
ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

?+niiJ I AbJ L? slc A! gil I Fl"
(Y' 'l J{-r:{*,, I t .fl.r..*f .s.r)

g;rlrJJl ,*e3Lc, .r

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

 هـ1430بن سامل الردادي ،  عائض بن بنيه  

 

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

 بن سامل ، عائض بن بنيه الردادي      

 بن سامل الردادي .  /عائض بن بنيهموقع الثقافة على خارطة التنمية           

 هـ.1430الرياض، -

 سم 21×14ص؛ 98

 978ــ603ــ00ــ1900ــ7ردمك: 

 

التنمية -العامل العربي-3  الثقافة العربية-2 الثقافة -1

 االجتماعية  أ. العنوان   

 هـ601/1430   301.29ديوي

 

 هـ1430/ 601رقم اإليداع : 

 978ــ603ــ00ــ1900ــ7ردمك: 

 45209العنوان : ص.ب 

 11512الرياض              

Ibn-Jammal@hotmail.com 

 

 عبري بنت عائض الردادي الصـــــف اآللــي:

 مجانة بنت عائض الردادي تصميم الغالف:

 م2009هـ/1430الطبعة األوىل 

 حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

 

 ح

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

 

 

 خارطة التنمية علىموقع الثقافة 

 م(2001سبتمرب  11)بعد أحداث 

 

 

 

 

 

 د. عائض الردادي

 

 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

4 

 

 املقدمة:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وآله  

 الطاهرين، وأصحابه امليامني، وبعد:

األول دعاني نادي تبوك األدبي للمشاركة يف ملتقاه الثقايف 

املنعقد حتت عنوان "الثقافة والتنمية" خالل الفرتة من 

هـ، فكانت املشاركة بهذه الدراسة اليت حاولت 21/11/1429ــ19

سبتمرب  11أن تعرض مشكالت الثقافة العربية وحلوهلا بعد أحداث 

 م.2001

فأنا  الدراسةين لست كاتب هذه إن كان لي أن أدعي أنو 

عيت ذلك فأنا مل أجاوزها أيضًا، فقد جاوز احلقيقة، وإن ادمل أ

اطلعت على ما وقع حتت يدي مما تناول الثقافة العربية من دراسات 

، الدراسةهذه  فـيوحاولت أن أرصد آراء املعنيني بالثقافة  وحبوث،

والدراسات كثرية لكنين حاولت ــ قدر الطاقة ــ أن أخلص ما صدر 

ن نتائج أو أوصوا به من وما توصلوا إليه م ،عن الدارسني من آراء

ليست رأيًا  الدراسةكل ذلك من أجل أن تكون هذه  ،مقرتحات

أحاديًا بل مجلة من آراء الدارسني الذين قضوا الساعات من أجل أن 

وسريد  الدراسةهذه  فـيميدوا أمتهم بتلك الدراسات اليت أشري إليها 

 فهرس املصادر. فـيسرد هلا 

 ر:حماو 3ولقد تناولت الدراسة  

مفهوم التنمية ونظرياتها عند املختصني، ثم مفهوم  احملور األول:

الثقافة عندهم أيضًا واختيار التعريفات الشمولية للثقافة باملفهوم 

 الواسع الشامل للناحيتني املادية واملعنوية.
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خارطة  علىلثقافة ملاذا مت اختيار موقع ا الدراسةثم بينت  

هذا الشأن من مؤلفات عند العرب  فـيبعض ما صدر التنمية، موردة 

 11ضوء حرص كل ثقافة على موقع هلا بعد أحداث  فـيوغري العرب 

ت العامل ليس اقتصاديًا وعسكريًا بل ثقافيًا هزم اليت 2001سبتمرب 

إلجياد شعوب بديلة  املسيطرة ثقافاتالوفكريًا أيضا، وكيف سعت 

 آخر،ولكن عقوهلا حتمل فكر بلد  ،تعيش على أرض وطنها

ما طرحه الباحثون من تساؤل )هل القرية الكونية  الدراسةوناقشت 

 ذلك. فـيحقيقة أم خيال؟( واجتاهات املثقفني 

)موقع الثقافة العربية( والسياسة  فقد تناول احملور الثانيأما  

ت عن اجلامعة العربية ثم الثقافية العربية وخطتها الشاملة اليت صدر

من خالل دراسات املعنيني بالثقافة ثم مشكالت الثقافة العربية 

مع احلرص على مقرتحات وتوصيات أوصى بها الدارسون أيضًا، 

صار بكل وسائله ، وألن اإلعالم م حصرها يف نقاطث بنصها إيرادها

سبتمرب فقد مت  11هو الوسيلة الكربى لنشر الثقافة بعد أحداث 

ما سون أو تناول املوضوع من هذه الزاوية ثم ما أوصى به الدار

 ي هذا اخلصوص.ـاقرتحوه ف

وقد  ،عن موقع الثقافة الوطنية السعودية واحملور الثالث 

ومل تقتصر الدراسة على طرح تساؤل وملاذا مت تناول الثقافة العربية ُي

، واجلواب أن الثقافة السعودية جزء من الثقافة الثقافة الوطنية

وكل مشكلة  ،اضرًاًا وال حماضيالعربية ال ميكن عزهلا عنها ال 

للثقافة العربية هي مشكلة للثقافة السعودية ثم إن خطة التنمية 

التصورات اليت تتمحور حوهلا الرؤية املستقبلية  فـيالثامنة قد أشارت 

 فـيحماورها توسيع مشاركة الفاعلني من أن  إىل فـيللتطور الثقا
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اليت  للثقافة العربيةجمال الفكر والثقافة حسب اخلطة الشاملة 

صدرت عن جامعة الدول العربية، فالثقافة الوطنية دائرة صغرى 

تدادها التارخيي وواقعها داخل دائرة كربى هي الثقافة العربية بام

به خطة التنمية الثامنة تقليص االنعكاسات  ثم إن مما حفلتاملعاصر 

 يفـواإلفادة من اإلجيابيات، والرؤية املستقبلية  ،السلبية للعوملة عليها

التصورات اليت تتمحور فيها احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية و

 الرؤية وأهدافها العامة.

املشكالت الثقافية الفرعية للثقافة  الدراسةوتناولت  

أن ما القارئ  ليعلم لكتاب السعودينيبعض ا، موردة آراء لالوطنية

اجملال ح ن اهلد  هو الوصول إىل نتيةة تفتطرح ليس رؤية أحادية؛ أل

لإلفادة من الثقافات مع احلفاظ على اهلوية الوطنية حبيث ال يكون 

ضوابط تأخذ املفيد بل بانفتاح بال حدود  أوهناك انغالق مفسد 

 تم احملور بتوصيات ومقرتحات.وتنفي اخلبث، ثم ُخ

أن جيلي الصورة أمام  فـيوبعد فقد بذل الكاتب اجلهد  

 ذلك؛ فالثقافة حمحيطها ، واألمل أن يكون قد وفق إىلالقارئ

العربي والوطين تتعرض ملرحلة من أهم املراحل التارخيية ومسؤولية 

أي بلد هو صمام  فـيزمانه مسؤولية كبرية، فاملثقف  فـياملثقف 

 فأينا لألجيال من بعده، زمانه ونقله فـيحفظها  فـي فـياألمان الثقا

هذه حاولت  موقع الثقافة واملثقف على خارطة التنمية؟ ذلك ما

 اإلجابة عليه مدعمًا بآراء املعنيني بالثقافة. الدراسة

وقد استفاد الكاتب من التعليقات عليها عندما عرض  

ملخصها يف ملتقى تبوك الثقايف، كما دفع بها إىل د. بدر أمحد 

 كريِّم فأفاد مما أبداه من ملحوظات.
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ائعة والبد من التنويه أن هناك ألفاظًا أجنبية أو أخطاء ش 

ا استقاه الكاتب من الدارسني وقد أبقى أكثرها على موردت في

حاله حفاظًا على النص، ونبه حينًا إىل الصواب وتركه حينًا آخر 

 .هاكتفاء بهذا التنوي

 واهلل اسأل التوفيق والتسديد.

 عائض الردادي

 املدينة املنورة

 هـ.1429رمضان  28
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 احملور األول

 موقعاهما:مفهوما التنمية والثقافة و

 مفهوم التنمية ونظرياتها:

مفهومات كثرية للتنمية لن نوغل فيها، وسنقتصر بقدر هناك 

 ًاوإن كانـت التنميـة جسـم    فـياإلمكان على ما يتعلق باجلانب الثقا

يصعب فصل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية عن اجلانب  متكاماًل

 ي.ـالثقاف

فاع الشيء من موضعه من النمو وهو ارت التنمية من حيث اللغة

وميكن أن نتصور هذا بالنسـبة   ،إىل موضع آخر، ومناء املال زيادته

ــأن نقــول  ــه مــن مســتوى إىل  إن منــو اجملتمــع يعــ  :للمةتمعــات ب ين نقل

ـــيمســتوى أفضــل   ــاة،   ف وأوجــم مــا تعــن تعريــ    كــل أمنــاط احلي

أنهـا "عبــارة عــن حتقيــق زيــادة ســريعة تراكميــة   إجرائيــًا التنميـة بــ  

نتيةة استخدام  ،اإلنتاج واخلدمات فـي ،عرب فرتة من الزمن ،ةودائم

 (1)اجلهود العلمية لتنظـيم األنشـطة املشـرتكة احلكوميـة والشـعبية"     

ل منـو دخـل   دتعريفها، فمنهم من يرى أنها معـ  فـيوللعلماء اجتاهات 

دولة مـا، ويقـاس وصـف الدولـة      فـيمن إمجالي الناتج القومي  الفرد

ر إذا وصــل دخــل الفــرد إىل مســتوى نظــري معلــوم، بالتقــدم أو التــأخ

بعـض اجملـاالت مثـل     فــي ومنهم من يربط التنمية بعـدد مـن الـتغريات    

التعلـيم والصـحة والقـوى العاملـة والتغذيـة وغريهـا، واالجتـاه الثالـث         

األلف بالنسبة  فـينسمة  2يقيس التنمية باملعدل العالي للمواليد وهو 

 .(2)من ذلك بالنسبة للتأخر لوصف الدولة بالتقدم وأكثر

                                                 
 م.2001، دار الفةر للنشر والتوزيع، القاهرة،3، ط33د. حممد منري حةاب: اإلعالم والتنمية الشاملة/ (1)

 .33للتفصيل انظر املرجع السابق/ (2)
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الدول النامية  فـي النظريات اليت تعاجل التنميةويسمى العلماء 

هـتم بدراسـة اقتصـاد الـدول     أمـا النظريـات الـيت ت    (1)بنظريات التنميـة 

وهــذه األخــرية تهــد  إىل توضــيح   ،املتقدمــة فتســمى نظريــات النمــو 

لتغلب عليها أما األخطار اليت تواجه اقتصاد الدول املتقدمة وحماولة ا

نظريــات نظريــات التنميــة املختصــة بالــدول املتــأخرة فيقســمونها إىل   

وتعنى  نظريات تبعيةتعنى باالقتصاد واإلنتاج، وإىل  للتنمية اقتصادية

النظريـات اققتصـادية   بالتنمية مـن الناحيـة االجتماعيـة والثقافيـة، و    

ي أن االقتصاد أ الدفعة القوية: نظرية نظريات هي عنهاتتفرع  للتنمية

طريق التنمية وذلك بإقامة صناعات  فـيحيتاج إىل دفعة قوية لينطلق 

أن  عــينوت النجــاةقــار  متكاملــة ذات إنتــاج ضــخم ثــم تــأتي نظريــة   

سـكان العـامل   الدول الغنيـة تعـيش داخـل قـارب مـاة مـزدحم وبقيـة        

حبر اجلوع ولو مسح هلـم بالتشـبث بالقـارب فـإن مصـريه       فـييغرقون 

النمــو وتلــي هــذه النظريـة نظريــة  ولــذا علــيهم حتديـد النســل،  الغـرق  

ف أي منهما عن اآلخر يعوق منوه، بني الزراعة والصناعة فتخلُّ املتوازن

تعين بدء التنمية بالصناعات الثقيلة اليت  النمو غري املتوازنثم نظرية 

 .ثم تنتشر التنمية تلقائيًا

ــاك   ــاد وهنــ ــد اققتصــ ــات ملراحــ ــة ا  نظريــ ــي: مرحلــ ــع هــ جملتمــ

فمرحلــة  ،التقليــدي، فمرحلــة التهيــؤ لالنطــالق، فمرحلــة االنطــالق 

إال بقدر  فهذا جانب اقتصادينظرية االقتصاد ال تعنينا هنا والنضج، 

البد من اإلشارة إىل جانـب مهـم وهـو أن    عالقتها بالتنمية الثقافية، و

 ،دارسي النظريـة االقتصـادية أشـاروا إىل جانـب مهـم غـري اقتصـادي       

، وهذه نظرية الثنائية اقجتماعيةاالقتصاد وهو  فـي ًاله تأثري لكّن

                                                 
  50ــ 36انظر املرجع السابق/اآلتية ونظريات مراحل االقتصاد زيد عن نظريات التنمية للم (1)
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ـــ غالبــا ــــ تســتورد أنظمــة اجتماعيــة    النظريــة تــرى أن الــبالد الناميــة ـ

ذلك سيساعد على التنمية، إال أن هذا املستورد وثقافية العتقادها أن 

تورد وآخـر حملـي،   نظـام اجتمـاعي مسـ    بـني ما خيلق تضاربا سرعان 

إىل تشتيت جهود التنمية وخلـق مشـكالت أصـعب مـن      وهو ما يؤدي

 التخلف نفسه.

فهي تقابل نظرية التنمية والتحديث السابقة  نظرية التبعيةأما 

إطار الرأمسالية الغربية، ولذا جعلت نظريـة   فـياليت تدور اقتصاديًا 

ــة احلــل االشــرتاكي أساســًا ملعاجلــة    ــة   التبعي املشــكالت االجتماعي

ــة،  ــة فـــي وأهــم مــا املختلف ــني دولــتني إحــداهما     التبعي ــا عالقــة ب أنه

مسيطرة اقتصاديًا والثانية خاضعة هلا كما كان احلال قبل سقوط 

وصـدر عـن هـذه النظريـة مصـطلحات مثـل "دول        ،االحتاد السـوفييت 

مقابـــــل مصـــــطلحات "اجملتمعـــــات  فــــــياهلامش"و"الـــــدول التابعـــــة" 

ات التنميـــــة التقليديــــة"و"العامل الثالـــــث" الـــــيت اســـــتخدمتها نظريـــــ 

 االقتصادية الغربية.

تعين نقـل اجملتمعـات    ص  بها العامل الثالثالتنمية اليت ُو إذًا

حالـة   أي مـن من حالـة إىل حالـة أفضـل أو مـن حيـاة إىل حيـاة أفضـل        

التخلف إىل حالة التنمية أو التحضر أو التقدم، وقد الحظنا أنـه مـن   

، واالجتمـاعي  فــي قابالث خالل النظريات السابقة اختلط االقتصـادي  

 تقتصر تنميـة العـامل الثالـث علـى التنميـة االقتصـادية بـل  لـ        فلم ت

حتت غطاء التطـوير االقتصـادي، وصـار     فـيالتغري االجتماعي والثقا

العامل الثالث ميدانًا لصراع الفكر والثقافة الوافدة عليه، كل جهة 

يـد  مرو أن هـ  زماننـا  فــي وما تغـري  تروج لثقافتها حتت غطاء التنمية، 
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التغـيري بـالقوة أو    فــي مل يعد يرى ضـريًا   فـيالتغيري االجتماعي والثقا

 .نشر الدتقراطيةف بغال  جديد هو غّلوقد ُي ،باإلعالم

كـل ضـلع    للتنمية أضالعًا ثالثة متساويةيرى الدارسون أن و

ــادية واالجتماعيــة         ــة: االقتص ــة الثالث ــاد التنمي ــن أبع ــد م ــن ُبعن ــرب ع يع

جملــاالت ويــرون أن هــذا املثلــث مل يعــد كافيــًا لتحديــد ا   والثقافيــة،

ئـر متداخلـة لثـل حمـاور     الشـاملة دوا لتنميـة  احلقيقية للتنمية وإمنـا ل 

 (1)تبادل التأثري فيما بينهاالتنمية و

تعــريفهم هلــذا املفهــوم، فكــل  فـــي"وخيتلــف املهتمــون بالتنميــة 

وتشــري  (2) "ل املصــطلح أيــديولوجيا تــرتبط حبقــل معرفتــه واحــد حيّمــ

يكـون للمةتمعـات الوطنيـة     هأنـ  ينبغـي  هد.ثناء فـؤاد عبـد اهلل إىل أنـ   

التزام بفكرة أن التنمية والتطور شيئان جيدان وأن الركود سـيء،  

ــة وأن  ــتمكن  اجملتمعــات الوطني ــزام بهــذه الفكــرة    قــد ال ت مــن االلت

الـيت تـرى   "بسبب تركز القوى الكاحبة بيد السلطات غـري الوطنيـة   

نمية تهديدًا ملصاحلها وقوتها" وأن تنمية اجلانب االستهالكي التفـي 

لــدى الفــرد دون األطــر اهليكليــة للمةتمــع خيــدم احلكومــات غــري    

ــة،  ــالوطني ــة تلغــي املنظــور    ةظــاهر توإن كان ــة زمني ــة ملرحل الرفاهي

 .(3)املستقبلي لألجيال

ميثل امليل للةمع بني  مفهوم الناس للتنميةو"ميكن القول إن 

 ه املـادي، وعـدم التغـيري اجلـذري فــي     ي احلصول على الرفاـة فالرغب

منط احلياة االجتماعية أي املوازنة أثنـاء التطـور والنمـو بـني املـوروث      

                                                 
 .56انظر املرجع السابق/ (1)

، 1الوطن العربي، عالقات التفاعل والصراع، ط فـيد.ثناء فؤاد عبد اهلل: الدولة والقوى االجتماعية  (2)

 .13م، ص/2001سات الوحدة العربية، بريوت مركز درا

 .14و13نظر املصدر نفسه/ا (3)
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أي حيق لكل بلد أن يقرر مستقبله من دون التخلـي عـن    ،واملعاصرة

االلتزام األخالقي اخلاص بالتنمية، لكـن يبقـى التـداخل قائمـًا بـني      

 .(1)رخيية للمةتمع مع التوقعات العاملية"اخلصوصية التا

 مفهوم الثقافة:

وصلت ال يوجد للثقافة معنى جامع مانع، وهلا تعريفات كثرية 

، وعلـى كـل تعريـف مآخـذ،     (2)وقد تزيد إىل أكثر من مئيت تعريف

اخلصــائص  إىل  يعرفهــا مــن الزاويــة الــيت نظــر منهــا     فكــل معــرِّ 

ــدا   ــاري  واملعتقـــ ــعوب كالتـــ ــرتكة للشـــ ــادات  ت املشـــ ــيم والعـــ والقـــ

واخلصــائص الســلوكية، ويزيــد مــن صــعوبة تعريــف الثقافــة أن جــل  

ي إطــار توجهــات حبثيــة أو نتــاج مرحلــة تارخييــة  ـالتعريفــات جــاءت فــ

ي املناقشــات املطولــة للتعريــف علــى كثرتهــا، ـمعينــة، ولــن نــدخل فــ

ولكننــا ســنذكر مــا فيــه  وليــة، ومــن أشــهرها وأكثرهــا ذيوعــًا   

ــايلور ـــTylor( )1832) تعريــــ  تــ ـــيم( 1917ـــ ــة  فــ ــة )الثقافــ كتابــ

ذلك املركب "م حيث عر  الثقافة بأنها 1871 الصادر سنة (البدائية

ي يشــمد املعــارمل واملعتقــدات والفــن والقــانون واألخــال  والعــرمل  ذالــ

ي ـوغريها من القدرات والعادات اليت يعتسبها اإلنسان بصفت  عضوًا ف

 .(3)"جمتمع ما

وممـا شـةعنا    ،ممـا اطلعنـا عليـه    تعريفـات  3ونكتفي باختيـار  

 فـــيعلــى اختيارهــا تأخرهــا زمنيــًا واحتواؤهــا علــى كــثري ممــا ورد    

                                                 
 .14د. ثناء فؤاد عبد اهلل: املصدر نفسه/ (1)

لالطالع على كثري منها ينظر د. أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات، رؤية إعالمية من  (2)

 ، ود. عبد41ــ15م، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة من 2003، 1ي، طـل الثقافيمنظور منهةية التحل

م، مركز دراسات الوحدة 2003، بريوت  1ي نظرية االتصال،طـالرمحن عزي: دراسات ف

 .102العربية،ص/

ي ـود. عبد الرمحن عزي: دراسات ف 17عن د.أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات،ص/  (3)

 .103نظرية االتصال )السابق(
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فـالتعريف خيضـع    ،التعريفات، دون اإلدعاء بشـموليتها أو جامعيتهـا  

 فـيوحينًا يسهم تأخره زمنيًا  ،متغريات تارخيية واجتماعيةلظرو  و

 االقرتاب من الوصول إىل الشمولية وهي:

تعريف د. أمني سعيد عبد الغين بعد أن عرض كـثريًا مـن   -1

هــي ذلــك الفكــر  الثقافــةالتعريفــات القدميــة واحلديثــة حيــث قــال:"

ن عاداتهـــا الـــذي يقـــوم بتشـــكيل حيـــاة اجلماعـــة البشـــرية، فيكـــّو

وتقاليدها وحيدد قيمها ومعتقداتها، ويصنع آدابها وفنونها وعلومها، 

 .(1)ويرسم معامل حياتها املادية"

الثقافـة   مناقشـة ملفهـوم  تعريف د.هـادي نعمـان اهلـييت بعـد     -2

جزء مـن البيئـة الـيت صـنعها اإلنسـان، فـال تقتصـر علـى نسـيج          وأنها 

املعار  واملعتقـدات والقـيم واملهـارات وأمنـاط الـتفكري واالجتاهـات       

والتطلعات بل لتد لتشمل العناصر املاديـة الـيت أنتةهـا اإلنسـان مـن      

ملواصالت واألطعمة واأللبسـة وغريهـا ولـذا نظـر إىل     املباني ووسائل ا

تؤلف  الثقافةاملعنوية واملادية، ليصل إىل القول" الناحيتني الثقافة من 

نظامًا متكاماًل من السلوك االجتماعي الذي تدعمه األفكار والقيم 

ة إطــار عــام والعناصــر األخــرى الــيت يشــرتك األفــراد فيهــا، فالثقافــ   

ر ما تكون األفكار والقيم والعناصر الثقافية دنلسلوك األفراد، وبَق

األخـــرى متوافقـــة ومتوازنـــة يكـــون الســـلوك االجتمـــاعي متوازنـــًا       

، فأفراد أي جمتمع حني يتصرفون تصرفات معينة فإن تلك ومتوافقًا

التصرفات هي نتيةة ملا لليـه علـيهم قـيمهم الثقافيـة، سـواء أتبينـوا       

 .(2)ذلك أم مل يتبينوا"

                                                 
 .39الثقافة العربية والفضائيات )سابق( / (1)

م، مركز دراسات 2003، بريوت، 1إشكالية املستقبل يف الوعي العربي، طد. هادي نعمان اهلييت:  (2)

 .169الوحدة العربية/
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عبد الـرمحن عـزي بعـد عـرض بعـض التعريفـات       تعريف د.-3

  وصــناعات َرواملفــردات الــواردة فيهــا مــن عــادات ومعتقــدات وح ــ      

وأمنــاط حيــاة ومنتةــات ماديــة وغريهــا مــن املفــردات غــري    وأســاطري 

م ميثل مستواه األعلى القـيم،  سّل الثقافـة  :"احلصرية املتداخلة ليقول

 فــي وية ويكون مصدر القيم ما يرتفع بالفرد إىل املنزلة املعن ةوالقيم

األساس الدين، فاإلنسان ال يكون مصدر القيم وإمنا أداة ميكن أن 

 مسـتوى  تتبع ذلك كلما ارتفعت الثقافـة إىل تتةسد فيها القيم، ويس

مرتبة موازية وميثل  فـيويأتي العقل  ،القيم ارتبطت بالدين بالضرورة

ــاإل    ــة كـ ــائل النظريـ ــع املسـ ــل مـ ــًا يتعامـ ــاطًا منطقيـ ــم نشـ دراك والفهـ

حمدد للمرجعية حيث قال: بع ذلك بأن تعريفه معياري تن" وُي(1)والتأويل

هــي معايشــة الثقافــة هــذه احلالــة أن  فـــيلثقافــة ل"ويكــون تعريفنــا 

الواقع انطالقًا من القيم، ويكون النشاط املنطقي وسيلة يف حتقيق 

ي أنـه  أ معياريـاً الرتابط بـني القيمـة والسـلوك، ويعتـرب هـذا التعريـف       

ــا أن هــذا        ــة، كم ــا الثقاف ــى عليه ــي أن تبن ــيت ينبغ ــة ال ــبني الكيفي ي

ــدد  ــة    املرجعيــــةالتعريــــف حيــ ــا الثقافــ ــدرس بهــ ــن أن نــ الــــيت ميكــ

 .(2)ومستواها"

 ملاذا موقع الثقافة؟

سبتمرب العامل ليس أمنيًا فحسب بل فكريًا  11هزَّت أحداث 

 منـة القـوي  اسـات املؤيـدة هلي  الدرإصدار أيضا، وسارع الدارسون إىل 

 ،ليس بقوته العسكرية واالقتصادية فحسب بل بفرض ثقافته وقيمه

من احتكار  دراسات حتذر بإصداروقابلهم دارسون من العامل الثالث 

إىل  نيلــى صــناعة الــرأي مــن خــالل الثقافــة مــوجه عاملعرفــة واهليمنــة 

                                                 
 .106دراسات يف نظرية االتصال )سابق( (1)

 .106املصدر نفسه/ (2)
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كة وثقافــة أو قــيم خاصــة بكــل  ضــرورة التفريــق بــني معرفــة مشــرت 

جانب صراع القوى العسكرية واالقتصادية صراع  وجد إىلشعب، ف

يريد أن  ففريقأشد هو صراع الثقافة أو ما مسوه بصدام احلضارات، 

خارطة وطنـه لـئال    علىي العامل، وآخر يريدها ـفيرسم موقع ثقافته 

 تضيع شخصيته الوطنية.

والدراســات حــول موقــع الثقافــة كــثرية، ومنهــا كــثري مــن     

هذا البحث، غري أننا ـــ اختصـارًا ـــ     فـييها اليت سنشري إل الدراسات

تنـاوال   أحدهما غربي واآلخر عربـي  التعريف بكتابنيسنقتصر على 

 .موقع الثقافة

" ومؤلفـــه  موقـــع الثقافـــة " أمـــا الكتـــاب الغربـــي فعنوانـــه:   

ــزي فــ   د.هــومي.ك. ــا، أســتاذ األدب اإلملي ــة شــيكاغو،  ـباب ي جامع

ــة االستشــارية   ــن  فـــيوعضــو اهليئ ــد الف ــة   معه املعاصــر، وعضــو هيئ

عدد من  فـياملعهد الدولي للفنون البصرية، وأستاذ زائر  فـياملديرين 

اجلامعات الدولية، وموصو  بأنه واحد من بني عشرين مفكرًا هم 

 فــي حقبتنا، وكل ذلك قاله عنه مرتجم كتابه ثائر ديب  فـياألبرز 

ن املركز م ع2006طبعتها األوىل عام  فـيمن ترمجته الصادرة  36ص

 .صفحة 422ويقع فـي  الدار البيضاء فـيي العربي ـالثقاف

وقد كتب املرتجم مقدمة طويلة بدأها بقوله"أن تقـرأ هـومي   

بابا يعين أن تعيش تلك اللحظات من الغرابة املقلقـة علـى احلـدود مـا     

املمر الفاصل الواصل على  فـي ،بني الثقافات واألمم واهلويات والعامل

الفـرتة الزمنيـة    فــي طقة اهلةنة والتةـاذب واالنشـطار؛   من فـياجلسر 

اء ومـا ال يـدرك،   خلفـاء والعمـ  ا فــي الفاصلة، وما ال يقبـل الرتمجـة،   

ــك كيمــا ت  ــا هــي     تكسوذل شــف أن هــذه اللحظــات واألمكنــة ذاته
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رتمجة، حيث جيـري  زمنيات وفضاءات املعرفة، واإلدراك، وقابلية ال

 .(1)العامل" اجل دَُّة بع املقاومة، وتدخلتفاوض اهلوية وتن

والواقع أن كثريا من املفردات الـيت أوردهـا املرتجـم هـي مـا      

لكــــن املرتجـــم أوجــــز لنــــا   ،الصــــراع بـــني الثقافــــات  فضــــاء ميـــأل 

مقدمته"فشـاغل )بابـا( األساسـي     فــي كتاب"موقع الثقافة" حني قال 

هــو ذلــك اإلهمــال الــذي نــال التةــاذب الــذي يتســم بــه موقــع الثقافــة   

ذلك اإلهمال الذي ال يقتصر على املمارسة األوروبية للتحليل واهلوية، 

فـرتض بـه العكـس،    بـل يتعـداها إىل الطـر  اآلخـر الـذي يُ      فـيالثقا

وجهود)بابا( مكرسة الستكشـا  املوقـع اهلةـني والبـيين، مـدافعًا      

عن موقع نظري يفلت من ثنائيات الشرق والغـرب، والـذات واآلخـر،    

خلارج، موقع يتغّلب على األسس املتعيِّنة، ، والداخل واوالسيد والعبد

ويكشف عن فضاء من الرتمجة ال تكـون فيـه اهلويـات منسـوبة إىل     

عر  )بابـا( أن ةـة تواجهـًا     فـيواألمر  ...مسات ثقافية متعينة مسبقًا

ي فيهما اهلوية الثقافية أداء يف زمـن احلاضـر،   ؤدَُّت وتباداًل متواصلني

هةـني يـرتك لالخـتال  الثقـايف أن يـربز      ويف فضاء )َحّدي( هو موقـع  

ن مــن بنــاء موضــوع سياســي    وينــتج معــار  ومعــاني جديــدة وميّكــ    

 .(2)جديد"

)بابا( تنزع تلـك األلفـة الـيت     ويرى مرتجم الكتاب أن"كتابة

غلف املصطلحات اليت نتقاذفها اليوم مثل )التعددية الثقافية( و)التنوع ت

ــال   ــات( فـ ــدد اهلويـ ــايف( و)تعـ ــالثقـ ــدود حميعـ ــك قـ ــتخدم تلـ ورنا أن نسـ

ستخدمها فيه من رضا وبداهة دومنا تفكري؛ ذلك أن الكلمات حما ن

)اهلةنــة( و)التةاذب(و)االنشــطار( و)االخــتال  الثقــايف( ال التعدديــة  

                                                 
 .9مقدمة موقع الثقافة/ (1)

 .11مقدمة موقع الثقافة/ (2)
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من التقاطع والتفاوض بـني   الثقافية تشق اهلوية وجتعلها ضربًا معقدًا

ددة، علـى  ومواقـع للـذات متعـ    ،وزمنيات تارخييـة  ،فضاءات مكانية

مــا هــو )لــيس هــذا وال ذاك بــل شــيء آخــر  حنــو يضــعنا إزاء، بــل يف،

 .(1)مزدوج("أو ما هو )أقل من واحد  جبانبهما( وإزاء، بل يف

هذه البينية الـيت يـدعو هلـا )بابـا(      عن قابليةويتساءل املرتجم 

لتكون بـدياًل للعوملـة املطلقـة، مضـيفًا أن ترمجـة      للرتمجة يف الواقع 

أو  يعر  لغتني على األقلبينية للواقع تفرض على املنظر أن النظرية ال

 ،وأن يكون معنى العمومية واخلصوصية لديه مزدوجًا لغات مزدوجة

إىل وجـود طرائـق للـتفكري جديـدة وأصـيلة،       وجييب بأن )بابا( يشري

فبداًل من األفكـار السـائدة عـن العموميـة أو الكونيـة القائمـة علـى        

ــائي  ــة  كاخلص الــتفكري الثن ــة أو التحديــد والكوني  وصــية والعمومي

ميكن التخلص من هذا النموذج بشرط أن نفهم البينية ال علـى أنهـا   

ل ومقاطعـــة مكـــان فاصـــل بـــل علـــى أنهـــا تـــدخ  فــــيجمـــرد الوقـــوع 

 ،معـــًا آٍن فــــيواندســـاس واقتحـــام ممـــا خيلـــق إمكانيـــة ومشـــكلة 

ية واالنتماء فاهلةنة)البينية( عند )بابا( حركة ترمجة تبقي أسئلة اهلو

 .(2)مفتوحة دومًا على التفاوض

اهتمامـًا   (3)وقد لقيت دعوة )بابا( للبينية أو مـا مّسـاه باهلةنـة   

إىل  فـــيعمــل ميضــي بالنقــد الثقا مــن الدارســني بــني مــادح هلــا بأنــه" 

مناطق جديدة ومهمة بصورة حامسة، تاركًا أثره البالغ على الطريقة 

لثقافيـة" وبـني ناقـد لكتابـه بأنـه      اليت ندرك من خالهلـا املمارسـات ا  

                                                 
 .12مقدمة موقع الثقافة/ (1)

 .19و 18موقع الثقافة/ فـية مقدم (2)

ي اللغة العربية بل التمازج أو ـمن استخدام املرتجم للهةنة يتضح أن)بابا( ال يريد بها الذم الشائع ف (3)

 البينية أو التالقح أو منطقة  ثنائية بينية تفلت من ثنائيات الشرق والغرب والذات واآلخر... كما سبق.
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جتريدا شديدا  ف ال تسهل قراءته على حنو سريع، وأنه جمرٌد"مكّث

 .(1)يدعو إىل اإلحباط يف بعض األحيان"

اثـين عشــر فصــاًل، ولـيس اجملــال جمــال    فـــيوالكتـاب يقــع   

عــرض لــه، بــل هــو إشــارة إىل أن موقــع الثقافــة لــيس إشــكااًل عنــد    

الغـرب املتفـوق ثقافيـًا     فــي هـو جمـال حبـث    شعوب العامل الثالـث بـل   

ويسعى هليمنة ثقافية، وقد عرضنا من مقدمة املرتجم ما يصور مساره 

 العام.

أما الكتاب الثاني الذي اخرتناه عن تناول موقع الثقافة مـن   

" ومؤلفــه اقســتاتيجي للمعرفــة البعــداجلانــب العربــي فهــو كتــاب" 

اخللـيج   وىل عـن مركـز  مان رشـيد سـلمان، وصـدرت طبعتـه األ    سـل د.

صــفحة، وقــد حــدَّد   295 فـــيم ويقــع 2004دبــي عــام  فـــيلألحبــاث 

ــة   ــه للمعرفـ ــًا   (Knowledge)املؤلـــف مفهومـ ــا "ليســـت جتمعيـ بأنهـ

للمعلومات فحسب بل هي تتشكل من عوامل متفاعلة ومرتابطة فيما 

 بينها هي:

 .العلم بشتى جماالته-1

 احلياتية وتكنولوجيا املواد.التكنولوجيا املعلوماتية واالتصالية و-2

 .(2)الثقافة"-3

ــرى       ــة، وي ــم والتقني فالثقافــة عامــل متفاعــل مرتابــط مــع العل

منو املعرفة والتكنولوجيا مسه عصر املعرفة،  فـياملؤلف أن "التسارع 

 (3)والسمة األساسية للعصر هي سرعة تغري املفاهيم والقيم والثقافات"

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مقدمـــة الكتـــاب إىل أن  فــــيوأشـــار 

                                                 
 .24مقدمة موقع الثقافة/ (1)

 .98لبعد االسرتاتيةي للمعرفة/ا (2)

 .70البعد االسرتاتيةي للمعرفة/ (3)
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م بشـن  2001وبريطانيا قامت بعد أحداث احلادي عشـر مـن سـبتمرب    

حرب معلوماتية ومعرفية وبينت تلـك األحـداث أن اإلعـالم سـالح مـن      

زاد مــن  فـــيوأن العصــر املعر (1)أســلحة هــذه احلــرب الثقافيــة الثانيــة 

ر واملــرض الفقــ فـــيأزمــات دول العــامل الثالث)بســبب عوملــة اإلنتــاج(  

ثنية )عرقية( مزقت الدول النامية واندالع حرب إ فـيب واجلوع واحلرو

ــة وخصوصــا مــن بعــض مثقفــي العــامل     الــدول، وأن الــدعوات املتفائل

الثالــث ال تســندها األحــداث والوقــائع واإلحصــائيات يف ظــل ســعي       

ــة    ــيمن إىل "فــرض نظــام اهليمن ــة يف   الطــر  امله االقتصــادية والثقافي

وأشـار املؤلــف إىل أن بعــض املفكــرين   "(2)عــامل الثالــثل الشـعوب دو 

شـكل  املتحدة تعمل على عوملة العامل ب األمريكيني بّين أن الواليات

ــة        ــق الثقاف ــة هــي املســيطرة عــن طري ــة األمريكي ــه الثقاف تكــون في

نـت أمريكـا مـن    واالتصاالت واإلعالم، ومّك ،والتلفزيون ،الشعبية

 60أصبح املصدر الرئيس لــ  نشر أفكارها"حبيث أن صوت أمريكا

بدأ  الثقافةباملئة من سكان الصني" وأن أحد مكونات التغيري وهو 

ــة مُ    ــق ثقافــة أحادي ملــة، ونَعيلعــب دورًا كــبريا يف تشــكيل العــامل خلل

 .(3)أساسها اللغة اإلمليزية"

 فــي موقـع الثقافـة   هذا عـرض ألهـم أفكـار كتـابني درسـًا       

ــاك دراســات فـــيالصــراا الثقا ــاك صــراع    ، وهن ــة كــثرية، فهن مماثل

وهنــاك صــراع حــروب فكريــة، وكمــا يرغــب     ،حــروب عســكرية 

يريد احتالل  فـيالعسكري احتالل موقع على األرض فاحملارب الثقا

                                                 
يقصد بها املؤلف استخدام أمريكا االتصاالت والتقنية بعد سقوط  الثقافية األوىل:املعلوماتية احلرب  (1)

 االحتاد السوفييت.

 .17-14انظر املقدمة  (2)

 .115، 114انظر / (3)
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عقول مواطين الـدول األخـرى، واالحـتالل العسـكري      فـيحات مسا

فقد ينتقل من جيل  فـيالزمن أما االحتالل الثقا هسيزول مهما طال ب

 ل.إىل جي

 الدول املتقدمة: فـيموقع الثقافة 

املسـتعر هـو بـني الثقافـات الـيت       فـيقد يفهم أن الصراع الثقا 

مــن  وشــعوب العــامل الثالــثمــن جانــب للــك قــوة عســكرية وعلميــة 

، غـري أن  موجـود، وهـو جمـال مـا نبحـث فيـه هنـا       ، وهـذا  جانب آخر

 .هناك صراعًا آخر بني تلك الدول نفسها

واليات املتحدة ودول الغرب مع دول الشرق فهناك صراع بني ال

وهناك صراع بـني الواليـات املتحـدة ودول أوروبـا      ،كالصني واليابان

وقد أصدرت دول االحتاد األوربي القانون املعرو  بتلفزيـون   نفسها،

م وهـو يفـرض علـى القنـوات     1991بال حدود الذي دخل التنفيـذ عـام   

ل أوربي، وغرمت فرنسا % من براجمها من أص60األوربية أن يكون 

ا  وفرنسا أكثر األطر،(1)القناة السادسة الفرنسية حني مل تلتزم به

وتعد توحيـد   ،دحعلن احلرب املعلوماتية على ثقافة القطب الوااليت ت

نوعــًا مــن االســتعمار    لغــة واحــدة هــي اإلمليزيــة    فـــيلغــات العــامل  

يمنتها الثقافية وإذا كانت الواليات املتحدة تسعى لنشر ه (2)فـيالثقا

على العامل فإن الدول املتقدمة األخـرى تـبين حصـونًا ثقافيـة حلمايـة      

 ثقافتها حمليًا داخل حدودها أكثر من سعيها لنشرها خارج احلدود.

 الشعو  البديلة:

ــة حـــديثًا    ــات  فــــي"ظهـــر تعـــبري الشـــعوب البديلـ بعـــض األدبيـ

تصــال ويقصــد بــه تلــك الشــعوب الــيت ميكــن ألجهــزة اال      ،العلميــة

                                                 
 .146و 138على الوطن العربي )سابق( صانظر كتاب العوملة وتداعياتها  (1)

 .126ـ123ذلك اليت أوردها د. سلمان رشيد سلمان: البعد االسرتاتيةي للمعرفة  فـيانظر آراء الكتاب  (2)
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قيمًا ومفاهيم مناقضة لسلطة  فيه احلديثة ومن يهيمن عليها أن ختلق

" ويضرب الدارسون املثل بالصني بعد احلرب الباردة (1)الدولة القائمة

والعلمي أمام  فـيعلى أن تنهي االنغالق االقتصادي والثقا هااليت أجربت

ي تريد احلاجة إىل التبادل التةاري مع الغرب وأمريكا واليابان، وه

منظمة التةـارة العامليـة اقتصـاديًا وعلميـًا دون املسـاس       فـيأن تدخل 

بنظامها السياسـي وهويتهـا الثقافيـة ألن انفتـاح الصـني يعـين تعـرض        

 .فـيالشعب الصيين إىل رياح العوملة والتنافس الثقا

ودول الغرب ال تريد مـنح الصـني عوملـة انتقائيـة، وحتـاول أن      

وتغيري قيمها  هاالخرتاق وجودين خارج الصنيملا تلعب بورقة الصينيني

خلق شـعب صـيب بـديد ذي    وكل ذلك من أجل" ،ونظامها السياسي

 فـيالتاري   فـي" فهناك إذًا جمتمع حملي ذو ثقافة ممتدة ثقافة غربية

دول متقدمة وأخرى نامية، وهناك جمتمع افرتاضي يراد إحالله عـن  

ثقافـة  فــي  ل اجملتمـع يتمثّـ  طريق وسائل اإلعالم بكل صنوفها وهـذا  

ــدول املســتهدَ  الغــرب، وحتــاول ــًةال أو ضــعيفة أن توجــد ثقافــة   فة قوي

 (2)مضادة لثقافة العوملة األحادية اجلانب حفاظًا على سيادتها الثقافية"

وهكــذا يتضــح أن املــراد بالشــعوب البديلــة إجيــاد جمتمــع افرتاضــي  

ما دول العامل الثالث أوربا اليت للك تقنية، أويف دول الشرق  فـيثقا

 فريوج هلا تعبري القرية الكونية الذي سيأتي الكالم عنه.

                                                 
 .138املصدر السابق/ (1)

 .141ـ137املصدر نفسه فـي انظر ذلك  (2)

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

22 

 

 اقع أم خيال؟القرية العونية و

بت بني التقنيات وقّروعندما تسارعت املواصالت واالتصاالت 

عامل بال حدود،  بقاع العامل ُوصف العامل بأنه قرية كونية صغرية أو

ي ـولدارسي الثقافة ف ،واملكانيةوهو يعين تقليص املسافات الزمنية 

 :(1)اجتاهات أربعة ،هذا املصطلح بعد أن انسحب إىل الثقافة

"علــى حــد التعــبريات الــيت     للعــامل فـــياجتــاا التوحيــد الثقا -1

استخدمتها جلنة اليونسـكو العامليـة لإلعـداد ملـؤلر السياسـيات      

مل استوكهو فـيالثقافية من أجل التنمية اليت عقدت اجتماعاتها 

م" برياسة األمني العام لألمم املتحدة، وهذا االجتاه يرى 1998عام 

لإلنسانية مع البناء االقتصادي املعلوماتي،  فـيتكامل البناء الثقا

دًا اقتصــاديًا وإعالميــًا عنــللعوملــة ُب فـــيالثقا ملفهــوُماومــن هنــا اختــذ 

ا حيث إن اإلعالم هو أداة التوصيل لألفكار الثقافية اليت يراد هل

 الذيوع.

لثقافة العوملة؛ ألنهـا تسـعى إىل طغيـان ثقافـة     اقجتاا املعارض -2

واحــدة علــى الثقافــات القوميــة واحملليــة حمــا يشــكل خطــرًا علــى    

خصوصيتها، وعلـى ابتالعهـا علـى املـدى الطويـل، ولـذا رأى هـذا        

االجتاه التصدي لثقافة العوملة بإحياء الذاكرة التارخيية والتمسك 

التفكري والتعامل مـع األشـياء، وترقيـة منـاهج      فـيلمي باملنهج الع

 التعليم والتمسك بقيم الدين.

                                                 
وحبث للسيد أمحد مصطفى عمر، املستهلك"  فـيحبث "إعالم العوملة وتأثريه يف االجتاهات انظر  (1)

 فـي "العوملة واهلوية الثقافية واجملتمع التكنولوجي احلديث" د. جالل أمني، وكالهما منشور

 2003كتاب"العوملة وتداعياتها على الوطن العربي" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 

 .211و ص 164 ص/
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، ويرى أنه صـمام  اجتاا التفاعد بني الثقافاتاالجتاه الثالث -3

ــتخلص ثقافــة العوملــة مــن جوانبهــا الســلبية وأن التفاعــل      األمــان لت

ــة رئيســة مشــرتكة     ــه عنــد ذاك   ،اإلجيــابي يرســ  قيمــًا ثقافي وأن

الثقافات الوطنية مزجيًا من ثقافة دولية حترتم املعاصـرة،  "تكون 

وثقافة حملية حتافظ على األصول واملنابع" ويسـتند أصـحاب هـذا    

ــان    ــة، فاليابـ ــات الفرعيـ ــة للثقافـ ــية الثقافيـ ــاه إىل اخلصوصـ االجتـ

هلــا قوامسهــا املشــرتكة وهلــا أيضــًا      ـ     مــثالــــ والصــني وكوريــا  

 خصوصياتها الثقافية.

لـي  هنـام مـا يـدل علـى أن اجتاهـات       لرابع يرى أنـه  االجتاه ا-4

؛ ألن العوملـة تهـدمل بالضـرورة إو حمـو اتويـات الثقافيـة املتعـددة       

 فــي ثقا ض نفسها ليست حباجة إىل فرض نظاممن أجل فرالعوملة 

ــني علـــى أحنـــاء العامل،   ــن املســـتحيل حمـــو التعدديـــة    معـ وألنـــه مـ

عوملـة نتيةـة حتميـة    كما أن اإلحياء بـأن ال  ،واخلصوصية الثقافية

 غري مربر. البد من اإلذعان هلا لغٌط

؛ ألن أي شـعب لـه حضـارة    فالعوملة لن تستطيع إلغاء متيم الثقافات"

وثقافة وقيم خاصة به، يستطيع أن ينتقي من الثقافات األخرى، أمـا  

الذي يأخذ ثقافة اآلخر بقدرها فليس عنده أصال ثقافة أو حضارة أو 

 .(1)قيم"

إطـار استقصـاء    فــي املشهد األخري أن يرصد  (2)سوحاول دار 

مـن خـالل خالصـات     آخر ما توصد إلي  الغر  حـول مفهـوم الثقافـة   

العقـد األخـري مـن     فــي البحوث والدراسـات الـيت جـرت حـول الثقافـة      

ــة الــيت غطــت حــوالي      ــات الدولي ــة، وهــذه   120شــبكات املعلوم دول

                                                 
 .165املصدر نفسه/ (1)

 .29د الغين: الثقافة العربية والفضائيات)سابق(أمني سعيد عب (2)
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لكونيـة املـؤدي إىل   الدراسات أخذت اجتاهني هما اجتـاه العوملـة أو ا  

خلــق ثقافــة عامليــة موحــدة، واالجتــاه اآلخــر هــو طبيعــة كــل جمتمــع  

هـذا االجتـاه األخـري     فــي الثقافية وخصوصيته وضرورة تأكيـدها، و 

ون صـاحب  تلل الدارس على أن الباحث األمريكي"صموئيل هـانتنغ د

ــوز     ــد رمـ ــو أحـ ــارات وهـ ــدام احلضـ ــارات أو صـ ــراع احلضـ ــة صـ نظريـ

جملة شؤون خارجية مقااًل علميًا  فـيعاد ليكتب  ؛الكونية الثقافية

حتت عنوان "الغرب متفردًا وليس عامليًا" وقال:" إن شعوب العامل غري 

لغرب حتى وإن النسيج احلضاري لفـي ن هلا أن تدخل كالغربية ال مي

ــائع الغ  ــتهلكت البضــ ــة،   اســ ــالم األمريكيــ ــاهدت األفــ ــة، وشــ ربيــ

روح أي حضارة هي اللغـة والـدين    واستمعت إىل املوسيقا الغربية؛ ألن

 .(1)والقيم والعادات والتقاليد"

ــات إىل      ــوث والدراسـ ــائه للبحـ ــد استقصـ ــدارس بعـ ــل الـ ووصـ

القول"إن التحـديث والنمـو االقتصـادي ال ميكـن أن حيققـا التغريـب       

اجملتمعـات غـري الغربيـة، بـل علـى العكـس يؤديـان إىل         فــي  فـيالثقا

يلة لتلك الشعوب، ولذا فإن الوقت بالثقافات األص مزيد من التمسك

  .(2)قد حان لكي يتخلى الغرب عن وهم العوملة"

نايف علي عبيد من اإلمـارات العربيـة املتحـدة    د. حث اأما الب 

يـرى فيـه   و (3)القرية الكونية: واقع أم خيال؟ هفقد كتب حبثًا عنوان

عـيش  ئيـة "قـد ت  ديد بعد انتهاء فرتة القطبية الثناأن شعوب العامل اجل

                                                 
، و د.عبد اجلليل كاظم الوالي: 29د. أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات )سابق(  (1)

ي كتاب العوملة وتداعياتها على الوطن العربي، ـجدلية العوملة بني االختيار والرفض، حبث منشور ف

 .20و 19م ص2003، 1بريوت، ط مركز دراسات الوحدة العربي،

 . 29د. أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات )سابق(  (2)

، 1اب العرب وثورة املعلومات، الصادر عن مركز  دراسات الوحدة العربية ، طتك فـيالبحث منشور  (3)

 .53ــ25م، بريوت من ص/2005
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بقريـة كونيـة صـغريةل ولعنهـا قبليـة إقطاعيـة       على كوكـب أشـبه   

"وشرح تلك األوصا  للقرية بأنه يعين بالقرية تقلص املسافات جديدة

الصــراعات الزمنيــة واملكانيــة بــني أرجــاء املعمــورة، وبالقبليــة بقــاء    

ثنية والطبقية وإن اختلفت أساليب الصراع عن والتباينات القومية واإل

 فـيحل الصراعات حمل الدولة الوكيلة اليت كانت سائدة املاضي لت

ي هذه القريـة  ـتتحكم ف ة الثنائية، ويعين باإلقطاعية أنفرتة القطبي

بأسـباب القـوة(،    جمموعة صغرية من اإلقطاعيني )قوى رئيسة تتمتـع 

األرض وإمنا تقوم  ن اإلقطاعية ال تقوم على ملكيةويعين باجلديدة أ

ــوة ا   ــار القـ ــى احتكـ ــادية   "علـ ــة واالقتصـ ــة والفكريـ ــة: التقنيـ حلديثـ

والسياسية واإلعالمية والعسكرية أو حمعظمها" وأن العالقات ستبقى 

عالقات مصلحة ذاتية على مسـتوى األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات     

 اخلاصة وقومية على مستوى الدول.

أن العوملــة ارتبطــت   (1)عبــد اجلليــل كــاظم الــوالي   د.  ويــرى

فحـــني ارتبطـــت بالسياســـة مسيـــت عوملـــة  ،رىحمةـــاالت حياتيـــة أخـــ

وحني ارتبطت باالقتصاد واإلعالم والثقافة مسيـت بالعوملـة    ،سياسية

االقتصادية والعوملة االتصالية والعوملة الثقافية، وكـل واحـد يعرفهـا    

 العوملـة  حسب جماله، ويرى الوالي "أنه يتفق أغلـب البـاحثني علـى أن   

عــامل " الثقافــة األمريكيــة علــى التعمــيم  الثقافيــة مــا هــي إال عمليــة 

ويصف ثقافـة العوملـة بأنهـا ثقافـة الصـورة الـيت ظهـرت بعـد احتضـار          

الثقافـة املكتوبـة، وأنهـا اسـتطاعت أن حتطـم احلـواجز اللغويـة بــني        

مرباطوريـات  كلت إة تشـ تقانـ ونتيةـة لتطـور ال   ،اجملتمعات اإلنسانية

ون حمـل األسـرة   وحل التلفزيـ  ،إعالمية مهمتها تصدير ثقافة الصورة

                                                 
املنشور فـي كتاب العوملة وتداعياتها على الوطن  حبثه "جدلية العوملة بني االختيار والرفض" (1)

 .37ــ11العربي)سابق( من 
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غـري   فــي فالتبـادل الثقا  ،يكمـن اخلطـر   ، وهنـا ةالرتبيـ  فـيواملدرسة 

أقـل  واسـعة وأخـرى    ،متكافئ بني ثقافـة متقدمـة للـك إمكانيـات    

ــات وهلــذا مســ   فـــيتقدميــة  ــادل  الــوعي وال للــك إمكاني ي هــذا التب

راء لعـدد مـن الدارسـني،    و واالخرتاق، ويورد الباحـث آ بالغز فـيالثقا

والتداخل  ،فـيالثقاأن عملية الرتويج ملفاهيم مثل التفاعل إىل يشري و

هـا تنتهـي إىل   كلُّ ،فــي ، وحوار احلضارات، والتبادل الثقااحلضاري

أن ثقافة املركز هي اليت جيب أن تسود، وأن جمابهة مثل هذا التيار 

ــا      ــام بهـ ــة واالهتمـ ــية الثقافيـ ــى اخلصوصـ ــاظ علـ ــتم باحلفـ ــد أن تـ البـ

 .ومحايتها

احلفاظ علـى اخلصوصـية الثقافيـة يـتم     أن الوالي إىل ويصل  

 ،باحلفــاظ علــى البدايــة باألنــا قبــل اآلخــر، وبالقريــب قبــل البعيــد       

وباملوروث قبل الوافد، وبكسر حدة االنبهار بالغرب برده إىل حدوده 

الطبيعية والقضاء على أسطورة الثقافة العامليـة، وبقـدرة "األنـا" علـى     

 ،بني ثقافتها وثقافة العصر، ضيها وحاضرهااإلبداع والتفاعل مع ما

ولكن ليس قبل عودة الثقة لألنا بذاتها وليس قبل التحرر من االنبهار 

 .(1)باآلخر

ــبري       ــرهم تع ــد يبه ــة مل يع ــيني بالثقاف وهكــذا يتضــح أن املعن

  القرية الكونية وأنه ميكن االخرتاق من خالله.

