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التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية

اأوًل: مو�سوع البحث واأهميته
ت�شتمل على جممل  �إنها  �إذ  وُهوّيته.  وجوده  نف�شه جوهر  �لوقت  وجت�شد يف  �ملجتمع،  مكونات  من  جوهرياً  مكوناً  �لثقافة  متثل 
و�لآد�ب،  �لفنون  جانب  �إىل  ت�شمل،  �أنها  كما  جمتمع،  بها  يت�شف  �لتي  و�لعاطفية،  و�لفكرية  و�ملادية  �لروحية  �ملميزة،  �ل�شمات 
طر�ئق �حلياة و�أ�شاليب �لعي�ش معاً، ونظم �لقيم و�لتقاليد، و�ملعتقد�ت. وهي بهذ� �ملعنى ترتيط �رتباطاً وثيقاً بكافة مكّونات �لبناء 
�ل�شيا�شي،  و�لبناء  و�لبناء �لقت�شادي،  �لبناء �ل�شري،  �لفرعية:  �ملجتمع ونظمه  �أبنية  نف�شه يف كل  �لوقت  �لجتماعي، وحتل يف 
و�لنظام �لقانوين ونظم �ل�شبط �لجتماعي. كما �أنها ترتبط �رتباطاً لزماً ِبهوّية �ملجتمع، بل �إنها جت�شد هذه �لهوية �لتي متيز �ملجتمع، 

وجتعله متمايزّ� �أو خمتلفاً عن غريه من �ملجتمعات �لأخرى. 

لكن عالقة �لثقافة بالهوية - على �لرغم من و�شوحها- تثري �لعديد من �لإ�شكاليات، خا�شة يف ع�شر �لعوملة، وما ترتب عليها من 
تد�خل �لزمان و�ملكان، و�نف�شال �لثقافة عن نطاقها �ملحلي وتعدد �لهويات وتد�خلها، و�شعوبة �حلديث عن "هوية نقية" و�لتاأكيد 

على �أننا نعي�ش ع�شر �لهويات �ملتد�خلة.

وتزد�د هذه �لعالقة تعقيد�ً �إذ� ما حتدثنا عن �رتباط �لثقافة بالتنمية. فاإذ� كانت �لثقافة مل تعد متثل بعد�ً عر�شياً �أو �أحد مكونات 
�لتنمية، بل �أ�شبحت – بفعل عو�مل متعددة �شنتعر�ش لها يف �شياق ف�شول هذ� �لبحث - متثل ن�شيَج �ملجتمع يف جممل عالقته 
بالتنمية؛ فاإن حتديد طبيعة هذه �لعالقة، وكيف ومتى و�أين يتم تطبيقها يف �لو�قع، تو�جه �لعديد من �ل�شعوبات �لتاريخية و�لجتماعية 
و�ل�شيا�شية، كما تو�جه �شعوبات تتعلق بالتنوع �لتاريخي �لهائل يف �أمناط �ملمار�شات �لثقافية �ملت�شلة بعملية �لتنمية. �أ�شف �إىل ذلك 

�شعوبة ترجمة هذه �لعالقة �إىل ن�شائح عملية ومفيدة على �أر�ش �لو�قع. 
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لكن �ملوؤكد �ن �لثقافة باتت متثل �لقاطرة �لتي �شتقود حتقيق �لتنمية، وتعمل على ��شتد�متها، وجتعل لهذه �لتنمية معنَىّ وجوهر�ً 
يتاأ�ش�ش على �لهوية �لوطنية للمجتمع، ويعمل على تعزيزها؛ من هنا تاأتي �أهمية �إعالن �لعقد �لعربي للتنمية �لثقافية )2005 – 
ع �لثقافة يف حمور عملية �لتنميــــة يف �لوطن �لعربي" و"تاأكيد �لهوية �لثقافية وتعزيزها  2014( �لذي جاء على ر�أ�ش �أولوياته "َو�شْ
و�حلفاظ عليها".. ول نبالغ �إذ� قلنا: �إن حتقيق �لتنمية �لثقافية ُيف�شي بال�شرورة �إىل تعزيز �لهوية �لوطنية للمجتمع و�ملحافظة عليها. 

تاأتي �أهمية هذ� �لبحث من و�قع �إدر�كنا لطبيعة �مل�شكالت �لتي باتت تالزم �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
خا�شة تلك �مل�شكالت �لتي ترتبت على �لتبدلت و�لتغري�ت �ل�شريعة �لتي طالت كافة مكّونات �لبنية �لجتماعية ملجتمع �لإمار�ت، 
وما نتج عنها من عدم �لتو�زن بني �لتحولت �لتي متت على �شعيد �لبنى �لقت�شادية، وتلك �لتي متت على �شعيد �لثقافة و�لقيم، 
حيث كانت �لتحولت �لتي �شهدتها �لأبنية �لقت�شادية �أ�شرع من تلك �لتي �شهدتها �لبنى �لثقافية؛ �لأمر �لذي ترتب عليه تباطوؤ 
معدلت �لتنمية �لثقافية. وما و�كب ذلك من بروز "م�شكلة �لهوية" كاإحدى �مل�شكالت �لأ�شا�شية �لتي طفت على �ل�شطح خالل 
ُعد و�ملوؤ�ش�شات، �شو�ء �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �أو موؤ�ش�شات  �ل�شنو�ت �لأخرية و�أ�شبحت حتظى باهتمام غري م�شبوق على كافة �ل�شُ

�ملجتمع �ملدين. وكان �إعالن عام )2008( عام �لهوية �لوطنية �أبرز �لأمثلة �لد�لة على ذلك. 

�لطابع  متيز  �لتي  �جلوهرية  �ل�شمات  تهدد  حقيقية  �أزمة  يج�شد  قد  �لهوية  بق�شية  �مل�شبوق  غري  �لهتمام  هذ�  �أن  يف  �شك  ول 
�لجتماعي و�لثقايف ملجتمع �لإمار�ت، ومما يعمق من هذه �لأزمة طبيعة �ل�شغوط �لهيكلية �لتي يتعر�ش لها جمتمع �لإمار�ت على 

�ل�شعيدين �ملحلي و�لعاملي. 

فعلى �ل�شعيد �ملحلي ل ز�ل جمتمع �لإمار�ت حاماًل للعديد من �لعو�مل �لتي �أ�شهمت يف �لن�شوء �ملو�شوعي لأزمة �لهوية، 
ونخ�ش بالذكر هنا �لتنوع و�لتعدد �لثقايف و�للغوي، �لذي و�كب تعدد وتنوع �جلن�شيات �لتي تعي�ش على �أر�ش �لدولة. وقد يكون 
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مطلقاً. لكن  وثقافياً، جتان�شاً  �لعديد من �ملجتمعات؛ فال يوجد جمتمع متجان�ش، �جتماعياً  �لثقايف و�لجتماعي �شمة متيز  �لتنوع 
مكمن �خلطورة يف �لتعدد و�لتنوع �لذي َي�ِشُم جمتمع �لإمار�ت، هو �أنه قد �خرتق معظم مكونات �لن�شيج �لجتماعي للمجتمع، 

�شو�ء على م�شتوى �لأ�شرة و�ملدر�شة وو�شائل �لإعالم، �أو على م�شتوى معظم �لأجهزة �حلكومية. 

وعلى �ل�شعيد �لعاملي، ي�شهد �لعامَل حتولت مت�شارعة على �مل�شتويات �لجتماعية و�لقت�شادية و�لثقافية يف ع�شر �لعوملة؛ وما 
ترتب عليها من تد�خل �لزمان و�ملكان، و�نف�شال �لثقافة عن نطاقها �ملحلي وتعدد �لهويات وتد�خلها، و�شعوبة �حلديث عن "هوية 
َل �إلينا �أن �لبحث عن هوية نقية �أ�شبح �شرباً من �شروب  نقية " و�لتاأكيد على �أننا نعي�ش ع�شر تعدد �لهويات وتد�خلها، حتى ُخِيّ

�مل�شتحيل.

كما تنبع �أهمية هذ� �لبحث، من ناحية �أخرى من كونه ي�شعى �ىل �لتعرف على و�قع �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، وَدورها يف تعزيز �لهوية �لوطنية للمجتمع و�حلفاظ عليها، حتى ل يكون �شياع �لهوية هو �لثمن �لذي يجب �أن ندفعه من 

�أجل حتقيق �لنه�شة �لقت�شادية، وحتى ل يكون حتقيق هذه �لنه�شة يتم على ح�شاب �لهوية �لوطنية.

بناء على ما �سبق, تنبع �أهمية هذ� �لبحث من �أنه: 

من �لبحوث �لر�ئدة �لتي تهتم مبو�شوع �لتنمية �لثقافية.   .1

من �لبحوث �لر�ئدة �لتي ت�شعى �إىل جتاوز �لهتمام �لنظري مبو�شوع �لتنمية �لثقافية، ويهتم بدر��شتها در��شة ميد�نية.  .2

يقدم مادة علمية ت�شاهم يف حتديد طبيعة �مل�شكالت �لتي تعاين منها �لتنمية �لثقافية.   .3
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يهتم بالتعرف على و�قع �لتنمية �لثقافية، وما يحول دون حتقيقها من عقبات، من وجهة نظر �أبناء �ملجتمع �أنف�شهم.   .4

يقدم مادة علمية ت�شاعد على ر�شم معامل �إ�شرت�تيجية حتّقق �لتنمية �لثقافية.  .5

يقدم مادة علمية ت�شاهم يف حتديد دور �لتنمية �لثقافية يف حتقيق �لهوية �لوطنية للمجتمع و�ملحافظة عليها.   .6
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ثانياً: اأهداف البحث
بناء على ما �سبق ي�سعى �لبحث �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية: 

�لتعرف على طبييعة �لرت�ث �لنظري �ملعني مبناق�شة مفهوم �لثقافة وحتديد خ�شائ�شها.   .1

�لتعرف على طبيعة �لتطور�ت �لتي حدثت على �شعيد �لهتمام بالثقافة وحتولها �إىل ميد�ن م�شتقل من ميادين �لدر��شة   .2
و�لبحث. 

�لتعرف على �لرت�ث �لنظري �ملعني مبناق�شة طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية.  .3

�لتعرف على و�قع �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   .4

�لتعرف على طبيعة �لتحديات �لتي حتول دون حتقيق �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   .5

حتديد دور �لتنمية �لثقافية يف تعزيز �لهوية �لوطنية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   .6

�لتعرف على طبيعة �لدور �لذي قامت به �لدولة لتحقيق �لتنمية �لثقافية.   .7

�لتعرف على طبيعة �لدور �لذي يجب �أن تقوم به �لدولة لتحقيق �لتنمية �لثقافية.   .8

�لتعرف على طبيعة �لدور �لذي تقوم به موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف حتقيق �لتنمية �لثقافية.   .9

�لتعرف على �لدور �لذي تقوم به �ملد�ر�ش و�جلامعات يف حتقيق �لتنمية �لثقافية.   .10
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�لتعرف على دور و�شائل �لإعالم يف حتقيق �لتنمية �لثقافية.   .11

�لتعرف على دور �لأ�شرة يف حتقيق �لتنمية �لثقافية.   .12

حتديد طبيعة �لعالقة بني �لتنوع �لدميوغر�يف و�لثقايف يف جمتمع �لإمار�ت و�لتنمية �لثقافية.  .13

حتديد طبيعة �مل�شروعات �لتي حتتل �أهمية ق�شوى يف حتقيق �لتنمية �لثقافية.   .14

�لتعرف على طبيعة �لتحديات �لتي تو�جه حتقيق �لتنمية �لثقافية يف �لوقت �حلايل ويف �مل�شتقبل.   .15
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ثالثاً: ت�ساوؤلت البحث
يف �سوء �أهمية �لبحث ��أهد�فه, ي�سعى �لبحث �إىل �لإجابة عن �لت�سا�ؤلت �لتالية: 

كيف يدرك مو�طنو دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة معنى �لتنمية �لثقافية؟ وما ت�شورهم لو�قع هذه �لتنمية يف �لدولة؟   .1

ما ت�شّور مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لطبيعة �لتحديات �لتي حتول دون حتقيق �لتنمية �لثقافية؟   .2

ما ت�شّور مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدور �لتنمية �لثقافية يف تعزيز �لهوية �لوطنية؟  .3

4.  كيف ينظر مو�طنو دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لطبيعة �لدور �لذي قامت به �لدولة لتحقيق �لتنمية �لثقافية؟ 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  مو�طني  نظر  وجهة  من  �لثقافية  �لتنمية  لتحقيق  �لدولة  به  تقوم  �أن  يجب  �لذي  �لدور  طبيعة  ما   .5
�ملتحدة؟ 

�لتنمية  �ملدين يف حتقيق  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  به  تقوم  �لذي  �لدور  لطبيعة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  ت�شّور مو�طني دولة  ما   .6
�لثقافية؟

ما طبيعة �لَدور �لذي تقوم به �ملد�ر�ش و�جلامعات يف حتقيق �لتنمية �لثقافية من وجهة نظر مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية   .7
�ملتحدة؟ 

ما َدور و�شائل �لإعالم يف حتقيق �لتنمية �لثقافية من وجهة نظر مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة؟   .8
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ما �لَدور �لذي تقوم به �لأ�شرة يف حتقيق �لتنمية �لثقافية من وجهة نظر مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة؟   .9

�لإمار�ت  و�لثقايف يف جمتمع  �لدميوغر�يف  �لتنوع  بني  �لعالقة  لطبيعة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  مو�طنو  ينظر  كيف   .10
و�لتنمية �لثقافية؟ 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  مو�طني  نظر  �لثقافية من وجهة  �لتنمية  ق�شوى يف حتقيق  �أهمية  �لتي حتتل  �مل�شروعات  طبيعة  ما   .11
�ملتحدة؟ 

ما طبيعة �لتحديات �لتي تو�جه حتقيق �لتنمية �لثقافية يف �لوقت �حلايل؟   .12
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رابعاً: منهج الدرا�سة
ميثل �ملنهج �لعمود �لفقري لأي بحث علمي، فاملنهج هو �لذي يحكم �شري �لبحث من مرحلة كونه فكرة، �إىل �شياغة م�شكلة 
�لبحث وت�شاوؤلته و�أهد�فه، ومنهجيته، وما حتتوي عليه هذه �ملنهجية من عينة �لبحث، و�أدو�ت جمع �لبيانات وطريقة حتليل هذه 
�لبيانات وتف�شريها، و�شوًل �إىل ��شتخال�ش �لنتائج �لتي جتيب عن ت�شاولت �لبحث، وحتقق �أهد�فه. وتختلف �لطرق �ملنهجية �لتي 

يتبعها �لباحث من بحث �إىل �آخر، وعلى �لباحث �أن ي�شتخدم �لطرق �ملنهجية �لتي تالئم مو�شوع بحثه. 

 و�إذ� كان بحثنا قد �تبع خطو�ت �ملنهج �لعلمي �لتي حددنا ق�شماتها يف �ل�شطور �ل�شابقة،  فاإننا نكتفي هنا بتو�شيح �أن هذ� �لبحث 
قد ��شتخدم طرقاً منهجية ُتالئم طبيعَة مو�شوع �لبحث، و�لأهد�ف �لتي �شعى �إىل حتقيقها. 

من �أجل ذلك كانت �لطريقة �ل�شتطالعية، وطريقة �مل�شح �لجتماعي من �أن�شب �لطرق �ملنهجية �لتي �تبعها �لبحث. حيث 
��شتفاد �لبحث من �لطريقة �ل�شتطالعية يف �لتعرف على و�قع �لتنمية �لثقافية على �مل�شتوى �لنظري، من خالل ��شتعر��ش �لرت�ث 

�لنظري �ملعني بهذه �لق�شية، بهدف �شياغة مفهوم �إجر�ئي للثقافة وللتنمية �لثقافية. 

 كما ��شتفاد من طريقة �مل�شح �لجتماعي يف �لتعرف على و�قع �لتنمية �لثقافية كما جتلت يف �لو�قع �مليد�ين، وكما عربت عنها 
عينة �لبحث، وهذ� يدعونا �إىل �حلديث عن هذه �لعينة ب�شي من �لتف�شيل. 

1 – عينة البحث: 

�شملت عينة �لبحث 1262 مفردة، بلغت ن�شبة �لذكور �إىل �إجمايل عينة �لبحث 56 %، بينما بلغت ن�شبة �لإناث 44 % من 
�إجمايل عينة �لبحث.
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لقد روعي عند �ختيار هذه �لعينة �أن تت�شم بالتنوع يف �مل�شتوى �لنوعي "ذكور / �إناث، و�مل�شتوى �لعمري، و�مل�شتوى �لتعليمي، 
�لف�شل  يف  �لعينة،  لهذه  و�لثقافية  �لجتماعية  �خل�شائ�ش  ملجمل  بالتف�شيل  نعر�ش  و�شوف  و�لإمارة".  و�جلن�شية  �ملهنية،  و�حلالة 

�خلام�ش من ف�شول هذ� �لبحث. 

2 – اأدوات جمع البيانات: 

كانت �ل�شتبانة هي �لأد�ة �لأ�شا�شية �لتي �عتمد �لبحث عليها يف جمع بياناته.

وقد تكونت �لإ�شتبانة من خم�شة و�أربعني �شوؤ�ًل؛ غطت يف جمملها �ملحاور �لأ�شا�شية للت�شاوؤلت �لتي �شعى �لبحث �إىل �لإجابة 
عليها؛ وذلك على �لنحو �لتايل: 

- �ملحــور �لأ�ل: ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بالبيانات �لأ�شا�شية، �لتي تغطي جممل �خل�شائ�ش �لجتماعية و�لثقافية لعينة 
�لبحث. 

- �ملحــور �لثاين: ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بو�قع �لتنمية �لثقافية، من حيث معناها وعالقتها بالتنمية �لقت�شادية، و�آثار 
�لتنمية �لقت�شادية على �لتنمية �لثقافية، و�لأ�شباب �لكامنة ور�ء عدم �لهتمام بالأبعاد �لثقافية للتنمية، و�لدور 
�لذي يجب �أن تقوم به �لدولة لال�شتفادة من �لتنمية �لقت�شادية يف دعم وتعزيز �لتنمية �لثقافية، و�أهم �مل�شروعات 

�لتي يجب �ن تهتم بها �لدولة لتحقيق �لتنمية �لثقافية. 

- �ملحور �لثالث : ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بَدور �ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية�لثقافية، و�ملعوقات �لتي حتّد من هذ� �لدور، 
وكيفية �لتغلب عليها. 
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- �ملحور �لر�بــع : ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بَدور �ملد�ر�ش و�جلامعات يف عملية �لتنمية �لثقافية. 

- �ملحور �خلام�س : ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بَدور �لإعالم يف عملية �لتنمية �لثقافية. 

- �ملحور �ل�ساد�س: ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بَدور �لأ�شرة يف �لتنمية �لثقافية، ويف تعزيز �لهوية �لوطنية. 

- �ملحور �ل�ســابع: ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بَدور �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية. 

- �ملحــور �لثامن: ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بتعدد �جلن�شيات وتاأثريه يف عملية �لتنمية �لثقافية. 

- �ملحــور �لتا�سع: ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بَدور �لنفتاح �لثقايف يف عملية �لتنمية �لثقافية. 

- �ملحـور �لعا�سر: ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة بطبيعة �لتحديات �حلالية �لتي تقف عائقاً �مام حتقيق �لتنمية �لثقافية. 

�لتنمية  حتقيق  يف   – تنفيذها  حاَل  ت�شاهم-  �لتي  �مل�شروعات  باأهم  �خلا�شة  �لأ�شئلة  على  ��شتمل  ع�شر:  �حلادي  �ملحور   -
�لثقافية.

�لثقافية يف �لوقت �حلايل،  �لتنمية  �لتي تو�جه حتقيق  باأخطر �لتحديات  �لثاين ع�شر : ��شتمل على �لأ�شئلة �خلا�شة  - �ملحور 
و�أخطر �لتحديات �لتي توؤّثر يف نه�شة جمتمع �لإمار�ت يف �مل�شتقبل. 

لْت �إىل �شياغتها �لنهائية - مبر�حل متعددة، كان من �أهمها:  وقد مّرت �ل�شتبانة – حتى و�شَ

منَي من جامعة �لإمار�ت؛ ُطِلَب منهم �إ�شافة �أية �أ�شئلة يرون �أنها مهمة ملو�شوع �لبحث، �أو حذف �أية �أ�شئلة  - عر�شها على حُمَكّ
يرون �أنها غري مفيدة، �أو مكّررة. 
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- �إجر�ء �ختبار قْبلّي لها من خالل تطبيقها على عينة جتريبية �شملت 200 مفردة، لزوم �إجر�ء�ت �ل�شدق و�لثبات. 

3 - اأ�ساليب التحليل والتف�سري: 

��ستخدم �لبحث �أ�ساليب �لتحليل �لَكّمي ��لكيفي. 

ومتثل �لتحليل �لَكّمي يف �لتحليل �لإح�شائي لإجابات عينة �لبحث على �أ�شئلة �ل�شتبانة. وقد �شاعد هذ� �لنوع من �لتحليل 
على ��شتخر�ج جد�ول ب�شيطة لكل �أ�شئلة �ل�شتبانة، و��شتخر�ج جد�ول مركبة من خالل ربط �أ�شئلة �ل�شتبانة مبتغري�ت �لنوع، 

و�ل�ِشّن، و�مل�شتوى �لتعليمي، و�جلن�شية، و�لإمارة، و�حلالة �ملهنية. 

�لكمي؛ يف حماولة  �لتحليل  ��شتخر�جها من  �لتي مت  �لكمية  �لبيانات  قر�ءة وحتليل دللة  �لكيفي، فقد متثل يف  �لتحليل  �أما 
لتف�شري هذه �لبيانات تف�شري�ً كيفياً يجيب عن ت�شاوؤلت �لبحث، ويحقق �أهد�فه. 
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خام�ساً: بنية البحث واأق�سامه الأ�سا�سية
��ستمل �لبحث على ثمانية ف�سول جاءت على �لنحو �لتايل: 

- �لف�سل �لأ�ل, �هو هذ� �لف�سل �لتمهيدي. 

ِدد�تها. ّ - �لف�سل �لثاين: مفهوم �لثقافة �محُ

�شعى هذ� �لف�شل �إىل ��شتعر��ش مفهوم �لثقافة يف �لرت�ث �لنظري؛ بهدف حتديد ماهيتها و�أبعادها وخ�شائ�شها، وكيف �أ�شبحت 
�لثقافة َميد�ناً م�شتقاًل من ميادين �لبحث �لعلمي، فيما بات يعرف بـ "�لدر��شات �لثقافية".

- �لف�سل �لثالث: �لثقافة ��لتنمية, �أ�سكال �لت�سال ��لنف�سال.

�شعى هذ� �لف�شل �إىل ��شتعر��ش طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية، وكيف �أ�شبحت �لثقافة تقع يف �لقلب من �لفكر �لتنموي 
و�ملمار�شات �لتنموية يف �لوقت �حلايل. 

- �لف�سل �لر�بع: �لثقافة ��لهوية, �إ�سكالية �لعالقة يف ع�سر تعدد �لهويات. 

�شعى هذ� �لف�شل �إىل ��شتعر��ش طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لهوية، وكيف �أنهما ي�شكالن وجهني ِلُعملة و�حدة، و�شعى هذ� 
�لف�شل �أي�شاً �إىل ��شتعر��ش طبيعة �مل�شكالت �لناجتة عن تد�خل �لثقافات و�لهويات يف ع�شر �لعوملة. 

- �لف�سل �خلام�س: �لثقافة ��لتنمية- �ملحدد�ت ��ملوؤ�سر�ت.
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تناول هذ� �لف�شل ��شتعر��َش طبيعة �ملوؤ�شر�ت �لتي ُيَعتّد بها يف قيا�ش تقييم حدوث �لتنمية �لثقافية على �أر�ش �لو�قع. 

- �لف�سل �ل�ساد�س: �لتنمية �لثقافية يف د�لة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ��لبنية �ملوؤ�س�سية.

�خت�ش هذ� �لف�شل با�شتعر��ش �أهم �ملوؤ�شر�ت �لد�لة على طبيعة �لتطور �لذي �شهدْته �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت؛ �شو�ء 
ما �ت�شل بطبيعة �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف جمال �لثقافة و�لإنتاج �لثقايف، �أو �جلمعيات �لأدبية و�لفنية، �أو بحركة �لتاأليف و�لرتجمة 

دْتها �لدولة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين؛ لت�شجيع �لإبد�ع �لثقايف و�لفكري يف خمتلف جمالته.  و�لن�شر، �أو باجلو�ئز �لتي ر�شَ

- �لف�سل �ل�سابع: �ل�سمات �لو�قعية للتنمية �لثقافية يف جمتمع �لإمار�ت. 

مُتّيز و�قَع �لتنمية �لثقافية يف جمتمع �لإمار�ت بالإجابة على ت�شاوؤلت �لبحث  ��شتعر�ش هذ� �لف�شل �ل�ِشماِت �لو�قعيَة �لتي 
�إجابة �إمبرييقية من و�قع ��شتجابات �ملبحوثني على �أ�شئلة �ل�شتبانة، وحتليل هذه �ل�شتجابات حتلياًل كمياً وكيفياً.

�لبحث  �أهد�ف  �شوء  يف  �لنتائج  هذه  ومناق�شة  �إليها،  تو�شل  �لتي  �لنتائج  باأهم  �لبحث  ف�شول  من  �لثامن  �لف�سل  �خت�ّس 
وت�شاوؤلته. 



الف�سل الثاين

داُتها مفهوم الثقافة وحمدِّ
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مقدمة
فيها  يقع  �لتي  و�حلرية  �حلال  بالثقافة" و�قع  �لإن�شان  ينفرد  "ملاذ�  كتابه  كاريذر�ش يف  مايكل  عليها  �أكد  �لتي  �ملقولة  ت�شخ�ش 
�ملهتمون بدر��شة �لثقافة، �أو �ل�شاعون �إىل تعيني حدودها؛ تلك �ملقولة �لتي توؤكد على "�أن در��شة �لثقافة يف عامل �ليوم ت�شبه در��شة 

�جلليد عند منت�شف كتلة جليدية منهارة.. و�أن كتلة �جلليد �ملنهارة تتحرك منذ زمن طويل" )�ش 42(

كافة؛ حيث  �لجتماعية  �لعلوم  �ملفاهيم خالفية يف  �أكرث  من  مفهوماً  ُتعّد  �لثقافة  كون  من  م�شد�قيَتها  �ملقولة  هذه  وتكت�شب 
�إنها مفهوٌم من �ملفاهيم "عابرة �لتخ�ش�شات �لعلمية"؛ فهي �أوًل: مو�شوع من �ملو�شوعات �لتي ت�شكل قا�شماً م�شرتكا، ومو�شوع 
�هتمام �لعديد من �لعلوم �لجتماعية، مثل �لأنرثوبولوجيا "بفروعها �ملتنوعة"، وعلم �لجتماع، وعلم �لنف�ش و�لدر��شات �للغوية، 
و�لإثنولوجيا، و�لإثنوجر�فيا..�إلخ. �لأمر �لذي يوؤدي ثانياً: �إىل تد�خلها مع �لعديد من �ملفاهيم �لأخرى، كما يوؤدي ثالثاً: �إىل تنوع 
معانيها ودللتها �ملعرفية و�ملفهومية من حقل َمعريّف �إىل �آَخَر؛ ما يرتتب عليه ر�بعاً: تنّوٌع، ورمبا خالٌف يف تف�شري �ملفهوم - مفهوم 
�لثقافة - ويف تعيني حدوده، ويف منهجية در��شته. ومل يقت�شر غمو�ش هذ� �ملفهوم على �لتخ�ش�شات �لعلمية �لتي �شعت �إىل در��شته 
وتعيني حدوده، بل �إن هذ� �لغمو�ش قد ر�فق - يف �لوقت نف�شه - �لتعريَف �للغوَي، �أو �ملُعجمَي للمفهوم؛ ويف ذلك يوؤكد "تريي 
�إيغلتون" �أن كلمة ثقافة culture هي و�حدة من بني �لكلمتني �أو �لكلمات �لثالث �لتي يكتنفها �أ�شد �لتعقيد يف �للغة �لجنليزية؛ 
فال يفوُقها يف ذلك �شوى �لكلمة �لتي توؤخذ يف بع�ش �لأحيان على �أنها �ل�شد �أو �ملقابل لها– �أي كلمة �لطبيعة nature. ِمن َثــّم 
فقد خ�شع مفهوم �لثقافة لتطور�ت تاريخية تركْت �آثاَرها على معانيه ومرجعيته وحمدد�ته �لإجر�ئية، طو�ل م�شرية تطوره. ويناق�ش 
هذ� �لف�شل هذه �لق�شايا بهدف تعيني حدود هذ� �ملفهوم - مفهوم �لثقافة- و��شتجالء �ملعاين و�ملفاهيم �ملرتبطة به، وتو�شيح طبيعة 
�لتطور�ت �لتي �شهدها، وعالقة هذه �لتطور�ت بال�شياق �لتاريخي و�لثقايف �لذي �أنتَجها وتطّورْت يف ظله؛ فال ميكن فهم بنية �ملفاهيم 
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ودللتها، مبعزل عن �شياقها �لتاريخي و�لثقايف �لذي ُيك�ِشُبها َمعانيها ودللتها وحمدد�تها �لإجر�ئية. 

بناء على ذلك يتنا�ل هذ� �لف�سل:

�أ�ًل: �ملعنى �لأنرث�بولوجي للثقافة. 

ثانيًا: مفهوم �لثقافة يف �سوء علم �لجتماع. 

ثالثًا: خ�سائ�س �لثقافة �مدد�تها. 

ر�بعًا: �لثقافة من �ملفهوم �إىل �حلقل �ملعريف. 
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اأوًل: املعنى الأنرثوبولوجي للثقافة 
�لثقافة" ]كتاب ملاذ� ينفرد �لن�شان بالثقافة: �ش 7[ حجاب  و�لطبيعة  �لإن�شان  بني  "�متد 

تاريخياً يف ن�شاأته ويف تطوره. ويذهب �لبع�ش  �إذ �رتبط بها �رتباطاً  مفهوُم �لثقافة من �ملفاهيم �ملحورية يف علم �لأنرثوبولوجيا؛ 
�إىل �لقول: "�إن �لثقافة هي مو�شوع علم �لأنرثوبولوجيا �لوحيد، مثلما �لوعي مو�شوع علم �لنف�ش، و�حلياة مو�شوع علم �لأحياء، 

و�لكهرباء فرع من علم �لفيزياء". ]كوبر، 2008: �ش 11[

لكن على �لرغم من كون مفهوم �لثقافة من �ملفاهيم �ملحورية د�خل علم �لأنرثوبولوجيا، فاإنها تعد يف �لوقت نف�شه، من �أكرث �ملفاهيم 
Sarah A.Radcliffe. غمو�شاً، ومن �أكرث �ملفاهيم �لتي �أثارت �أكرَب قدر من �خلالف د�خَل علم �لأنرثوبولوجيا ذ�ِتـِه. ]�نظر

]Ed.2006

�تخذت �لعالقة بني مفهوم �لثقافة وعلم �لأنرثوبولوجيا َمْنحًى جديد�ً بن�شوء وتطور حقول علمية فرعية من علم �لأنرثوبولوجيا 
�أبرزها: �لأنرثوبولوجيا �لثقافية، و�لأنرثوبولوجيا �لجتماعية. لكن ن�شاأة هذه �لفروع �لعلمية -  تخت�ش بدر��شة �لثقافة. وكان من 
د�خل علم �لأنرثوبولوجيا - مل ُتف�ِش �إىل �لتفاق حول تعريف مفهوم �لثقافة، �أو تعيني حدوده. بل �إنها عمقت من طبيعة �خلالف، 
�أو �لتنازع بني هذين �لتخ�ش�شني - �لأنرثوبولوجيا �لجتماعية و�لأنرثوبولوجيا �لثقافية - �شو�ء يف حتديد مو�شوع در��شة كل منهما، 

�أو يف توجه كليهما نحو در��شة �لثقافة. 

لقد ظهر هذه �خلالف و��شحاً بني �ملدر�شة �لأمريكية و�ملدر�شة �لأوربية بعامة، �لإجنليزية بخا�شة. حيث ي�شتخدم �لأمريكيون 
م�شطلح "�لأنرثوبولوجيا �لثقافية" Culture Anthropology ليعني: جمموَع �لتخ�ش�شات �لتي تدر�ش �لنو�حي �لجتماعية 



26

Linguistics بخا�شة در��شة  "حياة �لإن�شان �لقدمي"، و�للغويات  و�لثقافية حلياة �لإن�شان؛ يدخل يف ذلك علم �لأركيولوجيا 
تهتم  �لتي    Ethnology و�لإثنولوجيا  و�لثقافة.  �للغة  بني  �ملتبادلة  و�لتاأثري�ت  �ملحلية،  و�للهجات  �لبد�ئية،  �ل�شعوب  لغات 
بالدر��شة �لو�شفية لأ�شلوب �حليـاة، وجمموع �لعـاد�ت و�لتقاليد، و�لِقَيم و�لأدو�ت و�لفنـون، و�ملاأثـور�ت �ل�شعبية. و�لإثنوجر�فيا 

Ethnography �لتي تهتم بالدر��شة �لتحليلية و�ملقارنة للثقافة ]�نظر، ح�شني فهيم، ق�شة �لأنرثوبولوجيا: �ش 16[ 

�أما يف �أوربا فالو�شع خمتلف متاماً من بلد �أوربي �إىل �آَخَر؛ فما ُيْدِرُجه �لأمريكيون حتت م�شطلح �لأنرثوبولوجيا �لثقافية، ي�شطلح 
"�لأنرثوبولوجيا  وهي  �أُخرى؛  ت�شميًة  �ختارو�  فقد  �لإجنليز  �أما  �لإثنوجر�فيا".  �أو  بـ"�لإثنولوجيا،  �إليه  �لإ�شارة  على  �لفرن�شيون 
�ل�شابق:                   ]�ملرجع  مثاًل  �للغويات  �أو  �لأركيولوجيا  من  �أي  حتته  يندرج  فال  بذ�ته  قائماً  علماً  باعتباره  �إليه  ونظرو�  �لجتماعية" 

�ش 16[ 

�إن �لدخول يف تفا�شيل �خلالف �ملوجود بني �ملدر�شة �لأمريكية و�ملدر�شة �لأوربية - حول مفهوم �لثقافة، وحول تعيني حدود هذ� 
�ملفهوم - ق�شيٌة تخرج عن نطاق �هتمام �لدر��شة �حلالية؛ لكننا �أردنا �أن نو�شح كيف �نحازت �ملدر�شة �لأمريكية �إىل �جلانب �لثقايف، 
وكيف �نحازت �ملدر�شة �لأوربية �إىل �جلانب �لجتماعي. وكيف �نعك�ش ذلك على نظرة كلتيهما ملفهوم �لثقافة؛ فرتكيز �ملدر�شة 
�لأمريكية على �جلانب �لثقايف، ترتب عليه تو�شيع مفهوم �لثقافة وجمال در��شتها، وهو ما نالحظه من �إدر�ج �لعديد من �لتخ�ش�شات 
�لتي تهتم بدر��شة �لثقافة مثل �لإثنولوجيا و�لإثنوجرجر�فيا و�للغويات.. �إلخ، �أما �ملدر�شة �لأوروبية فقد ترتب على �هتمامها باجلانب 

�لجتماعي �لرتكيُز فقط على �لعالقات و�لنظم و�لأبنية �لجتماعية.

�أو �لفروع  �أو حول طبيعة �لتخ�ش�شات  و�جلدير بالتاأمل هنا هو �أن هذ� �خلالف وما ترتب عليه من تناُزع، �شو�ء حول �ملفهوم 
�لعلمية �لتي تهتم بدر��شته، قد �نعك�ش على �لعديد من �لتعريفات �لأنرثوبولوجية �لتي �شعت �إىل حتديد مفهوم �لثقافة. 
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�إن تعريف �إدو�رد تايلور ملفهوم �لثقافة من �أكرث �ملفاهيم �لأنرثوبولوجية �شيوعاً.. وقد جاء هذ� �لتعريف يف �لكتاب �لذي �أ�شدره 
تايلور عام )1871م( بعنو�ن "�لثقافة �لبد�ئية" ويرى تايلور �أن �لثقافة تعني: ذلك �لُكـّل �ملركب �لذي ي�شمل �ملعرفة و�لعقائد، 

و�لفن و�لأخالق، و�لقانون، وكل �لقدر�ت و�لعاد�ت �لأخرى �لتي يكت�شبها �لإن�شان بو�شفه ع�شو�ً يف �ملجتمع".

�إذ� كان تعريف تايلور للثقافة من �أهم �لتعريفات �لأنرثوبولوجية؛ فاإنه يف �لوقت نف�شه من �أكرث �ملفاهيم عمومية و�ت�شاعاً، فالثقافة 
ح�شب هذ� �لتعريف تعني كل �شيء، وت�شم كل �شيء؛ من �لُعـرف �إىل �لأخالق و�لدين و�لقت�شاد و�ل�شيا�شة. ول تكاد ترتك �أي 
�شيء خارجها. ووفقاً لهذ� �لتعريف تعرب �لثقافة عن �لطابع �ل�شمويل للحياة �لجتماعية، ف�شاًل عن كونها عملية مكت�شبة تتخلق عرب 

 . عمليات �جتماعية ولي�شت بيولوجية، و�أنها ذ�ت وحدة متكاملة وذ�ت طابع ُكلٍيّ

�ملتباينة غري �ملرت�بطة  �لعنا�شر  ُمفِرطاً من  َقـْدر�ً  �أنه قد جمع  للثقافة كانت تتمثل يف  تايلور  �أن م�شكلة تعريف  �لرغم من  على 
– ح�شبما يوؤكد "�آدم كوبر" �أن �لأمر قد ��شتمر عدة �أعو�م قبل �أن يدرك �لنا�ش �أن  بع�شها مع بع�ش؛ فاإن �ل�شيء �لغريب حقاً 
تايلور قد بد�أ ثورة فكرية، وقد لحظ كروبر وكلكهون �أنه بعد تايلور توقف تطور �لفكرة �لأنرثوبولوجية للثقافة لفرتة طويلة. فبعـد 
عام )1871( �لتاريخ �لذي ظهر فيه كتاب "�لثقافة �لبد�ئية" و�لذي و�شع فيه تايلور تعريفه للثقافة، مل تظهر �أي تعريفات جديدة 
للثقافة ملدة �ثنني وثالثني عاماً! وخالل �لفرتة �لتي تلت ذلك مت تبني فكرة تايلور عن �لثقافة وتهذيبها وتطويرها ]�نظر، �آدم كوبر، 

�لتف�شري�لأنرثوبولوجي للثقافة: �ش 71-70[. 

لذ� جند �أن �لتعريفات �لتي جاءت بعد تايلور مل ت�شتطع �لتخل�ش من �لروح �لعامة �لتي ميزت تعريفه للثقافة من حيث �ت�شاعها 
�لجتماعية يف  �لعاد�ت  مظاهر  على كل  "�لثقافة" ت�شتمل  – �أن:  �ملثال  �شبيل  على   -  Boas بو��ش  يرى  وعموميتها. حيث 
جمتمع، وردود فعل �لفرد يف تاأثرها بعاد�ت �جلماعة �لتي يحيا فيها، ونتاج �لن�شطة �لب�شرية كما حتدده هذه �لعاد�ت". ويرى كروبر 
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ـَم و�ل�شلوك �لذي توؤدي �إليه". �أما ر�لف  �أن �لثقافة متثل "جمموَع ردود �لفعل �حلركية �ملكت�شبة و�ملتناقلة، و�لعاد�ِت و�لأفكاَر، و�لِقي
لينتون linton فريى �أن �لثقافة هي "�لت�شكيل �خلا�ش بال�شلوك �ملكَت�شب، ونتائج �ل�شلوك �لتي ي�شرتك فيها جميع �أفر�د جمتمع 

نة ويتناقلونها" ]�نظر قامو�ش م�شطلحات �لأثنولوجيا و�لفلكلور: �ش 145[.  معني يف عنا�شره �ملُكـِوّ

ويو�شح لنا ح�شني فهيم يف كتابه "ق�شة �لأنرثوبولوجيا" طبيعَة �ل�شتخد�م �لأنرثوبولوجي ملفهوم �لثقافة �لذي يعني - بب�شاطة 
و�إيجاز- ح�شب تعبريه: "�لأ�شلوب �لعام حلياة جماعة، �أو جمتمع معني، يف مكان وزمان حمددين، ويندرج حتت مقولة �لأ�شلوب 
و�ملعتقد�ت  و�لعاد�ت  كاللغة  بالور�ثة،  ل  �لجتماعية،  بالبيئة  �لفردية  �أو  �لجتماعية  �أو  �لب�شرية  �حلياة  من  يرتبط  ما  كل  �لعام، 

و�لطقو�ش، و�آد�ب �ل�شلوك". ]ح�شني فهيم، ق�شة �لأنرثوبولوجيا: 19[. 

"مفهوم  قُل  �شَ �لأنرثوبولوجيني  َ على  يتعنَيّ �حتاجت فرتة طويلة لكي  قد  �لثقافة  ملفهوم  �لت�شاع  بالغَة  �لتعريفاِت  لكّن هذه 
للثقافة حمدود ومتخ�ش�ش، و�أكرث �شالبة من �لناحية �لنظرية؛ ليحّل حمَل �لتعريف �ل�شهري �لذي و�شعه تايلور". ]�آدم كوبر، �لثقافة 
و�لتف�شري �لأنرثوبولوجي: �ش 113[. ويف هذ� �ل�شدد كتب كليفورد جريتز يقول: "�إن �إعادة تعريف �لثقافة هذه رمبا كانت �أكرَث 
�هتماماتي �إحلاحاً بو�شفي �أنرثوبولوجياً. وكان �أول �ملتطلبات حتجيم مفهوم للثقافة؛ وبالتايل �ل�شمان �لفعلي ل�شتمر�ر�ية �أهميتها 
بدًل من تهمي�شها" ]�ملرجع �ل�شابق: �ش 113[. من �أجل ذلك قـّدم جريتز �شل�شلًة من �لتعريفات �ملرت�بطة �إىل حّد ما للثقافة؛ 
ون عن م�شاعرهم، وُي�شِدرون �أحكاَمهم" وهي  فالثقافة هي "نظام تر�تبي من �ملعاين و�لرموز، يعرف �لأفر�ُد من خاللها عامَلَهم، وُيعرِبّ
بها �لأفر�د، ويخلدون، ويطّورون  يتو��شل  �لتي  �لو�شائل  �لرمزية من خالل  دة يف �لأ�شكال  �ملُج�َشّ للمعاين  تاريخياً  "منط متو�َرث 
معرفَتهم للحياة ومو�قفهم حيالها" وهي "جمموعة من �لأدو�ت �لرمزية لل�شيطرة على �ل�شلوك". ]�آدم كوبر، �ملرجع �ل�شابق: �ش 

 .]113
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ه �لبع�ش من موؤ�ش�شي �لأنرثوبولوجيا  ـدمه جريتز يف تعريفاته للثقافة هو تـاأكيده على طابعها �لرمزي؛ لذ� عَدّ �إن �جلديد �لذي َقّ
�لرمزية Symbolic Anthropology، �إذ يرى �أنه بدًل من �لعتماد على ما يقوله �لأفر�د عن ثقافتهم، يجب على �لباحث 

�أن يهتم باملعنى �أو �لرمز �مل�شاحبني للممار�شات �لثقافية ]�نظر ح�شني فهيم، ق�شة �لنرثوبولوجيا: �ش 181[.

�إذ� كانت �لثقافة نظاماً رمزياً؛ فاإنها بحاجة �إىل قر�ءة وترجمة، وتف�شري �أو تاأويل: "فاإذ� كان �لإن�شان عبارة عن حيو�ن عالق يف 
�شبكات من �ملدلولت �لتي ن�شجها هو بنف�شه، فاإنني �أرى �أن �لثقافة هي تلك �ل�شبكات. وبالتايل فاإنها ل حتلل من خالل علم 
جتريبي يبحث عن �لقانون، و�إمنا من خالل علم تف�شريي يبحث عن �ملعنى.. و�أن �لغو�ش يف �لنظم �لرمزية هو �لذي يجلب �لعامل 

د�خل جمال �لروؤية" ]كوبر: �ش 113، �ش 137[. 

و�لو�قع �أن حماولة جريتز �إعادة تعريف �لثقافة - ب�شكل �أكرث حمدودية و�أكرث �شالبة من �لناحية �لنظرية؛ كي يتجاوز �لتعريف 
�لكال�شيكي �لذي و�شعه تايلور- كانت ذ�ت تاأثري باِلٍغ لي�ش فقط على تطور مفهوم �لثقافة، بل على �نفتاح �لدر�ش �لثقايف على 

�لعديد من �حلقول �لعلمية، على نحو خمتلف، يت�شح ذلك مما يلي:

�أنرثوبولوجيا �لقرن �لع�شرين  �أن تاأكيده على �لطابع �لرمزي للثقافة �أف�شى �إىل حتديد مفهوم �لثقافة �لذي �شيتطور يف �إطار   .1
من  �جلديَد  �جليَل  لت  �شَكّ قد  جريتز  كتابات  �أن  من  كوبر  �آدم  عليه  �أكد  ما  �عتبارنا  يف  �أخذنا  �إذ�  خا�شة  للرموز.  كنظام 

�لأنرثوبولوجيني. ]�نظر �آدم كوبر، �لثقافة، �لتف�شري �لأنرثوبولوجي: �ش185، �ش 224، �ش 225[.

