرة ميكن ّ
ول ال حلوله مع العامل
�ضد االحتبا�س
ب�أ�رسه .هكذا ت� ّأ�س�ست حركات يف الكوكب حول الكفاح ّ
احلراري �أو الفقر.
ويجوز �أن ن�أ�سف حقّا من �أنّ جمتمع االتّ�صال ُيحكم بوا�سطة االقت�صاد(ويف
املالية) ولي�س بوا�سطة ال�سيا�سة .وبال ّنظر �إىل �أنّ املعلومة هي �أ�سا�س
ّلبه ال�ش�ؤون ّ
ميقراطية ف�إنّ جمتمع االتّ�صال غالبا ما يقود �إىل �شكل من ال ّ
ت�سي�س حيث
الد
ّ
ال ّ
ّ
العامة ب�سبب
تُغ ّل ُب جمموعات امل�صالح املخ�صو�صة على ح�ساب امل�صلحة
ّ
العاملية .و الت�سمح حدود �سلطة الأمم امل ّتحدة با�ستثمار الف�ضاء
احلوكمة
ّ
يتحرك �إ ّال بعد حدوث م� ٍآ�س ب�رش ّية �أو زالزل
االتّ�صايل العاملي� .إنّ الكوكب ال ّ
عامليتني ح ّتى ّ
تتمكن الأمم
إن�سانية حربني ّ
أر�ضية �أو ت�سونامي .لقد �شهدت ال ّ
� ّ
مالية يف �سنة
امل ّتحدة من بلوغ جرن املعموديّة .وكان علينا �أن ن�شهد �أزمة ّ
أ�سمالية.
الر�
ّ
 2008ح ّتى تطرح �أخريا م�س�ألة االنتظام و�إيتيقا ّ
الوطنية كيف تت�أقلم يف العامل اجلديد .وال�سيا�سي
ال�سيا�سية
مل تعرف الأنظمة
ّ
ّ
القوميات
تعدد
اليوم له تفكري ينبني على البعد املح ّلي �أو الوطني ولي�س على ّ
ّ
حدث �إىل ال�شباب احل�رضي عن �شوارعهم
�أو البعد ّ
ال�شامل� .إ ّنه يوا�صل ال ّت ّ
الكونية�.إ ّنهم يتوا�صلون من خالل
وبلدهم بينما هم يعي�شون بامتالء يف القرية
ّ
اخلا�ص والفاي�سبوك وتويرت ،ويرتدون نف�س �رسوال اجلينز
إر�ساليات والف�ضاء
ّ
ال ّ
وميتلكون نف�س جهاز اال�ستماع ،ويذهبون مل�شاهدة نف�س الأفالم ويتقا�سمون
احل�سا�سية تجُ اه البيئة والبعد
نف�س العواطف .و�إذا ما كانوا على درجة من
ّ
الإن�ساين فلكونهم ّ
ال�شامل� .إ ّنهم نا�ضجون �إىل درجة
يفكرون على امل�ستوى ّ
ال ين�ساقون فيها �إىل اتّباع ّتيار �إيديولوجي عاملي .و�إذا ما كان بونو قائد اليو
�سيا�سية فمن اجلائز �أن يكون على ر�أ�س �أقوى تيار �سيا�سي
تو ،قد �أطلق حركة
ّ
يف العامل .وهذا ما يربهن عليه حني حاول م�ساعدة �إفريقيا� :إ ّنه يكت�سب قدرة
�سلبية...
درب� .إنّ نظام ال ّن
فائقة يف ال ّت ّ
جومية لي�س له غري �آثار ّ
ّ
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إعالمية
العدالة ال ّ

التلفزيونية اخلال�صة يف القرن الفائت تقوم على معنى واحد
كانت الثقافة
ّ
حيث حملت خطر حتويل امل�شاهدين �إىل خ�رضوات نتيجة القدرة الوحيدة
جتدد اجلدول الإر�شاديّ .
وكل
يف ت�صفّح نف�س الربامج .وبظهور الإنرتنات ّ
ال�صعيد
ما كان يف عداد اال�ستهالك اخلامل �أ�ضحى ن�شيطا� .إنّ عري�ضة على ّ
العاملي متتاز ّ
ال�شارع بينما
بت�سول �إم�ضاءات يف ّ
بالطول وامللل حني يتع ّلق الأمر ّ
العري�ضة على الإنرتنات تتط ّلب جمهودا � ّ
أقل .نقرة �صغرية وتُطلق القارورة.
�إنّ جمتمع االتّ�صال بالإنرتنات على النطاق العري�ض ي�سمح بتعزيز �أفكاره
ال�شامل.
حرك على امل�ستوى ّ
وال ّت ّ
كان املجتمع ال ّتلفزيوين يقود �إىل اخلمول املطلق بينما جمتمع الإنرتنات
م�صريا غري
فمجرد فكرة �صغرية يف هذا ال ّنظام اجلديد ميكن �أن حتقّق
تفاعلي.
ً
ّ
ّ
ال�سخيفة التي تتم ّثل يف و�ضع قطع حلوى مونتو�س يف
منتظر .تلك الفكرة ّ
14
�سخانات باهرة متّت م�شاهدتها من قبل �أكرث من 10
الكوكا اخلفيفة لتطلق ّ
15
الرق�ص» الفيديو الهاوي الأكرث م�شاهدة على
ماليني �شخ�ص ّ � .أما» ّ
تطور ّ
يقدم رج ً
جرة ر ّثة من الأغاين ال ّناجحة فقد
ّ
ال�شا�شة الذي ّ
ال يرق�ص على وقع ّ
مرة على اليوتوب منذ �إدراجه يف �أفريل
�شوهد من قبل �أكرث من  120مليون ّ
املتفرجني الذي حقّقه فيلم تيتانيك يف الواليات
� 2006أي ما يعادل عدد
ّ
أمريكية ،وهو الفيلم الأكرث م�شاهدة يف تاريخ ال�سينما .وتلك
امل ّتحدة ال
ّ
�رشب.ولكن
حجة على �أ ّنه يف هذا الغليان الثقايف الكبري ُيوجد ما ي�ؤكل وما ُي
ّ
ّ
التقنيات امل�ستخدمة لأجل نقل �أفكار تافهة ميكن �أن تخدم ق�ضايا نافعة.
و�إذا كانت ّ
كل فكرة ميكن �أن تنت�رش ب�رسعة فائقة �صوب عدد وافر من
ال ّنا�سُ ،ي�صبح من الي�سري على ّ
كل �شخ�ص �أن يولّد وي�ؤالف �سلطة معاك�سة.
اليومية
ال�صحافة
مدونة �أن
ّ
نتحدى م�سار العامل .لقد توفرت ّ
وميكننا بوا�سطة ّ
ّ
ال�شهرية « �أتّهم» ،وكان لديغول الإذاعة ليلقي نداءه
لزوال ح ّتى يعلن كلمته ّ
لــ 18حزيران ،ومع الإنرتنات ميكن �أن ي�صمد ّ
كل واحد من الآن ف�صاعدا
21

م�ستقر يف ّ
واملجهز بالويفي..
حمل املاك دونالد املوجود يف ال ّناحية
وهو
ّ
ّ
كل ّ
عندما ي�ضحى ّ
�سكان الكوكب مرتبطني على ال ّنطاق العري�ض ،ف�إنّ
الدولة تلقى �صعوبة يف الهيمنة� .إذ �ستوا�صل
الأكذوبة
ال�سيا�سية و�أكذوبة ّ
ّ
ال�سلطات حماولة ال�سيطرة .ولكن �سي�ضحى �أمرا �شاقّا �أن ننتج �صورا مز ّيفة �إذا
ّ
وال�صادقة وامل�رشوعة .وذلك
ال�صورة
احلقيقية ّ
ما حاول �أحدهم �أن ينتج فور ّيا ّ
ّ
هو واقع احلال.
يف  10يوليو � 2008أعلنت �إيران عن اختبار �صواريخ من اجليل اجلديد.
�سمية لطهران �أربعة �صواريخ
وكانت ّ
الر ّ
ال�صورة املبثوثة يف و�سائل الإعالم ّ
املدونني بع�ض الهنات
ب�صدد االنطالق .ولكن �رسيعا ما الحظ عدد من
ّ
برجمية لل ّتهذيب
ال�صواريخ بوا�سطة
على ال�صورة ،فقد �أ�ضيف واحد من ّ
ّ
احلقيقية حيث نتبينّ منها �أنّ واحدا
ال�صورة
الرقمي .وقد انتهى الأمر بظهور ّ
ّ
ّ
من الإطالقات قد ف�شل ...يف عامل يتم ّتع فيه ّ
كل واحد بالقدرة على الفعل
وال ّت�آلف ف�إنّ ال ّت ّ
حكم ميكن �أن ُيحبط ُبي�رسٍ.
يتم ّتع الإن�سان يف قلب جمتمع االتّ�صال كما مل يتم ّتع من قبل بو�سائل ن�رش
�أفكاره �سواء لأجل اخلري حني ت�سمح هذه الو�سائل بجمع الأم��وال لأجل
إن�سانية الكبرية �أو لأجل الأ�سو�إ حني تن�رش �أطروحات القاعدة.
الق�ضايا ال ّ
لكل الأفكار اليوم �أكرث من ذي قبل ّ
�أ�صبح ّ
حظها.
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«لي�ست الكائنات هي املوجودة فعال وتكون عر�ضة لل ّتعبري
و� مّإنا الأفكار»
مار�سيل برو�ست
البحث عن ال ّزمن املفقود

نتحدث عنها
نتم�سك بها .وغالبا ما
حية .ولذلك فنحن
ّ
ّ
�إنّ الأفكار ّ
نلد فكرة؟ ذلك هو الدليل
جمردة بينما هي
واقعية حقّا� .أال نقول ب�أ ّننا ُ
ّ
وك�أ ّنها ّ
على �أ ّنها �شبيهة بالب�رش :الفكرة ال توجد مبفردها ،فهي ثمرة لقاء� ،أو «م�ضغة
اخلاليا» كما يقول الإ�شهاري فيليب مي�شال.16
ال�صباح� ،أمام املر�آة،
�أحيانا تتو ّلد اخلاليا
الع�صبية ل�شخ�ص واحد .يف ّ
ّ
ت�ستويل علينا فكرة ونحن نحلق ّ
الذقن( غالبا ما يحدث هذا للمبدعني
ال�صباح وهم �أمام
ّ
واملرت�شحني لرئا�سة اجلمهور ّية فهم يعرثون على الأفكار يف ّ
الع�صبية بع�ضها ببع�ض.
مر�آتهم) .وغالبا ما تولد الفكرة من احتكاك اخلاليا
ّ
لدينا �أكرث من فر�صة لإنتاج الأفكار ب�شكل جماعي وذلك ما يف�سرّ ح�ص�ص
الع�صف ّ
الذهني يف امل�ؤ�س�سات...
�أحيانا ميكن �أن تخطر فكرة ب�رسعة ،و�أحيانا ت�أخذ وقتا طوي ً
ال .هناك
اجليدة �أو ما
�سيئة الوالدةّ ،
م�شوهة �أو غري مكتملة .ولكن ما هي الفكرة ّ
�أفكار ّ
هي املقدرة؟ �إ ّنها ّ
كل ما يعاك�س الغر�ض املنتهي .املقدرة على االنتماء وتبلور
الر�أي .ويف �أغلب الأحيان نرقب الأفكار وك�أ ّنها �صورة بينما ينبغي �أن ّ
نفكر
ّ
فيها كما لو كانت �أفالما لها بداية وو�سط ونهاية .لذلك ينبغي �أن نحكم على
ّ
وبالطريقة التي حتفر فيها �أخدودها.
قوتها وهي يف جمرى حراكها،
ّ

كفاح الفكرة

حد ذاتها .توجد فكرة لها مقدرة و�أخرى تعوزها
جيدة يف ّ
ما من فكرة ّ
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احلية �إلى الأفكار اخلامدة على الأريكة
من الأفكار ّ

خارجية .فال ت�أخذ الفكرة
املقدرة� .إنّ قدرة فكرة على ال ّنفاذ م�رشوطة مبعايري
ّ
ميقراطية
«الد
اكتنازها �إ ّال بالقيا�س �إىل نظام يدجمها .ولن�رضب مثال على ذلكّ .
ّ
ئا�سية
ال ّت
الر ّ
ّ
�شاركية» التي جعلت منها �سوغيلني روايال �سالحها يف معركة ّ
ديناميكيتها.
�سيئا �أو ح�سنا� .إنّ تعبرية هذه الفكرة لها
ّ
ل�سنة  2007لي�ست �شيئا ّ
بالر�أي ،مثلما حدث لعبارة «ال�شرّ خ االجتماعي» جلاك
�إ ّنها «الت�صقت» ّ
ملر�شحة الي�سار فلأنّ �أ�صدقاءها اال�شرتاكيني
�شرياك .و�إن مل تكف لتهب ال ّن�رص ّ
قاموا بال ّت�شوي�ش عليها .ولأ ّنها واجهت نيكوال �ساركوزي الذي كان على
عجلة للربهنة على �أ ّنه م�شبع بالأفكار لأجل �إ�صالح البلد.
ّ
جد خمتلفة
احلي لها طاقة كامنة ُّ
الفكرة ذاتها تتحكم مثال يف خاليا الكائن ّ
نطبقه لأجل �إنتاج الباز ّالء احلمراء �أو �إنزمي قادر على �إيقاف فريو�س
ح�سب ما ّ
ال�سيدا .ولكن ،وب�شكل �آيل ف�إنّ الأفكار تعمل ب�صيغة مماثلة .ويف ال�سيا�سة �أو
ال ّت�سويق تكون الفكرة م�رشوعا وقادحا� .إذ لي�س لها غري هدف واحد :هدم
�سابقتها وتعوي�ضها لأجل �أن ت�أخذ مكانها و ُّ
حتتل الف�ضاء.
أ�سا�سية ف�إنّها
�ضيقة �أو
هام�شية �أو � ّ
ّ
و�سواء كانت الأفكار �صغرية �أو كبرية �أو ّ
تت أ� ّثر بال�سياق .ويرتهن م�صريها ّ
بالطريقة التي نلقيها بها ونك�سوها .وبف�ضل عدد
من الرباعات امل�ستخدمة ّ
كل يوم يف ال ّتوا�صل ال ّتجاري -وغالبا يف ال�سيا�سة-
قوة �أكرب لتلك الأفكار �أو لغريها ،و�أن نهبها حيو ّية �أكرب.
وميكننا �أن مننح ّ
جيد
يكت�سب البع�ض م ّنا مقدرة فائقة على �إنتاج الأفكار اجلديدة بينما ُي ُ
البع�ض الآخر تناولها .هناك باحثون يكت�شفون املعادالت اجلديدة و�أ�شخا�صا
�آخرين ي�ضعونها يف قالب .هناك َح َملة الأفكار والكا�سني لها ،وهناك من
ُيب�شرّ بها فيجعلونها قابلة لال�ستخدام .ويف �أغلب الأوقات ف�إنّ عمل الإثنني
هو من يهب الفكرة قيمتها الكاملة .و�أحيانا ،يظفر موهوبون يف بلوغ ت�أليف
�سجل � ّ
ّ
أقل خفّة ومعا� ٍرص
يخ�صهم مثل غاليلي ونيوتن وبا�ستور و�إين�شتاين �أو يف
ّ
ولكن يف �أغلب
امل�صمم فيليب �ستارك �أو الفوتوغرايف �أوليفريو تو�سكاين.
ّ
ّ
الأحيان ينبغي �أن ن�ضع �أنف�سنا مو�ضع العديدين حيث يحتاج واحد مثل �إيف
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املجردة
�إنّ املحيط الفكري،هذا العامل امل�أهول بالأفكار التي ال تُرى بالعني
ّ
ينطبع يف عقولنا ب�شكل دائم مثل �إ�سفنجة ،يكون مزدحما ح ّتى ال
ولك ّنه
ُ
نقول ب�أ ّنه �شديد االكتظاظ ،ففيه تتعاي�ش الآراء واالخرتاعات و�أمناط ال ّتفكري
إيديولوجيات.
واملعارف وال ّنظر ّيات والعقائد والأ�ساطري وال
ّ
بع�ض الأفكار حتجب �أفكارا �أخرى .والأفكار املهيمنة يف فرتة ما تُخفي
النمو االقت�صادي ت�سحق اليوم مدر�سة ال ّتفكري
املهم�شة� .إنّ عقيدة
ّ
الأفكار ّ
توهجها حتجب
املعادي للعوملة القائم على الفاقة .ذلك ما ي�شبه جنمة من فرط ّ
ما ُيجاورها .وميكننا �أن ن�صاب بالعمى ب�سبب فكرة �إىل درجة �أ ّننا نعجز على
ال�شيوعية منعت طوي ً
ال البع�ض عن ر�ؤية
عرف على ما يناق�ضها ،فالعقيدة يف
ّ
ال ّت ّ
ال�ستالينية ومنها الغوالغ.
انحرافات
ّ
ترتبط الأفكار بع�ضها ببع�ض مثلما هو �ش�أن ّ
الذ ّرات.ومثلما كتب عامل
حق لها يف الوجود»� 17إذ يتم ّتع
االجتماع �إدغار موران «:الفكرة املعزولة ال ّ
إيديولوجيات
أ�سا�سية(�أنظمة �أفكار) ت�سمح لل
ّ
غليان ثقافات الأفكار ببنية � ّ
م�ستقرة وب�أن تتع ّزز عرب ال ّزمن� .إنّ هذه العنا�رص البنيو ّية
ب�أن تت� ّأ�س�س بطريقة
ّ
لال�ستقرار تقع يف «املرجلة امل�شرتكة» ولكن يف عقل ّ
كل �شخ�ص �أي�ضا ،لذلك
فنحن ال نرى (بالأحرى ال نعتقد)املحيط الفكري بطريقة متماثلة �إذا ما كانت
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�سان لوران �إىل بيار بارجي ليحقّق ال ّنجاح.
لنتناول املجال الأدبي ،ففي جناح �أدبي مثلما هو �ش�أن هاري بوتر ،تكون
موهبة املبدع بال ّ
�شك هي �أ�سا�س ّ
ولكن ال ّنا�رش يلعب بدوره دورا
كل �شيء.
ّ
�سيد الإخ��راج ال ّتحريري وت�سويق الفكرة .وذلك من خالل �إقراره
لأ ّنه ّ
يقدمها حول امل�ؤ ّلف وت�أ�شرية العمل
لإيقاع ظهور الكتاب واملعلومات التي ّ
ال�سينمائي ومنطق �إعالن حدث ال ّتظاهرة مث ً
ال� .إنّ بع�ضا من امل�ؤلّفني �أمثال
دان براون �أو مارك ليفي �أدركوا �أ ّنهم قادرون على حتويل الكتابة �إىل عمل
جتاري دائم بوا�سطة ت�سويق الأفكار.

كل فكرة جديدة ت� ّؤول ح�سب ّ
دينيةّ .
كل عقل بال ّنظر �إىل
عقيدتنا
�سيا�سية �أو ّ
ّ
نت�رصف ّ
بالطريقة
قناعاته املوجودة �سلفا ،وبح�سب مت ّثالته للعامل� .إ ّننا ال
ّ
الزي الإ�سالمي يف املدار�س بال ّنظر �إىل كوننا
نف�سها عند �إباحة (�أو منع) ارتداء ّ
امل�سيحية �أو
من اليمني �أو من الي�سار ،من املالحدة �أو من امل�ؤمنني ،من امل ّلة
ّ
ئكية �أو بو�صفنا من ّ
إ�سالمية �أو باعتبارنا فرن�سيني م�سكونني بال ّ
�سكان بلد
ال
ال ّ
ّ
أ�سا�سيا يف ال ّأمة احلديثة.
�آخر ال مي ّثل فيه الف�صل بني الكني�سة ّ
والدولة عن�رصا � ّ
و�إذا ما كان
غالبية الفرن�سينّ مقتنعني مبنع ارتداء احلجاب يف املدر�سة ف�إنّ
ّ
للر�أي ح�صل ّ
لكل ال ّزائرين من العامل ب�أ�رسه يف منزل �آن فرانك
ا�ستطالعا ّ
ب�أم�سرتدام بينّ موافقة  %73من الأ�شخا�ص على �إباحة ارتدائه.
مرت�سخة،
ولكن �إذا كان ال ّنظام يدرج عنا�رص اال�ستقرار(�آراء مهيمنة ،عقائد ّ
هدد
�
إيديولوجيات )..ف�إنّ الغليان امل�ستدمي للأفكار املواجه لـ«روح الع�رص» ُي ّ
ّ
حتوالت يف املوقفّ .
كل ذلك يحدث مثلما هو
ا�ستقراره وي�سمح بحدوث ّ
لتيارات
اجلو الذي يخ�ضع لتغيرّات
�ش�أن ّ
مناخية ،فاملحيط الفكري يخ�ضع ّ
ّ
الدائم يف �إطار ردود فعل
حتور الو�ضع ّ
وعوا�صف وتق ّلبات من �ش�أنها �أن ّ
مت�سل�سلة .ويف الواقع ف�إنّ عددا ال ي�ستهان به من الأفكار تابعة لبع�ضها البع�ض.
ويجر حتوير عن�رص من العنا�رص حتويرا لعنا�رص �أخرى� .إنّ فكرة « ثقب يف طبقة
ّ
اخلا�صة بال ّتنمية امل�ستدامة
ثم االحتبا�س احلراري �سمحت للفكرة
ّ
الأوزون» ّ
لوكيات وب�أن
التي ظ ّلت ّ
مهم�شة ب�أن تفر�ض نف�سها وب�أن تحُ ّور املواقف ّ
وال�س ّ
تهب عددا ال ب�أ�س به من الأفكار اجلديدة.
ما تزال معركة الأفكار قائمة لأجل احتالل العقول.والفكرة الفائزة هي
مرة
التي ّ
ترت�سخ بطريقة دائمة لدى عدد وافر من ال ّنا�س� .إ ّنها تلك التي نراها ّ
واحدة ونبقى نذكرها طيلة حياتنا مثلما ينحفر فينا � ّأول جماع ،ذاك ما نعنيه
ال�سحر ّية.
بالفكرة ّ
ولكن ينبغي �أن نتح ّلى بال ّتوا�ضع واالعرتاف ب�أنّ الأفكار اخل ّ
مهددة
القة ّ
تعو�ض ب�أفكار �أخرى �أكرث عبقر ّية و�أ ّنه من احلنكة �أ ّال نن�سى ب�أنّ الأفكار
ب�أن ّ
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عندما نريد فر�ض فكرة ما فينبغي �أن ن�سعى �إىل جت�سيدها .وك ّلما �أ�ضحت
�رس انهماك رجال ال�سيا�سة
ملمو�سة ك ّلما اقتنع بها اجلمهور .وهذا ما يف�سرّ ّ
الدين يف ح�شد من العالمات :كتابات
على كتابة الكتب ،و َمل ين�ضوي ّ
مقد�سة ،كنائ�س ،ق�ساو�سة ،طقو�س .كثري من عنا�رص دميومة وانت�شار الفكرة
ّ
ٍ
أ�صلية جتعل نقدها �أمرا ّ
ال�سهولة مبكان �أن ن�ضع كتاب ر�أ�س
مركبا .فمن ّ
ال ّ
ّ
املحــك ب�شكـل �أي�رس من مراجعة
املال لكارل مـاركـ�س �أو ال ّتــوراة على
مقالة ب�سيطة يف جريدة .ومن فرط �أن تكون الفكرة ملمو�سة تنتهي �إىل بلوغ
ظهور احلقيقة� .إ ّنها تنتهي بفر�ض نف�سها على احلقيقة .ومن هنا يت�أتّى ال ّنجاح
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التي ُ
تبزغ متوا�ضعة ميكن �أن يكون لها م�ستقبل� .إنّ قدر الفكرة غري مكتوب
�سلفا .بع�ض الأفكار متوت رغم �أ ّنها �صائبة وقو ّية .ولكن ملاذا مل تنجح يف
ال ّنفاذ؟ هل كانت م�صابة بجرثومة منذ البداية؟
جيدة مبثوثة من قبل نيكوال
يلعب
ّ
الباث دائما دورا حا�سما� :إنّ فكرة ّ
�ساركوزي �أو �سيغولني روايال لها �أكرث ّ
حظا يف ال ّنفاذ من الفكرة نف�سها التي
جيدا مل�ؤ ّلف
ت�صدر عن ماري جورج بيفاي �أو فيليب دوفيلياي� .إنّ كتابا ّ
م�شهور ين�رش ب�رسعة فائقة قيا�سا بكتاب رائع مل�ؤلّف جمهول� .إنّ «عامل» ال ّزمن
ُخ�ص�ص منحة ملن يحقّق
�
أ�سا�سي .ومثلما يحدث يف اال�سرتاتيجيا الع�سكر ّية ت ّ
ّ
ال�سبق.
ّ
يجوز �أن تنت�رش �أفكار رديئة �أو خاطئة �أو ُمدانة هنا �أو تختفي �أفكار �أخرى
إيجابية بوفاة من عجز على نقلها� .إنّ ن�رش فكرة ال تنال
حقيقية �أو �صائبة �أو � ّ
ّ
ولكن الفكرة ال تهيمن
حقيقتها.
من
أو
�
بنائها
ح�سن
من
أو
�
قيمتها
من
تها
�رشعي
ّ
ّ
حقيقية �أو �صائبة ح ّتى و�إن مل تكن كذلك .ومن هنا ت�أتي
�إ ّال �إذا ما اعتربت
ّ
أهمية منح الفكرة بعدا ماد ّيا �أو مت ّثلها ح ّتى و�إن �أحلقنا بها ن�صيبا من «احلقيقة»
� ّ
أ�سا�سية .وينبغي على الفكرة �أن تنتج براهني لأجل تغذية وجودها و�ضمان
ال ّ
دميومتها.

امل�سيحية .فهل وجدت املعجزات حقّا؟ ويف ّ
كل
التاريخي للأديان على غرار
ّ
احلاالت ،فقد ُ�س ّلم بوجودها من ِقبل �أ�شخا�ص ثقا ٍة قاموا بروايتها عرب الكتابة.
وهذا ما يف�سرّ �أ ّنه ب�إمكاننا �أن نعتقد بها �إىل اليوم.
ال يرتك اجلمهور نف�سه ُلقم ًة �سائغ ًة لل ّت ّ
ال�صعب �إقناعه بفكرة
حكم .ومن ّ
جديدة لأنّ ّ
ف�ضل العقل رفاهة ال ّتعاقد
ال�سابقة� ،إذ ُي ّ
يت�شبث بقناعاته ّ
كل واحد ّ
على �إزعاج الفكرة اجلديدة.
�إ ّننا نعتقد ب�أنّ لنا م�صلحة يف االعتقاد .وقد �صدق با�سكال يف رهانه�.إ ّنني
لو�ضعيتي ككائن
الدين لأ ّنه ي�سمح يل ال ّتخ ّل�ص من الفراغ الكبري
�أعتقد يف ّ
ّ
موئله ال ّزوال�.إ ّنني �أعتقد �أنّ املغ�سلة تردي املالب�س �أكرث بيا�ضا لأنّ هذا الوهم
لل ّنقاوة يطمئنني.

زمــن العقــل النّ�شيــط

�ضد
نفعية�.إ ّنه ّ
ي�ضخم ب�شكل دائم م�صاحله ويكافح ّ
يعمل ّ
الدماغ بطريقة ّ
الأفكار التي جتعله يف ّ
أثرا .ويدرك
حمل االنزعاج.
ّ
ولكن هذا العمل يرتك � ً
املتحاورون �أ ّنهم من فرط ت�شغيلهم لل ّنا�س تزداد الفكرة ر�سوخا يف عقولهم.
ذاك هو جممل فكر فيليب مي�شال� ،أف�ضل ّ
منظر فرن�سي يف االتّ�صال
الإ�شهاري .كان يرتك امل�شاهد ُينجز %50من العمل .عندما كتب�«:شكرا
مل��ن »..ح ّتى يجيبه ال ّنا�س« »:مامي نوفا»،ذلك �أكرث جناعة من قوله»:
ْ
مامي نوفا تنتج �أف�ضل الزبادي»ّ .
يظل ال ّنا�س ي�ستح�رضون �أكرث فكرة ما �إن
�رضوري لرت�سيخ الفكرة .وهذا ما ميكن
�سخروا عقولهم بامل�ساهمة .فالعمل
ّ
ّ
تقديره على املدى القريب .ولن�رضب مث ً
ال� :إنّ ال�شباب ال يحلمون بحيازة
كامي�سكوب ،ومع ذلك ف�إ ّنهم ي�شاهدون �إ�شهار �سوين « :لقد حلمت ،ف َع َلتها
يتزوجون وينجبون �أطفا ًال
�سوين» .وهم ّ
ثم ملّا ّ
ي�سجلونها يف ركن من ر�أ�سهمّ .
الركن من عقلهم.
يت�أ ّثرون بهذه الفكرة التي كانوا قد ّثبتوها يف ذلك ّ

�صاليــة
رّ
التبيــة اال ّت ّ
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ال�صبى على ال ّت�سا�ؤل حول و�سائل حماية
تحُ فّز �سمة ال ّنفاذ منذ عمر ِّ
أهمية تعليمهم
الر�سائل التي ال ّ
تتوجه �إليهم .ومن هنا ت�أتي � ّ
الأطفال من ت�أثري ّ
منذ دخولهم �إىل املدر�سة � ّآليات االتّ�صال داخل املجتمع الذي يحيون فيه،
ولغاية ال ّت ّ
حكم يف هذه ال ّآليات وا�ستخدامها بف�ضل معرفة قواعد ال ّلعبة.
«هدامة» توجد يف القيم ال ّنقي�ضة التي ّثبتها يف �أذهانهم
و�إذا ما بلغتهم فكرة ّ
�آبا�ؤهم ،ف�إنّ عقلهم �سي�رشع يف اال�شتغال ليعيد حتديد م�صلحته� .إنّ ال ّتدخني
أهم من
م�رض
ّ
ّ
حريتي � ّ
ب�صحتي ولك ّنه ي�ساعدين على �إعالن ما يلي :هل �أنّ ّ
حر ويل �أن
خماطر ال�ضرّ ر
ّ
حر ويل �أن �أختار املوت �صغريا� ،أنا ّ
ب�صحتي؟ �أنا ّ
تراتبية للأفكار التي ت�ستهويه
�أختار االنتحار...هكذا مييل الفرد �إىل و�ضع
ّ
أف�ضلية التي يهفو �إليها.
ح�سب ال ّ
ينية� .إ ّنها جتيب
الدائرة ّ
ومرة �أخرى ،لي�ست هناك دائرة �أكرث �إي�ضاحا من ّ
الد ّ
ّ
قوتها يف ال ّتلفّظ كما لو �أ ّنها
وتكمن
.
�
وال
واخلري
املوت
حول
أ�سئلة
ل
على ا
شرّ
ّ
ّ
ّ
عامة جتيب على ال ّت�سا�ؤالت املخ�صو�صة� .إ ّنه �أثر البينغو.
ال�شك �أنّ
حقيقة ّ
امل�سيح كان �إ�شهار ّيا للعبقريّة.
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ال�سيـــاق يومـــا ،ال�سيـــاق دائمـــا

«ما نفع النّفاذ داخل �أفكارنا واحلال �أنّ ّ
كل �شيء يتغيرّ من حولنا؟»
غوتــــه
�إنّ خلق فكرة ما انطالقا من ال�شيء هو �أمر م�ستحيل .فالفكرة ال ت�أتي
من عدم وال تكون عذراء من � ّأي �إيحاء� .إ ّنها ت�ستخرج من ما ّدة � ّأو ّلية،
يتحدثون عن غذاء الفكر �أي «ما ّدة لل ّتفكري»� .إ ّنها
أنغلو�ساك�سونيون
فال
ّ
ّ
حمدد.
ال�سائدة يف �سياق ثقايف ّ
ح�صيلة ت�صادم �أو مواجهة مع الأفكار والآراء ّ

ال ّتفاعــل اخلــ ّالق

�إنّ الأفكار يف البداية هي ثمرة ع�رصها .وح ّتى الأفكار الأكرث ا�ست�رشافا
وع�صارة تخييل خ�صب لواحد مثل ليونار دي فن�شي �أو جيل فرين ،كانت
مطبوعة بع�رصها .ولغاية �أن نبدع ننطلق دائما ّمما نعرفه ،وغالبا ّمما نفتقده ومن
ال�سائد �أو جتاوزاته .وك ّلما هيمنت فكرة ،ك ّلما ا�ستدعت يف �إطار
ثغرات ّ
ال ّتفاعل فكرة بديلة� .إنّ جتاوزات العوملة ت�ستدعي حركة معاداة العوملة.
ال�سيا�سية ت�شتغل على هذا ال ّنحو،
الديانات الكربى �أو احلركات
�إنّ ّ
ّ
الية يف القرن ال ّتا�سع ع�رش ،وحركة
فاملارك�سية هي �إجابة عن
الو�ضعية ّ
العم ّ
ّ
ّ
الهيبيز هي نتاج حرب الفيتنامّ � ،أما الكينيز ّية فهي �إجابة عن �أزمة ...1929
ّ
املحتل الربيطاين يف م�رص � ّأول
لقد و ّلدت �صدمة اال�ستعمار ومعار�ضة
إ�سالمية يف القرن ،وهي حركة الإخوان امل�سلمني �سنة  ، 1928و�أحيت
حركة �
ّ
إ�سالمية خالل �سنوات .1970
ال�ستة احلركة ال
حرب الأ ّيام ّ
ّ
�إنّ هذا املنطق لل ّتفاعل اخل ّ
�لاق ميكن �أن يكون غري مبا�رش ،فوجود
كعيبية تلك
االنطباعية ،وال�سينما �ألهمت ال ّت
الفوتوغرافيا ي�ساهم يف ن�ش�أة ّتيار
ّ
ّ
متعددة ملو�ضوع واحد على م�ستوى واحد .وغالبا ما
القدرة على متثيل وجوه ّ
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ي�ستدعي ابتكار ما ابتكارا �آخر� .إذ �أنّ �أعمال فرويد حول ال ّ
ال�شعور �ألهمت
التقدم
التيار ال�سوريايل .وهذا ما ينطبق على اخرتاعات �أخرى ترتكز على
ّ
حررت �سل�سلة من االخرتاعات املت�سل�سلة.
ال ّتقني �أو التكنولوجي ،فالإنرتنات ّ
�إنّ الأفكار هي نتاج �سياق ما .وك ّلما ّ
�ستخرج ب�شكل �أف�ضل،
تتغذى ل ُت
َ
اجلبارة حتقّق الإقالع� .إنّ فكرة
ك ّلما اكت�سبت ّ
قوة �أكرب .وحدها الأفكار ّ
منطية ف�إ ّنها
ما ال ّ
ميتة .و�إذا ما كانت ّ
حتث على الكالم �أو احلركة هي فكرة ّ
ال ت�ستطيع �أن تبحر من عقل �إىل �آخر ،و�رسيعا ما تختفي يف الغليان الكبري
للأفكار التي ال تنعم مب�ستقبل� .إنّ الأفكار اجلديدة التي تو�ضع يف الإنرتنات
ّ
ُعد .ولكن كم هي الأفكار التي ت�أخذ مداها
كل يوم يف العامل ال تحُ �صى وال ت ّ
ّ
قوة للإقالع وتعرث على مكانها يف
للطريان؟ ينبغي على الفكرة �أن تك�سب ّ
ف�ضا ٍء �آخر.

رهــان حــول امل�ستقبــل

ال�سائد بل هي تفتح ف�ضا ًء جديدا.
ال تكتفي الأفكار القو ّية بتحويل الف�ضاء ّ
إبداعية تبحث وكاالت االتّ�صال عن ال ّتفكري «خارج
ويف احل�ص�ص
ّ
اخلا�صة بال ّ
العلبة» منذ االنطالق للعثور على فكرة يف جمال �آخر ومنطق �آخر وبعد �آخر.
وي�سمح الفارق ال ّزمني واملكاين بخلق الفرق �أي االختالف قيا�سا بالو�ضع
حقيقية �إ ّال �إذا ما ُوجد الفارق قيا�سا باملوجود.
الراهن .فما من �أفكار
ّ
ّ
�إنّ الأفكار القو ّية هي �أف�ضل من ي�ستبق امل�ستقبل لكي تعيد ر�سم مالحمه.
يكونون ثروة �أدركوا �أنّ حركة داخل املحيط �أو يف
و�أغلب الأ�شخا�ص الذين ّ
ال�سانحة .ولن�رضب
قرروا اال�ستفادة من الفر�صة ّ
الر�أي ميكن �أن حتدث لذلك ّ
ّ
ً
طور العديدون خدمات الإنرتنات يف انتظار �أن يلتحق بهم اجلمهور
:
ال
مث
ّ
ال�سوق يف منا�سبتني بني �سنوات  2000واليوم ،ف�إنّ
واحلرفاء ،وح ّتى �إن اهت ّز ّ
من حاز و�سائل م�سك امل�سافة ك ّلل عمله بال ّنجاح.
ا�ستباقية .ولكن مثلما يقول
�إنّ الفكرة التي متتلك طاقة كامنة هي فكرة
ّ
أمريكيون«:جمازفة عالية ،عائد عالٍ »� ،إذ بف�ضل الترّ فيع يف درجة اخلطر
ال
ّ
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حد �أ ّنها ال تنفذ الب ّتة،
�أحيانا تكون الفكرة على درجة من العبقر ّية �إىل ّ
�ضحية مقاومة حميطها لل ّتغيري .ويورد �إيفريت م.روجر�س ،م�ؤ ّلف كتاب
فهي
ّ
أنغلو�ساك�سونية« ،ترويج االبتكارات» ،1مث ً
ال عجيبا عن
مرجعي يف الثقافة ال
ّ
قرر يف �سنة  1932على
لوحة مفاتيح دفورك .هذا الأ�ستاذ بجامعة وا�شنطن ّ
فاعلية من تلك التي تعرف بـ «�أزرتي»
�إبداع لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة �أكرث
ّ
تكونه احلروف الأوىل
(تعرف بالإجنليز ّية كوارتي) ّ
مت�شيا مع اال�سم الذي ّ
لل�سطر ال ّأول ل ّلوحة .لقد اخرتعت من قبل كري�ستوفر التام �شولز �سنة 1873
ّ
الرقن ب�رسعة فائقة حمدثة
لكبح م�ستخدمي الآلة الكاتبة الذين ان�ساقوا �إىل ّ
وال�صالبة
�أعطابا يف الآلة .وحني �أ�صبحت الآالت على غاية من ال�سرّ عة
ّ
بادر دفوراك �إىل ت�صميم لوحة ت�أخذ بعني االعتبار اال�ستخدام ال ّنمطي الواقعي
لكل حرف بالإجنليز ّية و ت�سل�سله ّ
ّ
الطبيعي� .إنّ «ترتيب دفوراك» الذي و�ضع
ال�سطر ال ّثاين احلروف AOEUIDHTNSيحافظ على  %70من
على ّ
ال�سطر ويعطي  %56من ال ّلم�سات باليد اليمنى يف حني حتقّق
ال ّنقر على هذا ّ
ال ّلوحة املتوا�ضع عليها  %57باليد الي�رسى علما ب�أنّ  90باملائة من ال�سكان
متفوقا دون منازع .و ال ّنظام �أو�شك �أن
ي�ستخدمون اليد اليمنى .ويبدو الأداء ّ
ولكن الدرا�سة التي �أجنزت �سنة
أمريكية.
الفيدرالية ال
تتب ّناه من قبل الإدارة
ّ
ّ
ّ
عينة ّ
العامة والتي ّ
مرتكبة من
 1956من قبل �إدارة اخلدمات
ّ
تركزت على ّ
�ضاربني على الآلة الكاتبة ومعتادين على �صيغة كوارتي �أعطت نتائج خمتلطة.
37

الفكـــرة القاتلــة

جتر�أوا
ميكننا الترّ فيع يف عائد اال�ستثمار .وغالبا ما كان الأ�شخا�ص الذين ّ
وي�صور جون كلود
الرهان.
على املراهنة على ِ
ّ
طاقة الفكرة هم الذين ك�سبوا ّ
ديكو ذلك على طريقته ،فمفهومه ّ
ملحطات احلافالت وللأثاث احل�رضي كان
عامليا،
ّ
جمددا �إىل درجة �أنّ ّ
تقبلهّ � .أما اليوم ،فقد �أ�ضحى جناحه ّ
ال�سوق ت� ّأخر يف ّ
تلب�س احلنق بديكو
ُ
وع ّد ال ّتعبري الأكرث حداثة هو جناح فيليب يف باري�س .وقد ّ
ف�أم�ضى زمنا �رضور ّيا �إىل �أن حلق الع�رص بفكرته.

قرب امل�رشوع.
ومفاد النتيجةُ :
وتو ّلت مقاومة ال ّتغيري على القيام مبا تبقّى� :إعادة �رشاء الآالت ،تكوين
مدة طويلة وما ًال
م�ستخدمي الآالت الكاتبة ،تغيري العوائد ،وتط ّلب ذلك ّ
ّ
وظل املقا�س متوفّرا كخيار ممكن على �أغلب �أنظمة ا�ستخدام
وجمهودا.
الكمبيوترات احلديثة ولك ّنه �سقط يف ال ّن�سيان .وهكذا وبعد ثمانني �سنة
كل لوحات الكمبيوتر ال ّ
�أ�صبحنا ن�ستخدم ّ
أقل اقتدارا يف وقت انخرط فيه
ّ
�سكان العامل يف ا�ستخدام لوحة املقاتيح �إ ّبان ظهور الكومبيوتر !
الدفاع عن �أفكارهم �إىل �أن
�إنّ كبار املبدعني هم �أولئك القادرين على ّ
احلق .ولك ّننا ن�ستطيع �أن منوت ونحن نحمل فكرة ح�سنة مل
ال�سوق ّ
مينحهم ّ
والوح�شية
جتد جمهورها �أبدا .فهذا فان�سون فان غوغ الذي ا�ستوحى التعبري ّية
ّ
2
أ�شد العوز ومل يبع �إ ّال لوحة واحدة طيلة حياته  .وقد كان
قد رحل وهو يف � ّ
جون كينيدي �أوتول على حق حني اعتقد يف «م�ؤامرة الأغبياء» التي تخنق
العباقرة ،فلم تعرف روايته «ال ّن�سب» 3ال ّنجاح �إ ّال بعيد انتحاره.