                                                 
النصوص املنقولة نصًا أو فكرة أخطاء لغوية شائعة مثل إدخال "أل" على "أنا" هنا وقد  فـياألنا: ترد  (1)

الذات( ( إىل مدلول آخر هو )أبقيت عليها ألن كلمة "أنا" هنا خرجت عن مدلوهلا اللغوي)ضمري للمتكلم

مقابل اآلخر تعين الذات سواء عنت فردًا أم شعبًا أم طائفة، واآلخر هو ما  فـياالستخدام املتداول  فـي فأنا

 يقابلها.
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 احملور الثاني

 موقع الثقافة العربية

 ة الثقافية العربية وخطتها:السياس

وجـه  مها العام تشري إىل "تفكري مـنظم ي لفظة سياسية حمفهو

" واصـطلح مجهــرة  (1)وبـرامج دولـة ومنظمـة أو فـرد    سـلوك وتصـرفات   

 السياسـة الثقافيـة  االجتماعيني واملعنيني بشؤون الثقافة على تعريف 

مـل  ميـادين الع  فــي األنشطة واملشروعات  وجهي"بأنها تفكري منظم، 

، لتحقيق األهدا  اليت يتطلع اجملتمع واألفراد إىل حتقيقها فـيالثقا

ــات املتاحــة   فـــي " وفرقــوا بــني السياســة  (2)ضــوء الظــرو  واإلمكاني

 التخطـــي ، و(3)واخلطـــة بـــأن اخلطـــة يغلـــب عليهـــا الطـــابع العملـــي 

ــؤ باملســتقبل    ــة التنب ــه العام"عملي ووضــع اخلطــط وإقرارهــا    ،حمفهوم

ــن ثــم ت   ــدقيقها وم ــا، وهــو أســلوب علمــي يتضــمن القواعــد     وت قوميه

 .(4)واملبادئ العلمية إضافة إىل كونه عقالنيا"

ة والثقافــة والعلــوم جلنــة وقــد كونــت املنظمــة العربيــة للرتبيــ 

جلنة اخلطة الشاملة للثقافة العربية"شـارك فيهـا معنيـون مـن     مستها "

رت عملها لعملها، وصّد الدول العربية، وأصدرت اللةنة تقريرًا نهائيًا

 بالعبـارات التاليـة"كانت اللةنـة تـدرك أن وضـع اخلطـة يقتضـي أوالً       

حتديــد املنظــور املســتقبلي العربــي، والرؤيــة الواضــحة لنــوع اإلنســان  

ــة     ــة ثقافيـ ــاء نظريـ ــع الـــذي تـــبين، وبنـ الـــذي تريـــد، وشـــكل اجملتمـ

                                                 
مواجهة تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، منشور ضمن كتاب  فـيمي العبد اهلل سنو: العرب  (1)

 .57،ص/1م بريوت، ط2004ة )العرب واإلعالم الفضائي( مركز دراسات الوحدة العربي

 األصل اإلمكانات. فـياإلمكانيات:  57املصدر نفسه/ (2)

 .57املصدر نفسه/ (3)

م، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان 1998، 1د.محيد جاعد الدليمي: التخطيط اإلعالمي، ط (4)

 ي األصل تقييمها.ـ، تقوميها: ف99ص/
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ــي للسياســات       ــك، لتكــون اإلطــار املرجع ــى أســاس ذل ــة عل متكامل

 فـيتنوعاتها القطرية، وضمن حتديات الغد الثقا فـيالثقافية العربية 

 ".(1)ومتغرياته

املنظور املستقبلي، ديد السياسة الثقافية وخطتها تتطلب حتف

وشكل اجملتمـع لبنـاء نظريـة ثقافيـة تكـون مرجعيـة        ،ونوع اإلنسان

ــة  ــات الثقافيـ ـــيللسياسـ ــد    فـ ــة ضـــمن حتـــديات الغـ ــة عربيـ ــل دولـ كـ

أي قبل أحداث احلادي عشر مـن  م 1986ومتغرياته، وهذا كان عام 

 سبتمرب، فكيف باحلال بعده؟!

وترى الباحثة مي العبد اهلل سنو "أن تناول السياسات الثقافية 

ال ميكن أن يقـف عنـد حتديـد الطموحـات أو األهـدا  العامـة الـيت        

ينبغي حتقيقها خبطط مرحلية شاملة أو نوعيـة بـل البـد أن ميتـد إىل     

 :فـير  وتص" أوجزها باختصار (2)حماور

، استعشــــامل اقحتياجـــــات الثقافيــــة العامـــــة والنوعيـــــة  -

وفقا لظرو  اجملتمع وطموحاته، وصياغة األهدا   وحتديد أولوياتها

الثقافية لتحقيق تلك االحتياجات، واالتفـاق علـى املنـاهج واألسـاليب     

 لتحديد االحتياجات.

ــواا النشــاطات   - ــيت تتناوهلــا   حتديــد جمــاقت العمــد وأن ال

ات الثقافيـــة بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر، فالنشـــاطات السياســـ

، فـياإلعالمية البد أن تكون جمااًل رئيسا من جماالت التحرك الثقا

اإلعــالم تتــوىل نشــر الرســائل الثقافيــة وإيصــاهلا للةمهــور،    ووســائُل

                                                 
 ، الكويت، ذات السالسل.1/24رير النهائي اخلطة الشاملة للثقافة العربية، التق (1)

 .58مواجهة تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )سابق(/ فـيالعرب  (2)
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التعليم النظامي  فـينشر الثقافة،  فـيالتعليمية هلا دورها  واملؤسساُت

 وغري النظامي.

 فـــيوواجبهــا  ،فـــيالنشــاا الثقا فـــيديــد دور الدولــة حت-

 توفري البنية األساسية.

 وضع املعايري اخلاصة مبلعية املرافق الثقافية واإلعالمية-

وإدارتها، ومدى قدرة اجلهات غري احلكومية واألفراد على احلركة 

 واإلبداع.

تقنني السياسات ووضعها  فـياليت تعاون  وضع التشريعات-

 تنفيذ.موضع ال

توفري التقويم ملعرفة مواكبة النشاطات الثقافية ومـد   -

 .حتقيق األهدامل فـيكفاءتها 

وختتتم الباحثة بتأكيدها "أن مواجهـة تكنولوجيـا اإلعـالم    

 (1)واالتصال املتسارع ال تتم إال بإمناء الذاتية الثقافية العربية"

 من حبوث وإصـدارات عـن الثقافـة العربيـة     ولكثرة ما قرأُت 

وخباصـة مـا صـدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة         ،ومواجهتها للعوملـة 

حقــل الثقافــة كــثري  فـــيإىل أن التــنظري  بــريوت خلصــُت فـــيالعربيــة 

وهـو علـة العـامل العربـي عربيـا       ،التنفيـذ  فــي ولكن املشكلة  ووافُر

ولكــن أكثرهــا ال  ،إصــدار أنظمــة وحبــوث ودراســات  فـــيوقطريــًا 

يــذ وهلــذا اتفــق مــع مــا كتبــه د. عبــد    يأخــذ حقــه املطلــوب مــن التنف 

ة االتصال( وهـو  نظري فـيمقدمة كتابه )دراسات  فـيالرمحن عزي 

ــا حـــالســـؤال الـــذي طر حيـــاول اإلجابـــة عـــن ه )كيـــف نقـــرأ نظريتنـ

هذا اإلطار أن ثقافتنا احلالية )وليس  فـيلالتصال؟( حني قال "وأزعم 

                                                 
 .59املصدر نفسه ص/ (1)
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أن عكس ذلك ىل إويشري  (1)األصلية( كثرية النقد وقليلة االستيعاب"

من قراءاته للثقافات: اليابانية والصينية واملاليزيـة، وهـذا    هاستخلص

عني احلقيقة فالثقافة العربية حباجة خلطة فاعلة أكثر من حاجتها 

ــة  ــا     ،خلطــة مكتوب ــر مــن حاجته وحباجــة الســتيعاب األحــداث أكث

لتكرارها، وحباجـة لتنفيـذ الدراسـات أكثـر مـن حاجتهـا للكـالم        

ذا فإنــه البــد مــن عــرض مشــكالت الثقافــة العربيــة الــيت حوهلــا، ولــ

حتتاج ملعاجلة تنفيذ ال معاجلة حرب علـى ورق، فمـا أمجـل كـثري مـن      

 واقع التنمية. فـيخطط التنمية الثقافية وغري الثقافية ولكن ما أقلها 

 :وخطتها مشعالت الثقافة العربية

ح املقصود هو املشكالت اخلاصة بالثقافة بعد شيوع مصطل 

وقـد عـين    العوملة، وبعد أحداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب خباصـة،     

الدارسون العـرب بـذلك عنايـة كـبرية، وصـدرت دراسـات كـثرية ال        

ميكن عرضها هنا، ولكن سأكتفي بعرض أهم املشكالت الـيت  

عاجلتها هذه الدراسات معاجلة علميـة حبثيـة ال عاطفيـة، والبـد مـن      

ه الدارسـون بـني الثقافـة واإلعـالم     اإلشارة إىل االرتباط الذي ربط في

 ؛دراساتهم، مما ال ميكن إغفاله، وإن كان الكالم عن الثقافة فـي

ألن وســائل اإلعــالم بكــل صــنوفها )مكتوبــة ومســموعة ومصــورة       

ورقميــة( هــي وســيلة العوملــة الثقافيــة، ولــذا يــرى الدارســون أن تــأثري  

اإلعـــالم منهـــا"أن  ،كـــثرية فــــيالنشـــاط الثقا فــــيوســـائل االتصـــال 

معطياتــ  بشــعد ســلا إو عامــد تفعيعــي    ســيتلول عنــد اســتخدام 

 فــي واقجتماعية وبالتـالي سـومل يسـهم     إفسادي للمنظومة القيمية

                                                 
، وقد أوضح أنه يعين باالتصال اإلعالم)وسائله( واالتصال بني 8ي نظرية االتصال )سابق( ـدراسات ف (1)

 .7األفراد معًا،ص/
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كســر وعــاء التنشــتة اقجتماعيــة عــرب تفتيــت قــيم ا تمــع وثوابــت 

 ،والذي يعنينـا هنـا لـيس تنـاول املوضـوع فهـو طويـل ومهـم         (1)"ثقافتـ  

 فـــي ارة إىل الرتابــط بــني اإلعــالم والثقافــة     ولكــن مــا يعنينــا اإلشــ   

 املشكالت الثقافية.

 :العربية وأهم ما تناولت  الدراسات من مشعالت الثقافة

 اتوية الوطنية:-1

تنــاول د. رشــيد عمــارة يــاس الزيــدي رئــيس قســم الدراســات  

 فـيجامعة النهرين مفهوم اهلوية الوطنية وتعدد املدارس  فـيالسياسية 

ــا، وت ــًا مفهومهـ ــى أسيسـ ــاك   علـ ــه أن هنـ ــح لـ ــن آراء اتضـ ــا أورده مـ مـ

 :مفهومني للهوية

حمعنى االبتعاد عنـه   ،حمعنى االختال  عن اآلخر استبعادي"أحدهما 

بتكــريس مفهــوم    تعنــى ثــل هويــة اســتبدادية    ، وهــو مي أو اســتبعاده 

خـر بقـدر مـا    ل اآلبـ سواء أكـان عرقيـا أم دينيـا، وهـي ال تق     ،التفوق

ــنيف لـــه بهـــد  ــون أداة   تبحـــث عـــن تصـ ــه أو تهميشـــه وتكـ حتةيمـ

دت عنصرية للكراهية ال للتواصل كما هو احلال مع اهلوية اليت وّل

واجملـال   ،وعـبء الرجـل األبـيض    ،ضويعالتفاوت وأفكار الشعب ال

وهــي أفكــار تســبغ القداســة علــى اإلنســان الغربــي وعلــى    ،احليــوي

ع اآلخر تارخيه وحضارته وتنزع عن اآلخر قدسيته وحضارته، أما النو

 فعرة التعارملخالل  من اليت ميكن أن نفهمها التواصليةفهو اهلوية 

ــر وأنثــى          ــن ذك ــاكم م ــا خلقن ــاىل "إن ــه تع ــا بقول ــدنا اهلل به ــيت أم ال

                                                 
،  1اإلعالم: النسق القيمي وهيمنة القوة، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ط د. صباح ياسني، (1)

ي الفصل الثالث )سياسة إفساد وتعطيل اإلعالم( وتناول ـواملوضوع مفصل ف 62م ، ص/2006بريوت

ي الفصل األول ـي نظريات االتصال( فـي كتابه )دراسات فـاملوضوع كذلك د. عبد الرمحن عزي ف

 ي الثنائية اإلعالمية()سابق(.ـخليال ف)الواقع وا
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ــد اهلل    ــرمكم عنــ ــارفوا ، إن أكــ ــل لتعــ ــعوبا وقبائــ ــاكم شــ وجعلنــ

 (1)أتقاكم"

قـاس بـه   على اهلوية معيارًا ُي يبقي أوضح تعري  للهويـة ولعل 

اصل مع اآلخر من حيث قربه من هويته أو ابتعاده عنها هو سلوك التو

"نســق مــن  اتويــةتعريــف عــامل الــنفس االجتمــاعي )بــيرت تــاب( بــأن   

والتمــثالت الــيت يســتطيع بواســطتها فــرٌد مــا اإلحســاس    األحاســيس 

بتميزه، وبهذا املعنى هوييت هي مـا جيعلـين ممـاثاًل لنفسـي واتلفـا      

 فـي" أن هناك مجلة مؤثرات تساهم (3)يويستنتج الزيد (2)عن اآلخرين"

ويبـدو أن   ،وتساعد على انكماشها أو انتشارها ،رسم معامل اهلوية

ــا   ــارس دورًا جوهريـ ــي ميـ ــام السياسـ ـــيالنظـ ــة   فـ ــد منـــط اهلويـ حتديـ

وصفها ثابتًا جوهريًا ما فيما يتعلق باملواطنة بالسياسية للدولة وال سي

ور بالذات، وترسم القيم الدولة، فهي تبين الشعتتشكل على أساسه 

وجتعل اإلنسان يشعر أنه ذات، ينتمي إىل جمموعة هلـا  املرتبطة بها، 

واجتمـاعي   فــي املواطنـة حمتـو  ثقا  قيمها وأعرافها" ويصـل إىل أن"  

 ".وسياسي وقانوني جيعد من الفرد يسمو على الوحدات الفرعية

ــة    ون ــة واقجتماعيـ ــا الثقافيـ ــد قاتهـ ــة بعـ ــري إو أن اتويـ شـ

لسياسية والقانونية ق تعب اقنغال  أمام اآلخر وق أمام الذات بد وا

تعــب اقنفتــاى علــى اآلخــر مــع اصفــاه علــى خصوصــيتها أو لنقــد      

 التعارمل والتواصد مع اآلخر واقستفادة من  دون الذوبان في .

                                                 
ي كتاب اسرتاتيةية التدمري، آليات ـظل االحتالل" املنشور ف فـيي حبثه"أزمة اهلوية العراقية ـف (1)

السياسات االقتصادية( الصادر عن -اهلوية الوطنية-االحتالل األمريكي للعراق ونتائةه )الطائفية

 13واآلية : سورة احلةرات/ .52م، ص/2006، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط

 .53املصدر نفسه/ (2)

 53املصدر نفسه/ (3)
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ــا هــو      ــا هن ــق ببحثن ــة ومــا يتعل ــة الثقافي ــيت ُعــ  اتوي ــا  ينال به

التواصل مع الثقافات احلرص على دها مع الدارسون سعيًا إىل تأكي

اآلخـر أو   فــي املعرفـة ال تواصـل الـذوبان     فـياألخرى تواصل االتساع 

االحنســار عــن عــامل املعرفــة اجلديــد، وكــان احتــاد إذاعــات الــدول   

العربية من املبادرين إىل دراسة ما تعانيه الفضائيات العربية من ضياع 

ــربا   ــوان "ال ــا بعن ــة، فــأمز حبث ــة  اهلوي ــة والوثائقي ــة والرتبوي مج الثقافي

م 1999ومسألة اهلوية" وجعل ملف العدد األول من جملة اإلذاعات لعام 

أن خلفية "مدخل امللف  فـي، وجاء ": الثقافة واهلويةالتلفزيون"بعنوان 

ة ومصري اخلصوصية يالتحدي والرهان بل موقعها احملوري مسألة اهلو

ثـًا،... املسـألة ليسـت زائفـة بـل يـذهب       العربية، لغة ودينـًا وثقافـة وترا  

 فــي بأن أزمة اهلوية ليست عميقة ومـدمرة فقـط    البعض إىل االعتقاد

العامل العربي اليوم، إمنـا هـي أقسـى مـا ميكـن أن تعرفـه مجاعـة،        

 .(1)أعماقه" فـيألنها لس الكائن االجتماعي 

وحــدهم بــل إن  يــة ق  ــع العــر والتخــومل مــن ضــياا اتو 

ســن قــوانني  فـــيالــدول املتقدمــة اهتمــت بــذلك فشــرعت كــثريًا مــن 

م 1994عـام   فــي سـبتمرب بكـثري    11حتمي خصوصيتها قبل أحـداث  

مثل أمريكا وأملانيـا وفرنسـا وكنـدا واسـرتاليا وبلةيكـا والسـويد       

ج وسويســـرا وإســـبانيا والنـــرويج وإيرلنـــدا    ولكســـمربمنراك اوالـــد

 .(2)كر د. راسم اجلمالوإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا، كما ذ

                                                 
، ولكاتب هذه السطور كتيب بعنوان "ضياع 20م ص/1999جملة اإلذاعات العربية، العدد األول لعام  (1)

ض مع عددها اهلوية يف الفضائيات العربية": حبث فيه هذا املوضوع وقد صدر عن اجمللة العربية يف الريا

 م.2000/مايو1421يف احملرم  37

ي حبثه: حق االتصال وارتباطه حمفهوم احلرية والدميقراطية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة ـف (2)

 .21م ص/1994والعلوم، تونس،
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أن "احلفــاظ علــى اهلويــة  (1)احلــارثيالعرابــي ويــرى د. ســاعد  

الثقافية مطلب عام وأساسي وحيوي لكل اجملتمعات؛ إذ أنهـا حةـر   

 ،تكوين األمم... فاهلوية الثقافية حتمل بصمات إنسـانها  فـيالزاوية 

وتتحــدد بلســانه وعقيدتــه واستحضــاره لرتاثــه وتارخيــه، وهــي بهــذا    

املعنى لثل رد الفعل ضد )اآلخر( ونزوع لتأكيد حلم )األنا( بصـورة  

وأرحب" ويشري إىل "أن مشكلة اهلويـة الثقافيـة العربيـة عمومـا      أقوى

ترتبط بربوز النموذج الغربي سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا باعتباره األداة 

 حالـة دفـاع عـن    فــي الرئيسة للتقدم"وإىل أن "اخلطاب اإلسالمي بقي 

ــة      ــاحة الثقافيـ ــة السـ ــى خريطـ ــه علـ ــاح لـ ــبما يتـ ــة حسـ ــذات الثقافيـ الـ

 فــي صـنع القـرار الثقا   فــي واإلعالمية، وفـق توجهـات النخبـة املثقفـة     

 واإلعالمي".

ـــ كمــا يــرى د. هــادي اهلــييت    ـــ "حيــاول  (2)والفكــر الغربــي ـ ـ

فكــر اجملتمعــات الناميــة، حمــا فيهــا الفكــر       فـــيإقحــام مقوالتــه  

ة اليت تعين تبين منط حديث هو الغربنالت فـيمفهوم العربي، لذا برز 

عمليــة التحــديث أو إحــالل الــنظم الغربيــة حمــل   فـــياحليــاة الغربيــة 

اجملتمعات النامية، وهناك مـن يصـر أنـه ال اـرج لبلـدان       فـيالنظم 

 نة".بالغرب امل النامية من أزمتها إالالع

ة التةديد مواجهإىل ويرى أن الثقافة حني تفتقد الوعي ليل  

حالة االنبهار بالثقافة األخـرى   فـيباالنكفاء على األعقاب وخباصة 

حتديـد  " ليصـل إىل   (3)"حيث يؤول االنبهار إىل االسـتكانة واالنعـزال  

                                                 
لعدد ي الرياض، اـي تأكيد اهلوية الثقافية" الصادر عن اجمللة العربية فـي كتيب "مسؤولية اإلعالم فـف (1)

 .7م،ص/1998هـ/أكتوبر1419،مجادي اآلخرة 18

 .191ي الوعي العربي )سابق(/ـإشكالية املستقبل ف (2)

 .166املصدر نفسه/ (3)
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حتـافظ علـى ماضـيها وتصـنع حاضـرها وترسـم       الـيت  اهلوية الثقافيـة  

 منقولًة ،الثقافة فـي ت اهلوية خصوصيًة"إذا كانوذلك أنه  مستقبلها

فـإن البحـث عـن اهلويـة     احلاضـر؛  ببقـدر مـا   ومصـبوغة  عن املاضـي،  

وكــل خطــوة مســتقبلية  ،أطوائــه عمليــة صــنع للمســتقبل فـــيحيمــل 

 ".(1)الثقافة فـياطط هلا تقتضي توفري أسس أو حتقيق عمليات 

علـى   فــي "أن اهلةـوم الثقا (2)أن د.صـباح ياسـني يـرى    حني فـي 

ــي كــان  عــرب اســتهدا    فـــيوروث الثقاباجتــاه املــ  أوق احملــيط العرب

تشكيل خلفية الثقافة واملثقف  فـيالقاعدتني املرجعيتني األساسيتني 

العربي وهما مرجعية الفكر اإلسالمي)بتياراته: السلفية واإلصالحية 

والوســــطية( ومرجعيــــة الثقافــــة احملليــــة والقوميــــة، وتفاعالتهمــــا      

إطار تعطيل  فـيته، حنو املثقف ذا ثانيالوجية، ويووأطروحاتهما األيد

بنـاء ثقافـة عربيـة مسـتقلة، وتسـويق فكـر:        فـيدور النخب الثقافية 

صـومعة البحـث والتـأليف،     فــي عزل املثقـف عـن السياسـة، وإبقائـه     

حيــاة شــعبه وإفــرا   فـــيوانكفائــه عــن االرتبــاط بالقضــايا الرئيســة 

مفر  مفهوم الثقافة من كونها ناجتًا إنسانيا إبداعيًا إىل ناتج مبسط 

ــالي إشــغال املثقــف بوظيفــة      ــواه املعــزَّز املــدعَّم بــالقيم، وبالت مــن حمت

 الثقافة وليس حمضمونها وأهدافها".

 التبعية الثقافية:-2

ــة الــيت هــي ســبب     نــاقش  ــة اإلعالمي الدارســون العــرب التبعي

التبعية الثقافية، وسـيأتي احلـديث عـن التبعيـة اإلعالميـة       فـيرئيس 

مـي العبـد اهلل سـنو حتـت      لثقافية، وقد عرضـتن التبعية ا فـيلدورها 

                                                 
 .171املصدر نفسه / (1)

 .58اإلعالم: النسق القيمي وهيمنة القوة، )سابق( ص/ (2)
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التبعية الثقافيـة،   فـيب الثقافات الوطنية(آراء الدارسني رنعنوان )َض

فتحولـت التبعيـة    ،حمـل االسـتتباع   االخـرتاقُ  فهناك من يرى أنـه "حـلّ  

أن مـا  "الثقافية إىل عملية تكريس لثقافة االخرتاق" وهناك من يـرى  

كـل   فــي سـيادة الثقافـة االسـتهالكية    مييز هذا العصر بالفعـل هـو   

، وقد مت تقدميها باسم جتاوز الثقافة النخبوية وزيادة جماالت احلياة

" وتنتشر الدعوة إىل ثقافـة  للطبقات الشعبية فـياالهتمام بالبعد الثقا

الـذات  أن غري ملتزمة إال بالذات اإلنسانية الفردية مـع التشـديد علـى    

االســتهالكية تتعمــد إبــراز تافهــات  هــي أواًل اجلســد، وهــذه الثقافــة

على  فـياألمور وسخيفها، وأن ما يستهدفه هذا النوع من الغزو الثقا

اخلصوصــية كـل مقومـات   الصـعيد العـاملي هـو أوال قبـل كـل شـيء       

ــذي    ــر الـ ــلوك، األمـ ــيم وأذواق واتلـــف أمنـــاط السـ ــة مـــن قـ الثقافيـ

وأن  ه،نفسـ الفكر العربـي   فـيينعكس أثره حتمًا وبصورة مباشرة 

مرتكزًا على عامـل الثقافـة واجتاهـات    )عمل النظام العاملي الراهن ي

 والــوطُن ،علــى ضــرب اخلصوصــيات القوميــة (التغريــب الــيت أنتةهــا

ثقافته ألن السيطرة على اجملال  فـيالعربي مستهد  من هذا النظام 

، (1)جتعل الدروب سالكة للسيطرة علـى االقتصـاد واألرض   فـيالثقا

 تبعها أزمة هوية ثقافية.قافية تفالتبعية الث

 التبعية اإلعالمية:-3

الثقافة من  فـييأتي تناول التبعية اإلعالمية من زاوية تأثريها  

ا وقـف  البيئـة الثقافيـة، لـذ    فــي أكـرب مـؤثر   حيث إن وسائل اإلعالم 

                                                 
كتاب العرب واإلعالم  فـيمواجهة تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، املنشور  فـيالعرب  (1)

 فـيبتصر ، وقد أخذت الكاتبة جّل هذه األفكار عن حممد عابد اجلابري  50الفضائي)سابق(ص/

)الثقافة العربية  فـيكتابيه)املسألة الثقافية( و)إشكاليات الفكر العربي املعاصر( وعن مسعود ضاهر 

بقية املعلومات الطباعية، وإمنا نشري إىل مواجهة التغيريات الدولية الراهنة( وأوردت هناك النصوص و فـي

 ذلك للداللة على أن األفكار ألكثر من مثقف عربي وحفظًا حلقوق الفكر.
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 ،وحماضــراتهم ،ومقــاالتهم ،مؤلفــاتهم فـــيدارســون كــثريًا عنــده ال

املمارســـات اإلعالميـــة املنقولـــة مـــن دول التكنولوجيــا واألنظمـــة و "ف

الشــمال املتقــدم إىل دول اجلنــوب النــامي تعمــل علــى تشــويه البيئــات   

إحـداث سـلبيات    فــي كمـا تسـهم    ،هـذه الـدول الناميـة    فــي الثقافية 

ــل التغريـــــب الثقا ـــيعديـــــدة مثـــ ــزو الثقا Aliention فـــ ـــيوالغـــ  فـــ

Cultural Envation   ــة ــة املهةنـــــ  Homoوالثقافـــــ

Genisation"(1) 

أن الدول العربية مـن أوائـل دول العـامل الـيت      ويرى الدارسون 

دائــرة التبعيـة واســتهالك الثقافــة الــيت   فـــيتــاري  مبكـر   فـــيوقعـت  

دول املركـز األوربـي )بريطانيـا وفرنسـا( وأن هـذه       فــي كانت تنـتج  

 فـــيفــرض ثقافتهــا وغــرس نظمهــا التعليميــة   فـــياملركزيــة محــت 

خنبة من املثقفني العرب الذين رأوا أنه ال بديل  العامل، مستهدفة خلق

نبهار برتاثها مما أمامهم عن اقتباس الثقافة األوربية وتعلم لغاتها واال

نسـاق مـن الثقافـة العربيـة التابعـة لثقافـة املسـتعمر        أسفر عن ظهـور أ 

ولغتــه، وقــد روجــت هــذه النخبــة العربيــة للثقافــة األوربيــة ممــا أفقــد  

العربي استقالليته، وقد استفادت الواليات املتحدة  فـياملشروع الثقا

إليهــــا  والثقافيــــة ألوربــــا وأضــــافت مــــن قاعــــدة التبعيــــة اإلعالميــــة

الشـركات   تاالتصال واملعلومات ثم جـاء  فـيالتكنولوجيا املتقدمة 

العمالقة واستفادت من هـذه البنيـة التابعـة املخرتقـة للثقافـة العربيـة"       

ة وتركة االخرتاق وأضـافت إليهـا آلياتهـا    فالعوملة ورثت تركة التبعي

 .(2)الفضائيات وشبكات املعلومات" فـياخلاصة ممثلة 

                                                 
م 2001هـ/1421العصر احلديث، دار الفكر العربي، القاهرة  فـيد. عبد اهلل زلطة: اإلعالم الدولي  (1)

 .234ص/

 .235املصدر نفسه/ (2)
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والشركات العمالقة تعر  عند الدارسني بالشركات عابرة  

تهيمن على اإلعالم العاملي وتوجه الرأي العـام العـاملي   هي القوميات و

ــة     ــأثريات معرفيـ ــركات تـ ــذه الشـ ــاذ دوهلا"وهلـ ــدم مصـ ــكل خيـ بشـ

إعالمية وثقافية واسعة النطاق، ومن هنا فإنها لتلك تأثريًا حامسًا و

ـــي ــة االجتماعيــة    ف ــة والتنمي ـــي اجتــاه العومل ــة بصــورة    ف ــدول النامي ال

 فــي خاصة، وألن الشركات عابرة القوميات هي الـيت تقـود التطـور    

اجتاهات عديدة؛ فإنها تنتج جمموعة  فـيجمال التكنولوجيا واملعرفة 

فني الــذين حيمــون مصــاحلها مــن خــالل لثلــهم لثقافتهــا...    مــن املــثق

وبإمكــان الشــركات عــابرة القوميــات أن تتةــاوز احلــدود الثقافيــة  

ــات االتصــالية املتقدمــة     ــة القائمــة باســتخدام التقني ــة القومي والتةاري

 .(1)واألقمار الصناعية، وهي الوسائل األكثر حداثة..."

لــت التــأثري وحّل وقــد صــدرت دراســات عربيــة كــثرية درســت  

الفضـــائيات  جمـــال فــــي، وخباصـــة العربيـــة الثقافـــة فــــياإلعالمـــي 

باإلضــافة إىل املصــدرين اللــذين ســبق إيــراد  وواملعلومــات واإلنرتنــت، 

 ذكر:نمنهما املعلومات السابقة 

العوملة وتداعياتها على الوطن العربي، لعدد من الباحثني العرب، -1

وهو  250ــ135واإلعالم والثقافة" من  والفصل الثالث منه عن "العوملة

 م.2003بريوت،  فـيصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية 

نظرية االتصال، حنو فكـر إعالمـي مميز،د.عبـد     فـيدراسات -2

عن "الثقافـة وحتميـة االتصـال:     منه والفصل اخلامس ،الرمحن عزي

مــن : فـــية قيميــة، والفصــل الســادس عــن "اإلعــالم والبعــد الثقا نظــر

                                                 
أورد أمساء الشركات  98ص/ فـي ، و86و 85البعد االسرتاتيةي للمعرفة /د. سلمان بن رشيد سلمان:  (1)

 السبع وعائداتها وبعض احملطات التلفازية التابعة هلا وجماالت إنتاجها.
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، وهو صادر عن مركز دراسـات  144-101القيمي إىل املرئي" من 

 م.2003بريوت  فـيالوحدة العربية 

صـفحة   196العرب وثورة املعلومات، لعدد من الدارسـني، ويقـع   -3

 م.2005صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية،هو و

ه عــدة فـــيالعــرب واإلعــالم الفضــائي، لعــدد مــن الدارســني، و     -4

خرها حلقة نقاش عن الفضائيات العربية وقضايا األمة، موضوعات آ

 م.2004وهو صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية،

الـوعي العربـي، د. هـادي نعمـان      فــي إشكالية املستقبل العربي -5

در عن مركز دراسات الوحدة اصهو صفحة و257 فـياهلييت، ويقع 

 م.2003العربية،

 فـييقع القوة،د. صاذ ياسني، واإلعالم: النسق القيمي وهيمنة -6

عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،      وهــو صــادر    صــفحة،  172

 م.2006

 لت أيضا حمصادر كثرية درست ظاهرةّيوغريها من الدراسات اليت ُذ

ــي  ــأثري اإلعالمـ ـــيالتـ ــد تناولَ  فـ ــة وقـ ــة اإلعالميـ ــالثقافـ ــيل تنـ ه بالتفصـ

 يتسـع لـه   الطرح، وهـو مـن السـعة حبيـث ال     فـيالوضوح والصراحة و

 اجملال على أهميته.

 اتوية اللغوية:-4

اللغة ثابت من الثوابت الثقافية للشـعوب فهـي وسـيلة التفـاهم وحفـظ      

الثقافة ورسم سياسة املستقبل، ولذا ال غرابة إن كانت مصدر صراع 

ًا للغتها على خارطة العامل أو عبني الدول لرتسم كل ثقافة موق فـيثقا

وقتنـا احلاضـر أشـد الـدول      فـيا نسوتعد فر ،على األقل على أرضها

والسعي لنشرها بل إن الفرنسيني ال حيبذون  ،احلفاظ على لغتها فـي
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، ومعرو  انسحاب (1)ع لغتهم واآلخر يتحدث بها بشكل خاطئمسا

ألوربـي عنـدما حتـّدث مـواطن     الرئيس الفرنسي من اجتماع لالحتاد ا

مربرا انسحابه أنه ال يطيق االحتاد باللغة اإلمليزية  فـيعمل فرنسي ي

مساع فرنسي يتحدث بغري لغته، وبالرغم من الوحدة األوربية فإن من 

األمور اليت مل يتفق عليها توحيد اللغة؛ ألن كل شعب متمسك بلغته 

ا تتعـرض لـه اللغـة العربيـة مـن      حمـ هذا  ولنوازنبالرغم من قلة عدده، 

شتى السبل مما فصله ة القوية بفمن الثقا ةتهميش من أبنائها وحمارب

العربي وانهيار السلطات اللغوية(  كتابه )اإلعالم فـيد.نسيم اخلوري 

الصـني وفرنسـا   بـني دول متقدمـة كاليابـان و    لندرك الفارق الكـبري 

العرب الـذين تتعـرض لغـتهم لتةـاذب بـني املتسـاهلني       وآيسلندا مثاًل و

، ةحلياة العربيا فـي احلفاظ عليها واملكافحني لتبقى اللغة األوىل فـي

فهناك دعـاة العاميـة مـن املـثقفني، وهنـاك سـيطرة اللـهةات العاميـة         

 FMحمطة  فـياإلذاعة والفضائيات، حتى  فـيلبعض الدول العربية 

 فــي اسـتخدام العاميـة    فــي املوجهة جلمهور حملي، وهناك اإلسـرا   

واد احملالت التةارية وامل فـيشيوع األلفاظ األجنبية اإلنرتنت، وهناك 

طغيان موجة الشعر العامي وإجياد مسابقات له، املستهلكة، وهناك 

وهناك ــ وهو األدهى ــ تعةيم التعليم بتدريسه بغري اللغة العربية الذي 

 فــي التعلـيم العـالي    فـيامتد إىل التعليم العام بعد أن كان حمصورًا 

لسـطور ال يوجـد   التخصصات العلمية، وحسـب اطـالع كاتـب هـذه ا    

العــرب حتــى يــدرس العلــوم بغــري لغتــه ســوى   و ثقافــة مكينــةشــعب ذ

 اجلزر ككوريا وآيسلندا.

                                                 
، إعداد صاذ بن زيد العنزي ضمن كتاب فـي: االتصال الثقاMichael Argylما يكل آرجل  (1)

هـ، 1423، 1لدراسات واإلعالم طالبشر، نشر غيناء ل رير د. حممدي االتصال الثقايف حتـدراسات ف

 .29م ص/2002
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كـل   فــي إن اللغة هي سـياج الثقافـة، وهـي موضـوع سـيادي      

فكيـف   الدساتري الوطنية، والتخلي عنها يدل على انهزامية ثقافية،

باللغــة العربيــة الــيت للــك تراثــًا ال للكــه لغــة أخــرى، ولتــد علــى    

رض شاســـعة، وهـــي لغـــة فيهـــا كـــل مســـات املرونـــة مســـاحة مـــن األ

والتطور، ولذا فإن من حق املثقفني العرب أن يدرسوا هذه اإلشكالية 

ولـيس مـن الثقافـة     ،ملواجهة موجة التعةـيم لـيس مـن اإلعـالم الوافـد     

املهيمنة فحسب بل من بعض املتعةمني أو املهزومني ثقافيًا من داخـل  

مــن بدايــة العصــر احلــديث  النفــوس، وهــو موضــوع شــغل الدارســني  

تبت فيه كثري من الدراسات وعقـدت حولـه النـدوات، وصـدرت     وُك

أشّد مراحله بسبب حماولة  فـيولكنه اآلن  ،فيه كثري من القرارات

هيمنة ثقافة واحدة، ووجود من يدعمها من الداخل واخلارج، وأحيانا 

إىل  حماولة التفرد بكـل دولـة عربيـة علـى حـده حتـى إنـين اسـتمعت        

مقابلـة تلفزيونيـة يعيـب علـى األوربـيني       فــي مندوب لالحتاد األوروبي 

أنهـا كيـان واحـد جتمعـه لغـة       مـع التعامل مع الـدول العربيـة منفـردة    

لغــة  فـــيبــل إن "فرنســا تعــد توحيــد العــامل   ،وثقافــة واحــدة ،واحــدة

 (1)"فـيواحدة، وهي اإلمليزية، نوعًا من االستعمار الثقا

لضبيب ما نص عليه ميثاق الوحدة العربية وقد أورد د. أمحد ا 

توافق الدول األعضـاء علـى أن تكـون اللغـة     "م من 1964الصادر عام 

مراحـل التعلـيم كلـها..."     فـيالعربية لغة التعليم والدراسات والبحث 

الــبالد العربيــة املقدمــة  فـــيوثيقــة السياســات الثقافيــة  فـــيومــا ورد 

م، وفيها 1982املكسيك عام  فـية للسياسات الثقافيللمؤلر العاملي 

ــألق بلغتهــا،   هــذه اللغــة الــيت نــزل بهــا القــرآن   "إن الثقافــة العربيــة تت

                                                 
 .123انظر د. سلمان رشيد سلمان: البعد االسرتاتيةي للمعرفة )سابق( (1)
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التطـور والنمـو    فـيالكريم، واليت تربهن باستمرار على قدرة فائقة 

جمـاالت العلـم والتقنيـات والفنـون      فــي واستيعاب املبدعات اإلنسانية 

لثقافــة العربيــة الــيت أعــدتها اخلطــة الشــاملة ل فـــيواآلداب" ومـا جــاء  

م من "أن امتالك السيادة الثقافية، داخليًا 1985اجلامعة العربية سنة 

 .(1)وطنها وبني أبنائها" فـيوخارجيًا، يتوقف على سيادة اللغة العربية 

 ،ةات ورقيـــة ولكــن تنقصــهم إرادة فاعلـــ  فــالعرب ال تنقصــهم قــرار   

ن وخباصـة مـن وجـود    وأخطر ما تتعرض لـه لغـتهم هـو مـا لـر بـه اآل      

فريق مروج أو متبين لسيادة اللغات األجنبية، مما عد اللغة إشكالية 

 التنمية. فـيثقافية 

 :املرأة-5

ــة     ــة العربيـ ــن مشـــكالت الثقافـ ــرأة مشـــكلة مـ أصـــبحت املـ

االهتمام السياسـي واإلعالمـي    فـيو"واحدة من أبرز القضايا صدارة 

تـاب "املــرأة واإلعــالم  تقــديم ك فــي لـدى النخــب العربيـة" كمــا جــاء   

مسار  فـيلالهتمام باملرأة بصفتها مواطنة فاعلة ذلك ليس و (2)العربي"

 ،بتوظيف جسـدها  فـي الصراع الثقا فـيبل لتوظيفها  فـيالبناء الثقا

وقـد قـدَّم الكتـاب     مع التظاهر بالشـفقة عليهـا وإعطائهـا حقوقهـا،    

 فـــيو ،ســائلهاإلعــالم بكــل و فـــيالســابق أبــرز مالمــح صــورة املــرأة 

مجالية  دورها أنثى ليست قيمًة قام برتسي منها أن اإلعالم واألدب، 

هــو  عاد كــل مــابتبصــفتها مطلوبــة مرغوبــة للرجــل و"اســ  بــذاتها بــل 

واجتماعي، وحضاري، ومجالي، ليربز كل ما هو حيواني  ،إنساني

                                                 
 .210و209م، ص/2001هـ، 1422، 1عصر العوملة، مكتبة العبيكان، ط فـياللغة العربية  (1)

صفحة وهو رصد لنتائج  88م ويقع يف 2001ر عام أكتوب فـيصدر عن مركز زايد للتنسيق واملتابعة  (2)

اإلعالم العربي، بإحالة كل نتيةة ملصدر الدراسة مع سرد للمراجع  فـيالدراسات اليت درست املرأة 

 .5، والعبارة املنقولة ص/87ص/
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ة باهلموم الوطنية واإلنسانية بل ينوهو ال يربزها مواطنة مع (1)وبهيمي"

يظهرها كثريًا مناكفة للرجل الظامل هلا، السالب حلقوقها"وغالبـًا  

التنميـة إال إذا كانـت هـذه     فـيعن دور املرأة  ال يتحدث هذا اإلعالم

موقع عمل خارج املنزل" أما اإلعالم احملـافظ فتختفـي فيـه     فـياملرأة 

إطـار   فــي صورة املرأة العاملة خـارج املنـزل، وإذا ظهـرت فهـي تظهـر      

ــاء أو اخلــدمات العامــة مــن صــحة     الرتف ــزيني واألزي ــه أو خــدمات الت ي

 .(2)وتعليم وغريها

تدور أغلب املضامني اإلعالمية عن املرأة بأن قضيتها األوىل و 

هي تنمية اهتمامها بأنوثتها وإغفال قدراتها إنسانة ومواطنة، وال تنال 

مـال  املشاركات االجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية واألع    فـيأدوارها 

اإلبداعيــة إال اهتمامــًا هامشــيًا "كمــا تــولي وســائل اإلعــالم العربيــة   

نسـائية علـى حسـاب املهـن األخـرى      اهتماما مبالغًا فيه لبعض املهـن ال 

ل اهتمامها بالفنانات والرياضيات وسيدات األعمال ونساء السلك مث

الدبلوماســي علــى حســاب املعلمــات والطبيبــات والعاملــات والباحثــات   

يــات والعــامالت والفالحــات" مــع تركيــز علــى مرحلــة عمريــة واحملام

 .(3)سنة 40ــ20ترتاوح بني 

وانتهــى كتــاب املــرأة واإلعــالم العربــي "إىل ملخــص لرؤيــة       

صة مما عرضه من دراسـات، مـن   ستخَلمستقبلية لتفعيل دور املرأة ُم

أجهـزة اإلعـالم العربيـة كوسـيلة      فـيأهمها"الكف عن تقديم املرأة 

وإبراز اجلوانب اإلنسانية واحلضـارية للمـرأة ودورهـا     ،شهريإغراء وت

التنميـة الشـاملة" و"فـرض عقوبـات مشـددة علـى اسـتغالل جسـد          فـي

                                                 
 .42املصدر السابق/ (1)

 .46و  45و  44املصدر نفسه  (2)

 .53و 52املصدر نفسه  (3)
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ــرأة كــأنثى       ــا" و"اســتبدال الصــورة الــيت ختاطــب امل ــرأة وكرامته امل

بـأخرى تظهرهــا كمواطنــة حتــس مشـاكل جمتمعهــا وتفهــم قضــايا   

 .(1)حلها" فـيبلدها، وتعمل وتشارك 

ث احلادي عشر مـن سـبتمرب   ل ما سبق كان ملا قبل أحداك 

ه أجهزة اإلعـالم األجنبيـة   ن بعد ذلك ازداد األمر بتوّجولك ،م2001

 فــي إفسـاد الثقافـة العربيـة، وهنـاك بـرامج       فــي استخدام املـرأة   فـي

بعض الفضائيات األجنبية باللغة العربية ركزت على املرأة وقضاياها 

لكـالم عنـه وبـإجراء حـوارات مـع عربيـات       تدور فيمـا سـبق ا   هاوكل

إن ــ يوافق هوى تلك الفضائيات ويندر  فـيوغري عربيات هلن توجه ثقا

الثقـايف   توجـه إجـراء حـوار مـع مثقفـة عربيـة ختتلـف مـع ال       ــ مل ميتنع 

الواقـع   فــي التـنظري أمـا    فــي مع إدعاء املوضوعية واحليـاد   ،التغرييب

وملـة  وار إال مع امـرأة مروجـة للع  فال تتاح فرصة احل ،فهو خال  ذلك

 بسلبياتها وليس بإجيابياتها.

قافــة بــالقيم واملفــاهيم األجنبيــة باســتعارة   وأغرقــت ســوق الث

ــة  أفكــار  ــرامج أجنبي ــا دون مضــمونها  ُعب ــت لغته ــت بعــض   رب وحتّول

الفضائيات العربية إىل "نواٍد ليلية لعرض فقرات استعراضية ترفيهية 

عـرض مشـاهد اإلغـراء     فــي نـوات تطرفـًا   مماثلة ملا تعرض أكثـر الق 

أمريكا وأوربا، هذا إىل جانب صـناعة وعـرض بـرامج     فـيواجلنس 

ألعاب ومسابقات القصد منها تسويق الثقافة الرخيصة ... وغريها من 

اإلعالنات الـيت حتـط مـن قـدرة املـرأة حتـى أضـحت املـرأة وجسـدها          

 لةيد العالقات إضافة إىل (2)اإلعالن وليس السلعة" فـياملستهدفني 

                                                 
 .81ــ77املصدر نفسه  (1)

 )سابق(.61، 60د. صباح ياسني: اإلعالم : النسق القيمي وهيمنة القوة / (2)
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ــة كاملسلســــالت    ــة املنحرفــ ــة املسلســــالت األجنبيــ ــة بدبلةــ املنحرفــ

املكســيكية والرتكيــة مســتهدفة" نقــل صــورة مرتبكــة للعالقــات    

األسرية واالجتماعية، وبتعبري آخر لةيد عالقات منحرفة مستهدفة 

العالقات األسرية وروابطها بشكل خـاص، والعالقـات بـني اجملتمـع     

إشــاعة موجــة ســياق  فـــيوذلــك كلــه يــأتي   (1)عــام"الواحــد بشــكل 

للثقافـــة الرخيصـــة  الرتويـــج فــــياالنبهـــار بثقافـــة الغـــرب وقيمـــه، أو 

 .(2)كاألغاني اهلابطة، وامتهان اجلسد، ولةيد القوة اخلارجية

لـيس جبسـدها    فــي هـذا النسـق الثقا   فــي وقد وظفـت املـرأة    

بـة مـع هـذا النسـق     اورأة املتةبـإبراز املـ  وفكرهـا  فحسب بل بلسـانها  

، ومــا يهمنـا هنــا هـو أن املــرأة   وسـّد األبـواب أمــام غـري املتةاوبــة معـه    

أخرى، وهو أمـر ال   عن موقعها إلحالل ثقافة إزاحة ثقافة فـيوظفت 

بل أكثر النساء العربيات  ،ميكن إنكاره، كما ال ميكن تعميمه

الك وهلن مواقف عربية غري أن املس ،ال يشاركن وال يقبلن املشاركة

سـهولة مـا هـو متـاح      فــي للتعبري عن الـرأي كتابـة أو كالمـا ليسـت     

 .(3)للةانب اآلخر

 مقتحات وتوصيات للثقافة:

العــامل  فـــينــاقش الدارســون مــن العــرب موضــوع ثقــافتهم       

والدراسات اليت  أكثر البحوث فـياجلديد مناقشة علمية موضوعية 

ضوح وموضوعية، وقّل شفافية ووهذه الدراسة، وفيها  فـيأحلنا إليها 

عرب عن عاطفة أو هوى بقـدر مـا عاجلـت املوضـوع بصـدق الرائـد       أن ت

، وقدموا املقرتحات والتوصيات، منبهني إىل أن الذي ال يكذب أهله

                                                 
 .62املصدر نفسه/ (1)

 .68انظر املصدر نفسه، مكامن الفساد/ (2)

 .88الكالم عن املرأة السعودية، ص/ فـيانظر ما سيأتي عن مجعية فضيلة  (3)
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وأن الثقافة األصـيلة   ،على مدى الزمن هيمنة القوة لن تفرض نفسها

 مع صعوبة تلخيصوولكن لن ختتفي حتت تأثري العوملة،  ،قد تضعف

املقرتحــات والتوصــيات لكثــرة الدراســـات وطوهلــا وتعــدد كتابهـــا      

الســطور التاليــة تلخــيص أهمهــا لرســم موقــع للثقافــة   فـــيفســنحاول 

 ولكنهــا تتعــرض هلةــوم قــوي  ،العربيــة الــيت مــزم أنهــا لــن ختتفــي  

، واملثقف ال ميلك سوى تقديم النصح يدعوها لالحنسار دون االنهزام

 فــي إىل قـرار، ولـن نعـرض كـل مـا ورد       ألمته واألفكار اليت حتتاج

 كل الدراسات ولكن سنختار أهمها، أو ما رأيناه كذلك.

تناول د.هادي نعمان اهلييت ما يراه من مستقبل للثقافة العربية  

موضحًا أن علـم   (1)الوعي العربي" فـيكتابه"إشكالية املستقبل  فـي

د علـى دراسـة   الغد، بـل هـو يعتمـ    فـياملستقبل ليس ختمينات ملا يقع 

الواقـع املعاصـر، ودراسـة املــآالت واملسـتقبالت املمكنـة ملـا جيــب أن       

يتخذ اليوم فهو "العلـم الـذي يتنبـأ باألوضـاع الـيت ميكـن أن تكـون        

عليهــا الظــواهر نتيةــة الــتغريات االقتصــادية والسياســة واالجتماعيــة  

 .(2)والنفسية والتكنولوجية والعلمية والعملية"

يت"أن الثقافة تؤلف نظامًا متكـاماًل مـن   يويرى الدكتور اهل 

السلوك االجتماعي الذي تدعمه األفكار والقـيم والعناصـر األخـرى    

فالثقافـة هـي إطـار عـام لسـلوك األفـراد،        ،اليت يشرتك فيها األفراد

وبقدر ما تكون األفكار والقيم والعناصر الثقافية األخرى متوافقة 

ازنـًا ومتوافقـًا... وإذا كـان    ومتوازنة يكـون السـلوك االجتمـاعي متو   

األدباء والفنانون يعربون عن مضمون الثقافة وعن تطلعاتهـا وقيمهـا،   

                                                 
 .40سبق التعريف بالكتاب ص/ (1)

 35ص/الوعي العربي  فـي إشكالية املستقبل (2)
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ويصل بهم األمر إىل نقدها نقدًا ذاتيًا؛ فإن الثقافة ختضـع لنـوع آخـر    

ــواله البــاحثون واملفكــرون      مــن النقــد هــو النقــد املوضــوعي الــذي يت

 .(1)العلميون والفالسفة"

حاجـــة إىل عمليـــات ثقافيـــة  فــــيلعربيـــة ا أن الثقافـــة"ويـــرى 

Cultural Processes  وهي جممل اخلطوات املخطط هلا لتحديد

مسارات الثقافة العربية واجتاهاتها وإذكاء مضمونها، وخباصـة أن  

هذه الثقافة مل تتخذ هلا وجودًا منسةمًا متكاماًل بعد، وتتنازع فيها 

ومن بني العمليـات   (2)ثقافات أصيلة مع ثقافات جديدة وأخرى وافدة"

 :(3)اليت يرى أن الثقافة تقتضيها اليوم

 أن تعون للثقافة العربية روى مستقبلية:-1

ــق     ــون أفـ ــب أن يكـ ــد يتطلـ ــريات الغـ ــد وتغـ ــع اجلديـ إن الواقـ

املستقبل الناجم عن فكر مستنري جوهر الثقافـة العربيـة، ومـن هنـا     

عصرية، فهي  يرتتب أن يكون للثقافة العربية بؤرة ثقافية ذات مسات

أســاس فكــري وأســاس عملــي، والقــول   وعــي للمســتقبل مــادام هلــا  

بوجود بؤرة ثقافيـة جديـدة ال يعـين تغييبـًا لعناصـر ثقافيـة أصـيلة بـل         

بعض توجهاتها امتدادًا  فـيالثقافية اجلديدة ميكن أن تكون البؤرة 

هـو عمليـة    فــي أصيل و"بوجه عام فإن التكييف الثقاوتطويرًا ملا هو 

اعية الكتساب أفكار وأساليب وطرائق تفكري تؤهل اجملتمع اجتم

 الفعاليات". فـيللحياة واملشاركة 

                                                 
 .169صاملصدر نفسه  (1)

 .173صالوعي العربي  فـيإشكالية املستقبل  (2)

 .181-174باختصار شديد وهي من ص/ (3)
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 أن تعون للثقافة العربية روى علمية:-2

الثقافة اليت تشيع فيها الروح العلمية لهـد لثقافـة االرتقـاء،     

  الذات واستيعاب اجلديد، وتفضيل اوثقافة االرتقاء توصل الكتش

ة، وتقليــل املفقــود مــن الوقــت واجلهــد، ونبــذ الفئويــة  املصــلحة العامــ

، (1)والطائفية واستحسان التغيري، وارتفاع القيم املضافة للعمل العلمي

الثقافــة بأنها"تلــك األســاليب الــيت  فـــيوحيــدد املؤلــف الــروح العلميــة 

تلـك الثقافـة مـع املوضـوعات      فــي يتضح فيها تعامـل أعضـاء اجملتمـع    

 .(2)بطريقة منهةية"

 أن تعون للثقافة قابلية للتغيري:-3

إن مواقف التصلب دفعت بالواقع العربي حنو اخللف، وحالت  

والتغـيري املطلـوب يكـون لألفضـل، وإذا      ،وبني األفق املسـتقبلي  هبين

ــى     فـــيكــان يبــدو   ــة منــط الــرفض للتغــيري القــائم عل الثقافــة العربي

ل جـ من أ ـيفاحلكم املسبق؛ فإن ذلك يتطلب أن يكون السعي الثقا

التعامل مع اجلديد والغريب وفق منهج، ويشـري املؤلـف إىل أن تقريـر    

م قد أشار إىل أن "الثقافة والقيم 2002التنمية العربية اإلنسانية للعام 

 (3)هي روح التنمية"

 :فـيعملية اقبتداا الثقا-4

 فــي ( تتمثـل  Inventionالثقافة العربية حباجـة إىل عمليـة اخـرتاع )   

ثقافية علـى شـكل تغـيريات إراديـة بإدخـال عناصـر ثقافيـة        إبداعات 

ــة    ــداعات فنيـ ــدة وابتـ ــة أوجديـ ــة أو   أو أدبيـ ــة أو تكنولوجيـ اجتماعيـ

                                                 
مواجهة  فـيحبثه "الوطنية  فـي عن حممد رؤو  حامد االرتقاء أخذها د. اهلييت فـيفردات هذه امل (1)

 .73-70م ص1999العوملة" القاهرة، دار املعار  

 .177ص/إشكالية املستقبل يف الوعي العربي  (2)

 .179ص/املصدر نفسه  (3)
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سلوكية أو قيمية أو أخالقية، وليس بالضرورة أن تكون اتلفة أو 

جديـدة إلمنـاء   أو مفاجئة بـل قـد تكـون توليفـات مـن عناصـر قائمـة        

 االبتكار لدى الفرد واجملتمع.