�أن تاأكيده على �لطابع �لرمزي للثقافة ترّتَب عليه ربُط �لثقافة مبكونات �لبناء �لجتماعي كافة، على �أ�شا�ش �أن �لطابع �لرمزي   .2
ي�شتغرق كل مكونات هذ� �لبناء؛ �بتد�ء من �لإميان �لديني �لذي يتج�شد يف جمموعة من �لرموز �ملقد�شة، مرور�ً باملعلومات 
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�لأثنولوجية �أو �لثقافية �لتي نح�شل عليها من �لدر��شات �مليد�نية - و�لتي يجب تاأويلها يف �شوء طبيعة �لثقافة �لتي �أنتجتها 
- و�لأفعال �لجتماعية - ذ�ت �لق�شد و�ملعنى �لذي لدى �لفاعل - و�شوًل �إىل �ملجتمعات �لتي ت�شبح يف �شبكة من �لرموز 
و�ملعاين؛ من َثم فاإن �لأفر�د ل ي�شتطيعون تدبرَي �أمورهم من دون هذه �لطبقة �لثانية من �لنظام �لرمزي. ]�نظر �ل�شابق: �ش 

.]114- 113

يرتتب على ذلك �أن �لثقافة هي �لتي توفر �جلانب �لفكري يف �ملمار�شات و�لعمليات �لجتماعية. ول ميكن فهم هذ� �جلانب   .3
من دون معرفة �لرموز و�ملعاين، وفهمها �أو تاأويلها يف �شياق �لثقافة �لتي �أنتجتها.

�لزمان  تختلف عرب  فهي  ن�شبي؛  طابع  �لثقافة ذ�ت  �أن  عليه  رمزية" يرتتب  "�لثقافة ذ�ت طبيعة  �أن  تاأكيد جريتز على  �أن   .4
متّيُز �ملجتمعات كافة؛ فال يوجد  �لثقافة خا�شية  �آخر، لكن  �إىل  �لرمزية من جمتمع  و�ملكان، وتتفاوت يف معانيها ودللتها 

جمتمع بال ثقافة بدء�ً من �ملجتمعات �ملُ�شماة بـ "�لبد�ئية" و�شوًل �إىل ما ي�شمى بـ "جمتمعات ما بعد �حلد�ثة". 

اً" Text يجب قر�ءته وتاأويله  �أن تاأكيد جريتز على �أن "�لثقافة ذ�ت طبيعة رمزية" و�أنه يجب �أن ننظر �إليها بو�شفها "نَ�شّ  .5
�أدى �إىل �نفتاح �لثقافة على �لعديد من فروع �ملعرفة �لإن�شانية، خا�شة و�أن ذلك قد تز�من مع �شعود �ملنهج �لبنيوي �لتاأويلي 
د�خل �لعلوم �لن�شانية؛ تلك �لعلوم �لتي َعـّدها بول ريكور ذ�ت طبيعة تاأويلية. ]�ل�شابق: �ش 121[. �لأمر �لذي ترتب 
عليه �لتد�خل و�لت�شابك بني �لثقافـة و�لجتاهـات �لفينومينولوجية، ودر��شــات حتليل �خلطـاب، وعلم �للغة، و�لدر��شـات 
�لن�شويــة، ودر��شات �لتابـع Subaltern Studies بل �إن در��شة �لثقافة َغـدْت حقاًل معرفياً قائماً بذ�ته. و�شوف نعود 
�إىل هذه �لق�شية يف �شياق لحق، لكن قبل ذلك جنيب على �شوؤ�ل يتعلق بطبيعة �إ�شهام علم �لجتماع يف فهم وحتديد مفهوم 

�لثقافة. 
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ثانياً: مفهوم الثقافة يف �سوء علم الجتماع
�شهد مفهوم �لثقافة تطور�ً و��شحاً خالل �لقرن �لتا�شع ع�شر، عندما �أعلن �أوج�شت كونت عن تاأ�شي�ش علم �لجتماع –�لذي 
�أطلق عليه �آنذ�ك علم �لفيزياء �لجتماعية، �أو علم �لوقائع �لجتماعية- رغبًة منه يف �أن يكون هذ� �لعلم قادر�ً على �لو�شول �إىل 
�لقو�نيـن �حلاكمة لتطور �ملجتمعات، عرب در��شة �لأبنية و�لنظم و�لوقائع �لجتماعية �لتي متيز هذه �ملجتمعات؛ ومنذ ذلك �حلني 
مت �لنظر �إىل �لثقافة بو�شفها مكوناً جوهرياً من مكونات �لبناء �لجتماعي، يهتم علماء �لجتماع بدر��شتها وحتليلها و�لتعرف على 
خ�شائ�شها، ويف�شرون عالقتها بطبيعة �لبناء �لجتماعي �لذي �أنتجها، وما توؤديه من وظائف متنوعة للجماعات �لجتماعية �ملتنوعة 

�لتي تعي�ش د�خل �ملجتمع.

لكن �هتمام علماء �لجتماع بدر��شة �لثقافة – على هذ� �لنحو – قد �أثار َقْدر�ً من �لتد�خل مع �لهتمام �لأنرثوبولوجي مبفهوم 
دة بني �لثقافة و�ملجتمع �أو �لبناء �لجتماعي. وقد �أو�شحنا يف �ل�شطور  �لثقافة، ورمبا �شاعد على هذ� �لتد�خل طبيعُة �لعالقة �ملُعقَّ
�إىل �جلانب �لجتماعي يف در��شة �لثقافة - يف مقابل  �ل�شابقة كيف �نحازت �ملدر�شة �لأوروبية بعامة و�ملدر�شة �لربيطانية بخا�شة 

�نحياز �ملدر�شة �لأمريكية للجانب �لثقايف- �لذي يعطي �لأولوية للنظم و�لأبنية و�لعالقات �لجتماعية. 

غري �أن �شياق �لتطور �لذي طر�أ على علم �لجتماع من ناحية، و�لتقدم �لذي �أحرزْته در��شة �لثقافة من ناحية �أخرى؛ ترتََّب 
�أ�شبح  �لع�شرين )1948(  �لقرن  �لأول من  �لن�شف  �أو�خر  فبحلول  �لثقافة؛  بدر��شة  �لجتماع  علماء  �هتمام  مو�ٍز يف  تطوٌر  عليه 
مفهوم �لثقافة – ح�شبما يوؤكد �آدم كوبر – لدى كل من �لأنرثوبولوجيني وعلماء �لجتماع ُينَظر �إليه بو�شفه َحجَر �أ�شا�ٍش للعلوم 
�لجتماعية. ]�نظر �آدم كوبر، �لثقافة، �لتف�شري �لأنرثوبولوجي: �ش 12[. و�أدى ذلك من ناحية ثانية �إىل �نفتاح �لثقافة - �هتماماً 
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ودر��شة - على �لعديد من فروع �ملعرفة �لإن�شانية �ملختلفة، كما �أدى من ناحية ثانية �إىل حماولة تعريف �لثقافة على نحو �أكرث حتديد�ً 
و�شالبة، وقد عر�شنا - يف �لنقطة �ل�شابقة - �ملحاولَة �لتي �أ�ّش�شها جريتز يف هذ� �ل�شدد. 

ومثلما �شعـى جريتـز �إىل �إعـادة تعريف �لثقافة ب�شكل �أكرَث حتديد�ً و�أكرَث �شالبة؛ لكي يتجاوز �لتعريف �لكال�شيكي للثقافة 
�لذي �رتبط بتعريف تايلور، فثمة حماولة مماثلة يف علم �لجتماع �رتبطت بعامِل �لجتماع �لأمريكي تالكوت بار�شونز، بل �إن جريتز 
يوؤكد �أن حماولته يف �لأنرثوبولوجيا مل تكن �شوى �َشرٍي على طريق بار�شونز ]�نظر �آدم كوبر، �ش 113[ وقد كتب بار�شونز: "�أقرتح 
�لرت�ث  عامة يف  ب�شفة  �لآن  عليه  هو  مما  �أ�شيَق  نحٍو  على  �ل�شتعمالت،  معظم  �إىل  بالن�شبة  �لثقافة  مفهوم  تعريف  �ملفيد  من  �أنه 
�لأنرثوبولوجي �لأمريكي، وح�شر مرجعيتها يف �ملحتوى �ملنقول و�ملبتكر، و�أمناط �لِقَيم و�لأفكار، وغريها من �لنظم �لرمزية �لأخرى 
��شتخد�َم  نقرتح  �أُخرى  �ل�شلوك. من جهة  هذ�  �لناجتة من  و�ملنتجات  �لإن�شاين،  �ل�شلوك  ت�شكل  عو�مل  باعتبارها  �ملغزى؛  ذ�ت 
م�شطلح "جمتمع" �أو ب�شكل �أكرث عمومية "�لنظام �لجتماعي" لتحديد نظام �لعالقات �خلا�ّش بالتفاعل بني �لأفر�د و�ملجموعات 

ككل" ]كوبر: �ش 83[. 

و�لو�قع �أن حتديد بار�شونر ملفهوم �لثقافة على هذ� �لنحو قد �شاهم يف حتديد عدة خ�شائ�ش جوهرية للثقافة �شاهمت يف ت�شكيل 
�إ�شهام علم �لجتماع - خا�شة علم �لجتماع �لأمريكي - يف در��شة �لثقافة؛ �إذ يوؤكد بار�شونز على �أن �لثقافة: 

�لجتماعي  �لتطور  متطلبات  ملو�جهة  �لأفر�د  يبتكرها  �لتي  �جلو�نب  وي�شم  و�ملبتكر،  �ملتو�رث  �أو  �ملنقول  �ملحتوى  حتدد    -1
و�لثقايف - مثل �لإخرت�عات و�لبتكار�ت - كما ت�شم كل ما يكت�شبه �لأفر�د بحكم كونهم �أع�شاء يف �ملجتمع.

حتتوي على �أمناط �لِقَيم و�لأفكار، وغريها من �لنظم �لرمزية �لأُخرى ذ�ت �ملغزى؛ �أْي تلك �ملعاين و�لرموز �لتي يتحدد    -2



التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية

33

معناها ومغز�ها يف �شياق �لثقافة �لتي �أنتجتها، كما �أن هذه �لقيم و�لرموز توؤدي وظائف متنوعة لأفر�د �ملجتمع �لذي ي�شرتكون 
يف ثقافة و�حدة.

�أن �لثقافة من �لعو�مل �لأ�شا�شية �لتي ت�شكل �ل�شلوك �لإن�شاين، كما �أنها ت�شاهم بدورها يف توجيه هذ� �ل�شلوك؛ حيث تلعب    -3
�لثقافة َدور�ً مهماً يف توجيه "�لفعل �لجتماعي" ح�شب تعبري بار�شونز، �لذي ُيعدُّ �شاحَب نظرية "�لفعل �لجتماعي".

جند من ناحية �أُخرى �أن تعريف تالكوت بار�شونز للثقافة - على �لنحو �ل�شابق - يحتوي على �لكثري من جو�نب �لت�شابه بينه وبني 
حماولة كليفورد جريتز �لأنرثوبولوجية، وهذ� يوؤكد ما ذهبنا �إليه يف �شياق �شابق من �أن �لثقافة قد �أ�شحت - يف �شياق �لتحولت 
�لبنائية �لتي حدثت د�خل �ملجتمع �لأوربي- جماَل �هتمام �لعديد من �لعلوم �لإن�شانية، لكن هذ� �لهتمام كان �هتماماً خمتلفاً 
عن ذلك �لهتمام �لذي �أَْوَلْته هذه �لعلوم ملفهوم �لثقافة قبل حلول �لقرن �لع�شرين، و�شوف نعود �إىل هذه �لق�شية يف نهاية هذ� 

�لف�شل. 

للثقافة، وياأتي على  ر بع�َش �لفروع �أو �مليادين �لفرعية �لتي ُتويل �هتماماً نوعياً  ��شتطاع علم �لجتماع يف هذ� �ل�شياق �أن يطِوّ
ر�أ�ش هذه �لفروع، علُم �جتماع �ملعرفة، وعلُم �جتماع �لثقافة، وهي فروع ت�شرتك يف كونها تهتم بطبيعة �لعالقة بني �ملعرفة و�لبناء 
�أنتجتها  �لتي  �ملجتمعية  �لبنية  طبيعة  مبعزل عن  �ملعرفة  هذه  فهم  ��شتحالة  على  تاأكيدها  ت�شرتك يف  كما  �ملجتمع،  �أو  �لجتماعي 

وتطورت يف �شياقها، على �أ�شا�ش: 

نات �لبناء �لجتماعي كافة، كما حتل يف مكونات �لنظم و�لأبنية �لجتماعية �لفرعية:  1 - �أن �لثقافة ترتبط �رتباطاً وثيقاً مبكوِّ
كالبناء �لأ�شري، و�لقت�شادي، و�ل�شيا�شي، و�لقانوين.. �إلخ.
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2 - �أن �لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد و�لأفكار و�لرموز و�ملكونات �لأخرى �لتي ت�شكل �لثقافة؛ تعرب كلها عن بنية �حلياة �لجتماعية، 
و�أن هذه �لبنية هي �لتي ت�شكل �لرموز، وهي �لتي ُتعطيها معناها.

3 - �أن �لثقافة هي نتاج للعقل �جَلْمعي، �لذي يج�شد �لروح �جلماعية جلميع �لأفر�د �لذين ي�شرتكون يف ثقافة و�حدة، وهي �لتي 
حتدد �أ�شلوَب �حلياة، وُطرَق �لعي�ش �ل�شائدَة يف �ملجتمع.

4 - �إذ� كانت نظريات �لثقافة تذهب �إىل �أن �لنا�ش يفعلون ما يفعلون من �أ�شياء ب�شبب ثقافتهم؛ فاإن نظريات علم �لجتماع توؤكد 
على �أن �لقدرة على �أد�ء �ل�شلوك �لجتماعي �ملعقد ترتبط بقدرة �لأفر�د على ت�شرب روح �لثقافة، و�أّن هذه �لقدرة تتم عن 
فها �أ�شياَء ثقافيًة؛ وذلك من بع�شهم �لبع�ش، وبالتعاون مع بع�شهم �لبع�ش،  طريق ��شتخد�مهم �لو�شائل �لتي ميكن �أْن ُن�شِنّ

وفيما يخت�ش ببع�شهم �لبع�ش" ]�نظر، ملاذ� ينفرد �لإن�شان بالثقافة: �ش 58[.

د للثقافة  ولي�ش من �لغريب بعد ذلك �أن جند علماَء �لجتماع و�لأنرثوبولوجيا - على �لرغم من عدم �تفاقهم على تعريف موَحّ
د�ت �لتي متيز �لثقافة.  - يتفقون على جمموعة من �خل�شائ�ش �أو �ملُحِدّ
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ثالثاً: خ�سائ�ص الثقافة وحمدداتها 
بينهم  عاماً  َقبوًل  يلَقى  تعريف  على  �لثقافة،  بدر��شة  و�ملهتمني  و�لأنرثوبولوجيا،  �لجتماع  علماء  �تفاق  عدم  من  �لرغم  على 
د�ت �ملالزمة للثقافة، يف �أي جمتمع من �ملجتمعات، وتتج�شـد هذه  ملفهوم �لثقافة؛ فثمَة �تفاق على جمموعة من �خل�شائ�ش و�ملُحِدّ

�ملحدد�ت فيما يلي: 

1 - �أن �لثقافة ظاهرة مالزمة للمجتمع �لب�شري؛ فالإن�شان هو �لكائن �لذي ينفرد بالثقافة على نحو ما يوؤكد مايكل كاريذر�ش يف 
كتابه "ملاذ� ينفرد �لإن�شان بالثقافة".

2 - �أن �لثقافة ذ�ت طبيعة مكت�شبة؛ فال ترتبط بخ�شائ�ش فطرية �أو بيولوجية لدى �لأفر�د، بل يكت�شبونها بحكم كونهم �أع�شاء 
يف �ملجتمع.

د�تها وخ�شائ�شها من جمتمع �إىل �آَخر، كما تختلف يف هذه  3 - �أن �لثقافة ذ�ت طبيعة ن�شبية؛ فهي تختلف من حيُث ماهيتها وحُمِدّ
�ملاهية و�ملحدد�ت و�خل�شائ�ش د�خَل �ملجتمع �لو�حد؛ وْفق متغري�ت ترتبط بامل�شتوى �لتعليمي و�لجتماعي و�لقت�شادي، 

ر؛ ِمن َثم ل ميكن فهمها مبعزل عن طبيعة �لبنية �لجتماعية �لتي �أنتجتها. و�لريف و�حَل�شَ

4 - �أن �لثقافة ذ�ت طبيعة تر�كمية؛ فهي قابلة للتطور و�حلذف و�لإ�شافة من جانب خمتلف �لفاعلني �لجتماعيني. 

5 - �أن �لثقافة ميكن توظيفها �لإ�شرت�تيجي من جانب �أفر�د �ملجتمع بهدف �إجناز �أو تربير �أفعاٍل ِبعينها. 

6 - �أن �لثقافة ذ�ت طابع رمزي، فهي حتتوي على �شبكة من �ملعاين و�لرموز �لتي حتدد ما هو �شحيح، وما لي�ش ب�شحيح لدى �أبناء 
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�لثقافة �لو�حدة. ويقت�شي �لطابع �لرمزي للثقافة �حلاجَة �إىل فهمها وحتليلها، ل من خالل علم جتريبي يبحث عن �لقانون، بل 
من خالل علم تف�شريي يبحث عن �ملعنى. 

7 - يرتتب على ذلك �أن  �لثقافة هي �لتي حتدد �ملمار�شات �لجتماعية �لتي ُتنِتُج �ملعنى. 

د مكّونات �لثقافة �لالمادية يف �لبناء �لروحي و�لفكري و�لأخالقي  8 - �أن �لثقافة ذ�ت طبيعة مادية، و�أُخرى لمادية، وتتج�َشّ
�ملادي  �جلانب  د  ويتج�َشّ و�لأعر�ف.  و�لتقاليد  �لعاد�ت  يف  د  تتج�َشّ كما  �ملجتمعات،  من  جمتمع  لأي  و�لثقايف  و�لفل�شفي 
رها �لفرد يف تعامله مع �لبيئة �لتي يعي�ش فيها، ويظهر ذلك يف �شورة خمرتعات  من �لثقافة يف �لأدو�ت و�لأ�شياء �لتي يطِوّ

و�أ�شاليب تكنولوجية، و�أمناط �لزي و�مللب�ش و�مل�شكن.. �إلخ. 

ـَمّياً و�أخالقياً للجماعة �لجتماعية ذ�ت  9 - تلعب �لثقافة دور�ً حمورياً يف �لتوجيه �لِقَيمي و�لأخالقي للفرد، ومتثل مرجعاً ِقي
�لثقافة �لو�حدة. 

د  ُر �ُشبَل �لتعاون و�لتفاعل بني �أبناء�لثقافة �لو�حدة، وبينهم وبني �لثقافات �لأُخرى؛ فُتحِدّ 10 - �أن �لثقافة توفر �إطار�ً مالئماً ُيَي�ِشّ
�لأو�مر �لإلز�مية للتعاون، كما تقدم تربير�ً لهذه �لأو�مر، وتهيِّئ للمجتمع �لقدرَة على فر�ش �لتعاون. ]�نظر، تطور �لثقافة يف 

�شوء �لبحوث �ملتد�خلة: �ش 62، �ش 65[.
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رابعاً: الثقافة من املفهوم اإىل احلقل املعريف
 Culture turn "لثقايف� "�ملنعطف  بـ  ُيعَرُف  فيما  بالثقافة-  متعاظماً  �هتماماً  �لع�شرين  �لقرن  �لعقود �لأخرية من  �شهدت 
�ش لها بو�شفها جماًل  ذلك �لهتمام �لذي جتاوز حدود �لبحث عن مفهوم "�لثقافة"، �أو تعيني حدودها و�إبر�ز خ�شائ�شها، ور�ح يوؤ�ِشّ

م�شتقاًل من �ملجالت �ملعرفية؛ فيما ُيعَرف بـ"�لدر��شات �لثقافية". 

وتنظر �لدر��شات �لثقافية �إىل �لثقافة بو�شفها �ملكون �لأ�شا�شي للنظام �لجتماعي، و�أن �مل�شعى �لأ�شا�شي لهذ� �لنظام يتمثل يف 
تاأ�شي�ش �لقيم �لثقافية و�ملعتقد�ت و�لرموز، �أو �إ�شفاء �ل�شفة �لذ�تية عليها، �أو �لثنني معاً. و�أ�شبحت �لثقافة متثل "�ملنطقة �ملعتمدة 

�لفعلية، �خلا�شة باملمار�شات و�للغة، و�لعاد�ت �خلا�شة باأي جمتمع تاريخي حمدد".

تركيز  يف  ثقافية  �لدر��شات  هذه  ُتَعّدّ  ناحية  فمن  رئي�شتني؛  متقاطعتني  �شورتني  على  �لثقافية  �لدر��شات  "�لثقافة" يف  تبدو 
�هتمامها بالتعبري �لرمزي و�لن�ش و�لبالغة، وهي ثقافية من ناحية �أخرى ل�شتخد�م فكرة �لثقافة لحتو�ء كل وجه من وجوه �حلياة 

�حتو�ًء فعلياً ]�نظر، رونالد روبرت�شون، �لعوملة، �لنظرية �لجتماعية و�لثقافة �لكونية: �ش 101، �ش 108[.

ترتب على ذلك �أْن �شمت �لدر��شاُت �لثقافية �لعديَد من جمالت �لهتمام؛ و�أ�شبحت ت�شمل �لعديَد من �لفروع �لتي متتد 
من علم �لجتماع و�لأنرثوبولوجيا �إىل در��شات �لنوع �لجتماعي، و�لدر��شات �لِعرقية، وحتليل �خلطاب و�لنقد �لأدبي، و�لتاريخ 
و�لتحليل �لنف�شي، و�لفل�شفة ودر��شات ما بعد �ل�شتعمار. وتهتم هذه �ملجالت بفهم وحتليل �أمناط �ملعرفة و�لن�شو�ش، و�ملمار�شات 

�لثقافية �ملتنوعة، خالل فرتة تاريخية معينة من فرت�ت تطّور �أِيّ جمتمع. 

يف حماولة لر�شم حدود و�أبعاد در��شة �لثقافة حاول بع�ش �لباحثني تعيني بع�ش �لأُُطر �لتحليلية، وجمالت �لبحث، �لتي ميكن 
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�لنطالق منها؛ وتتمثل هذه �لأُُطر فيما يلي:

1 - در��شة �ملوؤ�ش�شات �لثقافية، حيث يتم در��شة بنية �ملوؤ�ش�شات �لثقافية، وما تت�شم به من خ�شو�شية، وعالقتها ببقية �ملوؤ�ش�شات 
�لجتماعية  �لهوّية  بت�شكيل  �ملرتبطة  �لق�شايا  بدر��شة  �لهتمام  عن  َف�شاًل  �لأُخرى،  و�لقت�شادية  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية 

و�ل�شخ�شية و�لتو��شل �لأخالقي.

�لثقافية �حلالية بتلك  تاأثر �ملمار�شات  �لثقافة و�ملمار�شات �لثقافية، ومدى  �لتاريخ �لثقايف، حيث يتم در��شة تاريخ  2 - در��شة 
�ملمار�شات �لتي ترتبط باملا�شي، وطرق ت�شكل �لثقافة و�ملمار�شات �لثقافية �جلديدة. 

3 - �إنتاج وتوزيع �لثقافة، فيتّم �لرتكيز على عمليات �إنتاج �لثقافة ون�شرها �أو تد�ولها وتوزيعها د�خل �ملجتمع، وطبيعة �لعو�مل 
�لجتماعية و�ل�شيا�شية و�لفكرية �لتي توؤثر يف ن�شرها وتوزيعها؛ وما يرتتب على ذلك من تفاوت بني خمتلف �شر�ئح �ملجتمع 

يف �لو�شول �إىل �لثقافة �أو يف و�شول �لثقافة �إليهم. 

كانت  �أياً  �ملتنوعة  �لثقافية  �ملنتجات  �أو  �لثقافية،  لالأعمال  ��شتقبال �جلمهور  در��شة كيفية  بالرتكيز على  �جلمهور،  در��شة   - 4
طبيعتها "�أعمال �أدبية �أو فنية، ُكُتب يف جمالت �ملعرفة �ملتنوعة" وكيفية تاأثري هذه �لعمال يف �جلمهور، وكيفية تاأثر �جلمهور 
بها. ويهتم هذ� �ملحور بدر��شة �أنظمة �ملعنى، �أو �ل�شفر�ت �لثقافية �لتي تخلق مناخاً متو�فقاً لدى �جلمهور، و�لعو�مل �لتي 

توؤدي �إىل جناح �أعمال ثقافية معينة. 

5 - در��شة كيفية ��شتخد�م �لثقافة من جانب �لفاعلني �لجتماعيني يف توجيه �ل�شلوك �لجتماعي و�لفكري، وجعلهم ي�شتخدمون 
ُدهم.  �لرموز، و�لأ�شاليب �لتعبريية ذ�تها �لتي حتتوي عليها �لثقافة يف تاأ�شي�ش هوية �جتماعية تلّم �َشمَل �أبناء �ملجتمع وُتـَوِحّ
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م هذه �لأُطُر �لتحليلية طائفًة و��شعة من �لبحوث �لتي تدخل �شمن �لعديد من �لتخ�ش�شات �لعلمية، كما تقدم و�شفاً دقيقاً  تقِدّ
لفروع �لبحث د�خل ميد�ن �لثقافة. وهي تقدم يف �لوقت ذ�ته �إ�شرت�تيجية ت�شعى للو�شول �إىل وحدة حتليلية د�خل جمال �شهد 
 Encyclopedia �نظـر:  �لزمن.  �ت�شاعـاً يف جمـال �لبحث �لإمبرييقي، خـالل فرتة وجيـزة من  منو�ً م�شطـرد�ً، كمـا �شـهد 
of Sociology Second Edition Edgar F. Borgatta Editor-in-Chief University of Wash-
 ington, Seattle Rhonda J. V. Montgomery Managing Editor University of Kansas,

Lawrence, vol.1, p569

�ل�شابقة، وتقدم  �لثقافة و�لدر��شات  �لتي تندرج حتت ميد�ن  توؤ�ش�ش للعديد من جمالت �لبحث  �ل�شابقة  و�إذ� كانت �لطر   
�إ�شرت�تيجية حتليلية مليد�ن �شهد منو�ً متز�يد�ً خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية؛ فاإن �جلديد يف هذه �لإ�شرت�تيجية �أنها تفتح �أمامنا �أُفقاً 
جديد�ً للبحث �لذي ي�شعى �إىل �إدر�ك وفهم وحتليل طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية، وتاأ�شي�ش فرٍع نوعٍيّ من فروع �لدر��شات 

�لثقافية �أل وهو "�لتنمية �لثقافية".





الف�سل الثالث

التنمية والثقافة: اأ�سكال الت�سال والنف�سال
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�أو�شحنا يف �لف�شل �ل�شابق كيف �شهدت �لعقود �لأخرية �هتماماً متعاظماً بالثقافة، وكيف جتاوز هذ� �لهتمام حدوَد �لبحث عن 
معنى �ملفهوم، �أو تعيني حدوده �لإجر�ئية، و�شعى هذ� �لهتمام �إىل تاأ�شي�ش جمال م�شتقل من �ملجالت �ملعرفية؛ فيما بات ُيعَرف بـ 
"�لدر��شات �لثقافية". و�شعى بع�ش �لباحثني - من ناحية �أخرى - �إىل حتديد بع�ش �لأطر �لتحليلية، وجمالت �لبحث �لتي ميكن 

�لنطالق منها يف در��شة �لثقافة. 

لكن �جلديد و�لغائب يف هذه �ملحاولت هو ما تثريه ق�شية �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية. وهذ� ما ن�شعى �إىل تو�شيحه عرب �شفحات 
هذ� �لف�شل، وذلك من خالل حتديد طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية، وتعيني حدود �لت�شال و�لنف�شال بني هذين �ملجالني 
�للذين كان ُينَظر �إليهما يف �ملا�شي بو�شفهما جمالني منف�شلني من جمالت �لبحث، وكيف َغَدت هذه �لعالقة جماًل م�شتقاًل من 

جمالت �لبحث يف �لدر��شات �لثقافية؛ وتاأ�شي�شاً على ذلك ينق�شم هذه �لبحث �إىل:

�أ�ًل: �لثقافة ��لتنمية, ��لبحث يف طبيعة �لعالقة �مربر�تها.

ثانيًا: �لتنمية �لثقافية: �ملجال ��ملنطلقات �لأ�سا�سية.
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اأوًل: الثقافة والتنمية، والبحث يف طبيعة العالقة ومربراتها
�شّكَل �لبحث يف طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية، ور�شم �أبعاد هذه �لعالقة وتعيني حدودها، جماًل جديد�ً من �أهم �ملجالت 
�لتي ترتبت على تز�يد �لهتمام بدر��شة �لثقافة من منظور جديد. وترتب على ذلك �أن �أ�شبحت �لثقافة تقع يف �لقلب من عملية 

�لتنمية، ويف �لقلب من �لفكر �لتنموي، خالل �ل�شنو�ت �لأخرية. 

و�إذ� كانت �لثقافة تقع د�ئماً يف �لقلب من �لفكر �لتنموي و�ملمار�شة �لتنموية؛ فاإن تعيني طبيعة هذه �لعالقة، وكيف ومتى و�أين 
يتم تطبيقها يف �لو�قع، تو�جه �لعديَد من �ل�شعوبات �لتاريخية و�لجتماعية و�ل�شيا�شية، كما تو�جه �شعوبات تتعلق بالتنوع �لتاريخي 
 Sarah A.Radcliffe -Edited- culture and ]�نظر:  �لتنمية.  بعملية  �ملت�شلة  �لثقافية  �ملمار�شات  �أمناط  �لهائل يف 

development in globalizing world, Rout ledge,2006 P.1.]

  يرتتب على ذلك – حتى يف حالة �لإقر�ر بوجود هذه �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية و�شرورة �أخذها بعني �لعتبار – �شعوبُة ترجمِة 
هذه �لعالقة �إىل ن�شائح عملية ومفيدة على �أر�ش �لو�قع ]�نظر: �لُبعد �لثقايف للتنمية، نحو مقاربة علمية، �ليون�شكو، 1995[.

لكن بالرغم من �شعوبة حتديد هذه �لعالقة؛ فثمة �تفاق بني �لعديد من �لباحثني يف جمال �لتنمية ويف جمال �لدر��شات �لثقافية، 
.]ibid. p2[ على �شرورة �حلاجة �إىل ��شتح�شار �لثقافة باأو�شع معانيها د�خل �لنموذج �ملعريف للتنمية

لقد ظهرت �حلاجة �إىل �شرورة �لربط �لع�شوي بني �لثقافة و�لتنمية ب�شورة و��شحة منذ �أو�خر ت�شعينيات �لقرن �لع�شرين. حيث 
�إىل جنب" و�شرورة  "جنباً  �لثقافة و�لتنمية  �إىل و�شع  �لثقافية )1988- 1997( �لذي يهدف  �لتنمية  �أعلنت �لأمم �ملتحدة عقد 
�حلاجة �إىل �لتنمية �ملالئمة ثقافياً، وتاأكيده على �شرورة �لت�شجيع على �أخذ �لُبعد �لثقايف للتنمية بعني �لعتبار. "فقد �آن لنا �أن 
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نعرتف باأن �لتنمية و�لإجر�ء�ت �لتي ت�شتهدف �مل�شاهمة فيها ل ميكن �ختز�لها �إىل جمرد حلول تقنية وح�شابات �قت�شادية" ]�نظر: 
�لُبعد �لثقايف للتنمية، نحو مقاربة علمية، �ليون�شكو، 1995[.

�لأ�شباب  طبيعة  وما  �لتنموي؟  �ملعريف  �لنموذج  د�خل  ��شتح�شارها  �أو  �لثقافة  ��شتدعاء  �شرورة  �إىل  �حلاجة  ملاذ� ظهرت  لكن 
�لكامنة ور�ء ذلك؟ وما �أ�شباب �حل�شور �لالفت للثقافة يف �لفكر و�ملمار�شات �لتنموية يف �لوقت �حلايل؟ 

�إن �لإجابة على هذه �لت�شاوؤلت ت�شتدعي �شرورة �لبحث يف �أ�شباب حتول �لنموذج �ملعريف �لتنموي �لذي كان �شائد�ً د�خل 
�أهم هذه  وكان من  �لنموذج.  عليها هذ�  يحتوي  �لتي كان  �لتنموية  �ملد�خل  – وتو�شيح طبيعة  – قبل ذلك  �لتنمية  در��شات 

�لأ�شباب: 

 Sarah A.Radcliffe -Edited- culture and development in globalizing world, ]�نظر: 
]Rout ledge, 2006 P.3-4

�لع�شوي بني  �لربط  وتاأكيده على �شرورة  �شائد�ً،  �لذي كان  �لتنموي  �ملعريف  �لنموذج  يف�شر حتول  �لذي  �لأول  �ل�شبب   -1
�لثقافة و�لتنمية، يتمثل يف ف�شل هذ� �لنموذج، يف �لتنظري لعملية �لتنمية من منظور �شامل، ياأخذ يف �عتباره كافة �أبعادها، �أو يف 

روؤيته لق�شية �لتنمية ذ�تها. 

�ل�شبب �لثاين �لذي ح�شم �شرورة �إعادة �لتفكري يف طبيعة �لعالقة بني �لتنمية و�لثقافة، هو خيبة �لأمل �لتي لزمت بر�مج   -2
�لتنمية، و�نت�شرت على نطاق و��شع بني ممار�شي �لتنمية ومفكريها خالل فرتة �لثمانينيات من �لقرن �لع�شرين.

�لقت�شادية  �لنزعة  جتاوز  على  قدرته  وعدم   - �لفرتة  تلك  �لتنموي - خالل  �ملعريف  �لنموذج  هو جمود  �لثالث  �ل�شبب   -3
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�ملفرطة، و�أُُطر �لتفكري ذ�ت �لطابع �لتكنولوجي. 

�ل�شبب �لر�بع: ف�شل هذ� �لنموذج يف �لوعي بطبيعة �لآثار �لثقافية للعوملة، وما ترتب على هذه �لآثار من ت�شكيل ثقافة ذ�ت   -4
طاَبٍع عوملي، متثل تهديد�ً للتنوع �لثقايف �لعاملي، ويق�شي على �خل�شو�شيات �لثقافية للعديد من �ملجتمعات و�لثقافات، ويتجاهل 

َدورها يف عملية �لتنمية. 

لهذه  �لنهائية  �ملح�شلة  مبثابة  منها،  �ملرجوة  �لأهد�ف  حتقيق  عن  وعجزها  �لو�قع،  �أر�ش  على  �لتنمية  م�شروعات  ف�شل  وكان 
�لأ�شباب. 

�إن �أهم ما مييز �لنموذج �لتنموي �لذي كان �شائد�ً؛ هو نظرته للتنمية بو�شفها عملية من �لنمو �لقت�شادي �لبحت؛ و�أدى ذلك 
زْت على �جلو�نب �لقت�شادية و�لتكنولوجية  �إىل �شيطرة �ملد�خل �لقت�شادية و�لتكنولوجية على بر�مج وم�شروعات �لتنمية �لتي رَكّ
�ت�شم هذ�  �أُْخرى  ناحية  ناحية. من  و�لثقافية؛ هذ� من  و�ل�شيا�شية  بالأبعاد �لجتماعية  �ملرتبطة  �لأخرى  فقط، وجتاَهلْت �جلو�نب 
�لنموذج بهيمنة �لروؤية �لغربية �لتي كانت تعترب �ملجتمعات �لغربية هي �لنموذج �لذي يجب على بقية �لبلد�ن غري �لغربية �أْن حتذَو 
َحذَوه، ِبغ�ِشّ �لنظر عن �خل�شو�شية �لتاريخية و�لثقافية و�لجتماعية لهذه �ملجتمعات؛ فتبدو عملية �لتحديث مبثابة �نتقاِل �لأمناط 

و�لنظم �لقت�شادية و�لجتماعية �لغربية �إىل �ملجتمعات غري �لغربية "�لتقليدية".

وكانت نظرية �لتحديث Modernization Theory هي �لنظرية �ملهيمنة د�خل �لنموذج �ملعريف �لتنموي خالل منت�شف 
 Sarah A. Radcliffe -E--dited- culture and development in globalizing :لقرن �لع�شرين ]�نظر�

 .]world. P10
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�مُلنطَلُق �لأ�شا�شّي لهذه �لنظرية يف روؤيتها للمجتمعات غري �لغربية بو�شفها جمتمعات تقليدية، �أن حتديثها مرتهن باتباع �لطريق 
�لذي �شارت عليه �ملجتمعات �لغربية �حلديثة، و�لتي ُتَعُدّ �لنموذَج �لذي يجب على �ملجتمعات �لتقليدية "غري �لغربية" �أن حتذَو 

َحْذَوه، و�أن عملية �لتحديث تتم من خالل �نتقال �لِقَيم و�لأمناط و�لنظم �لغربية �إىل هذه �ملجتمعات �لتقليدية. 

مها �أنها تت�شور �لتحديث بو�شفه عملية خطية، ذ�ت �جتاه و�حد يبد�أ  �شْت هذه �لنظرية للعديد من جو�نب �لنتقاد؛ لعل �أَهّ تعَرّ
من �ملجتمعات �لغربية، كما �أنها تنظر �إىل �ملجتمعات �لغربية بو�شفها �لنموذج �لأوحَد �لذي على �ملجتمعات غري �لغربية �أن تقتفَي 
�أثَره. وهذه �لروؤية تعك�ش حتيز�ً ل�شالح �حل�شارة �لغربية، �أو �لتمركز حول �لذ�ت �لغربية، وتدعو �إىل تغريب �ملجتمعات غري �لغربية 
وكانت هذه �لنتقاد�ت، وغريها، َدور�ً �أ�شا�شياً يف ظهور نظرية �لتبعية، �لتي تنطلق من روؤية معاك�شة للروؤية �لتي تنطلق منها نظرية 

�لتحديث. 

فاإذ� كانت نظرية �لتحديث ترى �أن "تنمية" �ملجتمعات غري �لغربية �أو حتديثها مرتبط بتبّني �لنموذج �لغربي؛ فاإن نظرية �لتبعية 
ترى �أن تبني هذ� �لنموذج مل يوؤِدّ �إىل تنمية �ملجتمعات غري �لغربية �أو حتديثها، بل �أدى، �إىل تخلفها، و�إىل تنمية �لتخلف د�خل 

هذه �ملجتمعات. 

�جلدير بالذكر �أن تفا�شيَل هاتني �لنظريتني خارُج �هتمام هذ� �لف�شل، و�أردنا فقط �أن نو�شح هيمنة �لروؤية �لقت�شادية و�لروؤية 
�لتكنولوجية، �لتي كانت تنظر �إىل �لتنمية بو�شفها عملية مرتبطة بالنمّو �لقت�شادي، و�أن عالقة �لبلد�ن غري �لغربية بالبلد�ن �لغربية 
يتها  وتبَعّ ��شتنز�ف مو�ردها،  �أ�شا�شياً يف  �شبباً  �لتحديث - بل كانت  نظرية  �أو حتديثها كما زعمت  �لبلد�ن  تنمية هذه  �إىل  توؤّد  مل 

لالقت�شاديات �لغربية. 
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�لأهُمّ من ذلك هو ف�شل �لعديد من م�شروعات �لتنمية �لتي ��شتندت �إىل �لروؤية �لقت�شادية "و�أو�شحت خرب�ت �لبلد�ن �لنامية، 
�لقت�شادي  �لنمو  �لتنمية يف جمرد  يختزل  �لذي  �لتنمية  مفهوم  �لع�شربن عدَم �شو�ب  �لقرن  و�ل�شتينيات من  �خلم�شينيات  يف 
لِت منّو للدخل �لقومي قريبًة من �ملعدل �لذي �عتربه �خلرب�ء معدًل مرغوباً يف حتقيقه،  �ل�شريع. فقد �شهدت بلد�ن نامية عديدة ُمعَدّ
ومن �لهدف �لذي حدده عقد �لأمم �ملتحدة للتنمية؛ ومع ذلك بقيت م�شتويات معي�شة �ل�شكان بال حت�ُشٍن، و��شتمرت قطاعات 
و��شعة من �شكانها تعاين �لفقر و�جلهل و�ملر�ش" ]�بر�هيم �لعي�شوي، �لتنمية يف عامل متغري. در��شة يف مفهوم �لتنمية وموؤ�شر�تها، 

د�ر �ل�شروق، 2001[. 

يوؤكد تقرير �لتنمية �لب�شرية يف منت�شف �لت�شعينيات من �لقرن �لع�شرين "�أنه ل توجد �شلة تلقائية بني �لنمو �لقت�شادي و�لتنمية 
�لب�شرية؛ فال ُي�شِفر �لنمُوّ �لقت�شادي تلقائياً عن حتقيق �لتنمية �لب�شرية، ول حتى عن حت�شني �لظرروف �ملعي�شية للب�شر �إن �لتنمية 

�لب�شرية هي �لغاية، و�لنمو �لقت�شادي هو �لو�شيلة. ومن ثم ينبغي �إثر�ء حياة �لنا�ش" ]تقرير �لتنمية �لب�شرية لعام 1996[.

د  تو�شيع قدر�تهم. وحَدّ �لنا�ش، ومتكينهم من  �أمام  �ملتاحة  �أو �خليار�ت  �لفر�ش  بتو�شيع  �لب�شرية يقرتن  �لتنمية  و�أ�شبح مفهوم 
ينطوي على زيادة  �لتقرير �لأبعاَد �لأ�شا�شية للتنمية �لب�شرية يف �لتمكني، �لذي �عتمد بدوره على تو�شيع قدر�ت �لنا�ش تو�شيعاً 
�حلرية و�لتعاون؛ حيث يعي�ش �لنا�ش د�خل �شبكة معقدة من �لهياكل �لجتماعية - �لتي تبد�أ من �لأ�شرة وت�شل �إىل �لدولة. وهم 

ر �مل�شاركَة يف حياة جمتمعهم، وهذ� �لإح�شا�ش بالنتماء م�شدر من م�شادر �لرفاه.  �أي�شاً كائنات �جتماعية ُتقِدّ

�أهُمّ ما �أكد عليه �لتقرير - ويت�شل �ت�شاًل مبا�شر�ً مبو�شوعنا - هو �أن �لتنمية �لثقافية �لب�شرية تنطوي بال�شرورة على "�ن�شغال 
بالثقافة – �أي بالطر�ئق �لتي يختار بها �لنا�ش �أن يعي�شو� معاً – لأن �لإح�شا�ش بالتما�شك �لجتماعي �لقائم على �لثقافة و�لِقَيم 
و�ملعتقد�ت �مل�شرتكة هو �لذي ي�شكل �لتنمية �لفردية، فاإذ� عا�ش �لنا�ش معاً ب�شكل جيد، و�إذ� تعاونو� على نحو يحقق �إثر�ء متبادًل؛ 
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ع خيار�تهم �لفردية، ومن َثم فاإن �لتنمية �لب�شرية ل ُتعَني بالنا�ش كاأفر�د فقط بل ُتعَني �أي�شاً بكيفية تفاعلهم وتعاونهم  فاإن هذ� يو�ِشّ
�أن �ل�شنو�ت �لأخرية مل ت�شهد فقط �ن�شغاًل بالثقافة، يف  يف �ملجتمعات �ملحلية" ]تقرير �لتنمية �لب�شرية، 1996، �ش 55[. غري 
جمال �لتنمية �لب�شرية، بل �أ�شبحت �لثقافة تقع يف �لقلب من عملية �لتنمية �لب�شرية، و�أف�شى ذلك �إىل تاأ�شي�ش جمال معريف هو 

جمال �لتنمية �لثقافية. 
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ثانياً: التنمية الثقافية، املجال واملنطلقات الأ�سا�سية
ي�شري م�شطلح "�لتنمية" وفق ما �شن�شتخدمه يف هذ� �لف�شل، ويف هذه �لدر��شة �إىل �ملجال �ملعريف �لذي منا نتيجَة �لوعي ب�شرورة 

و�شع �لثقافة يف قلب عملية �لتنمية؛ وما ترتب على ذلك من حتديد بع�ش �لأ�ش�ش �لتي حتكم هذ� �مل�شعى. 

و�لتنمية، وتتجاوز عملية �جلمع بني جانبني  �لثقافة  �لعالقة بني  �لتنمية؛ عمليٌة تتجاوز جمرَد  �لثقافة يف قلب عملية  �إن و�شع 
متعار�شني �أو منف�شلني. 

فاإذ� كانت �لثقافة ت�شري - يف معناها �لو��شع - �إىل جميع �ل�ِشمات �لروحية و�ملادية، و�لفكرية و�لعاطفية �لتي متّيز جمتمعاً معيناً 
د فيها �لنظُم و�لعاد�ت، �لتقاليُد و�ملعتقد�ت، طر�ئُق �حلياة �لتي يحياها �أبناء هذ� �ملجتمع، وما يبدعونه من  من �ملجتمعات، وتتج�َشّ
فنون و�آد�ب ومعارف، وما يتمتعون به من حقوق، فاإن ذلك يجعل �لثقافة متثل ن�شيَج �ملجتمع ووعَيه �جَلمعَيّ يف عالقته بالتنمية. 
"ول ميكن �شمان تنمية متو�زنة �إل من خالل دمج �ملعطيات �لثقافية يف �لإ�شرت�تيجيات �لتي ت�شتهدف حتقيقها، لذلك يجب �أن 
ُتر�َعى هذه �لإ�شرت�تيجيات د�ئماً د�خَل �لإطار �لتاريخي و�لجتماعي و�لثقايف لكل جمتمع" ]�ُلبعد �لثقايف للتنمية، نحو مقاربة 

علمية، �ليون�شكو، 1995: �ش 5[.