�أحــوال الأفكــار

عندما تكون البيئة املهيمنة م�شبعة باملوا�ضعات ،ينبغي ا�ستباق القطيعة.
ّ
ال�شمال ينبغي �أن
ني ينظر اجلميع يف اتجّ اه ّ
وكل �إفراط ي�ستدعي نقي�ضه .وح َ
ننظر يف اتجّ اه اجلنوب .ينبغي �أن نعرف قراءة املوجة التي تعلن عن قدوم
ّ
�سنتمكن من و�ضع الفكرة اجلديدة عليهاّ .
وكل اتجّ اه جديد يف
العا�صفة التي
لوكيات يخلق فر�صا لالبتكار� .إنّ العالمات ال ّتجار ّية
املواقف والآراء ّ
وال�س ّ
�شخ�صت ّ
لل�صحة يف حياة ال ّنا�س لأ ّنهم يعي�شون
أهمية املتزايدة
التي ّ
ّ
مبكرا ال ّ
�أكرث من ذي قبل فتحت جما ًال خ�صبا ال ب�أ�س به .ومثال ذلك م� ّؤ�س�سة دانون فقد
غيرّ من ّ
جمرد م�ص ّنع للزبادي ولكن
خطة االتّ�صال يف �سنوات  1980ال لي�صبح ّ
باملقويات و�أدوية ال ّتغذية�...إنَّ �أولئك الذين ي�ستبقون ب�شكل
مزودا
ب�صفته ّ
ّ
�أف�ضل تغيري الع�رص ي�ستفيدون �أكرث� .إ ّننا نلحظ ذلك اليوم على م�ستوى البيئة،
ذلك �أنّ الفاعلني يف جمال «ال ّتقنية اخل�رضاء» الذين راهنوا على �صعود الوعي
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احلالــة ّ
هنيــة للمتلقّــي
الذ ّ

الباث
الباث واملتلقّي ،لأ ّنه من الع�سري على ّ
ممرا بني ّ
يعني االتّ�صال �أن تقيم ّ
�أن يقيم م�سافة بينه وبني نف�سه وفهم احلالة ّ
للمتقبل .ومن
هنية امل�ضبوطة
ّ
الذ ّ
خمت�صة
الأف�ضل �أن يقع االلتجاء �إىل ا�ست�شارة يف االتّ�صال �أو �إىل خدمات وكالة ّ
مبجرد �رضبة �إ�شهار �صغرية يتحقّق الإ�شهار !
وهكذا ّ
�إنّ ّ
كل امل� ّؤ�س�سات التي حاولت �إن�شاء �إ�شهارها بجهد �شخ�صي دون
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ال�سنوات .ولكن كم ظ ّلوا �ضمن
البيئي �سيم ّثلون امل�ؤ�س�سات الرابحة يف قادم ّ
املر ّبع يف نهاية القرن ال�سابق لأ ّنهم انطلقوا ب�شكل ّ
مبكر؟
�إنّ الأفكار �شبيهة بحركة ّ
اجلوي ،ينبغي �أن حترت�س لطالقة الأجواء
الطريان ّ
املناخيةّ .
فالطائرة التي ّ
حتط لن ت�ست�شعر نف�س امل�ؤ ّثرات يف �صورة ما �إذا كان
ّ
اجلو �صاحيا �أو �أنّ الهواء يف الأ�سفل ثقيل .كثرية هي الأفكار التي ال تبلغ ما
ّ
ّ
يقدر تقديرا ح�سنا
الر�ؤية الكاملة لأنّ املولد
اخلا�ص بها مل ّ
ّ
فوق ّ
ال�سحاب �أو ّ
تت�سبب يف �إ�سقاط ّ
الطائرة يف طرف مدرج
الدور
ّ
املحرك للبيئة التي ميكن �أن ّ
ّ
هبة ريح غري منتظرة.
مبجرد ّ
املطار ّ
ت�سببت يف قطع �أرزاق
�إنّ انفجار فقّاعة الإنرتنات يف �سنة  2000قد ّ
احلقيقية.
رقمية كثرية و�رضبتها يف مقدرتها
ّ
م�ؤ�س�سات ّ
�سيء �أن يخرج الفكرة عن م�سارها .فحني تخرج من
وميكن ّ
لتيار هوائي ّ
ال�سحاب ت�ضيع يف جمال لي�س جمالها� .إنّ العالمة ال ّتجار ّية للمالب�س الإجنليز ّية
ّ
بريبري وجدت نف�سها مرتهنة بالهوليغان�س الذين حازوها ليجعلوا منها
ّ
عالمة مغايرة ملا كانت عليه طيلة �سنوات وملا كانت تطمح �إليه يف امل�ستقبل...
نف�س هذه املغامرة ّ
الطائ�شة ح�صلت مل�ؤ�س�سة الكو�ست يف �سنوات 1990
ال�ضواحي �إىل درجة اخلوف من ُبطالن �إغوائها للحرفاء
حيث تو ّله بها �صبية ّ
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صاد ّية
التاريخيني .هكذا ميكن للبيئة
الربجواز ّيني
ّ
ّ
الثقافية حتويل وجهة الفكرة� .إنّ هذه البيئة ت�ؤ ّثر يف العقول ويف انتظارات
�أو
ّ
الر�أي و الميكن ب� ّأي حال جتاهلها.
ّ

خارجية �رسيعا ما تخ ّلت عن ذاك الإ�شهار .فقد كانت تنق�صها املعرفة
م�ساعدة
ّ
التوجه �إليهم وال تعرف جمهورها امل�ستهدف.
الدقيقة بالأ�شخا�ص الذين تريد
ّ
ّ
الر�أي الذين ميكن توظيفهم؟ وماهي
فما هو مرمى الهدف؟ ومن هم قادة ّ
حالتهم ّ
هنية؟ وهل هم قلقون على م�ستقبلهم مثلما هو احلال يف فرن�سا �أو
الذ ّ
تطورهم مثلما هو �ش�أن ال�صني
على العك�س ،هل لديهم ثقة يف امل�ستقبل ويف ّ
كل ه�ؤالء ّ
نتوجه �إىل ّ
بالطريقة
�أو الهند؟ وانطالقا من هذه الأمثلة ،ال ميكن �أن ّ
نف�سها.
حمدد لالتّ�صال بفكرة �أو
�إنّ ال ّتحليل الكامل واملو�ضوعي لل�سياق هو �أمر ّ
الباث ترويجها وفق احلالة
بالر�سالة التي يريد
ّ
ابتكار ولأجل االلتقاء الأمثل ّ
ّ
الرهان يف حتديد
الذ ّ
هنية للمتلقّي ومزاجه وقدرته على اال�ستقبال .ويتم ّثل ّ
ّ
الطاقة الكامنة لتمييز الفكرة بال ّنظر �إىل ما هو موجود يف بيئة ما وبال ّتايل
حفيون
ي�سميه الإ�شهار ّيون بـ«ال ّتموقع» ّ
تعريف حمور اتّ�صالها ،وهذا ما ّ
وال�ص ّ
بـ«ال ّزاوية» .و�إذا ما كان الأمر متع ّلقا بقول �أ�شياء يعرفها ال ّنا�س ف�إ ّننا قد �ضللنا
باملرة� .إذ ينبغي
ال�سبيل .و�إذا ما ر ّددنا ما يعلنه املناف�سون ف�إنّ ذلك غري ناجع ّ
ّ
لكل ر�سالة �أن ت�ستبطن اجلِ ّد َة لتكون ناجعة.

ال ّت ّيــارات الواعــدة

ت�ش ّغل وكاالت الإ�شهار ّ
املوظفني الذين ال يوكل �إليهم دور اال�ست�رشاف
الرقيب �أي�ضا� .إذ عليهم �أن ير�صدوا التيارات امل�ستحكمة
فح�سب و�إنمّ ا دور ّ
يف البيئة لت�سمح لفكرة ما �أو ملنتوج ب�أن يزدهر �أكرث و�أو�سع .ينبغي �أن ُير�صد
�صعود االتجّ اه االجتماعي �أو الثقايف الذي ميكن �أن يو ّلد املنتجات اجلديدة �أو
ال�شم�س املعروف
عباد ّ
ال ّتموقعات امل�ستحدثة .وينبغي �أن ُير�صد �سحر زيت ّ
ل�سيد مرتف
بطبيعيته وخفّته والذي ي�سمح ب�أن يكون �سببا يف �إق�صاء تاريخي ّ
ّ
منو ظاهرة التبغ الأ�شقر بعالمة
ال�سوداين .وينبغي �أن نر�صد ّ
لي�س �إ ّال ملك الفول ّ
أمريكية الذي �أجرب �سجائر الغولواز من تبديل تبغها الأ�سمر
الواليات امل ّتحدة ال
ّ
منو الوعي البيئي الذي فتح الباب البتكارات ذات
بالأ�شقر .وينبغي االنتباه �إىل ّ
40
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منحى اجتماعي م�ضاف مثلما هو �ش�أن بطاقات االئتمان اخل�رضاء يف الواليات
أمريكية التي تقت�صد القيمة لثاين �أوك�سيد الكربون يف اال�ستهالك
امل ّتحدة ال
ّ
اليومي لـمن يحوزها ق�صد ح�سن تعوي�ضها.
�إ ّننا حني نطلق منتوجا �أو فكرة ما ينبغي �أن ن�ستخدم ال�سياق مثلما ن�ستخدم
دوا�سة ولي�س مكبحا .وهذا ما يفر�ض علينا ر�صد التيارات الواعدة والآراء
ّ
اجليدة لال�ستفادة منها .ولكي حتظى فكرة ما بال ّنفاذ ينبغي �أن تتما�شى مع
ّ
ي�سميه الإ�شهار ّيون بـ «اقتحام الأبواب �شبه املفتوحة».
ذائقة الع�رص .وهذا ما ّ
اجليدة ،وهي ت�ستفيد من ت�أثري
�إنّ هذه القدرة على اال�ستباق ت�سم االتّ�صاالت ّ
�رشاعية من ّتيار
الر�أي املقتطع مبا ي�شبه ا�ستفادة طائرة
ّ
ال ّتدريب املرتبط بحركة ّ
التيارات.
قادم ،فتبدو االتّ�صاالت « حت ّلق » على �سطح ّ
اخت�صوا يف هذه امل�س�ألة هو مي�شال �إدوارد لوكالرك
ومن �أب��رز من
ّ
ال�صلبة مثل
ال�سيا�سية
�صدي للمو�ضوعات
الذي
اخت�ص يف ال ّت ّ
واالجتماعية ّ
ّ
ّ
ّ
ال ّتوافقات حول حتديد �سعر ال ّنفط �أو االحتكار امل�رصيف �أو احتكار موا ّد
ال�رشائية م� ّؤخرا� .إ ّنه ملن احليوي �أن نت�ساءل حول التيارات
ال�صيدلة ،والقدرة
ّ
ّ
ال�ش�أن اليومي
التي ميكن �أن ت�ستفيد منها الفكرة .ويعترب االنخراط يف ّ
ا�سرتاتيجيات االتّ�صال التي عادة ما تتط ّلب
وا�ست�رشاف امل�ستقبل القريب من
ّ
من�شط حوار ال ّ
ننفك عن ت�ضخيم
�إنفاقا ،فهي حتقّق ظهور«اخلري العميم»مثل ّ
التيار.وهذا يعني
�صورته .ولكن ميكن للأفكار �أن تنبثق وتنمو
وتتطور ّ
ّ
�ضد ّ
ال�شيء �أبي�ض يف الوقت الذي يعتربه ّ
كل ال ّنا�س �أ�سود،
�أن تنفرد بالقول ب�أنّ ذاك ّ
يخ�ص الأثر والإدراك �أي
الر�ؤية� .إ ّنه عامل
ّ
هو ما يخلق الفارق �أي و�ضوح ّ
ن�شتق مثا ًال من ال�سيا�سة ،هم �أكرث الأطراف
املتطرفني ،ح ّتى
االعرتاف� .إنّ
ّ
ّ
وقت ما ،مي ّثل احتاللك لف�ضاء بديل
ر�صدا من الذين يحت ّلون الو�سط .ويف ٍ
حد ذاته.
ب�شكل منفرد نوعا من م�صدر الإ�شعاع يف ّ
وغالبا ما كان ال ّنا�س ي� ّؤ�س�سون م�سارهم بطريقة جذر ّية ح ّتى يلفتوا االنتباه
ويجدون من ُي�صغي �إليهم� .إنّ ّ
براديكالية
«ال�سالم الأخ�رض» ُعرفت
منظمة ّ
ّ

البيئية مل تُ�سعف باالنتباه املطلوب .ويف �سنة 1971
حتركاتها لأنّ احلركات ّ
ّ
جلب بول وات�سون ثالثة ع�رش منا�ضل �سلمي وقد ركبوا على �سطح �سفينة فيلي
أمريكية يف
كارماك .ويعود لهم الف�ضل يف ال ّنجاح يف منع ال ّتجارب ال ّنوو ّية ال
ّ
4
إعالمية.
�سلمية و�
�أال�سكا بطريقة
ّ
ّ
عندما ت�سعى حركة ما �إىل �أن ت�صبح قو ّية ولها �سطوة فينبغي �أن تقبل بخلق
�أ�سباب الع�ضو ّية ب�شكل عري�ض ح ّتى تتجاوز م�ستوى املوالني من الوهلة الأوىل
لتبلغ ال�شرّ يحة ال ّناقدة .وعادة ما يكون مقبو ًال �أن ُيحدث �أثر ب�سيط يف ن�رش
فكرة حوايل  % 15من املوالني .ولأجل جتاوز ذلك فمن ال�ضرّ وري �إ�شعال
ال�صاروخ وبالعثور على احلجج التي ت�سمح بتحويل الفكرة
اجلزء الثاين من ّ
أغلبية� .إنّ رف�ض جون ماري لوبان تنميط خطابه �ساهم يف حتجيم
�إىل فكرة ال ّ
ّ
املتطرف
وحظ فرن�سا قيا�سا بدول �أخرى حيث بلغ اليمني
قدرته على الإغراء.
ّ
�سدة احلكم �أنّ لوبان طاملا رف�ض «�سكب املاء يف نبيذه» لإغراء ناخبيه اجلدد.
ّ
الدور ال ّأول.
الدور الثاين لالنتخابات من م�شابهة ّ
وهذا ما ج ّنب ّ
ويف املجال االقت�صادي دفعت م�ؤ�س�سة �آبل �أمو ً
اال طائلة من فرط �أ ّنها كانت
إعالمية .وب�سبب رف�ضها امل�ستدمي لتوافقها مع �إنتال وميكر�سوفت
يف منطق ال
ّ
ع�ش �إىل �أن
وعامل الكمبيوتر ظ ّلت العالمة ال ّتجار ّية
الكاليفورنية �أ�سرية يف ّ
ّ
ّ
�شعار«كل �شيء ين�سجم مع الكومبيوتر».
ا�سرتاتيجيتها اليوم ورفعت
غيرّ ت
ّ
�ضد التيار وجود حلفاء .وال ميكن الإقامة ب�شكل جذري
وتتط ّلب ال�سباحة ّ
�إ ّال �إذا ما و�ضعنا عال َمة للم�ستقبل� .إ ّنها نظر ّية « القفّاز املقلوب» .وميكن �أن
الدميومة ومت ّني قلب خال�ص وب�سيط لالتجّ اه ،وانتظار �أن يلتحق بك
نراهن على ّ
ال�سالح ال ّنووي يف �أورو ّبا مثا ًال
الع�رص ويجاريك يف مواقفك.ويعترب مو�ضوع ّ
جا ّدا .ففي الوقت الذي �صعد فيه التيار البيئي وباخل�صو�ص يف �أملانيا انقاد عدد
املدنية بينما وا�صلت فرن�سا با�سم
من البلدان لكبح و�إيقاف الربامج ال ّنوو ّية
ّ
اال�ستقالل ّ
أقلية .وبعد ع�رشين �سنة
الطاقي يف اال�ستثمار ب�شكل كبري رغم �أ ّنها � ّ
وعلى �إثر الوعي بنهاية ال ّنفط و�سعره ،لقي ال ّنووي حظوته رغم ما �أثري ب�ش�أن
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قوة يف ال ّتبعيد فهي ال حتتاج لتكون
�إذا كانت
غالبية الأفكار حتمل ّ
ّ
الرياح املعاك�سة نادرة
«معادية» ب�شكل جذري� .إنّ الأفكار التي تكون ّ
�ضد ّ
وتواجه خطر ال ّتهمي�ش .وال ينبغي ّ
احلد بدعوى انت�صار
الذهاب �إىل هذا ّ
�أفكاره ،بل يكفي تعريف معركته بطريقة دقيقة وفريدة �إن �أمكن ذلك باختيار
الرئي�سية التي نريد و�ضعها
املكون الأ�سا�سي الذي نبغي تبعيده �أي املوا�ضعة
ّ
ّ
ّ
املحك �أو االتجّ اه الأ�سا�سي الذي نريد االعتماد عليه.
على
جمعية ت� ّأ�س�ست ملكافحة مر�ض ما� .إ ّنها جتد نف�سها يف مناف�سة
ولن�أخذ مثال
ّ
مع الق�ضايا الكربى التي ت�سعى بدورها �إىل حت�سي�س ال ّنا�س .ويكون رهانها
مو .وميكن االكتفاء بعن�رص ب�سيط� :أ�ستاذ
حمرك ال ّن ّ
ر�صد التيار الذي �سي�ضحى ّ
م�رشوعيتها �أو
جمعية لها
ق�ضيتك و ي�شهد لك بذلك مثل
ّ
طب ّ
ّ
ّ
ي�رشع لك ّ
عملية اتّ�صال م�شهديّة مثل التيليتون �أو درا�سة تدعو �إىل احلديث عن ن�شاطك.
ّ
أنغلو�ساك�سونيون
الرئي�سي وهو ما يدعوه ال
ّ
حمركها ّ
ينبغي حتليل البيئة ور�صد ّ
ّ
املكتظة.
بـ «القوى امل�سيرّ ة» .تلك القوى التي ت�سمح لك بال ّنفاذ يف البيئة
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م�شكل معاجلة ال ّنفايات ،ولك ّنه ظهر بو�صفه ّ
طبيعية
الطاقة ذات املا ّدة الأكرث
ّ
«نقية» مادام ال ي�صدر ثاين �أوك�سيد
من البرتول .وقد ُنظر �إليه بو�صفه طاقة ّ
ال�صعيد البيئيّ � .أما البلدان املجاورة
الكربون الذي ُيعترب
الرئي�سي على ّ
ّ
العدو ّ
لفرن�سا مبا فيها �أملانيا فقد عزمت من الآن ف�صاعدا على ا�ستعادة براجمها النووية
للر�أي؟
لتتدارك ال ّت� ّأخر ! من كان با�ستطاعته �أن يراهن على مثل هذه العودة ّ
خطية ولكن عرب قطائع متعاقبة
�إنّ متغيرّات ال�سياق ال ت�شتغل ّ
عامة بطريقة ّ
اخلا�صة باحلمية� .إ ّنها بالكاد تظهر يف
و�أحداث مت�سارعة .لن�رضب مثل ال ّتغذية
ّ
تطورت وت�أرجح العامل .وفج�أة �أ�صبحت احلمية
ثم �إنّ البيئة ّ
رفوف املتاجرّ .
مرجعا .ومنذ ذلك الوقت حازت العالمات ال ّتجار ّية احلا�رضة منذ �أمد طويل
ال�سوق موقعا حا�سما.وعندما ي�رشع ال�سياق يف اتّخاذ بعد �إيجابي ،فبقدر
يف ّ
ما ّ
نقيا بقدر ما تقطف ثمار توقّعك.
تظل ّ

ّ
وكل �إطالق للمنتج اليوم يفرت�ض هذا العمل .ينبغي �أن نعرف كيف ن�ستفيد
من ال�سياق ،و غالبا ما نكون انتهازيّني.
ئا�سية الأخ�يرة ّ
املرت�شحني ل�صالح
وظفت �صورة
ّ
الر ّ
�أثناء االنتخابات ّ
اجلمعية فيما �سبق ب�إطالق حملة ال ّ
الفتات حيث
جمعية  .AIDeSوقامت
ّ
ّ
�شعبيتهم وو�ضعوا يف �سياق افرتا�ض
لفت عدد من ال ّنجوم العابرين بف�ضل
ّ
الر�سالة �إىل ما يلي« :هل
حملهم لفريو�س فقدان املناعة .و�أثناء احلملة تغيرّ ت ّ
التدخل بنجاعة
�ست�صوت يل �إن كنت حامال لفريو�س فقدان املناعة؟» هكذا ّمت
ّ
ّ
الرئا�سي.
يف ّ
ال�سجال ّ
�إنّ ال�سياق غري �سلبي ،بل هو ن�شيط .من هنا م�صدر احلياة املزدهرة لبع�ض
تنق�ض بحنكة على ال�ش�أن اليومي� .إنّ فريجني التي
امل�ؤ�س�سات والعالمات التي ّ
� ّأ�س�سها العبقري ري�شار بران�سون تو ّزع عملها على عدد وافر من القطاعات
وفق الفر�ص املنتهزة :من ال ّن�رش املو�سيقي �إىل ّ
اجلوي مرورا بال ّتوزيع
الطريان ّ
و�سكك احلديد و...حم ّ
الت جتهيز ال ّزواج.
جيد ،فطاملا �سايرت االتجّ اهات
� ّأما �إرام فهي عالمة جتاريّة للأحذية ب�سعر ّ
امل�صممة واملنجزة من قبل
وخا�صة من خالل الأفالم
ال�سائدة
ّ
ّ
االجتماعية ّ
ّ
ّ
وجتر�أت على
ا�س
ن
ال
كل
قبل
اجلن�سيني
ني
املثلي
عن
ثت
حتد
التي
�شاتياي
�إيتيان
ّ
ّ
ّ
ّ
الديني حني
لتت�صدى
الفرن�سية
�إخراج احلياة املظلمة يف غابة بولونيا
للمحرم ّ
ّ
ّ
ّ
�أبرزت الق�ساو�سة وهم مي�شون على املاء �أو حني واجهت ال�سيا�سيني ف�أظهرت
الرئي�س احلاكم وزوجته يف �رشيط �إ�شهاري �ساخر على
جورج بومبيدو ّ
الفلينية ...لقد مت ّتعت �إرام بطابع االنق�ضا�ض على
الباروكية
منوال الأفالم
ّ
ّ
ال�شعـار
يتم ا�ستعمـال ّ
ال�سياق االجتماعي للع�رص وحتويله �إىل �سخر ّية .ودائمـا ّ
ال ّتايل«:ينبغي �أن نكون جمانني لننفق �أكرث».
�إذا ما �أردنا �أن ن�ستفيد من تنويعات ال�سياق دون �أن تت�ش ّتت جهودنا،
الرئي�سي لل ّتعبري والعمود الفقري ال ّثابت يف ال ّزمن
فينبغي �أن ّ
نحدد املحور ّ
تنوعها .وهذا ما
الذي ي�سمح للفكرة باملحافظة على وحدتها وهي تزدهر يف ّ
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الدائمة التي تنه�ض عليها ّ
كل
ندعوه يف الإ�شهار بـ«فكرة العالمة»� .إنّ الفكرة ّ
تعبريات العالمة ال ّتجار ّية ال تكون يف م�ستوى االتّ�صال فح�سب ولكن على
حد انتدابها مل�ساعدين
م�ستوى منتجاتها وخدماتها �إ ّبان بحثها
وتطورها �إىل ّ
ّ
اجليدة للعالمة تدوم ع�رش �سنوات
جدد .وبال ّن�سبة للم� ّؤ�س�سات ف�إنّ الأفكار ّ
تعمر الأفكار الأكرث جودة ع�رشين �سنة ،ومثال ذلك �شعار� »:إ ّنك ال
بينما ال ّ
املتو�سطة تدوم من ثالث
ت�أتي �إلينا �صدفة» مل�ؤ�س�سة توتال� .إنّ �أفكار العالمات
ّ
الرديئة فيطويها ال ّن�سيان.
�إىل خم�س �سنوات � ّأما ّ
ّ
«فكر ب�شكل خمتلف» ،هو �شعار يحمل فكرة عالمة رائعة بال ّن�سبة مل�ؤ�س�سة
�آبل ،فهذه الفكرة تلهم ّ
كل يوم امل�ؤ�س�سة� .إ ّنها ا�ستولت على ذهن م� ّؤ�س�سيها،
ال�شعار مل يعد م�ستخدما يف
�ستيف جوب و�ستيف وزنياك رغم �أنّ هذا ّ
ال�شعار يف االنت�شار يف ّ
كل مكان يف
احلمالت الإ�شهاريّة للم�ؤ�س�سة ،ووا�صل ّ
الر�سمي لـ«كيربتينو».
املقر ّ
�شكل مع ّلقات يف مكاتب ّ
حولت
«افعل ذلك فح�سب» هو �شعار �آخر لفكرة عالمة بديعة .لقد ّ
الريا�ضية واحلذاء الريا�ضي ل�صالح م�ؤ�س�سة «نايك» .لقد كان
عامل املالب�س
ّ
لفيل نايت عبقريّة ا�ست�شعار انبثاق اتجّ اه جديد ،ممار�سة الريا�ضة الفرديّة
الدروب التي ت�سلكها اجلماعة».افعل ذلك فح�سب» هو ن�شيد احلر ّية
خارج ّ
ال�شارع ولي�س يف املالعب� .إ ّنه ن�شيد احلر ّية
للراك�ضني وللذين يرك�ضون يف ّ
ّ
ّ
ّ
ال�شخ�صي الذي ي�سمو ب�شكل كلي باحلذاء �أو اللبا�س
قي ّ
ّ
ال�ش ّ
خ�صية ّ
والر ّ
الريا�ضي نف�سه.
توجه جديد ،بينما ن�ش�أت م�ؤ�س�سة �آبل من
لقد ن�ش�أت م�ؤ�س�سة نايك من ّ
ال�سائد بينما
حتليل نقدي لهيمنة الإن�سان بوا�سطة الآلة .وكان م�سار �آبل ّ
�ضد ّ
ارتكزت «نايك» على ا�ستيحا ٍء جديد .اتّخذ الإثنان بطريقة خاطئة الر�أي
ال�صاعدة.
الغالب وبحثا عن ركوب املوجة ّ
جيدة ينبغي االنطالق من قن�ص موا�ضعات
للعثور على فكرة عالمة ّ
نعرف ما هي الفكرة التي نتلقّاها ون�ضعها على
ال ّتفكري ّ
وال�سلوك...ح ّتى ّ

ّ
الرئي�سي الذي ن�سعى �إىل ح ّله .وك ّلما واجهنا م�شك ً
ال
املحك ،وما هو امل�شكل ّ
وهاما ولكن �أ�سيء ح ّله ،ك ّلما كانت الفكرة قو ّية .ويحمل هذا امل�سار
متكررا ّ
ّ
5
ّ
ا�سما يف جمال ال ّت�سويق منذ نهاية �سنوات  :1980االنقطاع هذه الطريقة التي
ال�صيت العاملي جون ماري دري
ُط ّورت من قبل الإ�شهاري الفرن�سي ذي ّ
عملت معه ّ
بلذة ،كانت تهدف �إىل �إنتاج الأفكار انطالقا من موا�ضعات
الذي
ُ
الرافد املركزي يف كلمتني ب�سيطتني
ت�ضعها على جمهر املراجعة .وميكن تلخي�ص ّ
�سن�أتي على ذكرهما يف هذا الكتاب ،وهما «:وماذا لو؟» هذه ال�سريورة يف
ال ّتعبري عن الأفكار تعمل يف ّ
كل جماالت ال ّن�شاط الإن�ساين.فلأجل �أن تخلق
كل الأ�شياء ميكن �أن تكون خمتلفة« .ينبغي �أن ّ
تتخيل ب�أنّ ّ
يفكر املرء
ينبغي �أن ّ
على خالف نف�سه ،وهو ما يقوله فوفونارغ� ،6إذا �أردنا �أن نتج ّنب االنتهاء �إىل
ثم ال ّتخ ّل�ص من امل�سبقات
عدم ال ّتفكري من خالل ذاتنا» �أو �رضورة �صنع فكرة ّ
تتكد�س حولها.
التي ّ
هناك عدد هائل من الأمثلة التي ت�شهد ب�صدق هذا امل�سار«.وماذا لو
كانت الأر���ض لي�ست مركز الكون؟»(كوبرنيك)«،وماذا لو ا�ستطاعت
ال�شفاء؟»(با�ستور)« ،وماذا لو كنت �أر�سم ما كنت
اجلرثومة �أن ت�ساهم يف ّ
�أرى ولي�س ما يريد الآخرون ر�ؤيته؟»(موين)«،وماذا لو كان ال ّ
مبنيا
ال�شعور ّ
مثل اخلطاب؟»(الكان)«،وماذا لو ك ّنا نقفز يف القفز املرتفع على ظهورنا
إبداعية
بد ًال من بطوننا؟ «(فو�سبريي) »،وماذا لو كانت الآلة يف خدمة � ّ
الإن�سان؟»�ستيف جوب)...
�إنّ هذا الترّ كيب« :وماذا لو؟» الذي �سيطغى يف امل�ستقبل ب�صدد الإعداد يف
مثل هذه ال ّتعبريات «:وماذا لو �صيرّ ت ال�سيارات لنف�سها ُطرقا7؟»«،وماذا لو
ثالثية الأبعاد8؟» « ،وماذا لو كان
ك ّنا ن�ستطيع �شحن وطبع الأغرا�ض يف �صيغة ّ
9
ب�إمكاننا تخزين مليارات املعطيات يف احلام�ض ال ّنووي للبكترييا ؟ »«،وماذا
لو ك ّنا « ُنخ ّلق» ال ّلحم يف الأنبوب بدل �أن نقتل احليوانات10؟»ّ .
كل هذه
امل�شاريع موجودة �أو معلنة لأجل غدٍ قريب.
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�صيـاغــة ال�سيــاق

حتتاج العالمات وامل� ّؤ�س�سات اليوم �إىل نتائج �رسيعة� .إ ّنها تبحث عن هذه
االنقطاعات ،وهذه ال ّتق ّلبات للتيار ،وهذه ال ّتوقّعات لال�ستفادة ب�شكل �أ�رسع
من مناف�سيها.
أر�ضية موائمة لتنمية
وقد ت�سعى هذه العالمات �إىل تغيري ال�سياق خللق � ّ
واملثمن لدى
وبيات ،ال ّلفظ املنبوذ يف فرن�سا
ّ
م�صاحلها� .إ ّنه دور رعاة ال ّل ّ
أوملبية ل�سنة  2012كان
ال
أنغلو�ساك�سونيني� .إنّ فوز لندن بتنظيم الألعاب ال ّ
ّ
تقدم ّ
لكل
برهانا �ساطعا .لقد �أدرك
الربيطانيون �أف�ضل من الفرن�سيني � ّأي حجج ّ
ّ
أوملبية لنيل �رشف ال ّتنظيمّ � .أما الآ�سيو ّيون فلم
ع�ضو من �أع�ضاء ال ّلجنة ّ
ولية ال ّ
الد ّ
ال�سياقية املالئمة املنا�سبة لأعمالهم االقت�صاديّة.
�سيئني خل ْلق ال�شرّ وط
ّ
يكونوا ّ
أمريكية �إ ّبان اخلروج
وميكن اال�ستدالل مبثال م�ؤ�س�سة �سوين التي �أخذت ن�سبة �
ّ
11
من احلرب.
متعددة لت�أثري الواحد م ّنا يف �سياقه .ويح�رض االتّ�صال
توجد �أ�شكال
ّ
اجليدة ،ولتحفيزه للم�شاهدة املالئمة
الإ�شهاري ليمنح اجلمهور ال ّنظارات ّ
ملنتوجك ،وم�ؤ�س�ستك وخيارك .وبطريقة مبا�رشة عرب الإ�شهار ،ولكن
باخل�صو�ص بطريقة غري مبا�رشة عرب تناوب الآراء التي يوجد يف �صلبها
املو�ضوعية
ال�صادقني ما داموا واعدين بال�ضرّ ورة للحقيقة
حفيون وال ّنا�س ّ
ّ
ّ
ال�ص ّ
�أو �صادقني يف م�سعاهم على ال ّ
الر�أي مثل
أقل .وما من �شيء ناجع لتح�سي�س ّ
ال�صحفيني احلاملني لبطاقة االحرتاف .وغالبا ما كان بع�ضهم ميتلك الأدوات
ّ
اخلفية ...ولكن ما من �أحد ميتلك املعرفة
الرهانات
ّ
و املعرفة بال ّآليات �أو ّ
ب�شكل تا ّم.
نتحرك يف �سياقنا ،ولكن ينبغي �أحيانا �أن نقدر على تطوير �أنف�سنا
ميكن �أن ّ
لل ّت�أقلم يف �سياق لي�س لنا عليه �سيطرة .وباختيار ا�سم جديد وهو م�.س�.إ
املالية ال�سابقة.
حاولت م�ؤ�س�سة ورلد كوم �أن تعمل على ن�سيان خيباتها ّ
وحتول البنك الليوين �إىل ل�.س.ل ح ّتى ي�ستعري بكارة بعد �أن تلقّى �رضبات
ّ
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اقت�صاد ّية موجعة يف �سنوات  .1990من هنا يتبينّ �أنّ تغيري ال�سياق م�س�ألة
توهمتا والدة جديدة �رسيعة
�شاقّة ،وطويلة وباهظة لهاتني امل� ّؤ�س�ستني ال ّلتني ّ
حول.
ج�سد وال ّت ّ
وقدرة على ال ّت ّ
الرهان يف ّ
مرة هو تغيري �إدراك البيئة .فمخابر ال�صناعات
كل ّ
هكذا يكون ّ
ذراتها
ال�صيدلية ّ
ولية �أنفقت ثروات طائلة على امتداد �سنوات قبل �إطالق ّ
الد ّ
ّ
الر�أي(ال�صحفيني
�أو عالجها اجلديد لقولبة بيئة الوا�صفني(ال ّ
أطباء) �أو قادة ّ
يتفوق فيه �أف�ضل ال�سيا�سيني
املحرتفني) واملر�ضى� .إنّ ّ
الر�أي هو ما ّ
فن قولبة ّ
منذ اليونان القدمية.
الدعاية.
وللأ�سف ّ
الديكتاتور ّية التي جلبتها ّ
الفن �إىل ّ
ال�شديد ،لقد قاد هذا ّ
ولأجل الأ�سو�أ �أو الأف�ضل يف حميطنا الفكري ف�إنّ املحتمل ي�سبق ال�صواب.
الر�أي.تلك هي
ولأجل حتوير �سلوك �أو فر�ض فكرة جديدة ينبغي � ّأو ًال حت�ضري ّ
احلقيقة اجلديدة للمجتمع االتّ�صايل.
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« �إنّ فكرة ال تكت�سي خطورة لي�ست جديرة ب�أن ُت�س ّمى فكرة»
�أو�سكـــار وايلـد
الناقد الفنّــــان ،يف املقا�صــــد
خ�صية تتوقّف عندما تبد�أ حر ّية الآخر ،فالفكرة تبد أ�
�إذا كانت احلر ّية ّ
ال�ش ّ
هدامة
حينما تزعج فكرة �أخرى .فالفكرة غالبا ما
ِ
ت�ستبد ُل �سابقتها�.إ ّنها تولد ّ
�أو منذورة لهذا امل�صري �إذا ما �أرادت �أن متتلك فر�صة �أن ت�صبح مهيمنة .وتعني
ٌ
لفظة «هدم» يف ال ّ
ال�سائد» ،وتبديله
تينية ما هو
«جمبول على قلب ال ّنظام ّ
ال ّ
م�شتق من كلمتني تعني الأوىل «حتت» والثانية
وت�شوي�شه و�إعدامه .و الفعل
ّ
ال�سطح ،وذاك هو م�صري الأفكار:
«قلب» �أي مترير ما كان خافيا
ّ
ليطف على ّ
�أن تهيمن �أو ّ
مرئية.
تظل غري ّ

البيـ�ض
ال ُتع ّ
ِــد ّ
البي�ض دون ك�ســر ْ
عجــة ْ

ميكنني �أن �أمتلك فكرة ابتكار �أنبوبة من طبيعة جديدة تقت�صد ّ
الطاقة مث ً
ال.
�إ ّنها �ستخلق � ّأو ًال ف�ص ً
الكال�سيكية،
ال�سوق �إىل جانب الأنبوبات
ال جديدا يف ّ
ّ
أ�صلية.
ولكن �إذا حتقّق االخرتاع ف�إ ّنه �رسيعا ما �سيجعلنا نن�سى الأنبوبات ال ّ
وقد ا�ستبدلت بطاريات �سالني ببطاريات �ألكالني وهكذا �أر�سل ّ
كل من
دورا�سيل و�إنرجيزر �أنواع لوكالن�شي ومازدا ووندر �إىل املقربة .ولن�أخذ مثاال
الرب « ي�سقط عرو�ش
هدامة عندما �أعلنت ب�أنّ
�آخر لل ّتو�ضيح� ،إنّ
امل�سيحية ّ
ّ
ّ
12
ّ
الطغاة ،ويرفع اخليرّ ين ».
ّ
ماهية حراكها.
كل فكرة جديدة تهدم فكرة موجودةّ ،
فقوة الهدم هي ّ
تاما وهو يعتقد يف �أمرين متعار�ضني،
وال ي�ستطيع الإن�سان �أن يعي�ش ف�صاما ّ
ونتحدث يف علم ال ّنف�س عند هذه احلالة عن«تنافر معريف»� .إنّ ّ
كل معرفة
ّ
منقادة �إىل تعوي�ض �سابقتها .فالقناعة ب�أنّ الأر�ض م�ستديرة يف ّند القناعة التي
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الهـــــدم ،كــــم هــــو لذيــــــذ !

تدحر بال�ضرّ ورة ّ
كل
تقول ب�أنّ الأر�ض منب�سطة .وهذا ال يعني �أنّ فكرة ما
ُ
الأفكار املوجودة يف البيئة ولك ّنها تعقب واحدة منها.
ثم تعيد
«�إنّ الأ�سطورة �أو الفكرة ال ّثوريّة ّ
تفجر نواة ال ّنظام الذي و ّلدها ّ
خلق نواة جديدة »13.تلك هي عقيدة الإ�شهاري فيليب مي�شال الذي كان
يعتقد �أنّ الأفكار تولد من �رصاع الأغرا�ض ّ
نتوهم حني نريد بناء
هنية�« :إ ّننا ّ
الذ ّ
فكرة يف جوار �أخرى دون �أن نهدم الإدراكات املناف�سة التي �سبقتها .ومن
ال�سخرية واملقارنة واملكر والق�سوة يف الإ�شهار ،لأنّ ّ
كل هذه
هنا ي�أتي دور ّ
14
العنا�رص لها �صفة الهدم».
وال يكون م�صري ّ
ال�سابقة �س ّلة املهمالت ،و�إ ّال فلن تكون
كل الأفكار ّ
طي
لنا مكتبة للأفكار.
ّ
فغالبية الأفكار تبقى على قيد احلياة ،ولك ّنها تدخل ّ
جمددا �إذا ما ظهر
ال ّن�سيان �أو تفقد حيويّتها وتتوقّف عن االنت�شار .وربمّ ا تنبعث ّ
ّتيار جديد يوائمها .وهذا ما يف�سرّ ّ
الدوري لأمناط املالب�س :فاللبا�س
الطابع ّ
الق�صري يعقب ّ
الطويل الذي يعقب الق�صري بدوره.
�إ ّننا نلحظ نف�س ال�شيء يف ظاهرة الإحياء حيث نقذف يف ذائقة الع�رص
ثقافة اجليل ال�سابق...
ّ
ت�ضمحل ،ولك ّنها تتال�شى وتمُ حى .وال ميكنها �أن تنتدب،
�إنّ فكرة قدمية ال
ق�صتها .ومن املفارقة �أن نلحظ �أنّ
قوتها .وتن�سى الأجيال ال�شابة ّ
بل تفقد ّ
ادائية وهي احلركة الأكرث �إبداعا يف التاريخ الأدبي والفني ،قد تداعت يف
ّ
الد ّ
� ّ
تتميز ببعد وا�سع للهدم حيث و�ضعت على
أقل من ع�رش �سنوات .وكانت ّ
ّ
املحك ّ
وال�سيا�سية .ولكن
والفنية
إيديولوجية
كل املوا�ضعات والعواقب ال
ّ
ّ
ّ
ادائية
عددت ّ
يفت ع�ضده» .لقد ّ
«من يفرط يف �إحكام القب�ضة �رسعان ما ُّ
الد ّ
�شكلي وغري
من �أبعادها و�أفرطت يف طرق االتجّ اهات ف�سقطت يف هدم �آيل
ّ
ال�شوكي و�رسيعا ما
جوهري ،وهكذا �أ�صبحت احلركة منزوعة ال ّنخاع ّ
ّ
انح ّلت.
حد يكون م�صري الأفكار هو الهدم .فال ّتجريد
ي� ّؤكد املجال الف ّني �إىل � ّأي ّ
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تتجر�أ بع�ض الأفكار على الإعالن ال�رصيح مبوهبتها ال ّثوريّة .وهذا ما يعلن
ّ
الربوت�ستانتية �أو معاداة العوملة� .إذ يقرتح مناه�ضو
مثل
ا�سمها
خالل
عنه من
ّ
العوملة ب�شكل �رصيح بدي ً
بـ«الليربالية املفرطة» من خالل
ال عن العوملة املو�سومة
ّ
�شعار«:عامل جديد �أمر ممكن» ويظهر ال�صرّاع من خالل منها�ضة الهياكل
الدويلّ ،
ولية مثل ّ
منظمة ال ّتعاون
منظمة ال ّتجارة
العاملية� ،صندوق ال ّنقد ّ
ّ
ّ
الد ّ
الدويل.
قمة الثمانية ،والبنك ّ
والتنمية االقت�صاد ّيةّ ،
عندما ال يظهر هذا امل�سار ب�شكل ت�رصيحي يف اال�سم ميكننا �أن نعرث عليها
للمارك�سية �أو ّ
يف �صيغة �صادمة مثل«�رصاع ّ
«فكر ب�شكل
الطبقات» بال ّن�سبة
ّ
خمتلف» التي ترتجم فكرة عالمة �آبل.
�ضمنية.
القوة ال ّتفجري ّية للفكرة
عندئذ ،ويف �أغلب احلاالت ،تكون ّ
ّ
فجريي«.فليحب بع�ضكم
�إ ّنها تنت�رش دون �أن ننتبه بال�ضرّ ورة �إىل طابعها ال ّت
ّ
هدامة
بع�ضا»«،ال�سالم واحل��ب»� ،أو «افعل ذلك فح�سب» ،ك ّلها �صيغٌ ّ
ّ
ّ
«ناعمة» لأ ّنها ت�ضع على املحك نظاما �سائدا دون �أن حتيل ب�شكل مبا�رش على
عدو� .إ ّنها تن�شئ ر�ؤية جديدة للعامل وتقطع مع ما هو �سائد من موا�ضعات من
ّ
خالل وعدٍ ي� ّؤمل منه ك�سب اجلمهور على ح�ساب الفكرة التي ُيراد ا�ستبدالها.
ترتحل من عقل �إىل �آخر با�سم ملحق املنفعة �أو
�إنّ �أغلب الأفكار امل ّت�صلة باليومي ّ
با�سم ّ
اللذة التي حتقّقها قيا�سا مبا هو موجود� .إنّ الأجيال اجلديدة من املنتجات
غذائية
إلكرتونية �أو
�سيارات �أو منتجات �
ّ
ّ
�سواء كانت م�ستح�رضات جتميل� ،أو ّ
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كعيبية الذي يتبع ال ّتعبري ّية الذي ي�أتي
ال�سوريالية التي تخلف بدورها ال ّت
ف
يخ ُل ُ
ّ
ّ
االنطباعية ...ويف ّ
مرة با�سم
الوح�شية والرمزيّة ،وقد ن�ش�أ بعد
من بعد
ّ
ّ
كل ّ
أكادميية».
الر�سمي ،يراجع اجلديد الأمنوذج الغالب ونزعته «ال
ّ
رف�ض ال ّت�صوير ّ
ال�شيء الذي تهدمه فكرتي،
ال�س�ؤال ال ّتايل « :ما ّ
و�أغلبنا ال يطرح الب ّتة ّ
الهدامة �ست�سمح لها
وماذا تقلب ر�أ�سا على عقب؟ ورغم ذلك ف�إنّ �سلطتها ّ
باالنتقال من عقل �إىل عقل بطريقة واعية �أو غري واعية.

