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لــة
لقات

رة ا
كـــ

الف

تقدمي

�إىل  �ملتميزة  �لأعمال  ترجمة  �إىل  �لثقافية  و�لدر��سات  �لبحوث  �إد�رة  ت�سعى 
�للغة �لعربية و كذلك ترجمة �لأعمال �لعربية �ملتميزة �ىل �للغات �لأجنبية. ومن 

�لكتب �لتي �ختريت للرتجمة �ىل �لعربية كتاب "�لفكرة �لقاتلة".
يعد كتاب �لفكرة �لقاتلة �لذي �سدر باللغة �لفرن�سية عام 2009 من �لكتب 
�لتي لقت �نت�سار�ً و��سعًا يف فرن�سا و�أوروبا ملا ت�سمنه من �أفكار جديدة وهامة. 
و تنطلق فكرة �لكتاب من حتليل ملعنى �لفكرة ومر�حل منوها وعو�مل ت�ساعدها 
على �لبقاء و�لتاأثري حتى تكت�سب عنا�رص �ل�سيطرة و�لمتد�د. و�لكاتب من خالل 
خربته يف جمال �لإعالنات و�سناعة �لأفكار؛ يخرب باأن قدرة �لفكرة على �لبقاء 
تكمن يف قدرتها على �لتو��سل �لد�ئم مع �لعامل �ملحيط بها. �إذ �ن �لكاتب ك�سانع 
�أفكار يطرح يف هذ� �لكتاب ت�ساوؤلت حول قدرة �لفكرة على �لإ�ستمر�ر �سو�ء 
كانت �لفكرة جيدة �أو غري جيدة ، و�إذ� ما عرفنا هذ� �ل�رص؛ ن�ستطيع �أن ننه�ض 
�مل�سار�ت  يف  بت�سيريها  ذلك  ويكون  نقي�ستها،  على  لتطغى  �جليدة  بالأفكار 
و�ملر�حل �لتي يحددها �لكاتب. فهناك �أفكار�ً عظيمة مل يحالفها �حلظ يف هذ� 
�أنها ��ستطاعت �أن ت�سق طريقها  �أفكار لي�ست بامل�ستوى �لرفيع �ل  �لعامل وهناك 
وتنمو وتتطور حتى ت�سل �ىل مرحلة �لقناع و�لقبول. فبني منو �لأفكار وبقائها 

و�نت�سارها �رص�ع د�ئم.
هنا على؛  يجيب  �لأفكار  عامل  �لكاتب يف  �أمتها  در��سة وخربة طويله  وبعد 
كيفية عمل �لأفكار و ما هي �أف�سل �لو�سائل لرتويجها و�سمان جناتها. �إن �لفهم 
�لعميق لكيفية ولدة وبقاء وموت �لأفكار �أمر مهم جد�ً لأولئك �لذين ي�سعون 
�لفكرة  ت�ستطيع  م�ستمر؛  �لتو��سل  حيث  �لعامل  هذ�  ويف  �أفكارهم.  ن�رص  �إىل 
�لناجحة �أن توؤثر على م�ستقبلنا �سيا�سيًا و�قت�ساديًا وثقافيًا حمدثة يف ذلك تغيري�ت 

كبرية، فالأفكار نتاج �لإن�سان تارة وتنتج �لإن�سان تارة �أخرى.
نتمنى �أن توؤدي ترجمة هذ� �لكتاب �إىل فهم �أحدث و�أعمق لالأفكار ما ينقلنا 

�إىل عامل جميل ور�ق ومتطور..
�إد�رة �لبحوث و�لدر��سات �لثقافية
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لــة
لقات

رة ا
كـــ

الف

اإلى �سنيا وجون كري�ستوف
الّلذين قدحا ال�رشارة الأولى

لت�سبح فكرة هذا الكتاب واقعا ملمو�سا

الإهــداء
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لــة
لقات

رة ا
كـــ

الف

املقّدمــة

بع�سها  من  �أكرب  قدرة  �لأفكار  بع�ض  متتلك  ملاذ�  �لأفكار؟  تعمل  كيف 
�لآخر؟ ما هو �رّص »�لفكرة �لقاتلة«1 كما ي�سميها �لأنغلو�سك�سون؟ كيف نبلغ 

�أق�سى حدود �أفكارنا؟
متّثل هذه �لأ�سئلة خبزي �ليومي، فاأنا موّلد �أفكار. تتمّثل مهنتي منذ خم�ض 

وع�رصين �سنة يف توليد �لأفكار ثّم �ل�سهر عليها لتكرب وتتكاثر.
�لأفكار كائنات حّية، كّلها تولد وحتيا ومتوت. ففي كّل يوم تنبثق مليار�ت 
لتظهر  �إحد�ها  تربز  وفجاأة  �لّن�سيان.  ويطويها  �لّنور  جّلها  يرى  ل  �لأفكار. 
للوجود. تنطلق حمّلقة باحت�سام �أو حمدثة �سجيجا وفق تقّلبات �لّتيار�ت �لتي 
تعرت�سها. ت�سبح وجهة نظر فردّية �أو جماعّية ت�سمل �لأقّلية �أو �لأغلبّية حّتى 
تفر�ض  �أن  قبل  ولكن  �إيديولوجيا.  لت�سبح  �لأحيان  بع�ض  يف  نف�سها  تفر�ض 
�لإحيائّية  لطبيعتها  تتحّول وفقا  �أن  �حلّية كان عليها  �لكائنات  نف�سها ك�سائر 
ليبقى  �لبيئة  على  ي�سيطر  كيف  �لإن�سان  تعّلم  ومثلما  لالآخرين.  ومو�جهتها 
�ملو�جهة.ويقول  عرب  يح�سل  لالأفكار  �لّطبيعي  �لنتقاء  فاإّن  �حلياة،  قيد  على 
لتقتل  �إحد�هما  �لّدو�م:  على  فكرتان  للمرء  يكون  �أن  بر�ك:)يجب  جورج 
�لأخرى(2. �إّن �رص�ع �لأفكار ل يتوّقف �لبّتة. تتحّرك �لأفكار يف حميط عادة 
ما يكون معاديا ملا هو جديد، فهي بذلك نتاج بيئتها بقدر ما هي ثمرة خيال 
زيد �أو عمرو. كم يحدث من مّرة �أن يعرّب �أحدهم عن فكرة �سبق لها �أن جالت 
بخاطرك؟ ذلك هو �أثر روح �لع�رص، وعلى �لرغم من �أّن �لأفكار �لتي تتحّرك 

بطالقة ل تكاد تدركها فهي حا�رصة.
ويف �لو�قع فاإّن �لأفكار �لتي نتلّقاها �سو�ء كانت �سيا�سية �أو دينّية �أو ثقافّية 
دفة.  �ل�سّ باب  من  هنا  حت�رص  ل  �أذهاننا  يف  و�ملاثلة  �جتماعّية  �أو  �قت�سادّية  �أو 
ميكن لنا جميعا �أن نفهم كيف تعمل �لأفكار فنوؤّثر بو��سطتها على �لعامل �رصط 
�أن نعرف كيف تتفّتح وتكرب وتفر�ض نف�سها. و�إذ� كانت قدرة �لإن�سان على 
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�أي�سا: تنتج �لأفكار �لإن�سان  �أمر� ل�سّك فيه فالعك�ض �سحيح  �إنتاج �لأفكار 
�لفل�سفة عن  تبحث  بينما  �لّل  �لأديان حول فكرة  بنيت  �إذ  وُتعّرفه.  وت�سّكله 

فكرة �لإن�سان كما يتجّلى عرب �لفّن و�لعمل.
من  �كت�سبتها  �لتي  �لأفكار  بهذه  �ملعرفة  تقا�سم  �إىل  �لكتاب  ويهدف هذ� 
�لإعالين  �لّتو��سل  ي�سّكل  �لّتجارّية حيُث  �لعالمات  خالل خدمتي يف جمال 
عاملا م�سّغر� يعك�ض بامتياز عامل �لأفكار. ويقّدم معارف �سافية حول طريقة 
�لّطلبة  على  �ملطروح  �لإلز�مي  �لرئي�سي  �ملو�سوع  وكمثل  و��ستغالها.  بّثها 
لتحريره و�لذي يفتح �آفاق �لّتعبري �حلر، فاإّن �إي�سال �لأفكار لغايات جتاريّة يتيح 
ممار�سة عملّية بّثها ب�سّتى �أنو�عها وفهمها. ويكمن �لفارق �لرئي�سي يف قدرة 
�لأفكار �لإعالنّية على �حل�سول على »�لوقود« �أي �ملال لتجد طريقها �إىل �لبّث 

يف و�سائل �لإعالم.
�أف�سل لطريقة عملها منذ ن�ساأتها  ويتيح �لعمل �ليومي على �لأفكار فهما 
�أّنها فريدة فاإّن �حلم�ض  حّتى �ندثارها �ملحتمل. و�إذ� كانت كّل فكرة تّدعي 
�لنووي لكّل و�حدة منها ي�سبه بع�سه بع�سا. توجد قو��سم م�سرتكة كثرية بني 
�ليومّية.  �لعتيادّية  �لأفكار  �سائر  وبني  �لكربى  �لدينّية  �أو  �لفل�سفّية  �لأفكار 
وترتبط هذه �لقو��سم �مل�سرتكة بكيفّية ��ستغال �أدمغتنا وبالبيئة �لتي ت�سبح فيها: 
وتعي�ض  �سارد�ن3.  دي  تيالر  بّينه  �لذي  �لأفكار  عامل  �أي  �لأفكار«،  »ف�ساء 
و�ل�سمينة  �لغّثة  بالأفكار  تعّج  طبخة  نف�سها،  �لثقافّية  �لطبخة  يف  �أفكارنا 

وبالّنظريات و�ملعتقد�ت �لأ�سلّية و�لكلي�سيهات و�لتيار�ت �لفكريّة. 
�أ�سّدها  فاإّن   و�إذ� كانت غالبية �لأفكار تولد حّرة ومت�ساوية يف �حلقوق، 
منّو� وتفتحا مرتبط بقدرته على عبور �ملنظومة �لإعالمّية. و ل�سكَّ فاإّن �حلّظ 
يلعب دور� حا�سما، غري �أّنه تي�رّص لنا �أن ن�سيطر �ليوم على �لّنقاط �ملحورّية للبّث 
�لتي ت�سمح للفكرة باأن تفر�ض نف�سها حيُث مل يحتج �لعامل �إىل �لأفكار قدر 
ما يحتاجها �ليوم. وبعدما حتّولت �لأزمة �ملالّية �إىل �أزمة �قت�ساديّة و�جتماعّية، 
ك�سفت نهاية ع�رص و�رّصعت �ملرور �إىل عامل جديد. و�إذ� كان �لأمر » جنونّيا 
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لقات

رة ا
كـــ

الف

�أن نكّرر �لقيام بال�سيء نف�سه وننتظر نتائج خمتلفة«4 ، فاإّنه ينبغي علينا �ليوم �أن 
ر بطريقة خمالفة كي نبني �سيئا �آخر. و�أمام �لحتبا�ض �حلر�ري و�لنفجار  نفكِّ

�ل�سكاين، يحتاج كوكبنا �أكرث من �أي وقت م�سى �إىل �أفكار جديدة.
�إىل  ويت�سّوفون  �أفكار�  يحوزون  �لذين  كّل  �إىل  �لكتاب  هذ�  ويتوّجه 
عليهم  تفر�ض  �أن  يرف�سون  �لذين  �إىل  خا�ّض  ب�سكل  يتوّجه  لكّنه  �نت�سارها، 
�أفكار �لآخرين رغما عنهم. وي�سعى هذ� �لكتاب �أن يكون دليال حّتى ل نقع 

�سحّية �لأفكار �ل�سّيئة ون�سمح لأف�سل �لأفكار باأن تنت�رص. 

1 - Killer idea
2 -Braque,Georges , Penseur sur l’art.
3 - Teilhard de Chardin, Pierre, Le Phénomène humain.
4 -Brown, Rita Mae,Sudden Death.





الق�سم الأول

جمتمع الّت�سال والإمكانيات اجلديدة لربوز الأفكار 
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لــة
لقات

رة ا
كـــ

الف

من الّت�سال يف املجتمع اإلى جمتمع الّت�سال
تقوم  التي  الوقائع  تنتج  الأفكار فهي  ياأتي عرب  »كّل �سيء   

مقام غالٍف لها«
�ساتــوبريـــان

»�لأخ  �حلاكم  يظهر  �لّدماغ  مغ�سول  جمهور  �أمام  عمالقة  �سا�سة  على 
حديقة  خلقنا  �لتاريخ،  يف  مّرة  جليدي:»لأّول  ب�سوت  ليتحّدث  �لأكرب« 
�لإيديولوجيا �لّنقية حيث ميكن لكّل �سخ�ض �أن يزدهر بعيد� عن وباء �حلقائق 
�أو  �أ�سطول  �أّي  من  �أقوى  �سالحا  للفكر  توحيدنا  و�ل�سبابّية. وميّثل  �ملت�ساربة 
مطرقة يف  تقذف  ريا�سّية  �ساّبة  تظهر  وفجاأة  �لب�سيطة...«  على وجه  جي�ض 
�جلمهور  هتافات  حتت  �لأكرب«  »�لأخ  �حلاكم  �سورة  فتندثر  �ل�سا�سة.  قلب 
حا�سوب  �آبل  �رصكة  تقّدم  يناير   24 يوم  �لتالية:«  �لعبار�ت  وتظهر  �ملتحّرر 

ماكينتو�ض. و�سوف ترون ملاذ� تختلف �سنة 1984 عن رو�ية �سنة 1984«1
�لطفل  �سمات  عليه  �سنة  وع�رصين  ت�سعا  �لعمر  من  يبلغ  �ساب  قّدم  عندما 
�لوديع و��سمه �ستيف جوبز �لعر�ض �لأول لهذ� �ل�رصيط �إىل جمهور مذهول، 
مل يكن ليت�سّور جمتمعا يتحّول فيه �أيُّ متلّق �إىل باّث. مل يكن ليعلم �إىل �أّي درجة 
�سيلقي جميء �ملعلوماتّية �ل�ّسخ�سّية �لعامل ب�سكل تاّم يف جمتمع �لّت�سال. ورغم 
�إذ ظهر معها جمتمع  �سنة.  �أقل من خم�ض ع�رصة  بعد  �لإنرتنات  ذلك ظهرت 
�لنا�ض2.  تعني جتميع  �لتي  �لأ�سلية  �لالتينّية  للكلمة  �لأ�سلي  باملعنى  �لّت�سال 
يعني �لتو��سل خلق �مل�سرتك. �أ�سبح كّل فرٍد من �لآن ف�ساعد� مرتبطا بالعامل 
كّله. وُيعزى ذلك �إىل �سبكة من �لآلت و�لأ�سالك و�ملوجات حّتى �أ�سبحت 

�ملعارف و�لأفكار تنتقل �لآن ب�سفة فورّية. هنا و�لآن.

املجتمع على اخلّط
متّثل �لإنرتنات �أد�ة مذهلة وميكن بف�سلها لأّي كان �أن يح�سد ع�رصة �أو مائة 



16

�أو �ألف �سخ�ض حول فكرته و�أن ي�سّكل ب�رصعة �سديدة  �سلطة م�ساّدة حمتملة. 
على �سبيل �ملثال ي�سمح موقع �لتو��سل �لجتماعي »�لفاي�ض بوك« مل�ستخدميه 
بعر�ض بياناتهم �ل�سخ�سية و�للتحاق بـ »�ملجموعات« �لتي يختارونها. يجد 
كّل �سخ�ض ما يروق له: �لفنون و�لرتفيه، �جلغر�فيا، �لإنرتنات و�لتكنولوجيا، 
�ملو�سيقى، �لريا�سات و�لهو�يات، �لطلبة، �ملوؤ�س�سات �أو ملجّرد حت�سيل �ملتعة. 
جتميع  على  وقدرتها  �لأفكار  جاذبّية  لتطوير  ر�ئعا  دور�  بوك  �لفاي�ض  يلعب 
�لنا�ض. وقد جنحت جمموعة »خم�سة ع�رص مليون متحدون من �أجل تخفي�ض 
�سعر �لغاز« يف ح�سد مليوين �سخ�ض خالل �سهرين ل�سائفة 2008 ...3 و�أر�د 
م�ستخدم �إنكليزي للفاي�ض بوك �إجر�ء جتربة لقيا�ض �سعبّية فكرتني متناق�ستني، 
يف  �لتدخني  منع  قانون  حول  متناف�ستني  جمموعتني  نف�سه  �ليوم  يف  فاأطلق 
�حلانات �لنكليزية، فجمع 328.394 ع�سو� نا�رصو� �لقانون، �أي ما ي�ساهي 
عدد منخرطي حزب كبري يف فرن�سا. غري �أّن جمموعة �ملناه�سني للقانون كانو� 
�أكرث عدد� �إذ بلغو� 500.508 ع�سو� . هذ� �ختبار ب�سيط وجمد ي�سمح بتقييم 
درجة �لتاأييد لفكرة ما، ذلك �أّن �لإنرتنات ت�سمح بقيا�ض �سعبّية كّل �أ�سناف 
يوميا  تطرح  �لتي  لوفيغارو  �سحيفة  مثل  �سحيفة  �أدركته  ما  وهو  �لأفكار، 

�سوؤ�ل على قر�ئها عرب �لإنرتنات وتن�رص �لنتيجة على ن�سختها �لورقّية.
�عتمدت �حلملة  فقد  �ل�سيا�سة  تغيري  ب�سدد  بدورها  �ل�سبكة  فاإّن  ول غرو 
بار�ك  متّكن  �ل�ّسبكة  وبف�سل  عليها.  جزئيا  �لأمريكّية  �لرئا�سّية  �لنتخابّية 
�ألف جمموعة   35 �أكرث من  1.2 مليون منا�سل �جتمعو� يف  �أوباما من ح�سد 
حملية ونّظمو� ما يناهز �لـ 200.000 فعالّية �سمحت بالو�سول �إىل 68 مليون 
�أو عرب �لهاتف( �أي �أكرث من ن�سف �لناخبني. ح�سل  �أمريكي ) وجها لوجه 
جلمع  و�ملو�قع  �لربجميات  بف�سل  �سخ�ض  ماليني   3 من  هبات  على  �أوباما 
نقر�ت  ب�سع  يف  هبته  تقدمي  من  �لأمريكي  �ملو�طن  متّكن  حيُث  �لتربعات4 
متتالية  ر�سائل  باإر�سال  �ملوقع  له  و�سمح  لترّبعاته.  هدٍف  حتديد  من  وكذلك 
�ت�سال  كل  مع  �لتربعات  ح�سيلة  ورفع  �لت�سجيل  �إىل  لدعوتهم  �أ�سدقائه  �إىل 
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ناجح. هكذ� ح�سل �أوباما على ما يناهز 500 مليون دولر بف�سل �لنرتنات 
مبعدل 80 دولر� فقط لكل متربع5 فمن كان يعرف �أوباما قبل �سنتني؟ ما كان 
�سيا�سي بديل  �أو من حزب  �ل�سابق من جمموعة منا�سلني  �سنو�ت يف  يتطّلب 
ميكن حتقيقه �لآن بف�سل �ل�سبكة ب�رصعة كبرية وُكلفة زهيدة. حّتى �أّن �لت�سفري 
�لتحول لفتا. هكذ�  و�أ�سبح  �ملثال  �سبيل  تر�جع على  �لتلفزية  �لقنو�ت  على 

دخلنا بالّتاأكيد يف ُبعد جديد ملجتمع �لّت�سال.
بعد ثورة �ملطبعة وو�سائل �لنقل و�لتلفزيون، تو��سل �لثورة �لرقمية حتويل 
�لعامل وتر�سيخ عوملة �لكوكب، وذلك بت�رصيع �ملبادلت وتقا�سم �ملعلومات. 
وقد �أ�سبح �لنا�ض و�أن�سطتهم معوملني بعد �أن ��ستقّلو� �لطائرة لينتقلو� ج�سديا 
متعددة  �ملوؤ�س�سات  �أ�سبحت  كما  ثقافتهم.  لنقل  �لتلفزيون  و��ستخدمو� 
�أو  كوكاكول  غر�ر  على   ، وتبثُّ فاأكرث  �أكرث  تت�سابه  �أ�سياء  تنتج  �جلن�سيات 

ته. مارلبورو، �أفكارها وثقافتها �إىل �لعامل برمَّ

ال�ساحة العامة العاملية
فاليونان  �ل�سابق،  يف  موجود�  كان  �لّت�سال  جمتمع  �أّن  فيه  ل�سّك  مّما 
�لقدمية كانت تقّدم �آنذ�ك �سكاًل مرّكبا. ففي �أثينا يف �لقرن �لّر�بع قبل �مليالد 
�لعاّمة  �ل�ساحة  �أي  �لأغور�  �ملدينة عرب  ي�ساركون يف حكومة  �ملو�طنون  كان 
ekklesia �أو �ملجل�ض حيث يكون �لّتعبري متاحا للجميع. �إّن �لأفكار وطريقة 
�لّتعبري عنها من �لأ�سا�سّيات: فكّل �سخ�ض ميكن �أن يد�فع عن فكرته، وبو��سطة 
ت�سويت ب�سيط برفع �ليد فتغدو �لفكرة قانونا.ومن هنا تكمن �لأهمّية �ملتاحة 
�أو  �سيا�سّية  �مل�رصحّية وهي عبارة عن �سخريّة  �لعرو�ض  �ل�ّسفاهي وجناح  للفّن 
وفيني �لكبار. ولكّن �لّتو��سل ل ميار�ض  �لّتاأثري �ملعترب �لذي ُيكت�سب بف�سل �ل�سّ
ب�سكل نافٍذ �إّل يف و�سط �لعامل �لإغريقي. �أّما �أولئك �لقابعون يف �خلارج �أي 
�لرب�برة فال وجود لهم �أو نادر� ما كانو� موجودين.و�لرببري هو حتديد� ذ�ك 
�لذي ل نفهمه فحني يتكّلم يتفّوه بـ »بر- بر« وهو �ملعادل �لإغريقي لقولنا 

»�إّنه يلثغ«.ويعّرف �لغريب باأّنه ذ�ك �لذي جند معه �سعوبة يف �لّتو��سل.
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ماأ�ساة  يف  �رصتوري�ض  عنه  �أف�سح  مثلما  �حلاجز،  هذ�  ُهدم  فقد  �ليوم  �أّما 
�أوجد«6. �إّنه  حيثما  موجودة  �إّنها  روما،  يف  تعد  مل  روما  بقوله»  كورناي 
�سخ�ض يقيم بطريقة مطلقة يف عو�مل متعّددة يف وقت و�حد. لقد دخلنا يف 
قريتنا وزقاقنا و�سوقنا ولكن يف  ما يحدث يف  نعي�ض  �أين  �ملجتمع«  »ماور�ء 
قرية �لعامل برّمته. �إّن �لعوملة ظاهرة �قت�ساديّة ومالّية ولكّنها باخل�سو�ض �ّت�سالّية 

وثقافّية.

الأ�سطورة الّت�سالّية
قبل  من  �ملن�رصم  �لقرن  بد�ية  يف  نقدّية  بطريقة  �لّت�سال  ملجتمع  ُنّظر  لقد 
متو�سعت  ثّم  ماركوز.  �أو  ــو  �أدورن مثل  مارك�سّية  ميولت  ذوي  مفّكرين 
كّل   « �أّن   1950 �سنة  �أعلن  �لذي  وينري  بنوبر  بدء�  �لّت�سال  علماء  قبل  من 
ناَل  ما  و�رصعان  و�ملعلومات«7   �لّت�سال  بتعابري  ــوؤّول  ي �أن  ميكن  �لو�قع 
منّظري  كتابات  بف�سل  �ل�سبعينات  �سنو�ت  و��سعة يف  �سعبّية  �لّت�سال  جمتمع 
�أن  �أقّر� بد�هَة  �لّلذين  �أو غي ديبور9  و�سائل �لإعالم مثل مار�سال ماكلوهان8 
�إيريك  نظر  لالإيديولوجيا«10 ويف  ��ستهالكا  �ل�ستهالك  �إيديولوجيا  »ت�سحى 
�أ�سطورة تكمن »ب�سارتها]...[ يف متحورها على  ُيعترب جمتمع �لّت�سال  نوفو 
خم�سة وعود:�لوفرة، �لّدمقرطة، ��ستقاللّية �لأفر�د، �لعوملة و�نقبا�ض �لف�ساء 

�لّزمني«11. هكذ� تتحّول �لأ�سطورة كّل يوٍم �إىل حقيقة.

عامل دون حواجز
و�حلا�سوب  �لّتلفزيون  �سا�سات  تطّور  يبدو  ل،  �أم  مو�فقني  كّنا  �سو�ء 
و�لهاتف هو �ملحّرك �لّنهائي للّتقا�سم �لثقايف. �إّننا ندمج ما نرى �أكرث مّما ندمج 
ما نقر�أ. وكّل و�حد مّنا �إذ� مل ُيفقد يف غمرة تدّفق �ملعلومات فاإّنه �أكرث در�ية 
ليتحّكم يف �لعامل �ملحيط به ويزدهر فيه. وتلعب �ملعلومة دور� دميقر�طّيا �أ�سياًل 
فهي ت�سمح لل�سينّيني من معرفة �لعامل �ملوجود خلف �سور �سني �لّرقابة. ويف 
�لوقت �لذي ت�سعى فيه �سلطات بيكني جاهدة ملر�قبة �لإنرتنات، �خرتع فريق 
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من �لباحثني �لكندّيني برجمّية »�لنّد للنّد« لأجل �إحباط �لّرقابة بالعتماد على 
�خلا�سعة  غري  �لبلد�ن  يف  �لأ�سدقاء  �لإنرتنات  مل�ستخدمي  �لّثقة«  »�سبكات 
للّرقابة. و�إذ� ما ��ستدعت كّل �سلطة �سلطة تعاك�سها، فاإّن كّل فكرة ت�ستدعي 
لالإنرتنات»ريا�سة«  م�ستخدمون  �سينّيون  �خرتع  لقد  �لفكرة«.  »نقي�ض 
جديدة هي ريا�سة رونرو �سو�سيو وميكن �أن نرتجمها بـ»حمّرك بحث بج�سد 
�لذين  �أولئك  �لّنات،  بو��سطة  �لإنرتنات  م�ستخدمي  تعّقب  �إىل  يرمي  �آدمي« 
�ملجموعة  تقدير  يف  �سويٍّ  غري  �سلوكا  �ل�سيا�سّية  �لّناحية  من  �سلوكهم  يعترب 
�ملحلّية12. ويف �لإنرتنات مثلما هو �ساأن ف�ساء�ت �أخرى، يتبع �ل�ّسّيء �لأجدر.
وي�سمح جمتمع �لّت�سال باقت�سام كّل �سيء يف زمن و�قعي عرب �ل�ّسا�سات، 
�لكونّية«  لـ»�لقرية  وُيعطي جت�سيًد� حقيقّيا  �لأكرث كونّية،  �لّطموحات  ويعّزز 

�لتي نادى بها ماك لوهان13.
ول يقود ذلك حتما �إىل زو�ل �لثقافات �ملحلّية، بل على �لعك�ض، مثلما 
يربهن عليه جناح �رصيط»مرحبا بكم يف �أر�ض �ل�سّتيني«. ل ي�ستطيع �لفرد �أن 
مرّكب  جمتمع  ففي  كّلي.  ب�سكل  عليه  يهيمن  كبري  جدُّ  عامل  يف  د�ئما  يحيا 
�لبلديّات  روؤ�ساء  �سعبّية  �إّن  وبلد.  وموطن  ثو�بت:منزل  �إىل  فرٍد  كّل  يحتاج 
و�لّنو�ب �ملحليني تتوّلد من هنا، ولكن تتولّد �أي�سا من ماك دونالد حني تقبل 
�ملوؤ�س�سة �لأمريكّية بـ»مو�سعة« غذ�ئها و�لّتاأقلم مع ثقافة �لبلد �لذي حتّل فيه.

�إّن عقل كّل و�حد يحتاج �إىل تغذية من خالل جتّذره �ملحّلي حّتى ل يكون 
�إىل  »�لإفر�ط«  يقوُد  قد  معومل.  عامل  �لّتحّول« يف  »�ل�سياع حلظة  �أي  منبّتا، 
�سيل  يف  �لّتحّكم  ��ستعادة  �إىل  د�ئما  �لإن�سان  ويحتاج  �لاّلمتناهي،  �لإ�سباع 
ور و�ملعلومات �لتي ي�ستقبلها. وتكمن �لّطريقة �ملثلى يف �لّتاأقلم مع �لهّبة  �ل�سّ

�جلديدة ملجتمع �لّت�سال يف �ل�ستخد�م ح�سب �مل�ستوى �خلا�ّض.
�إّنه �رصوري  للعي�ض.  �أف�سل من ذلك  �لب�رص  ماذ� نعني بالّت�سال؟ مل يجد 
نف�ض  يف  �لّرهانات  يتقا�سم  �أن  للمجتمع  ميكن  ف�ساعد�  �لآن  ومن  لالإن�سان 
و�حي  �ل�سّ �إىل  �ل�ّسعبّية  �لأحياء  ومن  م�ساكله.  حّل  من  يتمّكن  حّتى  �لوقت 
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�لعامل  مع  َ ل حلوله  وملمِ و�آماله،  يتقا�سم خماوفه  �أن  لكّل و�حد  �لفاخرة ميكن 
�لحتبا�ض  �سّد  �لكفاح  حول  �لكوكب  يف  حركات  تاأ�ّس�ست  هكذ�  باأ�رصه. 

�حلر�ري �أو �لفقر.
ويجوز �أن ناأ�سف حّقا من �أّن جمتمع �لّت�سال ُيحكم بو��سطة �لقت�ساد)ويف 
لّبه �ل�سوؤون �ملالّية( ولي�ض بو��سطة �ل�سيا�سة. وبالّنظر �إىل �أّن �ملعلومة هي �أ�سا�ض 
�لّدميقر�طّية فاإّن جمتمع �لّت�سال غالبا ما يقود �إىل �سكل من �لاّلت�سّي�ض حيث 
ب�سبب  �لعاّمة  �مل�سلحة  ح�ساب  على  �ملخ�سو�سة  �مل�سالح  جمموعات  ُتغّلُب 
�لف�ساء  با�ستثمار  �ملّتحدة  �لأمم  �سلطة  حدود  لت�سمح  و  �لعاملّية.  �حلوكمة 
�لّت�سايل �لعاملي. �إّن �لكوكب ل يتحّرك �إّل بعد حدوث ماآ�ٍض ب�رصيّة �أو زلزل 
�أر�سّية �أو ت�سونامي. لقد �سهدت �لإن�سانّية حربني عاملّيتني حّتى تتمّكن �لأمم 
�سنة  مالّية يف  �أزمة  ن�سهد  �أن  علينا  وكان  �ملعموديّة.  بلوغ جرن  من  �ملّتحدة 

2008 حّتى تطرح �أخري� م�ساألة �لنتظام و�إيتيقا �لّر�أ�سمالّية.
مل تعرف �لأنظمة �ل�سيا�سّية �لوطنّية كيف تتاأقلم يف �لعامل �جلديد. و�ل�سيا�سي 
�ليوم له تفكري ينبني على �لبعد �ملحّلي �أو �لوطني ولي�ض على تعّدد �لقومّيات 
�سو�رعهم  عن  �حل�رصي  �ل�سباب  �إىل  �لّتحّدث  يو��سل  �إّنه  �ل�ّسامل.  �لبعد  �أو 
وبلدهم بينما هم يعي�سون بامتالء يف �لقرية �لكونّية.�إّنهم يتو��سلون من خالل 
�لإر�سالّيات و�لف�ساء �خلا�ّض و�لفاي�سبوك وتويرت، ويرتدون نف�ض �رصو�ل �جلينز 
وميتلكون نف�ض جهاز �ل�ستماع، ويذهبون مل�ساهدة نف�ض �لأفالم ويتقا�سمون 
و�لبعد  �لبيئة  جُتاه  �حل�سا�سّية  من  درجة  على  كانو�  ما  و�إذ�  �لعو�طف.  نف�ض 
�لإن�ساين فلكونهم يفّكرون على �مل�ستوى �ل�ّسامل. �إّنهم نا�سجون �إىل درجة 
ل ين�ساقون فيها �إىل �ّتباع تّيار �إيديولوجي عاملي. و�إذ� ما كان بونو قائد �ليو 
تو، قد �أطلق حركة �سيا�سّية فمن �جلائز �أن يكون على ر�أ�ض �أقوى تيار �سيا�سي 
يف �لعامل. وهذ� ما يربهن عليه حني حاول م�ساعدة �إفريقيا: �إّنه يكت�سب قدرة 

فائقة يف �لّتدّرب. �إّن نظام �لّنجومّية لي�ض له غري �آثار �سلبّية...
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العدالة الإعالمّية
كانت �لثقافة �لتلفزيونّية �خلال�سة يف �لقرن �لفائت تقوم على معنى و�حد 
�لوحيدة  �لقدرة  نتيجة  �إىل خ�رصو�ت  �مل�ساهدين  حيث حملت خطر حتويل 
يف ت�سّفح نف�ض �لرب�مج. وبظهور �لإنرتنات جتّدد �جلدول �لإر�سادي. وكّل 
عيد  �إّن عري�سة على �ل�سّ �أ�سحى ن�سيطا.  ما كان يف عد�د �ل�ستهالك �خلامل 
�لعاملي متتاز بالّطول و�مللل حني يتعّلق �لأمر بت�سّول �إم�ساء�ت يف �ل�ّسارع بينما 
�لقارورة.  وُتطلق  نقرة �سغرية  �أقّل.  تتطّلب جمهود�  �لإنرتنات  على  �لعري�سة 
�أفكاره  بتعزيز  ي�سمح  �لعري�ض  �لنطاق  على  بالإنرتنات  �لّت�سال  جمتمع  �إّن 

و�لّتحّرك على �مل�ستوى �ل�ّسامل.
�لإنرتنات  جمتمع  بينما  �ملطلق  �خلمول  �إىل  يقود  �لّتلفزيوين  �ملجتمع  كان 
تفاعلّي. فمجّرد فكرة �سغرية يف هذ� �لّنظام �جلديد ميكن �أن حتّقق م�سرًي� غري 
منتظر. تلك �لفكرة �ل�ّسخيفة �لتي تتمّثل يف و�سع قطع حلوى مونتو�ض يف 
�لكوكا �خلفيفة لتطلق �سّخانات14 باهرة متّت م�ساهدتها من قبل �أكرث من 10 
م�ساهدة على  �لأكرث  �لهاوي  �لفيديو  �لّرق�ض«  تطّور  �أّما«  �سخ�ض15.  ماليني 
�ل�ّسا�سة �لذي يقّدم رجاًل يرق�ض على وقع جّرة رّثة من �لأغاين �لّناجحة فقد 
�سوهد من قبل �أكرث من 120 مليون مّرة على �ليوتوب منذ �إدر�جه يف �أفريل 
حّققه فيلم تيتانيك يف �لوليات  �لذي  �ملتفّرجني  عدد  يعادل  ما  �أي   2006
وتلك  �ل�سينما.  تاريخ  يف  م�ساهدة  �لأكرث  �لفيلم  وهو  �لأمريكّية،  �ملّتحدة 
حّجة على �أّنه يف هذ� �لغليان �لثقايف �لكبري ُيوجد ما يوؤكل وما ُي�رصب.ولكّن 

�لتقنيات �مل�ستخدمة لأجل نقل �أفكار تافهة ميكن �أن تخدم ق�سايا نافعة.
من  و�فر  عدد  فائقة �سوب  ب�رصعة  تنت�رص  �أن  ميكن  فكرة  كّل  كانت  و�إذ� 
�سلطة معاك�سة.  يولّد ويوؤ�لف  �أن  �لي�سري على كّل �سخ�ض  ُي�سبح من  �لّنا�ض، 
حافة �ليومّية  وميكننا بو��سطة مدّونة �أن نتحّدى م�سار �لعامل. لقد توفرت �ل�سّ
لزول حّتى يعلن كلمته �ل�ّسهرية » �أّتهم«، وكان لديغول �لإذ�عة ليلقي ند�ءه 
�لآن ف�ساعد�  ي�سمد كّل و�حد من  �أن  �لإنرتنات ميكن  لــ18 حزير�ن، ومع 
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وهو م�ستقّر يف حمّل �ملاك دونالد �ملوجود يف �لّناحية و�ملجّهز بالويفي..
فاإّن  �لعري�ض،  �لّنطاق  على  مرتبطني  �لكوكب  �سّكان  كّل  ي�سحى  عندما 
�ستو��سل  �إذ  �لهيمنة.  يف  �سعوبة  تلقى  �لّدولة  و�أكذوبة  �ل�سيا�سّية  �لأكذوبة 
�ل�ّسلطات حماولة �ل�سيطرة. ولكن �سي�سحى �أمر� �ساّقا �أن ننتج �سور� مزيّفة �إذ� 
ادقة و�مل�رصوعة. وذلك  ورة �حلقيقّية و�ل�سّ ما حاول �أحدهم �أن ينتج فورّيا �ل�سّ

هو و�قع �حلال.
يف 10 يوليو 2008 �أعلنت �إير�ن عن �ختبار �سو�ريخ من �جليل �جلديد. 
�أربعة �سو�ريخ  لطهر�ن  �لّر�سمّية  �لإعالم  و�سائل  �ملبثوثة يف  ورة  �ل�سّ وكانت 
�لهنات  بع�ض  �ملدّونني  من  عدد  لحظ  ما  �رصيعا  ولكن  �لنطالق.  ب�سدد 
للّتهذيب  برجمّية  بو��سطة  و�ريخ  �ل�سّ من  و�حد  �أ�سيف  فقد  �ل�سورة،  على 
ورة �حلقيقّية حيث نتبنّي منها �أّن و�حد�  �لّرقمي. وقد �نتهى �لأمر بظهور �ل�سّ
من �لإطالقات قد ف�سل... يف عامل يتمّتع فيه كّل و�حد بالقدرة على �لفعل 

و�لّتاآلف فاإّن �لّتحّكم ميكن �أن ُيحبط بُي�رٍص.
يتمّتع �لإن�سان يف قلب جمتمع �لّت�سال كما مل يتمّتع من قبل بو�سائل ن�رص 
لأجل  �لأمــو�ل  بجمع  �لو�سائل  هذه  ت�سمح  حني  �خلري  لأجل  �سو�ء  �أفكاره 

�لق�سايا �لإن�سانّية �لكبرية �أو لأجل �لأ�سو�إ حني تن�رص �أطروحات �لقاعدة.
�أ�سبح لكّل �لأفكار �ليوم �أكرث من ذي قبل حّظها.
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من الأفكار احلّية اإلى الأفكار اخلامدة على الأريكة
للّتعبري  وتكون عر�سة  فعال  املوجودة  الكائنات هي  »لي�ست   

واإّنا الأفكار«
مار�سيل برو�ست
البحث عن الّزمن املفقود

عنها  نتحّدث  ما  وغالبا  بها.  نتم�ّسك  فنحن  ولذلك  حّية.  �لأفكار  �إّن 
وكاأّنها جمّردة بينما هي و�قعّية حّقا. �أل نقول باأّننا نلُد فكرة؟ ذلك هو �لدليل 
على �أّنها �سبيهة بالب�رص: �لفكرة ل توجد مبفردها، فهي ثمرة لقاء، �أو »م�سغة 

�خلاليا« كما يقول �لإ�سهاري فيليب مي�سال16.
�ملر�آة،  �أمام  باح،  �ل�سّ يف  و�حد.  ل�سخ�ض  �لع�سبّية  �خلاليا  تتوّلد  �أحيانا 
للمبدعني  هذ�  يحدث  ما  غالبا  �لّذقن)  نحلق  ونحن  فكرة  علينا  ت�ستويل 
باح وهم �أمام  و�ملرت�ّسحني لرئا�سة �جلمهورّية فهم يعرثون على �لأفكار يف �ل�سّ
مر�آتهم(. وغالبا ما تولد �لفكرة من �حتكاك �خلاليا �لع�سبّية بع�سها ببع�ض. 
لدينا �أكرث من فر�سة لإنتاج �لأفكار ب�سكل جماعي وذلك ما يف�رّص ح�س�ض 

�لع�سف �لّذهني يف �ملوؤ�س�سات...
هناك  طوياًل.  وقتا  تاأخذ  و�أحيانا  ب�رصعة،  فكرة  تخطر  �أن  ميكن  �أحيانا 
�أفكار �سّيئة �لولدة، م�سّوهة �أو غري مكتملة. ولكن ما هي �لفكرة �جلّيدة �أو ما 
هي �ملقدرة؟ �إّنها كّل ما يعاك�ض �لغر�ض �ملنتهي. �ملقدرة على �لنتماء وتبلور 
�لّر�أي. ويف �أغلب �لأحيان نرقب �لأفكار وكاأّنها �سورة بينما ينبغي �أن نفّكر 
فيها كما لو كانت �أفالما لها بد�ية وو�سط ونهاية. لذلك ينبغي �أن نحكم على 

قّوتها وهي يف جمرى حر�كها، وبالّطريقة �لتي حتفر فيها �أخدودها.

كفاح الفكرة
ما من فكرة جّيدة يف حّد ذ�تها. توجد فكرة لها مقدرة و�أخرى تعوزها 
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�ملقدرة. �إّن قدرة فكرة على �لّنفاذ م�رصوطة مبعايري خارجّية. فال تاأخذ �لفكرة 
�كتنازها �إّل بالقيا�ض �إىل نظام يدجمها. ولن�رصب مثال على ذلك. »�لّدميقر�طّية 
�لّرئا�سّية  معركة  يف  �سالحها  رو�يال  �سوغيلني  منها  جعلت  �لتي  �لّت�ساركّية« 
ل�سنة 2007 لي�ست �سيئا �سّيئا �أو ح�سنا. �إّن تعبرية هذه �لفكرة لها ديناميكّيتها. 
جلاك  �لجتماعي«  »�ل�رّصخ  لعبارة  حدث  مثلما  بالّر�أي،  »�لت�سقت«  �إّنها 
�سري�ك. و�إن مل تكف لتهب �لّن�رص ملر�ّسحة �لي�سار فالأّن �أ�سدقاءها �ل�سرت�كيني 
�لذي كان على  �ساركوزي  نيكول  عليها. ولأّنها و�جهت  بالّت�سوي�ض  قامو� 

عجلة للربهنة على �أّنه م�سبع بالأفكار لأجل �إ�سالح �لبلد. 
�لفكرة ذ�تها تتحّكم مثال يف خاليا �لكائن �حلّي لها طاقة كامنة جدُّ خمتلفة 
ح�سب ما نطّبقه لأجل �إنتاج �لبازّلء �حلمر�ء �أو �إنزمي قادر على �إيقاف فريو�ض 
�ل�سيد�. ولكن، وب�سكل �آيل فاإّن �لأفكار تعمل ب�سيغة مماثلة. ويف �ل�سيا�سة �أو 
�لّت�سويق تكون �لفكرة م�رصوعا وقادحا. �إذ لي�ض لها غري هدف و�حد: هدم 

�سابقتها وتعوي�سها لأجل �أن تاأخذ مكانها و حتتلُّ �لف�ساء.
و�سو�ء كانت �لأفكار �سغرية �أو كبرية �أو �سّيقة �أو هام�سّية �أو �أ�سا�سّية فاإّنها 
تتاأّثر بال�سياق. ويرتهن م�سريها بالّطريقة �لتي نلقيها بها ونك�سوها. وبف�سل عدد 
�ل�سيا�سة-  �لّتجاري- وغالبا يف  �لّتو��سل  �لرب�عات �مل�ستخدمة كّل يوم يف  من 

وميكننا �أن مننح قّوة �أكرب لتلك �لأفكار �أو لغريها، و�أن نهبها حيوّية �أكرب.
بينما ُيجيُد  �إنتاج �لأفكار �جلديدة  فائقة على  �لبع�ض مّنا مقدرة  يكت�سب 
�لبع�ض �لآخر تناولها. هناك باحثون يكت�سفون �ملعادلت �جلديدة و�أ�سخا�سا 
من  وهناك  لها،  و�لكا�سني  �لأفكار  َحَملة  هناك  قالب.  يف  ي�سعونها  �آخرين 
ُيب�رّص بها فيجعلونها قابلة لال�ستخد�م. ويف �أغلب �لأوقات فاإّن عمل �لإثنني 
هو من يهب �لفكرة قيمتها �لكاملة. و�أحيانا، يظفر موهوبون يف بلوغ تاأليف 
هم مثل غاليلي ونيوتن وبا�ستور و�إين�ستاين �أو يف �سجّل �أقّل خّفة ومعا�رٍص  يخ�سّ
�أغلب  �أوليفريو تو�سكاين.  ولكّن يف  �لفوتوغر�يف  �أو  �ستارك  فيليب  �مل�سّمم 
�لأحيان ينبغي �أن ن�سع �أنف�سنا مو�سع �لعديدين حيث يحتاج و�حد مثل �إيف 
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�سان لور�ن �إىل بيار بارجي ليحّقق �لّنجاح.
لنتناول �ملجال �لأدبي، ففي جناح �أدبي مثلما هو �ساأن هاري بوتر، تكون 
موهبة �ملبدع بال �سّك هي �أ�سا�ض كّل �سيء. ولكّن �لّنا�رص يلعب بدوره دور� 
�إقر�ره  خالل  من  وذلك  �لفكرة.  وت�سويق  �لّتحريري  �لإخــر�ج  �سّيد  لأّنه 
لإيقاع ظهور �لكتاب و�ملعلومات �لتي يقّدمها حول �ملوؤّلف وتاأ�سرية �لعمل 
�أمثال  �ملوؤلّفني  من  بع�سا  �إّن  مثاًل.  �لّتظاهرة  �إعالن حدث  �ل�سينمائي ومنطق 
�إىل عمل  �لكتابة  قادرون على حتويل  �أّنهم  �أدركو�  ليفي  �أو مارك  بر�ون  د�ن 

جتاري د�ئم بو��سطة ت�سويق �لأفكار.