باِلَغ �لت�شاع، و�أن و�شعها يف قلب عملية �لتنمية يحتوي على جو�نب غاية يف �لتعقيد؛ حاول بع�ش  ملا كانت �لثقافة مفهوماً 
�لباحثني حتديَد عنا�شر �لتحليل �لتي ي�شتلزمها دمج �لثقافة يف عملية �لتنمية، وتقييم َدورها يف هذ� �لو�شع. وعليه يجب �أن ي�شمل 

�لتحليل �لعنا�شَر و�جلو�نَب �ملحددة �لتاليـة ]�ملرجع �ل�شابق: �ش 80[: 

1 - معدلت تغري �لعو�مل �لثقافية "بطيئة �أو �شريعة".
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لة للبنية، وكذلك �لعو�مل �لإ�شرت�تيجية �لتي تو�ِجه  2 - ترتيب هذه �لعو�مل من حيث �لأهمية، مع متييز �لعنا�شر �لرئي�شة �ملُ�شِكّ
َقِيم �لتنمية. 

3 - �جلو�نب �لثقافية للتفاعالت �لجتماعية 

4 - �لتفاعل بني �لقائمني بالتنمية، و�لعو�مل �لثقافية وغري �لثقافية للتنمية، وم�شتويات وجمالت �لعمل. 

5 - �لآثار �لثقافية �لتي ترتتب على �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية و�لتقنية. 

�لنقدي،  �لقت�شاد  "�ل�شركات،  �لقت�شادية  �لتنمية  مل�شاريع  �لثقافية  و�لآثار  �لعو�مل  �لتطبيق:  يف  �لأولويات  جمالت   -  6
�لإدخار، �لقطاع غري �لر�شمي" و�مليادين �لجتماعية "�لتعليم �لأ�شا�شي، �ل�شحة، �لتغذية، �مل�شكن و�لتنمية �ملدنية" �حل�شرية "، 

�ل�شكان، وَدور �ملر�أة يف �لتنمية".

ليكون هذ� �لتحليل �لذي يتم على �جلو�نب �ل�شابقة، و�لأبحاث "�لنظرية و/�أو �مليد�نية" �لتي ي�شتلزمها كل جانب من هذه 
�جلو�نب ذ�ت طابع دينامي فاإنه يجب �لتفرقة بني جو�نب �لثقافة �لتي تتعر�ش للتغيري �ل�شريع، وتلك �لتي يتم فيها �لتغيري ب�شورة 

بطيئة. 

وت�شمل جو�نب �لثقافية �لتي تتعر�ش للتغري �ل�شريع ]�ملرجع �ل�شابق: �ش 81[: 

1 – حاجات وتطلعات �ل�شكان. 

2 – �ملعرفة و�لدر�ية �لعلمية "�لتقنيات، و�أمناط ��لتنظيم �لقت�شادي و�لجتماعي و�ل�شيا�شي".
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3 – �لإبد�ع و�لقدرة على �لتجديد. 

�لإعالم مع  و�شائل  تاأثري  �شيما حتت  رية - ول  – َح�شَ �ملدينة  بيئة  و�لتحدث يف  �لكالم  �أ�شلوب  – �للهجات؛ وخ�شو�شاً   4
�ختالف �لأجيال. 

�أما جو�نب �لثقافة �لتي ينتابها �لتغري على نحو بطيئ فت�شمل: 

1 – �لتقاليد و�ملعتقد�ت، و�أن�شاق �ِلقَيم و�ملعايري �لجتماعية و�لعائلية، و�لقانونية و�لأخالقية، و�لروحية. 

2 – �أمناط �حلياة و�لتفكري، و�لإنتاج، و�لأعر�ف و�ل�شلوك، وتوزيع �لوظائف و�ملهام، و�لعاد�ت �لغذ�ئية خ�شو�شاً. 

3 – �لتجارب �لثقافية �ملَعي�شة يف حّد ذ�تها: �لأعياد و�لحتفالت �لتاريخية �أو �لدينية، وما �إىل ذلك. 

4 – �للغات و�شائر �لرت�ث غري �ملادي.

لكن كيف ميكن حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ 

�إن حتقيق هذه �لغاية مرتبٌط بتبّني �شيا�شة ثقافية تنه�ش على جمموعة من �ملبادئ �لتي ُتف�شي �إىل حتقيق هذه �لغاية؛ هذ� ما �أكده 
�ملوؤمتر �لدويل �حلكومي لل�شيا�شات �لثقافية من �أجل �لتنمية �لذي عقد يف �شتوكهومل عام )1998( على جمموعة من �ملبادئ �ملهمة 
توؤكد ما نذهب �إليه؛ ونختار منها ما تخدم مو�شوعنا ]�نظر، �ملوؤمتر �لدويل �حلكومي لل�شيا�شات �لثقافية من �أجل �لتنمية، �شتوكهومل، 

�ل�شويد، 1998[: 
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1 – �إن �لتنمية �مل�شتدمية و�لنتعا�ش �لثقايف "�لتنمية �لثقافية" �أمر�ن مرت�بطان.

2 – �إن �أحد �لأهد�ف �لرئي�شة للتنمية �لب�شرية هو �لنتعا�ش �لجتماعي و�لثقايف للفرد.

3 - تهدف �ل�شيا�شات �لثقافية يف �شلبها �إىل حتديد �لأهد�ف، و�إن�شاء �لُبَنى و�حل�شول على �ملو�رد �ملالئمة لإيجاد �إطار �إن�شاين 
ُمنِع�ش. 

4 - �إن �لإبد�ع �لثقايف هو م�شدر �لتقدم �لب�شري. 

ويوؤكد �لتقرير ذ�ته �أن حتقيق �لتنمية �لثقافية َمرهوٌن بتبّني �شيا�شة ثقافية، وحدد �لتقرير معايرَي هذه �ل�شيا�شة �لثقافية �لتي: 

ينبغي تنفيذها بالتن�شيق �لكامل مع �ملجالت �لأخرى يف �إطار نهج متكامل، وينبغي لكل �شيا�شة من �أجل �لتنمية �أن تر�عي   .1
ِبَقْدر كبري �لثقافَة نف�َشها.

ينبغي لل�شيا�شة �لثقافية �أن ت�شبق �لأمور، و�أن ت�شتجيب للم�شكالت �مل�شتمرة وللحاجات �جلديدة.   .2

�شيا�شة  لكل  رئي�شاً  ُبعد�ً  �ملعومات و�لت�شال ميثالن  تقنيات  لنا�شية  فرد  �ملعلومات، و�متالك كل  �إىل جمتمع  �لدخول  �إن   .3
ثقافية. 

ينبغي لل�شيا�شة �لثقافية �أن ت�شجع �لإبد�ع يف كل �أ�شكاله.   .4

للن�شاء  مكافئة  بحقوق  كاملة  ب�شورة  �لعرت�ف  مع  و�ملر�أة،  �لرجل  بني  �لتامَة  �مل�شاو�َة  �لثقافية  �ل�شيا�شة  حترتم  �أن  ينبغي    .5
وبحريتهن يف �لتعبري و�أن ت�شمن لهن تقلد منا�شب �مل�شوؤولية. 
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ينبغي �أن تتعاون �حلكومة و�ملجتمع �ملََدين تعاوناً �أوثَق على و�شع وتنفيذ �شيا�شات ثقافية متكاملة يف جمال �لإ�شرت�تيجيات   .6
�لإمنائية. 

ينبغي �أن حتر�ش �ل�شيا�شة �لثقافية حر�شاً خا�شاً على ت�شجيع ودعم �لأن�شطة و�لو�شائل �لر�مية �إىل تو�شيع �إمكانيات جميع   .7
�لنا�ش من �لنتفاع بالثقافة.

ينبغي لأي �شيا�شية ثقافية �أن تر�عي جميَع �لعو�مل �لتي تنظم �حلياة �لثقافية: �لإبد�ع، و�ملحافظة على �لرت�ث ون�شره.  .8

ينبغي لل�شيا�شة �لثقافية �أن تعرتف بالعطاء �لإن�شاين �لذي يعطيه �ملبدعون من �أجل حت�شني نوعية �حلياة، و�لنهو�ش بالذ�تية،   .9
و�لتنمية �لثقافية للمجتمع.

 �إذ� كانت �لأ�ش�ش �ل�شابقة متثل �ملبادئ �لأ�شا�شية �لتي يجب �أن تنه�ش عليها �أية �شيا�شة ثقافية كفيلة بتحقيق �لتنمية �لثقافية؛ 
فاإن حتقيق هذه �ل�شيا�شة �لثقافية ل يتم من دون �شيا�شة عامة توفر �ملُناخ �ملو�شوعي ل�شياغة هذه �ل�شيا�شة �لثقافية وتنفيذها، ومتابعة 
وتقييم �إجناز�تها، و�شمان جناحها؛ لذ� يوؤكد �لتقرير على �شرورة تبني �لدول و�حلكومات �شيا�شًة عامًة تنه�ش على �ملبادئ، وت�شعى 

يف �لوقت نف�شه �إىل حتقيق �لأهد�ف �خلم�شة �لتالية: 

جعل �ل�شيا�شة �لثقافية �أحَد �لعنا�شر �لأ�شا�شية لالإ�شرت�تيجية �لإمنائية.   .1

ت�شجيع �لإبد�ع و�مل�شاركة يف �ملجالت �لثقافية.   .2

تعزيز �ل�شيا�شات و�ملمار�شات �بتغاَء �شوِن و��شتغالِل �لرت�ث �ملادي و�ملعنوي، و�ملنقول وغري �ملنقول، ولت�شجع �ل�شناعات   .3
�لثقافية.
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تعزيز �لتنوع �لثقايف و�للغوي يف جمتمع �ملعلومات ول�شاحله.   .4

تخ�شي�ش مزيد من �ملو�رد �لب�شرية و�ملالية للتنمية �لثقافية.   .5

يف �شوء هذه �ملبادئ و�لأهد�ف �لكفيلة بتحقيق �ل�شيا�شة �لثقافية، و�لتي ت�شمن �أن تكون �لثقافة يف �شميم عمليية �لتنمية، و�أن 
تكون بالفعل قرينَة �لتنمية �لب�شرية �مل�شتد�مة؛ نوؤكد هنا على �شرورة �أن متتد �لتنمية �لثقافية �إىل �جلو�نب �ملهمة �لتالية: 

�مل�ساركة  	•

 Governance حلكم �جليد� 	•

ر�أ�س �ملال �لجتماعي  	•

�أمام  �ملتاحة  �أنها تو�شيع �خليار�ت  �لب�شرية على  �لتنمية  �لثقافية بخا�شة، ويتاأ�ش�ش مفهوم  بعامة، و�حلرية  �مل�شاركة قرينة �حلرية 
�لأفر�د؛ ومنطق تو�شيع خيار�ت �لأفر�د ي�شع �أولوية مطلقة لإعمال حرية �لختيار بني بد�ئل متاحة؛ �لأمر �لذي يوؤكد بدوره مركزية 
�لتنمية �لن�شانية �لعربية،  ]�نظر، تقرير  �لتنمية و�حلرية  �إن بع�ش �لكتابات �لنظرية ت�شاوي بني  �لتنمية �لإن�شانية، حتى  �حلرية يف 
2004[. ول �شك �أن �حلرية �لتي مُتّكن �لإن�شان من �لإختيار بني بد�ئل متاحة؛ تف�شي بال�شرورة �إىل �حلرية �لثقافية �لتي ُتَعُدّ جزء�ً 

حيوياً من �لتنمية �لب�شرية. ]�نظر، تقرير �لتنمية �لب�شرية، �لأمم �ملتحدة، 2004[.

�ش للظروف �ملو�شوعية �لتي توؤدي �إىل جناح  �أما �حلكم �جليد، �أو �حلكم �ل�شالح GOOD GOVERNANVE؛ فهو يوؤ�ِشّ
ْنو�ِن ل ميكن ف�شل  �لتنمية �لب�شرية؛ لذ� يوؤكد �لربنامج �لإمنائي لالمم �ملتحدة على �أن �حلكم �جليد، و�لتنمية �لب�شرية �ملطردة �شِ
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�لو�حد منهما عن �لآَخر. فالتنمية �لب�شرية ل ميكن �أن تتحقق وت�شطرد يف غياب حكم جيد. �أن �حلكم ل يكون جيد�ً ما مل يكفل 
��شطر�َد �لتنمية �لتي ت�شع �لب�شر يف قلبها ]�نظر، �لرب�هيم �لعي�شوي، مرجع �شابق: �ش، 37[.

�ُش ر�أ�ُش �ملال �لجتماعُيّ ملجموع �لعالقات �لجتماعية �لتي ي�شتند �إليها �لأفر�د يف حياتهم �لجتماعية؛ كون  يوؤ�ِشّ  و�أخري�ً 
�لجتماعي.  ويف حميطه  حياته  �لفرد يف يف  �إليها  يرتكن  �لتي  �لجتماعية  �لعالقات  كل  على  ي�شدق  �لجتماعي  مال  �لر�أ�ش 
ُنهم - يف �لوقت نف�شه- من توظيفها ل�شاحلهم، وتفعيل �أدو�رهم، وتقوية �شبكة �لعالقات و�لرو�بط  و�لتي ي�شتفيد منها �لأفر�د ومتِكّ

�لجتماعية فيما بينهم ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل بناء قدر�تهم �لجتماعية، و�مل�شاركة يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة. 

��شتخال�شاً مما �شبق: فاإن و�شع �لثقافة يف قلب عملية �لتنمية ي�شتلزم �لتاأكيد على جملة من �ملبادئ و�لأ�ش�ش �لتي يجب �أن 
تنطلق منها �ل�شيا�شية �لثقافية؛ تلك �ل�شيا�شة �لتي تعني - يف هذ� �ل�شياق - ُجملًة �ملبادئ و�لإجر�ء�ت �لتي تتخذها �لدولة يف 
جمال �لثقافة، ونوؤكد على �أن حتقيق هذه �ل�شيا�شة �لثقافية مرهون بتبني �شيا�شة عامة تنه�ش على خم�شة مبادئ �أ�شا�شية؛ تقوم على 
�أحَد �لعنا�شر �لأ�شا�شية لالإ�شرت�تيجية �لإمنائية. وت�شجيع �لإبد�ع و�مل�شاركة يف �ملجالت �لثقافية. وتعزيز  جعل �ل�شيا�شة �لثقافية 
�ل�شيا�شات و�ملمار�شات �بتغاَء �شوِن و��شتغالِل �لرت�ث �ملادي و�ملعنوي، و�ملنقول وغري �ملنقول، ولت�شجع �ل�شناعات �لثقافية، وتعزيز 
�لتنوع �لثقايف و�للغوي يف جمتمع �ملعلومات ول�شاحله، وتخ�شي�ش مزيد من �ملو�رد �لب�شرية و�ملالية للتنمية �لثقافية. و�أن ت�شتقيم 

�ل�شيا�شة على �أُ�ُش�ش من �حلكم �جليد، و�مل�شاركة، و�لتاأكيد على �أهمية ر�أ�ش �ملال �لجتماعي.

عندئذ لن تكون �لثقافة يف قلب عملية �لتنمية �لب�شرية فقط؛ بل �شتكون �لقاطرة �لتي �شتقود هذه �لتنمية وتعمل على ��شتد�متها، 
وجتعل هذه �لتنمية ذ�ت معنًى، وذ�ت مبنًى يتاأ�ش�ش على �لُهوّية �لوطنية للمجتمع، ويعمل على تعزيزها. 

وهذ� ما نو�شحه يف �لف�شل �لتايل. 



الف�سل الرابع

ة الثقافة والُهوَيّ
اإ�سكالية العالقة يف ع�سر تعدد الهويات
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مقدمة 
�إذ� كانت �لثقافة ُينَظر �إليها بو�شفها "جممل �ل�شمات �ملميزة، �لروحية و�ملادية و�لفكرية و�لعاطفية، �لتي يت�شف بها جمتمع �أو 
جمموعة �جتماعية، وعلى �أنها ت�شمل - �إىل جانب �لفنون و�لآد�ب - طر�ئَق �حلياة و�أ�شاليَب �لعي�ش معاً، وُنُظَم �لِقَيم و�لتقاليد، 
و�ملعتقد�ت" ]�ليون�شكو 2002[ فاإنها بهذ� �ملعنى ترتيط �رتباطاً وثيقاً بكافة مكّونات �لبناء �لجتماعي، وحتل يف �لوقت نف�شه يف 
كل �أبنية �ملجتمع ونظمه �لفرعية: �لبناء �لأُ�َشرّي، و�لبناء �لقت�شادي، و�لبناء �ل�شيا�شي، و�لنظام �لقانوين ونظم �ل�شبط �لجتماعي 
د هذه �لهوية �لتي متيز �ملجتمع، وجتعله متمايز�ً وخمتلفاً عن غريه من �ملجتمعات  و�إنها ترتبط �رتباطاً لزماً ُبِهوَيّة �ملجتع، بل �إنها جت�ِشّ

�لأُخرى. 

لكن هذه �لعالقة - على �لرغم من و�شوحها - تثري �لعديَد من �لإ�شكاليات، خا�شة يف ع�شر �لعوملة، وما ترَتَّب عليها من تد�خل 
�لزمان و�ملكان، و�نف�شال �لثقافة عن نطاقها �ملحلي، وتعدد �لهويات وتد�خلها، و�شعوبة �حلديث عن "هوية نقية " و�لتاأكيد على �أننا 

نعي�ش ع�شَر �لُهوَيّات �ملتد�خلة.

�إن مناق�شة هذه �لق�شايا وحماولة �لإجابة على ما تثريه من ت�شاوؤلت هي مو�شوع هذ� �لف�شل ولتحقيق هذ� �لهدف ينق�شم 
�لف�شل �إىل �لنقاط �لتالية: 

وَيّة �مدد�تها.  �أ�ًل: يف معنى �لهحُ

وَيّة يف ع�سر �لعوملة, هوية ��حدة �أم هويات متعددة؟  ثانيًا: �لثقافة ��لهحُ
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اأوًل: يف معنى الهوية وحمدداتها 
على �لرغم من �شعوبة �لتعريف �لإجر�ئي ملفهوم �لُهوَيّة؛ فاإن �ملعنى �لعام يتحدد من خالل �لإجابة على �شوؤ�ل: َمن �أنا؟ وَمن 

نحن؟ وَمن هم؟ �إن مفهوم �لُهوّية – بهذ� �ملعنى يحدد جدلية �لنتماء لـ "�لأنا" يف مقابل "�لآَخر". 

وميكننا �لتدليل على ذلك من و�قع تتبع �لتعريفات �ملتنوعة �لتي �رتبطت بهذ� �ملفهوم؛ فريى �لبع�ش �أن مفهوم �لُهوّية ي�شري 
�ل�شخ�ش وجتعله خمتلفاً عن غريه"  �أو  �ل�شيء  �لتي متيز حقيقة  و�ل�شمات �جلوهرية  "جملة �خل�شائ�ش  �إىل  �لفل�شفي  – يف معناه 
]�نظر، �ملعجم �لو�شيط: �ش 654[. وهي بذلك تعني - كما يرى �لبع�ش �لآخر - "�ملخالفة عن �لأغيار". كما ترتبط باإدر�ك �لفرد، 

لذ�ته. 

لكن هذ� �ملفهوم مل يتوقف على "�لذ�ت �لفردية" بل �ت�شع مد�ه د�خل �لعلوم �لجتماعية "لكي ي�شمل �لُهوّية �لجتماعية، 
و�لُهوّية �لثقافية، و�لُهوّية �لعرقية "�ل�شاللية". وهي م�شطلحات ت�شري �إىل توحد �لذ�ت مع و�شع �جتماعي معني. �أو مع تر�ث ثقايف 
معني، �أو مع جماعة �شاللية. وميكن �حلديث �أي�شاً عن هوية �جلماعة؛ مبعنى �لتوحد �أو �لإدر�ك �لذ�تي �مل�شرتك بني جماعة من 
�ملفهوم ينطوي على  �ملعا�شرين؛ لأن هذ�  �لباحثني  نقا�ش من جانب بع�ش  "�لهوية" كان مو�شع  ��شتخد�م مفهوم  �لنا�ش. لكن 
خا�شية ثابتة وم�شتمرة للفرد �أو �جلماعة. ويرى هوؤلء �لباحثون �شرورة �لرتكيز على عملية �لتوحد ولي�ش �لبحث عن هوية ثابتة. 
]مو�شوعة علم �لإن�شان، تاأليف �شارلوت �شيمور – �شميث، ترجمة جمموعة من ��شاتذة علم �لجتماع، باإ�شر�ف �لدكتور حممد 

�جلوهري، �مل�شروع �لقومي للرتجمة، �ملجل�ش �لأعلى للثقافة، �لقاهرة 1998: �ش 731[.

وميكننا من و�قع هذه �لتعريفات حتديد جمموعة من �لأبعاد �لتي متيز مفهوم �لهوية: 
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�أنها جت�شد جمموعة �لعنا�شر �جلوهرية �لتي متيز �لفرد �أو �جلماعة، عن غريه من �لأفر�د �أو �جلماعات �لأخرى.   .1

�أنها تت�شكل �جتماعيا. بل �أنها تكاد تكون مر�دفة للوعي �لجتماعي، بح�شبان �أنها متثل �لقا�شم �مل�شرتك �لذي يجمع بني   .2
�أبناء �ملجتمع �لو�حد.

�أنها ترتبط بعنا�شر �لثبات �لتي يت�شم بها �لفرد، �أو �جلماعة.  .3

وتاريخية، جتعلها ذ�ت طبيعة  �جتماعية  تت�شكل عرب �شريورة  �لأبد( بل هي  و�إىل  مرة  و�قعا معطى)يت�شكل  لي�شت  لكنها   .4
متغرية ومتجددة ومتطورة بتطور �لو�قع �لجتماعي و�لتاريخي.

�أنها ترتبط بفهوم �ملو�َطَنة؛ فهي �ملجال �لذي يعي فيه �لفرد ذ�َته، كما تعي �جلماعة ذ�َتها، وي�شعر �لفرد بالنتماء لهذه �جلماعة.   .5
ويكت�شب - مبقت�شى هذ� �لنتماء - جمموعًة من �حلقوق: �لتعليم، �مل�شاركة، �لتملك... �إلخ، ويلتزم مبجموعة من �لو�جبات: 

�للتز�م بالقانون، و�حرت�م حقوق �لآخرين.

�أنها ل تعي�ش مبعزل عن غريها من �لُهوّيات �لأُخرى، فالُهوّية �لتي متيز جماعة �جتماعية ثقافية بعينها ل ميكنها �أن تنمو وتتطور   .6
]تو�شيات �ملوؤمتر �حلكومي �لدويل لل�شيا�شات  �إنها تذبل ومتوت عندما تفر�ش عليها �لعزلة  مبعزل عن �لت�شال بغريها، بل 

�لثقافية ـ �ملك�شيك ـ 1982[.

�أنها جتمع بني �لذ�تي و�ملو�شوعي، وبني �لفردي و�جَلْمعي، وبني �ملحلي و�لعاملي؛ لذ� فاإن دو�ئرها - دو�ئر �لهوية - ت�شيق   .7
وتت�شع، وتتقاطع وتتد�خل ح�شب �لد�ئرة �مل�شار �إليها. �أو بح�شب �لقو��شم �مل�شرتكة �لتي جتمع، �أو تف�شل بني هذه �لدو�ئر. 
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كاأن نقول: �لُهوّية �لذ�تية "�أو �ل�شخ�شية"، �أو �لُهوّية �لوطنية "�لإمارتية، �ل�شعودية" �أو �لُهوّية �خلليجية، �أو �لُهوّية �لعربية، �أو 
�لُهوّية �لإ�شالمية، �أو �لُهوّية �لعاملية. وغنُيّ عن �لبيان �أن هذه �لدو�ئر َغَدْت متد�خلة ومتبادلة �لتاأثري و�لتاأثر. 

ول ميكن للهوية �أن تنمو وتزدهر �إل من خالل �لتفاعل �خلالق بني هذه �لدو�ئر، ول ميكنها �أن حتافظ على ��شتمر�ريتها �إل من 
خالل �رتباطها بغريها من �حلقول و�ملمار�شات �لأُخرى مثل: �حلقوق �لثقافية، و�حلو�ر �لثقايف، وتعزيز �لتو��شل �لثقايف، و�لعالقة 

بني �لثقافة و�لتنمية. وقد جت�شدت �حلقول يف �لإعالن �ليون�شكو �لعاملي ب�شان �لتنوع �لثقايف. وكان من �أهمها: 

�لثقايف. �لتعبري  �أ�شكال  تنوع  وتعزيز  حماية  	•

بع�شاً.  بع�شها  خالله  من  ُيرثي  حر�ً  تفاعاًل  وتفاعلها  �لثقافات،  �زدهار  تكفل  �لتي  �لظروف  �إيجاد  	•

بني  لالحرت�م  دعماً  �لعامل؛  يف  تو�زناً  و�أكرث  نطاقاً،  �أو�شع  ثقافية  مبادلت  قيام  ل�شمان  �لثقافات  بني  �حلو�ر  ت�شجيع  	•
�لثقافات و�إ�شاعة لثقافة �ل�شالم.

�ل�شعوب. بني  �جل�شور  مِدّ  على  �حلر�ش  من  بروح  �لثقافات  بني  �لتفاعل  تنمية  يهدف  �لثقايف  �لتو��شل  تعزيز  	•

و�لَدويل. و�لوطني  �ملحلي  �مل�شتوى  على  بقيمته  �لوعي  وبزيادة  �لثقايف،  �لتعبري  �أ�شكال  تنوع  �حرت�م  ت�شجيع  	•

�ملتخذة  �لتد�بري  ودعم  �لنامية،  للبلد�ن  وبخا�شة  �لبلد�ن،  جلميع  بالن�شبة  و�لتنمية  �لثقافة  بني  �ل�شلة  �أهمية  على  �لتاأكيد  	•
على �ل�شعيدين �لوطني و�َلدويل؛ ل�شمان �لعرت�ف بالقيمة �حلقيقية لهذه �ل�شلة.

و�لدللت. و�لَقِيم  للهويات  حاملة  بو�شفها  �لثقافية  و�خلدمات  و�ل�شلع  لالأن�شطة  �ملتميزة  بالطبيعة  �لعرت�ف  	•
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�لتاأكيد على حق �لدول �ل�شيادي يف مو��شلة و�عتماد وتنفيذ �ل�شيا�شات و�لتد�بري �لتي تر�ها مالئمة حلماية وتعزيز تنوع  	•
�أ�شكال �لتعبري �لثقايف على �أر��شيها.

وتعزيز  حماية  على  �لنامية  �لبلد�ن  بقدر�ت  �لنهو�ش  �أجل  من  �ل�شر�كة؛  من  بروح  �َلدولَينْي  و�لت�شامن  �لتعاون  توطيد  	•
UNESCO.2002. www.unesco. �لثقايف  �لتنوع  ب�شاأن  �لعاملي  �ليون�شكو  �إعالن  ]�نظر،  �لثقايف.  �لتعبري  �أ�شكال  تنوع 

]org/culture

لكن كيف تت�شكل �لُهوّية؟ وما �مل�شادر �لفاعلة يف ت�شكيلها؟ 

ل �شك �أن م�شادر َت�شُكل �لُهوَيّة تت�شم بال�ِشمات نف�ِشها �لتي َت�ِشُم �لُهوّيَة، من حيث تعددها وتنوعها وتد�خلها. لكننا �شن�شري 
�إىل �أهم هذه �مل�شادر: 

�أ�ًل: �ملكان "�جلغر�فيا"

يلعب �ملكان �أو �جلغر�فيا َدور�ً حمورياً يف ت�شكيل �لهوية و�لنتماء. لكن �ملكان �لذي نق�شده هنا لي�ش هو �ملكان �لطبيعي، بل 
ن من خالل عالقة �لفرد و�جلماعة �لجتماعية، وتفاعلهم مع بيئتهم �لطبيعية و�جلغر�فية؛  هو �ملكان �لجتماعي �لثقايف. �لذي يتكَوّ
وكيف ُتْف�شي هذه �لعالقة �إىل �نتمائهم �إىل �ملكان و�رتباطهم به، وكيف يرتتب على هذ� �لنتماء �آماٌل وطموحاٌت و�أهد�ف وذكريات 

م�شرتكة.
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�لأفر�د، ويج�شد م�شرية تطورهم، يف  �لذي ي�شنعه  �لتاريخ  �لهوية؛ ذلك  �أ�شا�شي من م�شادر ت�شكيل  �مل�شرتك م�شدر  �لتاريُخ 
عالقتهم مبا�شيهم وتفاعلهم مع حا�شرهم، وتطلعهم نحو �مل�شتقبل. 

ُيعُدّ �لوطُن جت�شيد�ً للمكان "�جلغر�فيا" و�لزمان "�لتاريخ" وقد �أ�شبحا - كما يقول �جلابري: "كياناً روحياً و�حد�ً، َيعُمُر قلَب كل 
مو�طن. �جلغر�فيا وقد �أ�شبحت ُمعطًى تاريخياً و�لتاريخ وقد �شار موقعاً جغر�فياً".

 ]through: www.aljabriabed.net نظر، حممد عابد �جلابري، �لعوملة و�لهوية �لثقافية، ع�شر �أطروحات� [

ثالثًا: �للغــة 

�إىل هوية بعينها. وهي  �أو �جلماعة  �لفرد  �نتماء  تاأ�شي�ش �لهوية ويف �حلفاظ عليها. فهي �لتي حتدد  �أ�شا�شيا يف  �للغة دور�  تلعب 
�لو�شيلة �لتي متكن �لفرد من �لتعبري عن هويته. كما �أنها تعد يف �لوقت نف�شه، من �أهم و�شائل �حلفاظ على �لهوية. ذلك لأن �للغة 
عي �لوعاء �حلاوي لأنظمة �لتفكري و�لإدر�ك، فنحن نفكر باللغة، ونتو��شل من خاللها. "بل �أن �للغة هي �لوعاء �حلاوي للثقافة 
�للغة  �لهوية" ]جون جوزيف،  لتح�شني  ركيزة  �أهم  معرفتها  �شكلت  لذلك  ونو�مي�شه.  �لعامل  روؤية  يحدد  �لذي  �لتفكري  وو�شيلة 

و�لُهوّية، عامل �ملعرفة، �لعدد 342، �أغ�شط�ش، 2007، �ش 7[. 
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ر�بعًا: �لــديــن 

�أو  �لفرد  �نتماء  �لتي حتدد  �أ�شا�شٌي من �ملعايري  �إنه معياٌر  �لهوية، بل  �لتي ت�شاهم يف ت�شكيل  �لركائز  �أ�شا�شيٌة من  �لدين ركيزٌة 
د ن�شَق �ملعتقد�ت �لتي يوؤمن بها �أفر�د �ملجتمع. وهو �لذي ي�شكل م�شدَر �لِقَيم و�لت�شّور�ت  �جلماعة �إىل هوية معينة؛ لأن �لدين ُيج�ِشّ
و�ملمار�شات �لأخالقية �لتي ي�شرتك فيها �أبناء �لديانة �لو�حدة. و�لتي ت�شاهم يف توجيه �شلوكهم، وحتثهم على �لتما�شك و�لتالحم 

�لروحي، وُت�شِعُرهم بانتمائهم �إىل هوية م�شرتكة. 

�إن هذه �مل�شادر �لتي ت�شاهم يف ت�شكيل �لهوية تتد�خل وتتفاعل وتتقاطع؛ فال ميكن �أن تن�شاأ ثقافة �أو ح�شارة - وما ت�شتمل عليه 
من لغة وفنون، و�آد�ب وعاد�ت وتقاليد... �إلخ - خارَج نطاق �لزمان "�جلغر�فيا" و�ملكان "�لتاريخ"؛ وهذ� بدوره يوؤدي �إىل تكوين 

جمتمع "وطن ذي تاريخ وتر�ث وهوية خا�شة به، ي�شعر �أفر�د �ملجتمع بالنتماء �إليها". 
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ثانياً: الثقافة والهوية يف ع�سر العوملة: هوية واحدة اأم هويات متعددة؟ 
و�لهوية وجهان  �لثقافة  �إن  �لقول:  فيمكن  ؛  �لفقرَيّ �لُهوّية وعموَدها  – جوهَر  �شبق  ما  – بناء على كل  �لثقافة  ت�شكل   
متالزمان لعملة و�حدة؛ لذ� فاإن �لعالقة بينهما لي�شت عالقة �ل�شابق بالالحق، حيث ي�شعب �لقول باأ�شبقية �أحدهما على �لآَخر؛ 
فالعالقة بينهما عالقة تالزم. فمن �مل�شتحيل �أن تت�شكل �لهوية خارج نطاق �لثقافة. كما �أن �لثقافة هي �لتي ُتعطي �لهويَة معناها 
ومبناها، وُت�شفي عليها طابعاً خا�شاً يجعلها خمتلفة عن غريها من �لُهوّيات و�لثقافات �لأخرى. ول يتم ذلك مبعزل عن �جلماعة 
�لجتماعية �لتي تنتمي �إىل هذه �لثقافة �أو تلك �لهوية. فالفرد - �لذ�ت �لفردية - و�جلماعة - �لذ�ت �جلماعية - هي �لتي تنتج 

�لثقافة وتعيد �إنتاجها، وت�شفي عليها طابعاً خا�شاً "ُهوّية" يجعلها متمايزة، وذ�ت خ�شو�شية ثقافية تنفرد بها. 

بناء على ذلك ت�شبح �لهوية �لثقافية جت�شيد�ً للخ�شائ�ش و�ل�شمات �مل�شرتكة �لتي متيز �أمًة �أو ح�شارة �أو جمتمعاً؛ وتطبعه بطابع 
يتمايز به عن غريه. وهي �ملجال �لذي حتيا فيه �لثقافة كحقيقة ذ�تية، وتعي فيها �جلماعُة نف�َشها بو�شفها ذ�تاً، وهو ما يعني �لنظر �إىل 

�لثقافة و�لُهوّية �لثقافية على �أنهما وحدة متكاملة م�شتمرة عرب �لزمن ]�ليون�شكو 2002[.

ثابتاً، بل �إنها ذ�ت طابع دينامي، وعملية من �لإبد�ع �مل�شتمرة للمجتمع. ول تعد �لهوية �لثقافية  و�لُهوّية �لثقافية لي�شت �شيئاً 
خ�شي�شة تنفرد بها ثقافة دون غريها من �لثقافات، كما �أنها لي�شت ِحْكر�ً على جمتمع بعينه من �ملجتمعات. بل هي �شمة مالزمة 
ِم �لتطور. وميكننا �لتدليل على ذلك من و�قع �لأبعاد �ملختلفة �لتي ترتبط بالُهوّية  لكل �ملجتمعات ِبغ�ِشّ �لنظر عن مكانها يف �ُشَلّ

ْدتها ب�شكل و��شح وثيقُة �ليون�شكو ب�شاأن �لتنوع �لثقايف، على �لنحو �لتايل:  �لثقافية، كما حَدّ

�أم�شى و�شائله  به هي  �لتعبري �خلا�شة  و�أ�شكال  �لتي ل بديَل عنها؛ ذلك لأن تر�ث كل �شعب  �لفريدة  ِقَيُمها  ثقافة  لكل   .1
لالإف�شاح عن وجوده يف هذ� �لعامل.
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وهكذ� ي�شهم تاأكيد �لذ�تية �لثقافية يف حترير �ل�شعوب: بينما ت�شكل �ل�شيطرة - على �ختالف �أ�شكالها- �إنكار�ً لها و�نتقا�شاً   .2
منها.

�إن �لذ�تية �لثقافية ثروة حافزة تزيد من فر�ش �زدهار �جلن�ش �لب�شري، وتدفع كل �ل�شعوب و�جلماعات �إىل �لغرت�ف من معني   .3
ما�شيها، وتقبل �لإ�شهامات �خلارجية �لتي تتو�ءم مع �شماتها �ملتميزة، و�ل�شتمر�ر على هذ� �لنحو يف تقدمي �إبد�عها. 

ت�شكل جميع �لثقافات جزء�ً ل يتجز�أ من �لرت�ث �مل�شرتك لالإن�شانية. وتتحدد �لذ�تية �لثقافية لكل �شعب، وترثى من خالل   .4
�لت�شال برت�ث �ل�شعوب �لأخرى وِقَيمها. فالثقافة حو�ر، وتبادل لالأفكار و�خلرب�ت، وتقديٌر للِقَيم و�لتقاليد �لأخرى. وهي 

تذبل ومتوت عندما تفر�ش عليها �لعزلة.

ل تفر�ش �لِقَيم �لعاملية، ب�شورة جمردة، من جانب ثقافة بعينها؛ ولكنها تنبثق من خرب�ت �شعوب �لعامل جمعاء وتوؤكد ذ�تية   .5
كل �شعب منها. ول �شبيل �إىل �لف�شل بني �لذ�تية �لثقافية و�لتعدد �لثقايف.

ُد بيَنها، بل �إنها ت�شجع عليه، و�لعرت�ُف  �إن �ل�شمات �لذ�تية �ملتميزة ل حَتوُل دوَن �لتقاء �ل�شعوب حول �لِقَيم �لعاملية �لتي توِحّ  .6
َمة �لتنوع �لثقايف و�ُشد�ه. بوجود ذ�تيات ثقافية متعددة هو حُلْ

يرى �ملجتمع �لدويل �أن من و�جبه �أن ي�شهر على �حلفاظ على �لذ�تية �لثقافية لكل �شعب وعلى �لدفاع عنها.  .7

ي�شتلزم هذ� كله �شيا�شًة ثقافيًة تكفل حمايَة ذ�تية كل �شعب وتر�ثه �لثقايف، وت�شجيعها؛ و�لنظر �إىل �لأقليات �لثقافية و�إىل   .8
�إفقار  على  ينطوي  تدمرَيها  �أو  جمموعة،  �أي  ثقافة  �إهماَل  فاإن  ؛  �لكاِمَلنْيِ و�لتقدير  �لحرت�م  بعني  �لأخرى  �لعامل  ثقافات 

�لب�شرية جمعاء.
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ينبغي �أن ُيعرَتف لكل �لثقافات بامل�شاو�ة يف �إطار �لكر�مة؛ وينبغي �أن ُيعرَتف لكل �شعب، وكل جمتمع ثقايف بحقه يف تاأكيد   .9
ذ�تيته �لثقافية، ويف �شونها وكفالة �لحرت�م �لو�جب لها.

لكن �لتغري�ت �لتي ترتبت على ظاهرة �لعوملة كان لها �أبلغ �لتاأثري يف �لثقافة و�لهوية �لثقافية. 

بالرغم من عدم �لتفاق على تعريف يلقى َقبوًل بني در��شي �لعوملة و�ملهتمني بها، ورغَم عدم �لتفاق على كونها ظاهرة قدمية �أو 
جديدة؛ فال �شك �أنها �شكلت مرحلة من �ملر�حل �لتي ترتب عليها طائفٌة و��شعة من �ملتغري�ت �لقت�شادية و�لجتماعية، و�ل�شيا�شية 
�مل�شتجدة، و�لتي مل تاأَلْفها �ملجتمعات �لب�شرية من قبُل، لذ� يوؤكد بع�ش �لباحثني على كونها عملية ذ�ت نتائج �أدت �إىل "�إ�شفاء 
حتولت على كل جزء يف �ملجتمع ويف �ل�شيا�شة ويف �لقت�شاد" و�أنها عملية توؤدي فيها �لتكنولوجيا و�لقت�شاد، و�لأعمال �لتجارية 
و�لت�شالت، بل و�ل�شيا�شة �إىل تقوي�ش حو�جز �ملكان و�لزمان �لتي طاملا ف�شلت بني �شعب من �ل�شعوب " ]�نظر، جون ر�ل�شتون 

�شول، �نهيار �لعوملة و�إعادة �خرت�ع �لعامل، ترجمة حممد �خلويل: �ش 50[. 

ب�شاأنها؛ تعدد�ً  �لتي قيلت  �لتعريفات  �أبعاد متعددة ومتنوعة، وهذ� ما يف�شر تعدد وتنوع  – عملية ذ�ت  َثم  – ِمن  �لعوملة  �إن 
يختلف باختالف ز�وية �لنظر �لتي ينطلق منها �لباحث يف روؤيته للعوملة، وقد و�شل – هذ� �لتعدد – �إىل َحِدّ �لغمو�ش و�للتبا�ش؛ 
فهناك �لعوملة �لقت�شادية، و�لعوملة �لتكنولوجية، و�لعوملة �ل�شيا�شة، و�لعوملة �لإعالمية... �إلخ ]�نظر على �شبيل �ملثال عامل �لفكر، 

�لعدد �لثاين، �ملجلد �لثاين، �أكتوبر / دي�شمرب 1999، بعنو�ن �لعوملة ظاهرة �لع�شر[. 

ودون �لدخول يف تفا�شيل هذه �لتعريفات؛ فما ينبغي �لتاأكيد عليه هو �أن �لعوملة عملية ذ�ت �أبعاد متعددة ومتد�خلة ومت�شابكة 
فهي: 
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- ذ�ت ُبعٍد �قت�شادي؛ يتمثل يف �شهولة �نتقال �ل�شلع و�خلدمات وروؤو�ش �لأمو�ل و�لتكنولوجيا بني �لدول و�ملجتمعات، �أو ما 
ُيَعرف بـ "عوملة عمليات �لإنتاج و�ل�شتهالك و�لتوزيع". بحيث بات �لعامل �أ�شبه ب�شوق كبري.

- ذ�ت ُبعٍد تكنولوجّي؛ يتمثل يف �لثورة �لتكنولوجية، وما ترتب عليها من متكني �لدول و�ملجتمعات من �ل�شرت�ك يف ف�شاء 
تكنولوجي و�حد ي�شمح ب�شهولة تدفق �ملعلومات و�لتقنيات بينها. 

ذ�ت ُبعٍد �شيا�شّي، يتجَلّى يف تغري قو�عد �للعبة �ل�شيا�شية؛ مبوجب �لتحولت �لتي طر�أت على �لنظام �لعاملي �أو " �لعوملي"   -
�لذي ر�فقها. وحتوله من عامَل ُثنائّي �لقطب �إىل عامَل �أُحادّي �لقطب؛ يعمل حتت مظلة �لأمن �لأمريكي؛ وما ترَتّب على 

ذلك من تر�جع �شيادة �لدولة �لوطنية، وتغري مفهوم �لأمن و�ل�شيادة �لوطنية، يف �ملجالت �ل�شيا�شة و�لقت�شادية و�لثقافية.

ل �لثقافة �إىل �شلعة  ذ�ت ُبعٍد ثقايّف؛ يتمثل يف بروز ثقافة عوملية �لطابع، ذ�ت توجه ��شتهالكّي، وطغيان ثقافة �ل�شورة، وحتُوّ  -
جتارية تخ�شع لآليات �ل�شوق، مثلها يف ذلك مثل �أي �شلعة جتارية �أُخرى. 

تت�شم هذه �لأبعاد بعالقٍة ذ�ِت طبيعة تفاعلية؛ توؤثر يف بع�شها �لبع�ش، وتتفاعل مع بع�شها �لبع�ش. ومن �ل�شعب حتديد �أين 
؛ ذلك �لبعد �لذي يتمثل  ومتى يبد�أ تاأثري ُبعٍد ُمّعنٍي من هذه �لأبعاد ومتى ينتهي. خذ– على �شبيل �ملثال - �لُبعَد �لقت�شادَيّ
يف حرية تبادل و�نتقال روؤو�ش �لأمو�ل و�ل�شلع و�خلدمات، وحتول �لعامل �إىل "�شوق كبري" لكن هذ� �لنتقال مل يكن ممكناً لول 
ما �أتاحته ثورة �لت�شالت؛ و�لأمر نف�شه ينطبق على �شرعة �لتدفق �لإعالمي و�ملعلوماتي �لذي مل يكن ممكناً لول �لثورة �لعلمية 

و�لتكنولوجية، وثورة �ملعلومات. 

لكن ما يهمنا - يف هذ� �ل�شياق - �لتاأثرُي �لذي تركته �لعوملة يف �لثقافة، ويف �لهوية �لثقافية. 
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ُعد �لقت�شادية و�لجتماعية، و�ل�شيا�شية �لأُخرى.  ل �شك �أن ما �أحدثته على �شعيد �لثقافة يرتبط �رتباطاً وثيقاً مبا حدث يف �ل�شُ
�لكويّن  �مل�شتوى  على  �لثقافية،  �لتدفقات  من  �أ�شكال  خم�شة  �إىل  �أف�شت  قد  �لعوملية  �أن" �لثقافة  �إىل  �آبادوري  "جون  ويذهب 
]�نظر، �آرجون �آبادوري، �لتباين و�لختالف يف �لقت�شاد �لثقايّف �لعاملّي، يف: ثقافة �لعوملة، �لقومية و�لعوملة و�حلد�ثة، �إعد�د مايك 

فيذر�شتون، ترجمة عبد �لوهاب علوب، �ملجل�ش �لأعلى للثقافة، �لقاهرة، 2000، �ش �ش 284- 289[ متثلت يف: 

- �لنطاقات �لعرقية: يف تدفق �ل�شائحني و�ملهاجرين، و�لالجئني و�ملَنفيني، و�لعمال �ملغرتبني وغريهم من �ملتنقلني �لذي باتو� 
ميثلون �إحدى �ل�شمات �لأ�شيلة للعامل، ويوؤِثّرون يف �شيا�شة �لدول، يف �ل�شيا�شة بني �لدول بدرجة غري م�شبوقة. 