حمل املنتجات القدمية وتعود ّ
حتل ّ
ف�إ ّنها ّ
مرة بربح هام�شي و�إ�ضايف.
كل ّ

مديــح املفارقــة

ويكمن واحد من الأمناط الأكرث جناعة يف اتّ�صال الأفكار يف �صيغة املفارقة
العقلية املهيمنة املتوا�ضع عليها .فال�شّ عار
التي تقطع الغ�صن الذي حتط عليه
ّ
الإ�شهاري ال�شّ هري لإرام «ينبغي �أن نكون جمانني ح ّتى ننفق �أكرث» يربهن على
ّ
مبجرد �إعالن وعدها ببيعها لأحذية ب�أبخ�س
ذلك .فحيثما تتمكن �إرام ب�رسور ّ
الأثمان ،ف�إنّ العالمة اختارت �إعالنا يق�صي ّ
كل من لي�سوا �إىل جانبها ،ب�إلقائهم
جد
يف منطقة اجلنون .وطيلة �سنوات �أعلنت م�ؤ�س�سة نيومان ب�أنّ «احلياة ُّ
ق�صرية ح ّتى نرتدي لبا�سا حزينا» ،وهذه طريقة يف معار�ضة ّ
امللون الذي
الطراز ّ
اقرتحته عالمة املالب�س ب�إق�صائها لرماد ّية منط احلياة املعاك�س.
ّ
املاهية» بال ّن�سبة
ون�ستدل �أي�ضا ب�شواهد من الفل�سفة«:الوجود ي�سبق
ّ
للوجود ّية� ،15أو «�إ ّننا ال نولد ن�ساء و�إنمّ��ا ن�صري كذلك» بال ّن�سبة للتيار
ال ّن�سوي .16وت�شتغل هذه ال�صياغات القائمة على املفارقة مثل ا�شتغال الأمثال،
حترر حقيقة جديدةّ �.أما املحاكاة فهي اخت�صا�ص علمي جديد
�إ ّنها �صياغات ّ
الثقافية للجينات
كيفية انتقال «الأ�شباه»� 17أي هذه املعادالت
ّ
يهدف �إىل فهم ّ
نعرفها بكونها �أفكار ُمعدية .ويبينّ هذا االخت�صا�ص �أنّ الأمثال
التي ميكن �أن ّ
جد فاعل .هكذا م ّثلت حكايات الفونتان معينا ال ين�ضب«:
متتلك قدرة تنا�سخ ُّ
ّ
كل �شيء ي�أتي يف حينه ملن �أح�سن االنتظار»« ،ع�صفور يف اليد �أف�ضل من ع�رشة
ّ
اجليدة منها
ال�شجرة» ،تلك �صيغ خالدة تنت�رش من جيل �إىل �آخر،
على ّ
وتتمكن ّ
ال�شعور املهيمن ومن ال ّتعبري عن فائدة �سحبه مثلما هو احلال يف
من مراجعة ّ
الرك�ض ،ينبغي االنطالق يف ال ّتوقيت املعلوم»� .إنّ هذا ي�شتغل
مثل «:ال ُيجدي ّ
يثبت
تقريبا مثل «كوان» يف ّ
الديانة البوذ ّية وهو فكر قائم على املفارقة �أي �أ ّنه ّ
يف ّ
الذاكرة ويجرب على ال ّتفكري«.عندما ال جتد �شيئا ت�صنعه ما الذي تفعله؟»»،
ال�صوت الذي تحُ دثه �رضبة يد واحدة؟» �أو« يوجد اخليزران حتت وفوق
ما هو ّ
وحتث على
املوجهة لتفتيق الوعي،
عقدته» ،تلك هي تعبريات من الكوان
ّ
ّ
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ال ّت� ّأمل ملعتنقي بوذ ّية �شان يف ال�صني وال ّزان يف اليابان.
تكمن مفارقة هذه الف�ضيلة يف كونها تُزعج وتربك وتدفع على �إعمال
الفكر .وهذا ما يرفع من درجة ال ّت ّ
ذكر ،فنحن نحفظ �أكرث الأفكار التي �أدمنا
فيها ال ّتفكري .و�أف�ضل الأفكار هي تلك التي تنتج على �إثر م�شاركة يف �إنتاجها.
�رس املعاودة� :إنّ املرور من القول«هذه فكرتي» �إىل القول «هذه
وهنا يكمن ّ
فكرتنا» يجعل ّ
كل واحد م ّنا �رشيكا يف الإنتاج� ،أي منا�ضال م�ؤيّدا يف م�أمن من
تر�سخت
ثم �إنّ الفكرة التي �صهرناها جندها ّ
البدائل مادام قد «�صهر فكرته»ّ .
فال ميكن ب� ّأي حال طردها.
القوة املحافظة للأفكار املهيمنة التي عرفت كيف
ال ينبغي �أن ن�سيء تقدير ّ
تفر�ض منطقها و�أن�صارها و�شكل تعبريها مبرور الوقت� .إنّ عددا من الفال�سفة
فن الإقناع ،قد و�ضعوا
وعلماء االجتماع مثل راميون بودون �صاحب م�ؤ ّلف ّ
إمكانية ت�أييد الفاعل االجتماعي
حمرك ا�شتغال الأفكار امل�ستقبلة بالربهنة على �
ّ
ّ
للأفكار اخلاطئة �أو املظنون بها �أو �إنتاج تر�سيمة الفكر املهيمن يف جهاز
تفكريه.
�إنّ الوعي بقدرة املعاودة لبع�ض الألفاظ مثل» عامل ثالث»« ،معاقني»(التي
ا�س ُتبدلت بذوي االحتياجات) �أو «مهاجرين» ،قد �أ�سهمت يف خلق مفردات
�سنتحدث عن«بلد يف طور
ال�سيا�سية» .ومن الآن ف�صاعدا
«�صائبة من الناحية
ّ
ّ
مرئية» .هكذا يف نظام ترويج
ّ
أقلية ّ
النمو» وعن«�شخ�ص منقو�ص احلركة» �أو«� ّ
الهدامة للكلمات حا�سمة.
الأفكار تكون ال�سلطة ّ
18
وعلى �شاكلة �سونيتة «نائم فال» التي ميكننا �أن نقر�أها دون �أن نفهم
الهدامة قد نقلت «�إىل جهاز تفكري
�أنّ اجلندي قد مات ،ف�إنّ �أغلب الأفكار ّ
تك�شفت املفارقة ك ّلما رحلت
بطواعية» �أولئك الذين يحملونها .ولكن ك ّلما ّ
ّ
ّ
تك�شف الهدم الذي يخبو يف كل فكرة هو �أف�ضل �سبيل
الفكرة ب�رسعة� .إنّ
ّ
م�رسعا بالعدوى.
لتزويد حراكها .ويبدو الهدم ال�رصيح ّ
تخرب فكرة جديدة فكرة وافدة ،ف�إ ّنها غالبا ما جتربها على �إعادة
وحني ّ

الرفاه مث ً
الرفيعة لتخيرّ تعريفات
�صياغة نف�سها.
ّ
ال جترب العالمات ّ
فدميقراطية ّ
ال�ضعيفة فهي
جديدة من خالل �شفرات
قوةّ � .أما الأفكار ّ
وفنية �أكرث ّ
ثقافية ّ
ّ
بـ«ال�صوت اخلفي�ض» يف الفيزياء ميكن �أن تتعاي�ش مع غريها دون �أن
�شبيهة
ّ
الرفاه للجميع،
الرفاه بال ّن�سبة لل ّنخبة ميكن �أن يت�سامح مع ّ
تق�صيها متاما� .إنّ ّ
ولكن ال ميكن للأر�ض �أن تكون منب�سطة وم�ستديرة يف الآن نف�سه� .إنّ طبائع
الأفكار القويّة تتم ّثل يف قدرتها على القطع اجلذري مع الفكرة امل�ستقبلة
�سلفا .وب�شكل تعريفي ف�إ ّنه ك ّلما كانت الفكرة ثور ّية ف�إ ّنها � ّ
أقل توافقا مع
ال�سابق.
الو�ضع ّ

املعار�ضــة لأجــل �إثبــات الوجــود ،جــدل الفكــرة

الكال�سيكية يف االتّ�صال الإ�شهاري� ،إ ّننا نكبرّ فكرة من
لننظر �إىل ال ّتقنية
ّ
�سيارة فارهة ،ولكن ا�شرتوا �سيارة
خالل و�ضعها يف حالة تعار�ض«:ال ت�شرتوا ّ
املقارنية التي تعتمد ّ
رونو كليو ففيها ّ
الطرح كثرية
كل ما هو فاره»� .إنّ الربهنة
ّ
اال�ستعمال ،ومنها «:على الي�سار غ�سيل كال�سيكي يرتك بقعا وعلى اليمني
�آريال يذهب بك بعيدا »...وغالبا ما تكون عمليات الربهنة ال ّ
عقالنية هي
أقل
ّ
نثبت
التي تعمل �أف�ضل .مثالنا على ذلك ،هذا الفيلم الإ�شهاري لبومبري�س� .إ ّننا ّ
مو�ضوعيا خاطئة ،فبعد
حدا لإفرازها .تلك برهنة
حفّاظة على املانيكان لن�ضع ّ
ّ
ويت�رسب منها الإفراز ،وذلك حقيقي من الناحية
وقت وجيز �ستمتلئ احلفّاظة
ّ
ّ
تفوق حفّاظات بامبري�س.
اتية� .إنّ هذه الربهنة جتعلنا نعتقد ب�شكل مطلق يف ّ
الذ ّ
وير ّدد اجلمهور القول«:حقّا� ،إنّ حفّاظات بامبري�س لي�ست ناجعة فح�سب
أ�شد وقعا من الربهنة على �سكب كوب
ولك ّنها ظريفة» .وهكذا تكون الربهنة � ّ
اخلا�صة باالنفعال
للدماغ
من املاء على احلفّاظة لأ ّنها ت�ستدعي اجلهة اليمنى ّ
ّ
اخلا�صة بالعقل� .إنّ الربهنة بوا�سطة العبث هي من
للدماغ
ثم اجلهة الي�رسى ّ
ّ
ّ
املحركات الأكرث جناعة للبالغة الإ�شهاريّة.
ّ
حقيقية �أو يف �أح�سن احلاالت «�صائبة»
�إنّ اعتناق فكرة ما هو مبثابة اعتبارها
ّ
من الفكرة التي تبغي ا�ستبدالها ،فالنا�س ي�ؤ ّيدون الفكرة �إذا ما نا�رصوا منطا يف
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مهيمنة ينبغي «�شحن القنبلة» للفكرة اجلديدة،
لأج��ل �إرب��اك فكرة ْ
�ستتفجر
جليا ويحدث �أثرا على البيئة التي
ّ
وت�سليحها ح ّتى يكون ّ
تفجرها ّ
فيها .وهدفنا من ذلك �أن ّ
نتمكن من القول على �إثر �إطالقها «:ال�شيء يبقى
على حاله مثلما كان»� .إنّ احلقل ال ّتناف�سي يجب �أن ي�شبه منطقة ي�رضبها نيزك،
فالأفكار امل�ستقبلة املوجودة �سلفا تتال�شى وال نب�رص عندها �إ ّال الغر�ض ّ
الذهني
اجلديد الذي ّ
يحل حم ّلها.
�إ ّن��ك مدعو لأج��ل فر�ض �أيقونتك �أن ت��زدري بال�ضرّ ورة الأيقونات
الأخرى .وحينما ننجح يف هدم اليقني وح ّتى �إن مل ن�ستطع �إ ّال الإ�رضار به،
نعو�ضها ب�أيقونة �أخرى ن�شيطة �أكرث من �سابقاتها� .إنّ فكرة ما تدخل يف
فنحن ّ
لتتفكك ّ
ّ
مبكرا مثل النيزك
احلقل دون �أن حتدث �رضرا تتم ّتع بكامل احلظوظ
اجلو قبل �أن يالم�س الأر�ض .هل توجد فكرة جديدة ال حتدث
الذي ينفجر يف ّ
�رضرا؟
من امل� ّؤكد �أنّ ما هو ثوري بال ّن�سبة للبع�ض لي�س بال�ضرّ ورة ثور ّيا يف نظر
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ال ّتفكري� .إ ّنهم بحاجة �إىل القول«:نعم ،ذاك �صحيح»»،نعم،املعجزات ّ
تدل
العمال ينبغي
على وجود
امل�سيح»(امل�سيحية)«،نعم،هذا �صحيح ،م�ساهمة ّ
ّ
قوة
�أن ت�صدر
عنهم»(املارك�سية)«،نعم ،هذا �صحيح،القلب واخليال � ّ
أ�شد ّ
ّ
والعقل»(الرومان�سية)«،نعم ،هذا �صحيح ،على الآلة �أن تت�أقلم
الروح
ّ
من ّ
ولكن هذه «احلقائق» �رضور ّية للرفاهة الفكر ّية
إبداعية الإن�سان»(�آبل).
ّ
مع � ّ
ّ
حقيقية دائما ب�شكل مطلق .تلك هي �أ�سباب االعتقاد
للذهن ،وهي لي�ست
ّ
يف الأفكار التي ن�صهرها لأجل تعزيز قناعتنا .ومن هنا تكمن �صعوبة اخلروج
إيديولوجية التي ننغلق بداخلها �أحيانا .كان من ال�رضوري
من بع�ض امل�آزق ال
ّ
حدث ان�سحاق االنبعاث يف بوداب�ست �سنة  1956ح ّتى ي�رشع مثقّفون
�أن َي ُ
معروفون وعلى ر�أ�سهم �سارتر 19يف مراجعة قناعتهم يف اخلري امل�ؤ�س�س
لل�ستالينية.
ّ

ّ
املحك .فمعظم
البع�ض الآخر .قليلة هي الأفكار التي ت�ضع جمموع حياتنا على
ولكن الفكرة القويّة هي حتما
حيزا �صغريا من معتقداتنا.
ّ
الأفكار ال ت�سائل �إ ّال ّ
قطيعة.
وعلى عك�س ما ّ
يفكر البع�ض :لي�س االنقطاع رديفا لل ّتقوي�ض .فهو ال
ميحو ّ
نتحرر
كل املا�ضي .فالأمر يتع ّلق باختيار املوا�ضعة الأكرث نفعا للبناء ح ّتى ّ
من رابط غري نافع� .إنّ قطع احلبل هو ما كان مينع الفكرة من ال ّتحليق.
�سيارة جديدة ال يعني تغيري فكرة العالمة التي ُبرجمت لتدوم،
�إنّ �إطالق ّ
ولكن زحزحة اتّفاق من الق�سم ال ّتناف�سي .وهذا ما جنحت فيه رونو حني
�سيارة جتعلك حتيا بطريقة مغايرة� ،أو
�سيارة من نوع «�سباي�س» وهي ّ
�أطلقت ّ
�سيارة هجينة �أي �أكرث تفكريا يف
تويوتا حني �أطلقت �سيارة «بريو�س» وهي ّ
البيئة.فلي�س �أف�ضل من االخرتاعات غري ال ّثورات !
�أحيانا ،نكتفي بتف�صيل .انطالقا من ا�سم فكرة عالمته ّ
«فكر ب�شكل
�شكلية مع
�سماعة الأي بود �أبي�ض ،وهي قطيعة
خمتلف» �أ�صبح لون خيط ّ
ّ
ال�صانعني .يبدو االبتكار
بقية ّ
املوا�ضعة للخيوط ّ
ال�سوداء التي د�أب على �صنعها ّ
ولكن �أثره هائل ،فلو كان جهاز اال�ستماع يف اجليب �أو يف اجلراب
ب�سيطا،
ّ
ال�شارع �أو يف و�سائل ال ّنقل
ف�إ ّننا نعلم م�سبقا �أنّ الأمر يتع ّلق بـ«�أي بود» .ويف ّ
ال�سيارات ذلك بـ«م�ؤ ّثر
امل�شرتك نرقب من ميتلك «�أي بود».
ّ
وي�سمي �صانعو ّ
أهمية يف
�سيارة .كما �أنّ
عملية اقتناء ّ
ّ
املكان» ،وهو واحد من املعايري الأكرث � ّ
مبجرد تغيريها لهذا ال ّتف�صيل �أدخلت «م�ؤ ّثر املكان» يف �أجهزة اال�ستماع.
�آبل ّ
وقد ا�ستفاد كثريا من امل�سار ال ّتخريبي بال ّنظر �إىل �أرقام مبيعات الـ«�أي بود»...
�إنّ احلديث مع اجلمهور ب�ش�أن ما يعرف هو �رضب من العبث ،لأ ّننا ال
م�ستجد� ،إذ ينبغي �أن ن�ستلهم من ّ
كل فكرة قدرتها
نتوا�صل �إ ّال ب�ش�أن ما هو
ّ
ُّ
قوة
على حتقيق االنقطاع �أي ال ّت
خريب.يحل ال ّتخريب هنا ليرتجم ويقي�س ّ
االبتكار .هل تقرتح الفكرة حقّا ر�ؤية جديدة ،ونظاما جديدا للأ�شياء؟ هل
حتور ب�شكل هيكلي الو�ضع الذي كان عليه العامل؟ وفيم تتم ّثل هذه ال ّثورة؟
ّ
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ثمة جديد ال يزيح القدمي .وعندما تكون العودة �إىل القدمي تعادل
لي�س ّ
بالتقدم
ممجد ف�إنّ الفكرة ح ّتى و�إن اتّ�سمت
ّ
الأ�صالة واحلقيقة يف قالب ّ
الر�ؤية
ت�صبح اتّفاقا يتط ّلب ّ
حتديا.فالإفراط يف اتجّ اه ما يوفّر فر�صة تطوير ّ
املعاك�سة .وعندما ابتكرت دانون بف�ضل جزيئات جديدة بيفيدي�س �أكتيفيا
�أو«برونيرتي�س �أ�سينزي�س» ع ّززت نا�ستلي بديلها«:منتجات الألبان» ال ّزبادي
اللذيذ على الطريقة القدمية ،غري قابل لل ّتغيري مثل لوحة لفريمر .و�صمدت
م�ؤ�س�سة «فويتون» �أمام املو�ضة با�ستمرارها يف ال�صناعة اليدو ّية لأكيا�س من
وي�شتق هذا امل�سار«على ّ
الطريقة القدمية»
اجللد �أو حقائبها «مثل �أ ّيام زمان».
ّ
قوته من قوة
�أو «مثل �أيام زمان» حراكه من �إفراط املو�ضة.
ّ
وي�ستمد الواحد ّ
والتقدم.
ي�سميه �إدغار موران بـ«احلواري» بني ال ّتقليد
ّ
الآخر يف �إطار رابط ّ
�إنّ االنقطاع لي�س نقي�ض االتّفاق و�إنمّ ا ت�ضعه على ّ
حمك املراجعة.و�إذا ما
�أراد االتّفاق م ّنا �أن نخرج ونحن نرتدي ثيابا ف�إنّ االنقطاع ال يطلب م ّنا
الرهيفة �أي عراء ّ
مغطى ،وهي
اخلروج عراة و�إنمّ ا يبتكر املالب�س ّ
الد ّ
اخلية ّ
هدام !
مفارقة �أطلقت ثورة يف حلظتها .ال ّلبا�س كم هو ّ
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من فكرة النّاطق الر�سمي �إلى الناطق الر�سمي للفكرة
«ل�ست يف مقام رجل فكر ح ّتى نح�صل على �أفكار كثرية
ُ
جيد ح ّتى نح�صل على عدد وافر من
مثلما ل�ست يف مقام جرنال ّ
اجلنود».
�شمفور ،ماك�سيم و�أفكاره .طبائع وحكايات.
امل�سيحية دون امل�سيح ،والوجود ّية دون �سارتر،
ماذا �سيكون حال
ّ
أبلية» دون �ستيف
والرومان�سية دون هوغو
واالنطباعية دون موين �أو «نزعة ال ّ
ّ
ّ
ر�سميا .غالبا ما كان التاريخ
توهب ناطقا
جوب؟ كي توجد الأفكار ينبغي �أن
َ
ّ
غري من�صف�،إذ مل يخرتع �ستيف جوب تكنولوجيا الـ «�آم بي  »3فال ّنماذج
أمريكية منذ
الأوىل لأجهزة اال�ستماع املعرو�ضة يف ال�سوق كانت كورية و�
ّ
ثالث �سنوات عند �إطالق الـ «�أي بود» �سنة  .2001ولك ّنها منحت �صندوقا
الرقمي
ّ
الر ّ
قمية ،وابتداءا من هذا اجليل منحناه القارئ ّ
لل�صدى للمو�سيقى ّ
ثمن ّ
املحمول .ويف ّ
كل ال ّنا�س ما قام به �أكيو موريتا امل�ؤ�س�س
كل الأحوال ّ
البارع ل�سوين الخرتاعه جهاز اال�ستماع الذي �صنع له جناحه .ومع ذلك فقد
اكت�شفنا م� ّؤخرا �أنّ خمرتع جهاز اال�ستماع امل�صحوب بال�شرّ يط �أنريا بافال وهو
�سجل براءة اخرتاعه يف �سنة  ! 1977وهذا ما دفع
من �أ�صل املاين كان قد ّ
19
�سوين �إىل منحه �أمو ً
اال طائلة لقاء ال�ضرّ ر الذي �أحلقته به .
تتم�سك مبغ ّلف بارع ،وقادر على
ولتحقيق االزدهار ينبغي على الفكرة �أن ّ
املغنية �إديت بياف مل تكن تكتب
�صياغة املعادالت ،ومب ّل ٍغ .ومثال ذلك �أنّ
ّ
ولكن دورها يقت�رص على �إثارة اجلموع .ربمّ ا يكون هذا وجهة نظر
�أغانيها
ّ
وامل�رشوعية للفكرة �أو �إ�سناد م�صدر وحي يهبها
أهمية البالغة
ّ
خبري يعطي ال ّ
بهاءها .ت�ستفيد العالمات من هذه الو�سيلة وتت�صارع لأجل نيل كفالة هذه
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الدين زيدان ودافيد باكمان
ّ
خ�صية �أو تلك .كم من م�ؤ�س�سة ت�ستقطب زين ّ
ال�ش ّ
ج�سد الأمثل للأناقة؟
�أو كايت مو�س الذين �أ�صبحوا ال ّت ّ
لكي تنعم مب�صري رائع ،ينبغي للفكرة �أن تفر�ض نف�سها على اجلميع�.إنّ
ّ
حرك من عقل �إىل �آخر ب� ّ
أقل ما
أ�صلية � ّ
�صياغتها ال ّ
أ�سا�سية لكي تتمكن من ال ّت ّ
الدور ال ّأول مل�ؤ ّديها يف و�ضعها �ضمن
ميكن من خ�سارة نزاهتها .ويكمن ّ
الق�س»
مدارها .ويحدث �أحيانا للفكرة مثلما هو �ش�أن اللبا�س �أن «تلعب دور ّ
ولكن يف �أغلب احلاالت يكون الأمر معاك�سا� .إنّ املخرجني املعروفني �أو
�شهية م�شاهدة الأفالم .وي�سيرّ ال ّناطق
املم ّثلني ذائعي ال�صيت هم الذين يطلقون ّ
الر�سمي الفكرة حني يهبها فر�صة �أكرث لتبلغ ُمرادها.ولذا يكون ال ّنجاح
ّ
الثقافية والأفالم والكتب
حمددا.ولنا يف املنتجات
الأ�صلي لهذا الإطالق ّ
ّ
الرقمية و�ألعاب الفيديو خري مثال على
والأقرا�ص الليزر ّية و�أقرا�ص الفيديو
ّ
ذلك� .إنّ جناح �إطالق املنتوج يف الأ�سبوع ال ّأول ي�شرتط ال ّنجاح ال ّنهائي.
كي
ومثلما يبينّ القول امل�أثور الأنغلو�ساك�سوين«:ال تتوفّر الفر�صة ّ
مرتني ْ
نحقّق جودة االنطباع ال ّأول».
ثمة م�ؤ ّلفني جمهولني ذوي �أفكار عظيمة .ك ّلنا
ومثلما يوجد
ّ
جندي جمهول ّ
ادائية ولكن ق ّلة م ّنا من يذكر ا�سم قائد احلركة تري�ستون تزاراّ .
وكل
نعرف ّ
الد ّ
ال ّنا�س ي�سمع عن ّ
ولكن ا�سم روب هونرت امل�ؤ�س�س يبقى
ال�سالم الأخ�رض
ّ
منظمة ّ
جمهو ًال .هذا دليل على �أنّ الفكرة �إذا ما كانت قويّة ف�إ ّنه يجوز �أن ت�صبح �شهرية
ولكن ذلك لي�س �سببا ح ّتى نتخ ّل�ص من
دون �أن يكون �صاحبها م�شهورا.
ّ
الر�سمي.
كفاءة ال ّناطق ّ
ق ّلة هم امل�ؤ ّلفون الذين حالفهم ّ
م�سوقني بارعني لأفكارهم.
احلظ لي�صبحوا ّ
وه��ذا يتط ّلب موهبة خمتلفة� .إنّ امل�ؤ�س�سات ال تطلب من باحثيها بيع
مكت�شفاتهم ،ولكن لديها م�صالح لل ّت�سويق والأعمال ال ّتجاريّة �أو االتّ�صال.
اال�سرتاتيجيني الذين
وجند يف �صلب هذه الوكاالت ،توزيعا ل�ل�أدوار بني
ّ
ويهي�ؤون ظروف �إطالق الأفكار وبني
الر�سائل ّ
ويعرفون ّ
ُيح ّللون االتجّ اهات ّ
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ي�صممون الأفالم �أو الإعالنات .وكي نذهب بعيدا ينجز العمل
املبدعني الذين ّ
مكونني من عن�رصين .يتولىّ
يف �صلب الفريق الإبداعي بتو ّزعه على فريقني ّ
م-املحرر ،وي�شغل الفريق الثاين
امل�صم
الفريق ال ّأول �أمر الكلمات ،وهو دور
ّ
ّ
فيهتم ّ
ّ
بالطابع الب�رصي .ويرتكز هذا ال ّتكوين الثنائي على
خطة املدير الف ّني
ّ
نوع من االتّفاق غالبا ما يكون مربهنا عليه وهو �أ َّننا ق ّلما نكون �أف�ضل من
اخلا�صة.
يحكم على �صياغة �أفكارنا
ّ
�إنّ عددا ال ي�ستهان به من الأفكار يتغ ّلب ّ
ُعو�ض
مبكرا على م�ؤلّفها .وت ّ
ال�سفراء املعتمدين .و�ستغدو
أ�صلية طاغية للم�ؤلّف بوا�سطة ّ
غياب ّ
تعدد ّية ّ
قوة � ّ
ّ
الطاقة هي نف�سها مبعنى القدرة .ومز ّية هذا «االنقطاع» �أنّ ّ
حمرك فردي
كل ّ
تطور الإنرتنات� .إذ �أنّ موقع ويكيبيديا
يحيا وك�أ ّنه يحوز الفكرة بوا�سطة ّ
يدعي �أحد امتالكهما،
ذمة اجلميع دون �أن ّ
حمرك بحث فريفوك�س على ّ
�أو ّ
ّ
ؤولية يف مكان الن�شاط اجلماعي.
فكل م�ستخدم للإنرتنات ي�شعر
ّ
بتحمل امل�س� ّ
برجمية الإبحار فريفوك�س دعت م�ؤ�س�سة
ويف يوم �صدور ال ّن�سخة الأخرية من
ّ
موزي ّ
عملية «حتميل اليوم» ،وجتاوب
ال م�ستخدميها �إىل تنزيل حا�شد �إ ّبان
ّ
الربجمية من قبل �أكرث من  8ماليني م�ستخدم يف
فحملت
م�ستخدمو الإنرتنات ّ
ّ
21
�سجل يف مو�سوعة غين�س ).
�أربع وع�رشين �ساعة( رقم قيا�سي ّ
� ّأما مثال م�ؤ�س�سة لينيك�س فهو جدير باالنتباه� .إنّ باين م�ؤ�س�سة لينيك�س
جتر�أ
الذي وهبها ا�سمها هو ليني�س تروفالد الذي �أ�صبح جنم الإنرتنات حني ّ
على اقرتاح بديل «جماين» تبعا للمنطق املهيمن مليكرو�سوفت� .إ ّنه يوا�صل اليوم
مطوري
تطور لينيك�س،
ّ
ولكن هذه امل�ؤ�س�سة قد �أ�صبحت يف ّ
ذمة ّ
يف متابعة ّ
الربامج من ّ
كل �أ�صقاع العامل �إىل درجة �أنّ كثريا من امل�ستخدمني يعتقدون ب�أنّ
لينيك�س هو ا�سم الأيقونة التي ت ّتخذ �شكل طائر الأوك ولي�س �شكل �صاحبها.
احلرة
ؤولية له بعد نافع ،فامل�ستعمل لهذه
ّ
�إنّ حت�سي�س امل�ستخدمني بامل�س� ّ
الربجمية ّ
له حظوظ وافرة يف ا�ستعمالها �إىل ما ال نهاية...
هكذا جند ع��ددا ال ب�أ�س به من العالمات حتمل �أ�سماء �أ�صحابها:

رونو،بيجو،مي�شالن ،لوزيور ،بونديال ،ريكار ...ومت ّثل العالمات التي
تن�سب ل�صاحبها �أكرث من ن�صف العالمات املوجودة يف العامل .وال يحدث
إبداعية �أو بفعل جنون العظمة ،ولكن بب�ساطة لأنّ العالمة
ذلك لنق�ص يف ال ّ
تعيد يف البداية ق�سطا من د ْينها ل�صاحبها.

جيــد
العثــور علـى ناطـق ر�سمـي ّ

يجوز للفكرة �أن تنت�رش دون �أن تعتمد على �شخ�ص ما ،ولكن ميكنها �أن
تك�سب ّ
امل�رسعة التي يجلبها لها ناطق ر�سمي
كل �شيء و�أن ت�ستفيد من القدرة ّ
خ�صيات املعروفة جتلب
ال�سمعة.هكذا ا�ستفاد ري�شار برون�سون�.إنّ ّ
ح�سن ّ
ال�ش ّ
خ�صيات
إ�ضافيا .ويحدث ذلك من خالل وديعة الأفكار حيث متنح ّ
ال�ش ّ
�إئتمانا � ّ
�شبكة عالقاتها .وبف�ضل الإنرتنات ت�سعى العالمات ال ّتجاريّة اليوم �إىل جذب
لرتوج يف ال�شبكة ب�أ�رسها.
املدونات ّ
العنا�رص امل�ؤ ّثرة يف ف�ضاء ّ
حددت الإيرادات ب�شكل تقريبي للترّ فيع من �رشوط انت�شار الفكرة.
لقد ّ
حد �أق�صى للهدم لإدراجه ،والأخذ بعني االعتبار
وذلك بغاية البحث عن ّ
عن�رص البيئة يف �إطالق الفكرة ،و�صقل االختالف يف مدار ال ّزمن والبحث عن
طبيعية .ولكن مل ي�سع
يت�رصفون بطريقة
جيد .ويعلم البع�ض كيف ّ
ّ
ناطق ر�سمي ّ
ّ
كل من لوي با�ستور �أو كارل مارك�س �أو �ستيف جوب �أو ري�شار برون�سون
وراء ذلك.
بامل�رشوعية �أكرث.
خا�ص ك ّلما حظيت فكرته
وك ّلما كان للم�ؤ ّلف �إئتمان
ّ
ّ
ولذا ف�إنّ اخرتاعا لبنيامني فرانكلني ينطلق �أف�ضل يف احلياة من اكت�شاف
ّ
وال�شك ف�إنّ روالند مورينو خمرتع بطاقة ال�شرّ يحة
ملجهول يف م�سابقة ليبني.
ولكن اخرتاعه بلغ ن�ضجه
برهن �أ ّننا ميكن �أن نبد�أ من القليل لنفر�ض اجلديد.
ّ
الر�أي العام يف الوقت الذي �سقطت براءة اخرتاعه يف القطاع العا ّم .كان
لدى ّ
جدا.
ذلك �أمرا قا�سيا ّ
�رشعيا ،بل ينبغي معرفة
ويف ما تبقّى ،ال ميكن االكتفاء ب�أن تكون مبدعا
ّ
الر�أي»� .إنّ ال ّنفاذ
ترجمة الفكرة يف �ألفاظ موائمة للمرحلة وللبيئة ولـ«قادة ّ
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متكيف مع
حمدد .فالقول امل�أثور« :ال ُنعري �إ ّال الأغنياء» هو
�إىل اجلماهري �أمر ّ
ّ
امل�رسعني بالترّ ويج ولها امتياز حا�سم على
حياة الأفكار التي حظيت بال ّنفاذ �إىل ّ
ال�شبكات ال
تلك الأفكار التي مل تنل هذه احلظوة� .إنّ الإنرتنات وهي �شبكة ّ
تغيرّ �شيئاّ .
فكل الأفكار تعرب فيها ،ولك ّنها وحدها الأفكار التي جتد تناوبا
تتطور حقّا .و�أ�صبح «جو�ست» وهو م�رشوع موقع التلفزيون على
هي التي ّ
ّ
اخلط ملخرتعي كا ّزا و�سكايبي ،م�شهورا لدى م�ستخدمي الإنرتنات يف العامل
ب�أ�رسه يف ب�ضع �ساعات .ولكن ال ميكن ال ّتعويل على وجود ال ّناطق الر�سمي
فح�سب �إذا كانت الفكرة تفتقر �إىل ال ّنف�س .ولذلك مل يحقق «جو�ست» الفوز
ال�ساحق.22
ّ
�إنّ املثابرة �رضور ّية لتجاوز العقبات ولتفر�ض نف�سك .والقوى املحافظة
ميرون مبراحل �صعبة
ب�شكل عا ّم متتلك ّ
قوة ال منازع فيها .وبع�ض املبدعني ّ
قبل �أن يجدوا طريق ال ّنجاح .ويف ذهن ّ
كل واحد م ّنا فان غوغ �أو �شوبرت
الذي مات عن عمر � 31سنة ب�سبب التيفوئيد ومل يعرف ال ّنجاح �إ ّال يف ح�رضة
حمبيه .هذا دون �أن نح�صي العباقرة الذين مل ّ
يتفطن �إليهم قومهم مثل
ق ّلة من ّ
الق�س النباتي ال ّنم�ساوي يوهان غريغور ماندال الذي بقي جمهو ًال طيلة حياته،
ّ
و�أ�صبح اليوم معروفا باعتباره م�ؤ�س�س علم الوراثة� ،إذ تبينّ لنا قوانني ماندال
ّ
الطريقة التي تنتقل فيها اجلينات من جيل �إىل جيل.
امل�سيحية مدينة كثريا لقلم
هنا يكمن الدور الأ�سا�سي للناطق الر�سمي� .إنّ
ّ
القدي�س بول .لقد اتّخذ مكان الأب واالبن ال ّلذين ا�ستحال عليهما
ولغة ّ
الكتابة بنف�سهما .وتعود �سمعة «نايك» �إىل العب كرة ال�سلة ميكائيل جوردن
�أكرث ّمما تعود �إىل م�ؤ�س�سها فيل كنايت وي�ستفيد ال ّناطق الر�سمي املثايل من
طبيقية� .إنّ اال�ست�شارة
االختبار امل�ؤ�س�س على املعرفة ال ّنظر ّية �أو على املعارف ال ّت ّ
هامة �إىل درجة ال ميكن �إهمالها ...لقد كانت م�ؤ�س�سة «بيما» حتت�رض لوال
ّ
جد ّ
�أن ر�أينا �سنة  1994مادونا وبراد بيتي وليناردو دي كابريو ينتعلون �أحذيتها.
�إنّ بداية العودة تكون على غاية من ال ّنجاعة �إىل درجة �أنّ ق ّلة من النا�س كانوا

يدركون �أنّ امل�س�ألة تعني م�سارا جتار ّيا بارعا لواحد من منتجي هوليود وقد
�أ�صبح م�ساهما يف هذه العالمة ال ّتجاريّة...
م�صداقية وناجعا .وال
الر�سمي فيمكن �أن يكون ذا
ّ
ولو قمنا بت�أجري ال ّناطق ّ
ّ
ي�شك يف �أنّ وجود كايت مو�س �أو تياري هرني يف �إحدى الوم�ضات
�أحد
ولكن هذا ال يجعلك ت�شمئ ّز من �رشاء �أكيا�س
الإ�شهار ّية يكون مدفوع الأجر،
ّ
لونغ�شامب �أو �أحذية نايك ،بل على العك�س متاما� .إ ّننا ُنعري لل ّنجوم ق�سطا
مالية معتربة ف�إ ّنهم ال
من الإيتيقا ونفرت�ض �أ ّنه ح ّتى لو ح�صلوا على حقوق ّ
عما يكرهون� .إنّ ّ
فك �شفرة ال ّلعبة الإ�شهار ّية(�أعلم �أنّ الف ّنان يتلقّى
يعلنون ّ
«الدرجة
عملية �شبيهة
�أجرا ليقول خريا عن العالمة �أواملنتوج) هي
بو�ضعية ّ
ّ
ّ
مثمن ،وغالبا ما يكون �أكرث
الثانية» حيث يبدو ال ّناطق الر�سمي يلعب دورا غري ّ
جناعة� .إنّ الأفالم التي تقوم ب�إخراج العبي كرة القدم� ،إريك كونتونا مل�ؤ�س�سة
«الديك الريا�ضي» حيث جند ّ
كل من
بيك ،رونالدينو مل�ؤ�س�سة نايك �أو حملة ّ
حتد ريا�ضيّ ،
كل
يانيك نواه و�سيبا�ستيان لواب يتباريان ُ
بدعابة يف �أكرث من ٍّ
ّ
املتحيزة
الو�ضعيات
ال�سجل .وتخلق هذه
هذه اال�ستخدامات تعمل على هذا
ّ
ّ
تفاع ً
م�صداقية
ال �رس ّيا مع اجلمهور(�أعلم ب�أ ّنك تعلم ب�أ ّنني �أعلم) وتزيد من
ّ
الر�سالة(احلجة على ذلك ب�أنّ العالمة التجار ّية وال ّنجم متواطئني بقطع ال ّنظر
ّ
املالية).
عن االعتبارات ّ
�إنّ �إخراج ناطق ر�سمي غري م�أجور ميكن �أن يكون مكلفا �أي�ضا ،ومثالنا
اجليد لأدريانا كارمبو من قبل ال�صليب الأحمر
يف ذلك �صورة اال�ستخدام ّ
ال�صفراء
بال�صدريات ّ
الفرن�سي يف ن�شاطه املعتاد �أو لكارل الجرفلد فيما ي ّت�صل ّ
حلماية ّ
الطرقات.