 :فـيتوفري الفرص لالتصال الثقا-5

 فـيانفتاحها على الثقافات بل  فـياخلطر على أي ثقافة ليس  

 ،انغالقها على الـذات واحليلولـة دون االتصـال مـع الثقافـات األخـرى      

االرتباك حيث تقحم  هاظل االنفتاح ويعرتي بعض فـيزدهر والثقافات ت

 فـيتبعثر إذا ارلت أو ت ،تغيريات ثقافية مفاجئة فـينفسها دون وعي 

 أحضان ثقافات أخرى.

حبثه" جدلية العوملة بني  فـي (1)أما عبد اجلليل كاظم الوالي 

ــج ملفــاهيم مثــل التفاعــل        ــار والــرفض" فــريى "أن عمليــة الرتوي االختي

 فــي ، والتداخل احلضاري وحوار احلضارات، والتبـادل الثقا فـيالثقا

ــي    ــز هـ ــة املركـ ــي إىل أن ثقافـ ــا تنتهـ ــفإنهـ ــوديت الـ ــب أن تسـ وأن  جيـ

وأن  الثقافات األخرى عليها أن حتذو حذو املركز لكي تقرتب منه،

باحلفاظ على اخلصوصية الثقافية البد من أن تتم جمابهة هذا التيار 

واالهتمام بها؛ ألن ما تقوم به العوملة الثقافية الـيت تنـدرج حتتهـا مثـل     

قافتهم، أما احلفاظ هذه املفاهيم هو إذابة الثقافات األخرى وتعميم ث

 على اخلصوصية الثقافية فيتم باحلفاظ على:

ــر - ــد اآلخــ ــا قبــ ــة باألنــ ــد،  البدايــ ــل البعيــ ــب قبــ ، وبالقريــ

 وباملوروث قبل الوافد.

 ، ومقاومة قـوة جذبـه، وذلـك   كسر حدة اقنبهار بـالغر  -

 .والقضاء على أسطورة الثقافة العامليةبرده إىل حدوده الطبيعية، 

                                                 
كتاب العوملة وتداعياتها على الوطن  فـيكلية اآلداب جامعة صنعاء، والبحث  فـيهو أستاذ الفلسفة  (1)

 .19العربي)سابق(ص/
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، اإلبداا والتفاعد مع ماضيها وحاضـرها قدرة األنا على -

بني ثقافتها وثقافة العصر، ولكن ليس قبل عودة الثقة لألنا، وليس 

قبل التحرر مـن االنبهـار بـاآلخر كنقطـة جـذب هلـا، وإطـار مرجعـي         

 :(2)آخر حبثه عن الثقافة فـي ومن النتائج اليت أوردها" (1)لثقافتها

دة من العوملة، وأخذ أجل االستفا"على العرب اآلن العمل من 

ما هو إجيابي منها، وترك ما هو سليب، وأال جيعلوا من الصـراع مـع   

أمريكا وموقفها من الكيان الصهيوني حالة تؤدي إىل ضياع فرصة 

 االستفادة من العوملة بهذه الذريعة أو تلك".

حبثه"العوملة وآثارها  فـي (3)توصل محدي عبد الرمحن حسنو

 فـــيإىل نتــائج اإلقليمــي العربــي: رؤيــة عربيــة" النظــام  فـــيالسياســية 

التنميـة العربيـة مـن    مواجهة حتـديات العوملـة واألقلمـة وذلـك بتحقيـق      

وحتقيــق التكامــل العربــي مــن خــالل مشــروعات    ،خــالل التكامــل

منهـا  التنمية املشرتكة، وذلك يتطلب ركائز توضع موضـع التنفيـذ   

الثقافــة وذوبــان   قولــه"وعلى رغــم كــل مــا يقــال عــن عوملــة       ثقافيــًا

ــة، إال أن    ــة الكونيــ ــمى بالثقافــ ــا يســ ــة فيمــ ــيات الثقافيــ اخلصوصــ

تكنولوجيا االتصـال واملعلومـات تـوفر الفـرص واإلمكانيـة للحفـاظ       

 على اهلوية احلضارية والثقافية لكل جمتمع".

                                                 
العوملة واخلصوصية، أن الفكرة األخرية من حسن حنفي: الثقافة العربية بني  19اهلامش ص/ فـي (1)

-251م ص/1999-1998، 5-4العددان  ،2)احتاد الكتاب العرب،دمشق( السنة الفكر السياسي

252. 

 .34العوملة وتداعياتها على الوطن العربي)سابق( / (2)

 .75جامعيت القاهرة وآل البيت ص/ فـيوالكاتب أستاذ العلوم السياسية املشارك  97املصدر نفسه/ (3)
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ومــن التوصــيات الــيت يراهــا د. حلــيم بركــات لتةــاوز حالــة    

 :(1)فـيال الثقااجمل فـيالعةز و للحد من هيمنة اآلخر 

العمــل علــى أن تنــال املؤسســات الثقافيــة الرمسيــة وشــبه  -"

 الضرورية للتعبري عن نفسها حبرية. الرمسية االستقاللية

يكون بني أهم وسـائل تعزيـز البحـث العلمـي والفكـري      -

االقتباس من اخلارج والتقليد بل على على بشكل عام التشديد ليس 

 حلاجات الوطنية اخلاصة.اإلبداع وربط موضوعات البحث با

ــع  - التعامـــــل مـــــع النظـــــام الكـــــوني اجلديـــــد مـــــن موقـــ

االســتقاللية، واالســتفادة مــن الثــورات املعلوماتيــة مــن دون جتاهــل       

 العوملة. فـياجلانب املظلم 

البد للمثقف العربي من التمرس باإلبداع من دون خو  أو -

 رقابة ذاتية.

ث املسـتقبلية ـــ   حما فيها التعليم واألحبـا -تنشيط الثقافة-

 بداًل من هذا االنصباب شبه الكلي على الثقافة الرتاثية.

البد للمثقفني أنفسهم من معاجلـة مشـكلة عزلـة املثقـف     -

 إقامة عالقة سليمة بني املثقفني والشعب". فـيعن الشعب و

"أن عمليـة التنميـة الشـاملة هـي      (2)ويرى د.حممد منري حةاب

جه حموجبها جهود اجملتمع وفقًا ألقصى قضية إرادة ومسألة إدارة، تتو

 :فـيما تسمح به إمكانياته" ومنها اجملال الثقا

                                                 
الثقافة العربية، متاهات اإلنسان بني احللم والواقع" مركز الدراسات  فـيبه "االغرتاب كتا فـي (1)

مع االختصار واالقتصار من التوصيات  211-209و 21-19م ص/2006، 1الوحدة العربية، بريوت،ط

 على ما له صلة ببحثنا.

 .55كتابه : اإلعالم والتنمية الشاملة)سابق(ص فـي (2)
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الــيت تســمح بأقصــى إمكانيــات   تهيتــة البيتــة الثقافيــة-"

 العطاء واإلبداع وحتقيق الذات.

ألداء رسالته احلضارية من خـالل تأكيـد    تهيتة ا تمع-

ظل  فـيحلضاري هويته، وتنمية شخصيته القومية، ومواصلة عطائه ا

 انتمائه اإلنساني".

ولكـن لـدور    ،وقد سبق التنويه أن التناول هنا ليس لإلعالم 

نشــر الثقافــة حبيــث أصــبحت وســائل اإلعــالم ــــ  فـــيوســائل اإلعــالم 

أوسع الوسائل لنشر ثقافة العوملة، وهلذا وخباصة املصورة والرقمية ــ 

مقتحات وتوصـيات  ما أبداا الدارسون من فإنه سيتم االقتصار على 

اجلوانـب األخـرى    فــي دون الـدخول   هذا الـدور لوسـائد اإلعـالم    حول

 وهي كثرية.

م أعدت اللةنة الدائمة لإلعالم العربي تقريرًا 2000عام  فـي 

، فـيعن أهمية احلفاظ على اهلوية العربية واإلسالمية من الغزو الثقا

 فــي القـاهرة   فــي م اجتمـاعه  فــي م التقرير لوزراء اإلعالم العرب ّدوُق

اصفـــاه علـــى اتويـــة الثقافيـــة    م وجـــاء فيـــه"أن  2000يونيـــو عـــام  

عصر السـماوات   فـيعلينا بشدة  واصضارية أصبح التلدي املطروى

املفتوحـة الـيت تكــتظ باألقمـار الصــناعة الـيت حتمــل مئـات القنــوات      

التلفزيونيــة مــن كــل أحنــاء الــدنيا حمــا حتملــه مــن تــأثريات تشــكل    

وحّدد التقرير عدة عناصر رأى أنها  (1)وجدان على السواء"الفكر وال

عصـر الفضـاء هـي     فــي ضرورية للحفاظ على اهلوية الثقافية العربيـة  

 :(2)باختصار وتصر 

                                                 
 .231العصر احلديث )سابق( فـيطة: اإلعالم الدولي د. عبد اهلل زل (1)

 .232املصدر نفسه/ (2)
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ــة   - ــم الر يـ اصفـــاه علـــى اتويـــة جيـــب أن ينتقـــد مـــن حيـ

املـدروس املـؤدي ملوقـف     والتمب إو حيم التخطي  العلمي

واحلضــاري  فـــيالمــي والثقاقــومي مشــرتك يــوفر الــزاد اإلع 

 هوانتمائ لفكر ووجدان اإلنسان العربي وحيافظ على هويته

 العربي.

أن تعي املنابع اإلعالميـة والثقافيـة العربيـة ـــ علـى األرض      -

العصـر املفتـوى هـو     فــي رسالتها األساسـية  الفضاء ــ أن  فـيو

 ،املسـتمدة مـن قيمـه الروحيـة     األصلية رب  اإلنسان جبذورا

والــوعي العميــق  ،وتقاليــده ،وثقافتــه ،وتارخيــه ،تهوحضــار

وتشكيل درع  ،وآماله القومية ،وطموحاته ،بقضاياه املعاشة

 الوعي الذاتي الذي جيعله قادرًا على التعايش مع عصره.

ــة     - ــة والثقافيـ ــزة اإلعالميـ ــل األجهـ ــامل لكـ ــوير الشـ التطـ

صــاحبة مضــمون والتعليميــة والرتبويــة واالجتماعيــة لتكــون  

 .القضايا العربية املهمة كد يتبنى

جنبـــًا إىل جنـــب مـــع القنـــوات     تـــوفري البـــديد الفضـــائي  -

 األجنبية.

يــزود  عربــي فـــيإنتــاإ إعالمــي وثقااحلاجــة املتزايــدة إىل -

 القنوات العربية بكل احتياجاتها من الربامج.

 :الفضاء فـيعلى األرض و فـيتعظيم الدور الثقا-

حما  ساسيًا من حماور أجهمة اإلعالميعد حمورًا أ فـيفالدور الثقا-1

 تنتةه من مواد ثقافية أو حما تعرضه.

، جتعل الثقافة إنشاء قنوات ثقافية عربية متخصصةاحلاجة إىل -2

 احملور األساسي حلركتها لتكون منابر ثقافية.
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 كد أرجاء العامل فـينشر هذا القنوات املتخصصة احلرص على -3

 اخلارج. فـيملقيمني حتى تصل إىل كل أبناء العرب ا

قنوات فضائية عربية تدعيمًا للحوار مع اآلخرين حيتاج العرب إىل -4

املختلفــة للتواصـل وإعطـاء الصــورة الصـحيحة عــن     باللغـات األجنبيـة  

 العرب وحضارتهم وللتفاعل مع الثقافات.

عــن الــوطن العربــي   إنتــاإ بــرامج وثائقيــة ثقافيــة احلــرص علــى -5

ارية عرب العصـور ومعاملـه وأعالمـه وآدابـه     وحضارته وإسهاماته احلض

 وفنونه.

والبد من التنويه أن هذا التقرير كـان قبـل أحـداث احلـادي      

 ة الثقافية بعده؟!يِرسنر من سبتمرب فكيف باحلال بعد الَقعش

مواجهـة تطـور تكنولوجيـا اإلعـالم      فــي حبثهـا "العـرب    فـيو 

ات وفــق منظــور إىل توصــي (1)واالتصــال" توصــلت مــي العبــد اهلل ســنو 

ال يقف عند حد الطموحات أو األهدا  العامـة   ،السياسات الثقافية

اليت ينبغي حتقيقها خبطط مرحلية بل البـد أن ميتـد إىل حمـاور هـي     

 باختصار:

وعية وبالتالي صياغة والن استعشامل اقحتياجات الثقافية العامة-

اهج األهـــدا  الثقافيـــة ملواجهـــة االحتياجـــات، واالتفـــاق علـــى املنـــ     

 واألساليب املتبعة لتحديد االحتياجات.

حتديــد جمــاالت العمــل وأنــواع النشــاطات الــيت تتناوهلــا السياســة  -

تتـوو نشــر   فوسـائد اإلعـالم  الثقافيـة بشـكل مباشـر وغـري مباشــر،     

                                                 
 كلية اإلعالم والتوثيق، اجلامعة اللبنانية، والبحث ضمن كتاب" العرب واإلعالم فـيهي أستاذ  (1)

، واحملاور امللخصة هنا بتصر  29و28، وقد سبق تعريفها للسياسة الثقافية ص/(سابق)" الفضائي 

 .58ص/
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منتجة وتعميمها على اجلمهور، باإلضافة إىل أنها  الرسائد الثقافية

 .للمواد الثقافية

توفري البنية  فـي، وواجبها فـيالنشاا الثقا يفـحتديد دور الدولة -

األساسية عن طريق أجهزتها أو باالعتماد على األفـراد أو املؤسسـات   

 األهلية.

وطريقة  الثقافية واإلعالميةوضع املعايري اخلاصة مبلعية املرافق -

إدارتهــا، ومــدى قــدرة األفــراد واجلهــات احلكوميــة علــى احلركــة    

 واإلبداع.

ي تقـــنني السياســـيات ـواللـــوائح الـــيت تعـــاون فـــ توضــع التشـــريعا -

 ووضعها موضع التنفيذ.

للتحقـق مـن مواكبـه النشـاطات      إجياد التقويم وطرق  ومناهج -

 حتقيق األهدا . فـيالثقافية وكفاءتها 

مواجهــة تطــور تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال املتســارع ال تــتم إال -

 .بإمناء الذاتية الثقافية العربية

ـــي و  ــهحب فــ ــامل ال  ثــ ــال والعــ ــائل االتصــ ـــ"وســ ــن ـــ درامي: مــ

ال ـصـــ ـج االتـد" وهـــو حبـــث يعالـــ  ـرض الواحـــ ـعــــور إىل الـكلــــالفول

ــتـــي؛ اقـدرامـــال "نظريــة اتصــالية حضــارية  الــرمحن عــزي دـرح د.عبــــ

األقــل نظريــًا، وتفــرتض هــذه الدراســة أن  علــى بديلــة تفــرض نفســها 

الفـرد مـن حتقيـق ذاتـه غـري      ن أو الناجح الذي ميكّـ  اهلادَ  االتصاَل

ن اجملتمع أبعادها املعنوية أو اجلسدية، وميّك فـياجملزأة واملتكاملة 

مــن حتقيــق األهــدا  الرســالية واملعيشــية املرتبطــة بثقافتــه وأصــوله    

نظريتنـا علـى ثـالث ركـائز مبدئيـة: األوىل مـن        فـييقوم  ؛ومصاحله

تنظرينا اخلـاص، واألخريـان تنسـةمان بطريقـة أو بـأخرى مـع سـعي        
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الدراسـات اللســانية املعاصـرة الــيت ترمـي إىل تطــوير نظريـة اتصــالية     

 ":(1)شاملة تقوم على األبعاد الثقافية التالية

 ة اصضاريةاقتصال نابعًا ومنبثقًا من األبعاد الثقافيأن يكون -1

 اليت ينتمي إليها اجملتمع.

، غــري مقيــد بعوامــل  اقتصــال نتــاإ تبــادل اجتمــاعي أن يكــون -2

اجملتمــع املعقــد أو بوســائل  فـــيمصــلحية جتاريــة علــى النحــو الســائد 

تسلطية، كما هو حال اجملتمع االنتقالي، وإمنا هو جهـد اجتمـاعي   

ات املقرتنــة هــاد  يســعى إىل جتــاوز الواقــع، اعتمــادًا علــى الكليــ      

 بالعامل القيمي)البعد األول( وعلى حيثيات الواقع ومستةداته.

يعـرب يف إطـاره    أن يعون اقتصال تعبريا عن قناعة ذاتية حقيقية-3

الفرد بصدق عما يريد اإلفصاح عنه أي ينطق عن ذاتيته)أي بإميـان(  

 وليس بذاتية منفعية آنية أو استحواذية.

تقوميية لواقع البث الفضائي  رؤية وقد كتبت د.هبة شاهني 

فت فيه آخر كتابها"التلفزيون الفضائي العربي" الذي عّر فـيالعربي 

 ارتباط تعدد بالفضائيات العربية احلكومية واخلاصة، وأشارت إىل

الـدول  فــي  الفضائيات العربية اخلاصة بنشأة مدن اإلنتـاج اإلعالمـي   

للمستثمرين، وأنها رغم وبالتسهيالت اليت تقدمها هذه املدن  ،العربية

تعددها "إال أن الكثري منها ال ميثل إعالمًا حقيقيًا" حيث يهد  إىل 

شارت إىل مشروعات سهلة ومرحبة وأ فـيواستثمار األموال  ،الشهرة

ن الشخصيات السياسية واملؤسسات التةارية تدعم أعماهلا بإطالق أ

                                                 
، واألبعاد 99نظرية االتصال، حنو فكر إعالمي متميز" سابق، ص/ فـيكتاب املؤلف"دراسات  (1)

 باختصار وتصر .
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مستمر"ال  الفضائيات، وأن تعدد الفضائيات العربية اخلاصة بشكل

 .(1)يعين قدرتها على مواجهة مشكالت األمة"

د. هبة بشـفافية علميـة    القضايا اليت أشارت إليها وقد ناقش 

 فـيكتابه اإلعالم: النسق القيمي وهيمنة القوة،  فـيصباح ياسني د.

 .(2)القسم األول: اإلعالم العربي..الصورة من الداخل

عربـي الفضـائي أمنـاط    وقد تناولت رؤية د.هبة لواقع البـث ال  

ثـم النتـائج اإلجيابيـة     ،ونوعية البث ولغتـه  ،ونوعية الربامج ،امللكية

 :(3)والسلبية وعدت من سلبياتها بالنسبة ملا حنن بصدده

 فــي وانغماسـها   ،ابتعادها عن اتوية العربية اإلسـالمية "- 

 تقليد القنوات الفضائية الغربية حما تقدمـه مـن الكليبـات املصـورة،    

ربامج الواقعية اليت تقدم نسخًا شبيهة لربامج الواقع الغربية، واليت وال

تثري جداًل واسـعًا مـن حيـث تأثريهـا علـى أخالقيـات الشـباب العربـي         

وقيمه الثقافية، وحما يدعم مفهوم العوملة ويضعف االنتمـاء للحضـارة   

 العربية اإلسالمية"

لعربية بعض الدول ا فـي"استغالل مناخ االنفتاح اإلعالمي -

م، األمـر الـذي   2003مرحلة ما بعـد التاسـع مـن إبريـل      فـيكالعراق 

انطــالق  فـــيحيمــل مؤشــرات االنفــالت اإلعالمــي الــذي تتضــح آثــاره 

القنوات من أيديولوجيات اتلفة هلا أبعاد: طائفية، دينيـة، ثقافيـة،   

سياسية، ويبدو واضحًا التنـاقض بـني حريـة إطـالق القنـوات وغيـاب       

                                                 
م واملؤلفة 2008هـ 1429، احملرم 1التلفزيون الفضائي العربي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط (1)

 .380كلية آداب جامعة عني  س، وما خلص ص/ فـيأستاذ مساعد لإلعالم 

 .77-27سابق،من ص/ (2)

 .400التلفزيون الفضائي/ (3)

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

58 

 

ضــمون تلــك القنــوات الــذي يــثري العديــد منهــا النعــرات  احلريــة عــن م

 ".(1)الطائفية والفتنة والدعاية لألحزاب واجلماعات املتصارعة

جمال البـث الفضـائي    فـيآليات التنسيق  فـيأما مقرتحاتها 

 :(2)هو العربيل فيما  ع الثقافة

 ،اقهتمــام ببــث مضــمون عربــي التوجهــات والطموحــات  "-

ائم الوحــدة العربيــة، نشــر الثقافــة العربيــة،   : ترســي  دعــفـــييســهم 

اليت تقابل اجملتمعـات العربيـة، باإلضـافة     مواجهة التحديات املختلفة

اجملتمع العربي، ومراعاة القيم والتقاليـد   فـيإىل التنمية االجتماعية 

مـن القنـوات الفضـائية العربيـة خبدمـة       كـثري العربية، نظرًا لقيـام ال 

علـى عـرض السياسـة الفضـائية األجنبيـة       أهدا  الغرب، واملسـاعدة 

، وذلـك مـن خـالل اسـتخدام     وتكريس الثقافة الغربية دون أن تـدري 

ــة وتقــدم     مضــامني حم ــة حتــاكي املضــامني األجنبي ــة باللغــة العربي لي

 ".(3)األفكار الغربية لتصل بسهولة للعقل العربي

، والـيت  دعم اتويـة العربيـة للقنـوات الفضـائية العربيـة     "-

سسها من استخدام اللغة العربية بوصفها لغة اخلطاب العربي تستمد أ

كـل احملافـل، باإلضـافة إىل اسـتخدام احلـر  العربـي        فـيالرمسي 

 "(4)كقيمة زخرفية أساسية...

رصــد املختقــني لوســائد اإلعــالم العربيــة مــن أصــلا        "-

ــة  ــات الدينيـ ــوال واصركـ ــتغلون   ر وس األمـ ــن يسـ ــة ممـ واأليديولوجيـ

ــاج اإلعالمــي،    التســهيالت الضــ  خمة الــيت توفرهــا مــدن البــث واإلنت

                                                 
 .401ص/ (1)

 .402ص/ (2)

 .402ص/ (3)

 .404ص/ (4)
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باإلضافة إىل عـدم وجـود قـوانني ضـابطة حتـدد مواصـفات القـائمني        

عليها، األمر الذي حيمل مؤشـرات االنفـالت اإلعالمـي... كمـا يـربز      

 عربيـة... خطر الدعم املالي اخلارجي من قبل دول شرق أوسطية غـري  

 .(1)ث روح الفرقة"ألخرى... لبمقابل دعم دول غربية  فـي

يضم ضوابط ومعايري  الدعوة إلعداد ميثا  شرمل إعالمي"-

البث الفضائي العربي واألخالقيات اليت تلتزم بها الفضائيات العربية 

 .(2)فيما تبثه من مضامني بدون املساس باحلرية اإلعالمية..."

 :للمقتحات خالصة

لعرب وآراءهم ملوقع آثرنا فيما سبق أن نورد مقرتحات املثقفني ا      

الثقافة ، بنصها ما أمكن، وميكن إمجال ما ورد فيها من 

 التالي: فـيمقرتحات وتوصيات 

وأن الثقافة  أن هيمنة القوة لن تفرض نفسها على مد  الممن-1

 ختتفي حتت تأثري العوملة.لن األصيلة قد تضعف، ولكن 

راسة علم املستقبد لي  ختمينات ملا سيقع بد يعتمد على د-2

ودراسة املآالت واملستقبالت املمكنة للظواهر نتيةة  الواقع

 التغريات االقتصادية والسياسية والعلمية وغريها.

الثقافة تؤل  نظامًا متعاماًل من السلوم اقجتماعي الذي  -3

والعناصر األخرى، وبقدر توازنها وتوافقها  تدعم  األفعار والقيم

 يكون توازن السلوك االجتماعي.

األدباء والفنانون يعربون عن مضمون الثقافة وتطلعاتها وقيمها -4

يتولون النقد املوضوعي فونقدها ذاتيًا أما املفعرون والباحثون 

 .للثقافة

                                                 
 .405ص/ (1)

 .406ص/ (2)
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 .أطوائ  صنع املستقبد فـيالبلث عن اتوية حيمد -5

، ومن تلك حاجة إو عمليات ثقافية فـيالثقافة العربية -6

ذات مسات عصرية تكون  مستقبليةروى العمليات أن يكون هلا 

لهد  روى علميةامتدادًا وتطويرًا ملا هو أصيل، وأن يكون هلا 

لثقافة االرتقاء اليت تؤصل للذات وتستوعب اجلديد وتفضل 

ويتعامل  املصلحة العامة، وتقلل املفقود من اجلهد، وتنبذ الفئوية

قافة فيها أعضاء اجملتمع مع املوضوعات حمنهةية، وأن تكون للث

قابلية للتغيري لألفضل، وإن كان رفض التغيري قائم على 

احلكم املسبق فإن السعي للتعامل مع اجلديد يتطلب أن يكون 

 وفق منهج، والثقافة والقيم هي روح التنمية.

بإدخال عناصر  فـيعملية إبداا ثقاوالثقافة العربية حباجة إىل 

مفاجئة بل قد  ثقافية جديدة ليس بالضرورة أن تكون اتلفة أو

تكون توليفات من عناصر قائمة أو جديدة، وهي حباجة إىل عملية 

ظل االنفتاح  فـيفالثقافة تزدهر  ، فـيتوفري الفرص لالتصال الثقا

تغيريات مفاجئة أو  فـيويعرتيها االرتباك حني تقحم نفسها دون وعي 

 أحضان ثقافة أخرى. فـيترلي 

والتداخل  ،فـي فاعل الثقامثل الت عملية التويح ملفاهيم-7

تنتهي إو أن  فـياحلضاري وحوار احلضارات، والتبادل الثقا

)الثقافة الغربية( وجمابهة هذا التيار تسود ثقافة املركم الرئي 

تكون باحلفاظ على اخلصوصية الثقافية، فالعوملة قائمة على 

 إذابة الثقافات األخرى.

، لبداية باألنا قبد اآلخراصفاه على اتوية يتم باصفاه على ا-8

والقريب قبل البعيد واملوروث قبل الوافد، وبكسر حدة االنبهار 
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بالغرب برده إىل حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة الثقافة 

العاملية، وبقدرة "األنا" على اإلبداع والتفاعل مع املاضي 

 واحلاضر.

 ا هو إجيابيعلى العر  العمد على اقستفادة من العوملة بأخذ م-9

 وترك ما هو سليب.

بالرغم مما يقال عن عوملة الثقافة وذوبان اخلصوصية الثقافية -10

تعنولوجيا اقتصال واملعلومات توفر الفرص لللفاه على فإن 

 لكل جمتمع. اتوية اصضارية والثقافية

)رمسية وغري رمسية(  العمد على أن تنال املؤسسات الثقافية-11

  عن نفسها حبرية.االستقالل للتعبري

ليس التشديد  من أهم وسائد تعميم البلث العلمي والفعري-12

اإلبداا ورب  على االقتباس من اخلارج والتقليد بل على 

 موضوعات البلث باصاجات الوطنية.

 التعامد مع النظام العوني اجلديد من موقع اقستقاللية-13

جتاهل اجلانب  واالستفادة من ثورة املعلومات املعلوماتية دون

 املظلم للعوملة.

 التمرس باإلبداا من دون خومل أو رقابةالبد للمبدع العربي من -14

 ذاتية.

بدًق ــ ــ  حما فيها التعليم واألحباث املستقبلية  تنشي  الثقافة-15

 .من اقنصبا  شب  العلي على الثقافة التاثية

 الشعب معاجلة مشعلة عملة املثق  عنالبد للمثقفني من -16

 بإقامة عالقات سليمة بينهما.
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، ومنها تهيئة البيئة التنمية الشاملة قضية إرادة ومسألة إدارة-17

 الثقافية بأقصى إمكانيات العطاء واإلبداع وحتقيق الذات.

، تهيتة ا تمع ألداء رسالت  اصضارية من خالل تأكيد هويت -18

 .وتنمية شخصيته القومية يف ظل انتمائه اإلنساني

اصفاه على اتوية الثقافية واصضارية أصبح التلدي -19

ي عصر السماوات املفتوحة حما حتمله من تأثريات ـف املطروى

 تشكل الفكر والوجدان.

اصفاه على اتوية جيب أن ينتقد من حيم الر ية والتمب إو -20

الذي يوفر الزاد اإلعالمي  حيم التخطي  العلمي املدروس

 ضاري احملافظ على اهلوية واالنتماء العربي.واحل فـيوالثقا

أن تعي املنابع اإلعالمية والثقافية العربية أن رسالتها هي رب  -21

املستمدة من قيمه الروحية، وحضارته  اإلنسان جبذورا األصيلة

وطموحاته  ،وقضاياه املعاشة ،وتقاليده ،وثقافته ،وتارخيه

 ن وعي ذاتي للتعايش مع عصره.يوآماله وتكو

التطوير الشامد لألجهمة اإلعالمية والثقافية والتعليمية -22

تبنى القضايا لتكون ذات مضامني ت والتبوية واقجتماعية

 العربية.

 جنبًا إىل جنب مع القنوات األجنبية. توفري البديد الفضائي-23

يزود القنوات العربية  عربي فـيإجياد إنتاإ إعالمي وثقا-24

 ج.باحتياجاتها من الربام

بإنتاج مواد  الفضاء فـيتعظيم الدور الثقايف على األرض و-25

 فـيثقافية، وإنشاء قنوات ثقافية عربية متخصصة، ونشرها 

كل أرجاء العامل، وإنشاء قنوات فضائية عربية بلغات أجنبية 
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للتواصل مع اآلخر، وإنتاج برامج وثائقية عن الوطن العربي 

 ه وأعالمه وآدابه وفنونه.وحضارته وإسهاماته احلضارية ومعامل

استعشامل اقحتياجات الثقافية العامة لصياغة األهدامل -26

 ملواجهتها واالتفاق على مناهج وأساليب لتحديدها. الثقافية

حتديد جماقت العمد والنشاطات اليت تتناوتا السياسة -27

وإيصاهلا  الثقافية لتتوو وسائد اإلعالم نشر الرسائد الثقافية

 وإنتاج مواد ثقافية. للةمهور

توفري البنية  فـيوواجبها  فـيالنشاا الثقا فـيحتديد دور الدولة -28

 األساسية عن طريق أجهزتها أو األفراد واملؤسسات األهلية.

وضع معايري مبلعية املرافق الثقافية واإلعالمية وطريقة -29

، ومدى قدرة األفراد واجلهات احلكومية على احلركة إدارتها

 بداع.واإل

 تقنني السياسات فـيوضع التشريعات واللوائح اليت تعاون -30

 وتنفيذها.

مواجهة تطوير تعنولوجيا اإلعالم واقتصال املتسارا ق تتم إق -31

 .بإمناء الذاتية الثقافية العربية

أن يعون اقتصال نابعًا ومنبثقًا من األبعاد الثقافية اصضارية -32

 .اليت ينتمي إليها ا تمع

أن يعون اقتصال نتاإ اجتماعي غري مقيد بعوامد مصللة -33

 أو بوسائل تسلطية. جتارية

يعرب فيه الفرد  أن يعون اقتصال تعبريًا عن قناعة ذاتية حقيقية-34

آنية أو  ولي  بذاتية منفعيةبصدق منطلقًا من ذاتيته )بإميان( 

 استحواذية.
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ن عربي التوجهات اقهتمام يف الفضائيات العربية ببث مضمو-35

مرسخًا لدعائم الوحدة العربية وناشرًا للثقافة  والطموحات

العربية، ومواجهًا للتحديات اليت تواجه اجملتمع العربي، ومراعاة 

القيم والتقاليد العربية، والبعد عن استخدام مضامني حملية 

باللغة العربية حتاكي املضامني األجنبية وتقدم األفكار الغربية 

 العربي.للعقل 

 دعم اتوية العربية للفضائيات العربية باستخدام اللغة العربية-36

كل احملافل واستخدام  فـيبوصفها لغة اخلطاب العربي الرمسي 

 احلر  العربي قيمة زخرفية أساسية.

رصد املختقني لوسائد اإلعالم العربية من أصلا  ر وس -37

لني التسهيالت مستغ األموال واصركات الدينية واأليدولوجية

 اليت وفرتها مدن البث واإلنتاج اإلعالمي.

يضم ضوابط ومعايري بالبث  الدعوة إلعداد ميثا  شرمل إعالمي-38

 املضامني دون مساس باحلرية اإلعالمية. فـيالفضائي العربي 
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 احملور الثالث

 موقع الثقافة الوطنية السعودية

 مدخد:

لسـعودية مـن دائرتهـا    ال أستطيع وال غريي أن خيرج الثقافـة ا 

، فبالدهــا مــوطن العــرب األول، ومــن  العربيــة ال ماضــيًا وال حاضــرا 

عصـور التـدوين، ومـن     فــي ن اللغويون اللغة لغات قبائلها وهلةاتها دّو

مسائها نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبني، وعلى أرضها هبط، 

انه باحتضـ  ومنها أنار الدنيا، وفيها ولد سيد البشـر وشـرفت أرضـها   

الصـلوات، وإليهـا تهفـو    فــي  حّيًا وميتـًا، وإليهـا تتوجـه الوجـوه يوميـًا      

وال عربي ال جذور له  ،األفئدة، إنها بالد العرب األم اليت ولدوا عليها

الدنيا كلها فيها، فهي مركز العروبة، ومركز اإلسالم، لو ختلت 

هـد  ؛ ألنهـا مبـدأ العروبـة، وم   عنهمـا  عن اإلسالم والعروبة فلـن تتخلـى  

اإلسالم، ومأزره، وهذه خصوصية هلـا، ولـذا عليهـا مـن املسـؤوليات      

جتاهها فوق مع على غريها من أبناء العروبة واإلسالم، ومن هنا فإن 

هلا دائرة ثقافية كربى هي الدائرة العربية وبداخلها دائرة أصغر هي 

مــا خصــها اهلل بــه ممــا ســبقت اإلشــارة إليــه، وهــذه اخلصوصــية ال     

اإلسـالمية فحسـب بـل    ولية احلفاظ على اهلويـة العربيـة   حتملها مسؤو

، ففيهـا  اهلل بهما حباها  حبكماملسؤولية،  فـيأسوة لغريها جتعلها 

القيادة العربية واإلسالمية واإلنسانية حما قدمتـه للعـامل مـن خـدمات     

 مادية وإنسانية ماضيًا وحاضرًا.دينية وثقافية و

 السياسة الثقافية وخطة التنمية:

توجـد سياســة ثقافيــة اصصــة كمـا هــو احلــال بالنســبة   ال 

للسياســة التعليميــة والسياســة اإلعالميــة، ولكــن يؤخــذ مــن هــاتني    

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

66 

 

ة يلثقافللسياسة االسياستني وغريهما من األنظمة اخلطوط العريضة 

ــيت      فـــي ــة ال ــة الســعودية وخباصــة السياســة اإلعالمي اململكــة العربي

الــيت نصــت علــى أن   (14خصصــت بعــض موادهــا للثقافــة كاملــادة )  

ــددة       ــتوى متعـ ــة املسـ ــة رفيعـ ــرامج ثقافيـ ــالم بـ ــائل اإلعـ ــص وسـ ختصـ

( اليت نصت على أن 17االجتاهات للفئات املثقفة ثقافة عالية، واملادة)

( الـيت  18اللغة العربيـة هـي وعـاء اإلسـالم ومسـتودع ثقافتـه، واملـادة)       

لباحثني نصت على دعم النهضة العلمية والثقافية باململكة، بتشةيع ا

والعلماء واملفكرين بكل وسيلة ممكنة، ورعايـة املواهـب الشـابة،    

ــة والعلم     ــؤلرات األدبي ــة وامل ــدوات الفكري ــد الن ــى عق ــة والعمــل عل ي

ــثقفني ونظــرائ   ــني امل ــاءات ب ـــيهم واللق اخلــارج، وتشــةيع اجملــالت    ف

( 19الداخل واخلـارج، وتشـةيع دور النشـر، واملـادة )     فـياملتخصصة 

 فــي هميـة الـرتاث وإحيائـه، وميكـن القـول إن مـا ورد       اليت أكدت أ

التوجه العام على الشأن  فـيمن السياسة اإلعالمية ينطبق  (3)املادة 

حيث نصت على أنه"تدأب وسائل اإلعالم على خدمة اجملتمع  فـيالثقا

وذلك عـن طريـق تأصـيل قيمـه اإلسـالمية الثمينـة، وترسـي  تقاليـده         

ة املوروثـة، ومقاومـة   اخلـري علـى عاداتـه   العربية الكرميـة، واحلفـاظ   

دفــع عةلــة  فـــي اءه، وتعنــىكــل مــا مــن شــأنه أن يفســد نقــاءه وصــف

 .(1)هذا اجملال" فـيالتنمية والتعاون مع املؤسسات 

جـالء  بكـل  واضـحة   السياسة جتاا العوملة الثقافيـة على أن 

 خطة التنمية الثامنة. فـيفيما سريد 

فقـد   م(2009ـ2005هـ،1430ـ1425أما خطة التنمية الثامنة )

عاجلت االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعوملة، حمـا  

                                                 
السياسة اإلعالمية، نشرت عدة مرات، منها نشرها مع بقية األنظمة حتت عنوان "نصوص أنظمة  (1)

 .9هـ وهي ص/1426، 2املطبوعات والنشر" الصادر عن وزارة الثقافة واإلعالم، ط

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

67 

 

يؤكد معايشة ما شهده العامل من تغريات، ونصت اخلطة علـى أنهـا   

ــتهد   ــة    "تســ ــب اقجتماعيــ ــلبية للجوانــ ــات الســ ــيع اقنععاســ تقلــ

فادة تعظـيم اقسـت  " فــي " وهو بالنسـبة للةانـب الثقا  والثقافية للعوملة

حتـديث   فــي من اجلوانـب اإلجيابيـة للعوملـة الثقافيـةل واإلفـادة منهـا       

 ا يتطلب التعامل بكفاءة ومرونة مع، وهو موتطوير الثقافة الوطنية

االنعكاسات الثقافية للعوملـة مـن خـالل حتقيـق )نقلـة نوعيـة( بشـأن        

تطوير املناهج التعليميـة حمسـتوياتها املختلفـة، وحتديـد رؤى واضـحة      

لتحقيق  فـياملة بشأن تعامل مجيع األجهزة املعنية بالشأن الثقاومتك

 .(1)"إطار ثقافتنا اإلسالمية والعربية فـيالتطوير والتحديث 

( للثقافــة 31خطــة التنميــة الثامنــة الفصــل )    وقــد خّصصــت 

جمال القضايا والتحديات تناولت  فـيواإلعالم واخلدمات الشبابية، و

 فـــينــه"مل تعــد مظــاهر العوملــة وعواملــها وأ "الثقافــة والعوملــةاخلطــة"

تشمد أيضًا التطورات االقتصادية... بل  فـيالوقت احلاضر منحصرة 

، وكمـــا أن املؤشـــرات اقجتماعيـــة والثقافيـــة والتقنيـــة التطـــورات

الثقافية كاإلنتاج األدبـي والفكـري والفـين... اد قـد أصـبحت مـن       

ــاة فإنهــا    ــة احلي أيضــًا أصــبحت مــن   معــايري مســتويات املعيشــة ونوعي

مقاييس القـدرة علـى التكيـف مـع العوملـة واالسـتفادة مـن معطياتهـا         

تيــار  فـــياإلجيابيــة، ولكــي تــؤدي الثقافــة الوطنيــة دورهــا اإلجيــابي 

ــة         ــوفري البني ــن خــالل ت ــدراتها م ــز ق ــن تعزي ــد م ــار ، الب ــة اجل العومل

 جمال تقنية االتصاالت واملعلومات، وتشـةيع ودعـم   فـيهلا  األساسية

 فـــي صــناعة املنتةــات الثقافيــة بنوعيــة قــادرة علــى املنافســة حمليــًا و 

حتقيق هذه املهام، البد من تطوير املشاركة بني الدولة  فـي اخلارج. و

                                                 
 .50و49خطة التنمية الثامنة، الصادرة عن وزارة االقتصاد والتخطيط، ص (1)
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من جهة وبني القطاع اخلاص واملثقفني واملبدعني من جهة ثانية، كما 

مــع اجملتمعــات األجنبيــة   فـــيالبــد مــن تشــةيع وتطــوير التبــادل الثقا  

وسائل املختلفة، مثل الندوات الثقافية املشرتكة وعقد االتفاقيات بال

 .(1)الثقافية"

اصفـاه  نصـت اخلطـة علـى أن "يـتم      الر يـة املسـتقبلية  وعن 

وتطويرها وتوسيع نشر نتاجها من خالل على اتوية الثقافية الوطنية 

العناية باملتاحف واملكتبات واملؤلرات والندوات واللقـاءات الثقافيـة   

والكتب والصـحف واملطبوعـات وتـرويج املقتنيـات الفنيـة واملـأثورات       

الشعبية واألدوات والتحف وسـائر مفـردات الـرتاث الشـعيب الـوطين،      

وإجيـاد بــرامج البحــوث والدراســات ونشــرها، والتعريــف باإلبــداعات  

 .(2)الفكرية واألدبية والفنية واجلمالية ونشرها على أوسع نطاق"

التصــورات الــيت تتملــور فيهــا    نــة إىل وأشــارت اخلطــة الثام 

حمستوياته املختلفة من  واإلعالمي فـيالر ية املستقبلية للتطور الثقا

 (3)خالل:

لدد معوناتها وفقًا لالحتياجـات  وضع خطة وطنية للثقافة ُتــ ثانيا 

، ومســتفيدة مــن جتــارب الــدول املتقدمــة الــيت أمــزت       والتطلعــات

 الل:يق ذلك من خى، وميكن حتقمشروعات ثقافية كرب

جمـال الفعـر والثقافـة     فــي توسيع مشاركات الفـاعلني  -1

اخلطة حسب ) فـي، لتغطية مجيع جماالت العمل الثقاواإلعالم والفن

( الــيت صــدرت عــن جامعــة الــدول العربيــة   الشــاملة للثقافــة العربيــة 

 بإقرار من وزراء الثقافة العرب قبل ع ْقد ونصف.

                                                 
 .692خطة التنمية الثامنة ص/ (1)

 .695خطة التنمية الثامنة ص/ (2)

 .696و 695خطة التنمية الثامنة ص (3)
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طريقة متويد صناعة  فـيلية اقستفادة من اخلربة الدو-2

وتصميم الربامج ذات األبعاد االسرتاتيةية، وكـذلك إعـداد    الثقافة

 الدراما والربامج الثقافية وغريها. فـيالربامج املتنوعة 

وسـائد اقتصـال    فــي العناية باستخدام اللغة العربيـة ونشـرها   ــ ثالثا

وير برجميـات  )اإلنرتنـت( وذلـك بتطـ   عرب الشـبعة اإللعتونيـة العامليـة   

الرتمجة اآلنية من العربيـة إىل اللغـات األجنبيـة وبـالعكس، واخـرتاع      

 برجميات جديدة تستقطب اهتمام مستخدمي اإلنرتنت".

ــ كما  وتهدمل استاتيجية التنمية لقطاا الثقافة واإلعالم

إو تطـوير النشـاطات الثقافيـة    ـــ   (1)نصت عليه خطة التنميـة الثامنـة  

ــاعي  حمحتو واإلعالميـــة ــي واالجتمـ ــا العلمـ ــة اهـ ــدامل العامـ  وفـــق األهـ

 التالية:

ــة واإلســـالمية  -" ــارية العربيـ التأكيـــد علـــى اتويـــة اصضـ

 والسعي إلمنائها. للثقافة الوطنية

لكونهـا ركنـًا أساسـيًا     الفعرية والثقافيـة  وير البنىتط-

 من أركان البناء احلضاري.

بياتهـا  واسـتثمار إجيا  التعامد بوعي مع انععاسات العوملـة -

ــا يعــزز قــدرات الثقافــة الوطنيــة ويزيــد مــن لاســكها، ويوطــد         حم

 حميط الثقافة العاملية. فـيمكانتها 

تطــــوير أداء أجهــــمة اإلعــــالمل ورفــــع كفاءتهــــال وتعميــــق  -

اجملــاالت: االقتصــادية،  فـــي العالقـة بينهــا وبـني  تلــ  الفعاليـات   

 وحيية.واالجتماعية، والعلمية، والثقافية، والرتبوية، والرت

                                                 
 .696خطة التنمية الثامنة ص (1)
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والتــأثري  إنتــاإ بــرامج ومــواد إعالميــة قــادرة علــى املنافســة-

 وجذب املشاهد إليها.

تقديم اخلـدمات   فـيللمشاركة  تشجيع القطاا اخلاص-

 الثقافية واإلعالمية".

ويالحظ تركيز اخلطة على االسـتفادة مـن معطيـات العوملـة     

ووضع خطة  اإلجيابية، وأن يتم احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية،

وطنية للثقافة حسب اخلطة الشاملة للثقافة العربيـة، والعنايـة باللغـة    

ــد   ــة، وتأكيــ ــدا   العربيــ ــةَ  األهــ ــة اهلويــ ــاريَة العامــ ــة  احلضــ العربيــ

واإلسالمية للثقافة الوطنية، والتعامل بـوعي مـع انعكاسـات العوملـة     

دلل واستثمار إجيابياتها حما يعزز قدرات الثقافة الوطنية، وكل ذلك 

 خطة التنمية الثامنة. فـيتوجد سياسة ثقافية واضحة املعامل على أنه 

 ة:يشعالت الثقافامل

 فـــــيتشــــارك عاملهــــا العربــــي  اململكــــة العربيــــة الســــعودية

مشكالته الثقافية السابقة، فهي دولـة عربيـة الثقافـة، وكـل دولـة      

أو  فــي عربية هلـا خصوصـية داخـل عروبتهـا، حبكـم موقعهـا اجلغرا      

بــني  فـــيا الــديين أو التــارخيي، أو مســؤوليتها القياديــة فــال تناعمقهــ

عموم الثقافة العربية لكل العرب واختصاص كل قطر حما هو نابع 

 ه أو مسؤوليته.عمن موق

 تتفرا إو :السعودية ة إن مشعالت الثقاف

، وهذه هي ما سبق الكالم عنه، وهـي  مشعالت عامةــ أوق 

موحـد العناصـر ذو    لٌّبية، فهـي كُـ  العر مشكالت مشرتكة للثقافة

 خصائص واحدة، وهي مشكالت للثقافة السعودية.
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، وهذا ما سيتم تناوله هنا، فاململكة مشعالت فرعيةــ ثانيا

 ،ي إطار عروبتها، ال تعزهلا عن الثقافة العربيةـهلا خصوصية ثقافية ف

ولكنهــا حتملــها مســؤولية أكــرب ملــا وهبهــا اهلل مــن تــاري ، وجــذور   

ية، وقيادة إسالمية، ومن املشـكالت الفرعيـة الـيت طـرأت بعـد      عرب

أحداث احلادي عشر من سبتمرب والبث اإلعالمي املوجه حنو شـعبها  

 :ما يلي بصفة خاصة

خارجيـة وداخليـة   تسـعى أطـرا    و، وجود ثنائية ثقافية-1

بــني أبنائهــا، وهــذه الثنائيــة متعــددة   ةلتوســيعها، بغــرض إجيــاد فرقــ 

ناك ثنائية حنن واآلخر اليت تتحـدث عـن التعريـف    وليست واحدة، فه

مــن ميةــد ثنائيــة "، وهنــاك الــذاتبــاآلخر أكثــر ممــا تتحــدث عــن " 

املاضي لةيدًا ال مكان علـى خارطتـه للحاضـر، ويقابلـه مـن يلغـي       

اآلثار تارخيًا ناطقًا فـي من يرى ثنائية املاضي أو يعده ختلفًا، وهناك 

من ثنائية الدين، وهناك فـي للبدعة  وآخر ال يرى فيها إال أنها مبعث

ليربالي أو ثنائية استةلب مصطلحات تدور خارج الثقافة العربية مثل 

 ثنائيـة مواجهـة  علماني مقابل راديكالي أو سلفي، وهناك مـن صـنع   

من صنف ثنائية ميدان صراع، وهناك فـي بني املرأة والرجل كأنهما 

،واخلالصـة أن كـل   (1)صـورة منطيـة وصـورة غـري منطيـة     إىل الثقافـة  

فريق يدافع عن تصنيفه وإن كان يردد مفردات "احلوار" و"اإلصالح" 

ــيس      ــى اللســان ول ــرأي اآلخــر"، ولكــن كــل ذلــك عل فـــي و"قبــول ال

امليدان، وكل هذا التةاذب كرَّس االنشطار ومل يفتح فضاء جديدًا 

ملوقــع ثقافــة مميــزة، ال تكــون انغالقــًا علــى مــاٍض دون لحــيص وال 

                                                 
اخلارج، انظر ــ مثال ــ مقابلة مع  فـين األسابيع الثقافية هذا التصنيف يتكرر فيما ينشر من أخبار ع (1)

جريدة الرياض،  فـيد. أبو بكر باقادر وكيل وزارة الثقافة واإلعالم للعالقات الثقافية والدولية، املنشورة 

 .25،ص14675م العدد 28/8/2008هـ، 27/8/1429اخلميس 
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احــًا علــى واقــع جديــد دون هويــة، أمــا عبــارات مثــل "التعدديــة        انفت

الثقافية" أو "التنوع الثقايف" فهي ال تتةـاوز حـدود االنتصـار للـرأي أو     

 الرد على الطر  اآلخر.

ــى       ــى موقــع موحــد للثقافــة عل ــؤثر عل ــة متعــددة ت ــاك ثنائي هن

خريطــة التنميــة، مــا مل توجــد سياســة ثقافيــة مرســومة تنــتظم كــل   

 بوتقة هوية وطنية.فـي  فـيحلراك الثقامسارات ا

 اتوية الثقافية:-2

فــي  اهلوية الثقافية واحلضارية هي صمام األمان من الذوبان 

منطقـة الشـرق   بهـا  مراحل التحـديات التارخييـة كاملرحلـة الـيت لـر      

األوسط اآلن، ومن يطلع على جتربة دول معاصرة كفرنسا والصني 

يث عنـه يـدرك أهميـة هـذه النقطـة،      واليابان وغريها مما سـبق احلـد  

هوية ثقافيـة  حمافظة على فالتقدم العلمي غري كا  ما مل تصاحبه 

يف تنميتــه أن أي شــعب ال يصــطحب فـــي شــك كــذلك وال متأصــلة، 

 هويته الثقافية لن يستطيع مواجهة التحديات.