غليان الأفكار
�إّن �ملحيط �لفكري،هذ� �لعامل �ملاأهول بالأفكار �لتي ل ُترى بالعني �ملجّردة 
ل  حّتى  مزدحما  يكون  �إ�سفنجة،  مثل  د�ئم  ب�سكل  عقولنا  يف  ينطبُع  ولكّنه 
نقول باأّنه �سديد �لكتظاظ، ففيه تتعاي�ض �لآر�ء و�لخرت�عات و�أمناط �لّتفكري 

و�ملعارف و�لّنظرّيات و�لعقائد و�لأ�ساطري و�لإيديولوجّيات.
بع�ض �لأفكار حتجب �أفكار� �أخرى. و�لأفكار �ملهيمنة يف فرتة ما ُتخفي 
�لّتفكري  مدر�سة  �ليوم  ت�سحق  �لقت�سادي  �لنمّو  عقيدة  �إّن  �ملهّم�سة.  �لأفكار 
�ملعادي للعوملة �لقائم على �لفاقة. ذلك ما ي�سبه جنمة من فرط توّهجها حتجب 
ما ُيجاورها. وميكننا �أن ن�ساب بالعمى ب�سبب فكرة �إىل درجة �أّننا نعجز على 
�لّتعّرف على ما يناق�سها، فالعقيدة يف �ل�سيوعّية منعت طوياًل �لبع�ض عن روؤية 

�نحر�فات �ل�ستالينّية ومنها �لغولغ.
عامل  كتب  �لّذّر�ت.ومثلما  �ساأن  هو  مثلما  ببع�ض  بع�سها  �لأفكار  ترتبط 
�لجتماع �إدغار مور�ن:» �لفكرة �ملعزولة ل حّق لها يف �لوجود«17 �إذ يتمّتع 
لالإيديولوجّيات  ت�سمح  �أفكار(  �أ�سا�سّية)�أنظمة  ببنية  �لأفكار  ثقافات  غليان 
�لبنيويّة  �لعنا�رص  �إّن هذه  �لّزمن.  تتعّزز عرب  تتاأ�ّس�ض بطريقة م�ستقّرة وباأن  باأن 
لال�ستقر�ر تقع يف »�ملرجلة �مل�سرتكة« ولكن يف عقل كّل �سخ�ض �أي�سا، لذلك 
فنحن ل نرى )بالأحرى ل نعتقد(�ملحيط �لفكري بطريقة متماثلة �إذ� ما كانت 



26

عقيدتنا �سيا�سّية �أو دينّية. كّل فكرة جديدة توؤّول ح�سب كّل عقل بالّنظر �إىل 
بالّطريقة  نت�رّصف  ل  �إّننا  للعامل.  متّثالته  وبح�سب  �سلفا،  �ملوجودة  قناعاته 
نف�سها عند �إباحة )�أو منع( �رتد�ء �لزّي �لإ�سالمي يف �ملد�ر�ض بالّنظر �إىل كوننا 
�أو  �مل�سيحّية  �ملّلة  �ملوؤمنني، من  �أو من  �لي�سار، من �ملالحدة  �أو من  �ليمني  من 
�لإ�سالمّية �أو باعتبارنا فرن�سيني م�سكونني بالاّلئكّية �أو بو�سفنا من �سّكان بلد 
�آخر ل ميّثل فيه �لف�سل بني �لكني�سة و�لّدولة عن�رص� �أ�سا�سّيا يف �لأّمة �حلديثة. 
فاإّن  �ملدر�سة  يف  �حلجاب  �رتد�ء  مبنع  مقتنعني  �لفرن�سنّي  غالبّية  كان  ما  و�إذ� 
فر�نك  �آن  منزل  يف  باأ�رصه  �لعامل  من  �لّز�ئرين  لكّل  ح�سل  للّر�أي  ��ستطالعا 

باأم�سرتد�م بنّي مو�فقة 73% من �لأ�سخا�ض على �إباحة �رتد�ئه.
ولكن �إذ� كان �لّنظام يدرج عنا�رص �ل�ستقر�ر)�آر�ء مهيمنة، عقائد مرت�ّسخة، 
�إيديولوجّيات..( فاإّن �لغليان �مل�ستدمي لالأفكار �ملو�جه لـ»روح �لع�رص« ُيهّدد 
��ستقر�ره وي�سمح بحدوث حتّولت يف �ملوقف. كّل ذلك يحدث مثلما هو 
لتّيار�ت  يخ�سع  �لفكري  فاملحيط  مناخّية،  لتغرّي�ت  يخ�سع  �لذي  �جلّو  �ساأن 
فعل  ردود  �إطار  يف  �لّد�ئم  �لو�سع  حتّور  �أن  �ساأنها  من  وتقّلبات  وعو��سف 
مت�سل�سلة. ويف �لو�قع فاإّن عدد� ل ي�ستهان به من �لأفكار تابعة لبع�سها �لبع�ض. 
ويجّر حتوير عن�رص من �لعنا�رص حتوير� لعنا�رص �أخرى. �إّن فكرة » ثقب يف طبقة 
ة بالّتنمية �مل�ستد�مة  �لأوزون« ثّم �لحتبا�ض �حلر�ري �سمحت للفكرة �خلا�سّ
�لتي ظّلت مهّم�سة باأن تفر�ض نف�سها وباأن حُتّور �ملو�قف و�ل�ّسلوكّيات وباأن 

تهب عدد� ل باأ�ض به من �لأفكار �جلديدة.
ما تز�ل معركة �لأفكار قائمة لأجل �حتالل �لعقول.و�لفكرة �لفائزة هي 
�لتي ترت�ّسخ بطريقة د�ئمة لدى عدد و�فر من �لّنا�ض. �إّنها تلك �لتي نر�ها مّرة 
و�حدة ونبقى نذكرها طيلة حياتنا مثلما ينحفر فينا �أّول جماع، ذ�ك ما نعنيه 

بالفكرة �ل�ّسحريّة.
باأّن �لأفكار �خلاّلقة مهّددة  �أن نتحّلى بالّتو��سع و�لعرت�ف  ولكن ينبغي 
باأن تعّو�ض باأفكار �أخرى �أكرث عبقريّة و�أّنه من �حلنكة �أّل نن�سى باأّن �لأفكار 
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�لتي تبزُغ متو��سعة ميكن �أن يكون لها م�ستقبل. �إّن قدر �لفكرة غري مكتوب 
تنجح يف  ملاذ� مل  �أّنها �سائبة وقوّية. ولكن  �لأفكار متوت رغم  بع�ض  �سلفا. 

�لّنفاذ؟ هل كانت م�سابة بجرثومة منذ �لبد�ية؟
نيكول  قبل  من  مبثوثة  جّيدة  فكرة  �إّن  حا�سما:  دور�  د�ئما  �لباّث  يلعب 
�ساركوزي �أو �سيغولني رو�يال لها �أكرث حّظا يف �لّنفاذ من �لفكرة نف�سها �لتي 
ملوؤّلف  جّيد�  كتابا  �إّن  دوفيلياي.  فيليب  �أو  بيفاي  جورج  ماري  عن  ت�سدر 
م�سهور ين�رص ب�رصعة فائقة قيا�سا بكتاب ر�ئع ملوؤلّف جمهول. �إّن »عامل« �لّزمن 
�ض منحة ملن يحّقق  �أ�سا�سّي. ومثلما يحدث يف �ل�سرت�تيجيا �لع�سكريّة ُتخ�سّ

�ل�ّسبق.
يجوز �أن تنت�رص �أفكار رديئة �أو خاطئة �أو ُمد�نة هنا �أو تختفي �أفكار �أخرى 
حقيقّية �أو �سائبة �أو �إيجابّية بوفاة من عجز على نقلها. �إّن ن�رص فكرة ل تنال 
�رصعّيتها من قيمتها �أو من ح�سن بنائها �أو من حقيقتها. ولكّن �لفكرة ل تهيمن 
�إّل �إذ� ما �عتربت حقيقّية �أو �سائبة حّتى و�إن مل تكن كذلك. ومن هنا تاأتي 
�أهمّية منح �لفكرة بعد� مادّيا �أو متّثلها حّتى و�إن �أحلقنا بها ن�سيبا من »�حلقيقة« 
�لأ�سا�سّية. وينبغي على �لفكرة �أن تنتج بر�هني لأجل تغذية وجودها و�سمان 

دميومتها.

ملــاذا نعتقــد؟ 
عندما نريد فر�ض فكرة ما فينبغي �أن ن�سعى �إىل جت�سيدها. وكّلما �أ�سحت 
�ل�سيا�سة  �نهماك رجال  �رّص  يف�رّص  ما  بها �جلمهور. وهذ�  �قتنع  ملمو�سة كّلما 
كتابات  �لعالمات:  من  ح�سد  يف  �لّدين  ين�سوي  ومَل  �لكتب،  كتابة  على 
مقّد�سة، كنائ�ض، ق�ساو�سة، طقو�ض. كثري من عنا�رص دميومة و�نت�سار �لفكرة 
ر�أ�ض  كتاب  ن�سع  �أن  مبكاٍن  �ل�ّسهولة  فمن  مرّكبا.  �أمر�  نقدها  جتعل  �لأ�سلّية 
مر�جعة  من  �أي�رص  ب�سكـل  �ملحــّك  على  �لّتــور�ة  �أو  مـاركـ�ض  لكارل  �ملال 
مقالة ب�سيطة يف جريدة. ومن فرط �أن تكون �لفكرة ملمو�سة تنتهي �إىل بلوغ 
ظهور �حلقيقة. �إّنها تنتهي بفر�ض نف�سها على �حلقيقة. ومن هنا يتاأّتى �لّنجاح 
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�لتاريخي لالأديان على غر�ر �مل�سيحّية. فهل وجدت �ملعجز�ت حّقا؟ ويف كّل 
بل �أ�سخا�ض ثقاٍة قامو� برو�يتها عرب �لكتابة.  �حلالت، فقد �ُسّلم بوجودها من قمِ

وهذ� ما يف�رّص �أّنه باإمكاننا �أن نعتقد بها �إىل �ليوم.
�إقناعه بفكرة  عب  ل يرتك �جلمهور نف�سه ُلقمًة �سائغًة للّتحّكم. ومن �ل�سّ
ل �لعقل رفاهة �لّتعاقد  جديدة لأّن كّل و�حد يت�سّبث بقناعاته �ل�ّسابقة، �إذ ُيف�سّ

على �إزعاج �لفكرة �جلديدة.
�إّننا نعتقد باأّن لنا م�سلحة يف �لعتقاد. وقد �سدق با�سكال يف رهانه.�إّنني 
�لكبري لو�سعّيتي ككائن  �لفر�غ  �لّتخّل�ض من  �لّدين لأّنه ي�سمح يل  �أعتقد يف 
موئله �لّزو�ل.�إّنني �أعتقد �أّن �ملغ�سلة تردي �ملالب�ض �أكرث بيا�سا لأّن هذ� �لوهم 

للّنقاوة يطمئنني. 

زمــن العقــل النّ�سيــط
يعمل �لّدماغ بطريقة نفعّية.�إّنه ي�سّخم ب�سكل د�ئم م�ساحله ويكافح �سّد 
ويدرك  �أثًر�.  يرتك  �لعمل  هذ�  ولكّن  �لنزعاج.  حمّل  يف  جتعله  �لتي  �لأفكار 
�ملتحاورون �أّنهم من فرط ت�سغيلهم للّنا�ض تزد�د �لفكرة ر�سوخا يف عقولهم.

�لّت�سال  يف  فرن�سي  منّظر  �أف�سل  مي�سال،  فيليب  فكر  جممل  هو  ذ�ك 
كتب:»�سكر�  عندما  �لعمل.  من  ُينجز%50  �مل�ساهد  يرتك  كان  �لإ�سهاري. 
قوله:«  من  جناعة  �أكرث  نوفا«،ذلك  »مامي  �لّنا�ض:«  يجيبه  حّتى  ــْن..«  مل
�إن  ما  فكرة  �أكرث  ي�ستح�رصون  �لّنا�ض  يظّل  �لزبادي«.  �أف�سل  تنتج  نوفا  مامي 
�سّخرو� عقولهم بامل�ساهمة. فالعمل �رصورّي لرت�سيخ �لفكرة. وهذ� ما ميكن 
بحيازة  يحلمون  �ل�سباب ل  �إّن  مثاًل:  ولن�رصب  �لقريب.  �ملدى  تقديره على 
كامي�سكوب، ومع ذلك فاإّنهم ي�ساهدون �إ�سهار �سوين: » لقد حلمت، فَعَلتها 
�سوين«. وهم ي�سّجلونها يف ركن من ر�أ�سهم. ثّم ملّا يتزّوجون وينجبون �أطفاًل 

يتاأّثرون بهذه �لفكرة �لتي كانو� قد ثّبتوها يف ذلك �لّركن من عقلهم.

الّتبيــة الّت�سالّيــة
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حماية  و�سائل  حول  �لّت�ساوؤل  على  بى  �ل�سِّ عمر  منذ  �لّنفاذ  �سمة  حُتّفز   
�لأطفال من تاأثري �لّر�سائل �لتي ل تتوّجه �إليهم. ومن هنا تاأتي �أهمّية تعليمهم 
فيه،  يحيون  �لذي  �ملجتمع  د�خل  �لّت�سال  �آلّيات  �ملدر�سة  �إىل  دخولهم  منذ 
�لّلعبة.  قو�عد  معرفة  بف�سل  و��ستخد�مها  �لآلّيات  هذه  يف  �لّتحّكم  ولغاية 
و�إذ� ما بلغتهم فكرة »هّد�مة« توجد يف �لقيم �لّنقي�سة �لتي ثّبتها يف �أذهانهم 
�آباوؤهم، فاإّن عقلهم �سي�رصع يف �ل�ستغال ليعيد حتديد م�سلحته. �إّن �لّتدخني 
من  �أهّم  حّريتي  �أّن  هل  يلي:  ما  �إعالن  على  ي�ساعدين  ولكّنه  ب�سّحتي  م�رّص 
�أن  ويل  حّر  �أنا  �سغري�،  �ملوت  �أختار  �أن  ويل  حّر  �أنا  ب�سّحتي؟  ر  �ل�رصّ خماطر 
ت�ستهويه  �لتي  لالأفكار  تر�تبّية  و�سع  �إىل  �لفرد  مييل  �لنتحار...هكذ�  �أختار 

ح�سب �لأف�سلّية �لتي يهفو �إليها. 
ومّرة �أخرى، لي�ست هناك د�ئرة �أكرث �إي�ساحا من �لّد�ئرة �لّدينّية. �إّنها جتيب 
على �لأ�سئلة حول �ملوت و�خلري و�ل�رّصّ. وتكمن قّوتها يف �لّتلّفظ كما لو �أّنها 
�أّن  ل�سّك  �لبينغو.  �أثر  �إّنه  �ملخ�سو�سة.  �لّت�ساوؤلت  على  جتيب  عاّمة  حقيقة 

�مل�سيح كان �إ�سهارّيا للعبقريّة.
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ال�سيـــاق يومـــا، ال�سيـــاق دائمـــا
»ما نفع النّفاذ داخل اأفكارنا واحلال اأّن كّل �سيء يتغرّي من حولنا؟«
غوتــــه

تاأتي  ل  فالفكرة  م�ستحيل.  �أمر  �نطالقا من ل�سيء هو  ما  فكرة  �إّن خلق 
�أّولّية،  ماّدة  من  ت�ستخرج  �إّنها  �إيحاء.  �أّي  من  عذر�ء  تكون  ول  عدم  من 
�إّنها  للّتفكري«.  »ماّدة  �أي  �لفكر  غذ�ء  عن  يتحّدثون  فالأنغلو�ساك�سونّيون 

ح�سيلة ت�سادم �أو مو�جهة مع �لأفكار و�لآر�ء �ل�ّسائدة يف �سياق ثقايف حمّدد.

الّتفاعــل اخلــاّلق
��ست�رص�فا  �لأكرث  �لأفكار  �لبد�ية هي ثمرة ع�رصها. وحّتى  �لأفكار يف  �إّن 
�أو جيل فرين، كانت  فن�سي  ليونار دي  مثل  لو�حد  تخييل خ�سب  وع�سارة 
مطبوعة بع�رصها. ولغاية �أن نبدع ننطلق د�ئما مّما نعرفه، وغالبا مّما نفتقده ومن 
�إطار  ��ستدعت  يف  كّلما  فكرة،  هيمنت  وكّلما  �أو جتاوز�ته.  �ل�ّسائد  ثغر�ت 

�لّتفاعل فكرة بديلة. �إّن جتاوز�ت �لعوملة ت�ستدعي حركة معاد�ة �لعوملة.
�لّنحو،  هذ�  على  ت�ستغل  �ل�سيا�سّية  �حلركات  �أو  �لكربى  �لّديانات  �إّن 
وحركة  ع�رص،  �لّتا�سع  �لقرن  يف  �لعّمالّية  �لو�سعّية  عن  �إجابة  هي  فاملارك�سّية 

�لهيبيز هي نتاج حرب �لفيتنام، �أّما �لكينيزّية فهي �إجابة عن �أزمة 1929...
�أّول  م�رص  يف  �لربيطاين  �ملحتّل  ومعار�سة  �ل�ستعمار  �سدمة  وّلدت  لقد 
حركة �إ�سالمّية يف �لقرن، وهي حركة �لإخو�ن �مل�سلمني �سنة 1928 ، و�أحيت 

حرب �لأّيام �ل�ّستة �حلركة �لإ�سالمّية خالل �سنو�ت 1970.
فوجود  مبا�رص،  غري  يكون  �أن  ميكن  �خلــاّلق  للّتفاعل  �ملنطق  هذ�  �إّن 
�لفوتوغر�فيا ي�ساهم يف ن�ساأة تّيار �لنطباعّية، و�ل�سينما �ألهمت �لّتكعيبّية تلك 
�لقدرة على متثيل وجوه متعّددة ملو�سوع و�حد على م�ستوى و�حد. وغالبا ما 
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ي�ستدعي �بتكار ما �بتكار� �آخر. �إذ �أّن �أعمال فرويد حول �لاّل�سعور �ألهمت 
�لتقّدم  على  ترتكز  �أخرى  �خرت�عات  على  ينطبق  ما  �ل�سوريايل. وهذ�  �لتيار 
�لّتقني �أو �لتكنولوجي، فالإنرتنات حّررت �سل�سلة من �لخرت�عات �ملت�سل�سلة.
�أف�سل،  ب�سكل  لُت�ستخَرج  تتغّذى  وكّلما  ما.  �سياق  نتاج  �لأفكار هي  �إّن 
فكرة  �إّن  �لإقالع.  حتّقق  �جلّبارة  �لأفكار  وحدها  �أكرب.  قّوة  �كت�سبت  كّلما 
فاإّنها  �أو �حلركة هي فكرة مّيتة. و�إذ� ما كانت منطّية  ما ل حتّث على �لكالم 
�لكبري  �لغليان  تختفي يف  ما  و�رصيعا  �آخر،  �إىل  عقل  من  تبحر  �أن  ت�ستطيع  ل 
لالأفكار �لتي ل تنعم مب�ستقبل. �إّن �لأفكار �جلديدة �لتي تو�سع يف �لإنرتنات 
كّل يوم يف �لعامل ل حُت�سى ول ُتعّد. ولكن كم هي �لأفكار �لتي تاأخذ مد�ها 
قّوة لالإقالع وتعرث على مكانها يف  �أن تك�سب  �لفكرة  ينبغي على  للّطري�ن؟ 

ف�ساٍء �آخر.

رهــان حــول امل�ستقبــل
ل تكتفي �لأفكار �لقويّة بتحويل �لف�ساء �ل�ّسائد بل هي تفتح ف�ساًء جديد�. 
ة بالإبد�عّية تبحث وكالت �لّت�سال عن �لّتفكري »خارج  ويف �حل�س�ض �خلا�سّ
�لعلبة« منذ �لنطالق للعثور على فكرة يف جمال �آخر ومنطق �آخر وبعد �آخر. 
بالو�سع  قيا�سا  �لختالف  �أي  �لفرق  بخلق  و�ملكاين  �لّزمني  �لفارق  وي�سمح 

�لّر�هن. فما من �أفكار حقيقّية �إّل �إذ� ما ُوجد �لفارق قيا�سا باملوجود.
�إّن �لأفكار �لقويّة هي �أف�سل من ي�ستبق �مل�ستقبل لكي تعيد ر�سم مالحمه. 
و�أغلب �لأ�سخا�ض �لذين يكّونون ثروة �أدركو� �أّن حركة د�خل �ملحيط �أو يف 
�لّر�أي ميكن �أن حتدث لذلك قّررو� �ل�ستفادة من �لفر�سة �ل�ّسانحة. ولن�رصب 
يلتحق بهم �جلمهور  �أن  �نتظار  �لإنرتنات يف  �لعديدون خدمات  مثاًل: طّور 
و�حلرفاء، وحّتى �إن �هتّز �ل�ّسوق يف منا�سبتني بني �سنو�ت 2000 و�ليوم، فاإّن 

من حاز و�سائل م�سك �مل�سافة كّلل عمله بالّنجاح.
��ستباقّية. ولكن مثلما يقول  �لتي متتلك طاقة كامنة هي فكرة  �لفكرة  �إّن 
�خلطر  درجة  يف  �لرّتفيع  بف�سل  �إذ  عاٍل«،  عائد  عالية،  �لأمريكّيون:»جمازفة 
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جتّر�أو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  كان  ما  وغالبا  �ل�ستثمار.  عائد  يف  �لرّتفيع  ميكننا 
على �ملر�هنة على طاقةمِ �لفكرة هم �لذين ك�سبو� �لّرهان. وي�سّور جون كلود 
ديكو ذلك على طريقته، فمفهومه ملحّطات �حلافالت ولالأثاث �حل�رصي كان 
جمّدد� �إىل درجة �أّن �ل�ّسوق تاأّخر يف تقّبله. �أّما �ليوم، فقد �أ�سحى جناحه عاملّيا، 
وُعّد �لّتعبري �لأكرث حد�ثة هو جناح فيليب يف باري�ض. وقد تلّب�ض �حلنق بديكو 

فاأم�سى زمنا �رصورّيا �إىل �أن حلق �لع�رص بفكرته.

مقاومــة الّتغييــر
�لبّتة،  تنفذ  ل  �أّنها  حّد  �إىل  �لعبقرّية  من  درجة  على  �لفكرة  تكون  �أحيانا 
فهي �سحّية مقاومة حميطها للّتغيري. ويورد �إيفريت م.روجر�ض، موؤّلف كتاب 
مرجعي يف �لثقافة �لأنغلو�ساك�سونّية، »ترويج �لبتكار�ت«1، مثاًل عجيبا عن 
لوحة مفاتيح دفورك. هذ� �لأ�ستاذ بجامعة و��سنطن قّرر يف �سنة 1932 على 
�إبد�ع لوحة مفاتيح �لآلة �لكاتبة �أكرث فاعلّية من تلك �لتي تعرف بـ »�أزرتي« 
�لأوىل  �حلروف  تكّونه  �لذي  �ل�سم  مع  مت�ّسيا  كو�رتي(  بالإجنليزيّة  )تعرف 
لل�ّسطر �لأّول لّلوحة. لقد �خرتعت من قبل كري�ستوفر لتام �سولز �سنة 1873 
حمدثة  فائقة  ب�رصعة  �لّرقن  �إىل  �ن�ساقو�  �لذين  �لكاتبة  �لآلة  م�ستخدمي  لكبح 
البة  و�ل�سّ �ل�رّصعة  من  غاية  على  �لآلت  �أ�سبحت  وحني   �لآلة.  يف  �أعطابا 
بادر دفور�ك �إىل ت�سميم لوحة تاأخذ بعني �لعتبار �ل�ستخد�م �لّنمطي �لو�قعي 
لكّل حرف بالإجنليزّية و ت�سل�سله �لّطبيعي. �إّن »ترتيب دفور�ك« �لذي و�سع 
من   %70 على  يحافظ   AOEUIDHTNSحلروف� �لّثاين  �ل�ّسطر  على 
�لّنقر على هذ� �ل�ّسطر ويعطي 56% من �لّلم�سات باليد �ليمنى يف حني حتّقق 
�لّلوحة �ملتو��سع عليها 57% باليد �لي�رصى علما باأّن 90 باملائة من �ل�سكان 
ي�ستخدمون �ليد �ليمنى. ويبدو �لأد�ء متفّوقا دون منازع. و �لّنظام �أو�سك �أن 
�سنة  �أجنزت  �لتي  �لدر��سة  ولكّن  �لأمريكّية.  �لفيدر�لّية  �لإد�رة  قبل  من  تتبّناه 
من  مرتّكبة  عّينة  على  ترّكزت  و�لتي  �لعاّمة  �خلدمات  �إد�رة  قبل  من   1956
�ساربني على �لآلة �لكاتبة ومعتادين على �سيغة كو�رتي �أعطت نتائج خمتلطة. 
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ومفاد �لنتيجة: قرُب �مل�رصوع.
تكوين  �لآلت،  �رص�ء  �إعادة  تبّقى:  مبا  �لقيام  على  �لّتغيري  مقاومة  وتوّلت 
وماًل  طويلة  مّدة  ذلك  وتطّلب  �لعو�ئد،  تغيري  �لكاتبة،  �لآلت  م�ستخدمي 
��ستخد�م  �أنظمة  �أغلب  على  ممكن  كخيار  متوّفر�  �ملقا�ض  وظّل  وجمهود�. 
�سنة  ثمانني  وبعد  وهكذ�  �لّن�سيان.  يف  �سقط  ولكّنه  �حلديثة  �لكمبيوتر�ت 
فيه  �نخرط  �قتد�ر� يف وقت  �لأقّل  �لكمبيوتر  لوحات  كّل  ن�ستخدم  �أ�سبحنا 

�سّكان �لعامل يف ��ستخد�م لوحة �ملقاتيح �إّبان ظهور �لكومبيوتر ! 
�أن  �إىل  �أفكارهم  عن  �لّدفاع  على  �لقادرين  �أولئك  هم  �ملبدعني  كبار  �إّن 
مينحهم �ل�ّسوق �حلّق. ولكّننا ن�ستطيع �أن منوت ونحن نحمل فكرة ح�سنة مل 
جتد جمهورها �أبد�. فهذ� فان�سون فان غوغ �لذي ��ستوحى �لتعبرييّة و�لوح�سّية 
قد رحل وهو يف �أ�سّد �لعوز ومل يبع �إّل لوحة و�حدة طيلة حياته2. وقد كان 
�لتي تخنق  �أوتول على حق حني �عتقد يف »موؤ�مرة �لأغبياء«  جون كينيدي 

�لعباقرة، فلم تعرف رو�يته »�لّن�سب«3 �لّنجاح �إّل بعيد �نتحاره.

اأحــوال الأفكــار
�لقطيعة.  ��ستباق  ينبغي  باملو��سعات،  م�سبعة  �ملهيمنة  �لبيئة  تكون  عندما 
�أن  ينبغي  �ل�ّسمال  �جّتاه  ينظر �جلميع يف  نقي�سه. وحنَي  ي�ستدعي  �إفر�ط  وكّل 
قدوم  عن  تعلن  �لتي  �ملوجة  قر�ءة  نعرف  �أن  �جلنوب. ينبغي  �جّتاه  يف  ننظر 
�لعا�سفة �لتي �سنتمّكن من و�سع �لفكرة �جلديدة عليها. وكّل �جّتاه جديد يف 
�لّتجاريّة  �لعالمات  �إّن  لالبتكار.  فر�سا  يخلق  و�ل�ّسلوكّيات  و�لآر�ء  �ملو�قف 
�لتي �سّخ�ست مبّكر� �لأهمّية �ملتز�يدة لل�سّحة يف حياة �لّنا�ض لأّنهم يعي�سون 
�أكرث من ذي قبل فتحت جماًل خ�سبا ل باأ�ض به. ومثال ذلك موؤ�ّس�سة د�نون فقد 
غرّي من خّطة �لّت�سال يف �سنو�ت 1980 ل لي�سبح جمّرد م�سّنع للزبادي ولكن 
ب�سكل  ي�ستبقون  �لذين  �أولئك  �لّتغذية...�إنَّ  و�أدوية  باملقّويات  مزّود�  ب�سفته 
�أف�سل تغيري �لع�رص ي�ستفيدون �أكرث. �إّننا نلحظ ذلك �ليوم على م�ستوى �لبيئة، 
ذلك �أّن �لفاعلني يف جمال »�لّتقنية �خل�رص�ء« �لذين ر�هنو� على �سعود �لوعي 
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�لبيئي �سيمّثلون �ملوؤ�س�سات �لر�بحة يف قادم �ل�ّسنو�ت. ولكن كم ظّلو� �سمن 
�ملرّبع يف نهاية �لقرن �ل�سابق لأّنهم �نطلقو� ب�سكل مبّكر؟ 

�إّن �لأفكار �سبيهة بحركة �لّطري�ن �جلّوي، ينبغي �أن حترت�ض لطالقة �لأجو�ء 
�ملناخّية. فالّطائرة �لتي حتّط لن ت�ست�سعر نف�ض �ملوؤّثر�ت يف �سورة ما �إذ� كان 
�جلّو �ساحيا �أو �أّن �لهو�ء يف �لأ�سفل ثقيل. كثرية هي �لأفكار �لتي ل تبلغ ما 
فوق �ل�ّسحاب �أو �لّروؤية �لكاملة لأّن �ملولّد �خلا�ّض بها مل يقّدر تقدير� ح�سنا 
�لّدور �ملحّرك للبيئة �لتي ميكن �أن تت�سّبب يف �إ�سقاط �لّطائرة يف طرف مدرج 

�ملطار مبجّرد هّبة ريح غري منتظرة. 
�أرز�ق  قطع  يف  ت�سّببت  قد   2000 �سنة  يف  �لإنرتنات  فّقاعة  �نفجار  �إّن 

موؤ�س�سات رقمّية كثرية و�رصبتها يف مقدرتها �حلقيقّية.
وميكن لتّيار هو�ئي �سّيء �أن يخرج �لفكرة عن م�سارها. فحني تخرج من 
�ل�ّسحاب ت�سيع يف جمال لي�ض جمالها. �إّن �لعالمة �لّتجاريّة للمالب�ض �لإجنليزيّة 
منها  ليجعلو�  حازوها  �لذين  بالهوليغان�ض  مرتهنة  نف�سها  وجدت  بريبّري 
عالمة مغايرة ملا كانت عليه طيلة �سنو�ت وملا كانت تطمح �إليه يف �مل�ستقبل... 
 1990 �سنو�ت  يف  لكو�ست  ملوؤ�س�سة  ح�سلت  �لّطائ�سة  �ملغامرة  هذه  نف�ض 
و�حي �إىل درجة �خلوف من ُبطالن �إغو�ئها للحرفاء  حيث توّله بها �سبية �ل�سّ
�لربجو�زّيني �لتاريخّيني. هكذ� ميكن للبيئة �ل�سيا�سّية و�لجتماعية و�لقت�ساديّة 
�أو �لثقافّية حتويل وجهة �لفكرة. �إّن هذه �لبيئة توؤّثر يف �لعقول ويف �نتظار�ت 

�لّر�أي و لميكن باأّي حال جتاهلها.

احلالــة الّذهنّيــة للمتلّقــي
يعني �لّت�سال �أن تقيم ممّر� بني �لباّث و�ملتلّقي، لأّنه من �لع�سري على �لباّث 
للمتقّبل. ومن  �لّذهنّية �مل�سبوطة  بينه وبني نف�سه وفهم �حلالة  يقيم م�سافة  �أن 
ة  �لأف�سل �أن يقع �للتجاء �إىل ��ست�سارة يف �لّت�سال �أو �إىل خدمات وكالة خمت�سّ

وهكذ� مبجّرد �رصبة �إ�سهار �سغرية يتحّقق �لإ�سهار !
دون  �سخ�سي  بجهد  �إ�سهارها  �إن�ساء  حاولت  �لتي  �ملوؤ�ّس�سات  كّل  �إّن 
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م�ساعدة خارجّية �رصيعا ما تخّلت عن ذ�ك �لإ�سهار. فقد كانت تنق�سها �ملعرفة 
�لّدقيقة بالأ�سخا�ض �لذين تريد �لتوّجه �إليهم ول تعرف جمهورها �مل�ستهدف. 
وماهي  توظيفهم؟  �لذين ميكن  �لّر�أي  قادة  هم  ومن  �لهدف؟  مرمى  هو  فما 
حالتهم �لّذهنّية؟ وهل هم قلقون على م�ستقبلهم مثلما هو �حلال يف فرن�سا �أو 
على �لعك�ض، هل لديهم ثقة يف �مل�ستقبل ويف تطّورهم مثلما هو �ساأن �ل�سني 
�أو �لهند؟ و�نطالقا من هذه �لأمثلة، ل ميكن �أن نتوّجه �إىل كّل هوؤلء بالّطريقة 

نف�سها.
�إّن �لّتحليل �لكامل و�ملو�سوعي لل�سياق هو �أمر حمّدد لالّت�سال بفكرة �أو 
�بتكار ولأجل  �للتقاء �لأمثل بالّر�سالة �لتي يريد �لباّث ترويجها وفق �حلالة 
حتديد  يف  �لّرهان  ويتمّثل  �ل�ستقبال.  على  وقدرته  ومز�جه  للمتلّقي  �لّذهنّية 
وبالّتايل  ما  بيئة  يف  موجود  هو  ما  �إىل  بالّنظر  �لفكرة  لتمييز  �لكامنة  �لّطاقة 
حفّيون  تعريف حمور �ّت�سالها، وهذ� ما ي�سّميه �لإ�سهاريّون بـ»�لّتموقع« و�ل�سّ
بـ»�لّز�وية«. و�إذ� ما كان �لأمر متعّلقا بقول �أ�سياء يعرفها �لّنا�ض فاإّننا قد �سللنا 
�ل�سبيل. و�إذ� ما رّددنا ما يعلنه �ملناف�سون فاإّن ذلك غري ناجع باملّرة. �إذ ينبغي 

ّدَة لتكون ناجعة. لكّل ر�سالة �أن ت�ستبطن �جلمِ

الّتّيــارات الواعــدة
�إليهم دور �ل�ست�رص�ف  �لذين ل يوكل  �ملوّظفني  �لإ�سهار  ت�سّغل وكالت 
�إذ عليهم �أن ير�سدو� �لتيار�ت �مل�ستحكمة  �أي�سا.  فح�سب و�إمّنا دور �لّرقيب 
يف �لبيئة لت�سمح لفكرة ما �أو ملنتوج باأن يزدهر �أكرث و�أو�سع. ينبغي �أن ُير�سد 
�سعود �لجّتاه �لجتماعي �أو �لثقايف �لذي ميكن �أن يوّلد �ملنتجات �جلديدة �أو 
�لّتموقعات �مل�ستحدثة. وينبغي �أن ُير�سد �سحر زيت عّباد �ل�ّسم�ض �ملعروف 
بطبيعّيته وخّفته و�لذي ي�سمح  باأن يكون �سببا يف �إق�ساء تاريخي ل�سّيد مرتف 
لي�ض �إّل ملك �لفول �ل�ّسود�ين. وينبغي �أن نر�سد منّو ظاهرة �لتبغ �لأ�سقر بعالمة 
�لوليات �ملّتحدة �لأمريكّية �لذي �أجرب �سجائر �لغولو�ز من تبديل تبغها �لأ�سمر 
بالأ�سقر. وينبغي �لنتباه �إىل منّو �لوعي �لبيئي �لذي فتح �لباب لبتكار�ت ذ�ت 
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منحى �جتماعي م�ساف مثلما هو �ساأن بطاقات �لئتمان �خل�رص�ء يف �لوليات 
�ل�ستهالك  �لكربون يف  �أوك�سيد  لثاين  �لقيمة  تقت�سد  �لتي  �لأمريكّية  �ملّتحدة 

�ليومي لـمن يحوزها ق�سد ح�سن تعوي�سها.
�إّننا حني نطلق منتوجا �أو فكرة ما ينبغي �أن ن�ستخدم �ل�سياق مثلما ن�ستخدم 
�لو�عدة و�لآر�ء  �لتيار�ت  دّو��سة ولي�ض مكبحا. وهذ� ما يفر�ض علينا ر�سد 
مع  تتما�سى  �أن  ينبغي  بالّنفاذ  ما  فكرة  حتظى  ولكي  منها.  لال�ستفادة  �جلّيدة 
ذ�ئقة �لع�رص. وهذ� ما ي�سّميه �لإ�سهارّيون بـ »�قتحام �لأبو�ب �سبه �ملفتوحة«. 
�إّن هذه �لقدرة على �ل�ستباق ت�سم �لّت�سالت �جلّيدة، وهي ت�ستفيد من تاأثري 
�لّتدريب �ملرتبط بحركة �لّر�أي �ملقتطع مبا ي�سبه ��ستفادة طائرة �رص�عّية من تّيار 

قادم، فتبدو �لّت�سالت » حتّلق « على �سطح �لتّيار�ت.
لوكالرك  �إدو�رد  مي�سال  هو  �مل�ساألة  هذه  يف  و�  �خت�سّ من  �أبــرز  ومن 
مثل  لبة  �ل�سّ و�لجتماعّية  �ل�سيا�سّية  للمو�سوعات  �لّت�سّدي  �خت�ّض يف  �لذي 
مو�ّد  �حتكار  �أو  �مل�رصيف  �لحتكار  �أو  �لّنفط  �سعر  حتديد  حول  �لّتو�فقات 
يدلة، و�لقدرة �ل�رص�ئّية موؤّخر�. �إّنه ملن �حليوي �أن نت�ساءل حول �لتيار�ت  �ل�سّ
�ليومي  �ل�ّساأن  يف  �لنخر�ط  ويعترب  �لفكرة.  منها  ت�ستفيد  �أن  ميكن  �لتي 
و��ست�رص�ف �مل�ستقبل �لقريب من ��سرت�تيجّيات �لّت�سال �لتي عادة ما تتطّلب 
�إنفاقا، فهي حتّقق ظهور»�خلري �لعميم«مثل من�ّسط حو�ر ل ننفّك عن ت�سخيم 
�سورته. ولكن ميكن لالأفكار �أن تنبثق وتنمو وتتطّور �سّد �لتّيار.وهذ� يعني 
�أن تنفرد بالقول باأّن ذ�ك �ل�ّسيء �أبي�ض يف �لوقت �لذي يعتربه كّل �لّنا�ض �أ�سود، 
�إّنه عامل يخ�ّض �لأثر و�لإدر�ك �أي  هو ما يخلق �لفارق �أي و�سوح �لّروؤية. 
�لأطر�ف  �أكرث  هم  �ل�سيا�سة،  من  مثاًل  ن�ستّق  �ملتطّرفني، حّتى  �إّن  �لعرت�ف. 
لف�ساء بديل  �لو�سط. ويف وقٍت ما، ميّثل �حتاللك  �لذين يحتّلون  ر�سد� من 

ب�سكل منفرد نوعا من م�سدر �لإ�سعاع يف حّد ذ�ته.
وغالبا ما كان �لّنا�ض يوؤ�ّس�سون م�سارهم بطريقة جذرّية حّتى يلفتو� �لنتباه 
بر�ديكالّية  ُعرفت  �لأخ�رص«  »�ل�ّسالم  منّظمة  �إّن  �إليهم.  ُي�سغي  من  ويجدون 
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حتّركاتها لأّن �حلركات �لبيئّية مل ُت�سعف بالنتباه �ملطلوب. ويف �سنة 1971 
جلب بول و�ت�سون ثالثة ع�رص منا�سل �سلمي وقد ركبو�  على �سطح �سفينة فيلي 
كارماك. ويعود لهم �لف�سل يف �لّنجاح يف منع �لّتجارب �لّنووّية �لأمريكّية يف 

�أل�سكا بطريقة �سلمّية و�إعالمّية.4 
عندما ت�سعى حركة ما �إىل �أن ت�سبح قوّية ولها �سطوة فينبغي �أن تقبل بخلق 
�أ�سباب �لع�سويّة ب�سكل عري�ض حّتى تتجاوز م�ستوى �ملو�لني من �لوهلة �لأوىل 
�أثر ب�سيط يف ن�رص  �أن ُيحدث  �لّناقدة. وعادة ما يكون مقبوًل  �ل�رّصيحة  لتبلغ 
�إ�سعال  وري  �ل�رصّ 15 % من �ملو�لني. ولأجل جتاوز ذلك فمن  فكرة حو�يل 
�لتي ت�سمح بتحويل �لفكرة  اروخ وبالعثور على �حلجج  �لثاين من �ل�سّ �جلزء 
�إىل فكرة �لأغلبّية. �إّن رف�ض جون ماري لوبان تنميط خطابه �ساهم يف حتجيم 
قدرته على �لإغر�ء. وحّظ فرن�سا قيا�سا بدول �أخرى حيث بلغ �ليمني �ملتطّرف 
�سّدة �حلكم �أّن لوبان طاملا رف�ض »�سكب �ملاء يف نبيذه« لإغر�ء ناخبيه �جلدد. 

وهذ� ما جّنب �لّدور �لثاين لالنتخابات من م�سابهة �لّدور �لأّول.
ويف �ملجال �لقت�سادي دفعت موؤ�س�سة �آبل �أمو�ًل طائلة من فرط �أّنها كانت  
يف منطق �لإعالمّية. وب�سبب رف�سها �مل�ستدمي لتو�فقها مع �إنتال وميكر�سوفت 
�أن  �إىل  ع�ّض  يف  �أ�سرية  �لكاليفورنّية  �لّتجارّية  �لعالمة  ظّلت  �لكمبيوتر  وعامل 

غرّيت ��سرت�تيجّيتها �ليوم ورفعت �سعار»كّل �سيء ين�سجم مع �لكومبيوتر«.
وتتطّلب �ل�سباحة �سّد �لتيار وجود حلفاء. ول ميكن �لإقامة ب�سكل جذري 
�إّل �إذ� ما و�سعنا عالَمة للم�ستقبل. �إّنها نظرّية » �لقّفاز �ملقلوب«. وميكن �أن 
نر�هن على �لّدميومة ومتّني قلب خال�ض وب�سيط لالجّتاه، و�نتظار �أن يلتحق بك 
�لع�رص ويجاريك يف مو�قفك.ويعترب مو�سوع �ل�ّسالح �لّنووي يف �أوروّبا مثاًل 
جاّد�. ففي �لوقت �لذي �سعد فيه �لتيار �لبيئي وباخل�سو�ض يف �أملانيا �نقاد عدد 
با�سم  فرن�سا  بينما و��سلت  �ملدنّية  �لّنووّية  �لرب�مج  و�إيقاف  لكبح  �لبلد�ن  من 
�ل�ستقالل �لّطاقي يف �ل�ستثمار ب�سكل كبري رغم �أّنها �أقلّية. وبعد ع�رصين �سنة 
وعلى �إثر �لوعي بنهاية �لّنفط و�سعره، لقي �لّنووي حظوته رغم ما �أثري ب�ساأن 
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م�سكل معاجلة �لّنفايات، ولكّنه ظهر بو�سفه �لّطاقة ذ�ت �ملاّدة �لأكرث طبيعّية 
�أوك�سيد  �إليه بو�سفه طاقة »نقّية« ماد�م ل ي�سدر ثاين  من �لبرتول. وقد ُنظر 
عيد �لبيئي. �أّما �لبلد�ن �ملجاورة  �لكربون �لذي ُيعترب �لعدّو �لّرئي�سي على �ل�سّ
لفرن�سا مبا فيها �أملانيا فقد عزمت من �لآن ف�ساعد� على ��ستعادة بر�جمها �لنووية 

لتتد�رك �لّتاأّخر ! من كان با�ستطاعته �أن ير�هن على مثل هذه �لعودة للّر�أي؟
�إّن متغرّي�ت �ل�سياق ل ت�ستغل عاّمة بطريقة خطّية ولكن عرب قطائع متعاقبة 
ة باحلمية. �إّنها بالكاد تظهر يف  و�أحد�ث مت�سارعة. لن�رصب مثل �لّتغذية �خلا�سّ
رفوف �ملتاجر. ثّم �إّن �لبيئة تطّورت وتاأرجح �لعامل. وفجاأة �أ�سبحت �حلمية 
مرجعا. ومنذ ذلك �لوقت حازت �لعالمات �لّتجارّية �حلا�رصة منذ �أمد طويل 
يف �ل�ّسوق موقعا حا�سما.وعندما ي�رصع �ل�سياق يف �ّتخاذ بعد �إيجابي، فبقدر 

ما تظّل نقّيا بقدر ما تقطف ثمار توّقعك. 

ركــوب ذائقــة الع�ســر
لتكون  حتتاج  ل  فهي  �لّتبعيد  يف  قّوة  حتمل  �لأفكار  غالبّية  كانت  �إذ� 
»معادية« ب�سكل جذري. �إّن �لأفكار �لتي تكون �سّد �لّرياح �ملعاك�سة نادرة 
�نت�سار  بدعوى  �حلّد  هذ�  �إىل  �لّذهاب  ينبغي  ول  �لّتهمي�ض.  خطر  وتو�جه 
�أفكاره، بل يكفي تعريف معركته بطريقة دقيقة وفريدة �إن �أمكن ذلك باختيار 
�لتي نريد و�سعها  �لرئي�سّية  �أي �ملو��سعة  تبعيده  �ملكّون �لأ�سا�سي �لذي نبغي 

على �ملحّك �أو �لجّتاه �لأ�سا�سي �لذي نريد �لعتماد عليه.
ولناأخذ مثال جمعّية تاأ�ّس�ست ملكافحة مر�ض ما. �إّنها جتد نف�سها يف مناف�سة 
رهانها  ويكون  �لّنا�ض.  �إىل حت�سي�ض  بدورها  ت�سعى  �لتي  �لكربى  �لق�سايا  مع 
ر�سد �لتيار �لذي �سي�سحى حمّرك �لّنمّو. وميكن �لكتفاء بعن�رص ب�سيط: �أ�ستاذ 
�أو  م�رصوعّيتها  لها  مثل جمعّية  بذلك  لك  ي�سهد  و  ق�سّيتك  لك  ي�رّصع  طّب 
عملّية �ّت�سال م�سهديّة مثل �لتيليتون �أو در��سة تدعو �إىل �حلديث عن ن�ساطك. 
ينبغي حتليل �لبيئة ور�سد حمّركها �لّرئي�سي وهو ما يدعوه �لأنغلو�ساك�سونّيون 
�ملكتّظة.  �لبيئة  بالّنفاذ يف  لك  ت�سمح  �لتي  �لقوى  تلك  �مل�سرّية«.  »�لقوى  بـ 
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وكّل �إطالق للمنتج �ليوم يفرت�ض هذ� �لعمل. ينبغي �أن نعرف كيف ن�ستفيد 
من �ل�سياق، و غالبا ما نكون �نتهازيّني.