- �لنطاقات �لتقنية: يف �ل�شورة �لعاملية للتكنولوجيا �لتي تتحرك حالياً ب�شرعات عالية عرب �أنو�ع �شتى من �حلدود كانت مغلقة 
فيما م�شى. 

- �لنطاقات �ملالية: يف �لتدفقات �لهائلة للنقود، وحتويل روؤو�ش �لأمو�ل �لذي �أ�شبح يتم ب�شرعة �لربق. 

- �لنطاقات �لإعالمية: �لتي ت�شري �إىل توزيع �لقدر�ت �لإلكرتونية على �إنتاج �ملعلومات وبّثها يف �ل�شحف و�ملجالت، و�ملحطات 
�لتليفزيونية و��شتديوهات �لإنتاج �ل�شينمائي، وت�شري �أي�شاً �إىل �شور �لعامل �لتي ر�َشمْتها و�شائل �لإعالم. 

- �لنطاقات �لإيديولوجية: يف تدفق �لأفكار و�ل�شور �ملرتبطة باحلرية و�لتنوير و�حلقوق و�لدميقر�طية. 

�لثقافات �لوطنية، جملة عامل  �أحمد ز�يد، عوملة �حلد�ثة وتفكيك  بالتف�شيل،  ]�نظر  تت�شم ثقافة �لعوملة مبجموعة من �ل�ِشمات 
�لفكر، �لعدد 1، �ملجلد، 32، يوليو- �شبتمرب 2003، �ش �ش 18[ تتمثل يف: 
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فهي ثقافة ي�شاحبها يف �لغالب خطاٌب تقنّي وعلمّي؛ فهي تنقل عرب �لو�شائل �لت�شالية �حلديثة، وتكون ذ�ت طبيعة موجهة   �أ. 
�شور  "تدعيم  ثقافية  �حلديثة" �أو  للثقافة  �لهيمنة  وخلق  "�لأدجلة  "�لربح" و�شيا�شية  �قت�شادية  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  ت�شعى 

خا�شة، وخلق ذهنيات معينة".

وهي نخبوية ُتـَفر�ش من �أعلى، دوَن �أن يكون لها قاعدة �شعبية، ول تعرب عن حاجات حملية، ول تلتزم باأ�شكال وم�شمون   ب. 
�لرت�ث �لثقايف �لتي تنتقي منه. 

�إنها ت�شاعد على تركز �لقوة؛ و�لقوة هنا لي�شت قوة �شيا�شية فح�شب، بل قوة �لتكنولوجيا �ملرتبطة بامل�شروعات �ل�شناعية ذ�ت   ج. 
�ل�شبغة �لكونية ك�شبكات �لكمبيوتر و�لإنرتنت. وهي ما يطلق عليه "تقنيات �لعوملة". 

�رتباطها �لوثيق بثقافة �ل�شتهالك؛ فالعمليات �ملرتبطة بن�شر �حلد�ثة ت�شاعد على ن�شر�لِقَيم و�لرموز، و�أ�شاليب �ل�شلوك �ملرتبطة   د. 
بال�شتهالك، وتفر�ش على �ملجتمعات �لو�قعة يف �إطار �حل�شار�ت غري �لغربية �شور�ً من �ل�شتهالك مل تكن لتعرفها. وتخلق 

منه �أ�شلوباً للتميز �لجتماعي وتدفع �لنا�ش دفعاً نحو �لتقليد و�لتناف�ش �ل�شتهالكي.

 هـ. تعمل ثقافة �لعوملة �إىل خلق مناذَج و�شوٍر موّحدة عرب �لعامل، وتدعم نظاماً لل�شور �لذهنية حول مو�شوعات خا�شة لها عالقة 
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بال�شوق �لر�أ�شمايل. 

ِم  لقد �أدت �لعوملة – بناء على ذلك - �إىل تفكيك طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لهوية من ناحية، و�ملكان من ناحية �أُخرى. وَف�شْ
ت - على �شعيد �ل�شيا�شة  ُعَرى �لعالقة بني �لثقافة وحميطها �لوطنّي �لقومّي ل�شالح ثقافة ذ�ت طبيعة عوملية. و�إذ� كانت �لعوملة �أَدّ
و�لقت�شاد - �إىل تر�جع �شلطة و�شيادة �لدولة، فاإنها �أّدت - على �ل�شعيد �لثقايف - �إىل �نتهاء عهد �ل�شيادة �لثقافية، و�إىل متزيق �لهوية 
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– على  �إر�دَة �لهيمنة و�لأمركة على �لعامل. و�أ�شبحت  �لثقافية ل�شالح ثقافة �لعوملة؛ لأن �لعوملة تعك�ش - فيما يرى �لبع�ش - 
، وعدو�ٍن رمزٍيّ على �شائر �لثقافات" وتعمل على "�إفر�غ �لهوية �جلماعية من كل حمتوى  �ل�شعيد �لثقايف – ِفعَل �غت�شاٍب ثقايٍفّ
�لثقافية:  �لعوملة و�لهوية  بلقزيز،  �لنا�ش بعامل �لالوطـن و�لال�أمة و�لالدولة" ]�نظر، عبد �لإله  للتفتيت و�لت�شتيت،. لريبط  ويدفع 
عوملة �لثقافة �أم ثقافة �لعوملة، يف: �لعرب و�لعوملة، حترير �أ�شامة �خلويل، �ش �ش 318 – 319، حممد عابد �جلابري، �لعوملة و�لهوية 

�لثقافية: ع�شر �أطروحات، مرجع �شابق[.

ت �لعوملة �إىل �نتهاء عهد "�لهويات �لثقافية �لنقية" �أو "�لنقاء �لثقايف" و�لنتقال �إىل عهد "�لهجنة �لثقافية". فمن �ل�شعوبة  �أَدّ
�أو تخ�ش�ش علمي و�حد قادر على تف�شري طبيعة  �أطار نظري،  �أي�شاً وجود  �أو حملية نقية. ومن �ل�شعوبة  �حلديث عن ثقافة وطنية 

�لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية، لأننا �أ�شبحنا نعي�ش ع�شر �لتهجني �لثقايف و�لهوية �مللتب�شة.

تعريف �لتهجني باأنه: "�لطرق �لتي تنف�شل بها �ل�شيغ عن �لتطبيقات �لقائمة، وترتبط ب�شيغ جديدة، و�أنها مزيج من �لظو�هر 
�لتي ُيعتَقُد �أنها خمتلفة وم�شتقلة. و�لثقافات �لهجينة هي �لثقافات �لتي تقوم بال�شرورة على م�شدرين تاريخيني �أو �أكرث، غالباً ما 
تكون م�شادر �شديدة �لختالف �أ�شاًل ]�نظر، �لعوملة و�لتهجني، جان نيدرفني بيرت�ش، يف: حمدثات �لعوملة، �إعد�د مايك فيذر�شتون 

و�آخرون، ترجمة عبد �لوهاب علوب، �ملجل�ش �لأعلى للثقافة، �لقاهرة، 2000[.

�ش لنقاء �ل�شيء �أو  �إن �لتهجني عك�ش �لنقاء. وكلما ز�دت عملية �لتهجني �أدى ذلك �إىل �ختفاء �لعنا�شر �جلوهرية �لتي توؤ�ِشّ
ى �إىل خفوت �لنقاء �لأ�شلي؛ ي�شتوي هذ� �لأمر يف �ملجتمع ويف �لثقافة، كما يف علم �لأحياء.  �لظاهرة، و�أَدّ

؛ لأننا  وهذ� هو حال �لثقافة و�لهوية �لثقافية يف زمن �لعوملة، حيث بات من �ل�شعب �حلديث عن هوية ثقافية ذ�ت طابع نقٍيّ
نعي�ش – كما يقول هومي بابا "يف ف�شاء �ملابني، �أو �لف�شاء �لبيني �ملتد�خل" ]�نظر، هومي بابا، موقع �لثقافة: �ش 52[.
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 لكن �إذ� كانت �لعوملة قد �أدت بالفعل �إىل �شعوبة وجود هوية ثقافية نقية؛ فهل يعني ذلك زو�ل �حلق يف �لبحث عن �ملحافظة 
على �لهوية �لثقافية؟ 

�لإجابة بالنفي قطعاً؛ فمن حق كل جمتمع من �ملجتمعات، ومن حق �أبناء �لوطن �لو�حد �أن يبحثو� عن �مل�شرتك �لثقايف �لذي 
تِهِم �لثقافية، ويحافظو� عليها من غري تع�شب �أو �نغالق؛ هذ� ما يوؤكد  �ش خل�شائ�شهم �جلوهرية، �لتي متثل ُلَبّ ُهوَيّ يجمعهم، ويوؤ�ِشّ
عليه �إعالن �ليون�شكو �لعاملي ب�شاأن �لتنوع �لثقايف بخا�شة – وهذ� هو �لأهم – �أن �لعوملة قد �أخفقت يف �إجناز �لكثري مما وعدت به 

]�نظر، جون ر�ل�شتون �شول، �نهيار �لعوملة و�إعادة �خرت�ع �لعامل، ترجمة حممد �خلويل[.





الف�سل اخلام�ص

التنمية الثقافية
ــرات امُلحّددات وامُلوؤ�سّ
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مقدمة 
�أو�شحت �لف�شول �ل�شابقة كيف �أ�شبحت �لثقافة تقع يف قلب عملية �لتنمية، و�أنها َغَدت �لقاطرة �لتي ت�شُدّ �لتنميَة �مل�شتد�مة، 
وتعمل على بلوغها، و�أن تعيني طبيعة �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية، وتعيني حدود هذه �لعالقة وكيف ومتى و�أين يتم تطبيقها على 
�أر�ش �لو�قع، تو�جه �لعديَد من �ل�شعوبات. �لعالقة و�أو�شحت �أن �لثقافة و�لُهوَيّة– �لتي متثل ُلَبّ �لتنمية �مل�شتد�مة وجوَهرها– 

تتعر�ش للعديد من �لتحديات مبوجب �لتغري�ت �لتي ترتبت على ظاهرة �لعوملة. 

لكن يظل �ل�شوؤ�ل قائماً: كيف ميكن حتقيق �لتنمية �لثقافية على �أر�ش �لو�قع؟ وما طبيعة �ملوؤ�شر�ت �لتي ميكن �لتعويل عليها، 
�شو�ء لتحديد �أبعاد �لتنمية �لثقافية، �أو لتفييم وقيا�ش مدى حتققها على �أر�ش �لو�قع؟ 

�إن �لإجابة على هذ� �لت�شاوؤل هو �لهدف �لأ�شا�شي لهذ� �لف�شل؛ و�شوف يتم ذ�ك من خالل:

�أ�ًل: معنى �لتنمية �لثقافية �مدد�تها. 

ثانيًا: موؤ�سر�ت �لتنمية �لثقافية. 
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اأوًل: معنى التنمية الثقافية وحمدداتها
ت �لتطور�ت �لتي ترتبت على ف�شل مناذج �لتنمية �لتي �نتهجت �ملنحى �لقت�شادي يف �لتنمية، �إىل بروز �لهتمام بالثقافة  �أَدّ
يف حتقيق عملية �لتنمية. خا�شة �إذ� نظرنا �إىل �لثقافة بو�شفها "جممل �ل�شمات �ملميزة، �لروحية و�ملادية و�لفكرية و�لعاطفية، �لتي 
يت�شف بها جمتمع �أو جمموعة �جتماعية، وعلى �أنها ت�شمل - �إىل جانب �لفنون و�لآد�ب - طر�ئَق �حلياة و�أ�شاليَب �لعي�ش معاً، وُنُظَم 
�لِقَيم و�لتقاليد، و�ملعتقد�ت" ]�ليون�شكو 2002[. فالثقافة– �إذن– ترتبط بكل جو�نب �حلياة �لجتماعية و�ل�شيا�شية و�لفكرية، ول 

ميكن حتقيق �لتنمية �لثقافية من دون �لنهو�ش بهذه �جلو�نب كافة. 

يرتتب على ذلك �شعوبة و�شع تعريف �إجر�ئي حمدد للتنمية �لثقافية؛ يت�شح ذلك �إذ� تاملنا معنى �لتنمية �لثقافية - كما حددها 
رف هذ� �لتقرير �لتنمية �لثقافية بو�شفها: "كل ما من �شاأنه �أن ي�شهم يف كل جمال من  �أول تقرير عربي للتنمية �لثقافية - �إْذ ُيِعّ
جمالت �لن�شاط �لإن�شاين يف ن�شر ِقَيم جمتمع �ملعرفة، وحتديث �لنظم و�لو�شائل و�لأدو�ت �لكفيلة با�شتنفار �لعقل �لعربي، وتوظيف 

قو�ه من ناحية، و�لرتقاء بالوجد�ن �لعربي من ناحية �أخرى. ]�لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية، 2008، �ش 10[.

فَمْن ذ� �لذي ي�شتطيع �أن يحّدد �إجر�ئياً معنى جمالت �لن�شاط �لإن�شاين؟ وَمن ذ� �لذي مُيِْكنه حتديَد "��شتنفار �لعقل �لعربي" 
حتديد�ً �إجر�ئياً؟ ناهيك عن كيفية حتديد �لرتقاء بالوجد�ن �لعربي!

�إطار  بالتف�شيل،  ]�نظر  �لتنمية  عملية  �لثقافة يف حتقيق  تو�شح– �إجر�ئياً– َدوَر  �لتي  �لأبعاد  بتحديد  ذلك  �ُش عن  ُنعِوّ لكننا 
�لإح�شاء�ت �لثقافية لليون�شكو 2009 [: 
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مثل  �لقت�شادية،  �نعكا�شاتها  خالل  من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  دعم  على  �لكاملة  بالقدرة  للمجتمع  �لثقافية  �لأ�شول  تتمتع  	•
�ل�شناعات �لثقافية وم�شاهمتها يف �لتن�شيط �لجتماعي و�لثقايف. 

بني  �مل�شاو�ة  حتقيق  يف  ِبَدوره  ي�شاعد  وهذ�  �لإنتاجية؛  �لن�شاطات  يف  للم�شاهمة  و�ل�شباب  للن�شاء  ُفَر�شاً  �لثقافة  ُر  توِفّ 	•
�جلن�شني.

�ل�شوء على  ت�شلط  �لتي  �لأ�شوَل  د  ُيج�ِشّ �لثقايف  �ملال  ر�أ�ش  لأَنّ  �لثقايف؛  �ملال  ر�أ�ش  تكوين  �لفاعلَة يف  �لأد�َة  �لثقافُة  ُتَعُدّ  	•
�أو  �لروحية،  �أو  �جلمالية  �لطبيعة  ذ�ت  �لقيم  تلك  �أو  و�لتقاليد،  و�ملعتقد�ت  �ملمار�شات  �أو  بالأفكار،  �ملرتبطة  �لثقافية  �لقيم 

�لرمزية.

د �شبكَة �لعالقات �لجتماعية بني �لأفر�د �ملنبنية  ُتَعُدّ �لثقافُة �لأد�َة �لفاعلة يف تكوين ر�أ�ش �ملال �لجتماعّي �لذي ُيج�ِشّ 	•
�لإبد�ع  ت�شجيع  �إىل  يوؤدي  ما  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  و�لنخر�ط يف  �مل�شاركة  ز  ُتعِزّ و�لتي  و�لتعاون،  �ملتبادلة  �لثقة  على 

�لفردي و�جلماعي. 

وميكننا يف �شوء ذلك �لقول: �إن حتقيق �لتنمية �لثقافية يتقاطع مع حتقيق �لتنمية �لإن�شانية وبخا�شة �إذ� و�شعنا يف �عتبارنا �أن 
�ملعرفة و�لثقافة َغَدْت َحجَر �لز�ويِة يف حتقيق �لتنمية �لإن�شانية، بو�شفها �أد�ًة لتو�شيع خيار�ت �لب�شر وقدر�تهم، مع مالحظة �أن تو�شيع 
خيار�ت وقدر�ت �لب�شر هو �ل�شبيُل �جلوهرُيّ لتحقيق �لتنمية �لإن�شانية. و�أن �ملعرفة هي �شبيل بلوغ �لغايات �لإن�شانية و�لأخالقية 
�لقت�شادية  للتحولت  قوياً  حُمركاً   - متز�يدة  ب�شورة  �أ�شبحت   - �ملعرفة  �أن  كما  �لإن�شانية.  و�لكر�مة  و�لعد�لة،  �حلرية  �لُعليا: 
�إقامة  ]�نظر تقرير �لتنمية �لن�شانية �لعربية، نحو  و�لجتماعية. وَثمَة ر�بطٌة قوية بني �كت�شاب �ملعرفة و�لقدرة �لإنتاجية للمجتمع. 



80

ْف �إىل ذلك �أن �لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية جعل �لتنمية �لثقافية قرين جمتمع �ملعرفة ]�نظر  جمتمع �ملعرفة، 2002[. �أ�شِ
�لتقرير، �ش 10[.

�إّن حتقيق �لتنمية �لن�شانية يتقاطُع مع حتقيق �لتنمية �لثقافية؛ فاإن حتقيق �لتنمية �لثقافية ي�شتلزم �لنهو�ش بقطاعات �أُْخرى؛ وياأتي 
على ر�أ�شها �لتعليُم �لذي ُيعُدّ �لو�شيلَة �لأ�شا�شيَة لتكوين ر�أ�ش �ملال �ملعريف، و�ل�شحُة بو�شفها و�شيلًة من �أهم �لو�شائل لتكوين ر�أ�ش 

�ملال �لب�شري، و�لقت�شاُد وخا�شًة َقِيم �لعمل و�لإجناز و�لدخار، و�ل�شيا�شُة يف �حلرية و�مل�شاركة بو�شفهما طريق �ملعرفة و�لإبد�ع.

�لتعليم، و�لإعالم  �لتو�يل:  �لثقافية؛ وهي على  �لتنمية  ِعماُد  �أ�شا�شية هي  �لثقافية على خم�ش مقومات  �لتنمية  تقرير  ويوؤكد 
بتجلياته �ملقروؤة و�ملرئية و�لرقمية، وحركة �لـتاأليف و�لن�شر، و�لإبد�ع بتجلياته يف �لأدب و�ل�شينما، و�مل�شرح و�ملو�شيقى، و�لِغناء. 

ويبقى �أن حتقيق �لتنمية �لثقافية مرتهن بوجود �شيا�شة ثقافية توؤكد على َدور �لثقافة و�ملعرفة يف حتقيق �لتنمية �لإن�شانية. وبخلق 
�لنتفاع  من  �لنا�ش  جميع  �إمكانيات  تو�شيع  �إىل  �لر�مية  و�لو�شائل  �لأن�شطة  وتدعم  �شوره،  كافة  يف  �لإبد�ع  ت�شجع  مالئمة  بيئة 

بالثقافة.
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ثانيا: موؤ�سرات التنمية الثقافية: 
تبدو �أهمية �ملوؤ�شر�ت �خلا�شة بالتنمية �لثقافية يف �أنها متكننا من حتديد وقيا�ش �أبعاد �لتنمية و�لثقافية، ومدى حتققها على �أر�ش 

�لو�قع، وتقييم �لآثار �لتي �أحدثْتها. 

لكن حتديد هذه �ملوؤ�شر�ت �أمر غاية يف �ل�شعوبة، خا�شًة �إذ� �أخذنا يف �عتبارنا تعريف �لتنمية �لثقافية - �لذي �أ�شرنا �إليه - و�لذي 
ينظر �إىل �لتنمية �لثقافية بو�شفها "كل ما من �شاأنه، �أن ي�شهم يف كل جمال من جمالت �لن�شاط �لإن�شاين يف ن�شر ِقَيم جمتمع 
�ملعرفة، وحتديث �لنظم و�لو�شائل و�لأدو�ت �لكفيلة با�شتنفار �لعقل �لعربي وتوظيف قو�ه من ناحية، و�لرتقاء بالوجد�ن �لعربي من 

ناحية �أخــــرى" ]�لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية، 2008، �ش 10[.

فما �ملوؤ�شر�ت �لتي ميكن و�شعها لقيا�ش، �أو تقييم ��شتنفار �لعقل �لعربي، وتوظيف قو�ه؟ وما �ملوؤ�شر�ت �لتي ت�شلح لقيا�ش �أبعاد 
�لوجد�ن �لعربي؟ 

بناًء على تعريف �لتنمية �لثقافية هذ�- و�شَع موؤ�شر�ٍت تغطي كل  بالتنمية �لثقافية ي�شتلزم -  �أن و�شع موؤ�شر�ت خا�شة  يبدو 
جمالت �لن�شاط �لإن�شاين. �إننا نذكر ذلك على تاأكيد �شعوبِة و�شِع موؤ�شر�ٍت تقي�ُش كَلّ �أبعاِد �لتنمية �لثقافية. ومما يزيد من هذه 

�ل�شعوبة:

�أن حتقيق �لتنمية �لثقافية ي�شتلزم - كما �أ�شرنا - �لنهو�َش بالعديد من �لقطاعات �لأُخرى من �لتعليم و�ل�شحة، و�لقت�شاد   .1
هذه  تغطي  موؤ�شر�ت  على  �لثقافية  �لتنمية  موؤ�شر�ت  ��شتمال  �شرورَة  يعني  �لذي  �لأمُر  �إلخ؛  و�ل�شيا�شة...  و�لإعالم، 

�ملجالت.
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�لتد�خل �ل�شديد و�لتقاطع بني موؤ�شر�ت �لتنمية �لثقافية وموؤ�شر�ت �لتنمية �لب�شرية، يف �شوء طبيعة �لتد�خل و�لتقاطع �لذي   .2
�أكدنا عليه بني �لتنمية �لثقافية و�لتنمية �لإن�شانية. 

�شعوبة حتديد جمالت �لثقافة و�لن�شاط �لثقايف.  .3

�لثقافية  و�خلدمات  فال�شلع  �لأخرى.  و�خلدمات  �ل�شلع  من  �لثقافية، عن غريها  و�خلدمات  �لثقافية  �ل�شلع  طبيعة  �ختالف   .4
حتمل ِقَيماً فنية وجمالية، ورمزية وروحية. وهو ما ل يتو�فر - يف �لغالب- بالن�شبة لل�شلع و�خلدمات غري �لثقافية ]�نظر، �إطار 

�لإح�شاء�ت �لثقافية لليون�شكو، 2009، �ش 22[.

�إن �لثقافة حتتوي على جو�نب من �ل�شعب قيا�شها، خا�شة �جلو�نب �لالمادية، كاملعتقد�ت و�لِقَيِم و�ملعايري، وكافة �أ�شكال   .5
�لرت�ث غري �ملادي �لذي يحتوي على "كافة �ملمار�شات و�لت�شّور�ت، و�أ�شكال �لتعبري و�ملعارف، و�ملهار�ت وما يرتبط بها من 
�آلت وِقَطع و�شناعات حرفية، و�أماكن ثقافية تلك �لتي تعتربها �ملجتماعات و�جلماعات، و�أحيانا �لأفر�د - جزء�ً من تر�ثهم 
]�ملرجع   ." با�شتمر�ريتها  و�ل�شعــــوَر  بالهوية  �لإح�شــا�َش  لديهم  وُينّمي  جيل،  بعد  جياًل  �لأجيال  وتتو�رثه  �ملادي.  غري 

�ل�شابق، �ش، 88[.

ة بالعديد من جو�نب �لثقافة، يف كثري من �لـبلد�ن.  عدم تو�فر قو�عد بيانات خا�شَّ  .6

وتت�شح �شعوبة و�شع موؤ�شر�ت خا�شة بالتنمية �لثقافية– مرًة �أُخرى– �إذ� ��شتعر�شنا �أبرَز �ملحاولت �ملبذولة يف هذه �ل�شدد. 

لكننا  للعام )2009(.  �لعربي  �ملعرفة  وتقرير  �لعربية،  �لإن�شانية  �لتنمية  تقارير  �ملوؤ�شر�ت وك�شفها يف  بع�ش هذه  وميكننا معرفة 
�شنكتفي بعر�ش �ملوؤ�شر�ت �لتي �أخذ بها �لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية )2008(. على �أ�شا�ش:
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�إن �لتقرير ذ�ته ُيَعُدّ �أول تقرير عربي خا�ش مبو�شوع �لتنمية �لثقافية يف �لوطن �لعربي.  .1

وجه  على  �لثقافية  بالتنمية  خا�شة  موؤ�شر�ت  هي  �لتقرير  �عتمدها  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  ذلك– �أن  على  �ملفرت�ش– بناء  ومن   .2
�حل�شر.

ومن �ملفرت�ش �أن هذه �ملوؤ�شر�ت تغطي جو�نب �لتنمية �لثقافية كلها.  .3

ويحدد �لتقرير �ملوؤ�شر�ت �خلا�شة بالتنمية �لثقافية بناًء على حتديده مقوماِت �لتنمية �لثقافية ذ�تها؛ وذلك على �لنحو �لتايل: 

فقط. �لعايل  �لتعليم  على  م  �ملقِوّ هذ�  ��قت�سر  �لتعليم  	•

��لرقمية. ��ملرئية  �ملقر�ءة  بتجلياته  �لإعالم  	•

��لن�سر. �لـتاأليف  حركة  	•

��لغناء. ��ملو�سيقى,  ��مل�سرح  ��ل�سينما,  �لأدب  يف  بتجلياته  �لإبد�ع  	•

بناء على هذ� �لتحديد مت و�شع موؤ�شر�ت فرعية لكل مقوم من هذ� �ملقومات، ويحتوى كل مقوم على موؤ�شر�ت فرعية؛ وذلك 
على �لنحو �لتايل:

بالتعليم: �خلا�سة  �ملوؤ�سر�ت  	•
�لعربية.  �لبلد�ن  باجلامعات يف  �لطالب  �لتحاق  معدلت  وتطور  �لعربية،  �لبلد�ن  �جلامعات يف  بتطور  موؤ�شر�ت خا�شة   o
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وتطور �أعد�د �لهيئة �لتدري�شية، وعدد �أ�شاتذة �لتعليم �لعايل، ويحتوى كل موؤ�شر من هذه �ملوؤ�شر�ت �أي�شا على �لعديد 
من �ملوؤ�شر�ت �لفرعية �لأخرى. ]�نظر عناوين قائمة �جلد�ول �خلا�شة بذ�ك �ش 729 - �ش 731[.

بالإعالم: �خلا�سة  •	�ملوؤ�سر�ت 
مليون  كل  ون�شيب  �لعربية،  �ل�شحفية  �ملوؤ�ش�شات  لبنية  �لأ�شا�شي  �لهيكل  حيث  من  بال�شحف،  خا�شة  موؤ�شر�ت   o
مو�طن من �ل�شحف �ليومية و�لأ�شبوعية د�خَل �لدول �لعربية، وعدد �لن�شخ �ملوزعة من �ل�شحف د�خل �لدول �لعربية، 

ويحتوي كل موؤ�شر من هذه �ملوؤ�شر�ت على �لعديد من �ملوؤ�شر�ت �لفرعية. ]�لتقرير، �ش733-732[.

د�خَل  �ملو�طنني  ون�شيب  �لعربي،  �لوطن  يف  �لتليفزيون  �أنظمة  �فتتاح  تاريخ  حيث  من  بالتليفزيون،  خا�شة  موؤ�شر�ت   o
من  �لعديد  على  �ملوؤ�شر�ت  هذه  من  موؤ�شر  كل  ويحتوي  �لتليفزيونية،  و�لقنو�ت  �لتليفزيون،  �أجهزة  من  �لعربية  �لدول 

�ملوؤ�شر�ت �لفرعية. ]�لتقرير، �ش733-732[.

�لعربية. �لدول  يف  �لكّمي  تطورها  معدلت  حيث  من  و�خلليوية،  �لثابتة  بالهو�تف  خا�شة  موؤ�شر�ت   o

موؤ�شر�ت خا�شة بالإنرتنت، وتطور عدد �أجهزة توفري خدمة �لإنرتنت، ويحتوي كل موؤ�شر من هذه �ملوؤ�شر�ت على �لعديد من 
�ملوؤ�شر�ت �لفرعية. ]�لتقرير، �ش734-733[.

��لن�سر: بالتاأليف  خا�سة  •	�ملوؤ�سر�ت 
�لعربي. �لوطن  يف  �لأّمية  لت  مبعَدّ ة  خا�شَّ موؤ�شر�ت   o
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�لعربي. �لوطن  يف  و�لكتب  و�ملن�شور�ت  باملطبوعات  خا�شة  موؤ�شر�ت   o

]�لتقرير،  �لفرعية.  �ملوؤ�شر�ت  من  �لعديد  على  �ملوؤ�شر�ت  هذه  من  موؤ�شر  كل  ويحتوي  بالنا�شرين،  خا�شة  موؤ�شر�ت   o
�ش736-734[.

بالإبد�ع:  �خلا�سة  •	�ملوؤ�سر�ت 
�لأفالم. �إنتاج  معدل  حيث  من  بال�شينما  خا�شة  موؤ�شر�ت   o

�لعربية  �لدول  ن�شيب  ومعدل  �لتليفزيزنية،  �مل�شل�شالت  �إنتاج  معدل  حيث  من  �لتليفزيونية  بالدر�ما  خا�شة  موؤ�شر�ت   o
من �إنتاج هذه �مل�شل�شالت.

هذه  �إنتاج  من  �لعربية  �لبلد�ن  ن�شيب  ومعدل  �مل�شرحيات،  �إنتاج  معدل  تطور  حيث  من  بامل�شرح  خا�شة  موؤ�شر�ت   o
�مل�شرحيات.

�لفرعية.  �ملوؤ�شر�ت  من  �لعديد  على  �ملوؤ�شر�ت  هذه  من  موؤ�شر  كل  ويحتوي  و�لغناء،  باملو�شيقى  خا�شة  موؤ�شر�ت   o
]�لتقرير، �ش736 -738[.

�لثقايف:  باحل�ساد  �خلا�سة  •	�ملوؤ�سر�ت 
�ش  ]�لتقرير  و�خلا�شـــــة"  "�حلكوميــــة،  نوعهـــــــا  ح�شب  �لعربية  �لثقافية  باملوؤ�ش�شات  خا�شة  موؤ�شــــــر�ت  	•

.]738
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]�لتقرير �ش 739[. �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لثقايف  �لإبد�ع  بجو�ئز  �خلا�شة  �ملوؤ�شر�ت  	•

يت�شح لنا من خالل هذ� �لعر�ش طبيعة �ملوؤ�شر�ت �لتي يرى �لتقرير �لعربي للتنمية �لثقافية �أنها تقي�ش �لتنمية �لثقافية، و�ملالحظ 
على هذه �ملوؤ�شر�ت �أنها تغطي حقوًل وجمالٍت متنوعًة: حقل �لتعليم و�لإعالم، و�لتاأليف و�لن�شر و�لإبد�ع، و�ملوؤ�ش�شات �لثقافية، 

وجو�ئز �لإبد�ع �لثقايف.

�إن �ملوؤ�شر�ت �ملرتبطة بهذه �حلقول، و�ملوؤ�شر�ت �لفرعية �ملرتبطة بها ميكن �أْن ت�شاهم يف قيا�ش �لتنمية �لثقافية، ويف تقييم �لآثار 
�ملرتتبة عليها يف �لو�قع. لكن يظل �أنها موؤ�شر�ت قا�شرة عن �لإحاطة بكل جو�نب �لتنمية �لثقافية، و�أنها ل تخلو من �عتباطية: فما 
�لتعليم �لأخرى. وملاذ� مل تدرج �ملوؤ�شر�ت  بالتعليم �جلامعي فقط؟ دون غريه من مر�حل  �لتقرير يكتفي،  �ملربر�ت �لتي جعلت 
�خلا�شة بال�شحة، باعتبارها موؤ�شر�ت د�لة على حقل مهم من �حلقول �لتي ت�شاهم - جنباً �إىل جنب مع �لتعليم- يف حتقيق �لتنمية 
�لثقافية؛ �أل وهو حقل ر�أ�ش �ملال �لب�شري. وتبقى �حلقيقة �لتي �أكدنا عليها يف �شياق �شابق وهي �أن هذه �ملوؤ�شر�ت - على �لرغم 
من تعددها وتنوعها- ل تغطي كل جمالت �لتنمية �لثقافية؛ بناء على ذلك �شوف نعتمد- يف تطوير بع�ش �ملوؤ�شر�ت �لتي نر�ها 
مهمة يف قيا�ش �لتنمية �لثقافية، ويف �لك�شف عن �آثارها- على �ملوؤ�شر�ت �ل�شادرة عن منظمة �ليون�شكو لعام)2009( بعنو�ن "�إطار 
�لإح�شاء�ت �لثقافية لليون�شكو لعام 2009" مع مالحظة �أن هذ� �لإطار مو�شوع لغر�ش �ملقارنات �لدولية؛ �لأمر �لذي يربر �شرورة 
تكييفه، �شو�ء يف �لتعريفات �لتي ي�شعها للمفاهيم �ملختلفة، �أو للموؤ�شر�ت �لتي يحتوي عليها، ح�شب �خل�شو�شية �لثقافية و�لُهوّية 

�لثقافية للمجتمع.



87

التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية

تعريف الثقافة لأغرا�ص اإح�سائية: 
و�لفكرية  و�ملادية،  �لدينية  �خل�شو�شيات  متنوعة من  "جمموعة  بو�شفها  �إح�شائية  للثقافة لأغر��ش  تعريفاً  �لإطار  د  ُيحِدّ �بتد�ًء 
�لِقَيم  وُنُظَم  �مل�شرتك،  �لعي�ش  وطرق  �حلياة  و�أمناط  و�لأدب،  �لفن  وت�شمل  معينة،  جمموعة  �أو  معيناً  جمتمعاً  ز  مُتِيّ �لتي  و�لعاطفية 
�لت�شرفات  قيا�ُش  �ملقابل  فاإنه ميكن يف  مبا�شرة،  ب�شورة  و�لِقَيم  �ملعتقد�ت  تلك  قيا�ُش  �ملمكن  �أنه من غري  و�ملعتقد�ت. ويف حني 
و�ملمار�شات �ملرتبطة بها؛ ومن هذ� �ملنطلق ُيّعرف �إطاُر �ليون�شكو لالإح�شاء�ت �لثقافية "�لثقافَة" من خالل حتديد وقيا�ش �لت�شرفات 
و�ملمار�شات �لناجتة عن معتقد�ت وِقَيم جمتمع معني �أو جمموعة معينة. ]�إطار �لإح�شاء�ت �لثقافية لليون�شكو لعام 2009، �ش 12[. 
لكن �لثقافة ل تقت�شر فقط على �لت�شرفات و�ملمار�شات �لناجتة عن �ملعتقد�ت و�لِقَيم، بل يجب �أن ت�شمل �لأن�شطة و�ملمار�شات 

�لثقافية �ملرتبطة بكل جمالت �لثقافة، و�أ�شكال �لتعبري �لثقايف.

ول يختلف هذ� �لتعريف عن �لتعريف �لذي ناأخذ به يف در��شتنا، لكّن �جلديَد هنا هو �لتحديد �لإجر�ئي للثقافة من منظور قابل 
ننا من قيا�ش �لأبعاد �أو �حلقول �لتي تتكون منها �لتنمية �لثقافية. للقيا�ش؛ وكونه قاباًل للقيا�ش فهذ� يعني تطوير مقايي�ش مُتِكّ

مفهوم دورة الثقافة:
ل ينف�شل حتديد �لثقافة لأغر��ش �إح�شائية قابلة للقيا�ش، عن مفهوم "دورة �لثقافة"، و�ملق�شود بدورة �لثقافة �ملر�حُل �لتي متُرّ بها 
ل ��شتخد�م كلمة "�ملَُتلّقي".  �لعمليات �ملرت�بطة للثقافة من مرحلة �لـ "�أفكار" �إىل �أن بدورة �لثقافة ت�شل �إىل "�مل�شتهلك" ونف�شِّ
وقد تكون هذه �لعمليات خا�شعة �أو غري خا�شعة لنظام موؤ�ش�شاتي، وقد تخ�شع لإد�رة �لدولة �أو ل تخ�شع لها. وتت�شمن �لدورة 
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�لثقافية خم�شة مر�حل، ذ�ت عالقة متد�خلة ومعقدة تتخذ �شكل �شبكة؛ وتتمثل هذه �لعمليات يف: 

نوعها  من  �لفريدة  �ل�شلع  و�إنتاج  �لت�شميم،  و�شركات  و�لُكّتاب،  كالنحاتني  و�مل�شامني  �لأفكار  وتاأليف  �بتكار  �لإبد�ع:   .1
كال�شناعات �حِلْرفية، و�لفنون �جلميلة.

�لإنتاج: �لأ�شكال �لثقافية �لقابلة للن�شخ كالرب�مج �لتلفزيونية، و�أدو�ت �ملتخ�ش�شني، و�لُبَنى �لتحتية، و�لعمليات �مل�شتخدمة   .2
يف تنفيذها كاإنتاج �لآلت �ملو�شيقية، وطباعة �ل�شحف.

�لن�شر: تو�شيل �ملنتجات �لثقافية - �لتي هي غالباً- من �لإنتاج �ملت�شل�شل، �إىل �مل�شتهلكني "�مُلَتلّقنَي" و�ل�شركات �لعار�شة   .3
َلة، و�ألعاب �لكومبيوتر،وتوزيع �لأفالم. وتنتقل بع�ش �ل�شلع و�خلدمات  كالبيع باجلملة، و�لبيع بالتجزئة، وتاأجري �ملو�شيقى �ملُ�شَجّ

مع �نت�شار �لتوزيع �لرقمي مبا�شرًة من �ملوؤلف �إىل �مل�شتهلك "�ملَُتلّقي".

�لعر�ش، �ل�شتقبال، �لنقل: ت�شري �إىل مكان �ل�شتهالك، و�إىل توفري �خلرب�ت �لثقافية �حلّية دون و�شاطة �إىل �جلماهري، من   .4
خالل منح �أو بيع �حلق با�شتهالك �لأن�شطة �لثقافية، �أو �مل�شاركة فيها مبا�شرة يف وقت معني كاإنتاج �ملهرجانات وتنظيمها، وُدور 
�لأوبر� و�مل�شارح، و�ملتاحف. �أما �لنقل في�شري �إىل نقل �ملعارف و�ملهار�ت �لتي قد ل ت�شتوجب �أي مبادلة جتارية، و�لتي غالباً 

ما تتخذ �شكاًل غري ر�شمي، ويت�شمن �أي�شاً نقَل �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي من جيٍل �إىل جيل.
�ل�شتهالك، �مل�شاركة: �أن�شطة �جلماهري و�مل�شاركني يف ��شتهالك �ملنتجات �لثقافية، و�مل�شاركة يف �لأن�شطة و�خلرب�ت �لثقافية   .5

كقر�ءة �لكتب، و�مل�شاركة يف �ملهرجانات، و�ل�شتماع �ىل �لر�ديو، وزيارة �ملعار�ش �لفنية.
وتتد�خل وتتفاعل �لعمليات �ملت�شلة بالدورة �لثقافية ح�شبما يت�شح من �ل�شكل �لتايل:
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�شكل )1-5(

] �نظر بالتف�شيل، �إطار �لإح�شاء�ت �لثقافية لليون�شكو لعام 2009، �ش �ش 20-19[.

�ل�ستهالك/ 
�مل�ساركة

�لإبــد�ع

�لإنتاج

�لعر�س/�لن�سر
�ل�ستقبال/�لنقل
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مفهوم جمالت الثقافة: 
ُي�شاهم حتديد جمالت �لثقافية يف معرفة �ملجالت �أو �حلقول �لتي حتتوي عليها �لثقافة. و�إن حتديد هذه �حلقول ُي�شاهم يف حتديد 
�ملوؤ�شر�ت �ملرتبطية بالتنمية �لثقافية، وحتديد �ملوؤ�شر�ت �لفرعية �لتي يحتوي عليها كل حقل من هذه �حلقول وتتكون هذه �ملجالت 
لة بها، وت�شمل �ملجالت �لثقافية �لأن�شطة، و�ل�شلع، و�خلدمات �لثقافية �لتي تدخل يف  من �ملجالت �لثقافية، و�ملجالت ذ�ت �ل�شِ
�ملر�حل �ملختلفة لنموذج �لدورة �لثقافية. �أما �ملجالت ذ�ت �ل�شلة فهي مرتبطة بتعريف �أو�شع للثقافة، وت�شمل �لأن�شطة �لجتماعية 

و�لرتفيهية، ول يحّل جمال ما مكاَن �لآَخر. 

وتتكون �ملجالت �لثقافية �ملحّددة يف �إطار �لإح�شاء�ت �لثقافية من �ملنتجات �ل�شناعية، و�لأن�شطة و�ملمار�شات �لثقافية �لتي 
ميكن جمعها حتت �ملجالت �لفرعية �لتالية:

�لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي: �ملتاحف �أو�ملتاحف �لفرت��شية على �ل�شبكة، و�لأماكن �لأثرية و�لتاريخية؛ وفيها �ملو�قع و�ملباين   .1
�لأثرية، و�ملناظر �لطبيعية �لثقافية، و�لرت�ث �لطبيعي.

فنون �لأد�ء و�لحتفالت: فنون �لأد�ء، و�ملو�شيقى، و�ملهرجانات، و�ملَعاِر�ش و�لأعياد.  .2

�لفنون �لب�شرية و�ل�شناعات �حِلْرفية: �لفنون �جلميلة، و�لت�شوير �لفوتوغر�يف، و�حِلَرف.   .3

�لكتب و�ل�شحافة: �ل�شحف و�ملجالت، و�ملكتبات و�ملكتبات �لفرت��شية على �ل�شبكة، وَمعاِر�ُش �لكتب.  .4

و�شائط �لإعالم �ملَرئّي و�مل�شموع، و�لإعالم �لتفاعلي: �لإعالم و�لفيديو، �لتليفزيون و�لر�ديو، و�لبُثّ �حلُيّ �ملتدفق على �شبكة   .5
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�لنرتنت، و�ألعاب �لفيديو، و�ألعاب �لفيديو �ملتاحة على �لإنرتنت.

�لطبيعية،  �ملناظر  وت�شميم  �لد�خلي،  �لديكور  هند�شة  �جلر�فيك،  وت�شميم  �ملو�شة،  ت�شميم  و�لت�شميم:  �لإبد�ع  خدمات   .6
و�خلدمات �ملعمارية، وخدمات �لإعالن.

�لرت�ث �لثقايف غري �ملادي: �لتقاليد، و�أ�شكال �لتعبري �ل�شفهية، و�لطقو�ش و�للغات، و�ملمار�شات �لجتماعية.   .7

ي�شاف �إىل هذه �ملجالت �لفرعية جمالن من �ملجالت "ذ�ت �ل�شلة" هما:

�ل�شياحة: خدمات �ل�ُشّياح، وخدمات تاأجري �لطائر�ت �ل�شياحية، و�ل�شيافة و�ل�شكن.  .8

�لريا�شة و�لرتفيه: �لريا�شات، و�للياقة و�لعناية �لبدنية، وحد�ئق �ملالهي و�لت�شلية.   .9

] �نظر بالتف�شيل، �إطار �لإح�شاء�ت �لثقافية لليون�شكو لعام 2009، �ش 22- �ش 32[.

وميكن �لتعبري عن هذ� �ملجالت يف �شكل �جلدول �لتايل:
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جـدول )5 - 1(

مر�حل د�رة �لثقافة

�ملجالت ذ�ت �ل�سلة�ملجالت �لثقافية

ث �لثقايف 
�أ- �لرت�

��لطبيعي

ب -فنون �لأد�ء 
ت

��لحتفال

ج- �لفنون �لب�سرية 
ت �حلرفية

��ل�سناعا

ب ��ل�سحافة
د- �لكت

هـ- ��سائط �لعالم 
�ملرئي ��مل�سموع

ت �لبد�ع 
�- خدما

��لت�سميم

ز- �ل�سياحة

ح- �لريا�سة ��لرتفية

�لبد�ع

�لإنتاج

موؤ�سر�ت�لن�سر /�لنقل

موؤ�سر�ت�لعر�س/�ل�ستقبال

�ل�ستهالك/�مل�ساركة

هذ� �جلدول َمبنٌي على منهجيٍة َوْفَق تبويب متقاطع للمجالت �لثقافية �لثمانية �لو�ردة يف �إطار �لإح�شاء�ت �لثقافية وعنا�شر 
�لدورة �لثقافية. 
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�لنقل،  و�لن�شر/  و�لإنتاج،  �لإبد�ع،  م�شتوى  على  قيا�ش  موؤ�شر�ت  �إيل  �ملجالت  هذه  من  جمال  كل  يحتاج  ذلك  على  بناء 
و�لعر�ش/ �ل�شتقبال، و�ل�شتهالك/ �مل�شاركة. 