ومن أهم ما نبه إليه الدارسـون تهديـد العمالـة الوافـدة لـدول      

ليةــي للهويــة الوطنيــة لــدوهلا، وقــد عقــدت دولــة  جملــس التعــاون اخل

ملتقـى مستـه"ملتقى اهلويـة     الـيت استشـعرت اخلطـر    اإلمارات العربيـة 

الوطنيـة" وفيـه أطلـق الفريـق ضـاحي خلفـان قائـد شـرطة دبـي عبــارة          

ــد     ــارات ونفقـ ــبين العمـ ــي "أخشـــى أن نـ ــالم وهـ ــائل اإلعـ ــا وسـ تناقلتهـ

حيث أدى تدفق العمالة اإلمارات" وضرب الدارسون مثااًل بسنغافورة 

أمام  صاروا أكثريةا إىل انقالب التشكيلة السكانية فالصينية إليه

صــاروا هــم احلكــام وأهــل القــرار     ليني)املالويني( والســكان األصــ 

ي، وقد قام د. علي بن خليفة الكواري ـالسياسي واالقتصادي والثقاف
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م فيها بدراسة عن خطر العمالة الوافدة على دول جملس التعاون وقّد

وطــنهم ... أن فـــي إحصــاءات وممــا قالــه فيهــا:"إن مــن حــق املــواطنني  

ــائدة،         ــة الس ــي اللغ ــتهم ه ــة، ولغ ــة اجلامع ــي اهلوي ــويتهم ه تكــون ه

ومصاحلهم املشروعة عـرب األجيـال ومحايـة مصـاحلهم مـن التفكـك       

 .(1)والنكوص هي اخليارات واملوجه للقرارات العامة"

فــي  املعـامل وضـوح الشـمس     واضحة للثقافة الوطنية هويةإن 

وقـت  فــي  نة اهلويـة،  سَـ ننإىل َأ يـدعو  بعة النهـار ومـع ذلـك هنـاك مـن     را

حتافظ الثقافات األخرى ـ كما مثلنا ـ على هويتها الثقافية مـع أنهـا     

ــن َب ــمـ ــوطن ال    ن ـ ــدين وللـ ــاء للـ ــان االنتمـ ــف إذا كـ ــان، فكيـ ي اإلنسـ

يتنـافران،  ينفصـالن بـل "يتكـامالن وال يتعارضـان، ويتعاضـدان وال      

فحفــظ الــدين َأونىل الواجبــات وأهــم املهــام، كمــا أن صــالح الــديار    

فـي والدفاع عنها أمر جزمت به الشريعة، قال تعاىل:"وما لنا أال نقاتل 

ثقافــة فثقافــة الــدين و (2)خرجنــا مــن ديارنــا وأبنائنــا"ســبيل اهلل وقــد ُأ

ن التخلــي عــ األوىل وال تقتضــي  الــدنيا بكــل معارفهــا متكاملتــان، 

ويستوي  ،ثقافة الدين عن ثقافة الدنيالوال فصل  ،ثقافة البالد ولغتها

اخللل من يرى االقتصار على ثقافة الدين مع مـن يـرى االقتصـار    فـي 

وإن كان بعض  ،هوية غري متغريةعلى ثقافة الدنيا، واهلوية اجلامعة 

كتـب كـثريًا عـن احلفـاظ علـى اهلويـة       الكتاب قد ضاق ذرعًا حما ُي

ة ومنهــا اهلويــة الثقافيــة، ويــرى أن "التــذرع باهلويــة اليــوم مثــل  الوطنيــ

التذرع باخلصوصية باألمس، فحمـاة التقليـد والـتكلس واالنكفـاء     

                                                 
فـي  15248جريدة عكاظ، العدد  فـيمن إحصاءات مقااًل عن هذه الدراسة،  ل ما ورد فيها  نشرُت (1)

 م بعنوان "قبل أن يصبح اخلليةي هنديًا أمحر".26/5/2008هـ، 21/5/1429

 13130هـ العدد 9/9/1429من مقال بعنوان "الوطنية وأنسنة اهلوية" د. سعد الربيك، صحيفة اجلزيرة،  (2)

 من سورة البقرة. 246واآلية/ 26ص/
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على الذات والتقوقع فيها، وعدم مواكبة العامل املتحضر لن يعدموا 

إجيــاد ذريعــة لتكلســهم، حتــى وإن كانــت الذريعــة ال   فـــي الوســيلة 

نـا كمـا هـي ذريعـة اهلويـة... الـيت هـي مفهـوم         عالقة هلا أصـال بثقافت 

مستورد، وال عالقـة هلـا كقيمـة بقـيم أو مفـاهيم ثقافتنـا التقليديـة"        

"أن الــذي يفــوت علــى الكــثريين أن اهلويــة  وقبــل ذلــك قــرر الكاتــب

مفهوم متغري وليس ثابتًا، حمعنى أن ما يكون مفهومًا هلوييت اليوم قد 

 .(1)يتبدل غدًا"

ـــ     وهــذا كــالم يقتضــي  ــدافع عــن هويتهــا ـ ــيت ت أن فرنســا ال

ان ـوباألخص الثقافية ــ قد تتغري هويتها لتصبح إمليزيـة مـثاًل، وشتـ   

وا أحكـامهم علـى دراسـة علميـة كمـا      ـــ ن أقامـــ ن الدارسـني الذي ــبي

و ـــ ، وه (2)يـمـ ـث علـالم دون حبـ ـي الكـ ـرمـ ـن من يـيـوب أوردنا سابقًا

يف  ل إىل ردة فعل فهـو يقـول  لمية بيستند ملنهةية عـفي ال الم عاطـك

 مينهنها آراء تتذرع باحملافظة على اهلوية كثريًا، وتـت إ": املقال نفسه

حماولة )الهثة( لتربير فـي أنين ال أهتم كثريًا باحملافظة على هويتنا 

ــة     ــد )الباليــة( واملتخلفــة الــيت أجــدها عقب التمســك بالعــادات والتقالي

ية"وقد أوردته منوذجًا آلراء ال تعرت  كأداء يف طريق مسريتنا التنمو

على دراسة علمية ولـذا   َنبنواالجتماعي ومل ُي فـيوالتميز الثقاباهلوية 

 فـيفما الدليل ستخدم ألفاظًا لوال أمانة العلم لربأت بالقارئ عنها، ا

نطبـق هـذا علـى فرنسـا     )بالية( و)متخلفة( و)الهثة( وهـل ي  ألفاظ مثل

 مقابل آراء الدارسني للهوية. فـيذلك علميًا والصني مثاًل، وما قيمة 

                                                 
 .25ص/ 13123هـ العدد 2/9/1429آل الشي : التذرع باهلوية، صحيفة اجلزيرة  حممد عبد اللطيف (1)

 32اهلوية عند الدارسني الذي سبق ص/ فـيانظر الرأي العلمي  (2)
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يت الزامل حتت عنوان ولنوازن هذا الطرح حما كتبه م

 فـيمتحدثًا فيه عن تشوه صورة السعودي  (1)"اخرس يا سعودي"

هل حنن نريد بالفعل أن ،جيب أن نعر  ما نريد حقًا" اخلارج متسائاًل

ا وجهتنا حنو رننكون ممثلني لإلسالم وللمسلمني، أم أننا غّي

التحضر العاملي، واملدنية األرضية، وتغيري جلدنا من أجل أن يقبلنا 

حتى ال نضّيع ذاك، وال نكسب هذا" وهو مقال قال عنه زين  ؟العامل

طرح  فـيللدعوة اجلادة إىل التوسع  ٌل"أهن (2)العابدين الركابي

اسي" واإلعالمي والسي فـيمضامينه على املستوى الوطين العام: الثقا

سبتمرب  11مشريًا إىل أن التشويه لكل ما هو سعودي بعد أحداث 

كل شيء سعودي أو يرتكز عليه جمتمع السعوديني  م " ل2001

ادئ، التعليم، القضاء، النظام ودولتهم: اإلسالم، القيم، املب

ية" وخيتم بالدعوة إلجراء ياسي و االجتماعي والشخصية السعودالس

اخلارج وأن  فـيسباب تشوه صورة السعودي موسعة وصرحية ألدراسة 

توضع هذه الدراسة بني يدي جلنة وطنية عليا، وأن هناك"مسلمات 

ثابتة  مركز القدوة ـ جغرافيادينية ووطنية هي: أننا بلد مسلم، يف 

إىل هذا اخليار ، بإطالق، وخيارًا منهةيًا ــ وألنه البلد السابق

س معقواًل: ال باملنطق الوطين، هذا العصر، إذ لي فـيالعبقري العظيم 

ل املسلمون حبساب الرصيد التارخيي أن ُيْقب وال باالقتناع الديين وال

أمجعون ــ تقريبًا ــ على اإلسالم من جديد، وقد أعرضوا عنه دهرًا، 

                                                 
صحيفة االقتصادية، الصادرة عن الشركة السعودية لألحباث والتسويق، بتاري   فـينشر  (1)

 هـ7/8/1429

اخلارج: مصادر التشويه وأسباب استمراره( الصحيفة السابقة  فـي مقال عنوانه )صورة السعودي فـي (2)

 هـ.16/8/1429، 5424العدد
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على حني يدير سعوديون ظهورهم لإلسالم، وقد َسَبقوا إليه على 

 عبقرية املؤسس الكبري".مستوى الدولة واجملتمع بتوفيق اهلل ثم ب

نكــار هلــا اإلولنــدع آراء املتحــاورين بــني حفــاظ علــى اهلويــة و 

وأنها مفهوم متغري إىل إعالن الرياض الـذي صـدر عـن القمـة العربيـة      

هــــ 9/3/1428و8الريـــاض يـــومي  فــــيالتاســعة عشـــرة الـــيت عقـــدت  

وتأكيــد  م( الــذي دعــا إىل حتصــني اهلويــة العربيــة28/3/2007و27)

عـمم القـادة علـى    لثقافيـة املوحـدة، حيـث نـص اإلعـالن علـى "      اهلوية ا

العمـد اجلــاد لتلصـني اتويــة العربيـة ودعــم مقوماتهـا ومرتعماتهــال     

يف قلوب األطفال والناشئة والشباب وعقوهلم،  وترسيخ اقنتماء إليها

ــل      ــًا عنصــريًا، ب ــًا عرقي ــة ليســت مفهوم ــار أن العروب ــة  باعتب هــي هوي

املعرب فيها واحلافظ لرتاثها،  رلغة العربية دو، تلعب الثقافية موحدة

وإطـــار حضـــاري مشـــرتك قـــائم علـــى القـــيم الروحيـــة واألخالقيـــة        

واإلنسانية، يثريه التنوع والتعدد، واالنفتاح على الثقافـات اإلنسـانية   

األخرى، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية املتسارعة، دون الذوبان 

 ".أو التفتيت أو فقدان التمايز

إن هذا الـنص قـد حـّدد اهلويـة الثقافيـة حتديـدًا واضـحًا حمـا         

ــن مــوروث    ــه م دون  اوحيفــظ لايزهــ  ،اويطورهــ ،احمــا يثريهــ وحتمل

ذوبان، ولكـن التسـاؤل هـو أيـن موقـع الثقافـة بهـذه احملـددات علـى          

ــت       ــاك ثواب ــث تكــون هن ــة، حبي ــى خارطــة التنمي ــع أو عل أرض الواق

دون انهزامية ثقافيـة ال   ،الثقافةوروافد تثري  ،راسخة رسوخ اجلبال

 تنظر إال بعني اإلعةاب ملا ليل إليه.
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 اإلعالم املوج :-3

من أبرز مشـكالت الثقافـة السـعودية وسـائل اإلعـالم، ولـن        

أبالغ إن قلت إنه ال يوجد بلـد موجـه لـه إعـالم مثـل اململكـة العربيـة        

ملي االعــإلغــاء التوقيــت احمللــي أو  الســعودية، حبيــث يصــل األمــر إىل  

حملية  مناقشة مشكالت اجتماعيةوإىل  ،واستخدام توقيت السعودية

أو تعـين   من متحاورين غري سعوديني وكأن املشـكلة عامليـة   سعودية

، ولســت حباجــة إىل اإلشــارة إىل كثافــة مــا يبــث إذاعيــًا   املتحــاورين

وتلفازيًا وإلكرتونيًا، وما لتلئ به صفحات الصحف )عربيًا وعامليًا( 

قضـية   فــي تقذ  به املطابع من كتب، وكأن تغيري الوجه الثقاوما 

ولو توقفت الفضائيات العربية  ،من قضايا الغذاء أو الدواء يف العامل

خباصة عن الربامج املوجهة للسعودية ملا وجدت مادة لأل بها ساعات 

فربامج الواقع ضرامها شباب سعودي، والثري السعودي ُصّور  ،البث

قضــية حتشــر فيــه   أي د نســاء، واحلــوار اجلــاد حــول علــى أنــه مطــاِر

السـعودية ولـو مل يكـن هلـا صـلة باملوضـوع، وإعـالم اجلـنس اهلــابط         

)منتةًا ومدبلةًا( يسعى لتدمري احتشام اجملتمع وتفكيك األسرة ثـم  

التنافر بذر جاءت فضائيات إقليمية تلتها فضائيات شعبية تسعى إىل 

ثم جاءت مسلسالت بدوية  ة أو القبليةوزرع الفرقة اإلقليمية أو الفئوي

، وال تقل عنها نائمة مات وسحبه على احلاضر لبعث فتنة نبش ماٍضل

القنوات األجنبيـة  ال و ،الطائفية الفضائيات الدينية يف الدعوة للفرقة

علـى مـواطن اخلـال  وإحيـاء الـداثر      فيها ناطقة بلغة عربية تركز ال

 .(1)منها لتدمري الوحدة الوطنية

                                                 
تفتيت اهلويات وتفكيك الوحدات  فـيحماضرة بعنوان "دور الفضائيات  فـيتناولت هذه األمور بتفصيل  (1)

 هـ.10/3/1429نادي تبوك األدبي بتاري   فـيالوطنية" 
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 ،لشأن السعودي العام ليس حمرمًا تناوله من اإلعـالم اآلخـر  وا 

تركيــز تلـك الوســائل علــى مـا يتفــق مــع    فـــيينحصـر  ولكـن الكــالم  

توظيــف تلــك الوســائل فيمــا يغــري علــى و ،قيقــةاحلسياســتها ولــيس مــع 

  .الصورة الثقافية حما ترغبه ال حما هو حقيقة الثقافة السعودية

ــ لئال يبدو  قّدم رأي املعنيني بالثقافةوأنا هنا أحاول أن أ ،ولعلي 

هو د. حممد خضر  أخلص ما كتبه كاتب سعودي ًا ـشخصي ًااألمر رأي

 (1)حتت عنوان"حماكمة اإلعـالم العربـي: بـني السـم والعسـل"      الشيباني

أن توضــع التوجهــات التنمويــة والثقافيــة واألخالقيــة علــى    مقرتحــًا فيــه

أو تعزيزها،  هانقل الثقافات أو تغيري ـيفاخلارطة اإلعالمية ذات التأثري 

املقــال "وإذا كانــت )اخلطــة الشــاملة للثقافــة العربيــة(    فـــيوممــا جــاء 

الصــادرة عــن )املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم( قــد رأت عــام  

م أن أحـــد أبـــرز ســـلبيات الثقافـــة العربيـــة هـــي )ســـيادة اإلعـــالم  1985

 ذلك  إلعالمية قد تغريت كثريًا منذالرتفيهي السطحي( فإن اخلارطة ا

وميكن أن  ،التاري ، وذلك بهةمة الفضائحيات وبرامج صياح الديكة

أحشاء  فـينقول أن السيادة اآلن أصبحت لكثري من )السم( الذي ُينفث 

ــن        ــب م ــه الكات ــا" وممــا قّدم ــا وميســ  هويته ــا وعيه ــب عنه ــة ليغيِّ األم

وضع األقدام على  فـيحلل مقرتحات أن االستسالم ليس هو احلل، بل ا

أن اخلارطة اإلعالمية اليت تصحح املسار املنحر ، فقال:"ليس صحيحًا 

ــارة احلســّية،      ــي ســوى االستســالم ملــد اإلث ــار أمــام اإلعــالم العرب ال خي

واالنفعاالت املتشنةة، وثقافة االستهالك وقيم احلياة الغربية، ويؤكد 

التنمويــة والثقافيــة   اح بعــض وســائل اإلعــالم ذات التوجهــات   ذلــك مــ 

 وضع أقدامها على اخلارطة اإلعالمية". فـيواألخالقية 

                                                 
 .23ص/ 16568م العدد 2008سبتمرب  2هـ 2/9/1429جريدة املدينة، جدة،  (1)
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اململكـة العربيـة    فــي اإلعالم مشكلة من مشـكالت الثقافـة    

اإلعـالم املوجـه إىل ثوابتهـا،     فــي السعودية، وهي أكثر الدول العربيـة  

ولذا فإن رسم سياسة ثقافية على خارطة التنمية مهم جدًا، حما يواكب 

 ،بعيدة عـن اإلنشـائية  كون تلك السياسة وتسبتمرب  11بعد أحداث ما 

اخلطـة وفـق سياسـة     نفيـذ املالئـم لت  املاُلهلا  ًاومعتمد ،وحمددة للثوابت

ثقافيــة مرســومة علــى مســتوى اخلطــط الوطنيــة العامــة ولــيس وفــق مــا  

 قطاع واحد. فـييرمسه مسؤول 

 املناهج الدراسية:-4

لة على املناهج الدراسية منها ت محّنسبتمرب ُش 11منذ أحداث 

ر وتطوير املناهج الدراسية أم ،ما هو من اخلارج ومنها ما هو من الداخل

إىل جمتمع علم  ل هذه املناهج اجملتمَعال خال  عليه بل هو مطلوب لتحّو

تج شـعبًا يـدخل   ـنـ ـاالنتقـاد العـام للمنـاهج حمـا يطورهـا لت     لذا فوإنتاج، و

الـداخل   فــي كتـب  فق عليه، لكن املتابع ملـا يُ بالبالد العامل املتقدم مت

 فـــيحصــرها  ق املنــاهج الدراســية بــأنن واخلــارج يالحــظ أن النقــد ضــيّ 

املقررات الدراسـية وليسـت املنـاهج حمفهومهـا الواسـع مـن معلـم ومبنـى         

 دراسي ووسيلة تعلـيم أو البيئـة التعليميـة بشـكل عـام ثـم ضـيق مفهـوم        

توقع ممن ينية والعربية، وإن كان ال ُيمقررات العلوم الد فـي املقررات 

دأب على نشر ثقافة الكراهية من اخلارج بالسياستني الناعمة والقاسية 

دون أن يقــدم  نــة للشــعب وللمنــاهج وزر أحــداث معّيمّحــل  هإال ذلــك ألنــ

قد يكونون باألسلوب نفسه ن داخليًا نًا علميًا منهةيًا؛ فإن املنتقديبرها

ذلك، ولكـن األصـل أن املنـاهج الدراسـية      فـي تأثروا بذلك أو هلم رأي

اآلليـات   فــي من حـني آلخـر    قابلة للتطويرمرسومة وفق سياسة تعليمية 

كل العلوم وفق سياسة وطنيـة   فـيالثوابت، فتطوير التعليم  فـيوليس 

وال يكون صدى ألحداث قد يأتي مثلها فيما بعد، فبيئة  ،هو األساس

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

80 

 

مت املرأة وحفظت هلا هويتها، والتةربة رائدة عّلبيئة ـ مثاًل ـ تعليم املرأة 

 ى التعلـيم حتشـام، وأن يوجـد علـ   االظ وافـ احلتعليم وال فـيصارت مثااًل 

 ملحوظات ال يعين أن األصل حيتاج لتغيري.

التعليم الكالم حول التعليم كثري، وما كتب عنه كثري، و

ية جتمع التنم فـيوإذا وجدت له خارطة حتدد موقعه  هو أساس الثقافة

بني األصالة واالنتماء واالستفادة من كل التةارب الرتبوية فإن ذلك هو 

ف فذلك سيضعالعارضة ضوع لألهواء أو األحداث املطلوب، أما اخل

أدنى األحوال، ولعل مما يشري إىل اجلدية  فـيالثقافة واالنتماء والتنمية 

اث إىل االستفادة من األحداث إخضاع الطالب املرشحني لالبتع فـي

تأهيلية مدتها فصل دراسي كامل بدءًا من العام املقبل، وأنها  دورات

فصلني مستقباًل، ملعاجلة إرسال طالب  فـيقد تطور إىل سنة حتضريية 

هذه خطوة من خطوت و ،لة دون تأهيبيالثانوية إىل جمتمعات غربعد 

ة طريق تنمي فـيالطريق الصحيح بداية  ، وهيمعاجلة املوضوعات بعلمية

 .(1)صحيحةثقافة 

 اللغة العربية:-5

سبتمرب  11اليت جدت بعد أحداث  من املشكالت املهمة 

 وهي اللغة الوطنية فوق أنها لغة القرآن الكريم ،موضوع اللغة العربية

الذي نزل من مساء وطنها على أرضه، وهو واحد من الضغوط الثقافية 

متقدمة كفرنسا  وقد سبق أن أشرنا إىل مواقف دول ،للغة املهيمنة

 والصني واليابان وغريها.

أمساء احملالت  فـي هناك ترويج لأللفاظ األجنبية على األلسنة و 

اململكة  فـيرات عقدت لوهناك مؤ ،وسائل اإلعالم فـي التةارية و

                                                 
 فـيتصريح لوكيل وزارة التعليم العالي لشؤون االبتعاث، نشر  فـيورد اإلعالن عن هذه الدورات  (1)

 .13م ص/2008سبتمرب  17هـ 17/9/1429، 2910جريدة الوطن، أبها، العدد 
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منتدى جدة  فـياللغة اإلمليزية لغة رمسية كما حصل اختذت 

ملنتدى أصر على احلديث هذا ا فـياالقتصادي بل أن سفريًا أجنبيًا 

 ،أبناء البالد على احلديث باللغة اإلمليزيةأصر حني  فـيباللغة العربية 

رة للغة العربية، مهونة من الصحف حمق فـيت كتبت وهناك مقاال

شأنها وأنه ال دليل شرعيًا على شرفها وفضلها، وإن كان قد واجه هذه 

وع اللغة موضوع سيادي من أبناء البالد وضحوا أن موض املواقف طائفٌة

بلد إال بلغتها األم ودول العامل  فـيفضاًل من أن العلم واملعرفة لن يرسخا 

 شاهد على ذلك ومنها الدول اليت أشري إليها سابقًا.

غري أن أغرب من كل ما سبق القرار الذي اختذته وزارة الرتبية  

دل والتعليم ونشرته على موقعها اإللكرتوني، والذي حدث حوله ج

، ذلك القرار هو السماح للمدارس (1)ةكبري ونشرت حوله مقاالت كثري

البكالوريا األوربية  جاألهلية بإلغاء تدريس املناهج الوطنية وتدريس منه

تاري  الوطن  ما عدا مقررات الدين واللغة، وأضيف فيما بعد)

وأن تكون لغة التدريس هلذه املناهج األجنبية غري  (وجغرافيته

لى اللسان ، وبذلك اجتمع اخلطر الفكري مع اخلطر ع(2)العربية

فيما نشر عنه  أفضل ما عرب عن هذا اخلطر العربي املبني، ولعل من

فـي  بعنوان "بني التعليم األجنيب واحمللي" نشر مقال هلا فـيعزيزة املانع د.

"عكاظ" وخالصته أن تدريس مناهج أجنبية فيه فائدة على مستوى 

طر على مستوى اجملتمع، ففيه خطر على هوية األفراد، ولكنه خ

                                                 
مدارس التعليم العام"  فـيليمية بغري العربية كتاب بعنوان "تدريس املقررات التع فـينشرت تلك املقاالت  (1)

 م.2008هـ،1429، 1طالرياض، فـي فـيصدر من مركز محد اجلاسر الثقا

بعنوان "مع اإلصدار األخري  أثناء كتابة هذه السطور قرأت مقاال للدكتور حممد بن أمحد الرشيد (2)

 25ص 14715م العدد 7/10/2008هـ، 7/10/1429 ،جريدة الرياض فـي، "فـيملركز محد اجلاسر الثقا

ذكر فيه أن د. سعيد املليص نائب وزير الرتبية والتعليم أبلغه أن الوزارة أوقفت منح الرتاخيص ملزيد من 

هذه املدارس، وأن األمري بندر بن سعود بن خالد األمني العام ملؤسسة امللك فيصل اخلريية اليت تتبنى 

ت تلك املناهج إىل اللغة العربية برتمجتها إليها، وكلتا اخلطوتني مدارسها منهج البكالوريا الدولية حّول

 موفقتان يف العودة عن القرار.
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"إن ، وفيه االنتماء اليت تبذل الدول من أجل احلفاظ عليها كل غاٍل

 فـيهذه املدارس جبانب انتمائها إىل جمتمعات أخرى فإنها كذلك 

خلفيتها الثقافية ترتبط بثقافة تلك اجملتمعات اليت تنتمي إليها، ومن ثم 

الثقافة اليت تطرحها مدرستهم اليت ختتلف  فاملتوقع أن يتشّرب الطالب

عن ثقافة جمتمعهم بكل ما فيه من قيم وأفكار ومفاهيم، فينشأ 

الطالب وهم يشعرون باالنفصال عن جمتمعهم وبيئتهم وثقافتهم 

مسابقة  فـيحفل تكريم للفائزين  فـي و ،(1)ويصريون كالغرباء"

 فـيلتعليم ونشر ذلك الرياضيات والفيزياء صرح معالي وزير الرتبية وا

هـ"أن الوزارة تنوي تدريس مادتي الرياضيات 15/4/1428الصحف يوم 

 والفيزياء للمرحلة املتوسطة والثانوية باللغة اإلمليزية أو الفرنسية".

 ،غاية تومعلوم أن اللغة وسيلة لالستيعاب بالنسبة للعلوم وليس 

وفرنسا وماليزيا  بلدان كأملانيا والصني وكوريا فـيومل يرس  العلم 

ولو كان التدريس بغري لغة البالد وسيلة  ،وإيران وغريها إال بلغاتها

لرسوخ العلم لتفوقت دول أفريقيا العربية وغري العربية حيث تدرس 

 بلغات أجنبية وهي ترجع للوراء أكثر مما تتقدم لألمام.

وإجادتها وخباصة والكالم ليس عن تعلم اللغات األجنبية  

والباحثني فهذا أمر ال خال  عليه بل هو واجب على للعلماء 

ولكن الكالم عن إشكالية إبدال اللغة الوطنية بلغة  ،املتخصصني

أجنبية نطقًا وكتابة وتعليمًا وهذه هي اإلشكالية اليت ختالف أنظمة 

وتؤدي لتعةيم أبناء البالد فكرًا ولسانًا، وقد طالب العقاد  ،أساسية

العربية مع أن زمانه مل يصل إىل ما وصل إليه  زمنه حبماية اللغة فـي

وجود هةمة ثقافية  فـيزماننا وإن كان املناخ متشابهًا  فـياألمر 

                                                 
هـ، 5/4/1428ويوم  2134م، العدد 2007إبريل  21هـ، 4/4/1428انظر املقال يف عكاظ يوم  (1)

 .131ص/)سابق( الكتاب الصادر عن مركز محد اجلاسر  فـي.  و2135م، العدد 2007إبريل22
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:" ومن واجب القارئ العربي ــ (1)كتابة اللغة الشاعرة فـيأجنبية، فقال 

ب حبماية لسانه وال طاَلإىل جانب غريته على لغته ــ أن يذكر أنه ال ُي

لكنه مطالب حبماية العامل من خسارة فادحة تصيبه مزيد على ذلك، و

حما يصيب هذه األداة العاملية من أدوات املنطق اإلنساني، بعد أن بلغت 

مبلغها الرفيع من التطور والكمال، وأن بيت القصيد هنا أعظم من 

هذا الرمية يسدد إو القلب وق يق  عن  فـيالسهم القصيد كله؛ ألن 

ا قال هذا السهم موجه للقلب وال يقف عند " وهو كمالفم واللسان

اللسان وإذا طعن القلب مات اللسان، ورحم اهلل حافظ إبراهيم حني قال 

على لسان اللغة العربية مرتمحًا على رفات السابقني من عرب اجلزيرة 

 العربية:

 يعز عليها أن تلني قناتي أرض اجلزيرة أعظمًا فـيرعى اهلل 

ل اللغة الوطنية البد أن حيدد موقعها على واخلالصة أن ما يدور حو

 .خارطة التنمية الثقافية

 املرأة: -6

البلدان العربية  فـيال ختتلف املرأة السعودية عن املرأة 

األخرى، وما يقع على املرأة من ظلم اجتماعي لبعض النساء مشرتك 

وسائل اإلعالم العربية صورة  فـيوصورة املرأة  بني الدول العربية،

دراسة أعدت بالتعاون مع صندوق  فـيكما ورد  %80ية بنسبة سلب

األمم املتحدة اإلمنائي حتت عنوان "املرأة العربية واإلعالم" وهذه 

الصورة السلبية والتقليدية تتصل عادة حمدارك املرأة العقلية، 

خذ ذلك من تقارير صدرت وقدراتها الذهنية، وأخالقها، وجسدها وُأ

جريدة عكاظ السعودية  فـيم كما نشر 2005ــ1995 يبني عام

                                                 
اللغة العربية، مكتبة غريب،  فـيعباس حممود العقاد:اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبري  (1)

 .6القاهرة،ص

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

84 

 

عن  ريمهـ، وأكدت دراسة أجرتها د.عزة ك20/4/1428بتاري  

( أغنية فيديو كليب 300الفضائيات العربية على ) فـيصورة املرأة 

الفضائيات أن املرأة تظهر فيها مبتذلة ال دور هلا سوى  فـيتتكرر 

رتبطة بالسرير % من مالبسها م50إغراء الرجال وإثارة الغرائز، و

وقمصان النوم، ومعظم تلك الصور لفتيات صغريات يغرين بدخول 

 الفن.

الفضائيات وبقية وسائل  فـيتلك هي الصورة العامة للمرأة 

النظرة الدونية هلا من  ــإال قلياًلتلك الوسائل ــ اإلعالم، وال تتناول 

لحق بها أو ما ي العمل فـيمعاناتها والرجل حتى لو كان قريبًا هلا، 

ن جهدهن سنمن عنف، حتى النساء الالتي يظهرن للدفاع عنها كَر

 فـيملواجهة ذكورية الرجل وأظهرن أن العالقة بينهما عالقة صراع 

حياول انتزاع ما عند اآلخر أو التقليل من شأنه وقلما  كلٌّ ،معركة

، واخلالصة االعالقة عالقة تكامل ال تقوم احلياة بدونه أظهرن أن

كيز على اجلانب اجلسدي للمرأة دون جانب حقوقها أن الرت

 وواجباتها.

صارت زادًا زادت على ذلك بأن أما املرأة السعودية فقد 

تقتات به الفضائيات اخلارجية عربية وغري عربية، ومن يتابع ما 

يطرح حوهلا أو ما يوجه إليها من برامج يتبادر إىل ذهنه أنها لثل 

 فـيهي الوحيدة املهضومة احلقوق  مشكلة من مشكالت العامل أو

اإلعالم لتعطي  فـيوعسى أن تظهر دراسة عن املرأة السعودية  ،العامل

خلدمة املرأة أم لسكب املال أم هل هو ما يدور من نقاشات عنتائج 

وقد  ،لزلزلة احتشام اجملتمع بلبس لباس املشفق على املرأة ظاهرًا

فسه ال إلحقاق حق للمرأة، ن فـيثوب اإلصالح لغرض املناق ش يرتدي 
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مة حمحاور النقاش لريى ما فعليه أن يضع قائ نفسه شكوك فـيومن 

وما يهد  لتغيري ثقافة  ،وما يهد  للربح ،دمة املرأةيهد  خل

ومستغاًل ما يلحق باملرأة من نقص  ،اجملتمع مدغدغًا للعواطف أحيانا

احلةاب إعطائها حقوقها أحيانًا أخرى، وأكثر ما يطرح حول  فـي

حفل علمي  فـيواالحتشام بل قد تشن عليها محلة إذا هي ظهرت 

حمتشمة باحلةاب كما حصل مع د. ريم الطويرقي عندما كرمت 

 فـيباريس بالتعاون مع جامعة باريس  فـيمعهد العامل العربي  فـي

فيزيائي املنتج باللغة إطار السنة الدولية للفيزياء احتفااًل حمنتةها ال

 .(1)لم يكتب عن تفوقها بل عن ظهورها باحلةابالعربية، ف

أصبح  فـيالرتكيز على املرأة السعودية من أجل التغيري الثقا

أعماهلا أمرًا واضحًا وهو ليس للتغيري الذي ينهض باملرأة ويقدر 

املسار اإلعالمي الذي سبق  فـيا يسري حمأخذ العلمية واالجتماعية بل 

سلبية من أجل تغيري الثقافة الكالم عنه فريكز على الصورة ال

بل أبرز نوعية معينة من حميط األسرة واجملتمع  فـياالجتماعية 

النساء السعوديات وكأنهن املثقفات وحدهن وملعت أمساؤهن 

 .وسائل اإلعالم فـيوأعماهلن 

إىل تأسيس مجعية  دى ثلة من املثقفات السعودياتوقد تنا

وأمسينها )فضيلة( بصفتهن وسائل اإلعالم  فـيالدعوة إىل الفضيلة 

أنه البد من وقفة مراجعة أمام أعلن و ،املستهدفات من تلك القنوات

"الضغط اإلعالمي من بعض القنوات التةارية اليت تسعى بصورة 

و تزيد من تأزم ... اتوية الثقافيةمباشرة أو غري مباشرة إىل استالب 

سد، اجل رقه باهتمامات النصف األسفل مناجملتمع العربي، وتغ

                                                 
 12هـ 10/11/1426عكاظ  فـيكتبت عن ذلك مقااًل بعنوان "د. ريم الطويرقي وهوية االنتماء" نشر  (1)

 .14352م، العدد 2005ديسمرب 
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والتنمية واإلبداع والبناء،  بينما العامل أمجع يتةه حنو التقدم

 .(1)"ومواجهة التحديات احلضارية الكربى

ارتكزت اجلمعية على  وورد يف إعالن اجلمعية أيضا أنها

هـ، 1429رجب 15 فـيمقررات وتوصيات إعالن مدريد 

حيث ورد م الصادر عن املؤلر العاملي حلوار األديان 2008يوليو18

توصياته"التعاون بني املؤسسات الدينية والثقافية والرتبوية  فـي

واإلعالمية على ترسي  القيم األخالقية النبيلة، وتشةيع املمارسات 

فكك األسرة، ة، والتصدي لإلباحية واالحنالل وتاالجتماعية السامي

 وغري ذلك من الرذائل املختلفة".

خارطة التنمية حما  فـيهلا  فـياملرأة حتتاج لتحديد موقع ثقا

يتفق مع الكتاب والسنة والقوانني األساسية والتقاليد االجتماعية 

، والبد من ةقبل املدرسفة للنشء ثقِّوامل ،فهي املدرسة قبل املدرسة

سبتمرب مما هو موجه للمرأة بقصد التغيري  11مواجهة ما بعد أحداث 

 فية.حما حيقق رغبات اجلانب اآلخر الثقا فـيالثقا

 مقتحات وتوصيات:

 :فـياز  املقرتحات جيميكن إ

 اإلفادة من مقرتحات وتوصيات الدارسني العرب اليت سبقت.-1

احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية والعربية واإلسالمية، وترسي  -2

نفس كل مواطن فوق أي أرض وحتت كل  فـياالنتماء إليها كلها 

 مساء.

ية عامة عن الثقافة العربية وذاتية عن أن للمثقف السعودي مسؤول-3

 الثقافة الوطنية حبكم موقع بالده الديين والعربي والتارخيي.

                                                 
م العدد 28/10/2008هـ ، 28/9/1429ة فـي جريدة الرياض نشر إعالن هذه اجلمعية يف صفحة كامل (1)

 . http://www.fadhila.org، وأن موقعها للتوقيع هو 26ص/14706
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خطة التنمية الثامنة فيما يتعلق  فـيعمل آلية عمل واقعية ملا ورد -4

، فـيالرؤية املسقبلية للتطور الثقا فـيفما ورد  ،بالرؤية املستقبلية

من أهدا   فـية للقطاع الثقاوما نصت عليه اسرتاتيةية التنمي

 ،فر له اآلليات التنفيذيةاوتسيبقى تصورًا ورقيًا ما مل ت

 التعامل مع العوملة. فـيواالعتمادات املالية وخباصة 

معاجلة ما أشارت إليه الورقة من وجود ثنائية ثقافية حمسؤولية -5

 فـيوطنية وبوجود سياسة ثقافية تنتظم كل مسارات احلراك الثقا

بوتقة اهلوية الوطنية حبيث حتدد الثوابت ويفتح اجملال فيما  فـي

ات الفردية أو التأثريات مع عدم ترك جمال لالجتهادسواها 

 اخلارجية.

معاجلة ما تعرضت له صورة املواطن  فـيآن األوان للمصارحة  -6

جلده جبلد  ليغري اإلعالم عليه ما يلحو ،السعودي وهويته من تشويه

املشّوه  بالسكوت عن ذلك اإلعالم ة ال تعاجلغريه، وهذه حقيق

 للصورة.

وضع خطة وطنية واضحة املعامل، ممكنة التنفيذ ملواجهة اإلعالم -7

 املوجه للبالد من العرب وغري العرب.

الوقو  حبزم جتاه حماولة تهميش اللغة العربية والوصول إىل -8

نبية ت األجوالتفريق بني تعلم اللغاواجملتمع، التعليم  فـيحصونها 

 والتعليم بها ألبناء الوطن.

 الرتاجع عن تعليم مناهج غري وطنية لنشء البالد.-9

من وسائل اإلعالم  إيقا  محلة التشويه املوجهة للمرأة السعودية-10

ي ـحقها ف، مع إعطاء املرأة من أجل تغيري البناء األسريخباصة، 

ى حقوقها وعلى واالجتماعي حما حيافظ عل فـيالبناء التنموي الثقا

 احتشامها.
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 خالصة تنفيذية:

يف ظل السعي هليمنة ثقافة واحدة يف العامل اجلديد بعد أحداث 

م اليت هزت العامل ليس اقتصاديًا وعسكريًا بل 2001سبتمرب  11

ثقافيًا وفكريًا، برز اجتاهان لتحديد موقع الثقافة هما قوّي يسعى 

من احتكار املعرفة من  لفرض ثقافته وقيمه وطر  آخر مقابل حيذر

خالل الثقافة الواحدة ، وأن هناك ثقافة مشرتكة وثقافة وقيمًا لكل 

شعب، وكل فريق يريد أن يرسم موقعًا لثقافته، أحدهما يريد أن 

يبسط ثقافته على الكون واآلخر يريد رمسها على خارطة وطنه 

حفاظا على شخصيته، وهو صراع ال خيص العامل الثالث بل هو 

د بني الدول املتقدمة أيضًا فكل واحد يريد أن حيدد موقعًا موجو

لثقافته على تراب وطنه يف احلد األدنى، وجاءت دراسات كثرية 

 عربية وغري عربية حول هذا املوضوع، وهذا ما تتناوله هذه الدراسة.

ا عن سة ذلك من خالل ثالثة حماور: أوهلوقد تناولت الدرا

ثاني عن موقع الثقافة العربية والثالث عن مفهومي التنمية والثقافة وال

موقع الثقافة الوطنية السعودية، ومل توغل الدراسة يف مفهوم التنمية 

، يف فرتة قيق زيادة سريعة تراكمية دائمةوعرفتها إجرائيًا بأنها حت

من الزمن، يف اإلنتاج واخلدمات، نتيةة استخدام اجلهود العلمية 

كومية وغري احلكومية، موضحة لتنظيم النشاطات املشرتكة احل

تقسيم الدارسني نظريات التنمية إىل نظريات اقتصادية وأخرى تبعية 

ه الدارسون من الثنائية االجتماعية يف النظرية أبداوقد أشارت إىل ما 

االقتصادية يف دول العامل الثالث حيث رأوا أن البالد النامية ــ غالبا ــ 

العتقادها أن ذلك سيساعد على  تستورد أنظمة اجتماعية وثقافية

ولكن ذلك املستورد سرعان ما خيلق تضاربًا بني املستورد  ،التنمية
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ويوجد مشكالت أصعب من  ،لي يؤدي إىل تشتيت جهود التنميةواحمل

ت بالناحيتني االجتماعية والثقافية ينالتخلف، أما نظرية التبعية فقد ُع

ط االحتاد السوفييت وكانت ظاهرة إبان سيطرة الشيوعية قبل سقو

سبتمرب ومل يعد مريد التغيري  11لكنها تطورت بعد أحداث 

و باإلعالم، وقد االجتماعي والثقايف يرى ضريًا يف التغيري بالقوة أ

يغلف ذلك بغال  نشر الدميقراطية، مشةعًا على نشر ثقافة الرفاهية 

 يف اجملتمعات النامية اليت تلغي املنظور املستقبلي لألجيال.

ويرى الدارسون أن مفهوم التنمية ينبغي أن جيمع بني الرغبة 

يف الرفاه وعدم التغيري اجلذري يف منط احلياة أي املوازنة بني التطور 

واملعاصرة أي تقرير املستقبل من دون التخلي عن االلتزام األخالقي 

بالتنمية، ويبقى التداخل قائمًا بني اخلصوصية التارخيية للمةتمع مع 

 عات العاملية.التوق

عرضت الدراسة ما يدور لدى املعنيني من  مفهوم الثقافةويف 

  إىل اخلصائص املشرتكة تعريفها من الزاوية اليت ينظر منها املعرِّ

للشعوب أو يف إطار توجهات حبثية أو نتاج مرحلة تارخيية معينة، 

وأكثرها ذيوعًا  ،واكتفت الدراسة بالتعريف الذي فيه  ولية

تعريفات للباحثني العرب لتأخرها  3ايلور اإلمليزي وعرضتن تعريف ت

زمنيًا واحتوائها على كثري مما ورد يف التعريفات، فالثقافة يف 

تعريف  ولي ذلك الفكر الذي يشكل حياة البشرية فيكّون 

عاداتها، وحيدد قيمها ومعتقداتها، ويصنع آدابها وفنونها وعلومها 

ال تقتصر على املعار  واملعتقدات والقيم ويرسم حياتها املادية، فهي 

واملهارات وأمناط التفكري بل تشمل العناصر املادية اليت أنتةها 

اإلنسان من مبان وأطعمة ولباس وغريها، فهي نظام متكامل 
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للسلوك االجتماعي تدعمه األفكار والقيم وبقدر ما تكون متوافقة 

األفراد نتيةة ملا  يكون السلوك االجتماعي متوازنًا وتكون تصرفات

 لليه عليهم قيمهم الثقافية تبينوا ذلك أم مل يتبينوه.

موقع وعرفت الدراسة بكتابني أحدهما غربي وعنوانه 

البعد للدكتور هومي.ك.بابا، واآلخر عربي وعنوانه  الثقافة

 للدكتور سلمان رشيد سلمان. اقستاتيجي للمعرفة

ع الثقايف يف الدول وتناولت بإجياز موقع الثقافة يف الصرا

املتقدمة بني الواليات املتحدة األمريكية ومعها دول الغرب من جهة  

ودول الشرق كالصني واليابان من جهة أخرى، والصراع اآلخر بني 

الواليات املتحدة ودول أوروبا نفسها وفرنسا خباصة، ال سيما يف جمال 

بين حصونًا توحيد اللغات يف لغة واحدة هي اإلمليزية وكل منها ي

 حلماية ثقافته.

ثم عرضت الدراسة ملا ُيعر  بالشعوب البديلة يف األدبيات 

العلمية وهو جمتمع ثقايف افرتاضي يراد إحالله عن طريق وسائل 

االتصال يف دول الشرق وأوربا خبلق قيم ثقافية مناقضة لثقافته الوطنية 

قنية، أما الدول وما ُيواجه به هذا االخرتاق يف الدول املتقدمة يف الت

النامية فأوضحت الدراسة ما يروج هلا حتت تعبري القرية الكونية 

وأبانت رأي املثقفني يف هذا املصطلح بعد أن انسحب من املسافات 

املكانية والزمانية إىل الثقافة، وتراوحت االجتاهات للمثقفني بني إجياد 

ًا بني ثقافة موحَّدة، وتأكيد خصوصية كل ثقافة وأن هناك فارق

استهالك البضائع الغربية والتغريب الثقايف، وبعد مناقشة بإيراد اآلراء 

أن املعنيني بالثقافة مل هي املؤيدة واملعارضة وصلت الدراسة إىل نتيةة 

 يعد يبهرهم تعبري القرية الكونية وأنه ميكن االخرتاق من خالله

 .وختمت باملقرتحات والتوصيات
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 :(1)املصادر واملراجع

، آليات االحتالل األمريكي للعراق اتيجية التدمرياست -

السياسات االقتصادية( ــ اهلوية الوطنية ــ ونتائةه )الطائفية 

 م.2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1ط

، د. هادي نعمان اهلييت، ي الوعي العربيـإشعاليات املستقبد ف -

 م.2003كز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ، مر1ط

، د.نسيم اخلوري، اإلعالم العربي وانهيار السلطات اللغوية -

 م.2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1ط

، د. عبد اهلل زلطة، دار العصر اصديث فـياإلعالم الدولي  -

 م.2001هـ، 1421الفكر العربي، القاهرة 

حةاب، دار الفةر  د. حممد منري اإلعالم والتنمية الشاملة -

 م.2001، القاهرة، 3لتوزيع،طللنشر وا

، متاهات اإلنسان بني احللم الثقافة العربية فـياقغتا   -

، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1والواقع، ط

 م.2006

، 1، د. سلمان رشيد سلمان، طالبعد اقستاتيجي للمعرفة -

 م.2004مركز اخلليج لألحباث ، دبي، 

، دار 1ليمي،ط، د.محيد جاعد الدالتخطي  اإلعالمي -

 م.1998عمَّان،  ،الشروق للنشر والتوزيع

، مدارس التعليم العام فـيتدري  املقررات بغري اللغة العربية  -

، فـي، صدر عن مركز محد اجلاسر الثقا1عدة كتاب، ط

 م.2008هـ ،1429الرياض، 

                                                 
آثرنا الرتتيب حسب اسم الكتاب وليس اسم الكاتب، ألن عددًا من الكتب لعدد من الكّتاب، أو  (1)

 تقارير خطط تنموية.
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، د.هبة شاهني، الدار املصرية التلفميون الفضائي العربي -

 م.2008هـ، 1429 ، القاهرة،1اللبنانية، ط

، رؤية إعالمية من منظور منهةية الثقافة العربية والفضائيات -

، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1التحليل الثقايف، ط

 م.2003

، د. راسم حق اقتصال وارتباط  مبفهوم اصرية والدتقراطية -

اجلمال، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، 

 م.1994

، وزارة اململعة العربية السعودية فـيالتنمية الثامنة خطة  -

 االقتصاد والتخطيط.

الصادر عن  ، التقرير النهائياخلطة الشاملة للثقافة العربية -

 الكويت، ذات السالسل. م،1985عام  اجلامعة العربية

، حترير د. حممد البشر، غيناء فـياقتصال الثقا فـيدراسات  -

 م.2003هـ ،1423، 1للدراسات واإلعالم، ط

، 1، د. عبد الرمحن عزي،طنظرية اقتصال فـيدراسات  -

 م.2003مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت، 

، عالقات الوطن العربي فـيالدولة والقو  اقجتماعية  -

، مركز دراسات 1التفاعل والصراع، د. ثناء فؤاد عبد اهلل، ط

 م.2001الوحدة العربية، بريوت، 

نصوص  =اململكة العربية السعودية فـي يةاإلعالمالسياسة  -

 أنظمة املطبوعات والنشر.

، د. عائض الردادي، صدر الفضائيات العربية فـيضياا اتوية  -

هـ 1421، احملرم 37الرياض مع عددها  فـيعن اجمللة العربية 

 م.2000، مايو 
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، مركز دراسات 1، عدة باحثني، طالعر  واإلعالم الفضائي -

 م.2005بريوت، الوحدة العربية، 

، 1، عدة باحثني، طالعوملة وتداعياتها على الوطن العربي -

 م.2003مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

 ، عباس حممود العقاد، مكتبة غريب، القاهرة.اللغة الشاعرة -

، 1، د. أمحد الضبيب، طعصر العوملة فـياللغة العربية  -

 م.2001هـ ، 1422مكتبة العبيكان، 

، د. ساعد العرابي تأكيد اتوية الوطنية فـي مإلعالمسؤولية ا -

، 18الرياض، العدد  فـياحلارثي، صدر عن اجمللة العربية 

 م.1998م، أكتوبر 1419اآلخرة  ىمجاد

 م.1999، العدد األول لعام جملة إذاعات الدول العربية -

، رصد لنتائج الدراسات اليت درست املرأة املرأة واإلعالم العربي -

 العربي، صدر عن مركز زايد للتنسيق واملتابعة، واإلعالم

 م.2001أكتوبر  أبوظيب

، 1، د.هومي . ك. بابا، ترمجة ثائر ديب، طموقع الثقافة  -

 م.2006املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، 

، 1، د. صباح ياسني، طالنسق القيمي وهيمنة القوةاإلعالم:  -

 م2006مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

 فـي، وزارة الثقافة واإلعالم نصوص أنظمة املطبوعات والنشر -

 هـ2،1426اململكة العربية السعودية، ط

 املقاقت:

، ميب الزامل صحيفة االقتصادية، اخرس يا سعودي -

 هـ.6/8/1429الرياض، 
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، د. عزيزة املانع، جريدة عكاظ، واحمللي بني التعليم األجنا -

م، والعدد 2007إبريل  21، هـ4/4/1428، 2134جدة، العدد 

 م.2007إبريل  32هـ، 5/4/1428، 2135

، حممد بن عبد اللطيف آل الشي ، صحيفة التذرا باتوية -

 هـ.2/9/429، 13123اجلزيرة، الرياض، العدد 

، جريدة تصريح لوكيد وزارة التعليم العالي لشؤون اقبتعاث -

 م.17/9/2008هـ، 17/9/1429، 2910الوطن، أبها، العدد 

، د. عائض الردادي، جريدة ريم الطويرقي وهوية اقنتماء -

ديسمرب  12هـ ، 10/11/1426، 14352عكاظ ، جدة، العدد 

 م.2005

: مصادر التشويه وأسباب استمراره، اخلارإ فـيصورة السعودي  -

زين العابدين الركابي، صحيفة االقتصادية، الرياض، العدد 

 هـ.16/8/1429، 5424

، د. عائض الردادي، ي هنديًا أمحرقبد أن يصبح اخلليج -

هـ 21/5/1429، يف 15248جريدة عكاظ ، جدة، العدد 

 م.26/5/2008

، د. حممد خضر حماكمة اإلعالم العربي: بني السم والعسد -

، 16568الشيباني، جريدة املدينة، جدة، العدد 

 م.2/9/2008هـ، 2/9/1429

حممد بن ، د. فـيمع اإلصدار األخري ملركم محد اجلاسر الثقا -

، 14715أمحد الرشيد، جريدة الرياض، العدد 

 .7/10/2008هـ، 7/10/1429

، د. سعد الربيك، صحيفة اجلزيرة، الوطنية وأنسنة اتوية -

 هـ.9/9/1429، 13130الرياض، العدد 
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 لقاءات:

لقاء أجرته جريدة الرياض مع وكيل وزارة الثقافة واإلعالم 

 .14675ـ، العدد ه27/8/1429للعالقات الدولية، اخلميس 

 اإلعالنات:

 فـية الدعوة إىل الفضيلة يعمن مؤسسي مج الرسالة األوو

" من أجل إيقا  فضيلةوسائل اإلعالم، إعالن من مجعية "

جريدة الرياض  فـيصفحة كاملة  فـيالتدهور األخالقي، نشر 

م مذياًل باسم 28/9/2008هـ 28/9/1429 فـي 14706العدد 

 ( مثقفة سعودية.15)
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 هذا الكتاب

يف ظل السعي هليمنة ثقافة واحدة يف العامل اجلديد بعد أحداث 

ليس اقتصاديًا وعسكريًا بل  م اليت هزت العامل2001سبتمرب  11

اجتاهان لتحديد موقع الثقافة هما قوّي يسعى  برز ؛ثقافيًا وفكريًا

لفرض ثقافته وقيمه وطرف آخر مقابل حيذر من احتكار املعرفة من 

ثقافة الواحدة ، وأن هناك ثقافة مشرتكة وثقافة وقيمًا لكل خالل ال

شعب، وكل فريق يريد أن يرسم موقعًا لثقافته، أحدهما يريد أن 

يبسط ثقافته على الكون واآلخر يريد رمسها على خارطة وطنه حفاظا 

على شخصيته، وهو صراع ال خيص العامل الثالث بل هو موجود بني 

ل واحد يريد أن حيدد موقعًا لثقافته على تراب الدول املتقدمة أيضًا فك

وطنه يف احلد األدنى، وجاءت دراسات كثرية عربية وغري عربية حول 

 من خالل ثالثة حماور: هذا الكتابتناوله يوهذا ما هذا املوضوع، 

حول مفهوم التنمية ومفهوم الثقافة والتجاذب حول موقع  احملور األول:

دول، وإجياد شعوب بديلة، والتساؤل حول تعبري "القرية الثقافة يف ال

 الكونية" واجتاهات املثقفني حول ذلك.

حول موقع الثقافة العربية والسياسة الثقافية العربية  احملور الثاني:

ومشكالت الثقافة العربية، والدراسات حول اهلوية الثقافية العربية، ثم 

 مقرتحات.