اال�ستفــادة مــن ال�سجـــال وا�سرتاتيجيـــة الإخـــوة الأعـــداء

ا�سرتاتيجية �أخرى ناجعة وهي االعرتاف العلني من قبل خ�صومك.
ثمة
ّ
ّ
ا�سرتاتيجيات ال ّتحالف املو�ضوعي مع «اخل�صم الأف�ضل» عادة ما تفيد
�إنّ
ّ
حممدعلي وجو فرايزر �إىل ال�صرّاع بني
الفاعلينِْ  .ومن امل�شا ّدة
الكالمية بني ّ
ّ
64

ُ
يحـــدث اجللبـــة
القــول الــذي

الر�سمي الذي له ثقل ينبغي �أن يعرف كيف «ي�صنع الثقب»
�إنّ ال ّناطق ّ
يف و�سائل الإعالم ،في�سعى �إىل ال ّنفاذ �إىل و�سائل الإعالم املكتوبة ليكت�سب
ح�ضورا ،وي�سعى �إىل الإعالم ال ّتلفزي ليك�سب �سطوة ال ّت�أثري .ال�شيء �أجنع من
ب�ضعة ثوانٍ يف ال ّن�رشة الإخبار ّية لل�ساعة الثامنة على قناة فرن�سا� .1إنّ كولي�ش
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برو�ست و�سينا� ،أنكاتلي وبوليدور ،كا�سرتو وكانيدي ،فاديرر ونادال،
ورو�سو ،ذاك ما ي� ّؤكد �أنّ املواجهة
�ساركو و�سيغو ،دون �أن نن�سى فولتري
ّ
ال�سجال وتكبح دخول �أطروحات �أخرى يف احلقل.
تُ�صادر ّ
امل�سيحية
الر�سمي جمموعة �أ�شخا�ص� .إنّ تاريخ
ّ
وميكن �أن يكون ال ّناطق ّ
يبينّ �أنّ �إثني ع�رش من ال ّتابعني جنحوا يف تبليغ فكرة .والو�ضع املثايل يتم ّثل
يف هيكلة �شبكة امل�ؤ ّدين يف �إط��ار حركة متنا�سقة ق��ادرة على اال�ستجابة
ولنمو البيئة .لقد �أدركت الأديان الكبرية مز ّية تنظيم دون �شائبة
لالعرتا�ضات
ّ
الطيبة .بالإ�ضافة
ي�سمح لآالف من امل�سالك يف العامل ّ
برمته �أن حتمل الكلمة ّ
تعدد ّية ال ّناطق الر�سمي ّ
يتمكن احلزب الأكرث ت�ش ّتتا يف العامل مثل
�إىل �أ ّنه بف�ضل ّ
البيئية �أن ينجح يف تقدمي فكرة حماية البيئة يف املجتمع...
احلركة ّ
املن�شق يحدث �أنْ تع ّزز بفعل
وعندما ي� ِّؤ�س�س ناطق ر�سمي مدر�سة للفكر
ّ
ويعار�ض
الالكانية الفرويد ّية،
اخلري �سلطة الفكر الأ�صلي :عندما تعار�ض
ُ
ّ
وامل�سيحيةّ ،
كل هذه
ويعار�ض علم ال ّنف�س ال ّتحليلي
الكاثوليكية،
الإ�صالح
ُ
ّ
ّ
الرهان يف نهاية املطاف.
االتجّ اهات تنتهي بك�سب ّ
ولكن ال ّناطق الر�سمي لي�س �شخ�صا �أبد ّيا .ينبغي �أن نعرف متى نغيرّ ه
ّ
وجن��دده .و�سواء تع ّلق الأمر ب�شيء ُموحى بال ّن�سبة ملثال «لوريال» ،وهو
ّ
الدوام�.إنّ الفكرة
ما ي�ستحقّه� ،أو حملة لفكر �سيا�سي ف�إنّ ال ّتجديد ي�ضمن ّ
أوروبية تعاين من عدم وجود خليفة كفء جلون موناي �أو روبري �شومان �أو
ال
ّ
�سيئة
الرئي�س �أن يتم ّثل �أوروبا بدل �أن يتم ّثل جلنة ّ
جاك دولور� .ألي�س من مها ّم ّ
ب�شعبية؟
ال�سمعة وال تتم ّتع
ّ
ّ

�أطلق برنامج «مطبخ القلب» بف�ضل نفاذه املبا�رش يف و�سائل الإعالم :برنامج
الدعوات ب�شكل �شبه دوري يف ال ّتلفزة.
يومي على قناة �أورو ّبا ،1وجموعة من ّ
وميكن لفكرته �أن حتيا �أربعة وع�رشين �سنة قادمة� .أكرث من  90مليون غداء
قدمت لأكرث من � 700.000شخ�ص من قبل  1950مركزا ،23وهو جناح ال
ّ
ال�شك ،حافظ عليه فريق من ال ّتع�ساء ،الذين �أ�صبحوا مثل الق�ساو�سة
يداخله ّ
الدعاية للق�ضايا على امليدان ويف ال ّتلفزة.
ناطقني ر�سميني يف ّ
�إنّ م�ؤ ّدي الفكرة ينبغي �أن يعلم كيف ي�ستخدم وقت حديثه الإعالمي،
فاملدة الق�صرية لل ّن�رشة التلفز ّية ال
و�أقلمة خطابه وفق منط الو�سيلة ال
إعالميةّ :
ّ
مدة اجتماع عا ّم .ينبغي على ال ّناطق
ت�ستدعي نف�س ال�صياغة التي تتط ّلبها ّ
الر�سمي �أن ميتلك « نا�صية ال�صياغة» والقدرة على ال ّتعبري عن الفكرة التي
يدافع عنها بطريقة مده�شة وموجزة.
ّ
كل واحد م ّنا نق�شت يف ذاكرته تلك الكلمة الأثرية«مناف للعقل» جلاك
خ�ضم الف�ضيحة حول «�رشيط ماري» الذي
�شرياك .يف �سبتمرب  2000ويف
ّ
مالية م�شبوهة يف فرتة رئا�سته لبلديّة باري�س ،ا�ستطاع جاك
ي ّتهمه بعمليات ّ
املدوية ،يف الوقت الذي
�شرياك �أن يخرج من الورطة بف�ضل هذه ال�صياغة ّ
ظن معظم ال ّنا�س �أ ّنه وقع يف م�أزق ،ولك ّنه يف ال ّن�رشة الإخبار ّية لقناة فرن�سا 3
ّ
ق�صة منافية للعقل» ،كانت العبارة الأخرية
فاج�أ اجلميع� « :إ ّننا اليوم نتداول ّ
الق�ضية نف�سها .هكذا حني ت�صاغ الفكرة يف
ملف
قد �أحدثت لغطا �أكرث من ّ
ّ
هدام ميكن �أن توقع ال ّنا�س يف براثنها.
قالب ّ
غالبية ال ّناطقني الر�سميني مل يكونوا عباقرة يف االرجتال ،فهذا ال ّنمط
�إنّ
ّ
إعالمية يف ح�ص�ص الع�صف
دخالت ال
من ال�صياغات ُو ّظف كثريا يف ال ّت ّ
ّ
ّ
الدعاية �إطالالت قادرة على لفت
ويعد م�ست�شارو االتّ�صال وخرباء ّ
الذهنيّ .
«مناف
حيز ال ّتداول يف �أجهزة الإعالم .وفيما يتع ّلق بكلمة
ٍ
االنتباه و�إدخالها ّ
للعقل» التي ا�ستخدمها �شرياك ،فيبدو �أنّ دومينيك فيلبان هو الذي اهتدى
ّ
ال�شاعر �أرتري رامبو.
�إليها با�ستخراجها من
�سجل ّ
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�إنّ الإطالالت البديعة والتي تبدو مرجتلة هي من اال�ستثناءات ،مثلما هو
حق حيازة القلب» التي ا�ستعملها جي�سكار
�ش�أن اجلملة ّ
ال�شهرية�«:إ ّنك ال متلك ّ
ال�شهري
دي�ستان يف مواجهة فران�سوا ميتريان �سنة .1974ومنها �أي�ضا اال�ستفزاز ّ
حرا» ،وال ّ
�شك
الذي قام به ديغول حني �أعلن يف مونريال«:عا�ش الكيبيك ّ
ف�إنّ هذه اجلملة غري مرجتلة .ويف ر�أي دايل تومب�سون ،م�ؤ ّلف كتاب ديغول
أ�رس �إىل مرافقيه �أثناء عبوره للأطل�سي« :يدور يف
والكيبيك ،ف�إنّ اجلرنال � ّ
بد .هذه هي املنا�سبة
خلدي ب�أنني �س�أ�صيب �سهما ،قد ُيدمي ولكن لي�س منه ٌّ
الأخرية التي ن�صلح فيها نذالة فرن�سا »..24ميكننا �أن نلعب دور اجلرنال ،فتكون
بحوزتنا �أفكار قو ّية ،وال نن�سى حت�ضري دعوانا التي نحملها...
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كيف نطلق فكرة دون �أن تهوى على ر�ؤو�سنا
«الأفكار �ش�أنها �ش�أن مواعيد الغداء� ،إذا �أردنا �أن نلفت االنتباه
فغالبا ما ن�أتي مت� ّأخرين».
فرناند فاندرام� ،أ�صحاب احلظوة
�إ ّننا نهم�س يف �أذن اخليول ،ولك ّننا ال ننب�س بفكرة يف �أذن جارنا .ولكي
ال�ضجيج ّ
الطاغي ال يكفي �أن ن�ستخدم الهم�س ،ح ّتى و�إن كان الهم�س
نخرتق ّ
يف الأذن يلعب دورا� .إنّ ذلك ي�شبه كرة البازبول� ،إ ّننا ن�رضبها وال ن�ضعها
أر�ضية امل�رضب.
بلطف على � ّ
العراقيل.ثمة ماليني من
اجليد ينبغي جتاوز
ّ
ولأجل بلوغ املق�صد �أو املدار ّ
الأفكار تت�صارع ّ
ال�صغرية و�صوال �إىل املثل الكبرية،
كل يوم ،بد ًء من الأفكار ّ
لأجل غزو عقولنا .ولكي تعي�ش الفكرة وهي على قدر من العبقر ّية فينبغي لها
�أن تك�سب قدرة على �أن ت�ستحوذ على اال�ستماع وهي يف غمرة هذه ال ّنغمات
يوميا على الإنرتنات ح ّتى �أ�صبحت مقهى عمالق لل ّتجارة
املتنافرة التي تتكاثر ّ
العاملية .ويف املحيط الفكري تتبارى الفكرة مع ّ
كل الأفكار �أ ّيا كانت طبيعتها
ّ
فت�سعى ّ
كل يوم �إىل جذب االنتباه وااللت�صاق بعقولنا.
ولذلك ف�إنّ �إطالق فكرة ال ينبغي �أن يكتفي بال�سيطرة قيا�سا بالأفكار
تتحر ُك ّ
ّ
يوم.
املنت�سبة �إىل نف�س
كل ٍ
ال�سجل ،ولكن قيا�سا �إىل جملة الأفكار التي ّ

الرمايـــة
اختيــار زاويـــة ّ

مير ال ّتوا�صل يف بعده الوا�سع من عنق ال ّزجاجة .وال تكت�سب و�سائل
ُّ
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الإعالم احلا�شدة �إ ّال م�ساحة حمدودة� .إ ّنها ت�ضع �أولو ّيات املعلومات املن�شورة.
كونيا ال
�أن تبلغ يوما �أجوف �أف�ضل من �أن ت�شهد يف امل�ستقبل القريب حدثا ّ
ميت ب�صل ٍة �إىل �أفكارك.
ّ
ولأجل �أن تنجح يف �إطالق فكرتك،فينبغي �أن تكون ّ
كل الإ�شارات
وئية خ�رضاء .ففي وقت انطالق �صاروخ �أريان من قاعدة كورو ،ف�إنّ
ّ
ال�ض ّ
ال�سياق املناخي ينبغي �أن يكون مالئما.وهذا ما يتط ّلب القيام بتحليل ال�سياق
ال�صاروخ و�شحن ّ
الر�سمي،
الطاقة ّ
قبل �إطالق ّ
الهدامة للفكرة ،وحتديد ال ّناطق ّ
الر�سالة واختيار و�سائل الإعالم املنا�سبة.
وتقدير �صياغة ّ
رئي�سية .ويف �أغلب احلاالت من الأف�ضل �أن نكون
جد
�إنّ حلظة الإقالع ّ
ّ
من الأوائل على �أن نكون من الأخريين .وهذا ما ي�سمح ب�إثبات فكرتك
باملعنى القانوين للكلمة �سواء تع ّلق الأمر بفكرة قابلة لل ّتج�سيد وميكن �أن نثبت
ف�ضل الأ�صيل على ال ّن�سخة.
ن�سبهاّ � .أما املق ّلدون فيعتربون ت ُّبعا وغالبا ما ُي ّ
و�ضعية االنتظار على �أن نتبع
ويف بع�ض احلاالتُ ،ي�ستح�سن �أن نبقى يف
ّ
للج�ص لأجل ا�ستعادة ال�سيطرة .وذلك م�رشوط ّ
بالطبع
الآخرين يف م�سحهم
ّ
مميز على ما هو موجود.ولقد ر�أينا كيف اكت�سحت م�ؤ�س�سة �آبل
بجلب فارق ّ
بربجمية �إي تونز،
�سوق �أجهزة اال�ستماع م.بي 3لأنّ هيئتها وت�صميمها مرتبط
ّ
ومتفوقة ب�شكل مو�ضوعي على مناف�سيها.
وكانت ثور ّية
ّ
ثمة �أفكار كثرية جمه�ضة تُبعث من جديد لأنّ ال�سياق قد تغيرّ �أو �أنّ ائتمان
ّ
متفوقة .من م ّنا يذكر
الر�سمي و�صياغتها يف �شكل فكرة �أ�ضحت
ّ
ال ّناطق ّ
ال�شيوعية� .إنّ عامل الهند�سة فران�سوا
البابوفية؟ هذه العقيدة التي ا�ستبقت
نزعة
ّ
ّ
نويل بابوف املعروف با�سم غرا�شي بابوف ،هو من �صاغها .وبف�ضل م�ؤامرة
ت�شاركية
ال�صدارة فكرة امل�ساواة بني الب�رش بف�ضل
الأنداد �سنة  1976و�ضع يف ّ
ّ
الأرا�ضي وو�سائل الإنتاج ونادى مبوا�صلة ال ّثورة لتحقيق هذه املرامي .وكان
علينا �أن ننتظر ما يقارب اخلم�سني �سنة بعد ذلك ،لن�شهد ظهور الربوليتاريا
التي وهبها مارك�س ّ
املارك�سية،
بال�شيوعية �أو
�سن�سميها الحقا
كل طاقته ،والتي
ّ
ّ
ّ
70

أر�ضية
االنفالت من
اجلاذبية ال ّ
ّ

ك ّلما دخلت فكرة جديدة املجال ،ف�إ ّنها تخرتق �ستار املقاومة� .إنّ ال ّتفكري
ال�سائد حمافظ ويعمل على املقاومة حلفظ �سيادته .ومثلما يف�سرّ �إدغار موران،
ّ
والدح�ض
تنت�صب الأفكار يف «�أنظمة �أفكار ت�سعى �إىل مقاومة االنتقادات ّ
اخلارجي وترمي �إىل �إق�صاء ّ
كل من ي�سعى �إىل ت�شوي�شها .وك ّلما كانت
عدوانية يف
الفكرة جذر ّية ،ك ّلما �أزعجت ال ّنظام القائم ،وك ّلما تو ّلد طاقات
ّ
مقابلها� .25إنّ الفكرة املحور ّية حلملة نيكوال �ساركوزي يف �سنة  2007هي
كي تك�سبوا �أكرث» وكادت �أن تختنق ب�سبب الإدراك ّ
الطاغي
«لتعملوا ّ
بجد ْ
«وتقدم الـ� 35ساعة».
املتج�سدة يف فكرة اختزال زمن العمل
حل�ضارة الترّ فيه
ّ
ّ
أ�سا�سية لليونال جو�سبان
وكان �شعار«�إنهاء و�ضع
ّ
امل�رشدين» هي الفكرة ال ّ
جمعيات �إعانة
الرئا�سية �سنة  2002قد ترعرعت حتت �رضبات
�إ ّبان احلملة
ّ
ّ
الدمياغوجيا حني الحظوا �إعادة
امل�رشدين دون م�أوى الذين ان�ساقوا �إىل ّ
ّ
االعتبار لوجودهم.
يف ّ
كل يوم متوت املاليني من الأفكار ب�سبب ف�شلها يف عبور احلقل املعاك�س
ال�سلبية �أو تكون ن�شيطة� .إنّ دور
للآراء املهيمنة .وميكن �أن ت�أخذ املقاومة �شكل
ّ
اللوبيات يتم ّثل يف الإجهاز على ّ
كل تخريب ي�سائل ال ّنظام القائم وهو ما يزال
�ضد فكرة «ميكن �أن
يف املهد.ذلك �أنّ ال ّلوبي
اخلا�ص مبنتجات الألبان ينا�ضل ّ
ّ
ويتحرك النووي لأجل اعتباره كطاقة بديلة
بال�ص ّحة».
م�رضا ّ
يكون احلليب ّ
ّ
الرحمة ي�صعب احتالله.
ونظيفة� .إنّ عامل الأفكار هو مبثابة غابة ،ف�ضاء عدمي ّ
بقوة كافية .ومع ذلك ال يجب �أن
وميكن �أن تفنى الأفكار لأ ّنها مل تطلق ّ
نهاب املعركة .وعندما تكون املواجهة ال منا�ص منها فينبغي �أن
نتحملها� .إنّ
َ
ّ
املت�صدرة لالهتمام .ففي
م�صارعة الفكرة قدما بقدم ي�سمح مبقارعة الفكرة
ّ
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�سيا�سية مثلما تتوارى
ن�سميها الب ّتة بـ«البافو ّية»..هكذا تتوارى �أفكار
ولك ّننا ال ّ
ّ
متعددين يكابدونها ّ
كل وفق
االخرتاعات� ،إ ّنها غالبا ما تكون ثمرة مبدعني ّ
طريقته �إىل �أن يطبعها واحد منهم مبي�سمه ويحوزها.

م�صداقية
ال�سيارات �أن تكت�سب
�سنة  1960ا�ستطاعت م� ّؤ�س�سة «�أفي�س» لكراء ّ
ّ
املتفوق م�ؤ�س�سة «هارتز» يف
بف�ضل انخراطها يف الإ�شهار املقارن مع القائد
ّ
واحدة من احلمالت الأكرث �شهرة يف تاريخ الإ�شهار الأمريكي .وكان �شعار
ّ
نحتل املرتبة الثانية (بعد هارتز) ف�إ ّننا جمربون على بذل اجلهد»،
احلملة « :لأ ّننا
وعددت �أفي�س من �أمثلة اخلدمات
وبالإجنليز ّية« :نبذل ق�صارى اجلهد»ّ 26
الكرائية يف �صورة وجود منف�ضة
التناف�سية لي�صل بها الأمر �إىل ر ّد القيمة
ّ
ّ
�سجائر م ّت�سخة بال�سيارة ،وو�صل بها الأمر �أي�ضا �إىل متكني احلرفاء من رقم
هاتف رئي�س امل�ؤ�س�سة يف حال ّ
ت�شكيهم من �سوء اخلدمات.

إ�ضافية
�إ�شعال ّ
الدوافع ال ّ

اجلو ،فهي تفقد � ّآليا ّ
كل طاقتها مبرور
تت�ساوى الفكرة بقذيفة تطلق يف ّ
بقوة عند �إقالعها ،ك ّلما عربت
ال ّزمن ،وك ّلما ا�ستطاع مطلقها �أن يدفعها ّ
ب�رسعة مطبات القوى املعاك�سة ،وك ّلما اتّ�سع مداها وواجهت بالءها� .إ ّنها
إمكانية هيمنة فكرة بديلة.
لي�ست قدر ّية ولك ّنها فكرة خطرية لأ ّنها تخلق �
ّ
�إنّ اجلدل حول احلجاب الإ�سالمي ُطرح يف �سنوات  2000لأنّ فكرة
ال ّ
ئكية باعتبارها �أ�سا�سا للمدر�سة �أ�صبحت فكرة ناعمة ،ومل يعاد �إطالقها
ال ّ
اخلا�ص يف �سنوات  .1980وهو الأمر نف�سه بال ّن�سبة
منذ املناظرة حول ال ّتعليم
ّ
الليربالية �إ ّبان
أوروبية التي تهاوت �أمام �رضبات «ال�سياديني» و�أعداء
للفكرة ال
ّ
ّ
الد�ستوري ل�سنة .2005
اال�ستفتاء ّ
ّ
وحتتك وتنتج ردود فعل
تتحرك وتتبادل
حية ،فهي
�إنّ الفكرة من طينة ّ
ّ
ميتة(مثلما هو �ش�أن «ال ّلغة
جديدة ب�شكل دائمّ � .أما الفكرة اخلاملة فهي ّ
امليتة») �أي �أ ّنها ال مفعول لها� .إ ّنها تنتمي �إىل الأ�سا�س امل�شرتك ولك ّنها ال
ّ
قوتها ،واختزل عدد الأ�شخا�ص الذين
ت�سافر من عقل �إىل عقل .لقد فقدت ّ
تبددوا.
الدفاع عنها �إىل �أن ّ
يتقا�سمونها(بوعي �أو بغري وعي) وينخرطون يف ّ
وحل�سن ّ
احلظ ،ف�إنّ الفكرة التي يداهمها املوت ميكن �أن تُ�سعف بالإنعا�ش
َ
مثل �شعلة وهي ب�صدد االنطفاء .ينبغي �شحنها و�إعادة �صياغتها ومو�ضعتها.
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ال�شغل اليومي للم�س�ؤولني عن ال ّت�سويق يف امل�ؤ�س�سات .البحث عن
ذاك هو ّ
عالماتهم ال ّتجار ّية واالتجّ اهات الواعدة ،و�إعادة تغليف املنتجات و�إطالقها.
ن�صور ذلك كالتايل :يف �سنوات  1970مل تكن موجودة غري عالمة
وميكننا �أن ّ
ال�سوداينّ � .أما
واحدة لل ّزيت ،وهو زيت لزيور وم�شهود لها بجودة الفول ّ
وقررت �أن متوقع زيتها
عالمة �أونيليفر فقد ا�ستبقت مو�ضة اخلفّة
ّ
الغذائيةّ ،
ال�صورة
ال�شم�س وزبدتها
لعباد ّ
النباتية حول حمورها «اخلفيف» با�ستخدام ّ
ّ
ال�شكل �ألقى البطل املبتكر من قبل
الركز ّية للربوفي�سور تورنو�سول .وبهذا ّ
ّ
والدهني .كان
الثقيل
يت
ز
ال
جهة
يف
لزيور
لعالمة
ال�سوداين
بالفول
هارجي
ّ
ّ
ال ّنجاح �ساحقا ،ووهب لعالمة «ثمرة ّ
لل�سوق
الذهب» �صفة ال ّزعيم املطلق ّ
يف �سنوات  ،1980رغم ّ
حد
كل املجهودات املبذولة يف االتّ�صال( انتهت �إىل ّ
ال�شهري �أوليفري تو�سكاين لإجناز الأفالم).
ال ّتعويل على خدمات الفوتوغرايف ّ
لتحوله
عباد ّ
ال�شم�س من م�ؤ�س�سة �أوريا ّ
�إنّ م�ؤ�س�سة لزيور التي ا�شرتت زيت ّ
�إىل زيتها املخ�صو�ص ،مل ت�ستطع �أن تلحق باخلطوات التي حقّقتها عالمة«ثمرة
ّ
الذهب» .ومل يكن �أمامها �إ ّال �أن ت�ستبق االتجّ اه ال ّ
باملقويات
اهتم
ّ
الحق الذي ّ
وبال ّتوازن الغذائي ،وهو ما حقّقته دانون بف�ضل منتوجها املعروف الـ«بيو».
بذلك �أطلقت لزيور«توزان  »4الذي �أ�صبح ا�سمه«�إيزيو  »4فجددت �صلتها
بال ّنجاح وا�ستعادت موقع ال ّزعامة.
يخ�ص موا ّد تنظيف الغ�سيل ،وهو ال�سوق
آخر،
ّ
وميكننا �أن ن ّتخذ مثا ًال � َ
تناف�سية يف العامل حيث مت ّثل ّ
ال�سوق ثروة.
املعروف ب�أ ّنه الأكرث
كل نقطة يف ّ
ّ
كان �أومو منذ �أوا�سط القرن الفائت واحدة من العالمات ال ّتجار ّية للغ�سيل
الدرا�سات ،ولك ّنها ال ّ
أقل �إقبا ًال لأ ّنه منتوج
ّ
املف�ضل لدى الفرن�سيني وفق نتائج ّ
قرر
ذو جودة �ضعيفة .وبال ّنظر �إىل مقدم غ�سيل «ميكرو» مل�ؤ�س�سة �أونليفرّ ،
مالك م�ؤ�س�سة �أومو خلق عالم ٍة جديدة «�أومو ميكرو» ،وقامت امل�ؤ�س�سة
اخلا�صة بالغ�سيل
بحملة �إ�شهار ّية �ضخمة حيث ق ّلدت العالمات ال ّتمثيالت
ّ
ال ّتقليدي يف لغ ٍة غري حمتملة :ا�ستخدام «البولتومولداف على طراز توتي

ريكيكي» !كان ذلك جناحا فور ّيا ،وهو جناح منحها حيا ًة ثانية.
يهم منتوجا يجعل الغ�سيل �أن�صع من البيا�ض ميكن �أن ين�سحب بدوره
�إنّ ما ّ
ال�سوق� .أتريد �أن تطلق فكرة؟ �أعد �صياغتها،
على ا�شتغال الأفكار الكا�سدة يف ّ
غيرّ غالف تعليبها ،وحينّ خطابها ّ
ونظم ترويجها.
تفوقت ّ
البيئية يف �صياغة
لقد ّ
منظمة ّ
ق�ضيتها ّ
ال�سالم الأخ�رض يف �إطالق ّ
حرك� ،سلمي ولك ّنه م�شهدي حيث �أر�سلت
جديدة مرتبطة بنمط جديد يف ال ّت ّ
املعر�ض للخطر .ويوافق الأمر �إ�ضافة ا�سم ،وهيئة ،ومتوقع
باخرة �إىل املكان ّ
حول مو�ضوعات رمز ّية مثل ال ّتجارب ال ّنوو ّية واتّ�صال مدرو�س ميكن �أن
َّ
�ستدل به يف و�سائل الإع�لام� .إنّ ّ
قرر
ُي
كل عنا�رص ال ّنجاعة موجودة .لقد ّ
�أوليفياي بيزن�سونو ّ
تروت�سكية،
ال�شيوعية الثوريّة ،وهي حركة
حل الرابطة
ّ
ّ
أ�سمالية ،وبذلك غيرّ الترّ �س.
للر�
ّ
لأجل ت�أ�سي�س حزب جديد معادٍ ّ
أوروبية مع
عملية الإطالق الفا�شلة للفكرة ال
ولن�أخذ مثاال معاك�سا،
ّ
ّ
تخ�ص ّ
�رضب عملة اليورو .لقد كان هذا الفعل جريئا وم�شهد ّيا وقد قاد �إىل �إهمال
أهمية بالغة كالفرنك واملارك .ولكن �إذا
العملة التي حازت
تاريخيا على � ّ
ّ
كانت العملة جديدة ،ف�إنّ فائدتها بالن�سبة للأوروبيني مل تكن ملمو�سة .وعلى
و�شدت �إليها االنتباه.
عك�س ما كان منتظرا فقد ارتفعت الأ�سعار ّ

الدائم للم�سار
الإ�صالح ّ

ثم جتد لنف�سها معنى .باحلد�س القائل ب�أنّ الأر�ض
ميكن للفكرة �أن تُهمل ّ
يتحول �إىل حقيقة( ميكننا اعتبار ذلك ر�أيا عليه �إجماع
تدور حول ّ
ال�شم�س مل ّ
جريبية» مل
فرواد االتجّ اهات «ال ّت
الفنّ ،
تا ّم) �إ ّال ب�شكل مت� ّأخر .والأمر نف�سه يف ّ
ّ
يكونوا على قيد احلياة حني �أ�صبحت ر�ؤاهم �أمرا واقعا .ولذلك من �أجل �أن
ال�سطح وبنجاح فينبغي لها �أن تعرث ب�شكل من الأ�شكال على
تعود فكرة �إىل ّ
الدائم لالتجّ اهات لك�شف الأفكار
أهمية ال ّتحليل ّ
هوا ٍء جديد .ومن هنا تت�أتّى � ّ
عرف على ال�صياغة الأكرث بروزا يف
التي من �ش�أنها �أن ت�صبح ذات
ّ
راهنية وال ّت ّ
ال�ضحك ونحن نرى كم ّ
يتغذى هواء هذا
تلك الفرتة .وعند عبورها �سيغمرنا ّ
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ال ّزمن من املا�ضي على �إيقاع الأجيال.
تطور الع�رص ويهب �شبابا �أبد ّيا لعالمته
هكذا يت�أقلم املنتوج ب�شكل دائم مع ّ
يجددون الأنواع ح ّتى
ال ّتجاريّة� .إنّ م�ص ّنعي ال�سيارات ومنتجي املالب�س ّ
ينا�سبوا زمنهم .وال ُيكتفى باملحافظة على �شهادة دارجة ح ّتى تبلى الفكرة.
كاف
الدومينيكي كان ذا فائدة ل�ضمان والء امل�سيحيني ،ولك ّنه غري ٍ
�إنّ ق ُّدا�س ّ
ولية لل�شباب ي�ساعد
مميزا مثل الأيام ّ
الد ّ
ال�ستقطاب مريدين جدد .كما �أنّ حدثا ّ
كل ّ
الطقو�س جمتمعة� .إنّ الأفكار ّ
جاذبية الكني�سة �أكرث من ّ
تتغذى
على دعم
ّ
من احلجج امللمو�سة ومن الرموز اجلديدة التي تربهن على ح�سن اندراجها يف
الراهن.
ّ
�إنّ ّ
كل ال�صياغات ال ت�شيخ بنف�س ال�سرّ عة .وبع�ض الأفكار القدمية مل تطلها
ليحب بع�ضنا البع�ض» هي �صياغة عجوز عمرها �ألفي �سنة
ال ّتجاعيد ،فعبارة«:
ّ
للرئا�سية قد ا�ستخدمتها يف
اال�شرتاكية
املر�شحة
ولكن لها
راهنية �إىل درجة �أنّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�سنة  2007يف ملعب �شارالتي وهو امللعب الأ�سطوري لتاريخ الي�سار.
ولكن معظم الأفكار ال متتلك هذا ال�شّ باب الأبدي� .إ ّنها تذبل مبرور ال ّزمن.
ّ
عمليات جتميل ح ّتى
ويف هذه احلالة ،ينبغي على ّ
مروجيها االلتجاء �إىل �إجراء ّ
جمل ب�إ�شكاليات معا�رصة .وعلى امتداد ع�رشين �سنة
جتد الأفكار �ألقها يف ال ّت ّ
الفرن�سية من طور منطق ال ّتجهيز(« ال معنى
ال�سكك احلديد ّية
مرت �رشكة ّ
ّ
ّ
موجه نحو احلرفاء وتناف�سي(
ّ
للتقدم �إن مل يكن مو ّزعا على اجلميع») �إىل طور ّ
حتوالت
«دورنا يكمن يف جعلكم ّ
مرت �إىل طور مرافقة ّ
تف�ضلون القطار») ّ
ثم ّ
ال�شرّ كة « لنعطي القطار �أفكارا ب�شكل م�سبق».
الكونية
املواطنية
ؤولية
ولقد ّ
ّ
ّ
البيئية يف مفهوم عري�ض للم�س� ّ
جت�سدت الفكرة ّ
ويف ال ّتنمية امل�ستدمية .وهو مفهوم مل يكن معروفا قبل ع�رش �سنوات ! �إنّ
حية يتط ّلب �إطالقها ب�شكل دائم ح ّتى تكون يف م�ستوى
املحافظة على فكرة ّ
متط ّلبات املرحلة.
يهتم بها .وهي
احلقيقية ال متوت �أبدا� .إ ّنها
�إنّ الفكرة
ّ
تتحجر �إن مل جتد من ّ
ّ

�أ�شبه بالأمرية ال ّنائمة التي تكون دائما على ا�ستعداد لال�ستيقاظ .لقد ترك روفر
الرئي�سي
وريث م�ص ّنع ال�سيارات الربيطاين ّ
ال�شهري«بريت�ش اليالند» منتوجه ّ
الـ«ميني»يف حالة خمول �إىل �أن ا�شرتت �رشكة الـ«بي� ،آم ،دابليو» ال�رشكة
يخ�ص �ألعاب الكبار .لذلك
و�أعادت انطالقتها بنجاح على متوقع جديد
ّ
فالأفكار العظيمة تنام وال متوت�.إ ّنها ّ
تتغذى يف ركن ما من عقولنا ويف ال
وعينا اجلماعي.
تندثر بع�ض الأفكار حينما ت�صبح حقيقة� .إنّ �إر�سال الإن�سان على القمر
املثالية �إىل حدث تاريخي �سنة  .1969ولكن ال
مر من مو�ضع الفكرة
ّ
مثال ّ
حقيقية
ينبغي �أن نخلط بني الأفكار التي تكون �أحداثا مع الأفكار التي تبدو
ّ
لأ ّنها ا�ستدعت توافقا حولها .ومثلما كتب �إدغار موران� «:إنّ م�شكل احلق
املتع ّلق بالفكر لي�س هو بال�ضرّ ورة حقيقة احلدث ،ولك ّنه حقيقة الإلهامات
احلقيقية
احلقيقية التي ميكن �أن تخاتلنا..فالفكرة اخلاطئة ميكن �أن تهزم الفكرة
ّ
ّ
27
جيد» .
لأ ّنها منا�سبة �أو لأ ّنها تخدع ب�شكل ّ
لل�صحة» كثريا ما حازت على الإجماع
�إنّ الفكرة القائلة «احلليب نافع
ّ
�إىل درجة �أنّ رئي�س املجل�س بيار ماندا�س فران�س قد فر�ض توزيع احلليب يف
الغذائية والإدمان على الكحول.
املدار�س وال ّثكنات لأجل مكافحة ال ّنقائ�ص
ّ
وهذا ال يبني رغم ّ
طبية .ومنذ زمن وجيز راجع
كل �شيء حقيقة
علمية �أو ّ
ّ
ّ
امل�شط
نددوا ب�أ�رضار اال�ستخدام
ائيو ال ّتغذية هذا املعتقد ّ
أطباء و� ّ
أخ�ص ّ
عدد من ال ّ
ملنتجات الألبان� .إنّ حقيقة الأم�س لن تكون بال�ضرّ ورة حقيقة الغد.
�إنّ رغبة الإن�سان يف ّ
الطريان مثل طائر تعود �إىل �أزمنة �سحيقة� .إذ �أنّ
والتقدم ال ّتقني قد �سمحا تقريبا بتحقيق هذا احللم .ولكن
�أ�سطورة �إيكارو�س
ّ
كل حلظة بني«امل�شي» �أو ّ
ال�صعب �أن يختار الواحد م ّنا يف ّ
«الطريان»
مادام من ّ
ت�ستمر يف حتفيز املخرتعني من ّ
كل �صوب .يوجد قارب يتز ّلج
ف�إنّ هذه الفكرة
ّ
وي�سمى«القارب املح ّلق»...وتوجد ال�سيارة ّ
الطائرة وقد �أعلن عنها
على املاء
ّ
من قبل م� ّؤ�س�ستني متناف�ستني� :رشكة مولري بف�ضل «ال�سيارة ال ّزالجة» 28وبني
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�رشكة �أوبان �أيرونيتيك بف�ضل « �إك�س-هاوك» .29فمن يكون ال ّأول يف حتقيق
حلم �إيكارو�س.
احلية� .إذ �أنّ ما ّدية
�إنّ ما ينطفئ �أحيانا لي�س هو الأفكار ولكن ّ
جت�سداتها ّ
حية �أو �أدهى من ذلك تبقى
الفكرة ميكن �أن متوت
ّ
أ�صلية تبقى ّ
ولكن الفكرة ال ّ
ولكن فكرة ال�سيارة ما تزال
نائمة .لقد اختفت �آالف الأنواع من ال�سيارات.
ّ
حمركا
حية �إىل ما النهاية .ربمّ ا �ستبقى �إىل حني ت�ستبدل فيه امل�ؤ�س�سة
ّ
ّ
البرتولية ّ
الدوام ملطمح و�سيلة نقل فردي ،وهي فكرة لن متحى
جديدا ي�ستجيب على ّ
حيا على وجه الب�سيطة� ،إ ّال �إذا ما مت ّلكته فكرة ال ّتخاطر وهي
مادام الإن�سان ّ
الفكرة الأثرية لـدى م�ؤ ّلفـي اخليـال العلمـي ..وعلـى ّ
كـل حـال ف�إنّ فكـــرة
حية.
« الأفكار ال متوت �أبدا» هي حقّا فكرة ّ
ولأجل �أن ال متوت ،ينبغي �أن ن�صونها يف دميومتها .ومن خالل الأفعال
والأعمال امللمو�سة لالتّ�صال املثري لالنتباه م�ستخدمني لذلك و�سائل الإعالم
اجليدين.
اجليدة وامل�ؤ ّدين ّ
ّ
�إنّ ّ
كل تناول للخطاب ينبغي �أن ينطلق من الفكرة املركز ّية نف�سها بطريقة
ترثي بها ر�أ�س مالها دائما وانقطاعها ّمما يجعلها تقطع مع ما هو متوا�ضع
عليه .ولن�أخذ مثل« لوكالرك» الذي بحث منذ ثالثني �سنة على الربهنة من
�صف امل�ستهلكني لأجل تخفي�ض الأ�سعار� .إنّ
خالل اتّ�صاله ب�أ ّنه ينا�ضل يف ّ
�ضد غالء احلياة هو «احلام�ض ال ّنووي» للعالمة ال ّتجار ّية ،و�شفرتها
ال ّن�ضال ّ
قوتها وطاقتها� .إنّ معركة الأب قد
الوراثية ،بل هو «�صِ نوها» الذي مينحها ّ
ّ
�ضد �أ�شكال االحتكار،
�ضال
ن
ال
زاوية
من
1980
�سنوات
يف
االبن
ا�ستعادها
ّ
ّ
ال�صيدالنية.
البرتولية �أو املوا ّد
تخ�ص البنوك �أو امل�ؤ�س�سات
�سواء كانت
ّ
ّ
ّ
اجلمعيات اخلري ّية
يهم اجلميع .كثري من
�إنّ البحث عن ال ّتنا�سق لهو �أمر ّ
ّ
ناف�سية.
وجدت �صعوبة يف تعريف «حام�ضها ال ّنووي» يف كون ي ّت�سم بال ّت ّ
ال�سهولة مبكان �أن نعطي املال للتيليتون الذي يرتكز على االعتالالت
�إذ من ّ
كل �سنة �أكرث مما نهبه مل�ؤ�س�سة فرن�سا التي جتمع ّ
مرة ّ
كل الق�ضايا على
ّ
الع�ضلية ّ

مدار ال�سنة.
توخي احلذر كي ال تهوى على ر�أ�سك هو مبثابة
�إنّ �إطالق فكرة مع ّ
ال ّنجاح يف �إقالعها الفوري و�ضمان مناعتها .ونبقى يقظني ّ
لكل فعل اتّ�صايل
حركيتها .وتتم ّثل الو�سيلة النافعة
ويزود
من �ش�أنه �أن يع ّززها ويحمي �أ�صالتها ّ
ّ
الدائم حول الفكرة
احلي بطريقة ما ،يف ال ّت�سا�ؤل ّ
لبلوغ ّ
ماهيتها �أي ن�صيبها ّ
التي تختفي خلف فكرة �أخرى .وخلف ّ
عما
كل حد�س
ٍ
مبدع ينبغي �أن ن�س�أل ّ
ت�شو�شها ،و� ّأي
يحتجب خلفها� ،أيّة موا�ضعة ينبغي �أن نراجعها ،و�أ ّية ر�ؤية ّ
املثالية عادة ما تُ�ستوحى عندما ن�صعد �إىل ال�سل�سلة
انقطاع حتدثه� .إنّ الفكرة
ّ
بحثا عن «الفكرة املحتجبة خلف الفكرة».
ولكن �أفكارا
�إنّ �إطالق الفكرة �أمر حا�سم لأ ّنه يعطي نب�ضا ال مثيل له.
ّ
عديدة ال تتف ّتح يف يوم واحد وهي نتاج �سريورة طويلة� .إ ّننا ميكن �أن نقنع
العامل يف يوم واحد ونختفي ،فالإطالق الفا�شل لفكرة ما لي�س مقعدا .و�إذا
كانت الفكرة قو ّية فيمكنها �أن تنال فر�صة ثانية .وما دامت الفكرة موجودة
فالأمل موجود.
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الق�سم الثالث
ا ّت�صال الفكرة:
�صيغته ،رموزه ،تاريخه ،براهينه وو�سائل الإعالم

تت�رسب �إلى العقل �إ ّال مب�ساعدة الكلمات»
«ال ميكن للأفكار العا ّمة �أن ّ
جون جاك رو�سو ،خطاب حول الأ�صل و�أ�س�س الالم�ساواة بني الب�رش.
«وماذا لو؟» هاتان املفردتان �شبيهتان مبقولة «افتح يا �سم�سم»� .إ ّنهما
تفتحان باب العامل العجيب للأفكار .وال تنبثق الأفكار �إ ّال �إذا ما و�ضعت
ّ
اليقينيات� .إنّ �صيغة «وماذا لو؟»
املحك و�إذا ما زحزحت
ال ّنظام القائم على
ّ
ّ
ال�شك الذي مي ّثل
متفجرة� .إذ ت�سمح بالقطع مع املوا�ضعات وتغر�س
هي �صيغة ّ
ال�سبل
وقود االبتكار ّ
ال�شائع بني العلماء� .إ ّننا بف�ضل اجلر�أة على ا�ستك�شاف ُّ
�ضد البديهيات ميكننا �أن نعرث على احللول اجلديدة .لذا
اجلديدة وال ّتفكري ّ
ّ
الديكارتي خم�صب .ووفق احلكاية ف�إ ّنه بف�ضل التجوال لي ً
ال وم�شاهدة
فال�شك ّ
التفاحة وهي ت�سقط من �أعلى ا�ستطاع ا�سحاق نيوتن �أن يقول:وماذا لو �سقط
القمر �أي�ضا؟» وبذلك فتح ّ
الكونية .ومن �أجل �إنتاج
اجلاذبية
الطريق لقانون
ّ
ّ
املميزّ ،
فالطريقة الب�سيطة تكمن يف �أن نطرح ال�س�ؤال»:وماذا لو راجعت تلك
ّ
يحرك عددا ال ي�ستهان به
ما
وهذا
إليه؟»
�
ننتهي
الذي
ما
غريها،
أو
�
املوا�ضعة
ّ
ّ
ال�شك �أنّ ك ّلها ال يلفت االنتباه ولكن نكتفي بكتلة �صلبة...
من الأفكار.

«وماذا لو كنّا نغيرّ طريقتنا يف ر�ؤية الأ�شياء؟»

ولية اجلديدة ملجموعة «مار�س» التي �أنتجت عالمة
�إنّ اال�سرتاتيجيا ّ
الد ّ
اخلا�صة بطعام الكالب ،قد انبثقت يف غ�ضون جل�سة
بيديغري ،وهي عالمتها
ّ
واملدعوة«االنقطاع اليوم» ،وتهدف �إىل
عمل مع الوكالة التي ت�شتغل معها
ّ
�ضد موا�ضعات �سوق طعام الكالب� .إنّ العالمة «بيديغري» معروفة
الهتاف ّ
ولكن مهارتها احلاذقة املخ�صو�صة مل يكن معرتفا بها .وقد ظهرت
دوليا،
ّ
ّ
مكر�سة للكالب ولي�ست
فكرة االنقطاع �أثناء اجلل�سة «:وماذا لو ك ّنا م�ؤ�س�سة ّ
م�سخرة لل ّتغذية؟» لقد جلبت متوقعا جديدا ب�إدراجها يف املو�سيقى
م�ؤ�س�سة
ّ
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من �صيغة»وماذا لو؟» الف ّتاحة �إلى �صدمة ال�صيغة

وبالفرن�سية«:
دولية« :نحن يف خدمة الكالب»،
ّ
من خالل حملة �إ�شهار ّية ّ
تخ�ص الكالب» .هناك عدد وافر من الأفكار اجلديدة التي تف ّتحت
م�س�ألة
ّ
للعمال با�صطحاب الكالب
على �إثر هذا ال ّتموقع اجلا ّد «:وماذا لو ك ّنا ن�سمح ّ
ال�شاردة مبنا�سبة ترويج
منول م�آوي الكالب ّ
معهم �إىل العمل؟»«،وماذا لو ّ
منتجاتنا؟»�إلخ...
فقوتها تتم ّثل يف ان�صياعها للأفكار
�إنّ �صيغة«وماذا لو؟» تعمل مثل ف ّتاحةّ ،
العلمية (وماذا لو
املوغلة يف النظريّة( وماذا لو كان اهلل موجودا؟) ،والأفكار
ّ
طبيقية( وماذا
كان با�ستطاعتنا �إدراج الالنهائي يف ح�ساباتنا؟) ،والأفكار ال ّت ّ
لو وجد لولب فليني يتط ّلب جهدا حمدودا من قبل امل�ستخدم؟) ،والأفكار
ال ّتجار ّية «وماذا لو كنت �أفتح مغازتي �أ ّيام الأحد؟».
�أ ّيا كانت الطريقة التي تولد بها الفكرة ،فمن املفيد �أن نفهم قوى وحدود
الو�ضعية التي كانت عليها قبل �أن تنبثق؟ وعلى �أ ّية �شاكلة
الفكرة.وماهي
ّ
اليومية؟ كيف يت�س ّنى لنا �أن
�سيكون العامل فيما بعد؟ ماهو وقعها على حياتنا
ّ
ال�س�ؤال«:
نتقم�صها
ّ
ّ
ونروجها؟ يبدو �أنّ الإجابة يف �صفحة واحدة على هذا ّ
جدية يف
ماهي الفكرة؟» وعنونة هذه الوثيقة بـ«وماذا لو؟» هو الطريق الأكرث ّ
طرف الفكرة.

ال�سحر ّية
العثور على ال�صيغة ّ

�إنّ ظهور الفكرة للعيان ال ي�ضمن لها جناح ترويجها .ولبلوغ ذلك ،ينبغي
الرهان
�أن نعرث على الكلمات ،وهو ما يدعوه الإ�شهار ّيون
ّ
بـ«ال�شعار» .ويكمن ّ
ال�صادمة التي ت�سمح بال ّتعبري
يف العبور من ال�صيغة
«اال�سرتاتيجية» �إىل ال�صيغة ّ
ّ
عن الفكرة بالطريقة الأكرث �إيجازا وت�أقلما لرتويجها .لننظر �إىل هذا املثال
للرئا�سية حيث ندرك العبور من هذه ال�صيغة«وماذا
مر�شح قدمي
امل�ستوحى من ّ
ّ
لو راجعنا فل�سفة الـ� 35ساعة؟» �إىل «لنعمل �أكرث ح ّتى نك�سب �أكرث».
اجلاذبية الق�صوى .وك ّلما كانت
املثالية هي التي متنح الفكرة
�إنّ ال�صيغة
ّ
ّ
حركت الف�ضول وامل�صلحة .وك ّلما كانت مطلوبة ،ك ّلما ّثبتت
مفاجئة ك ّلما ّ
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اجليدة هي تلك الأفكار التي نهوى
يف الأذهان و�أ�صبحت ّ
متعدية� .إنّ الأفكار ّ
حفظها وترويجها.
عدي باال�ستن�ساخ .وعندما تعطي
ال�سحر ّية على ال ّت ّ
وللأفكار هذه املقدرة ّ
ال�صادمة
غر�ضا ف�إ ّنك تفقده وعندما تعطي فكرة ف�إ ّنك تُبقي عليها ! �إنّ ال�صيغ ّ
الفريو�سية للأفكار.
لها موهبة الرتفيع من القدرة
ّ
�إنّ الفرق املبتكرة على �شبكة التوا�صل االجتماعي تنتدب وفق �سحر
أ�صلية
بع�ض الكلمات .كما �أنّ م�ستخدمي الإنرتنات الذين عرثوا على �صيغة � ّ
عملية ا�ستقطاب عدد وافر
يوميا مع �آالف الأ�شخا�ص .و�أ�صبحت ّ
يتوا�صلون ّ
حد ذاته على �شبكة التوا�صل االجتماعي ،وكثرية
من املنخرطني هدفا يف ّ
ويقدر عدد الفريق الأكرب على �شبكة
هي الفرق التي اب ُتدعت لهذا الغر�ضّ .
التوا�صل االجتماعي بـ 1,2مليون ع�ضو.1
ولكن �رسيعا ما جتد الفكرة حمدود ّيتها ،ف�أولئك الذين ي�سعون �إىل مناف�سة
�شعبية يف �شبكة
هذا امل�سار يح�صلون على نتائج وخيمة ،فالفريق الأكرث
ّ
التوا�صل االجتماعي ال يجمع �إ ّال  59ع�ضوا  2يف �أح�سن احلاالت.
وثمة جمموعات �أخرى اختارت زاوية خمتلفة ،ومنها جمموعة» لنبني �سو ّيا
ّ
قيا�سيا يف كتاب غيني�س !!! لي�شهدوا لنا من خالل«:الرقم
ولنحقّق رقما
ّ
قوي ،ورقم قيا�سي
القيا�سي العاملي لغيني�س.كوم» ويعا�ضدهم يف ذلك رمز ّ
ّ
ميكن ّ
كل ع�ضو من �شهادة .ولكن رغم هذا الوعد ف�إنّ عدد الأع�ضاء بقي
حمدودا..3
وبعدد يناهز الـ 5مليون ع�ضوا�،أي ما يعادل عدد ّ
�سكان فنلندا ،حتمل
املت�صدرة ا�سما � ّ
ت�رصيحا�«:ست درجات من االنف�صال -ال ّتجربة»
أقل
املجموعة
ّ
ّ
ال�س ّت لالنف�صال.
ويرتكز على فكرة قو ّية �سبقته :وهي قانون ّ
الدرجات ّ
ال�صدفة ينف�صالن عن
ق�صة �شخ�صني ّمت انتقا�ؤهما بفعل ّ
وتروي هذه ال ّنظر ّية ّ
تعرف ال�شّ خ�ص « �أ » على
بع�ضهما البع�ض بوا�سطة �سل�سلة من �ستة �أ�شخا�صّ :
�شخ�ص يعرف �شخ�صا يعرف بدوره �شخ�صا �آخر...يعرف ال�شّ خ�ص « ب ».