د�ت للتنمية �لثقافية. لكن هذه �ملحاولت �شوف ت�شاعدنا بال  ��شتخال�شاً مما �شبق يت�شح لنا �شعوبة و�شع موؤ�شر�ت دقيقة وحُمِدّ
�شك - و�شوف ن�شتعني بعدد من هذه �ملوؤ�شر�ت �لتي نر�ها مهمة، و�لتي ميكن ك�شف بياناتها ملعرفة طبيعة �لتنمية �لثقافية يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 





الف�سل ال�ساد�ص

 التنمية الثقافية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
الأ�سا�سية" "البنية 
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مقدمة
�أو�شح �لف�شل �ل�شابق طبيعَة �ل�شعوبات �لتي تكتنف و�شع موؤ�شر�ت دقيقة تقي�ش كل �أبعاد �لتنمية �لثقافية. و�أن هذه �ل�شعوبة 
ترتبط �رتباطاً وثيقاً بطبيعة �لتد�خل و�لت�شابك، و�لتقاطع بني موؤ�شر�ت �لتنمية �لثقافية من ناحية، وموؤ�شر�ت �لتنمية �لإن�شانية من 
ناحية �أُْخرى؛ ف�شاًل عن ��شتمال �لثقافة على جو�نب ي�شعب قيا�شها و�جلو�نب �لالمادية بخا�شة. و�أن �ل�شلع و�خلدمات �لثقافية 
تختلف عن غريها من �ل�شلع و�خلدمات �لأُخرى، ولعدم تو�فر قو�عد بيانات خا�شة بالأبعاد �ملتنوعة للثقافة؛ ن�شعى �إىل تو�شيح 
طبيعة �ل�شمات �لتي متيز و�قع �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة؛ با�شتعر��ش مالمح �لبنية �لأ�شا�شية للتنمية �لثقافية 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملق�شود بالبنية �لأ�شا�شية هنا هي �ملوؤ�ش�شات و�لأجهزة �لتي توؤدي دور�ً �أ�شا�شياً يف �لتطور �لثقايف 
�لتنمية  �ملجتمع ويف حتقيق  نهو�ش  �ل�شابق، يف  �لف�شل  مناق�شته يف  �لذي متت  باملعنى  �لثقافة،  تعزيز دورة  �لثقافية، ويف  و�لتنمية 
�لإن�شانية و�لعمل على ��شتد�متها؛ ويف �شبيل ذلك فاإننا �شن�شتعني بكل ماهو متاح من موؤ�شر�ت كمية وكيفية. يف �شوء �ملوؤ�شر�ت 

�لتي ناق�شناها يف �لف�شل �ل�شابق، و�لتي �عتمد عليها �لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية. 

و�شوف يتم ذلك يف �شوء �لنقاط �لتالية: 

�أ�ل – �ز�رة �لثقافة ��ل�سباب �تنمية �ملجتمع: �لإطار �ملوؤ�س�سي �لعام للتنمية �لثقافية

ثانيا – �ملوؤ�س�سات �لثقافية: �لبنية �ملوؤ�س�سية للتنمية �لثقافية

ثالثا – حركة �لتاأليف ��لرتجمة ��لن�سر: دينامية �لتنمية �لثقافية

ر�بعا- �جلو�ئز �لثقافية: ح�ساد �لتنمية �لثقافية
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اأوًل – وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع "الإطار املوؤ�س�سي العام للتنمية الثقافية" 
�شكل قيام �لحتاد وتاأ�شي�ش �لدولة �حلديثة، يف �لثاين من دي�شمرب عام �ألف وت�شعمائة وو�حد و�شبعني، نقطَة �نطالق نحو حتديث 
�لبنية �ملجتمعية، على م�شتوى �لنظم و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة �لجتماعية و�لقت�شادية، و�ل�شيا�شية و�لثقافية. لكي ت�شتطيع هذه �لنظم 
وتلك �ملوؤ�ش�شات من حتقيق غايات �لتنمية �لتي يتطلبها �نتقال �ملجتمع من جمتمع تقليدي قبلي �إىل جمتمع حديث. توؤدي فيه 

�لدولة – ولي�ش �لقبيلة - �لَدوَر �ملحورَيّ يف �لتنمية �ملجتمعية. 

�إن �ن�شغال �لدولة – خالل �ل�شنو�ت �لأوىل من عمر �لحتاد – مبهام ��شتيفاء مقّومات �لبنية �لأ�شا�شية للمجتمع، وبناء موؤ�ش�شات 
حديثة، وتركيزها على حتقيق �لتنمية مبعناها �لفت�شادي؛ قد ترتب عليه عدم �إيالء �لتنمية �لثقافية درجة �لهتمام ذ�تها، �لتي �أوَلْتها 
�لدولة للتنمية �لقت�شادية. وقد �متدت هذه �ملرحلة من قيام �لحتاد �إىل نهاية �ل�شبعينيات من �لقرن �ملا�شي؛ وهي �لفرتة �لتي 
�شهدت تدفقاً هائاًل يف �لرثوة �لنفطية، و�أدت �إىل حتولت عميقة، و�شلوكيات وتوجهات قيمية جديدة، و�نغما�ش جمتمعي هائل 
يف �لنزعات �ملادية، و�لتجارية و�ل�شتهالكية و�لرتفيه. و�أّثـرت جميع هذه �لتحولت تاأثري�ً �شلبياً يف �لن�شاط �لثقايف و�لذوق �لفني 
�ملجمع  ��شد�ر�ت  �لإمار�ت،  �لثقافية يف  �حلركة  �هلل،  �خلالق عبد  د. عبد  ]�نظر،  للمجتمع.  و�لفكري  �لأدبي  و�لإنتاج  و�جلمايل، 

�لثقايف، �أبو ظبي، 2000، �ش 14[.

بد�أ �لهتمام بالثقافة و�حلركة �لثقافية يتخذ طابعاً خمتلفاً منذ �أو�خر ثمانينيات �لقرن �ملا�شي، من خالل �هتمام �لدولة بالتعليم، 
وبروز �لفئات �ملثقفة �لتي ��شتفادت من �لتو�شع يف جمال �لتعليم �لذي �أتاحته �لدولة، وبد�أت �حلركة �لثقافية ت�شهد ت�شاعد�ً ن�شبياً 
نحو �للتحاق  "و�ل�شعي  بالتعليم بخا�شة  و��شحاً، من خالل �لهتمام  �لثقافية حر�كاً  �لتالية، و�شِهَدت �حلركة  �ل�شنو�ت  خالل 
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بالع�شر، و�لنفتاح على �حل�شار�ت و�لثقافات، وحتديث �ملفرد�ت و�ملفاهيم، و�لقناعات �لفكرية و�ل�شلوكية" ]�أنظر، د. عبد �خلالق 
عبد �هلل، �حلركة �لثقافية يف �لإمار�ت، �ملرجع �ل�شابق: �ش 11[.

�أبرز معامل �لتطور �لذي �شهده �لو�قع �لثقايف ذلك �لتطور �لذي �شهدْته �لوز�رة �ملَْعنّية باأمور �لثقافة و�حلركة �لثقافية  كان من 
"وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع"؛ فهذه �لوز�رة هي �لإطار �ملوؤ�ش�شّي �لعام �لذي تنه�ش فيه كافة �لأن�شطة �لثقافية، وهي 
�ملوؤ�ش�شة �لتي تتوىل حركة �لنهو�ش �لثقايف مبعناه �لعام �لذي يتجاوز �لهتماَم بالأمور �لثقافية مبعناها �ل�شيق؛ ليمتد �إىل �لهتمام 
�لهوية  �ملحافظة على  �أولوياتها  ر�أ�ش  �لرب�مج و�خلطط �لالزمة لذلك". وت�شع على  به وو�شع  "و�لرتقاء  بال�شباب وتنمية �ملجتمع 
�لوطنية وتعزيز �لنتماء، و�ل�شتثمار �لد�ئم لطاقات �ل�شباب، ورعاية �ملبدعني و�حت�شان �ملوهوبني، وتوجيههم نحو �لتنمية �ملجتمعية 
ُده روؤية  �ل�شاملة، ورفع م�شتوى �لوعي �لثقايف �ملجتمعي، و�لرتقاء باملمار�شات و�لإبد�عات، و�إثر�ء �لتو��شل �حل�شاري؛ وهذ� ما جت�ِشّ
�لوز�رة ور�شالتها؛ فاإن روؤية �لوز�رة تتجّلى يف �شعيها نحو "�لريادة يف تنمية جمتمع مثقف، و�شباب ُمبِدع مل�شتقبل طموح". وت�شعى 

�إىل حتقيق ر�شالتها بـ"�إحياء �لثقافة وموروثاتها، ومو�كبة تنمية �ملو�هب ورعاية �ملبدعني ما يكفل للدولة مركز�ً ثقافياً ر�ئد�ً وعاملياً".

كانت �لوز�رة مب�شمى "وز�رة �لإعالم و�لثقافة" مبوجب �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملادة )58( �إذ مت �إ�شد�ر 
�ملر�شوم �لحتادي رقم )1( ل�شنة )1972( ب�شاأن �خت�شا�شات �لوز�ر�ت و�شالحيات �لوزر�ء.

و مت �إ�شد�ر �ملر�شوم رقم )1( ل�شنة )2006م( بتعديل بع�ش �أحكام �لقانون �لحتادي رقم )1( ل�شنة 1972م.

 و�لذي بناًء عليه مت �إلغاء وز�رة �لإعالم و�لثقافة، و��شتحد�ث وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع و�لتي تولت �لخت�شا�شات 
�لتالية:
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�ملر�شوم  بهذ�  �لعمل  تاريخ  يف  �لثقافة  ب�شوؤون  يتعلق  فيما  و�لثقافة،  �لإعالم  لوز�رة  مقررة  كانت  �لتي  �لخت�شا�شات  	•
بقانون.

�ملر�شوم  بهذ�  �لعمل  تاريخ  يف  �ل�شباب  ب�شوؤون  يتعلق  فيما  و�لتعليم،  �لرتبية  لوز�رة  مقررة  كانت  �لتي  �لخت�شا�شات  	•
بقانون. 

لذلك.  �لالزمة  و�خلطط  �لرب�مج  وو�شع  به،  و�لرتقاء  �ملجتمع  تنمية  •	�شوؤون 

�لوزر�ء. جمل�ش  وقر�ر�ت  و�للو�ئح  �لقو�نني  مبقت�شى  لها  ول  ُتَخّ �أخرى  �خت�شا�شات  •	�أية 

اخت�سا�سات الوزارة: 
1. متثيل �لدولة يف �ملوؤمتر�ت �لثقافية و�لفنية يف �لد�خل و�خلارج، و�إقامة �ملهرجانات �لفنية، و�لإ�شر�ف عليها وذلك فيما ل يقع 

�شمن �خت�شا�شات جهات �أُْخرى. 

2. �إقامة �ملو��شم �لثقافية لالإفادة من ح�شيلة �لفكر �لإن�شاين، وفتح �آفاق �ملعرفة للمو�طنني. 

3. تقدمي �خلدمة �ملكتبية للجمهور من خالل �ملكتبات �لعامة �ملنت�شرة يف �أرجاء �لدولة. 

4. رعاية جميع �أ�شكال �لفنون وتطويرها ملا يحافظ على �لرت�ث �لفني للدولة، وي�شجع ويحقق �ملُناخ �ملالئم لنمو �مللكات �خلالقة، 
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و�إظهار �ملو�هب �جلديدة، وت�شجيع �لتاأليف و�لرتجمة يف خمتلف �لنو�حي �لأدبية. 

5. �لتنقيب عن �لرت�ث �لتاريخي للبالد، و�شيانته. 

�لآد�ب  مب�شتوى  للنهو�ش  وم�شدر�ً  تاريخياً  مرجعاً  ليكونا  وتوثيقه،  �لقومي  و�لرت�ث  �لعربي  �لتاريخ  �إحياء  على  �لعمل   .6
و�لفنون. 

�ملوهوبني،  و�حت�شان  �ملبدعني  ورعاية  �ل�شباب،  لطاقات  �لد�ئم  و�ل�شتثمار  �لنتماء،  وتعزيز  �لوطنية  �لهوية  على  �ملحافظة   .7
وتوجيهها نحو �لتنمية �ملجتمعية �ل�شاملة؛ لتحقيق هذه �لغايات. 

8. �إيجاد وحدة ُتعَني بتهيئة �لأجيال �ل�شابة للقيادة و�لريادة، و�لتو��شل من خالل بر�مج تطبيقية. 

9. رفع م�شتوى �لوعي �لثقايف �ملجتمعي، و�لرتقاء باملمار�شات و�لإبد�عات، و�إثر�ء �لتو��شل �حل�شاري ملا يخدم ق�شية تنمية 
�ملجتمع عن طريق �لرتقاء بال�شلوكيات، وتر�شيخ �لأ�شلوب �حل�شاري كمنهاج عملي بني خمتلف فئات �ملجتمع. 

رمبا  �لدولة،  ن�شيج جمتمع  �لو�فدة يف  �لفئات  �إىل دمج  توؤدي  �لتي  �لو�شائل  �ملعنية لإيجاد  �لتن�شيق مع خمتلف �جلهات   .10
يجعلها عنا�شر فاعلة و�إيجابية يف �ملحافظة على ثو�بت هذ� �ملجتمع وم�شاحله. 

وفيما  للدولة  �لثقايف  �ملوروث  �لإعالم يف حماية  وموؤ�ش�شات  �ملحلية  �لأن�شطة بني �حلكومة �لحتادية و�حلكومات  تن�شيق   .11
�خلا�ش  و�لقطاع  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  مع  �ت�شال  قنو�ت  �إيجاد  �إىل  �لهادفة  �ملبادر�ت  ورعاية  �لثقافية،  �لق�شايا  يخ�ش 

خلدمة هذه �لق�شايا. 
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12. ن�شر قيم �ل�شتثمار �لثقايف بحيث ت�شبح �لثقافة قطاعاً مثمر�ً لالقت�شاد �لوطني. 

13. �أية �خت�شا�شات ُيعَهُد بها للوز�رة مبقت�شى �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�شادرة من �ل�شلطات �لحتادية. ]�ملوقع �لر�شمي 
للوز�رة على �لإنرتنت[.

اأن�سطة الوزارة: 
تتوىل وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �لقياَم بالعديد من �لأن�شطة و�لفعاليات �لتي ت�شعى �إىل حتقيق �لتنمية �لثقافية مبعناها 

�ل�شامل؛ ومن �أهم �لأن�شطة �لتي تقوم بها �لوز�رة: 

ة �إىل فرقة مو�شيقية  - حماية �لرت�ث �ملو�شيقي وتطويره، وتقدميه للجمهور د�خل �لدولة وخارجها؛ �إذ �إن �لإمار�ت بحاجة ما�َشّ
ذ�ت كو�در وطنية موؤهلة تاأهياًل مو�شيقياً جيد�ً ميكنها من �أد�ء مهمتها على �أكمل وجه لدعم �مل�شرية �ملو�شيقية فيها، وتقدمي �لرت�ث 
�ملركز  �إن�شاء  مت  �ملنطلق  ومن هذ�  �لإمار�تية؛  و�لهوية  �لأ�شالة  �ملحافظة على  مع  �لع�شر  نه�شة  يو�كب  باأ�شلوب حديث  �لإمار�تي 
�ملو�شيقي يف �ل�شارقة؛ ليكون نو�َة �لفرقة �ملو�شيقية، ويقوم بتخريج مو�شيقيني لديهم �ملوهبة �لبارزة، و�لتي تكملها �لدر��شة �لأكادميية 
بعد تخرجهم من �لدورة �ملو�شيقية، ومُيَنحوَن �شهادًة معرتفاً بها دولياً مُتّكن َمن يرغب ِمن مو��شلة در��شته �ملو�شيقية باللتحاق باأي 
معهد �أكادميي عربي �أو �أجنبي بناًء على �ل�شهادة �لتي يحملها. وتتكون �لدورة �ملو�شيقية من �أربعة ف�شول؛ مدة �لف�شل �لو�حد �شتة 
�شهور، ويف نهاية كل ف�شل ت�شكل جلنة �لمتحانات مكونة من �ملعهد �لوطني للمو�شيقي بالأردن ومركز �ملو�شيقي بال�شارقة. ومن 
�شروط �للتحاق باملركز �ملو�شيقي: �أن يكون �ملتقدمون من حملة جن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ول تقل �أعمارهم عن ثماين 
�ش يف �ملركز  ع�شرة �شنة ول تزيد عن �خلم�ش و�لع�شرين ولديهم �ملوهبة �لبارزة، و�شابُق عهٍد يف �ملجال �ملو�شيقي. و�لآلت �لتي ُتدَرّ
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هي: �آلة �لكمان و�لعود، و�لناي و�ل�شللو و�لكونرتبا�ش و�لقانون، و�لإيقاع وذلك ما حتتاجه �لفرقة �ملو�شيقية �لعربية.

�أبو ظبي للثقافة و�لرت�ث" بتنظيم �لعديد من �ملنا�شبات و�ملهرجانات  "هيئة  �إذ تقوم  باملو�شيقى؛  تويل �لدولة �هتماماً ملحوظاً 
�ملو�شيقية. كمهرجان �أبو ظبي للمو�شيقى �لكال�شيكية �لذي ��شت�شاف عـام )2009( �ورك�شرت� نيويورك فيلهارمونيك لأول مرة يف 
�ل�شرق �لأو�شط، ومهرجان ووماد �لفني �لدويل �لذي �أقيم يف �أبو ظبي، ومهرجان "دبي �شوند �شتي" �لذي �شم �لعديد من �حلفالت 

�ملو�شيقية �حلية ]�لكتاب �ل�شنوي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2010، �ش، 37[.

دعم �إبد�عات �ل�شباب، و�لرتقاء بالوعي �ملجتمعي و�لثقايف لديهم؛ وجملة "مبدع" م�شروع متكامل يحقق هذه �لغاية.   -

و�لتو��شل مع كل  �لنتماء  بهذ�  �لإمار�ت و�لفتخار  �إىل  �إىل زرع �شعور �لرتباط و�لنتماء  �لتي تهدف  �إطالق �حلمالت   -
�ل�شباب وكل  وت�شتهدف  كلها  و�ملنا�شبات  �لوقات  مل�شاندته يف  لأبنائه  د�ئماً  �لوطن  بحاجة  و�لتوعية  �لنتماء  مايعزز هذ� 

مو�طن غيور على �لوطن؛ فاأطلقت �لوز�رة عام )2008( حملَة "عونك يا وطن".

�لتو�شع يف �إن�شاء �ملر�كز �لثقافية؛ فتقدم �لوز�رة جمموعة خدماتها، وبر�جمها �لثقافية و�ملجتمعية لأفر�د �ملجتمع عرب و�جهتها   -
�لرئي�شة يف �ملر�كز �لثقافية و�ملكتبات �لتابعة لها، و�لتي تهدف �إىل �لرتقاء مب�شتوى �لوعي �لثقايف و�ملجتمعي، ودعم �ملو�هب 
و�ملبدعني باإقامة ورعاية �لأن�شطة و�لرب�مج �لثقافية؛ لتنمية جمتمع مثقف ومبدع، وهذه �ملنظومة مر�كز �إ�شعاع ثقايف جمتمعي 
على م�شتوى �لدولة تخدم �ملجالت �لثقافية و�ملجتمعية و�ملعلوماتية، بالإ�شافة �إىل خلق بيئة قادرة على تطوير طاقات �ملُْبدعني، 

وتر�شيخ �لهوية �لوطنية، و�لعمل على �لتو��شل مع �لثقافات �لأُْخرى.
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تن�سوي هذه املنظومة حتت ق�سم املراكز الثقافية: 
 �ملركز �لثقايف باملنطقة �لغربية، و �ملركز �لثقايف بر�أ�ش �خليمة،و �ملركز �لثقايف باأم �لقيوين

 �ملركز �لثقايف بالفجرية، و�ملركز �لثقايف دملا، و �ملركز �لثقايف بدبا �لفجرية،  و �ملركز �لثقايف مب�شايف.

�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع م�شروَع طباعة �ل�شد�ر�ت على �ختالف  �إذ تتبنى وز�رة  - �لرتقاء مبجال �لطباعة و�لن�شر، 
م�شامينها، وحمتوياتها �لفكرية و�لثقافية بهدف �إحياء م�شروعها �لأكرب و�لهادف �إىل تنمية �ملجتمع عرب َمّده بالو�شائل �ملعرفية 

�ملختلفة، و�إخر�ج �لكتاب من �أزمته �حلالية، وحتقيق �أهد�ف �لوز�رة بن�شر �ملعرفة. 

- ت�شجيع �لإبد�ع �لثقايف بر�شد �جلو�ئز و�مل�شابقات: 

�لثقافية،  �ل�شاحة  لدعم  مبادرة  �لنبطي، وهي  لل�شعر  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمّو  ل�شاحب  �ل�شعرية  �مل�شابقة   -
�لنبطي  �ل�شعر  �ملبدعني يف جمال  �ل�شعر�ء  ورعاية  �لإمار�ت،  �لثقايف يف  �مل�شهد  و�لإبد�عي يف  �لفكري  �لتناف�ش  وت�شجيع 
و�ل�شعبي. وتقوم �مل�شابقة برعاية من وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، وتنظمها و�لإعالن عنها، وت�شكيل �للجان �لعاملة 
رئي�ش  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمّو  ينظم �شاحب  �لفائزة.  �لأعمال  ون�شر  �لتكرمي  و�إقامة �حتفال  فيها، 
هاماً،  وفكرياً  �إن�شانياً  �لنبطي �ملوزون وُي�شّمنها مو�شوعاً  �ل�شعر  �أبيات من  �أربعة  �لوزر�ء، حاكم دبي،  �لدولة، رئي�ش جمل�ش 
وتاأتي دعوة �ل�شعر�ء �ملبدعني وذوي �لقدرة على جمار�ة �لأبيات بوزنها وقافيتها لنظم �إبد�عاتهم، و�لتناف�ش باأف�شل ما جتود به 
قر�ئحهم منها. وتتبنى وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع دعَم وتنظيَم هذه �مل�شابقة بطرحها �أمام جمهور �ل�شعر�ء �ملبدعني 
حتكيم  جلنة  وتقوم  �لهام.  �لإبد�عي  �ملجال  هذ�  يف  و�لتناف�ش  �إبد�عاتهم،  لتقدمي  �ملتاحة  �لإعالم  و�شائل  بجميع  ودعوتهم 



التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية

105

معتمدة ت�شكلها �لوز�رة، عقب ��شتالم �لق�شائد �ملتناف�شة كافًة، و�إغالق �أبو�ب �مل�شاركة، بالجتماع لتقييم هذه �لق�شائد، 
و�لنظر يف �لأف�شل بينها فنًيا وقدرًة على جمار�ة �لنظم �لأ�شلي لالأبيات �لأ�شا�شية، وحتكيمها مبر�عاة �لأ�شول �لفنية للتحكيم 
يف مثل هذه �مل�شابقات �ل�شعرية، ومتنح �لق�شائد �لثالث �لفائزة باملر�كز �لأوىل جو�ئز َقِيّمة، ويتم تكرمي جمموعة من �لق�شائد 
�لتي جتد جلنة �لتحكيم �أنها ت�شتحق �لإ�شادة باإبد�ع ناظميها. ثم ُتعَلن �لنتائج وتذ�ع عرب و�شائل �لإعالم �ملختلفة، وُيدَعى 

مون �إىل حفل توزيع �جلو�ئز، وتن�شر �لق�شائد �لفائزة و�ملكرمة يف كتاب خا�ش بامل�شابقة. �لفائزون و�ملَكَرّ

جائزة المارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب
مت �إن�شاء �جلائزة مبوجب قر�ر جمل�ش �لوزر�ء رقم )17( ل�شنة )2006 م( بتاريخ 17 ربيع �لآِخر 1427 هـ/ 15 مايو/�أيار 2006 
م و�جلائزة تتويج جلهود �أبناء �لإمار�ت من �لأدباء و�لباحثني و�لفنانني يف كافة �ملجالت �لثقافية، وتقديٌر لأعمالهم �لتي خدمت 
�لإمار�ت، و�أ�شافت لتاريخها ح�شيلة مثمرة من �لإبد�ع و�لعلم. ومتنح �جلائزة ملجموعة من �ملبدعني يف �ملجالت �ملذكورة. وميكن �أن 
يتقدم �ملبدع بنف�شه للرت�شح للجائزة، �أو �أن تقوم موؤ�ش�شة ثقافية �أو علمية �أو تعليمية برت�شيح من تر�ه منا�شباً للرت�شح. وللجائزة جلنة 
عليا تقوم بت�شكيل جلان �لتحكيم �شنوياً، ومتابعة �أعمال هذه �للجنة �لتي تختار من بني �ملتقدمني و�ملر�شحني �أف�شَلهم عرب تقييِم 
ع �جلائزة يف حفل كبري يقام مبنا�شبة �ليوم �لوطني لحتاد �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ي�شهده �شاحب �ل�شمّو  مِل �أعمالهم. وتوزَّ جُمَ

رئي�ش �لدولة ملكافاأة هوؤلء �ملبدعني تكرميهم.
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َدة جائزة الرُبْ
َدة �إىل �أن تكون �لر�ئدة و�ملتميزة على م�شتوى �لعامل �لإ�شالمي يف �لحتفاء باملولد �لنبوي �ل�شريف، وتكرمي  ت�شعى جائزة �لرُبْ

�لفائزين يف �مل�شابقات �ملختلفة يف مو�شوع مولد �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم و�شريته �لَعِطرة. 

َدة منذ عام )1425 هـ / 2004م(  تنظم وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة م�شابقة �لرُبْ
�حتفاًل بذكرى مولد �لر�شول �لكرمي حممد �شلى �هلل عليه و�شلم يف كل �شنة. وم�شابقة �لربدة هي م�شابقة �شعرية مفتوحة لل�شعر�ء 
�لَعِطرة.  و�شريته  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  مدح  مو�شوع  �لف�شحى يف  و�شعر  �لنبطي  �ل�شعر  وخارجها يف  �لدولة  د�خل  من 

بالإ�شافة �إىل م�شابقة �خلط �لعربي بفرَعْيها �لكال�شيكي و�حلديث، وم�شابقة �لزخرفة �لكال�شيكية على م�شتوى �لعامل.
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ثانياً – املوؤ�س�سات الثقافية "البنية املوؤ�س�سية للتنمية الثقافية": 
توؤدي �ملوؤ�ش�شات �لثقافية َدور�ً �أ�شا�شياً يف حتقيق �لتنمية �لثقافية، وُتَعُدّ هذه �ملوؤ�ش�شات موؤ�شر�ً مهماً من موؤ�شر�ت �لتنمية �لثقافية، 

وفيما يلي بيان باأهم هذه �ملوؤ�ش�شات.

اأوًل: موؤ�س�سات اخلدمات العامة والثقافية:
جدول )1-6(

بيانات �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام يف �لدولة عام )2007( "خدمات عامة وثقافية"

تاريخ �لإ�سهار�لإمــــارة��سم �جلمعية�لت�سل�سل

1991/11/14�أبوظبي�أ�سدقاء �لبيئة بد�لة �لإمار�ت1
1996/11/18�أبوظبينادي �لكهرباء ��ملاء2
1987/11/11دبيند�ة �لثقافة ��لعلوم3
1999/05/17�أبوظبي�لإمار�ت للفلك4
1989/09/16�ل�سارقة�لإمار�ت حلماية �مل�ستهلك5
1997/11/13�ل�سارقةمتطوعي �لإمار�ت6

1996/06/24دبي�لإمار�ت لهو�ة �لطو�بع7
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1998/11/23دبي�لإمار�ت لرعاية �ملوهوبني8

1990/03/30�لفجرية�لفجرية �لثقافية �لجتماعية9
1999/09/28�ل�سارقةحماية �للغة �لعربية10
2000/09/30دبي�سنابل بالدي11
2000/11/07�أبوظبيمركز �ل�سيخ ممد بن خالد �لثقايف12
1998/12/28�أبوظبيموؤ�س�سة جو�ئز �أجنال �ل�سيخ هز�ع13
2001/03/27�أبوظبينادي �سقاري �لإمار�ت14
2002/04/02�أبوظبي�لإمار�ت للعالقات �لعامة15
2002/10/19�أبوظبي�لإمار�ت لل�سالمة �ملر�رية16
2002/10/19دبي�لإمار�ت للوقاية من حو�دث �لطرق17
2002/12/08�أبوظبي�لع�سكريني �ملتقاعدين18
2003/06/04دبي�لرت�ث �لعمر�ين19
2004/03/13�أبوظبي�أ�سدقاء �لنخلة20
2007/11/07�أبوظبي�لإمار�ت للجودة21
2001/07/18�أبوظبي�لإمار�ت للحياة �لفطرية22

] وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، �إح�شاء�ت �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام 2007 [
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تو�شح تفا�شيل هذ� �جلدول تنوع طبيعة �ملوؤ�ش�شات �لتي تهدف �إىل تقدمي خدمات عامة ت�شاهم يف رفع م�شتوى �لوعي �لثقايف، 
هذه  �أغلب  �أن  باملالحظة  و�جلدير  موؤ�ش�شة؛   22 �ملوؤ�ش�شات  هذه  عدد  �إجمايل  ويبلغ  مبا�شر.  غري  ب�شكل  �أو  مبا�شر  ب�شكل  �شو�ء 
�ملوؤ�ش�شات مت �إ�شهارها خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية، ومنها 11 موؤ�ش�شة يف �لفرتة )2000 – 2007(. ومت �إ�شهار 9 موؤ�ش�شات يف 
�لفرتة )1990 – 1999(. بينما مل ت�شهد �لفرتة �ل�شابقة على 1990، �شوى �إ�شهار موؤ�ش�شتني؛ وهذ� يوؤكد �أن �حلياة �لثقافية يف 

�لإمار�ت مل ت�شهد حر�كاً و��شحاً �إل �أو�خَر ثمانينيات �لقرن �ملا�شي.

ثانياً: املوؤ�س�سات الأدبية والفنية: 
خمتلف  يف  و�لأدبّي  �لفنّي  �لإبد�ع  وهو  �لثقافة  جو�نب  من  مهم  بجانب  �ملَعنّيَة  �ملوؤ�ش�شاِت  �لأدبية  و�لأندية  �جلمعياُت  متثل 

�ملجالت كالق�شة و�لرو�ية، و�مل�شرح و�لفنون �ل�شعبية. وفيما يلي نلقي �ل�شوء على هذه �ملوؤ�ش�شات. 

1 – �جلمعيات �لأدبية ��لفنية: 

- �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت، ومت �إن�شاوؤه عام )1984( يف �أبو ظبي. 

- جمعية �لإمار�ت للفنون �لت�شكيلية، ومت �إن�شاوؤها يف �ل�شارقة، عام )1981(.

- جمعية �مل�شرحيني، ومت �إن�شاوؤها يف �ل�شارقة،عام )1993(.

- ر�بطة �أديبات �لإمار�ت، ومت �إن�شاوؤها يف �ل�شارقة، عام )1990(.
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] دليل �ملوؤ�ش�شات �لثقافية و�لعلمية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مطبوعات �ملجمع �لثقايف، �أبوظبي، 2005، �ش 181[.

2 – �مل�سرح

ُيَعُدّ �مل�شرح مكْوناً �أ�شا�شياً من مكونات �لإبد�ع �لفني، ف�شاًل عن كونه ُيعرّب عن ق�شايا وم�شكالت �ملجتمع. �إن نه�شة �مل�شرح هي 
�نعكا�ش للنه�شة �لثقافية. وفيما يلي بيان باجلمعيات �لتي تهتم �هتماماً مبا�شر�ً بامل�شرح. 

جـدول )2-6(
]بيانات �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام يف �لدولة عام 2007 - م�شارح -[.

تاريخ �لإ�سهار�لإمــــارة��سم �جلمعية�لت�سل�سل

1978/11/01�ل�سارقةم�سرح �ل�سارقة �لوطني1

1995/08/01دبيم�سرح دبى �لأهلى2

1981/12/10�لفجريةم�سرح �لفجرية �لقومى3

1988/01/06�ل�سارقةم�سرح خورفكان للفنون4

1976/05/22ر�أ�س �خليمةم�سرح ر�أ�س �خليمة �لوطنى5

1985/06/08�أم �لقيوينم�سرح �أم �لقيوين �لوطنى6

1979/12/09�بوظبىم�سرح �أبوظبي7
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1984/11/22�بوظبىم�سرح ز�يد للطفل8

2006/06/27دبيم�سرح دبي �ل�سعبى9

1992/11/28�بوظبىم�سرح �لعني �ل�سعبى10

2007/04/25�بوظبىم�سرح بني يا�س11

] وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، �إح�شاء�ت �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام 2007 [

تو�شح بيانات هذ� �جلدول طبيعَة �لنه�شة �لتي �شهدها �مل�شرح �لإمار�تي، ولكن هذه �لنه�شة مل ت�شاهم – ح�شبما نرى – يف 
ت�شكيل وعي جمتمعي باأهمية �مل�شرح، كما مل ت�شاهم يف ت�شكيل جمهور يهتم باحلركة �مل�شرحية من رّو�د �مل�شرح.

3 – �لفنون �ل�سعبية 

ت�شكل �لفنون �ل�شعبية جماًل من �أهم جمالت �لثقافة، وهي �ملجال �لذي يت�شل �ت�شاًل مبا�شر�ً بهوية �ملجتمع وثقافته �لوطنية؛ 
لذ� ميكن �لقول: �إنه كلما �زد�د �لهتمام بالثقافة �ل�شعبية و�لفنون �ل�شعبية، كان ذلك دلياًل على حفظ �لهوية و�لثقافة �لوطنية؛ 

وفيما يلي بيان باجلمعيات �لتي تهتم بالفنون �ل�شعبية �هتماماً مبا�شر�ً 
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جدول )3-6(
]بيانات �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام يف �لدولة - عام )2007 (- �لفنون �ل�شعبية[. 

تاريخ �لإ�سهار�لإمــــــارة��سم �جلمعيةت�سل�سل
1974/12/14�ل�سارقة�ل�سارقة للفنون �ل�سعبية1
1976/04/14عجمانعجمان للفنون �ل�سعبية2
1977/04/05�أم �لقيوين�أم �لقيوين للفنون �ل�سعبية ��مل�سرح3
1977/12/15دبيدبى للفنون �ل�سعبية ��مل�سرح4
1978/06/29�ل�سارقةخورفكان للثقافة ��لفنون ��مل�سرح5
1978/12/13�أبوظبي�بوظبى للفنون �ل�سعبية6
1979/01/07�ل�سارقة�لنادي �لبحري للفنون ��ل�سياحة7
1979/07/28عجمان�لنادى �لوطنى للثقافة ��لفنون8
1978/09/22�لفجرية�لفجرية للفنون �ل�سعبية9

1980/09/15دبي�لفنون �ل�سعبية ��لتجديف10
1981/01/19�ل�سارقةكلباء للفنون �ل�سعبية ��مل�سرح11
1982/01/27دبيعيال نا�سر للفنون ��لرت�ث �ل�سعبي12
1982/04/01�أبوظبي�لعني للفنون �ل�سعبية13
1984/01/02ر�أ�س �خليمةر�أ�س �خليمة للفنون �ل�سعبية14
1984/04/14ر�أ�س �خليمة�لرم�س للفنون �ل�سعبية15
1984/04/14ر�أ�س �خليمة�بن ماجد للفنون �ل�سعبية16
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1985/03/10�أبوظبي�حياء �لرت�ث �ل�سعبي17
1985/10/05ر�أ�س �خليمة�جلزيرة �حلمر�ء للفنون �ل�سعبية18
1988/01/06ر�أ�س �خليمة�لنخيل للفن ��لرت�ث �ل�سعبي19
1988/03/03�أم �لقيوين�لرت�ث �ل�سعبي20
1981/12/26ر�أ�س �خليمة�سمل للفنون ��لرت�ث ��مل�سرح21
1991/03/20�لفجريةدبا للثقافة ��لفنون ��مل�سرح22
1992/01/13�أبوظبي�ل�سحوح للرت�ث �لوطني23
1991/11/14ر�أ�س �خليمة�ل�سحوح للثقافة ��لرت�ث24
1992/09/23�ل�سارقةدبا �حل�سن للثقافة ��لفنون ��مل�سرح25
1999/09/28ر�أ�س �خليمة�ملطاف للرت�ث ��لفنون26
1999/12/26�لفجرية�لبدية للثقافة ��لفنون �ل�سعبية27
1992/12/30ر�أ�س �خليمة�حلبو�س للفنون ��لرت�ث �ل�سعبى28
2005/04/17دبيجمعية حتا للفنون �ل�سعبية29

] وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، �ح�شاء�ت �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام 2007[.

تو�شح بيانات هذ� �جلدول طبيعَة �لهتمام بالفنون �ل�شعبية؛ فقد بلغ عدد �جلمعيات �لتي تهتم بها 29 جمعية، وهو عدد يفوق 
عدد �جلمعيات �ملوجودة يف كافة جمالت �لثقافة �لأُخرى. و�شهدت �لفرتة )1981 – 1990( تاأ�شي�َش معظم هذه �جلمعيات؛ 
فبلغ عدد �لتي مت �إ�شهارها خالل تلك �لفرتة 12 جمعية. بينما بلغ عدد �جلمعيات �لتي مت �إ�شهارها يف �لفرتة )1974 – 1980( 9 

جمعيات، بينما مت �إ�شهار عدد 7 جمعيات يف �لفرتة )1991 – 2000( ثَمّ �إ�شهار جمعية و�حدة عام )2001(. 
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حتتل �إمارة ر�أ�ش �خليمة �ملرتبة �لأوىل من حيث عدد �جلمعيات؛ �إذ بلغ عدد �جلمعيات فيها 9 جمعيات. وتاأتي �ل�شارقة يف �ملرتبة 
�لثانية بو�قع 5 جمعيات، ثم �إمارة �أبو ظبي ودبي 4 جمعيات لكل منهما ثم �إمارة �لفجرية بو�قع 3 جمعيات. و�أخري�ً �إمار�تا عجمان، 

و�أم �لقيوين جمعيتان لكل �إمارة منهما. 
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ثالثاً – حركة التاأليف والرتجمة والن�سر "دينامية التنمية الثقافية"
�شعوبة  من  �لرغم  وعلى  �ملجتمع.  د�خل  �لثقايف  و�حلر�ك  �لثقافية،  �لتنميِة  ديناميَة  و�لن�شر  و�لرتجمة  �لتاأليف  حركة  تعك�ش 
�لو�شول �إىل �إح�شاء�ت دقيقة حول حركة �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�شر؛ فاإن �لعتماد على �لبيانات �ملتاحة يو�شح لنا طبيعة �لتطور 

�لذي �شهدته �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ويو�شح �جلدول �لتايل �ملن�شور�ِت يف �لدولة عام )2007(: 

)جدول 4-6(
�ملن�شور�ت يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عام 2007:

�لن�ســبة �لعـــدد �ملو�ســــوع 

7323.3�لأدب ��لبالغة
20.6�لأديان 

165.1�لتكنولوجيا ��لعلوم �لتطبيقية
196.0�جلغر�فيا ��لتاريخ

13542.9�لعلوم �لجتماعية 
3711.7�لعلوم �لطبيعية ��لريا�سيات

144.4�لفل�سفة �علم �لنف�س
82.5�لفنون
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41.3�للغات
72.2�ملعارف �لعامة

315100�ملجموع

] م�شتخرج من �لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية، موؤ�ش�شة �لفكر �لعربي، 2008، �ش 372 [

تو�شح تفا�شيل هذ� �جلدول �أن جمموع ما �أنتجْته �لدولة من �لكتب هو 315 عنو�ناً جديد�ً منها عناوين باللغة �لإجنليزية. و�إذ� 
وزعنا هذ� �لرقم على عدد �ل�شكان وجدنا �أن كل 2222 فرد من �ل�شكان �أنتجو� عنو�ناً جديد�ً �أو �أ�شابهم عنون جديد منتج. و�ن 
�أكرث حركة �إنتاج �لن�شر �لإمار�تية خالل عام )2007( هو يف جمال �لعلوم �لجتماعية بن�شبة 42.9 % من جممل �ملن�شور�ت، وتليها 
�ملن�شور�ت يف جمال �لأدب و�لبالغة بن�شبة 23.2 % تليه �لتكنولوجيا و�لعلوم �لتطبيقية و�لطبيعة و�لريا�شيات بن�شـبة 16.8 %، ثـم 

�لتاريخ و�جلغر�فيا بن�شـبة  6 %. ]�ملرجع �ل�شابق، �ش 372[.

تتكامل حركة �لن�شر مع تو�فر �لعديد من موؤ�ش�شات �لن�شر يف �لدولة. ويبلغ عدد دور �لن�شر حو�يل 14 د�ر�ً للن�شر تتوىل طباعة 
َفة و�ملرتجمة، �أو �لكتب �لرت�ثية و�لعلمية، �أو �لأعمال �لأدبية و�لفنية،  ون�شَر �لعديد من م�شادر �ملعرفة �ملختلفة، �شو�ء من �لكتب �ملوؤَلّ

�أو �ل�شحف.

�ر �لن�سر:  �من �أهم دحُ

- �حتاد ُكّتاب و�أدباء �لإمار�ت للن�شر - �أبو ظبي، �ل�شارقة، �أن�شئ عام )1984(.
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- د�ر �خلليج لل�شحافة و�لطباعة و�لن�شر - �ل�شارقة )1999 (.

- د�ر �ل�شويدي للن�شر �أبوظبي )1990(. 

- د�ر �لكتاب �جلامعي - �لعني )1986(.

- �ملجمع �لثقايف - �أبو ظبي )1981(.

- مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �لإ�شرت�تيجية - �أبو ظبي )1994(.

- مركز ز�يد للرت�ث و�لتاريخ - �لعني )1998(.

- موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالإعالم - �أبو ظبي )1977(.

- موؤ�ش�شة كلد�ري - دبي )1978(.

- نادي تر�ث �لإمار�ت - �أبو ظبي )1999(.

] دليل �ملوؤ�ش�شات �لثقافية و�لعلمية، مرجع �شابق، 293 [

ل�شركات �لإعالم �لعاملية، وبيئة  �إقليمياً  ُتَعُدّ دولة �لإمارت �ملركَز �لتجارَيّ لقطاع �لإعالم يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، ومركز�ً 
خ�شبة لتطوير �شناعة �لإعالم �ملحلي. ويتوىل �ملجل�ش �لوطني لالإعالم �لأ�شر�َف على قطاع �لإعالم يف �لدولة، وُتناط به م�شوؤوليات 

�إ�شد�ر �لرت�خي�ش �لإعالمية، وتطبيق �لقو�نني �لإعالمية، و�إد�رة وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" و�إد�رة �لإعالم �خلارجي. 
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�شركة �أبوظبي لالإعالم من �أهم �ملجموعات �لإعالمية يف �لدولة؛ فهي متتلك وتدير �شبكًة من �ملحطات �لإذ�عية وُت�شِدُر عدد�ً 
من �ملطبوعات، ولها عدد من �لقنو�ت �لتليفزيونية ]�لكتاب �ل�شنوي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: �ش 36[ وو�شَل عدد �لقنو�ت 

�لف�شائية يف �لدولة �إىل 40 قناة عام )2007( ]�لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية: �ش 274[.

من �ل�شعب �حلديُث عن �لتنمية �لثقافية يف �لدولة دوَن �حلديث عن �مل�شروعات �لثقافية �لعمالقة �لتي تتبناها هيئة �أبوظبي 
للثقافة و�لرت�ث، وموؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم، و�مل�شروعات �لتي تدعمها د�ئرة �لثقافة و�لإعالم يف �ل�شارقة. 

�أهُمّ �مل�شروعات �لتي تدعمها هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث ]�عتمدنا يف عر�ش هذه �مل�شروعات على موقع �لهيئة على �لإنرتنت- 
.]http://www.adach.ae

معر�ص اأبوظبي للكتاب

معر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب من �أكرث معار�ش �لكتاب طموحاً، و�أ�شرعها منو�ً يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا. وقد 
برزت �أبوظبي كقوة د�عمة حلركة �لتطوير �ملهني و�لتجاري ل�شناعة �لن�شر يف �ملنطقة، وهي ملتزمة مادياً ومعنوياً بالعمل على �لتو�شع 

�لطويل �لأمد يف هذ� �لقطاع. 

كان تنظيم معر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب �لثامن ع�شر عام 2008 حتت رعاية �لفريق �أول �شمّو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويّل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة- من ِقَبل �شركة "كتاب" وهي �ئتالف 
م�شرتك بني هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث ومعر�ش فر�نكفورت للكتاب، وت�شمح هذه �ل�شر�كة بتبادل �لأفكار و�خلرب�ت بهدف تطوير 

ُمنتدًى يرمي �إىل تطور �لأعمال �لفكرية و�ملهنية جلميع قطاعات �شناعة �لكتاب يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا وغريها. 
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�ملهمة �لرئي�شة ل�شركة "كتاب" هي تنظيُم َمعِر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب، و�ل�شعي �إىل جعله نقطة �لتقاء �لنا�شرين من �ل�شرق 
و�لغرب؛ لتبادل �لآر�ء ودر��شة فر�ش �لعمل �ملحتملة. ف�شاًل عن ذلك، �شتعمل �شركة "كتاب" على تطبيق عدد من �لإجر�ء�ت 
�لر�مية �إىل جعل �أبوظبي مركز�ً كبري�ً للن�شر يف �لعامل �لعربي؛ برب�مج ت�شجيع �لقر�ءة على غر�ر مبادرة "تبادل �لكتب" يف �أبوظبي، 
وو�شع نظام توزيع للكتب يف �لعامل �لعربي؛ بالإ�شافة �إىل هذ�، قامْت �شركة "كتاب" بتنظيم �ملوؤمتر �لَدويل �ل�شابع حلقوق �لن�شر 
�لعامل  يف  �لكتاب  �شوق  يف  �لقر�شنة  مكافحة  جمال  يف  �حلثيثة  جهودها  مع  متا�شياً   )2010( عام  يف  �لَدولية  �لنا�شرين  جلمعية 

�لعربي. 