الوطنية السعودية، وسياستها وخطتها  موقع الثقافة احملور الثالث:

ومشكالتها ومقرتحات حول ذلك، وهو يتناول الثقافة بصفتها جزءًا من 

 الثقافة العربية وإن وجدت خصوصية هلا.
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 هـ1430بن سامل الردادي ،  عائض بن بنيه  

 

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

 بن سامل ، عائض بن بنيه الردادي      

 بن سامل الردادي .  /عائض بن بنيهموقع الثقافة على خارطة التنمية           

 هـ.1430الرياض، -

 سم 21×14ص؛ 98

 978ــ603ــ00ــ1900ــ7ردمك: 

 

التنمية -العامل العربي-3  الثقافة العربية-2 الثقافة -1

 االجتماعية  أ. العنوان   

 هـ601/1430   301.29ديوي

 

 هـ1430/ 601رقم اإليداع : 

 978ــ603ــ00ــ1900ــ7ردمك: 

 45209العنوان : ص.ب 

 11512الرياض              

Ibn-Jammal@hotmail.com 

 

 عبري بنت عائض الردادي الصـــــف اآللــي:

 مجانة بنت عائض الردادي تصميم الغالف:

 م2009هـ/1430الطبعة األوىل 

 حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

 

 ح
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 خارطة التنمية علىموقع الثقافة 

 م(2001سبتمرب  11)بعد أحداث 

 

 

 

 

 

 د. عائض الردادي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 املقدمة:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وآله  

 الطاهرين، وأصحابه امليامني، وبعد:

األول دعاني نادي تبوك األدبي للمشاركة يف ملتقاه الثقايف 

املنعقد حتت عنوان "الثقافة والتنمية" خالل الفرتة من 

هـ، فكانت املشاركة بهذه الدراسة اليت حاولت 21/11/1429ــ19

سبتمرب  11أن تعرض مشكالت الثقافة العربية وحلوهلا بعد أحداث 

 م.2001

فأنا  الدراسةين لست كاتب هذه إن كان لي أن أدعي أنو 

عيت ذلك فأنا مل أجاوزها أيضًا، فقد جاوز احلقيقة، وإن ادمل أ

اطلعت على ما وقع حتت يدي مما تناول الثقافة العربية من دراسات 

، الدراسةهذه  فـيوحاولت أن أرصد آراء املعنيني بالثقافة  وحبوث،

والدراسات كثرية لكنين حاولت ــ قدر الطاقة ــ أن أخلص ما صدر 

ن نتائج أو أوصوا به من وما توصلوا إليه م ،عن الدارسني من آراء

ليست رأيًا  الدراسةكل ذلك من أجل أن تكون هذه  ،مقرتحات

أحاديًا بل مجلة من آراء الدارسني الذين قضوا الساعات من أجل أن 

وسريد  الدراسةهذه  فـيميدوا أمتهم بتلك الدراسات اليت أشري إليها 

 فهرس املصادر. فـيسرد هلا 

 ر:حماو 3ولقد تناولت الدراسة  

مفهوم التنمية ونظرياتها عند املختصني، ثم مفهوم  احملور األول:

الثقافة عندهم أيضًا واختيار التعريفات الشمولية للثقافة باملفهوم 

 الواسع الشامل للناحيتني املادية واملعنوية.
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خارطة  علىلثقافة ملاذا مت اختيار موقع ا الدراسةثم بينت  

هذا الشأن من مؤلفات عند العرب  فـيبعض ما صدر التنمية، موردة 

 11ضوء حرص كل ثقافة على موقع هلا بعد أحداث  فـيوغري العرب 

ت العامل ليس اقتصاديًا وعسكريًا بل ثقافيًا هزم اليت 2001سبتمرب 

إلجياد شعوب بديلة  املسيطرة ثقافاتالوفكريًا أيضا، وكيف سعت 

 آخر،ولكن عقوهلا حتمل فكر بلد  ،تعيش على أرض وطنها

ما طرحه الباحثون من تساؤل )هل القرية الكونية  الدراسةوناقشت 

 ذلك. فـيحقيقة أم خيال؟( واجتاهات املثقفني 

)موقع الثقافة العربية( والسياسة  فقد تناول احملور الثانيأما  

ت عن اجلامعة العربية ثم الثقافية العربية وخطتها الشاملة اليت صدر

من خالل دراسات املعنيني بالثقافة ثم مشكالت الثقافة العربية 

مع احلرص على مقرتحات وتوصيات أوصى بها الدارسون أيضًا، 

صار بكل وسائله ، وألن اإلعالم م حصرها يف نقاطث بنصها إيرادها

سبتمرب فقد مت  11هو الوسيلة الكربى لنشر الثقافة بعد أحداث 

ما سون أو تناول املوضوع من هذه الزاوية ثم ما أوصى به الدار

 ي هذا اخلصوص.ـاقرتحوه ف

وقد  ،عن موقع الثقافة الوطنية السعودية واحملور الثالث 

ومل تقتصر الدراسة على طرح تساؤل وملاذا مت تناول الثقافة العربية ُي

، واجلواب أن الثقافة السعودية جزء من الثقافة الثقافة الوطنية

وكل مشكلة  ،اضرًاًا وال حماضيالعربية ال ميكن عزهلا عنها ال 

للثقافة العربية هي مشكلة للثقافة السعودية ثم إن خطة التنمية 

التصورات اليت تتمحور حوهلا الرؤية املستقبلية  فـيالثامنة قد أشارت 

 فـيحماورها توسيع مشاركة الفاعلني من أن  إىل فـيللتطور الثقا
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اليت  للثقافة العربيةجمال الفكر والثقافة حسب اخلطة الشاملة 

صدرت عن جامعة الدول العربية، فالثقافة الوطنية دائرة صغرى 

تدادها التارخيي وواقعها داخل دائرة كربى هي الثقافة العربية بام

به خطة التنمية الثامنة تقليص االنعكاسات  ثم إن مما حفلتاملعاصر 

 يفـواإلفادة من اإلجيابيات، والرؤية املستقبلية  ،السلبية للعوملة عليها

التصورات اليت تتمحور فيها احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية و

 الرؤية وأهدافها العامة.

املشكالت الثقافية الفرعية للثقافة  الدراسةوتناولت  

أن ما القارئ  ليعلم لكتاب السعودينيبعض ا، موردة آراء لالوطنية

اجملال ح ن اهلد  هو الوصول إىل نتيةة تفتطرح ليس رؤية أحادية؛ أل

لإلفادة من الثقافات مع احلفاظ على اهلوية الوطنية حبيث ال يكون 

ضوابط تأخذ املفيد بل بانفتاح بال حدود  أوهناك انغالق مفسد 

 تم احملور بتوصيات ومقرتحات.وتنفي اخلبث، ثم ُخ

أن جيلي الصورة أمام  فـيوبعد فقد بذل الكاتب اجلهد  

 ذلك؛ فالثقافة حمحيطها ، واألمل أن يكون قد وفق إىلالقارئ

العربي والوطين تتعرض ملرحلة من أهم املراحل التارخيية ومسؤولية 

أي بلد هو صمام  فـيزمانه مسؤولية كبرية، فاملثقف  فـياملثقف 

 فأينا لألجيال من بعده، زمانه ونقله فـيحفظها  فـي فـياألمان الثقا

هذه حاولت  موقع الثقافة واملثقف على خارطة التنمية؟ ذلك ما

 اإلجابة عليه مدعمًا بآراء املعنيني بالثقافة. الدراسة

وقد استفاد الكاتب من التعليقات عليها عندما عرض  

ملخصها يف ملتقى تبوك الثقايف، كما دفع بها إىل د. بدر أمحد 

 كريِّم فأفاد مما أبداه من ملحوظات.
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ائعة والبد من التنويه أن هناك ألفاظًا أجنبية أو أخطاء ش 

ا استقاه الكاتب من الدارسني وقد أبقى أكثرها على موردت في

حاله حفاظًا على النص، ونبه حينًا إىل الصواب وتركه حينًا آخر 

 .هاكتفاء بهذا التنوي

 واهلل اسأل التوفيق والتسديد.

 عائض الردادي

 املدينة املنورة

 هـ.1429رمضان  28
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 احملور األول

 موقعاهما:مفهوما التنمية والثقافة و

 مفهوم التنمية ونظرياتها:

مفهومات كثرية للتنمية لن نوغل فيها، وسنقتصر بقدر هناك 

 ًاوإن كانـت التنميـة جسـم    فـياإلمكان على ما يتعلق باجلانب الثقا

يصعب فصل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية عن اجلانب  متكاماًل

 ي.ـالثقاف

فاع الشيء من موضعه من النمو وهو ارت التنمية من حيث اللغة

وميكن أن نتصور هذا بالنسـبة   ،إىل موضع آخر، ومناء املال زيادته

ــأن نقــول  ــه مــن مســتوى إىل  إن منــو اجملتمــع يعــ  :للمةتمعــات ب ين نقل

ـــيمســتوى أفضــل   ــاة،   ف وأوجــم مــا تعــن تعريــ    كــل أمنــاط احلي

أنهـا "عبــارة عــن حتقيــق زيــادة ســريعة تراكميــة   إجرائيــًا التنميـة بــ  

نتيةة استخدام  ،اإلنتاج واخلدمات فـي ،عرب فرتة من الزمن ،ةودائم

 (1)اجلهود العلمية لتنظـيم األنشـطة املشـرتكة احلكوميـة والشـعبية"     

ل منـو دخـل   دتعريفها، فمنهم من يرى أنها معـ  فـيوللعلماء اجتاهات 

دولة مـا، ويقـاس وصـف الدولـة      فـيمن إمجالي الناتج القومي  الفرد

ر إذا وصــل دخــل الفــرد إىل مســتوى نظــري معلــوم، بالتقــدم أو التــأخ

بعـض اجملـاالت مثـل     فــي ومنهم من يربط التنمية بعـدد مـن الـتغريات    

التعلـيم والصـحة والقـوى العاملـة والتغذيـة وغريهـا، واالجتـاه الثالـث         

األلف بالنسبة  فـينسمة  2يقيس التنمية باملعدل العالي للمواليد وهو 

 .(2)من ذلك بالنسبة للتأخر لوصف الدولة بالتقدم وأكثر

                                                 
 م.2001، دار الفةر للنشر والتوزيع، القاهرة،3، ط33د. حممد منري حةاب: اإلعالم والتنمية الشاملة/ (1)

 .33للتفصيل انظر املرجع السابق/ (2)
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الدول النامية  فـي النظريات اليت تعاجل التنميةويسمى العلماء 

هـتم بدراسـة اقتصـاد الـدول     أمـا النظريـات الـيت ت    (1)بنظريات التنميـة 

وهــذه األخــرية تهــد  إىل توضــيح   ،املتقدمــة فتســمى نظريــات النمــو 

لتغلب عليها أما األخطار اليت تواجه اقتصاد الدول املتقدمة وحماولة ا

نظريــات نظريــات التنميــة املختصــة بالــدول املتــأخرة فيقســمونها إىل   

وتعنى  نظريات تبعيةتعنى باالقتصاد واإلنتاج، وإىل  للتنمية اقتصادية

النظريـات اققتصـادية   بالتنمية مـن الناحيـة االجتماعيـة والثقافيـة، و    

ي أن االقتصاد أ الدفعة القوية: نظرية نظريات هي عنهاتتفرع  للتنمية

طريق التنمية وذلك بإقامة صناعات  فـيحيتاج إىل دفعة قوية لينطلق 

أن  عــينوت النجــاةقــار  متكاملــة ذات إنتــاج ضــخم ثــم تــأتي نظريــة   

سـكان العـامل   الدول الغنيـة تعـيش داخـل قـارب مـاة مـزدحم وبقيـة        

حبر اجلوع ولو مسح هلـم بالتشـبث بالقـارب فـإن مصـريه       فـييغرقون 

النمــو وتلــي هــذه النظريـة نظريــة  ولــذا علــيهم حتديـد النســل،  الغـرق  

ف أي منهما عن اآلخر يعوق منوه، بني الزراعة والصناعة فتخلُّ املتوازن

تعين بدء التنمية بالصناعات الثقيلة اليت  النمو غري املتوازنثم نظرية 

 .ثم تنتشر التنمية تلقائيًا

ــاك   ــاد وهنــ ــد اققتصــ ــات ملراحــ ــة ا  نظريــ ــي: مرحلــ ــع هــ جملتمــ

فمرحلــة  ،التقليــدي، فمرحلــة التهيــؤ لالنطــالق، فمرحلــة االنطــالق 

إال بقدر  فهذا جانب اقتصادينظرية االقتصاد ال تعنينا هنا والنضج، 

البد من اإلشارة إىل جانـب مهـم وهـو أن    عالقتها بالتنمية الثقافية، و

 ،دارسي النظريـة االقتصـادية أشـاروا إىل جانـب مهـم غـري اقتصـادي       

، وهذه نظرية الثنائية اقجتماعيةاالقتصاد وهو  فـي ًاله تأثري لكّن

                                                 
  50ــ 36انظر املرجع السابق/اآلتية ونظريات مراحل االقتصاد زيد عن نظريات التنمية للم (1)
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ـــ غالبــا ــــ تســتورد أنظمــة اجتماعيــة    النظريــة تــرى أن الــبالد الناميــة ـ

ذلك سيساعد على التنمية، إال أن هذا املستورد وثقافية العتقادها أن 

تورد وآخـر حملـي،   نظـام اجتمـاعي مسـ    بـني ما خيلق تضاربا سرعان 

إىل تشتيت جهود التنمية وخلـق مشـكالت أصـعب مـن      وهو ما يؤدي

 التخلف نفسه.

فهي تقابل نظرية التنمية والتحديث السابقة  نظرية التبعيةأما 

إطار الرأمسالية الغربية، ولذا جعلت نظريـة   فـياليت تدور اقتصاديًا 

ــة احلــل االشــرتاكي أساســًا ملعاجلــة    ــة   التبعي املشــكالت االجتماعي

ــة،  ــة فـــي وأهــم مــا املختلف ــني دولــتني إحــداهما     التبعي ــا عالقــة ب أنه

مسيطرة اقتصاديًا والثانية خاضعة هلا كما كان احلال قبل سقوط 

وصـدر عـن هـذه النظريـة مصـطلحات مثـل "دول        ،االحتاد السـوفييت 

مقابـــــل مصـــــطلحات "اجملتمعـــــات  فــــــياهلامش"و"الـــــدول التابعـــــة" 

ات التنميـــــة التقليديــــة"و"العامل الثالـــــث" الـــــيت اســـــتخدمتها نظريـــــ 

 االقتصادية الغربية.

تعين نقـل اجملتمعـات    ص  بها العامل الثالثالتنمية اليت ُو إذًا

حالـة   أي مـن من حالـة إىل حالـة أفضـل أو مـن حيـاة إىل حيـاة أفضـل        

التخلف إىل حالة التنمية أو التحضر أو التقدم، وقد الحظنا أنـه مـن   

، واالجتمـاعي  فــي قابالث خالل النظريات السابقة اختلط االقتصـادي  

 تقتصر تنميـة العـامل الثالـث علـى التنميـة االقتصـادية بـل  لـ        فلم ت

حتت غطاء التطـوير االقتصـادي، وصـار     فـيالتغري االجتماعي والثقا

العامل الثالث ميدانًا لصراع الفكر والثقافة الوافدة عليه، كل جهة 

يـد  مرو أن هـ  زماننـا  فــي وما تغـري  تروج لثقافتها حتت غطاء التنمية، 
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التغـيري بـالقوة أو    فــي مل يعد يرى ضـريًا   فـيالتغيري االجتماعي والثقا

 .نشر الدتقراطيةف بغال  جديد هو غّلوقد ُي ،باإلعالم

كـل ضـلع    للتنمية أضالعًا ثالثة متساويةيرى الدارسون أن و

ــادية واالجتماعيــة         ــة: االقتص ــة الثالث ــاد التنمي ــن أبع ــد م ــن ُبعن ــرب ع يع

جملــاالت ويــرون أن هــذا املثلــث مل يعــد كافيــًا لتحديــد ا   والثقافيــة،

ئـر متداخلـة لثـل حمـاور     الشـاملة دوا لتنميـة  احلقيقية للتنمية وإمنـا ل 

 (1)تبادل التأثري فيما بينهاالتنمية و

تعــريفهم هلــذا املفهــوم، فكــل  فـــي"وخيتلــف املهتمــون بالتنميــة 

وتشــري  (2) "ل املصــطلح أيــديولوجيا تــرتبط حبقــل معرفتــه واحــد حيّمــ

يكـون للمةتمعـات الوطنيـة     هأنـ  ينبغـي  هد.ثناء فـؤاد عبـد اهلل إىل أنـ   

التزام بفكرة أن التنمية والتطور شيئان جيدان وأن الركود سـيء،  

ــة وأن  ــتمكن  اجملتمعــات الوطني ــزام بهــذه الفكــرة    قــد ال ت مــن االلت

الـيت تـرى   "بسبب تركز القوى الكاحبة بيد السلطات غـري الوطنيـة   

نمية تهديدًا ملصاحلها وقوتها" وأن تنمية اجلانب االستهالكي التفـي 

لــدى الفــرد دون األطــر اهليكليــة للمةتمــع خيــدم احلكومــات غــري    

ــة،  ــالوطني ــة تلغــي املنظــور    ةظــاهر توإن كان ــة زمني ــة ملرحل الرفاهي

 .(3)املستقبلي لألجيال

ميثل امليل للةمع بني  مفهوم الناس للتنميةو"ميكن القول إن 

 ه املـادي، وعـدم التغـيري اجلـذري فــي     ي احلصول على الرفاـة فالرغب

منط احلياة االجتماعية أي املوازنة أثنـاء التطـور والنمـو بـني املـوروث      

                                                 
 .56انظر املرجع السابق/ (1)

، 1الوطن العربي، عالقات التفاعل والصراع، ط فـيد.ثناء فؤاد عبد اهلل: الدولة والقوى االجتماعية  (2)

 .13م، ص/2001سات الوحدة العربية، بريوت مركز درا

 .14و13نظر املصدر نفسه/ا (3)
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أي حيق لكل بلد أن يقرر مستقبله من دون التخلـي عـن    ،واملعاصرة

االلتزام األخالقي اخلاص بالتنمية، لكـن يبقـى التـداخل قائمـًا بـني      

 .(1)رخيية للمةتمع مع التوقعات العاملية"اخلصوصية التا

 مفهوم الثقافة:

وصلت ال يوجد للثقافة معنى جامع مانع، وهلا تعريفات كثرية 

، وعلـى كـل تعريـف مآخـذ،     (2)وقد تزيد إىل أكثر من مئيت تعريف

اخلصــائص  إىل  يعرفهــا مــن الزاويــة الــيت نظــر منهــا     فكــل معــرِّ 

ــدا   ــاري  واملعتقـــ ــعوب كالتـــ ــرتكة للشـــ ــادات  ت املشـــ ــيم والعـــ والقـــ

واخلصــائص الســلوكية، ويزيــد مــن صــعوبة تعريــف الثقافــة أن جــل  

ي إطــار توجهــات حبثيــة أو نتــاج مرحلــة تارخييــة  ـالتعريفــات جــاءت فــ

ي املناقشــات املطولــة للتعريــف علــى كثرتهــا، ـمعينــة، ولــن نــدخل فــ

ولكننــا ســنذكر مــا فيــه  وليــة، ومــن أشــهرها وأكثرهــا ذيوعــًا   

ــايلور ـــTylor( )1832) تعريــــ  تــ ـــيم( 1917ـــ ــة  فــ ــة )الثقافــ كتابــ

ذلك املركب "م حيث عر  الثقافة بأنها 1871 الصادر سنة (البدائية

ي يشــمد املعــارمل واملعتقــدات والفــن والقــانون واألخــال  والعــرمل  ذالــ

ي ـوغريها من القدرات والعادات اليت يعتسبها اإلنسان بصفت  عضوًا ف

 .(3)"جمتمع ما

وممـا شـةعنا    ،ممـا اطلعنـا عليـه    تعريفـات  3ونكتفي باختيـار  

 فـــيعلــى اختيارهــا تأخرهــا زمنيــًا واحتواؤهــا علــى كــثري ممــا ورد    

                                                 
 .14د. ثناء فؤاد عبد اهلل: املصدر نفسه/ (1)

لالطالع على كثري منها ينظر د. أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات، رؤية إعالمية من  (2)

 ، ود. عبد41ــ15م، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة من 2003، 1ي، طـل الثقافيمنظور منهةية التحل

م، مركز دراسات الوحدة 2003، بريوت  1ي نظرية االتصال،طـالرمحن عزي: دراسات ف

 .102العربية،ص/

ي ـود. عبد الرمحن عزي: دراسات ف 17عن د.أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات،ص/  (3)

 .103نظرية االتصال )السابق(
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فـالتعريف خيضـع    ،التعريفات، دون اإلدعاء بشـموليتها أو جامعيتهـا  

 فـيوحينًا يسهم تأخره زمنيًا  ،متغريات تارخيية واجتماعيةلظرو  و

 االقرتاب من الوصول إىل الشمولية وهي:

تعريف د. أمني سعيد عبد الغين بعد أن عرض كـثريًا مـن   -1

هــي ذلــك الفكــر  الثقافــةالتعريفــات القدميــة واحلديثــة حيــث قــال:"

ن عاداتهـــا الـــذي يقـــوم بتشـــكيل حيـــاة اجلماعـــة البشـــرية، فيكـــّو

وتقاليدها وحيدد قيمها ومعتقداتها، ويصنع آدابها وفنونها وعلومها، 

 .(1)ويرسم معامل حياتها املادية"

الثقافـة   مناقشـة ملفهـوم  تعريف د.هـادي نعمـان اهلـييت بعـد     -2

جزء مـن البيئـة الـيت صـنعها اإلنسـان، فـال تقتصـر علـى نسـيج          وأنها 

املعار  واملعتقـدات والقـيم واملهـارات وأمنـاط الـتفكري واالجتاهـات       

والتطلعات بل لتد لتشمل العناصر املاديـة الـيت أنتةهـا اإلنسـان مـن      

ملواصالت واألطعمة واأللبسـة وغريهـا ولـذا نظـر إىل     املباني ووسائل ا

تؤلف  الثقافةاملعنوية واملادية، ليصل إىل القول" الناحيتني الثقافة من 

نظامًا متكاماًل من السلوك االجتماعي الذي تدعمه األفكار والقيم 

ة إطــار عــام والعناصــر األخــرى الــيت يشــرتك األفــراد فيهــا، فالثقافــ   

ر ما تكون األفكار والقيم والعناصر الثقافية دنلسلوك األفراد، وبَق

األخـــرى متوافقـــة ومتوازنـــة يكـــون الســـلوك االجتمـــاعي متوازنـــًا       

، فأفراد أي جمتمع حني يتصرفون تصرفات معينة فإن تلك ومتوافقًا

التصرفات هي نتيةة ملا لليـه علـيهم قـيمهم الثقافيـة، سـواء أتبينـوا       

 .(2)ذلك أم مل يتبينوا"

                                                 
 .39الثقافة العربية والفضائيات )سابق( / (1)

م، مركز دراسات 2003، بريوت، 1إشكالية املستقبل يف الوعي العربي، طد. هادي نعمان اهلييت:  (2)

 .169الوحدة العربية/
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عبد الـرمحن عـزي بعـد عـرض بعـض التعريفـات       تعريف د.-3

  وصــناعات َرواملفــردات الــواردة فيهــا مــن عــادات ومعتقــدات وح ــ      

وأمنــاط حيــاة ومنتةــات ماديــة وغريهــا مــن املفــردات غــري    وأســاطري 

م ميثل مستواه األعلى القـيم،  سّل الثقافـة  :"احلصرية املتداخلة ليقول

 فــي وية ويكون مصدر القيم ما يرتفع بالفرد إىل املنزلة املعن ةوالقيم

األساس الدين، فاإلنسان ال يكون مصدر القيم وإمنا أداة ميكن أن 

 مسـتوى  تتبع ذلك كلما ارتفعت الثقافـة إىل تتةسد فيها القيم، ويس

مرتبة موازية وميثل  فـيويأتي العقل  ،القيم ارتبطت بالدين بالضرورة

ــاإل    ــة كـ ــائل النظريـ ــع املسـ ــل مـ ــًا يتعامـ ــاطًا منطقيـ ــم نشـ دراك والفهـ

حمدد للمرجعية حيث قال: بع ذلك بأن تعريفه معياري تن" وُي(1)والتأويل

هــي معايشــة الثقافــة هــذه احلالــة أن  فـــيلثقافــة ل"ويكــون تعريفنــا 

الواقع انطالقًا من القيم، ويكون النشاط املنطقي وسيلة يف حتقيق 

ي أنـه  أ معياريـاً الرتابط بـني القيمـة والسـلوك، ويعتـرب هـذا التعريـف       

ــا أن هــذا        ــة، كم ــا الثقاف ــى عليه ــي أن تبن ــيت ينبغ ــة ال ــبني الكيفي ي

ــدد  ــة    املرجعيــــةالتعريــــف حيــ ــا الثقافــ ــدرس بهــ ــن أن نــ الــــيت ميكــ

 .(2)ومستواها"

 ملاذا موقع الثقافة؟

سبتمرب العامل ليس أمنيًا فحسب بل فكريًا  11هزَّت أحداث 

 منـة القـوي  اسـات املؤيـدة هلي  الدرإصدار أيضا، وسارع الدارسون إىل 

 ،ليس بقوته العسكرية واالقتصادية فحسب بل بفرض ثقافته وقيمه

من احتكار  دراسات حتذر بإصداروقابلهم دارسون من العامل الثالث 

إىل  نيلــى صــناعة الــرأي مــن خــالل الثقافــة مــوجه عاملعرفــة واهليمنــة 

                                                 
 .106دراسات يف نظرية االتصال )سابق( (1)

 .106املصدر نفسه/ (2)
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كة وثقافــة أو قــيم خاصــة بكــل  ضــرورة التفريــق بــني معرفــة مشــرت 

جانب صراع القوى العسكرية واالقتصادية صراع  وجد إىلشعب، ف

يريد أن  ففريقأشد هو صراع الثقافة أو ما مسوه بصدام احلضارات، 

خارطة وطنـه لـئال    علىي العامل، وآخر يريدها ـفيرسم موقع ثقافته 

 تضيع شخصيته الوطنية.

والدراســات حــول موقــع الثقافــة كــثرية، ومنهــا كــثري مــن     

هذا البحث، غري أننا ـــ اختصـارًا ـــ     فـييها اليت سنشري إل الدراسات

تنـاوال   أحدهما غربي واآلخر عربـي  التعريف بكتابنيسنقتصر على 

 .موقع الثقافة

" ومؤلفـــه  موقـــع الثقافـــة " أمـــا الكتـــاب الغربـــي فعنوانـــه:   

ــزي فــ   د.هــومي.ك. ــا، أســتاذ األدب اإلملي ــة شــيكاغو،  ـباب ي جامع

ــة االستشــارية   ــن  فـــيوعضــو اهليئ ــد الف ــة   معه املعاصــر، وعضــو هيئ

عدد من  فـياملعهد الدولي للفنون البصرية، وأستاذ زائر  فـياملديرين 

اجلامعات الدولية، وموصو  بأنه واحد من بني عشرين مفكرًا هم 

 فــي حقبتنا، وكل ذلك قاله عنه مرتجم كتابه ثائر ديب  فـياألبرز 

ن املركز م ع2006طبعتها األوىل عام  فـيمن ترمجته الصادرة  36ص

 .صفحة 422ويقع فـي  الدار البيضاء فـيي العربي ـالثقاف

وقد كتب املرتجم مقدمة طويلة بدأها بقوله"أن تقـرأ هـومي   

بابا يعين أن تعيش تلك اللحظات من الغرابة املقلقـة علـى احلـدود مـا     

املمر الفاصل الواصل على  فـي ،بني الثقافات واألمم واهلويات والعامل

الفـرتة الزمنيـة    فــي طقة اهلةنة والتةـاذب واالنشـطار؛   من فـياجلسر 

اء ومـا ال يـدرك،   خلفـاء والعمـ  ا فــي الفاصلة، وما ال يقبـل الرتمجـة،   

ــك كيمــا ت  ــا هــي     تكسوذل شــف أن هــذه اللحظــات واألمكنــة ذاته
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رتمجة، حيث جيـري  زمنيات وفضاءات املعرفة، واإلدراك، وقابلية ال

 .(1)العامل" اجل دَُّة بع املقاومة، وتدخلتفاوض اهلوية وتن

والواقع أن كثريا من املفردات الـيت أوردهـا املرتجـم هـي مـا      

لكــــن املرتجـــم أوجــــز لنــــا   ،الصــــراع بـــني الثقافــــات  فضــــاء ميـــأل 

مقدمته"فشـاغل )بابـا( األساسـي     فــي كتاب"موقع الثقافة" حني قال 

هــو ذلــك اإلهمــال الــذي نــال التةــاذب الــذي يتســم بــه موقــع الثقافــة   

ذلك اإلهمال الذي ال يقتصر على املمارسة األوروبية للتحليل واهلوية، 

فـرتض بـه العكـس،    بـل يتعـداها إىل الطـر  اآلخـر الـذي يُ      فـيالثقا

وجهود)بابا( مكرسة الستكشـا  املوقـع اهلةـني والبـيين، مـدافعًا      

عن موقع نظري يفلت من ثنائيات الشرق والغـرب، والـذات واآلخـر،    

خلارج، موقع يتغّلب على األسس املتعيِّنة، ، والداخل واوالسيد والعبد

ويكشف عن فضاء من الرتمجة ال تكـون فيـه اهلويـات منسـوبة إىل     

عر  )بابـا( أن ةـة تواجهـًا     فـيواألمر  ...مسات ثقافية متعينة مسبقًا

ي فيهما اهلوية الثقافية أداء يف زمـن احلاضـر،   ؤدَُّت وتباداًل متواصلني

هةـني يـرتك لالخـتال  الثقـايف أن يـربز      ويف فضاء )َحّدي( هو موقـع  

ن مــن بنــاء موضــوع سياســي    وينــتج معــار  ومعــاني جديــدة وميّكــ    

 .(2)جديد"

)بابا( تنزع تلـك األلفـة الـيت     ويرى مرتجم الكتاب أن"كتابة

غلف املصطلحات اليت نتقاذفها اليوم مثل )التعددية الثقافية( و)التنوع ت

ــال   ــات( فـ ــدد اهلويـ ــايف( و)تعـ ــالثقـ ــدود حميعـ ــك قـ ــتخدم تلـ ورنا أن نسـ

ستخدمها فيه من رضا وبداهة دومنا تفكري؛ ذلك أن الكلمات حما ن

)اهلةنــة( و)التةاذب(و)االنشــطار( و)االخــتال  الثقــايف( ال التعدديــة  

                                                 
 .9مقدمة موقع الثقافة/ (1)

 .11مقدمة موقع الثقافة/ (2)
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من التقاطع والتفاوض بـني   الثقافية تشق اهلوية وجتعلها ضربًا معقدًا

ددة، علـى  ومواقـع للـذات متعـ    ،وزمنيات تارخييـة  ،فضاءات مكانية

مــا هــو )لــيس هــذا وال ذاك بــل شــيء آخــر  حنــو يضــعنا إزاء، بــل يف،

 .(1)مزدوج("أو ما هو )أقل من واحد  جبانبهما( وإزاء، بل يف

هذه البينية الـيت يـدعو هلـا )بابـا(      عن قابليةويتساءل املرتجم 

لتكون بـدياًل للعوملـة املطلقـة، مضـيفًا أن ترمجـة      للرتمجة يف الواقع 

أو  يعر  لغتني على األقلبينية للواقع تفرض على املنظر أن النظرية ال

 ،وأن يكون معنى العمومية واخلصوصية لديه مزدوجًا لغات مزدوجة

إىل وجـود طرائـق للـتفكري جديـدة وأصـيلة،       وجييب بأن )بابا( يشري

فبداًل من األفكـار السـائدة عـن العموميـة أو الكونيـة القائمـة علـى        

ــائي  ــة  كاخلص الــتفكري الثن ــة أو التحديــد والكوني  وصــية والعمومي

ميكن التخلص من هذا النموذج بشرط أن نفهم البينية ال علـى أنهـا   

ل ومقاطعـــة مكـــان فاصـــل بـــل علـــى أنهـــا تـــدخ  فــــيجمـــرد الوقـــوع 

 ،معـــًا آٍن فــــيواندســـاس واقتحـــام ممـــا خيلـــق إمكانيـــة ومشـــكلة 

ية واالنتماء فاهلةنة)البينية( عند )بابا( حركة ترمجة تبقي أسئلة اهلو

 .(2)مفتوحة دومًا على التفاوض

اهتمامـًا   (3)وقد لقيت دعوة )بابا( للبينية أو مـا مّسـاه باهلةنـة   

إىل  فـــيعمــل ميضــي بالنقــد الثقا مــن الدارســني بــني مــادح هلــا بأنــه" 

مناطق جديدة ومهمة بصورة حامسة، تاركًا أثره البالغ على الطريقة 

لثقافيـة" وبـني ناقـد لكتابـه بأنـه      اليت ندرك من خالهلـا املمارسـات ا  

                                                 
 .12مقدمة موقع الثقافة/ (1)

 .19و 18موقع الثقافة/ فـية مقدم (2)

ي اللغة العربية بل التمازج أو ـمن استخدام املرتجم للهةنة يتضح أن)بابا( ال يريد بها الذم الشائع ف (3)

 البينية أو التالقح أو منطقة  ثنائية بينية تفلت من ثنائيات الشرق والغرب والذات واآلخر... كما سبق.
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جتريدا شديدا  ف ال تسهل قراءته على حنو سريع، وأنه جمرٌد"مكّث

 .(1)يدعو إىل اإلحباط يف بعض األحيان"

اثـين عشــر فصــاًل، ولـيس اجملــال جمــال    فـــيوالكتـاب يقــع   

عــرض لــه، بــل هــو إشــارة إىل أن موقــع الثقافــة لــيس إشــكااًل عنــد    

الغـرب املتفـوق ثقافيـًا     فــي هـو جمـال حبـث    شعوب العامل الثالـث بـل   

ويسعى هليمنة ثقافية، وقد عرضنا من مقدمة املرتجم ما يصور مساره 

 العام.

أما الكتاب الثاني الذي اخرتناه عن تناول موقع الثقافة مـن   

" ومؤلفــه اقســتاتيجي للمعرفــة البعــداجلانــب العربــي فهــو كتــاب" 

اخللـيج   وىل عـن مركـز  مان رشـيد سـلمان، وصـدرت طبعتـه األ    سـل د.

صــفحة، وقــد حــدَّد   295 فـــيم ويقــع 2004دبــي عــام  فـــيلألحبــاث 

ــة   ــه للمعرفـ ــًا   (Knowledge)املؤلـــف مفهومـ ــا "ليســـت جتمعيـ بأنهـ

للمعلومات فحسب بل هي تتشكل من عوامل متفاعلة ومرتابطة فيما 

 بينها هي:

 .العلم بشتى جماالته-1

 احلياتية وتكنولوجيا املواد.التكنولوجيا املعلوماتية واالتصالية و-2

 .(2)الثقافة"-3

ــرى       ــة، وي ــم والتقني فالثقافــة عامــل متفاعــل مرتابــط مــع العل

منو املعرفة والتكنولوجيا مسه عصر املعرفة،  فـياملؤلف أن "التسارع 

 (3)والسمة األساسية للعصر هي سرعة تغري املفاهيم والقيم والثقافات"

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مقدمـــة الكتـــاب إىل أن  فــــيوأشـــار 

                                                 
 .24مقدمة موقع الثقافة/ (1)

 .98لبعد االسرتاتيةي للمعرفة/ا (2)

 .70البعد االسرتاتيةي للمعرفة/ (3)
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م بشـن  2001وبريطانيا قامت بعد أحداث احلادي عشـر مـن سـبتمرب    

حرب معلوماتية ومعرفية وبينت تلـك األحـداث أن اإلعـالم سـالح مـن      

زاد مــن  فـــيوأن العصــر املعر (1)أســلحة هــذه احلــرب الثقافيــة الثانيــة 

ر واملــرض الفقــ فـــيأزمــات دول العــامل الثالث)بســبب عوملــة اإلنتــاج(  

ثنية )عرقية( مزقت الدول النامية واندالع حرب إ فـيب واجلوع واحلرو

ــة وخصوصــا مــن بعــض مثقفــي العــامل     الــدول، وأن الــدعوات املتفائل

الثالــث ال تســندها األحــداث والوقــائع واإلحصــائيات يف ظــل ســعي       

ــة    ــيمن إىل "فــرض نظــام اهليمن ــة يف   الطــر  امله االقتصــادية والثقافي

وأشـار املؤلــف إىل أن بعــض املفكــرين   "(2)عــامل الثالــثل الشـعوب دو 

شـكل  املتحدة تعمل على عوملة العامل ب األمريكيني بّين أن الواليات

ــة        ــق الثقاف ــة هــي املســيطرة عــن طري ــة األمريكي ــه الثقاف تكــون في

نـت أمريكـا مـن    واالتصاالت واإلعالم، ومّك ،والتلفزيون ،الشعبية

 60أصبح املصدر الرئيس لــ  نشر أفكارها"حبيث أن صوت أمريكا

بدأ  الثقافةباملئة من سكان الصني" وأن أحد مكونات التغيري وهو 

ــة مُ    ــق ثقافــة أحادي ملــة، ونَعيلعــب دورًا كــبريا يف تشــكيل العــامل خلل

 .(3)أساسها اللغة اإلمليزية"

 فــي موقـع الثقافـة   هذا عـرض ألهـم أفكـار كتـابني درسـًا       

ــاك دراســات فـــيالصــراا الثقا ــاك صــراع    ، وهن ــة كــثرية، فهن مماثل

وهنــاك صــراع حــروب فكريــة، وكمــا يرغــب     ،حــروب عســكرية 

يريد احتالل  فـيالعسكري احتالل موقع على األرض فاحملارب الثقا

                                                 
يقصد بها املؤلف استخدام أمريكا االتصاالت والتقنية بعد سقوط  الثقافية األوىل:املعلوماتية احلرب  (1)

 االحتاد السوفييت.

 .17-14انظر املقدمة  (2)

 .115، 114انظر / (3)
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عقول مواطين الـدول األخـرى، واالحـتالل العسـكري      فـيحات مسا

فقد ينتقل من جيل  فـيالزمن أما االحتالل الثقا هسيزول مهما طال ب

 ل.إىل جي

 الدول املتقدمة: فـيموقع الثقافة 

املسـتعر هـو بـني الثقافـات الـيت       فـيقد يفهم أن الصراع الثقا 

مــن  وشــعوب العــامل الثالــثمــن جانــب للــك قــوة عســكرية وعلميــة 

، غـري أن  موجـود، وهـو جمـال مـا نبحـث فيـه هنـا       ، وهـذا  جانب آخر

 .هناك صراعًا آخر بني تلك الدول نفسها

واليات املتحدة ودول الغرب مع دول الشرق فهناك صراع بني ال

وهناك صراع بـني الواليـات املتحـدة ودول أوروبـا      ،كالصني واليابان

وقد أصدرت دول االحتاد األوربي القانون املعرو  بتلفزيـون   نفسها،

م وهـو يفـرض علـى القنـوات     1991بال حدود الذي دخل التنفيـذ عـام   

ل أوربي، وغرمت فرنسا % من براجمها من أص60األوربية أن يكون 

ا  وفرنسا أكثر األطر،(1)القناة السادسة الفرنسية حني مل تلتزم به

وتعد توحيـد   ،دحعلن احلرب املعلوماتية على ثقافة القطب الوااليت ت

نوعــًا مــن االســتعمار    لغــة واحــدة هــي اإلمليزيــة    فـــيلغــات العــامل  

يمنتها الثقافية وإذا كانت الواليات املتحدة تسعى لنشر ه (2)فـيالثقا

على العامل فإن الدول املتقدمة األخـرى تـبين حصـونًا ثقافيـة حلمايـة      

 ثقافتها حمليًا داخل حدودها أكثر من سعيها لنشرها خارج احلدود.

 الشعو  البديلة:

ــة حـــديثًا    ــات  فــــي"ظهـــر تعـــبري الشـــعوب البديلـ بعـــض األدبيـ

تصــال ويقصــد بــه تلــك الشــعوب الــيت ميكــن ألجهــزة اال      ،العلميــة

                                                 
 .146و 138على الوطن العربي )سابق( صانظر كتاب العوملة وتداعياتها  (1)

 .126ـ123ذلك اليت أوردها د. سلمان رشيد سلمان: البعد االسرتاتيةي للمعرفة  فـيانظر آراء الكتاب  (2)
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قيمًا ومفاهيم مناقضة لسلطة  فيه احلديثة ومن يهيمن عليها أن ختلق

" ويضرب الدارسون املثل بالصني بعد احلرب الباردة (1)الدولة القائمة

والعلمي أمام  فـيعلى أن تنهي االنغالق االقتصادي والثقا هااليت أجربت

ي تريد احلاجة إىل التبادل التةاري مع الغرب وأمريكا واليابان، وه

منظمة التةـارة العامليـة اقتصـاديًا وعلميـًا دون املسـاس       فـيأن تدخل 

بنظامها السياسـي وهويتهـا الثقافيـة ألن انفتـاح الصـني يعـين تعـرض        

 .فـيالشعب الصيين إىل رياح العوملة والتنافس الثقا

ودول الغرب ال تريد مـنح الصـني عوملـة انتقائيـة، وحتـاول أن      

وتغيري قيمها  هاالخرتاق وجودين خارج الصنيملا تلعب بورقة الصينيني

خلق شـعب صـيب بـديد ذي    وكل ذلك من أجل" ،ونظامها السياسي

 فـيالتاري   فـي" فهناك إذًا جمتمع حملي ذو ثقافة ممتدة ثقافة غربية

دول متقدمة وأخرى نامية، وهناك جمتمع افرتاضي يراد إحالله عـن  

ثقافـة  فــي  ل اجملتمـع يتمثّـ  طريق وسائل اإلعالم بكل صنوفها وهـذا  

ــدول املســتهدَ  الغــرب، وحتــاول ــًةال أو ضــعيفة أن توجــد ثقافــة   فة قوي

 (2)مضادة لثقافة العوملة األحادية اجلانب حفاظًا على سيادتها الثقافية"

وهكــذا يتضــح أن املــراد بالشــعوب البديلــة إجيــاد جمتمــع افرتاضــي  

ما دول العامل الثالث أوربا اليت للك تقنية، أويف دول الشرق  فـيثقا

 فريوج هلا تعبري القرية الكونية الذي سيأتي الكالم عنه.

                                                 
 .138املصدر السابق/ (1)

 .141ـ137املصدر نفسه فـي انظر ذلك  (2)
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 اقع أم خيال؟القرية العونية و

بت بني التقنيات وقّروعندما تسارعت املواصالت واالتصاالت 

عامل بال حدود،  بقاع العامل ُوصف العامل بأنه قرية كونية صغرية أو

ي ـولدارسي الثقافة ف ،واملكانيةوهو يعين تقليص املسافات الزمنية 

 :(1)اجتاهات أربعة ،هذا املصطلح بعد أن انسحب إىل الثقافة

"علــى حــد التعــبريات الــيت     للعــامل فـــياجتــاا التوحيــد الثقا -1

استخدمتها جلنة اليونسـكو العامليـة لإلعـداد ملـؤلر السياسـيات      

مل استوكهو فـيالثقافية من أجل التنمية اليت عقدت اجتماعاتها 

م" برياسة األمني العام لألمم املتحدة، وهذا االجتاه يرى 1998عام 

لإلنسانية مع البناء االقتصادي املعلوماتي،  فـيتكامل البناء الثقا

دًا اقتصــاديًا وإعالميــًا عنــللعوملــة ُب فـــيالثقا ملفهــوُماومــن هنــا اختــذ 

ا حيث إن اإلعالم هو أداة التوصيل لألفكار الثقافية اليت يراد هل

 الذيوع.

لثقافة العوملة؛ ألنهـا تسـعى إىل طغيـان ثقافـة     اقجتاا املعارض -2

واحــدة علــى الثقافــات القوميــة واحملليــة حمــا يشــكل خطــرًا علــى    

خصوصيتها، وعلـى ابتالعهـا علـى املـدى الطويـل، ولـذا رأى هـذا        

االجتاه التصدي لثقافة العوملة بإحياء الذاكرة التارخيية والتمسك 

التفكري والتعامل مـع األشـياء، وترقيـة منـاهج      فـيلمي باملنهج الع

 التعليم والتمسك بقيم الدين.

                                                 
وحبث للسيد أمحد مصطفى عمر، املستهلك"  فـيحبث "إعالم العوملة وتأثريه يف االجتاهات انظر  (1)

 فـي "العوملة واهلوية الثقافية واجملتمع التكنولوجي احلديث" د. جالل أمني، وكالهما منشور

 2003كتاب"العوملة وتداعياتها على الوطن العربي" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 

 .211و ص 164 ص/
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، ويرى أنه صـمام  اجتاا التفاعد بني الثقافاتاالجتاه الثالث -3

ــتخلص ثقافــة العوملــة مــن جوانبهــا الســلبية وأن التفاعــل      األمــان لت

ــة رئيســة مشــرتكة     ــه عنــد ذاك   ،اإلجيــابي يرســ  قيمــًا ثقافي وأن

الثقافات الوطنية مزجيًا من ثقافة دولية حترتم املعاصـرة،  "تكون 

وثقافة حملية حتافظ على األصول واملنابع" ويسـتند أصـحاب هـذا    

ــان    ــة، فاليابـ ــات الفرعيـ ــة للثقافـ ــية الثقافيـ ــاه إىل اخلصوصـ االجتـ

هلــا قوامسهــا املشــرتكة وهلــا أيضــًا      ـ     مــثالــــ والصــني وكوريــا  

 خصوصياتها الثقافية.

لـي  هنـام مـا يـدل علـى أن اجتاهـات       لرابع يرى أنـه  االجتاه ا-4

؛ ألن العوملـة تهـدمل بالضـرورة إو حمـو اتويـات الثقافيـة املتعـددة       

 فــي ثقا ض نفسها ليست حباجة إىل فرض نظاممن أجل فرالعوملة 

ــني علـــى أحنـــاء العامل،   ــن املســـتحيل حمـــو التعدديـــة    معـ وألنـــه مـ

عوملـة نتيةـة حتميـة    كما أن اإلحياء بـأن ال  ،واخلصوصية الثقافية

 غري مربر. البد من اإلذعان هلا لغٌط

؛ ألن أي شـعب لـه حضـارة    فالعوملة لن تستطيع إلغاء متيم الثقافات"

وثقافة وقيم خاصة به، يستطيع أن ينتقي من الثقافات األخرى، أمـا  

الذي يأخذ ثقافة اآلخر بقدرها فليس عنده أصال ثقافة أو حضارة أو 

 .(1)قيم"

إطـار استقصـاء    فــي املشهد األخري أن يرصد  (2)سوحاول دار 

مـن خـالل خالصـات     آخر ما توصد إلي  الغر  حـول مفهـوم الثقافـة   

العقـد األخـري مـن     فــي البحوث والدراسـات الـيت جـرت حـول الثقافـة      

ــة الــيت غطــت حــوالي      ــات الدولي ــة، وهــذه   120شــبكات املعلوم دول

                                                 
 .165املصدر نفسه/ (1)

 .29د الغين: الثقافة العربية والفضائيات)سابق(أمني سعيد عب (2)
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لكونيـة املـؤدي إىل   الدراسات أخذت اجتاهني هما اجتـاه العوملـة أو ا  

خلــق ثقافــة عامليــة موحــدة، واالجتــاه اآلخــر هــو طبيعــة كــل جمتمــع  

هـذا االجتـاه األخـري     فــي الثقافية وخصوصيته وضرورة تأكيـدها، و 

ون صـاحب  تلل الدارس على أن الباحث األمريكي"صموئيل هـانتنغ د

ــوز     ــد رمـ ــو أحـ ــارات وهـ ــدام احلضـ ــارات أو صـ ــراع احلضـ ــة صـ نظريـ

جملة شؤون خارجية مقااًل علميًا  فـيعاد ليكتب  ؛الكونية الثقافية

حتت عنوان "الغرب متفردًا وليس عامليًا" وقال:" إن شعوب العامل غري 

لغرب حتى وإن النسيج احلضاري لفـي ن هلا أن تدخل كالغربية ال مي

ــائع الغ  ــتهلكت البضــ ــة،   اســ ــالم األمريكيــ ــاهدت األفــ ــة، وشــ ربيــ

روح أي حضارة هي اللغـة والـدين    واستمعت إىل املوسيقا الغربية؛ ألن

 .(1)والقيم والعادات والتقاليد"

ــات إىل      ــوث والدراسـ ــائه للبحـ ــد استقصـ ــدارس بعـ ــل الـ ووصـ

القول"إن التحـديث والنمـو االقتصـادي ال ميكـن أن حيققـا التغريـب       

اجملتمعـات غـري الغربيـة، بـل علـى العكـس يؤديـان إىل         فــي  فـيالثقا

يلة لتلك الشعوب، ولذا فإن الوقت بالثقافات األص مزيد من التمسك

  .(2)قد حان لكي يتخلى الغرب عن وهم العوملة"

نايف علي عبيد من اإلمـارات العربيـة املتحـدة    د. حث اأما الب 

يـرى فيـه   و (3)القرية الكونية: واقع أم خيال؟ هفقد كتب حبثًا عنوان

عـيش  ئيـة "قـد ت  ديد بعد انتهاء فرتة القطبية الثناأن شعوب العامل اجل

                                                 
، و د.عبد اجلليل كاظم الوالي: 29د. أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات )سابق(  (1)

ي كتاب العوملة وتداعياتها على الوطن العربي، ـجدلية العوملة بني االختيار والرفض، حبث منشور ف

 .20و 19م ص2003، 1بريوت، ط مركز دراسات الوحدة العربي،

 . 29د. أمني سعيد عبد الغين: الثقافة العربية والفضائيات )سابق(  (2)

، 1اب العرب وثورة املعلومات، الصادر عن مركز  دراسات الوحدة العربية ، طتك فـيالبحث منشور  (3)

 .53ــ25م، بريوت من ص/2005
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بقريـة كونيـة صـغريةل ولعنهـا قبليـة إقطاعيـة       على كوكـب أشـبه   

"وشرح تلك األوصا  للقرية بأنه يعين بالقرية تقلص املسافات جديدة

الصــراعات الزمنيــة واملكانيــة بــني أرجــاء املعمــورة، وبالقبليــة بقــاء    

ثنية والطبقية وإن اختلفت أساليب الصراع عن والتباينات القومية واإل

 فـيحل الصراعات حمل الدولة الوكيلة اليت كانت سائدة املاضي لت

ي هذه القريـة  ـتتحكم ف ة الثنائية، ويعين باإلقطاعية أنفرتة القطبي

بأسـباب القـوة(،    جمموعة صغرية من اإلقطاعيني )قوى رئيسة تتمتـع 

األرض وإمنا تقوم  ن اإلقطاعية ال تقوم على ملكيةويعين باجلديدة أ

ــوة ا   ــار القـ ــى احتكـ ــادية   "علـ ــة واالقتصـ ــة والفكريـ ــة: التقنيـ حلديثـ

والسياسية واإلعالمية والعسكرية أو حمعظمها" وأن العالقات ستبقى 

عالقات مصلحة ذاتية على مسـتوى األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات     

 اخلاصة وقومية على مستوى الدول.

أن العوملــة ارتبطــت   (1)عبــد اجلليــل كــاظم الــوالي   د.  ويــرى

فحـــني ارتبطـــت بالسياســـة مسيـــت عوملـــة  ،رىحمةـــاالت حياتيـــة أخـــ

وحني ارتبطت باالقتصاد واإلعالم والثقافة مسيـت بالعوملـة    ،سياسية

االقتصادية والعوملة االتصالية والعوملة الثقافية، وكـل واحـد يعرفهـا    

 العوملـة  حسب جماله، ويرى الوالي "أنه يتفق أغلـب البـاحثني علـى أن   

عــامل " الثقافــة األمريكيــة علــى التعمــيم  الثقافيــة مــا هــي إال عمليــة 

ويصف ثقافـة العوملـة بأنهـا ثقافـة الصـورة الـيت ظهـرت بعـد احتضـار          

الثقافـة املكتوبـة، وأنهـا اسـتطاعت أن حتطـم احلـواجز اللغويـة بــني        

مرباطوريـات  كلت إة تشـ تقانـ ونتيةـة لتطـور ال   ،اجملتمعات اإلنسانية

ون حمـل األسـرة   وحل التلفزيـ  ،إعالمية مهمتها تصدير ثقافة الصورة

                                                 
املنشور فـي كتاب العوملة وتداعياتها على الوطن  حبثه "جدلية العوملة بني االختيار والرفض" (1)

 .37ــ11العربي)سابق( من 
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غـري   فــي فالتبـادل الثقا  ،يكمـن اخلطـر   ، وهنـا ةالرتبيـ  فـيواملدرسة 

أقـل  واسـعة وأخـرى    ،متكافئ بني ثقافـة متقدمـة للـك إمكانيـات    

ــات وهلــذا مســ   فـــيتقدميــة  ــادل  الــوعي وال للــك إمكاني ي هــذا التب

راء لعـدد مـن الدارسـني،    و واالخرتاق، ويورد الباحـث آ بالغز فـيالثقا

والتداخل  ،فـيالثقاأن عملية الرتويج ملفاهيم مثل التفاعل إىل يشري و

هـا تنتهـي إىل   كلُّ ،فــي ، وحوار احلضارات، والتبادل الثقااحلضاري

أن ثقافة املركز هي اليت جيب أن تسود، وأن جمابهة مثل هذا التيار 

ــا      ــام بهـ ــة واالهتمـ ــية الثقافيـ ــى اخلصوصـ ــاظ علـ ــتم باحلفـ ــد أن تـ البـ

 .ومحايتها

احلفاظ علـى اخلصوصـية الثقافيـة يـتم     أن الوالي إىل ويصل  

 ،باحلفــاظ علــى البدايــة باألنــا قبــل اآلخــر، وبالقريــب قبــل البعيــد       

وباملوروث قبل الوافد، وبكسر حدة االنبهار بالغرب برده إىل حدوده 

الطبيعية والقضاء على أسطورة الثقافة العامليـة، وبقـدرة "األنـا" علـى     

 ،بني ثقافتها وثقافة العصر، ضيها وحاضرهااإلبداع والتفاعل مع ما

ولكن ليس قبل عودة الثقة لألنا بذاتها وليس قبل التحرر من االنبهار 

 .(1)باآلخر

ــبري       ــرهم تع ــد يبه ــة مل يع ــيني بالثقاف وهكــذا يتضــح أن املعن

  القرية الكونية وأنه ميكن االخرتاق من خالله.