ل�سالح  �ملرت�ّسحني  �سورة  وّظفت  �لأخــرية  �لّرئا�سّية  �لنتخابات  �أثناء 
�لاّلفتات حيث  باإطالق حملة  �سبق  فيما  AIDeS. وقامت �جلمعّية  جمعّية 
�فرت��ض  �سياق  يف  وو�سعو�  �سعبّيتهم  بف�سل  �لعابرين  �لّنجوم  من  عدد  لفت 
حملهم لفريو�ض فقد�ن �ملناعة. و�أثناء �حلملة تغرّيت �لّر�سالة �إىل ما يلي: »هل 
�ست�سّوت يل �إن كنت حامال لفريو�ض فقد�ن �ملناعة؟« هكذ� مّت �لتدّخل بنجاعة 

يف �ل�ّسجال �لّرئا�سي.
�إّن �ل�سياق غري �سلبي، بل هو ن�سيط. من هنا م�سدر �حلياة �ملزدهرة لبع�ض 
�ملوؤ�س�سات و�لعالمات �لتي تنق�ّض بحنكة على �ل�ساأن �ليومي. �إّن فريجني �لتي 
�أ�ّس�سها �لعبقري ري�سار بر�ن�سون توّزع عملها على عدد و�فر من �لقطاعات 
�إىل �لّطري�ن �جلّوي مرور� بالّتوزيع  �لّن�رص �ملو�سيقي  وفق �لفر�ض �ملنتهزة: من 

و�سكك �حلديد و...حماّلت جتهيز �لّزو�ج.
�أّما �إر�م فهي عالمة جتاريّة لالأحذية ب�سعر جّيد، فطاملا �سايرت �لجّتاهات 
قبل  من  و�ملنجزة  �مل�سّممة  �لأفالم  خالل  من  ة  وخا�سّ �ل�ّسائدة  �لجتماعّية 
�إيتيان �ساتياي �لتي حتّدثت عن �ملثلّيني �جلن�سيني قبل كّل �لّنا�ض وجتّر�أت على 
�إخر�ج �حلياة �ملظلمة يف غابة بولونيا �لفرن�سّية لتت�سّدى للمحّرم �لّديني حني 
�أبرزت �لق�ساو�سة وهم مي�سون على �ملاء �أو حني و�جهت �ل�سيا�سيني فاأظهرت 
على  �ساخر  �إ�سهاري  �رصيط  يف  وزوجته  �حلاكم  �لّرئي�ض  بومبيدو  جورج 
على  �لنق�سا�ض  بطابع  �إر�م  متّتعت  لقد  �لفلينّية...  �لباروكّية  �لأفالم  منو�ل 
�ل�سياق �لجتماعي للع�رص وحتويله �إىل �سخرّية. ود�ئمـا يتّم ��ستعمـال �ل�ّسعـار 

�لّتايل:»ينبغي �أن نكون جمانني لننفق �أكرث«.
جهودنا،  تت�سّتت  �أن  دون  �ل�سياق  تنويعات  من  ن�ستفيد  �أن  �أردنا  ما  �إذ� 
�لّزمن  يف  �لّثابت  �لفقري  و�لعمود  للّتعبري  �لّرئي�سي  �ملحور  نحّدد  �أن  فينبغي 
�لذي ي�سمح للفكرة باملحافظة على وحدتها وهي تزدهر يف تنّوعها. وهذ� ما 
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ندعوه يف �لإ�سهار بـ»فكرة �لعالمة«. �إّن �لفكرة �لّد�ئمة �لتي تنه�ض عليها كّل 
تعبري�ت �لعالمة �لّتجارّية ل تكون يف م�ستوى �لّت�سال فح�سب ولكن على 
م�ستوى منتجاتها وخدماتها �إّبان بحثها وتطّورها �إىل حّد �نتد�بها مل�ساعدين 
�سنو�ت  تدوم ع�رص  للعالمة  �جلّيدة  �لأفكار  فاإّن  للموؤ�ّس�سات  وبالّن�سبة  جدد. 
بينما ل تعّمر �لأفكار �لأكرث جودة ع�رصين �سنة، ومثال ذلك �سعار:« �إّنك ل 
تاأتي �إلينا �سدفة« ملوؤ�س�سة توتال. �إّن �أفكار �لعالمات �ملتو�ّسطة تدوم من ثالث 

�إىل خم�ض �سنو�ت �أّما �لّرديئة فيطويها �لّن�سيان.
»فّكر ب�سكل خمتلف«، هو �سعار يحمل فكرة عالمة ر�ئعة بالّن�سبة ملوؤ�س�سة 
�آبل، فهذه �لفكرة تلهم كّل يوم �ملوؤ�س�سة. �إّنها ��ستولت على ذهن موؤ�ّس�سيها، 
يف  م�ستخدما   يعد  مل  �ل�ّسعار  هذ�  �أّن  رغم  وزنياك  و�ستيف  جوب  �ستيف 
�حلمالت �لإ�سهاريّة للموؤ�س�سة، وو��سل �ل�ّسعار يف �لنت�سار يف كّل مكان يف 

�سكل معّلقات يف مكاتب �ملقّر �لّر�سمي لـ»كيربتينو«.
حّولت  لقد  بديعة.  عالمة  لفكرة  �آخر  �سعار  هو  فح�سب«  ذلك  »�فعل 
كان  لقد  »نايك«.  موؤ�س�سة  ل�سالح  �لريا�سي  و�حلذ�ء  �لريا�سّية  �ملالب�ض  عامل 
�لفرديّة  �لريا�سة  ممار�سة  جديد،  �جّتاه  �نبثاق  ��ست�سعار  عبقريّة  نايت  لفيل 
خارج �لّدروب �لتي ت�سلكها �جلماعة.«�فعل ذلك فح�سب« هو ن�سيد �حلريّة 
للّر�ك�سني وللذين يرك�سون يف �ل�ّسارع ولي�ض يف �ملالعب. �إّنه ن�سيد �حلريّة 
�لّلبا�ض  �أو  باحلذ�ء  كّلي  ب�سكل  ي�سمو  �لذي  �ل�ّسخ�سي  و�لّرقّي  �ل�ّسخ�سّية 

�لريا�سي نف�سه.
�آبل من  لقد ن�ساأت موؤ�س�سة نايك من توّجه جديد، بينما ن�ساأت موؤ�س�سة 
حتليل نقدي لهيمنة �لإن�سان بو��سطة �لآلة. وكان م�سار �آبل �سّد �ل�ّسائد بينما 
�لر�أي  خاطئة  بطريقة  �لإثنان  �ّتخذ  جديد.  ��ستيحاٍء  على  »نايك«  �رتكزت 

اعدة. �لغالب وبحثا عن ركوب �ملوجة �ل�سّ
مو��سعات  قن�ض  من  �لنطالق  ينبغي  جّيدة  عالمة  فكرة  على  للعثور 
على  ون�سعها  نتلّقاها  �لتي  �لفكرة  هي  ما  نعّرف  و�ل�ّسلوك...حّتى  �لّتفكري 



46

�ملحّك، وما هو �مل�سكل �لّرئي�سي �لذي ن�سعى �إىل حّله. وكّلما و�جهنا م�سكاًل 
متكّرر� وهاّما ولكن �أ�سيء حّله، كّلما كانت �لفكرة قوّية. ويحمل هذ� �مل�سار 
��سما يف جمال �لّت�سويق منذ نهاية �سنو�ت 1980: �لنقطاع5 هذه �لّطريقة �لتي 
دري  ماري  جون  �لعاملي  يت  �ل�سّ ذي  �لفرن�سي  �لإ�سهاري  قبل  من  ُطّورت 
�لذي عملُت معه بلّذة، كانت تهدف �إىل �إنتاج �لأفكار �نطالقا من مو��سعات 
ت�سعها على جمهر �ملر�جعة. وميكن تلخي�ض �لّر�فد �ملركزي يف كلمتني ب�سيطتني 
�سناأتي على ذكرهما يف هذ� �لكتاب، وهما :»وماذ� لو؟« هذه �ل�سريورة يف 
�أن تخلق  �لإن�ساين.فالأجل  �لّن�ساط  �لأفكار تعمل يف كّل جمالت  �لّتعبري عن 
ينبغي �أن تتخّيل باأّن كّل �لأ�سياء ميكن �أن تكون خمتلفة. »ينبغي �أن يفّكر �ملرء 
على خالف نف�سه، وهو ما يقوله فوفونارغ6، �إذ� �أردنا �أن نتجّنب �لنتهاء �إىل 
عدم �لّتفكري من خالل ذ�تنا« �أو �رصورة �سنع فكرة ثّم �لّتخّل�ض من �مل�سبقات 

�لتي تتكّد�ض حولها.
لو  �مل�سار.»وماذ�  هذ�  ب�سدق  ت�سهد  �لتي  �لأمثلة  من  هائل  عدد  هناك 
��ستطاعت  لو  �لكون؟«)كوبرنيك(،»وماذ�  مركز  لي�ست  �لأر�ــض  كانت 
كنت  ما  �أر�سم  كنت  لو  »وماذ�  �ل�ّسفاء؟«)با�ستور(،  ت�ساهم يف  �أن  �جلرثومة 
�أرى ولي�ض ما يريد �لآخرون روؤيته؟«)موين(،»وماذ� لو كان �لاّل�سعور مبنّيا 
ظهورنا  على  �ملرتفع  �لقفز  يف  نقفز  كّنا  لو  �خلطاب؟«)لكان(،»وماذ�  مثل 
�إبد�عّية  خدمة  يف  �لآلة  كانت  لو  وماذ�  »)فو�سبريي(،«  بطوننا؟  من  بدًل 

�لإن�سان؟«�ستيف جوب(...
�إّن هذ� �لرّتكيب: »وماذ� لو؟« �لذي �سيطغى يف �مل�ستقبل ب�سدد �لإعد�د يف 
مثل هذه �لّتعبري�ت:» وماذ� لو �سرّيت �ل�سيار�ت لنف�سها ُطرقا7؟«،»وماذ� لو 
كّنا ن�ستطيع �سحن وطبع �لأغر��ض يف �سيغة ثالثّية �لأبعاد8؟«، » وماذ� لو كان 
باإمكاننا تخزين مليار�ت �ملعطيات يف �حلام�ض �لّنووي للبكترييا9؟ «،»وماذ� 
هذه  كّل  �حليو�نات10؟«.  نقتل  �أن  بدل  �لأنبوب  يف  �لّلحم  »ُنخّلق«  كّنا  لو 

�مل�ساريع موجودة �أو معلنة لأجل غٍد قريب.
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�سيـاغــة ال�سيــاق
حتتاج �لعالمات و�ملوؤ�ّس�سات �ليوم �إىل نتائج �رصيعة. �إّنها تبحث عن هذه 
�لنقطاعات، وهذه �لّتقّلبات للتيار، وهذه �لّتوّقعات لال�ستفادة ب�سكل �أ�رصع 

من مناف�سيها.
لتنمية  مو�ئمة  �أر�سّية  خللق  �ل�سياق  تغيري  �إىل  �لعالمات  هذه  ت�سعى  وقد 
لدى  و�ملثّمن  فرن�سا  يف  �ملنبوذ  �لّلفظ  �لّلوبّيات،  رعاة  دور  �إّنه  م�ساحلها. 
2012 كان  ل�سنة  بتنظيم �لألعاب �لأوملبّية  لندن  �إّن فوز  �لأنغلو�ساك�سونّيني. 
برهانا �ساطعا. لقد �أدرك �لربيطانّيون �أف�سل من �لفرن�سيني �أّي حجج تقّدم لكّل 
ع�سو من �أع�ساء �لّلجنة �لّدولّية �لأوملبّية لنيل �رصف �لّتنظيم. �أّما �لآ�سيويّون فلم 
�لقت�ساديّة.  �ملنا�سبة لأعمالهم  �ملالئمة  �ل�سياقّية  �ل�رّصوط  �سّيئني خلْلق  يكونو� 
وميكن �ل�ستدلل مبثال موؤ�س�سة �سوين �لتي �أخذت ن�سبة �أمريكّية �إّبان �خلروج 

من �حلرب.11
�لّت�سال  ويح�رص  �سياقه.  يف  مّنا  �لو�حد  لتاأثري  متعّددة  �أ�سكال  توجد 
�ملالئمة  للم�ساهدة  ولتحفيزه  �جلّيدة،  �لّنظار�ت  �جلمهور  ليمنح  �لإ�سهاري 
ولكن  �لإ�سهار،  عرب  مبا�رصة  وبطريقة  وخيارك.  وموؤ�س�ستك  ملنتوجك، 
�سلبها  يف  يوجد  �لتي  �لآر�ء  تناوب  عرب  مبا�رصة  غري  بطريقة  باخل�سو�ض 
ورة للحقيقة �ملو�سوعّية  ادقني ما د�مو� و�عدين بال�رصّ حفّيون و�لّنا�ض �ل�سّ �ل�سّ
�أو �سادقني يف م�سعاهم على �لأقّل. وما من �سيء ناجع لتح�سي�ض �لّر�أي مثل 
حفيني �حلاملني لبطاقة �لحرت�ف. وغالبا ما كان بع�سهم ميتلك �لأدو�ت  �ل�سّ
�ملعرفة  ميتلك  �أحد  من  ما  ولكن  �خلفّية...  �لّرهانات  �أو  بالآلّيات  �ملعرفة  و 

ب�سكل تاّم.
ميكن �أن نتحّرك يف �سياقنا، ولكن ينبغي �أحيانا �أن نقدر على تطوير �أنف�سنا 
م.�ض.�إ  وهو  جديد  ��سم  وباختيار  �سيطرة.  عليه  لنا  لي�ض  �سياق  يف  للّتاأقلم 
�ل�سابقة.  �ملالّية  خيباتها  ن�سيان  على  تعمل  �أن  كوم  ورلد  موؤ�س�سة  حاولت 
تلّقى �رصبات  �أن  بعد  ي�ستعري بكارة  �إىل ل.�ض.ل حّتى  �لليوين  �لبنك  وحتّول 



48

م�ساألة  �ل�سياق  تغيري  �أّن  يتبنّي  هنا  من   .1990 �سنو�ت  يف  موجعة  �قت�ساديّة 
�رصيعة  توّهمتا ولدة جديدة  �لّلتني  �ملوؤ�ّس�ستني  لهاتني  وباهظة  �ساّقة، وطويلة 

وقدرة على �لّتج�ّسد و�لّتحّول.
هكذ� يكون �لّرهان يف كّل مّرة هو تغيري �إدر�ك �لبيئة. فمخابر �ل�سناعات 
�ل�سيدلّية �لّدولّية �أنفقت ثرو�ت طائلة على �متد�د �سنو�ت قبل �إطالق ذّر�تها 
�لّر�أي)�ل�سحفيني  قادة  �أو  �لو��سفني)�لأطّباء(  بيئة  لقولبة  �جلديد  عالجها  �أو 
�ل�سيا�سيني  �أف�سل  فيه  يتفّوق  ما  �لّر�أي هو  قولبة  فّن  �إّن  �ملحرتفني( و�ملر�سى. 

منذ �ليونان �لقدمية.
ولالأ�سف �ل�ّسديد، لقد قاد هذ� �لفّن �إىل �لّديكتاتوريّة �لتي جلبتها �لّدعاية. 
�ل�سو�ب.  ي�سبق  �ملحتمل  فاإّن  �لفكري  �لأف�سل يف حميطنا  �أو  �لأ�سو�أ  ولأجل 
ولأجل حتوير �سلوك �أو فر�ض فكرة جديدة ينبغي �أّوًل حت�سري �لّر�أي.تلك هي 

�حلقيقة �جلديدة للمجتمع �لّت�سايل. 
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الهـــــدم، كــــم هــــو لذيــــــذ !
» اإّن فكرة ل تكت�سي خطورة لي�ست جديرة باأن ُت�سّمى فكرة«

اأو�سكـــار وايلـد
الناقد الفنّــــان، يف املقا�ســــد

�إذ� كانت �حلرّية �ل�ّسخ�سّية تتوّقف عندما تبد�أ حرّية �لآخر، فالفكرة تبد�أ 
ُل �سابقتها.�إّنها تولد هّد�مة  حينما تزعج فكرة �أخرى. فالفكرة غالبا ما ت�ستبدمِ
�أو منذورة لهذ� �مل�سري �إذ� ما �أر�دت �أن متتلك فر�سة �أن ت�سبح مهيمنة. وتعني 
وتبديله  �ل�ّسائد«،  �لّنظام  قلب  ما هو »جمبوٌل على  �لاّلتينّية  لفظة »هدم« يف 
وت�سوي�سه و�إعد�مه. و �لفعل م�ستّق من كلمتني تعني �لأوىل »حتت« و�لثانية 
»قلب« �أي مترير ما كان خافيا ليطّف على �ل�ّسطح، وذ�ك هو م�سري �لأفكار: 

�أن تهيمن �أو تظّل غري مرئّية.

 ل ُتِعــّد عّجــة البْي�س دون ك�ســر البْيـ�س
ميكنني �أن �أمتلك فكرة �بتكار �أنبوبة من طبيعة جديدة تقت�سد �لّطاقة مثاًل. 
�إّنها �ستخلق �أّوًل ف�ساًل جديد� يف �ل�ّسوق �إىل جانب �لأنبوبات �لكال�سيكّية، 
�لأ�سلّية.  �لأنبوبات  نن�سى  �سيجعلنا  ما  �رصيعا  فاإّنه  �لخرت�ع  حتّقق  �إذ�  ولكن 
من  كّل  �أر�سل  وهكذ�  �ألكالني  ببطاريات  �سالني  بطاريات  ��ستبدلت  وقد 
دور��سيل و�إنرجيزر �أنو�ع لوكالن�سي ومازد� ووندر �إىل �ملقربة. ولناأخذ مثال 
�آخر للّتو�سيح، �إّن �مل�سيحّية هّد�مة عندما �أعلنت باأّن �لرّب » ي�سقط عرو�ض 

�لّطغاة، ويرفع �خلرّيين12«. 
ماهّية حر�كها.  �لهدم هي  فقّوة  تهدم فكرة موجودة،  كّل فكرة جديدة 
�أمرين متعار�سني،  تاّما وهو يعتقد يف  �أن يعي�ض ف�ساما  ول ي�ستطيع �لإن�سان 
معرفة  كّل  �إّن  معريف«.  �حلالة عن»تنافر  هذه  عند  �لّنف�ض  علم  ونتحّدث يف 
منقادة �إىل تعوي�ض �سابقتها. فالقناعة باأّن �لأر�ض م�ستديرة يفّند �لقناعة �لتي 
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كّل  ورة  بال�رصّ تدحُر  ما  فكرة  �أّن  يعني  ل  وهذ�  منب�سطة.  �لأر�ض  باأّن  تقول 
�لأفكار �ملوجودة يف �لبيئة ولكّنها تعقب و�حدة منها.

ثّم تعيد  �لّنظام �لذي وّلدها  �لّثوريّة تفّجر نو�ة  �لفكرة  �أو  »�إّن �لأ�سطورة 
كان  �لذي  مي�سال  فيليب  �لإ�سهاري  عقيدة  تلك هي  نو�ة جديدة.13«  خلق 
يعتقد �أّن �لأفكار تولد من �رص�ع �لأغر��ض �لّذهنّية: »�إّننا نتوّهم حني نريد بناء 
�سبقتها. ومن  �لتي  �ملناف�سة  �أن نهدم �لإدر�كات  �أخرى دون  فكرة يف جو�ر 
�ل�ّسخرية و�ملقارنة و�ملكر و�لق�سوة يف �لإ�سهار، لأّن كّل هذه  ياأتي دور  هنا 

�لعنا�رص لها �سفة �لهدم.«14  
تكون  فلن  و�إّل  �ملهمالت،  �سّلة  �ل�ّسابقة  �لأفكار  كّل  م�سري  يكون  ول 
لنا مكتبة لالأفكار. فغالبّية �لأفكار تبقى على قيد �حلياة، ولكّنها تدخل طّي 
�لّن�سيان �أو تفقد حيويّتها وتتوّقف عن �لنت�سار. ورمّبا تنبعث جمّدد� �إذ� ما ظهر 
فاللبا�ض  �ملالب�ض:  �لّدوري لأمناط  �لّطابع  يف�رّص  ما  يو�ئمها. وهذ�  تّيار جديد 

�لق�سري يعقب �لّطويل �لذي يعقب �لق�سري بدوره.
�لع�رص  ذ�ئقة  نقذف يف  �لإحياء حيث  �ل�سيء يف ظاهرة  نف�ض  نلحظ  �إّننا 

ثقافة �جليل �ل�سابق...
�إّن فكرة قدمية ل ت�سمحّل، ولكّنها تتال�سى ومُتحى. ول ميكنها �أن تنتدب، 
�أّن  نلحظ  �أن  �ملفارقة  ومن  تها.  ق�سّ �ل�سابة  �لأجيال  وتن�سى  قّوتها.  تفقد  بل 
�لّد�د�ئّية وهي �حلركة �لأكرث �إبد�عا يف �لتاريخ �لأدبي و�لفني، قد تد�عت يف 
على  و�سعت  للهدم حيث  و��سع  ببعد  تتمّيز  وكانت  �سنو�ت.  ع�رص  من  �أقّل 
ولكن  و�ل�سيا�سّية.  و�لفنّية  �لإيديولوجّية  و�لعو�قب  �ملو��سعات  كّل  �ملحّك 
»من يفرط يف �إحكام �لقب�سة �رصعان ما يفتُّ ع�سده«. لقد عّددت �لّد�د�ئّية 
من �أبعادها و�أفرطت يف طرق �لجّتاهات ف�سقطت يف هدم �آيل �سكلّي وغري 
ما  و�رصيعا  �ل�ّسوكي  �لّنخاع  منزوعة  �حلركة  �أ�سبحت  وهكذ�  جوهرّي، 

�نحّلت.
يوؤّكد �ملجال �لفّني �إىل �أّي حّد يكون م�سري �لأفكار هو �لهدم. فالّتجريد 
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يخُلُف �ل�سوريالّية �لتي تخلف بدورها �لّتكعيبّية �لذي يتبع �لّتعبريّية �لذي ياأتي 
با�سم  مّرة  كّل  �لنطباعّية... ويف  بعد  ن�ساأ  وقد  و�لرمزيّة،  �لوح�سّية  بعد  من 
رف�ض �لّت�سوير �لّر�سمي، ير�جع �جلديد �لأمنوذج �لغالب ونزعته »�لأكادميّية«. 
فكرتي،  تهدمه  �لذي  �ل�ّسيء  ما   « �لّتايل:  �ل�ّسوؤ�ل  �لبّتة  يطرح  ل  و�أغلبنا 
وماذ� تقلب ر�أ�سا على عقب؟ ورغم ذلك فاإّن �سلطتها �لهّد�مة �ست�سمح لها 

بالنتقال من عقل �إىل عقل بطريقة و�عية �أو غري و�عية.

اأفكــار ثورّيــة وهــدم »ناعــم« 
تتجّر�أ بع�ض �لأفكار على �لإعالن �ل�رصيح مبوهبتها �لّثوريّة. وهذ� ما يعلن 
�إذ يقرتح مناه�سو  �أو معاد�ة �لعوملة.  عنه من خالل ��سمها مثل �لربوت�ستانتّية 
�لعوملة ب�سكل �رصيح بدياًل عن �لعوملة �ملو�سومة بـ»�لليرب�لّية �ملفرطة« من خالل 
�لهياكل  منها�سة  خالل  من  �ع  �ل�رصّ ويظهر  ممكن«  �أمر  جديد  �سعار:»عامل 
�لّتعاون  منّظمة  �لّدويل،  �لّنقد  �سندوق  �لعاملّية،  �لّتجارة  منّظمة  مثل  �لّدولّية 

و�لتنمية �لقت�ساديّة، قّمة �لثمانية، و�لبنك �لّدويل.
عندما ل يظهر هذ� �مل�سار ب�سكل ت�رصيحي يف �ل�سم ميكننا �أن نعرث عليها 
يف �سيغة �سادمة مثل»�رص�ع �لّطبقات« بالّن�سبة للمارك�سّية �أو »فّكر ب�سكل 

خمتلف« �لتي ترتجم فكرة عالمة �آبل.
�سمنّية.  للفكرة  �لّتفجريّية  �لقّوة  تكون  �حلالت،  �أغلب  ويف  عندئذ، 
بع�سكم  �لّتفجريي.»فليحّب  طابعها  �إىل  ورة  بال�رصّ ننتبه  �أن  دون  تنت�رص  �إّنها 
هّد�مة  �سيٌغ  كّلها  فح�سب«،  ذلك  »�فعل  �أو  و�حلــب«،  بع�سا«،»�ل�ّسالم 
»ناعمة« لأّنها ت�سع على �ملحّك نظاما �سائد� دون �أن حتيل ب�سكل مبا�رص على 
عدّو. �إّنها تن�سئ روؤية جديدة للعامل وتقطع مع ما هو �سائد من مو��سعات من 
خالل وعٍد يوؤّمل منه ك�سب �جلمهور على ح�ساب �لفكرة �لتي ُير�د ��ستبد�لها. 
�إّن �أغلب �لأفكار �ملّت�سلة باليومي ترتّحل من عقل �إىل �آخر با�سم ملحق �ملنفعة �أو 
با�سم �للّذة �لتي حتّققها قيا�سا مبا هو موجود. �إّن �لأجيال �جلديدة من �ملنتجات 
�سو�ء كانت م�ستح�رص�ت جتميل، �أو �سّيار�ت �أو منتجات �إلكرتونّية �أو غذ�ئّية 



52

فاإّنها حتّل حمّل �ملنتجات �لقدمية وتعود كّل مّرة بربح هام�سي و�إ�سايف.

مديــح املفارقــة
ويكمن و�حد من �لأمناط �لأكرث جناعة يف �ّت�سال �لأفكار يف �سيغة �ملفارقة 
فال�ّسعار  عليها.  �ملتو��سع  �ملهيمنة  �لعقلّية  عليه  حتط  �لذي  �لغ�سن  تقطع  �لتي 
�لإ�سهاري �ل�ّسهري لإر�م »ينبغي �أن نكون جمانني حّتى ننفق �أكرث« يربهن على 
ذلك. فحيثما تتمّكن �إر�م ب�رصور مبجّرد �إعالن وعدها ببيعها لأحذية باأبخ�ض 
�لأثمان، فاإّن �لعالمة �ختارت �إعالنا يق�سي كّل من لي�سو� �إىل جانبها، باإلقائهم 
جدُّ  »�حلياة  باأّن  نيومان  موؤ�س�سة  �أعلنت  �سنو�ت  وطيلة  �جلنون.  منطقة  يف 
ق�سرية حّتى نرتدي لبا�سا حزينا«، وهذه طريقة يف معار�سة �لّطر�ز �مللّون �لذي 

�قرتحته عالمة �ملالب�ض باإق�سائها لرماديّة منط �حلياة �ملعاك�ض.
بالّن�سبة  �ملاهّية«  ي�سبق  �لفل�سفة:»�لوجود  من  ب�سو�هد  �أي�سا  ون�ستدّل 
للتيار  بالّن�سبة  كذلك«  ن�سري  ــا  و�إمّن ن�ساء  نولد  ل  »�إّننا  �أو  للوجودّية15، 
�لّن�سوي16. وت�ستغل هذه �ل�سياغات �لقائمة على �ملفارقة مثل ��ستغال �لأمثال، 
�إّنها �سياغات حتّرر حقيقة جديدة.�أّما �ملحاكاة فهي �خت�سا�ض علمي جديد 
يهدف �إىل فهم كيفّية �نتقال »�لأ�سباه«17 �أي هذه �ملعادلت �لثقافّية للجينات 
�لتي ميكن �أن نعّرفها بكونها �أفكار ُمعدية. ويبنّي هذ� �لخت�سا�ض �أّن �لأمثال 
متتلك قدرة تنا�سخ جدُّ فاعل. هكذ� مّثلت حكايات لفونتان معينا ل ين�سب:» 
كّل �سيء ياأتي يف حينه ملن �أح�سن �لنتظار«، »ع�سفور يف �ليد �أف�سل من ع�رصة 
على �ل�ّسجرة«، تلك �سيغ خالدة تنت�رص من جيل �إىل �آخر، وتتمّكن �جلّيدة منها 
من مر�جعة �ل�ّسعور �ملهيمن ومن �لّتعبري عن فائدة �سحبه مثلما هو �حلال يف 
مثل:» لُيجدي �لّرك�ض، ينبغي �لنطالق يف �لّتوقيت �ملعلوم«. �إّن هذ� ي�ستغل 
تقريبا مثل »كو�ن« يف �لّديانة �لبوذيّة وهو فكر قائم على �ملفارقة �أي �أّنه يثّبت 
يف �لّذ�كرة ويجرب على �لّتفكري.»عندما ل جتد �سيئا ت�سنعه ما �لذي تفعله؟«،« 
وت �لذي حُتدثه �رصبة يد و�حدة؟« �أو» يوجد �خليزر�ن حتت وفوق  ما هو �ل�سّ
على  �لوعي، وحتّث  لتفتيق  �ملوّجهة  �لكو�ن  من  تعبري�ت  تلك هي  عقدته«، 
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�لّتاأّمل ملعتنقي بوذيّة �سان يف �ل�سني و�لّز�ن يف �ليابان.
�إعمال  على  وتدفع  وتربك  ُتزعج  كونها  �لف�سيلة يف  هذه  مفارقة  تكمن 
�لفكر. وهذ� ما يرفع من درجة �لّتذّكر، فنحن نحفظ �أكرث �لأفكار �لتي �أدمنا 
فيها �لّتفكري. و�أف�سل �لأفكار هي تلك �لتي تنتج على �إثر م�ساركة يف �إنتاجها. 
وهنا يكمن �رّص �ملعاودة: �إّن �ملرور من �لقول»هذه فكرتي« �إىل �لقول »هذه 
فكرتنا« يجعل كّل و�حد مّنا �رصيكا يف �لإنتاج، �أي منا�سال موؤيّد� يف ماأمن من 
�لبد�ئل ماد�م قد »�سهر فكرته«. ثّم �إّن �لفكرة �لتي �سهرناها جندها تر�ّسخت 

فال ميكن باأّي حال طردها.
ل ينبغي �أن ن�سيء تقدير �لقّوة �ملحافظة لالأفكار �ملهيمنة �لتي عرفت كيف 
تفر�ض منطقها  و�أن�سارها و�سكل تعبريها مبرور �لوقت. �إّن عدد� من �لفال�سفة 
وعلماء �لجتماع مثل ر�ميون بودون �ساحب موؤّلف فّن �لإقناع، قد و�سعو� 
حمّرك ��ستغال �لأفكار �مل�ستقبلة بالربهنة على �إمكانّية تاأييد �لفاعل �لجتماعي 
جهاز  يف  �ملهيمن  �لفكر  تر�سيمة  �إنتاج  �أو  بها  �ملظنون  �أو  �خلاطئة  لالأفكار 

تفكريه.
�إّن �لوعي بقدرة �ملعاودة لبع�ض �لألفاظ مثل« عامل ثالث«، »معاقني«)�لتي 
��سُتبدلت بذوي �لحتياجات( �أو »مهاجرين«، قد �أ�سهمت يف خلق مفرد�ت 
»�سائبة من �لناحية �ل�سيا�سّية«. ومن �لآن ف�ساعد� �سنتحّدث عن»بلد يف طور 
�لنمّو« وعن»�سخ�ض منقو�ض �حلركة« �أو»�أقلّية مرئّية«. هكذ� يف نظام ترويج 

�لأفكار تكون �ل�سلطة �لهّد�مة للكلمات حا�سمة.
�أن نفهم  نقر�أها دون  �أن  �لتي ميكننا   وعلى �ساكلة  �سونيتة »نائم فال«18 
�أّن �جلندي قد مات، فاإّن �أغلب �لأفكار �لهّد�مة قد نقلت »�إىل جهاز تفكري 
بطو�عّية« �أولئك �لذين يحملونها. ولكن كّلما تك�ّسفت �ملفارقة كّلما رحلت 
�أف�سل �سبيل  �لذي يخبو يف كّل فكرة هو  �لهدم  �إّن تك�ّسف  �لفكرة ب�رصعة. 

لتزويد حر�كها. ويبدو �لهدم �ل�رصيح م�رّصعا بالعدوى.
وحني تخّرب فكرة جديدة فكرة و�فدة، فاإّنها غالبا ما جتربها على �إعادة 
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�سياغة نف�سها. فدميقر�طّية �لّرفاه مثاًل جترب �لعالمات �لّرفيعة لتخرّي تعريفات 
فهي  عيفة  �ل�سّ �لأفكار  �أّما  قّوة.  �أكرث  وفنّية  ثقافّية  �سفر�ت  من خالل  جديدة 
�أن  تتعاي�ض مع غريها دون  �أن  �لفيزياء ميكن  �خلفي�ض« يف  وت  بـ»�ل�سّ �سبيهة 
للجميع،  �لّرفاه  مع  يت�سامح  �أن  للّنخبة ميكن  بالّن�سبة  �لّرفاه  �إّن  متاما.  تق�سيها 
ولكن ل ميكن لالأر�ض �أن تكون منب�سطة وم�ستديرة يف �لآن نف�سه. �إّن طبائع 
�مل�ستقبلة  �لفكرة  مع  �جلذري  �لقطع  على  قدرتها  يف  تتمّثل  �لقويّة  �لأفكار 
مع  تو�فقا  �أقّل  فاإّنها  ثورّية  �لفكرة  كانت  كّلما  فاإّنه  تعريفي  وب�سكل  �سلفا. 

�لو�سع �ل�ّسابق.

املعار�ســة لأجــل اإثبــات الوجــود، جــدل الفكــرة
�إّننا نكرّب فكرة من  لننظر �إىل �لّتقنية �لكال�سيكّية يف �لّت�سال �لإ�سهاري، 
خالل و�سعها يف حالة تعار�ض:»ل ت�سرتو� �سّيارة فارهة، ولكن ��سرتو� �سيارة 
رونو كليو ففيها كّل ما هو فاره«. �إّن �لربهنة �ملقارنّية �لتي تعتمد �لّطرح كثرية 
�ليمني  وعلى  بقعا  يرتك  كال�سيكي  غ�سيل  �لي�سار  على  ومنها:»  �ل�ستعمال، 
�آريال يذهب بك بعيد�...« وغالبا ما تكون عمليات �لربهنة �لأقّل عقالنّية هي 
�لتي تعمل �أف�سل. مثالنا على ذلك، هذ� �لفيلم �لإ�سهاري لبومبري�ض. �إّننا نثّبت 
حّفاظة على �ملانيكان لن�سع حّد� لإفر�زها. تلك برهنة مو�سوعّيا خاطئة، فبعد 
وقت وجيز �ستمتلئ �حلّفاظة ويت�رّصب منها �لإفر�ز، وذلك حقيقي من �لناحية 
�لّذ�تّية. �إّن هذه �لربهنة جتعلنا نعتقد ب�سكل مطلق يف تفّوق حّفاظات بامبري�ض. 
ناجعة فح�سب  لي�ست  بامبري�ض  �إّن حّفاظات  �لقول:»حّقا،  �جلمهور  ويرّدد 
ولكّنها ظريفة«. وهكذ� تكون �لربهنة �أ�سّد وقعا من �لربهنة على �سكب كوب 
ة بالنفعال  للّدماغ �خلا�سّ �ليمنى  �ملاء على �حلّفاظة لأّنها ت�ستدعي �جلهة  من 
�لعبث هي من  �لربهنة بو��سطة  �إّن  بالعقل.  ة  للّدماغ �خلا�سّ �لي�رصى  ثّم �جلهة 

�ملحّركات �لأكرث جناعة للبالغة �لإ�سهاريّة.
�إّن �عتناق فكرة ما هو مبثابة �عتبارها حقيقّية �أو يف �أح�سن �حلالت »�سائبة« 
من �لفكرة �لتي تبغي ��ستبد�لها، فالنا�ض يوؤّيدون �لفكرة �إذ� ما نا�رصو� منطا يف 
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تدّل  ذ�ك �سحيح«،«نعم،�ملعجز�ت  �لقول:»نعم،  �إىل  بحاجة  �إّنهم  �لّتفكري. 
ينبغي  �لعّمال  م�ساهمة  �سحيح،  �مل�سيح«)�مل�سيحّية(،»نعم،هذ�  وجود  على 
قّوة  �أ�سّد  و�خليال  �سحيح،�لقلب  هذ�  عنهم«)�ملارك�سّية(،»نعم،  ت�سدر  �أن 
تتاأقلم  �أن  �لآلة  على  �سحيح،  هذ�  و�لعقل«)�لرومان�سّية(،»نعم،  �لّروح  من 
�لفكريّة  للرفاهة  �لإن�سان«)�آبل(. ولكّن هذه »�حلقائق« �رصورّية  �إبد�عّية  مع 
�أ�سباب �لعتقاد  لي�ست حقيقّية د�ئما ب�سكل مطلق. تلك هي  للّذهن، وهي 
يف �لأفكار �لتي ن�سهرها لأجل تعزيز قناعتنا. ومن هنا تكمن �سعوبة �خلروج 
من بع�ض �ملاآزق �لإيديولوجّية �لتي ننغلق بد�خلها �أحيانا. كان من �ل�رصوري 
�أن َيحُدث �ن�سحاق �لنبعاث يف بود�ب�ست �سنة 1956 حّتى ي�رصع مثّقفون 
�ملوؤ�س�ض  �خلري  يف  قناعتهم  مر�جعة  يف  �سارتر19  ر�أ�سهم  وعلى  معروفون 

لل�ستالينّية.

فاعليــّة الأفكــار
�جلديدة،  للفكرة  �لقنبلة«  »�سحن  ينبغي  مهْيمنة  فكرة  ــاك  �إرب لأجــل 
�ستتفّجر  �لتي  �لبيئة  على  �أثر�  ويحدث  جلّيا  تفّجرها  يكون  حّتى  وت�سليحها 
فيها. وهدفنا من ذلك �أن نتمّكن من �لقول على �إثر �إطالقها:» ل�سيء يبقى 
على حاله مثلما كان«. �إّن �حلقل �لّتناف�سي يجب �أن ي�سبه منطقة ي�رصبها نيزك، 
فالأفكار �مل�ستقبلة �ملوجودة �سلفا تتال�سى ول نب�رص عندها �إّل �لغر�ض �لّذهني 

�جلديد �لذي يحّل حمّلها.
�لأيقونات  ورة  بال�رصّ تــزدري  �أن  �أيقونتك  فر�ض  لأجــل  مدعو  �إّنــك 
�إّل �لإ�رص�ر به،  �لأخرى. وحينما ننجح يف هدم �ليقني وحّتى �إن مل ن�ستطع 
فنحن نعّو�سها باأيقونة �أخرى ن�سيطة �أكرث من �سابقاتها. �إّن فكرة ما تدخل يف 
�حلقل دون �أن حتدث �رصر� تتمّتع بكامل �حلظوظ لتتفّكك مبّكر� مثل �لنيزك 
�لذي ينفجر يف �جلّو قبل �أن يالم�ض �لأر�ض. هل توجد فكرة جديدة ل حتدث 

�رصر�؟
ورة ثوريّا يف نظر  للبع�ض لي�ض بال�رصّ بالّن�سبة  �أّن ما هو ثوري  �ملوؤّكد  من 
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�لبع�ض �لآخر. قليلة هي �لأفكار �لتي ت�سع جمموع حياتنا على �ملحّك. فمعظم 
�لأفكار ل ت�سائل �إّل حّيز� �سغري� من معتقد�تنا. ولكّن �لفكرة �لقويّة هي حتما 

قطيعة.
ل  فهو  للّتقوي�ض.  رديفا  �لنقطاع  لي�ض  �لبع�ض:  يفّكر  ما  عك�ض  وعلى 
ميحو كّل �ملا�سي. فالأمر يتعّلق باختيار �ملو��سعة �لأكرث نفعا للبناء حّتى نتحّرر 

من ر�بط غري نافع. �إّن قطع �حلبل هو ما كان مينع �لفكرة من �لّتحليق.
لتدوم،  �لتي ُبرجمت  �لعالمة  يعني تغيري فكرة  �سّيارة جديدة ل  �إطالق  �إّن 
حني  رونو  فيه  جنحت  ما  وهذ�  �لّتناف�سي.  �لق�سم  من  �ّتفاق  زحزحة  ولكن 
�أطلقت �سّيارة من نوع »�سباي�ض« وهي �سّيارة جتعلك حتيا بطريقة مغايرة، �أو 
�أكرث تفكري� يف  �أي  �أطلقت �سيارة »بريو�ض« وهي �سّيارة هجينة  تويوتا حني 

�لبيئة.فلي�ض �أف�سل من �لخرت�عات غري �لّثور�ت !
ب�سكل  »فّكر  عالمته  فكرة  ��سم  من  �نطالقا  بتف�سيل.  نكتفي  �أحيانا، 
مع  �سكلّية  قطيعة  وهي  �أبي�ض،  بود  �لأي  �سّماعة  خيط  لون  �أ�سبح  خمتلف« 
انعني. يبدو �لبتكار  �ملو��سعة للخيوط �ل�ّسود�ء �لتي د�أب على �سنعها بقّية �ل�سّ
ب�سيطا، ولكّن �أثره هائل، فلو كان جهاز �ل�ستماع يف �جليب �أو يف �جلر�ب 
فاإّننا نعلم م�سبقا �أّن �لأمر يتعّلق بـ»�أي بود«. ويف �ل�ّسارع �أو يف و�سائل �لّنقل 
�مل�سرتك نرقب من ميتلك »�أي بود«. وي�سّمي �سانعو �ل�سّيار�ت ذلك بـ»موؤّثر 
�ملكان«، وهو و�حد من �ملعايري �لأكرث �أهمّية يف عملّية �قتناء �سّيارة. كما �أّن 
�آبل مبجّرد تغيريها لهذ� �لّتف�سيل �أدخلت »موؤّثر �ملكان« يف �أجهزة �ل�ستماع. 
وقد ��ستفاد كثري� من �مل�سار �لّتخريبي بالّنظر �إىل �أرقام مبيعات �لـ»�أي بود«...
لأّننا ل  �لعبث،  من  يعرف هو �رصب  ما  ب�ساأن  �جلمهور  مع  �حلديث  �إّن 
نتو��سل �إّل ب�ساأن ما هو م�ستجّد، �إذ ينبغي �أن ن�ستلهم من كّل فكرة قدرتها 
قّوة  ويقي�ض  ليرتجم  هنا  �لّتخريب  �لّتخريب.يحلُّ  �أي  �لنقطاع  حتقيق  على 
�لفكرة حّقا روؤية جديدة، ونظاما جديد� لالأ�سياء؟ هل  �لبتكار. هل تقرتح 

حتّور ب�سكل هيكلي �لو�سع �لذي كان عليه �لعامل؟ وفيم تتمّثل هذه �لّثورة؟
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تعادل  �لقدمي  �إىل  �لعودة  تكون  وعندما  �لقدمي.  يزيح  ل  جديد  ثّمة  لي�ض 
بالتقّدم  �ّت�سمت  و�إن  حّتى  �لفكرة  فاإّن  ممّجد  قالب  يف  و�حلقيقة  �لأ�سالة 
�لّروؤية  تطوير  فر�سة  يوّفر  ما  �جّتاه  يف  حتّديا.فالإفر�ط  يتطّلب  �ّتفاقا  ت�سبح 
�أكتيفيا  بيفيدي�ض  جديدة  جزيئات  بف�سل  د�نون  �بتكرت  وعندما  �ملعاك�سة. 
�أو»برونيرتي�ض �أ�سينزي�ض« عّززت نا�ستلي بديلها:»منتجات �لألبان« �لّزبادي 
و�سمدت  لفريمر.  لوحة  مثل  للّتغيري  قابل  غري  �لقدمية،  �لطريقة  على  �للذيذ 
�ليدويّة لأكيا�ض من  �ل�سناعة  با�ستمر�رها يف  �ملو�سة  �أمام  موؤ�س�سة »فويتون« 
�جللد �أو حقائبها »مثل �أيّام زمان«. وي�ستّق هذ� �مل�سار»على �لّطريقة �لقدمية« 
�أو »مثل �أيام زمان« حر�كه من �إفر�ط �ملو�سة. وي�ستمّد �لو�حد قّوته من قوة 

�لآخر يف �إطار ر�بط ي�سّميه �إدغار مور�ن بـ»�حلو�ري« بني �لّتقليد و�لتقّدم.
�ملر�جعة.و�إذ� ما  لي�ض نقي�ض �لّتفاق و�إمّنا ت�سعه على حمّك  �إّن �لنقطاع 
مّنا  يطلب  ل  �لنقطاع  فاإّن  ثيابا  نرتدي  ونحن  نخرج  �أن  مّنا  �لّتفاق  �أر�د 
وهي  مغّطى،  عر�ء  �أي  �لّرهيفة  �لّد�خلّية  �ملالب�ض  يبتكر  و�إمّنا  عر�ة  �خلروج 

مفارقة �أطلقت ثورة يف حلظتها. �لّلبا�ض كم هو هّد�م !
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من فكرة النّاطق الر�سمي اإلى الناطق الر�سمي للفكرة

اأفكار كثرية  مقام رجل فكر حّتى نح�سل على  »ل�سُت يف   
من  وافر  على عدد  نح�سل  مقام جرنال جّيد حّتى  ل�ست يف  مثلما 

اجلنود«.
�سمفور، ماك�سيم واأفكاره. طبائع وحكايات.

�سارتر،  دون  و�لوجوديّة  �مل�سيح،  دون  �مل�سيحّية  حال  �سيكون  ماذ� 
و�لرومان�سّية دون هوغو و�لنطباعّية دون موين �أو »نزعة �لأبلّية« دون �ستيف 
جوب؟ كي توجد �لأفكار ينبغي �أن توهَب ناطقا ر�سمّيا. غالبا ما كان �لتاريخ 
فالّنماذج   »3 بي  »�آم  �لـ  �ستيف جوب تكنولوجيا  غري من�سف،�إذ مل يخرتع 
منذ  و�أمريكّية  كورية  كانت  �ل�سوق  يف  �ملعرو�سة  �ل�ستماع  لأجهزة  �لأوىل 
ثالث �سنو�ت عند �إطالق �لـ »�أي بود« �سنة 2001. ولكّنها منحت �سندوقا 
�لّرقمي  �لقارئ  منحناه  �جليل  هذ�  من  و�بتد�ء�  �لّرقمّية،  للمو�سيقى  دى  لل�سّ
�ملوؤ�س�ض  موريتا  �أكيو  به  قام  ما  �لّنا�ض  كّل  ثّمن  �لأحو�ل  كّل  �ملحمول. ويف 
�لبارع ل�سوين لخرت�عه جهاز �ل�ستماع �لذي �سنع له جناحه. ومع ذلك فقد 
�كت�سفنا موؤّخر� �أّن خمرتع جهاز �ل�ستماع �مل�سحوب بال�رّصيط �أنريا بافال وهو 
دفع  ما  وهذ�   ! 1977 �سنة  �خرت�عه يف  بر�ءة  �سّجل  قد  كان  �ملاين  �أ�سل  من 

ر �لذي �أحلقته به19. �سوين �إىل منحه �أمو�ًل طائلة لقاء �ل�رصّ
ولتحقيق �لزدهار ينبغي على �لفكرة �أن تتم�ّسك مبغّلف بارع، وقادر على 
�إديت بياف مل تكن تكتب  �أّن �ملغنّية  �سياغة �ملعادلت، ومبّلٍغ. ومثال ذلك 
نظر  رمّبا يكون هذ� وجهة  �إثارة �جلموع.  يقت�رص على  �أغانيها ولكّن دورها 
يهبها  م�سدر وحي  �إ�سناد  �أو  للفكرة  و�مل�رصوعّية  �لبالغة  �لأهمّية  يعطي  خبري 
كفالة هذه  نيل  وتت�سارع لأجل  �لو�سيلة  �لعالمات من هذه  ت�ستفيد  بهاءها. 
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�ل�ّسخ�سّية �أو تلك. كم من موؤ�س�سة ت�ستقطب زين �لّدين زيد�ن ود�فيد باكمان 
�أو كايت مو�ض �لذين �أ�سبحو� �لّتج�ّسد �لأمثل لالأناقة؟

�جلميع.�إّن  على  نف�سها  تفر�ض  �أن  للفكرة  ينبغي  ر�ئع،  مب�سري  تنعم  لكي 
�أ�سا�سّية لكي تتمّكن من �لّتحّرك من عقل �إىل �آخر باأقّل ما  �سياغتها �لأ�سلّية 
و�سعها �سمن  ملوؤّديها يف  �لأّول  �لّدور  ويكمن  نز�هتها.   من خ�سارة  ميكن 
مد�رها. ويحدث �أحيانا للفكرة مثلما هو �ساأن �للبا�ض �أن »تلعب دور �لق�ّض« 
�أو  �ملعروفني  �ملخرجني  �إّن  معاك�سا.  �لأمر  يكون  �حلالت  �أغلب  يف  ولكن 
�ملمّثلني ذ�ئعي �ل�سيت هم �لذين يطلقون �سهّية م�ساهدة �لأفالم. وي�سرّي �لّناطق 
�لّنجاح  يكون  ُمر�دها.ولذ�  لتبلغ  �أكرث  فر�سة  يهبها  حني  �لفكرة  �لّر�سمي 
و�لكتب  و�لأفالم  �لثقافّية  �ملنتجات  يف  حمّدد�.ولنا  �لإطالق  لهذ�  �لأ�سلي 
مثال على  �لفيديو خري  و�ألعاب  �لرقمّية  �لفيديو  و�أقر��ض  �لليزرّية  و�لأقر��ض 
�لّنهائي. �لّنجاح  ي�سرتط  �لأّول  �لأ�سبوع  يف  �ملنتوج  �إطالق  جناح  �إّن  ذلك. 
كْي  مّرتني  �لفر�سة  تتوّفر  �لأنغلو�ساك�سوين:»ل  �ملاأثور  �لقول  يبنّي  ومثلما 

نحّقق جودة �لنطباع �لأّول«.
ومثلما يوجد جندّي جمهول ثّمة موؤّلفني جمهولني ذوي �أفكار عظيمة. كّلنا 
نعرف �لّد�د�ئّية ولكن قّلة مّنا من يذكر ��سم قائد �حلركة تري�ستون تز�ر�. وكّل 
�لّنا�ض ي�سمع عن منّظمة �ل�ّسالم �لأخ�رص ولكّن ��سم روب هونرت �ملوؤ�س�ض يبقى 
جمهوًل. هذ� دليل على �أّن �لفكرة �إذ� ما كانت قويّة فاإّنه يجوز �أن ت�سبح �سهرية 
من  نتخّل�ض  حّتى  �سببا  لي�ض  ذلك  ولكّن  م�سهور�.  �ساحبها  يكون  �أن  دون 

كفاءة �لّناطق �لّر�سمي. 
قّلة هم �ملوؤّلفون �لذين حالفهم �حلّظ لي�سبحو� م�سّوقني بارعني لأفكارهم. 
بيع  باحثيها  من  تطلب  ل  �ملوؤ�س�سات  �إّن  خمتلفة.  موهبة  يتطّلب  وهــذ� 
�أو �لّت�سال.  �لّتجاريّة  للّت�سويق و�لأعمال  مكت�سفاتهم، ولكن لديها م�سالح 
�لذين  �ل�سرت�تيجّيني  بني  لــالأدو�ر  توزيعا  �لوكالت،  هذه  �سلب  يف  وجند 
ُيحّللون �لجّتاهات ويعّرفون �لّر�سائل ويهّيوؤون ظروف �إطالق �لأفكار وبني 
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�ملبدعني �لذين ي�سّممون �لأفالم �أو �لإعالنات. وكي نذهب بعيد� ينجز �لعمل 
يتوىّل  بتوّزعه على فريقني مكّونني من عن�رصين.  �لإبد�عي  �لفريق  يف �سلب 
�لفريق �لأّول �أمر �لكلمات، وهو دور �مل�سّمم-�ملحّرر، وي�سغل �لفريق �لثاين 
�لثنائي على  �لّتكوين  �لب�رصي. ويرتكز هذ�  بالّطابع  فيهتّم  �لفّني  �ملدير  خّطة 
�أف�سل من  قّلما نكون  �أنَّنا  ما يكون مربهنا عليه وهو  غالبا  �لّتفاق  نوع من 

ة. يحكم على �سياغة �أفكارنا �خلا�سّ
وُتعّو�ض  موؤلّفها.  مبّكر� على  يتغّلب  �لأفكار  من  به  ي�ستهان  �إّن عدد� ل 
غياب قّوة �أ�سلّية طاغية للموؤلّف بو��سطة تعّدديّة �ل�ّسفر�ء �ملعتمدين. و�ستغدو 
�لّطاقة هي نف�سها مبعنى �لقدرة. ومزّية هذ� »�لنقطاع« �أّن كّل حمّرك فردي 
ويكيبيديا  موقع  �أّن  �إذ  �لإنرتنات.  تطّور  بو��سطة  �لفكرة  يحوز  وكاأّنه  يحيا 
�متالكهما،  �أحد  يّدعي  �أن  دون  �جلميع  ذّمة  على  فريفوك�ض  بحث  �أو حمّرك 
فكّل م�ستخدم لالإنرتنات ي�سعر بتحّمل �مل�سوؤولّية يف مكان �لن�ساط �جلماعي.
ويف يوم �سدور �لّن�سخة �لأخرية من برجمّية �لإبحار فريفوك�ض دعت موؤ�س�سة 
وجتاوب  �ليوم«،  »حتميل  عملّية  �إّبان  حا�سد  تنزيل  �إىل  م�ستخدميها  موزياّل 
م�ستخدمو �لإنرتنات فحّملت �لربجمّية من قبل �أكرث من 8 ماليني م�ستخدم يف 

�أربع وع�رصين �ساعة) رقم قيا�سي �سّجل يف مو�سوعة غين�ض21 (.
لينيك�ض  موؤ�س�سة  باين  �إّن  بالنتباه.  فهو جدير  لينيك�ض  موؤ�س�سة  مثال  �أّما 
�أ�سبح جنم �لإنرتنات حني جتّر�أ  ليني�ض تروفالد �لذي  �لذي وهبها ��سمها هو 
على �قرت�ح بديل »جماين« تبعا للمنطق �ملهيمن مليكرو�سوفت. �إّنه يو��سل �ليوم 
يف متابعة تطّور لينيك�ض، ولكّن هذه �ملوؤ�س�سة قد �أ�سبحت يف ذّمة مطّوري 
�لرب�مج من كّل �أ�سقاع �لعامل �إىل درجة �أّن كثري� من �مل�ستخدمني يعتقدون باأّن 
لينيك�ض هو ��سم �لأيقونة �لتي تّتخذ �سكل طائر �لأوك ولي�ض �سكل �ساحبها. 
�إّن حت�سي�ض �مل�ستخدمني بامل�سوؤولّية له بعد نافع، فامل�ستعمل لهذه �لربجمّية �حلّرة 

له حظوظ و�فرة يف ��ستعمالها �إىل ما ل نهاية...
�أ�سحابها:  �أ�سماء  حتمل  �لعالمات  من  به  باأ�ض  ل  عــدد�  جند  هكذ� 
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�لتي  �لعالمات  ومتّثل  ريكار...  بونديال،  لوزيور،  رونو،بيجو،مي�سالن، 
�لعامل. ول يحدث  �ملوجودة يف  �لعالمات  ن�سف  �أكرث من  ل�ساحبها  تن�سب 
ذلك لنق�ض يف �لإبد�عّية �أو بفعل جنون �لعظمة، ولكن بب�ساطة لأّن �لعالمة 

تعيد يف �لبد�ية ق�سطا من دْينها ل�ساحبها.