- جائز ال�سيخ زايد للكتاب

و�لعلوم  و�لفنون،  �ملعرفة  �لعربي يف جمالت  �ملجتمع  و�ملبدعني يف  باملفكرين  �لتعريف  �إىل  تهدف  م�شتقلة  مرموقة  هي جائزة 
�لإن�شانية. وت�شعى �جلائزة �إىل ت�شجيع �ملبدعني على عر�ش مو�هبهم �لفكرية، و�إثر�ء جمالت �لن�شر و�لكتابة و�لرتجمة، وخلق جو 
اب و�ملثقفني �لكبار ومبا حتققه �ملو�هب �ل�شابة  من �لتناف�ش �ملبدع يتم فيه �لحتفاء بالثقافة �لعربية. تعرتف �جلائزة باإجناز�ت �لُكَتّ
�ملميزة على َحّد �شو�ء، وهي تهدف �إىل دفع عجلة �شناعة �لن�شر �لعربية حتى يت�شنى للنا�شرين �مل�شاهمُة يف �إثر�ء �لثقافة �لعربية 
باأعمال جديدة، وت�شجيع ترجمة �لأعمال �لكربى �إىل �للغة �لعربية. وتويل �جلائزة �أهميًة بالِغًة لأدب �لطفل؛ �إقر�ر�ً منها باحلاجة �إىل 

ت�شجيع �ملوؤلفني �لعرب على تنوير �أذهان �لأطفال بقوة �لكلمات.

- م�سروع كلمة

�أهم  وتوزيع  ون�شر،  ترجمة  لتمويل  موجهة  وهي  و�لرت�ث،  للثقافة  �أبوظبي  هيئة  �أطلقْتها  ربحية  غري  َطموحة  "كلمة" مبادرة 
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و�ملرتجمني،  �ملوؤلفني  بني  �ملبادرة  وجتمع  �لعربية.  �للغة  �إىل  �لأجنبية  �للغات  من  و�ملعا�شرة  �لكال�شيكية  �ملوؤلفات  من  �لأعمال 
و�لنا�شرين و�ملوزعني لتقدمي جمموعة و��شعة من �ملوؤلفات للقر�ء باللغة �لعربية.

ٍح للرتجمة �إىل �لعربية، وقد  عْت "كلمة" �تفاقات �شر�كة مع �أكرث من ع�شرين نا�شر�ً، وجمَعْت قاعدَة بيانات لـ100 عمل ُمَر�َشّ وَقّ
مت حتى �لآن ترجمة ت�شعة عناوين ون�شرها يف جميع �لدول �لناطقة بالعربية.

"كلمة" كل �شنة 100عنو�ن من �ملوؤلفات �لعاملية �لكال�شيكية و�ملعا�شرة من خمتلف دول �لعامل، ثم تقوم برتجمتها  تختار 
�إىل �للغة �لعربية. وتوؤدي مبادرة "كلمة" دور�ً رئي�شاً يف حتديد دور �لن�شر �جليدة، وحت�شني ت�شويق �لكتب وتوزيعها، و�ل�شتثمار يف 

مهار�ت �ملرتجمني �جلدد مبا ي�شمن دميومة �ملبادرة. 

تركز "كلمة" عمَلها يف �أربعة جمالت رئي�سة:

�لن�شر  دور  من  جمموعة  مع  �لتعاون  �إىل  بالإ�شافة  وتوزيعها  ون�شرها  �لعربية،  �للغة  �إىل  �ملميزة  �لعناوين  ترجمة  متويل  	•
�مل�شهورة يف �لعامل �لعربي.

حالياً. �لقائمة  �لقنو�ت  وتقوية  جديدة،  توزيع  قنو�ت  م�شاندة  خالل  من  و�لتوزيع  �لت�شويق  مبادر�ت  تعزيز  	•

�جلهود  لتوحيد  �ملن�شط  بدور�لعامل  و�لقيام  �لدولية،  �ل�شاحة  يف  وترويجها  �لعربي،  �لعامل  يف  �لكتاب  �شناعة  م�شاندة  	•
�ملبعرثة لهذه �ل�شناعة.

�ملبادرة  للم�شاركة يف هذه  �ملزيد من �ملرتجمني �لأكفاء  �أجل ت�شجيع  �ل�شتثمار يف جمال �لرتجمة كمهنة متخ�ش�شة من  	•
�لطموحة.
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�لعربي. �لعامل  يف  ور��شخة  مزدهرة  كتاب  �شناعة  بناء  يف  �مل�شاعدة  �إىل  جوهري  "كلمة" ب�شكل  تهدف  	•

- م�سروع قلم

بادرت هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث باإطالق م�شروع "قلم" بهدف ت�شجيع �لإبد�ع و�ملوهبة لدى جميع مو�طني دولة �لإمار�ت 
�ملتحدة يف جمال �لكتابة و�لتاأليف. 

�أبوظبي - ب�شفتها �ملركز �لثقايف �لر�ئد يف لدول �خلليج �لعربية -جمل�ش �لتعاون �خلليجي و�لعامل  بالروؤية �لثاقبة يف دعم َدور 
�لعربي- مَتّ تاأ�شي�ُش مبادرة "قلم" لدعم �لُكّتاب �ل�شباب �ملحليني بالرتويج لأعمالهم �لأدبية، وتوزيعها ون�شرها؛ فكان عر�ش جميع 

�أ�شكال �لكتابة من ق�ش�ش ق�شرية، ورو�يات وم�شرحيات وق�شائد �شعرية. 

ُة �إطالق ثقافة �أدبية قوية ل�شتك�شاف  ت�شتمد مبادرة "قلم" قوتها من �ملا�شي و�حلا�شر لتحقيق م�شتقبل م�شرق. وقد �أ�شبحت ُمهَمّ
�لآر�ء و�خلرب�ت �لأ�شا�ش �لذي يقوم عليه �لفهم و�لتقدير �مل�شرتَكنْيِ لالأجيال �مل�شتقبلية من �لُكّتاب و�لُقّر�ء. 

"قلم" بالرتويج  �إىل �جلمهور �لعري�ش مبنطقة �خلليج �لعربي. وتلتزم  �أعمالهم  �ل�شباب و�إي�شال  �إلهام �لكتاب  "قلم" هي  روؤية 
لأعمال �ملو�هب �لأدبية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من خالل ترجمة �أعمال خمتارة �إىل لغات عاملية عديدة.

عر - اأكادميية ال�سِ

�أكادمييُة �أبوظبي لل�ِشعر �لعربي و�حدة من �أكرب و�أهم م�شاريع هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث. وتوؤدي �لأكادميية دور�ً رئي�شاً يف عملية 
�لبحث يف �ل�شعر �لعربي وتوثيقه، و�ل�شعي �إىل �إعادة �إحيائه باعتباره �أهم �أ�شكال �لإبد�ع.



122

�تنق�سم �لأكادميية �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية هي: 

1- �لأكادميية �لعلمية: وُيعنى هذ� �لق�شم بالدر��شة �لأكادميية لل�شعر �لعربي: قو�عد كتابة �ل�شعر، وطرق �لإن�شاد، ومذ�هب �لنقد 
�لق�شم على جمع  و�أجانب. ويعمل  باحثون حمليون وعرب  فيها  ي�شارك  �ل�شعري، يف دور�ت وحلقات در��شة 

وتوثيق، و�أر�شفة �ل�شعر �لتقليدي؛ بت�شجيل مو�رده �لأ�شلية، وم�شادر �لإلهام �خلا�شة به. 

2- �مل�سابقات �ل�سعرية: ي�شرف هذ� �لق�شم على �مل�شاريع �لثقافية و�مل�شابقات، و�لرب�مج �ملتعلقة بال�ِشعر و�لثقافة على غر�ر برنامج 
�ل�شعر�ء".  �أمري  �ملليون" و"مهرجان  "�شاعر 

و�ملخطوطات  و�لنبطي،  �لكال�شيكي  �ل�شعر  �ل�شعرية، وجمموعات  �ملو�شوعات  ن�شر  على  �لق�شم  هذ�  ي�شرف  �ملطبوعات:   -3
و�لن�شر�ت �لَدورية �لتي تتناول خمتلف �لق�شايا �لأكادميية. يتم �لتخطيط حالياً لإن�شاء مركز �أبحاث للمتخ�ش�شني 
يف �ل�شعر �لعربي �لكال�شيكي و�لنبطي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها؛ ومن �شاأن هذ� �ملركز �أن يوفر 

قاعدة بيانات �شاملة جلميع �لأبحاث �لقائمة و�جلارية حول �ل�ِشعر و�لأدب �ل�شعبي.

- �ساعر املليون

�لنا�ش  ماليني  لدى  وتقديره  �شعبيته  وزيادة  �لعربية  للمنطقة  �ل�شعر  تر�ث  دعم  �إىل  يهدف  �شعرٌي  �ملليون" مهرجاٌن  "�شاعر 
من خالل �شا�شات �لتلفزيون و�شبكة �لإنرتنت. وهذ� �مل�شروع من �أهم �مل�شاريع �لثقافية �لإعالمية و�أكرثها جناحاً يف منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط؛ فن�شبة متابعته عالية يف كل حلقة من حلقاته �لأ�شبوعية.
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هذه �ملبادرة �لتي �أطلقْتها هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث و�شيلٌة للربط بني �حلد�ثة و�لتقاليد �لعريقة متا�شياً مع روؤية �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، رحمه �هلل.

ويت�شمن برنامج "�شاعر �ملليون" م�شابقة تلفزيونية متميزة متخ�ش�شة يف �ل�ِشعر �لنبطي ينقلها على �لهو�ء تلفزيون �أبوظبي. تن�شرها 
جملة �شهرية خا�شة بامل�شابقة ُتّوزع يف دول �خلليج �لعربي. للم�شابقة موقٌع �لكرتوين ر�شمي على �شبكة �لإنرتنت يعر�ُش �لأحد�ث 

�ملكّملة للربنامج �لتلفزيوين ب�شكل مبا�شر على �ل�شبكة. 

تتاألف جلنة حتكيم �مل�شابقة من رّو�د �لنقد يف �لوطن �لعربي ممن لهم باع طويل يف �لأدب �ل�شعبي، فالروؤية �لنقدية �لتي يتمتع بها 
ماً يف زيادة �لوعي �ل�ِشعري لدى �جلمهور.  �حُلّكام توؤدي َدور�ً َقِيّ

- اأمري ال�سعراء

يهدف مهرجان "�أمري �ل�شعر�ء" �إىل �لرتقاء بال�ِشعر �لعربّي �لكال�شيكّي، و�إحياء َدوره كو�شيلة تعبري فنية، �إىل جانب �كت�شاف 
�ملو�هب �ل�شابة، ومنحها فر�شًة للتطّور و�لنمّو. 

ها تلفزيون �أبوظبي وقناة "�أمري �ل�شعر�ء" وكانت جلنة �لتحكيم  كان �ل�شعي حثيثاً �إىل هذ� �لهدف بتنظيم �مل�شابقة �ل�ِشعرية، وبَثّ
من خرب�ء وخمت�شني يف خمتلف فنون �ل�ِشعر من حيث �لإيقاع و�لقافية، و�ملعنى و�لإح�شا�ش، ولآر�ء �جلمهور يف �لتحكيم �عتباُر. 
مهرجان "�أمري �ل�شعر�ء" هو �مل�شروع �لأول �لذي يعمل على ترويج �لقيمة �لتاريخية، و�لثقافية لل�ِشعر �لعربي �لكال�شيكي لدى 
ل �ل�شعَر بنب�ش �ملجتمع، ويعمل على تقدمي ق�شائَد �ِشعريٍة عربيٍة حديثٍة مع فر�شة �لتناف�ش على  قاعدة عري�شة من �جلماهري؛ فهو َي�شِ

تاج �أمري �ل�شعر�ء.
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- اأكادميية نيويورك - اأبوظبي

ي�شّكل تاأ�شي�ُش �أوِل �أكادمييٍة لل�شينما ُمعَتَمدٍة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط قاعدًة جيدة تنطلق منها عمليُة دعم �ملو�هب �ل�شابة، 
وتطوير �شناعة �أفالم مزدهرة يف �ملنطقة يكون مركزها يف �أبوظبي. وهذ� �لتعاون بني هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث، و�أكادميية نيويورك 

لل�شينما هي �ملبادرة �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة.

�أكادميية نيويورك لالأفالم �أكرُب مدر�شة لل�شينما، ف�شاًل عن كونها مركز�ً دولياً للتدريب �ل�شينمائي يف �لعامل. وتزخر هذه �لأكادميية 
بحرَمنْيِ رئي�شنِي: �أحدهما يف نيويورك، و�لآَخُر يف لو�ش �أجنلو�ش �إىل جانب �لعديد من مر�كز �لتدريب يف خمتلف �أنحاء �لعامل. 

كان تاأ�شي�ش �أكادميية نيويورك لالأفالم عام )1992( بدياًل َعَملياً للتعليم �لفني �لذي كان يعتمد على �لغرف �لدر��شية �لتقليدية. 
ومت �إن�شاء هذه �لأكادميية من منطلق �أن �لتعليم �جليد يف جمال �شناعة �لأفالم يجب �أن يكون متاحاً لكل َمن لديه �لد�فع و�لطموح 

لدخوِل جمال �شناعة �لأفالم. 

وت�شمل  و�لفني.  �لإبد�عي  �مل�شتوى  على  �لأفالم  �شناعة  �أوجه  خمتلف  �أبوظبي  يف  لالأفالم  نيويورك  �أكادميية  طالب  يتعلم 
�لدر��شة َدور�ٍت يف �شناعة �لأفالم و�لتمثيل، وكتابة �ل�شيناريو و�لر�شوم ثالثية �لأبعاد، و�لإنتاج و�شناعة �لأفالم �لوثائقية. وتت�شم 
قاعات �لدر��شة بحجمها �ملحدود؛ لتعزيز �لتفاعل بني �لطالب و�ملّدر�شني، ف�شاًل عن زيار�ت م�شاهري �ل�شينما، و�لتي من �شاأنها �أن 

جتلب و�قعيَة عامَلِ �ل�شينما �إىل قاعة �لدر��شة.

�إن هذ� �لتعاون �لهام �لقائم بني هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث، و�أكادميية نيويورك لالأفالم من �شاأنه �أن يوؤدي َدور�ً حمورياً يف تطوير 
مهار�ت �شناعة �لأفالم، و�إثر�ء �حلياة �لثقافية يف منطقة �خلليج و�ل�شرق �لأو�شط على �متد�د �ل�شنو�ت �لقادمة.
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- جلنة اأبوظبي لالأفالم

مباَدرٌة �أطلقْتها هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث يف يناير )2009( لدعم تطوير �شناعة �ل�شينما و�لتلفزيون يف �أبوظبي، ورعاية �ملو�هب 
�جلديدة، و�مل�شاهمة يف �لرتويج لثقافة �أبوظبي من خالل �ل�شينما.

قامت جلنة �أبوظبي لالأفالم باإطالق عدد من �ملبادر�ت عاَم )2009( ومنها: برنامج متنوع من فر�ش �لتدريب، وِمَنٌح لالإنتاج، 
وموؤمتر ذى �شريكل )2009( وم�شابقة "�أفالم من �لمار�ت".

�أطلَقْت جلنة �أبوظبي لالأفالم خدمَة مو�قع �لت�شوير يف �شهر �أكتوبر/ت�شرين �لأول )2009( للك�شف عن �لتنوع �لر�ئع للمو�قع 
�ملحتملة لإنتاج �أنو�ع �لأفالم كلها، من و�شط مدينة �أبوظبي، و�ل�شو�طئ �خلالبة، و�جلزر �ل�شحر�وية �إىل مدينة �لعني �لغنية بحد�ئقها 

�لَغّناء، و�لكثبان �لرملية و�لو�حات �لو�رفة يف �ملنطقة �لغربية.

�لعربية  �لمار�ت  دولة  يف  و�شائطه  مبختلف  �لإعالم  وتطوير  �لنمّو  لتحقيق  ة  �لهاُمّ نات  �ملكِوّ �أحَد  لالأفالم  �أبوظبي  جلنة  ُتَعُدّ 
�ملتحدة.

- رابطة اأبوظبي الدولية للت�سوير الفوتوغرايف

ر�بطة �أبوظبي �لدولية للت�شوير �لفوتوغر�يف تاأ�ش�شت يف هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث يف يناير 2008 وتعمل حتت مظلتها �لر�شميه، 
و�ملنت�شبني  �لفوتوغر�فيه  �حلركه  لتطوير  �لمكانيات  وتوفري  �لدعم  كل  وتقدمي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  فن  خلدمة  �أهد�فها  وجاءت 
لع�شويتها. ح�شلت �لر�بطه على ع�شوية �لحتاد �لدويل لفن �لت�شوير �لفوتوغر�يف يف �شبتمرب �ملا�شي و�أ�شبحت �ملمثل �لر�شمي 

جلميع �جلمعيات FIAP و�أندية �لت�شوير و�مل�شورين يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى �لحتاد �لدويل.
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- م�سابقة الإمارات للت�سوير الفوتوغرايف

 م�شابقُة "�لإمار�ت للت�شوير �لفوتوغر�يف" َحَدٌث �شنوٌي تنظمه هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث لالرتقاء ِبفِنّ �لت�شوير يف �لإمار�ت، 
رين �ملوهوبني يف �لدولة ودعمهم باإقامة ور�شات عمٍل ومعار�َش لأعمالهم يف �لإمار�ت وخارجها. �لهدف �لأ�شا�شُيّ من  ومل�شاعدة �مل�شِوّ

هذه �ملناف�شة َخلُق ت�شّور مبتكر، ومتجدد لفّن �لت�شوير �لفوتوغر�يف، وقبول جميع �أ�شكال �لتعبري �شمن خمتلف فئات �مل�شابقة. 

�أما موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم فتتوىل رعاية �لعديد من �لأن�شطة �لثقافية، ومن �أهمها: ]�عتمدنا يف عر�ش هذه �مل�شروعات 
.]http://www.mbrfoundation.ae/Arabic[ على موقع �ملوؤ�ش�شة يف �شبكة �لإنرتنت

- قطاع اإنتاج املعرفة

ت�شعى موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم �شمن قطاع �إنتاج �ملعرفة �إىل �إعادة �لعتبار للرت�ث �لثقايف، وت�شجيع �إنتاج �ملزيد منه، 
وتعزيز �لتفاعل بني خمتلف �لثقافات؛ وغايتها يف ذلك �إعد�ُد جيٍل من قادة �مل�شتقبل، وبناء جمتمع �ملعرف، ويف هذ� �لإطار تلتزم 

�ملوؤ�ش�شة بـ: 

فيها. �مل�شاركة  قاعدة  وتو�شيع  �لثقافة،  دعم  	•

لتقدمي  �لثقافات؛  بني  �حلو�ر  ج�شور  ومد  و�لبتكار،  �لإبد�ع  وت�شجيع  �لعربي،  �لوطن  يف  و�ملفكرين  للفكر  �لعتبار  �إعادة  	•
�شورة �إيجابية عن ثقافة �ملنطقة، و�إرثها �حل�شاري؛

وين�شوي يف هذ� �لقطاع بر�مج متنوعة: 
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- برنامج "�كـتْب" 

ي�شعى برنامج "�كتب" �إىل توفري �لدعم �ملعنوي و�ملادي لل�شباب �ملُبِدع، و�لَطموح �إىل دخول عامل �لكتابة و�لتاأليف يف �شتى 
�ملجالت، وي�شعى �لربنامج �إىل توفري �لفر�شة للجيل �جلديد من �لكّتاب ِلُيطلقو� طاقاِتهم �لفكريَة �لكامنَة، ويو��شلو� �ل�شري على 

طريق �لكتابة و�لتاأليف. 

- برنامج "َتـرِجـْم" 

�لربنامج يهدف �إىل �إثر�ء �ملكتبة �لعربية باأف�شل ما قّدمه �لفكر �لعاملي من �أعمال، وترجمتها �إىل �لعربية، وي�شعى �أي�شاً �إىل �إبر�ز 
�لوجه �حل�شاري لالأمة عرب ترجمة �أبرز �لإبد�عات �لعربية �إىل لغات �لعامل.

- برنامج "ترجمان"

يطمُح برنامج "ترجمان" �إىل �لرتقاء مب�شتويات �لرتجمة يف �لوطن �لعربي باإعد�د �ملرتجمني وتاأهيلهم لتح�شني �أد�ئهم و�إنتاجهم. 
وي�شبو �لربنامج �إىل تعزيز �لكفاء�ت �لقادرة على تقدمي ترجمات ترقى �إىل م�شتوى �لتوقعات من حيث �لكّم و�لنوع. ويتبع �لربنامج 
�إ�شرت�تيجياٍت خمتلفة لتحقيق �أهد�فه �لعليا، ويف هذه �ملرحلة يطرح �لربنامج نف�شه بدورة مكثفة بعنو�ن "�ملرتجم �ملعتمد" تبلغ مدتها 

�شتة �أ�شابيع. 

- مكتبة �لعرب

تندرج بو�بة "مكتبة �لعرب" �شمن �إ�شرت�تيجية �لن�شر �لإلكرتوين �لتي تتبعها موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم، و�لبو�بة 
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�ملت�شفح  �أمام  ب�شكل �شهل  ذ�تية، ودوريات ومقالت �شتكون متاحة  و�ِشرَي�ً  و�أعماًل �شعرية،  �إلكرتونيٌة �شخمة ت�شم كتباً  مكتبٌة 
�لعربي لينهَل منها ما يريد من �ملعرفة. تاأتي "مكتبة �لعرب" م�شاهمًة لإثر�ء �ملحتوى �لعربي من حيث �لكيف و�لكم؛ في�شعى 

�ملوقع لالإحاطة باأكرب حمتوى عربي على �ل�شبكة �لإلكرتونية. 

- برنامج "كتاب يف كب�سولة" 

يعمل �لربنامج على تزويد �لقادة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ش مبلخ�شات لأف�شل �لكتب �لر�ئدة يف جمالت �لإد�رة و�لأعمال 
و�لقيادة؛ فرُي�َشُل ملخ�ش �لكتاب �ل�شهري مبا�شرًة �إىل هوؤلء �لقادة؛ �أماًل يف مو�فاتهم بطر�ئق �لتفكري، و�لإ�شرت�تيجيات �لأكرث متّيز�ً 

يف تلك �ملجالت. 

- مو�سوعة �ل�سرد �لعربي

ُيعَنى برنامج "مو�شوعة �ل�شرد �لعربي" بدر��شة �لظاهرة �ل�شردية يف �لثقافة �لعربية منذ �لع�شر �جلاهلي �إىل مطلع �لقرن �حلادي 
و�لع�شرين، �أي على مدى حقبة زمنية متتد خم�شة ع�شر َقْرناً. 

- تقرير �ملعرفة �لعربي

�أ�شدرت موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم "تقرير �ملعرفة �لعربي للعام) 2009( نحو �إقامة جمتمع �ملعرفة يف �لعامل �لعربي" 
ِف �لتحدياِت �لتي تعرت�ش �إقامة جمتمع  بالتعاون مع برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي؛ للوقوف على حال �ملعرفة يف �لعامل �لعربي، وتعُرّ

�ملعرفة �لقادر على �كت�شاب �ملعرفة و�إنتاجها، وتوظيفها يف خدمة �لتنمية �لإن�شانية و�لنه�شة �ملن�شودة. 
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تويل د�ئرة �لثقافة و�لإعالم يف �إمارة �ل�شارقة �هتماماً ملحوظاً للثقافة يف �أو�شع معانيها وجمالتها؛ و�لدليُل تلك �ملكانة �لثقافية 
ح من �ملوؤتـمر �لعام للمنظمة �لدولية للرتبية  لها لأِْن ُتر�َشّ �ملتميزة �لتي حتتلها �ل�شارقة، يف �لدولة و�مل�شتويني �خلليجي و�لعربي ما �أَهّ
و�لثقافة و�لعلوم "�ليوني�شكو" لنيل لقب "عا�شمة �لعرب �لثقافية" لعام )1998م( وتتوىل �لد�ئرة تنظيَم َمعِر�ش �ل�شارقة �لَدويل 
ز�ئـر من  �إىل جانب 400.000  بلد�ً،  �لكتب من 42  لعر�ش  ن�شر  د�ر  �أكرث من 750  و�لذي يجذب  للكتاب منذ عام )1982( 

خمتلف دول �لعامل. وتتوىل �لد�ئرة تنفيذ �لعديد من �مل�شروعات �لثقافية؛ من �أهمها:

- �إد�رة �لرت�ث:

ت�شكلت �إد�رة �لرت�ث يف د�ئرة �لثقافة و�لإعالم بال�شارقة يف يونيو )1995م( وهي تعمل على ترميم و�شيانة �ملباين �لتاريخية، 
و�إظهار �ملعامل �لرت�ثية و�حل�شارية لإمارة �ل�شارقة، وجمع �ملاأثور�ت �ل�شعبية �ل�شفهية، ورعاية متاحف �لرت�ث، و�لهتمام بالرت�ث 
رة لأغر��ش �لبحث  �ل�شعبي �لوطني ب�شكل علمّي مدرو�ش، وتقدمي �خلدمة للد�ر�شني و�لباحثني يف �أوعية معلوماتية غنية، ومي�َشّ
و�لدر��شة. و�لندو�ت و�ملحا�شر�ت �لتي تنظمها �لإد�رة يف برناجمها �لثقايف �ل�شنوي ترفد �ل�شاحَة �لثقافيَة بالكثري من �ملعلومات يف 

جمال �لرت�ث �ل�شعبي.

- منطقة �لفنون يف �ل�سارقة 

منطقة �لفنون �إحدى �ملناطق �لثقافية �لتخ�ش�شية يف �إمارة �ل�شارقة، وتقع يف و�شط مدينة �ل�شارقة، وت�شم �أهم �لفعاليات �لفنية 
�لت�شكيلية وذلك لالأهمية �لتاريخية لهذه �ملنطقة. كما ت�شتمل منطقة �لفنون على عدد من �ملن�شاآت �لفنية و�لثقافية وت�شرف �إد�رة 
�لفنون بد�ئرة �لثقافة و�لعالم على �إد�رتها وو�شع بر�جمها و�لأن�شطة �لفنية �لتي يتم تنفيذها يف �ملنطقة �إ�شهاماً يف رفع �شوية �لوعي 
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�لتعليمية، وتنظيم �حلو�ر�ت و�ملناق�شات، و�لور�شات �لتجريبية  باملعار�ش �لكثرية �ملتخ�ش�شة، و�لأن�شطة �لنوعية و�لدور�ت  �لفنّي 
�لثقافة  د�ئرة  بالتن�شيق مع  وتنفيذها  �لفعاليات  بتخطيط هذه  �لفنون  �إد�رة  �لت�شكيلية، وتقوم  و�لن�شر و�لإ�شد�ر�ت  و�ملحا�شر�ت، 

و�لإعالم و�شمن خططها �لعامة، وبالتعاون مع جمعية �لإمار�ت للفنون �لت�شكيلية، وجماعة �لفّن �خلا�ّش.

- �إد�رة �جلو�ئز �لثقافية 

 تاأ�ش�شت �إد�رة �جلو�ئز بد�ئرة �لثقافة و�لإعالم بال�شارقة للعناية بتطوير قو�عد �ملعايري �خلا�شة بجو�ئز د�ئرة �لثقافة و�لإعالم ذ�ت 
�ل�شلة باحلقول �ملختلفة، ولرفع معدلت �لأد�ء، وتطوير �آليات عمل تلك �جلو�ئز، وت�شجيع �مل�شاركني فيها على �لبتكار و�لإبد�ع يف 

�شتى �ملجالت �لثقافية و�لفكرية �لتي تدخل نطاَق �هتمامات جو�ئز �لد�ئرة �لتالية. 
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رابعّا - اجلوائز الثقافية "ح�ساد التنمية الثقافية"
�جلو�ئز �لثقافية - �أياً كان نوعها ومن �أي جهة جاءت و�شيلة فعالة ملكافاأة �لتفوق، ول ينكر ف�شلها يف تطوير �مليادين �ملمنوحة 
فيها، و�جلو�ئز �لثقافية م�شاهمة يف �لتنمية �لثقافية، وتز�وج بني �ملال و�لفكر من �أجل و�شع لبنة يف �لبناء �حل�شاري ]�لتقرير �لعربي 

�لأول للتنمية �لثقافية: �ش 687[.

حتتُلّ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مكانة ر�ئدة يف �لوطن �لعربي؛ �شو�ء يف عدد �جلو�ئز �لثقافية �لتي متنحها، �أو يف قيمة هذه 
�جلو�ئز، و�ت�شاع نطاقها لي�شمل كَلّ دول �لوطن �لعربي. هذ� بيان باجلو�ئز �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: 

جـدول )5-6(

مالحظة�لقيــمة�ل�سنة�ملجـــــــال�جلهة �ملانحة�جلــائــزة

1 - جائزة �ل�سيخ ز�يد 
للكتاب.

هيئة �أبوظبي للثقافة 
��لرت�ث 

�لتنمية �بناء �لد�لة, �أدب �لطفل 
�ملوؤلف �ل�ساب, �لرتجمة, �لآد�ب, 

�لفنون, �أف�سل تقنية يف �ملجال 
�لثقايف, �لن�سر, �سخ�سية.

�لقيمة 7000000 درهم
�لجمالية

2 - جائزة ر��سد بن 
حميد للثقافة ��لعلوم

�ل�سيخ حميد بن ر��سد 
�لنعيمي حاكم عجمان 

�لدر��سات �لأدبية, �لبحث 
�لجتماعي, �لأبحاث �لثقافية 

��لعلمية

�لقيمة 250000 درهم1983
�لكلية
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3 - جائزة �ل�سارقة 
لالإبد�ع. 

�ل�سيخ �سلطان بن ممد 
�لقا�سمي حاكم �ل�سارقة 

�لق�سة �لق�سرية, ��ل�ِسعر, ��مل�سرح, 
��لر��ية

للفائز �لأ�ل5000 درهم

4 -جائزة �ل�سارقة 
للكتاب �لإمار�تي. 

�ل�سيخ �سلطان بن ممد 
�لقا�سمي حاكم �ل�سارقة

كتاب ملي, كتاب موؤلف من 
�لإمار�ت, كتاب ملي معد �أ� 
مرتجم, كتاب ملي مطبوع يف 

�لإمار�ت

للفائز �لأ�ل15000 درهم

5 -جائز �ل�سارقة 
للثقافة �لعربية - 

�ليون�سكو.

حكومة �ل�سارقة 
��ليون�سكو

�لأعمال ��جلهود �لفنية ��لفكرية 
��لرت�يجية

للفائز �لأ�ل25000 د�لر

6 -جائزة �ل�سارقة 
لتكرمي د�ر �لن�سر 

�لعربية.

�ل�سيخ �سلطان بن ممد 
�لقا�سمي حاكم �ل�سارقة

للفائز �لأ�ل20000�لتخ�س�س ��لتميز يف �لن�سر

7 -جائزة �ل�سارقة 
لالإبد�ع.

�ل�سيخ �سلطان بن ممد 
�لقا�سمي حاكم �ل�سارقة

�لق�سة, �ل�سعر, �لر��ية, �مل�سرحية, 
�أدب �لطفل, �لنقد

للفائز �لأ�ل5000د�لر

8 -جائزة �ل�سيخ ر��سد 
للتفوق �لعلمي. 

�ل�سيخ مكتوم بن ر��سد 
�آل مكتوم

للفائز �لأ�ل30000 درهم�لعلوم, �لآد�ب

9 -جائزة �ل�سحافة 
�لعربية. 

�ل�سيخ ممد بن ر��سد 
�آل مكتوم

ت�سعة �أنو�ع �سحفية ما هي؟!! 
�أهمها؟!!

للفائز �لأ�ل15000
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10 -جائز �ل�سارقة 
للبحث �لنقدي 

�لت�سكيلي. 

�أمانة جائزة �ل�سارقة 
للبحث �لنقدي 

�لت�سكيلي

للفائز �لأ�ل5000 د�لر2007�لإبد�ع �لبحثي �لت�سكيلي

�ز�رة �لثقافية ��ل�سباب 11 -جائزة �لربدة 
�تنمية �ملجتمع

�ل�سعر �لنبطي, �سعر �لف�سحى يف 
مدح �لر�سول )�سلى �هلل عليه ��سلم( 

��سريته, �خلط �لعربي, �لزخرفة

للفائز �لأ�ل70000 درهم2004

12 -جائزة �ل�سارقة 
لالأدب �ملكتبي. 

د�ئرة �لثقافة ��لإعالم يف 
�ل�سارقة

للفائز �لأ�ل5000 درهم2003�لأدب �ملكتبي ��ملن�سور�ت

13 -جائزة �بن بطوطة 
لالأدب �جلغر�يف. 

د�ر �ل�سويدي + �ملركز 
�لعربي لالأدب �جلغر�يف 

�لآفاق" "�رتياد 

�أدب �لرحلة ��ملوؤلفات �جلغر�فية 
�لعربية ��لإ�سالمية

�لقيمة 7000 د�لر2003
�لإجمالية

14 -جائزة �ل�سارقة 
للمعوقني �ملبدعني 

�ل�سيخ �سلطان بن ممد 
�لقا�سمي حاكم �ل�سارقة

�لفائز �لأ�ل50000 درهم1996�لق�سة ��لر��ية

15 -جائزة �سلطان 
�لعوي�س لالإجناز �لثقايف 

��لعلمي 

�أف�سل بحث عن د�لة �لإمار�ت + �سلطان �لعوي�س 
�أف�سل �بتكار علمي + �أف�سل عمل 
فني ت�سكيلي +م�سابقات �ل�سباب. 

للفائز �لأ�ل25000 درهم1987
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16 -جائزة �سلطان بن 
علي �لعوي�س �لثقافية. 

موؤ�س�سة �سلطان بن على 
�لعوي�س للثقافية 

متنح للمبدعني �لعرب يف جمالت 
�ل�سعر, �لق�سة, �لر��ية, �مل�سرح, 

�لدر��سات �لأدبية ��لنقدية, 
�لدر��سات �لإن�سانية ��مل�ستقبلية, 

�لإجناز �لثقايف ��لعلمي 

�لقيمة 600000 د�لر1988
�لإجمالية

17 -جائزة ترمي عمر�ن 
�ل�سحفية 

موؤ�س�سة ترمي بن عمر�ن 
لالأعمال �لثقافية 

��لإن�سانية. 

�لتحقيق �ل�سحفي �حلو�ر,�ملقالة, 
�لعمود �ل�سحفي, �لت�سوير 

�ل�سحفي, �لكاريكاتري �ل�سحفي. 

مينح �لفائز باجلائزة 2003
�لت�سجيعية مكافاأة مالية 

قدرها10 �آلف درهم 
��سهادة تقدير. مينح 

�لفائز باجلائزة �لتقديرية 
مكافاأة مالية قدرها 20 

�ألف درهم ��سهادة 
تقدير.

18 - جائزة جو�ز 
�ل�سفر ��لثقايف.

موؤ�س�سة �لتنمية 
�لأ�سرية.

�لقر�ءة يف �لعلوم, �لقر�ءة يف 
�ل�سالميات, �لقر�ءة يف �لفنون, 
��لآد�ب, ��ملعارف ��لثقافات 

�لإن�سانية.

1998

19 - جائزة ممد بن 
خالد �آل نهيان لالأجيال 

مركز �ل�سيخ ممد بن 
خالد �آل نهيان �لثقايف

�لإبد�ع لدى �لأطفال ��لنا�سئة من 
مرحلة ريا�س �لطفال حتى �ملرحلة 

�جلامعية

1998
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20 - جائزة غامن غبا�س 
للق�سة �لق�سرية 

�لنادي �لأهلي بدبي 
بالتعا�ن مع �حتاد كتاب 

��أدباء �لإمار�ت

1990�لق�سة �لق�سرية.

21 - جائزة لطيفة 
بنت ممد بن ر��سد 

لإبد�عات �لطفولة 

جمعية �لنه�سة �لن�سائية 
بدبي

حفظ �لقر�ن �لكرمي �لإبد�ع �لفني, 
�لدر��سات ��لبحوث, �لبد�ع 

�لعلمي.

1998

22 - جو�ئز م�سابقات 
�أجنال �ل�سيخ ز�يد بن 
هز�ع لثقافة �لطفل 

�لعربي 

مكتب �سمو �ل�سيخة 
موزة بنت ممد بن 

بطي �آل حامد حرم �سمو 
�ل�سيخ ز�يد بن هز�ع �آل 

نهيان

�لق�سة, �ل�سعر, �مل�سرح, �ل�سرية 
�لق�س�سية, �لرتجمة

�لقيمة 23000 درهم1996
�لإجمالية

امل�سادر: 
�لتقرير �لعربي �لأول للتنمية �لثقافية، مرجع �شابق، �ش �ش 693- 695.   .1
دليل �ملوؤ�ش�شات �لثقافية و�لعلمية، مرجع �شابق، �ش �ش 331 – 373.   .2

مو�قع �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة على �شفحة �لإنرتنت.   .3

تو�شح هذه �لبيانات يف جمملها �ملكانة �لر�ئدة �لتي باتت حتتلها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف طبيعة �جلو�ئز �لتي متنحها �لدولة 
وعددها، وبع�ش موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين؛ للنهو�ش بالثقافة و�لإبد�ع �لفكرّي و�ملعريّف، �شو�ء يف �لدولة، �أو يف �لوطن �لعربي؛ �إذ 

متتد �لكثري من �جلو�ئز �لتي ر�شدناها �إىل ت�شجيع �لثقافة و�لإبد�ع يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أقطار �لوطن �لعربي. 
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مل تقت�شر رعاية �لثقافة و�ملثقفني على هذه �جلو�ئز فقط؛ بل ��شتطاعت �لدولة �أن تقيم ُبنَيًة موؤ�ش�شية �أ�شا�شية قوية ومتنوعة تتوىَلّ 
�لهتمام بالثقافة و�لتنمية �لثقافية؛ يف وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، و�لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف �لهتمام بالثقافة 
كهيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث، وموؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ود�ئرة �لثقافة و�لإعالم بال�شارقة، فكل هذه �ملوؤ�ش�شات تويل 
عنايًة و��شحة للثقافة و�ملثقفني، ودعم وتنفيذ �لعديد من �لأن�شطة �لثقافية و�لفكرية، وتر�شد �لعديَد من �جلو�ئز لهذ� �لغر�ش. �أ�شف 
�إىل ذلك زيادة عدد �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات �لأدبية و�لفكرية، يف جمال �لأدب و�مل�شرح و�لفنون �ل�شعبية. و�لتطور �لذي حدث يف 

�لتاأليف و�لرتجمة و�لن�شر.

و�أخري�ً كانت �جلو�ئز �لتي ر�شدتها �لدولة، وبع�ش موؤ�ش�شات �ملجتمع لت�شجيع �لثقافة و�لفكر ذ�ت تاأثري فعال، وم�شاهمة فّعالة 
يف �لتنمية �لثقافية. �إن ذلك كله يعك�ش �ملكانة �ملتميزة �لتي حتتلها �لثقافة و�لتنمية �لثقافية يف �شيا�شة �لدولة، ويف �شيا�شة �لعديد 

من موؤ�ش�شات �ملجتمع �لإمار�تي.

لكن ماذ� عن و�قع �لتنمية �لثقافية كما ير�ها مو�طنو �لدولة؟ وما ت�شورهم لطبيعة �لتنمية �لثقافية؟ وما �أهم �مل�شكالت و�لتحديات 
�لتي تعرت�ش طريق هذه �لتنمية؟ وما �أهم �ملوؤ�ش�شات �لكفيلة بتعزيز َدور �لثقافة يف حتقيق �لتنمية �ل�شاملة؟ 



الف�سل ال�سابع

مات الواقعية للتنمية الثقافية يف جمتمع الإمارات  ال�سِ
امليدانية" الدرا�سة  "نتائج 
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مقدمة 

�أو�شحت �لف�شول �ل�شابقة طبيعَة �لعالقة بني �لثقافة و�لتنمية، �أّن �لثقافة تقع يف قلب عملية �لتنمية، وكيف �أ�شبحت �لتنمية 
�لثقافية ت�شكل جماًل متمايز�ً من جمالت �لبحث و�لدر�ش، وماهية �ملوؤ�شر�ت �لتي ُيعَتُدّ بها يف قيا�ش �لتنمية �لثقافية.

ت يف وعي �لعينة �لتي مت �ختيارها لهذ�  ُيبنّي هذ� �لف�شل �ل�ِشماِت �لتي متيز و�قع �لتنمية �لثقافية يف جمتمع �لإمار�ت، كما تبَدّ
�لبحث، كانت �لإجابة على �لت�شاوؤلت �لأ�شا�شية �لتي �شكلت ُمنطلقاً �أ�شا�شياً لهذ� �لبحث؛ هي دليلنا يف معرفة هذه �ل�شمات. 

وفيما يلي هذه �لت�شاوؤلت:

ما معنى �لتنمية �لثقافية كما تَبّدْت يف وعي �ملبحوثني؟  .1

ما طبيعة �لعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية و�لتنمية �لثقافية؟  .2

هل �أدت �لتنمية �لقت�شادية َدور�ً �إيجابياً يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ وكيف ميكن �ل�شتفادة من �لنه�شة �لقت�شادية يف حتقيق   .3
�لتنمية �لثقافية؟

ما �لآثار �ل�شلبية �لتي ترتبت على �لنه�شة �لقت�شادية، و�لتي يجب �لتخلي عنها؟  .4

ما طبيعة �لَدور �لذي يجب �أن تقوم به �لدولة يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ وما طبيعة �مل�شروعات �لتي يجب �أن تنفذها �لدولة   .5
لتحقيق �لتنمية �لثقافية؟
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6.  ما طبيعة �لَدور �لذي يجب �أن تنه�ش به موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين لتحقيق �لتنمية �لثقافية؟ وما �ملعوقات �لتي ميكن �أن حتَدّ 
من هذ� �لَدور، وكيف ميكن �لتغلب عليها؟ 

ما �لَدور �لذي ميكن �أن تقوم به �ملد�ر�ش و�جلامعات يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟  .7

ما �لَدور �لذي ميكن �أن تقوم به و�شائل �لإعالم يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟   .8

ما �لآثار �ل�شلبية �لتي يقوم بها �لإعالم �لإمار�تي، وكيف ميكن �لتغلب عليها؟  .9

كيف ميكن تفعيل َدور و�شائل �لإعالم يف حتقيق �لتنمية �لثقافية وتعزيز �لهوية �لوطنية؟  .10

ما �لَدور �لذي تقوم به �لأ�شرة �لإمار�تية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟   .11

ما �لعو�مل �لتي �أّدت �إىل تر�جع َدور �لأ�شرة يف تعزيز �لهوية �لوطنية؟ وكيف ميكن تفعيل َدورها يف هذ� �ل�شدد؟   .12

ما �لَدور �لذي ميكن �أن توؤديه �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ وكيف ميكن تعزيز هذ� �لَدور؟  .13

ما طبيعة �ملوؤ�ش�شات �لكفيلة بدعم َدور �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟  .14

هل �أ�شبح تعلم �للغة �لإجنليزية �شرورة من �شرور�ت �لتنمية �لثقافية؟ �أم �أنه بات ي�شكل عائقاً يحوُل دون حتقيق �لتنمية   .15
�لثقافية؟ 

هل يوؤثر تعدد �جلن�شيات �ملقيمة على �أر�ش �لدولة تاأثري�ً �إيجابياً �أم �شلبياً على �لتنمية �لثقافية؟ وكيف ميكن �ل�شتفادة من   .16
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تعدد �جلن�شيات خلدمة م�شروع �لتنمية �لثقافية؟ 

ما طبيعة �لعالقة بني �لتنمية �لثقافية و�لنفتاح �لثقايف؟ هل ي�شكل هذ� �لنفتاح خطر� على �لتنمية �لثقافية، �أم �أنه �أ�شبح   .17
�شرورة من �شرور�ت �لتنمية �لثقافية؟

كيف ميكن �ل�شتفادة من �لنفتاح �لثقايف يف دعم وتعزيز �لتنمية �لثقافية، و�حلفاظ على �لهوية �لوطنية؟  .18

ما �أهم �لتحديات �لتي ت�شكل عائقا �أمام حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ وما �أخطر هذه �لتحديات يف �لوقت �حلايل؟   .19

20. ما �أهم �مل�شروعات �لتي توؤدي– حال تنفيذها– �إىل حتقيق �لتنمية �لثقافية؟

ما �أخطر �لتحديات �لتي توؤثر يف نه�شة جمتمع �لإمار�ت يف �مل�شتقبل؟  .21

بناًء على ذلك �شوف تتم �لإجابة على هذه �لت�شاوؤلت، يف �شوء مناق�شة �لق�شايا �لتالية:
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اأوًل: اخل�سائ�ص الجتماعية والثقافية لعينة البحث
1 – توزيع اأفراد العينة ح�سب النوع 

�شملت عينة �لبحث 1262 مفردة؛ بلغت ن�شبة �لذكور �إىل �إجمايل عينة �لبحث 56 %. بينما بلغت ن�شبة �لإناث 44 %، من 
�إجمايل عينة �لبحث. ]�نظر �شكل 1[. 