                                                 
النصوص املنقولة نصًا أو فكرة أخطاء لغوية شائعة مثل إدخال "أل" على "أنا" هنا وقد  فـياألنا: ترد  (1)

الذات( ( إىل مدلول آخر هو )أبقيت عليها ألن كلمة "أنا" هنا خرجت عن مدلوهلا اللغوي)ضمري للمتكلم

مقابل اآلخر تعين الذات سواء عنت فردًا أم شعبًا أم طائفة، واآلخر هو ما  فـياالستخدام املتداول  فـي فأنا

 يقابلها.
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 احملور الثاني

 موقع الثقافة العربية

 ة الثقافية العربية وخطتها:السياس

وجـه  مها العام تشري إىل "تفكري مـنظم ي لفظة سياسية حمفهو

" واصـطلح مجهــرة  (1)وبـرامج دولـة ومنظمـة أو فـرد    سـلوك وتصـرفات   

 السياسـة الثقافيـة  االجتماعيني واملعنيني بشؤون الثقافة على تعريف 

مـل  ميـادين الع  فــي األنشطة واملشروعات  وجهي"بأنها تفكري منظم، 

، لتحقيق األهدا  اليت يتطلع اجملتمع واألفراد إىل حتقيقها فـيالثقا

ــات املتاحــة   فـــي " وفرقــوا بــني السياســة  (2)ضــوء الظــرو  واإلمكاني

 التخطـــي ، و(3)واخلطـــة بـــأن اخلطـــة يغلـــب عليهـــا الطـــابع العملـــي 

ــؤ باملســتقبل    ــة التنب ــه العام"عملي ووضــع اخلطــط وإقرارهــا    ،حمفهوم

ــن ثــم ت   ــدقيقها وم ــا، وهــو أســلوب علمــي يتضــمن القواعــد     وت قوميه

 .(4)واملبادئ العلمية إضافة إىل كونه عقالنيا"

ة والثقافــة والعلــوم جلنــة وقــد كونــت املنظمــة العربيــة للرتبيــ 

جلنة اخلطة الشاملة للثقافة العربية"شـارك فيهـا معنيـون مـن     مستها "

رت عملها لعملها، وصّد الدول العربية، وأصدرت اللةنة تقريرًا نهائيًا

 بالعبـارات التاليـة"كانت اللةنـة تـدرك أن وضـع اخلطـة يقتضـي أوالً       

حتديــد املنظــور املســتقبلي العربــي، والرؤيــة الواضــحة لنــوع اإلنســان  

ــة     ــة ثقافيـ ــاء نظريـ ــع الـــذي تـــبين، وبنـ الـــذي تريـــد، وشـــكل اجملتمـ

                                                 
مواجهة تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، منشور ضمن كتاب  فـيمي العبد اهلل سنو: العرب  (1)

 .57،ص/1م بريوت، ط2004ة )العرب واإلعالم الفضائي( مركز دراسات الوحدة العربي

 األصل اإلمكانات. فـياإلمكانيات:  57املصدر نفسه/ (2)

 .57املصدر نفسه/ (3)

م، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان 1998، 1د.محيد جاعد الدليمي: التخطيط اإلعالمي، ط (4)

 ي األصل تقييمها.ـ، تقوميها: ف99ص/
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ــي للسياســات       ــك، لتكــون اإلطــار املرجع ــى أســاس ذل ــة عل متكامل

 فـيتنوعاتها القطرية، وضمن حتديات الغد الثقا فـيالثقافية العربية 

 ".(1)ومتغرياته

املنظور املستقبلي، ديد السياسة الثقافية وخطتها تتطلب حتف

وشكل اجملتمـع لبنـاء نظريـة ثقافيـة تكـون مرجعيـة        ،ونوع اإلنسان

ــة  ــات الثقافيـ ـــيللسياسـ ــد    فـ ــة ضـــمن حتـــديات الغـ ــة عربيـ ــل دولـ كـ

أي قبل أحداث احلادي عشر مـن  م 1986ومتغرياته، وهذا كان عام 

 سبتمرب، فكيف باحلال بعده؟!

وترى الباحثة مي العبد اهلل سنو "أن تناول السياسات الثقافية 

ال ميكن أن يقـف عنـد حتديـد الطموحـات أو األهـدا  العامـة الـيت        

ينبغي حتقيقها خبطط مرحلية شاملة أو نوعيـة بـل البـد أن ميتـد إىل     

 :فـير  وتص" أوجزها باختصار (2)حماور

، استعشــــامل اقحتياجـــــات الثقافيــــة العامـــــة والنوعيـــــة  -

وفقا لظرو  اجملتمع وطموحاته، وصياغة األهدا   وحتديد أولوياتها

الثقافية لتحقيق تلك االحتياجات، واالتفـاق علـى املنـاهج واألسـاليب     

 لتحديد االحتياجات.

ــواا النشــاطات   - ــيت تتناوهلــا   حتديــد جمــاقت العمــد وأن ال

ات الثقافيـــة بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر، فالنشـــاطات السياســـ

، فـياإلعالمية البد أن تكون جمااًل رئيسا من جماالت التحرك الثقا

اإلعــالم تتــوىل نشــر الرســائل الثقافيــة وإيصــاهلا للةمهــور،    ووســائُل

                                                 
 ، الكويت، ذات السالسل.1/24رير النهائي اخلطة الشاملة للثقافة العربية، التق (1)

 .58مواجهة تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )سابق(/ فـيالعرب  (2)
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التعليم النظامي  فـينشر الثقافة،  فـيالتعليمية هلا دورها  واملؤسساُت

 وغري النظامي.

 فـــيوواجبهــا  ،فـــيالنشــاا الثقا فـــيديــد دور الدولــة حت-

 توفري البنية األساسية.

 وضع املعايري اخلاصة مبلعية املرافق الثقافية واإلعالمية-

وإدارتها، ومدى قدرة اجلهات غري احلكومية واألفراد على احلركة 

 واإلبداع.

تقنني السياسات ووضعها  فـياليت تعاون  وضع التشريعات-

 تنفيذ.موضع ال

توفري التقويم ملعرفة مواكبة النشاطات الثقافية ومـد   -

 .حتقيق األهدامل فـيكفاءتها 

وختتتم الباحثة بتأكيدها "أن مواجهـة تكنولوجيـا اإلعـالم    

 (1)واالتصال املتسارع ال تتم إال بإمناء الذاتية الثقافية العربية"

 من حبوث وإصـدارات عـن الثقافـة العربيـة     ولكثرة ما قرأُت 

وخباصـة مـا صـدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة         ،ومواجهتها للعوملـة 

حقــل الثقافــة كــثري  فـــيإىل أن التــنظري  بــريوت خلصــُت فـــيالعربيــة 

وهـو علـة العـامل العربـي عربيـا       ،التنفيـذ  فــي ولكن املشكلة  ووافُر

ولكــن أكثرهــا ال  ،إصــدار أنظمــة وحبــوث ودراســات  فـــيوقطريــًا 

يــذ وهلــذا اتفــق مــع مــا كتبــه د. عبــد    يأخــذ حقــه املطلــوب مــن التنف 

ة االتصال( وهـو  نظري فـيمقدمة كتابه )دراسات  فـيالرمحن عزي 

ــا حـــالســـؤال الـــذي طر حيـــاول اإلجابـــة عـــن ه )كيـــف نقـــرأ نظريتنـ

هذا اإلطار أن ثقافتنا احلالية )وليس  فـيلالتصال؟( حني قال "وأزعم 

                                                 
 .59املصدر نفسه ص/ (1)
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أن عكس ذلك ىل إويشري  (1)األصلية( كثرية النقد وقليلة االستيعاب"

من قراءاته للثقافات: اليابانية والصينية واملاليزيـة، وهـذا    هاستخلص

عني احلقيقة فالثقافة العربية حباجة خلطة فاعلة أكثر من حاجتها 

ــة  ــا     ،خلطــة مكتوب ــر مــن حاجته وحباجــة الســتيعاب األحــداث أكث

لتكرارها، وحباجـة لتنفيـذ الدراسـات أكثـر مـن حاجتهـا للكـالم        

ذا فإنــه البــد مــن عــرض مشــكالت الثقافــة العربيــة الــيت حوهلــا، ولــ

حتتاج ملعاجلة تنفيذ ال معاجلة حرب علـى ورق، فمـا أمجـل كـثري مـن      

 واقع التنمية. فـيخطط التنمية الثقافية وغري الثقافية ولكن ما أقلها 

 :وخطتها مشعالت الثقافة العربية

ح املقصود هو املشكالت اخلاصة بالثقافة بعد شيوع مصطل 

وقـد عـين    العوملة، وبعد أحداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب خباصـة،     

الدارسون العـرب بـذلك عنايـة كـبرية، وصـدرت دراسـات كـثرية ال        

ميكن عرضها هنا، ولكن سأكتفي بعرض أهم املشكالت الـيت  

عاجلتها هذه الدراسات معاجلة علميـة حبثيـة ال عاطفيـة، والبـد مـن      

ه الدارسـون بـني الثقافـة واإلعـالم     اإلشارة إىل االرتباط الذي ربط في

 ؛دراساتهم، مما ال ميكن إغفاله، وإن كان الكالم عن الثقافة فـي

ألن وســائل اإلعــالم بكــل صــنوفها )مكتوبــة ومســموعة ومصــورة       

ورقميــة( هــي وســيلة العوملــة الثقافيــة، ولــذا يــرى الدارســون أن تــأثري  

اإلعـــالم منهـــا"أن  ،كـــثرية فــــيالنشـــاط الثقا فــــيوســـائل االتصـــال 

معطياتــ  بشــعد ســلا إو عامــد تفعيعــي    ســيتلول عنــد اســتخدام 

 فــي واقجتماعية وبالتـالي سـومل يسـهم     إفسادي للمنظومة القيمية

                                                 
، وقد أوضح أنه يعين باالتصال اإلعالم)وسائله( واالتصال بني 8ي نظرية االتصال )سابق( ـدراسات ف (1)

 .7األفراد معًا،ص/
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كســر وعــاء التنشــتة اقجتماعيــة عــرب تفتيــت قــيم ا تمــع وثوابــت 

 ،والذي يعنينـا هنـا لـيس تنـاول املوضـوع فهـو طويـل ومهـم         (1)"ثقافتـ  

 فـــي ارة إىل الرتابــط بــني اإلعــالم والثقافــة     ولكــن مــا يعنينــا اإلشــ   

 املشكالت الثقافية.

 :العربية وأهم ما تناولت  الدراسات من مشعالت الثقافة

 اتوية الوطنية:-1

تنــاول د. رشــيد عمــارة يــاس الزيــدي رئــيس قســم الدراســات  

 فـيجامعة النهرين مفهوم اهلوية الوطنية وتعدد املدارس  فـيالسياسية 

ــا، وت ــًا مفهومهـ ــى أسيسـ ــاك   علـ ــه أن هنـ ــح لـ ــن آراء اتضـ ــا أورده مـ مـ

 :مفهومني للهوية

حمعنى االبتعاد عنـه   ،حمعنى االختال  عن اآلخر استبعادي"أحدهما 

بتكــريس مفهــوم    تعنــى ثــل هويــة اســتبدادية    ، وهــو مي أو اســتبعاده 

خـر بقـدر مـا    ل اآلبـ سواء أكـان عرقيـا أم دينيـا، وهـي ال تق     ،التفوق

ــنيف لـــه بهـــد  ــون أداة   تبحـــث عـــن تصـ ــه أو تهميشـــه وتكـ حتةيمـ

دت عنصرية للكراهية ال للتواصل كما هو احلال مع اهلوية اليت وّل

واجملـال   ،وعـبء الرجـل األبـيض    ،ضويعالتفاوت وأفكار الشعب ال

وهــي أفكــار تســبغ القداســة علــى اإلنســان الغربــي وعلــى    ،احليــوي

ع اآلخر تارخيه وحضارته وتنزع عن اآلخر قدسيته وحضارته، أما النو

 فعرة التعارملخالل  من اليت ميكن أن نفهمها التواصليةفهو اهلوية 

ــر وأنثــى          ــن ذك ــاكم م ــا خلقن ــاىل "إن ــه تع ــا بقول ــدنا اهلل به ــيت أم ال

                                                 
،  1اإلعالم: النسق القيمي وهيمنة القوة، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ط د. صباح ياسني، (1)

ي الفصل الثالث )سياسة إفساد وتعطيل اإلعالم( وتناول ـواملوضوع مفصل ف 62م ، ص/2006بريوت

ي الفصل األول ـي نظريات االتصال( فـي كتابه )دراسات فـاملوضوع كذلك د. عبد الرمحن عزي ف

 ي الثنائية اإلعالمية()سابق(.ـخليال ف)الواقع وا
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ــد اهلل    ــرمكم عنــ ــارفوا ، إن أكــ ــل لتعــ ــعوبا وقبائــ ــاكم شــ وجعلنــ

 (1)أتقاكم"

قـاس بـه   على اهلوية معيارًا ُي يبقي أوضح تعري  للهويـة ولعل 

اصل مع اآلخر من حيث قربه من هويته أو ابتعاده عنها هو سلوك التو

"نســق مــن  اتويــةتعريــف عــامل الــنفس االجتمــاعي )بــيرت تــاب( بــأن   

والتمــثالت الــيت يســتطيع بواســطتها فــرٌد مــا اإلحســاس    األحاســيس 

بتميزه، وبهذا املعنى هوييت هي مـا جيعلـين ممـاثاًل لنفسـي واتلفـا      

 فـي" أن هناك مجلة مؤثرات تساهم (3)يويستنتج الزيد (2)عن اآلخرين"

ويبـدو أن   ،وتساعد على انكماشها أو انتشارها ،رسم معامل اهلوية

ــا   ــارس دورًا جوهريـ ــي ميـ ــام السياسـ ـــيالنظـ ــة   فـ ــد منـــط اهلويـ حتديـ

وصفها ثابتًا جوهريًا ما فيما يتعلق باملواطنة بالسياسية للدولة وال سي

ور بالذات، وترسم القيم الدولة، فهي تبين الشعتتشكل على أساسه 

وجتعل اإلنسان يشعر أنه ذات، ينتمي إىل جمموعة هلـا  املرتبطة بها، 

واجتمـاعي   فــي املواطنـة حمتـو  ثقا  قيمها وأعرافها" ويصـل إىل أن"  

 ".وسياسي وقانوني جيعد من الفرد يسمو على الوحدات الفرعية

ــة    ون ــة واقجتماعيـ ــا الثقافيـ ــد قاتهـ ــة بعـ ــري إو أن اتويـ شـ

لسياسية والقانونية ق تعب اقنغال  أمام اآلخر وق أمام الذات بد وا

تعــب اقنفتــاى علــى اآلخــر مــع اصفــاه علــى خصوصــيتها أو لنقــد      

 التعارمل والتواصد مع اآلخر واقستفادة من  دون الذوبان في .

                                                 
ي كتاب اسرتاتيةية التدمري، آليات ـظل االحتالل" املنشور ف فـيي حبثه"أزمة اهلوية العراقية ـف (1)

السياسات االقتصادية( الصادر عن -اهلوية الوطنية-االحتالل األمريكي للعراق ونتائةه )الطائفية

 13واآلية : سورة احلةرات/ .52م، ص/2006، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط

 .53املصدر نفسه/ (2)

 53املصدر نفسه/ (3)
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ــا هــو      ــا هن ــق ببحثن ــة ومــا يتعل ــة الثقافي ــيت ُعــ  اتوي ــا  ينال به

التواصل مع الثقافات احلرص على دها مع الدارسون سعيًا إىل تأكي

اآلخـر أو   فــي املعرفـة ال تواصـل الـذوبان     فـياألخرى تواصل االتساع 

االحنســار عــن عــامل املعرفــة اجلديــد، وكــان احتــاد إذاعــات الــدول   

العربية من املبادرين إىل دراسة ما تعانيه الفضائيات العربية من ضياع 

ــربا   ــوان "ال ــا بعن ــة، فــأمز حبث ــة  اهلوي ــة والوثائقي ــة والرتبوي مج الثقافي

م 1999ومسألة اهلوية" وجعل ملف العدد األول من جملة اإلذاعات لعام 

أن خلفية "مدخل امللف  فـي، وجاء ": الثقافة واهلويةالتلفزيون"بعنوان 

ة ومصري اخلصوصية يالتحدي والرهان بل موقعها احملوري مسألة اهلو

ثـًا،... املسـألة ليسـت زائفـة بـل يـذهب       العربية، لغة ودينـًا وثقافـة وترا  

 فــي بأن أزمة اهلوية ليست عميقة ومـدمرة فقـط    البعض إىل االعتقاد

العامل العربي اليوم، إمنـا هـي أقسـى مـا ميكـن أن تعرفـه مجاعـة،        

 .(1)أعماقه" فـيألنها لس الكائن االجتماعي 

وحــدهم بــل إن  يــة ق  ــع العــر والتخــومل مــن ضــياا اتو 

ســن قــوانني  فـــيالــدول املتقدمــة اهتمــت بــذلك فشــرعت كــثريًا مــن 

م 1994عـام   فــي سـبتمرب بكـثري    11حتمي خصوصيتها قبل أحـداث  

مثل أمريكا وأملانيـا وفرنسـا وكنـدا واسـرتاليا وبلةيكـا والسـويد       

ج وسويســـرا وإســـبانيا والنـــرويج وإيرلنـــدا    ولكســـمربمنراك اوالـــد

 .(2)كر د. راسم اجلمالوإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا، كما ذ

                                                 
، ولكاتب هذه السطور كتيب بعنوان "ضياع 20م ص/1999جملة اإلذاعات العربية، العدد األول لعام  (1)

ض مع عددها اهلوية يف الفضائيات العربية": حبث فيه هذا املوضوع وقد صدر عن اجمللة العربية يف الريا

 م.2000/مايو1421يف احملرم  37

ي حبثه: حق االتصال وارتباطه حمفهوم احلرية والدميقراطية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة ـف (2)

 .21م ص/1994والعلوم، تونس،
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أن "احلفــاظ علــى اهلويــة  (1)احلــارثيالعرابــي ويــرى د. ســاعد  

الثقافية مطلب عام وأساسي وحيوي لكل اجملتمعات؛ إذ أنهـا حةـر   

 ،تكوين األمم... فاهلوية الثقافية حتمل بصمات إنسـانها  فـيالزاوية 

وتتحــدد بلســانه وعقيدتــه واستحضــاره لرتاثــه وتارخيــه، وهــي بهــذا    

املعنى لثل رد الفعل ضد )اآلخر( ونزوع لتأكيد حلم )األنا( بصـورة  

وأرحب" ويشري إىل "أن مشكلة اهلويـة الثقافيـة العربيـة عمومـا      أقوى

ترتبط بربوز النموذج الغربي سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا باعتباره األداة 

 حالـة دفـاع عـن    فــي الرئيسة للتقدم"وإىل أن "اخلطاب اإلسالمي بقي 

ــة      ــاحة الثقافيـ ــة السـ ــى خريطـ ــه علـ ــاح لـ ــبما يتـ ــة حسـ ــذات الثقافيـ الـ

 فــي صـنع القـرار الثقا   فــي واإلعالمية، وفـق توجهـات النخبـة املثقفـة     

 واإلعالمي".

ـــ كمــا يــرى د. هــادي اهلــييت    ـــ "حيــاول  (2)والفكــر الغربــي ـ ـ

فكــر اجملتمعــات الناميــة، حمــا فيهــا الفكــر       فـــيإقحــام مقوالتــه  

ة اليت تعين تبين منط حديث هو الغربنالت فـيمفهوم العربي، لذا برز 

عمليــة التحــديث أو إحــالل الــنظم الغربيــة حمــل   فـــياحليــاة الغربيــة 

اجملتمعات النامية، وهناك مـن يصـر أنـه ال اـرج لبلـدان       فـيالنظم 

 نة".بالغرب امل النامية من أزمتها إالالع

ة التةديد مواجهإىل ويرى أن الثقافة حني تفتقد الوعي ليل  

حالة االنبهار بالثقافة األخـرى   فـيباالنكفاء على األعقاب وخباصة 

حتديـد  " ليصـل إىل   (3)"حيث يؤول االنبهار إىل االسـتكانة واالنعـزال  

                                                 
لعدد ي الرياض، اـي تأكيد اهلوية الثقافية" الصادر عن اجمللة العربية فـي كتيب "مسؤولية اإلعالم فـف (1)

 .7م،ص/1998هـ/أكتوبر1419،مجادي اآلخرة 18

 .191ي الوعي العربي )سابق(/ـإشكالية املستقبل ف (2)

 .166املصدر نفسه/ (3)
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حتـافظ علـى ماضـيها وتصـنع حاضـرها وترسـم       الـيت  اهلوية الثقافيـة  

 منقولًة ،الثقافة فـي ت اهلوية خصوصيًة"إذا كانوذلك أنه  مستقبلها

فـإن البحـث عـن اهلويـة     احلاضـر؛  ببقـدر مـا   ومصـبوغة  عن املاضـي،  

وكــل خطــوة مســتقبلية  ،أطوائــه عمليــة صــنع للمســتقبل فـــيحيمــل 

 ".(1)الثقافة فـياطط هلا تقتضي توفري أسس أو حتقيق عمليات 

علـى   فــي "أن اهلةـوم الثقا (2)أن د.صـباح ياسـني يـرى    حني فـي 

ــي كــان  عــرب اســتهدا    فـــيوروث الثقاباجتــاه املــ  أوق احملــيط العرب

تشكيل خلفية الثقافة واملثقف  فـيالقاعدتني املرجعيتني األساسيتني 

العربي وهما مرجعية الفكر اإلسالمي)بتياراته: السلفية واإلصالحية 

والوســــطية( ومرجعيــــة الثقافــــة احملليــــة والقوميــــة، وتفاعالتهمــــا      

إطار تعطيل  فـيته، حنو املثقف ذا ثانيالوجية، ويووأطروحاتهما األيد

بنـاء ثقافـة عربيـة مسـتقلة، وتسـويق فكـر:        فـيدور النخب الثقافية 

صـومعة البحـث والتـأليف،     فــي عزل املثقـف عـن السياسـة، وإبقائـه     

حيــاة شــعبه وإفــرا   فـــيوانكفائــه عــن االرتبــاط بالقضــايا الرئيســة 

مفر  مفهوم الثقافة من كونها ناجتًا إنسانيا إبداعيًا إىل ناتج مبسط 

ــالي إشــغال املثقــف بوظيفــة      ــواه املعــزَّز املــدعَّم بــالقيم، وبالت مــن حمت

 الثقافة وليس حمضمونها وأهدافها".

 التبعية الثقافية:-2

ــة الــيت هــي ســبب     نــاقش  ــة اإلعالمي الدارســون العــرب التبعي

التبعية الثقافية، وسـيأتي احلـديث عـن التبعيـة اإلعالميـة       فـيرئيس 

مـي العبـد اهلل سـنو حتـت      لثقافية، وقد عرضـتن التبعية ا فـيلدورها 

                                                 
 .171املصدر نفسه / (1)

 .58اإلعالم: النسق القيمي وهيمنة القوة، )سابق( ص/ (2)
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التبعية الثقافيـة،   فـيب الثقافات الوطنية(آراء الدارسني رنعنوان )َض

فتحولـت التبعيـة    ،حمـل االسـتتباع   االخـرتاقُ  فهناك من يرى أنـه "حـلّ  

أن مـا  "الثقافية إىل عملية تكريس لثقافة االخرتاق" وهناك من يـرى  

كـل   فــي سـيادة الثقافـة االسـتهالكية    مييز هذا العصر بالفعـل هـو   

، وقد مت تقدميها باسم جتاوز الثقافة النخبوية وزيادة جماالت احلياة

" وتنتشر الدعوة إىل ثقافـة  للطبقات الشعبية فـياالهتمام بالبعد الثقا

الـذات  أن غري ملتزمة إال بالذات اإلنسانية الفردية مـع التشـديد علـى    

االســتهالكية تتعمــد إبــراز تافهــات  هــي أواًل اجلســد، وهــذه الثقافــة

على  فـياألمور وسخيفها، وأن ما يستهدفه هذا النوع من الغزو الثقا

اخلصوصــية كـل مقومـات   الصـعيد العـاملي هـو أوال قبـل كـل شـيء       

ــذي    ــر الـ ــلوك، األمـ ــيم وأذواق واتلـــف أمنـــاط السـ ــة مـــن قـ الثقافيـ

وأن  ه،نفسـ الفكر العربـي   فـيينعكس أثره حتمًا وبصورة مباشرة 

مرتكزًا على عامـل الثقافـة واجتاهـات    )عمل النظام العاملي الراهن ي

 والــوطُن ،علــى ضــرب اخلصوصــيات القوميــة (التغريــب الــيت أنتةهــا

ثقافته ألن السيطرة على اجملال  فـيالعربي مستهد  من هذا النظام 

، (1)جتعل الدروب سالكة للسيطرة علـى االقتصـاد واألرض   فـيالثقا

 تبعها أزمة هوية ثقافية.قافية تفالتبعية الث

 التبعية اإلعالمية:-3

الثقافة من  فـييأتي تناول التبعية اإلعالمية من زاوية تأثريها  

ا وقـف  البيئـة الثقافيـة، لـذ    فــي أكـرب مـؤثر   حيث إن وسائل اإلعالم 

                                                 
كتاب العرب واإلعالم  فـيمواجهة تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، املنشور  فـيالعرب  (1)

 فـيبتصر ، وقد أخذت الكاتبة جّل هذه األفكار عن حممد عابد اجلابري  50الفضائي)سابق(ص/

)الثقافة العربية  فـيكتابيه)املسألة الثقافية( و)إشكاليات الفكر العربي املعاصر( وعن مسعود ضاهر 

بقية املعلومات الطباعية، وإمنا نشري إىل مواجهة التغيريات الدولية الراهنة( وأوردت هناك النصوص و فـي

 ذلك للداللة على أن األفكار ألكثر من مثقف عربي وحفظًا حلقوق الفكر.
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 ،وحماضــراتهم ،ومقــاالتهم ،مؤلفــاتهم فـــيدارســون كــثريًا عنــده ال

املمارســـات اإلعالميـــة املنقولـــة مـــن دول التكنولوجيــا واألنظمـــة و "ف

الشــمال املتقــدم إىل دول اجلنــوب النــامي تعمــل علــى تشــويه البيئــات   

إحـداث سـلبيات    فــي كمـا تسـهم    ،هـذه الـدول الناميـة    فــي الثقافية 

ــل التغريـــــب الثقا ـــيعديـــــدة مثـــ ــزو الثقا Aliention فـــ ـــيوالغـــ  فـــ

Cultural Envation   ــة ــة املهةنـــــ  Homoوالثقافـــــ

Genisation"(1) 

أن الدول العربية مـن أوائـل دول العـامل الـيت      ويرى الدارسون 

دائــرة التبعيـة واســتهالك الثقافــة الــيت   فـــيتــاري  مبكـر   فـــيوقعـت  

دول املركـز األوربـي )بريطانيـا وفرنسـا( وأن هـذه       فــي كانت تنـتج  

 فـــيفــرض ثقافتهــا وغــرس نظمهــا التعليميــة   فـــياملركزيــة محــت 

خنبة من املثقفني العرب الذين رأوا أنه ال بديل  العامل، مستهدفة خلق

نبهار برتاثها مما أمامهم عن اقتباس الثقافة األوربية وتعلم لغاتها واال

نسـاق مـن الثقافـة العربيـة التابعـة لثقافـة املسـتعمر        أسفر عن ظهـور أ 

ولغتــه، وقــد روجــت هــذه النخبــة العربيــة للثقافــة األوربيــة ممــا أفقــد  

العربي استقالليته، وقد استفادت الواليات املتحدة  فـياملشروع الثقا

إليهــــا  والثقافيــــة ألوربــــا وأضــــافت مــــن قاعــــدة التبعيــــة اإلعالميــــة

الشـركات   تاالتصال واملعلومات ثم جـاء  فـيالتكنولوجيا املتقدمة 

العمالقة واستفادت من هـذه البنيـة التابعـة املخرتقـة للثقافـة العربيـة"       

ة وتركة االخرتاق وأضـافت إليهـا آلياتهـا    فالعوملة ورثت تركة التبعي

 .(2)الفضائيات وشبكات املعلومات" فـياخلاصة ممثلة 

                                                 
م 2001هـ/1421العصر احلديث، دار الفكر العربي، القاهرة  فـيد. عبد اهلل زلطة: اإلعالم الدولي  (1)

 .234ص/

 .235املصدر نفسه/ (2)
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والشركات العمالقة تعر  عند الدارسني بالشركات عابرة  

تهيمن على اإلعالم العاملي وتوجه الرأي العـام العـاملي   هي القوميات و

ــة     ــأثريات معرفيـ ــركات تـ ــذه الشـ ــاذ دوهلا"وهلـ ــدم مصـ ــكل خيـ بشـ

إعالمية وثقافية واسعة النطاق، ومن هنا فإنها لتلك تأثريًا حامسًا و

ـــي ــة االجتماعيــة    ف ــة والتنمي ـــي اجتــاه العومل ــة بصــورة    ف ــدول النامي ال

 فــي خاصة، وألن الشركات عابرة القوميات هي الـيت تقـود التطـور    

اجتاهات عديدة؛ فإنها تنتج جمموعة  فـيجمال التكنولوجيا واملعرفة 

فني الــذين حيمــون مصــاحلها مــن خــالل لثلــهم لثقافتهــا...    مــن املــثق

وبإمكــان الشــركات عــابرة القوميــات أن تتةــاوز احلــدود الثقافيــة  

ــات االتصــالية املتقدمــة     ــة القائمــة باســتخدام التقني ــة القومي والتةاري

 .(1)واألقمار الصناعية، وهي الوسائل األكثر حداثة..."

لــت التــأثري وحّل وقــد صــدرت دراســات عربيــة كــثرية درســت  

الفضـــائيات  جمـــال فــــي، وخباصـــة العربيـــة الثقافـــة فــــياإلعالمـــي 

باإلضــافة إىل املصــدرين اللــذين ســبق إيــراد  وواملعلومــات واإلنرتنــت، 

 ذكر:نمنهما املعلومات السابقة 

العوملة وتداعياتها على الوطن العربي، لعدد من الباحثني العرب، -1

وهو  250ــ135واإلعالم والثقافة" من  والفصل الثالث منه عن "العوملة

 م.2003بريوت،  فـيصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية 

نظرية االتصال، حنو فكـر إعالمـي مميز،د.عبـد     فـيدراسات -2

عن "الثقافـة وحتميـة االتصـال:     منه والفصل اخلامس ،الرمحن عزي

مــن : فـــية قيميــة، والفصــل الســادس عــن "اإلعــالم والبعــد الثقا نظــر

                                                 
أورد أمساء الشركات  98ص/ فـي ، و86و 85البعد االسرتاتيةي للمعرفة /د. سلمان بن رشيد سلمان:  (1)

 السبع وعائداتها وبعض احملطات التلفازية التابعة هلا وجماالت إنتاجها.
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، وهو صادر عن مركز دراسـات  144-101القيمي إىل املرئي" من 

 م.2003بريوت  فـيالوحدة العربية 

صـفحة   196العرب وثورة املعلومات، لعدد من الدارسـني، ويقـع   -3

 م.2005صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية،هو و

ه عــدة فـــيالعــرب واإلعــالم الفضــائي، لعــدد مــن الدارســني، و     -4

خرها حلقة نقاش عن الفضائيات العربية وقضايا األمة، موضوعات آ

 م.2004وهو صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية،

الـوعي العربـي، د. هـادي نعمـان      فــي إشكالية املستقبل العربي -5

در عن مركز دراسات الوحدة اصهو صفحة و257 فـياهلييت، ويقع 

 م.2003العربية،

 فـييقع القوة،د. صاذ ياسني، واإلعالم: النسق القيمي وهيمنة -6

عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،      وهــو صــادر    صــفحة،  172

 م.2006

 لت أيضا حمصادر كثرية درست ظاهرةّيوغريها من الدراسات اليت ُذ

ــي  ــأثري اإلعالمـ ـــيالتـ ــد تناولَ  فـ ــة وقـ ــة اإلعالميـ ــالثقافـ ــيل تنـ ه بالتفصـ

 يتسـع لـه   الطرح، وهـو مـن السـعة حبيـث ال     فـيالوضوح والصراحة و

 اجملال على أهميته.

 اتوية اللغوية:-4

اللغة ثابت من الثوابت الثقافية للشـعوب فهـي وسـيلة التفـاهم وحفـظ      

الثقافة ورسم سياسة املستقبل، ولذا ال غرابة إن كانت مصدر صراع 

ًا للغتها على خارطة العامل أو عبني الدول لرتسم كل ثقافة موق فـيثقا

وقتنـا احلاضـر أشـد الـدول      فـيا نسوتعد فر ،على األقل على أرضها

والسعي لنشرها بل إن الفرنسيني ال حيبذون  ،احلفاظ على لغتها فـي
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، ومعرو  انسحاب (1)ع لغتهم واآلخر يتحدث بها بشكل خاطئمسا

ألوربـي عنـدما حتـّدث مـواطن     الرئيس الفرنسي من اجتماع لالحتاد ا

مربرا انسحابه أنه ال يطيق االحتاد باللغة اإلمليزية  فـيعمل فرنسي ي

مساع فرنسي يتحدث بغري لغته، وبالرغم من الوحدة األوربية فإن من 

األمور اليت مل يتفق عليها توحيد اللغة؛ ألن كل شعب متمسك بلغته 

ا تتعـرض لـه اللغـة العربيـة مـن      حمـ هذا  ولنوازنبالرغم من قلة عدده، 

شتى السبل مما فصله ة القوية بفمن الثقا ةتهميش من أبنائها وحمارب

العربي وانهيار السلطات اللغوية(  كتابه )اإلعالم فـيد.نسيم اخلوري 

الصـني وفرنسـا   بـني دول متقدمـة كاليابـان و    لندرك الفارق الكـبري 

العرب الـذين تتعـرض لغـتهم لتةـاذب بـني املتسـاهلني       وآيسلندا مثاًل و

، ةحلياة العربيا فـي احلفاظ عليها واملكافحني لتبقى اللغة األوىل فـي

فهناك دعـاة العاميـة مـن املـثقفني، وهنـاك سـيطرة اللـهةات العاميـة         

 FMحمطة  فـياإلذاعة والفضائيات، حتى  فـيلبعض الدول العربية 

 فــي اسـتخدام العاميـة    فــي املوجهة جلمهور حملي، وهناك اإلسـرا   

واد احملالت التةارية وامل فـيشيوع األلفاظ األجنبية اإلنرتنت، وهناك 

طغيان موجة الشعر العامي وإجياد مسابقات له، املستهلكة، وهناك 

وهناك ــ وهو األدهى ــ تعةيم التعليم بتدريسه بغري اللغة العربية الذي 

 فــي التعلـيم العـالي    فـيامتد إىل التعليم العام بعد أن كان حمصورًا 

لسـطور ال يوجـد   التخصصات العلمية، وحسـب اطـالع كاتـب هـذه ا    

العــرب حتــى يــدرس العلــوم بغــري لغتــه ســوى   و ثقافــة مكينــةشــعب ذ

 اجلزر ككوريا وآيسلندا.

                                                 
، إعداد صاذ بن زيد العنزي ضمن كتاب فـي: االتصال الثقاMichael Argylما يكل آرجل  (1)

هـ، 1423، 1لدراسات واإلعالم طالبشر، نشر غيناء ل رير د. حممدي االتصال الثقايف حتـدراسات ف

 .29م ص/2002

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

41 

 

كـل   فــي إن اللغة هي سـياج الثقافـة، وهـي موضـوع سـيادي      

فكيـف   الدساتري الوطنية، والتخلي عنها يدل على انهزامية ثقافية،

باللغــة العربيــة الــيت للــك تراثــًا ال للكــه لغــة أخــرى، ولتــد علــى    

رض شاســـعة، وهـــي لغـــة فيهـــا كـــل مســـات املرونـــة مســـاحة مـــن األ

والتطور، ولذا فإن من حق املثقفني العرب أن يدرسوا هذه اإلشكالية 

ولـيس مـن الثقافـة     ،ملواجهة موجة التعةـيم لـيس مـن اإلعـالم الوافـد     

املهيمنة فحسب بل من بعض املتعةمني أو املهزومني ثقافيًا من داخـل  

مــن بدايــة العصــر احلــديث  النفــوس، وهــو موضــوع شــغل الدارســني  

تبت فيه كثري من الدراسات وعقـدت حولـه النـدوات، وصـدرت     وُك

أشّد مراحله بسبب حماولة  فـيولكنه اآلن  ،فيه كثري من القرارات

هيمنة ثقافة واحدة، ووجود من يدعمها من الداخل واخلارج، وأحيانا 

إىل  حماولة التفرد بكـل دولـة عربيـة علـى حـده حتـى إنـين اسـتمعت        

مقابلـة تلفزيونيـة يعيـب علـى األوربـيني       فــي مندوب لالحتاد األوروبي 

أنهـا كيـان واحـد جتمعـه لغـة       مـع التعامل مع الـدول العربيـة منفـردة    

لغــة  فـــيبــل إن "فرنســا تعــد توحيــد العــامل   ،وثقافــة واحــدة ،واحــدة

 (1)"فـيواحدة، وهي اإلمليزية، نوعًا من االستعمار الثقا

لضبيب ما نص عليه ميثاق الوحدة العربية وقد أورد د. أمحد ا 

توافق الدول األعضـاء علـى أن تكـون اللغـة     "م من 1964الصادر عام 

مراحـل التعلـيم كلـها..."     فـيالعربية لغة التعليم والدراسات والبحث 

الــبالد العربيــة املقدمــة  فـــيوثيقــة السياســات الثقافيــة  فـــيومــا ورد 

م، وفيها 1982املكسيك عام  فـية للسياسات الثقافيللمؤلر العاملي 

ــألق بلغتهــا،   هــذه اللغــة الــيت نــزل بهــا القــرآن   "إن الثقافــة العربيــة تت

                                                 
 .123انظر د. سلمان رشيد سلمان: البعد االسرتاتيةي للمعرفة )سابق( (1)
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التطـور والنمـو    فـيالكريم، واليت تربهن باستمرار على قدرة فائقة 

جمـاالت العلـم والتقنيـات والفنـون      فــي واستيعاب املبدعات اإلنسانية 

لثقافــة العربيــة الــيت أعــدتها اخلطــة الشــاملة ل فـــيواآلداب" ومـا جــاء  

م من "أن امتالك السيادة الثقافية، داخليًا 1985اجلامعة العربية سنة 

 .(1)وطنها وبني أبنائها" فـيوخارجيًا، يتوقف على سيادة اللغة العربية 

 ،ةات ورقيـــة ولكــن تنقصــهم إرادة فاعلـــ  فــالعرب ال تنقصــهم قــرار   

ن وخباصـة مـن وجـود    وأخطر ما تتعرض لـه لغـتهم هـو مـا لـر بـه اآل      

فريق مروج أو متبين لسيادة اللغات األجنبية، مما عد اللغة إشكالية 

 التنمية. فـيثقافية 

 :املرأة-5

ــة     ــة العربيـ ــن مشـــكالت الثقافـ ــرأة مشـــكلة مـ أصـــبحت املـ

االهتمام السياسـي واإلعالمـي    فـيو"واحدة من أبرز القضايا صدارة 

تـاب "املــرأة واإلعــالم  تقــديم ك فــي لـدى النخــب العربيـة" كمــا جــاء   

مسار  فـيلالهتمام باملرأة بصفتها مواطنة فاعلة ذلك ليس و (2)العربي"

 ،بتوظيف جسـدها  فـي الصراع الثقا فـيبل لتوظيفها  فـيالبناء الثقا

وقـد قـدَّم الكتـاب     مع التظاهر بالشـفقة عليهـا وإعطائهـا حقوقهـا،    

 فـــيو ،ســائلهاإلعــالم بكــل و فـــيالســابق أبــرز مالمــح صــورة املــرأة 

مجالية  دورها أنثى ليست قيمًة قام برتسي منها أن اإلعالم واألدب، 

هــو  عاد كــل مــابتبصــفتها مطلوبــة مرغوبــة للرجــل و"اســ  بــذاتها بــل 

واجتماعي، وحضاري، ومجالي، ليربز كل ما هو حيواني  ،إنساني

                                                 
 .210و209م، ص/2001هـ، 1422، 1عصر العوملة، مكتبة العبيكان، ط فـياللغة العربية  (1)

صفحة وهو رصد لنتائج  88م ويقع يف 2001ر عام أكتوب فـيصدر عن مركز زايد للتنسيق واملتابعة  (2)

اإلعالم العربي، بإحالة كل نتيةة ملصدر الدراسة مع سرد للمراجع  فـيالدراسات اليت درست املرأة 

 .5، والعبارة املنقولة ص/87ص/
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ة باهلموم الوطنية واإلنسانية بل ينوهو ال يربزها مواطنة مع (1)وبهيمي"

يظهرها كثريًا مناكفة للرجل الظامل هلا، السالب حلقوقها"وغالبـًا  

التنميـة إال إذا كانـت هـذه     فـيعن دور املرأة  ال يتحدث هذا اإلعالم

موقع عمل خارج املنزل" أما اإلعالم احملـافظ فتختفـي فيـه     فـياملرأة 

إطـار   فــي صورة املرأة العاملة خـارج املنـزل، وإذا ظهـرت فهـي تظهـر      

ــاء أو اخلــدمات العامــة مــن صــحة     الرتف ــزيني واألزي ــه أو خــدمات الت ي

 .(2)وتعليم وغريها

تدور أغلب املضامني اإلعالمية عن املرأة بأن قضيتها األوىل و 

هي تنمية اهتمامها بأنوثتها وإغفال قدراتها إنسانة ومواطنة، وال تنال 

مـال  املشاركات االجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية واألع    فـيأدوارها 

اإلبداعيــة إال اهتمامــًا هامشــيًا "كمــا تــولي وســائل اإلعــالم العربيــة   

نسـائية علـى حسـاب املهـن األخـرى      اهتماما مبالغًا فيه لبعض املهـن ال 

ل اهتمامها بالفنانات والرياضيات وسيدات األعمال ونساء السلك مث

الدبلوماســي علــى حســاب املعلمــات والطبيبــات والعاملــات والباحثــات   

يــات والعــامالت والفالحــات" مــع تركيــز علــى مرحلــة عمريــة واحملام

 .(3)سنة 40ــ20ترتاوح بني 

وانتهــى كتــاب املــرأة واإلعــالم العربــي "إىل ملخــص لرؤيــة       

صة مما عرضه من دراسـات، مـن   ستخَلمستقبلية لتفعيل دور املرأة ُم

أجهـزة اإلعـالم العربيـة كوسـيلة      فـيأهمها"الكف عن تقديم املرأة 

وإبراز اجلوانب اإلنسانية واحلضـارية للمـرأة ودورهـا     ،شهريإغراء وت

التنميـة الشـاملة" و"فـرض عقوبـات مشـددة علـى اسـتغالل جسـد          فـي

                                                 
 .42املصدر السابق/ (1)

 .46و  45و  44املصدر نفسه  (2)

 .53و 52املصدر نفسه  (3)
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ــرأة كــأنثى       ــا" و"اســتبدال الصــورة الــيت ختاطــب امل ــرأة وكرامته امل

بـأخرى تظهرهــا كمواطنــة حتــس مشـاكل جمتمعهــا وتفهــم قضــايا   

 .(1)حلها" فـيبلدها، وتعمل وتشارك 

ث احلادي عشر مـن سـبتمرب   ل ما سبق كان ملا قبل أحداك 

ه أجهزة اإلعـالم األجنبيـة   ن بعد ذلك ازداد األمر بتوّجولك ،م2001

 فــي إفسـاد الثقافـة العربيـة، وهنـاك بـرامج       فــي استخدام املـرأة   فـي

بعض الفضائيات األجنبية باللغة العربية ركزت على املرأة وقضاياها 

لكـالم عنـه وبـإجراء حـوارات مـع عربيـات       تدور فيمـا سـبق ا   هاوكل

إن ــ يوافق هوى تلك الفضائيات ويندر  فـيوغري عربيات هلن توجه ثقا

الثقـايف   توجـه إجـراء حـوار مـع مثقفـة عربيـة ختتلـف مـع ال       ــ مل ميتنع 

الواقـع   فــي التـنظري أمـا    فــي مع إدعاء املوضوعية واحليـاد   ،التغرييب

وملـة  وار إال مع امـرأة مروجـة للع  فال تتاح فرصة احل ،فهو خال  ذلك

 بسلبياتها وليس بإجيابياتها.

قافــة بــالقيم واملفــاهيم األجنبيــة باســتعارة   وأغرقــت ســوق الث

ــة  أفكــار  ــرامج أجنبي ــا دون مضــمونها  ُعب ــت لغته ــت بعــض   رب وحتّول

الفضائيات العربية إىل "نواٍد ليلية لعرض فقرات استعراضية ترفيهية 

عـرض مشـاهد اإلغـراء     فــي نـوات تطرفـًا   مماثلة ملا تعرض أكثـر الق 

أمريكا وأوربا، هذا إىل جانب صـناعة وعـرض بـرامج     فـيواجلنس 

ألعاب ومسابقات القصد منها تسويق الثقافة الرخيصة ... وغريها من 

اإلعالنات الـيت حتـط مـن قـدرة املـرأة حتـى أضـحت املـرأة وجسـدها          

 لةيد العالقات إضافة إىل (2)اإلعالن وليس السلعة" فـياملستهدفني 

                                                 
 .81ــ77املصدر نفسه  (1)

 )سابق(.61، 60د. صباح ياسني: اإلعالم : النسق القيمي وهيمنة القوة / (2)
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ــة كاملسلســــالت    ــة املنحرفــ ــة املسلســــالت األجنبيــ ــة بدبلةــ املنحرفــ

املكســيكية والرتكيــة مســتهدفة" نقــل صــورة مرتبكــة للعالقــات    

األسرية واالجتماعية، وبتعبري آخر لةيد عالقات منحرفة مستهدفة 

العالقات األسرية وروابطها بشكل خـاص، والعالقـات بـني اجملتمـع     

إشــاعة موجــة ســياق  فـــيوذلــك كلــه يــأتي   (1)عــام"الواحــد بشــكل 

للثقافـــة الرخيصـــة  الرتويـــج فــــياالنبهـــار بثقافـــة الغـــرب وقيمـــه، أو 

 .(2)كاألغاني اهلابطة، وامتهان اجلسد، ولةيد القوة اخلارجية

لـيس جبسـدها    فــي هـذا النسـق الثقا   فــي وقد وظفـت املـرأة    

بـة مـع هـذا النسـق     اورأة املتةبـإبراز املـ  وفكرهـا  فحسب بل بلسـانها  

، ومــا يهمنـا هنــا هـو أن املــرأة   وسـّد األبـواب أمــام غـري املتةاوبــة معـه    

أخرى، وهو أمـر ال   عن موقعها إلحالل ثقافة إزاحة ثقافة فـيوظفت 

بل أكثر النساء العربيات  ،ميكن إنكاره، كما ال ميكن تعميمه

الك وهلن مواقف عربية غري أن املس ،ال يشاركن وال يقبلن املشاركة

سـهولة مـا هـو متـاح      فــي للتعبري عن الـرأي كتابـة أو كالمـا ليسـت     

 .(3)للةانب اآلخر

 مقتحات وتوصيات للثقافة:

العــامل  فـــينــاقش الدارســون مــن العــرب موضــوع ثقــافتهم       

والدراسات اليت  أكثر البحوث فـياجلديد مناقشة علمية موضوعية 

ضوح وموضوعية، وقّل شفافية ووهذه الدراسة، وفيها  فـيأحلنا إليها 

عرب عن عاطفة أو هوى بقـدر مـا عاجلـت املوضـوع بصـدق الرائـد       أن ت

، وقدموا املقرتحات والتوصيات، منبهني إىل أن الذي ال يكذب أهله

                                                 
 .62املصدر نفسه/ (1)

 .68انظر املصدر نفسه، مكامن الفساد/ (2)

 .88الكالم عن املرأة السعودية، ص/ فـيانظر ما سيأتي عن مجعية فضيلة  (3)
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وأن الثقافة األصـيلة   ،على مدى الزمن هيمنة القوة لن تفرض نفسها

 مع صعوبة تلخيصوولكن لن ختتفي حتت تأثري العوملة،  ،قد تضعف

املقرتحــات والتوصــيات لكثــرة الدراســـات وطوهلــا وتعــدد كتابهـــا      

الســطور التاليــة تلخــيص أهمهــا لرســم موقــع للثقافــة   فـــيفســنحاول 

 ولكنهــا تتعــرض هلةــوم قــوي  ،العربيــة الــيت مــزم أنهــا لــن ختتفــي  

، واملثقف ال ميلك سوى تقديم النصح يدعوها لالحنسار دون االنهزام

 فــي إىل قـرار، ولـن نعـرض كـل مـا ورد       ألمته واألفكار اليت حتتاج

 كل الدراسات ولكن سنختار أهمها، أو ما رأيناه كذلك.

تناول د.هادي نعمان اهلييت ما يراه من مستقبل للثقافة العربية  

موضحًا أن علـم   (1)الوعي العربي" فـيكتابه"إشكالية املستقبل  فـي

د علـى دراسـة   الغد، بـل هـو يعتمـ    فـياملستقبل ليس ختمينات ملا يقع 

الواقـع املعاصـر، ودراسـة املــآالت واملسـتقبالت املمكنـة ملـا جيــب أن       

يتخذ اليوم فهو "العلـم الـذي يتنبـأ باألوضـاع الـيت ميكـن أن تكـون        

عليهــا الظــواهر نتيةــة الــتغريات االقتصــادية والسياســة واالجتماعيــة  

 .(2)والنفسية والتكنولوجية والعلمية والعملية"

يت"أن الثقافة تؤلف نظامًا متكـاماًل مـن   يويرى الدكتور اهل 

السلوك االجتماعي الذي تدعمه األفكار والقـيم والعناصـر األخـرى    

فالثقافـة هـي إطـار عـام لسـلوك األفـراد،        ،اليت يشرتك فيها األفراد

وبقدر ما تكون األفكار والقيم والعناصر الثقافية األخرى متوافقة 

ازنـًا ومتوافقـًا... وإذا كـان    ومتوازنة يكـون السـلوك االجتمـاعي متو   

األدباء والفنانون يعربون عن مضمون الثقافة وعن تطلعاتهـا وقيمهـا،   

                                                 
 .40سبق التعريف بالكتاب ص/ (1)

 35ص/الوعي العربي  فـي إشكالية املستقبل (2)
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ويصل بهم األمر إىل نقدها نقدًا ذاتيًا؛ فإن الثقافة ختضـع لنـوع آخـر    

ــواله البــاحثون واملفكــرون      مــن النقــد هــو النقــد املوضــوعي الــذي يت

 .(1)العلميون والفالسفة"

حاجـــة إىل عمليـــات ثقافيـــة  فــــيلعربيـــة ا أن الثقافـــة"ويـــرى 

Cultural Processes  وهي جممل اخلطوات املخطط هلا لتحديد

مسارات الثقافة العربية واجتاهاتها وإذكاء مضمونها، وخباصـة أن  

هذه الثقافة مل تتخذ هلا وجودًا منسةمًا متكاماًل بعد، وتتنازع فيها 

ومن بني العمليـات   (2)ثقافات أصيلة مع ثقافات جديدة وأخرى وافدة"

 :(3)اليت يرى أن الثقافة تقتضيها اليوم

 أن تعون للثقافة العربية روى مستقبلية:-1

ــق     ــون أفـ ــب أن يكـ ــد يتطلـ ــريات الغـ ــد وتغـ ــع اجلديـ إن الواقـ

املستقبل الناجم عن فكر مستنري جوهر الثقافـة العربيـة، ومـن هنـا     

عصرية، فهي  يرتتب أن يكون للثقافة العربية بؤرة ثقافية ذات مسات

أســاس فكــري وأســاس عملــي، والقــول   وعــي للمســتقبل مــادام هلــا  

بوجود بؤرة ثقافيـة جديـدة ال يعـين تغييبـًا لعناصـر ثقافيـة أصـيلة بـل         

بعض توجهاتها امتدادًا  فـيالثقافية اجلديدة ميكن أن تكون البؤرة 

هـو عمليـة    فــي أصيل و"بوجه عام فإن التكييف الثقاوتطويرًا ملا هو 

اعية الكتساب أفكار وأساليب وطرائق تفكري تؤهل اجملتمع اجتم

 الفعاليات". فـيللحياة واملشاركة 

                                                 
 .169صاملصدر نفسه  (1)

 .173صالوعي العربي  فـيإشكالية املستقبل  (2)

 .181-174باختصار شديد وهي من ص/ (3)
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 أن تعون للثقافة العربية روى علمية:-2

الثقافة اليت تشيع فيها الروح العلمية لهـد لثقافـة االرتقـاء،     

  الذات واستيعاب اجلديد، وتفضيل اوثقافة االرتقاء توصل الكتش

ة، وتقليــل املفقــود مــن الوقــت واجلهــد، ونبــذ الفئويــة  املصــلحة العامــ

، (1)والطائفية واستحسان التغيري، وارتفاع القيم املضافة للعمل العلمي

الثقافــة بأنها"تلــك األســاليب الــيت  فـــيوحيــدد املؤلــف الــروح العلميــة 

تلـك الثقافـة مـع املوضـوعات      فــي يتضح فيها تعامـل أعضـاء اجملتمـع    

 .(2)بطريقة منهةية"

 أن تعون للثقافة قابلية للتغيري:-3

إن مواقف التصلب دفعت بالواقع العربي حنو اخللف، وحالت  

والتغـيري املطلـوب يكـون لألفضـل، وإذا      ،وبني األفق املسـتقبلي  هبين

ــى     فـــيكــان يبــدو   ــة منــط الــرفض للتغــيري القــائم عل الثقافــة العربي

ل جـ من أ ـيفاحلكم املسبق؛ فإن ذلك يتطلب أن يكون السعي الثقا

التعامل مع اجلديد والغريب وفق منهج، ويشـري املؤلـف إىل أن تقريـر    

م قد أشار إىل أن "الثقافة والقيم 2002التنمية العربية اإلنسانية للعام 

 (3)هي روح التنمية"

 :فـيعملية اقبتداا الثقا-4

 فــي ( تتمثـل  Inventionالثقافة العربية حباجـة إىل عمليـة اخـرتاع )   

ثقافية علـى شـكل تغـيريات إراديـة بإدخـال عناصـر ثقافيـة        إبداعات 

ــة    ــداعات فنيـ ــدة وابتـ ــة أوجديـ ــة أو   أو أدبيـ ــة أو تكنولوجيـ اجتماعيـ

                                                 
مواجهة  فـيحبثه "الوطنية  فـي عن حممد رؤو  حامد االرتقاء أخذها د. اهلييت فـيفردات هذه امل (1)

 .73-70م ص1999العوملة" القاهرة، دار املعار  

 .177ص/إشكالية املستقبل يف الوعي العربي  (2)

 .179ص/املصدر نفسه  (3)
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سلوكية أو قيمية أو أخالقية، وليس بالضرورة أن تكون اتلفة أو 

جديـدة إلمنـاء   أو مفاجئة بـل قـد تكـون توليفـات مـن عناصـر قائمـة        

 االبتكار لدى الفرد واجملتمع.