وهكذا ف�أنت م ّت�صل ب�ستة �أ�شخا�ص على �أق�صى تقدير من هوجيناتو �إىل زين
الدين زيدان .ومن دون ّ
�شك � ّ
أقل من �س ّتة لنبلغ زين الدين زيدان ،فال حمالة
ّ
ومدربه ()2
�سيكون لك �صديق �أو فرد من عائلتك ميار�س لعبة كرة القدم()1
ّ
يعرف املدير التقني اجلهوي( )3الذي يعرف رئي�س جامعة كرة القدم( )4الذي
لكن فكرة �أن تعرف ب�أ ّنك قريب من � ّأي
يعرف زيزو .ما من �شيء عجيبّ ،
يتحدث التاريخ �إىل املخيال،
جبارة .هكذا
ّ
�شخ�ص يف هذا الكوكب تكون ّ
�إىل درجة ا�ستلهام امل�ؤ ّلفني ،مثل الكاتب امل�رسحي جون غار الذي ا�ستلهم
4
طوعت لل�سينما يف �سنة  1993مع ويليام
هذه الفكرة ليكتب
م�رسحيته التي ّ
ّ
�سميث يف � ّأول �أدواره الكربى.5
هاما يف
تُربهن �شبكة التوا�صل االجتماعي �إىل � ّأي ّ
حد تلعب ال�صيغة دورا ّ
تب ّني فكرة وت�سمح لها باخرتاق ّ
عمرت
كل الأعمار .ومن بني ال�صيغ التي ّ
أحب النا�س
قرونا«:
ليحب بع�ضنا البع�ض» وال�صيغة الناجعة �أي�ضا «:وماذا لو � ّ
ّ
بع�ضهم بع�ضا»«،لن تقتل الب ّتة» �أو ال�صيغة الأكرث قدرة«:وماذا لو �أق�صينا
ا�ستقالليتها؟» �أو« ينبغي
القتل؟» وال�صيغة امل�ستف ّزة»:وماذا لو منحنا الكيبك
ّ
�أن تكون جمنونا ح ّتى تنفق �أكرث» �أو ال�صيغة املغرية «:وماذا لو كان من الأف�ضل
ال�شعار
�أن تقتني يف �أغلب الأوقات �أحذية بثمن زهيد؟» .هذا وال نن�سى ّ
ال�صور» وهي يف قلب
ّ
ال�شهري ملج ّلة «باري مات�ش» «:وزن الكلمات�،صدمة ّ
مو�ضوع هذا الف�صل.
ال حاجة لل�صيغة �أن تقول ّ
كل �شيء .ميكنها �أن ت�شتغل مثل ال ّتذكري ب�صورة
ت�شخ�ص يف كلمة واحدة القدرة
رمز ّية� .إنّ ال ّتعويذة()Abracadabra
ّ
لل�سحر� .إنّ «ال�رشخ االجتماعي» يحيل على ال ّتحليل ال�شرياكي(ن�سبة
ال ّت
حويلية ّ
ّ
جلاك �شرياك) للمجتمع«،لنعمل �أكرث ح ّتى نربح �أكرث» يف الر�ؤية ال�ساركوزيّة.
وهذا ما ميكن ت�سميته بـ «الهولوغرام »  ،وهو عن�رص ي�ستدعي كافّة العنا�رص
ال�سالح� ،أ ّيها املواطنون» ،ف�إ ّنني
الأخرى.
ومبجرد �إطالق هذا ال�شعار�«:إىل ّ
ّ
ومبجرد قويل«:حر ّية ،م�ساواة� ،إخاء» ،ف�إ ّنني � ّ
أذكر
�أحيل على ال ّن�شيد الوطني.
ّ
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الفرن�سية والإعالن عن حقوق
هامة يف تاريخ فرن�سا ت�ستوعب ال ّثورة
ب�صورة ّ
ّ
الإن�سان« .نكون �أو ال نكون» تلك هي املقولة الأثرية التي �أيقظت ثقافتنا
ال�شك�سبري ّية.و«�أحدهم قال يل» ،هو كون الأغاين لكارال بروين...
ملزما.ثمة عدد هائل من
إ�ضافيا ولي�س �أمرا
�إنّ العثور على �صيغة ُي ُّ
ّ
عد �شيئا � ّ
إيديولوجيات
ولكن ال
يوميا دون �أن تكون لها«�صيغة قاتلة»،
الأفكار التي ّ
ّ
ّ
تروج ّ
ّ
الدائمة عادة ما تقرتن ب�صيغة على ال ّ
واحلب»
تتخطى ال ّزمن«:ال�سالم
أقل
ّ
ّ
ال�سالم� ،أو «�رصاع ّ
للمارك�سية� ،أو«انتهاز
الطبقات» بال ّن�سبة
ملحبي ّ
ّ
بال ّن�سبة ّ
هّ
الفر�صة» بال ّن�سبة للأبيقور ّية� ،أو«الل �أكرب» بالن�سبة للإ�سالم.
واملالحظ �أنّ ال�سيا�سيني هم �أكرب م�ستخدمي ال�صياغات لن�رش �أفكارهم.
فذاك م ّت�صل بطبيعة حرفتهم :العمل على جلب الوالء لآرائهم .ومنذ �أر�سطو
ال�سلطة.
أهمية حذق البالغة ملن كان ي�سعى �إىل ّ
ما من حاجة �إىل ال ّتذكري ب� ّ
وخا�صة منها املكتوبة يجربها
بقية و�سائل الإعالم
�إنّ
ّ
ّ
ت�صدر التلفزيون على ّ
توجهها �إىل املواطنني .ومن يكون
على االنخراط يف زمن ال ّتعبري الوجيز عند ّ
اال�ستخدام �أو الإف��راط يف ا�ستعمال اجلمل الق�صرية لتنفذ يف بيئة �شديدة
أنغلو�ساك�سونيون ذلك بـ«ت�سجيالت
وي�سمي الل
االزدحام يف وقت ق�صري.
ّ
ّ
�صوتية».
ّ
وخا�صة يف
م�ضطرين ليكونوا خرباء يف �إن�شاء ال�صيغة
حفيني
وجتد ّ
ّ
ال�ص ّ
ّ
ال�شعار الإ�شهاري
تخيرّ العنوان ملقاالتهم� .إنّ رهان العنوان اجلديد مياثل ّ
اجليد� :إثارة م�صلحة اجلمهور باقرتاح زاوية �أو متو�ضع فريد يف �صيغة تدغدغ
ّ
والرغبة� .إنّ الب�ساطة هي
االهتمام
يلهب
الذي
امل�ضايقة
�
أ
مبد
ه
ن
�
إ
ف�ضوله.
ّ
ّ
جيدة ،فمن احلتمي عدم تعقيد حياة من نريد
اخل�صلة الأوىل لإن�شاء �صيغة ّ
ق�سا .كما �أنّ «كيا�سة ال�صيغة» هي ورقة رابحة .ينبغي �أن تخلق
�أن جنعل منه ّ
جمالية ال�صيغة الرغبة يف ال ّت ّ
ذكر ويف الرتويج .ويف نهاية املطاف ينبغي �أن
ّ
حتتوي ال�صيغة على �أكرث من معنى ح ّتى ينتاب الف�ضول �أولئك الذين ي�سمعون
ق�صتهاّ .
والطريقة املثلى للعثور على �صيغة
بها يف قرن
ليتعرفوا على �أ�صل ّ
ّ

لفكرة تتم ّثل يف البحث عن عنوان كتاب ميكننا حتريره بغر�ض الترّ ويج :يجب
هية يف اكت�شاف وت�أليف حمتواه�.إنّ
�أن يكون ب�سيطا ،وملفتا لالنتباه ومينح ّ
ال�ش ّ
�صيغا مثل«�صباح اخلري يا حزن»«،البحث عن ال ّزمن املفقود»«،اجل�سيمات
الع�ضو ّية»«،اخليرّات»«،عندما ت�ستفيق ال�صني»�..أو« 99فرنكا» ،ك ّلها �أمثلة
جيدة ! لقد ّ
ظل فريديريك بيغبيدر يف ثوب �إ�شهاري لعثوره على
لعناوين ّ
احلب يدوم ثالث �سنوات� ،أنباء حتت وقع
عملية البيع لكتبه:
عناوين ترفّع
ّ
ّ
�ضد الإ�شهار
ال ّن�شوة،الأناين الرومان�سي� ،أجنديني �أيتها املغفرة� ...إنّ املنا�ضلني ّ
غالبا ماكانوا �إ�شهار ّيني �أكفّاء .ومثالنا على ذلك نعومي كالين �صاحب
م�ؤ ّلف« ال �شعار».6
ال تعني الب�ساطة دائما الإجمال .فال�صيغة ّ
ق�صة
الطويلة ت�سمح ِّ
بق�ص فاحتة ّ
مثلما برهن عليه بدعابة الإ�شهاري جاك �سيغي َ
أمريكية
ال حني ا�ستعاد عبارة �
ّ
نتخيله :ال تقل ل ّأمي ب�أ ّنني
يف واحد من عناوينه الأكرث طو ًال ّمما ميكن �أن
ّ
يتفوق �شيئا ما على
�إ�شهاري ،فهي تعتقد ب�أنني عازف بيانو يف مبغى ،وهو ما ّ
وودي �أالن يف عنوانه ّ
«كل ما �أردت �أن تعرفه ب�ش�أن اجلن�س دون �أن جتر�أ على
طلبه».
ويف حملة �إ�شهار ّية تتع ّلق ب�أطباق ّ
الطعام اجلاهز حتت عنوان «ماري» ،يظهر
ليحر�ض
تقم�صه املم ّثل جون كلود دروفي�س ،يف املطبخ
زوج «ماري» وقد ّ
ّ
الن�ساء على بذل اجلهد الإ�ضايف لأ ّنه « لي�س بدعوى �أنّ ّ
عد ح ّتى
كل �شيء قد �أُ ّ
ال نفعل �شيئا».وحني ك ّنا نطلب من ال ّنا�س ما هو �شعار العالمة ال ّتجار ّية،مل
ي�ستطع �أحد تكوين اجلملة املفيدة .لقد �أدرك اجلميع معنى الفكرة ،ولكن ال
أ�صلية .وهذا دليل على �أنّ الأ�سا�سي ال يكمن يف ما
�أحد بقي عند ال ّن�سخة ال ّ
ال�شعار ينبغي �أن ي�ستبق القدرة على
قيل ولكن يف ما يبقى يف �أذهان ال ّنا�س� .إنّ ّ
ت�أويل املتلقّي.

اختيار اال�سم احل�سن
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جيدة للمنتوج تنجح دائما� ،أ ّيا كان ا�سمه .وح ّتى لو كان اال�سم
�إنّ فكرة ّ
ع�سري ال ّتلفّظ فيمكن �أن يثبت ب�أ ّنه عن�رص لل ّتمييز مثلما يربهن عليه ال ّنجاح
�صناعية يف اجنلرتا يف
العاملي ملرايا هاجان داز �أو ُجعة هوغاردن .وتوجد �سمنة
ّ
لت�سمى زبدة خفيفة باعتمادها على ا�سم من الأ�سماء
مراوغة العجز القانوين
ّ
ّ
ّ
امل�شط :ال ميكنني االعتقاد ب�أ ّنها لي�ست زبدة.
الطويلة لال�ستهالك
ال مقْعدا ،ولكن �أن تخلق ا�سما ّ
ال مي ّثل اال�سم م�شك ً
يظل �أولويّة دائمة ،ففي
نظام لتنقّل الأفكار الأكرث ّ
وال�صورة،
تركبا
ال�صيت ّ
وتناف�سية يظهر لنا عامل ّ
ّ
ي�رسع يف �إك�ساء فكرته بعدا
وهو عامل ال ميكن اال�ستغناء عنه ملن يريد �أن ّ
إجنيليا.
� ّ
وبف�ضل تعميد م�ؤ�س�ستهما بعالمة �آبل ،وهو رمز حم�سو�س لبداهة الب�ساطة
التكنولوجية الخرتاعهما ،ا�ستطاع ّ
كل من �ستيف جوب�س و�ستيف وزنياك �أن
ّ
ي�ساهما يف جناح العالمة دون �أن يهباها ا�سمهما ،وهو الأمر نف�سه الذي قام به
ي�سمي عالمته
ري�شار برن�سون الذي مل يكن متوا�ضعا ومع ذلك فقد اختار �أن ّ
حد
با�سم «فرجني» ولي�س «بران�سون».وهذا مادعاه �إىل تو�سيع اهتماماتها �إىل ّ
الهاتفية ،وهي جماالت بعيدة ّ
كل
االنخراط يف ال ّنقل اجلوي �أو االتّ�صاالت
ّ
املو�سيقية .ولقد �أعادت �رشكة
اخلا�ص بالإ�سطوانات
البعد عن جماله الأ�صلي
ّ
ّ
اتّ�صاالت فرن�سا �رشاء �رشكة االتّ�صاالت الإجنليز ّية التي �أ�س�سها هان�س �سنوك،
العاملية .وقد فهمت م�ؤ�س�سات جيل
وبدافع �سحر عالمتها�:أورجن ومكت�سباتها
ّ
الإنرتنات الغر�ض من �إبداع �أ�سماء ب�سيطة وقويّة :ياهو� ،أمازون� ،أوباي،
غوغل ،ويكيبيديا ،ماي �سباي�س ،يوتوب ،فاي�سبوك ،تويرت�...إ ّنها �أ�سماء
تنق�ش يف ّ
جاذبية تغ ّلب
ر�سميا �شا ّبا ولكن له
الذاكرة ،وغالبا ما تهب ناطقا
ّ
ّ
الرقمية �أي يحقّق الإثارة عند ت�سويق املنتج.
طريقة الهم�س يف الأذن
ّ
�إنّ اال�سم لي�س هو امل�صدر الوحيد للخدمات على ّ
اخلط� .إ ّنه لي�س غري
قوته �سمحت ملواقعه من احتالل �رسيع
عنا�رص«الدمج».
عن�رص من
ّ
ّ
ولكن ّ
ّ
متعذرا .وعلى املدى
ملوقف م�سيطر وحفظه بر ّد انبثاق � ّأي مناف�س �أمرا

ُ�سمى ال�شرّ كة �أورجن بدل اتّ�صاالت فرن�سا ،وباوو �أف�ضل
البعيدّ ،
يف�ضل �أن ت ّ
من �أودي �آف ،وغوغل �أف�ضل من �آم�.آ�س�.آن ،و�آبل �أف�ضل من �أي بي �آم�..إنّ
ُ�سمى
ا�سم
جمعية �أو حزب �سيا�سي ي�ستجيب لنف�س املنطق .ومن الأف�ضل �أن ت ّ
ّ
ّ
جمعية الكفاح البيئي ،و«ال رعايا
ُ�سمى
منظمة «ال�سالم الأخ�رض» على �أن ت ّ
ّ
ال�ضواحي.
وال موم�سات» �أف�ضل من حركة حترير ن�ساء ّ
وغالبا ما نقول«اال�سم ف�أل» .وك ّلما وهبنا فكرتنا ا�سما فريدا وقو ّيا ،ك ّلما
منحناه فر�صة لفت الأنظار �إليه وزاد ترويجا.
خا�صة ال�سم ابتكره �صديقي �إيفان غافريلوف وهو خبري يف هذا
حمبة ّ
�إنّ يل ّ
املجال لف ّنان مثايل ُيدعى جون مارك فيليب الذي عرف بتوجيهه لر�سائل �إىل
ّ
�سكان كوكب مار�س ،و�أر�سل �إىل «ديارهم» (�أق�صد كوكب مار�س) منحوتة
�إ ّبان رحلة �أجنزتها ال ّنازا .ومت ّثل م�رشوعه اجلديد يف �إطالق قمر �صناعي يف
الف�ضاء من خالل القر�صنة على رحلة للمكوك الف�ضائي �أريان 5وهو قمر
�صناعي مربمج للعودة �إىل كوكب الأر�ض يف حوايل � 50000...سنة .وعلى
منت هذا القمر ر�سائل ّ
ال�سحيقني.
�سكان الأر�ض التي ميكن �أن يقر�أها �أ�سالفهم ّ
ى«الطائر الأثري للم�ستقبل» ،وهو ا�سم ٌّ
ّ
دال ولك ّنه ال ير�سخ
ي�سم
كان امل�رشوع ّ
يف ّ
الذهن ومداه �ضعيف على امل�ستوى العاملي .لقد انتهى بي الأمر �إىل �إقناع
وعامليا وملهما و�شعر ّيا.ولذلك
مب�سطا
جون مارك ب�رضورة �أن يكون اال�سم ّ
ّ
مركب من حرفني ومن الأ�صوات الأكرث نطقا يف ّ
اخرتنا ا�سم«كيو» وهو ّ
كل
لغات العامل.ال �أدري �إن كان «كيو» �سيقلع يوما ما تخليدا ل�صانعه الذي رحل
عن عاملنا ولكنه يف ّ
«رواد-الكيو»
كل احلاالت �أطلق عنان اخليال ملاليني ّ
الذين تركوا على الإنرتنات ر�سالتهم للأجيال القادمة .7وماذا لو ك ّنا ن�ستطيع
ال�سحيقني؟
ال ّتحاور اليوم مع �أ�سالفنا ّ
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الرمز
قدرة ّ
ال�صور ،ق ّوة ّ
ما هي الفكرة؟ �إ ّنها �صورة مر�سومة يف ذهني»
فولتري ،املعجم الفل�سفي.
ال�صفراء �أي�ضا �أو برجي
ال�صليب واحلمام والعلم الأوروبي ،وال ّنجمة ّ
�إنّ ّ
عاملية �أكرث
حمالة للأفكارّ ،
مركز ال ّتجارة العاملي ،ك ّلها �صور ّ
فال�صورة لغة ّ
من املكتوب�.إ ّنها تتجاوز حدود ال ّلغة وتنقل العواطف نف�سها لأ�شخا�ص
الدرا�سي.
يختلفون من حيث ثقافتهم و�أ ّيا كانت �أعمارهم وم�ستواهم ّ
�إنّ فكرة ما ترتجم بالكلمات ولك ّنها حتتاج �إىل رمز لتو�سيع نطاق توزيعها.
وبعر�ضه لعمل حتت عنوان «ال ّنافورة» ،وهي مبولة مقلوبة مل يدر يف خلد
ادائيةّ � .أما دورا�سال فكان
مار�سيل دو�شمب �أنّ عمله
�سيتحول �إىل رمز ّ
ّ
للد ّ
يجهل �أنّ �أرنبه �سيبلغ الأجيال القادمة .وم�ؤ�س�سة مي�شالن خلقت من خالل
ال�شعار ال ّتجاري الأكرث �شهرة على وجه الب�سيطة.
البيبندوم(الرجل املطاطي) ّ
لقد �سعت ّ
العاملية �إىل تطوير �صيت �شعارها :فا�صلة
كل العالمات ال ّتجار ّية
ّ
عالمة نايك ،اخلطوط الثالثة لعالمة �أديدا�س ،حرف امليم لعالمة ماكدونالد،
القوقعة لعالمة �شال...

ال�صورة ّ
هنية
توليد ّ
الذ ّ

�إنّ توا�شج �صورة بفكرة يزيد يف الترّ �سيخ ال ّت ّ
ذكري .وهو ما عبرّ عنه عنوان
وارد يف جم ّلة الباري مات�ش
ال�صور» .كما �أنّ
الفرن�سية « وزن الأفكار�،صدمة ّ
ّ
كل �سمة ّ
م�صورة .وبتمثيل ّ
للطبيعة
تت�ضمن خطابات
الكتب امل�ؤ�س�سة للأديان
ّ
ّ
اخلرافية» لالفونتني
الب�رش ّية مبالمح احليوان الذي يرمز �إليه �أعطت «الق�ص�ص
ّ
العرب :ما من
درو�سا يف الأخالق �أكرث
فاعلية من املواثيق .وقد �أخذ الإ�شهار ِ
ّ
حتول ال ّنظر ّية �إىل
يتقم�صها
ّ
الب�رصيّ ،
فال�صورة ّ
فاعلية من الفكرة التي ّ
�شيء �أكرث ّ
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ح�سية ينتج �أثرا ال يمُ حى.
ح�سي وهو ما مي ّثل عامل الوالء .ومتثيل فكرة
عن�رص ّ
ّ
�إنّ اجلزء املتع ّلق مبادلني لربو�ست انطبع يف �أذهان ّ
كل من قر�أ هذا اجلزء املعنون
بـ «�إىل �سوان» ولك ّنه �أثار �أي�ضا ّ
كل من مل يقر�أ بعد �أو مل يجر�أ على االرمتاء يف
البحث عن ال ّزمن املفقود.
�إنّ الإ�شهار الذي ي�صبح م�شهورا يف فرن�سا هو ذاك الذي يدوم ثالثة �أ�سابيع،
تاريخية يف �أذهان جيل كامل .ويتع ّلق الأمر يف هذا املقام باحلملة
فيرتك ذكرى
ّ
بث يف �سنة  1981على موجات
الإ�شهاريّة لإ�شهار«�أفونري» (امل�ستقبل) الذي َّ
ال�سفلية»
ثالث متعاقبة«:غدا �أنزع مالب�سي العلو ّية» وتاله«غدا �أنزع مالب�سي
ّ
ويف ال ّنهاية تظهر �صورة «مرمي» وهي عاريه ّ
الظهر ،ويظهر الإم�ضاء�«:أفونري،
العار�ض الذي يفي بوعوده» .وبعد ع�رشين �سنة عرفت هذه احلملة من قبل
ل�سن الع�رشين رغم �أ ّنه مل تتوفّر لهم منا�سبة م�شاهدة هذا
ن�صف الفتيان البالغني ّ
الإ�شهار� .إنّ الهم�س يف الآذان يفعل فعله يف الأجيال.
�إنّ ال ّتز ّلج على اجلليد الذي ّ
يخط عالمة«�سيف �أمونياكال» ،ورعاة البقر
لعالمة مارلبورو ،وم�شهد جبال الألب على مل�صق عالمة �إيفيان ،ك ّلها �صور
ن�شيطة تتم ّثل ب�شكل ناجح عالماتها .ويف ّ
عملية برهنة
مرة يعيد العقل
ّ
كل ّ
ّ
يتذكر ب�أنّ كفاءته تدوم
�صغرى :فحني يرى �أرنب عالمة دورا�سيل ف�إ ّنه
طوي ً
خ�صيات يف الإ�شهار(العمالق الأخ�رض ،دون باتيلو،
ال ..وتلعب ّ
ال�ش ّ
عملية
ال�سيد
أ�سا�سيا ،فهي ّ
تطور ّ
ماري،الرجل املطاطي ملي�شالن�،إلخ )..دورا � ّ
ّ
ال�سيد نظيف ح ّتى ت�شعر �أنّ ّ
كل �شيء يلتمع من
الربهنة.
ومبجرد �أن ترى ّ
ّ
حولك.
ال�صورة ّ
هنية ال ّن�شيطة
� ّأما يف ّ
الدائرة اخلالية من ال ّت�سويق ف�إنّ مقولة ّ
الذ ّ
كاف ح ّتى و�إن ُوجدتّ .
ثمة ا�ستثناءات ثاقبة مثل
غري م�ستغ ّلة ب�شكل ٍ
بالطبع ّ
مل�صق«القوة الهادئة» لفران�سوا ميتريان �سنة � ،1981أو القب�ضة املم�سكة بوردة
ّ
ذهنية فاعلة ب�شكل مذهل لأنّ
للحزب اال�شرتاكيّ .
وال�صليب الأحمر �صورة ّ
ّ
يتخيل ب�أ ّنها �ستنقذه.
كل �شخ�ص ّ
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معية ،لالنقطاع ثمنه :ال �شيء يعادل �صورة
يف املا ّدة الب�رص ّية �ش�أن املا ّدة ّ
ال�س ّ
ال�سنن امل�شرتك.و�سواء تع ّلق الأمر باختيار طباعي(مثل �أبل �أو
مميزة تقطع مع َّ
ّ
تعرجات ب�رص ّية(مثل طريقة كتابة حرف مثل �س عند كتابة �شعار
�أورجن) �أو ّ
أهمية ق�صوى.
كارفور� ،أو م يف ماكدونالد)� .إنّ الهو ّية الب�رصيّة لفكرة ما لها � ّ
العاملية لها جميعها �أ�سماء ب�سيطة ،وي�سرية الر�سوخ
بوابات الإنرتنات
�إنّ ّ
ّ
يف ّ
غرافيكية جتعل منها
ولكن ت�صميم و�شارة
الذاكرة ،وهذا ما وقفنا عليه،
ّ
ّ
جدا ،وهو ما ين�سحب على الياهو �أو غوغل �أو الفاي�سبوك.
معروفة ّ
الرمزي .ومن
لقد �سعت البلدان دائما �إىل تطوير هذه املقاربة ّ
لل�شعار ّ
معدنية عرث عليها
الرايات ،ومن بينها الراية القدمية �شادهاد ،وهي راية
ّ
خالل ّ
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الرمزي :الأخ�رض بال ّن�سبة للبيئة،
�إنّ لونا ب�سيطا ميكن �أن ميار�س هذا البعد ّ
البنف�سجي ل�شوكوالطة ميكا ،الأ�صفر لهارتز ،الأحمر لأفي�س �أو الربتقايل
لعالمة �إيبونيم.
لل�سيد
والأمر نف�سه ين�سحب على املو�سيقى مع خ�شخ�شة راديو «دمي» ّ
ال�صباح ،ح ّتى ال يفوتنا ذكر خفقان
نظيف� ،أو لريكوراي �صديق فطور ّ
ُعو�ض» التي �ش ّنف الراديو بها �آذاننا على
«كارغال�س تُ�صلح ،كارغال�س ت ّ
املتكرر� .إنّ ترنيمات
ينمي نفوذ ال ّتوزيع
امتداد �سنوات� .إنّ اجلانب املو�سيقي ّ
ّ
الأطفال تتناقل من جيل �إىل �آخر.وميكننا �أن نتجاهل ّ
كل ق�صائد ال ّتاريخ(وهذا
من �سوء ّ
جيد على كلمات ع�رشات الرتنيمات التي تعود
احلظ)
ونتعرف ب�شكل ّ
ّ
امللحنة
�إىل قرون خلت .ومثالنا على ذلك ال�سماء متطر ،متطر ،يا راعية الغنم» ّ
يف �سنة  1780من قبل فابر �إيغلونتني� ،أو «�أخي جاك» التي ّ
حلنت ح�سب
وا�صلية للمو�سيقى
بع�ض امل�صادر يف القرن ال�ساد�س ع�رش.هذه الوظيفة ال ّت
ّ
ينية �أكرث ّمما يف غريها من ال ّتمظهرات :من الأهاجي �إىل
جندها يف الأنا�شيد ّ
الد ّ
ّ
خا�صية « لي�س غري البداية ،لنوا�صل الـ...املعركة»،
املتقطع وهو من
الكالم
ّ
أممية».
مرورا بـ«ن�شيد الأتباع»«،ال ّ

ويقدر عمرها بحوايل � 5000سنة�8أو من خالل وكالة
يف �إيران �سنة ّ 1971
عرف على االنت�ساب
ّ
ال�شعارات النبيلة �أو �شعارات عائلة ما التي ت�سمح بال ّت ّ
لفريق الفر�سان الذين حجبت وجوههم باخلوذة.
املحلية على حياكة هو ّيتها.
ومن الآن ف�صاعدا �ستعمل املدن وامل�شرتكات
ّ
لقد جنحت نيويورك يف فر�ض»جملة ب�رص ّية» على العامل ب�أ�رسه ،وهي اجلملة
��ب بقلب �أحمر .والو�ضع نف�سه عرفته
أح��ب ن ي» وم ّثل احل ّ
الأث�يرةّ �«:
ّ
اجلمعيات التي كانت بحاجة لأن تعرف يف ف�ضاء
احلكومية �أو
املنظمات غري
ّ
ّ
�صمم الراية
�أكرث
تناف�سية ّمما عليه احلال .هذا ما ا�ستبقه بيار كوبريتان حني ّ
ّ
خلفية
أوملبية يف �سنة  1913لتم ّثل القارات اخلم�س والألوان ال�س ّتة(على
ّ
ال ّ
بي�ضاء)م�ستخدما باملجموع رايات �أخرى للعامل �آنذاك.
الرمزيّة امل�أن�سنة.
أهمية البالغة ّ
�سباقة �إىل �إدراك ال ّ
لقد كانت الأديان ّ
لل�صورة ّ
ال�صور القو ّية يف تاريخ الب�رش ّية� .إ ّنها تنقل فكرة
و�صليب امل�سيح هي واحدة من ّ
املوت ال ّتعوي�ضي(مات امل�سيح لينقذنا) ،وتهب للم�ؤمنني ك�سبا ثمينا حني
جتعله يعاي�ش يف �صورة واحدة ّ
كل حياة امل�سيح وحمنته .وقد �ضاعفت الكني�سة
ال�صور الفاعلة مع القدي�سة مرمي ،والق�ساو�سة والقدي�سني�،إلخ..
الكاثوليكية ّ
ّ
ال�صور يف �أماكن العبادة.
هذه
وتُ�صان
ّ
بق�صة وت�سرتجعها بطريقة الهولوغرام�.إذ حتيل
�إنّ ّ
ال�شعارات ت�شحن ّ
�صورة ب�سيطة لربجي مركز ال ّتجارة العاملي �إىل فكرة اجلرمية التي ُبذرت يف
عقل بن الدن.
ّ
بتعدد �صوتي
وبحد �أدنى من ازدواج املعنى� .إنّ
ّ
قوي يتم ّتع ّ
وكل �شعار ّ
طبية جديدة هو جدير ب�أن يرتدي البدلة البي�ضاء.
طبيبا يتط ّلع �إىل زاوية نظر ّ
تدخالتهما
�إنّ �ستيف جوب�س وري�شار بران�سون يعتنيان ب�شكل
خا�ص ّ
ّ
إعالمية لن�رش �صورة لهما ت�ساعد على �إطالق �أف�ضل الخرتاعاتهما.ورجال
ال
ّ
تتقم�ص
ال�صورة ّ
الدالّة .تلك ّ
ال�سيا�سة كذلكَ ،يطالهم هاج�س ّ
ال�صورة التي ّ
ال�صورة التي يريدون تبليغها( حراك العداء) �أو تعك�س الإ�صالحات
�أف�ضل ّ
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�إبداع احلدث

ذهنية(فاعلة �أو غري فاعلة)
لي�س يف ا�ستطاعة الفكرة �أن تفر�ض �صورة ّ
ب�شكل م�ستدمي دون و�سائل ن�رش مقنعة� .إ ّال �إذا ما دخلت �إىل حقل احلدثي
الدويل.
بطريقة م�شهد ّية جتعلها يف �صدارة الإعالم ّ
ينبغي على العالمات �أن ت�سعى �إىل ما هو م�شهدي ح ّتى تفر�ض �أفكارها
اجلديدة ومنتجاتها اجلديدة� .إ ّنها تعي�ش مرحلة م�ضايقة لتقدر على بلوغ
عملية الإط�لاق يف بهرج م�شهدي� .إنّ «بالي
ثم �إ ّنها ت�صيرّ
الهدفّ ،
ّ
أمريكية جنحت يف يوم �صدور منتجها
�ستاي�شن»،و«�آبل» �أو بع�ض الأفالم ال
ّ
يف �إبداع �صورة قويّة وفاعلة بف�ضل الإ�شهار املجاين لو�سائل الإعالم من
الدعاية
العامل ب�أ�رسه .ومن الأمثلة احلديثة� ،إطالق «الأي فون �أبل» مع
عملية ّ
ّ
لطوابري االنتظار على امتداد يومني قبل بيع الأمنوذج ال ّأول.والهدف من هذه
الأحداث(التي ندعوها �أي�ضا بـ«ال ّت�سويق ال ّتجريبي») يتم ّثل يف طبع الأذهان
هية لأولئك الذين عا�شوها ب�إعادة
بتجربة فريدة ورا�سخة من جهة ومنح ّ
ال�ش ّ
ال ّتجربة من جهة ثانية .والهدف الأق�صى هو تر�سيخ �صورة ثاقبة ،مثلما هو
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التي �سيقومون بها(رجل ال�سيا�سة يف �صالون الفالحة ،يف امل�ست�شفى ،يف
امل�صنع)�،إلخ..
�إ ّنه ملن امل�ستحيل �أن ت�صهر �صورة ن�شيطة اليوم دون اال�ستعانة بو�سائل
ديناميكيتها
تتطور باعتمادها على
ال ّن�رش .ومن امل� ّؤكد �أنّ الفكرة ميكن �أن
ّ
ّ
الهدامة اجلوهر ّية وبائتمان مبدعها وبجودة
بقوتها
ّ
ّ
اخلا�صة واملرتبطة ّ
ال�صادرة
ال�صدى املجاين عرب الإثارة ّ
�إطالقها .وميكن لها �أن تتم ّتع ب�صندوق ّ
الهواة
الرقمي ينجح بع�ض ّ
من الإنرتنات �أو الإعالم .وبف�ضل �سهولة الإبداع ّ
يف خلق �صور ن�شيطة ودامغة على اليوتوب على غرار جتارب مونتو�س كوكا
امل�صورة «لها �أن
قو(�شوهدت �أغنيتهم
كوريغرافيات جمموعة روك �أوكي
�أو
ُ
ّ
ّ
مرة 9وقد ّ
وظفت يف �سل�سلة عائلة
مرة �أخرى» �أكرث من  47مليون ّ
تذهب ّ
10
�سمب�سون ).

�ش�أن �صورة البطل الأوملبي ال�صيني الذي ارتفع بني �أر�ض و�سماء �إ ّبان حفل
افتتاح �ألعاب بيكني �سنة � 2008أو �صورة مع ّلقة �أديدا�س يف طوكيو حتت
الركح العبان لكرة القدم
عنوان «كرة القدم العموديّة» حيث و�ضع على ّ
وهما مع ّلقني يلعبان الكرة على ارتفاع  150مرت من الأر�ض .تلك طريقة يف
ويعد ذلك �أقوى من حملة تلفز ّية
ت�صوير فكرة العالمة « ال �شيء م�ستحيل»ّ ،
مرة.
مكلفة مائة ّ

ال ّتح ّول �إلى رمــــز

رمزا.عداءان �أ�سودان يرفع ّ
كل واحد منهما
ميكن ل�صورة قويّة �أن ت�صري
ّ
أوملبية مبك�سيكو ،فران�سوا ميرتان
قب�ضته ب�إحكام ويلب�سان قفّازا يف الألعاب ال ّ
ي�شد يد هلموت كول �أمام قبور فاردون ،وكثرية هي حلظات التاريخ التي
ُّ
لتقم�ص ّ
الطبع املتوا�ضع
م ّثلت �صورا منجزة«.غاندي يف املغزل» �صورة ّ
وال�سلمي للمهامتا الذي كان يرف�ض ّ
الطابع الآيل للم�ستعمر ،جتاوزت من�صب
ال�صور ال�سالبة ،ف�إ ّننا �سننتبه �إىل �أنّ
ال�صورة لت�صبح رمزا خال�صا :و�إذا ما ر�أينا ّ
ّ
ال�صورة ّ
ا�ستقرت يف ذهن ّ
كل م ّنا� .إ ّنه
هنية التي
املهامتا ب�صدد الغزل عك�س ّ
الذ ّ
ّ
بب�ساطة جال�س قرب مغزله وهو ب�صدد القراءة .وعندما ُ�سمح ملارغريت بورك
بالدخول �إىل غرفته كان املهامتا قد
امل�صورة
وايت
الفوتوغرافية ملج ّلة «اليف» ّ
ّ
ّ
11
يتفرغ لقراءة جريدته ..
بح�صته
انتهى من القيام ّ
ّ
اليومية من الغزل ح ّتى ّ
ال�صورة
الرمز ّية القو ّية تتنقّل اليوم بف�ضل الإنرتنات على �صيغة ّ
�إنّ ّ
ال�صور ّ
التكون ب�شكل
ال�صور امتياز �سلطة
الفوتوغرافية ولكن ب�صيغة الفيديو .ولهذه ّ
ّ
ّ
�رسيع وب�أزهد الأثمان قيا�سا مبا قبل .ولكن لها م�ساوئ من بينها �أ ّنها قابلة
نتعرف على م�صدرها ب�سهولة .وهذا
لل ّتحوير وال ّت�شذيب وال ّتطويع دون �أن ّ
كل �شكل من �أ�شكال ال ّت ّ
يفتح الباب على ّ
حكم� .إنّ تدلي�س �صورة ركام اجلثث
لتيمي�سورا �سنة � 1989إ ّبان �سقوط نظام ت�شاو�ش�سكو يف رومانيا �أ�صبحت
رمزا� .سترتكنا �صورة مدلّ�سة نفرت�ض بوجود �آالف املوتى(بع�ض و�سائل
تقدر العدد ب�أكرث من  )70000ولكن مل يكن العدد ُيجاوز الـ.1293
الإعالم ّ
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ال�صورة ال رجعة فيه ،مثلما ي� ّؤكده
الرمزي من املكتوب �إىل ّ
ّ
ولكن العبور ّ
ريجي�س دوبريه ب�أ ّننا مررنا من ع�رص اخلطاب حيث هيمن املكتوب �إىل الع�رص
الب�رصي حيث هيمنت ال�صورة ،وهو ع�رص له وقع خم�صو�ص«:يف العمق،
13
ّ
وتفكر».
ت�رص
ّ
قوة دفع وتلولب� ،إ ّنها ّ
ال�صورة ّ
دعائية فهي خر�ساء �أو
ال�صور دون كلمات .ودون ر�سوم
هكذا تُعمينا ّ
ّ
ّ
وال�صور(يقول
الدالالت ب�شكل
م�شط� .إ ّنه ّ
متعددة ّ
ّ
الدمج امل�ستف ّز للكلمات ّ
الإ�شهاريّون «ر�سم دعائي وب�رصيّات») ي�سمح بال ّتعبري الثاقب واملكتمل
للأفكار.
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ال ُت�صنع الأفكار دون حكاية
علي فكرة و�سط ّ
الطريق� ،أقع على الأر�ض»
«عندما ت�ستويل ّ
�ستاندال ،حياة هرني بريالرد
ّ
يتغذى الإن�سان من احلكاياتّ .
ال�شفاهي
كل احل�ضارات ترتكز على ال ّتناقل ّ
وال�سمعي الب�رصي يف �أ ّيامنا.يحوز روجي �شانك ،الباحث يف
ّ
ثم املكتوب ّ
العرفانية ّ
جيدة« :مل يخلق الب�رش ليفهموا املنطق
العلوم
والذكاء ّ
ال�صناعي �صيغة ّ
ّ
13
أهمية الأمثولة يف ال ّتوراة والقر�آن والأدب
ولكن احلكاية» ومن هنا ت�أتي � ّ
البوذي.

احلكاية الكاملة

متتلئ �أ ّيامنا بالقراءات ،لق�ص�ص �صغرية نرويها �أمام لوحة �أو مكتب �أو
حانة .ويروي الإ�شهار ال ّتلفزي �أي�ضا حكايات �صغرية من ثالثني ثانية .ملاذا؟
الأف�ضل هو �أن نروي لك واحدة منها .يجل�س �أعمى على ج�رس بروكلني.
ي�ضع على الأر�ض كرتونا ُكتب عليه�«:أعمى منذ الوالدة» لي�ستجدي قلوب
الن�ص.وفج�أة،
ميرون دون مبالة.ي�أتي �إ�شهاري
املارة.
ويحور ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن ال ّنا�س ّ
ال�صدقات .ما الذي كتبه؟«اليوم ،ف�صل الربيع ،ولك ّنني ال �أراه»�إنّ هذه
تنهمر ّ
ومت�س
العبارات ّ
تلخ�ص الإ�شهار� :إ ّنها تنجح يف �رسد حكاية ت�ستميل الألبابّ ،
القلوب وتدفع �إىل الفعل.
ال�سحر�.إنّ جملة« :كان يا مكان يف �سالف الع�رص
احلكاية �شيء من ّ
والأوان»..لها نفوذ �إ�سكات جميع الأطفال.وبال ّن�سبة للكبار ف�إنّ ال�شرّ وع يف
املحادثة بقول�«:أال تعرف احلكاية الأخرية لـ...؟» هي ّ
الطريقة املثلى جلذب
االنتباه.لذا فمن �أجل اال�ستيالء على املخاطب وهو غر�ض ا�ستماالت عديدة،
املقدمة مبد�أ ّ
اللذة� ،أكرث من
فينبغي �أن متنح الرغبة يف اال�ستماع ،وت�ضع يف ّ
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اجلهد �أو احلدث«.حينما نذهب للع�شاء ّ
كل ليلة عند ال ّنا�س دون �أن نكون
مدعوين ف� ّ
أقل ما نفعله هو �أن نكون ظرفاء»؟هكذا يقول الإ�شهار ّيون� .إذ لي�س
ّ
علينا �أن نلتم�س عذرا لكوننا قمنا بالإزعاج ولكن مننح رغبة الإن�صات لنحظى
بدعوة الئقة يف امل�ستقبل.

وال�ضحك
ا�سرتاتيجية احللم ّ
ّ

اجليدة �أن تدغدغ العواطف كي تر�سخ يف العقول.
ينبغي على احلكاية ّ
والدليل
تهم احلقيقة ،يكفي املحتملّ .
عليها �أن جتعلك حتلم �أو ت�ضحك ،ال ّ
اخلا�صة ب�سوين برافيا حيث �أنّ الربهنة على جودة ال ّلون
على ذلك الإ�شهارات
ّ
متر عرب «�إ�صدارات ال ّلون» ب�شكل م�شهدي يف املدينة.كذلك �ش�أن
ّ
لل�شا�شة ّ
�إ�شهار �رشكة خطوط ّ
ال�سماء �أف�ضل موطن للأر�ض»
الطريان
الفرن�سية « لنجعل ّ
ّ
فردو�سية بعيدة ّ
كل البعد عن
الرفاهة املخرجة يف �أماكن
ّ
حيث تكون متاثالت ّ
حقيقة الرفاهة على منت ّ
الطائرة ،وهذا ما ت�صبو �إليه هذه امل�ؤ�س�سة.
ال�س ّ
الدعابة التي ي�ستخدمها
جل االنفعايل التايل بامتياز فهو ُّ
� ّأم��ا ّ
أحيانا).ثمة كثري من الوم�ضات الإ�شهار ّية
الإ�شهار(يفرط يف ا�ستخدامها �
ّ
ال�ضحك على ال ّ
أقل
�صممت يف �شكل حكايات عجيبة �أو يف �شكل يثري ّ
ّ
التقم�ص العاطفي وترفّع من
ح ّتى ت�ستويل على امل�شاهدين�.إذ تُ�ضيف ّ
الدعابة ّ
الر�سالة .تلك هي العبارة الأثرية�«:أنا �أعرف ب�أ ّنك تعرف �أ ّنني
حجم الثقة يف ّ
الدرجة الثانية �أكرث جناعة من املعنى ال ّأول� .إنّ حمالت
�أعرف» التي جتعل من ّ
ّ
ال�سجل حني قامت ب�إخراج مدير
جديد االتّ�صاالت ا�ستفادت بذكاء من هذا
ال ّت�سويق رفقة �إ�شهاره يف كوالي�س �إعداد الوم�ضات الإ�شهاريّة.