�شكل )7 - 1(
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �لنوع 
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2 – توزيع اأفراد العينة ح�سب العمر 

يو�شح �ل�شكل رقم )2( توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �لعمر؛ �إذ بلغت ن�شبة �أفر�د �لعينة �لذين تر�وحت �أعمارهم من 26 �إىل �أقل 
من 40 عاماً حو�يل 42.8 % من �إجمايل �أفر�د �لعينة. ثم �لذين تر�وحت �أعمارهم من 20 �إىل 25 عاماً، فكانت ن�شبتهم حو�يل 23.1 
% من �إجمايل �أفر�د �لعينة. �أما َمن تر�وحت �أعمارهم من35 �إىل 39 عاماً فقد بلغت ن�شبتهم حو�يل 13 % من �إجمايل �أفر�د �لعينة. 
ثم َمن تر�وحت �أعمارهم من 40 �إىل 44 عاماً؛ فبلغت ن�شبتهم حو�يل 9.6 % من �إجمايل �أفر�د �لعينة. بينما بلغت ن�شبة َمن جتاوزت 

�أعمارهم 40 عاماً حو�يل 8.2 % من �إجمايل �أفر�د �لعينة ]�نظر �ل�شكل2[.

�شكل )2-7(
�أفر�د �لعينة ح�شب �مل�شتوى �لعمري 



144

3 – توزيع اأفراد العينة ح�سب امل�ستوى التعليمي 

تعليماً  �ملتعلمني  من  �لعينة  �أفر�د  غالبية  فوجدنا  �لتعليمي؛  �مل�شتوى  �لعينة ح�شب  �أفر�د  توزيع   )3( �ل�شكل  بيانات  ك�شفت 
جامعياً وبلغت ن�شبتهم حو�يل 70 %. ثم ن�شبة �ملتعلمني تعليماً متو�شطاً "م�شتوى �لثانوي"، �لذين بلغت ن�شبتهم حو�يل 20.4 % 

من �إجمايل �أفر�د �لعينة. �أما �ملتعلمون تعليماً فوق �جلامعة فقد بلغت ن�شبتهم حو�يل 6.8 % من �إجمايل �أفر�د �لعينة.

�شكل )7 - 3(
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �مل�شتوى �لتعليمي
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4 – توزيع اأفراد العينة ح�سب احلالة املهنية
من و�قع بيانات �ل�شكل )رقم 4( يت�شح لنا �أن �لغالبية �لعظمى من عينة �لبحث يعملون يف �لقطاع �حلكومي؛ فبلغت ن�شبتهم حو�يل 82 

% من �إجمايل �أفر�د �لعينة. بينما مل تتجاوز ن�شبة �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ص حو�يل 5.9 % من �إجمايل عينة �لبحث.

�شكل )7 - 4(
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �حلالة �ملهنية
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5 – توزيع اأفراد العينة ح�سب اجلن�سية 

تو�شح بيانات �ل�شكل )رقم 5( �أن غالبية �أفر�د عينة �لبحث من �ملو�طنني، �لذين بلغت ن�شبتهم حو�يل 88 % من �إجمايل عينة 
�لبحث. �أما �جلن�شيات �لأُخرى فقد بلغت ن�شبتهم 12 % من �إجمايل عينة �لبحث. و�لو�قع �أن هذ� �لتفاوت بني ن�شبة �ملو�طنني وغري 

�ملو�طنني له ما يربره؛ فقد روعي �أن تكون �لغالبية �لعظمى من عينة �لبحث من �ملو�طنني.

�شكل )7 - 5(
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �جلن�شية
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6 – توزيع اأفراد العينة ح�سب الإمارة  

تك�شف بيانات �ل�شكل )رقم 6( عن توزيع عينة �لبحث على �إمار�ت �لدولة؛ وقد بلغت ن�شبة �لعينة يف �إمارة �أبو ظبي حو�يل 
22.2 من �إجمايل �لعينة. وحلت عينة �إمارة �ل�شارقة يف �ملرتبة �لثانية بن�شبة 15.9 من �إجمايل �لعينة، وجاءت عينة �إمارة ر�أ�ش �خليمة 
يف �ملرتبة �لثالثة، بن�شبة 14.9 من �إجمايل �لعينة. �أما �إمارة �أم �لقيوين فقد جاءت يف �ملرتبة �لر�بعة، بن�شبة 12.7. وجاءت �إمارة 
عجمان يف �ملرتبة �خلام�شة، بن�شبة 12.7 من �إجمايل عينة �لبحث. �أما �إمارة دبي فقد جاءت يف �ملرتبة �ل�شاد�شة، بن�شبة 10.9 من 

�إجمايل عينة �لبحث. وجاءت عينة �إمارة �لفجرية يف �ملرتبة �لأخرية، بن�شبة 10.5 من �إجمايل عينة �لبحث. 
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ثانياً: معنى التنمية الثقافية لدى عينة البحث 
كيف عربت عينة �لبحث عن معنى �لتنمية �لثقافية؟ وهل ثمة �ختالف يف معنى �لتنمية �لثقافية تبعاً لتنوع �لعينة ح�شب   

�خل�شائ�ش �لجتماعية �شالفة �لذكر؟ هذ� ما ن�شعى �إىل تو�شيحه.

1 - معنى التنمية الثقافية

بلغت ن�شبة �لعينة �لتي �أجابت على �ل�شوؤ�ل �خلا�ش مبعنى �لتنمية �لثقافية حو�يل 71.6 من �إجمايل عينة �لبحث، وقد   
�رتبط معنى �لتنمية �لثقافية، لدى هذه �لعينة باملعاين و�لدللت �لتالية: 

�أ – �إحد�ث تغري�ت جذرية يف �ملجتمع ذ�ته. ومن �أمثلة �ملعاين �لد�لة على ذلك: 

�جلو�نب. كافة  يف  و�شلوكياتهم  �لنا�ش  يف  توؤثر  �ملجتمع  يف  �جلذرية  �لتغري�ت  من  جمموعة  �إحد�ث  	•

�خلارجية  �ملوؤثر�ت  مع  �لتاأقلم  ميكنها  فعالة  بيئة  لإيجاد  �خل�شو�ش؛  وجه  على  وللفرد  كله  للمجتمع  �لفكري  �لنمط  تطوير  	•
مع �ملحافظة على هويتها �لأ�شلية.

�ملجتمع.  يف  م�شتمر  ثقايف  تغيري  �إحد�ث  	•

�لأف�شل. نحو  �ملجتمع  تطوير  يف  �لتنمية  هذه  لت�شاهم  مناحي،  كافة  يف  و�لفكرية  و�لوجد�نية  �ملعرفية  �لتنمية  	•

و�لأد�ء. �ل�شلوك  وتطوير  �ملجتمع  بق�شايا  �لوعي  	•
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ب – �لهتمام بالإن�شان، و�لرتقاء مبد�ركه �ملعرفية و�لفكرية و�ل�شلوكية، وتعزيز روح �لولء و�لنتماء، ومن �لأمثلة �لد�لة على 
هذه �ملعاين؛ ح�شبما عربت عنها عينة �لبحث:

�لفرد  بناء  يف  ي�شاهم  مِلا  و�لعلمية  �لثقافية  �لرب�مج  وزيادة  و�لإن�شانية  و�ملعرفية،  �لعقلية  �لناحية  من  بالإن�شان  �لرتقاء  	•
و�ملجتمع، من خالل تطوير منظومة �لتعليم يف �ملد�ر�ش و�جلامعات، وتعزيز كل ما له عالقة بثقافة �لفرد و�ملجتمع.
�ملجتمع. رفعة  حتقق  ومبادَئ  ِقَيم  �إىل  ويقود  �لإدر�ك،  �شعة  يحقق  مِلا  �لفرد،  لدى  و�لثقايف  �ملعريف  �جلانب  تنمية  	•

�لأُخرى. �حلياتية  باجلو�نب  و�لإملام  �لوطنية،  �لهوية  على  و�حلفاظ  �لوطني  �لنتماء  روح  وتعزيز  �لذ�ت  تنمية  	•
�لثقافية.  و�ملعتقد�ت  �لفكرية  وخا�شة  �لنو�حي،  كافة  من  �لب�شرية  �لعقول  تنمية  	•

و�لتطور  �لتقدم  ركب  ملو�كبة  �ملعرفية؛  �ملد�رك  وتو�شع  �لثقافية،  �ملهار�ت  ت�شقل  بر�مج  خالل  من  �ملد�رك  وتطوير  تنمية  	•
يف �لعامل.

و�لتقاليد. �لعاد�ت  مع  يتو�فق  مِلا  �ملجالت  �شتى  يف  و�ملعرفة  �لوعي  على  �لفرد  قدرة  زيادة  	•
ج – �لهتمام بالتعليم، ومن �لأمثلة �لد�لة على هذه �ملعاين؛ يف عينة �لبحث:

�لعلم. وطلب  �لقر�ءة  على  و�لت�شجيع  �لإعالم،  و�شائل  خالل  من  وتنميته  �ملجتمع  يف  �لفرد  تعليم  م�شتوى  رفع  	•

�ملجتمع. يف  �لثقايف  �لن�شاط  وتفعيل  كلها  و�لتعليمية  �لعلمية  بامل�شتويات  و�لرتقاء  و�لثقافة،  و�ملعرفة  �لعلم  ن�شر  	•

د – �ملحافظة على �لرت�ث وعلى �لُهوّية �لوطنية؛ ومن �لأمثلة �لد�لة على هذه �ملعاين؛ يف عينة �لبحث:
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جديدًة. ومهار�ٍت  معارَف  �ملجتمع  فئات  ك�شب  يف  ت�شاهم  تنموية  بر�مج  و�إعد�د  �لرت�ث  �إحياء  	•

و�ملكت�َشب. �ملوروث  مع  متو��شاًل  �لعمل  يف  �ملعريف  �لوعي  ��شتد�مة  	•

�ملحافظة على �لهوية �لوطنية و�لعاد�ت و�لتقاليد، وتعزيز وتو�شيع مد�رك �لإن�شان فيما يتعلق باملعارف و�خلرب�ت �لروحية،  	•
و�ملادية و�لفكرية و�لعاطفية �لتي يت�شم بها �ملجتمع.

 هـ - �ملحافظة على �للغة �لعربية، ومن �لأمثلة �لد�لة على هذه �ملعاين؛ يف عينة �لبحث: 

�ملحافظة على �للغة و��شتخد�مها يف �لتوعية �ملعرفية، وتو�شيع نطاق �ملعارف، وم�شادر �لثقافة �لعامة، و�لإملام باجلو�نب �لثقافية 
ع يتما�شى مع �لتطور و�لتقدم �لعلمي و�حل�شاري. و�لدينية، و�ل�شيا�شية و�لجتماعية للمجتمع؛ لتكوين ر�شيد ثقايف ُمَنَوّ

و – �إعد�د بر�مج ثقافية متخ�ش�شة، ومن �لأمثلة �لد�لة على هذه �ملعاين، ح�شبما عربت عنها عينة �لبحث:

�لثقايف  �مل�شتوى  و�إبعاد �مللل و�لك�شل، وت�شاهم يف رفع  �لتعلم،  بر�مج توعوية وثقافية مدرو�شة ت�شجع �لإن�شان على  �إعد�د  	•
للفرد ملا يعود نفعه على �ملجتمع.

�مل�شتوى  ورفع  و�لفكر،  �لعقل  وتنمية  و�ل�شحافة،  كامل�شرح  �لثقافية  �ملجالت  لتطوير  ومتنوعة  مدرو�شة  ثقافية  بر�مج  �إعد�د  	•
�لجتماعي. 
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 ثالثاً: العالقة بني التنمية الثقافية والتنمية القت�سادية
�لإيجابي يف  تاأثرُيها  �لتي حدثْت  �لقت�شادية  للنه�شة  �لثقافية؟ وهل كان  و�لتنمية  �لقت�شادية  �لتنمية  �لعالقة بني  ما طبيعة 

�لتنمية �لثقافية؟ هذ� ما تو�شحه �إجابات عينة �لبحث: 

اأ – العالقة بني التنمية القت�سادية والتنمية الثقافية: 

يوؤكد �أكرث من ن�شف عينة �لبحث حو�يل 55.5 % �أن �لتنمية �لقت�شادية كانت �أ�شرع من �لتنمية �لثقافية. ويرى حو�يل 16.6 % 
من �لعينة �أن �لتنمية �لقت�شادية مل تاأخذ �لتنمية �لثقافية يف �عتبارها؛ وتاأ�شي�شا على ذلك جند �أن �لغالبية �لعظمى من عينة �لبحث 
حو�يل 71 % توؤكد طبيعَة �لختالف بني �لتنمية �لثقافية و�لتنمية �لقت�شادية، ويظهر �لختالف يف �أن �لتنمية �لقت�شادية كانت 

�أ�شرع و�أف�شل من �لتنمية �لثقافية؛ وهذ� ما يت�شح من بيانات �جلدول �لتايل:
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جدول )7 - 1( 
توزيع �أفر�د �لعينة طبقاً لت�شورهم للعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية و�لتنمية �لثقافية:

�لن�سبة�ملتغري�ت

55.5�لتنمية �لقت�سادية كانت �أ�سرع من �لتنمية �لثقافية

27.9متو�زنة مع �لتنمية �لثقافية

16.6مل تاأخذ يف �عتبارها �لأبعاد �لثقافية للتنمية

100.0�ملجموع

لكن هل تتفاوت هذه �لآر�ء بناء على �خل�شائ�ش �لجتماعية و�لثقافية لأفر�د �لعينة؟ 

تو�شح لنا �لتفا�شيل �ملرتبطة مبقارنة هذه �لت�شور�ت باخل�شائ�ش �لجتماعية و�لثقافية لأفر�د �لعينة ما يلي: 

1 – �أن غالبية �أفر�د �لعينة من �جلن�شني يرون �أن �لتنمية �لقت�شادية كانت �أ�شرع من �لتنمية �لثقافية. كما �أن غالبية �أفر�د �لعينة 
من �لذكور توؤكد على �أن �لتنمية �لقت�شادية مل تاأخذ يف �عتبارها �لتنمية �لثقافية. ]�نظر بيانات �جلدول 2[. 
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جدول رقم )7 - 2(
 توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم للعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية 

و�لتنمية �لثقافية طبقاً للنوع:

اأنثــىذكــرالنـــوع

56.155.0�أ�سرع من �لتنمية �لثقافية

22.831.8متو�زنة مع �لتنمية �لثقافية

21.113.2مل تاأخذ يف �عتبارها �لأبعاد �لثقافية للتنمية

للفئة �لُعْمرية عن  2 – تك�شف �لبيانات �خلا�شة بت�شور �لعينة لطبيعة �لعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية و�لتنمية �لثقافية طبقاً 
تو�فق كبري بني �لفئات �لُعْمرية �ملختلفة نحو �لعتقاد باأن �لتنمية �لقت�شادية كانت �أ�شرع من �لتنمية �لثقافية. لكن �لفئات �لأكرب 
بيانات  ]�نظر  للتنمية.  �لثقافية  �لأبعاَد  �عتبارها  تاأخذ يف  �لدولة مل  �لتي حققتها  �لقت�شادية  �لتنمية  باأن  �لعتقاد  نحو  متيل  �ِشّناً 

�جلدول3[.
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جدول )7 -3(
 توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم للعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية و�لتنمية �لثقافية 

طبقاً للم�شتوى �لُعْمرٌي:

اأكرب من 40 عاما35 – 39 عاما30ً – 34 عاما26ً – 29 عاماًاأقل من 25 عاماًالعمــــر

54.853.356.556.156.9�أ�سرع من �لتنمية �لثقافية

33.130.227.522.622.0متو�زنة مع �لتنمية �لثقافية

مل تاأخذ يف �عتبارها �لأبعاد 
12.116.516.021.321.1�لثقافية للتنمية

3– تك�شف �لبيانات �خلا�شة بت�شور �لعينة لطبيعة �لعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية و�لتنمية �لثقافية طبقاً للم�شتوى �لتعليمي، 
�أن �لفئات �لأكرث تعليماً هي �لتي ترى �أن �لتنمية �لقت�شادية �لتي حققتها �لدولة كانت �أ�شرع من �لتنمية �لثقافية ]�نظر جدول 

رقم 4[.
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جدول )7 - 4( 
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم للعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية و�لتنمية �لثقافية طبقا للم�شتوى �لتعليمي: 

جامعي/ درا�سات علياالثانوية العامةامل�ستوى التعليمي

51.157.0�أ�سرع من �لتنمية �لثقافية

34.425.8متو�زنة مع �لتنمية �لثقافية

14.517.2مل تاأخذ يف �عتبارها �لأبعاد �لثقافية للتنمية

غري  �أن  للجن�شية  طبقاً  �لثقافية  و�لتنمية  �لقت�شادية  �لتنمية  بني  �لعالقة  لطبيعة  �لعينة  بت�شور  �خلا�شة  �لبيانات  تك�شف   -  4
�ملو�طنني �أكرث �عتقاد�ً من �ملو�طنني يف �أن �لتنمية �لقت�شادية �لتي حققتها �لدولة �أ�شرع من �لتنمية �لثقافية، يف حني كان �ملو�طنون 

�أكرث �عتقاد�ً من غري �ملو�طنني يف �لتو�زن بينهما. ]�نظر بيانات جدول 5[
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جدول )7 - 5(
 توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم للعالقة بني �لتنمية �لقت�شادية 

و�لتنمية �لثقافية طبقا للجن�شية: 

غري مو�طنمو�طن�جلن�سية

54.661.3�أ�سرع من �لتنمية �لثقافية

28.623.3متو�زنة مع �لتنمية �لثقافية

16.815.3مل تاأخذ يف �عتبارها �لأبعاد �لثقافية للتنمية

ب – دور النه�سة القت�سادية يف حتقيق التنمية الثقافية: 

�إذ� كانت �لتنمية �لقت�شادية قد �شارت مبعدل �أ�شرع من �لتنمية �لثقافية – يف �آر�ء �أفر�د �لعينة، فما �لَدور �لذي �أّدْته �لنه�شة 
�لقت�شادية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ وهل �أدت هذه �لنه�شة �إىل تعزيز �لُهوّية �لوطنية؟ وما �لآثار �ل�شلبية �لتي ترتبت على هذه 
�لتنمية �لقت�شادية؟ وكيف ميكن تعزيز َدورها يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ ميكن �لإجابة على هذه �لت�شاوؤلت من و�قع �لت�شور�ت 

�لتي عربت عنها عينة �لبحث، على �لنحو �لتايل:

1 – النه�سة القت�سادية وَدورها يف حتقيق التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية: 

يرى غالبية �أفر�د �لعينة 58.5 % �أن �لنه�شة �لقت�شادية �لتي حتققت �أدت ِبَدورها �إىل حتقيق �لتنمية �لثقافية. بينما يرى 41.5 % 
�أن هذه �لنه�شة مل يكن لها َدور �إيجابي يف حتقيق �لتنمية �لقت�شادية، ول يف تعزيز �لُهوّية �لوطنية. ]�نظر بيانات جدول 6[.
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جدول )7 -6(
 توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم لدور �لنه�شة �لثقافية 

يف حتقيق �لتنمية �لثقافية:

الن�ســبةالإجــابــة

58.5نعم

41.5ل

100.0�ملجموع

ملاذ� مل يكن للنه�شة �لقت�شادية َدوٌر �إيجابٌي يف حتقيق �لتنمية �لثقافية، ول يف تعزيز �لُهوّية �لوطنية؟ يرجع �ل�شبب �إىل �أن �لتنمية 
�لقت�شادية �لتي حتققت �هتمت باجلو�نب �ملادية دون �لنظر �إىل خطورتها على �لثقافة و�لهوية �لوطنية، و�أدت �إىل تكري�ش �لثقافة 

ى �إىل ت�شويه �لثقافة �لوطنية. ]�نظر بيانات �جلدول7 [ �لأجنبية على ح�شاب �لثقافة �لعربية، ور�فقها خلل يف �لرتكيبة �ل�شكانية �أَدّ

ونتج عن ذلك عدُم �إدر�ك �لأبعاد �لثقافية للتنمية؛ فكانت �لأ�شباب �لكامنة ور�ء ذلك يف ر�أي بع�ش �أفر�د �لعينة �أن �لتنمية 
�لقت�شادية �أهُمّ من �لتنمية �لثقافية، ويرى �لبع�ش �لَخر �أن ذلك يرجع �إىل عدم �أهمية �لتنمية �لثقافية يف �لوقت �حلايل، ويعزو 

حو�يل 13 % من �أفرد �لعينة ذلك �إىل �أ�شباب �أَُخرى منها:

�لثقايف. �جلانب  و�إهمال  �ملادي،  �جلانب  على  �لرتكيز  �إىل  �لب�شر  من  كثري  •	نزوع 
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جدول )7 -7( 
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم لأ�شباب كون �لتنمية �لقت�شادية �لتي حققت مل توؤِد 

 

�إىل حتقيق �لتنمية �لثقافية ول �إىل تعزيز �لهوية �لوطنية: 

لنعم

لأن �لتنمية �لقت�سادية �لتي حتققت �هتمت باجلو�نب �ملادية د�ن �لنظر �إىل 
34.365.7خطورتها على �لثقافة ��لهوية �لوطنية

لأن �لتنمية �لقت�سادية �أدت �إىل تكري�س �لثقافة �لأجنبية على ح�ساب �لثقافة 
32.667.4�لعربية

لأن �لتنمية �لقت�سادية �لتي حتققت ر�فقها خلل يف �لرتكيبة �ل�سكانية �أدت �إىل 
31.868.2ت�سويه �لثقافة �لوطنية

�لثقايف. باجلانب  �لهتمام  وعدم  �لقت�شادية،  بالتنمية  و�لنبهار  �لعوملة  تيار  يف  �لجنر�ف  	•

نف�شه.  باَلْقدر  ثقافية  تنمية  تو�كبها  ومل  �أ�شرع  كانت  �لقت�شادية  �لتنمية  	•
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جدول )8-7( 

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم لطبيعة �لأ�شباب �لتي �أدت �إىل عدم �إدر�ك �أهمية �لأبعاد �لثقافية للتنمية: 

لنعم

23.376.7لأن �لتنمية �لقت�سادية �أهم من �لتنمية �لثقافية

41.458.6لأن حتقيق �لتنمية �لقت�سادية يوؤدي �إىل حتقيق �لتنمية �لثقافية

19.180.9لأن �لتنمية �لثقافية مل تعد مهمة يف �لوقت �حلايل

12.687.4�أحُْخرى

2 – الآثار ال�سلبية التي ترتبت على التنمية القت�سادية: 

�أجاب عن هذ� �ل�شوؤ�ل 63.7 % من �أفر�د �لعينة وكانت من �أهم ما ورَد:

�ل�شكانية. �لرتكيبة  يف  �خللل  	•

�أغلب  و�حتكارها  �لأجنبية،  �لعمالة  على  و�لعتماد  �لعام،  �ل�شارع  �شورة  ت�شويه  �إىل  �أّدى  ما  �لدولة  يف  �لأجانب  كرثة  	•
�ملنا�شب بالدولة.

�لإيجار�ت.  وزيادة  و�خلدمات،  �ل�شلع  �أ�شعار  �رتفاع  	•
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َل خطورًة  َر يف �لهوية �لوطنية، و�شَكّ ظهور �أجيال ت�شعى ور�ء كل جديد دون حاجة، و�لهتمام باملظاهر ب�شكل كبري؛ ما �أَثّ 	•
على �ملجتمع.

�جلانب  و�إهمال  �لقت�شادي  �جلانب  �لعمل يف  �إىل  �ل�شباب  و�جتاه  �لثقايف،  �جلانب  �أكرث من  �لقت�شادي  باجلانب  �لهتمام  	•
�لثقايف.

�لوطنية. �لهوية  يف  َر  �أَثّ ما  متد�ولة؛  لغًة  �لإجنليزية  �للغة  و�عتماد  �لعربية،  �لثقافة  وتهمي�ش  �لأجنبية  �لثقافة  تكري�ش  	•

�ملجتمع. على  دخيلة  عاد�ت  وظهور  �ملجتمع،  �أفر�د  بني  �لجتماعي  �لرت�بط  تفكك  	•

�لو�فدة. �لعمالة  على  �لعتماد  زيادة  	•

و�لتقاليد. �لعاد�ت  ُتخاِلُف  مظاهَر  و�نت�شار  و�لتبذير،  و�لبذخ  �لإ�شر�ف  	•

مدرو�شة. قو�عد  �أو  �شو�بط  دون  �خلارجي  �لعامل  على  �لنفتاح  	•

�ملحلية.  �لثقافة  ح�شاب  على  �أخرى  �شعوب  بثقافات  و�لهتمام  �لإعالم،  وو�شائل  �لف�شائيات  �نت�شار  	•

�ل�شتثمار�ت. بع�ش  يف  �ملدرو�ش  غري  و�لتو�شع  للعقار�ت،  �لأجانب  ومتلك  غري�ملح�شوب،  �ل�شتهالك  ثقافة  ظهور  	•

وهوياتهم. �ل�شباب  يف  توؤثر  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  للدين،  خمالفة  �لدولة  على  دخيلة  غربية  �أفكار  �نت�شار  	•

قبُل. من  موجودة  تكن  مل  جر�ئم  وظهور  �لنا�شئة،  �لأجيال  ثقافة  يف  َر  �أَثّ ما  �لبيوت  يف  �خلدم  �أعد�د  زيادة  	•
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ج – َدور الدولة يف حتقيق التنمية الثقافية: 

كيف ميكن للدولة �أن ت�شتفيد من �لنه�شة �لقت�شادية يف دعم وتعزيز �لتنمية �لثقافية؟ 

�أجاب عن هذ� �ل�شوؤ�ل 59.9 % من �أفر�د �لعينة، ومن �أهم �لنقاط �لتي مت �لرتكيز عليها:

و�ملنتديات. �ملوؤمتر�ت  يف  َدورها  وتفعيل  و�لريا�شية  و�لجتماعية،  �لثقافية  �ملر�كز  �إن�شاء  	•

و�ملد�ر�ش. �جلامعات  َدور  	تفعيل  	•

�إلخ. و�ملعار�ش...  و�ملتاحف،  و�مل�شارح،  و�لطباعة،  �لن�شر  وَدور  �لعامة،  �ملكتبات  �إن�شاء  ت�شجيع  	•

�مل�شاركة.  على  و�ملثقفني  �ملو�هب  ت�شجيع  	•

�مل�شتمر. و�لتعليم  بالتدريب  و�لهتمام  �لكبار،  وتعليم  �لأمية  حمو  مر�كز  بناء  	•

�لتنمية  حركة  يف  للم�شاهمة  وتقني  حديث  هو  ما  بكل  وتزويدها  بالثقافة  ُتعَنى  حكومية  وغري  حكومية  موؤ�ش�شات  �إن�شاء  	•
�لثقافية. 

من  جزء  وتخ�شي�ش  �لب�شرية،  �لتنمية  يف  �ل�شتثمار  يف  و�مل�شاهمة  �لثقافية،  �لتنمية  لدعم  �لقت�شادية  �لتنمية  ت�شخري  	•
�لعائد�ت لدعم �لثقافة.

و�ملجتمع. �لفرد  تنمية  يف  ي�شاهم  ما  هادفة  توعوية  بر�مج  �إعد�د  نحو  �لإعالم  توجيه  �إعادة  	•
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و�لثقافة. للتعامل  �لعربية  �للغة  ��شتخد�م  �شرورة  	•

�لناجحة.  �لوطنية  �خلرب�ت  من  �ل�شتفادة  	•

وتقاليده. وعاد�ته  �ملجتمع  مع  يتنا�شب  مِلا  �لالزمة،  �خلطط  وو�شع  �لأُْخرى،  �لدول  جتارب  من  �ل�شتفادة  	•

�ملجالت. �شتى  يف  �لثقافية  �لتنمية  يف  ت�شاهم  وعلمية  بحثية  مر�كز  و�إن�شاء  �لعلمي،  بالبحث  �لهتمام  	•

�إن�شاء قنو�ت �ت�شال ت�شاهم يف ن�شر �لثقافة، و�لرتكيز يف �إقامة هذه �لأن�شطة يف �ملوؤمتر�ت و�ملحا�شر�ت، و�لندو�ت ور�شات  	•
�لعمل... �إلخ. 

�لثقافية. و�لتنمية  �لقت�شادية  �لتنمية  بني  �لتو�زن  حتقيق  	•

بها. للنهو�ش  و�ملعنوي  �ملادي  بالدعم  �لثقافية  �لتنمية  يف  �مل�شاهمة  على  �مل�شتثمرين  ت�شجيع  	•

و�ملقيمني. �ملو�طنني  لدى  �لوطنية  و�لهوية  �لثقة  تعزيز  	•

�ملجتمع. خدمة  يف  وتوظيفها  و�لخرت�عات  �لإبد�ع  ودعم  مر�حله،  بكافة  �لتعليم  تطوير  	•

�لعام. �لر�أي  حرية  	•

�لعمل.  على  وت�شجيعهم  �لطالب  وتدريب  �لتطوعية،  �ملوؤ�ش�شات  دعم  	•

�ملختلفة. و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  يف  وللتدريب  للتعليم،  �أكرب  ميز�نية  تخ�شي�ش  	•
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ْت بها �لدولة لتحقيق �لتنمية �لثقافية؛ ر�أى حو�يل 79 % من �أفر�د �لعينة �أّن �أوَل هذه �ملجالت �هتماُم  �أهُمّ �ملجالت �لتي �هتَمّ
�لدولة بالرت�ث �ل�شعبي و�حِلَرف �ل�شعبية، و�هتماُمها بالتعليم و�لبحث �لعلمي 78 %، و�حلفاظ على �لُهوّية �لوطنية و�لعمل على 
تعزيزها بن�شبة 70 %، بينما يعتقد حو�يل 54 % منهم �أن �لدولة �هتمت باللغة �لعربية و�لعمل على �حلفاظ عليها. ويرى حو�يل 13 

% من �أفرد �لعينة �أن هناك جمالت �أُْخرى �هتمت بها �لدولة منها:

�ل�شعر  وبخا�شة  �ل�شعرية  و�مل�شابقات  �ل�شعبية،  و�لألعاب  بال�شقور  و�ل�شيد  �لهجن،  و�شباق  �ل�شعبي،  �لرت�ث  �إحياء  	 	•
�لنبطي، و�ملر�كز �ل�شيفية، ومعار�ش �لكتب، و�لتقنيات �حلديثة. ]�أنظر بيانات جدول 9[.

جدول )9-7(

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورهم لطبيعة �ملجالت �لتي �هتمت بها �لدولة لتحقيق �لثقافية للتنمية: 

لنعم

54.245.8�لهتمام باللغة �لعربية ��حلفاظ عليها

77.722.3�لهتمام بالتعليم ��لبحث �لعلمي

وّية ��لعمل على تعزيزها 70.229.8�حلفاظ على �لهحُ

78.721.3�لهتمام بالرت�ث �ل�سعبي ��حِلَرف �ل�سعبية

12.787.3جمالت �أحُّخرى �هتمت بها �لد�لة



164

ما �ملجالت �لتي يجب �أن تهتم بها �لدولة؛ ل�شتكمال حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ فقد �أجاب على هذ� �ل�شوؤ�ل 60.5 % من �أفر�د 
�لعينة وكانت �أهم �لنقاط �لتي مت �لرتكيز عليها:

حلمايتها. �لالزمة  �لقو�نني  و�إ�شد�ر  �لعلمي،  و�لبحث  و�لتعليم،  �لعمل  جمالت  يف  �لعربية  �للغة  على  �لعتماد  	•

�لعربية  �لثقافة  يخدم  ملا  �لتعليمية  �ملناهج  در��شة  و�إعادة  �ملجتمع،  يف  َدوره  وتفعيل  �لعلمي  و�لبحث  بالتعليم  �لهتمام  	•
و�لإ�شالمية.

�لُعْمرية،  �لفئات  لكافة  �ملختلفة  �لرتبوية  و�مل�شاريع  �لرت�ثية،  و�ملعار�ش  �لثقافية،  و�ملنتديات  �لأن�شطة  باإقامة  �لهتمام  	•
وت�شجيع �إقامة هذه �مل�شابقات و�لإنفاق عليها.

�لرتجمة. حركة  وتفعيل  �أ�شرة،  لكل  مكتبة  وتوفري  �لثقايف،  �لوعي  وتقدير  �لدر��شية،  �ملناهج  تطوير  	•

�لثقافية. �لتنمية  يف  ي�شاهم  ما  َدورها  وتفعيل  �لقر�آن،  حتفيظ  مبر�كز  �لهتمام  	•

و�لطالع. �لقر�ء�ت  على  �ل�شباب  وت�شجيع  �لدولة،  خارج  �لدر��شية  �لبعثات  زيادة  	•

تفعيل َدور �لإعالم و�إبر�ز َدوره لن�شر �لثقافة، وتفعيل �لُهوّية �لوطنية، و�إطالق �حلمالت �لإعالمية بهدف �لتوعية �لثقافية  	•
جلميع فئات �ملجتمع.

�لهتمام باملكتبات وبخا�شة �ملكتبات �ملدر�شية، و�ملجمعات �لثقافية �لتي ت�شاهم يف تفعيل �مل�شابقات �لإبد�عية و�لثقافية  	•
�ملختلفة، �إ�شافة �إىل �إن�شاء مكتبات متنقلة ت�شاعد يف رفع �مل�شتوى �لثقايف للفرد. 
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�لعلمية  �ملوؤمتر�ت  َدور  �إبر�ز  �إىل  �إ�شافة  �لثقافية،  �لتنمية  يخدم  مبا  وتنويعها  �ل�شيفية  و�لأن�شطة  �ملخيمات  باإن�شاء  �لهتمام  	•
و�لثقافية، وور�شات �لعمل، و�لندو�ت �ملختلفة.

�لدين.  وتعاليم  و�لتقاليد،  بالعاد�ت  و�لتم�شك  و�لرت�ث،  �لوطنية  بالُهوّية  �لهتمام  	•

�لثقايف.  و�لتبادل  �لثقافية،  �لدور�ت  باإن�شاء  و�لهتمام  و�لإطالع،  �لقر�ءة  حب  وزرع  �لطفل،  بثقافة  �لهتمام  	•

منها. �ل�شتفادة  جمالت  وتو�شيع  �لإلكرتونية،  �ملكتبات  �إن�شاء  	•

وثمة م�شروعات حتتُلّ �أهميًة ق�شوى لتحقيق �لتنمية �لثقافية؛ فريى حو�يل 45.5 % من �أفر�د �لعينة �أن �مل�شروعات �لتي يجب 
�أن حتتل �أهميًة ق�شوى لتحقيق �لتنمية �لثقافية: 

�لثقافية. و�ملنتديات  �ملر�كز  و�إن�شاء  �لثقافية،  �ملوؤ�ش�شات  وبناء  �لثقافية،  و�مل�شاريع  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  �إقامة  	•

بخا�شة. �لعلمي  و�لبحث  و�جلامعات  وباملد�ر�ش  بعامة،  بالتعليم  �لهتمام  	•

�لإ�شالمي. و�لدين  �لعربية  باللغة  �لهتمام  	•

َدورهما.  وتفعيل  و�مل�شرح  بالإعالم  �لهتمام  	•

و�لرت�ث.  �لوطنية  بالُهوّية  تهتُمّ  �لتي  �ملناهج  على  �لرتكيز  	•

�ملنزلية.  �ملكتبة  فكرة  وت�شجيع  منها،  �ملزيد  و�إن�شاء  باملكتبات  �لهتمام  	•
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�لثقافية. �لتنمية  يف  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  َدور  تفعيل  	•

ج – َدور املجتمع املدين يف حتقيق التنمية الثقافية: 

َدّ من هذ� �لَدور؟ وكيف ميكن دعم َدورها  هل ملوؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين َدور يف �لتنمية �لثقافية؟ وما �ملعوقات �لتي ميكن �أن حَتُ
يف عملية �لتنمية �لثقافية؟ 

توؤكد �لغالبية �لعظمى من �أفر�د �لعينة حو�يل 77 % �أن ملوؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين َدور مهم يف عملية �لتنمية �لثقافية، يف مقابل 
حو�يل 23 % يرون عك�ش ذلك. ]�نظر بيانات جدول 10[

جدول )10-7(

توزيع �أفر�د �لعينة؛ طبقاً لت�شورهم لَدور موؤ�ش�شات 

 

�ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية �لثقافية: 

�لن�سبة

76.5نعم

23.5ل

100.0�ملجموع
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تك�شف مقارنة هذه �لت�شور�ت طبقاً للخ�شائ�ش �لجتماعية و�لثقافية للعينة: 

عدم وجود فو�رق د�لة بني �لذكور و�لإناث يف تاأكيدهم على طبيعة �لَدور �لإيجابي ملوؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية 
�لثقافية؛ �إذ يتفق �أغلبية كال �جلن�شني على �أن موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين وجمعيات �لنفع �لعام تلعب َدور�ً �إيجابياً يف عملية �لتنمية 

�لثقافية؛ فكانت ن�شبة �لذكور 76 % تقريباً ون�شبة �لإناث 74 % تقريباً. ]�نظر بيانات �جلدول 11[.
جدول )11-7( 

توزيع �أفر�د �لعينة، طبقاً لت�شورهم لدور موؤ�ش�شات 

 

�ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية: 

�أنثىذكر�لإجابة

75.777.3نعم

24.322.7ل

- �إن �لفئات �لُعْمرية �ل�شغرية �أقل من 30 عاماً هي �لأكرث �عتقاد�ً �أن موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين وجمعيات �لنفع �لعام توؤدي 
دور�ً �إيجابياً يف عملية �لتنمية �لثقافية؛ ويوؤكد ذلك قناعة �ل�شباب بالَدور �لذي ميكن �أن تقوم به موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف عملية 

�لتنمية ]�نظر بيانات جدول 12[. 
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جدول )12-7(

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �لُعْمر، طبقاً لت�شورهم لَدور موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين 

 

يف عملية �لتنمية:

�أكرب من 40 عاما35 – 39 عامًا30 – 34 عامًا26 – 29 عامًا�أقل من 25 عاما�لعمر

80.579.271.374.874.4نعم

19.520.828.725.225.6ل

- �أن �أغلبيـة �مل�شتويات �لتعليمية و�فقت على �لر�أي �لقائل بـان موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين وجمعيات �لنفع �لعام تلعب دور�ً 
�إيجابياً يف عملية �لتنمية �لثقافية ومل يكن هناك فرق بني وجهات �لنظر خمتلف �مل�شتويات �لتعليمية. ]�نظر بيانات جدول 13[. 

جدول )13-7(

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �مل�شتوى �لتعليمي؛ طبقاً لت�شورهم لدور موؤ�ش�شات 

 

�ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية: 

جامعي/در��سات عليالغاية �لثانوية �لعامة�لإجابة
78.275.9نعم
21.824.1ل
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- مل يكن هناك فرق يذكر بني وجهة نظر �ملو�طنني وغري �ملو�طنني يف �أن موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين وجمعيات �لنفع �لعام توؤدي 
دور�ً �إيجابياً يف عملية �لتنمية �لثقافية. ]�نظر بيانات جدول 14[.

جدول )14-7(

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �جلن�شية؛ طبقاً لت�شورهم لَدور موؤ�ش�شات 

 

�ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية: 

غري مو�طنمو�طن�لإجابة

76.675.9نعم

23.424.1ل

�ل�شلبيات �لتي تعوق َدور �ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية �لثقافية، وطبيعة �مل�شروعات �لتي ميكن �أن ينفذها؛ لتفعيل َدوره يف 
�لتنمية �لثقافية. 

على �لرغم من �لوعي بَدور �ملجتمع �ملدين يف عملية �لتنمية �لثقافية؛ وفق �آر�ء غالبية �أفر�د �لعينة، فثمة معوقات ميكن �أن حتَدّ 
ها:  من هذ� �لَدور، و�أهُمّ

�ملجتمع. يف  �جلن�شيات  وتعدد  �لثقافات  �ختالف  	•

�ل�شكانية. �لرتكيبة  �ختالل  	•
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�لف�شائيات.  وتعدد  �لثقافية،  عن  و�لبعد  �لرتفيهية  بالأمور  �لن�شغال  	•

�لدر��شي. �لت�شرب  وزيادة  �لثقايف،  عن  و�لن�شر�ف  �ملادي  باجلانب  �لهتمام  	•

�لعلمي. �لتح�شيل  و�شعف  و�جلهل  �لبطالة  	•

�لأُْخرى.  بالثقافات  و�لتاأثر  �لعوملة  	•

�حلكومي. �لدعم  تو�فر  وعدم  �لتنمية،  عملية  ت�شاعد  �لتي  �ملالية  �ملو�رد  تو�فر  عدم  	•

�لثقافية. �لتنمية  جتاه  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  بني  تن�شيق  وجود  عدم  	•

موؤ�ش�شات  تنفذها  �أن  �لتي ميكن  بامل�شروعات  �ل�شلبيات،  هذه  و�حلُدّ من  �لتنمية،  عملية  �ملدين يف  �ملجتمع  َدور  تفعيل  ميكن 
�ملجتمع �ملدين، ومن �أهّم هذه �مل�شروعات: 

�ملجتمع. يف  َدورها  وتعزيز  �ملدين،  �ملجتمع  ملوؤ�ش�شات  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم  توفري  	•

�لثقافية. �لتنمية  وحتقيق  �لأن�شطة،  ملمار�شة  �ملدين  �ملجتمع  ملوؤ�ش�شات  �ل�شالحيات  من  مزيد  �إعطاء  	•

و�لتثقيفية. �لتدريبية  و�لدور�ت  و�لندو�ت  و�ملهرجانات،  و�ملخيمات  و�ملع�شكر�ت،  �ملعار�ش  �إقامة  	•

ذلك. ملمار�شة  �حلرية  و�إعطاء  و�لتعلم،  �لثقافة  على  و�لت�شجيع  و�لأ�شرة  بالفرد  �لهتمام  	•

�خلرب�ت.  و�إثر�ء  �ملهار�ت  تعُلّم  وت�شجيع  �لتكنولوجيا،  ��شتخد�م  	•
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�لتنمية. حركة  تخدم  ومكتبات  وثقافية،  تعليمية  مر�كز  �إن�شاء  	•

�لثقايف.  �لوعي  تنمية  يف  �لإعالم  َدور  تفعيل  	•

�ملجتمع. فئات  جميع  بني  و�لفكري  �لثقايف  �لتبادل  و�إثر�ء  وم�شابقات،  ور�شات  عمل  	•

�لتنمية.  عملية  يف  �ملختلفة  �جلمعيات  �إ�شر�ك  	•

د- َدور اجلامعات واملدار�ص يف عملية التنمية الثقافية:  

ما �لَدور �لذي ميكن �أن تقوم به �ملد�ر�ش و�جلامعات يف عملية �لتنمية �لثقافية؟ وما �ل�شلبيات و�لإيجابيات �ملرتتبة على �لتو�شع 
يف �إن�شاء �ملد�ر�ش و�جلامعات �لأجنبية؟ 

ة �أمٌر يهدد �لتنمية �لثقافية. ويـرى حـو�يل  يوؤكد حو�يل 42 % من �أفر�د �لعينة �أن �لتو�شع يف �إن�شاء �ملد�ر�ش و�جلامعات �خلا�شَّ
33 % منهم �أن هذ� يعود بالدرجة �لأوىل �إىل �عتمادها على خرب�ء �أجانب ل ينتمون �إىل �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، و�عتمادها على 
�للغة �لأجنبية بن�شبة 26.5 %، وعلى مناهج ل تعزز �لهوية �لوطنية 25.5 %، ويعزو حو�يل 5 % من �أفرد �لعينة ذلك �إىل �أ�شباب 

�أخرى منها:

لها. �شو�بط  وجود  عدم  �إىل  بالإ�شافة  �ملادي،  باجلانب  تهتم  �أنها  	•

�لأجنبية. �ملناهج  على  �لكامل  و�لعتماد  �لدر��شية  �لر�شوم  كرثة  	•
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�أما �لذين يعتقدون باأن �لتو�شع يف �إن�شاء �ملد�ر�ش و�جلامعات �خلا�شة �أمر ل يهدد �لتنمية �لثقافية ون�شبتهم 58 % فريى حو�يل 
42 % منهم �أن �إن�شاء هذه �ملد�ر�ش و�جلامعات �خلا�شة ي�شاعد على �لنفتاح �لثقايف �لذي هو �شرورة للتنمية �لثقافية، و�أنها غالباً ما 
ت�شتعني بخرب�ء قادرين على �مل�شاهمة �لإيجابية يف عملية �لتنمية �لثقافية 19.9 %، و�أن وجودها �أ�شبح �شرورة لعملية �لتنمية �لثقافية 

21.6 %، ويعزو حو�يل 5 % ذلك �إىل �أ�شباب �أُخرى منها: 

�ملناف�شة. روح  وظهور  �لثقايف،  بالتبادل  ت�شمح  خمتلفة  وجمالت  تخ�ش�شات  يف  بخرب�ء  �ل�شتعانة  	•

]�نظر بيانات �جلد�ول 15، 16، 17[. �أخرى.  ثقافات  على  �لتعرف  وتتيح  �ملجتمع  ثقافة  يف  �لتو�شع  باب  تفتح  �أنها  	•
جدول )15-7(

توزيع �أفر�د �لعينة؛ طبقاً لت�شورهم �أّن �لتو�شع يف �إن�شاء �ملد�ر�ش 

 

و�جلامعات �خلا�شة �أمٌر يهدد �لتنمية �لثقافية: 

�لن�سبة�لإجابة

42.0نعم

58.0ل

100.0�ملجموع
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جدول )16-7(
�أ�سباب كون �لتو�سع يف �إن�ساء �ملد�ر�س ��جلامعات �خلا�سة �أمٌر يحُهدد �لتنمية �لثقافية:

لنعم

26.573.5لأنها تعتمد على �للغة �لأجنبية �لتي تعد خطرً� على هويتنا

33.366.7لأنها تعتمد على خرب�ء �أجانب ل ينتمون �إىل ثقافتنا �لعربية ��لإ�سالمية

25.574.5لأنها تقوم على مناهج ل تعزز هويتنا �لوطنية

5.394.7�أحُْخرى
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جدول )17-7(
د �لتنمية �لثقافية: �أ�سباب كون �لتو�سع يف �إن�ساء �ملد�ر�س ��جلامعات �خلا�سة �أمر ل يحُهِدّ

لنعم

لأن �إن�ساء �ملد�ر�س ��جلامعات �خلا�سة ي�ساعد على �لنفتاح �لثقايف 
42.257.8�لذي هو �سر�رة للتنمية �لثقافية

لأنها ت�ستعني بخرب�ء قادرين على �مل�ساهمة �لإيجابية يف عملية 
19.980.1�لتنمية �لثقافية

21.678.4لأنها �أ�سبحت �سر�رية لعملية �لتنمية �لثقافية

5.294.8�أحُْخرى

لقد ك�شفت �لبياناُت �خلا�شة بتباين هذه �لآر�ء؛ طبقاً للخ�شائ�ش �لجتماعية و�لثقافية لأفر�د �لعينة عدَم وجود فروق و��شحة 
بني خمتلف �لفئات �لنوعية و�لُعْمرية و�لتعليمية يف ت�شورهم لالآثار �ملرتتبة على �لتو�شع يف �إن�شاء �ملد�ر�ش و�جلامعات �خلا�شة. 