 :فـيتوفري الفرص لالتصال الثقا-5

 فـيانفتاحها على الثقافات بل  فـياخلطر على أي ثقافة ليس  

 ،انغالقها على الـذات واحليلولـة دون االتصـال مـع الثقافـات األخـرى      

االرتباك حيث تقحم  هاظل االنفتاح ويعرتي بعض فـيزدهر والثقافات ت

 فـيتبعثر إذا ارلت أو ت ،تغيريات ثقافية مفاجئة فـينفسها دون وعي 

 أحضان ثقافات أخرى.

حبثه" جدلية العوملة بني  فـي (1)أما عبد اجلليل كاظم الوالي 

ــج ملفــاهيم مثــل التفاعــل        ــار والــرفض" فــريى "أن عمليــة الرتوي االختي

 فــي ، والتداخل احلضاري وحوار احلضارات، والتبـادل الثقا فـيالثقا

ــي    ــز هـ ــة املركـ ــي إىل أن ثقافـ ــا تنتهـ ــفإنهـ ــوديت الـ ــب أن تسـ وأن  جيـ

وأن  الثقافات األخرى عليها أن حتذو حذو املركز لكي تقرتب منه،

باحلفاظ على اخلصوصية الثقافية البد من أن تتم جمابهة هذا التيار 

واالهتمام بها؛ ألن ما تقوم به العوملة الثقافية الـيت تنـدرج حتتهـا مثـل     

قافتهم، أما احلفاظ هذه املفاهيم هو إذابة الثقافات األخرى وتعميم ث

 على اخلصوصية الثقافية فيتم باحلفاظ على:

ــر - ــد اآلخــ ــا قبــ ــة باألنــ ــد،  البدايــ ــل البعيــ ــب قبــ ، وبالقريــ

 وباملوروث قبل الوافد.

 ، ومقاومة قـوة جذبـه، وذلـك   كسر حدة اقنبهار بـالغر  -

 .والقضاء على أسطورة الثقافة العامليةبرده إىل حدوده الطبيعية، 

                                                 
كتاب العوملة وتداعياتها على الوطن  فـيكلية اآلداب جامعة صنعاء، والبحث  فـيهو أستاذ الفلسفة  (1)

 .19العربي)سابق(ص/
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، اإلبداا والتفاعد مع ماضيها وحاضـرها قدرة األنا على -

بني ثقافتها وثقافة العصر، ولكن ليس قبل عودة الثقة لألنا، وليس 

قبل التحرر مـن االنبهـار بـاآلخر كنقطـة جـذب هلـا، وإطـار مرجعـي         

 :(2)آخر حبثه عن الثقافة فـي ومن النتائج اليت أوردها" (1)لثقافتها

دة من العوملة، وأخذ أجل االستفا"على العرب اآلن العمل من 

ما هو إجيابي منها، وترك ما هو سليب، وأال جيعلوا من الصـراع مـع   

أمريكا وموقفها من الكيان الصهيوني حالة تؤدي إىل ضياع فرصة 

 االستفادة من العوملة بهذه الذريعة أو تلك".

حبثه"العوملة وآثارها  فـي (3)توصل محدي عبد الرمحن حسنو

 فـــيإىل نتــائج اإلقليمــي العربــي: رؤيــة عربيــة" النظــام  فـــيالسياســية 

التنميـة العربيـة مـن    مواجهة حتـديات العوملـة واألقلمـة وذلـك بتحقيـق      

وحتقيــق التكامــل العربــي مــن خــالل مشــروعات    ،خــالل التكامــل

منهـا  التنمية املشرتكة، وذلك يتطلب ركائز توضع موضـع التنفيـذ   

الثقافــة وذوبــان   قولــه"وعلى رغــم كــل مــا يقــال عــن عوملــة       ثقافيــًا

ــة، إال أن    ــة الكونيــ ــمى بالثقافــ ــا يســ ــة فيمــ ــيات الثقافيــ اخلصوصــ

تكنولوجيا االتصـال واملعلومـات تـوفر الفـرص واإلمكانيـة للحفـاظ       

 على اهلوية احلضارية والثقافية لكل جمتمع".

                                                 
العوملة واخلصوصية، أن الفكرة األخرية من حسن حنفي: الثقافة العربية بني  19اهلامش ص/ فـي (1)

-251م ص/1999-1998، 5-4العددان  ،2)احتاد الكتاب العرب،دمشق( السنة الفكر السياسي

252. 

 .34العوملة وتداعياتها على الوطن العربي)سابق( / (2)

 .75جامعيت القاهرة وآل البيت ص/ فـيوالكاتب أستاذ العلوم السياسية املشارك  97املصدر نفسه/ (3)
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ومــن التوصــيات الــيت يراهــا د. حلــيم بركــات لتةــاوز حالــة    

 :(1)فـيال الثقااجمل فـيالعةز و للحد من هيمنة اآلخر 

العمــل علــى أن تنــال املؤسســات الثقافيــة الرمسيــة وشــبه  -"

 الضرورية للتعبري عن نفسها حبرية. الرمسية االستقاللية

يكون بني أهم وسـائل تعزيـز البحـث العلمـي والفكـري      -

االقتباس من اخلارج والتقليد بل على على بشكل عام التشديد ليس 

 حلاجات الوطنية اخلاصة.اإلبداع وربط موضوعات البحث با

ــع  - التعامـــــل مـــــع النظـــــام الكـــــوني اجلديـــــد مـــــن موقـــ

االســتقاللية، واالســتفادة مــن الثــورات املعلوماتيــة مــن دون جتاهــل       

 العوملة. فـياجلانب املظلم 

البد للمثقف العربي من التمرس باإلبداع من دون خو  أو -

 رقابة ذاتية.

ث املسـتقبلية ـــ   حما فيها التعليم واألحبـا -تنشيط الثقافة-

 بداًل من هذا االنصباب شبه الكلي على الثقافة الرتاثية.

البد للمثقفني أنفسهم من معاجلـة مشـكلة عزلـة املثقـف     -

 إقامة عالقة سليمة بني املثقفني والشعب". فـيعن الشعب و

"أن عمليـة التنميـة الشـاملة هـي      (2)ويرى د.حممد منري حةاب

جه حموجبها جهود اجملتمع وفقًا ألقصى قضية إرادة ومسألة إدارة، تتو

 :فـيما تسمح به إمكانياته" ومنها اجملال الثقا

                                                 
الثقافة العربية، متاهات اإلنسان بني احللم والواقع" مركز الدراسات  فـيبه "االغرتاب كتا فـي (1)

مع االختصار واالقتصار من التوصيات  211-209و 21-19م ص/2006، 1الوحدة العربية، بريوت،ط

 على ما له صلة ببحثنا.

 .55كتابه : اإلعالم والتنمية الشاملة)سابق(ص فـي (2)
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الــيت تســمح بأقصــى إمكانيــات   تهيتــة البيتــة الثقافيــة-"

 العطاء واإلبداع وحتقيق الذات.

ألداء رسالته احلضارية من خـالل تأكيـد    تهيتة ا تمع-

ظل  فـيحلضاري هويته، وتنمية شخصيته القومية، ومواصلة عطائه ا

 انتمائه اإلنساني".

ولكـن لـدور    ،وقد سبق التنويه أن التناول هنا ليس لإلعالم 

نشــر الثقافــة حبيــث أصــبحت وســائل اإلعــالم ــــ  فـــيوســائل اإلعــالم 

أوسع الوسائل لنشر ثقافة العوملة، وهلذا وخباصة املصورة والرقمية ــ 

مقتحات وتوصـيات  ما أبداا الدارسون من فإنه سيتم االقتصار على 

اجلوانـب األخـرى    فــي دون الـدخول   هذا الـدور لوسـائد اإلعـالم    حول

 وهي كثرية.

م أعدت اللةنة الدائمة لإلعالم العربي تقريرًا 2000عام  فـي 

، فـيعن أهمية احلفاظ على اهلوية العربية واإلسالمية من الغزو الثقا

 فــي القـاهرة   فــي م اجتمـاعه  فــي م التقرير لوزراء اإلعالم العرب ّدوُق

اصفـــاه علـــى اتويـــة الثقافيـــة    م وجـــاء فيـــه"أن  2000يونيـــو عـــام  

عصر السـماوات   فـيعلينا بشدة  واصضارية أصبح التلدي املطروى

املفتوحـة الـيت تكــتظ باألقمـار الصــناعة الـيت حتمــل مئـات القنــوات      

التلفزيونيــة مــن كــل أحنــاء الــدنيا حمــا حتملــه مــن تــأثريات تشــكل    

وحّدد التقرير عدة عناصر رأى أنها  (1)وجدان على السواء"الفكر وال

عصـر الفضـاء هـي     فــي ضرورية للحفاظ على اهلوية الثقافية العربيـة  

 :(2)باختصار وتصر 

                                                 
 .231العصر احلديث )سابق( فـيطة: اإلعالم الدولي د. عبد اهلل زل (1)

 .232املصدر نفسه/ (2)
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ــة   - ــم الر يـ اصفـــاه علـــى اتويـــة جيـــب أن ينتقـــد مـــن حيـ

املـدروس املـؤدي ملوقـف     والتمب إو حيم التخطي  العلمي

واحلضــاري  فـــيالمــي والثقاقــومي مشــرتك يــوفر الــزاد اإلع 

 هوانتمائ لفكر ووجدان اإلنسان العربي وحيافظ على هويته

 العربي.

أن تعي املنابع اإلعالميـة والثقافيـة العربيـة ـــ علـى األرض      -

العصـر املفتـوى هـو     فــي رسالتها األساسـية  الفضاء ــ أن  فـيو

 ،املسـتمدة مـن قيمـه الروحيـة     األصلية رب  اإلنسان جبذورا

والــوعي العميــق  ،وتقاليــده ،وثقافتــه ،وتارخيــه ،تهوحضــار

وتشكيل درع  ،وآماله القومية ،وطموحاته ،بقضاياه املعاشة

 الوعي الذاتي الذي جيعله قادرًا على التعايش مع عصره.

ــة     - ــة والثقافيـ ــزة اإلعالميـ ــل األجهـ ــامل لكـ ــوير الشـ التطـ

صــاحبة مضــمون والتعليميــة والرتبويــة واالجتماعيــة لتكــون  

 .القضايا العربية املهمة كد يتبنى

جنبـــًا إىل جنـــب مـــع القنـــوات     تـــوفري البـــديد الفضـــائي  -

 األجنبية.

يــزود  عربــي فـــيإنتــاإ إعالمــي وثقااحلاجــة املتزايــدة إىل -

 القنوات العربية بكل احتياجاتها من الربامج.

 :الفضاء فـيعلى األرض و فـيتعظيم الدور الثقا-

حما  ساسيًا من حماور أجهمة اإلعالميعد حمورًا أ فـيفالدور الثقا-1

 تنتةه من مواد ثقافية أو حما تعرضه.

، جتعل الثقافة إنشاء قنوات ثقافية عربية متخصصةاحلاجة إىل -2

 احملور األساسي حلركتها لتكون منابر ثقافية.
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 كد أرجاء العامل فـينشر هذا القنوات املتخصصة احلرص على -3

 اخلارج. فـيملقيمني حتى تصل إىل كل أبناء العرب ا

قنوات فضائية عربية تدعيمًا للحوار مع اآلخرين حيتاج العرب إىل -4

املختلفــة للتواصـل وإعطـاء الصــورة الصـحيحة عــن     باللغـات األجنبيـة  

 العرب وحضارتهم وللتفاعل مع الثقافات.

عــن الــوطن العربــي   إنتــاإ بــرامج وثائقيــة ثقافيــة احلــرص علــى -5

ارية عرب العصـور ومعاملـه وأعالمـه وآدابـه     وحضارته وإسهاماته احلض

 وفنونه.

والبد من التنويه أن هذا التقرير كـان قبـل أحـداث احلـادي      

 ة الثقافية بعده؟!يِرسنر من سبتمرب فكيف باحلال بعد الَقعش

مواجهـة تطـور تكنولوجيـا اإلعـالم      فــي حبثهـا "العـرب    فـيو 

ات وفــق منظــور إىل توصــي (1)واالتصــال" توصــلت مــي العبــد اهلل ســنو 

ال يقف عند حد الطموحات أو األهدا  العامـة   ،السياسات الثقافية

اليت ينبغي حتقيقها خبطط مرحلية بل البـد أن ميتـد إىل حمـاور هـي     

 باختصار:

وعية وبالتالي صياغة والن استعشامل اقحتياجات الثقافية العامة-

اهج األهـــدا  الثقافيـــة ملواجهـــة االحتياجـــات، واالتفـــاق علـــى املنـــ     

 واألساليب املتبعة لتحديد االحتياجات.

حتديــد جمــاالت العمــل وأنــواع النشــاطات الــيت تتناوهلــا السياســة  -

تتـوو نشــر   فوسـائد اإلعـالم  الثقافيـة بشـكل مباشـر وغـري مباشــر،     

                                                 
 كلية اإلعالم والتوثيق، اجلامعة اللبنانية، والبحث ضمن كتاب" العرب واإلعالم فـيهي أستاذ  (1)

، واحملاور امللخصة هنا بتصر  29و28، وقد سبق تعريفها للسياسة الثقافية ص/(سابق)" الفضائي 

 .58ص/
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منتجة وتعميمها على اجلمهور، باإلضافة إىل أنها  الرسائد الثقافية

 .للمواد الثقافية

توفري البنية  فـي، وواجبها فـيالنشاا الثقا يفـحتديد دور الدولة -

األساسية عن طريق أجهزتها أو باالعتماد على األفـراد أو املؤسسـات   

 األهلية.

وطريقة  الثقافية واإلعالميةوضع املعايري اخلاصة مبلعية املرافق -

إدارتهــا، ومــدى قــدرة األفــراد واجلهــات احلكوميــة علــى احلركــة    

 واإلبداع.

ي تقـــنني السياســـيات ـواللـــوائح الـــيت تعـــاون فـــ توضــع التشـــريعا -

 ووضعها موضع التنفيذ.

للتحقـق مـن مواكبـه النشـاطات      إجياد التقويم وطرق  ومناهج -

 حتقيق األهدا . فـيالثقافية وكفاءتها 

مواجهــة تطــور تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال املتســارع ال تــتم إال -

 .بإمناء الذاتية الثقافية العربية

ـــي و  ــهحب فــ ــامل ال  ثــ ــال والعــ ــائل االتصــ ـــ"وســ ــن ـــ درامي: مــ

ال ـصـــ ـج االتـد" وهـــو حبـــث يعالـــ  ـرض الواحـــ ـعــــور إىل الـكلــــالفول

ــتـــي؛ اقـدرامـــال "نظريــة اتصــالية حضــارية  الــرمحن عــزي دـرح د.عبــــ

األقــل نظريــًا، وتفــرتض هــذه الدراســة أن  علــى بديلــة تفــرض نفســها 

الفـرد مـن حتقيـق ذاتـه غـري      ن أو الناجح الذي ميكّـ  اهلادَ  االتصاَل

ن اجملتمع أبعادها املعنوية أو اجلسدية، وميّك فـياجملزأة واملتكاملة 

مــن حتقيــق األهــدا  الرســالية واملعيشــية املرتبطــة بثقافتــه وأصــوله    

نظريتنـا علـى ثـالث ركـائز مبدئيـة: األوىل مـن        فـييقوم  ؛ومصاحله

تنظرينا اخلـاص، واألخريـان تنسـةمان بطريقـة أو بـأخرى مـع سـعي        
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الدراسـات اللســانية املعاصـرة الــيت ترمـي إىل تطــوير نظريـة اتصــالية     

 ":(1)شاملة تقوم على األبعاد الثقافية التالية

 ة اصضاريةاقتصال نابعًا ومنبثقًا من األبعاد الثقافيأن يكون -1

 اليت ينتمي إليها اجملتمع.

، غــري مقيــد بعوامــل  اقتصــال نتــاإ تبــادل اجتمــاعي أن يكــون -2

اجملتمــع املعقــد أو بوســائل  فـــيمصــلحية جتاريــة علــى النحــو الســائد 

تسلطية، كما هو حال اجملتمع االنتقالي، وإمنا هو جهـد اجتمـاعي   

ات املقرتنــة هــاد  يســعى إىل جتــاوز الواقــع، اعتمــادًا علــى الكليــ      

 بالعامل القيمي)البعد األول( وعلى حيثيات الواقع ومستةداته.

يعـرب يف إطـاره    أن يعون اقتصال تعبريا عن قناعة ذاتية حقيقية-3

الفرد بصدق عما يريد اإلفصاح عنه أي ينطق عن ذاتيته)أي بإميـان(  

 وليس بذاتية منفعية آنية أو استحواذية.

تقوميية لواقع البث الفضائي  رؤية وقد كتبت د.هبة شاهني 

فت فيه آخر كتابها"التلفزيون الفضائي العربي" الذي عّر فـيالعربي 

 ارتباط تعدد بالفضائيات العربية احلكومية واخلاصة، وأشارت إىل

الـدول  فــي  الفضائيات العربية اخلاصة بنشأة مدن اإلنتـاج اإلعالمـي   

للمستثمرين، وأنها رغم وبالتسهيالت اليت تقدمها هذه املدن  ،العربية

تعددها "إال أن الكثري منها ال ميثل إعالمًا حقيقيًا" حيث يهد  إىل 

شارت إىل مشروعات سهلة ومرحبة وأ فـيواستثمار األموال  ،الشهرة

ن الشخصيات السياسية واملؤسسات التةارية تدعم أعماهلا بإطالق أ

                                                 
، واألبعاد 99نظرية االتصال، حنو فكر إعالمي متميز" سابق، ص/ فـيكتاب املؤلف"دراسات  (1)

 باختصار وتصر .
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مستمر"ال  الفضائيات، وأن تعدد الفضائيات العربية اخلاصة بشكل

 .(1)يعين قدرتها على مواجهة مشكالت األمة"

د. هبة بشـفافية علميـة    القضايا اليت أشارت إليها وقد ناقش 

 فـيكتابه اإلعالم: النسق القيمي وهيمنة القوة،  فـيصباح ياسني د.

 .(2)القسم األول: اإلعالم العربي..الصورة من الداخل

عربـي الفضـائي أمنـاط    وقد تناولت رؤية د.هبة لواقع البـث ال  

ثـم النتـائج اإلجيابيـة     ،ونوعية البث ولغتـه  ،ونوعية الربامج ،امللكية

 :(3)والسلبية وعدت من سلبياتها بالنسبة ملا حنن بصدده

 فــي وانغماسـها   ،ابتعادها عن اتوية العربية اإلسـالمية "- 

 تقليد القنوات الفضائية الغربية حما تقدمـه مـن الكليبـات املصـورة،    

ربامج الواقعية اليت تقدم نسخًا شبيهة لربامج الواقع الغربية، واليت وال

تثري جداًل واسـعًا مـن حيـث تأثريهـا علـى أخالقيـات الشـباب العربـي         

وقيمه الثقافية، وحما يدعم مفهوم العوملة ويضعف االنتمـاء للحضـارة   

 العربية اإلسالمية"

لعربية بعض الدول ا فـي"استغالل مناخ االنفتاح اإلعالمي -

م، األمـر الـذي   2003مرحلة ما بعـد التاسـع مـن إبريـل      فـيكالعراق 

انطــالق  فـــيحيمــل مؤشــرات االنفــالت اإلعالمــي الــذي تتضــح آثــاره 

القنوات من أيديولوجيات اتلفة هلا أبعاد: طائفية، دينيـة، ثقافيـة،   

سياسية، ويبدو واضحًا التنـاقض بـني حريـة إطـالق القنـوات وغيـاب       

                                                 
م واملؤلفة 2008هـ 1429، احملرم 1التلفزيون الفضائي العربي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط (1)

 .380كلية آداب جامعة عني  س، وما خلص ص/ فـيأستاذ مساعد لإلعالم 

 .77-27سابق،من ص/ (2)

 .400التلفزيون الفضائي/ (3)
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ضــمون تلــك القنــوات الــذي يــثري العديــد منهــا النعــرات  احلريــة عــن م

 ".(1)الطائفية والفتنة والدعاية لألحزاب واجلماعات املتصارعة

جمال البـث الفضـائي    فـيآليات التنسيق  فـيأما مقرتحاتها 

 :(2)هو العربيل فيما  ع الثقافة

 ،اقهتمــام ببــث مضــمون عربــي التوجهــات والطموحــات  "-

ائم الوحــدة العربيــة، نشــر الثقافــة العربيــة،   : ترســي  دعــفـــييســهم 

اليت تقابل اجملتمعـات العربيـة، باإلضـافة     مواجهة التحديات املختلفة

اجملتمع العربي، ومراعاة القيم والتقاليـد   فـيإىل التنمية االجتماعية 

مـن القنـوات الفضـائية العربيـة خبدمـة       كـثري العربية، نظرًا لقيـام ال 

علـى عـرض السياسـة الفضـائية األجنبيـة       أهدا  الغرب، واملسـاعدة 

، وذلـك مـن خـالل اسـتخدام     وتكريس الثقافة الغربية دون أن تـدري 

ــة وتقــدم     مضــامني حم ــة حتــاكي املضــامني األجنبي ــة باللغــة العربي لي

 ".(3)األفكار الغربية لتصل بسهولة للعقل العربي

، والـيت  دعم اتويـة العربيـة للقنـوات الفضـائية العربيـة     "-

سسها من استخدام اللغة العربية بوصفها لغة اخلطاب العربي تستمد أ

كـل احملافـل، باإلضـافة إىل اسـتخدام احلـر  العربـي        فـيالرمسي 

 "(4)كقيمة زخرفية أساسية...

رصــد املختقــني لوســائد اإلعــالم العربيــة مــن أصــلا        "-

ــة  ــات الدينيـ ــوال واصركـ ــتغلون   ر وس األمـ ــن يسـ ــة ممـ واأليديولوجيـ

ــاج اإلعالمــي،    التســهيالت الضــ  خمة الــيت توفرهــا مــدن البــث واإلنت

                                                 
 .401ص/ (1)

 .402ص/ (2)

 .402ص/ (3)

 .404ص/ (4)
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باإلضافة إىل عـدم وجـود قـوانني ضـابطة حتـدد مواصـفات القـائمني        

عليها، األمر الذي حيمل مؤشـرات االنفـالت اإلعالمـي... كمـا يـربز      

 عربيـة... خطر الدعم املالي اخلارجي من قبل دول شرق أوسطية غـري  

 .(1)ث روح الفرقة"ألخرى... لبمقابل دعم دول غربية  فـي

يضم ضوابط ومعايري  الدعوة إلعداد ميثا  شرمل إعالمي"-

البث الفضائي العربي واألخالقيات اليت تلتزم بها الفضائيات العربية 

 .(2)فيما تبثه من مضامني بدون املساس باحلرية اإلعالمية..."

 :للمقتحات خالصة

لعرب وآراءهم ملوقع آثرنا فيما سبق أن نورد مقرتحات املثقفني ا      

الثقافة ، بنصها ما أمكن، وميكن إمجال ما ورد فيها من 

 التالي: فـيمقرتحات وتوصيات 

وأن الثقافة  أن هيمنة القوة لن تفرض نفسها على مد  الممن-1

 ختتفي حتت تأثري العوملة.لن األصيلة قد تضعف، ولكن 

راسة علم املستقبد لي  ختمينات ملا سيقع بد يعتمد على د-2

ودراسة املآالت واملستقبالت املمكنة للظواهر نتيةة  الواقع

 التغريات االقتصادية والسياسية والعلمية وغريها.

الثقافة تؤل  نظامًا متعاماًل من السلوم اقجتماعي الذي  -3

والعناصر األخرى، وبقدر توازنها وتوافقها  تدعم  األفعار والقيم

 يكون توازن السلوك االجتماعي.

األدباء والفنانون يعربون عن مضمون الثقافة وتطلعاتها وقيمها -4

يتولون النقد املوضوعي فونقدها ذاتيًا أما املفعرون والباحثون 

 .للثقافة

                                                 
 .405ص/ (1)

 .406ص/ (2)
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 .أطوائ  صنع املستقبد فـيالبلث عن اتوية حيمد -5

، ومن تلك حاجة إو عمليات ثقافية فـيالثقافة العربية -6

ذات مسات عصرية تكون  مستقبليةروى العمليات أن يكون هلا 

لهد  روى علميةامتدادًا وتطويرًا ملا هو أصيل، وأن يكون هلا 

لثقافة االرتقاء اليت تؤصل للذات وتستوعب اجلديد وتفضل 

ويتعامل  املصلحة العامة، وتقلل املفقود من اجلهد، وتنبذ الفئوية

قافة فيها أعضاء اجملتمع مع املوضوعات حمنهةية، وأن تكون للث

قابلية للتغيري لألفضل، وإن كان رفض التغيري قائم على 

احلكم املسبق فإن السعي للتعامل مع اجلديد يتطلب أن يكون 

 وفق منهج، والثقافة والقيم هي روح التنمية.

بإدخال عناصر  فـيعملية إبداا ثقاوالثقافة العربية حباجة إىل 

مفاجئة بل قد  ثقافية جديدة ليس بالضرورة أن تكون اتلفة أو

تكون توليفات من عناصر قائمة أو جديدة، وهي حباجة إىل عملية 

ظل االنفتاح  فـيفالثقافة تزدهر  ، فـيتوفري الفرص لالتصال الثقا

تغيريات مفاجئة أو  فـيويعرتيها االرتباك حني تقحم نفسها دون وعي 

 أحضان ثقافة أخرى. فـيترلي 

والتداخل  ،فـي فاعل الثقامثل الت عملية التويح ملفاهيم-7

تنتهي إو أن  فـياحلضاري وحوار احلضارات، والتبادل الثقا

)الثقافة الغربية( وجمابهة هذا التيار تسود ثقافة املركم الرئي 

تكون باحلفاظ على اخلصوصية الثقافية، فالعوملة قائمة على 

 إذابة الثقافات األخرى.

، لبداية باألنا قبد اآلخراصفاه على اتوية يتم باصفاه على ا-8

والقريب قبل البعيد واملوروث قبل الوافد، وبكسر حدة االنبهار 
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بالغرب برده إىل حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة الثقافة 

العاملية، وبقدرة "األنا" على اإلبداع والتفاعل مع املاضي 

 واحلاضر.

 ا هو إجيابيعلى العر  العمد على اقستفادة من العوملة بأخذ م-9

 وترك ما هو سليب.

بالرغم مما يقال عن عوملة الثقافة وذوبان اخلصوصية الثقافية -10

تعنولوجيا اقتصال واملعلومات توفر الفرص لللفاه على فإن 

 لكل جمتمع. اتوية اصضارية والثقافية

)رمسية وغري رمسية(  العمد على أن تنال املؤسسات الثقافية-11

  عن نفسها حبرية.االستقالل للتعبري

ليس التشديد  من أهم وسائد تعميم البلث العلمي والفعري-12

اإلبداا ورب  على االقتباس من اخلارج والتقليد بل على 

 موضوعات البلث باصاجات الوطنية.

 التعامد مع النظام العوني اجلديد من موقع اقستقاللية-13

جتاهل اجلانب  واالستفادة من ثورة املعلومات املعلوماتية دون

 املظلم للعوملة.

 التمرس باإلبداا من دون خومل أو رقابةالبد للمبدع العربي من -14

 ذاتية.

بدًق ــ ــ  حما فيها التعليم واألحباث املستقبلية  تنشي  الثقافة-15

 .من اقنصبا  شب  العلي على الثقافة التاثية

 الشعب معاجلة مشعلة عملة املثق  عنالبد للمثقفني من -16

 بإقامة عالقات سليمة بينهما.
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، ومنها تهيئة البيئة التنمية الشاملة قضية إرادة ومسألة إدارة-17

 الثقافية بأقصى إمكانيات العطاء واإلبداع وحتقيق الذات.

، تهيتة ا تمع ألداء رسالت  اصضارية من خالل تأكيد هويت -18

 .وتنمية شخصيته القومية يف ظل انتمائه اإلنساني

اصفاه على اتوية الثقافية واصضارية أصبح التلدي -19

ي عصر السماوات املفتوحة حما حتمله من تأثريات ـف املطروى

 تشكل الفكر والوجدان.

اصفاه على اتوية جيب أن ينتقد من حيم الر ية والتمب إو -20

الذي يوفر الزاد اإلعالمي  حيم التخطي  العلمي املدروس

 ضاري احملافظ على اهلوية واالنتماء العربي.واحل فـيوالثقا

أن تعي املنابع اإلعالمية والثقافية العربية أن رسالتها هي رب  -21

املستمدة من قيمه الروحية، وحضارته  اإلنسان جبذورا األصيلة

وطموحاته  ،وقضاياه املعاشة ،وتقاليده ،وثقافته ،وتارخيه

 ن وعي ذاتي للتعايش مع عصره.يوآماله وتكو

التطوير الشامد لألجهمة اإلعالمية والثقافية والتعليمية -22

تبنى القضايا لتكون ذات مضامني ت والتبوية واقجتماعية

 العربية.

 جنبًا إىل جنب مع القنوات األجنبية. توفري البديد الفضائي-23

يزود القنوات العربية  عربي فـيإجياد إنتاإ إعالمي وثقا-24

 ج.باحتياجاتها من الربام

بإنتاج مواد  الفضاء فـيتعظيم الدور الثقايف على األرض و-25

 فـيثقافية، وإنشاء قنوات ثقافية عربية متخصصة، ونشرها 

كل أرجاء العامل، وإنشاء قنوات فضائية عربية بلغات أجنبية 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

63 

 

للتواصل مع اآلخر، وإنتاج برامج وثائقية عن الوطن العربي 

 ه وأعالمه وآدابه وفنونه.وحضارته وإسهاماته احلضارية ومعامل

استعشامل اقحتياجات الثقافية العامة لصياغة األهدامل -26

 ملواجهتها واالتفاق على مناهج وأساليب لتحديدها. الثقافية

حتديد جماقت العمد والنشاطات اليت تتناوتا السياسة -27

وإيصاهلا  الثقافية لتتوو وسائد اإلعالم نشر الرسائد الثقافية

 وإنتاج مواد ثقافية. للةمهور

توفري البنية  فـيوواجبها  فـيالنشاا الثقا فـيحتديد دور الدولة -28

 األساسية عن طريق أجهزتها أو األفراد واملؤسسات األهلية.

وضع معايري مبلعية املرافق الثقافية واإلعالمية وطريقة -29

، ومدى قدرة األفراد واجلهات احلكومية على احلركة إدارتها

 بداع.واإل

 تقنني السياسات فـيوضع التشريعات واللوائح اليت تعاون -30

 وتنفيذها.

مواجهة تطوير تعنولوجيا اإلعالم واقتصال املتسارا ق تتم إق -31

 .بإمناء الذاتية الثقافية العربية

أن يعون اقتصال نابعًا ومنبثقًا من األبعاد الثقافية اصضارية -32

 .اليت ينتمي إليها ا تمع

أن يعون اقتصال نتاإ اجتماعي غري مقيد بعوامد مصللة -33

 أو بوسائل تسلطية. جتارية

يعرب فيه الفرد  أن يعون اقتصال تعبريًا عن قناعة ذاتية حقيقية-34

آنية أو  ولي  بذاتية منفعيةبصدق منطلقًا من ذاتيته )بإميان( 

 استحواذية.
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ن عربي التوجهات اقهتمام يف الفضائيات العربية ببث مضمو-35

مرسخًا لدعائم الوحدة العربية وناشرًا للثقافة  والطموحات

العربية، ومواجهًا للتحديات اليت تواجه اجملتمع العربي، ومراعاة 

القيم والتقاليد العربية، والبعد عن استخدام مضامني حملية 

باللغة العربية حتاكي املضامني األجنبية وتقدم األفكار الغربية 

 العربي.للعقل 

 دعم اتوية العربية للفضائيات العربية باستخدام اللغة العربية-36

كل احملافل واستخدام  فـيبوصفها لغة اخلطاب العربي الرمسي 

 احلر  العربي قيمة زخرفية أساسية.

رصد املختقني لوسائد اإلعالم العربية من أصلا  ر وس -37

لني التسهيالت مستغ األموال واصركات الدينية واأليدولوجية

 اليت وفرتها مدن البث واإلنتاج اإلعالمي.

يضم ضوابط ومعايري بالبث  الدعوة إلعداد ميثا  شرمل إعالمي-38

 املضامني دون مساس باحلرية اإلعالمية. فـيالفضائي العربي 
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 احملور الثالث

 موقع الثقافة الوطنية السعودية

 مدخد:

لسـعودية مـن دائرتهـا    ال أستطيع وال غريي أن خيرج الثقافـة ا 

، فبالدهــا مــوطن العــرب األول، ومــن  العربيــة ال ماضــيًا وال حاضــرا 

عصـور التـدوين، ومـن     فــي ن اللغويون اللغة لغات قبائلها وهلةاتها دّو

مسائها نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبني، وعلى أرضها هبط، 

انه باحتضـ  ومنها أنار الدنيا، وفيها ولد سيد البشـر وشـرفت أرضـها   

الصـلوات، وإليهـا تهفـو    فــي  حّيًا وميتـًا، وإليهـا تتوجـه الوجـوه يوميـًا      

وال عربي ال جذور له  ،األفئدة، إنها بالد العرب األم اليت ولدوا عليها

الدنيا كلها فيها، فهي مركز العروبة، ومركز اإلسالم، لو ختلت 

هـد  ؛ ألنهـا مبـدأ العروبـة، وم   عنهمـا  عن اإلسالم والعروبة فلـن تتخلـى  

اإلسالم، ومأزره، وهذه خصوصية هلـا، ولـذا عليهـا مـن املسـؤوليات      

جتاهها فوق مع على غريها من أبناء العروبة واإلسالم، ومن هنا فإن 

هلا دائرة ثقافية كربى هي الدائرة العربية وبداخلها دائرة أصغر هي 

مــا خصــها اهلل بــه ممــا ســبقت اإلشــارة إليــه، وهــذه اخلصوصــية ال     

اإلسـالمية فحسـب بـل    ولية احلفاظ على اهلويـة العربيـة   حتملها مسؤو

، ففيهـا  اهلل بهما حباها  حبكماملسؤولية،  فـيأسوة لغريها جتعلها 

القيادة العربية واإلسالمية واإلنسانية حما قدمتـه للعـامل مـن خـدمات     

 مادية وإنسانية ماضيًا وحاضرًا.دينية وثقافية و

 السياسة الثقافية وخطة التنمية:

توجـد سياســة ثقافيــة اصصــة كمـا هــو احلــال بالنســبة   ال 

للسياســة التعليميــة والسياســة اإلعالميــة، ولكــن يؤخــذ مــن هــاتني    
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ة يلثقافللسياسة االسياستني وغريهما من األنظمة اخلطوط العريضة 

ــيت      فـــي ــة ال ــة الســعودية وخباصــة السياســة اإلعالمي اململكــة العربي

الــيت نصــت علــى أن   (14خصصــت بعــض موادهــا للثقافــة كاملــادة )  

ــددة       ــتوى متعـ ــة املسـ ــة رفيعـ ــرامج ثقافيـ ــالم بـ ــائل اإلعـ ــص وسـ ختصـ

( اليت نصت على أن 17االجتاهات للفئات املثقفة ثقافة عالية، واملادة)

( الـيت  18اللغة العربيـة هـي وعـاء اإلسـالم ومسـتودع ثقافتـه، واملـادة)       

لباحثني نصت على دعم النهضة العلمية والثقافية باململكة، بتشةيع ا

والعلماء واملفكرين بكل وسيلة ممكنة، ورعايـة املواهـب الشـابة،    

ــة والعلم     ــؤلرات األدبي ــة وامل ــدوات الفكري ــد الن ــى عق ــة والعمــل عل ي

ــثقفني ونظــرائ   ــني امل ــاءات ب ـــيهم واللق اخلــارج، وتشــةيع اجملــالت    ف

( 19الداخل واخلـارج، وتشـةيع دور النشـر، واملـادة )     فـياملتخصصة 

 فــي هميـة الـرتاث وإحيائـه، وميكـن القـول إن مـا ورد       اليت أكدت أ

التوجه العام على الشأن  فـيمن السياسة اإلعالمية ينطبق  (3)املادة 

حيث نصت على أنه"تدأب وسائل اإلعالم على خدمة اجملتمع  فـيالثقا

وذلك عـن طريـق تأصـيل قيمـه اإلسـالمية الثمينـة، وترسـي  تقاليـده         

ة املوروثـة، ومقاومـة   اخلـري علـى عاداتـه   العربية الكرميـة، واحلفـاظ   

دفــع عةلــة  فـــي اءه، وتعنــىكــل مــا مــن شــأنه أن يفســد نقــاءه وصــف

 .(1)هذا اجملال" فـيالتنمية والتعاون مع املؤسسات 

جـالء  بكـل  واضـحة   السياسة جتاا العوملة الثقافيـة على أن 

 خطة التنمية الثامنة. فـيفيما سريد 

فقـد   م(2009ـ2005هـ،1430ـ1425أما خطة التنمية الثامنة )

عاجلت االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعوملة، حمـا  

                                                 
السياسة اإلعالمية، نشرت عدة مرات، منها نشرها مع بقية األنظمة حتت عنوان "نصوص أنظمة  (1)

 .9هـ وهي ص/1426، 2املطبوعات والنشر" الصادر عن وزارة الثقافة واإلعالم، ط

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

67 

 

يؤكد معايشة ما شهده العامل من تغريات، ونصت اخلطة علـى أنهـا   

ــتهد   ــة    "تســ ــب اقجتماعيــ ــلبية للجوانــ ــات الســ ــيع اقنععاســ تقلــ

فادة تعظـيم اقسـت  " فــي " وهو بالنسـبة للةانـب الثقا  والثقافية للعوملة

حتـديث   فــي من اجلوانـب اإلجيابيـة للعوملـة الثقافيـةل واإلفـادة منهـا       

 ا يتطلب التعامل بكفاءة ومرونة مع، وهو موتطوير الثقافة الوطنية

االنعكاسات الثقافية للعوملـة مـن خـالل حتقيـق )نقلـة نوعيـة( بشـأن        

تطوير املناهج التعليميـة حمسـتوياتها املختلفـة، وحتديـد رؤى واضـحة      

لتحقيق  فـياملة بشأن تعامل مجيع األجهزة املعنية بالشأن الثقاومتك

 .(1)"إطار ثقافتنا اإلسالمية والعربية فـيالتطوير والتحديث 

( للثقافــة 31خطــة التنميــة الثامنــة الفصــل )    وقــد خّصصــت 

جمال القضايا والتحديات تناولت  فـيواإلعالم واخلدمات الشبابية، و

 فـــينــه"مل تعــد مظــاهر العوملــة وعواملــها وأ "الثقافــة والعوملــةاخلطــة"

تشمد أيضًا التطورات االقتصادية... بل  فـيالوقت احلاضر منحصرة 

، وكمـــا أن املؤشـــرات اقجتماعيـــة والثقافيـــة والتقنيـــة التطـــورات

الثقافية كاإلنتاج األدبـي والفكـري والفـين... اد قـد أصـبحت مـن       

ــاة فإنهــا    ــة احلي أيضــًا أصــبحت مــن   معــايري مســتويات املعيشــة ونوعي

مقاييس القـدرة علـى التكيـف مـع العوملـة واالسـتفادة مـن معطياتهـا         

تيــار  فـــياإلجيابيــة، ولكــي تــؤدي الثقافــة الوطنيــة دورهــا اإلجيــابي 

ــة         ــوفري البني ــن خــالل ت ــدراتها م ــز ق ــن تعزي ــد م ــار ، الب ــة اجل العومل

 جمال تقنية االتصاالت واملعلومات، وتشـةيع ودعـم   فـيهلا  األساسية

 فـــي صــناعة املنتةــات الثقافيــة بنوعيــة قــادرة علــى املنافســة حمليــًا و 

حتقيق هذه املهام، البد من تطوير املشاركة بني الدولة  فـي اخلارج. و

                                                 
 .50و49خطة التنمية الثامنة، الصادرة عن وزارة االقتصاد والتخطيط، ص (1)
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من جهة وبني القطاع اخلاص واملثقفني واملبدعني من جهة ثانية، كما 

مــع اجملتمعــات األجنبيــة   فـــيالبــد مــن تشــةيع وتطــوير التبــادل الثقا  

وسائل املختلفة، مثل الندوات الثقافية املشرتكة وعقد االتفاقيات بال

 .(1)الثقافية"

اصفـاه  نصـت اخلطـة علـى أن "يـتم      الر يـة املسـتقبلية  وعن 

وتطويرها وتوسيع نشر نتاجها من خالل على اتوية الثقافية الوطنية 

العناية باملتاحف واملكتبات واملؤلرات والندوات واللقـاءات الثقافيـة   

والكتب والصـحف واملطبوعـات وتـرويج املقتنيـات الفنيـة واملـأثورات       

الشعبية واألدوات والتحف وسـائر مفـردات الـرتاث الشـعيب الـوطين،      

وإجيـاد بــرامج البحــوث والدراســات ونشــرها، والتعريــف باإلبــداعات  

 .(2)الفكرية واألدبية والفنية واجلمالية ونشرها على أوسع نطاق"

التصــورات الــيت تتملــور فيهــا    نــة إىل وأشــارت اخلطــة الثام 

حمستوياته املختلفة من  واإلعالمي فـيالر ية املستقبلية للتطور الثقا

 (3)خالل:

لدد معوناتها وفقًا لالحتياجـات  وضع خطة وطنية للثقافة ُتــ ثانيا 

، ومســتفيدة مــن جتــارب الــدول املتقدمــة الــيت أمــزت       والتطلعــات

 الل:يق ذلك من خى، وميكن حتقمشروعات ثقافية كرب

جمـال الفعـر والثقافـة     فــي توسيع مشاركات الفـاعلني  -1

اخلطة حسب ) فـي، لتغطية مجيع جماالت العمل الثقاواإلعالم والفن

( الــيت صــدرت عــن جامعــة الــدول العربيــة   الشــاملة للثقافــة العربيــة 

 بإقرار من وزراء الثقافة العرب قبل ع ْقد ونصف.

                                                 
 .692خطة التنمية الثامنة ص/ (1)

 .695خطة التنمية الثامنة ص/ (2)

 .696و 695خطة التنمية الثامنة ص (3)
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طريقة متويد صناعة  فـيلية اقستفادة من اخلربة الدو-2

وتصميم الربامج ذات األبعاد االسرتاتيةية، وكـذلك إعـداد    الثقافة

 الدراما والربامج الثقافية وغريها. فـيالربامج املتنوعة 

وسـائد اقتصـال    فــي العناية باستخدام اللغة العربيـة ونشـرها   ــ ثالثا

وير برجميـات  )اإلنرتنـت( وذلـك بتطـ   عرب الشـبعة اإللعتونيـة العامليـة   

الرتمجة اآلنية من العربيـة إىل اللغـات األجنبيـة وبـالعكس، واخـرتاع      

 برجميات جديدة تستقطب اهتمام مستخدمي اإلنرتنت".

ــ كما  وتهدمل استاتيجية التنمية لقطاا الثقافة واإلعالم

إو تطـوير النشـاطات الثقافيـة    ـــ   (1)نصت عليه خطة التنميـة الثامنـة  

ــاعي  حمحتو واإلعالميـــة ــي واالجتمـ ــا العلمـ ــة اهـ ــدامل العامـ  وفـــق األهـ

 التالية:

ــة واإلســـالمية  -" ــارية العربيـ التأكيـــد علـــى اتويـــة اصضـ

 والسعي إلمنائها. للثقافة الوطنية

لكونهـا ركنـًا أساسـيًا     الفعرية والثقافيـة  وير البنىتط-

 من أركان البناء احلضاري.

بياتهـا  واسـتثمار إجيا  التعامد بوعي مع انععاسات العوملـة -

ــا يعــزز قــدرات الثقافــة الوطنيــة ويزيــد مــن لاســكها، ويوطــد         حم

 حميط الثقافة العاملية. فـيمكانتها 

تطــــوير أداء أجهــــمة اإلعــــالمل ورفــــع كفاءتهــــال وتعميــــق  -

اجملــاالت: االقتصــادية،  فـــي العالقـة بينهــا وبـني  تلــ  الفعاليـات   

 وحيية.واالجتماعية، والعلمية، والثقافية، والرتبوية، والرت

                                                 
 .696خطة التنمية الثامنة ص (1)
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والتــأثري  إنتــاإ بــرامج ومــواد إعالميــة قــادرة علــى املنافســة-

 وجذب املشاهد إليها.

تقديم اخلـدمات   فـيللمشاركة  تشجيع القطاا اخلاص-

 الثقافية واإلعالمية".

ويالحظ تركيز اخلطة على االسـتفادة مـن معطيـات العوملـة     

ووضع خطة  اإلجيابية، وأن يتم احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية،

وطنية للثقافة حسب اخلطة الشاملة للثقافة العربيـة، والعنايـة باللغـة    

ــد   ــة، وتأكيــ ــدا   العربيــ ــةَ  األهــ ــة اهلويــ ــاريَة العامــ ــة  احلضــ العربيــ

واإلسالمية للثقافة الوطنية، والتعامل بـوعي مـع انعكاسـات العوملـة     

دلل واستثمار إجيابياتها حما يعزز قدرات الثقافة الوطنية، وكل ذلك 

 خطة التنمية الثامنة. فـيتوجد سياسة ثقافية واضحة املعامل على أنه 

 ة:يشعالت الثقافامل

 فـــــيتشــــارك عاملهــــا العربــــي  اململكــــة العربيــــة الســــعودية

مشكالته الثقافية السابقة، فهي دولـة عربيـة الثقافـة، وكـل دولـة      

أو  فــي عربية هلـا خصوصـية داخـل عروبتهـا، حبكـم موقعهـا اجلغرا      

بــني  فـــيا الــديين أو التــارخيي، أو مســؤوليتها القياديــة فــال تناعمقهــ

عموم الثقافة العربية لكل العرب واختصاص كل قطر حما هو نابع 

 ه أو مسؤوليته.عمن موق

 تتفرا إو :السعودية ة إن مشعالت الثقاف

، وهذه هي ما سبق الكالم عنه، وهـي  مشعالت عامةــ أوق 

موحـد العناصـر ذو    لٌّبية، فهـي كُـ  العر مشكالت مشرتكة للثقافة

 خصائص واحدة، وهي مشكالت للثقافة السعودية.
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، وهذا ما سيتم تناوله هنا، فاململكة مشعالت فرعيةــ ثانيا

 ،ي إطار عروبتها، ال تعزهلا عن الثقافة العربيةـهلا خصوصية ثقافية ف

ولكنهــا حتملــها مســؤولية أكــرب ملــا وهبهــا اهلل مــن تــاري ، وجــذور   

ية، وقيادة إسالمية، ومن املشـكالت الفرعيـة الـيت طـرأت بعـد      عرب

أحداث احلادي عشر من سبتمرب والبث اإلعالمي املوجه حنو شـعبها  

 :ما يلي بصفة خاصة

خارجيـة وداخليـة   تسـعى أطـرا    و، وجود ثنائية ثقافية-1

بــني أبنائهــا، وهــذه الثنائيــة متعــددة   ةلتوســيعها، بغــرض إجيــاد فرقــ 

ناك ثنائية حنن واآلخر اليت تتحـدث عـن التعريـف    وليست واحدة، فه

مــن ميةــد ثنائيــة "، وهنــاك الــذاتبــاآلخر أكثــر ممــا تتحــدث عــن " 

املاضي لةيدًا ال مكان علـى خارطتـه للحاضـر، ويقابلـه مـن يلغـي       

اآلثار تارخيًا ناطقًا فـي من يرى ثنائية املاضي أو يعده ختلفًا، وهناك 

من ثنائية الدين، وهناك فـي للبدعة  وآخر ال يرى فيها إال أنها مبعث

ليربالي أو ثنائية استةلب مصطلحات تدور خارج الثقافة العربية مثل 

 ثنائيـة مواجهـة  علماني مقابل راديكالي أو سلفي، وهناك مـن صـنع   

من صنف ثنائية ميدان صراع، وهناك فـي بني املرأة والرجل كأنهما 

،واخلالصـة أن كـل   (1)صـورة منطيـة وصـورة غـري منطيـة     إىل الثقافـة  

فريق يدافع عن تصنيفه وإن كان يردد مفردات "احلوار" و"اإلصالح" 

ــيس      ــى اللســان ول ــرأي اآلخــر"، ولكــن كــل ذلــك عل فـــي و"قبــول ال

امليدان، وكل هذا التةاذب كرَّس االنشطار ومل يفتح فضاء جديدًا 

ملوقــع ثقافــة مميــزة، ال تكــون انغالقــًا علــى مــاٍض دون لحــيص وال 

                                                 
اخلارج، انظر ــ مثال ــ مقابلة مع  فـين األسابيع الثقافية هذا التصنيف يتكرر فيما ينشر من أخبار ع (1)

جريدة الرياض،  فـيد. أبو بكر باقادر وكيل وزارة الثقافة واإلعالم للعالقات الثقافية والدولية، املنشورة 

 .25،ص14675م العدد 28/8/2008هـ، 27/8/1429اخلميس 
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احــًا علــى واقــع جديــد دون هويــة، أمــا عبــارات مثــل "التعدديــة        انفت

الثقافية" أو "التنوع الثقايف" فهي ال تتةـاوز حـدود االنتصـار للـرأي أو     

 الرد على الطر  اآلخر.

ــى       ــى موقــع موحــد للثقافــة عل ــؤثر عل ــة متعــددة ت ــاك ثنائي هن

خريطــة التنميــة، مــا مل توجــد سياســة ثقافيــة مرســومة تنــتظم كــل   

 بوتقة هوية وطنية.فـي  فـيحلراك الثقامسارات ا

 اتوية الثقافية:-2

فــي  اهلوية الثقافية واحلضارية هي صمام األمان من الذوبان 

منطقـة الشـرق   بهـا  مراحل التحـديات التارخييـة كاملرحلـة الـيت لـر      

األوسط اآلن، ومن يطلع على جتربة دول معاصرة كفرنسا والصني 

يث عنـه يـدرك أهميـة هـذه النقطـة،      واليابان وغريها مما سـبق احلـد  

هوية ثقافيـة  حمافظة على فالتقدم العلمي غري كا  ما مل تصاحبه 

يف تنميتــه أن أي شــعب ال يصــطحب فـــي شــك كــذلك وال متأصــلة، 

 هويته الثقافية لن يستطيع مواجهة التحديات.