ق�ص احلكايات
ّ

�إنّ حكاية خ ّ
ق�ص حكاية
البة تنت�رش ب�شكل �أف�ضل .من ال يرغب يف �إعادة ّ
عجيبة لأ�صدقائه� ،سبق �أن تلقّفها من غريه وهي على غاية الإ�ضحاك؟�إنّ هذا
البعد«القابل للتعدية» جوهري لنجاعة العدوى ،والإثارة.ك ّلما كانت احلكاية
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تت�ضمن عن�رصا بارزا ومده�شا(«هل تذكر الإ�شهار الذي )»...ف�إ ّنها متتلك
ّ
حظوظا وافرة لالنت�شار .وهذا ما ي�شهد به جناح اليوتوب ،وهو �أكرب موقع
ال�سمعية الب�رص ّية على وجه الب�سيطة.
لتقا�سم احلكايات
ّ
«ق�ص احلكايات» .كان
لقد �أدرك رجال ال�سيا�سة �أي�ضا �أ ّنه ينبغي عليهم ّ
�سباقا ،بل ّ
الدرج غري
نظر لذلك علنا� .إنّ امل�صعد غري املُ�صلحّ ،
�ساركوزي ّ
ال�ضواحي .وكذلك �ش�أن
جلية �أكرث من البيانات حول و�ضع ّ
املُ�ضاء� ،أمثلة ّ
جيدة» وو�ضع املعلومة يف �شكل
ّ
ال�صحفيني� ،إ ّنهم يريدون م�سك»حكاية ّ
�سيناريو.
�إنّ الوقائع يف احلقيقة لي�ست �إ ّال �أ�سا�سا يرتهن �أثرها بح�سب املعنى الذي
املخت�صني يف ال�سيا�سة ويف الأخبار،
�ست�صطبغ به .تلك هي قاعدة عمل
ّ
يحرفون ويلوون الوقائع يف اتجّ اه معنى
أطباء الذين يلفّقون ّ
فال ّ
ق�صة ،جتدهم ّ
�إيجابي ل�صالح حرفائهم� .إ ّنهم يقرتحون حكايات تقحمهم يف داخلها يف
الوقت الذي تب ّلغهم باملعنى املطلوب.
يف الأيام املوالية لأحداث � 11أيلول� ،أفرط �أع�ضاء �إدارة بو�ش يف املقارنة
بني تفجريات الربجني وبني الهجوم على بريل هاربور.لقد ر ّددوا يف عديد
املرات خطاب العار ،وهو اخلطاب الذي ا�ستنكر فيه روزفلت الهجوم الياباين.
ّ
ّ
الر�أي العام ومتكنه من قراءة
�إنّ هذه املقارنة تغرف من التاريخ لتثري ّ
بقوة ّ
للحدث تتوافق مع تعبريات حرب تقليد ّية� .14إنّ العبارات امل�ستخدمة«حمور
طورت هذه الفكرة �إىل �أن قادت الواليات
ال�شرّ »�أو«احلرب ّ
�ضد الإرهاب» ّ
أمريكية �إىل �رصاع حقيقي.
امل ّتحدة ال
ّ
�إنّ احلكايات املثلى هي تلك التي تُده�ش .وميكن للمفاج�أة �أن تكون منذ
الو�صول(ال�سقطة) �أو من الإثنني .ولكن
نقطة االنطالق(القب�ضة) �أو من نقطة
ّ
«تفد من بعيد» ك ّلما كانت تنطبع يف ّ
الذهن ك�أ ّنها نيزك.
ك ّلما كانت احلكاية ُ
�إنّ اال�ستفزاز ميكن �أن يكون ناجعا �أي�ضا �رشط �أ ّال يكون «جمانيا»� .إذ
ّ
حول«كل �ألوان العامل» بلغت غايتها لأ ّنها بنيت
�أنّ حملة الإيطايل بين ّتون

ّ
منتوج(كل �ألوان القمي�ص يف العامل) وموقف �إن�سانوي يقود �إىل مزج
على
الأعراق� ،ألوان الب�رشة وال ّنماذج العليا �إىل درجة ت�صميم �صورة م�ستف ّزة:
ولكن بين ّتون وا�صل يف
أ�سود)يقبل راهبة(ترتدي بالأبي�ض).
ق�س(يرتدي بال
ّ
ّ
ّ
طريق اال�ستفزاز(�صورة مري�ض بالإيدز على فرا�ش املوت) ،وقطع الرابط مع
ّ
�ضد-الإنتاج.
مت�شيه
معنى ّ
ّ�صالية و�أ�صبح ّ
وخطته االت ّ
الدعابة
أهم من اال�ستفزاز نف�سه،
خا�صة حني تلب�س ثوب ّ
ّ
�إنّ الفو�ضى � ّ
والتقم�ص العاطفي�.إنّ �أ�شكال ال ّتوا�صل الأكرث جناعة هي التي تقول �أ�شياء
ّ
ال�شكل .يف �سنوات 1980
جذر ّية عن العمق ولك ّنها جتعلها مقبولة بف�ضل ّ
عمدت فيه عامل
�أنتجت �رشكة بيب�سي كوال �رشيطا
مقارنيا مع كوكاكوالّ ،
ّ
الآثار .لقد �أخرجت يف م�ستقبل بعيد �أ�ستاذا ي�صطحب تالميذه املراهقني �إىل
جولة لبيت من ال�سنوات  ،1980حيث يعلوه الغبار واخلراب .وي�رشح الأ�ستاذ
الكهربائية .وفج�أة نف�ض �أحد ال ّتالميذ الغبار
م�صدر البقايا الأثر ّية مثل القيثارة
ّ
عن ق ّنينة (لها �شكل قارورة الكوكاكوال) و�س�أل �أ�ستاذه «:ما هذا يا �أ�ستاذ؟»
ثم ق ّلبه يف ّ
كل االتجّ اهات
�أخذ الأ�ستاذ الغر�ض ،و�أزال غباره وو�ضعه يف ّ
ال�ضوء ّ
قبل �أن يجيب «:لي�ست يل �أدنى فكرة» .عندها يظهر الإم�ضاء التايل«:بيب�سي،
حي؟
خيار اجليل اجلديد»� .أيعقل �أن نكون عنيفني �إىل درجة قرب مناف�سنا وهو ّ

نفاذ الب�صرية

عادة ما ت�صدر جناعة احلكاية من جزء احلقيقة التي تخفيها،مثلما هو �ش�أن
أ�سا�سية حلياتك ،فاحلكاية ال
رواية حني حتيلك ب�شكل
متحيز �إىل العنا�رص ال ّ
ّ
حركت يف اجلمهور �صلة بالواقع جتعله م�أخوذا به� ،أي عن�رص
تعمل �إ ّال �إذا ّ
خ�صية.
مرتبط بحياته ّ
ال�ش ّ
أنغلو�ساك�سونيون ذلك بـ«نفاذ الب�صرية» وهي عبارة ال يوجد
وي�سمي ال
ّ
ّ
ال�شائع ب�أ ّنه
لها معادل
بالفرن�سية ،وميكن �أن نرتجمها بعبارة «الأثر البارز ّ
ّ
�صواب» ،ونفاذ الب�صرية �إن هو �إ ّال مالحظة �أو واقعة �أو ر�أي ناجت عن احلياة
حمركا للوالء.
ّ
اليومية ،له ميزة �أ ّنه ُيدرك باعتباره �صوابا ب�شكل عا ّم �أي ّ
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�إنّ م�س�ؤويل ال ّت�سويق يف ال�شرّ كات ووكاالت االتّ�صال التي تعمل حل�سابهم
كمية
ي�سعون �إىل «نفاذ الب�صرية» يف درا�ساتهم ّ
لل�سلوكات� .إ ّنها درا�سات ّ
إثنولوجية حينما ترمتي
كيفية �أي�ضا بل �
تت� ّأ�س�س على مقاربات �
ّ
إح�صائية ولك ّنها ّ
ّ
�شعبية يف الفاي�سبوك
يف قلب حياتنا
اليومية .وترتكز بع�ض املجموعات الأكرث ّ
ّ
على «نفاذ الب�صرية» ،وعلى وقائع متوا�ضع عليها وموحية ومفاجئة،ومنها
خلفية ر�أ�س ّ
ي�ضم �أكرث
«�أرغب يف �رضب
كل �شخ�ص ّ
يتمهل يف ال�سري» الذي ّ
ّ
15
من  1,3مليون ع�ضوا  .وجمموعة «�أق ّلب و�سادتي لأنعم براحة �أف�ضل»
وت�ضم �أكرث من  600000ع�ضوا .16وجمموعة «�أ�ستخدم هاتفي اخللوي
ّ
17
لأرى يف ّ
الظالم» التي جتمع �أكرث من  700000ع�ضوا  .ذلك هو �سحر نفاذ
الب�صرية� .إ ّنه يخلق عام ً
�شكليا لتب ّني الفكرة.
ال
ّ
أوملبية يف باري�س،
�إ ّبان مظاهرات موالية للتيبت ،وعند مرور ّ
ال�شعلة ال ّ
18
ال�شعلة
قام �أحد امل�شاهدين( ك�شفت الوقائع ب�أ ّنه لي�س
فرن�سيا ) مبهاجمة ّ
ّ
كر�سيها
�صينية �شا ّبة مقعدة من على
ريا�ضية
التي حتملها جني جينغ ،ف�أنقذتها
ّ
ّ
ّ
ليتقم�صوا دور
والرمز ّية
املتحرك .لقد قن�ص
ال�صينيون هذه ّ
ّ
ّ
ال�صورة القويّة ّ
ّ
الكونية التي متنع
حية وليدينوا فرن�سا .ووقع الإجماع حول احلقيقة
ّ
ّ
ال�ض ّ
مهاجمة �شخ�ص معوق.
وليتب ّنى اجلمهور ذلك ،ينبغي �أن يتقا�سم احلقيقة امل� ّؤ�س�سة على واقعة
بـ«الدافع املو�ضوعي»
أنغلو�ساك�سونيون
ي�سميها ال
ّ
«ال ميكن وقفها» التي ّ
ّ
الدافع ّ
الذاتي لالقتناع) .ولبيع حفّاظات
الر�أي
املحرك للإجماع( ّ
ّ
�أو على ّ
للفتيان(علب زرقاء) وللبنات(علب ورد ّية) ارتكزت بامرب�س على االعتقاد
يتبوالن بنف�س الطريقة ،وهو االعتقاد القائم
ّ
ال�شائع ب�أنّ الفتيان والبنات ال ّ
على االختالف املو�ضوعي ل�شكل الع�ضوين التنا�سليني(دافع مو�ضوعي)� .إنّ
فيزيولوجيا عن الفتيان) �سمحت لربوكرت
هذه الب�صرية ال ّنافذة(البنات خمتلفني
ّ
وغامبل لل�سيطرة ب�شكل مطلق على �سوقه .وكان ميكن العودة �إىل �سنوات
املوحدة للجن�سني التي ّ
�شكلت مناف�سة �رسيعا ما اختفت.
خلت للحفاظات ّ

قوة ودميومة هي التي تلتقي فيها حقيقة ما باحلقيقة
�إنّ �أفكار العالمة الأكرث ّ
الكونية .وبالعودة �إىل مثال بين ّتون ،ف�إنّ جناحه الإ�شهاري يف �سنوات 1980
ّ
ّ
ّ
تو ّلد من اللقاء بني الفكرة املخ�صو�صة للعالمة(قم�صان من كل الألوان)
مهجن هو عامل �أف�ضل) ،وهي الر�سالة التي
عامة عن احلياة(عامل ّ
وحقيقة ّ
تروجها ب�شكل بارز حملة «الألوان امل ّتحدة لبين ّتون».
ّ
�إنّ �شعار «لنعمل فح�سب» لنايك هو حقيقة خم�صو�صة للعالمة(الأحذية
الريا�ضية لنايك من َتج من ريا�ضة مترينات امل�شي ،وهي ريا�ضة ّ
تركز
واملالب�س
ّ
على الإرادة واحلر ّية الفرد ّية) .والأمر نف�سه بال ّن�سبة لأديدا�س ،ف�شعار«ال �شيء
عامة تتوافق مع احلقيقة املخ�صو�صة للريا�ضة (و�ضعت
م�ستحيل» هو حقيقة ّ
القيا�سية لكي تحُ قّق).
الأرقام
ّ

نفوذ الأمثوالت

�إنّ الأفكار الأكرث نفوذا هي تلك التي تروي حكايات قويّة �إىل درجة �أ ّنها
قوة �إقناع فوري �أو لأنّ الربهنة
مرتني� .سواء لأ ّنها تكت�سب ّ
ال تتط ّلب �أن تُروى ّ
القوة
حد للحرب
�ساطعة� .إنّ الفكرة ال
أمريكية بو�ضع ٍّ
العاملية الثانية با�ستخدام ّ
ّ
ّ
ال ّنوويّة كانت ناجعة �إىل درجة الفزع.
ّ
يبث الفيلم الأ�سطوري لإطالق حملة �آبل �سنة
ويف
�سجل �أكرث خفّة ،مل ّ
مرة واحدة ،يف �سوبر بول .ومع ذلك مل مينعه من �أن ينتخب بعد
� 1984إ ّال ّ
أمريكية.19
ع�رشين �سنة ك�أف�ضل فيلم �إ�شهاري يف القرن يف الواليات امل ّتحدة ال
ّ
جراء تطوير حكايات
ولأجل �أن تفر�ض نف�سها ف�إنّ الأفكار تك�سب ّ
عديدة .وغالبا ما تُفهم الفكرة وت�أخذ مداها يف الربهنة ال ّثانية �أو الثالثة،
ّ
ب�شكل
ال�شكل(من التاريخ) الذي �ساعد يف ال ّتوا�صل معها� .إنّ
م�ستقل عن ّ
ح�سا�سية
الر�سائل ي�سمح بتو�سيع نطاقها وب�إقناع جمدٍ لأولئك الذين لهم
ّ
ّ
تعدد ّ
ومن فرط املعجزات املوجودة لل�رسد ،يتوفّر للق�ساو�سة
م�سبقة تجُ اه الفكرةْ .
عدة
ال ّزاد الأكرب للقيام بال ّتب�شري.وعادة ما ت�ستخدم عالمة ما يف الوقت نف�سه ّ
ّ
جديدة.وكل مثال يع ّزز ما �سبقه وي�سمح ببلوغ جمهور
ر�سائل لتفر�ض فكرة
104

فن ال�سرّ د
ّ

املحكية التي
�إنّ قدرة الإقناع التي حتوزها احلكايات �شبيهة اليوم بالق�ص�ص
ّ
تهيمن على ّ
البث الثقايف .وهذا ما يف�سرّ ه كري�ستيان �سلمون يف
كل دوائر ّ
املحكية» �آلة �صناعة احلكايات وتن�سيق الأذهان�،20إذ
الرائع «الق�ص�ص
ّ
كتابه ّ
يق�صوا حكايات لتحفيز ّ
موظفيهم،
من الآن ف�صاعدا ينبغي على املديرين �أن
ّ
امل�صممة
تدربوا وهم يبا�رشون �ألعاب الفيديو
ح ّتى �أنّ الع�سكريني يف العراق ّ
ّ
ال�سيا�سية وك�أ ّنها
للق�ص فهم يبتدعون احلياة
أطباء احلاذقني
ّ
ّ
يف هوليودّ � ،أما ال ّ
�رسد.
م�سخر ْي ِن� .إذ �أنّ كتاب«�إميان
�إنّ باراك �أوباما وماك كاين يعتربان م�ؤ ّلفني
ّ
الأج��داد» الذي �صدر يف �سنة  1999من قبل ماك كاين ّ
ظل � 24أ�سبوعا
يف قائمة الكتب الأكرث مبيعا لنيورك تاميز ،بل �إنّ الكتاب ّمت اقتبا�سه ليكون
�رشيطا تلفز ّيا �سنة ّ � .2005أما باراك �أوباما ،فقد حقّق كتابه «جر�أة ال ّتم ّني»
ال�شهر
مبيعات
قيا�سية لكتاب �سيا�سي�:أكرث من  180000ن�سخة بيعت يف ّ
ّ
املوايل ل�صدوره يف �أكتوبر  .2006ويف �سنة  2008بلغت املبيعات املزدوجة
ال�سابق ،حوايل
للكتابيه «جر�أة التم ّني» و«�أحالم م�شتقّة من والدي» كتابه ّ
35000ن�سخة يف ّ
عد نيكوال �ساركوزي واحدا من �أكرب
كل �أ�سبوع .21و ُي ّ
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خمتلف.
ومن الأف�ضل تعديد ال ّت�صاوير
اخلا�صة بفكرتك منذ البداية .ولكن حذارِ
ّ
من خطر �ضياعها .و�إذا ما رغبنا يف جت ّنب تعاقب احلكايات ،تك�شف لنا
ال ّتجربة الإ�شهار ّية �أ ّنه من الأن�سب عدم �إر�سال ر�سالة ثانية مادام  %70من
مرات على ال ّ
أقل.
اجلمهور مل ْ
يحظ مب�شاهدة ال ّأول ثالث ّ
تكون حكايتها .ومن الأن�سب
�إنّ جممل احلكايات املرويّة بـ«ا�سم» فكرة ّ
لل ّت ّ
بث فكرة تثبيتها يف حكاية ل�صالح الأجيال القادمة .فمن ال ّتوراة
حكم يف ّ
الدادائي �إىل ميثاق روما،
�إىل القر�آن ،ومن ر�أ�س املال �إىل الغثيان ،ومن البيان ّ
طبعت �أغلب الإيديولوجيات حكايتها.

الق�صا�صني للحكايات الذي مل تعرفه فرن�سا منذ ديغول .وبال ّنظر �إىل الق�ص�ص
ّ
ّ
الغرامية التي تُ�ضاهي �أف�ضل
ال�سيا�سية التي كان بطلها ،ف�إ ّنه يوظف احلكايات
ّ
ّ
روايات بلزاك.
االفرتا�ضية من القدرة على تطوير احلكايات
الرقمي والعوامل
ّ
وك ّثف العامل ّ
عدة حيوات �إىل درجة �أ ّننا
ب�شكل متوازٍ � .إ ّننا ن�ستطيع اليوم �أن نخو�ض ّ
نخ�شى عدم ال ّتمييز بني حدود الواقع واالفرتا�ضي�.إنّ «احلياة املزدوجة»،
الفيلم الإ�شهاري البارز لبالي �ستاي�شن يف �إجنلرتا راكم �شهادات حول
االفرتا�ضية وك���أنّ الأم��ر يتع ّلق باحلياة
«االنت�صارات» املحقّقة يف احلياة
ّ
الدويل لهاري بوتر
الواقعية .22ويربهن ال ّنجاح املنقطع ال ّنظري على امل�ستوى ّ
ّ
مدى حاجة الكائن الب�رشي �إىل االفتتان� .إنّ حركة «تخلي�ص العامل من الوهم»
حده� :إنّ ال ّتفا�سري
الذي و�صفها ماك�س فيرب يف كتابه العامل وال�سيا�سي 23بلغ ّ
والروايات .ولكن هل هذا هو
ّ
العقالنية ال ت�ستطيع �أن تروي ظم�أ الأ�ساطري ّ
املطلوب؟ ومثلما يغ ّني الأ�سد امللك يف مملكة ديزناي ،امل�ؤ�س�سة العظمى للرتفيه
يف العامل«:تلك حكاية احلياة.»24..
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الفكرة على ّ
حمك االختبار
«�إذا �أردت اكت�ساب �أفكار نظيفة فلتغيرّ ها مثلما تغيرّ قمي�صك»
فران�سي�س بيكابيا� ،أقوال.
ثمة �أفكار ت ُ
متجددة .ولكي
احلب :لكي تدو َم ،حتتاج �إىل حجج
ُعادل
ّ
ّ
ّ
إجنيلية
تقنع«غري امل�ؤمنني» ولتطمئنهم ،ينبغي �أن ت�ستقطب ومتنح الأدلّة ال ّ
لـ«امل�ؤمنني» ،وما من طريقة �أف�ضل من تكرار املعجزات على م�سامعهم .لذا
الر�سوخ
فالفكرة ال ت�ستطيع �أن ّ
ت�شق طريقها �إ ّال �إذا كانت تتم ّتع بقدرة على ّ
حترك رغبة االعتقاد.
يف الأذهان بوا�سطة عنا�رص ّ
تتعر�ض الفكرة
�إذا كانت الأد ّلة غري كافية يف م�ستوى ّ
الكم �أو الكيف ،فقد ّ
القوة االختبار ّية ميكن �أن تلعب ب�شكل �إيجابي �أو �سلبي� :إنّ
�إىل االختفاء� .إنّ ّ
احلجة غري املقنعة ميكن �أن تكون جمبولة على �إلقاء ّ
وتعر�ضها
ّ
�شك حول الفكرة ّ
ال�سمعة وينقلب الإدراك� .إنّ
للخطر�.إذ يكفي توفّر عن�رص واحد ح ّتى ّ
ت�شوه ّ
�أ�سطورة يوري غالري ،عامل نف�س العالج ّ
الطبيعي امل�شهور يف �سنوات 1970
ال�صغرية بف�ضل الفكر،
لقدراته الفائقة الغرابة و�
إمكانيته يف ثني املالعق ّ
ّ
�رسعان ما انهارت حني حقّق ّ
كل من جيم�س راندي يف الواليات امل ّتحدة
الدورات دون ال ّلجوء �إىل
ال
أمريكية� 25أو جريار ماجاك�س يف فرن�سا نف�س ّ
ّ
طبيعية.
تف�سريات ما فوق
ّ
ودون تقدمي احلجج توقّف الإميان بحقيقة قدراته .ومن خالل الو�سيط،
دجال.
جمرد ّ
�أ�صبح ّ

�صالية
الأد ّلة اال ّت ّ

ينبغي �أن تقوم الأدلّة على وقائع.هذه الوقائع هي منتجات مرتبطة ب�شكل
ّ�صالية لتعزيز االعتقاد� ،أو
جوهري بالعمل الأ�صلي للمبدع� ،أو هي وقائع ات ّ
107

تتجدد بحكم طبيعة املنتج وقدرتها
ّ�صالية» .وميكن للأد ّلة الأوىل �أن
ّ
«�أدلّة ات ّ
على االبتكار :الهواتف النقالة تتغيرّ ب�شكل تكنولوجي ّ
كل �سنة ،يف حني �أنّ
�رشاب الكونياك �أو ال�شامباين يظ ّ
تتجدد
ّ�صالية �أن
ّ
الن ثابتني .وميكن للأدلّة االت ّ
حد �أ ّيا كان املو�ضوع.
بال ٍّ
�إنّ و�سائد الهواء لنايك ّ
ت�شكل دلي ً
ال «منتجا» ومغازات «نايك تاون» هي
ّ�صالية .وحني ت�س�أل م�ؤ�س�سة دانون»:وماذا لو كانت تغذيتنا هي � ّأول
�أدلّة ات ّ
لل�صحة
طبنا؟ �إنّ وجود البيفيدو�س يف الزبادي هو دليل منتج ،ومعهد دانون
ّ
ّ
ّ
ال�سعر الأدنى
ي�ضمن
الذي
لدارتي
الثقة»
«ميثاق
�
.
يل
ّ�صا
ت
ا
دليل
بدوره
هو
إنّ
ّ
ال�شامباين ملن يجد نف�س الب�ضاعة ب� ّ
أقل ثمن يف اخلارج،
يعو�ض الفارق ويهب ّ
ّ
ّ
ال�سفر»
وهو بذلك دليل اتّ�صايل
ّ
بنيويّ �.أما م�ؤ�س�سة فويتون ،و�شعارها»روح ّ
فقد ّ
الرائعة
تغذت من الأعمال ّ
الد ّ
عائية لك�أ�س �أمريكا ،وهي امل�سابقات ّ
للمراكب ،وذلك دليل اتّ�صا ّ
يل �إ�ضا ّ
يف جلودة منتجاتها.
يفيد «�إنّ حياة وموت امل�سيح
يف
الدليل املنتج مبا ُ
عرف ّ
ّ
امل�سيحية ،ميكن �أن ُي ّ
امل�سيحية تنت�رش
ولكن الفكرة
إن�سانية».
ّ
ّ
القادم �إىل الأر�ض هدفها تخلي�ص ال ّ
ّ�صالية املخ�صو�صة ال ّنجاعة� :إنّ املعجزات
عرب ال ّزمان من خالل الأد ّلة االت ّ
احلقيقية �أو املفرت�ضة التي يثريها الإميان مثل �شفاء م�شلول من قبل امل�سيح من
ّ
حجاج لورد ،االحتفاء ّ
احل�سي
بالطق�س ّ
بني ّ
الديني ب�شكل دوري ،الوجود ّ
ولية لل�شباب �أو تنقّالت البابا.
للكنائ�س ،تنظيم ال ّتظاهرات مثل الأ ّيام ّ
الد ّ
أطباء العامل لإيجاد ّ
وميكن �أن ن�أخذ �سج ّ
حل مل�شكل من هم
ال �آخر ،يقاوم � ّ
دون م�أوى .و�إذا �صغنا ذلك وفق عبارة«وماذا لو؟» ،ف�إنّ ذلك يعطينا«:وماذا
حق ّ
الطبية يف
التدخل امليداين للفرق
كل
امل�رشدين يف م�أوى؟�إنّ
ّ
لو كان من ّ
ّ
ّ
ال�ش�أن اليومي ُيعد دلي ً
عملية توزيع اخليام على فاقدي امل�أوى
ال«منتجا»� .إنّ
ّ
ّ
جمعية �أطفال دون
�سنة  2005وذلك قبل �سنة من تب ّني الفكرة من طرف
ّ
كي�شوت ،مي ّثل دلي ً
بالدميومة)� .إنّ فكرة «وماذا
ّ�صاليا(ت ّت�صف جناعته ّ
ال ات ّ
لوع�شنا على طريقة �أجدادنا؟» قد �أعيد توظيفها بوا�سطة ت�أ�سي�س احلزب
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ال�سيا�سي ،اقن�ص ،ا�صطدّ ،
مر�شح يف ّ
كل
الطبيعة والتقاليد ،ومن خالل عر�ض ّ
رئا�سية.
انتخابات
ّ
الدليل االتّ�صا ّ
يل .وتبدو ّ
كل
وتلعب مواقع الإنرتنات ب�شكل ت�صاعدي دور ّ
الأفكار مبثوثة يف املوقع وت�ستخدم لتح�صيل ائتمان ولكي تنت�رش� .إنّ ا�ستخدام
الرئا�سية
ال�شابكة من قبل �سيغولني روايال ونيكوال �ساركوزي �إ ّبان االنتخابات
ّ
الفرن�سية الأخرية ال ميثّل �شيئا �أمام ا�ستخدام �أوباما وماك كاين يف ال�سباق الأخري
ّ
تخ�ص
للبيت الأبي�ض� .إنّ ربع الأمريكيني قد �أعلنوا»فهم �أ�شياء على الإنرتنات»
ّ
عما خربوه يف االنتخابات ال�سابقة.
االنتخابات واملرت�شّ حني ،ب�شكل م�ضاعف ّ
مرتني بال ّن�سبة لل�شّ باب.26
الرقم ّ
وت�ضاعف هذا ّ
�إنّ توفّر موقع �إنرتنات«�إيديولوجي» ي�ساعد على تطوير طائفة الق�ساو�سة
إجنيلية لأ�صدقاء .وتغيرّ هذه املواقع �شيئا ف�شيئا االقت�صاد
التي تر�سل ر�سائل � ّ
اجلمعيات) لأ ّنها و�سيلة اقت�صاد ّية
بال�سوق(باخل�صو�ص عامل
الذي ال �صلة له ّ
ّ
جمرد احلوار
ولها جناعة يف اال�ستقطاب وال ّتح�سي�س وال ّتحاور .بالأم�س كان ّ
مع طائفة يتط ّلب وقتا طويال وطاقة وم��ا ًال وطباعة للمنا�شري والر�سائل
واملطو ّيات واالجتماعاتّ � .أما اليوم ،فيمكننا �أن نبلغ ذلك بطريقة ب�سيطة
ال�شبكة قدرة
ثورت ّ
وبكلفة �ضعيفة .يكفي �أن نقيم ّ
جيدة.هكذا ّ
مدونة ّ
إن�سانية على املحافظة على �صلتها بالواهبني وباخل�صو�ص حني
اجلمعيات ال ّ
ّ
جغرافية نائية .ومن الآن ف�صاعدا ميكن لها �أن تتوا�صل حول
تتدخل يف مناطق
ّ
ّ
ن�شاطها ّ
وتغذي ال ّتع ّلق بق�ضاياها ب�شكل دائم وبكلفة زهيدة.
تطور �أي�ضا املواقع ذات الطابع الإيديولوجي،
�إنّ العالمات ال ّتجار ّية ّ
ولي�ست الإخبار ّية فح�سب .ومن بني املواقع الأكرث غرابة موقع Dove.us
اخلا�صة مبوا ّد ال ّتجميل والأبرز
الذي �أجنزته م�ؤ�س�سة دوف ،العالمة التجاريّة
ّ
تطور بنجاح الفكرة التي من خاللها
يف جمموعة �أونليفري .منذ �سنوات وهي ّ
« يكون ّ
اخلا�ص» وتتعار�ض مع موا�ضعات قوانني املو�ضة.
لكل امر�أة جمالها
ّ
جتر�أت على تقدمي جمال
عاملية
ّ
هي�أت ما ينا�سب حملة �إ�شهار ّية ّ
وبعد �أن ّ
و�شعبية ّ

قررت م�ؤ�س�سة دوف
احلقيقيات»
«ال ّن�ساء
ّ
وخا�صة ال ّلواتي ّ
ّ
لهن ا�ستداراتّ ،
حت�صل على
ت�أ�سي�س موقع على الإنرتنات .وقد �أجنزت �إ�شهارا لذلك يف فيلم ّ
اجلائزة الكربى للمهرجان العاملي للإ�شهار يف كان �سنة � .2007إ ّننا نكت�شف
ما وراء ديكور املو�ضة من خالل امر�أة �أ�صبحت بف�ضل معجزات املاكياج
الرقمي ،قانونا للجمال ملل�صق �إ�شهاري .ومل يت� ّأخر الأثر ال ّتجاري:
وال ّتزوير ّ
�إذ �أنّ مبيعات العالمة يف كندا ،البلد الذي �أطلقت فيه احلملة،عرفت ازديادا
برقمني.27
إيديولوجيات فهي تلتجئ �إىل جمع
ومن �أج��ل �أن ت�صبح الأفكار �
ّ
ال�شهادات� .إنّ االعتقاد ب�أنّ ّ
�سكان مار�س موجودون ّ
يتغذى من الق�ص�ص التي
ّ
�صاغها �أولئك الذين ّ
فكروا بوجود الأطباق ّ
الطائرة� .إنّ نقل املعلومة من واحد
�إىل �آخر بطريقة «من ال�شفة �إىل الأذن» ،وال ّتظاهرات ،وو�سائل الإعالم(التي
ال�شارع) �أو الإ�شهار الذي ي�ستنطق امل�ستهلكني
تعطي فر�صة خلطاب رجل ّ
الرا�ضني ،املعلومني �أو املجهولنيّ ،
ال�شهادة
كل هذه الو�سائل ت�ستخدم جميعها ّ
ّ
وهو �شكل من �أ�شكال جت�سيد اختباري للفكرة.
اخليالية ّ
املركزة
خ�صيات
وخالفا للمعلومة ميكن للإ�شهار �أن يبتدع ّ
ّ
ال�ش ّ
وال�سيد
لغ�ساالت عالمة فودات
حقيقيا مثل
لتبلغ �صي ًتا
�شخ�صية الأ ّم دوين ّ
ّ
ّ
ّ
ال�شخ�ص ال�شبيه لدون كاميلو لعالمة بانزاين ،دون �أن
ماري �أو دون باتيلو ّ
اخلا�صة بعالمة �رشكة االتّ�صاالت �أو
�شخ�صية �ألي�س م� ّؤخرا
نتحدث عن
�أن
ّ
ّ
ّ
�شخ�صية الرجلني ذوي ال�شاربني �صاحبي رقمي 118و.218
ّ

االمتياز التناف�سي

حمدد
جمرد عن�رص لبناء عالقة بني عر�ض ّ
كثري من ال ّنا�س ّممن يرون يف االتّ�صال ّ
تهتم به� .إ ّنها
– منتج -وجمهور.
ّ
ّ�صالية ّ
حتول الغر�ض الذي ّ
ولكن الفكرة االت ّ
تخلق قيمة م�ضافة غري ماد ّية .فعال تبدو العطور مثل الزبادي .ومن دون ّ
�شك
ف�إنّ البيفيدو�س ال ّن�شيط قد ُوجد من قبل باحث �سبق له �أن �صاح«:وجدتها ،يل
ّ�صالية لتثمني املنتوج .لقد
فكرة منتوج» ولكن بعد ذلك تط ّلب الأمر فكرة ات ّ
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مطول ب�شكل عمودي
ُعرث على هذه الفكرة فلمعت بب�ساطتها .وبعد فح�ص ّ
مير فيها الفح�ص
على ج�سد مكتمل ي�صدر �صوت ّ
غ�سالة يف ال ّلحظة التي ّ
الداخل تراه
بالبطن ،عندها يظهر �شعار « :املا ّدة احليو ّية ،دانون :ما ي�صنعه يف ّ
يف اخلارج» .ولي�س البيفيدو�س غري خمرية الزبادي .يتع ّلق الأمر باكت�شاف
تكنولوجيا.
�إ�شهاري مثلما هو اكت�شاف علمي وجناحه اتّ�صايل قبل �أن يكون
ّ
تكنولوجية �صغرية.
حول بفارق ذاتي كبري �إ�ضافة
�إ ّنه �سحر االتّ�صال الذي ّ
ّ
�سويقية هي �أفكار ال تولد من منطق البحث املعزول
�إنّ االبتكارات ال ّت
ّ
عن الأ�سواق ولك ّنه بحث وتطوير «تطبيقي» ي�سعى �إىل اال�ستجابة لرغبات
امل�ستهلكني .ولهذه االبتكارات رهان منح امتياز تناف�سي للمنتوج� .إذ ك ّلما
�أظهرت عالمة فارقا ي�ستحيل تقليدها ،ك ّلما دام امتيازها ال ّتناف�سي.
�إنّ مبحث بروكرت وغامبال يف خدمة ال ّت�سويق ولي�س العك�س.وينطبق
الأمر على �صناعة ال�سيارات �أي�ضا� .إنّ امل�ص ّنعني لي�سوا �ص ّناعا باملعنى التام
املجمعني مادام اجلزء الأكرب من العنا�رص م�صنوع من
للكلمة بل هم �أقرب �إىل
ّ
�سيارات» وهذا جمانب
قبل �ص ّناع فرعينيّ .
وتدعي �رشكة رونو ب�أ ّنها «مبدعة ّ
للحقيقة� .إنّ امل�ص ّنع يخلق مفهوما انطالقا من العنا�رص التي تتوفّر لديها مثل
طباخ يف مطبخه.
ّ
لقد حاولت م�ؤ�س�سة يوب للحليب اكت�شاف منتجها يف منا�سبتني قبل �أن
املعد لل�رشاب ،رغم �أنّ فكرة يوب كانت �أكرث طراوة
تنجح يف �إطالق ال ّزبادي ّ
من جهاز اال�ستماع ل�سوين ! ماذا لو كنت �أقدر على �رشب ال ّزبادي حينما
اجلدة وغري
�أتنقّل؟
ولكن يوب �شهدت هبوطا مفاجئا :كانت مفرطة يف ّ
ّ
م�ضي �سنوات �أعيد �إطالق املنتوج با�ستهداف �رشيحة ال�شباب
مفيدة .وبعد
ّ
فلقي جناحا باهرا.
جيدة تجُ رب على و�صل قدرتها االبتكار ّية وفق ذائقة
هكذا حني متلك فكرة ّ
الرهانات واالنتظارات
الع�رص .ويتم ّثل ّ
فن �إبداع القيمة ال ّتجار ّية يف ا�ستباق ّ
ولكن املناف�س قد يكون �أ�رسع،
وبلوغ املرمى يف الوقت ويف املكان املنا�سبني.
ّ

مثلما ي�شهد به ف�صل �آخر من«حرب ال ّزيوت» .ففي �سنة  1984دعيت زوجة
بال�صدفة الختبار يف اال�ستهالك ،فاكت�شفت
مدير ال ّت�سويق مب�ؤ�س�سة لوزيور ّ
ت�ستعد لإطالق زيت
�أنّ املناف�س الأكرب للوزيور ،وهي م�ؤ�س�سة �أ�سرتا كالف،
ُّ
مرتني» حتت ا�سم بهاء ّ
الذهب ،حيث يقومون
الفول ّ
ال�سوداين«اخلفيف ّ
حدثت زوجها
املارة .يف نف�س تلك الليلة ّ
باختبار الفيلم الإ�شهاري على ّ
ومبجرد م�شاهدة االختبارات
بالأمر...فحمي وطي�س املعركة لدى لوزيور.
ّ
الأوىل ،يف م�ستطاع هذا املنتوج اجلديد �أن ينت�رش مثل ال ّتبغ ويف م�ستطاع
ال�شم�س بف�ضل منتوجها« ثمرة
عباد ّ
م�ؤ�س�سة �أ�سرتا كالف وهي �سلطانة ّ
ّ
الذهب» �أن ت�سلب مل�ؤ�س�سة لوزيور ما تبقّى لها من ح�ص�ص يف �سوق زيت
مرتني
الفول ال�سوداين .ولذلك غيرّ ت لوزيور �أنابيب م�صانعه لتمرير ال ّزيت ّ
مرتني»
يف نظام ال ّتنقية ّ
ثم �أطلقت �شعار«لوزيور الفول ّ
ال�سوداين منقّى ّ
وبذلك ف�شلت «بهاء ّ
الذهب» يف �إطالق حملتها واحتجبت .ويعود ذلك
ال�صدفة .وهذا
ب�شكل دامغ �إىل
جت�س�س ولكن ب�سبب ّ
ّ
«ت�رسب» املعلومة دون ّ
هدد ّ
كل فكرة جديدة� :أن ُي�ستبق الإعالن عنها
�صور اخلطر الأكرب الذي ُي ّ
ما ُي ّ
�أو �أن تقع حتت طائلة ال ّتقليد ال�رسيع.

م�رشوعية العالمة
ّ

فامل�رشوعية
ولأجل الوقاية من هذا اخلطر ،ينبغي اكت�ساب هو ّية قو ّية للعالمة،
ّ
إ�ضافية� .إنّ ما ّدة حيو ّية(اليوم مت ّثلها �أكتيفيا) لدانون �ستكون �أوفر
متنح حماية � ّ
الفرن�سية تكت�سب �أكرث
�صحة من املا ّدة احليو ّية مل�ؤ�س�سة نا�ستلي لأنّ العالمة
ّ
ّ
املجال(ت�شتق من احلليب)من مناف�سها(يبيع ال�شوكوالطة).
م�رشوعية يف هذا
ّ
ّ
وينبغي بعدها �إيجاد مفهوم ي�صعب تقليده لأجل �أن يع ّزز املق ّلد من من�صب
الريادة ملن يق ِّلد ُه .لقد ابتكرت مي�شالن وح�صلت على �شهادة الرباءة الخرتاع
ال�شعاعي ،ومبقدم املناف�سني ال ّ
الحقني تع ّزز من�صب قيادته.
الإطار ّ
�إ ّننا حني نبتكر جند �أنف�سنا ملزمني بفعل ّ
احلد من «ال ّن�سخ»
كل ما من �ش�أنه ّ
ذاتية جتعل من املنتوج فريدا�.إنّ �صحيفة ليبريا�سيون مثال
ب�إ�ضافة عنا�رص ّ
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عرفت كيف جتمع منذ والدتها عنا�رص جعلتها خم�صو�صة يف بيئة غري منا�سبة
عرابني ا�ستثنائيني من �أمثال �سارتر ،وكان ذلك
ّ
بال�شكل التام ،حيث ّ
�ضمت ّ
حد ذاته(نظرة
دافعا لوجودها الرا�سخ ،حيث �أنّ ا�سمه هو ابتكار
ب�رصي يف ّ
ّ
أيقونوغرافية متنح املعنى وتعطي بعدا حترير ّيا
اجتماعية على الثقافة واملجتمع)�
ّ
ّ
ال�صفحة الأوىل وك�أ ّنه معالق �إ�شهاري .وكان ذلك بطريقة
�شحنة قو ّية يف ّ
ما �أكرث ابتكار ّية من عالمة ماكنتو�ش التي ح ّلت يف �سنة  1984ب�أ�س�سها
الأربعة:الف�أرة� ،س ّلة املهمالت ،نوافذها و�شا�شتها التي تقول «�صباح اخلري».
ال�رشعية .ولذلك خ�رست
لي�س �أبلغ للعالمة من ابتكارها �ضمن منتوجاتها
ّ
الهوائية التي كانت
هامة حني مل تُ�سارع �إىل ابتكار الو�سادة
عالمة فولفو فر�صة ّ
ّ
�ست�سمح لها بتعزيز �صورة عالمتها اخلبرية يف احلماية .وميكن �أن يحدث �أ ّال
فالدجاجة هي التي تبي�ض البي�ضة
الرائع للمهند�س العالمة .لذا ّ
يخدم االبتكار ّ
وال تدري ما ت�صنع بها�.إ ّنه ل ّ
الرواتب للمهند�سني العاملني
أقل نفعا �أن ندفع ّ
الهوائية مادامت احلماية لي�ست يف قلب
يف �رشكة فيات لأجل تطوير الو�سائد
ّ
إيطالية �أن تُدمج الو�سائد
متوقعها على عك�س فولفو .ومن الأف�ضل للعالمة ال ّ
الهوائية املبتكرة من قبل مهند�سني يعملون لدى م�ص ّنعني �آخرين ب�شكل �رسيع
ّ
تتحمل نفقات بحثه.
أن
�
دون
ابتكار
أرباح
�
وجمع
ّ
حتمي
امل�رشوعية ب�شكل
ولأجل جت ّنب احتجاب انتحاري ،ينبغي �أن تقود
ّ
ّ
ّ
كل بحث عن الأد ّل��ة االبتكار ّية اجلديدة .ولأجل �أن يبيع ديبون ،امل�ص ّنع
ي�رشع لها .ك�أن يقول مثال�«:أم ّثل
املعروف ّ
للقداحات ،الأقالم ،كان عليه �أن ّ
قداحاتي»�.إذ ينبغي �أن
النقية �أكرث من ّ
ال ّنقاء التام ،لذا �ستع�شقون �أقالمي ّ
أ�صلية ح ّتى ننفتح على جماالت جديدة
ن�ستبق قيمة
ال�صدقية قيا�سا مبهنتنا ال ّ
ّ
للمنتجات� .إ ّنه من ال�ضرّ وري �أن نخلق هذا الرابط املنطقي امل�ؤ�س�س على قيمة
طية و�إ ّال فما من �سبب يجعل النا�س ّ
يفكرون ب�شكل عفوي ب�أنّ من ي�صنع
ّ
تو�س ّ
جيدة ي�صنع بدوره �أف�ضل الأقالم.وهذا ما �أدركته م�ؤ�س�سة بيك حني
ّ
قداحات ّ
ّ
القداحة مرورا مبو�سى احلالقة
وظفت قيمة ب�ساطتها املطلقة ،من القلم �إىل ّ

وانتها ًء بالهاتف ال ّنقال .28ولكن �إذا ما برهنت قيمة الب�ساطة عن جناعتها يف
الغر�ضني ال ّأولني ف�إ ّنها �أخفقت فيما ي ّت�صل بالعطر حيث كان االنتظار �أكرث
رقيا مثلما كان �ش�أن الهواتف ال ّنقالة.
ّ

متديد جمال الفكرة

وبال�سماح ل�سوين
يكمن دور االتّ�صال يف فتح عالمات الأ�سواق اجلديدة
ّ
وبال�سماح لآبل باالنطالق يف املو�سيقى مع الأي
بال ّتنويع مع البالي �ستاي�شن،
ّ
بال�سماح للوروي مارلني بال ّنجاح يف �سوق ال ّتزويق فيما وراء �سوقه
بود �أو ّ
اخلا�ص باحلرتقة.
القاعدي
ّ
طية التي �سمحت لفرجني
ومي ّثل ري�شار برون�سون بدوره العالمة ال ّت ّ
و�س ّ
باالكت�ساح مع حتقيق ال ّنجاح يف الأ�سواق على الأرجح دون وجود � ّأي رابط
بينها .وتعني فرجني«اجلديد» �أو «البكر»�.إذن ،يف ّ
مرة ينخرط برون�سون
كل ّ
ال�رشعية .و�سواء كان ال ّنزول باملظ ّلة �أو ب�شكل تذكريي يف
اجلد ِة يحوز على
يف ّ
ّ
مدينة ف�إنّ ّ
كل و�سائل الإعالم �ستت�سابق ملالقاتها� .إ ّنه �أف�ضل �إ�شهار لها وميكن
عر�ضية( بعد عذر ّية ال ّزواج متى نلتقي بعذر ّية
�أن تقتحم �أ�سواقا بطريقة �شبه
ّ
ال�سباكة؟).
نحن يف دائرة فا�ضلة للإبداع تغتني ب�شكل دائم من ذائقة الع�رص ومن
تخيل ما ميكن �أن
االنتظارات اجلديدة لل ّنا�س.وتتم ّثل نقطة االنطالق دائما يف ّ
املفهومية املُ�ضافة يف بداية ال�سل�سلة ،يف
يهواه ال ّزبون .ومن هنا تو�ضع القيمة
ّ
العر�ض نف�سه ولي�س يف طرفه فقط ويف الإ�شهار.
ماهيته،
ويهيمن نظام لوريال يف العامل ّ
برمته لأ ّنه مبدع للقيم انطالقا من ّ
فاملفهوم ي�ستبق دائما املنتوج .ويف م�ستوى �سوق العطورات مث ً
ال ،ن�رشع يف
تعريف الفكرة التي �ستقن�ص �شكال جديدا للإغراء ل�صالح العالمة قبل تعريف
ال�شذا �أو قنينة العطر.
ا�سم(�إيغوي�ست ،بوازون ،هيبنوز،تريزور) ّ
وينطبق الأمر نف�سه على الهواتف ،ففي الأ�صل ف�إنّ م�ص ّنعي الهواتف هم
جممعي ال ّتجهيزات دون �أن يتم ّتعوا بثقافة ت�سويق وا�سعة� .إنّ ن�سبة ال ّتجهيز
جمرد ّ
ّ
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الرهان بال ّن�سبة �إليهم يكمن قبل ّ
كل �شيء
تت�صاعد ب�شكل �رسيع �إىل درجة �أنّ ّ
يف قدرتهم على تلبية العر�ض .وتكون النتيجة :يجني الوكالء القيمة الأكرب
(�أورجن�،آ�س �آف �آر،فودافون )..قيا�سا بامل�ص ّنعني .فهواتف موتورو ّال ونوكيا
املزودين مثلما ح�صل ل�سيبياي �أو فاليو يف جمال ال�سيارات.
�سقطوا يف ّ
فخ ّ
وكثريا ما جتاهل املهند�سون ما يغري يف الهاتف:وظائفه ومنظره ...ولذلك
فقد ّ
قطع املهند�سون �إربا �إربا من قبل الكوريني الذين مل ين�سوا اال�ستثمار يف
ال ّت�صميم .لقد �أدركوا ذلك اليوم..ولكن بال ّن�سبة للبع�ض ومنهم موتورو ّال
قررت يف
�أ�صبح الأمر مت� ّأخرا :رغم النجاح العاملي لنوع رازر ،ف�إنّ امل�ؤ�س�سة ّ
اخلا�ص بـ«�صناعة الأطراف».29
�سنة  2008ف�صل ق�سمها
ّ
نفر .من
ويتم ّثل العزاء الوحيد يف �أ ّننا قد نخ�رس ابتكارا ولكن ميكننا �أن ّ
كان ي�ستطيع القول �أنّ �آبل ،وهي عالمة يف طور الثبات قبل عودة �ستيف
جوب�س� ،ستحقّق جناحا يف انخراطها يف املو�سيقى ،و�إطالق مبيعاتها لأجهزة
وهددت م�ص ّنعي الهواتف؟
الكومبيوتر ّ
وتكمن الب�رشى يف �أنّ الأفكار ال ّنائمة ميكن �أن ت�أمل يف اكت�شاف االبتكار
البديع الذي �سيوقظها.