العثــور علـى ناطـق ر�سمـي جّيــد
يجوز للفكرة �أن تنت�رص دون �أن تعتمد على �سخ�ض ما، ولكن ميكنها �أن 
تك�سب كّل �سيء و�أن ت�ستفيد من �لقدرة �مل�رّصعة �لتي يجلبها لها ناطق ر�سمي 
ح�سن �ل�ّسمعة.هكذ� ��ستفاد ري�سار برون�سون.�إّن �ل�ّسخ�سّيات �ملعروفة جتلب 
�إئتمانا �إ�سافّيا. ويحدث ذلك من خالل وديعة �لأفكار حيث متنح �ل�ّسخ�سّيات 
�سبكة عالقاتها. وبف�سل �لإنرتنات ت�سعى �لعالمات �لّتجاريّة �ليوم �إىل جذب 

�لعنا�رص �ملوؤّثرة يف ف�ساء �ملدّونات لرتّوج يف �ل�سبكة باأ�رصها.
�نت�سار �لفكرة.  للرّتفيع من �رصوط  لقد حّددت �لإير�د�ت ب�سكل تقريبي 
�لعتبار  بعني  و�لأخذ  لإدر�جه،  للهدم  �أق�سى  حّد  عن  �لبحث  بغاية  وذلك 
عن�رص �لبيئة يف �إطالق �لفكرة، و�سقل �لختالف يف مد�ر �لّزمن و�لبحث عن 
ناطق ر�سمي جّيد. ويعلم �لبع�ض كيف يت�رّصفون بطريقة طبيعّية. ولكن مل ي�سع 
�أو ري�سار برون�سون  �أو �ستيف جوب  �أو كارل مارك�ض  كّل من لوي با�ستور 

ور�ء ذلك.
وكّلما كان للموؤّلف �إئتمان خا�ّض كّلما حظيت فكرته بامل�رصوعّية �أكرث. 
�كت�ساف  من  �حلياة  يف  �أف�سل  ينطلق  فر�نكلني  لبنيامني  �خرت�عا  فاإّن  ولذ� 
ملجهول يف م�سابقة ليبني. ول�سّك فاإّن رولند مورينو خمرتع بطاقة �ل�رّصيحة 
برهن �أّننا ميكن �أن نبد�أ من �لقليل لنفر�ض �جلديد. ولكّن �خرت�عه بلغ ن�سجه 
لدى �لّر�أي �لعام يف �لوقت �لذي �سقطت بر�ءة �خرت�عه يف �لقطاع �لعاّم. كان 

ذلك �أمر� قا�سيا جّد�.
 ويف ما تبّقى، ل ميكن �لكتفاء باأن تكون مبدعا �رصعّيا، بل ينبغي معرفة 
�إّن �لّنفاذ  �ألفاظ مو�ئمة للمرحلة وللبيئة ولـ»قادة �لّر�أي«.  ترجمة �لفكرة يف 



63

لــة
لقات

رة ا
كـــ

الف

�إىل �جلماهري �أمر حمّدد. فالقول �ملاأثور: »ل ُنعري �إّل �لأغنياء« هو متكّيف مع 
حياة �لأفكار �لتي حظيت بالّنفاذ �إىل �مل�رّصعني بالرّتويج ولها �متياز حا�سم على 
تلك �لأفكار �لتي مل تنل هذه �حلظوة. �إّن �لإنرتنات وهي �سبكة �ل�ّسبكات ل 
تناوبا  جتد  �لتي  �لأفكار  ولكّنها وحدها  فيها،  تعرب  �لأفكار  فكّل  �سيئا.  تغرّي 
هي �لتي تتطّور حّقا. و�أ�سبح »جو�ست« وهو م�رصوع موقع �لتلفزيون على 
�خلّط ملخرتعي كاّز� و�سكايبي، م�سهور� لدى م�ستخدمي �لإنرتنات يف �لعامل 
باأ�رصه يف ب�سع �ساعات. ولكن ل ميكن �لّتعويل على  وجود �لّناطق �لر�سمي 
فح�سب �إذ� كانت �لفكرة تفتقر �إىل �لّنف�ض. ولذلك مل يحقق »جو�ست« �لفوز 

�ل�ّساحق22.
�لعقبات ولتفر�ض نف�سك. و�لقوى �ملحافظة  لتجاوز  �ملثابرة �رصورّية  �إّن 
مبر�حل �سعبة  ميّرون  �ملبدعني  وبع�ض  فيها.  منازع  قّوة ل  متتلك  عاّم  ب�سكل 
قبل �أن يجدو� طريق �لّنجاح. ويف ذهن كّل و�حد مّنا فان غوغ �أو �سوبرت 
�لذي مات عن عمر 31 �سنة ب�سبب �لتيفوئيد ومل يعرف �لّنجاح �إّل يف ح�رصة 
قّلة من حمّبيه. هذ� دون �أن نح�سي �لعباقرة �لذين مل يتفّطن �إليهم قومهم مثل 
�لق�ّض �لنباتي �لّنم�ساوي يوهان غريغور ماند�ل �لذي بقي جمهوًل طيلة حياته، 
و�أ�سبح �ليوم معروفا باعتباره موؤ�س�ض علم �لور�ثة، �إذ تبنّي لنا قو�نني ماند�ل 

�لّطريقة �لتي تنتقل فيها �جلينات من جيل �إىل جيل.
هنا يكمن �لدور �لأ�سا�سي للناطق �لر�سمي. �إّن �مل�سيحّية مدينة كثري� لقلم 
عليهما  ��ستحال  �لّلذين  و�لبن  �لأب  مكان  �ّتخذ  لقد  بول.  �لقّدي�ض  ولغة 
�لكتابة بنف�سهما. وتعود �سمعة »نايك« �إىل لعب كرة �ل�سلة ميكائيل جوردن 
من  �ملثايل  �لر�سمي  �لّناطق  وي�ستفيد  كنايت  فيل  موؤ�س�سها  �إىل  تعود  مّما  �أكرث 
�لختبار �ملوؤ�س�ض على �ملعرفة �لّنظرّية �أو على �ملعارف �لّتطبيقّية. �إّن �ل�ست�سارة 
جّد هاّمة �إىل درجة ل ميكن �إهمالها... لقد كانت موؤ�س�سة »بيما« حتت�رص لول 
�أن ر�أينا �سنة 1994 مادونا وبر�د بيتي وليناردو دي كابريو ينتعلون �أحذيتها. 
�إّن بد�ية �لعودة تكون على غاية من �لّنجاعة �إىل درجة �أّن قّلة من �لنا�ض كانو� 
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لو�حد من منتجي هوليود وقد  بارعا  تعني م�سار� جتاريّا  �مل�ساألة  �أّن  يدركون 
�أ�سبح م�ساهما يف هذه �لعالمة �لّتجاريّة...

ولو قمنا بتاأجري �لّناطق �لّر�سمي فيمكن �أن يكون ذ� م�سد�قّية وناجعا. ول 
�لوم�سات  �إحدى  تياري هرني يف  �أو  �أّن وجود كايت مو�ض  �أحد ي�سّك يف 
�لإ�سهاريّة يكون مدفوع �لأجر، ولكّن هذ� ل يجعلك ت�سمئّز من �رص�ء �أكيا�ض 
ق�سطا  للّنجوم  ُنعري  �إّننا  متاما.  �لعك�ض  على  بل  نايك،  �أحذية  �أو  لونغ�سامب 
فاإّنهم ل  معتربة  مالّية  لو ح�سلو� على حقوق  �أّنه حّتى  ونفرت�ض  �لإيتيقا  من 
يتلّقى  �لفّنان  �أّن  �لإ�سهاريّة)�أعلم  �لّلعبة  �سفرة  فّك  �إّن  يكرهون.  عّما  يعلنون 
�أو�ملنتوج( هي عملّية �سبيهة بو�سعّية »�لّدرجة  �أجر� ليقول خري� عن �لعالمة 
�لثانية« حيث يبدو �لّناطق �لر�سمي يلعب دور� غري مثّمن، وغالبا ما يكون �أكرث 
جناعة. �إّن �لأفالم �لتي تقوم باإخر�ج لعبي كرة �لقدم، �إريك كونتونا ملوؤ�س�سة 
بيك، رونالدينو ملوؤ�س�سة نايك �أو حملة »�لّديك �لريا�سي« حيث جند كّل من 
كّل  ريا�سي،  �أكرث من حتدٍّ  بُدعابة يف  يتباريان  لو�ب  و�سيبا�ستيان  نو�ه  يانيك 
هذه �ل�ستخد�مات تعمل على هذ� �ل�سجّل. وتخلق هذه �لو�سعّيات �ملتحّيزة 
م�سد�قّية  من  وتزيد  �أعلم(  باأّنني  تعلم  باأّنك  �جلمهور)�أعلم  مع  �رصّيا  تفاعاًل 
�لر�سالة)�حلّجة على ذلك باأّن �لعالمة �لتجارّية و�لّنجم متو�طئني بقطع �لّنظر 

عن �لعتبار�ت �ملالّية(.
�أي�سا، ومثالنا  �أن يكون مكلفا  �إخر�ج ناطق ر�سمي غري ماأجور ميكن  �إّن 
�لأحمر  �ل�سليب  قبل  من  كارمبو  لأدريانا  �جلّيد  �ل�ستخد�م  �سورة  ذلك  يف 
فر�ء  دريات �ل�سّ �لفرن�سي يف ن�ساطه �ملعتاد �أو لكارل لجرفلد فيما يّت�سل بال�سّ

حلماية �لّطرقات.

ال�ستفــادة مــن ال�سجـــال وا�ستاتيجيـــة الإخـــوة الأعـــداء
 ثّمة ��سرت�تيجّية �أخرى ناجعة وهي �لعرت�ف �لعلني من قبل خ�سومك.
تفيد  ما  عادة  �لأف�سل«  »�خل�سم  مع  �ملو�سوعي  �لّتحالف  ��سرت�تيجّيات  �إّن 
بني  �ع  �ل�رصّ �إىل  فر�يزر  بني حمّمدعلي وجو  �لكالمّية  �مل�ساّدة  ومن   . �لفاعلنْيمِ
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وناد�ل،  فاديرر  وكانيدي،  كا�سرتو  وبوليدور،  �أنكاتلي  و�سينا،  برو�ست 
�ملو�جهة  �أّن  يوؤّكد  ما  ذ�ك  ورو�ّسو،  فولتري  نن�سى  �أن  دون  و�سيغو،  �ساركو 

ُت�سادر �ل�ّسجال وتكبح دخول �أطروحات �أخرى يف �حلقل.
�مل�سيحّية  تاريخ  �إّن  �أ�سخا�ض.  جمموعة  �لّر�سمي  �لّناطق  يكون  �أن  وميكن 
يتمّثل  �ملثايل  و�لو�سع  فكرة.  تبليغ  �لّتابعني جنحو� يف  من  �إثني ع�رص  �أّن  يبنّي 
�ل�ستجابة  على  قــادرة  متنا�سقة  حركة  �إطــار  يف  �ملوؤّدين  �سبكة  هيكلة  يف 
لالعرت��سات ولنمّو �لبيئة. لقد �أدركت �لأديان �لكبرية مزيّة تنظيم دون �سائبة 
ي�سمح لآلف من �مل�سالك يف �لعامل برّمته �أن حتمل �لكلمة �لطّيبة. بالإ�سافة 
�إىل �أّنه بف�سل تعّددّية �لّناطق �لر�سمي يتمّكن �حلزب �لأكرث ت�سّتتا يف �لعامل مثل 

�حلركة �لبيئّية �أن ينجح يف تقدمي فكرة حماية �لبيئة يف �ملجتمع...
�ض ناطق ر�سمي مدر�سة للفكر �ملن�سّق يحدث �أْن تعّزز بفعل   وعندما يوؤ�سِّ
ويعار�ُض  �لفرويديّة،  �لالكانّية  تعار�ض  عندما  �لأ�سلي:  �لفكر  �سلطة  �خلري 
كّل هذه  و�مل�سيحّية،  �لّتحليلي  �لّنف�ض  علم  ويعار�ُض  �لكاثوليكّية،  �لإ�سالح 

�لجّتاهات تنتهي بك�سب �لّرهان يف نهاية �ملطاف.
نغرّيه  متى  نعرف  �أن  ينبغي  �أبديّا.  �سخ�سا  لي�ض  �لر�سمي  �لّناطق  ولكّن 
وهو  »لوريال«،  ملثال  بالّن�سبة  ُموحى  ب�سيء  �لأمر  تعّلق  و�سو�ء  وجنــّدده. 
�لفكرة  �لّدو�م.�إّن  ي�سمن  �لّتجديد  فاإّن  �سيا�سي  لفكر  حملة  �أو  ي�ستحّقه،  ما 
�لأوروبّية تعاين من عدم وجود خليفة كفء جلون موناي �أو روبري �سومان �أو 
جاك دولور. �ألي�ض من مهاّم �لّرئي�ض �أن يتمّثل �أوروبا بدل �أن يتمّثل جلنة �سّيئة 

�ل�ّسمعة ول تتمّتع ب�سعبّية؟

القــول الــذي يحـــدُث اجللبـــة
�لثقب«  »ي�سنع  كيف  يعرف  �أن  ينبغي  ثقل  له  �لذي  �لّر�سمي  �لّناطق  �إّن 
ليكت�سب  �ملكتوبة  �لإعالم  و�سائل  �إىل  �لّنفاذ  �إىل  في�سعى  �لإعالم،  و�سائل  يف 
ح�سور�، وي�سعى �إىل �لإعالم �لّتلفزي ليك�سب �سطوة �لّتاأثري. ل�سيء �أجنع من 
ب�سعة ثو�ٍن يف �لّن�رصة �لإخبارّية لل�ساعة �لثامنة على قناة فرن�سا1. �إّن كولي�ض 
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�أطلق برنامج »مطبخ �لقلب« بف�سل نفاذه �ملبا�رص يف و�سائل �لإعالم: برنامج 
يومي على قناة �أوروّبا1، وجموعة من �لّدعو�ت ب�سكل �سبه دوري يف �لّتلفزة. 
غد�ء  مليون   90 من  �أكرث  قادمة.  �سنة  وع�رصين  �أربعة  حتيا  �أن  لفكرته  وميكن 
قّدمت لأكرث من 700.000 �سخ�ض من قبل 1950 مركز�23، وهو جناح ل 
�أ�سبحو� مثل �لق�ساو�سة  �لّتع�ساء، �لذين  يد�خله �ل�ّسك، حافظ عليه فريق من 

ناطقني ر�سميني يف �لّدعاية للق�سايا على �مليد�ن ويف �لّتلفزة.
�لإعالمي،  ي�ستخدم وقت حديثه  يعلم كيف  �أن  ينبغي  �لفكرة  موؤّدي  �إّن 
�لتلفزيّة ل  للّن�رصة  �لق�سرية  فاملّدة  �لو�سيلة �لإعالمّية:  و�أقلمة خطابه وفق منط 
�لّناطق  على  ينبغي  عاّم.  �جتماع  مّدة  تتطّلبها  �لتي  �ل�سياغة  نف�ض  ت�ستدعي 
�لتي  �لفكرة  عن  �لّتعبري  على  و�لقدرة  �ل�سياغة«  نا�سية   « ميتلك  �أن  �لر�سمي 

يد�فع عنها بطريقة مده�سة وموجزة.
كّل و�حد مّنا نق�ست يف ذ�كرته تلك �لكلمة �لأثرية»مناف للعقل« جلاك 
2000 ويف خ�سّم �لف�سيحة حول »�رصيط ماري« �لذي  �سري�ك. يف �سبتمرب 
��ستطاع جاك  باري�ض،  لبلديّة  رئا�سته  فرتة  م�سبوهة يف  مالّية  بعمليات  يّتهمه 
�لذي  �لوقت  �ملدّوية، يف  �ل�سياغة  بف�سل هذه  �لورطة  من  يخرج  �أن  �سري�ك 
ظّن معظم �لّنا�ض �أّنه وقع يف ماأزق، ولكّنه يف �لّن�رصة �لإخباريّة لقناة فرن�سا 3 
ة منافية للعقل«، كانت �لعبارة �لأخرية  �إّننا �ليوم نتد�ول ق�سّ فاجاأ �جلميع: » 
قد �أحدثت لغطا �أكرث من ملّف �لق�سّية نف�سها. هكذ� حني ت�ساغ �لفكرة يف 

قالب هّد�م ميكن �أن توقع �لّنا�ض يف بر�ثنها.
�لّنمط  �لر�سميني مل يكونو� عباقرة يف �لرجتال، فهذ�  �لّناطقني  �إّن غالبّية 
�لع�سف  ح�س�ض  يف  �لإعالمّية  �لّتدّخالت  يف  كثري�  ُوّظف  �ل�سياغات  من 
�لّذهني. ويعّد م�ست�سارو �لّت�سال وخرب�ء �لّدعاية �إطاللت قادرة على لفت 
�لنتباه و�إدخالها حّيز �لّتد�ول يف �أجهزة �لإعالم. وفيما يتعّلق بكلمة »مناٍف 
�هتدى  �لذي  فيلبان هو  �أّن دومينيك  فيبدو  �سري�ك،  ��ستخدمها  �لتي  للعقل« 

�إليها با�ستخر�جها من �سجّل �ل�ّساعر �أرتري ر�مبو.
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�إّن �لإطاللت �لبديعة و�لتي تبدو مرجتلة هي من �ل�ستثناء�ت، مثلما هو 
�ساأن �جلملة �ل�ّسهرية:»�إّنك ل متلك حّق حيازة �لقلب« �لتي ��ستعملها جي�سكار 
دي�ستان يف مو�جهة فر�ن�سو� ميتري�ن �سنة 1974.ومنها �أي�سا �ل�ستفز�ز �ل�ّسهري 
�لذي قام به ديغول حني �أعلن يف مونريال:»عا�ض �لكيبيك حّر�«، ول �سّك 
فاإّن هذه �جلملة غري مرجتلة. ويف ر�أي د�يل تومب�سون، موؤّلف كتاب ديغول 
يف  »يدور  لالأطل�سي:  عبوره  �أثناء  مر�فقيه  �إىل  �أ�رّص  �جلرن�ل  فاإّن  و�لكيبيك، 
. هذه هي �ملنا�سبة  خلدي باأنني �ساأ�سيب �سهما، قد ُيدمي ولكن لي�ض منه بدٌّ
�لأخرية �لتي ن�سلح فيها نذ�لة فرن�سا24..« ميكننا �أن نلعب دور �جلرن�ل، فتكون 

بحوزتنا �أفكار قويّة،  ول نن�سى حت�سري دعو�نا �لتي نحملها...
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كيف نطلق فكرة دون اأن تهوى على روؤو�سنا

       »الأفكار �ساأنها �ساأن مواعيد الغداء، اإذا اأردنا اأن نلفت النتباه 
فغالبا ما ناأتي متاأّخرين.«

فرناند فاندرام، اأ�سحاب احلظوة

�إّننا نهم�ض يف �أذن �خليول، ولكّننا ل ننب�ض بفكرة يف �أذن جارنا. ولكي 
جيج �لّطاغي ل يكفي �أن ن�ستخدم �لهم�ض، حّتى و�إن كان �لهم�ض  نخرتق �ل�سّ
ن�سعها  ن�رصبها ول  �إّننا  �لبازبول،  ي�سبه كرة  ذلك  �إّن  دور�.  يلعب  �لأذن  يف 

بلطف على �أر�سّية �مل�رصب.
ولأجل بلوغ �ملق�سد �أو �ملد�ر �جلّيد ينبغي جتاوز �لعر�قيل.ثّمة ماليني من 
غرية و�سول �إىل �ملثل �لكبرية،  �لأفكار تت�سارع كّل يوم، بدًء من �لأفكار �ل�سّ
لأجل غزو عقولنا. ولكي تعي�ض �لفكرة وهي على قدر من �لعبقريّة فينبغي لها 
�أن تك�سب قدرة على �أن ت�ستحوذ على �ل�ستماع وهي يف غمرة هذه �لّنغمات 
�ملتنافرة �لتي تتكاثر يومّيا على �لإنرتنات حّتى �أ�سبحت مقهى عمالق للّتجارة 
�لعاملّية. ويف �ملحيط �لفكري تتبارى �لفكرة مع كّل �لأفكار �أّيا كانت طبيعتها 

فت�سعى كّل يوم �إىل جذب �لنتباه و�للت�ساق بعقولنا.
بالأفكار  قيا�سا  بال�سيطرة  يكتفي  �أن  ينبغي  ل  فكرة  �إطالق  فاإّن  ولذلك 
�ملنت�سبة �إىل نف�ض �ل�سجّل، ولكن قيا�سا �إىل جملة �لأفكار �لتي تتحّرُك كّل يوٍم.

اختيــار زاويـــة الّرمايـــة
و�سائل  تكت�سب  ول  �لّزجاجة.  عنق  من  �لو��سع  بعده  يف  �لّتو��سل  ميرُّ 
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�لإعالم �حلا�سدة �إّل م�ساحة حمدودة. �إّنها ت�سع �أولوّيات �ملعلومات �ملن�سورة. 
�أن تبلغ يوما �أجوف �أف�سل من �أن ت�سهد يف �مل�ستقبل �لقريب حدثا كونّيا ل 

ميّت ب�سلٍة �إىل �أفكارك. 
�لإ�سار�ت  كّل  تكون  �أن  فكرتك،فينبغي  �إطالق  يف  تنجح  �أن  ولأجل 
فاإّن  كورو،  قاعدة  من  �أريان  �ساروخ  �نطالق  وقت  ففي  خ�رص�ء.  وئّية  �ل�سّ
�ل�سياق �ملناخي ينبغي �أن يكون مالئما.وهذ� ما يتطّلب �لقيام بتحليل �ل�سياق 
اروخ و�سحن �لّطاقة �لهّد�مة للفكرة، وحتديد �لّناطق �لّر�سمي،  قبل �إطالق �ل�سّ

وتقدير �سياغة �لّر�سالة و�ختيار و�سائل �لإعالم �ملنا�سبة.
�إّن حلظة �لإقالع جّد رئي�سّية. ويف �أغلب �حلالت من �لأف�سل �أن نكون 
فكرتك  باإثبات  ي�سمح  ما  وهذ�  �لأخريين.  من  نكون  �أن  على  �لأو�ئل  من 
باملعنى �لقانوين للكلمة �سو�ء تعّلق �لأمر بفكرة قابلة للّتج�سيد وميكن �أن نثبت 

ل �لأ�سيل على �لّن�سخة. ن�سبها. �أّما �ملقّلدون فيعتربون ُتّبعا وغالبا ما ُيف�سّ
ويف بع�ض �حلالت، ُي�ستح�سن �أن نبقى يف و�سعّية �لنتظار على �أن نتبع 
�لآخرين يف م�سحهم للج�ّض لأجل ��ستعادة �ل�سيطرة. وذلك م�رصوط بالّطبع 
بجلب فارق ممّيز على ما هو موجود.ولقد ر�أينا كيف �كت�سحت موؤ�س�سة �آبل 
�سوق �أجهزة �ل�ستماع م.بي3 لأّن هيئتها وت�سميمها مرتبط بربجمّية �إي تونز، 

وكانت ثوريّة ومتفّوقة ب�سكل مو�سوعي على مناف�سيها.
ثّمة �أفكار كثرية جمه�سة ُتبعث من جديد لأّن �ل�سياق قد تغرّي �أو �أّن �ئتمان 
يذكر  مّنا  من  متفّوقة.  �أ�سحت  فكرة  �سكل  يف  و�سياغتها  �لّر�سمي  �لّناطق 
نزعة �لبابوفّية؟ هذه �لعقيدة �لتي ��ستبقت �ل�سيوعّية. �إّن عامل �لهند�سة فر�ن�سو� 
نويل بابوف �ملعروف با�سم غر��سي بابوف، هو من �ساغها. وبف�سل موؤ�مرة 
د�رة فكرة �مل�ساو�ة بني �لب�رص بف�سل ت�ساركّية  �لأند�د �سنة 1976 و�سع يف �ل�سّ
�لأر��سي وو�سائل �لإنتاج ونادى  مبو��سلة �لّثورة لتحقيق هذه �ملر�مي. وكان 
لن�سهد ظهور �لربوليتاريا  ننتظر ما يقارب �خلم�سني �سنة بعد ذلك،  �أن  علينا 
�لتي وهبها مارك�ض كّل طاقته، و�لتي �سن�سّميها لحقا بال�سيوعّية �أو �ملارك�سّية، 
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ولكّننا ل ن�سّميها �لبّتة بـ»�لبافويّة«..هكذ� تتو�رى �أفكار �سيا�سّية مثلما تتو�رى 
�لخرت�عات، �إّنها غالبا ما تكون ثمرة مبدعني متعّددين يكابدونها كّل وفق 

طريقته �إىل �أن يطبعها و�حد منهم مبي�سمه ويحوزها.

النفالت من اجلاذبّية الأر�سّية
 كّلما دخلت فكرة جديدة �ملجال، فاإّنها تخرتق �ستار �ملقاومة. �إّن �لّتفكري 
�ل�ّسائد حمافظ ويعمل على �ملقاومة حلفظ �سيادته. ومثلما يف�رّص �إدغار مور�ن، 
و�لّدح�ض  �لنتقاد�ت  مقاومة  �إىل  ت�سعى  �أفكار  »�أنظمة  يف  �لأفكار  تنت�سب 
كانت  وكّلما  ت�سوي�سها.  �إىل  ي�سعى  من  كّل  �إق�ساء  �إىل  وترمي  �خلارجي 
�لفكرة جذريّة، كّلما �أزعجت �لّنظام �لقائم، وكّلما توّلد طاقات عدو�نّية يف 
�إّن �لفكرة �ملحورّية حلملة نيكول �ساركوزي يف �سنة 2007 هي  مقابلها25. 
»لتعملو� بجّد كْي تك�سبو� �أكرث« وكادت �أن تختنق ب�سبب �لإدر�ك �لّطاغي 
حل�سارة �لرّتفيه �ملتج�ّسدة يف فكرة �ختز�ل زمن �لعمل »وتقّدم �لـ35 �ساعة«. 
جو�سبان  لليونال  �لأ�سا�سّية  �لفكرة  هي  �مل�رّصدين«  و�سع  �سعار»�إنهاء  وكان 
�إعانة  2002 قد ترعرعت حتت �رصبات جمعّيات  �سنة  �لرئا�سّية  �إّبان �حلملة 
�إعادة  لحظو�  حني  �لّدمياغوجيا  �إىل  �ن�ساقو�  �لذين  ماأوى  دون  �مل�رّصدين 

�لعتبار لوجودهم.
يف كّل يوم متوت �ملاليني من �لأفكار ب�سبب ف�سلها يف عبور �حلقل �ملعاك�ض 
لالآر�ء �ملهيمنة. وميكن �أن تاأخذ �ملقاومة �سكل �ل�سلبّية �أو تكون ن�سيطة. �إّن دور 
�للوبيات يتمّثل يف �لإجهاز على كّل تخريب ي�سائل �لّنظام �لقائم وهو ما يز�ل 
يف �ملهد.ذلك �أّن �لّلوبي �خلا�ّض مبنتجات �لألبان ينا�سل �سّد فكرة »ميكن �أن 
�لنووي لأجل �عتباره كطاقة بديلة  ّحة«. ويتحّرك  يكون �حلليب م�رّص� بال�سّ
ونظيفة. �إّن عامل �لأفكار هو مبثابة غابة، ف�ساء عدمي �لّرحمة ي�سعب �حتالله.

وميكن �أن تفنى �لأفكار لأّنها مل تطلق بقّوة كافية. ومع ذلك ل يجب �أن 
نهاَب �ملعركة. وعندما تكون �ملو�جهة ل منا�ض منها فينبغي �أن نتحّملها. �إّن 
�ملت�سّدرة لالهتمام. ففي  �لفكرة  ي�سمح مبقارعة  بقدم  �لفكرة قدما  م�سارعة 
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�سنة 1960 ��ستطاعت موؤ�ّس�سة »�أفي�ض« لكر�ء �ل�ّسيار�ت �أن تكت�سب م�سد�قّية 
بف�سل �نخر�طها يف �لإ�سهار �ملقارن مع �لقائد �ملتفّوق موؤ�س�سة »هارتز« يف 
و�حدة من �حلمالت �لأكرث �سهرة يف تاريخ �لإ�سهار �لأمريكي. وكان �سعار 
�حلملة: » لأّننا نحتّل �ملرتبة �لثانية )بعد هارتز( فاإّننا جمربون على بذل �جلهد«، 
�خلدمات  �أمثلة  من  �أفي�ض  وعّددت  �جلهد«26  ق�سارى  »نبذل  وبالإجنليزيّة: 
منف�سة  وجود  �سورة  يف  �لكر�ئّية  �لقيمة  رّد  �إىل  �لأمر  بها  لي�سل  �لتناف�سّية 
رقم  من  �حلرفاء  �إىل متكني  �أي�سا  �لأمر  بها  بال�سيارة، وو�سل  مّت�سخة  �سجائر 

هاتف رئي�ض �ملوؤ�س�سة يف حال ت�سّكيهم من �سوء �خلدمات.

اإ�سعال الّدوافع الإ�سافّية
مبرور  طاقتها  كّل  �آلّيا  تفقد  فهي  �جلّو،  تطلق يف  بقذيفة  �لفكرة  تت�ساوى 
عربت  كّلما  �إقالعها،  عند  بقّوة  يدفعها  �أن  مطلقها  ��ستطاع  وكّلما  �لّزمن، 
�إّنها  بالءها.  مد�ها وو�جهت  �ّت�سع  وكّلما  �ملعاك�سة،  �لقوى  مطبات  ب�رصعة 
بديلة.  فكرة  هيمنة  �إمكانّية  تخلق  لأّنها  خطرية  فكرة  ولكّنها  قدرّية  لي�ست 
فكرة  لأّن   2000 �سنو�ت  يف  ُطرح  �لإ�سالمي  �حلجاب  حول  �جلدل  �إّن 
�إطالقها  يعاد  ناعمة، ومل  �أ�سبحت فكرة  للمدر�سة  �أ�سا�سا  باعتبارها  �لاّلئكّية 
منذ �ملناظرة حول �لّتعليم �خلا�ّض يف �سنو�ت 1980. وهو �لأمر نف�سه بالّن�سبة 
للفكرة �لأوروبّية �لتي تهاوت �أمام �رصبات »�ل�سياديني« و�أعد�ء �لليرب�لّية �إّبان 

�ل�ستفتاء �لّد�ستوري ل�سنة 2005.
تتحّرك وتتبادل وحتتّك وتنتج ردود فعل  �لفكرة من طينة حّية، فهي  �إّن 
»�لّلغة  �ساأن  هو  مّيتة)مثلما  فهي  �خلاملة  �لفكرة  �أّما  د�ئم.  ب�سكل  جديدة 
ل  ولكّنها  �مل�سرتك  �لأ�سا�ض  �إىل  تنتمي  �إّنها  لها.  مفعول  ل  �أّنها  �أي  �ملّيتة«( 
ت�سافر من عقل �إىل عقل. لقد فقدت قّوتها، و�ختزل عدد �لأ�سخا�ض �لذين 

يتقا�سمونها)بوعي �أو بغري وعي( وينخرطون يف �لّدفاع عنها �إىل �أن تبّددو�.
وحل�سن �حلّظ، فاإّن �لفكرة �لتي يد�همها �ملوت ميكن �أن ُت�سعف بالإنعا�ض 
مثَل �سعلة وهي ب�سدد �لنطفاء. ينبغي �سحنها و�إعادة �سياغتها ومو�سعتها.
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ذ�ك هو �ل�ّسغل �ليومي للم�سوؤولني عن �لّت�سويق يف �ملوؤ�س�سات. �لبحث عن 
عالماتهم �لّتجاريّة و�لجّتاهات �لو�عدة، و�إعادة تغليف �ملنتجات و�إطالقها. 
وميكننا �أن ن�سّور ذلك كالتايل: يف �سنو�ت 1970 مل تكن موجودة غري عالمة 
�أّما  �ل�ّسود�ين.  �لفول  بجودة  لها  وم�سهود  لزيور  زيت  وهو  للّزيت،  و�حدة 
زيتها  متوقع  �أن  وقّررت  �لغذ�ئّية،  �خلّفة  مو�سة  ��ستبقت  فقد  �أونيليفر  عالمة 
ورة  �ل�سّ با�ستخد�م  »�خلفيف«  حمورها  حول  �لنباتّية  وزبدتها  �ل�ّسم�ض  لعباد 
قبل  من  �ملبتكر  �لبطل  �ألقى  �ل�ّسكل  وبهذ�  تورنو�سول.  للربوفي�سور  �لّركزيّة 
هارجي بالفول �ل�سود�ين لعالمة لزيور يف جهة �لّزيت �لثقيل و�لّدهني. كان 
لل�ّسوق  �لّزعيم �ملطلق  �لّذهب« �سفة  �لّنجاح �ساحقا، ووهب لعالمة »ثمرة 
يف �سنو�ت 1980، رغم كّل �ملجهود�ت �ملبذولة يف �لّت�سال) �نتهت �إىل حّد 

�لّتعويل على خدمات �لفوتوغر�يف �ل�ّسهري �أوليفري تو�سكاين لإجناز �لأفالم(.
�إّن موؤ�س�سة لزيور �لتي ��سرتت زيت عّباد �ل�ّسم�ض من موؤ�س�سة �أوريا لتحّوله 
�إىل زيتها �ملخ�سو�ض، مل ت�ستطع �أن تلحق باخلطو�ت �لتي حّققتها عالمة»ثمرة 
�لّذهب«. ومل يكن �أمامها �إّل �أن ت�ستبق �لجّتاه �لاّلحق �لذي �هتّم باملقّويات 
وبالّتو�زن �لغذ�ئي، وهو ما حّققته د�نون بف�سل منتوجها �ملعروف �لـ»بيو«. 
بذلك �أطلقت لزيور»توز�ن 4« �لذي �أ�سبح ��سمه»�إيزيو 4« فجددت �سلتها 

بالّنجاح و��ستعادت موقع �لّزعامة.
�ل�سوق  وهو  �لغ�سيل،  تنظيف  مو�ّد  يخ�ّض  �آخَر،  مثاًل  نّتخذ  �أن  وميكننا 
�ملعروف باأّنه �لأكرث تناف�سّية يف �لعامل حيث متّثل كّل نقطة يف �ل�ّسوق ثروة. 
للغ�سيل  �لّتجارّية  �لعالمات  من  و�حدة  �لفائت  �لقرن  �أو��سط  منذ  �أومو  كان 
ل لدى �لفرن�سيني وفق نتائج �لّدر��سات، ولكّنها �لأقّل �إقباًل لأّنه منتوج  �ملف�سّ
قّرر  �أونليفر،  ملوؤ�س�سة  �إىل مقدم غ�سيل »ميكرو«  ذو جودة �سعيفة. وبالّنظر 
�ملوؤ�س�سة  وقامت  ميكرو«،  »�أومو  جديدة  عالمٍة  خلق  �أومو  موؤ�س�سة  مالك 
بالغ�سيل  ة  �خلا�سّ �لّتمثيالت  �لعالمات  قّلدت  �إ�سهارّية �سخمة حيث  بحملة 
توتي  طر�ز  على  »�لبولتومولد�ف  ��ستخد�م  حمتملة:  غري  لغٍة  يف  �لّتقليدي 
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ريكيكي« !كان ذلك جناحا فورّيا، وهو جناح منحها حياًة ثانية. 
�إّن ما يهّم منتوجا يجعل �لغ�سيل �أن�سع من �لبيا�ض ميكن �أن ين�سحب بدوره 
على ��ستغال �لأفكار �لكا�سدة يف �ل�ّسوق. �أتريد �أن تطلق فكرة؟ �أعد �سياغتها، 

غرّي غالف تعليبها، وحنّي خطابها ونّظم ترويجها.
�سياغة  �لبيئّية يف  ق�سّيتها  �إطالق  �لأخ�رص يف  �ل�ّسالم  منّظمة  تفّوقت  لقد 
جديدة مرتبطة بنمط جديد يف �لّتحّرك، �سلمي ولكّنه م�سهدي حيث �أر�سلت 
�إ�سافة ��سم، وهيئة، ومتوقع  �إىل �ملكان �ملعّر�ض للخطر. ويو�فق �لأمر  باخرة 
�أن  ميكن  مدرو�ض  و�ّت�سال  �لّنوويّة  �لّتجارب  مثل  رمزيّة  مو�سوعات  حول 
قّرر  لقد  موجودة.  �لّنجاعة  عنا�رص  كّل  �إّن  �لإعــالم.  و�سائل  يف  به  ُي�ستدلَّ 
تروت�سكّية،  حركة  وهي  �لثوريّة،  �ل�سيوعّية  �لر�بطة  حّل  بيزن�سونو  �أوليفياي 

لأجل تاأ�سي�ض حزب جديد معاٍد للّر�أ�سمالّية، وبذلك غرّي �لرّت�ض.
ولناأخذ مثال معاك�سا، تخ�ّض عملّية �لإطالق �لفا�سلة للفكرة �لأوروبّية مع 
�رصب عملة �ليورو. لقد كان هذ� �لفعل جريئا وم�سهديّا وقد قاد �إىل �إهمال 
�إذ�  ولكن  و�ملارك.  كالفرنك  بالغة  �أهمّية  على  تاريخّيا  حازت  �لتي  �لعملة 
كانت �لعملة جديدة، فاإّن فائدتها بالن�سبة لالأوروبيني مل تكن ملمو�سة. وعلى 

عك�ض ما كان منتظر� فقد �رتفعت �لأ�سعار و�سّدت �إليها �لنتباه.

الإ�سالح الّدائم للم�سار
ميكن للفكرة �أن ُتهمل ثّم جتد لنف�سها معنى. باحلد�ض �لقائل باأّن �لأر�ض 
تدور حول �ل�ّسم�ض مل يتحّول �إىل حقيقة) ميكننا �عتبار ذلك ر�أيا عليه �إجماع 
تاّم( �إّل ب�سكل متاأّخر. و�لأمر نف�سه يف �لفّن، فرّو�د �لجّتاهات »�لّتجريبّية« مل 
يكونو� على قيد �حلياة حني �أ�سبحت روؤ�هم �أمر� و�قعا. ولذلك من �أجل �أن 
تعود فكرة �إىل �ل�ّسطح وبنجاح فينبغي لها �أن تعرث ب�سكل من �لأ�سكال على 
هو�ٍء جديد. ومن هنا تتاأّتى �أهمّية �لّتحليل �لّد�ئم لالجّتاهات لك�سف �لأفكار 
�لتي من �ساأنها �أن ت�سبح ذ�ت ر�هنّية و�لّتعّرف على �ل�سياغة �لأكرث بروز� يف 
حك ونحن نرى كم يتغّذى هو�ء هذ�  تلك �لفرتة. وعند عبورها �سيغمرنا �ل�سّ
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�لّزمن من �ملا�سي على �إيقاع �لأجيال.
هكذ� يتاأقلم �ملنتوج ب�سكل د�ئم مع تطّور �لع�رص ويهب �سبابا �أبدّيا لعالمته 
حّتى  �لأنو�ع  يجّددون  �ملالب�ض  ومنتجي  �ل�سيار�ت  م�سّنعي  �إّن  �لّتجاريّة. 
ينا�سبو� زمنهم. ول ُيكتفى باملحافظة على �سهادة د�رجة حّتى تبلى �لفكرة. 
�إّن ُقّد��ض �لّدومينيكي كان ذ� فائدة ل�سمان ولء �مل�سيحيني، ولكّنه غري كاٍف 
ل�ستقطاب مريدين جدد. كما �أّن حدثا ممّيز� مثل �لأيام �لّدولّية لل�سباب ي�ساعد 
�إّن �لأفكار تتغّذى  �أكرث من كّل �لّطقو�ض جمتمعة.  على دعم جاذبّية �لكني�سة 
من �حلجج �مللمو�سة ومن �لرموز �جلديدة �لتي تربهن على ح�سن �ندر�جها يف 

�لّر�هن.
�إّن كّل �ل�سياغات ل ت�سيخ بنف�ض �ل�رّصعة. وبع�ض �لأفكار �لقدمية مل تطلها 
�لّتجاعيد، فعبارة:» ليحّب بع�سنا �لبع�ض« هي �سياغة عجوز عمرها �ألفي �سنة 
ولكن لها ر�هنّية �إىل درجة �أّن �ملر�ّسحة �ل�سرت�كّية للرئا�سّية قد ��ستخدمتها يف 

�سنة 2007 يف ملعب �سارلتي وهو �مللعب �لأ�سطوري لتاريخ �لي�سار.
ولكّن معظم �لأفكار ل متتلك هذ� �ل�ّسباب �لأبدي. �إّنها تذبل مبرور �لّزمن. 
ويف هذه �حلالة، ينبغي على مرّوجيها �للتجاء �إىل �إجر�ء عملّيات جتميل حّتى 
جتد �لأفكار �ألقها يف �لّتجّمل باإ�سكاليات معا�رصة. وعلى �متد�د ع�رصين �سنة 
معنى  ل  �لّتجهيز)»  منطق  طور  من  �لفرن�سّية  �حلديدّية  �ل�ّسكك  �رصكة  مّرت 
للتقّدم �إن مل يكن موّزعا على �جلميع«( �إىل طور موّجه نحو �حلرفاء وتناف�سي) 
لون �لقطار«( ثّم مّرت �إىل طور مر�فقة حتّولت  »دورنا يكمن يف جعلكم تف�سّ

�ل�رّصكة » لنعطي �لقطار �أفكار� ب�سكل م�سبق«.
ولقد جت�ّسدت �لفكرة �لبيئّية يف مفهوم عري�ض للم�سوؤولّية �ملو�طنّية �لكونّية 
�إّن  �سنو�ت !  ع�رص  قبل  معروفا  يكن  مل  مفهوم  وهو  �مل�ستدمية.  �لّتنمية  ويف 
�ملحافظة على فكرة حّية يتطّلب �إطالقها ب�سكل د�ئم حّتى تكون يف م�ستوى 

متطّلبات �ملرحلة.
�إّن �لفكرة �حلقيقّية ل متوت �أبد�. �إّنها تتحّجر �إن مل جتد من يهتّم بها. وهي 
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�أ�سبه بالأمرية �لّنائمة �لتي تكون د�ئما على ��ستعد�د لال�ستيقاظ. لقد ترك روفر 
�لّرئي�سي  منتوجه  �ل�ّسهري»بريت�ض ليالند«  �لربيطاين  �ل�سيار�ت  م�سّنع  وريث 
�ل�رصكة  د�بليو«  �آم،  �لـ»بي،  �رصكة  ��سرتت  �أن  �إىل  خمول  حالة  �لـ»ميني«يف 
لذلك  �لكبار.  �ألعاب  يخ�ّض  جديد  متوقع  على  بنجاح  �نطالقتها  و�أعادت 
ما من عقولنا ويف ل  تتغّذى يف ركن  تنام ول متوت.�إّنها  �لعظيمة  فالأفكار 

وعينا �جلماعي.
�إر�سال �لإن�سان على �لقمر  �إّن  تندثر بع�ض �لأفكار حينما ت�سبح حقيقة. 
1969. ولكن ل  �إىل حدث تاريخي �سنة  �ملثالّية  �لفكرة  مثال مّر من مو�سع 
ينبغي �أن نخلط بني �لأفكار �لتي تكون �أحد�ثا مع �لأفكار �لتي تبدو حقيقّية 
لأّنها ��ستدعت تو�فقا حولها. ومثلما كتب �إدغار مور�ن:» �إّن م�سكل �حلق 
�لإلهامات  حقيقة  ولكّنه  �حلدث،  حقيقة  ورة  بال�رصّ هو  لي�ض  بالفكر  �ملتعّلق 
�حلقيقّية �لتي ميكن �أن تخاتلنا..فالفكرة �خلاطئة ميكن �أن تهزم �لفكرة �حلقيقّية 

لأّنها منا�سبة �أو لأّنها تخدع ب�سكل جّيد«27. 
�إّن �لفكرة �لقائلة »�حلليب نافع لل�سّحة« كثري� ما حازت على �لإجماع 
�إىل درجة �أّن رئي�ض �ملجل�ض بيار ماند��ض فر�ن�ض قد فر�ض توزيع �حلليب يف 
�ملد�ر�ض و�لّثكنات لأجل مكافحة �لّنقائ�ض �لغذ�ئّية و�لإدمان على �لكحول. 
ر�جع  ومنذ زمن وجيز  طبّية.  �أو  علمّية  �سيء حقيقة  كّل  يبني رغم  ل  وهذ� 
ائّيو �لّتغذية هذ� �ملعتقد نّددو� باأ�رص�ر �ل�ستخد�م �مل�سّط  عدد من �لأطّباء و�أخ�سّ

ورة حقيقة �لغد. ملنتجات �لألبان. �إّن حقيقة �لأم�ض لن تكون بال�رصّ
�أّن  �إذ  �سحيقة.  �أزمنة  �إىل  تعود  طائر  مثل  �لّطري�ن  يف  �لإن�سان  رغبة  �إّن 
�أ�سطورة �إيكارو�ض و�لتقّدم �لّتقني قد �سمحا تقريبا بتحقيق هذ� �حللم. ولكن 
عب �أن يختار �لو�حد مّنا يف كّل حلظة بني»�مل�سي« �أو »�لّطري�ن«  ماد�م من �ل�سّ
فاإّن هذه �لفكرة ت�ستمّر يف حتفيز �ملخرتعني من كّل �سوب. يوجد قارب يتزّلج 
على �ملاء وي�سّمى»�لقارب �ملحّلق«...وتوجد �ل�سيارة �لّطائرة وقد �أعلن عنها 
من قبل موؤ�ّس�ستني متناف�ستني: �رصكة مولري بف�سل »�ل�سيارة �لّزلجة«28 وبني 
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�رصكة �أوبان �أيرونيتيك بف�سل » �إك�ض-هاوك«29. فمن يكون �لأّول يف حتقيق 
حلم �إيكارو�ض.