ومن أهم ما نبه إليه الدارسـون تهديـد العمالـة الوافـدة لـدول      

ليةــي للهويــة الوطنيــة لــدوهلا، وقــد عقــدت دولــة  جملــس التعــاون اخل

ملتقـى مستـه"ملتقى اهلويـة     الـيت استشـعرت اخلطـر    اإلمارات العربيـة 

الوطنيـة" وفيـه أطلـق الفريـق ضـاحي خلفـان قائـد شـرطة دبـي عبــارة          

ــد     ــارات ونفقـ ــبين العمـ ــي "أخشـــى أن نـ ــالم وهـ ــائل اإلعـ ــا وسـ تناقلتهـ

حيث أدى تدفق العمالة اإلمارات" وضرب الدارسون مثااًل بسنغافورة 

أمام  صاروا أكثريةا إىل انقالب التشكيلة السكانية فالصينية إليه

صــاروا هــم احلكــام وأهــل القــرار     ليني)املالويني( والســكان األصــ 

ي، وقد قام د. علي بن خليفة الكواري ـالسياسي واالقتصادي والثقاف
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م فيها بدراسة عن خطر العمالة الوافدة على دول جملس التعاون وقّد

وطــنهم ... أن فـــي إحصــاءات وممــا قالــه فيهــا:"إن مــن حــق املــواطنني  

ــائدة،         ــة الس ــي اللغ ــتهم ه ــة، ولغ ــة اجلامع ــي اهلوي ــويتهم ه تكــون ه

ومصاحلهم املشروعة عـرب األجيـال ومحايـة مصـاحلهم مـن التفكـك       

 .(1)والنكوص هي اخليارات واملوجه للقرارات العامة"

فــي  املعـامل وضـوح الشـمس     واضحة للثقافة الوطنية هويةإن 

وقـت  فــي  نة اهلويـة،  سَـ ننإىل َأ يـدعو  بعة النهـار ومـع ذلـك هنـاك مـن     را

حتافظ الثقافات األخرى ـ كما مثلنا ـ على هويتها الثقافية مـع أنهـا     

ــن َب ــمـ ــوطن ال    ن ـ ــدين وللـ ــاء للـ ــان االنتمـ ــف إذا كـ ــان، فكيـ ي اإلنسـ

يتنـافران،  ينفصـالن بـل "يتكـامالن وال يتعارضـان، ويتعاضـدان وال      

فحفــظ الــدين َأونىل الواجبــات وأهــم املهــام، كمــا أن صــالح الــديار    

فـي والدفاع عنها أمر جزمت به الشريعة، قال تعاىل:"وما لنا أال نقاتل 

ثقافــة فثقافــة الــدين و (2)خرجنــا مــن ديارنــا وأبنائنــا"ســبيل اهلل وقــد ُأ

ن التخلــي عــ األوىل وال تقتضــي  الــدنيا بكــل معارفهــا متكاملتــان، 

ويستوي  ،ثقافة الدين عن ثقافة الدنيالوال فصل  ،ثقافة البالد ولغتها

اخللل من يرى االقتصار على ثقافة الدين مع مـن يـرى االقتصـار    فـي 

وإن كان بعض  ،هوية غري متغريةعلى ثقافة الدنيا، واهلوية اجلامعة 

كتـب كـثريًا عـن احلفـاظ علـى اهلويـة       الكتاب قد ضاق ذرعًا حما ُي

ة ومنهــا اهلويــة الثقافيــة، ويــرى أن "التــذرع باهلويــة اليــوم مثــل  الوطنيــ

التذرع باخلصوصية باألمس، فحمـاة التقليـد والـتكلس واالنكفـاء     

                                                 
فـي  15248جريدة عكاظ، العدد  فـيمن إحصاءات مقااًل عن هذه الدراسة،  ل ما ورد فيها  نشرُت (1)

 م بعنوان "قبل أن يصبح اخلليةي هنديًا أمحر".26/5/2008هـ، 21/5/1429

 13130هـ العدد 9/9/1429من مقال بعنوان "الوطنية وأنسنة اهلوية" د. سعد الربيك، صحيفة اجلزيرة،  (2)

 من سورة البقرة. 246واآلية/ 26ص/
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على الذات والتقوقع فيها، وعدم مواكبة العامل املتحضر لن يعدموا 

إجيــاد ذريعــة لتكلســهم، حتــى وإن كانــت الذريعــة ال   فـــي الوســيلة 

نـا كمـا هـي ذريعـة اهلويـة... الـيت هـي مفهـوم         عالقة هلا أصـال بثقافت 

مستورد، وال عالقـة هلـا كقيمـة بقـيم أو مفـاهيم ثقافتنـا التقليديـة"        

"أن الــذي يفــوت علــى الكــثريين أن اهلويــة  وقبــل ذلــك قــرر الكاتــب

مفهوم متغري وليس ثابتًا، حمعنى أن ما يكون مفهومًا هلوييت اليوم قد 

 .(1)يتبدل غدًا"

ـــ     وهــذا كــالم يقتضــي  ــدافع عــن هويتهــا ـ ــيت ت أن فرنســا ال

ان ـوباألخص الثقافية ــ قد تتغري هويتها لتصبح إمليزيـة مـثاًل، وشتـ   

وا أحكـامهم علـى دراسـة علميـة كمـا      ـــ ن أقامـــ ن الدارسـني الذي ــبي

و ـــ ، وه (2)يـمـ ـث علـالم دون حبـ ـي الكـ ـرمـ ـن من يـيـوب أوردنا سابقًا

يف  ل إىل ردة فعل فهـو يقـول  لمية بيستند ملنهةية عـفي ال الم عاطـك

 مينهنها آراء تتذرع باحملافظة على اهلوية كثريًا، وتـت إ": املقال نفسه

حماولة )الهثة( لتربير فـي أنين ال أهتم كثريًا باحملافظة على هويتنا 

ــة     ــد )الباليــة( واملتخلفــة الــيت أجــدها عقب التمســك بالعــادات والتقالي

ية"وقد أوردته منوذجًا آلراء ال تعرت  كأداء يف طريق مسريتنا التنمو

على دراسة علمية ولـذا   َنبنواالجتماعي ومل ُي فـيوالتميز الثقاباهلوية 

 فـيفما الدليل ستخدم ألفاظًا لوال أمانة العلم لربأت بالقارئ عنها، ا

نطبـق هـذا علـى فرنسـا     )بالية( و)متخلفة( و)الهثة( وهـل ي  ألفاظ مثل

 مقابل آراء الدارسني للهوية. فـيذلك علميًا والصني مثاًل، وما قيمة 

                                                 
 .25ص/ 13123هـ العدد 2/9/1429آل الشي : التذرع باهلوية، صحيفة اجلزيرة  حممد عبد اللطيف (1)

 32اهلوية عند الدارسني الذي سبق ص/ فـيانظر الرأي العلمي  (2)
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يت الزامل حتت عنوان ولنوازن هذا الطرح حما كتبه م

 فـيمتحدثًا فيه عن تشوه صورة السعودي  (1)"اخرس يا سعودي"

هل حنن نريد بالفعل أن ،جيب أن نعر  ما نريد حقًا" اخلارج متسائاًل

ا وجهتنا حنو رننكون ممثلني لإلسالم وللمسلمني، أم أننا غّي

التحضر العاملي، واملدنية األرضية، وتغيري جلدنا من أجل أن يقبلنا 

حتى ال نضّيع ذاك، وال نكسب هذا" وهو مقال قال عنه زين  ؟العامل

طرح  فـيللدعوة اجلادة إىل التوسع  ٌل"أهن (2)العابدين الركابي

اسي" واإلعالمي والسي فـيمضامينه على املستوى الوطين العام: الثقا

سبتمرب  11مشريًا إىل أن التشويه لكل ما هو سعودي بعد أحداث 

كل شيء سعودي أو يرتكز عليه جمتمع السعوديني  م " ل2001

ادئ، التعليم، القضاء، النظام ودولتهم: اإلسالم، القيم، املب

ية" وخيتم بالدعوة إلجراء ياسي و االجتماعي والشخصية السعودالس

اخلارج وأن  فـيسباب تشوه صورة السعودي موسعة وصرحية ألدراسة 

توضع هذه الدراسة بني يدي جلنة وطنية عليا، وأن هناك"مسلمات 

ثابتة  مركز القدوة ـ جغرافيادينية ووطنية هي: أننا بلد مسلم، يف 

إىل هذا اخليار ، بإطالق، وخيارًا منهةيًا ــ وألنه البلد السابق

س معقواًل: ال باملنطق الوطين، هذا العصر، إذ لي فـيالعبقري العظيم 

ل املسلمون حبساب الرصيد التارخيي أن ُيْقب وال باالقتناع الديين وال

أمجعون ــ تقريبًا ــ على اإلسالم من جديد، وقد أعرضوا عنه دهرًا، 

                                                 
صحيفة االقتصادية، الصادرة عن الشركة السعودية لألحباث والتسويق، بتاري   فـينشر  (1)

 هـ7/8/1429

اخلارج: مصادر التشويه وأسباب استمراره( الصحيفة السابقة  فـي مقال عنوانه )صورة السعودي فـي (2)

 هـ.16/8/1429، 5424العدد
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على حني يدير سعوديون ظهورهم لإلسالم، وقد َسَبقوا إليه على 

 عبقرية املؤسس الكبري".مستوى الدولة واجملتمع بتوفيق اهلل ثم ب

نكــار هلــا اإلولنــدع آراء املتحــاورين بــني حفــاظ علــى اهلويــة و 

وأنها مفهوم متغري إىل إعالن الرياض الـذي صـدر عـن القمـة العربيـة      

هــــ 9/3/1428و8الريـــاض يـــومي  فــــيالتاســعة عشـــرة الـــيت عقـــدت  

وتأكيــد  م( الــذي دعــا إىل حتصــني اهلويــة العربيــة28/3/2007و27)

عـمم القـادة علـى    لثقافيـة املوحـدة، حيـث نـص اإلعـالن علـى "      اهلوية ا

العمـد اجلــاد لتلصـني اتويــة العربيـة ودعــم مقوماتهـا ومرتعماتهــال     

يف قلوب األطفال والناشئة والشباب وعقوهلم،  وترسيخ اقنتماء إليها

ــل      ــًا عنصــريًا، ب ــًا عرقي ــة ليســت مفهوم ــار أن العروب ــة  باعتب هــي هوي

املعرب فيها واحلافظ لرتاثها،  رلغة العربية دو، تلعب الثقافية موحدة

وإطـــار حضـــاري مشـــرتك قـــائم علـــى القـــيم الروحيـــة واألخالقيـــة        

واإلنسانية، يثريه التنوع والتعدد، واالنفتاح على الثقافـات اإلنسـانية   

األخرى، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية املتسارعة، دون الذوبان 

 ".أو التفتيت أو فقدان التمايز

إن هذا الـنص قـد حـّدد اهلويـة الثقافيـة حتديـدًا واضـحًا حمـا         

ــن مــوروث    ــه م دون  اوحيفــظ لايزهــ  ،اويطورهــ ،احمــا يثريهــ وحتمل

ذوبان، ولكـن التسـاؤل هـو أيـن موقـع الثقافـة بهـذه احملـددات علـى          

ــت       ــاك ثواب ــث تكــون هن ــة، حبي ــى خارطــة التنمي ــع أو عل أرض الواق

دون انهزامية ثقافيـة ال   ،الثقافةوروافد تثري  ،راسخة رسوخ اجلبال

 تنظر إال بعني اإلعةاب ملا ليل إليه.
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 اإلعالم املوج :-3

من أبرز مشـكالت الثقافـة السـعودية وسـائل اإلعـالم، ولـن        

أبالغ إن قلت إنه ال يوجد بلـد موجـه لـه إعـالم مثـل اململكـة العربيـة        

ملي االعــإلغــاء التوقيــت احمللــي أو  الســعودية، حبيــث يصــل األمــر إىل  

حملية  مناقشة مشكالت اجتماعيةوإىل  ،واستخدام توقيت السعودية

أو تعـين   من متحاورين غري سعوديني وكأن املشـكلة عامليـة   سعودية

، ولســت حباجــة إىل اإلشــارة إىل كثافــة مــا يبــث إذاعيــًا   املتحــاورين

وتلفازيًا وإلكرتونيًا، وما لتلئ به صفحات الصحف )عربيًا وعامليًا( 

قضـية   فــي تقذ  به املطابع من كتب، وكأن تغيري الوجه الثقاوما 

ولو توقفت الفضائيات العربية  ،من قضايا الغذاء أو الدواء يف العامل

خباصة عن الربامج املوجهة للسعودية ملا وجدت مادة لأل بها ساعات 

فربامج الواقع ضرامها شباب سعودي، والثري السعودي ُصّور  ،البث

قضــية حتشــر فيــه   أي د نســاء، واحلــوار اجلــاد حــول علــى أنــه مطــاِر

السـعودية ولـو مل يكـن هلـا صـلة باملوضـوع، وإعـالم اجلـنس اهلــابط         

)منتةًا ومدبلةًا( يسعى لتدمري احتشام اجملتمع وتفكيك األسرة ثـم  

التنافر بذر جاءت فضائيات إقليمية تلتها فضائيات شعبية تسعى إىل 

ثم جاءت مسلسالت بدوية  ة أو القبليةوزرع الفرقة اإلقليمية أو الفئوي

، وال تقل عنها نائمة مات وسحبه على احلاضر لبعث فتنة نبش ماٍضل

القنوات األجنبيـة  ال و ،الطائفية الفضائيات الدينية يف الدعوة للفرقة

علـى مـواطن اخلـال  وإحيـاء الـداثر      فيها ناطقة بلغة عربية تركز ال

 .(1)منها لتدمري الوحدة الوطنية

                                                 
تفتيت اهلويات وتفكيك الوحدات  فـيحماضرة بعنوان "دور الفضائيات  فـيتناولت هذه األمور بتفصيل  (1)

 هـ.10/3/1429نادي تبوك األدبي بتاري   فـيالوطنية" 
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 ،لشأن السعودي العام ليس حمرمًا تناوله من اإلعـالم اآلخـر  وا 

تركيــز تلـك الوســائل علــى مـا يتفــق مــع    فـــيينحصـر  ولكـن الكــالم  

توظيــف تلــك الوســائل فيمــا يغــري علــى و ،قيقــةاحلسياســتها ولــيس مــع 

  .الصورة الثقافية حما ترغبه ال حما هو حقيقة الثقافة السعودية

ــ لئال يبدو  قّدم رأي املعنيني بالثقافةوأنا هنا أحاول أن أ ،ولعلي 

هو د. حممد خضر  أخلص ما كتبه كاتب سعودي ًا ـشخصي ًااألمر رأي

 (1)حتت عنوان"حماكمة اإلعـالم العربـي: بـني السـم والعسـل"      الشيباني

أن توضــع التوجهــات التنمويــة والثقافيــة واألخالقيــة علــى    مقرتحــًا فيــه

أو تعزيزها،  هانقل الثقافات أو تغيري ـيفاخلارطة اإلعالمية ذات التأثري 

املقــال "وإذا كانــت )اخلطــة الشــاملة للثقافــة العربيــة(    فـــيوممــا جــاء 

الصــادرة عــن )املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم( قــد رأت عــام  

م أن أحـــد أبـــرز ســـلبيات الثقافـــة العربيـــة هـــي )ســـيادة اإلعـــالم  1985

 ذلك  إلعالمية قد تغريت كثريًا منذالرتفيهي السطحي( فإن اخلارطة ا

وميكن أن  ،التاري ، وذلك بهةمة الفضائحيات وبرامج صياح الديكة

أحشاء  فـينقول أن السيادة اآلن أصبحت لكثري من )السم( الذي ُينفث 

ــن        ــب م ــه الكات ــا" وممــا قّدم ــا وميســ  هويته ــا وعيه ــب عنه ــة ليغيِّ األم

وضع األقدام على  فـيحلل مقرتحات أن االستسالم ليس هو احلل، بل ا

أن اخلارطة اإلعالمية اليت تصحح املسار املنحر ، فقال:"ليس صحيحًا 

ــارة احلســّية،      ــي ســوى االستســالم ملــد اإلث ــار أمــام اإلعــالم العرب ال خي

واالنفعاالت املتشنةة، وثقافة االستهالك وقيم احلياة الغربية، ويؤكد 

التنمويــة والثقافيــة   اح بعــض وســائل اإلعــالم ذات التوجهــات   ذلــك مــ 

 وضع أقدامها على اخلارطة اإلعالمية". فـيواألخالقية 

                                                 
 .23ص/ 16568م العدد 2008سبتمرب  2هـ 2/9/1429جريدة املدينة، جدة،  (1)
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اململكـة العربيـة    فــي اإلعالم مشكلة من مشـكالت الثقافـة    

اإلعـالم املوجـه إىل ثوابتهـا،     فــي السعودية، وهي أكثر الدول العربيـة  

ولذا فإن رسم سياسة ثقافية على خارطة التنمية مهم جدًا، حما يواكب 

 ،بعيدة عـن اإلنشـائية  كون تلك السياسة وتسبتمرب  11بعد أحداث ما 

اخلطـة وفـق سياسـة     نفيـذ املالئـم لت  املاُلهلا  ًاومعتمد ،وحمددة للثوابت

ثقافيــة مرســومة علــى مســتوى اخلطــط الوطنيــة العامــة ولــيس وفــق مــا  

 قطاع واحد. فـييرمسه مسؤول 

 املناهج الدراسية:-4

لة على املناهج الدراسية منها ت محّنسبتمرب ُش 11منذ أحداث 

ر وتطوير املناهج الدراسية أم ،ما هو من اخلارج ومنها ما هو من الداخل

إىل جمتمع علم  ل هذه املناهج اجملتمَعال خال  عليه بل هو مطلوب لتحّو

تج شـعبًا يـدخل   ـنـ ـاالنتقـاد العـام للمنـاهج حمـا يطورهـا لت     لذا فوإنتاج، و

الـداخل   فــي كتـب  فق عليه، لكن املتابع ملـا يُ بالبالد العامل املتقدم مت

 فـــيحصــرها  ق املنــاهج الدراســية بــأنن واخلــارج يالحــظ أن النقــد ضــيّ 

املقررات الدراسـية وليسـت املنـاهج حمفهومهـا الواسـع مـن معلـم ومبنـى         

 دراسي ووسيلة تعلـيم أو البيئـة التعليميـة بشـكل عـام ثـم ضـيق مفهـوم        

توقع ممن ينية والعربية، وإن كان ال ُيمقررات العلوم الد فـي املقررات 

دأب على نشر ثقافة الكراهية من اخلارج بالسياستني الناعمة والقاسية 

دون أن يقــدم  نــة للشــعب وللمنــاهج وزر أحــداث معّيمّحــل  هإال ذلــك ألنــ

قد يكونون باألسلوب نفسه ن داخليًا نًا علميًا منهةيًا؛ فإن املنتقديبرها

ذلك، ولكـن األصـل أن املنـاهج الدراسـية      فـي تأثروا بذلك أو هلم رأي

اآلليـات   فــي من حـني آلخـر    قابلة للتطويرمرسومة وفق سياسة تعليمية 

كل العلوم وفق سياسة وطنيـة   فـيالثوابت، فتطوير التعليم  فـيوليس 

وال يكون صدى ألحداث قد يأتي مثلها فيما بعد، فبيئة  ،هو األساس
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مت املرأة وحفظت هلا هويتها، والتةربة رائدة عّلبيئة ـ مثاًل ـ تعليم املرأة 

 ى التعلـيم حتشـام، وأن يوجـد علـ   االظ وافـ احلتعليم وال فـيصارت مثااًل 

 ملحوظات ال يعين أن األصل حيتاج لتغيري.

التعليم الكالم حول التعليم كثري، وما كتب عنه كثري، و

ية جتمع التنم فـيوإذا وجدت له خارطة حتدد موقعه  هو أساس الثقافة

بني األصالة واالنتماء واالستفادة من كل التةارب الرتبوية فإن ذلك هو 

ف فذلك سيضعالعارضة ضوع لألهواء أو األحداث املطلوب، أما اخل

أدنى األحوال، ولعل مما يشري إىل اجلدية  فـيالثقافة واالنتماء والتنمية 

اث إىل االستفادة من األحداث إخضاع الطالب املرشحني لالبتع فـي

تأهيلية مدتها فصل دراسي كامل بدءًا من العام املقبل، وأنها  دورات

فصلني مستقباًل، ملعاجلة إرسال طالب  فـيقد تطور إىل سنة حتضريية 

هذه خطوة من خطوت و ،لة دون تأهيبيالثانوية إىل جمتمعات غربعد 

ة طريق تنمي فـيالطريق الصحيح بداية  ، وهيمعاجلة املوضوعات بعلمية

 .(1)صحيحةثقافة 

 اللغة العربية:-5

سبتمرب  11اليت جدت بعد أحداث  من املشكالت املهمة 

 وهي اللغة الوطنية فوق أنها لغة القرآن الكريم ،موضوع اللغة العربية

الذي نزل من مساء وطنها على أرضه، وهو واحد من الضغوط الثقافية 

متقدمة كفرنسا  وقد سبق أن أشرنا إىل مواقف دول ،للغة املهيمنة

 والصني واليابان وغريها.

أمساء احملالت  فـي هناك ترويج لأللفاظ األجنبية على األلسنة و 

اململكة  فـيرات عقدت لوهناك مؤ ،وسائل اإلعالم فـي التةارية و

                                                 
 فـيتصريح لوكيل وزارة التعليم العالي لشؤون االبتعاث، نشر  فـيورد اإلعالن عن هذه الدورات  (1)

 .13م ص/2008سبتمرب  17هـ 17/9/1429، 2910جريدة الوطن، أبها، العدد 
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منتدى جدة  فـياللغة اإلمليزية لغة رمسية كما حصل اختذت 

ملنتدى أصر على احلديث هذا ا فـياالقتصادي بل أن سفريًا أجنبيًا 

 ،أبناء البالد على احلديث باللغة اإلمليزيةأصر حني  فـيباللغة العربية 

رة للغة العربية، مهونة من الصحف حمق فـيت كتبت وهناك مقاال

شأنها وأنه ال دليل شرعيًا على شرفها وفضلها، وإن كان قد واجه هذه 

وع اللغة موضوع سيادي من أبناء البالد وضحوا أن موض املواقف طائفٌة

بلد إال بلغتها األم ودول العامل  فـيفضاًل من أن العلم واملعرفة لن يرسخا 

 شاهد على ذلك ومنها الدول اليت أشري إليها سابقًا.

غري أن أغرب من كل ما سبق القرار الذي اختذته وزارة الرتبية  

دل والتعليم ونشرته على موقعها اإللكرتوني، والذي حدث حوله ج

، ذلك القرار هو السماح للمدارس (1)ةكبري ونشرت حوله مقاالت كثري

البكالوريا األوربية  جاألهلية بإلغاء تدريس املناهج الوطنية وتدريس منه

تاري  الوطن  ما عدا مقررات الدين واللغة، وأضيف فيما بعد)

وأن تكون لغة التدريس هلذه املناهج األجنبية غري  (وجغرافيته

لى اللسان ، وبذلك اجتمع اخلطر الفكري مع اخلطر ع(2)العربية

فيما نشر عنه  أفضل ما عرب عن هذا اخلطر العربي املبني، ولعل من

فـي  بعنوان "بني التعليم األجنيب واحمللي" نشر مقال هلا فـيعزيزة املانع د.

"عكاظ" وخالصته أن تدريس مناهج أجنبية فيه فائدة على مستوى 

طر على مستوى اجملتمع، ففيه خطر على هوية األفراد، ولكنه خ

                                                 
مدارس التعليم العام"  فـيليمية بغري العربية كتاب بعنوان "تدريس املقررات التع فـينشرت تلك املقاالت  (1)

 م.2008هـ،1429، 1طالرياض، فـي فـيصدر من مركز محد اجلاسر الثقا

بعنوان "مع اإلصدار األخري  أثناء كتابة هذه السطور قرأت مقاال للدكتور حممد بن أمحد الرشيد (2)

 25ص 14715م العدد 7/10/2008هـ، 7/10/1429 ،جريدة الرياض فـي، "فـيملركز محد اجلاسر الثقا

ذكر فيه أن د. سعيد املليص نائب وزير الرتبية والتعليم أبلغه أن الوزارة أوقفت منح الرتاخيص ملزيد من 

هذه املدارس، وأن األمري بندر بن سعود بن خالد األمني العام ملؤسسة امللك فيصل اخلريية اليت تتبنى 

ت تلك املناهج إىل اللغة العربية برتمجتها إليها، وكلتا اخلطوتني مدارسها منهج البكالوريا الدولية حّول

 موفقتان يف العودة عن القرار.
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"إن ، وفيه االنتماء اليت تبذل الدول من أجل احلفاظ عليها كل غاٍل

 فـيهذه املدارس جبانب انتمائها إىل جمتمعات أخرى فإنها كذلك 

خلفيتها الثقافية ترتبط بثقافة تلك اجملتمعات اليت تنتمي إليها، ومن ثم 

الثقافة اليت تطرحها مدرستهم اليت ختتلف  فاملتوقع أن يتشّرب الطالب

عن ثقافة جمتمعهم بكل ما فيه من قيم وأفكار ومفاهيم، فينشأ 

الطالب وهم يشعرون باالنفصال عن جمتمعهم وبيئتهم وثقافتهم 

مسابقة  فـيحفل تكريم للفائزين  فـي و ،(1)ويصريون كالغرباء"

 فـيلتعليم ونشر ذلك الرياضيات والفيزياء صرح معالي وزير الرتبية وا

هـ"أن الوزارة تنوي تدريس مادتي الرياضيات 15/4/1428الصحف يوم 

 والفيزياء للمرحلة املتوسطة والثانوية باللغة اإلمليزية أو الفرنسية".

 ،غاية تومعلوم أن اللغة وسيلة لالستيعاب بالنسبة للعلوم وليس 

وفرنسا وماليزيا  بلدان كأملانيا والصني وكوريا فـيومل يرس  العلم 

ولو كان التدريس بغري لغة البالد وسيلة  ،وإيران وغريها إال بلغاتها

لرسوخ العلم لتفوقت دول أفريقيا العربية وغري العربية حيث تدرس 

 بلغات أجنبية وهي ترجع للوراء أكثر مما تتقدم لألمام.

وإجادتها وخباصة والكالم ليس عن تعلم اللغات األجنبية  

والباحثني فهذا أمر ال خال  عليه بل هو واجب على للعلماء 

ولكن الكالم عن إشكالية إبدال اللغة الوطنية بلغة  ،املتخصصني

أجنبية نطقًا وكتابة وتعليمًا وهذه هي اإلشكالية اليت ختالف أنظمة 

وتؤدي لتعةيم أبناء البالد فكرًا ولسانًا، وقد طالب العقاد  ،أساسية

العربية مع أن زمانه مل يصل إىل ما وصل إليه  زمنه حبماية اللغة فـي

وجود هةمة ثقافية  فـيزماننا وإن كان املناخ متشابهًا  فـياألمر 

                                                 
هـ، 5/4/1428ويوم  2134م، العدد 2007إبريل  21هـ، 4/4/1428انظر املقال يف عكاظ يوم  (1)

 .131ص/)سابق( الكتاب الصادر عن مركز محد اجلاسر  فـي.  و2135م، العدد 2007إبريل22
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:" ومن واجب القارئ العربي ــ (1)كتابة اللغة الشاعرة فـيأجنبية، فقال 

ب حبماية لسانه وال طاَلإىل جانب غريته على لغته ــ أن يذكر أنه ال ُي

لكنه مطالب حبماية العامل من خسارة فادحة تصيبه مزيد على ذلك، و

حما يصيب هذه األداة العاملية من أدوات املنطق اإلنساني، بعد أن بلغت 

مبلغها الرفيع من التطور والكمال، وأن بيت القصيد هنا أعظم من 

هذا الرمية يسدد إو القلب وق يق  عن  فـيالسهم القصيد كله؛ ألن 

ا قال هذا السهم موجه للقلب وال يقف عند " وهو كمالفم واللسان

اللسان وإذا طعن القلب مات اللسان، ورحم اهلل حافظ إبراهيم حني قال 

على لسان اللغة العربية مرتمحًا على رفات السابقني من عرب اجلزيرة 

 العربية:

 يعز عليها أن تلني قناتي أرض اجلزيرة أعظمًا فـيرعى اهلل 

ل اللغة الوطنية البد أن حيدد موقعها على واخلالصة أن ما يدور حو

 .خارطة التنمية الثقافية

 املرأة: -6

البلدان العربية  فـيال ختتلف املرأة السعودية عن املرأة 

األخرى، وما يقع على املرأة من ظلم اجتماعي لبعض النساء مشرتك 

وسائل اإلعالم العربية صورة  فـيوصورة املرأة  بني الدول العربية،

دراسة أعدت بالتعاون مع صندوق  فـيكما ورد  %80ية بنسبة سلب

األمم املتحدة اإلمنائي حتت عنوان "املرأة العربية واإلعالم" وهذه 

الصورة السلبية والتقليدية تتصل عادة حمدارك املرأة العقلية، 

خذ ذلك من تقارير صدرت وقدراتها الذهنية، وأخالقها، وجسدها وُأ

جريدة عكاظ السعودية  فـيم كما نشر 2005ــ1995 يبني عام

                                                 
اللغة العربية، مكتبة غريب،  فـيعباس حممود العقاد:اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبري  (1)

 .6القاهرة،ص
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عن  ريمهـ، وأكدت دراسة أجرتها د.عزة ك20/4/1428بتاري  

( أغنية فيديو كليب 300الفضائيات العربية على ) فـيصورة املرأة 

الفضائيات أن املرأة تظهر فيها مبتذلة ال دور هلا سوى  فـيتتكرر 

رتبطة بالسرير % من مالبسها م50إغراء الرجال وإثارة الغرائز، و

وقمصان النوم، ومعظم تلك الصور لفتيات صغريات يغرين بدخول 

 الفن.

الفضائيات وبقية وسائل  فـيتلك هي الصورة العامة للمرأة 

النظرة الدونية هلا من  ــإال قلياًلتلك الوسائل ــ اإلعالم، وال تتناول 

لحق بها أو ما ي العمل فـيمعاناتها والرجل حتى لو كان قريبًا هلا، 

ن جهدهن سنمن عنف، حتى النساء الالتي يظهرن للدفاع عنها كَر

 فـيملواجهة ذكورية الرجل وأظهرن أن العالقة بينهما عالقة صراع 

حياول انتزاع ما عند اآلخر أو التقليل من شأنه وقلما  كلٌّ ،معركة

، واخلالصة االعالقة عالقة تكامل ال تقوم احلياة بدونه أظهرن أن

كيز على اجلانب اجلسدي للمرأة دون جانب حقوقها أن الرت

 وواجباتها.

صارت زادًا زادت على ذلك بأن أما املرأة السعودية فقد 

تقتات به الفضائيات اخلارجية عربية وغري عربية، ومن يتابع ما 

يطرح حوهلا أو ما يوجه إليها من برامج يتبادر إىل ذهنه أنها لثل 

 فـيهي الوحيدة املهضومة احلقوق  مشكلة من مشكالت العامل أو

اإلعالم لتعطي  فـيوعسى أن تظهر دراسة عن املرأة السعودية  ،العامل

خلدمة املرأة أم لسكب املال أم هل هو ما يدور من نقاشات عنتائج 

وقد  ،لزلزلة احتشام اجملتمع بلبس لباس املشفق على املرأة ظاهرًا

فسه ال إلحقاق حق للمرأة، ن فـيثوب اإلصالح لغرض املناق ش يرتدي 
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مة حمحاور النقاش لريى ما فعليه أن يضع قائ نفسه شكوك فـيومن 

وما يهد  لتغيري ثقافة  ،وما يهد  للربح ،دمة املرأةيهد  خل

ومستغاًل ما يلحق باملرأة من نقص  ،اجملتمع مدغدغًا للعواطف أحيانا

احلةاب إعطائها حقوقها أحيانًا أخرى، وأكثر ما يطرح حول  فـي

حفل علمي  فـيواالحتشام بل قد تشن عليها محلة إذا هي ظهرت 

حمتشمة باحلةاب كما حصل مع د. ريم الطويرقي عندما كرمت 

 فـيباريس بالتعاون مع جامعة باريس  فـيمعهد العامل العربي  فـي

فيزيائي املنتج باللغة إطار السنة الدولية للفيزياء احتفااًل حمنتةها ال

 .(1)لم يكتب عن تفوقها بل عن ظهورها باحلةابالعربية، ف

أصبح  فـيالرتكيز على املرأة السعودية من أجل التغيري الثقا

أعماهلا أمرًا واضحًا وهو ليس للتغيري الذي ينهض باملرأة ويقدر 

املسار اإلعالمي الذي سبق  فـيا يسري حمأخذ العلمية واالجتماعية بل 

سلبية من أجل تغيري الثقافة الكالم عنه فريكز على الصورة ال

بل أبرز نوعية معينة من حميط األسرة واجملتمع  فـياالجتماعية 

النساء السعوديات وكأنهن املثقفات وحدهن وملعت أمساؤهن 

 .وسائل اإلعالم فـيوأعماهلن 

إىل تأسيس مجعية  دى ثلة من املثقفات السعودياتوقد تنا

وأمسينها )فضيلة( بصفتهن وسائل اإلعالم  فـيالدعوة إىل الفضيلة 

أنه البد من وقفة مراجعة أمام أعلن و ،املستهدفات من تلك القنوات

"الضغط اإلعالمي من بعض القنوات التةارية اليت تسعى بصورة 

و تزيد من تأزم ... اتوية الثقافيةمباشرة أو غري مباشرة إىل استالب 

سد، اجل رقه باهتمامات النصف األسفل مناجملتمع العربي، وتغ

                                                 
 12هـ 10/11/1426عكاظ  فـيكتبت عن ذلك مقااًل بعنوان "د. ريم الطويرقي وهوية االنتماء" نشر  (1)

 .14352م، العدد 2005ديسمرب 
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والتنمية واإلبداع والبناء،  بينما العامل أمجع يتةه حنو التقدم

 .(1)"ومواجهة التحديات احلضارية الكربى

ارتكزت اجلمعية على  وورد يف إعالن اجلمعية أيضا أنها

هـ، 1429رجب 15 فـيمقررات وتوصيات إعالن مدريد 

حيث ورد م الصادر عن املؤلر العاملي حلوار األديان 2008يوليو18

توصياته"التعاون بني املؤسسات الدينية والثقافية والرتبوية  فـي

واإلعالمية على ترسي  القيم األخالقية النبيلة، وتشةيع املمارسات 

فكك األسرة، ة، والتصدي لإلباحية واالحنالل وتاالجتماعية السامي

 وغري ذلك من الرذائل املختلفة".

خارطة التنمية حما  فـيهلا  فـياملرأة حتتاج لتحديد موقع ثقا

يتفق مع الكتاب والسنة والقوانني األساسية والتقاليد االجتماعية 

، والبد من ةقبل املدرسفة للنشء ثقِّوامل ،فهي املدرسة قبل املدرسة

سبتمرب مما هو موجه للمرأة بقصد التغيري  11مواجهة ما بعد أحداث 

 فية.حما حيقق رغبات اجلانب اآلخر الثقا فـيالثقا

 مقتحات وتوصيات:

 :فـياز  املقرتحات جيميكن إ

 اإلفادة من مقرتحات وتوصيات الدارسني العرب اليت سبقت.-1

احلفاظ على اهلوية الثقافية الوطنية والعربية واإلسالمية، وترسي  -2

نفس كل مواطن فوق أي أرض وحتت كل  فـياالنتماء إليها كلها 

 مساء.

ية عامة عن الثقافة العربية وذاتية عن أن للمثقف السعودي مسؤول-3

 الثقافة الوطنية حبكم موقع بالده الديين والعربي والتارخيي.

                                                 
م العدد 28/10/2008هـ ، 28/9/1429ة فـي جريدة الرياض نشر إعالن هذه اجلمعية يف صفحة كامل (1)

 . http://www.fadhila.org، وأن موقعها للتوقيع هو 26ص/14706
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خطة التنمية الثامنة فيما يتعلق  فـيعمل آلية عمل واقعية ملا ورد -4

، فـيالرؤية املسقبلية للتطور الثقا فـيفما ورد  ،بالرؤية املستقبلية

من أهدا   فـية للقطاع الثقاوما نصت عليه اسرتاتيةية التنمي

 ،فر له اآلليات التنفيذيةاوتسيبقى تصورًا ورقيًا ما مل ت

 التعامل مع العوملة. فـيواالعتمادات املالية وخباصة 

معاجلة ما أشارت إليه الورقة من وجود ثنائية ثقافية حمسؤولية -5

 فـيوطنية وبوجود سياسة ثقافية تنتظم كل مسارات احلراك الثقا

بوتقة اهلوية الوطنية حبيث حتدد الثوابت ويفتح اجملال فيما  فـي

ات الفردية أو التأثريات مع عدم ترك جمال لالجتهادسواها 

 اخلارجية.

معاجلة ما تعرضت له صورة املواطن  فـيآن األوان للمصارحة  -6

جلده جبلد  ليغري اإلعالم عليه ما يلحو ،السعودي وهويته من تشويه

املشّوه  بالسكوت عن ذلك اإلعالم ة ال تعاجلغريه، وهذه حقيق

 للصورة.

وضع خطة وطنية واضحة املعامل، ممكنة التنفيذ ملواجهة اإلعالم -7

 املوجه للبالد من العرب وغري العرب.

الوقو  حبزم جتاه حماولة تهميش اللغة العربية والوصول إىل -8

نبية ت األجوالتفريق بني تعلم اللغاواجملتمع، التعليم  فـيحصونها 

 والتعليم بها ألبناء الوطن.

 الرتاجع عن تعليم مناهج غري وطنية لنشء البالد.-9

من وسائل اإلعالم  إيقا  محلة التشويه املوجهة للمرأة السعودية-10

ي ـحقها ف، مع إعطاء املرأة من أجل تغيري البناء األسريخباصة، 

ى حقوقها وعلى واالجتماعي حما حيافظ عل فـيالبناء التنموي الثقا

 احتشامها.
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 خالصة تنفيذية:

يف ظل السعي هليمنة ثقافة واحدة يف العامل اجلديد بعد أحداث 

م اليت هزت العامل ليس اقتصاديًا وعسكريًا بل 2001سبتمرب  11

ثقافيًا وفكريًا، برز اجتاهان لتحديد موقع الثقافة هما قوّي يسعى 

من احتكار املعرفة من  لفرض ثقافته وقيمه وطر  آخر مقابل حيذر

خالل الثقافة الواحدة ، وأن هناك ثقافة مشرتكة وثقافة وقيمًا لكل 

شعب، وكل فريق يريد أن يرسم موقعًا لثقافته، أحدهما يريد أن 

يبسط ثقافته على الكون واآلخر يريد رمسها على خارطة وطنه 

حفاظا على شخصيته، وهو صراع ال خيص العامل الثالث بل هو 

د بني الدول املتقدمة أيضًا فكل واحد يريد أن حيدد موقعًا موجو

لثقافته على تراب وطنه يف احلد األدنى، وجاءت دراسات كثرية 

 عربية وغري عربية حول هذا املوضوع، وهذا ما تتناوله هذه الدراسة.

ا عن سة ذلك من خالل ثالثة حماور: أوهلوقد تناولت الدرا

ثاني عن موقع الثقافة العربية والثالث عن مفهومي التنمية والثقافة وال

موقع الثقافة الوطنية السعودية، ومل توغل الدراسة يف مفهوم التنمية 

، يف فرتة قيق زيادة سريعة تراكمية دائمةوعرفتها إجرائيًا بأنها حت

من الزمن، يف اإلنتاج واخلدمات، نتيةة استخدام اجلهود العلمية 

كومية وغري احلكومية، موضحة لتنظيم النشاطات املشرتكة احل

تقسيم الدارسني نظريات التنمية إىل نظريات اقتصادية وأخرى تبعية 

ه الدارسون من الثنائية االجتماعية يف النظرية أبداوقد أشارت إىل ما 

االقتصادية يف دول العامل الثالث حيث رأوا أن البالد النامية ــ غالبا ــ 

العتقادها أن ذلك سيساعد على  تستورد أنظمة اجتماعية وثقافية

ولكن ذلك املستورد سرعان ما خيلق تضاربًا بني املستورد  ،التنمية
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ويوجد مشكالت أصعب من  ،لي يؤدي إىل تشتيت جهود التنميةواحمل

ت بالناحيتني االجتماعية والثقافية ينالتخلف، أما نظرية التبعية فقد ُع

ط االحتاد السوفييت وكانت ظاهرة إبان سيطرة الشيوعية قبل سقو

سبتمرب ومل يعد مريد التغيري  11لكنها تطورت بعد أحداث 

و باإلعالم، وقد االجتماعي والثقايف يرى ضريًا يف التغيري بالقوة أ

يغلف ذلك بغال  نشر الدميقراطية، مشةعًا على نشر ثقافة الرفاهية 

 يف اجملتمعات النامية اليت تلغي املنظور املستقبلي لألجيال.

ويرى الدارسون أن مفهوم التنمية ينبغي أن جيمع بني الرغبة 

يف الرفاه وعدم التغيري اجلذري يف منط احلياة أي املوازنة بني التطور 

واملعاصرة أي تقرير املستقبل من دون التخلي عن االلتزام األخالقي 

بالتنمية، ويبقى التداخل قائمًا بني اخلصوصية التارخيية للمةتمع مع 

 عات العاملية.التوق

عرضت الدراسة ما يدور لدى املعنيني من  مفهوم الثقافةويف 

  إىل اخلصائص املشرتكة تعريفها من الزاوية اليت ينظر منها املعرِّ

للشعوب أو يف إطار توجهات حبثية أو نتاج مرحلة تارخيية معينة، 

وأكثرها ذيوعًا  ،واكتفت الدراسة بالتعريف الذي فيه  ولية

تعريفات للباحثني العرب لتأخرها  3ايلور اإلمليزي وعرضتن تعريف ت

زمنيًا واحتوائها على كثري مما ورد يف التعريفات، فالثقافة يف 

تعريف  ولي ذلك الفكر الذي يشكل حياة البشرية فيكّون 

عاداتها، وحيدد قيمها ومعتقداتها، ويصنع آدابها وفنونها وعلومها 

ال تقتصر على املعار  واملعتقدات والقيم ويرسم حياتها املادية، فهي 

واملهارات وأمناط التفكري بل تشمل العناصر املادية اليت أنتةها 

اإلنسان من مبان وأطعمة ولباس وغريها، فهي نظام متكامل 
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للسلوك االجتماعي تدعمه األفكار والقيم وبقدر ما تكون متوافقة 

األفراد نتيةة ملا  يكون السلوك االجتماعي متوازنًا وتكون تصرفات

 لليه عليهم قيمهم الثقافية تبينوا ذلك أم مل يتبينوه.

موقع وعرفت الدراسة بكتابني أحدهما غربي وعنوانه 

البعد للدكتور هومي.ك.بابا، واآلخر عربي وعنوانه  الثقافة

 للدكتور سلمان رشيد سلمان. اقستاتيجي للمعرفة

ع الثقايف يف الدول وتناولت بإجياز موقع الثقافة يف الصرا

املتقدمة بني الواليات املتحدة األمريكية ومعها دول الغرب من جهة  

ودول الشرق كالصني واليابان من جهة أخرى، والصراع اآلخر بني 

الواليات املتحدة ودول أوروبا نفسها وفرنسا خباصة، ال سيما يف جمال 

بين حصونًا توحيد اللغات يف لغة واحدة هي اإلمليزية وكل منها ي

 حلماية ثقافته.

ثم عرضت الدراسة ملا ُيعر  بالشعوب البديلة يف األدبيات 

العلمية وهو جمتمع ثقايف افرتاضي يراد إحالله عن طريق وسائل 

االتصال يف دول الشرق وأوربا خبلق قيم ثقافية مناقضة لثقافته الوطنية 

قنية، أما الدول وما ُيواجه به هذا االخرتاق يف الدول املتقدمة يف الت

النامية فأوضحت الدراسة ما يروج هلا حتت تعبري القرية الكونية 

وأبانت رأي املثقفني يف هذا املصطلح بعد أن انسحب من املسافات 

املكانية والزمانية إىل الثقافة، وتراوحت االجتاهات للمثقفني بني إجياد 

ًا بني ثقافة موحَّدة، وتأكيد خصوصية كل ثقافة وأن هناك فارق

استهالك البضائع الغربية والتغريب الثقايف، وبعد مناقشة بإيراد اآلراء 

أن املعنيني بالثقافة مل هي املؤيدة واملعارضة وصلت الدراسة إىل نتيةة 

 يعد يبهرهم تعبري القرية الكونية وأنه ميكن االخرتاق من خالله

 .وختمت باملقرتحات والتوصيات
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 :(1)املصادر واملراجع

، آليات االحتالل األمريكي للعراق اتيجية التدمرياست -

السياسات االقتصادية( ــ اهلوية الوطنية ــ ونتائةه )الطائفية 

 م.2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1ط

، د. هادي نعمان اهلييت، ي الوعي العربيـإشعاليات املستقبد ف -

 م.2003كز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ، مر1ط

، د.نسيم اخلوري، اإلعالم العربي وانهيار السلطات اللغوية -

 م.2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1ط

، د. عبد اهلل زلطة، دار العصر اصديث فـياإلعالم الدولي  -

 م.2001هـ، 1421الفكر العربي، القاهرة 

حةاب، دار الفةر  د. حممد منري اإلعالم والتنمية الشاملة -

 م.2001، القاهرة، 3لتوزيع،طللنشر وا

، متاهات اإلنسان بني احللم الثقافة العربية فـياقغتا   -

، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1والواقع، ط

 م.2006

، 1، د. سلمان رشيد سلمان، طالبعد اقستاتيجي للمعرفة -

 م.2004مركز اخلليج لألحباث ، دبي، 

، دار 1ليمي،ط، د.محيد جاعد الدالتخطي  اإلعالمي -

 م.1998عمَّان،  ،الشروق للنشر والتوزيع

، مدارس التعليم العام فـيتدري  املقررات بغري اللغة العربية  -

، فـي، صدر عن مركز محد اجلاسر الثقا1عدة كتاب، ط

 م.2008هـ ،1429الرياض، 

                                                 
آثرنا الرتتيب حسب اسم الكتاب وليس اسم الكاتب، ألن عددًا من الكتب لعدد من الكّتاب، أو  (1)

 تقارير خطط تنموية.
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، د.هبة شاهني، الدار املصرية التلفميون الفضائي العربي -

 م.2008هـ، 1429 ، القاهرة،1اللبنانية، ط

، رؤية إعالمية من منظور منهةية الثقافة العربية والفضائيات -

، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1التحليل الثقايف، ط

 م.2003

، د. راسم حق اقتصال وارتباط  مبفهوم اصرية والدتقراطية -

اجلمال، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، 

 م.1994

، وزارة اململعة العربية السعودية فـيالتنمية الثامنة خطة  -

 االقتصاد والتخطيط.

الصادر عن  ، التقرير النهائياخلطة الشاملة للثقافة العربية -

 الكويت، ذات السالسل. م،1985عام  اجلامعة العربية

، حترير د. حممد البشر، غيناء فـياقتصال الثقا فـيدراسات  -

 م.2003هـ ،1423، 1للدراسات واإلعالم، ط

، 1، د. عبد الرمحن عزي،طنظرية اقتصال فـيدراسات  -

 م.2003مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت، 

، عالقات الوطن العربي فـيالدولة والقو  اقجتماعية  -

، مركز دراسات 1التفاعل والصراع، د. ثناء فؤاد عبد اهلل، ط

 م.2001الوحدة العربية، بريوت، 

نصوص  =اململكة العربية السعودية فـي يةاإلعالمالسياسة  -

 أنظمة املطبوعات والنشر.

، د. عائض الردادي، صدر الفضائيات العربية فـيضياا اتوية  -

هـ 1421، احملرم 37الرياض مع عددها  فـيعن اجمللة العربية 

 م.2000، مايو 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

93 

 

، مركز دراسات 1، عدة باحثني، طالعر  واإلعالم الفضائي -

 م.2005بريوت، الوحدة العربية، 

، 1، عدة باحثني، طالعوملة وتداعياتها على الوطن العربي -

 م.2003مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

 ، عباس حممود العقاد، مكتبة غريب، القاهرة.اللغة الشاعرة -

، 1، د. أمحد الضبيب، طعصر العوملة فـياللغة العربية  -

 م.2001هـ ، 1422مكتبة العبيكان، 

، د. ساعد العرابي تأكيد اتوية الوطنية فـي مإلعالمسؤولية ا -

، 18الرياض، العدد  فـياحلارثي، صدر عن اجمللة العربية 

 م.1998م، أكتوبر 1419اآلخرة  ىمجاد

 م.1999، العدد األول لعام جملة إذاعات الدول العربية -

، رصد لنتائج الدراسات اليت درست املرأة املرأة واإلعالم العربي -

 العربي، صدر عن مركز زايد للتنسيق واملتابعة، واإلعالم

 م.2001أكتوبر  أبوظيب

، 1، د.هومي . ك. بابا، ترمجة ثائر ديب، طموقع الثقافة  -

 م.2006املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، 

، 1، د. صباح ياسني، طالنسق القيمي وهيمنة القوةاإلعالم:  -

 م2006مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

 فـي، وزارة الثقافة واإلعالم نصوص أنظمة املطبوعات والنشر -

 هـ2،1426اململكة العربية السعودية، ط

 املقاقت:

، ميب الزامل صحيفة االقتصادية، اخرس يا سعودي -

 هـ.6/8/1429الرياض، 
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، د. عزيزة املانع، جريدة عكاظ، واحمللي بني التعليم األجنا -

م، والعدد 2007إبريل  21، هـ4/4/1428، 2134جدة، العدد 

 م.2007إبريل  32هـ، 5/4/1428، 2135

، حممد بن عبد اللطيف آل الشي ، صحيفة التذرا باتوية -

 هـ.2/9/429، 13123اجلزيرة، الرياض، العدد 

، جريدة تصريح لوكيد وزارة التعليم العالي لشؤون اقبتعاث -

 م.17/9/2008هـ، 17/9/1429، 2910الوطن، أبها، العدد 

، د. عائض الردادي، جريدة ريم الطويرقي وهوية اقنتماء -

ديسمرب  12هـ ، 10/11/1426، 14352عكاظ ، جدة، العدد 

 م.2005

: مصادر التشويه وأسباب استمراره، اخلارإ فـيصورة السعودي  -

زين العابدين الركابي، صحيفة االقتصادية، الرياض، العدد 

 هـ.16/8/1429، 5424

، د. عائض الردادي، ي هنديًا أمحرقبد أن يصبح اخلليج -

هـ 21/5/1429، يف 15248جريدة عكاظ ، جدة، العدد 

 م.26/5/2008

، د. حممد خضر حماكمة اإلعالم العربي: بني السم والعسد -

، 16568الشيباني، جريدة املدينة، جدة، العدد 

 م.2/9/2008هـ، 2/9/1429

حممد بن ، د. فـيمع اإلصدار األخري ملركم محد اجلاسر الثقا -

، 14715أمحد الرشيد، جريدة الرياض، العدد 

 .7/10/2008هـ، 7/10/1429

، د. سعد الربيك، صحيفة اجلزيرة، الوطنية وأنسنة اتوية -

 هـ.9/9/1429، 13130الرياض، العدد 
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 لقاءات:

لقاء أجرته جريدة الرياض مع وكيل وزارة الثقافة واإلعالم 

 .14675ـ، العدد ه27/8/1429للعالقات الدولية، اخلميس 

 اإلعالنات:

 فـية الدعوة إىل الفضيلة يعمن مؤسسي مج الرسالة األوو

" من أجل إيقا  فضيلةوسائل اإلعالم، إعالن من مجعية "

جريدة الرياض  فـيصفحة كاملة  فـيالتدهور األخالقي، نشر 

م مذياًل باسم 28/9/2008هـ 28/9/1429 فـي 14706العدد 

 ( مثقفة سعودية.15)
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 هذا الكتاب

يف ظل السعي هليمنة ثقافة واحدة يف العامل اجلديد بعد أحداث 

ليس اقتصاديًا وعسكريًا بل  م اليت هزت العامل2001سبتمرب  11

اجتاهان لتحديد موقع الثقافة هما قوّي يسعى  برز ؛ثقافيًا وفكريًا

لفرض ثقافته وقيمه وطرف آخر مقابل حيذر من احتكار املعرفة من 

ثقافة الواحدة ، وأن هناك ثقافة مشرتكة وثقافة وقيمًا لكل خالل ال

شعب، وكل فريق يريد أن يرسم موقعًا لثقافته، أحدهما يريد أن 

يبسط ثقافته على الكون واآلخر يريد رمسها على خارطة وطنه حفاظا 

على شخصيته، وهو صراع ال خيص العامل الثالث بل هو موجود بني 

ل واحد يريد أن حيدد موقعًا لثقافته على تراب الدول املتقدمة أيضًا فك

وطنه يف احلد األدنى، وجاءت دراسات كثرية عربية وغري عربية حول 

 من خالل ثالثة حماور: هذا الكتابتناوله يوهذا ما هذا املوضوع، 

حول مفهوم التنمية ومفهوم الثقافة والتجاذب حول موقع  احملور األول:

دول، وإجياد شعوب بديلة، والتساؤل حول تعبري "القرية الثقافة يف ال

 الكونية" واجتاهات املثقفني حول ذلك.

حول موقع الثقافة العربية والسياسة الثقافية العربية  احملور الثاني:

ومشكالت الثقافة العربية، والدراسات حول اهلوية الثقافية العربية، ثم 

 مقرتحات.

الوطنية السعودية، وسياستها وخطتها  موقع الثقافة احملور الثالث:

ومشكالتها ومقرتحات حول ذلك، وهو يتناول الثقافة بصفتها جزءًا من 

 الثقافة العربية وإن وجدت خصوصية هلا.
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