الفكـــرة القاتلــة

بـــث الأفكــار
�آلة ّ
«�إنّ ب�ؤ�س الأفكار يف دواخل الأثرياء تر ّقق قلبك �أحيانا»
�إدموند وجيل دو غوغور� ،أفكار و�أحا�سي�س
ال�صحراء» ال تعني خماطبة
على ال ّنقي�ض من الفكرة ال�شائعة«ال ّتب�شري يف ّ
وقيلت
احلجارة ،دون �أن ُين�صت �إليك �أحد .وت�أتي العبارة من الإجنيل.
ْ
نبيا ،ف�أجابهم جون
لعلية القوم من اليهود الذين طلبوا من امل�سيح �إن كان ّ
ال�صحراء» ،30ويحيل بذلك على تقليد
باتي�ست�«:إنيّ �صوت من ي�صيح يف ّ
ويقدم نف�سه بو�صفه
ال�صحراء،
طويل ل ّلقاء بني ّ
ّ
ال�شعب العرباين ور ّبه يف ّ
الرواية الأكرث مطابقة يف
موحى بكالم �إلهي.ولكن وكما هو معتاد �شاعت ّ
حتول �إىل حقيقة .وال �أحد ّ
ي�شك
املعنى امل�شرتك�.إنّ الإدراك املهيمن هو الذي ّ
اليوم ب�أنّ انت�صار هذه الفكرة مرتبط بنجاعة ن�رشها وباخل�صو�ص عرب النظام
الإعالمي ،وذلك بف�ضل توجيه الكالم قدر الإمكان �إىل الأ�شخا�ص اخليرِّ ين
يف الوقت املنا�سب.

و�سيلة الإعالم الأقدم يف العامل

إعالمية هي امل�شافهة ،فالفكرة تنتقل � ّأوال من خالل �سل�سلة
�إنّ � ّأول و�سيلة �
ّ
الديانة الثالثة
من الكلمات �أو �صيغة مبنطق من �شخ�ص �إىل �آخر�.إنّ
الهندو�سية ّ
ّ
يف العامل وهي الأقدم حيث تعود �إىل � 2500سنة قبل امليالد هي نتاج تقليد
وال�سماع .ومل تكن الإثارة لتنتظر
�شفاهي انت�رش خالل قرون ب�صيغة القول ّ
الإنرتنات ح ّتى تكون فاعلة.
البث هو الأكرث اقت�صاد ّية مادام ال ّن�سخ املتماثل يتنقّل من
�إنّ هذا ال ّنظام يف ّ
عقل �إىل �آخر دون و�سائط مكلفةّ ،
فكل �سفري للفكرة ُيجرب على �أن يكون مر ّبيا
َ
حد احل�صول
وعاملا بالإجنيل ومطواعا
للمخاطب ،بالر ّد على اعرتا�ضاته �إىل ّ
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بالق�ضية� .إنّ البيداغوجيا الفرد ّية هي
ق�س م�ؤمن
على قناعته ووالئه وحتويله �إىل ّ
ّ
ينية.
ال�سيا�سية
لنمو الأفكار
والفل�سفية �أو ّ
املحرك احلقيقي ّ
الد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جربنا كل �شيء با�ستخدام لعبة «الهاتف العربي» ،فاخلطر
ولكن ،لقد ّ
وت�سمى
وال�سماع هو ال ّت�شويه واخل�سارة.
الأك�بر يف ا�ستخدام القول
ّ
ّ
ويحد
بال�صينية«اخلط أ� يكرب حني ننقله من فم �إىل فم»
لعبة«الهاتف العربي»
ّ
ّ
خطر ال�ضياع عند تبادل القول من كفاءة امل�شافهة .وكان انبثاق الكتابة ومن
الرئي�سية حفظ رواي ٍة ثابتة دون ت�شويه �أو خ�سارة يف التاريخ ال�سيا�سي
�أهدافها
ّ
الديني.
�أو ّ

الأقوال تتال�شى بينما الكتابات باقية

�إنّ � ّأول كتاب ُطبع هو ال ّتوراة يف ن�سختها املرتجمة �إىل ال ّ
تينية من قبل
ال ّ
القدي�س جريوم ،وقد ا�ستخرج منها جوهان�س غوتنبريغ و�رشكا�ؤه منها 180
ن�سخة منذ  .1452لقد كان غوتنبريغ �أن يقول «:يت أ�لمّ
الرب لأنّ ح�شودا
ّ
املقد�س� .إذ �أنّ احلقيقة �أ�سرية عدد قليل من
كثرية ال ميكن �أن يبلغها الكالم ّ
املخطوطات التي حتتوي على كنوز .فلنك�رس ّ
الطوق الذي يربطها ،ولنعطي
�أجنحة للحقيقة ،وح ّتى ال تكون من�سوخة بكلفة باه�ضة وب�أيادٍ مرهقة،
ولتح ّلق املخطوطات بعدد وافر بف�ضل مطبعة ال تعرف ال ّتعب ولتبلغ ّ
كل
ال ّنا�س ».31ذلك هو الهدف املن�شود.
ال�شائعة مادام بي �شانغ
مل يكن غوتنربغ هو «خمرتع» املطبعة عك�س الفكرة ّ
ال�شائعة
قد اخرتع احلروف
ال�صني .ومن الأفكار ّ
املتحركة قبل �أربعة قرون يف ّ
ّ
ثور ن�رش الأفكار مل ميت م�شهورا ،بل جمهو ًال من قبل
�أي�ضا �أنّ املخرتع الذي ّ
معا�رصيه ،و�رضيحه يف ماين�س قد اندثر .ونذكر مبدعا �آخر مل يكن على وفاق
مع �رشيكه امل�ستثمر ،وهو جوهان فو�ست الذي �صادر �أداة العمل لغوتنربغ
بعد حماكمة ل�صالح الأجيال القادمة.
يعو�ض اليوم الكتاب يف ن�رش الأفكار يف �أ�صوله وحتويلها للأجيال
ال �شيء ّ
بالرغم من �أنّ الكتاب يلعب دورا
القادمة مع احرتام مق�صد ّية امل�ؤ ّلف .ولكن ّ
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يف القرن ال�سابع ع�رش وعلى وقع الر�سائل الربيديّة ظهرت �أوىل الإ�صدارات
وتت�ضمن ب�شكل عا ّم
أملانية والهولند ّية.
ال
ّ
أ�سبوعية وال ّن�صف �شهر ّية يف املدن ال ّ
ّ
اخلية،
معلومات حول ال�سيا�سة
اخلارجية واحلروب ،بينما �أهملت ال�سيا�سة ّ
الد ّ
ّ
وهي خا�ضعة لأجهزة رقابة ال�سلطة القائمة.ومنذ بدايات القرن ال ّتا�سع ع�رش
ال�سيا�سية�«.إ ّنني �أفعل
�ضيق مع ال�سلطة
بد�أت وكاالت ّ
ال�صحافة ّ
ّ
تتطور برابط ّ
ّ
كل ما يتع ّلق بي ،لكي �أكون نافعا�،إ ّنني تابع للوزارة و�أ�ؤ ّدي بنبالة الهدف
تو�صلت
الذي ّ
تقدمت لأجل القيام به لفائدتها با�ستخدام و�سائل الإ�شهار التي ّ
وو�سعت مداها» ،هكذا
�إليها مب�شقّة كبرية وت�ضحية يف العمل بني �أ�صدقائيّ ،
ف�سرّ �شارل هاف�س ،م�ؤ�س�س الوكالة التي حتمل ا�سمه يف ر�سالة �أر�سلها بتاريخ
اخلية.32
� 26أفريل � 1841إىل وزارة ّ
الد ّ
الرجل الذي عرف كيف
� ّأما اخرتاع املذياع فغالبا ما �أرجع ملاركوينّ ،
فثور
ُيعطي قيمة جتار ّية للأعمال املتعاقبة ملور�س و�إيدي�سون وهارتز وبرانليّ ،
أمريكية
و�سائل الإعالم .وبد�أت يف �سنة  1920يف اجنلرتا والواليات امل ّتحدة ال
ّ
بث
ورو�سيا الربامج
قد ّ
إذاعية� :إنّ جهاز الإر�سال لربج �إيفل ّ
اليومية الأوىل ال ّ
ّ
مرة يف
� ّأول حفل يف �سنة  ، 1921ويف �سنة  1923ا�ستخدم املذياع ل ّأول ّ
االنتخابية لهربرت هوفر.33
احلملة
ّ
ينية فقد �أ�صبح
و�إذا كان الكتاب يف � ّأول الأمر هو و�سيلة ن�رش الأفكار ّ
الد ّ
ال�سيا�سية .لقد انتخب هوفر رئي�سا يف �سنة 1928
املذياع � ّأول رافد للأفكار
ّ
بن�سبة  %58من الأ�صوات� ،سنة قبل �أزمة  .1929وقد برهن �أور�سون وال�س
قدرة و�سائل الإعالم يف � 30أكتوبر  1938ب�إثارتها لهجوم ّ
�سكان كوكب
ال�شارع .34ها
مار�س ب�صيغة
واقعية �إىل درجة �أنّ امل�ستمعني املفزوعني نزلوا �إىل ّ
ّ
اليومية.
ال�صحافة
قد ولدت و�سيلة �إعالم �أكرث حرارة من ّ
ّ
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ال ميكن تعوي�ضه ف�إ ّنه مي ّثل و�سيلة �إعالم باردة ،ولها وقع بطيء على عك�س
ال�صحافة.
املكتوب«احلار» الذي يتع ّلق ّ
بال�ش�أن اليومي وهو من م�شموالت ّ
ّ

ال�سمعية الب�رص ّية
القوة
�إنّ الثورة الكربى هي تلك التي �أ ّدت �إىل انبثاق ّ
ّ
جماعيا مو�صو ًال
لل�سينما( )1895وللتلفزة( .)1926كانت ال�سينما اخرتاعا
ّ
ال�صالون الهندي
بالإخوة لوميار من خالل � ّأول عر�ض لهم مبقابل يف ّ
قدم
للمقهى الكبري بباري�س يف  28دي�سمرب .1895
ولكن ليون بويل قد ّ
ّ
الفوتوغرافية والب�رص ّيات لتحليل وتوليف
ال�صور
براءة االخرتاع لآلة« تقلب ّ
ّ
احلركات،ت�سمى �سينيماتوغراف ليون بويل»�سنة  1892التي غيرّ ا�سمها
ّ
لي�صبح «ال�سينيماتوغراف» �سنة  .1893وذلك دليل �آخر على �أنّ حدث
يتقدم على تاريخ براءة االخرتاع ،وميكننا �أن نظهر على �أ ّننا �أ�صحاب
الإطالق ّ
االخرتاع ح ّتى و�إن مل نكن �أ�صحابه فع ً
ال ...ومي ّثل الفيلم ال ّأول للإخوة لوميار
جد �أفالم امل�ؤ�س�سة مادام يحمل عنوان «اخلروج من امل�صنع لوميار يف ليون»،
ّ
للدعاية ّ
ال�سمعي الب�رصي
اتية.
وميكن القول �أ ّنه فيلم ّ
ّ
ويتحول اخلطاب ّ
الذ ّ
ال�صوت يف �سنة
بف�ضل ال ّتحريف الف ّني الذي ُي ّ
عد ميليا�س رائدا له .وبظهور ّ
�سمعية ب�رص ّية ،قبل �أن ي�أخذ ال ّتلفزيون انطالقته بعد
� 1927أ�صبحت ال�سينما
ّ
العاملية الثانية.
احلرب
ّ
كليةّ ،
ّ
فكل
وكل و�سيلة �إعالم تن�ضاف ل�سابقتها دون �أن ت�ستبدلها ب�صفة ّ
بث املعلومة ،والرتفيه واملعرفة والأفكار� :إ ّنها
واحد يلعب دورا خم�صو�صا يف ّ
عدوى امل�شافهة ،وا�ستدامة للكتاب ،وفور ّية للجرائد واملذياع ،وقدرة ل�صالح
ال�سمعي الب�رصي.
ّ

حجم و�سائل الإعالم

بث الأفكار ،فال ّتلفزيون �أخذ دورا
لي�س لو�سائل الإعالم الوزن نف�سه يف ّ
جد مهيمن بفعل قدرته التي ال تقارن .و ُيرتجم ب ّثها احلا�شد يف قدرته على
ّ
حدث واحد� .إ ّنه على �صلة
جمع ماليني الأ�شخا�ص يف وقت واحد وحول
ٍ
معدل ثالث �ساعات ون�صف ّ
كل يوم
أ�رسه(يق�ضي
دائمة ببلد ب�
ّ
الفرن�سيون ّ
ّ
العقلي بالعاطفي .وال �شيء
قوة �إقناع فريدة ،وهو يجمع
�أمام التلفزيون)وله ّ
ّ
للر�أي العام� .إنّ خمتلف و�سائل الإعالم تعمل يف
عو�ض التلفزيون
ُي ّ
كمحرك ّ
ّ
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الدور املركزي للتلفزيون اليوم مناف�سة من قبل الإنرتنات ،فال�شباب
يواجه ّ
ال�صغرية
الأمريكي 35مثل ال�شباب الفرن�سيّ 36
مطو ًال �أمام �شا�شاتهم ّ
يق�ضون وقتا ّ
ولكن اال�ستهالك املتتايل لو�سائل الإعالم �أ�صبح
يق�ضونه �أمام القما�شة،
�أكرث ممّا ّ
ّ
37
عظيما �أكرث ف�أكرث (�أن��ا �أبحر يف الإنرتنات يف نف�س الوقت الذي �أ�شاهد
ُّ
يرت�سخ مادام
التلفزيون ،و�أ�سمع املذياع �أو �أر ّد على الهاتف)وهو ال
ينفك ّ
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بث الفكرة .ومن حامل
�إطار منطق التفاعل وهو ما ُي�ضاعف بطريقة
داللية ّ
ّ
الربقية �إىل ال ّنطاق العري�ض بف�ضل القمر ال�صناعي،
ال�صوت �إىل الهاتف ،ومن
ّ
ّ
التقدم التقني والتكنولوجي التي تهيكل وتراقب
كثرية هي الو�سائل ،ثمرة
ّ
ُ�ضخم ّ
اخلا�صة بالأفكار�.إنّ الر�أي العا ّم هو جمموع تقاطع
الظواهر
وت�ضبط وت ّ
ّ
ّ
م�شكل ب�شكل وا�سع من و�سائل الإعالم
ُعد ،وهو اليوم
�آراء ال تحُ �صى وال ت ُّ
الكربى.
ُ
تلتقط يف وقت واحد من قبل جمموع احلوامل �سيكون
�إنّ معلومة �أو فكرة
لها وقع �أكرث من الفكرة املبثوثة ب�شكل متتالٍ بوا�سطة ّ
كل واحد منها يف
ّ
ال�سمفونية التي
خمتلف.كل و�سيلة �إعالم تلعب وفق دورها يف هذه
وقت
ّ
ي�سيرّ ها التلفزيون �صاحب القدرة الفور ّية التي التُ�ضاهى .ومن هنا ت ّت�ضح
الدخول �إىل ال�شا�شة
ا�سرتاتيجيات «دراب��زون الإط�لاق» التي تهدف �إىل ّ
ّ
ّ
ً
اليومية �أو
ال�صحافة
يف
عة
متقط
اال
أقو
�
ميتلكون
ال�سيا�سة
رجال
�
ال�صغرية.
إنّ
ّ
ّ
ال�شا�شات الكربى.ويف الع�رص
الإذاعة ل ُت�ستعاد يف ال�ساعة الثامنة م�سا ًءا على ّ
الذي كان فيه الإ�شهار ممنوعا يف التلفزيون بال ّن�سبة للمو ّزعني قام مي�شال �إدوارد
يتم
ال�صباح يف ال�صحافة
لوكالرك بن�رش �إ�شهارات م�ستف ّزة يف ّ
اليومية لأجل �أن ّ
ّ
ال ّتحاور معه يف الن�رشة الإخبار ّية يف ال�ساعة الثامنة لي ً
ال� .إنّ هذه العزمية يف
بلوغ ال ّتلفزيون لنيل قدرة �أكرب ميكن �أن تقود �إىل «�إعادة �صياغة» فكرتك ح ّتى
متنحها ّ
ال�صغرى» لرجال ال�سيا�سة
حظا �أوفر ّ
لتبث .ومثالنا على ذلك «اجلمل ّ
�أو الربامج الق�صرية للعالمات(مثل ،قرب �سكناك ،للوري مارلني).

التلفزيون والهاتف واحلا�سوب لن يكونا �شيئا واحدا.
ي�ضم
يبدو �أنّ الإنرتنات وهو �سيلة �
إعالمية «من �أكلة حلوم الب�رش» حيث ّ
ّ
ّ
كل الو�سائل الأخرى�:إ ّننا ميكن �أن ن�شاهد التلفزيون� ،أو ن�ستمع �إىل املذياع،
االفرتا�ضية على القما�شة.
�أو نقر�أ اجلريدة ونت�صفّح جم ّلة وننتج بامل�شافهة
ّ
البث فح�سب،ولكن �إنتاج امل�ضامني �أي�ضا.
وال تحُ ّور الإنرتنات منطق ّ
الدور النهائي
جربه االتّ�صال الإ�شهاري�.إذ �أنّ «ال�سوبر باول»�أي ّ
وهذا ما ُي ّ
أمريكية هي عر�ض مزدوج ّ
كل �سنة.هو عر�ض
ال�سنوي لبطولة كرة القدم ال
ّ
لع�شاق الكرة خامتة
الدور ال ّنهائي بال ّن�سبة ّ
ريا�ضي ولك ّنه �إ�شهاري �أي�ضا .ومي ّثل ّ
ولكن �رشيحة كبرية من امل�شاهدين يعتربونها �إ�شهارا� .إنّ املنا�سبة
مهرجان،
ّ
مت�س �أكرث من  100مليون �شخ�ص ،وتقع موقعا ح�سنا يف
فريدة للعالمات التي ُّ
نفو�س «احل�شود» مثل �سالف العهد البديع حيث مل يكن يوجد غري قناة تلفز ّية
واحدة ت�سمح باحلديث �إىل ّ
كل النا�س يف وقت واحد.38
ي�شخ�ص تقريبا م�ستقبل الإ�شهار حيث يكون
�إنّ عر�ض«ال�سوبر باول» ّ
يحرك ّ
مرة �سنة 2007
اللذة ول ّأول ّ
خمتارا �أكرث منه مفرو�ضا� ،إذا كان ّ
جومية� .إنّ عالمة البطاطا
ا�ستطاع م�ستخدمو الإنرتنات خلق �إ�شهار نال ال ّن
ّ
دوريتو�س ّ
نظمت م�سابقة �إ�شهار ّية كربى على ال�شابكة .وانطالقا من كرا�س
املف�ضل
�صوتوا الختيار الفيلم ّ
ثم ّ
�رشوط ،اقرتح م�ستخدمو الإنرتنات �أفالمهم ّ
ال�شوط ال ّأول لنهائي«ال�سوبر باول .»39كانت الوم�ضة
بث يف ّ
لديهم الذي ّ
عالية.ولكن قيمتها تبدو � ّ
أقل من حمتواها باعتباره منجزا
الإ�شهاريّة على جودة
ّ
ال�شكل و�ضع «ال�سوبر باول»
من قبل م�ستخدم للإنرتنات غري حريفّ .وبهذا ّ
تطور الإ�شهار يف زمن الإنرتنات .وينبغي �أن يعتمد الإ�شهار على
يف املنظور ّ
�ست�صمم فكرة الإ�شهار وفق
ذكاء ال ّنا�س ويقرتح عليهم امل�شاركة .و�شيئا ف�شيئا
ّ
جماعية ،و�إبداع م�شرتك و�سعادة م�شرتكة يف �إطار
�إنتاج م�شرتك وم�شاركة
ّ
موحد بني الإ�شهاري والعالمة واجلمهور.
عمل ّ
تفاعلية
الرهان اجلديد للإنتاج امل�شرتك للأفكار الذي �سمحت به
ّ
�إنّ هذا ّ
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ال�ضجيج الإعالمي
كيف حتظى باال�ستماع يف ّ

يف «جمتمع اال�ستهالك ّ
يتحدث عنه دومينيك ك�سادة،40
الذاتي» الذي
ّ
يحدث �أن يعترب اجلمهور مثل م�شاهد ن�شيط مرغوب فيه من ّ
كل االتجّ اهات.
ُ
كل �شيء ميديا و َي ُ
خ�صياتّ .
ومن الآن ف�صاعدا يكون ّ
كل
طال ذلك ّ
ال�ش ّ
تخ�صه ،فهو
املدونة التي
دعائية من خالل
�شخ�ص ميكن �أن ي�صبح ما ّدة
ّ
ّ
ّ
41
امل�ؤلّف والنا�رش .و�إ ّنني ال �أخرج عن هذه القاعدة  .وبف�ضل الإنرتنات ت�صبح
املحلية والعالمات ميديا �أي�ضا.ولي�س هناك فارق
اجلمعيات واملجموعات
ّ
خمت�صة يف احلرتقة على ّ
اخلط وبني �شبكة ال ّتلفزيون للوروي
بني قناة
تلفزيونية ّ
ّ
مارلني .ومبرور الإنرتنات من ال ّثنائي الأبعاد �إىل الثالثي الأبعاد بف�ضل ال ّنطاق
العري�ض ف�إنّ ّ
القوة.
كل موقع هو �شابكة تلفز ّية على غاية من ّ
ّ
أ�سا�سيا�.إذ ينبغي «خلق
ويف �سياق هذا الإعالم
امل�شط ي�صبح الربوز رهانا � ّ
احلدث» �أكرث من � ّأي وقت م�ضى بتجيي�ش امتالكه للخطاب للترّ فيع من �أثر
فاعلية ّ
االنتخابية جمتز�أة �إىل
إعالمية.لقد �أ�صبحت احلمالت
لكل و�سيلة �
ّ
ّ
ال ّت ّ
أمريكية.وتجُ رب احلمالت الإ�شهار ّية على �أن
تلفزيونية �
ُمتتاليات مثل �سل�سلة
ّ
ّ
تت�ضمن ميديا قائمة على �سيناريو با�ستخدام ّ
كل و�سائل االتّ�صال املمكنة.
ّ
ومثالنا على ذلك لعبة«هالو  »3ملايكرو�سوفت يف نهاية  2007التي كانت
ّ
هامة يف تاريخ منتجات ال ّت�سلية� .إ ّننا نالحظ وجود مليون
حمطة
تاريخية ّ
ّ
العب على مدار الأربع والع�رشين �ساعة ،و�أكرث من  5ماليني ن�سخة بيعت
42
مرة كان �أثر ذلك �شبيها
يف الأ�سبوعني ال ّلذين �أعقبا �إطالق املنتوج  ،ول ّأول ّ
�سجلت
�شباك ال ّتذاكر الأمريكي.وقد ّ
بلعبة فيدية اتّهمت بال ّت�أثري على �أرقام ّ
قدر بـ %30من
قاعات ال�سينما يف الأ�سبوع ال ّأول ل�صدور املنتج انخفا�ضا ّ
ال�سنة ال�سابقة .43ولبلوغ هذه
حجم ّ
روادها قيا�سا ب�أرقام نف�س الأ�سبوع من ّ
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الإنرتنات هو رهان ال�سيا�سة �أي�ضا .ومن مزاياه� :سيا�سة تقوم على ال ّ
المركز ّية،
ت�شاركية .ولكن من م�ساوئها الأكرث بداهة هي
وقريبة من املواطنني ،و�أكرث
ّ
ديكتاتوريّة ال ّلفظ الق�صري.

وافرتا�ضيا على �رشف جمد املقاتلني
واقعيا
ال ّنتيجة خلقت لعبة «هالو  »3متحفا
ّ
ّ
الرقميني للعبة ،وح�شدت لذلك حملة �ضخمة حيث ت�ستجيب ّ
كل و�سيلة
ّ
44
إعالمية حلاجة الآخر وفق وظيفة بعدها املخ�صو�ص .
�
ّ
�إنّ هذا العمل الأورك�سرتايل للو�سائل يفتح ّ
الطريق ملهنة جديدة ،ومنها
جل�سات الهواء ّ
ونف�سية
عرف على و�سائل الإعالم
الطلق التي من ّ
ّ
مهامها ال ّت ّ
ّ
اجلماهري لتقدير ّ
خطة االتّ�صال ودور ّ
لعملية
الرهان الأ�سا�سي
ّ
كل ر�سالة .وميكن ّ
املجانية(يتولىّ
إعالمية
حد الإثارة لهذه الو�سيلة ال
كتابة ال�سيناريو يف زيادة ّ
ّ
ّ
اجلمهور نقل الر�سالة بنف�سه) .وقد ا�ستوعبت العالمات �أ ّنه من الها ّم تثقيف
هذا ال ّتب�شري اجلديد .ويهدف ق�سط ال ب�أ�س به من االتّ�صال �إىل تعزيز و�ضع
املوالني �أكرث من ا�ستقطاب �آخرين.ولن�رضب مث ً
ال �إ�شهار ال�سيارات ،التي
�سيارة جديدة لأجل �أن يفخر
ت�سعى � ّأوال �إىل �إقناع امل�شرتي ب�أ ّنه �أح�سن اختيار ّ
بتباهيه بف�ضائل �سيارته اجلديدة �أمام �أقربائه� .إنّ مريدي املار�سيد�س ينبغي �أن
يهن�أ مبن�صبه ،وهو املن�صب الذي توليه عالمة البي �آم دابليو يف جودة القيادة،
ب�شكل ي�صبح فيه فخورا ب�رشائه ويكون �أكرث تب�شريا.
لقد �سمحت الإنرتنات مب�ضاعفة قدرة امل�شافهة ون�رش الفكرة ب�رسعة �أكرث
غة.ولكن ال�شّ ابكة ر ّفعت من قدرة االلتزام مبعنى
دون حاجز �آخر با�ستثناء ال ّل
ّ
تطور ّيا لتب ّني الفكرة التي ت ّتخذ
ؤولية ،حيث خلق طريقا ّ
�شعور اجلمهور بامل�س� ّ
ر�سميا ومرورا مبختلف املراحل
من النقرة الأوىل بعدا �إخباريّا �إىل �أن ت�صبح ناطقا
ّ
العمليات.
ثم لإجراء
الو�سيطة لل ّتحاور ّ
ّ
ويف �سياق هذه الكتابة اجلديدة لل�سيناريو يف و�سائل الإعالم من الها ّم
املجانية التي ميكن �أن نحفّزها دون
نقدر حجم ا�ستخدام و�سائل الإعالم
�أن ّ
ّ
حفية دورا
�أن نكون يف حاجة �إىل دفع مقابل .وهذا ما مينح العالقات ّ
ال�ص ّ
ُقدم ّ
كل �سنة من قبل �ستيف جوب�س ،وهي
مركزيّا� .إنّ منتوجات �آبل اجلديدة ت ّ
والداين قبل �أن تعبرّ احلملة الإ�شهار ّية عن احلاجة �إىل
معلومة لدى القا�صي ّ
الربهنة عليها.
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نن�شطها بكلفة زهيدة ب�إقامة
وينبغي تقدير و�سائل الإعالم التي ميكن �أن ّ
�رشاكات .وك ّلما �أ�صبحنا يف ذاتنا و�سيلة �إعالم ،ك ّلما ا�ستطعنا �أن نبادل ف�ضاءنا
إعالمية �أخرى� .إنّ و�سائل الإعالم التي تكون على ّ
اخلط تُبادل ف�ضاءه
مع و�سيلة �
ّ
التلفزيونية فرن�سا  1ال
�ضد ف�ضاء �آخر بوا�سطة حمامل �أخرى.فالقناة
ال ّتجاري ّ
ّ
تنفق �إ ّال جزءا ي�سريا لن�رش �إ�شهارها يف ال�صحافة لأ ّنها ميكن �أن تبادله بالف�ضاء
ال ّتلفزيوين.وهكذا ينت�رش اال�ستخدام على الإنرتنات حيث ميكننا �أن جنمع على
�صفحتها روابط مع مواقع �أخرى تقوم بدورها بخدمة �إ�شهارك.
هامة
وقبل �أن ت�ضع الفكرة يف مدارها ،ت�أتي مرحلة امل�ضايقة وهي حلظة ّ
الثقافية رائدة يف هذا املجال بف�ضل
مل�ضاعفة الهدف .لقد كانت املنتجات
ّ
ال�سبق من خالل العمل على جمموعاتها
ا�ستباقها
لعملية الإطالق وبلوغ ّ
ّ
املحلية� .أمل ي�ستطع هاري بوتر �أن ينجح يف مت ّلك العامل ب�أ�رسه طيلة ع�رش
ّ
�سنوات؟
بث الأفكار ،فينبغي �أن تدرك
وب�إيجاز ،لكي تنال فكرة ك�سبا �أف�ضل من �آلة ّ
وتقدر حجم ا�ستخدام و�سائل الإعالم التي متتلكها وت�ضع
انتظارات متلقّيهاّ ،
ّ
وتروج
ال�صحفية
وت�ستغل الكفاءة يف العالقة
الإنرتنات يف �صلب م�سعاها
ّ
ّ
ل�رشاكات بكلفة � ّ
�رصف يف
أقل وال ت�شرتي �إ ّال الف�ضاء الإعالمي
ّ
ال�رضوري وال ّت ّ
الر�سائل يف الوقت املنا�سب .وب�شكل من الأ�شكالّ ،مت اال�ستيحاء من �ستيف
ّ
جوب�س الذي مي ّثل القدوة يف هذا املجال ،منذ انطالق ماكنتو�ش �سنة 1984
و�إىل حني ظهور الأي فون 3ج�.آ�س �سنة .2009
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الرابع
الق�سم ّ
إيديولوجيات
كيف تتح ّول الأفكار �إلى �
ّ

الفكـــرة القاتلــة

عندما ت�صنع الفكرة الإيديولوجيا
�صالحيتها،
«�إنّ الي�ساريني يبدعون �أفكارا جديدة عندما تنتهي
ّ
اليمينيون فيكتفون بتبنّيها»
�أ ّما
ّ
مارك تواين
مي�شال«:تدعي الفكرة تنظيم الواقع وت�أمل �أن ّ
حتتل يوما
يقول فيليب
ّ
1
تقدم ر�ؤية للعامل
من�صب احلقيقة»  .وميكن لها �أن ت�صري �إيديولوجيا حينما ّ
تهيكل حياة عدد وافر من ال ّنا�س.وح�سب عامل االجتماع غي رو�شاي ف�إنّ
ّ
واملنظمة التي
الت�رصيحية
الإيديولوجيا هي«نظام من الأفكار والأحكام
ّ
ت�ساعد على برهنة و�ضع جمموعة ب�رش ّية وتقرتح توجيها خم�صو�صا للعمل
التاريخي لهذه املجموعة».2

متى تكون الفكرة طريقة يف ر�ؤية العامل

وكل جمتمع (يقول مارك�س ّ
كل ع�رص ّ
ّ
كل طبقة)هو نتاج �إيديولوجيات
�سيا�سية-
دينية – م�سيحية� -أو
ّ
وينتج �إيديولوجيات بدوره .و�سواء كانت ّ
أدبية-
املارك�سية� -أو اقت�صاديّة -النزعة الكينزيّة� -أو
فل�سفية -الوجود ّية� -أو ال ّ
ّ
ّ
اجتماعية
أو
�
ة-
ي
العن�رص
–
ة
اجتماعي
أو
�
ة-
ة-الدادائي
الفني
أو
�
ة-
رومان�سي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغذائية ،النزعة ّ
بيعانية .-وترت�سم يف حميطنا حركات من
ثقافية – النزعة
الط ّ
ّ
ّ
إيديولوجيات وليدة مثل مناه�ضة العوملة«،نزعة �صفر
الأفكار تكون مبثابة �
ّ
الغربية
منو»�أو«نزعة �صفر كربون»�أو«نزعة ال ّنحافة» التي ت�صيب املجتمعات
ّ
ّ
هية»)
منذ قرنٍ (�إىل حدود ن�سختها «ال�شاق» �أو الباتولوجي�،أو «فقدان ّ
ال�ش ّ
الطاقي» تهدف �إىل �إعطاء ال ّنووي من�صبا ّ
�إنّ «حركة ال ّنووي ّ
للطاقة املح�سوبة
على البيئة لأنّ �إلقاء الكربون واال�ستخفاف باملخاطر يرتبط باملراكز وب�إعادة
معاجلة النفايات.
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�إنّ ّ
ومير
كل العالمات الكربى تهفو �إىل حتويل ر�ؤيتها للعامل �إىل �إيديولوجياّ .
الرئي�سية لر�ؤية تتجاوز
�ضمان دميومة امل�ؤ�س�سة بقدرتها على وهب عالماتها
ّ
حمالة
�أجيال ال ّزبائن وامل�س�ؤولني الذين يتعاقبون عليها.كانت كوكا كوال ّ
كوين» التي كانت لها ت�أثري كبري يف العوملة يف القرن
لإيديولوجيا «�شبابي ْ
الع�رشين�.أ�صبحت العالمة رمزا لق�سمة القيم بني �شباب العامل ب�أ�رسه.ويف �إجراء
إيديولوجية»�.إنّ
ب�سيط عانى املاكدونالد من �أن يكون قادرا على مقاومة عالمة «�
ّ
أمريكية على العامل وهذا ما يجعلها �أحيانا ت ّتخذ
جت�سد �شكال للهيمنة ال
العالمة ّ
ّ
أمريكية.ولذلك �أجنز ماكادونالد عمال ها ّما يف
االمربيالية ال
يف جانب ما رمز
ّ
ّ
إيجابية مل�ساهمته يف املجتمع:العالقة
م�ستوى ّ
ال�صورة لي� ّؤكد على اخل�صائ�ص ال ّ
بني اجلودة والثّمن ،االنغرا�س االقت�صادي وال ّزراعي املح ّلي ،و�سيا�سة ال ّت�شغيل.
�إنّ املثال الأكرث و�ضوحا لإيديولوجيا العالمة هو عالمة �آبل التي ا�ستفادت
وتتجمع ّ
كل العالمات
لعقلية �سيليكون فاالي.
ب�شكل تا ّم من
ّ
و�ضعيتها كوريث ّ
ّ
امل�ؤ�س�سة للإيديولوجيا لدى �آبل:زعيمها(�ستيف جوب�س)،ق�ساو�ستها(املهو�سني
ّ
ادمة(لنفكر ب�شكل خمتلف)
ال�ص
ب�آبل)� ،شعارها(التفاحة) ،و�صيغتها
ّ
ُ�سخر لفائدة الإن�سان ولي�س العك�س)
ور�ؤيتها
للتقدم التكنولوجي(الآلة ت ّ
ّ
ومقر العبادة(معر�ض �آبل �أو الق�سم ال�سنوي ل�ستيف جوب�س  ،ومعر�ض
ّ
ماكدونالد)...
إيديولوجية قو ّية �أخ��رى� .إ ّنها جتمع منذ
املتو�سط هو عالمة �
�إنّ نادي
ّ
ّ
ن�ش�أتها عددا ال ب�أ�س به من اخل�صائ�ص امل�ؤ�س�سة للإيديولوجيا:ر�ؤية يف طور
ودينية ،ا�سم ّ
القطيعة ،طائفة ّ
دال
اجتماعية
حتطم حواجز املال ،طبقات
ّ
ّ
قوي(الرمح الثالثي)و�صيغة تر�سخ
وت�سمية خم�صو�صة(ج�.أو/ج�.آم) ،ورمز ّ
يف ّ
أحب ُ
الرمزي(القالئد
الذهن(ا�رشبَّ �،
،ك ْلْ ،من) وعالمات االنت�ساب ّ
بالكرات)،فيلم طقو�سي(املدبوغني) وجتديد مهول لل ّتجربة...بذلك نكون
غري بعيدين عن مفهوم ّ
الطائفة !
�إنّ بع�ضا من العالمات مثل �أديدا�س(اخلطوط الأربعة ،ال�شيء م�ستحيل)
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لأجل �أن ت�صبح الفكرة �إيديولوجيا ،ينبغي �أن يتوفّر لها م�ؤ ّلف ي�ؤ ّديها
في�ضعها يف املو�ضع املنا�سب ،ورمزا لالعرتاف و�صيغة �صادمة ور�ؤية للعامل
بيانية.
ونظاما من القيم وبيانا و�أفعا ًال ّ
ا�ستثنائية(�أنبياء ،ب�شارة)
امل�سيحية هي املثال املنا�سب تقريبا:مرحلة م�ضايقة
�إنّ
ّ
ّ
وحيد،احلب هو املغفرة) ،وم� ّؤولني ا�ستثنائيني(امل�سيح،بول)
قدرة هدم فائقة(ال ّت
ّ
ال��رك��ح ب�شكل ناجح(ميالد ال�سيد امل�سيح)و�صيغة
ّ
وال��دخ��ول على ّ
�صادمة(ليحب بع�ضكم بع�ضا)،رمز كوين(ال�صليب)و�شعارات ب�رصيّة
ّ
كثرية(العذراء،الأيقونات�،)..سبب كاف لالعتقاد(الرهان البا�سكايل)�،شكل
الدومينيكي)،البيان(التوراة)و�ضع ب�رصي
متواتر(القدا�س
توا�صلي
ّ
ّ
ّ
أتباع،رهبان،بابا،الطائفة
للر�أي(ق�ساو�سة� ،
مفتاح(الع�شاء)وم�سالك قويّة ّ
امل�سيحية).
ّ
ذلك هو مثال تطبيقي متكامل ّ
لكل القواعد املذكورة يف هذا الكتاب..
بقية الأديان التي �أ�ضحت
ولكن كان ب�إمكاننا �أن نح ّلل بوا�سطة نف�س اجلدول ّ
قوة يف العامل.
ال
إيديولوجيات الأكرث ّ
ّ
�إنّ الإ�سالم مثال بارز �أي�ضا ،فال�سياق الذي جاء فيه منا�سب�:شبه اجلزيرة
احلنفية فتح الباب �أمام ر ّد
العربية،اتجّ اه م� ّؤهل ح�سب التقليد الإ�سالمي ُيدعى
ّ
ّ
وحدانية
لتطرف ذلك الع�رص(حمافل اخلمر ،ترف).قدرة هدم(العودة �إىل
ّ
فعل ّ
هّ
الل)ا�سم ّ
دال(الإ�سالم مبعنى اخل�ضوع ّ
الطوعي)،لون رمزي(الأخ�رض)�.صيغة
هّ
الر�سول من قبل
�صادمة(الل �أكرب)البيان(القر� ّ
آن)ق�صة( نزول القر�آن على ّ
جربيل على امتداد ثالث وع�رشين �سنة)�أفعال ملمو�سة قو ّية(�صوم رم�ضان،
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�أو نايك(الفا�صلة�،أولتكتفي بالفعل)�أو فريجني(ري�شار برون�سون،امل�سعى
ّ
�ستاي�شن،كل هذه العالمات لها �أ�س�س
لل�شكالنية)�،أو �سوين بالي
املناه�ض
ّ
لتدعم طابعها الإيديولوجي ولكن ما من واحدة منها بلغت امل�ستوى الذي
بلغته �آبل.