�أّن ماّدية  �إذ  �أحيانا لي�ض هو �لأفكار ولكن جت�ّسد�تها �حلّية.  �إّن ما ينطفئ 
�لفكرة ميكن �أن متوت ولكّن �لفكرة �لأ�سلّية تبقى حّية �أو �أدهى من ذلك تبقى 
نائمة. لقد �ختفت �آلف �لأنو�ع من �ل�سيار�ت. ولكّن فكرة �ل�سيارة ما تز�ل 
حّية �إىل ما لنهاية. رمّبا �ستبقى �إىل حني ت�ستبدل فيه �ملوؤ�س�سة �لبرتولّية حمّركا 
جديد� ي�ستجيب على �لّدو�م ملطمح و�سيلة نقل فردي، وهي فكرة لن متحى 
�إّل �إذ� ما متّلكته فكرة �لّتخاطر وهي  ماد�م �لإن�سان حّيا على وجه �لب�سيطة، 
�لفكرة �لأثرية لـدى موؤّلفـي �خليـال �لعلمـي.. وعلـى كـّل حـال فاإّن فكـــرة 

» �لأفكار ل متوت �أبد�« هي حّقا فكرة حّية.
ولأجل �أن ل متوت، ينبغي �أن ن�سونها يف دميومتها. ومن خالل �لأفعال 
و�لأعمال �مللمو�سة لالّت�سال �ملثري لالنتباه م�ستخدمني لذلك و�سائل �لإعالم 

�جلّيدة و�ملوؤّدين �جلّيدين.
�إّن كّل تناول للخطاب ينبغي �أن ينطلق من �لفكرة �ملركزّية نف�سها بطريقة 
متو��سع  هو  ما  مع  تقطع  يجعلها  مّما  و�نقطاعها  د�ئما  مالها  ر�أ�ض  بها  ترثي 
عليه. ولناأخذ مثل» لوكالرك« �لذي بحث منذ ثالثني �سنة على �لربهنة من 
�إّن  �لأ�سعار.  �مل�ستهلكني لأجل تخفي�ض  ينا�سل يف �سّف  باأّنه  �ّت�ساله  خالل 
�لّتجاريّة، و�سفرتها  للعالمة  �لّنووي«  �حلياة هو »�حلام�ض  �لّن�سال �سّد غالء 
�إّن معركة �لأب قد  نوها« �لذي مينحها قّوتها وطاقتها.  �لور�ثّية، بل هو »�سمِ
��ستعادها �لبن يف �سنو�ت 1980 من ز�وية �لّن�سال �سّد �أ�سكال �لحتكار، 

�سو�ء كانت تخ�ّض �لبنوك �أو �ملوؤ�س�سات �لبرتولّية �أو �ملو�ّد �ل�سيدلنّية.
�خلرييّة  �جلمعّيات  من  كثري  �جلميع.  يهّم  �أمر  لهو  �لّتنا�سق  �لبحث عن  �إّن 
بالّتناف�سّية.  يّت�سم  كون  يف  �لّنووي«  »حام�سها  تعريف  يف  �سعوبة  وجدت 
�إذ من �ل�ّسهولة مبكان �أن نعطي �ملال للتيليتون �لذي يرتكز على �لعتاللت 
�لع�سلّية مّرة كّل �سنة �أكرث مما نهبه ملوؤ�س�سة فرن�سا �لتي جتمع كّل �لق�سايا على 
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مد�ر �ل�سنة.
مبثابة  هو  ر�أ�سك  على  تهوى  ل  كي  �حلذر  توّخي  مع  فكرة  �إطالق  �إّن 
�لّنجاح يف �إقالعها �لفوري و�سمان مناعتها. ونبقى يقظني لكّل فعل �ّت�سايل 
من �ساأنه �أن يعّززها ويحمي �أ�سالتها ويزّود حركّيتها. وتتمّثل �لو�سيلة �لنافعة 
لبلوغ ماهّيتها �أي ن�سيبها �حلّي بطريقة ما، يف �لّت�ساوؤل �لّد�ئم حول �لفكرة 
�لتي تختفي خلف فكرة �أخرى. وخلف كّل حد�ض مبدٍع ينبغي �أن ن�ساأل عّما 
و�أّي  ت�سّو�سها،  روؤية  و�أّية  نر�جعها،  �أن  ينبغي  مو��سعة  �أيّة  يحتجب خلفها، 
�نقطاع حتدثه. �إّن �لفكرة �ملثالّية عادة ما ُت�ستوحى عندما ن�سعد �إىل �ل�سل�سلة 

بحثا عن »�لفكرة �ملحتجبة خلف �لفكرة«.
�أفكار�  ولكّن  له.  مثيل  نب�سا ل  يعطي  لأّنه  �أمر حا�سم  �لفكرة  �إطالق  �إّن 
نقنع  �أن  �إّننا ميكن  نتاج �سريورة طويلة.  يوم و�حد وهي  تتفّتح يف  عديدة ل 
�لعامل يف يوم و�حد ونختفي، فالإطالق �لفا�سل لفكرة ما لي�ض مقعد�. و�إذ� 
كانت �لفكرة قويّة فيمكنها �أن تنال فر�سة ثانية. وما د�مت �لفكرة موجودة 

فالأمل موجود.
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من �سيغة«وماذا لو؟« الفّتاحة اإلى �سدمة ال�سيغة

»ل ميكن لالأفكار العاّمة اأن تت�رّشب اإلى العقل اإّل مب�ساعدة الكلمات«
جون جاك رو�سو، خطاب حول الأ�سل واأ�س�س الالم�ساواة بني الب�رش.

�إّنهما  �سم�سم«.  يا  »�فتح  مبقولة  �سبيهتان  �ملفردتان  هاتان  لو؟«  »وماذ� 
و�سعت  ما  �إذ�  �إّل  �لأفكار  تنبثق  ول  لالأفكار.  �لعجيب  �لعامل  باب  تفتحان 
�لّنظام �لقائم على �ملحّك و�إذ� ما زحزحت �ليقينّيات. �إّن �سيغة »وماذ� لو؟« 
هي �سيغة متفّجرة. �إذ ت�سمح بالقطع مع �ملو��سعات وتغر�ض �ل�سّك �لذي ميّثل 
بل  �ل�سُّ ��ستك�ساف  �إّننا بف�سل �جلر�أة على  �لعلماء.  �ل�ّسائع بني  وقود �لبتكار 
لذ�  �جلديدة.  �حللول  على  نعرث  �أن  ميكننا  �لبديهيات  �سّد  و�لّتفكري  �جلديدة 
فال�سّك �لّديكارتي خم�سب. ووفق �حلكاية فاإّنه بف�سل �لتجو�ل لياًل وم�ساهدة 
�لتفاحة وهي ت�سقط من �أعلى ��ستطاع ��سحاق نيوتن �أن يقول:وماذ� لو �سقط 
�إنتاج  �أي�سا؟« وبذلك فتح �لّطريق لقانون �جلاذبّية �لكونّية. ومن �أجل  �لقمر 
�ملمّيز، فالّطريقة �لب�سيطة تكمن يف �أن نطرح �ل�سوؤ�ل:«وماذ� لو ر�جعت تلك 
�ملو��سعة �أو غريها، ما �لذي ننتهي �إليه؟« وهذ� ما يحّرك عدد� ل ي�ستهان به 

من �لأفكار. ل�سّك �أّن كّلها ل يلفت �لنتباه ولكن نكتفي بكتلة �سلبة...

»وماذا لو كنّا نغرّي طريقتنا يف روؤية الأ�سياء؟«
عالمة  �أنتجت  �لتي  »مار�ض«  ملجموعة  �جلديدة  �لّدولّية  �ل�سرت�تيجيا  �إّن 
ة بطعام �لكالب، قد �نبثقت يف غ�سون جل�سة  بيديغري، وهي عالمتها �خلا�سّ
�إىل  �ليوم«، وتهدف  ت�ستغل معها و�ملدعّوة»�لنقطاع  �لتي  �لوكالة  عمل مع 
�لهتاف �سّد مو��سعات �سوق طعام �لكالب. �إّن �لعالمة »بيديغري« معروفة 
ظهرت  وقد  بها.  معرتفا  يكن  مل  �ملخ�سو�سة  �حلاذقة  مهارتها  ولكّن  دولّيا، 
فكرة �لنقطاع �أثناء �جلل�سة:» وماذ� لو كّنا موؤ�س�سة مكّر�سة للكالب ولي�ست 
�ملو�سيقى  باإدر�جها يف  لقد جلبت متوقعا جديد�  للّتغذية؟«  موؤ�س�سة م�سّخرة 
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�لكالب«، وبالفرن�سّية:»  �إ�سهارّية دولّية: »نحن يف خدمة  من خالل حملة 
تفّتحت  �لتي  �جلديدة  �لأفكار  و�فر من  �لكالب«. هناك عدد  م�ساألة تخ�ّض 
على �إثر هذ� �لّتموقع �جلاّد:» وماذ� لو كّنا ن�سمح للعّمال با�سطحاب �لكالب 
ترويج  مبنا�سبة  �ل�ّساردة  �لكالب  ماآوي  منّول  لو  �لعمل؟«،»وماذ�  �إىل  معهم 

منتجاتنا؟«�إلخ...
�إّن �سيغة»وماذ� لو؟« تعمل مثل فّتاحة، فقّوتها تتمّثل يف �ن�سياعها لالأفكار 
�ملوغلة يف �لنظريّة) وماذ� لو كان �لل موجود�؟(، و�لأفكار �لعلمّية )وماذ� لو 
�لّتطبيقّية) وماذ�  �إدر�ج �لالنهائي يف ح�ساباتنا؟(، و�لأفكار  با�ستطاعتنا  كان 
و�لأفكار  �مل�ستخدم؟(،  قبل  من  حمدود�  جهد�  يتطّلب  فليني  لولب  وجد  لو 

�لّتجارّية »وماذ� لو كنت �أفتح مغازتي �أّيام �لأحد؟«.
�أّيا كانت �لطريقة �لتي تولد بها �لفكرة، فمن �ملفيد �أن نفهم قوى وحدود 
�ساكلة  �أيّة  وعلى  تنبثق؟  �أن  قبل  عليها  كانت  �لتي  �لو�سعّية  �لفكرة.وماهي 
�سيكون �لعامل فيما بعد؟ ماهو وقعها على حياتنا �ليومّية؟ كيف يت�سّنى لنا �أن 
نتقّم�سها ونرّوجها؟ يبدو �أّن �لإجابة يف �سفحة و�حدة على هذ� �ل�ّسوؤ�ل:» 
ماهي �لفكرة؟« وعنونة هذه �لوثيقة بـ»وماذ� لو؟« هو �لطريق �لأكرث جّدية يف 

طرف �لفكرة.

العثور على ال�سيغة ال�ّسحرّية
�إّن ظهور �لفكرة للعيان ل ي�سمن لها جناح ترويجها. ولبلوغ ذلك، ينبغي 
�أن نعرث على �لكلمات، وهو ما يدعوه �لإ�سهارّيون بـ»�ل�ّسعار«. ويكمن �لّرهان 
ادمة �لتي ت�سمح بالّتعبري  يف �لعبور من �ل�سيغة »�ل�سرت�تيجّية« �إىل �ل�سيغة �ل�سّ
�ملثال  هذ�  �إىل  لننظر  لرتويجها.  وتاأقلما  �إيجاز�  �لأكرث  بالطريقة  �لفكرة  عن 
�مل�ستوحى من مر�ّسح قدمي للرئا�سّية حيث ندرك �لعبور من هذه �ل�سيغة»وماذ� 

لو ر�جعنا فل�سفة �لـ35 �ساعة؟« �إىل »لنعمل �أكرث حّتى نك�سب �أكرث«. 
�لق�سوى. وكّلما كانت  �جلاذبّية  �لفكرة  متنح  �لتي  �ملثالّية هي  �ل�سيغة  �إّن 
مفاجئة كّلما حّركت �لف�سول و�مل�سلحة. وكّلما كانت مطلوبة، كّلما ثّبتت 
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يف �لأذهان و�أ�سبحت متعّدية. �إّن �لأفكار �جلّيدة هي تلك �لأفكار �لتي نهوى 
حفظها وترويجها.

ولالأفكار هذه �ملقدرة �ل�ّسحرّية على �لّتعّدي بال�ستن�ساخ. وعندما تعطي 
ادمة  غر�سا فاإّنك تفقده وعندما تعطي فكرة فاإّنك ُتبقي عليها ! �إّن �ل�سيغ �ل�سّ

لها موهبة �لرتفيع من �لقدرة �لفريو�سّية لالأفكار.
�سحر  وفق  تنتدب  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكة  على  �ملبتكرة  �لفرق  �إّن 
بع�ض �لكلمات. كما �أّن م�ستخدمي �لإنرتنات �لذين عرثو� على �سيغة �أ�سلّية 
يتو��سلون يومّيا مع �آلف �لأ�سخا�ض. و�أ�سبحت عملّية ��ستقطاب عدد و�فر 
وكثرية  �لجتماعي،  �لتو��سل  �سبكة  على  ذ�ته  حّد  يف  هدفا  �ملنخرطني  من 
هي �لفرق �لتي �بُتدعت لهذ� �لغر�ض. ويقّدر عدد �لفريق �لأكرب على �سبكة 

�لتو��سل �لجتماعي بـ1،2 مليون ع�سو1.
ولكن �رصيعا ما جتد �لفكرة حمدوديّتها، فاأولئك �لذين ي�سعون �إىل مناف�سة 
�سبكة  يف  �سعبّية  �لأكرث  فالفريق  وخيمة،  نتائج  على  يح�سلون  �مل�سار  هذ� 

�لتو��سل �لجتماعي ل يجمع �إّل 59 ع�سو� 2 يف �أح�سن �حلالت.
وثّمة جمموعات �أخرى �ختارت ز�وية خمتلفة، ومنها جمموعة« لنبني �سوّيا 
خالل:»�لرقم  من  لنا  لي�سهدو�  غيني�ض !!!  كتاب  يف  قيا�سّيا  رقما  ولنحّقق 
قيا�سي  لغيني�ض.كوم« ويعا�سدهم يف ذلك رمز قوّي، ورقم  �لعاملي  �لقيا�سي 
بقي  �لأع�ساء  عدد  فاإّن  �لوعد  هذ�  رغم  ولكن  �سهادة.  من  ع�سو  كّل  ميّكن 

حمدود�3..
حتمل  فنلند�،  �سّكان  عدد  يعادل  ما  ع�سو�،�أي  مليون  �لـ5  يناهز  وبعدد 
�ملجموعة �ملت�سّدرة ��سما �أقّل ت�رصيحا:»�سّت درجات من �لنف�سال- �لّتجربة« 
لالنف�سال.  �ل�ّسّت  �لّدرجات  قانون  وهي  �سبقته:  قوّية  فكرة  على  ويرتكز 
ينف�سالن عن  دفة  �ل�سّ بفعل  �نتقاوؤهما  مّت  ة �سخ�سني  ق�سّ �لّنظرّية  وتروي هذه 
بع�سهما �لبع�ض بو��سطة �سل�سلة من �ستة �أ�سخا�ض: تعّرف �ل�ّسخ�ض » �أ « على 
�سخ�ض يعرف �سخ�سا يعرف بدوره �سخ�سا �آخر...يعرف �ل�ّسخ�ض » ب «. 
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�إىل زين  �أق�سى تقدير من هوجيناتو  �أ�سخا�ض على  وهكذ� فاأنت مّت�سل ب�ستة 
فال حمالة  زيد�ن،  �لدين  زين  لنبلغ  �سّتة  من  �أقّل  �سّك  زيد�ن. ومن دون  �لّدين 
�سيكون لك �سديق �أو فرد من عائلتك ميار�ض لعبة كرة �لقدم)1( ومدّربه )2( 
يعرف �ملدير �لتقني �جلهوي)3( �لذي يعرف رئي�ض جامعة كرة �لقدم)4( �لذي 
�أّي  باأّنك قريب من  �أن تعرف  يعرف زيزو. ما من �سيء عجيب، لكّن فكرة 
�ملخيال،  �إىل  �لتاريخ  يتحّدث  �لكوكب تكون جّبارة. هكذ�  �سخ�ض يف هذ� 
��ستلهم  �لذي  غار  جون  �مل�رصحي  �لكاتب  مثل  �ملوؤّلفني،  ��ستلهام  درجة  �إىل 
هذه �لفكرة ليكتب م�رصحّيته4 �لتي طّوعت لل�سينما يف �سنة 1993 مع ويليام 

�سميث يف �أّول �أدو�ره �لكربى5. 
ُتربهن �سبكة �لتو��سل �لجتماعي �إىل �أّي حّد تلعب �ل�سيغة دور� هاّما يف 
�لتي عّمرت  �ل�سيغ  بني  �لأعمار. ومن  كّل  باخرت�ق  لها  تبّني فكرة وت�سمح 
قرونا:» ليحّب بع�سنا �لبع�ض« و�ل�سيغة �لناجعة �أي�سا:» وماذ� لو �أحّب �لنا�ض 
�أق�سينا  لو  قدرة:»وماذ�  �لأكرث  �ل�سيغة  �أو  �لبّتة«  تقتل  بع�سا«،»لن  بع�سهم 
�لقتل؟« و�ل�سيغة �مل�ستفّزة:«وماذ� لو منحنا �لكيبك ��ستقاللّيتها؟« �أو» ينبغي 
�أن تكون جمنونا حّتى تنفق �أكرث« �أو �ل�سيغة �ملغرية:» وماذ� لو كان من �لأف�سل 
�ل�ّسعار  نن�سى  ول  هذ�  زهيد؟«.  بثمن  �أحذية  �لأوقات  �أغلب  يف  تقتني  �أن 
ور« وهي يف قلب  �ل�ّسهري ملجّلة »باري مات�ض«:» وزن �لكلمات،�سدمة �ل�سّ

مو�سوع هذ� �لف�سل.
ل حاجة لل�سيغة �أن تقول كّل �سيء. ميكنها �أن ت�ستغل مثل �لّتذكري ب�سورة 
�لقدرة  و�حدة  كلمة  يف  ت�سّخ�ض   )Abracadabra(لّتعويذة� �إّن  رمزّية. 
�لّتحويلّية لل�ّسحر. �إّن »�ل�رصخ �لجتماعي« يحيل على �لّتحليل �ل�سري�كي)ن�سبة 
جلاك �سري�ك( للمجتمع،»لنعمل �أكرث حّتى نربح �أكرث« يف �لروؤية �ل�ساركوزيّة. 
وهذ� ما ميكن ت�سميته بـ »�لهولوغر�م « ، وهو عن�رص ي�ستدعي كاّفة �لعنا�رص 
فاإّنني  �أّيها �ملو�طنون«،  �ل�ّسالح،  �ل�سعار:»�إىل  �إطالق هذ�  �لأخرى. ومبجّرد 
�أحيل على �لّن�سيد �لوطني. ومبجّرد قويل:»حريّة، م�ساو�ة، �إخاء«، فاإّنني �أذّكر 
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ب�سورة هاّمة يف تاريخ فرن�سا ت�ستوعب �لّثورة �لفرن�سّية و�لإعالن عن حقوق 
ثقافتنا  �أيقظت  �لتي  �لأثرية  �ملقولة  هي  تلك  نكون«  ل  �أو  �لإن�سان. »نكون 

�ل�سك�سبريّية.و»�أحدهم قال يل«، هو كون �لأغاين لكارل بروين...
�إّن �لعثور على �سيغة ُيعدُّ �سيئا �إ�سافّيا ولي�ض �أمر� ملزما.ثّمة عدد هائل من 
�لأفكار �لتي ترّوج يومّيا دون �أن تكون لها»�سيغة قاتلة«، ولكّن �لإيديولوجّيات 
و�حلّب«  �لّزمن:»�ل�سالم  تتخّطى  �لأقّل  على  ب�سيغة  تقرتن  ما  عادة  �لّد�ئمة 
�أو»�نتهاز  للمارك�سّية،  بالّن�سبة  �لّطبقات«  �أو »�رص�ع  �ل�ّسالم،  بالّن�سبة ملحّبي 

�لفر�سة« بالّن�سبة لالأبيقوريّة، �أو»�لّل �أكرب« بالن�سبة لالإ�سالم.
�أفكارهم.  لن�رص  �ل�سياغات  م�ستخدمي  �أكرب  هم  �ل�سيا�سيني  �أّن  و�ملالحظ 
فذ�ك مّت�سل بطبيعة حرفتهم: �لعمل على جلب �لولء لآر�ئهم. ومنذ �أر�سطو 
�ل�ّسلطة.  �إىل  ي�سعى  كان  ملن  �لبالغة  حذق  باأهمّية  �لّتذكري  �إىل  حاجة  من  ما 
�ملكتوبة يجربها  منها  ة  �لإعالم وخا�سّ بقّية و�سائل  �لتلفزيون على  ت�سّدر  �إّن 
على �لنخر�ط يف زمن �لّتعبري �لوجيز عند توّجهها �إىل �ملو�طنني. ومن يكون 
�سديدة  بيئة  يف  لتنفذ  �لق�سرية  �جلمل  ��ستعمال  يف  �لإفــر�ط  �أو  �ل�ستخد�م 
بـ»ت�سجيالت  �لالأنغلو�ساك�سونّيون ذلك  وي�سّمي  ق�سري.  �لزدحام يف وقت 

�سوتّية«.
يف  ة  وخا�سّ �ل�سيغة  �إن�ساء  يف  خرب�ء  ليكونو�  م�سطّرين  حفّيني  �ل�سّ وجتد 
�لإ�سهاري  �ل�ّسعار  مياثل  �جلديد  �لعنو�ن  رهان  �إّن  ملقالتهم.  �لعنو�ن  تخرّي 
�جلّيد: �إثارة م�سلحة �جلمهور باقرت�ح ز�وية �أو متو�سع فريد يف �سيغة تدغدغ 
هي  �لب�ساطة  �إّن  و�لّرغبة.  �لهتمام  يلهب  �لذي  �مل�سايقة  مبد�أ  �إّنه  ف�سوله. 
نريد  من  حياة  تعقيد  عدم  �حلتمي  فمن  جّيدة،  �سيغة  لإن�ساء  �لأوىل  �خل�سلة 
�أن جنعل منه ق�ّسا. كما �أّن »كيا�سة �ل�سيغة« هي ورقة ر�بحة. ينبغي �أن تخلق 
�أن  ينبغي  �ملطاف  نهاية  �لرتويج. ويف  �لّتذّكر ويف  �لرغبة يف  �ل�سيغة  جمالّية 
حتتوي �ل�سيغة على �أكرث من معنى حّتى ينتاب �لف�سول �أولئك �لذين ي�سمعون 
�سيغة  على  للعثور  �ملثلى  و�لّطريقة  تها.  ق�سّ �أ�سل  على  ليتعّرفو�  قرن  يف  بها 
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لفكرة تتمّثل يف �لبحث عن عنو�ن كتاب ميكننا حتريره بغر�ض �لرّتويج: يجب 
�أن يكون ب�سيطا، وملفتا لالنتباه ومينح �ل�ّسهّية يف �كت�ساف وتاأليف حمتو�ه.�إّن 
�ملفقود«،»�جل�سيمات  �لّزمن  يا حزن«،»�لبحث عن  �سيغا مثل»�سباح �خلري 
�أمثلة  �لع�سوّية«،»�خلرّي�ت«،»عندما ت�ستفيق �ل�سني«..�أو»99 فرنكا«، كّلها 
على  لعثوره  �إ�سهاري  ثوب  يف  بيغبيدر  فريديريك  ظّل  لقد  جّيدة !  لعناوين 
وقع  �أنباء حتت  �سنو�ت،  ثالث  يدوم  �حلّب  لكتبه:  �لبيع  عملّية  ترّفع  عناوين 
�لّن�سوة،�لأناين �لرومان�سي، �أجنديني �أيتها �ملغفرة... �إّن �ملنا�سلني �سّد �لإ�سهار 
�ساحب  كالين  نعومي  ذلك  على  ومثالنا  �أكّفاء.  �إ�سهاريّني  ماكانو�  غالبا 

موؤلّف» ل �سعار«6.
ة  ل تعني �لب�ساطة د�ئما �لإجمال. فال�سيغة �لّطويلة ت�سمح بق�ضِّ فاحتة ق�سّ
�أمريكّية  ��ستعاد عبارة  مثلما برهن عليه بدعابة �لإ�سهاري جاك �سيغياَل حني 
باأّنني  لأّمي  تقل  ل  نتخّيله:  �أن  ميكن  مّما  طوًل  �لأكرث  عناوينه  من  و�حد  يف 
�إ�سهاري، فهي تعتقد باأنني عازف بيانو يف مبغى، وهو ما يتفّوق �سيئا ما على 
وودي �ألن يف عنو�نه »كّل ما �أردت �أن تعرفه ب�ساأن �جلن�ض دون �أن جتر�أ على 

طلبه«.
ويف حملة �إ�سهارّية تتعّلق باأطباق �لّطعام �جلاهز حتت عنو�ن »ماري«، يظهر 
زوج »ماري« وقد تقّم�سه �ملمّثل جون كلود دروفي�ض، يف �ملطبخ ليحّر�ض 
�لن�ساء على بذل �جلهد �لإ�سايف لأّنه » لي�ض بدعوى �أّن كّل �سيء قد �أُعّد حّتى 
�لّتجاريّة،مل  �لعالمة  �سعار  ما هو  �لّنا�ض  نطلب من  كّنا  �سيئا«.وحني  نفعل  ل 
ي�ستطع �أحد تكوين �جلملة �ملفيدة. لقد �أدرك �جلميع معنى �لفكرة، ولكن ل 
�أحد بقي عند �لّن�سخة �لأ�سلّية. وهذ� دليل على �أّن �لأ�سا�سي ل يكمن يف ما 
قيل ولكن يف ما يبقى يف �أذهان �لّنا�ض. �إّن �ل�ّسعار ينبغي �أن ي�ستبق �لقدرة على 

تاأويل �ملتلّقي.

اختيار ال�سم احل�سن
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�إّن فكرة جّيدة للمنتوج تنجح د�ئما، �أيّا كان ��سمه. وحّتى لو كان �ل�سم 
�لّنجاح  عليه  يربهن  مثلما  للّتمييز  عن�رص  باأّنه  يثبت  �أن  فيمكن  �لّتلّفظ  ع�سري 
�لعاملي ملر�يا هاجان د�ز �أو ُجعة هوغاردن. وتوجد �سمنة �سناعّية يف �جنلرت� يف 
مر�وغة �لعجز �لقانوين لت�سّمى زبدة خفيفة باعتمادها على ��سم من �لأ�سماء 

�لّطويلة لال�ستهالك �مل�سّط: ل ميكنني �لعتقاد باأّنها لي�ست زبدة.
ل ميّثل �ل�سم م�سكاًل مْقعد�، ولكن �أن تخلق ��سما يظّل �أولويّة د�ئمة، ففي 
ورة،  يت و�ل�سّ نظام لتنّقل �لأفكار �لأكرث ترّكبا وتناف�سّية يظهر لنا عامل �ل�سّ
بعد�  فكرته  �إك�ساء  يف  ي�رّصع  �أن  يريد  ملن  عنه  �ل�ستغناء  ميكن  ل  عامل  وهو 

�إجنيلّيا.
وبف�سل تعميد موؤ�س�ستهما بعالمة �آبل، وهو رمز حم�سو�ض لبد�هة �لب�ساطة 
�لتكنولوجّية لخرت�عهما، ��ستطاع كّل من �ستيف جوب�ض و�ستيف وزنياك �أن 
ي�ساهما يف جناح �لعالمة دون �أن يهباها ��سمهما، وهو �لأمر نف�سه �لذي قام به 
ري�سار برن�سون �لذي مل يكن متو��سعا ومع ذلك فقد �ختار �أن ي�سّمي عالمته 
با�سم »فرجني« ولي�ض »بر�ن�سون«.وهذ� مادعاه �إىل تو�سيع �هتماماتها �إىل حّد 
كّل  بعيدة  �لهاتفّية، وهي جمالت  �لّت�سالت  �أو  �جلوي  �لّنقل  �لنخر�ط يف 
�أعادت �رصكة  �لبعد عن جماله �لأ�سلي �خلا�ّض بالإ�سطو�نات �ملو�سيقّية. ولقد 
�ّت�سالت فرن�سا �رص�ء �رصكة �لّت�سالت �لإجنليزّية �لتي �أ�س�سها هان�ض �سنوك،  
وبد�فع �سحر عالمتها:�أورجن ومكت�سباتها �لعاملّية. وقد فهمت موؤ�س�سات جيل 
�أوباي،  �أمازون،  ياهو،  وقويّة:  ب�سيطة  �أ�سماء  �إبد�ع  من  �لغر�ض  �لإنرتنات 
�أ�سماء  تويرت...�إّنها  فاي�سبوك،  يوتوب،  �سباي�ض،  ماي  ويكيبيديا،  غوغل، 
تنق�ض يف �لّذ�كرة، وغالبا ما تهب ناطقا ر�سمّيا �ساّبا ولكن له جاذبّية تغّلب 

طريقة �لهم�ض يف �لأذن �لرقمّية �أي يحّقق �لإثارة عند ت�سويق �ملنتج.
غري  لي�ض  �إّنه  �خلّط.  على  للخدمات  �لوحيد  �مل�سدر  هو  لي�ض  �ل�سم  �إّن 
�رصيع  �حتالل  من  ملو�قعه  �سمحت  قّوته  ولكّن  عنا�رص»�لّدمج«.  من  عن�رص 
�ملدى  وعلى  متعّذر�.  �أمر�  مناف�ض  �أّي  �نبثاق  برّد  وحفظه  م�سيطر  ملوقف 
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�أف�سل  وباوو  فرن�سا،  �ّت�سالت  بدل  �أورجن  �ل�رّصكة  ُت�سّمى  �أن  ل  يف�سّ �لبعيد، 
من �أودي �آف، وغوغل �أف�سل من �آم.�آ�ض.�آن، و�آبل �أف�سل من �أي بي �آم..�إّن 
��سم جمعّية �أو حزب �سيا�سي ي�ستجيب لنف�ض �ملنطق. ومن �لأف�سل �أن ُت�سّمى 
منّظمة »�ل�سالم �لأخ�رص« على �أن ُت�سّمى جمعّية �لكفاح �لبيئي، و»ل رعايا 

و�حي. ول موم�سات« �أف�سل من حركة حترير ن�ساء �ل�سّ
وغالبا ما نقول»�ل�سم فاأل«. وكّلما وهبنا فكرتنا ��سما فريد� وقوّيا، كّلما 

منحناه فر�سة لفت �لأنظار �إليه وز�د ترويجا.
ة ل�سم �بتكره �سديقي �إيفان غافريلوف وهو خبري يف هذ�  �إّن يل حمّبة خا�سّ
�ملجال لفّنان مثايل ُيدعى جون مارك فيليب �لذي عرف بتوجيهه لر�سائل �إىل 
�سّكان كوكب مار�ض، و�أر�سل �إىل »ديارهم« )�أق�سد كوكب مار�ض( منحوتة 
�سناعي يف  قمر  �إطالق  �جلديد يف  م�رصوعه  ومتّثل  �لّناز�.  �أجنزتها  �إّبان رحلة 
قمر  وهو  �أريان5  �لف�سائي  للمكوك  رحلة  على  �لقر�سنة  خالل  من  �لف�ساء 
�سناعي مربمج للعودة �إىل كوكب �لأر�ض يف حو�يل ...50000 �سنة. وعلى 
منت هذ� �لقمر ر�سائل �سّكان �لأر�ض �لتي ميكن �أن يقر�أها �أ�سالفهم �ل�ّسحيقني. 
كان �مل�رصوع ي�سّمى»�لّطائر �لأثري للم�ستقبل«، وهو ��سم د�لٌّ ولكّنه ل ير�سخ 
يف �لّذهن ومد�ه �سعيف على �مل�ستوى �لعاملي. لقد �نتهى بي �لأمر �إىل �إقناع 
جون مارك ب�رصورة �أن يكون �ل�سم مب�ّسطا وعاملّيا وملهما و�سعرّيا.ولذلك 
�خرتنا ��سم»كيو« وهو مرّكب من حرفني ومن �لأ�سو�ت �لأكرث نطقا يف كّل 
لغات �لعامل.ل �أدري �إن كان »كيو« �سيقلع يوما ما تخليد� ل�سانعه �لذي رحل 
»رّو�د-�لكيو«  ملاليني  �خليال  عنان  �أطلق  �حلالت  كّل  يف  ولكنه  عاملنا  عن 
�لذين تركو� على �لإنرتنات ر�سالتهم لالأجيال �لقادمة7. وماذ� لو كّنا ن�ستطيع 

�لّتحاور �ليوم مع �أ�سالفنا �ل�ّسحيقني؟
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ور، قّوة الّرمز قدرة ال�سّ

ما هي الفكرة؟ اإّنها �سورة مر�سومة يف ذهني«
فولتري، املعجم الفل�سفي.

�أو برجي  �أي�سا  فر�ء  �ل�سّ ليب و�حلمام و�لعلم �لأوروبي، و�لّنجمة  �ل�سّ �إّن 
�أكرث  عاملّية  لغة  ورة  فال�سّ لالأفكار،  كّلها �سور حّمالة  �لعاملي،  �لّتجارة  مركز 
لأ�سخا�ض  نف�سها  �لعو�طف  وتنقل  �لّلغة  حدود  تتجاوز  �ملكتوب.�إّنها  من 

يختلفون من حيث ثقافتهم و�أّيا كانت �أعمارهم وم�ستو�هم �لّدر��سي.
�إّن فكرة ما ترتجم بالكلمات ولكّنها حتتاج �إىل رمز لتو�سيع نطاق توزيعها. 
يدر يف خلد  مل  مقلوبة  مبولة  »�لّنافورة«، وهي  عنو�ن  لعمل حتت  وبعر�سه 
فكان  دور��سال  �أّما  للّد�د�ئّية.  رمز  �إىل  �سيتحّول  عمله  �أّن  دو�سمب  مار�سيل 
يجهل �أّن �أرنبه �سيبلغ �لأجيال �لقادمة. وموؤ�س�سة مي�سالن  خلقت من خالل 
�لبيبندوم)�لرجل �ملطاطي( �ل�ّسعار �لّتجاري �لأكرث �سهرة على وجه �لب�سيطة. 
فا�سلة  �سعارها:  �سيت  تطوير  �إىل  �لعاملّية  �لّتجاريّة  �لعالمات  كّل  �سعت  لقد 
عالمة نايك، �خلطوط �لثالثة لعالمة �أديد��ض، حرف �مليم لعالمة ماكدونالد، 

�لقوقعة لعالمة �سال...

ورة الّذهنّية توليد ال�سّ
�إّن تو��سج �سورة بفكرة يزيد يف �لرّت�سيخ �لّتذّكري. وهو ما عرّب عنه عنو�ن 
ور«. كما �أّن  و�رد يف جمّلة �لباري مات�ض �لفرن�سّية » وزن �لأفكار،�سدمة �ل�سّ
�لكتب �ملوؤ�س�سة لالأديان تت�سّمن خطابات م�سّورة. وبتمثيل كّل �سمة للّطبيعة 
�إليه �أعطت »�لق�س�ض �خلر�فّية« لالفونتني  �لب�رصّية مبالمح �حليو�ن �لذي يرمز 
رب: ما من  درو�سا يف �لأخالق �أكرث فاعلّية من �ملو�ثيق. وقد �أخذ �لإ�سهار �لعمِ
ورة حتّول �لّنظريّة �إىل  �سيء �أكرث فاعلّية من �لفكرة �لتي يتقّم�سها �لب�رصّي، فال�سّ
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عن�رص ح�ّسي وهو ما ميّثل عامل �لولء. ومتثيل فكرة ح�سّية ينتج �أثر� ل مُيحى. 
�إّن �جلزء �ملتعّلق مبادلني لربو�ست �نطبع يف �أذهان كّل من قر�أ هذ� �جلزء �ملعنون 
بـ »�إىل �سو�ن« ولكّنه �أثار �أي�سا كّل من مل يقر�أ بعد �أو مل يجر�أ على �لرمتاء يف 

�لبحث عن �لّزمن �ملفقود.
�إّن �لإ�سهار �لذي ي�سبح م�سهور� يف فرن�سا هو ذ�ك �لذي يدوم ثالثة �أ�سابيع، 
فيرتك ذكرى تاريخّية يف �أذهان جيل كامل. ويتعّلق �لأمر يف هذ� �ملقام باحلملة 
�لإ�سهاريّة لإ�سهار»�أفونري« )�مل�ستقبل( �لذي بثَّ يف �سنة 1981 على موجات 
ثالث متعاقبة:»غد� �أنزع مالب�سي �لعلوّية« وتاله»غد� �أنزع مالب�سي �ل�سفلّية« 
ويف �لّنهاية تظهر �سورة »مرمي« وهي عاريه �لّظهر، ويظهر �لإم�ساء:»�أفونري، 
�لعار�ض �لذي يفي بوعوده«. وبعد ع�رصين �سنة عرفت هذه �حلملة من قبل 
ن�سف �لفتيان �لبالغني ل�سّن �لع�رصين رغم �أّنه مل تتوّفر لهم منا�سبة م�ساهدة هذ� 

�لإ�سهار. �إّن �لهم�ض يف �لآذ�ن يفعل فعله يف �لأجيال.
�إّن �لّتزّلج على �جلليد �لذي يخّط عالمة»�سيف �أمونياكال«، ورعاة �لبقر 
لعالمة مارلبورو، وم�سهد جبال �لألب على مل�سق عالمة �إيفيان، كّلها �سور 
�لعقل عملّية برهنة  يعيد  تتمّثل ب�سكل ناجح عالماتها. ويف كّل مّرة  ن�سيطة 
تدوم  كفاءته  باأّن  يتذّكر  فاإّنه  دور��سيل  عالمة  �أرنب  يرى  فحني  �سغرى: 
باتيلو،  دون  �لأخ�رص،  �لإ�سهار)�لعمالق  يف  �ل�ّسخ�سّيات  وتلعب  طوياًل.. 
�ل�سيد ماري،�لّرجل �ملطاطي ملي�سالن،�إلخ..( دور� �أ�سا�سّيا، فهي تطّور عملّية 
من  يلتمع  �سيء  كّل  �أّن  ت�سعر  حّتى  نظيف  �ل�سّيد  ترى  �أن  ومبجّرد  �لربهنة. 

حولك.
�لّن�سيطة  �لّذهنّية  ورة  �ل�سّ مقولة  فاإّن  �لّت�سويق  من  �خلالية  �لّد�ئرة  يف  �أّما 
غري م�ستغّلة ب�سكل كاٍف حّتى و�إن ُوجدت. بالّطبع ثّمة ��ستثناء�ت ثاقبة مثل 
مل�سق»�لقّوة �لهادئة« لفر�ن�سو� ميتري�ن �سنة 1981، �أو �لقب�سة �ملم�سكة بوردة 
ليب �لأحمر �سورة ذهنّية فاعلة ب�سكل مذهل لأّن  للحزب �ل�سرت�كي. و�ل�سّ

كّل �سخ�ض يتخّيل باأّنها �ستنقذه.
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�إّن لونا ب�سيطا ميكن �أن ميار�ض هذ� �لبعد �لّرمزي: �لأخ�رص بالّن�سبة للبيئة، 
�لربتقايل  �أو  لأفي�ض  �لأحمر  لهارتز،  �لأ�سفر  ميكا،  ل�سوكولطة  �لبنف�سجي 

لعالمة �إيبونيم.
لل�سّيد  ر�ديو »دمي«  مع خ�سخ�سة  �ملو�سيقى   على  ين�سحب  نف�سه  و�لأمر 
خفقان  ذكر  يفوتنا  ل  حّتى  باح،  �ل�سّ فطور  �سديق  لريكور�ي  �أو  نظيف، 
على  �آذ�ننا  بها  �لر�ديو  �سّنف  �لتي  ُتعّو�ض«  كارغال�ض  ُت�سلح،  »كارغال�ض 
�متد�د �سنو�ت. �إّن �جلانب �ملو�سيقي ينّمي نفوذ �لّتوزيع �ملتكّرر. �إّن ترنيمات 
�لأطفال تتناقل من جيل �إىل �آخر.وميكننا �أن نتجاهل كّل ق�سائد �لّتاريخ)وهذ� 
من �سوء �حلّظ( ونتعّرف ب�سكل جّيد على كلمات ع�رص�ت �لرتنيمات �لتي تعود 
�إىل قرون خلت. ومثالنا على ذلك �ل�سماء متطر، متطر، يا ر�عية �لغنم« �مللّحنة 
حّلنت ح�سب  �لتي  »�أخي جاك«  �أو  �إيغلونتني،  فابر  قبل  من   1780 �سنة  يف 
للمو�سيقى  �لّتو��سلّية  �لوظيفة  ع�رص.هذه  �ل�ساد�ض  �لقرن  يف  �مل�سادر  بع�ض 
جندها يف �لأنا�سيد �لّدينّية �أكرث مّما يف غريها من �لّتمظهر�ت: من �لأهاجي �إىل 
�لكالم �ملتقّطع وهو من خا�سّية » لي�ض غري �لبد�ية، لنو��سل �لـ...�ملعركة«، 

مرور� بـ»ن�سيد �لأتباع«،»�لأممّية«.

الّتميـيـز
يف �ملاّدة �لب�رصيّة �ساأن �ملاّدة �ل�ّسمعّية، لالنقطاع ثمنه: ل �سيء يعادل �سورة 
�أو  �أبل  نن �مل�سرتك.و�سو�ء تعّلق �لأمر باختيار طباعي)مثل  ممّيزة تقطع مع �ل�سَّ
�سعار  تعّرجات ب�رصّية)مثل طريقة كتابة حرف مثل �ض عند كتابة  �أو  �أورجن( 
كارفور، �أو م يف ماكدونالد(. �إّن �لهوّية �لب�رصيّة لفكرة ما لها �أهمّية ق�سوى. 
�لر�سوخ  وي�سرية  ب�سيطة،  �أ�سماء  جميعها  لها  �لعاملّية  �لإنرتنات  بّو�بات  �إّن 
�لّذ�كرة، وهذ� ما وقفنا عليه، ولكّن ت�سميم و�سارة غر�فيكّية جتعل منها  يف 

معروفة جّد�، وهو ما ين�سحب على �لياهو �أو غوغل �أو �لفاي�سبوك.
ومن  �لّرمزي.  لل�ّسعار  �ملقاربة  هذه  تطوير  �إىل  د�ئما  �لبلد�ن  �سعت  لقد 
خالل �لّر�يات، ومن بينها �لر�ية �لقدمية �سادهاد، وهي ر�ية معدنّية عرث عليها 
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5000 �سنة8�أو من خالل وكالة  1971 ويقّدر عمرها بحو�يل  �إير�ن �سنة  يف 
�لنت�ساب  بالّتعّرف على  ت�سمح  �لتي  ما  عائلة  �سعار�ت  �أو  �لنبيلة  �ل�ّسعار�ت 

لفريق �لفر�سان �لذين حجبت وجوههم باخلوذة.
ومن �لآن ف�ساعد� �ستعمل �ملدن و�مل�سرتكات �ملحلّية على حياكة هويّتها.
لقد جنحت نيويورك يف فر�ض«جملة ب�رصّية« على �لعامل باأ�رصه، وهي �جلملة 
عرفته  نف�سه  و�لو�سع  �أحمر.  بقلب  �حلــّب  ومّثل  ي«  ن  ــرية:»�أحــّب  �لأث
�ملنّظمات غري �حلكومّية �أو �جلمعّيات �لتي كانت بحاجة لأن تعرف يف ف�ساء 
�لر�ية  �سّمم  حني  كوبريتان  بيار  ��ستبقه  ما  هذ�  �حلال.  عليه  مّما  تناف�سّية  �أكرث 
خلفّية  �ل�سّتة)على  و�لألو�ن  �خلم�ض  �لقار�ت  لتمّثل   1913 �سنة  يف  �لأوملبّية 

بي�ساء(م�ستخدما باملجموع ر�يات �أخرى للعامل �آنذ�ك.
ورة �لّرمزيّة �ملاأن�سنة.  لقد كانت �لأديان �سّباقة �إىل �إدر�ك �لأهمّية �لبالغة لل�سّ
ور �لقوّية يف تاريخ �لب�رصيّة. �إّنها تنقل فكرة  و�سليب �مل�سيح هي و�حدة من �ل�سّ
حني  ثمينا  ك�سبا  للموؤمنني  وتهب  لينقذنا(،  �مل�سيح  �لّتعوي�سي)مات  �ملوت 
جتعله يعاي�ض يف �سورة و�حدة كّل حياة �مل�سيح وحمنته. وقد �ساعفت �لكني�سة 
ور �لفاعلة مع �لقدي�سة مرمي، و�لق�ساو�سة و�لقدي�سني،�إلخ.. �لكاثوليكّية �ل�سّ

ور يف �أماكن �لعبادة. وُت�سان هذه �ل�سّ
حتيل  �لهولوغر�م.�إذ  بطريقة  وت�سرتجعها  ة  بق�سّ ت�سحن  �ل�ّسعار�ت  �إّن 
�لتي ُبذرت يف  �إىل فكرة �جلرمية  �لعاملي  �لّتجارة  �سورة ب�سيطة لربجي مركز 

عقل بن لدن.
�إّن  �ملعنى.  �زدو�ج  �أدنى من  بتعّدد �سوتي وبحّد  يتمّتع  �سعار قوّي  وكّل 
طبيبا يتطّلع �إىل ز�وية نظر طبّية جديدة هو جدير باأن يرتدي �لبدلة �لبي�ساء.
تدّخالتهما  خا�ّض  ب�سكل  يعتنيان  بر�ن�سون  وري�سار  جوب�ض  �ستيف  �إّن 
�لإعالمّية لن�رص �سورة لهما ت�ساعد على �إطالق �أف�سل لخرت�عاتهما.ورجال 
تتقّم�ض  �لتي  ورة  �ل�سّ تلك  �لّد�لّة.  ورة  �ل�سّ َيطالهم هاج�ض  �ل�سيا�سة كذلك، 
�لإ�سالحات  تعك�ض  �أو  �لعد�ء(  حر�ك  تبليغها)  يريدون  �لتي  ورة  �ل�سّ �أف�سل 
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يف  �مل�ست�سفى،  يف  �لفالحة،  �سالون  يف  �ل�سيا�سة  بها)رجل  �سيقومون  �لتي 
�مل�سنع(،�إلخ..

بو�سائل  �ل�ستعانة  دون  �ليوم  ن�سيطة  �سورة  ت�سهر  �أن  �مل�ستحيل  ملن  �إّنه 
ديناميكّيتها  على  باعتمادها  تتطّور  �أن  ميكن  �لفكرة  �أّن  �ملوؤّكد  ومن  �لّن�رص. 
وبجودة  مبدعها  وبائتمان  �جلوهريّة  �لهّد�مة  بقّوتها  و�ملرتبطة  ة  �خلا�سّ
ادرة  دى �ملجاين عرب �لإثارة �ل�سّ �إطالقها. وميكن لها �أن تتمّتع ب�سندوق �ل�سّ
من �لإنرتنات �أو �لإعالم. وبف�سل �سهولة �لإبد�ع �لّرقمي ينجح بع�ض �لهّو�ة 
يف خلق �سور ن�سيطة ود�مغة على �ليوتوب على غر�ر جتارب مونتو�ض كوكا 
�أن  �أغنيتهم �مل�سّورة »لها  �أوكي قو)�ُسوهدت  �أو كوريغر�فّيات جمموعة روك 
عائلة  �سل�سلة  وقد وّظفت يف  مّرة9  مليون   47 من  �أكرث  �أخرى«  مّرة  تذهب 

�سمب�سون10(.

اإبداع احلدث
فاعلة( غري  �أو  ذهنّية)فاعلة  �سورة  تفر�ض  �أن  �لفكرة  ��ستطاعة  يف  لي�ض 
�حلدثي  �إىل حقل  ما دخلت  �إذ�  �إّل  مقنعة.  ن�رص  و�سائل  دون  م�ستدمي  ب�سكل 

بطريقة م�سهدّية جتعلها يف �سد�رة �لإعالم �لّدويل.
ينبغي على �لعالمات �أن ت�سعى �إىل ما هو م�سهدي حّتى تفر�ض �أفكارها 
بلوغ  على  لتقدر  م�سايقة  مرحلة  تعي�ض  �إّنها  �جلديدة.  ومنتجاتها  �جلديدة 
»بالي  �إّن  م�سهدي.  بهرج  يف  �لإطــالق  عملّية  ت�سرّي  �إّنها  ثّم  �لهدف، 
�ستاي�سن«،و»�آبل« �أو بع�ض �لأفالم �لأمريكّية جنحت يف يوم �سدور منتجها 
من  �لإعالم  لو�سائل  �ملجاين  �لإ�سهار  بف�سل  وفاعلة  قويّة  �سورة  �إبد�ع  يف 
�لعامل باأ�رصه. ومن �لأمثلة �حلديثة، �إطالق »�لأي فون �أبل« مع عملّية �لّدعاية 
لطو�بري �لنتظار على �متد�د يومني قبل بيع �لأمنوذج �لأّول.و�لهدف من هذه 
�لأحد�ث)�لتي ندعوها �أي�سا بـ»�لّت�سويق �لّتجريبي«( يتمّثل يف طبع �لأذهان 
بتجربة فريدة ور��سخة من جهة ومنح �ل�ّسهّية لأولئك �لذين عا�سوها باإعادة 
�لّتجربة من جهة ثانية. و�لهدف �لأق�سى هو تر�سيخ �سورة ثاقبة، مثلما هو 
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�إّبان حفل  �أر�ض و�سماء  �رتفع بني  �لذي  �ل�سيني  �لبطل �لأوملبي  �ساأن �سورة 
حتت  طوكيو  يف  �أديد��ض  معّلقة  �سورة  �أو   2008 �سنة  بيكني  �ألعاب  �فتتاح 
�لقدم  لكرة  لعبان  �لّركح  على  و�سع  حيث  �لعموديّة«  �لقدم  »كرة  عنو�ن 
وهما معّلقني يلعبان �لكرة على �رتفاع 150 مرت من �لأر�ض. تلك طريقة يف 
ت�سوير فكرة �لعالمة » ل �سيء م�ستحيل«، ويعّد ذلك �أقوى من حملة تلفزيّة 

مكلفة مائة مّرة.

الّتحّول اإلى رمــــز
منهما  يرفع كّل و�حد  �أ�سود�ن  ت�سري رمز�.عّد�ء�ن  �أن  قويّة  ل�سورة  ميكن 
قب�سته باإحكام ويلب�سان قّفاز� يف �لألعاب �لأوملبّية مبك�سيكو، فر�ن�سو� ميرت�ن 
�لتي  �لتاريخ  وكثرية هي حلظات  فاردون،  قبور  �أمام  كول  هلموت  يد  ي�سدُّ 
�ملتو��سع  �لّطبع  لتقّم�ض  �سورة  �ملغزل«  يف  منجزة.»غاندي  �سور�  مّثلت 
و�ل�سلمي للمهامتا �لذي كان يرف�ض �لّطابع �لآيل للم�ستعمر، جتاوزت من�سب 
ور �ل�سالبة، فاإّننا �سننتبه �إىل �أّن  ورة لت�سبح رمز� خال�سا: و�إذ� ما ر�أينا �ل�سّ �ل�سّ
ورة �لّذهنّية �لتي ��ستقّرت يف ذهن كّل مّنا. �إّنه  �ملهامتا ب�سدد �لغزل عك�ض �ل�سّ
بب�ساطة جال�ض قرب مغزله وهو ب�سدد �لقر�ءة. وعندما �ُسمح ملارغريت بورك 
و�يت �مل�سّورة �لفوتوغر�فّية ملجّلة »ليف« بالّدخول �إىل غرفته كان �ملهامتا قد 

ته �ليومّية من �لغزل حّتى يتفّرغ لقر�ءة جريدته11..  �نتهى من �لقيام بح�سّ
ورة  ور �لّرمزيّة �لقويّة تتنّقل �ليوم بف�سل �لإنرتنات على �سيغة �ل�سّ �إّن �ل�سّ
ور �متياز �سلطة �لتكّون ب�سكل  �لفوتوغر�فّية ولكن ب�سيغة �لفيديو. ولهذه �ل�سّ
قابلة  �أّنها  بينها  من  م�ساوئ  لها  ولكن  قبل.  مبا  قيا�سا  �لأثمان  وباأزهد  �رصيع 
للّتحوير و�لّت�سذيب و�لّتطويع دون �أن نتعّرف على م�سدرها ب�سهولة. وهذ� 
يفتح �لباب على كّل �سكل من �أ�سكال �لّتحّكم. �إّن تدلي�ض �سورة ركام �جلثث 
�أ�سبحت  رومانيا  يف  ت�ساو�س�سكو  نظام  �سقوط  �إّبان   1989 �سنة  لتيمي�سور� 
و�سائل  �ملوتى)بع�ض  �آلف  بوجود  نفرت�ض  مدلّ�سة  �سورة  �سترتكنا  رمز�. 

�لإعالم تقّدر �لعدد باأكرث من 70000( ولكن مل يكن �لعدد ُيجاوز �لـ1293.
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ورة ل رجعة فيه، مثلما يوؤّكده  ولكّن �لعبور �لّرمزي من �ملكتوب �إىل �ل�سّ
ريجي�ض دوبريه باأّننا مررنا من ع�رص �خلطاب حيث هيمن �ملكتوب �إىل �لع�رص 
�لعمق،  خم�سو�ض:»يف  وقع  له  ع�رص  وهو  �ل�سورة،  هيمنت  حيث  �لب�رصي 

ورة قّوة دفع وتلولب، �إّنها ت�رّص وتفّكر.« 13 �ل�سّ
�أو  خر�ساء  فهي  دعائّية  ر�سوم  ودون  كلمات.  دون  ور  �ل�سّ ُتعمينا  هكذ� 
ور)يقول  �إّنه �لّدمج �مل�ستفّز للكلمات و�ل�سّ متعّددة �لّدللت ب�سكل م�سّط. 
و�ملكتمل  �لثاقب  بالّتعبري  ي�سمح  وب�رصيّات«(  دعائي  »ر�سم  �لإ�سهاريّون 

لالأفكار.
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ل ُت�سنع الأفكار دون حكاية

»عندما ت�ستويل علّي فكرة و�سط الّطريق، اأقع على الأر�س«
�ستاندال، حياة هرني بريالرد

يتغّذى �لإن�سان من �حلكايات. كّل �حل�سار�ت ترتكز على �لّتناقل �ل�ّسفاهي 
�لباحث يف  �سانك،  روجي  �أّيامنا.يحوز  �لب�رصي يف  و�ل�ّسمعي  �ملكتوب  ثّم 
ناعي �سيغة جّيدة: »مل يخلق �لب�رص ليفهمو� �ملنطق  �لعلوم �لعرفانّية و�لّذكاء �ل�سّ
ولكن �حلكاية«13  ومن هنا تاأتي �أهمّية �لأمثولة يف �لّتور�ة و�لقر�آن و�لأدب 

�لبوذي.

احلكاية الكاملة
�أو  مكتب  �أو  لوحة  �أمام  نرويها  �سغرية  لق�س�ض  بالقر�ء�ت،  �أّيامنا  متتلئ 
حانة. ويروي �لإ�سهار �لّتلفزي �أي�سا حكايات �سغرية من ثالثني ثانية. ملاذ�؟ 
بروكلني.  �أعمى على ج�رص  يجل�ض  منها.  لك و�حدة  نروي  �أن  هو  �لأف�سل 
ي�سع على �لأر�ض كرتونا ُكتب عليه:»�أعمى منذ �لولدة« لي�ستجدي قلوب 
�لن�ّض.وفجاأة،  ويحّور  �إ�سهاري  مبالة.ياأتي  دون  ميّرون  �لّنا�ض  ولكّن  �ملاّرة. 
دقات. ما �لذي كتبه؟»�ليوم، ف�سل �لربيع، ولكّنني ل �أر�ه«�إّن هذه  تنهمر �ل�سّ
�لعبار�ت تلّخ�ض �لإ�سهار: �إّنها تنجح يف �رصد حكاية ت�ستميل �لألباب، ومت�ّض 

�لقلوب وتدفع �إىل �لفعل.
�لع�رص  �سالف  يف  مكان  يا  »كان  جملة:  �ل�ّسحر.�إّن  من  �سيء  �حلكاية 
و�لأو�ن..«لها نفوذ �إ�سكات جميع �لأطفال.وبالّن�سبة للكبار فاإّن �ل�رّصوع يف 
�ملحادثة بقول:»�أل تعرف �حلكاية �لأخرية لـ...؟« هي �لّطريقة �ملثلى جلذب 
�لنتباه.لذ� فمن �أجل �ل�ستيالء على �ملخاطب وهو غر�ض ��ستمالت عديدة، 
�أكرث من  �للّذة،  مبد�أ  �ملقّدمة  �ل�ستماع، وت�سع يف  �لرغبة يف  �أن متنح  فينبغي 
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نكون  �أن  دون  �لّنا�ض  عند  ليلة  كّل  للع�ساء  نذهب  �حلدث.»حينما  �أو  �جلهد 
مدعّوين فاأقّل ما نفعله هو �أن نكون ظرفاء«؟هكذ� يقول �لإ�سهارّيون. �إذ لي�ض 
علينا �أن نلتم�ض عذر� لكوننا قمنا بالإزعاج ولكن مننح رغبة �لإن�سات لنحظى 

بدعوة لئقة يف �مل�ستقبل.

حك ا�ستاتيجّية احللم وال�سّ
�لعقول.  يف  تر�سخ  كي  �لعو�طف  تدغدغ  �أن  �جلّيدة  �حلكاية  على  ينبغي 
�أو ت�سحك، ل تهّم �حلقيقة، يكفي �ملحتمل. و�لّدليل  �أن جتعلك حتلم  عليها 
ة ب�سوين بر�فيا حيث �أّن �لربهنة على جودة �لّلون  على ذلك �لإ�سهار�ت �خلا�سّ
�ساأن  �ملدينة.كذلك  م�سهدي يف  ب�سكل  �لّلون«  »�إ�سد�ر�ت  متّر عرب  لل�ّسا�سة 
�إ�سهار �رصكة خطوط �لّطري�ن �لفرن�سّية » لنجعل �ل�ّسماء �أف�سل موطن لالأر�ض« 
حيث تكون متاثالت �لّرفاهة �ملخرجة يف �أماكن فردو�سّية بعيدة كّل �لبعد عن 

حقيقة �لرفاهة على منت �لّطائرة، وهذ� ما ت�سبو �إليه هذه �ملوؤ�س�سة.
ي�ستخدمها  �لتي  عابة  �لدُّ فهو  بامتياز  �لتايل  �لنفعايل  �ل�ّسجّل  ــا  �أّم
�لإ�سهاريّة  �لوم�سات  من  كثري  �أحيانا(.ثّمة  ��ستخد�مها  يف  �لإ�سهار)يفرط 
�لأقّل  على  حك  �ل�سّ يثري  �سكل  يف  �أو  عجيبة  حكايات  �سكل  يف  �سّممت 
حّتى ت�ستويل على �مل�ساهدين.�إذ ُت�سيف �لّدعابة �لتقّم�ض �لعاطفي وترّفع من 
حجم �لثقة يف �لّر�سالة. تلك هي �لعبارة �لأثرية:»�أنا �أعرف باأّنك تعرف �أّنني 
�أعرف« �لتي جتعل من �لّدرجة �لثانية �أكرث جناعة من �ملعنى �لأّول. �إّن حمالت 
جديد �لّت�سالت ��ستفادت بذكاء من هذ� �ل�سجّل حني قامت باإخر�ج مدير 

�لّت�سويق رفقة �إ�سهاره يف كو�لي�ض �إعد�د �لوم�سات �لإ�سهاريّة.

ق�ّس احلكايات
�إّن حكاية خاّلبة تنت�رص ب�سكل �أف�سل. من ل يرغب يف �إعادة ق�ّض حكاية 
عجيبة لأ�سدقائه، �سبق �أن تلّقفها من غريه وهي على غاية �لإ�سحاك؟�إّن هذ� 
�لبعد»�لقابل للتعدية« جوهري لنجاعة �لعدوى، و�لإثارة.كّلما كانت �حلكاية 
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متتلك  فاإّنها  �لذي...«(  �لإ�سهار  تذكر  ومده�سا)»هل  بارز�  عن�رص�  تت�سّمن 
�أكرب موقع  �ليوتوب، وهو  به جناح  ي�سهد  ما  حظوظا و�فرة لالنت�سار. وهذ� 

لتقا�سم �حلكايات �ل�سمعّية �لب�رصّية على وجه �لب�سيطة.
ينبغي عليهم »ق�ّض �حلكايات«. كان  �أّنه  �أي�سا  �ل�سيا�سة  �أدرك رجال  لقد 
غري  �لّدرج  �ملُ�سلح،  غري  �مل�سعد  �إّن  علنا.  لذلك  نّظر  بل  �سّباقا،  �ساركوزي 
�ساأن  وكذلك  و�حي.  �ل�سّ و�سع  حول  �لبيانات  من  �أكرث  جلّية  �أمثلة  �ملُ�ساء، 
�سكل  يف  �ملعلومة  وو�سع  جّيدة«  م�سك«حكاية  يريدون  �إّنهم  حفيني،  �ل�سّ

�سيناريو.
�إّن �لوقائع يف �حلقيقة لي�ست �إّل �أ�سا�سا يرتهن �أثرها بح�سب �ملعنى �لذي 
�لأخبار،  ويف  �ل�سيا�سة  يف  ني  �ملخت�سّ عمل  قاعدة  هي  تلك  به.  �ست�سطبغ 
ة، جتدهم يحّرفون ويلوون �لوقائع يف �جّتاه معنى  فالأطّباء �لذين يلّفقون ق�سّ
د�خلها يف  تقحمهم يف  يقرتحون حكايات  �إّنهم  ل�سالح حرفائهم.  �إيجابي 

�لوقت �لذي تبّلغهم باملعنى �ملطلوب.
يف �لأيام �ملو�لية لأحد�ث 11 �أيلول، �أفرط �أع�ساء �إد�رة بو�ض يف �ملقارنة 
بني تفجري�ت �لربجني وبني �لهجوم على بريل هاربور.لقد رّددو� يف عديد 
�ملّر�ت خطاب �لعار، وهو �خلطاب �لذي ��ستنكر فيه روزفلت �لهجوم �لياباين. 
قر�ءة  من  ومتّكنه  �لعام  �لّر�أي  بقّوة  لتثري  �لتاريخ  من  تغرف  �ملقارنة  هذه  �إّن 
للحدث تتو�فق مع تعبري�ت حرب تقليدّية14. �إّن �لعبار�ت �مل�ستخدمة»حمور 
�ل�رّص«�أو»�حلرب �سّد �لإرهاب« طّورت هذه �لفكرة �إىل �أن قادت �لوليات 

�ملّتحدة �لأمريكّية �إىل �رص�ع حقيقي.
�إّن �حلكايات �ملثلى هي تلك �لتي ُتده�ض. وميكن للمفاجاأة �أن تكون منذ 
نقطة �لنطالق)�لقب�سة( �أو من نقطة �لو�سول)�ل�ّسقطة( �أو من �لإثنني. ولكن 
كّلما كانت �حلكاية »تفُد من بعيد« كّلما كانت تنطبع يف �لّذهن كاأّنها نيزك.

�إذ  »جمانيا«.  يكون  �أّل  �رصط  �أي�سا  ناجعا  يكون  �أن  ميكن  �ل�ستفز�ز  �إّن 
بنيت  لأّنها  غايتها  بلغت  �لعامل«  �ألو�ن  حول»كّل  بينّتون  �لإيطايل  حملة  �أّن 
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مزج  �إىل  يقود  �إن�سانوي  �لعامل( وموقف  �لقمي�ض يف  �ألو�ن  منتوج)كّل  على 
م�ستفّزة:  �سورة  ت�سميم  درجة  �إىل  �لعليا  و�لّنماذج  �لب�رصة  �ألو�ن  �لأعر�ق، 
ق�ّض)يرتدي بالأ�سود(يقّبل ر�هبة)ترتدي بالأبي�ض(. ولكّن بينّتون و��سل يف 
طريق �ل�ستفز�ز)�سورة مري�ض بالإيدز على فر��ض �ملوت(، وقطع �لر�بط مع 

معنى مت�ّسيه وخّطته �لّت�سالّية و�أ�سبح �سّد-�لإنتاج.
�لّدعابة  ثوب  تلب�ض  حني  ة  خا�سّ نف�سه،  �ل�ستفز�ز  من  �أهّم  �لفو�سى  �إّن 
�أ�سياء  تقول  �لتي  هي  جناعة  �لأكرث  �لّتو��سل  �أ�سكال  �لعاطفي.�إّن  و�لتقّم�ض 
 1980 �ل�ّسكل. يف �سنو�ت  �لعمق ولكّنها جتعلها مقبولة بف�سل  جذرّية عن 
عامل  فيه  عّمدت  كوكاكول،  مع  مقارنّيا  �رصيطا  كول  بيب�سي  �رصكة  �أنتجت 
�لآثار. لقد �أخرجت يف م�ستقبل بعيد �أ�ستاذ� ي�سطحب تالميذه �ملر�هقني �إىل 
جولة لبيت من �ل�سنو�ت 1980، حيث يعلوه �لغبار و�خلر�ب. وي�رصح �لأ�ستاذ 
م�سدر �لبقايا �لأثريّة مثل �لقيثارة �لكهربائّية. وفجاأة نف�ض �أحد �لّتالميذ �لغبار 
عن قّنينة )لها �سكل قارورة �لكوكاكول( و�ساأل �أ�ستاذه:» ما هذ� يا �أ�ستاذ؟« 
وء ثّم قّلبه يف كّل �لجّتاهات  �أخذ �لأ�ستاذ �لغر�ض، و�أز�ل غباره وو�سعه يف �ل�سّ
قبل �أن يجيب:» لي�ست يل �أدنى فكرة«. عندها يظهر �لإم�ساء �لتايل:»بيب�سي، 
خيار �جليل �جلديد«. �أيعقل �أن نكون عنيفني �إىل درجة قرب مناف�سنا وهو حّي؟

نفاذ الب�سرية
عادة ما ت�سدر جناعة �حلكاية من جزء �حلقيقة �لتي تخفيها،مثلما هو �ساأن 
فاحلكاية ل  �لأ�سا�سّية حلياتك،  �لعنا�رص  �إىل  متحّيز  ب�سكل  رو�ية حني حتيلك 
�أي عن�رص  به،  ماأخوذ�  بالو�قع جتعله  �جلمهور �سلة  �إذ� حّركت يف  �إّل  تعمل 

مرتبط بحياته �ل�ّسخ�سّية.
وي�سّمي �لأنغلو�ساك�سونّيون ذلك بـ»نفاذ �لب�سرية« وهي عبارة ل يوجد 
باأّنه  �ل�ّسائع  �لبارز  »�لأثر  بعبارة  نرتجمها  �أن  وميكن  بالفرن�سّية،  معادل  لها 
�سو�ب«، ونفاذ �لب�سرية �إن هو �إّل مالحظة �أو و�قعة �أو ر�أي ناجت عن �حلياة 

�ليومّية، له ميزة �أّنه ُيدرك باعتباره �سو�با ب�سكل عاّم �أي حمّركا للولء.
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�إّن م�سوؤويل �لّت�سويق يف �ل�رّصكات ووكالت �لّت�سال �لتي تعمل حل�سابهم 
كمّية  در��سات  �إّنها  لل�ّسلوكات.  در��ساتهم  يف  �لب�سرية«  »نفاذ  �إىل  ي�سعون 
تتاأ�ّس�ض على مقاربات �إح�سائّية ولكّنها كيفّية �أي�سا بل �إثنولوجّية حينما ترمتي 
يف قلب حياتنا �ليومّية. وترتكز بع�ض �ملجموعات �لأكرث �سعبّية يف �لفاي�سبوك 
ومفاجئة،ومنها  وموحية  عليها  متو��سع  وقائع  وعلى  �لب�سرية«،  »نفاذ  على 
»�أرغب يف �رصب خلفّية ر�أ�ض كّل �سخ�ض يتمّهل يف �ل�سري« �لذي ي�سّم �أكرث 
�أف�سل«  بر�حة  لأنعم  و�سادتي  »�أقّلب  وجمموعة  ع�سو�15.  مليون    1،3 من 
�خللوي  هاتفي  »�أ�ستخدم  وجمموعة  ع�سو�16.   600000 من  �أكرث  وت�سّم 
لأرى يف �لّظالم« �لتي جتمع �أكرث من 700000 ع�سو�17. ذلك هو �سحر نفاذ 

�لب�سرية. �إّنه يخلق عاماًل �سكلّيا لتبّني �لفكرة.
باري�ض،  يف  �لأوملبّية  �ل�ّسعلة  مرور  وعند  للتيبت،  مو�لية  مظاهر�ت  �إّبان 
�ل�ّسعلة  مبهاجمة   ) فرن�سّيا18  لي�ض  باأّنه  �لوقائع  �مل�ساهدين) ك�سفت  �أحد  قام 
�لتي حتملها جني جينغ، فاأنقذتها ريا�سّية �سينّية �ساّبة مقعدة من على كر�سّيها 
دور  ليتقّم�سو�  و�لّرمزّية  �لقويّة  ورة  �ل�سّ هذه  �ل�سينّيون  قن�ض  لقد  �ملتحّرك. 
متنع  �لتي  �لكونّية  �حلقيقة  حول  �لإجماع  ووقع  فرن�سا.  وليدينو�  حّية  �ل�سّ

مهاجمة �سخ�ض معوق.
و�قعة  على  �ملوؤ�ّس�سة  �حلقيقة  يتقا�سم  �أن  ينبغي  ذلك،  �جلمهور  وليتبّنى 
�ملو�سوعي«  بـ»�لّد�فع  �لأنغلو�ساك�سونّيون  ي�سّميها  �لتي  وقفها«  ميكن  »ل 
حّفاظات  ولبيع  لالقتناع(.  �لّذ�تي  �لّد�فع  لالإجماع)  �ملحّرك  �لّر�أي  على  �أو 
�لعتقاد  بامرب�ض على  �رتكزت  وللبنات)علب ورديّة(  زرقاء(  للفتيان)علب 
�لقائم  �لعتقاد  وهو  �لطريقة،  بنف�ض  يتبّولن  ل  و�لبنات  �لفتيان  باأّن  �ل�ّسائع 
على �لختالف �ملو�سوعي ل�سكل �لع�سوين �لتنا�سليني)د�فع مو�سوعي(. �إّن 
هذه �لب�سرية �لّنافذة)�لبنات خمتلفني فيزيولوجّيا عن �لفتيان( �سمحت لربوكرت 
�سنو�ت  �إىل  �لعودة  ميكن  وكان  �سوقه.  على  مطلق  ب�سكل  لل�سيطرة  وغامبل 

خلت للحفاظات �ملوّحدة للجن�سني �لتي �سّكلت مناف�سة �رصيعا ما �ختفت.
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�إّن �أفكار �لعالمة �لأكرث قّوة ودميومة هي �لتي تلتقي فيها حقيقة ما باحلقيقة 
�لكونّية. وبالعودة �إىل مثال بينّتون، فاإّن جناحه �لإ�سهاري يف �سنو�ت 1980 
�لألو�ن( كّل  من  للعالمة)قم�سان  �ملخ�سو�سة  �لفكرة  بني  �لّلقاء  من  توّلد 
�لتي  �لر�سالة  وهي  �أف�سل(،  عامل  هو  مهّجن  �حلياة)عامل  عن  عاّمة  وحقيقة 

ترّوجها ب�سكل بارز حملة »�لألو�ن �ملّتحدة لبينّتون«.
للعالمة)�لأحذية  لنايك هو حقيقة خم�سو�سة  �سعار »لنعمل فح�سب«  �إّن 
و�ملالب�ض �لريا�سّية لنايك منَتج من ريا�سة مترينات �مل�سي، وهي ريا�سة ترّكز 
على �لإر�دة و�حلريّة �لفرديّة(. و�لأمر نف�سه بالّن�سبة لأديد��ض، ف�سعار»ل �سيء 
م�ستحيل« هو حقيقة عاّمة تتو�فق مع �حلقيقة �ملخ�سو�سة للريا�سة )و�سعت 

�لأرقام �لقيا�سّية لكي حُتّقق(.

نفوذ الأمثولت
�إّن �لأفكار �لأكرث نفوذ� هي تلك �لتي تروي حكايات قويّة �إىل درجة �أّنها 
ل تتطّلب �أن ُتروى مّرتني. �سو�ء لأّنها تكت�سب قّوة �إقناع فوري �أو لأّن �لربهنة 
�ساطعة. �إّن �لفكرة �لأمريكّية بو�سع حدٍّ للحرب �لعاملّية �لثانية با�ستخد�م �لقّوة 

�لّنوويّة كانت ناجعة �إىل درجة �لفزع.
�آبل �سنة  �لفيلم �لأ�سطوري لإطالق حملة  يبّث  �أكرث خّفة، مل  ويف �سجّل 
1984 �إّل مّرة و�حدة، يف �سوبر بول. ومع ذلك مل مينعه من �أن ينتخب بعد 
ع�رصين �سنة كاأف�سل فيلم �إ�سهاري يف �لقرن يف �لوليات �ملّتحدة �لأمريكّية19.
حكايات  تطوير  جّر�ء  تك�سب  �لأفكار  فاإّن  نف�سها  تفر�ض  �أن  ولأجل 
�لثالثة،  �أو  �لّثانية  �لربهنة  يف  مد�ها  وتاأخذ  �لفكرة  ُتفهم  ما  وغالبا  عديدة. 
�إّن  معها.  �لّتو��سل  �ساعد يف  �لذي  �لتاريخ(  �ل�ّسكل)من  م�ستقّل عن  ب�سكل 
تعّدد �لّر�سائل ي�سمح بتو�سيع نطاقها وباإقناع جمٍد لأولئك �لذين لهم ح�سا�سّية 
للق�ساو�سة  يتوّفر  لل�رصد،  �ملوجودة  �ملعجز�ت  �لفكرة. ومْن فرط  جُتاه  م�سبقة 
�لّز�د �لأكرب للقيام بالّتب�سري.وعادة ما ت�ستخدم عالمة ما يف �لوقت نف�سه عّدة 
ر�سائل لتفر�ض فكرة جديدة.وكّل مثال يعّزز ما �سبقه وي�سمح ببلوغ جمهور 
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خمتلف.
ة بفكرتك منذ �لبد�ية. ولكن حذ�رمِ  ومن �لأف�سل تعديد �لّت�ساوير �خلا�سّ
لنا  تك�سف  �حلكايات،  تعاقب  جتّنب  يف  رغبنا  ما  و�إذ�  �سياعها.  خطر  من 
70% من  ماد�م  ثانية  �إر�سال ر�سالة  �لأن�سب عدم  �أّنه من  �لإ�سهاريّة  �لّتجربة 

�جلمهور مل يْحظ مب�ساهدة �لأّول ثالث مّر�ت على �لأقّل.
�إّن جممل �حلكايات �ملرويّة بـ»��سم« فكرة تكّون حكايتها. ومن �لأن�سب 
للّتحّكم يف بّث فكرة تثبيتها يف حكاية ل�سالح �لأجيال �لقادمة. فمن �لّتور�ة 
�إىل �لقر�آن، ومن ر�أ�ض �ملال �إىل �لغثيان، ومن �لبيان �لّد�د�ئي �إىل ميثاق روما، 

طبعت �أغلب �لإيديولوجيات حكايتها.

فّن ال�رّشد
�إّن قدرة �لإقناع �لتي حتوزها �حلكايات �سبيهة �ليوم بالق�س�ض �ملحكّية �لتي 
يف  �سلمون  كري�ستيان  يف�رّصه  ما  وهذ�  �لثقايف.  �لبّث  دو�ئر  كّل  على  تهيمن 
�آلة �سناعة �حلكايات وتن�سيق �لأذهان20،�إذ  �لّر�ئع »�لق�س�ض �ملحكّية«  كتابه 
من �لآن ف�ساعد� ينبغي على �ملديرين �أن يق�سّو� حكايات لتحفيز موّظفيهم، 
حّتى �أّن �لع�سكريني يف �لعر�ق تدّربو� وهم يبا�رصون �ألعاب �لفيديو �مل�سّممة 
يف هوليود، �أّما �لأطّباء �حلاذقني للق�ّض فهم يبتدعون �حلياة �ل�سيا�سّية وكاأّنها 

�رصد.
. �إذ �أّن كتاب»�إميان  �إّن بار�ك �أوباما وماك كاين يعترب�ن موؤّلفني م�سّخرْينمِ
�أ�سبوعا   24 ظّل  كاين  ماك  قبل  من   1999 �سنة  يف  �سدر  �لذي  �لأجــد�د« 
�قتبا�سه ليكون  مّت  �لكتاب  �إّن  تاميز، بل  لنيورك  يف قائمة �لكتب �لأكرث مبيعا 
�لّتمّني«  �أوباما، فقد حّقق كتابه »جر�أة  بار�ك  �أّما   .2005 �سنة  تلفزيّا  �رصيطا 
�ل�ّسهر  يف  بيعت  ن�سخة   180000 من  �سيا�سي:�أكرث  لكتاب  قيا�سّية  مبيعات 
�ملو�يل ل�سدوره يف �أكتوبر 2006. ويف �سنة 2008 بلغت �ملبيعات �ملزدوجة 
�ل�ّسابق، حو�يل  كتابه  و�لدي«  من  م�ستّقة  و»�أحالم  �لتمّني«  للكتابيه »جر�أة 
�أكرب  من  و�حد�  �ساركوزي  نيكول  وُيعّد  �أ�سبوع21.  كّل  يف  35000ن�سخة 
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ا�سني للحكايات �لذي مل تعرفه فرن�سا منذ ديغول. وبالّنظر �إىل �لق�س�ض  �لق�سّ
�ل�سيا�سّية �لتي كان بطلها، فاإّنه يوّظف �حلكايات �لغر�مّية �لتي ُت�ساهي �أف�سل 

رو�يات بلز�ك.
وكّثف �لعامل �لّرقمي و�لعو�مل �لفرت��سّية من �لقدرة على تطوير �حلكايات 
�أّننا  درجة  �إىل  حيو�ت  عّدة  نخو�ض  �أن  �ليوم  ن�ستطيع  �إّننا  متو�ٍز.  ب�سكل 
�ملزدوجة«،  »�حلياة  و�لفرت��سي.�إّن  �لو�قع  حدود  بني  �لّتمييز  عدم  نخ�سى 
حول  �سهاد�ت  ر�كم  �إجنلرت�  يف  �ستاي�سن  لبالي  �لبارز  �لإ�سهاري  �لفيلم 
باحلياة  يتعّلق  �لأمــر  وكــاأّن  �لفرت��سّية  �حلياة  يف  �ملحّققة  »�لنت�سار�ت« 
�لّدويل لهاري بوتر  �لّنظري على �مل�ستوى  �لّنجاح �ملنقطع  �لو�قعّية22. ويربهن 
مدى حاجة �لكائن �لب�رصي �إىل �لفتتان. �إّن حركة »تخلي�ض �لعامل من �لوهم« 
�إّن �لّتفا�سري  �لذي و�سفها ماك�ض فيرب يف كتابه �لعامل و�ل�سيا�سي23 بلغ حّده: 
�لعقالنّية ل ت�ستطيع �أن تروي ظماأ �لأ�ساطري و�لّرو�يات. ولكن هل هذ� هو 
�ملطلوب؟ ومثلما يغّني �لأ�سد �مللك يف مملكة ديزناي، �ملوؤ�س�سة �لعظمى للرتفيه 

يف �لعامل:»تلك حكاية �حلياة..24«.
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الفكرة على حمّك الختبار

»اإذا اأردت اكت�ساب اأفكار نظيفة فلتغرّيها مثلما تغرّي قمي�سك«
فران�سي�س بيكابيا، اأقوال.

ولكي  متجّددة.  حجج  �إىل  حتتاج  تدوَم،  لكي  �حلّب:  ُتعادُل  �أفكار  ثّمة 
�لإجنيلّية  �لأدلّة  ومتنح  ت�ستقطب  �أن  ينبغي  ولتطمئنهم،  �ملوؤمنني«  تقنع»غري 
لـ»�ملوؤمنني«، وما من طريقة �أف�سل من تكر�ر �ملعجز�ت على م�سامعهم. لذ� 
فالفكرة ل ت�ستطيع �أن ت�سّق طريقها �إّل �إذ� كانت تتمّتع بقدرة على �لّر�سوخ 

يف �لأذهان بو��سطة عنا�رص حتّرك رغبة �لعتقاد.
�إذ� كانت �لأدّلة غري كافية يف م�ستوى �لكّم �أو �لكيف، فقد تتعّر�ض �لفكرة 
�إىل �لختفاء. �إّن �لقّوة �لختبارّية ميكن �أن تلعب ب�سكل �إيجابي �أو �سلبي: �إّن 
�حلّجة غري �ملقنعة ميكن �أن تكون جمبولة على �إلقاء �سّك حول �لفكرة وتعّر�سها 
للخطر.�إذ يكفي توّفر عن�رص و�حد حّتى ت�سّوه �ل�ّسمعة وينقلب �لإدر�ك. �إّن 
�أ�سطورة يوري غالري، عامل نف�ض �لعالج �لّطبيعي �مل�سهور يف �سنو�ت 1970 
�لفكر،  بف�سل  غرية  �ل�سّ �ملالعق  ثني  يف  و�إمكانّيته  �لغر�بة  �لفائقة  لقدر�ته 
�ملّتحدة  �لوليات  �نهارت حني  حّقق كّل من جيم�ض ر�ندي يف  �رصعان ما 
�إىل  �لّلجوء  دون  �لّدور�ت  نف�ض  فرن�سا  يف  ماجاك�ض  جري�ر  �أو  �لأمريكّية25 

تف�سري�ت ما فوق طبيعّية.
�لو�سيط،  ودون تقدمي �حلجج توّقف �لإميان بحقيقة قدر�ته. ومن خالل 

�أ�سبح جمّرد دّجال.

الأدّلة الّت�سالّية
ينبغي �أن تقوم �لأدلّة على وقائع.هذه �لوقائع هي منتجات مرتبطة ب�سكل 
�أو  جوهري بالعمل �لأ�سلي للمبدع، �أو هي وقائع �ّت�سالّية لتعزيز �لعتقاد، 
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»�أدلّة �ّت�سالّية«. وميكن لالأدّلة �لأوىل �أن تتجّدد بحكم طبيعة �ملنتج وقدرتها 
على �لبتكار: �لهو�تف �لنقالة تتغرّي ب�سكل تكنولوجي كّل �سنة، يف حني �أّن 
�رص�ب �لكونياك �أو �ل�سامباين يظاّلن ثابتني. وميكن لالأدلّة �لّت�سالّية �أن تتجّدد 

بال حدٍّ �أيّا كان �ملو�سوع.
�إّن و�سائد �لهو�ء لنايك ت�سّكل دلياًل »منتجا« ومغاز�ت »نايك تاون« هي 
�أّول  ت�ساأل موؤ�س�سة د�نون:«وماذ� لو كانت تغذيتنا هي  �ّت�سالّية. وحني  �أدلّة 
طّبنا؟ �إّن وجود �لبيفيدو�ض يف �لزبادي هو دليل منتج، ومعهد د�نون لل�سّحة 
هو بدوره دليل �ّت�سايّل. �إّن »ميثاق �لثقة« لد�رتي �لذي ي�سمن �ل�ّسعر �لأدنى 
يعّو�ض �لفارق ويهب �ل�ّسامباين ملن يجد نف�ض �لب�ساعة باأقّل ثمن يف �خلارج، 
وهو بذلك دليل �ّت�سايّل بنيوّي.�أّما موؤ�س�سة فويتون، و�سعارها«روح �ل�ّسفر« 
�لّر�ئعة  �مل�سابقات  وهي  �أمريكا،  لكاأ�ض  �لّدعائّية  �لأعمال  من  تغّذت  فقد 

للمر�كب، وذلك دليل �ّت�سايّل �إ�سايّف جلودة منتجاتها.
يف �مل�سيحّية، ميكن �أن ُيعّرف �لّدليل �ملنتج مبا يفيُد »�إّن حياة وموت �مل�سيح 
تنت�رص  �لفكرة �مل�سيحّية  �إىل �لأر�ض هدفها تخلي�ض �لإن�سانّية«. ولكّن  �لقادم 
�ملعجز�ت  �إّن  �لّنجاعة:  �ملخ�سو�سة  �لّت�سالّية  �لأدّلة  خالل  من  �لّزمان  عرب 
�حلقيقّية �أو �ملفرت�سة �لتي يثريها �لإميان مثل �سفاء م�سلول من قبل �مل�سيح من 
�حل�ّسي  �لوجود  ب�سكل دوري،  �لّديني  بالّطق�ض  لورد، �لحتفاء  بني حّجاج 
�لبابا.  تنّقالت  �أو  لل�سباب  �لّدولّية  �لأّيام  مثل  �لّتظاهر�ت  تنظيم  للكنائ�ض، 
هم  من  مل�سكل  لإيجاد حّل  �لعامل  �أطّباء  يقاوم  �آخر،  �سجاّل  ناأخذ  �أن  وميكن 
دون ماأوى. و�إذ� �سغنا ذلك وفق عبارة»وماذ� لو؟«، فاإّن ذلك يعطينا:»وماذ� 
لو كان من حّق كّل �مل�رّصدين يف ماأوى؟�إّن �لتدّخل �مليد�ين للفرق �لطبّية يف 
�إّن عملّية توزيع �خليام على فاقدي �ملاأوى  �ل�ّساأن �ليومي ُيعد دلياًل»منتجا«. 
دون  �أطفال  من طرف جمعّية  �لفكرة  تبّني  من  �سنة  قبل  وذلك   2005 �سنة 
»وماذ�  فكرة  �إّن  بالّدميومة(.  جناعته  �ّت�سالّيا)تّت�سف  دلياًل  ميّثل  كي�سوت، 
�حلزب  تاأ�سي�ض  بو��سطة  توظيفها  �أعيد  قد  �أجد�دنا؟«  طريقة  على  لوع�سنا 
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�ل�سيا�سي، �قن�ض، ��سطد، �لّطبيعة و�لتقاليد، ومن خالل عر�ض مر�ّسح يف كّل 
�نتخابات رئا�سّية.

وتلعب مو�قع �لإنرتنات ب�سكل ت�ساعدي دور �لّدليل �لّت�سايّل. وتبدو كّل 
�لأفكار مبثوثة يف �ملوقع وت�ستخدم لتح�سيل �ئتمان ولكي تنت�رص. �إّن ��ستخد�م 
�ل�سابكة من قبل �سيغولني رو�يال ونيكول �ساركوزي �إّبان �لنتخابات �لرئا�سّية 
�لفرن�سّية �لأخرية ل ميّثل �سيئا �أمام ��ستخد�م �أوباما وماك كاين يف �ل�سباق �لأخري 
للبيت �لأبي�ض. �إّن ربع �لأمريكيني قد �أعلنو�«فهم �أ�سياء على �لإنرتنات« تخ�ّض 
�لنتخابات و�ملرت�ّسحني، ب�سكل م�ساعف عّما خربوه يف �لنتخابات �ل�سابقة. 

وت�ساعف هذ� �لّرقم مّرتني بالّن�سبة لل�ّسباب26.
�إّن توّفر موقع �إنرتنات»�إيديولوجي« ي�ساعد على تطوير طائفة �لق�ساو�سة 
�لقت�ساد  ف�سيئا  �سيئا  �ملو�قع  هذه  وتغرّي  لأ�سدقاء.  �إجنيلّية  ر�سائل  تر�سل  �لتي 
�قت�ساديّة  بال�ّسوق)باخل�سو�ض عامل �جلمعّيات( لأّنها و�سيلة  له  �لذي ل �سلة 
ولها جناعة يف �ل�ستقطاب و�لّتح�سي�ض و�لّتحاور. بالأم�ض كان جمّرد �حلو�ر 
و�لر�سائل  للمنا�سري  وطباعة  ومــاًل  وطاقة  طويال  وقتا  يتطّلب  طائفة  مع 
ب�سيطة  بطريقة  ذلك  نبلغ  �أن  فيمكننا  �ليوم،  �أّما  و�لجتماعات.  و�ملطوّيات 
قدرة  �ل�ّسبكة  ثّورت  جّيدة.هكذ�  مدّونة  نقيم  �أن  يكفي  �سعيفة.  وبكلفة 
وباخل�سو�ض حني  بالو�هبني  �سلتها  على  �ملحافظة  على  �لإن�سانّية  �جلمعّيات 
تتدّخل يف مناطق جغر�فّية نائية. ومن �لآن ف�ساعد� ميكن لها �أن تتو��سل حول 

ن�ساطها وتغّذي �لّتعّلق بق�ساياها ب�سكل د�ئم وبكلفة زهيدة.
�لإيديولوجي،  �لطابع  ذ�ت  �ملو�قع  �أي�سا  تطّور  �لّتجارّية  �لعالمات  �إّن 
 Dove.us ولي�ست �لإخباريّة فح�سب. ومن بني �ملو�قع �لأكرث غر�بة موقع
ة مبو�ّد �لّتجميل و�لأبرز  �لذي �أجنزته موؤ�س�سة دوف، �لعالمة �لتجاريّة �خلا�سّ
يف جمموعة �أونليفري. منذ �سنو�ت وهي تطّور بنجاح �لفكرة �لتي من خاللها 
» يكون لكّل �مر�أة جمالها �خلا�ّض« وتتعار�ض مع مو��سعات قو�نني �ملو�سة. 
وبعد �أن هّياأت ما ينا�سب حملة �إ�سهارّية عاملّية و�سعبّية جتّر�أت على تقدمي جمال 
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��ستد�ر�ت، قّررت موؤ�س�سة دوف  لهّن  �لّلو�تي  ة  »�لّن�ساء �حلقيقّيات« وخا�سّ
ل على  تاأ�سي�ض موقع على �لإنرتنات. وقد �أجنزت �إ�سهار� لذلك يف فيلم حت�سّ
�جلائزة �لكربى للمهرجان �لعاملي لالإ�سهار يف كان �سنة 2007. �إّننا نكت�سف 
�ملاكياج  معجز�ت  بف�سل  �أ�سبحت  �مر�أة  خالل  من  �ملو�سة  ديكور  ور�ء  ما 
و�لّتزوير �لّرقمي، قانونا للجمال ملل�سق �إ�سهاري. ومل يتاأّخر �لأثر �لّتجاري: 
�إذ �أّن مبيعات �لعالمة يف كند�، �لبلد �لذي �أطلقت فيه �حلملة،عرفت �زدياد� 

برقمني27.
جمع  �إىل  تلتجئ  فهي  �إيديولوجّيات  �لأفكار  ت�سبح  �أن  �أجــل  ومن 
�ل�ّسهاد�ت. �إّن �لعتقاد باأّن �سّكان مار�ض موجودون يتغّذى من �لق�س�ض �لتي 
�ساغها �أولئك �لذين فّكرو� بوجود �لأطباق �لّطائرة. �إّن نقل �ملعلومة من و�حد 
�إىل �آخر بطريقة »من �ل�سفة �إىل �لأذن«، و�لّتظاهر�ت، وو�سائل �لإعالم)�لتي 
�مل�ستهلكني  ي�ستنطق  �لذي  �لإ�سهار  �أو  �ل�ّسارع(  فر�سة خلطاب رجل  تعطي 
�لّر��سني، �ملعلومني �أو �ملجهولني، كّل هذه �لو�سائل ت�ستخدم جميعها �ل�ّسهادة 

وهو �سكل من �أ�سكال جت�سيد �ختباري للفكرة.
�ملرّكزة  �خليالّية  �ل�ّسخ�سّيات  يبتدع  �أن  لالإ�سهار  ميكن  للمعلومة  وخالفا 
و�ل�سّيد  فود�ت  لغ�ّسالت عالمة  �لأّم دوين  �سخ�سّية  مثل  �سيًتا حقيقّيا  لتبلغ 
�أن  دون  بانز�ين،  لعالمة  كاميلو  لدون  �ل�سبيه  �ل�ّسخ�ض  باتيلو  دون  �أو  ماري 
�أو  �لّت�سالت  �رصكة  بعالمة  ة  �خلا�سّ موؤّخر�  �ألي�ض  �سخ�سّية  عن  نتحّدث  �أن 

�سخ�سّية �لرجلني ذوي �ل�ساربني �ساحبي رقمي 118و218. 

المتياز التناف�سي
كثري من �لّنا�ض مّمن يرون يف �لّت�سال جمّرد عن�رص لبناء عالقة بني عر�ض حمّدد 
– منتج- وجمهور. ولكّن �لفكرة �لّت�سالّية حتّول �لغر�ض �لذي تهتّم به. �إّنها 
تخلق قيمة م�سافة غري مادّية. فعال تبدو �لعطور مثل �لزبادي. ومن دون �سّك 
فاإّن �لبيفيدو�ض �لّن�سيط قد ُوجد من قبل باحث �سبق له �أن �ساح:»وجدتها، يل 
فكرة منتوج« ولكن بعد ذلك تطّلب �لأمر فكرة �ّت�سالّية لتثمني �ملنتوج. لقد 
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ُعرث على هذه �لفكرة فلمعت بب�ساطتها. وبعد فح�ض مطّول ب�سكل عمودي 
�لفح�ض  فيها  ميّر  �لتي  �لّلحظة  يف  غ�ّسالة  �سوت  ي�سدر  مكتمل  ج�سد  على 
بالبطن، عندها يظهر �سعار: » �ملاّدة �حليويّة، د�نون: ما ي�سنعه يف �لّد�خل تر�ه 
باكت�ساف  �لأمر  يتعّلق  �لزبادي.  �لبيفيدو�ض غري خمرية  يف �خلارج«. ولي�ض 
�إ�سهاري مثلما هو �كت�ساف علمي وجناحه �ّت�سايل قبل �أن يكون تكنولوجّيا. 

�إّنه �سحر �لّت�سال �لذي حّول بفارق ذ�تي كبري �إ�سافة تكنولوجّية �سغرية.
�ملعزول  �لبحث  منطق  من  تولد  ل  �أفكار  هي  �لّت�سويقّية  �لبتكار�ت  �إّن 
لرغبات  �ل�ستجابة  �إىل  ي�سعى  �لأ�سو�ق ولكّنه بحث وتطوير »تطبيقي«  عن 
�إذ كّلما  �مل�ستهلكني. ولهذه �لبتكار�ت رهان منح �متياز تناف�سي للمنتوج. 

�أظهرت عالمة فارقا ي�ستحيل تقليدها، كّلما د�م �متيازها �لّتناف�سي.
�لعك�ض.وينطبق  ولي�ض  �لّت�سويق  خدمة  يف  وغامبال  بروكرت  مبحث  �إّن 
�لتام  باملعنى  �سّناعا  لي�سو�  �مل�سّنعني  �إّن  �أي�سا.  �ل�سيار�ت  �سناعة  على  �لأمر 
للكلمة بل هم �أقرب �إىل �ملجّمعني ماد�م �جلزء �لأكرب من �لعنا�رص م�سنوع من 
قبل �سّناع فرعيني. وتّدعي �رصكة رونو باأّنها »مبدعة �سّيار�ت« وهذ� جمانب 
�إّن �مل�سّنع يخلق مفهوما �نطالقا من �لعنا�رص �لتي تتوّفر لديها مثل  للحقيقة. 

طّباخ يف مطبخه.
لقد حاولت موؤ�س�سة يوب للحليب �كت�ساف منتجها يف منا�سبتني قبل �أن 
تنجح يف �إطالق �لّزبادي �ملعّد لل�رص�ب، رغم �أّن فكرة يوب كانت �أكرث طر�وة 
�لّزبادي حينما  �أقدر على �رصب  لو كنت  ماذ�  ل�سوين !  �ل�ستماع  من جهاز 
وغري  �جلّدة  يف  مفرطة  كانت  مفاجئا:  هبوطا  �سهدت  يوب  ولكّن  �أتنّقل؟ 
�ل�سباب  با�ستهد�ف �رصيحة  �ملنتوج  �إطالق  �أعيد  مفيدة. وبعد م�سّي �سنو�ت 

فلقي جناحا باهر�.
هكذ� حني متلك فكرة جّيدة جُترب على و�سل قدرتها �لبتكارّية وفق ذ�ئقة 
�إبد�ع �لقيمة �لّتجاريّة يف ��ستباق �لّرهانات و�لنتظار�ت  �لع�رص. ويتمّثل فّن 
وبلوغ �ملرمى يف �لوقت ويف �ملكان �ملنا�سبني. ولكّن �ملناف�ض قد يكون �أ�رصع، 
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مثلما ي�سهد به ف�سل �آخر من»حرب �لّزيوت«. ففي �سنة 1984 دعيت زوجة 
دفة  لختبار يف �ل�ستهالك، فاكت�سفت  بال�سّ �لّت�سويق مبوؤ�س�سة لوزيور  مدير 
�أّن �ملناف�ض �لأكرب للوزيور، وهي موؤ�س�سة �أ�سرت� كالف، ت�ستعدُّ لإطالق زيت 
يقومون  حيث  �لّذهب،  بهاء  ��سم  حتت  مّرتني«  �ل�ّسود�ين»�خلفيف  �لفول 
زوجها  حّدثت  �لليلة  تلك  نف�ض  يف  �ملاّرة.  على  �لإ�سهاري  �لفيلم  باختبار 
بالأمر...فحمي وطي�ض �ملعركة لدى لوزيور. ومبجّرد م�ساهدة �لختبار�ت 
م�ستطاع  ويف  �لّتبغ  مثل  ينت�رص  �أن  �جلديد  �ملنتوج  هذ�  م�ستطاع  يف  �لأوىل، 
ثمرة  منتوجها»  بف�سل  �ل�ّسم�ض  عّباد  �سلطانة  وهي  كالف  �أ�سرت�  موؤ�س�سة 
تبّقى لها من ح�س�ض يف �سوق زيت  �أن ت�سلب ملوؤ�س�سة لوزيور ما  �لّذهب« 
�لفول �ل�سود�ين. ولذلك غرّيت لوزيور �أنابيب م�سانعه لتمرير �لّزيت مّرتني 
مّرتني«  منّقى  �ل�ّسود�ين   �لفول  �سعار»لوزيور  �أطلقت  ثّم  �لّتنقية  نظام  يف 
ذلك  ويعود  و�حتجبت.  �إطالق حملتها  �لّذهب« يف  »بهاء  ف�سلت  وبذلك 
دفة. وهذ�  ب�سكل د�مغ �إىل »ت�رّصب« �ملعلومة دون جت�ّس�ض ولكن ب�سبب �ل�سّ
ما ُي�سّور �خلطر �لأكرب �لذي ُيهّدد كّل فكرة جديدة: �أن ُي�ستبق �لإعالن عنها 

�أو �أن تقع حتت طائلة �لّتقليد �ل�رصيع.