احلج �إىل ّ
مكة)..
ّ
توا�صليا
إيديولوجيات عرفت كيف تخلق نظاما
�إنّ الأفكار التي �أ�صبحت �
ّ
ّ
الدنينة (الأديان)بينما
مي�سك
متعددة ّ
مدة حياة ّ
بديناميكيتها.وللأفكار ال�صلبة ّ
ّ
أجيال(املارك�سية)وتبقى بع�ض الأفكار مرتبطة
تنت�رش �أفكار �أخرى على امتداد �
ّ
ة،الوجود،االنطباعية).
بع�رص(الرومان�سي
ّ
ّ
ّ
وم�صداقية م�ؤلفها وجودة
خريبية
ال�سياقية وقدرتها ال ّت
وبعيدا عن نباهتها
ّ
ّ
ّ
عمال العامل اتحّ دوا! 
�إطالقها،ينبغي �أن َّ
تلخ�ص الإيديولوجيا يف �صيغة �صادمة(يا ّ
ال�سالم)..ولها و�ضع
ة«،ال�سالم
للمارك�سي
بال ّن�سبة
ّ
واحلب» بال ّن�سبة لدعاة ّ
ّ
ّ
ال�شم�س ملونيه
ال�سالم ،ال ّلوحة االنطباع،طلوع ّ
ب�رصي مفتاح(احلمام لدعاة ّ
للرومان�سية)
ال�شعب لدوالكروا بال ّن�سبة
بالن�سبة لالنطباعيني �أو احلر ّية تقود ّ
ّ
ق�صة تُروى(وود�ستوك بالن�سبة لدعاة ال�سالم ،م�سرية امللح بالن�سبة للغانديّة)
ّ
�أدلّة ملمو�سة(قو�س قزح املحارب)حلركة ال�سالم الأخ�رض،الإ�رضابات والثورة
للمارك�سية)وبيانا(ر�أ�س املال بالن�سبة ملارك�س،والوجود ّية
الرو�سية بالن�سبة
ّ
ّ
منزع �إن�سانوي بالن�سبة للوجود ّية).
ال�س�ؤال:
وتن�رش العالمات ّ
ولية �شيئا ف�شيئا بوا�سطة املكتوب الإجابة عن ّ
الد ّ
كتاب(ي�سمى
ما هي الغاية من وجودنا؟ وغالبا ما تكون البيانات مو�ضوع
ّ
ماركانتيلية لتربير وجودهم :ما
كتاب العالمة التجار ّية)� .إ ّنها طريقة غري
ّ
ّ�صالية اجلديدة
الذي �سيفقده العامل لو مل نوجد؟ولأجل �إطالق مفاهيمهم االت ّ
�رشعت �أديدا�س(ال �شيء م�ستحيل)�أو بيديغري(نحن للكالب)يف ن�رش �إعالن
اليومية ميكن و�صفه بالـ«الإيديولوجي».
يف ال�صحافة
ّ
تذبل الإيديولوجيا �إذا كانت ّ
ّ�صالية فا�شلة� .إنّ فكرة الوحدة
خطتها االت ّ
طيبة�:سياق منا�سب(�إرادة ال�سالم يف �أوروبا بعد
ال
أوروبية ولدت يف ظروف ّ
ّ
ال�ش ّك ( وماذا لو وجدت ماوراء ال ّأمة؟)
عاملي
تني)قوة هدم ال يداخلها ّ
ّ
حربني ّ
وم�ؤ�س�سني يرتجمون الفكرة باقتدار(جون موناي ،روبرت �شومان) ودخول
أوروبية لل�صلب والفحم�،أوروبا ال�س ّتة) ورمز
قوي(املجموعة ال
الركح ّ
ّ
على ّ
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ل�صالح من تعمل الفكرة؟

لكي نفهم امل�صالح الثاوية لفكرة �أو لنظام من الأفكار ،نكتفي بتطبيق
متفرقة.
تعليمة
ّ
بولي�سية»:ل�صالح من تعمل؟» �إنّ الأفكار ال ت�سقط من �أماكن ّ
مزودة من قبل �أولئك الذين يجدون
قوة
�إذ لها دائما �أ�صل
ّ
وديناميكية ّ
وخا�صة ّ
ّ
لل�صحة» هل ل�صالح اللوبي
اخلالفية «احلليب نافع
مك�سبا.ملن تعمل الفكرة
ّ
ّ
ملحويل احلليب؟ملن تعمل الفكرة التي ينبغي
ّ
اخلا�ص بالألبان� ،أم للمنتجني� ،أم ّ
�أن تكون مو�صولة دائما �سواء بال ّتجهيزات �أو بوكالء الهاتف؟ ل�صالح من
فطية وباخل�صو�ص
وبيات ال ّن ّ
تعمل فكرة �رضورة طرد القاعدة من العراق ،ل ّل ّ
أمريكية؟
ال
ّ
�إنّ هذا ال ّتعريف للإيديولوجيا باعتبارها جمموعة من امل�صالح يف�سرّ �أنّ
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قوي(العلم الأزرق احلامل لـ 12جنمة) .ولكن افتقرت الفكرة ّ
ّ�صالية
ّ
خلطة ات ّ
كي ت�صبح حقيقة ال جدال فيها� .إذ افتقرت لبيان وا�ضح(منذ ميثاق روما)،
أوروبيني(التو�سع
إيجابية لدى ال
ومل تكن لديها جتارب
ّ
ميدانية اتّ�سمت بال ّ
ّ
ال�سلبية الرتفاع
املتزايد غري املدرو�س،املرور �إىل الأورو مع االقرتان بال ّتجربة
ّ
الأ�سعار)ومل يكن لديها باخل�صو�ص ناطق ر�سمي له هيبة يف القرن احلادي
�سيا�سية .وك ّلما ا�س ُتنزفت الفكرة،
والع�رشين ،وهو �أمر م�صريي بال ّن�سبة لفكرة
ّ
ال�صدفة.
ك ّلما �أ�صبحت �صعبة وخ�ضع �إطالقها لعامل ّ
ال�سيا�سية-االقت�صاد ّية
�إنّ انبثاق اقت�صاد -العامل �أ�ضعف من املواجهة
ّ
إيديولوجيات
ولكن عددا ال ب�أ�س به من ال
واملارك�سية.
أ�سمالية
الر�
ّ
ّ
ّ
ّ
بني ّ
الثقافية فر�ضت قوانينها على ال�ش�أن اليومي�:إيديولوجيا ال ّنمط الواحد
ّ
3
للجمال(رف�ضت بفطنة من قبل دوف )،وال ّتغذية(التي ترنو لأن تكون
ة،ثقافية )...الميكننا �أن نخطئ،
ريا�ضي
لل�صحة» وال ّت�سلية (�إيديولوجيا
«جيدة
ّ
ّ
ّ
ّ
تطورت بفعل امل�صالح �أو
�إذ �أنّ هذه ال
إيديولوجيات هي ثمرة الأفكار التي ّ
ّ
تتطور دون غاية ،فدائما ما تكون
ال ّلوبيات� .إنّ الإيديولوجيا ال ميكنها �أن ّ
نتاج �رشاكة مع من لهم م�صلحة.

ّ
إن�سانية التي ترتكز على فكرة ،لي�ست �إ ّال �إيديولوجيات ثابتة،
كل امل�ساعي ال ّ
ور�ؤى للعامل متنح اهتماما م�شرتكا .ولذلك قيمة لدى امل�ؤ�س�سات التي تن�شئ
إيديولوجية لعالماتها ال ّتجاريّة .ولن يكون لها غري رغبة واحدة�:أن
هيمنة �
ّ
إيديولوجيات.
ت�صبح العالمات �
ّ
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كيفية اكت�ساب الإن�سان للأفكار ،ولكن كيف
« ال يكمن ّ
املهم يف ّ
َتك�سب الفكر ُة ب�رشا».
�أرون لين�ش،كيف تنت�رش العدوى من خالل اعتقاد املجتمع
�إ ّنك تقوم باقت�سام ما �أعرفه عن ا�شتغال العامل ال ّ
مرئي للأفكار ،ولك ّنه
ال ّ
تطبيقية
�ساحر ،وهذا مبتغاي الأ�صلي .و�سواء كانت الأفكار �صغرية �أم كبرية،
ّ
إن�سانية �أو �إ�شهار ّية ف�إ ّنني حر�صت على حمل الأحكام حول
�أم
فل�سفيةّ � ،
ّ
م�رشوعية الو�سائل التي ا�ستطاعت
الأ�سا�س املتني لفكرة �أو لأخرى �أو حول
ّ
ّ
كل فكرة �أن ت�ستخدمها ل�ضمان �إ�شعاعها.

تالعب الأفكار

ولكن �أال يعني الإ�شعاع تالعبا؟ �ألي�س جمتمع االتّ�صال هو جمتمع ال ّتالعب
بالأرواح؟�إنّ م�ؤ ّلفني كبار مثل هابرما�س وماركوز �أو دي بور الذي ا�ستنكر
«جمتمع العر�ض» ،قد طرحوا عالمات حتليل نقدي ملجتمع االتّ�صال ،وهو
م�شتق من جمتمع اال�ستهالك و�شططه .وهو قول م�أخوذ من نعوم كالين يف
ّ
ال�صغري» ،ف�إنّ كلمة
كتابه الأثري «ال لل�شعار» .و�إذا ما ّ
�صدقنا قامو�س «روبري ّ
«تالعب» تعني على ال ّ
أقل معنيني :املبا�رش(املعاجلة بلطف يف �ضوء عمليات
تقنية)واملجازي(ممار�سة ال�سيطرة على جمموعة �أو فرد).
ّ
ّ
ثمة ق�سط من التالعب .ينبغي �أن نقبل بذلك و�أن
ويف كل �شكل اتّ�صايلّ ،
�ضد املجتمع
نتحمله ح ّتى ال نقع
�ضحية وينبغي �أن نحرت�س.و�أف�ضل دفاع ّ
ّ
ّ
تطرفه ح ّتى نرفّع قدرتها يف
اال�ستهالكي(واالتّ�صايل) هو �أن نلق ََّح ّ
�ضد ّ
الدواء:معرفة ا�ستك�شاف التقنيات امل�ستخدمة
ال ّتح�صني.ولأجل هذا يكون ّ
لل ّت ّ
ال .ولأجل �أن يقدر ّ
حكم لأجل �أ ّال تكون مغ ّف ً
كل �شخ�ص على ا�صطناع
الدفاع عن �أفكارك�.إنّ ال ّثورة
فكرته
اخلا�صة�..أو �أفكارا.واكت�ساب قدرة على ّ
ّ
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جبارة �إىل درجة �أ ّنك ال تتوقّع عودة �إىل اخللف.وال يتع ّلق الأمر بكبح
قمية ّ
الر ّ
ّ
ّ
جماح املجتمع االتّ�صايل ولكن ب�أن ن�سمح ّ
لكل �شخ�ص بفهمها لأجل التحكم
فيها على الوجه الأكمل.
ال�صحيح للمفاهيم ،والكلمات،
�إنّ معنى ال ّتوا�صل يعود �إىل ال ّتالعب باملعنى ّ
وال�صورّ �.أما املعلومة ،فح ّتى لو كانت �رشيفة من وجهة تقنية ،فهي تالعب.
ّ
يومية
�إنّ رئي�س حترير الن�رشة الإخبار ّية الثامنة لقناة فرن�سا � 1أو ل�صحيفة ّ
ويوجه ويقطع يف غمرة تدفّق املعلومات التي تخرتق
ويبوب
ّ
�إخبار ّية �سينتقي ّ
اليومية يف ف�ضاء
الكوكب على امتداد � 24ساعة ح ّتى يقع امل�سك بالأحداث
ّ
خمتزل� .إ ّنه ي�ضيف ق�سطا من ّ
اتية التي ال ميكن مداراتها يف املنتوج الذي
الذ ّ
ن�س ّلمه للجمهور ،وهو الق�سط امل�شبع باختياراته ،وهي اختيارات �رضوريّة.
ال�رشعية عليها وحمايتها من ال ّنقد.وت�صبح امل�س�ألة �أكرث
ويعود له �ش�أن �إ�ضفاء
ّ
نهتم باملعنى املجازي لكلمة «تالعب».هل ب�إمكاننا �أن نقود
ح�سا�سية حينما ّ
ّ
فكرة �إىل املجد دون �أن منار�س بوعي �شكال من الهيمنة على الأفراد؟ال ! ومنذ
�أن �أ�صبح العامل عاملا ،ف�إنّ املخرتعني يجمعون احلجج ويتحاورون ليق ِنعوا
بقيمة فكرتهم .ومنذ �أمد بعيد ،فهم يبتهجون باملزايا على ح�ساب امل�ساوئ.
�إ ّنهم عادة ما ين�سون ،ومنهم �إين�شتاين الذي ا�ستوحى من بوانكراي ،لإرجاع
أبوتهم للأفكار التي ا�ستعاروها ،والتي �سمحت لهم ّ
بالذهاب بعيدا.منذ �أمد
� ّ
بعيد ،ا�ستخدمت الأديان �أمناطا لل ّتالعب ابتدعوها العتناق عقيدتهم.
وب�شكل ّ
البالغة(فن ح�سن
اليونانيون حتيينا لأ�شكال
مبكر و�ضع
ّ
ّ
الكالم والإقناع بوا�سطة ال ّلغة) .لقد �شعر �سقراط ب�أ ّنه جمرب على متييز بالغة
ال�سف�سطائي ،تقنية �إقناع م�ستق ّلة عن حقيقة القول ،وهي ديالكتيك فل�سفي
ّ
الروح قيا�سا للكالم.4
ي�شكل ّ
�إنّ ّ
ز.ولكن
بالتمي
جيدة لت�صنع جمد فكرة ُيحكم عليها
ّ
ّ
كل الو�سائل غري ّ
ّ
�ضحية.مث ُلنا يف
كل و�سائل ال ّتالعب ينبغي �أن تكون معروفة ح ّتى ال تكون
ّ
ذلك ّ
العد �أو التالعب باحلروف
الطفل الذي ُيالعب املك ّعبات لغاية تع ّلم ّ
140

إبداعية
التد ّرب على ال ّ

إبداعية يف املدر�سة �أمر غري
�إ ّننا ال نتع ّلم ما يكفينا لإنتاج الأفكار ،فال ّ
مثمن .ورغم ذلك ف�إنّ الأطفال وال�شباب الذي ميتلكون احلر ّية �أكرث من غريهم
ّ
ملواجهة املوا�ضعات التي ال يعرفونها� .إنّ مبادرة الأطفال الأ�سكتلنديني التي
حملت ا�سم «الغرفة  »13انت�رشت يف العامل ب�أ�رسه ،وباخل�صو�ص يف املناطق
�سن  10و� 14سنة،
الفقرية يف �إفريقيا
اجلنوبية �أو �آ�سيا�.إ ّنها ت�سمح للأطفال بني ّ
ّ
يت�رصفون فيها
الفنية يف قاعة
وهي ّ
ّ
إبداعية ،للتعبري عن مواهبهم ّ
�سن فائقة ال ّ
الدرو�س التقليد ّية� .إنّ تعميم هذا ال ّنوع من املبادرة
ب�أنف�سهم رفقة ف ّنان خارج ّ
�سن ّ
مبكرة.
�سيكون ّ
إبداعية منذ ّ
�صحيا لتطوير ال ّ

اال�ستثناء الفرن�سي

بعد م�شكلة عقدة ّ
الذنب تجُ اه املال ،فظاهرة مناه�ضة
ُ�سوي فرن�سا ُ
مل ت ّ
�سدا�سية الأ�ضالع.كدنا نن�سى �أنّ املنتوجات التي ن�شرتيها ّ
كل
اال�ستهالك
ّ
يليق بنا �أن ندفع � 50سنتا
يوم هي ما ن�ستخدمه وما ي�ستخدمه �أبنا�ؤناَ .مل ال ُ
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لتع ّلم الكتابة� ،إذ يكون من املفيد التع ّلم ّ
مبكرا دون انتظار درو�س الفل�سفة �أو
�أمناط �إجراء الأفكار ،وح ّتى ال نكون عر�ضة لالقتياد بطرف الأنف �أو ب�أفكار
الآخرين دون وعي.
�إنّ �رضورة ال ّتالعب ال ّتقني والإيديولوجي لغر�ض ال ّتحاور مع فكرة ال
ينبغي �أن متنع من ّ
الذهاب �إىل �أق�صى �أفكارك.كثرية هي الأفكار التي ال تر�سو
يف امليناء املطلوب� ،سواء ب�سذاجة �أو بهواية �أو من �سوء ّ
الطالع�.إنّ � ّ
أقل من
ّ
ربع املنتجات اجلديدة ّ
وال�شك ف�إنّ الإفرازات
تظل على قيد احلياة �سنو ّيا.
ال ُي�ستهان بها�.إنّ ال ّتوا�صل لي�س علما �صحيحا.و�أ ّيا كانت الو�صفات ف�إنّ
ولكن خو�ض املخاطر
النتيجة مهدورة� .إنّ الإب��داع هو حرفة احلرفيني.
ّ
يتط ّلب الإنفاق .وبقدر ما يكون النا�س � ّ
أقل نفورا من خو�ض املخاطر ف�إ ّنهم
ينجحون يف �أعمالهم.

ال�سوداء» التي تهبنا خميا ًال
إ�ضافية ل�رشب قهوة تُدعى «البطاقة ّ
من الأورو � ّ
رومان�سيا ال تقرتحه علينا قهوة دون عالمة؟ وملاذا يكون من املقبول دفع ثمن
ّ
فنية وال يكون من الأخالق دفع ثمن باهظ ل�رشاء عمل ف ّني
باهظ ل�رشاء لوحة ّ
املميزة لفرن�سا يف جانب
حلريف �أو ملنتوج فاخر؟ يف العوملة تكمن الكفاءات ّ
والرفاهة.
ال ّتكنولوجيا والقيم غري املادية مثل املو�ضة ّ
يعتقد ب�أنّ فرن�سا هي مركز العامل مع
متعدد اجلوانب مازال
ُ
توجه ّ
هناك ّ
والر�ضا عن ال ّنف�س .ولنحرت�س من �أعرا�ض �شعار«ال ينبغي
�شيء من االحرتا�س ّ
�سيئة على �أن ن�ستعري عجلة اجلار،
االخرتاع هنا»� :إذ ّ
نف�ضل �إعادة ابتكار عجلة ّ
فنحن نحكم ب�أنّ «�أخذ �شيء ُيقبِل عليه النا�س يف اخلارج هو نوع من ال ّن�سخ»
وال�صينيون اليوم هذه امل�س�ألة بهذه املفردات،
اليابانيون بالأم�س
بينما ال يطرح
ّ
ّ
ال�صفو ّية
وك ّلهم يربهنون على �أنّ «الإبداع ي�أتي من اال�ستلهام» .تتقاطع هذه ّ
�شخ�ص �شكال
الفرن�سية مع روح نقدي بدائلي ،وهو روح �أ�سترييك�س�.5إذ ُي ّ
ّ
حب
الهام�شية التي ال ت�ساعد على االنفتاح على الآخرين يف حني �أنّ
من ّ
ّ
اجلغرافية القريبة من املحيط كان ميكن لها �أن جتعل م ّنا بلدا منفتحا.
و�ضعيتنا
ّ
ّ
ّ
ح�سن على الأقل ،فهو مبثوث يف
«الروح الفرن�سي» له جانب
ٌ
ّ
ولكن ّ
القوة
القدرة«الفكر ّية» على �صياغة الأفكار .ومنذ مونتني �أو با�سكال ،كانت ّ
دا�سية الأ�ضالع ال تُ�ضاهى�.إذ جند يف القرن الع�رشين قامات
املفاهيمية ّ
ال�س ّ
ّ
�صحة
مثل الكان،بورديو �أو �إدغار موران ح ّتى ال نذكر �آخرين برهنوا على ّ
ت�صدرت فرن�سا مفهمة مفهوم «العالمة»،فقد
هذا القول .ويف جمال االتّ�صال ّ
للدرا�سات ال ّتجار ّية،
كتب جون نويل كابرفري الأ�ستاذ البارع يف املدر�سة العليا ّ
الن�سخة الأوىل لكتابه «العالمات ،ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سة» �سنة .61991ومنذ ذلك
الوقت ا�ستبدلت ّ
ّ�صالية �شعارها من «نحن نبيع منتجات»
كل املجموعات االت ّ
�إىل «نحن نن�شئ عالمات»� ،أي مل نعد نبيع منتجات فح�سب ولك ّننا نن�شئ
عالمات .وهكذا �أ�ضحت القيمة الالماد ّية �أ�سبق من القيمة املاد ّية اخلال�صة.
�أمل نكن نقول يف �سنوات  « 1970لي�س لدينا نفط ولكن لدينا �أفكار» 7ومبا
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الوعي اجلماعي فذلك ّ
�أنّ هذه اجلملة ماتزال حمفورة يف ال ّ
يدل على �أ ّنها
الروح النقدي الفرن�سي هو �أف�ضل
ّ
تت�ضمن جانبا من احلقيقة .وماذا لو كان ّ
جيدا هو �أف�ضلكم ابتكارا!وماذا
�سالح لتكون �أكرث ابتكار ّية؟ �ألي�س من ينقد ّ
فك �شفرة ال ّتالعب االتّ�صايل بوا�سطة اجلمهور العري�ض يفتح ّ
لو �أنّ ّ
الطريق �إىل
إبداعية؟
توا�صل �أكرث
�شفافية ،و�أكرث ذكا ًءا و�أكرث � ّ
ّ
هواة �أو حمرتفني يف جمال االتّ�صال،فيلزمنا لبلوغ �أق�صى الفكرة
و�سواء ك ّنا ّ
احرتام بع�ض القواعد .وينبغي ّ
حي ،يحتاج
التذكر دائما ب�أنّ الفكرة هي كائن ّ
�إىل احلماية وال ّتغذية ،ولذا تنبغي رعايته كطفل يف ّ
منوه.
كل مراحل ّ

الفكـــرة القاتلــة

الو�صايا الع�رش للأفكار

تلخ�ص
ال�سفر يف بلد الأفكار ،وهي ّ
هذه ع�رش و�صايا نخرج بها من هذا ّ
امل�سار الذي ينبغي اتّباعه لتنمية �أفكارك وعدم الوقوع يف �رشاك غريها.

 - 1اال�ستفادة من ال�سياق

ينبغي االنطالق من مبد�إ �أنّ ّ
كل فكرة ميكن �أن تكتمل �رشط �أن ت�ستخدم
والتناف�سية
الثقافية
بذكاء ال�سياق الذي تنمو فيه.ومن الواجب حتليل البيئة
ّ
ّ
التي �ست�ساعدها �أو ت�ؤذيها قبل و�أثناء وبعد �إطالقها.

 - 2جتذير الهدم

قوة الهدم يف العمق
لتبحث على جتذير فكرتك وتهبها ّ
احلد الأق�صى من ّ
ال�شكل ح ّتى ّ
الت�رسب والربهنة على اختالفها.
متكنها من
�أو يف ّ
ّ

 - 3تعريف النّاطق الر�سمي

االلتزام بفكرتك باعتبارك م�ؤ ّلفا ،مبدعا ومرتجما واكت�شاف �أف�ضل
وم�رشوعية لتب ّنيها.
مب�صداقية
الناطقني الر�سميني الإ�ضافيني الذين يتم ّتعون
ّ
ّ

املقدمة
 - 4ت�شذيب ّ

الركح ح ّتى تخلق
ال ينبغي �أن تخ�رس العبارة الأوىل للفكرة ودخولها على ّ
يناميكية الأف�ضل لالنطالق.
الد
ّ
ّ

 - 5اكت�شاف �صياغة �صادمة

ترت�سخ وتنتقل.
ابتدع �صياغة ت�سمح للفكرة ب�أن ّ

 - 6اختيار ما ينا�سب من رموز قو ّية

وع�صي ًة
مميزة جتعلها ي�سرية االنت�شار
ّ
لتعطي فكرتك ا�سما ورمزا و�صورة ّ
عن ال ّن�سخ.

ق�صة،كتابة بيان
� - 7رسد ّ
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الق�صة التي �سرتوى واكتب بيانا ح ّتى جتعل الفكرة دائما
ال ّت�سا�ؤل حول ّ
أ�صلية.
منا�سبة يف عباراتها ال ّ

 - 8م�ضاعفة الأد ّلة

حتول
جت�سيد الفكرة بوا�سطة عنا�رص ملمو�سة و�أفعال وجتارب من �ش�أنها �أن ّ
ال�شهود �إىل رهبان.
ّ

املجانية
 - 9تف�ضيل و�سائل الإعالم
ّ

املجانية وبا�ستخدام
بث الفكرة مبنح الأولو ّية لو�سائل الإعالم
تقدير و�سائل ّ
ّ
إ�ضافية.
الو�سائل املدفوعة بطريقة م�شهد ّية ل�شحن �إثارة � ّ

� - 10صيانة ال�شّ بكات

الدائم لتعبرية الفكرة
�صيانة ّ
إن�سانية لن�رش الأفكار وال ّتجديد ّ
ال�شبكات ال ّ
ّ
الراهن.
لتظل حا�رضا يف ّ
تطبق هذه الو�صايا يف ّ
كل املجاالت.وقد وهبنا القرن احلادي
وميكن �أن ّ
كيفية ا�ستخدامها لبلوغ
والع�رشون ممكنات توا�صل هائلة .وما علينا �إ ّال تع ّلم ّ
الأف�ضل واتّقاء الأ�سو�أ� .إنّ الأزمة الراهنة تدعونا �إىل مراجعة ّ
كل �أمناط املا�ضي.
وكل فكرة جديدة تنعم ّ
ّ
بحظ �أوفر من ذي قبل.
وقامت فكرة هذا الكتاب لأجل م�ساعدتك يف بلوغ �أقا�صي �أفكارك دون
�أن تقع فري�سة تالعب من قبل �أفكار الآخرين.
�إ ّنها فكرة قاتلة ! هذا ما �سينب�ؤنا به امل�ستبقل !
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إصدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث
إدارة البحوث والدراسات الثقافية
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

املؤلف

اإلصدارات

حصة العويض
فاطمة الكواري
د .حسن رشيد
دالل خليفة
جاسم صفر
فاروق يوسف
سعاد الكواري
أحمد الصديقي
حمد محسن النعيمي
ترجمة /النور عثامن
د .حسام الخطيب
د .حسن رشيد
خالد عبيدان
أمري تاج الرس
حصة العويض
غازي الذيبة
د .هيا الكواري
د .أحمد عبد امللك
إسامعيل ثامر
د .أحمد الدورسي
معروف رفيق
خليفة السيد
صدى الحرمان
عبد الرحيم الصديقي
وداد الكواري
د .أحمد عبد امللك
د .عبد الله إبراهيم

البدء من جديد
بداية أخرى
أصوات من القصة القصرية يف قطر
دنيانا  ....مهرجان األيام والليايل
قالت ستأيت
غنج األمرية النامئة
وريثة الصحراء
ويخرض غصن األمل
بستان الشعر
رومانوف وجوليت
األدب املقارن من العاملية إىل العوملة
الحضن البارد
سحابة صيف شتوية
سرية الوجع
وجوه خلف أرشعة الزمن
حافة املوسيقى
قصص أطفال
أوراق نسائية
الفريج
األعامل الشعرية الكاملة ج – 1ج2
علمني كيف أحبك
قصص وحكايات شعبية
رحلة أيامي
جرح وملح
خلف كل طالق حكاية
دراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية
النرث العريب القديم
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2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

كأن األشياء مل تكن
نعاس املغني
مدى
قال املعنى
املرسح األملاين املعارص
املرسح يف بريطانيا
إبراهيم ناجي  -األعامل الشعرية املختارة
مرسح الصورة بني النظرية والتطبيق
النوافذ السبع
الرحيل وامليالد
أوراق ثقافية
بدائع الشعر الشعبي القطري
شبابيك املدينة
حضارة العرص الحديث
املرتاشقون «مرسحية»
معاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب
سحائب الروح
أصوات قطرية يف القصة القصرية
ذاكرة اإلنسان واملكان
إبراهيم العريض شاعرا ً
الصحافة العربية يف قطر
أم الفواجع
صباح الخري أيها الحب

51

الصحافة العربية يف قطر «مرتجم إىل اإلنجليزية»

52
53

آللئ قطرية
األعامل الشعرية الكاملة

جاسم صفر
عبد السالم جاد الله
د .زكية مال الله
خليل الفزيع
د .عوين كرومي
محمد رياض عصمت
حسن توفيق
د .صالح القصب
صيتة العذبة
جامل فايز
د .كلثم جرب
عيل الفياض /عيل املناعي
ظافر الهاجري
د .شعاع اليوسف
غانم السليطي
د .حجر أحمد حجر
سنان املسلامين
د .عبد الله إبراهيم
خالد البغدادي
عبد الله فرج املرزوقي
إبراهيم إسامعيل
عيل مريزا
وداد عبداللطيف الكواري
إبراهيم إسامعيل
ترجمة  /النور عثامن
عيل عبد الله الفياض
مبارك بن سيف آل ثاين

2005
2005

54

التفاحة ترصخ ..الخبز يتعرى

دالل خليفة

2005

55
56
57

إدارة التغيري
الشعر الحديث يف قطر
الرشح املخترص يف أمثال قطر

عبد العزيز العسريي
د .عبد الله فرج املرزوقي
خليفة السيد

2005
2005
2005
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خالد زيارة
محمد إبراهيم السادة
(مسابقة القصة القصرية لدول
مجلس التعاون)
د .حسام الخطيب
د .موزة املاليك
نورة محمد آل سعد
د .أحمد عبد امللك
حسن توفيق
حصة العويض
د .زكية مال الله
رانجيت هوسكويت
ترجمة :ظبية خميس

السنة

58
59

لؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العرشين
عىل رمل الخليج

60

إبداعات خليجية

61
62
63
64
65
66
67

األدب املقارن وصبوة العاملية
مهارات اإلرشاد النفيس وتطبيقاته
تجريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح
املعري يعود بصريا ً
وردة اإلرشاق
مجاديفي
األعامل الشعرية الكاملة ج1

68

أسباب لالنتامء

69

تباريح النوارس

برشى نارص

70

املرأة يف املرسح الخليجي

د .حسن رشيد

2005

71

أبو حيان  ..ورقة حب منسية

72

تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف

73
74
75
76
77

أحزان كبرية
الديوان الشعبي
سمك القرش والنورس البحري  -دومينيك دو فيلبان
مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم  -طارق رمضان
ذاكرة الذخرية

حمد الرميحي
د .أنور أبو سويلم
د .مريم النعيمي
أمري تاج الرس
عيد بن صلهام الكبييس
هاشم صالح ومحمد مخلوف
د .إبراهيم الشهايب
عيل بن خميس املهندي

2005

2005
2005
2005
2005
2006

78

تجليات القص “مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية”

باسم عبود اليارسي

2006

79
80
81
82

سمط الدهر «قراءة يف ضوء نظرية النظم»
كان يا ما كان
الظل والهجري «نصوص مرسحية»
الرواية والتاريخ

د .أحمد سعد
خولة املناعي
د .حسن رشيد
مجموعة مؤلفني

2006
2006
2006
2006

83

وجوه متشابهة «قصص قصرية»

خليفة عبد الله الهزاع

2006

84

املرسح واملدينة

د .يونس لوليدي

2006
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2005
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2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2005
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85
86

األعامل الشعرية الكاملة ج2
الدفرت امللون األوراق

د .زكية مال الله
حصة العويض

2006
2006

87

الظل وأنا

نرسين قفة

2006

88

حقيبة سفر

صفاء العبد

2006

89

مرسحيات قطرية (أمجاد يا عرب  -هلو )Gulf

غانم السليطي

2006

90

العامل وتحوالته ( التاريخ – الهوية  -العوملة)

د .إسامعيل الربيعي

2006

91

موال الفرح والحزن والفيلة «نصان مرسحيان»

حمد الرميحي

2006

92
93

حكاية جديت
صورة املرأة يف مرسح عبدالرحمن املناعي

94

تاريخ اللغات ومستقبلها  ،عامل بابيل -هارلد هارمان

95

فلسطني يف الشعر األسباين املعارص  -محمد الجعدي

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

هل ك ّنا مثل أ ّي عاشقني؟  -نفتاج سارنا
ديوان ابن فرحان
موال الفرح والحزن والفيلة “مرتجم إىل الفرنسية”
الفن التشكييل القطري ..تتابع األجيال
دراسة يف الشعر النبطي
بداية أخرى «مرتجم إىل اإلنجليزية»
وجع امرأة عربية «مرتجم إىل اإلنجليزية»
الخيل ..رياضة اآلباء واألجداد
شجرة الغاف  -باحثون من جامعة قطر
شجرة الغاف  -باحثون من جامعة قطر

106

وجع امرأة عربية The pain of Arab woman

107

بداية جديدة A new beginning -

مريم النعيمي
إمام مصطفى
سامي شمعون،
مراجعة محمد فرززات
محمد الجعدي ،مراجعة د.
حسام الخطيب
د .منذر محمد
حسن حمد الفرحان
حمد الرميحي
خالد البغدادي
حمد الفرحان النعيمي
فاطمة الكواري
د .كلثم جرب
صالح الجيدة
مجموعة باحثني ،جامعة قطر
مجموعة باحثني ،جامعة قطر
تأليف /كلثم جرب ،ترجمة/
النور أسامة ابوبكر
تأليف /فاطمة الكواري ،
ترجمة /النور أسامة ابوبكر
تأليف /حمد الرميحي ،
ترجمة عيل زينل
عبد الودود العمراين
د .مريم النعيمي

2006
2006

108
109
110
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موال الفرح والحزن والفيلة

La chanson du Bonheur ET Malheur

القضية املشرتكة  -د .فيليب آغران
النقد بني الفن واألخالق ،حتى نهاية القرن الرابع الهجري
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111
112
113
114
115
116

وداع العشاق
الوزة الكسولة
املهن والحرف والصناعات الشعبية يف قطر
العرش األوائل ..رائدات الفن التشكييل يف قطر
الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى
دراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص

117

السالحف البحرية يف دولة قطر

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

تجليات اللون يف الشعر العريب الحديث
يف النصف الثاين من القرن العرشين
عرص النفط  -ليوناردو ماوجري
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حسني أبو بكر املحضار
د .لطيفة السليطي
خليفة السيد محمد املاليك
خولة املناعي
عامد البليك
د .عبد القادر حمود القحطاين
د .جاسم عبد الله الخياط
د .محسن عبد الله العنيس
د .ماجد فارس قاروط

د .ابراهيم شهايب
حكايات من األدب الشعبي الفاريس  -مقتطفات من شهنامه الفردويس د .مصطفى باكور
أمل منصور ،مراجعة د .فائقة
بنت عرب  -إفلني شاكر
صديقي
د .زكية مال الله
املوسوعة الصيدالنية
أ .د .جمعة أحمد قاجة
املدارس املرسحية منذ عرص اإلغريق حتى العرص الحارض
عيل عبد الله الفياض
من أفواه الرواة
د .إبراهيم إسامعيل
صورة األرسة العربية يف الدراما التلفزيونية
د .ربيعة الكواري
دور الدراما القطرية يف معالجة مشكالت املجتمع
د .سمية متويل عرفات
إسامعيل تامر
ديوان الغربة
خالد سامل الكلباين
الحب والعبودية يف مرسح حمد الرميحي
د .منذر محمد
عناق األرسة نوبو كوجيام
حمد الرميحي
قصة حب طبل وطارة «مرتجم إىل اإلنجليزية»
د .حسن املخلف
الرتاث والرسد
ديوان األعىش (جزآن)
تحقيق :د .محمود الرضواين
لولوة حسن العبدالله
توظيف الرتاث يف شعر سميح القاسم
إساءة الوالدين إىل األبناء
أمل املسلامين
وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها
ياسني النصري
شحنات املكان
عبدالكريم قاسم حرب
من أدب الزنوج األمريكان
حسن توفيق
أزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب

152

السنة

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
251

138
139

وضاح اليمن  ..دراسة يف موروثه الشعري
عروق القدس النازفة مجموعة باحثني ،تحرير د .منري العكش

140

اللغة والثقافة  -كلري كرامش

141
142

مستقبل الدراسات األدبية  -هـانس غومربخت ،والرت موزر
د .حسام الخطيب
عصارة األيام  -سمرست موم
هاشم صالح ومحمد مخلوف.
كُتُب تحرتق ،تاريخ تدمري املكتبات  -لوسيان بوالسرتون
مراجعة عبدالودود العمراين
محمود الهاشمي وعبدالودود
العمراين مراجعة د .حسام
الرتجمة والعوملة  -مايكل كرونني
الخطيب
د .إبراهيم الشهايب مراجعة
العلم يف الرتجمة  -سكوت مونتغومري
وفاء التومي
قصة حب طبل وطارة والقرن األسود -تأليف  /حمد الرميحي ترجمة  /عبدالودود العمراين
ندى لطفي الحاج حسني
قطر الندى
فضل الحاج عيل
الوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”
الجييل صالح الدين
يشء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”
محمد عثامن كجراي
يف مرايا الحقول “سلسلة شعراء من السودان”
مصطفى طيب األسامء
املغاين “سلسلة شعراء من السودان”
أبو القاسم عثامن
عىل شاطئ الرساب “سلسلة شعراء من السودان”
ديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان”
الشيخ عثامن محمد أونسة
محمد عثامن عبدالرحيم
يف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان”
د .سعد الدين فوزي
من وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”
حسني محمد حمدنا الله
ش ّبابتي “سلسلة شعراء من السودان”
محمد املهدي املجذوب
غارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”
د .محيي الدين صابر
من الرتاب “سلسلة شعراء من السودان”
محمد محمد عيل
املجموعة الشعرية الكاملة “سلسلة شعراء من السودان”
د .نبيلة الزواوي
مراجعة أ.د .محمد لطفي
ضفدع مقاطعة كاالفرياس وقصص أخرى  -مارك توين
اليوسفي
عبدالودود العمراين مراجعة
محارضات الحائزين عىل جائزة نوبل يف األدب
وفاء التومي

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

252

د .باسم عبود اليارسي
د .منري العكش
د .أحمد الشيمي
مراجعة عبدالودود العمراين

د .رىب محمود ود .منذر محمد
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2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

الفكـــرة القاتلــة

م

اإلصدارات

املؤلف

السنة

م

املؤلف

اإلصدارات

د .عامر شيخوين مراجعة
بدرالدين عالء الدين ووفاء
التومي

162

جسور إىل الالنهاية  -مايكل غيلن

163

الهند تظفر بالحرية  -أبو الكالم آزاد

164

منظومة حيوانات قطر  -محمد جاسم العبدالجبار

165

الحرية االفرتاضية  -داون نونسياتو

166
167
168
169

النظام الدستوري يف دولة قطر
الفريج (رواية) – الطبعة الثانية
الرسدية الشفاهية
حادي العيس

170

املال العزيز  -مارثا ماكفي

171

للصمت  -جورج بروشنيك
سع ًيا ّ

172
173
174
175

املتعة يف تعلّم اللغات  -فابيو كاون
مهر الصياح
الحائزين عىل جائزة نوبل لآلداب 1999-1985
أسطورة اإلنسان والبحرية) دالل خليفة( La fable du lac

176

دليل املؤلف وكاتب السيناريو –دليل عميل للكتابة

177
178
179
180
181

هموم يف اإلدارة
هالشكل يا زعفران (مرسحيتان باللهجة العامية)
مقامات ابن بحر
القدس يف عيون الشعراء
املصورون يف قطر

د .نبيلة الزواوي
مراجعة أ.د .محمد لطفي
اليوسفي
بدور القحطاين  -وسامي
بن صغري .مراجعة فرانسيس
غيلسبي

السنة
2011
2011
2011

أنور الشامي .مراجعة وفاء
التومي
د .رعد ناجي الجده
إسامعيل تامر
محمد إبراهيم السادة
خليل الفزيع
أ.د .منذر محمد محمود.
مراجعة عبدالودود العمراين
د .إبراهيم الشهايب مراجعة
وفاء التومي
ترجمة /د .رشيد بلحبيب
تأليف  /أمري تاج الرس
عبدالودود العمراين  -مراجعة
د.جالل الغريب
ناديج ديفو – ترجمة :أ.د
شكري املبخوت
د .هند املفتاح
عبدالرحمن املناعي
عبدالرحمن املناعي
محمد قجة
حسني الجابر

2013
2013
2013
2013
2013

182

عناكب الروح

برشى نارص

2013

183

الخليج العريب  ..دراسات يف األصول التاريخية والتطور السيايس

د .مصطفى عقيل الخطيب

2013
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2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

اإلصدارات

187

)INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

LES ARTS ISLAMIQUES
األريكة البرشية /إدغاو رانبو
الثورة الرومنسية تيم بالنينغ
حلم يتفتح يف صخر
اناشيد البالبل
عيوب الشعر
املشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات
الخليج حضارة وتاريخ
الحامية القانونية للأمثورات الشعبية القطرية
اإلعالم املعارص زاسائله ،مهاراته ،تأثرياته ،أخالقياته
اإلصدارات الثقافية للوزارة من 2013-1976
«سحر الطبيعة يف قطر « “ The Magic of Qatar landscape
سميح القاسم يف ظل الغياب
األرنب خرنوق

202

رواية الوردة (غيوم دو لوريس)

203
204
205
206
207

ترجمة مبارك بن سيف أل ثاين – للفرنسية
ملسات معامرية
البنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاين (دراسة نحوية داللية)
قاريء الرشفات
حراثة يف الذاكرة

208

Bracelets de violettes –Recuil de poesieاساور البنفسج

209

النسوية يف شعر املرأة القطرية

210

القصة القصرية يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي
تحلييل

211
212
213
214
215

رسالة الغفران
املرزام
األنساق الثقافية يف القصة القطرية
القيم الجاملية يف الشعر العريب
مدى – ديوان شعري–بثالث لغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية

155

جامل فايز
ترجمة :محمد مبخوت
خليفة هزاع
عبد الودود العمراين
حسن توفيق
محمد ابراهيم السادة
عبد الله السامل
أحمد منصور محمد عيل
أحمد بن يوسف الخليفي
أ.د .حسن حسني الرباوي
د .إبراهيم اسامعيل
محمد الكواري -شيخة الكواري

أحمد بن يوسف الخليفي
د .يحيى زكريا األغا
لولوة البنعيل
ترجمة :نزار شقرون -أ.نعيم
عاشور
خالد املسلامين
د .عيل الطوالبة
بسام علواين
د .عبد الغفور الهيتي
سمرية عبيد
ترجمة للفرنسية /عبدالله فريج

2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016

حصة املنصوري
إعداد  /أ.د صربي حافظ  ،د/
محمد مصطفى سليم  ،د/
إكرامي فتحي حسني
اعداد نزار عابدين
عبد الرحمن املناعي
د .رامي ابو شهاب
د/أحمد طعمة حلبي

2016
2016
2016
2016

تأليف /د.زكية مال الله

2016

2016

الفكـــرة القاتلــة

م

املؤلف

السنة

تقديـــم
املقدمـــة
ّ

الفهـــر�س

الق�سم ال ّأول
إمكانيات اجلديدة لربوز الأفكار
جمتمع اال ّت�صال وال ّ
احلية �إلى الأفكار اخلامدة على الأريكة
-من الأفكار ّ--من اال ّت�صال يف املجتمع �إلى جمتمع اال ّت�صال

الق�سم ال ّثاين
التجمان والإطالق
�رشوط ن�شوء الفكرة :ال�سياق ،الق ّوة ّ
الهدامة ،رّ
-ال�سياق يوما ،ال�سياق دائما--الهدم كم هو لذيذ

الر�سمي للفكرة
الر�سمي �إلى النّاطق ّ
-من فكرة النّاطق ّ--كيف نطلق فكرة دون �أن تهوى على ر�ؤو�سنا

الق�سم الثالث

ا ّت�صال الفكرة� :صيغته ،رموزه ،تاريخه ،براهينه وو�سائل الإعالم
ال�صيغة
-من �صيغة «ماذا لو؟» الف ّتاحة �إلى �صدمة ّالرمز
-قدرة ّال�صورة ،ق ّوة ّ

-ال ُت�صنع الأفكار دون حكاية-الفكرة على ّحمك االختبار
بث الأفكار
�--آلة ّ

الرابع
الق�سم ّ

إيديولوجيات
كيف تتح ّول الأفكار �إلى �
ّ
--عندما ت�صنع الأفكار الإيديولوجيا

-اخلامتة� :أفكار تذهب بك �إلى �أقا�صي �أفكارك--ثبت بيبليوغرايف
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