م�رشوعّية العالمة
ولأجل �لوقاية من هذ� �خلطر، ينبغي �كت�ساب هويّة قوّية للعالمة، فامل�رصوعّية 
متنح حماية �إ�سافّية. �إّن ماّدة حيوّية)�ليوم متّثلها �أكتيفيا( لد�نون �ستكون �أوفر 
�أكرث  تكت�سب  �لفرن�سّية  �لعالمة  لأّن  نا�ستلي  ملوؤ�س�سة  �حليوّية  �ملاّدة  من  �سّحة 
م�رصوعّية يف هذ� �ملجال)ت�ستّق من �حلليب(من مناف�سها)يبيع �ل�سوكولطة(. 
�أن يعّزز �ملقّلد من من�سب  �إيجاد مفهوم ي�سعب تقليده لأجل  وينبغي بعدها 
�لريادة ملن يقلِّدُه. لقد �بتكرت مي�سالن وح�سلت على �سهادة �لرب�ءة لخرت�ع 

�لإطار �ل�ّسعاعي، ومبقدم �ملناف�سني �لاّلحقني تعّزز من�سب قيادته.
�إّننا حني نبتكر جند �أنف�سنا ملزمني بفعل كّل ما من �ساأنه �حلّد من »�لّن�سخ« 
مثال  ليبري��سيون  �سحيفة  فريد�.�إّن  �ملنتوج  من  جتعل  ذ�تّية  عنا�رص  باإ�سافة 
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عرفت كيف جتمع منذ ولدتها عنا�رص جعلتها خم�سو�سة يف بيئة غري منا�سبة 
بال�ّسكل �لتام، حيث �سّمت عّر�بني ��ستثنائيني من �أمثال �سارتر، وكان ذلك 
د�فعا لوجودها �لر��سخ، حيث �أّن ��سمه هو �بتكار ب�رصّي يف حّد ذ�ته)نظرة 
�جتماعّية على �لثقافة و�ملجتمع(�أيقونوغر�فّية متنح �ملعنى وتعطي بعد� حتريرّيا 
بطريقة  ذلك  وكان  �إ�سهاري.  معالق  وكاأّنه  �لأوىل  فحة  �ل�سّ يف  قوّية  �سحنة 
باأ�س�سها   1984 �سنة  يف  حّلت  �لتي  ماكنتو�ض  عالمة  من  �بتكارّية  �أكرث  ما 

�لأربعة:�لفاأرة، �سّلة �ملهمالت، نو�فذها و�سا�ستها �لتي تقول »�سباح �خلري«.
لي�ض �أبلغ للعالمة من �بتكارها �سمن منتوجاتها �ل�رصعّية. ولذلك خ�رصت 
عالمة فولفو فر�سة هاّمة حني مل ُت�سارع �إىل �بتكار �لو�سادة �لهو�ئّية �لتي كانت 
�ست�سمح لها بتعزيز �سورة عالمتها �خلبرية يف �حلماية. وميكن �أن يحدث �أّل 
يخدم �لبتكار �لّر�ئع للمهند�ض �لعالمة. لذ� فالّدجاجة هي �لتي تبي�ض �لبي�سة 
ول تدري ما ت�سنع بها.�إّنه لأقّل نفعا �أن ندفع �لّرو�تب للمهند�سني �لعاملني 
يف �رصكة فيات لأجل تطوير �لو�سائد �لهو�ئّية ماد�مت �حلماية لي�ست يف قلب 
متوقعها على عك�ض فولفو. ومن �لأف�سل للعالمة �لإيطالّية �أن ُتدمج �لو�سائد 
�لهو�ئّية �ملبتكرة من قبل مهند�سني يعملون لدى م�سّنعني �آخرين ب�سكل �رصيع 

وجمع �أرباح �بتكار دون �أن تتحّمل نفقات بحثه.
ولأجل جتّنب �حتجاب �نتحاري، ينبغي �أن تقود �مل�رصوعّية ب�سكل حتمّي 
�مل�سّنع  ديبون،  يبيع  �أن  ولأجل  �جلديدة.  �لبتكارّية  �لأدّلــة  عن  بحث  كّل 
�ملعروف للقّد�حات، �لأقالم، كان عليه �أن ي�رّصع لها. كاأن يقول مثال:»�أمّثل 
�أن  ينبغي  قّد�حاتي«.�إذ  من  �أكرث  �لنقّية  �أقالمي  �ستع�سقون  لذ�  �لتام،  �لّنقاء 
جديدة  جمالت  على  ننفتح  حّتى  �لأ�سلّية  مبهنتنا  قيا�سا  �ل�سدقّية  قيمة  ن�ستبق 
وري �أن نخلق هذ� �لر�بط �ملنطقي �ملوؤ�س�ض على قيمة  للمنتجات. �إّنه من �ل�رصّ
تو�ّسطّية و�إّل فما من �سبب يجعل �لنا�ض يفّكرون ب�سكل عفوي باأّن من ي�سنع 
قّد�حات جّيدة ي�سنع بدوره �أف�سل �لأقالم.وهذ� ما �أدركته موؤ�س�سة بيك حني 
�حلالقة  مبو�سى  مرور�  �لقّد�حة  �إىل  �لقلم  من  �ملطلقة،  ب�ساطتها  قيمة  وّظفت 
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و�نتهاًء بالهاتف �لّنقال28. ولكن �إذ� ما برهنت قيمة �لب�ساطة عن جناعتها يف 
�أكرث  �لنتظار  بالعطر حيث كان  يّت�سل  فيما  �أخفقت  فاإّنها  �لأّولني  �لغر�سني 

رقّيا مثلما كان �ساأن �لهو�تف �لّنقالة.

متديد جمال الفكرة
يكمن دور �لّت�سال يف فتح عالمات �لأ�سو�ق �جلديدة وبال�ّسماح  ل�سوين 
بالّتنويع مع �لبالي �ستاي�سن، وبال�ّسماح لآبل بالنطالق يف �ملو�سيقى مع �لأي 
�لّتزويق فيما ور�ء �سوقه  بالّنجاح يف �سوق  بال�ّسماح للوروي مارلني  �أو  بود 

�لقاعدي �خلا�ّض باحلرتقة.
لفرجني  �سمحت  �لتي  �لّتو�ّسطّية  �لعالمة  بدوره  برون�سون  ري�سار  وميّثل 
بالكت�ساح مع حتقيق �لّنجاح يف �لأ�سو�ق على �لأرجح دون وجود �أّي ر�بط 
بينها. وتعني فرجني»�جلديد« �أو »�لبكر«.�إذن، يف كّل مّرة ينخرط برون�سون 
يف �جلّدةمِ يحوز على �ل�رصعّية. و�سو�ء كان �لّنزول باملظّلة �أو ب�سكل تذكريي يف 
مدينة فاإّن كّل و�سائل �لإعالم �ستت�سابق ملالقاتها. �إّنه �أف�سل �إ�سهار لها وميكن 
�أ�سو�قا بطريقة �سبه عر�سّية) بعد عذرّية �لّزو�ج متى نلتقي بعذريّة  �أن تقتحم 

�ل�سباكة؟(.
ومن  �لع�رص  ذ�ئقة  من  د�ئم  ب�سكل  تغتني  لالإبد�ع  فا�سلة  د�ئرة  يف  نحن 
�لنتظار�ت �جلديدة للّنا�ض.وتتمّثل نقطة �لنطالق د�ئما يف تخّيل ما ميكن �أن 
يهو�ه �لّزبون. ومن هنا تو�سع �لقيمة �ملفهومّية �ملُ�سافة يف بد�ية �ل�سل�سلة، يف 

�لعر�ض نف�سه ولي�ض يف طرفه فقط ويف �لإ�سهار.
ويهيمن نظام لوريال يف �لعامل برّمته لأّنه مبدع للقيم �نطالقا من ماهّيته، 
فاملفهوم ي�ستبق د�ئما �ملنتوج. ويف م�ستوى �سوق �لعطور�ت مثاًل، ن�رصع يف 
تعريف �لفكرة �لتي �ستقن�ض �سكال جديد� لالإغر�ء ل�سالح �لعالمة قبل تعريف 

��سم)�إيغوي�ست، بو�زون، هيبنوز،تريزور( �ل�ّسذ� �أو قنينة �لعطر.
وينطبق �لأمر نف�سه على �لهو�تف، ففي �لأ�سل فاإّن م�سّنعي �لهو�تف هم 
جمّرد جمّمعي �لّتجهيز�ت دون �أن يتمّتعو� بثقافة ت�سويق و��سعة. �إّن ن�سبة �لّتجهيز 
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تت�ساعد ب�سكل �رصيع �إىل درجة �أّن �لّرهان بالّن�سبة �إليهم يكمن قبل كّل �سيء 
�لقيمة �لأكرب  �لنتيجة: يجني �لوكالء  تلبية �لعر�ض. وتكون  يف قدرتهم على 
بامل�سّنعني. فهو�تف موتوروّل ونوكيا  قيا�سا  �آر،فود�فون..(  �آف  )�أورجن،�آ�ض 
�ل�سيار�ت.  جمال  يف  فاليو  �أو  ل�سيبياي  ح�سل  مثلما  �ملزّودين  فّخ  يف  �سقطو� 
وكثري� ما جتاهل �ملهند�سون ما يغري يف �لهاتف:وظائفه ومنظره... ولذلك 
فقد قّطع �ملهند�سون �إربا �إربا من قبل �لكوريني �لذين مل ين�سو� �ل�ستثمار يف 
موتوروّل  ومنهم  للبع�ض  بالّن�سبة  �ليوم..ولكن  ذلك  �أدركو�  لقد  �لّت�سميم. 
�أ�سبح �لأمر متاأّخر� :رغم �لنجاح �لعاملي لنوع ر�زر، فاإّن �ملوؤ�س�سة قّررت يف 

�سنة 2008 ف�سل ق�سمها �خلا�ّض بـ»�سناعة �لأطر�ف«29.
نفّر. من  �أن  �بتكار� ولكن ميكننا  �أّننا قد نخ�رص  �لوحيد يف  �لعز�ء  ويتمّثل 
�ستيف  عودة  قبل  �لثبات  طور  يف  عالمة  وهي  �آبل،  �أّن  �لقول  ي�ستطيع  كان 
جوب�ض، �ستحّقق جناحا يف �نخر�طها يف �ملو�سيقى، و�إطالق مبيعاتها لأجهزة 

�لكومبيوتر وهّددت م�سّنعي �لهو�تف؟
وتكمن �لب�رصى يف �أّن �لأفكار �لّنائمة ميكن �أن تاأمل يف �كت�ساف �لبتكار 

�لبديع �لذي �سيوقظها.
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اآلة بـــّث الأفكــار

»اإّن بوؤ�س الأفكار يف دواخل الأثرياء ترّقق قلبك اأحيانا«
اإدموند وجيل دو غوغور، اأفكار واأحا�سي�س

خماطبة  تعني  ل  حر�ء«  �ل�سّ يف  �ل�سائعة»�لّتب�سري  �لفكرة  من  �لّنقي�ض  على 
وقيلْت  �لإجنيل.  من  �لعبارة  وتاأتي  �أحد.  �إليك  ُين�ست  �أن  دون  �حلجارة، 
جون  فاأجابهم  نبّيا،  كان  �إن  �مل�سيح  من  طلبو�  �لذين  �ليهود  من  �لقوم  لعلية 
تقليد  على  بذلك  ويحيل  حر�ء«30،  �ل�سّ يف  ي�سيح  من  �سوت  باتي�ست:»�إيّن 
بو�سفه  نف�سه  ويقّدم  حر�ء،  �ل�سّ يف  ورّبه  �لعرب�ين  �ل�ّسعب  بني  لّلقاء  طويل 
�لّرو�ية �لأكرث مطابقة يف  �إلهي.ولكن وكما هو معتاد �ساعت  موحى بكالم 
�ملعنى �مل�سرتك.�إّن �لإدر�ك �ملهيمن هو �لذي حتّول �إىل حقيقة. ول �أحد ي�سّك 
�لنظام  بنجاعة ن�رصها وباخل�سو�ض عرب  �لفكرة مرتبط  �نت�سار هذه  باأّن  �ليوم 
ين  �لإعالمي، وذلك بف�سل توجيه �لكالم قدر �لإمكان �إىل �لأ�سخا�ض �خلريِّ

يف �لوقت �ملنا�سب.

و�سيلة الإعالم الأقدم يف العامل
�إّن �أّول و�سيلة �إعالمّية هي �مل�سافهة، فالفكرة تنتقل �أّول من خالل �سل�سلة 
من �لكلمات �أو �سيغة مبنطق من �سخ�ض �إىل �آخر.�إّن �لهندو�سّية �لّديانة �لثالثة 
يف �لعامل وهي �لأقدم حيث تعود �إىل 2500 �سنة قبل �مليالد هي نتاج تقليد 
لتنتظر  �لإثارة  تكن  و�ل�ّسماع. ومل  �لقول  ب�سيغة  قرون  �نت�رص خالل  �سفاهي 

�لإنرتنات حّتى تكون فاعلة.
�إّن هذ� �لّنظام يف �لبّث هو �لأكرث �قت�سادّية ماد�م �لّن�سخ �ملتماثل يتنّقل من 
عقل �إىل �آخر دون و�سائط مكلفة، فكّل �سفري للفكرة ُيجرب على �أن يكون مرّبيا 
وعاملا بالإجنيل ومطو�عا للمخاَطب، بالرّد على �عرت��ساته �إىل حّد �حل�سول 
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على قناعته وولئه وحتويله �إىل ق�ّض موؤمن بالق�سّية. �إّن �لبيد�غوجيا �لفرديّة هي 
�ملحّرك �حلقيقي لنمّو �لأفكار �ل�سيا�سّية و�لفل�سفّية �أو �لّدينّية.

فاخلطر  �لعربي«،  »�لهاتف  لعبة  با�ستخد�م  �سيء  كّل  جّربنا  لقد  ولكن، 
وت�سّمى  و�خل�سارة.  �لّت�سويه  هو  و�ل�ّسماع  �لقول  ��ستخد�م  يف  �لأكــرب 
�إىل فم« ويحّد  ننقله من فم  بال�سينّية»�خلطاأ يكرب حني  �لعربي«  لعبة»�لهاتف 
خطر �ل�سياع عند تبادل �لقول من كفاءة �مل�سافهة. وكان �نبثاق �لكتابة ومن 
�أهد�فها �لرئي�سّية حفظ رو�يٍة ثابتة دون ت�سويه �أو خ�سارة يف �لتاريخ �ل�سيا�سي 

�أو �لّديني.

الأقوال تتال�سى بينما الكتابات باقية
�لاّلتينّية من قبل  �إىل  �لّتور�ة يف ن�سختها �ملرتجمة  �أّول كتاب ُطبع هو  �إّن 
�لقدي�ض جريوم، وقد ��ستخرج منها جوهان�ض غوتنبريغ و�رصكاوؤه منها 180 
لأّن ح�سود�  �لرّب  يتاأمّل  يقول:»  �أن  غوتنبريغ  كان  لقد   .1452 منذ  ن�سخة 
من  قليل  �أ�سرية عدد  �حلقيقة  �أّن  �إذ  �ملقّد�ض.  �لكالم  يبلغها  �أن  كثرية ل ميكن 
�ملخطوطات �لتي حتتوي على كنوز. فلنك�رص �لّطوق �لذي يربطها، ولنعطي 
مرهقة،  وباأياٍد  باه�سة  بكلفة  من�سوخة  تكون  ل  وحّتى  للحقيقة،  �أجنحة 
كّل  ولتبلغ  �لّتعب  تعرف  ل  مطبعة   بف�سل  و�فر  بعدد  �ملخطوطات  ولتحّلق 

�لّنا�ض31.« ذلك هو �لهدف �ملن�سود.
مل يكن غوتنربغ هو »خمرتع« �ملطبعة عك�ض �لفكرة �ل�ّسائعة ماد�م بي �سانغ 
ني. ومن �لأفكار �ل�ّسائعة  قد �خرتع �حلروف �ملتحّركة قبل �أربعة قرون يف �ل�سّ
�أي�سا �أّن �ملخرتع �لذي ثّور ن�رص �لأفكار مل ميت م�سهور�، بل جمهوًل من قبل 
معا�رصيه، و�رصيحه يف ماين�ض قد �ندثر. ونذكر مبدعا �آخر مل يكن على وفاق 
�لعمل لغوتنربغ  �أد�ة  �لذي �سادر  �مل�ستثمر، وهو جوهان فو�ست  مع �رصيكه 

بعد حماكمة ل�سالح �لأجيال �لقادمة.
ل �سيء يعّو�ض �ليوم �لكتاب يف ن�رص �لأفكار يف �أ�سوله وحتويلها لالأجيال 
�لقادمة مع �حرت�م مق�سديّة �ملوؤّلف. ولكن بالّرغم من �أّن �لكتاب يلعب دور� 
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على عك�ض  بطيء  وقع  ولها  باردة،  �إعالم  و�سيلة  ميّثل  فاإّنه  تعوي�سه  ميكن  ل 
حافة. �ملكتوب»�حلاّر« �لذي يتعّلق بال�ّساأن �ليومي وهو من م�سمولت �ل�سّ

اختاع املعلومة
يف �لقرن �ل�سابع ع�رص وعلى وقع �لر�سائل �لربيديّة ظهرت �أوىل �لإ�سد�ر�ت 
�لأ�سبوعّية و�لّن�سف �سهرّية يف �ملدن �لأملانّية و�لهولنديّة. وتت�سّمن ب�سكل عاّم 
معلومات حول �ل�سيا�سة �خلارجّية و�حلروب، بينما �أهملت �ل�سيا�سة �لّد�خلّية، 
وهي خا�سعة لأجهزة رقابة �ل�سلطة �لقائمة.ومنذ بد�يات �لقرن �لّتا�سع ع�رص 
حافة تتطّور بر�بط �سّيق مع �ل�سلطة �ل�سيا�سّية.»�إّنني �أفعل  بد�أت وكالت �ل�سّ
�لهدف  بنبالة  و�أوؤّدي  للوز�رة  تابع  نافعا،�إّنني  �أكون  لكي  بي،  يتعّلق  ما  كّل 
لت  �لذي تقّدمت لأجل �لقيام به لفائدتها با�ستخد�م و�سائل �لإ�سهار �لتي تو�سّ
�إليها مب�سّقة كبرية وت�سحية يف �لعمل بني �أ�سدقائي، وو�ّسعت مد�ها«، هكذ� 
ف�رّص �سارل هاف�ض، موؤ�س�ض �لوكالة �لتي حتمل ��سمه يف ر�سالة �أر�سلها بتاريخ 

26 �أفريل 1841 �إىل وز�رة �لّد�خلّية32. 
كيف  عرف  �لذي  �لّرجل  ملاركوين،  �أرجع  ما  فغالبا  �ملذياع  �خرت�ع  �أّما 
ُيعطي قيمة جتارّية لالأعمال �ملتعاقبة ملور�ض و�إيدي�سون وهارتز وبر�نلي، فثّور 
و�سائل �لإعالم. وبد�أت يف �سنة 1920 يف �جنلرت� و�لوليات �ملّتحدة �لأمريكّية 
ورو�سيا �لرب�مج �ليومّية �لأوىل �لإذ�عّية: �إّن جهاز �لإر�سال لربج �إيفل قّد بّث 
�ملذياع لأّول مّرة يف  ��ستخدم   1923 �سنة  1921 ، ويف  �سنة  �أّول حفل يف 

�حلملة �لنتخابّية لهربرت هوفر33.
و�إذ� كان �لكتاب يف �أّول �لأمر هو و�سيلة ن�رص �لأفكار �لّدينّية فقد �أ�سبح 
�ملذياع �أّول ر�فد لالأفكار �ل�سيا�سّية. لقد �نتخب هوفر رئي�سا يف �سنة 1928 
بن�سبة 58%  من �لأ�سو�ت، �سنة قبل �أزمة 1929. وقد برهن �أور�سون و�ل�ض 
�سّكان كوكب  لهجوم  باإثارتها   1938 �أكتوبر   30 �لإعالم يف  و�سائل  قدرة 
مار�ض ب�سيغة و�قعّية �إىل درجة �أّن �مل�ستمعني �ملفزوعني نزلو� �إىل �ل�ّسارع34. ها 

حافة �ليومّية. قد ولدت و�سيلة �إعالم �أكرث حر�رة من �ل�سّ
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�لب�رصيّة  �ل�سمعّية  �لقّوة   �نبثاق  �إىل  �أّدت  �لتي  تلك  �لكربى هي  �لثورة  �إّن 
لل�سينما)1895( وللتلفزة)1926(. كانت �ل�سينما �خرت�عا جماعّيا مو�سوًل 
�لهندي  الون  �ل�سّ يف  مبقابل  لهم  عر�ض  �أّول  خالل  من  لوميار  بالإخوة 
قّدم  قد  بويل  ليون  ولكّن   .1895 دي�سمرب   28 يف  بباري�ض  �لكبري  للمقهى 
ور �لفوتوغر�فّية و�لب�رصيّات لتحليل وتوليف  بر�ءة �لخرت�ع لآلة» تقلب �ل�سّ
��سمها  غرّي  �لتي   1892 بويل«�سنة  ليون  �سينيماتوغر�ف  �حلركات،ت�سّمى 
حدث  �أّن  على  �آخر  دليل  وذلك   .1893 �سنة  »�ل�سينيماتوغر�ف«  لي�سبح 
�لإطالق يتقّدم على تاريخ بر�ءة �لخرت�ع، وميكننا �أن نظهر على �أّننا �أ�سحاب 
�لخرت�ع حّتى و�إن مل نكن �أ�سحابه فعاًل... وميّثل �لفيلم �لأّول لالإخوة لوميار 
جّد �أفالم �ملوؤ�س�سة ماد�م يحمل عنو�ن »�خلروج من �مل�سنع لوميار يف ليون«، 
�لب�رصي  �ل�ّسمعي  �خلطاب  ويتحّول  �لّذ�تّية.  للّدعاية  فيلم  �أّنه  �لقول  وميكن 
وت يف �سنة  بف�سل �لّتحريف �لفّني �لذي ُيعّد ميليا�ض ر�ئد� له. وبظهور �ل�سّ
1927 �أ�سبحت �ل�سينما �سمعّية ب�رصيّة، قبل �أن ياأخذ �لّتلفزيون �نطالقته بعد 

�حلرب �لعاملّية �لثانية.
�أن ت�ستبدلها ب�سفة كلّية، فكّل  �إعالم تن�ساف ل�سابقتها دون  وكّل و�سيلة 
و�حد يلعب دور� خم�سو�سا يف بّث �ملعلومة، و�لرتفيه و�ملعرفة و�لأفكار: �إّنها 
عدوى �مل�سافهة، و��ستد�مة للكتاب، وفوريّة للجر�ئد و�ملذياع، وقدرة ل�سالح 

�ل�ّسمعي �لب�رصي.

حجم و�سائل الإعالم
لي�ض لو�سائل �لإعالم �لوزن نف�سه يف بّث �لأفكار، فالّتلفزيون �أخذ دور� 
قدرته على  �حلا�سد يف  بّثها  تقارن. وُيرتجم  �لتي ل  قدرته  بفعل  جّد مهيمن 
جمع ماليني �لأ�سخا�ض يف وقت و�حد وحول حدٍث و�حد. �إّنه على �سلة 
يوم  كّل  ون�سف  �ساعات  ثالث  معّدل  �لفرن�سّيون  ي  باأ�رصه)يق�سّ ببلد  د�ئمة 
�أمام �لتلفزيون(وله قّوة �إقناع فريدة، وهو يجمع �لعقلّي بالعاطفي. ول �سيء 
�لإعالم تعمل يف  �إّن خمتلف و�سائل  �لعام.  للّر�أي  �لتلفزيون كمحّرك  ُيعّو�ض 
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�إطار منطق �لتفاعل وهو ما ُي�ساعف بطريقة دللّية بّث �لفكرة. ومن حامل 
وت �إىل �لهاتف، ومن �لربقّية �إىل �لّنطاق �لعري�ض بف�سل �لقمر �ل�سناعي،  �ل�سّ
وتر�قب  تهيكل  �لتي  و�لتكنولوجي  �لتقني  �لتقّدم  ثمرة  �لو�سائل،  هي  كثرية 
ة بالأفكار.�إّن �لر�أي �لعاّم هو جمموع تقاطع  وت�سبط وُت�سّخم �لّظو�هر �خلا�سّ
�لإعالم  ب�سكل و��سع من و�سائل  �ليوم م�سّكل  ، وهو  ُتعدُّ �آر�ء ل حُت�سى ول 

�لكربى.
�إّن معلومة �أو فكرة تلتقُط يف وقت و�حد من قبل جمموع �حلو�مل �سيكون 
يف  منها  و�حد  كّل  بو��سطة  متتاٍل  ب�سكل  �ملبثوثة  �لفكرة  من  �أكرث  وقع  لها 
�لتي  �ل�سمفونّية  هذه  يف  دورها  وفق  تلعب  �إعالم  و�سيلة  خمتلف.كّل  وقت 
تّت�سح  هنا  ومن  لُت�ساهى.  �لتي  �لفورّية  �لقدرة  �ساحب  �لتلفزيون  ي�سرّيها 
�ل�سا�سة  �إىل  �لّدخول  �إىل  تهدف  �لتي  �لإطــالق«  »در�بــزون  ��سرت�تيجّيات 
�أو  �ليومّية  �ل�سحافة  متقّطعة يف  �أقو�ًل  ميتلكون  �ل�سيا�سة  �إّن رجال  غرية.  �ل�سّ
�لإذ�عة لُت�ستعاد يف �ل�ساعة �لثامنة م�ساًء� على �ل�ّسا�سات �لكربى.ويف �لع�رص 
�لذي كان فيه �لإ�سهار ممنوعا يف �لتلفزيون بالّن�سبة للموّزعني قام مي�سال �إدو�رد 
باح يف �ل�سحافة �ليومّية لأجل �أن يتّم  لوكالرك بن�رص �إ�سهار�ت م�ستفّزة يف �ل�سّ
�لعزمية يف  �إّن هذه  لياًل.  �لثامنة  �ل�ساعة  �لإخباريّة يف  �لن�رصة  �لّتحاور معه يف 
بلوغ �لّتلفزيون لنيل قدرة �أكرب ميكن �أن تقود �إىل »�إعادة �سياغة« فكرتك حّتى 
غرى« لرجال �ل�سيا�سة  متنحها حّظا �أوفر لتبّث. ومثالنا على ذلك »�جلمل �ل�سّ

�أو �لرب�مج �لق�سرية للعالمات)مثل، قرب �سكناك، للوري مارلني(.

و�سائل اإعالم 2.0
يو�جه �لّدور �ملركزي للتلفزيون �ليوم مناف�سة من قبل �لإنرتنات، فال�سباب 
غرية  ون وقتا مطّوًل �أمام �سا�ساتهم �ل�سّ �لأمريكي35 مثل �ل�سباب �لفرن�سي36 يق�سّ
ونه �أمام �لقما�سة، ولكّن �ل�ستهالك �ملتتايل لو�سائل �لإعالم �أ�سبح  �أكرث مّما يق�سّ
�أ�ساهد  �لذي  �لوقت  نف�ض  يف  �لإنرتنات  يف  �أبحر  )�أنــا  فاأكرث37  �أكرث  عظيما 
ماد�م  يرت�ّسخ  ينفكُّ  ل  �لهاتف(وهو  على  �أرّد  �أو  �ملذياع  و�أ�سمع  �لتلفزيون، 
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�لتلفزيون و�لهاتف و�حلا�سوب لن يكونا �سيئا و�حد�.
�لب�رص« حيث ي�سّم  �أكلة حلوم  �إعالمّية »من  �أّن �لإنرتنات وهو �سيلة  يبدو 
كّل �لو�سائل �لأخرى:�إّننا ميكن �أن ن�ساهد �لتلفزيون، �أو ن�ستمع �إىل �ملذياع، 

�أو نقر�أ �جلريدة ونت�سّفح جمّلة وننتج بامل�سافهة �لفرت��سّية على �لقما�سة.
�أي�سا. �مل�سامني  �إنتاج  فح�سب،ولكن  �لبّث  منطق  �لإنرتنات  حُتّور  ول 
�لنهائي  �لّدور  باول«�أي  »�ل�سوبر  �أّن  �لإ�سهاري.�إذ  �لّت�سال  ُيجّربه  ما  وهذ� 
�ل�سنوي لبطولة كرة �لقدم �لأمريكّية هي عر�ض مزدوج كّل �سنة.هو عر�ض 
ريا�سي ولكّنه �إ�سهاري �أي�سا. وميّثل �لّدور �لّنهائي بالّن�سبة لع�ّساق �لكرة خامتة 
�ملنا�سبة  �إّن  �إ�سهار�.  يعتربونها  �مل�ساهدين  من  كبرية  �رصيحة  ولكّن  مهرجان، 
فريدة للعالمات �لتي مت�ضُّ �أكرث من 100 مليون �سخ�ض، وتقع موقعا ح�سنا يف 
نفو�ض »�حل�سود« مثل �سالف �لعهد �لبديع حيث مل يكن يوجد غري قناة تلفزيّة 

و�حدة ت�سمح باحلديث �إىل كّل �لنا�ض يف وقت و�حد38.
يكون  حيث  �لإ�سهار  م�ستقبل  تقريبا  ي�سّخ�ض  باول«  عر�ض»�ل�سوبر  �إّن 
 2007 �سنة  مّرة  ولأّول  �للّذة  يحّرك  كان  �إذ�  مفرو�سا،  منه  �أكرث  خمتار� 
�لبطاطا  �إّن عالمة  �لّنجومّية.  نال  �إ�سهار  �لإنرتنات خلق  م�ستخدمو  ��ستطاع 
دوريتو�ض نّظمت م�سابقة �إ�سهارّية كربى على �ل�سابكة. و�نطالقا من كر��ض 
ل  �رصوط، �قرتح م�ستخدمو �لإنرتنات �أفالمهم ثّم �سّوتو� لختيار �لفيلم �ملف�سّ
�لوم�سة  لنهائي»�ل�سوبر باول39«. كانت  �لأّول  �ل�ّسوط  �لذي بّث يف  لديهم 
�لإ�سهاريّة على جودة عالية.ولكّن قيمتها تبدو �أقّل من حمتو�ها باعتباره منجز� 
من قبل م�ستخدم لالإنرتنات غري حريّف. وبهذ� �ل�ّسكل و�سع »�ل�سوبر باول« 
يف �ملنظور تطّور �لإ�سهار يف زمن �لإنرتنات. وينبغي �أن يعتمد �لإ�سهار على 
ذكاء �لّنا�ض ويقرتح عليهم �مل�ساركة. و�سيئا ف�سيئا �ست�سّمم فكرة �لإ�سهار  وفق 
�إطار  و�إبد�ع م�سرتك و�سعادة م�سرتكة يف  �إنتاج م�سرتك وم�ساركة جماعّية، 

عمل موّحد بني �لإ�سهاري و�لعالمة و�جلمهور.
�إّن هذ� �لّرهان �جلديد لالإنتاج �مل�سرتك لالأفكار �لذي �سمحت به تفاعلّية 
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�لإنرتنات هو رهان �ل�سيا�سة �أي�سا. ومن مز�ياه: �سيا�سة تقوم على �لاّلمركزيّة، 
بد�هة هي  �لأكرث  م�ساوئها  ت�ساركّية. ولكن من  و�أكرث  �ملو�طنني،  وقريبة من 

ديكتاتوريّة �لّلفظ �لق�سري.

جيج الإعالمي كيف حتظى بال�ستماع يف ال�سّ
ك�سادة40،  دومينيك  عنه  يتحّدث  �لذي  �لّذ�تي«  �ل�ستهالك  »جمتمع  يف 
يحدُث �أن يعترب �جلمهور مثل م�ساهد ن�سيط مرغوب فيه من كّل �لجّتاهات. 
كّل  �ل�ّسخ�سّيات.  ذلك  وَيطاُل  ميديا  �سيء  كّل  يكون  ف�ساعد�  �لآن  ومن 
فهو  ه،  تخ�سّ �لتي  �ملدّونة  خالل  من  دعائّية  ماّدة  ي�سبح  �أن  ميكن  �سخ�ض 
�ملوؤلّف و�لنا�رص. و�إّنني ل �أخرج عن هذه �لقاعدة41. وبف�سل �لإنرتنات ت�سبح 
فارق  هناك  �أي�سا.ولي�ض  ميديا  و�لعالمات  �ملحلّية  و�ملجموعات  �جلمعيات 
ة يف �حلرتقة على �خلّط وبني �سبكة �لّتلفزيون للوروي  بني قناة تلفزيونّية خمت�سّ
مارلني. ومبرور �لإنرتنات من �لّثنائي �لأبعاد �إىل �لثالثي �لأبعاد بف�سل �لّنطاق 

�لعري�ض فاإّن كّل موقع هو �سابكة تلفزّية على غاية من �لقّوة.
ويف �سياق هذ� �لإعالم �مل�سّط ي�سبح �لربوز رهانا �أ�سا�سّيا.�إذ ينبغي »خلق 
�أثر  للرّتفيع من  �أّي وقت م�سى بتجيي�ض �متالكه للخطاب  �أكرث من  �حلدث« 
�إىل  جمتز�أة  �لنتخابّية  �حلمالت  �أ�سبحت  �إعالمّية.لقد  و�سيلة  لكّل  �لّتفاعلّية 
�أن  على  �لإ�سهاريّة  �حلمالت  �أمريكّية.وجُترب  تلفزيونّية  �سل�سلة  مثل  ُمتتاليات 
�ملمكنة.  �لّت�سال  و�سائل  كّل  با�ستخد�م  �سيناريو  على  قائمة  ميديا  تت�سّمن 
كانت  �لتي   2007 3« ملايكرو�سوفت يف نهاية  ومثالنا على ذلك لعبة»هالو 
مليون  وجود  نالحظ  �إّننا  �لّت�سلية.  منتجات  تاريخ  يف  هاّمة  تاريخّية  حمّطة 
بيعت  ن�سخة  5 ماليني  من  و�أكرث  �ساعة،  و�لع�رصين  �لأربع  مد�ر  لعب على 
يف �لأ�سبوعني �لّلذين �أعقبا �إطالق �ملنتوج42، ولأّول مّرة كان �أثر ذلك �سبيها 
�سّجلت  �لأمريكي.وقد  �لّتذ�كر  �سّباك  �أرقام  على  بالّتاأثري  �ّتهمت  فيدية  بلعبة 
من  قاعات �ل�سينما يف �لأ�سبوع �لأّول ل�سدور �ملنتج �نخفا�سا قّدر بـ%30 
حجم رّو�دها قيا�سا باأرقام نف�ض �لأ�سبوع من �ل�ّسنة �ل�سابقة43. ولبلوغ هذه 
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�لّنتيجة خلقت لعبة »هالو 3« متحفا و�قعّيا و�فرت��سّيا على �رصف جمد �ملقاتلني 
و�سيلة  كّل  ت�ستجيب  حيث  �سخمة  حملة  لذلك  وح�سدت  للعبة،  �لّرقميني 

�إعالمّية حلاجة �لآخر وفق وظيفة بعدها �ملخ�سو�ض44.
ومنها  جديدة،  ملهنة  �لّطريق  يفتح  للو�سائل  �لأورك�سرت�يل  �لعمل  هذ�  �إّن 
�لّتعّرف على و�سائل �لإعالم ونف�سّية  �لتي من مهاّمها  �لّطلق  جل�سات �لهو�ء 
�جلماهري لتقدير خّطة �لّت�سال ودور كّل ر�سالة. وميّكن �لّرهان �لأ�سا�سي لعملّية 
�ملجانّية)يتوىّل  �لإعالمّية  �لو�سيلة  لهذه  �لإثارة  حّد  زيادة  يف  �ل�سيناريو  كتابة 
�أّنه من �لهاّم تثقيف  �جلمهور نقل �لر�سالة بنف�سه(. وقد ��ستوعبت �لعالمات 
�إىل  تعزيز و�سع  باأ�ض به من �لّت�سال  �لّتب�سري �جلديد. ويهدف ق�سط ل  هذ� 
�لتي  �ل�سيار�ت،  �إ�سهار  مثاًل  �آخرين.ولن�رصب  ��ستقطاب  من  �أكرث  �ملو�لني 
ت�سعى �أّول �إىل �إقناع �مل�سرتي باأّنه �أح�سن �ختيار �سّيارة جديدة لأجل �أن يفخر 
بتباهيه بف�سائل �سيارته �جلديدة �أمام �أقربائه. �إّن مريدي �ملار�سيد�ض ينبغي �أن 
يهناأ مبن�سبه، وهو �ملن�سب �لذي توليه عالمة �لبي �آم د�بليو يف جودة �لقيادة، 

ب�سكل ي�سبح فيه فخور� ب�رص�ئه ويكون �أكرث تب�سري�.
�أكرث  ب�رصعة  �لفكرة  ون�رص  �مل�سافهة  قدرة  مب�ساعفة  �لإنرتنات  �سمحت  لقد 
مبعنى  �للتز�م  قدرة  من  رّفعت  �ل�ّسابكة  �لّلغة.ولكّن  با�ستثناء  �آخر  حاجز  دون 
لتبّني �لفكرة �لتي تّتخذ  �سعور �جلمهور بامل�سوؤولّية، حيث خلق طريقا تطّوريّا 
من �لنقرة �لأوىل بعد� �إخباريّا �إىل �أن ت�سبح ناطقا ر�سمّيا ومرور� مبختلف �ملر�حل 

�لو�سيطة للّتحاور ثّم لإجر�ء �لعملّيات.
�لهاّم  من  �لإعالم  و�سائل  يف  لل�سيناريو  �جلديدة  �لكتابة  هذه  �سياق  ويف 
�أن نقّدر حجم ��ستخد�م و�سائل �لإعالم �ملجانّية �لتي ميكن �أن نحّفزها دون 
دور�  حفّية  �ل�سّ �لعالقات  مينح  ما  مقابل. وهذ�  دفع  �إىل  نكون يف حاجة  �أن 
مركزيّا. �إّن منتوجات �آبل �جلديدة ُتقّدم كّل �سنة من قبل �ستيف جوب�ض، وهي 
�إىل  �حلاجة  عن  �لإ�سهاريّة  �حلملة  تعرّب  �أن  قبل  و�لّد�ين  �لقا�سي  لدى  معلومة 

�لربهنة عليها.
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وينبغي تقدير و�سائل �لإعالم �لتي ميكن �أن نن�ّسطها  بكلفة زهيدة باإقامة 
�رص�كات. وكّلما �أ�سبحنا يف ذ�تنا و�سيلة �إعالم، كّلما ��ستطعنا �أن نبادل ف�ساءنا 
مع و�سيلة �إعالمّية �أخرى. �إّن و�سائل �لإعالم �لتي تكون على �خلّط ُتبادل ف�ساءه 
�لّتجاري �سّد ف�ساء �آخر بو��سطة حمامل �أخرى.فالقناة �لتلفزيونّية فرن�سا 1 ل 
تنفق �إّل جزء� ي�سري� لن�رص �إ�سهارها يف �ل�سحافة لأّنها ميكن �أن تبادله بالف�ساء 
�لّتلفزيوين.وهكذ� ينت�رص �ل�ستخد�م على �لإنرتنات حيث ميكننا �أن جنمع على 

�سفحتها رو�بط مع مو�قع �أخرى تقوم بدورها بخدمة �إ�سهارك.
وقبل �أن ت�سع �لفكرة يف مد�رها، تاأتي مرحلة �مل�سايقة وهي حلظة هاّمة 
بف�سل  �ملجال  هذ�  ر�ئدة يف  �لثقافّية  �ملنتجات  كانت  لقد  �لهدف.  مل�ساعفة 
جمموعاتها  على  �لعمل  خالل  من  �ل�ّسبق  وبلوغ  �لإطالق  لعملّية  ��ستباقها 
ع�رص  طيلة  باأ�رصه  �لعامل  متّلك  يف  ينجح  �أن  بوتر  هاري  ي�ستطع  �أمل  �ملحلّية. 

�سنو�ت؟
وباإيجاز، لكي تنال فكرة ك�سبا �أف�سل من �آلة بّث �لأفكار، فينبغي �أن تدرك 
�نتظار�ت متلّقيها، وتقّدر حجم ��ستخد�م و�سائل �لإعالم �لتي متتلكها وت�سع 
وترّوج  �ل�سحفّية  �لعالقة  يف  �لكفاءة  وت�ستغّل  م�سعاها  �سلب  يف  �لإنرتنات 
ل�رص�كات بكلفة �أقّل ول ت�سرتي �إّل �لف�ساء �لإعالمي �ل�رصورّي و�لّت�رّصف يف 
�لّر�سائل يف �لوقت �ملنا�سب. وب�سكل من �لأ�سكال، مّت �ل�ستيحاء من �ستيف 
جوب�ض �لذي ميّثل �لقدوة يف هذ� �ملجال، منذ �نطالق ماكنتو�ض �سنة 1984 

و�إىل حني ظهور �لأي فون 3ج.�آ�ض �سنة 2009.
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عندما ت�سنع الفكرة الإيديولوجيا

»اإّن الي�ساريني يبدعون اأفكارا جديدة  عندما تنتهي �سالحّيتها،   
اأّما اليمينّيون فيكتفون بتبنّيها«

مارك تواين

يوما  حتتّل  �أن  وتاأمل  �لو�قع  تنظيم  �لفكرة  مي�سال:»تّدعي  فيليب  يقول 
للعامل  روؤية  تقّدم  حينما  �إيديولوجيا  ت�سري  �أن  لها  وميكن  �حلقيقة«1.  من�سب 
فاإّن  �لّنا�ض.وح�سب عامل �لجتماع غي رو�ساي  تهيكل حياة عدد و�فر من 
�لتي  و�ملنّظمة  �لت�رصيحّية  و�لأحكام  �لأفكار  من  هي»نظام  �لإيديولوجيا 
للعمل  خم�سو�سا  توجيها  وتقرتح  ب�رصّية  جمموعة  و�سع  برهنة  على  ت�ساعد 

�لتاريخي لهذه �ملجموعة2.«

متى تكون الفكرة طريقة يف روؤية العامل
�إيديولوجيات  نتاج  طبقة(هو  كّل  مارك�ض  )يقول  جمتمع  وكّل  ع�رص  كّل 
�سيا�سّية-  �أو  م�سيحية-   – دينّية  كانت  و�سو�ء  بدوره.  �إيديولوجيات  وينتج 
�ملارك�سّية- �أو �قت�ساديّة- �لنزعة �لكينزيّة- �أو فل�سفّية- �لوجودّية- �أو �لأدبّية- 
�جتماعّية  �أو  �لعن�رصّية-   – �جتماعّية  �أو  �لفنّية-�لد�د�ئّية-  �أو  رومان�سّية- 
ثقافّية – �لنزعة �لغذ�ئّية، �لنزعة �لّطبيعانّية-. وترت�سم يف حميطنا حركات من 
�سفر  �لعوملة،»نزعة  مناه�سة  مثل  وليدة  �إيديولوجّيات  مبثابة  تكون  �لأفكار 
منّو«�أو»نزعة �سفر كربون«�أو»نزعة �لّنحافة« �لتي ت�سيب �ملجتمعات �لغربّية 
�ل�ّسهّية«(  »فقد�ن  �لباتولوجي،�أو  �أو  »�ل�ساق«  ن�سختها  قرٍن)�إىل حدود  منذ 
�إّن»حركة �لّنووي �لّطاقي« تهدف �إىل �إعطاء �لّنووي من�سبا للّطاقة �ملح�سوبة 
على �لبيئة لأّن �إلقاء �لكربون و�ل�ستخفاف باملخاطر يرتبط باملر�كز وباإعادة 

معاجلة �لنفايات.
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�إّن كّل �لعالمات �لكربى تهفو �إىل حتويل روؤيتها للعامل �إىل �إيديولوجيا. وميّر 
تتجاوز  لروؤية  �لرئي�سّية  عالماتها  وهب  على  بقدرتها  �ملوؤ�س�سة  دميومة  �سمان 
حّمالة  كول  كوكا  عليها.كانت  يتعاقبون  �لذين  و�مل�سوؤولني  �لّزبائن  �أجيال 
�لقرن  يف  �لعوملة  يف  كبري  تاأثري  لها  كانت  �لتي  كْوين«  »�سبابي  لإيديولوجيا 
�لع�رصين.�أ�سبحت �لعالمة رمز� لق�سمة �لقيم بني �سباب �لعامل باأ�رصه.ويف �إجر�ء 
ب�سيط عانى �ملاكدونالد من �أن يكون قادر� على مقاومة عالمة »�إيديولوجّية«.�إّن 
�لعالمة جت�ّسد �سكال للهيمنة �لأمريكّية على �لعامل وهذ� ما يجعلها �أحيانا تّتخذ 
�أجنز ماكادونالد عمال هاّما يف  يف جانب ما رمز �لمربيالّية �لأمريكّية.ولذلك 
ورة ليوؤّكد على �خل�سائ�ض �لإيجابّية مل�ساهمته يف �ملجتمع:�لعالقة  م�ستوى �ل�سّ

بني �جلودة و�لّثمن، �لنغر��ض �لقت�سادي و�لّزر�عي �ملحّلي، و�سيا�سة �لّت�سغيل.
�إّن �ملثال �لأكرث و�سوحا لإيديولوجيا �لعالمة هو عالمة �آبل �لتي ��ستفادت 
ب�سكل تاّم من و�سعّيتها كوريث لعقلّية �سيليكون فالي. وتتجّمع كّل �لعالمات 
�ملوؤ�س�سة لالإيديولوجيا لدى �آبل:زعيمها)�ستيف جوب�ض(،ق�ساو�ستها)�ملهو�سني 
خمتلف( ب�سكل  ادمة)لنفّكر  �ل�سّ و�سيغتها  �سعارها)�لتفاحة(،  باآبل(، 
�لعك�ض(  ولي�ض  �لإن�سان  لفائدة  ُت�سّخر  �لتكنولوجي)�لآلة  للتقّدم  وروؤيتها 
ومعر�ض   ، جوب�ض  ل�ستيف  �ل�سنوي  �لق�سم  �أو  �آبل  �لعبادة)معر�ض  ومقّر 

ماكدونالد...(
منذ  جتمع  �إّنها  �أخــرى.  قوّية  �إيديولوجّية  عالمة  هو  �ملتو�ّسط  نادي  �إّن 
لالإيديولوجيا:روؤية يف طور  �ملوؤ�س�سة  به من �خل�سائ�ض  باأ�ض  ن�ساأتها عدد� ل 
د�ّل  ��سم  ودينّية،  �جتماعّية  طبقات  �ملال،  حو�جز  حتّطم  طائفة  �لقطيعة، 
تر�سخ  �لثالثي(و�سيغة  قوّي)�لرمح  ورمز  خم�سو�سة)ج.�أو/ج.�آم(،  وت�سمية 
�لّرمزي)�لقالئد  �لنت�ساب  وعالمات  ،ُكْل،مْن(  �لّذهن)��رصب،�أحبَّ يف 
نكون  للّتجربة...بذلك  مهول  وجتديد  طقو�سي)�ملدبوغني(  بالكر�ت(،فيلم 

غري بعيدين عن مفهوم �لّطائفة !
�إّن بع�سا من �لعالمات مثل �أديد��ض)�خلطوط �لأربعة،  ل�سيء م�ستحيل(



133

لــة
لقات

رة ا
كـــ

الف

برون�سون،�مل�سعى  فريجني)ري�سار  بالفعل(�أو  نايك)�لفا�سلة،�أولتكتفي  �أو 
�أ�س�ض  لها  �لعالمات  هذه  �ستاي�سن،كّل  بالي  �سوين  لل�سكالنّية(،�أو  �ملناه�ض 
�لذي  �مل�ستوى  �لإيديولوجي ولكن ما من و�حدة منها بلغت  لتدعم طابعها 

بلغته �آبل.

�سفات الإيديولوجيا
يوؤّديها  موؤّلف  لها  يتوّفر  �أن  ينبغي  �إيديولوجيا،  �لفكرة  ت�سبح  �أن  لأجل 
للعامل  �ملنا�سب، ورمز� لالعرت�ف و�سيغة �سادمة وروؤية  �ملو�سع  في�سعها يف 

ونظاما من �لقيم وبيانا و�أفعاًل بيانّية.
�إّن �مل�سيحّية هي �ملثال �ملنا�سب تقريبا:مرحلة م�سايقة ��ستثنائّية)�أنبياء، ب�سارة(
قدرة هدم فائقة)�لّتوحيد،�حلّب هو �ملغفرة(، وموؤّولني ��ستثنائيني)�مل�سيح،بول(
�مل�سيح(و�سيغة  �ل�سيد  ناجح)ميالد  ب�سكل  �لــّركــح  على  ــول  ــّدخ و�ل
ب�رصيّة  كوين)�ل�سليب(و�سعار�ت  بع�سا(،رمز  بع�سكم  �سادمة)ليحّب 
كثرية)�لعذر�ء،�لأيقونات..(،�سبب كاف لالعتقاد)�لرهان �لبا�سكايل(،�سكل 
ب�رصي  �لّدومينيكي(،�لبيان)�لتور�ة(و�سع  متو�تر)�لقّد��ض  تو��سلي 
�أتباع،رهبان،بابا،�لّطائفة  للّر�أي)ق�ساو�سة،  قويّة  مفتاح)�لع�ساء(وم�سالك 

�مل�سيحّية(.
ذلك هو مثال تطبيقي متكامل لكّل �لقو�عد �ملذكورة يف هذ� �لكتاب..
ولكن كان باإمكاننا �أن نحّلل بو��سطة نف�ض �جلدول بقّية �لأديان �لتي �أ�سحت 

�لإيديولوجّيات �لأكرث قّوة يف �لعامل.
�أي�سا، فال�سياق �لذي جاء فيه منا�سب:�سبه �جلزيرة  �إّن �لإ�سالم مثال بارز 
�لعربّية،�جّتاه موؤّهل ح�سب �لتقليد �لإ�سالمي ُيدعى �حلنفّية فتح �لباب �أمام رّد 
فعل لتطّرف ذلك �لع�رص)حمافل �خلمر، ترف(.قدرة هدم)�لعودة �إىل وحد�نّية 
�لّطوعي(،لون رمزي)�لأخ�رص(.�سيغة  �لّل(��سم د�ّل)�لإ�سالم مبعنى �خل�سوع 
قبل  من  �لّر�سول  على  �لقر�آن  نزول  ة)  �أكرب(�لبيان)�لقر�آن(ق�سّ �سادمة)�لّل 
رم�سان،  قوّية)�سوم  ملمو�سة  �سنة(�أفعال  وع�رصين  ثالث  �متد�د  على  جربيل 
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�حلّج �إىل مّكة..(
�إّن �لأفكار �لتي �أ�سبحت �إيديولوجّيات عرفت كيف تخلق نظاما تو��سلّيا 
مي�سك بديناميكّيتها.ولالأفكار �ل�سلبة مّدة حياة متعّددة �لّدنينة )�لأديان(بينما 
تنت�رص �أفكار �أخرى على �متد�د �أجيال)�ملارك�سّية(وتبقى بع�ض �لأفكار مرتبطة 

بع�رص)�لرومان�سّية،�لوجود،�لنطباعّية(.
وبعيد� عن نباهتها �ل�سياقّية وقدرتها �لّتخريبّية وم�سد�قّية موؤلّفها وجودة 
�ض �لإيديولوجيا يف �سيغة �سادمة)يا عّمال �لعامل �حّتدو� !  �إطالقها،ينبغي �أن تلخَّ
و�سع  �ل�ّسالم..(ولها  لدعاة  بالّن�سبة  و�حلّب«  للمارك�سّية،»�ل�ّسالم  بالّن�سبة 
ملونيه  �ل�ّسم�ض  �لنطباع،طلوع  �لّلوحة  �ل�ّسالم،  لدعاة  ب�رصي مفتاح)�حلمام 
للرومان�سّية( بالّن�سبة  لدولكرو�  �ل�ّسعب  تقود  �حلرّية  �أو  لالنطباعيني  بالن�سبة 
للغانديّة( بالن�سبة  �مللح  �ل�سالم، م�سرية  لدعاة  بالن�سبة  ُتروى)وود�ستوك  ة  ق�سّ
�أدلّة ملمو�سة)قو�ض قزح �ملحارب(حلركة �ل�سالم �لأخ�رص،�لإ�رص�بات و�لثورة 
ملارك�ض،و�لوجوديّة  بالن�سبة  �ملال  للمارك�سّية(وبيانا)ر�أ�ض  بالن�سبة  �لرو�سّية 

منزع �إن�سانوي بالن�سبة للوجودّية(.
وتن�رص �لعالمات �لّدولّية �سيئا ف�سيئا بو��سطة �ملكتوب �لإجابة عن �ل�ّسوؤ�ل: 
�لبيانات مو�سوع كتاب)ي�سّمى  ما تكون  �لغاية من وجودنا؟ وغالبا  ما هي 
ما  وجودهم:  لتربير  ماركانتيلّية  غري  طريقة  �إّنها  �لتجاريّة(.  �لعالمة  كتاب 
�لذي �سيفقده �لعامل لو مل نوجد؟ولأجل �إطالق مفاهيمهم �لّت�سالّية �جلديدة 
�رصعت �أديد��ض)ل �سيء م�ستحيل(�أو بيديغري)نحن للكالب(يف ن�رص �إعالن 

يف �ل�سحافة �ليومّية ميكن و�سفه بالـ»�لإيديولوجي«.
�لوحدة  فكرة  �إّن  فا�سلة.  �لّت�سالّية  كانت خّطتها  �إذ�  �لإيديولوجيا  تذبل 
�لأوروبّية ولدت يف ظروف طّيبة:�سياق منا�سب)�إر�دة �ل�سالم يف �أوروبا بعد 
حربني عاملّيتني(قّوة هدم ل يد�خلها �ل�ّسّك ) وماذ� لو وجدت ماور�ء �لأّمة؟(
وموؤ�س�سني يرتجمون �لفكرة باقتد�ر)جون موناي، روبرت �سومان( ودخول 
على �لّركح قوّي)�ملجموعة �لأوروبّية لل�سلب و�لفحم،�أوروبا �ل�سّتة( ورمز 
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قوّي)�لعلم �لأزرق �حلامل لـ12 جنمة(. ولكن �فتقرت �لفكرة خلّطة �ّت�سالّية 
كي ت�سبح حقيقة ل جد�ل فيها. �إذ �فتقرت لبيان و��سح)منذ ميثاق روما(، 
�لأوروبيني)�لتو�ّسع  لدى  بالإيجابّية  �ّت�سمت  ميد�نّية  جتارب  لديها  تكن  ومل 
�ملتز�يد غري �ملدرو�ض،�ملرور �إىل �لأورو مع �لقرت�ن بالّتجربة �ل�سلبّية لرتفاع 
�حلادي  �لقرن  يف  هيبة  له  ر�سمي  ناطق  باخل�سو�ض  لديها  يكن  �لأ�سعار(ومل 
و�لع�رصين، وهو �أمر م�سريي بالّن�سبة لفكرة �سيا�سّية. وكّلما ��سُتنزفت �لفكرة، 

دفة. كّلما �أ�سبحت �سعبة وخ�سع �إطالقها لعامل �ل�سّ
�ل�سيا�سّية-�لقت�ساديّة  �ملو�جهة  من  �أ�سعف  �لعامل  �قت�ساد-  �نبثاق  �إّن 
�لإيديولوجّيات  من  به  باأ�ض  ل  عدد�  ولكّن  و�ملارك�سّية.  �لّر�أ�سمالّية  بني 
�لو�حد  �لّنمط  �ليومي:�إيديولوجيا  �ل�ساأن  على  قو�نينها  فر�ست  �لثقافّية 
تكون  لأن  ترنو  دوف3(،و�لّتغذية)�لتي  قبل  من  بفطنة  للجمال)رف�ست 
»جّيدة لل�سّحة« و�لّت�سلية )�إيديولوجيا ريا�سّية،ثقافّية...( لميكننا �أن نخطئ، 
�أو  �أّن هذه �لإيديولوجّيات هي ثمرة �لأفكار �لتي تطّورت بفعل �مل�سالح  �إذ 
تكون  ما  فد�ئما  غاية،  تتطّور دون  �أن  �لإيديولوجيا ل ميكنها  �إّن  �لّلوبيات. 

نتاج �رص�كة مع من لهم م�سلحة.

ل�سالح من تعمل الفكرة؟
بتطبيق  نكتفي  �لأفكار،  من  لنظام  �أو  لفكرة  �لثاوية  �مل�سالح  نفهم  لكي 
تعليمة بولي�سّية:«ل�سالح من تعمل؟« �إّن �لأفكار ل ت�سقط من �أماكن متفّرقة. 
ة قّوة وديناميكّية مزّودة من قبل �أولئك �لذين يجدون  �إذ لها د�ئما �أ�سل وخا�سّ
مك�سبا.ملن تعمل �لفكرة �خلالفّية »�حلليب نافع لل�سّحة« هل ل�سالح �للوبي 
�خلا�ّض بالألبان، �أم للمنتجني، �أم ملحّويل �حلليب؟ملن تعمل �لفكرة �لتي ينبغي 
من  ل�سالح  �لهاتف؟  بوكالء  �أو  بالّتجهيز�ت  �سو�ء  د�ئما  مو�سولة  تكون  �أن 
�لّنفطّية وباخل�سو�ض  لّلوبّيات  �لعر�ق،  �لقاعدة من  تعمل فكرة �رصورة طرد 

�لأمريكّية؟ 
�أّن  يف�رّص  �مل�سالح  من  جمموعة  باعتبارها  لالإيديولوجيا  �لّتعريف  هذ�  �إّن 
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كّل �مل�ساعي �لإن�سانّية �لتي ترتكز على فكرة، لي�ست �إّل �إيديولوجيات ثابتة، 
وروؤى للعامل متنح �هتماما م�سرتكا. ولذلك قيمة لدى �ملوؤ�س�سات �لتي تن�سئ 
و�حدة:�أن  رغبة  غري  لها  يكون  ولن  �لّتجاريّة.  لعالماتها  �إيديولوجّية  هيمنة 

ت�سبح �لعالمات �إيديولوجّيات.



اخلامتة

اأفكار تذهب بك اإلى اأقا�سي اأفكارك
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» ل يكمن املهّم يف كيفّية اكت�ساب الإن�سان لالأفكار، ولكن كيف 
َتك�سب الفكرُة ب�رشا.« 

اأرون لين�س،كيف تنت�رش العدوى من خالل اعتقاد املجتمع

ولكّنه  لالأفكار،  �لاّلمرئّي  �لعامل  ��ستغال  �أعرفه عن  ما  باقت�سام  تقوم  �إّنك 
�ساحر، وهذ� مبتغاي �لأ�سلي. و�سو�ء كانت �لأفكار �سغرية �أم كبرية، تطبيقّية 
حول  �لأحكام  حمل  على  حر�ست  فاإّنني  �إ�سهارّية  �أو  �إن�سانّية  فل�سفّية،  �أم 
��ستطاعت  �لتي  �لو�سائل  �أو حول م�رصوعّية  �أو لأخرى  �لأ�سا�ض �ملتني لفكرة 

كّل فكرة �أن ت�ستخدمها ل�سمان �إ�سعاعها.

تالعب الأفكار
ولكن �أل يعني �لإ�سعاع تالعبا؟ �ألي�ض جمتمع �لّت�سال هو جمتمع �لّتالعب 
بالأرو�ح؟�إّن موؤّلفني كبار مثل هابرما�ض وماركوز �أو دي بور �لذي ��ستنكر 
وهو  �لّت�سال،  ملجتمع  نقدي  حتليل  قد طرحو� عالمات  �لعر�ض«،  »جمتمع 
م�ستّق من جمتمع �ل�ستهالك و�سططه. وهو قول ماأخوذ من نعوم كالين يف 
غري«، فاإّن كلمة  كتابه �لأثري »ل لل�سعار«. و�إذ� ما �سّدقنا قامو�ض »روبري �ل�سّ
�ملبا�رص)�ملعاجلة بلطف يف �سوء عمليات  �لأقّل معنيني:  تعني على  »تالعب« 

تقنّية(و�ملجازي)ممار�سة �ل�سيطرة على جمموعة �أو فرد(.
ويف كّل �سكل �ّت�سايل، ثّمة ق�سط من �لتالعب. ينبغي �أن نقبل بذلك و�أن 
�ملجتمع  �سّد  دفاع  نحرت�ض.و�أف�سل  �أن  وينبغي  �سحّية  نقع  ل  حّتى  نتحّمله 
يف  قدرتها  نرّفع  حّتى  تطّرفه  �سّد  َح  نلقَّ �أن  هو  �ل�ستهالكي)و�لّت�سايل( 
�مل�ستخدمة  �لتقنيات  ��ستك�ساف  �لّدو�ء:معرفة  يكون  هذ�  �لّتح�سني.ولأجل 
للّتحّكم لأجل �أّل تكون مغّفاًل. ولأجل �أن يقدر كّل �سخ�ض على ��سطناع 
ة..�أو �أفكار�.و�كت�ساب قدرة على �لّدفاع عن �أفكارك.�إّن �لّثورة  فكرته �خلا�سّ
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�لّرقمّية جّبارة �إىل درجة �أّنك ل تتوّقع عودة �إىل �خللف.ول يتعّلق �لأمر بكبح 
جماح �ملجتمع �لّت�سايل ولكن باأن ن�سمح لكّل �سخ�ض بفهمها لأجل �لتحّكم 

فيها على �لوجه �لأكمل.
حيح للمفاهيم، و�لكلمات،  �إّن معنى �لّتو��سل يعود �إىل �لّتالعب باملعنى �ل�سّ
ور.�أّما �ملعلومة، فحّتى لو كانت �رصيفة من وجهة تقنية، فهي تالعب.  و�ل�سّ
يومّية  ل�سحيفة  �أو   1 فرن�سا  لقناة  �لثامنة  �لإخبارّية  �لن�رصة  حترير  رئي�ض  �إّن 
�إخبارّية �سينتقي ويبّوب ويوّجه ويقطع يف غمرة تدّفق �ملعلومات �لتي تخرتق 
�لكوكب على �متد�د 24 �ساعة حّتى يقع �مل�سك بالأحد�ث �ليومّية يف ف�ساء 
�لذي  �ملنتوج  �لتي ل ميكن مد�ر�تها يف  �لّذ�تّية  �إّنه ي�سيف ق�سطا من  خمتزل. 
ن�سّلمه للجمهور، وهو �لق�سط �مل�سبع باختيار�ته، وهي �ختيار�ت �رصوريّة. 
ويعود له �ساأن �إ�سفاء �ل�رصعّية عليها وحمايتها من �لّنقد.وت�سبح �مل�ساألة �أكرث 
ح�سا�سّية حينما نهتّم باملعنى �ملجازي لكلمة »تالعب«.هل باإمكاننا �أن نقود 
فكرة �إىل �ملجد دون �أن منار�ض بوعي �سكال من �لهيمنة على �لأفر�د؟ل ! ومنذ 
عو�  ليقنمِ ويتحاورون  �حلجج  يجمعون  �ملخرتعني  فاإّن  عاملا،  �لعامل  �أ�سبح  �أن 
بقيمة فكرتهم. ومنذ �أمد بعيد، فهم يبتهجون باملز�يا على ح�ساب �مل�ساوئ.
�إّنهم عادة ما ين�سون، ومنهم �إين�ستاين �لذي ��ستوحى من بو�نكر�ي، لإرجاع 
�أبّوتهم لالأفكار �لتي ��ستعاروها، و�لتي �سمحت لهم بالّذهاب بعيد�.منذ �أمد 

بعيد، ��ستخدمت �لأديان �أمناطا للّتالعب �بتدعوها لعتناق عقيدتهم.
ح�سن  �لبالغة)فّن  لأ�سكال  حتيينا  �ليونانّيون  و�سع  مبّكر  وب�سكل 
بالغة  متييز  على  باأّنه جمرب  �سقر�ط  �سعر  لقد  �لّلغة(.  بو��سطة  و�لإقناع  �لكالم 
�إقناع م�ستقّلة عن حقيقة �لقول، وهي ديالكتيك فل�سفي  �ل�سف�سطائي، تقنية 

ي�سّكل �لّروح قيا�سا للكالم4. 
بالتمّيز.ولكّن  عليها  ُيحكم  فكرة  لت�سنع جمد  �لو�سائل غري جّيدة  كّل  �إّن 
�أن تكون معروفة حّتى ل تكون �سحّية.مثُلنا يف  كّل و�سائل �لّتالعب ينبغي 
باحلروف  �لتالعب  �أو  �لعّد  تعّلم  لغاية  �ملكّعبات  ُيالعب  �لذي  �لّطفل  ذلك 
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لتعّلم �لكتابة، �إذ يكون من �ملفيد �لتعّلم مبّكر� دون �نتظار درو�ض �لفل�سفة �أو 
�أمناط �إجر�ء �لأفكار، وحّتى ل نكون عر�سة لالقتياد بطرف �لأنف �أو باأفكار 

�لآخرين دون وعي.
ل  فكرة  مع  �لّتحاور  لغر�ض  و�لإيديولوجي  �لّتقني  �لّتالعب  �رصورة  �إّن 
ينبغي �أن متنع من �لّذهاب �إىل �أق�سى �أفكارك.كثرية هي �لأفكار �لتي ل تر�سو 
من  �أقّل  �لّطالع.�إّن  �سوء  من  �أو  بهو�ية  �أو  ب�سذ�جة  �سو�ء  �ملطلوب،  �مليناء  يف 
�لإفر�ز�ت  فاإّن  ول�سّك  �سنوّيا.  �حلياة  قيد  على  تظّل  �جلديدة  �ملنتجات  ربع 
فاإّن  �لو�سفات  كانت  �سحيحا.و�أّيا  علما  لي�ض  �لّتو��سل  بها.�إّن  ُي�ستهان  ل 
�ملخاطر  خو�ض  ولكّن  �حلرفيني.  حرفة  هو  �لإبــد�ع  �إّن  مهدورة.  �لنتيجة 
يتطّلب �لإنفاق. وبقدر ما يكون �لنا�ض �أقّل نفور� من خو�ض �ملخاطر فاإّنهم 

ينجحون يف �أعمالهم.

التدّرب على الإبداعّية
غري  �أمر  �ملدر�سة  يف  فالإبد�عّية  �لأفكار،  لإنتاج  يكفينا  ما  نتعّلم  ل  �إّننا 
مثّمن. ورغم ذلك فاإّن �لأطفال و�ل�سباب �لذي ميتلكون �حلريّة �أكرث من غريهم 
ملو�جهة �ملو��سعات �لتي ل يعرفونها. �إّن مبادرة �لأطفال �لأ�سكتلنديني �لتي 
حملت ��سم »�لغرفة 13« �نت�رصت يف �لعامل باأ�رصه، وباخل�سو�ض يف �ملناطق 
�لفقرية يف �إفريقيا �جلنوبّية �أو �آ�سيا.�إّنها ت�سمح لالأطفال بني �سّن 10 و14 �سنة، 
وهي �سّن فائقة �لإبد�عّية، للتعبري عن مو�هبهم �لفنّية يف قاعة  يت�رّصفون فيها 
باأنف�سهم رفقة فّنان خارج �لّدرو�ض �لتقليدّية. �إّن تعميم هذ� �لّنوع من �ملبادرة 

�سيكون �سّحيا لتطوير �لإبد�عّية منذ �سّن مبّكرة.

ال�ستثناء الفرن�سي
مناه�سة  فظاهرة  �ملال،  جُتاه  �لّذنب  عقدة  م�سكلة  بعُد  فرن�سا  ُت�سّوي  مل 
كّل  ن�سرتيها  �لتي  �ملنتوجات  �أّن  نن�سى  �لأ�سالع.كدنا  �سد��سّية  �ل�ستهالك 
�سنتا   50 ندفع  �أن  بنا  يليُق  ل  �أبناوؤنا.مَل  ي�ستخدمه  وما  ن�ستخدمه  ما  يوم هي 
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خمياًل  تهبنا  �لتي  �ل�ّسود�ء«  »�لبطاقة  ُتدعى  قهوة  ل�رصب  �إ�سافّية  �لأورو  من 
رومان�سّيا ل تقرتحه علينا قهوة دون عالمة؟ وملاذ� يكون من �ملقبول دفع ثمن 
باهظ ل�رص�ء لوحة فنّية ول يكون من �لأخالق دفع ثمن باهظ ل�رص�ء عمل فّني 
حلريف �أو ملنتوج فاخر؟ يف �لعوملة تكمن �لكفاء�ت �ملمّيزة لفرن�سا يف جانب 

�لّتكنولوجيا و�لقيم غري �ملادية مثل �ملو�سة و�لّرفاهة.
مع  �لعامل  فرن�سا هي مركز  باأّن  يعتقُد  ماز�ل  �جلو�نب  متعّدد  توّجه  هناك 
�سيء من �لحرت��ض و�لّر�سا عن �لّنف�ض. ولنحرت�ض من �أعر��ض �سعار»ل ينبغي 
ل �إعادة �بتكار عجلة �سّيئة على �أن ن�ستعري عجلة �جلار،  �لخرت�ع هنا«: �إذ نف�سّ
ل عليه �لنا�ض يف �خلارج هو نوع من �لّن�سخ«  فنحن نحكم باأّن»�أخذ �سيء ُيقبمِ
بينما ل يطرح �ليابانّيون بالأم�ض و�ل�سينّيون �ليوم هذه �مل�ساألة بهذه �ملفرد�ت، 
فويّة  وكّلهم يربهنون على �أّن»�لإبد�ع ياأتي من �ل�ستلهام«. تتقاطع هذه �ل�سّ
ُي�سّخ�ض �سكال  �أ�سترييك�ض5.�إذ  �لفرن�سّية مع روح نقدي بد�ئلي، وهو روح 
�أّن  حني  يف  �لآخرين  على  �لنفتاح  على  ت�ساعد  ل  �لتي  �لهام�سّية  حّب  من 

و�سعّيتنا �جلغر�فّية �لقريبة من �ملحيط كان ميكن لها �أن جتعل مّنا بلد� منفتحا.
يف  مبثوث  فهو  �لأقّل،  على  ح�سٌن  جانب  له  �لفرن�سي«  »�لّروح  ولكّن 
�لقدرة»�لفكرّية« على �سياغة �لأفكار. ومنذ مونتني �أو با�سكال، كانت �لقّوة 
قامات  �لع�رصين  �لقرن  يف  جند  ُت�ساهى.�إذ  ل  �لأ�سالع  �ل�ّسد��سّية  �ملفاهيمّية 
�أو �إدغار مور�ن حّتى ل نذكر �آخرين برهنو� على �سّحة  مثل لكان،بورديو 
هذ� �لقول. ويف جمال �لّت�سال ت�سّدرت فرن�سا مفهمة مفهوم »�لعالمة«،فقد 
كتب جون نويل كابرفري �لأ�ستاذ �لبارع يف �ملدر�سة �لعليا للّدر��سات �لّتجاريّة، 
�لن�سخة �لأوىل لكتابه »�لعالمات، ر�أ�ض مال �ملوؤ�س�سة« �سنة61991. ومنذ ذلك 
�لوقت ��ستبدلت كّل �ملجموعات �لّت�سالّية �سعارها من »نحن نبيع منتجات« 
نن�سئ  نبيع منتجات فح�سب ولكّننا  �أي مل نعد  نن�سئ عالمات«،  �إىل »نحن 
�ملادّية �خلال�سة.  �لقيمة  �أ�سبق من  �لالماديّة  �لقيمة  �أ�سحت  عالمات. وهكذ� 
�أمل نكن نقول يف �سنو�ت 1970 » لي�ض لدينا نفط ولكن لدينا �أفكار«7  ومبا 
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�أّنها  على  يدّل  فذلك  �جلماعي  �لاّلوعي  يف  حمفورة  ماتز�ل  �جلملة  هذه  �أّن 
�أف�سل  �لفرن�سي هو  �لنقدي  �لّروح  تت�سّمن جانبا من �حلقيقة. وماذ� لو كان 
�سالح لتكون �أكرث �بتكارّية؟ �ألي�ض من ينقد جّيد� هو �أف�سلكم �بتكار�!وماذ� 
لو �أّن فّك �سفرة �لّتالعب �لّت�سايل بو��سطة �جلمهور �لعري�ض يفتح �لّطريق �إىل 

تو��سل �أكرث �سفافّية، و�أكرث ذكاًء� و�أكرث �إبد�عّية؟
و�سو�ء كّنا هّو�ة �أو حمرتفني يف جمال �لّت�سال،فيلزمنا لبلوغ �أق�سى �لفكرة 
�حرت�م بع�ض �لقو�عد. وينبغي �لتذّكر د�ئما باأّن �لفكرة هي كائن حّي، يحتاج 

�إىل �حلماية و�لّتغذية، ولذ� تنبغي رعايته كطفل يف كّل مر�حل منّوه.
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الو�سايا الع�رش لالأفكار
هذه ع�رص و�سايا نخرج بها من هذ� �ل�ّسفر يف بلد �لأفكار، وهي تلّخ�ض 

�مل�سار �لذي ينبغي �ّتباعه لتنمية �أفكارك وعدم �لوقوع يف �رص�ك غريها.

1 - ال�ستفادة من ال�سياق
ينبغي �لنطالق من مبد�إ �أّن كّل فكرة ميكن �أن تكتمل �رصط �أن ت�ستخدم 
بذكاء �ل�سياق �لذي تنمو فيه.ومن �لو�جب حتليل �لبيئة �لثقافّية و�لتناف�سّية 

�لتي �ست�ساعدها �أو توؤذيها قبل و�أثناء وبعد �إطالقها.

2 - جتذير الهدم
لتبحث على جتذير فكرتك وتهبها �حلّد �لأق�سى من قّوة �لهدم يف �لعمق 

�أو يف �ل�ّسكل حّتى متّكنها من �لت�رّصب و�لربهنة على �ختالفها.

3 - تعريف النّاطق الر�سمي
�أف�سل  و�كت�ساف  ومرتجما  مبدعا  موؤلّفا،  باعتبارك  بفكرتك  �للتز�م 
�لناطقني �لر�سميني �لإ�سافيني �لذين يتمّتعون مب�سد�قّية وم�رصوعّية لتبّنيها.

4 - ت�سذيب املقّدمة
ل ينبغي �أن تخ�رص �لعبارة �لأوىل للفكرة ودخولها على �لّركح حّتى تخلق 

�لّديناميكّية �لأف�سل لالنطالق.

5 - اكت�ساف �سياغة �سادمة
�بتدع �سياغة ت�سمح للفكرة باأن ترت�ّسخ وتنتقل.

6 - اختيار ما ينا�سب من رموز قوّية
لتعطي فكرتك ��سما ورمز� و�سورة ممّيزة جتعلها ي�سرية �لنت�سار وع�سّيًة 

عن �لّن�سخ.

ة،كتابة بيان 7 - �رشد ق�سّ



146

ة �لتي �سرتوى و�كتب بيانا حّتى جتعل �لفكرة د�ئما  �لّت�ساوؤل حول �لق�سّ
منا�سبة يف عبار�تها �لأ�سلّية.

8 - م�ساعفة الأدّلة
جت�سيد �لفكرة بو��سطة عنا�رص ملمو�سة و�أفعال وجتارب من �ساأنها �أن حتّول 

�ل�ّسهود �إىل رهبان.

9 - تف�سيل و�سائل الإعالم املجانّية
تقدير و�سائل بّث �لفكرة مبنح �لأولوّية لو�سائل �لإعالم �ملجانّية وبا�ستخد�م 

�لو�سائل �ملدفوعة بطريقة م�سهديّة ل�سحن �إثارة �إ�سافّية.

10 - �سيانة ال�ّسبكات
�لفكرة  لتعبرية  �لّد�ئم  �لأفكار و�لّتجديد  لن�رص  �لإن�سانّية  �ل�ّسبكات  �سيانة 

لتظّل حا�رص� يف �لّر�هن.
وميكن �أن تطّبق هذه �لو�سايا يف كّل �ملجالت.وقد وهبنا �لقرن �حلادي 
و�لع�رصون ممكنات تو��سل هائلة. وما علينا �إّل تعّلم كيفّية ��ستخد�مها لبلوغ 
�لأف�سل و�ّتقاء �لأ�سو�أ. �إّن �لأزمة �لر�هنة تدعونا �إىل مر�جعة كّل �أمناط �ملا�سي. 

وكّل فكرة جديدة تنعم بحّظ �أوفر من ذي قبل.
وقامت فكرة هذ� �لكتاب لأجل م�ساعدتك يف بلوغ �أقا�سي �أفكارك دون 

�أن تقع فري�سة تالعب من قبل �أفكار �لآخرين.
�إّنها فكرة قاتلة ! هذ� ما �سينبوؤنا به �مل�ستبقل !
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إصدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث

إدارة البحوث والدراسات الثقافية

السنةاملؤلفاإلصداراتم

2000حصة العويضالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية أخرى2

2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصرية يف قطر3

2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان األيام والليايل4

2000جاسم صفرقالت ستأيت5

2001فاروق يوسفغنج األمرية النامئة6

2001سعاد الكواريوريثة الصحراء7

2001أحمد الصديقيويخرض غصن األمل8

2001حمد محسن النعيميبستان الشعر9

2001ترجمة/ النور عثامنرومانوف وجوليت10

2001د. حسام الخطيباألدب املقارن من العاملية إىل العوملة11

2001د. حسن رشيدالحضن البارد12

2001خالد عبيدانسحابة صيف شتوية13

2001أمري تاج الرسسرية الوجع14

2001حصة العويضوجوه خلف أرشعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة املوسيقى16

2001د. هيا الكواريقصص أطفال17

2001د. أحمد عبد امللكأوراق نسائية18

2001إسامعيل ثامرالفريج19

2002د. أحمد الدورسياألعامل الشعرية الكاملة ج1 –  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك21

2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية22

2002صدى الحرمانرحلة أيامي23

2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. أحمد عبد امللكدراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية26

2002د. عبد الله إبراهيمالنرث العريب القديم27
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248

السنةاملؤلفاإلصداراتم

2002جاسم صفركأن األشياء مل تكن28

2002عبد السالم جاد اللهنعاس املغني29

2002د. زكية مال اللهمدى30

2002خليل الفزيعقال املعنى31

2002د. عوين كرومياملرسح األملاين املعارص32

2002محمد رياض عصمتاملرسح يف بريطانيا33

2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعامل الشعرية املختارة34

2003د. صالح القصبمرسح الصورة بني النظرية والتطبيق35

2003صيتة العذبةالنوافذ السبع36

2003جامل فايزالرحيل وامليالد37

2003د. كلثم جربأوراق ثقافية38

2003عيل الفياض/ عيل املناعيبدائع الشعر الشعبي القطري39

2003ظافر الهاجريشبابيك املدينة40

2003د. شعاع اليوسفحضارة العرص الحديث41

2003غانم السليطياملرتاشقون »مرسحية«42

2003د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب43

2003سنان املسلامينسحائب الروح44

2003د. عبد الله إبراهيمأصوات قطرية يف القصة القصرية45

2003خالد البغداديذاكرة اإلنسان واملكان46

2003عبد الله فرج املرزوقيإبراهيم العريض شاعرا47ً

2004إبراهيم إسامعيلالصحافة العربية يف قطر48

2004عيل مريزاأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواريصباح الخري أيها الحب50

الصحافة العربية يف قطر »مرتجم إىل اإلنجليزية«51
إبراهيم إسامعيل

ترجمة / النور عثامن
2004

2005عيل عبد الله الفياضآللئ قطرية52

2005مبارك بن سيف آل ثايناألعامل الشعرية الكاملة53

2005دالل خليفةالتفاحة ترصخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز العسرييإدارة التغيري55

2005د. عبد الله فرج املرزوقيالشعر الحديث يف قطر56

2005خليفة السيدالرشح املخترص يف أمثال قطر57



150249

السنةاملؤلفاإلصداراتم

2005خالد زيارةلؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العرشين58

2005محمد إبراهيم السادةعىل رمل الخليج59

إبداعات خليجية60
)مسابقة القصة القصرية لدول 

2005مجلس التعاون(

2005د. حسام الخطيباألدب املقارن وصبوة العاملية61

2005د. موزة املاليكمهارات اإلرشاد النفيس وتطبيقاته62

2005نورة محمد آل سعدتجريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح63

2005د. أحمد عبد امللكاملعري يعود بصريا64ً

2005حسن توفيقوردة اإلرشاق65

2005حصة العويضمجاديفي66

2005د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج671

أسباب لالنتامء68
رانجيت هوسكويت

ترجمة: ظبية خميس
2005

2005برشى نارصتباريح النوارس69

2005د. حسن رشيداملرأة يف املرسح الخليجي70

2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية71

تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف72
د. أنور أبو سويلم

د. مريم النعيمي
2005

2005أمري تاج الرسأحزان كبرية73

2005عيد بن صلهام الكبييسالديوان الشعبي74

2005هاشم صالح ومحمد مخلوفسمك القرش والنورس البحري - دومينيك دو فيلبان75

2005د. إبراهيم الشهايبمسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم - طارق رمضان76

2006عيل بن خميس املهنديذاكرة الذخرية77

2006باسم عبود اليارسيتجليات القص “مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية”78

2006د. أحمد سعدسمط الدهر »قراءة يف ضوء نظرية النظم«79

2006خولة املناعيكان يا ما كان80

2006د. حسن رشيدالظل والهجري »نصوص مرسحية«81

2006مجموعة مؤلفنيالرواية والتاريخ82

2006خليفة عبد الله الهزاعوجوه متشابهة »قصص قصرية«83

2006د. يونس لوليدياملرسح واملدينة84
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2006د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج852

2006حصة العويضالدفرت امللون األوراق86

2006نرسين قفةالظل وأنا87

2006صفاء العبدحقيبة سفر88

89)Gulf 2006غانم السليطيمرسحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو

2006د. إسامعيل الربيعيالعامل وتحوالته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(90

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »نصان مرسحيان«91

2006مريم النعيميحكاية جديت92

2006إمام مصطفىصورة املرأة يف مرسح عبدالرحمن املناعي93

تاريخ اللغات ومستقبلها ، عامل بابيل -هارلد هارمان94
سامي شمعون، 

مراجعة محمد فرززات
2006

فلسطني يف الشعر األسباين املعارص - محمد الجعدي95
محمد الجعدي، مراجعة د. 

حسام الخطيب
2006

د. منذر محمدهل كّنا مثل أّي عاشقني؟ - نفتاج سارنا96

2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان97

2007حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة “مرتجم إىل الفرنسية”98

2007خالد البغداديالفن التشكييل القطري.. تتابع األجيال99

2007حمد الفرحان النعيميدراسة يف الشعر النبطي100

2007فاطمة الكواريبداية أخرى »مرتجم إىل اإلنجليزية«101

2007د. كلثم جربوجع امرأة عربية »مرتجم إىل اإلنجليزية«102

2007صالح الجيدةالخيل.. رياضة اآلباء واألجداد103

2007مجموعة باحثني، جامعة قطرشجرة الغاف - باحثون من جامعة قطر104

2007مجموعة باحثني، جامعة قطرشجرة الغاف - باحثون من جامعة قطر105

106 The pain of Arab woman وجع امرأة عربية
تأليف/ كلثم جرب، ترجمة/ 

النور أسامة ابوبكر
2007

107A new beginning  -  بداية جديدة
تأليف/ فاطمة الكواري ، 

ترجمة/ النور أسامة ابوبكر
2007

108
موال الفرح والحزن والفيلة 

La chanson du Bonheur ET Malheur 

تأليف/ حمد الرميحي ، 

ترجمة عيل زينل
2008

2008عبد الودود العمراينالقضية املشرتكة - د. فيليب آغران109

2008د. مريم النعيميالنقد بني الفن واألخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري110
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2008حسني أبو بكر املحضاروداع العشاق111

2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة112

2008خليفة السيد محمد املاليكاملهن والحرف والصناعات الشعبية يف قطر113

2008خولة املناعيالعرش األوائل.. رائدات الفن التشكييل يف قطر114

2008عامد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى115

2008د. عبد القادر حمود القحطايندراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص116

السالحف البحرية يف دولة قطر117
د. جاسم عبد الله الخياط

د. محسن عبد الله العنيس
2008

118
 تجليات اللون يف الشعر العريب الحديث

يف النصف الثاين من القرن العرشين
2008د. ماجد فارس قاروط

2008د. ابراهيم شهايبعرص النفط - ليوناردو ماوجري119

2008د. مصطفى باكورحكايات من األدب الشعبي الفاريس - مقتطفات من شهنامه الفردويس120

بنت عرب - إفلني شاكر121
أمل منصور، مراجعة د. فائقة 

صديقي
2008

2009د. زكية مال اللهاملوسوعة الصيدالنية122

2009أ. د. جمعة أحمد قاجةاملدارس املرسحية منذ عرص اإلغريق حتى العرص الحارض123

2009عيل عبد الله الفياضمن أفواه الرواة124

2009د. إبراهيم إسامعيلصورة األرسة العربية يف الدراما التلفزيونية125

دور الدراما القطرية يف معالجة مشكالت املجتمع126
 د. ربيعة الكواري

د. سمية متويل عرفات
2009

2009إسامعيل تامرديوان الغربة127

2009خالد سامل الكلباينالحب والعبودية يف مرسح حمد الرميحي128

2009د. منذر محمدعناق األرسة نوبو كوجيام129

2010حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة »مرتجم إىل اإلنجليزية«130

2010د. حسن املخلفالرتاث والرسد131

2010تحقيق: د. محمود الرضواينديوان األعىش )جزآن(132

2010لولوة حسن العبداللهتوظيف الرتاث يف شعر سميح القاسم133

134
 إساءة الوالدين إىل األبناء

وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها
2010أمل املسلامين

2010ياسني النصريشحنات املكان135

2010عبدالكريم قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان136

2010حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب137
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2010د. باسم عبود اليارسيوضاح اليمن .. دراسة  يف موروثه الشعري138

2010د. منري العكشعروق القدس النازفة مجموعة باحثني، تحرير د. منري العكش139

اللغة والثقافة - كلري كرامش140
د. أحمد الشيمي

مراجعة عبدالودود العمراين
2010

2010د. رىب محمود ود. منذر محمدمستقبل الدراسات األدبية - هـانس غومربخت، والرت موزر141

2010د. حسام الخطيبعصارة األيام - سمرست موم142

كُتُب تحرتق، تاريخ تدمري املكتبات - لوسيان بوالسرتون143
هاشم صالح ومحمد مخلوف. 

مراجعة عبدالودود العمراين
2010

الرتجمة والعوملة - مايكل كرونني144

محمود الهاشمي وعبدالودود 

العمراين مراجعة د. حسام 

الخطيب

2010

العلم يف الرتجمة - سكوت مونتغومري145
د. إبراهيم الشهايب مراجعة 

وفاء التومي
2010

2010ترجمة / عبدالودود العمراينقصة حب طبل وطارة والقرن األسود  -تأليف / حمد الرميحي146

2011ندى لطفي الحاج حسنيقطر الندى147

2011فضل الحاج عيلالوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”148

2011الجييل صالح الدينيشء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”149

2011محمد عثامن كجراييف مرايا الحقول “سلسلة شعراء من السودان”150

2011مصطفى طيب األسامءاملغاين “سلسلة شعراء من السودان”151

2011أبو القاسم عثامنعىل شاطئ الرساب “سلسلة شعراء من السودان”152

2011الشيخ عثامن محمد أونسةديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان”153

2011محمد عثامن عبدالرحيميف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان”154

2011د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”155

2011حسني محمد حمدنا اللهشبّابتي “سلسلة شعراء من السودان”156

2011محمد املهدي املجذوبغارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”157

2011د. محيي الدين صابرمن الرتاب “سلسلة شعراء من السودان”158

2011محمد محمد عيلاملجموعة الشعرية الكاملة “سلسلة شعراء من السودان”159

ضفدع مقاطعة كاالفرياس وقصص أخرى - مارك توين160

د. نبيلة الزواوي

مراجعة أ.د. محمد لطفي 

اليوسفي

2011

محارضات الحائزين عىل جائزة نوبل يف األدب161
عبدالودود العمراين مراجعة 

وفاء التومي
2011
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جسور إىل الالنهاية - مايكل غيلن162

د. عامر شيخوين مراجعة 

بدرالدين عالء الدين ووفاء 

التومي

2011

الهند تظفر بالحرية - أبو الكالم آزاد163
د. نبيلة الزواوي

مراجعة أ.د. محمد لطفي 

اليوسفي

2011

منظومة حيوانات قطر - محمد جاسم العبدالجبار164
بدور القحطاين  - وسامي 

بن صغري. مراجعة فرانسيس 

غيلسبي

2011

الحرية االفرتاضية - داون نونسياتو165
أنور الشامي. مراجعة وفاء 

التومي
2011

2012د. رعد ناجي الجدهالنظام الدستوري يف دولة قطر166

2012إسامعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية167

2012محمد إبراهيم السادةالرسدية الشفاهية168

2012خليل الفزيعحادي العيس169

املال العزيز - مارثا ماكفي170
أ.د. منذر محمد محمود. 

مراجعة عبدالودود العمراين
2012

سعيًا للّصمت - جورج بروشنيك171
د. إبراهيم الشهايب مراجعة 

وفاء التومي
2012

2012ترجمة /د. رشيد بلحبيباملتعة يف تعلّم اللغات - فابيو كاون172

2012تأليف / أمري تاج الرسمهر الصياح  173

2012عبدالودود العمراين - مراجعةالحائزين عىل جائزة نوبل لآلداب 1741999-1985

175 La fable du lac (دالل خليفة )2012 د.جالل الغريبأسطورة اإلنسان والبحرية

دليل املؤلف وكاتب السيناريو –دليل عميل للكتابة176
ناديج ديفو – ترجمة :أ.د 

شكري املبخوت
2012

2013د. هند املفتاحهموم يف اإلدارة177

2013عبدالرحمن املناعيهالشكل يا زعفران )مرسحيتان باللهجة العامية(178

2013عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر179

2013محمد قجةالقدس يف عيون الشعراء180

2013حسني الجابراملصورون يف قطر181

2013برشى نارصعناكب الروح182

2013د. مصطفى عقيل الخطيبالخليج العريب .. دراسات يف األصول التاريخية والتطور السيايس183

السنةاملؤلفاإلصداراتم

187)INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY 
جامل فايز

ترجمة: محمد مبخوت
2013

188LES ARTS ISLAMIQUES 2013

2013خليفة هزاعاألريكة البرشية /إدغاو رانبو189

2013عبد الودود العمراينالثورة الرومنسية تيم بالنينغ190

2014حسن توفيقحلم يتفتح يف صخر191

2014محمد ابراهيم السادةاناشيد البالبل192

2014عبد الله الساملعيوب الشعر 193

2014أحمد منصور محمد عيلاملشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات194

2014أحمد بن يوسف الخليفي الخليج حضارة وتاريخ 195

2014أ.د. حسن حسني الرباويالحامية القانونية للأمثورات الشعبية القطرية196

2014د. إبراهيم اسامعيلاإلعالم املعارص زاسائله، مهاراته، تأثرياته، أخالقياته197

2014محمد الكواري- شيخة الكوارياإلصدارات الثقافية للوزارة  من 1982013-1976

199“  The Magic of Qatar landscape « 2014أحمد بن يوسف الخليفي »سحر الطبيعة يف قطر

2014د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم يف ظل الغياب200

2014لولوة البنعيلاألرنب خرنوق201

رواية الوردة )غيوم دو لوريس(202
ترجمة: نزار  شقرون- أ.نعيم 

عاشور
2014

2014ترجمة مبارك بن سيف أل ثاين – للفرنسية203

2015خالد املسلامينملسات معامرية204

2015د. عيل الطوالبةالبنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاين )دراسة نحوية داللية(205

2015بسام علواينقاريء الرشفات206

2015د. عبد الغفور الهيتيحراثة يف الذاكرة207

 Bracelets de violettes –Recuil de poesieاساور البنفسج208
سمرية عبيد

ترجمة للفرنسية/ عبدالله فريج
2015

2016حصة املنصوريالنسوية يف شعر املرأة القطرية209

210
القصة القصرية يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي 

تحلييل

إعداد / أ.د صربي حافظ ، د/ 

محمد مصطفى سليم ، د/

إكرامي فتحي حسني 

2016

2016اعداد نزار عابدينرسالة الغفران211

2016عبد الرحمن املناعياملرزام212

2016د. رامي ابو شهاباألنساق الثقافية يف القصة القطرية 213

2016د/أحمد طعمة حلبيالقيم الجاملية يف الشعر العريب214

215
مدى – ديوان شعري–بثالث لغات العربية واإلنجليزية 

والفرنسية
2016تأليف /د.زكية مال الله
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187)INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY 
جامل فايز

ترجمة: محمد مبخوت
2013

188LES ARTS ISLAMIQUES 2013

2013خليفة هزاعاألريكة البرشية /إدغاو رانبو189

2013عبد الودود العمراينالثورة الرومنسية تيم بالنينغ190

2014حسن توفيقحلم يتفتح يف صخر191

2014محمد ابراهيم السادةاناشيد البالبل192

2014عبد الله الساملعيوب الشعر 193

2014أحمد منصور محمد عيلاملشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات194

2014أحمد بن يوسف الخليفي الخليج حضارة وتاريخ 195

2014أ.د. حسن حسني الرباويالحامية القانونية للأمثورات الشعبية القطرية196

2014د. إبراهيم اسامعيلاإلعالم املعارص زاسائله، مهاراته، تأثرياته، أخالقياته197

2014محمد الكواري- شيخة الكوارياإلصدارات الثقافية للوزارة  من 1982013-1976

199“  The Magic of Qatar landscape « 2014أحمد بن يوسف الخليفي »سحر الطبيعة يف قطر

2014د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم يف ظل الغياب200

2014لولوة البنعيلاألرنب خرنوق201

رواية الوردة )غيوم دو لوريس(202
ترجمة: نزار  شقرون- أ.نعيم 

عاشور
2014

2014ترجمة مبارك بن سيف أل ثاين – للفرنسية203

2015خالد املسلامينملسات معامرية204

2015د. عيل الطوالبةالبنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاين )دراسة نحوية داللية(205

2015بسام علواينقاريء الرشفات206

2015د. عبد الغفور الهيتيحراثة يف الذاكرة207

 Bracelets de violettes –Recuil de poesieاساور البنفسج208
سمرية عبيد

ترجمة للفرنسية/ عبدالله فريج
2015

2016حصة املنصوريالنسوية يف شعر املرأة القطرية209

210
القصة القصرية يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي 

تحلييل

إعداد / أ.د صربي حافظ ، د/ 

محمد مصطفى سليم ، د/

إكرامي فتحي حسني 

2016

2016اعداد نزار عابدينرسالة الغفران211

2016عبد الرحمن املناعياملرزام212

2016د. رامي ابو شهاباألنساق الثقافية يف القصة القطرية 213

2016د/أحمد طعمة حلبيالقيم الجاملية يف الشعر العريب214

215
مدى – ديوان شعري–بثالث لغات العربية واإلنجليزية 

والفرنسية
2016تأليف /د.زكية مال الله
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ال�سياق يوما، ال�سياق دائما- 
الهدم كم هو لذيذ- 
من فكرة النّاطق الّر�سمي اإلى النّاطق الّر�سمي للفكرة- 
كيف نطلق فكرة دون اأن تهوى على روؤو�سنا- 

الق�سم الثالث
اّت�سال الفكرة: �سيغته، رموزه، تاريخه، براهينه وو�سائل الإعالم

يغة-  من �سيغة »ماذا لو؟« الفّتاحة اإلى �سدمة ال�سّ
ورة، قّوة الّرمز-  قدرة ال�سّ
ل ُت�سنع الأفكار دون حكاية- 
الفكرة على حمّك الختبار- 
اآلة بّث الأفكار- 

الق�سم الّرابع
كيف تتحّول الأفكار اإلى اإيديولوجّيات

عندما ت�سنع الأفكار الإيديولوجيا- 
اخلامتة: اأفكار تذهب بك اإلى اأقا�سي اأفكارك- 
ثبت بيبليوغرايف- 
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