كيف ميكن تفعيل َدور �ملد�ر�ش و�جلامعات قي عملية �لتنمية؟ 

�أجاب عن هذ� �ل�شوؤ�ل 58.3 % من �أفر�د �لعينة؛ وكانت �أهم �لنقاط �لتي مت ذكرها:
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�لوطنية. و�لهوية  و�لرت�ث  �لتعليمية،  للمناهج  �أ�شا�شية  لغًة  �لعربية  �للغة  �عتماد  	•

منهم. �ملتميزين  و��شتقطاب  �لثقافية،  �لتنمية  يف  �لإيجابية  �مل�شاهمة  على  قادرين  بخرب�ء  �ل�شتعانة  	•

�ملعرفة. وتبادل  �لتو��شل  روح  خللق  �ل�شلة؛  ذ�ت  �خلارجية  و�لأن�شطة  �ملوؤمتر�ت  يف  �لطلبة  �إ�شر�ك  	•

�لثقافية.  بالتنمية  ُتعَنى  �لتي  و�ملعار�ش  و�لفعاليات  و�لأن�شطة،  �ملحا�شر�ت  �إقامة  	•

�لعلمي. �لبحث  وت�شجيع  �ملكتبات  �إن�شاء  	•

�لتنمية. عملية  يف  للم�شاهمة  وتاأهيلهم  وتدريبهم،  �ملعلمني  باختيار  �لهتمام  	•

منها.  �ملزيد  و�إن�شاء  �ملدر�شية،  �ملكتبات  وبخا�شة  باملكتبات  �لهتمام  	•

و�لإطالع. �لتح�شيل  على  وت�شجيعهم  للطلبة،  ثقافية  بيئة  باإن�شاء  �لهتمام  	•

و�ملعلومات. �لأفكار  وتبادل  �ملد�ر�ش،  بني  و�لزيار�ت  �ملعلومات  تبادل  	•

و�لطالع. للقر�ءة  �أوقات  وتخ�شي�ش  �ملكتبة،  لزيارة  �أ�شبوعية  ح�ش�ش  تخ�شي�ش  	•

�لثقافية. �لتنمية  عجلة  دفع  يف  ُي�شاهم  ما  �لوطنية  و�لهوية  �لعربية  �حل�شارة  على  �لرتكيز  	•

و�لتدريب.  و�لثقافية  �لعلمية  �لرحالت  َدور  وتفعيل  �لع�شر،  يو�كب  ملا  �لتعليمية  �ملناهج  تطوير  	•
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و�لتعليمي. �لثقايف  �لإدر�ك  م�شتوى  ورفع  �لوطنية،  �ملو�هب  تنمية  	•

�لطالب. لدى  �لثقافة  وحب  و�لدينية،  �لرتبوية  �لأ�ش�ش  غر�ش  	•

لذلك. معدة  بر�مج  خالل  من  �لتح�شيل  وم�شتوى  �لعلمية،  �لطالب  م�شتويات  متابعة  	•

هـ َدور الإعالم يف عملية التنمية: 

هل يوؤدي �لإعالم �لإمار�تّي َدور�ً �إيجابياً يف عملية �لتنمية �لثقافية؟ وما �لتاأثري�ت �ل�شلبية �لتي ميكن لالإعالم �أن ميار�شها حيال 
هذه �لتنمية؟ وكيف ميكن تفعيل �أدو�ره �لإيجابية يف �لتنمية �لثقافية، وتعزيز �لهوية و�لوطنية؟ 

يوؤكد حو�يل 67 % من �أفر�د �لعينة �أن �لإعالم �لإمار�تّي يوؤدي دور�ً �إيجابياً يف �لتنمية �لثقافية، ويعتقد حو�يل 33 % منهم نقي�ش 
ذلك. ]�نظر بيانات جدول 18[

جدول )18-7( 

توزيع �أفر�د �لعينة؛ طبقاً لت�شورهم لدور �لإعالم يف �لتنمية �لثقافية: 

�لن�سبة�لإجابة
67.4نعم
32.6ل

100.0�ملجموع
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�تفق كال �جلن�شني يف ذلك، وكان �لذكور �أقَلّ �عتقاد�ً يف ذلك من �لإناث، فكانت ن�شبة �لذكور 63 % تقريباً ون�شبة �لإنــاث 
72 % تقريباً ]�نظر بيانات جدول 19[.

جدول )19-7(
 توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �لنوع طبقا لت�شورهم لدور 

�لإعالم يف �لتنمية �لثقافية: 

�أنثىذكر�لإجابة

63.171.4نعم

36.928.6ل

�أن �لإعالم �لإمار�تَيّ يوؤدي َدور�ً  مل�شتوى �لعمر، جند فيه �لأ�شغَر �ِشناً هم �لأكرث �عتقاد�ً  �أفر�د �لعينة لهذ� �لدور، طبقاً  تقييم 
�إيجابياً يف �لتنمية �لثقافية ]�نظر بيانات جدول 20[.
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جدول )20-7( 
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �لعمر طبقاً لت�شورهم لدور �لإعالم يف �لتنمية �لثقافية: 

�أكرب من 40 عاما35 – 39 عامًا30 – 34 عامًا26 – 29 عامًا�أقل من 25 عاما�لإجابة

73.167.766.863.961.5نعم

26.932.333.236.138.5ل

لكن �أغلبية �مل�شتويات �لتعليمية و�فقت على �أن �لإعالم �لإمار�تي يوؤدي َدور�ً �إيجابياً يف �لتنمية �لثقافية وكان �أ�شحاب �مل�شتوى 
�لتعليمي دون �جلامعي �أكرث �عتقاد�ً يف ذلك فكانت ن�شبتهم 74 % ون�شبة �جلامعيني 65 % تقريباً ]�نظر بيانات �جلدول 21[. 

جدول )21-7( 

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �مل�شتوى �لتعليمي طبقا لت�شورهم لدور �لإعالم يف �لتنمية �لثقافية:

جامعي/ در��سات عليا�لثانوية �لعامة�لإجابة

74.065.4نعم

26.034.6ل
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و�تفقت وجهُة نظر �ملو�طنني و�لو�فدين على �أن �لإعالم �لإمار�تَيّ يوؤدي َدور�ً �إيجابياً يف �لتنمية �لثقافية وكانت �لن�شبة يف حدود             
67 % تقريباً ]�نظر �جلدول 22[.

جدول )22-7(

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �جلن�شية؛ طبقاً لت�شورهم لَدور �لإعالم 

 

يف �لتنمية �لثقافية:

غري مو�طنمو�طن�لإجابة
67.567.1نعم
32.532.9ل

لكَنّ هذ� �لَدور �لذي يقوم به �لإعالم ل يخلو من بع�ش �ل�شلبيات �لتي يجب �لتخلي عنها، من وجهة نظر بع�ش �أفر�د �لعينة.

�أما �لأدو�ر �ل�شلبية �لتي مُيار�شها �لإعالم �لإمار�تي - و�لتي ينبغي �لتخلي عنها - فقد �أجاب عن هذ� �ل�شوؤ�ل 54 % من �أفر�د 
�لعينة؛ وكان من �أهّم �لأدو�ر �ل�شلبية �لتي مُيار�شها �لإعالم فهي: 

هادفة. وغري  و�لتقاليد  �لعاد�ت  تخالف  وم�شل�شالت  بر�مج  ن�شر  	•

�لعربية. �حل�شارة  ح�شاب  على  �لغربية  و�لهوية  �حل�شارة  �إبر�ز  	•

�لإمار�ت. جمتمع  �إىل  لٍة  ب�شِ مُتُتّ  ل  بر�مج  على  و�لعتماد  �لرب�مج،  وتقدمي  �إد�رة  يف  باأجانب  �ل�شتعانة  	•
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�لأجنبية. �مل�شل�شالت  وبخا�شة  لئقة،  غري  و�أغاٍن  هادفة،  غري  وبر�مج  م�شل�شالت  عر�ش  	•

و�لرت�ث. �لوطنية  للِقَيم  �ملُخالِف  �لغربي  �لإعالم  على  و�لنفتاح  �لرتفيهية،  بالرب�مج  �لهتمام  	•

�لثقافية.  من  �أكرث  �لريا�شية  بالرب�مج  و�لهتمام  �لدعائية،  و�لرب�مج  �لإعالنات  كرثة  	•

�ملحلية. �لأخبار  و�إهمال  �خلارجية،  �لأخبار  على  و�لرتكيز  �لعامية،  �لرب�مج  عن  �لتخلي  	•

�لإمار�تي.  �ملجتمع  رقي  يف  و�ملر�أة  �ملو�طن  دور  و�إبر�ز  �حل�شارية،  و�إجنازتها  �لإمار�ت  �شورة  تقدمي  يف  �لتق�شري  	•

وثقافتنا.  هويتنا  تنا�شب  ل  لرب�مج  �لأعمى  �لتقليد  	•

�لوطنية.  بالثقافة  �لهتمام  وعدم  �للغوي،  �لأد�ء  �شعف  	•

مطروح. هو  ما  على  رقابة  وجود  وعدم  �لثقافية،  �لرب�مج  على  �لرتكيز  عدم  	•

�جتماعياً. �ملقبولة  وغري  �لالئقة  غري  �لأجنبية  �لأفالم  عر�ش  	•

و�لهوية.  و�لتقاليد  �لعاد�ت  تنا�شب  ل  بر�مج  ن�شر  	•

�إنه �ملمكن �حَلُدّ من هذه �لآثار �ل�شلبية، وتفعيل َدور �لإعالم يف �لتنمية �لثقافية وتعزيز �لهوية �لوطنية؛ ويف هذه �ل�شدد يرى 
حو�يل 53.1 % من �أفر�د �لعينة �أن تفعيل َدور �لإعالم يف �لتنمية �لثقافية، ويف تعزيز �لُهوّية �لوطنية ميكن �أن يتم بـ: 

لذلك.  �لالزمة  �لرب�مج  و�إعد�د  و�لتقاليد؛  �لعاد�ت  على  و�ملحافظة  �لوطنية،  �لهوية  �إبر�ز  	•
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هادفة.  وثقافية  وتعليمية  علمية  بر�مج  �ختيار  	•

�لثقافية. �لرب�مج  وزيادة  �لعربية،  �للغة  على  �لعتماد  	•

�لثقافية. �لتنمية  حركة  يف  َدورهم  لإبر�ز  و�ل�شباب  للُكّتاب  �ملجال  �إعطاء  	•

و�ملدرو�شة. �لهادفة  �لإعالنات  	•

�ملجتمع.  م�شكالت  تعالج  �لتي  �لأفالم  	•

�لثقافية. �لتنمية  حتقيق  يف  ت�شاعد  �لتي  و�لتاريخية  �لدينية  و�مل�شل�شالت  �لأفالم  زيادة  	•

�لُعْمرية. �ملر�حل  جلميع  و�لتعليمية  �لثقافية  بالرب�مج  �لهتمام  زيادة  	•

�لإمار�ت. وجمتمع  �لوطنية  �لهوية  على  و�حلفاظ  �لعلمي،  بالبحث  تهتم  �لتي  و�لفعاليات  �لرب�مج  بث  	•

لذلك. �لالزم  �لدعم  وتوفري  �لد�عمة،  �لقنو�ت  و�إن�شاء  �لثقايف  �ملفهوم  تعزيز  	•

�لثقافية. �لتنمية  لتفعيل  �أ�شاليَب  وتطوير  جديدة،  بر�مج  و�إنتاج  �ملحلية،  �لرب�مج  زيادة  	•

�لتلفزيون. عرب  �إعالمياً  ذلك  وتفعيل  �لهادفة،  غري  �لرب�مج  وتقليل  ثقافية،  قنو�ت  و�فتتاح  �لثقافية  �لرب�مج  زيادة  	•

�ل�شعبي. و�لرت�ث  �لوطنية  �لهوية  لتعزيز  �لت�شجيلية  �لأفالم  زيادة  	•
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�ل�شكانية. �لرتكيبة  خلل  عن  �لناجتة  �ل�شلبيات  حماربة  يف  �لإعالم  م�شاهمة  	•

�لثقافية. �لتنمية  حتقيق  يف  ي�شاهم  ما  للرب�مج  و�ملر�قبة  �ملتابعة  	•

�لرت�ثية. �لرب�مج  ودعم  و�لثقافية،  �لعلمية  و�لرب�مج  لالإعالنات  �ل�شحيح  �ل�شتخد�م  	•

و - َدور الأ�سرة يف تعزيز الهوية الوطنية: 

�إن لالأ�شرة َدور�ً مهماً يف حتقيق �لتنمية �لثقافية، ودوُرها �أ�شا�شٌيّ يف تعزيز �لهوية �لوطنية ويف �ملحافظة عليها. وقد �أكدت �لغالبية 
من عينة �لبحث على هذ� �لأمر؛ فَر�أْت غالبية �أفر�د �لعينة 64 % �أن �لأ�شرة �لإمار�تية تقوم بدورها يف تعزيز �لهوية �لوطنية. و�إن 
كان هناك �شعف فاإن ذلك يرجع �إىل �لعتماد يف تن�شئة �لأطفال على �خلدم و�ملربيات 68 % ف�شاًل عن �لتفكك �لذي �أ�شاب 
�لعالقات �لأ�شرية 48.9 %. وعمل �ملر�أة وتر�جع َدورها يف �لهتمام باأ�شرتها 40.6 %، ويعزو حو�يل 9 % ذلك �لرت�جع �إىل �أ�شباب 

�أخرى منها: 

�لوطنية. و�لهوية  �لعربية  باللغة  �لهتمام  وعدم  �لأجنبية  �ملد�ر�ش  	•

�لعربية.  �لثقافة  ح�شاب  على  �لغربية  �لثقافة  و�إبر�ز  �لغربي،  �لإعالم  وغزو  لالإعالم  �ل�شلبي  �لَدور  	•

و�لتقاليد.  �لعاد�ت  و�ختالف  �أجنبيات،  من  �لزو�ج  	•

و�ملربيات.  �خلدم  على  �لعتماد  	•

�لتفكك �لأ�شري �لناجت عن �ن�شغال �لأبوين بالعمل ل�شاعات طويلة خارج �ملنزل. ]�أنظر بيانات �جلدولني 23، 24[.
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جدول )23-7(

توزيع �أفر�د �لعينة طبقاً لت�شورهم لدور �لأ�شرة �لإمار�تية يف تعزيز �لهوية �لوطنية: 

�لن�سبة�لإجابة
64.3نعم
35.7ل

100.0�ملجموع

جدول )24-7(

توزيع �أفر�د �لعينة؛ طبقاً لت�شورهم لأ�شباب تر�جع َدور �لأ�شرة �لإمار�تية 

 

يف تعزيز �لهوية �لوطنية:

لنعم
48.951.1�لتفكك �لذي �أ�ساب �لعالقات �لأ�سرية

67.732.3�عتماد تن�سئة �لأطفال على يد �خلدم ��ملربيات
40.659.4عمل �ملر�أة �تر�جع د�رها يف �لهتمام باأ�سرتها

8.791.3�أحُْخرى

للخ�شائ�ش �لنوعية و�لُعْمرية و�لتعليمية لعينة �لبحث عدَم وجود فو�رق ذ�ت دللة حول  �أو�شحت مقارنة هذه �لآر�ء؛ طبقاً 
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�لهوية  َدور �لأ�شرة يف تعزيز  �إىل تر�جع  ْت  �أَدّ �لتي  �لوطنية، وبطبيعة �لأ�شباب -�شالفة �لذكر-  �لهوية  َدور �لأ�شرة يف تعزيز  �أهمية 
�لوطنية و�ملحافظة عليها. 

ميكن تفعيل هذ� �لَدور، و�حلُدّ من طبيعة �لرت�جع �لذي �أ�شاب �لأ�شرة �لإمار�تية يف �لَدور �ملَنوِط بها يف تعزيز �لهوية �لوطنية 
و�ملحافظة عليها، بـ:

باملو�طنات.  �لزو�ج  وتعزيز  باأجنبيات،  �لزو�ج  وعدم  �لأولد،  تربية  يف  و�ملربيات  �خلدم  على  �لعتماد  عدم  	•

�لأ�شيلة. و�لِقَيم  �ملبادئ  وغر�ش  �لأ�شري،  ��لرت�بط  على  وت�شجيعها  �لأ�شرة  ِبَدور  �لتوعية  	•

�لوطن. وُحِبّ  �لوطنية  بالهوية  و�لعتز�ز  �شليمة،  ن�شاأة  وتن�شئتهم  �لأبناء،  تربية  يف  ِبَدورها  وتثقيفها  بالأم  �لهتمام  زيادة  	•

�لعربية. و�للغة  و�ل�شعبية،  �لجتماعية  و�ملوروثات  و�لتقاليد،  و�لعاد�ت  �لِقَيم  بغر�ش  �لهتمام  	•

�لأ�شري. و�لرت�بط  �لَرِحم  لِة  �شِ باأهمية  و�لتذكري  �لإ�شالمية،  و�لتن�شئة  �لرتبية  يف  و�لأم  �لأب  على  �لعتماد  	•

وور�شات  تدريبية  دور�ت  و�إقامة  وتثقيفها،  �لأ�شرة  بدور  تهتم  �لتي  �لأُ�َشرية  و�ملر�كز  و�لتوعوية،  �لإر�شادية  �لرب�مج  �إعد�د  	•
تربية �لأبناء، وكيفية حل �مل�شكالت. 

�لوطنية.  و�ملنا�شبات  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  	•

�لعمل. وور�شات  و�لدور�ت  و�لرب�مج  �إلخ،  تلفزيون...  �شحافة،  �لإعالمية  �لتوعية  	•
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ز - دور اللغة العربية يف حتقيق التنمية الثقافية: 

ما �لَدور �لذي توؤديه �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ وكيف ميكن دعم َدورها يف هذ� �ل�شدد؟ وما �ملوؤ�ش�شات �لتي ميكنها 
�لقيام بهذه �ملهمة؟ وهل تعُلّم لغة �أُخرى غري �لعربية، مثل �للغة �لإجنليزية �شرورة للتنمية �لثقافية �أم ميثل عائقاً لها؟ هذ� ما نحاول 

مناق�شته من خالل ت�شور �أفر�د �لعينة لهذ� �لق�شايا. 

�إن �للغة �لعربية توؤدي َدور�ً �إيجابياً يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؛ هذ� ما يوؤكده غالبية �أفر�د �لعينة. ويوؤكدون �شرورَة دعم َدورها يف 
هذ� �ل�شدد بـ:

من   %  73.5 �لأوىل  �ملرتبة  يف  �ملطلب  هذ�  جاء  �لدولة.  موؤ�ش�شات  كافة  يف  �لر�شمية  �ملعامالت  لغة  �لعربية  �للغة  جعل  	•
�أفر�د �لعينة.

�لعينة. �أفر�د  من   %  60 �لثانية  �ملرتبة  يف  �ملطلب  هذ�  وجاء  و�جلامعات.  �ملد�ر�ش  يف  �لعربية  �للغة  بتعليم  �للتز�م  	•

�لعينة. �أفر�د  من   %  26 �لأجنبية   و�ملد�ر�ش  �جلامعات  لإن�شــاء  �ملتز�يــد  �لجتاه  من  �حلّد  	•

منها: �أخرى  طرق  بوجود  �لعينة  �أفرد  من   %  6 حو�يل  �عتماد  	•

�إعد�د مناهج تهتم باللغة �لعربية �ل�شليمة، و�لهتمام بالقر�آن �لكرمي، وتوفري كفاء�ت تعليمية يف �للغة �لعربية.  -

بيانات جدول  ]�نظر  �لعربية.  باللغة  �لإعالمية  �لو�شائل  كافة  تكون  و�أن  و�ملعارف،  �لعلوم  لكافة  �لرتجمة  بحركة  �لهتمام   -
.]25



186

جدول )25-7(

توزيع �أفر�د �لعينة؛ طبقاً لت�شورهم لكيفية تعزيز َدور �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية وتعزيز �لهوية �لوطنية: 

�أنثىذكر�لنـــوع

56.155.0�أ�سرع من �لتنمية �لثقافية

22.831.8متو�زنة مع �لتنمية �لثقافية

21.113.2مل تاأخذ يف �عتبارها �لأبعاد �لثقافية للتنمية

كان �لذكور �أكرَث �قتناعاً من �لإناث باأنه ميكن دعم َدور �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية باللتز�م بتعليم �للغة �لعربية يف 
�ملد�ر�ش و�جلامعات، بينما �تفقت وجهات نظر �لذكور و�لإناث على باقي �لبنود. ]�نظر بيانات جدول 26[.
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جدول )26-7( 

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �لنوع؛ طبقاً لت�شورهم لكيفية تعزيز َدور �للغة �لعربية 

 

يف حتقيق �لتنمية �لثقافية وتعزيز �لهوية �لوطنية:

�أنثـــىذكــر

65.956.3�للتز�م بتعليم �للغة �لعربية يف �ملد�ر�س ��جلامعات

71.974.8جعل �للغة �لعربية لغة �ملعامالت �لر�سمية يف كافة موؤ�س�سات �لد�لة

26.924.8�حلد من �لجتاه �ملتز�يد يف �إن�ساء �جلامعات ��ملد�ر�س �لأجنبية
7.35.6�أحُْخرى

كانت �لفئات �لأكرب �شّناً -�أكرب من 40 عاما- هي �لأكرث تاأكيد�ً على �أن �للتز�م بتعليم �للغة �لعربية يف �ملد�ر�ش و�جلامعات �أمٌر 
�أ�شا�شٌيّ لدعم َدور �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية.

وتتفق �لفئات �لُعْمرية �ملختلفة كلها على جعل �للغة �لعربية لغَة �ملعامالت �لر�شمية يف كافة موؤ�ش�شات �لدولة. ]�نظر بيانات 
جدول 27[:
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جدول )27-7( 

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �لُعْمر؛ طبقاً لت�شورهم لكيفية تعزيز 

 

َدور �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية وتعزيز �لهوية �لوطنية: 

ْمر                                    �لعحُ

تعزيز �للغة �لعربية 
�أكرب من 40 عاما35 – 39 عامًا30 – 34 عامًا26 – 29 عامًا�أقل من 25 عاما

�للتز�م بتعليم �للغة �لعربية يف 
54.458.962.657.170.4�ملد�ر�س ��جلامعات

جعل �للغة �لعربية لغة �ملعامالت 
68.674.177.778.571.3�لر�سمية يف كافة موؤ�س�سات �لد�لة

�حلد من �لجتاه �ملتز�يد يف �إن�ساء 
21.524.028.928.229.1�جلامعات ��ملد�ر�س �لأجنبية

5.76.17.34.97.6�أحُخــرى

كانت �لفئات �لأكرث تعليماً هي �لأكرُث وعياً باأهمية �للتز�م بتعليم �للغة �لعربية يف �ملد�ر�ش و�جلامعات، وجعلها لغة �ملعامالت 
�لر�شمية يف �لدولة، و�حَلّد من �لجتاه �ملتز�يد يف �إن�شاء �جلامعات و�ملد�ر�ش �لأجنبية. ]�نظر بيانات جدول 28[. 
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جدول )28-7( 

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �مل�شتوى �لتعليمي؛ طبقاً لت�شورهم لكيفية تعزيز 

 

َدور �للغة �لعربية يف حتقيق �لتنمية �لثقافية وتعزيز �لهوية �لوطنية: 

جامعي/در��سات عليا�لثانوية �لعامة�مل�ستوى �لتعليمي

55.561.7�للتز�م بتعليم �للغة �لعربية يف �ملد�ر�س ��جلامعات

66.975.6جعل �للغة �لعربية لغة �ملعامالت �لر�سمية يف كافة موؤ�س�سات �لد�لة

23.126.6�حلّد من �لجتاه �ملتز�يد يف �إن�ساء �جلامعات ��ملد�ر�س �لأجنبية

6.66.3�أخرى

ما هي �ملوؤ�ش�شات �لتي ميكنها �لقيام باملهام �خلا�شة بدعم َدور �للغة �لعربية؟ 

�ملهام. بهذه  �لقيام  ميكنه  �لذي  �لأول  �مل�شوؤول  هي  �لدولة  �أن   %  68 بن�شبة  �لعينة  �أفر�د  �أغلبية  ترى  	•

�لعينة.  �أفر�د  من   %  60 حو�يل  ذلك  فاأكد  و�جلامعات؛  �ملد�ر�ش  �مل�شوؤولية  هذه  يف  يليها  	•

�لعينة.  �أفر�د  من   %  55 حو�يل  َدورها  �أكد  وقد  �لثالثة،  �ملرتبة  يف  �لأ�شرة  	تاأتي  	•
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�ملرتبة  يف  �لثقافية  و�ملر�كز  �لعام،  �لنفع  جمعيات  و�مل�شاجد  و�مل�شارح،  و�جلمعيات  و�لأندية،  �لإعالم  و�شائل  كافة  	•
�لر�بعة.

منها. �أُْخرى  موؤ�ش�شات  بوجود   %  5 حو�يل  يعتقد  	•

]�نظر بيانات جدول 29[. بعامة.  و�حلكومة  �حلكومية،  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  	•

جدول )29-7(
توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب �مل�شتوى �لتعليمي؛ طبقاً لت�شورهم ملاهية �ملوؤ�ش�شات 

 

�لكفيلة بدعم �للغة �لعربية: 

لنعمجهات دعم �للغة �لعربية

68.231.8�لد�لة

55.144.9�لأ�سرة

59.740.3�ملد�ر�س ��جلامعات

5.194.9�أحُْخرى

يتفق غالبية �أفر�د �لعينة على هذه �لآر�ء ِبَغ�ِشّ �لنظر عن �لفروق �لنوعية، �أو �لتعليمية، �أو �لُعْمرية بينهم، لكن هل �أ�شبح تعلم 
�للغة �لإجنليزية �شرورًة من �شرور�ت �لتنمية �لثقافية، �أم �أ�شبح عائقاً لها؟ 
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يعتقد حو�يل 61 % من �أفر�د �لعينة �أن تعلم �للغة �لإجنليزية �شرورٌة للتنمية �لثقافية، يف حني يعتقد 22 % �أنها متثل عائقاً �أمام 
�لتنمية �لثقافية.

جدول )30-7(

توزيع �أفر�د �لعينة؛ طبقاً لروؤيتهم لعالقة تعلم �للغة �لإجنليزية بالتنمية �لثقافية: 

لنعم

60.939.1�سر�رة للتنمية �لثقافية

21.678.4عائقًا �أمام �لتنمية �لثقافية

وتتلخ�ش �أ�شباب كل منهما فيما يلي:

بالن�شبة ملن يرون �أن تعلم �للغة �لإجنليزية �أ�شبح �شرورة من �شرور�ت �لتنمية �لثقافية؛ فقد �أجاب عن هذ� �ل�شوؤ�ل 57.7 % من 
�أفر�د �لعينة، ويربرون ذلك بـ: 

�لآخرين. مع  و�لتو��شل  و�لعلم  �لع�شر  لغة  لأنها  	•

و�لتدريب  �لتعليم  يف  �لرئي�شة  �للغة  ولأنها  �لثقايف،  �لتو��شل  عملية  وت�شهل  �خلارجي،  �لعامل  مع  �لتخاطب  لغة  لأنها  	•
و�شتى �ملجالت.
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�لثقافية. �لتنمية  جمال  يف  �لأخرى  �لدول  و�أ�شاليب  ثقافات  على  و�لطالع  �لنفتاح  	•

�ملتقدمة.  �لدول  ومو�كبة  �جلن�شيات  تعدد  	•

�لإجنليزية.  باللغة  �ملتطورة  و�لرب�مج  و�لكتب  �لعلمية  و�لبحوث  �مل�شادر  جميع  	•

و�لأ�شو�ق.  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  جميع  يف  و�ملتد�ولة  �نت�شار�ً،  و�لأكرث  �لأ�شا�شية  �للغة  لأنها  	•

�أما �لذين �أن تعلم �للغة �لإجنليزية ي�شكل عائقاً للتنمية �لثقافية فقد �أجاب عن هذ� �ل�شوؤ�ل 23.5 % من �أفر�د �لعينة، ويربرون 
ذلك مبا يلي:

و�ملوروث  و�لتقاليد  �لعاد�ت  متحي  ولأنها  و�لتعليم؛  �لر�شمية  �جلهات  يف  �لر�شمية  �لتعامل  لغة  �لإجنليزية  �للغة  �أ�شبحت  	•
�لوطني، وتقلل من قيمة �للغة �لأم.

�لأجنبية. �لو�فدة  �لعمالة  ن�شبة  زيادة  	•

ح – تعدد اجلن�سيات املقيمة على اأر�ص الدولة وعالقته بالتنمية الثقافية: 

هل ت�شكل �جلن�شيات �ملتنوعة �لتي ت�شهدها �لدولة �إ�شافًة للتنمية �لثقافية، �أم �أنها ت�شّكل خطر�ً على �لتنمية �لثقافية؟ وكيف 
ميكن �ل�شتفادة من هذه �لتعددية يف خدمة �لتنمية �لثقافية؟

توؤكد غالبية �أفر�د �لعينة حو�يل 62 % �أن تعدد �جلن�شيات �ملقيمة يف �لدولة خطر على عملية �لتنمية �لثقافية. يف حني يرى حو�يل          
28 % منهم �أنه �إ�شافة للتنمية �لثقافية. ]�نظر بيانات جدول31[.
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جدول )31-7(

توزيع �أفر�د �لعينة، طبقاً لت�شورهم ملدى تاأثري تعدد �جلن�شيات يف �لتنمية �لثقافية:

لنعم

27.872.2�إ�سافة للتنمية �لثقافية

61.938.1خطرً� على عملية �لتنمية �لثقافية

�إنه َثمَة �تفاق على هذ� �لر�أي بني �أفر�د �لعينة على �ختالف خ�شائ�شهم �لنوعية و�لُعْمرية و�لتعليمية، لكن �أفر�د �لعينة من غري 
�ملو�طنني يرون �أن تعدَد �جلن�شيات على �أر�ش �لدولة �إ�شافٌة للتنمية �لثقافية، لكن كيف ميكن �ل�شتفادة من تنوع وتعدد �جلن�شيات 

�ملقيمة على �أر�ش �لدولة، يف خدمة م�شروع �لتنمية �لثقافية؟ 

يرى �أفر�د �لعينة �أنه ميكن حتقيق ذلك بـ: 

�حلاجة. ح�شب  �للغات  وتعلم  �لعربية،  �للغة  بتعلم  �لأجنبية  �جلن�شيات  �إلز�م  	•

فيه. �مل�شاركة  على  �لأجانب  وحث  �لثقايف،  �لوعي  ن�شر  	•

و�لتقاليد. �لعاد�ت  مع  يتو�فق  ل  وما  �ل�شلبيات  وترك  و�لإبد�عية،  �جليدة  و�لأفكار  �لإيجابيات  من  �ل�شتفادة  	•

�لآخر. ثقافة  رف  وتُعّ �ملختلفة،  و�لعلوم  و�ملعارف  �لعملية  �خلرب�ت  تبادل  	•
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�لأخرى.  بالثقافات  للتعريف  و�ملهرجانات  و�ملوؤمتر�ت،  �ملعار�ش  َدور  تفعيل  	•

ط - النفتاح الثقايف واأثره يف التنمية الثقافية:

ما تاأثري �لنفتاح �لثقايف يف �لتنمية �لثقافية؟ هل هذ� �لنفتاح خطٌر على �لتنمية �لثقافية؟ وكيف ميكن �ل�شتفادة منه يف تعزيز 
�لتنمية �لثقافية يف �لدولة؟ 

يوؤكد حو�يل 54 % من �أفر�د �لعينة �أَنّ �لنفتاَح �لثقايَف خطٌر على عملية �لتنمية �لثقافية، يف حني يرى حو�يل 46 % من هذه 
�لعينة �أن �لنفتاح �لثقايف ل ميثل �أَيّ خطٍر على �لتنمية �لثقافية. ]�نظر بيانات جدول 32[.

جدول )32-7(

رهم لتاأثري �لنفتاح �لثقايف على �لتنمية �لثقافية: توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب َت�شُوّ

�لن�سبة�لإجابة

54.2نعم

45.8ل

100.0�ملجموع



التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية

195

لكن هل ميكن  و�لتعليمية،  و�لُعْمرية  �لنوعية  �ختالف خ�شائ�شهم  �لت�شور على  هذ�  �لعينة يف  �أفر�د  بني  فروٌق  َثمَة  تكن  مل 
�ل�شتفادة من �لنفتاح �لثقايف يف تعزيز �لتنمية �لثقافية يف �لدولة؟

يوؤكد �أفر�د �لعينة �لذين �أجابو� على هذ� �ل�شوؤ�ل، �أن �ل�شتفادة من �لنفتاح �لثقافية ميكن �أن تتم من خالل:

�أخرى. ولغات  مهار�ت  و�كت�شاب  �ل�شلبيات،  وترك  �لإيجابيات  �أخذ  	•

�لوطنية.  �لثقافة  �إبر�ز  	•

و�لتقاليد. �لعاد�ت  مع  متو�فقة  تكون  �إبد�عية  باأفكار  �لأُخرى  �لثقافات  من  �ل�شتفادة  	•

�لأُخرى.  �لثقافات  على  �لطالع  	•

و�خلرب�ت.  و�ملعارف  �لثقافات  وتبادل  �لآخرين،  جتارب  من  �ل�شتفادة  	•

ك- التحديات التي تكون عائقا اأمام التنمية الثقافية.

ما �لتحديات �لتي متثل عائقاً �أ�شا�شياً يحول دون حدوث �لتنمية �لثقافية على �لوجه �لأكمل؟ 

هذه  ر�أ�ش  على  ياأتي  و�لف�شائيات  �لإعالم  لو�شائل  �ل�شلبي  �لَدور  �أن   %  87 �لعينة  �أفر�د  من  �لعظمى  �لغالبية  تعتقد  	•
�لتحديات.

�لعينة.  �أفر�د  من   %  76 حو�يل  ذلك  �أكد  وقد  �لعوملة،  عن  �لناجتة  �ملخاطر  هو  �لثاين  �لتحدي  	•
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�لعينة. �أفر�د  من   %  70 حو�يل  ذلك  �أكد  وقد  �لثالثة.  �ملرتبة  يف  �لعلمي  غري  �لفكر  �نت�شار  وجاء  	•

 %  65 حو�يل  ذلك  �أكد  وقد  �لر�بعة.  �ملرتبة  �حتال  فقد  و�لقنية  �لثقافية  �لأُمّية  و�نت�شار  �لدولة،  يف  �جلن�شيات  تعدد  �أما  	•
من �أفر�د �لعينة.

علـى  فح�شلت  ة  �خلـا�شَّ و�ملـد�ر�ش  �جلامعـات  �إن�شـاء  يف  و�لتو�شع  �لثقايف،  و�لنفتاح  بالإنرتنت  �ملرتبطة  �لتحديات  �أما  	•
�أقــل مـن 50 %. وهناك حو�يل 9 % من �أفرد �لعينة يعتقدون بوجود حتديات �أُخرى:

�لعتماد على �خلدم و�ملربيات يف تربية �لأطفال، و�خللل يف �لرتكيبة �ل�شكانية.  -

�لزو�ج من �أجنبيات و�ل�شفر خارج �لدولة للدر��شة.   -

�لإعالم غري �لهادف، و�لثقافات و�لعاد�ت �لغربية.   -

�لنفتاح غري �ملحدود على �لثقافات �لغربية، و�جلهل باأهمية �لتنمية �لثقافية، و�لثقة يف �لفكر �لغربي و�لقتد�ء به.  -

عدم �لرقابة على �ل�شحف و�ملجالت و�جلر�ئد و�لتلفزيون ]�نظر بيانات جدول33[.   -
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جدول )33-7(

توزيع �أفر�د �لعينة، طبقاً لت�شورهم لطبيعة �لتحديات �لتي متثل عائقاً للتنمية �لثقافية: 

لنعم�لتحــديات

75.924.1خماطر �لعوملة

86.913.1�لد�ر �ل�سلبي لو�سائل �لإعالم

64.935.1�نت�سار �لأمية �لثقافية ��لتقنية

69.530.5�نت�سار �لفكر غري �لعلمي

63.336.7�لد�ر �ل�سلبي للمجتمع �ملدين

38.261.8�لنفتاح �لثقايف

65.134.9تعدد �جلن�سيات يف �لد�لة

33.766.3�لتو�سع يف �إن�ساء �جلامعات ��ملد�ر�س �خلا�سة

71.228.8�لف�سائيات

47.053.0�لإنرتنت

9.490.6حتديات �أحُخرى
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ل – امل�سروعات التي حتتل اأهمية ق�سوى يف حتقيق التنمية الثقافية: 

ما �أهم �مل�شروعات �لتي ميكن �أن ت�شاهم م�شاهمة فعالة يف حتقيق �لتنمية �لثقافية؟ وما �لأولوية �لتي يجب �أن ُتعَطى مل�شروعات 
بعينها دون م�شروعات �أخرى؟

يرى �أفر�د �لعينة �أن �أهم �مل�شروعات �لتي ميكن �أن حتقق �لتنمية �لثقافية ح�شب �أهميتها هي: 

�مل�شروع  كان  �أ�شغر  �ملتو�شط  كان  "كلما   2.3 �لأهمية  متو�شط  كان  حيث  عليها  و�حلفاظ  ون�شرها  �لعربية  �للغة  تعليم  	•
�أهم". 

.3.5 �أهمية  مبتو�شط  �لوطنية  �لهوية  على  �حلفاظ  ذلك  يلي  	•

 .4 مبتو�شط  �ملوروثة  و�لتقاليد  �لِقَيم  وحفظ  �لرت�ث  حماية  	•

 .4.4 مبتو�شط  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  	•

فرت�وحت  �لبطالة  على  و�لق�شاء  �ل�شباب  بتوظيف  و�لهتمام  �ملعرفة  جمتمع  وبناء  �لجتماعي،  �لتما�شك  تعزيز  �أما  	•
متو�شطاتها بني  5 - 6. و�أخري�ً ح�شلت رعاية �لفنون و�لآد�ب ودعم �ملو�هب �لإبد�عية، وتعزيز �مل�شاركة يف �ل�شاأن �لعام، 

ومقاومة �لثقافة �ل�شتهالكية على متو�شطات �أهمية تزيد عن 7. ]�نظر بيانات جدول 34[.
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جدول )34-7(

توزيع �أفر�د �لعينة ح�شب ت�شورها للم�شروعات �لتي توؤدي �إىل حتقيق �لتنمية �لثقافية: 

�ملتو�سطم�سر�عات �لتنمية �لثقافية

2.3تعليم �للغة �لعربية �ن�سرها ��حلفاظ عليها

4.4�لتعليم ��لبحث �لعلمي

4.0حماية �لرت�ث �حفظ �لِقَيم ��لتقاليد �ملور�ثة

وّية �لوطنية 3.5�حلفاظ على �لهحُ

5.8بناء جمتمع �ملعرفة

5.1تعزيز �لتما�سك �لجتماعي

7.8تعزيز �مل�ساركة يف �ل�ساأن �لعام

7.8مقا�مة �لثقافة �ل�ستهالكية

6.3�لهتمام بتوظيف �ل�سباب ��لق�ساء على �لبطالة

7.7رعاية �لفنون ��لآد�ب �دعم �ملو�هب �لإبد�عية
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م – اأخطر التحديات التي تواجه التنمية الثقافية يف الوقت احلايل:

ما �أخطر �لتحديات �لتي تعوق �لتنمية �لثقافية يف �لوقت �حلايل من وجهة نظر عينة �لبحث؟ 

�أجاب على هذ� �ل�شوؤ�ل 48.6 % من �أفر�د �لعينة؛ وكانت �أهم �لنقاط: 

�جلن�شيات. تعدد  	•

�ل�شكانية. �لرتكيبة  وخلل  �لأجانب  كرثة  	•

�أجنبيات. من  �لزو�ج  	•

�لوطنية. �لهوية  �شياع  	•

�خلارجي. �لعامل  على  �لنفتاح  	•

و�لإنرتنت. �لهادف  غري  و�لإعالم  �لف�شائيات  كرثة  	•

ه. �ملوَجّ غري  �لثقايف  و�لنفتاح  �لعوملة  	•

�لأ�شري. و�لتفكك  و�لبطالة،  �لإعالم،  لو�شائل  �ل�شلبي  �لَدور  	•

�لثقافية. �لتنمية  ح�شاب  على  �لقت�شادية  �لتنمية  	•
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�ملجتمع. تخدم  ل  تعليمية  مناهج  ووجود  �لعربية،  باللغة  �لهتمام  وعدم  �لثقافية  �لأُمّية  �نت�شار  	•

ن – �أخطر �لتحديات �لتي ميكن �أن توؤّثر يف نه�شة �ملجتمع �لإمار�تي يف �مل�شتقبل. 

�أجاب على هذ� �ل�شوؤ�ل 47.9 % من �أفر�د �لعينة وكانت �أهم �لنقاط: 

و��شع. ب�شكل  �لجنليزية  �للغة  و�عتماد  �لعربية،  �للغة  �إهمال  	•

�لوطنية. �لهوية  �شياع  	•

�لو�فدة. و�لعمالة  �لأجانب  وكرثة  �جلن�شيات،  تعدد  	•

�ل�شكانية. �لرتكيبة  �ختالل  	•

�لغربية.  �لثقافة  على  �ملحدود  غري  �لنفتاح  	•

�لأبناء.  تربية  يف  و�ملربيات  �خلدم  على  �لعتماد  	•

و�لف�شائيات. �لإنرتنت  	•

�لعوملة. 	•

�لبطالة. 	•
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�لأ�شري.  �لتفكك  	•

�ل�شتهالكية. �لثقافة  	•

و�لفكري. �لثقايف  �لغزو  	•

�لدخيلة.  �ل�شلوكيات  و�نت�شار  �لغرب،  تقليد  	•

و�لِقَيم.  و�لتقاليد  �لعاد�ت  عن  �لتخلي  	•

�لإمار�تية. �لهوية  على  �حلفاظ  عدم  	•



الف�سل الثامن

اخلامتة 
اأهُمّ نتائج البحث ومناق�ستها
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�إن غاية ما ي�شعى �إليه �لباحث هو �لو�شول �إىل نتائج بحثه، وكفاءة هذه �لنتائج يف �لإجابة على ت�شاوؤلت �لبحث، وحتقيق �أهد�فه. 
لنا �إليها يف هذ� �لبحث - نتائُج قاطعة ونهائية، بل �إنها – يف ر�أيي – جمرد بد�ية على طريق طويل  ول نزعم �أن �لنتائج - �لتي تو�شَّ
لها. خا�شة �إذ� كان �لبحث يتناول مو�شوعاً غايًة يف  يحتاج �إىل مزيد من �لأبحاث �لتي ت�شتطيع �أن ت�شيف �إىل هذه �لنتائج، �أو ُتعِدّ

�لأهمية: �لتنمية �لثقافية وتعزيز �لهوية �لوطنية.

ميكن �لقول يف ختام هذ� �لبحث: �إن حتقيق �لتنمية �لثقافية هو �لطريق �لقومي لتعزيز �لهوية �لوطنية، و�ملحافظة عليها. نوؤكد- يف 
�جِلِدّ يف عملية  �لثقافة ماأخَذ  �أخذ  للتنمية، وعدم  �لثقافية  �إدر�ك �لأبعاد  – �أن عدم  �لبحث  �إليها هذ�  َل  �لتي تو�شَّ �لنتائج  �شوء 

�لتنمية؛ �شيجعل من �لتنمية َم�ْشخاً �شائهاً لهوية �ملجتمع وطابعه �لوطني.

نات �ملجتمع،  فالثقافة و�لُهوّية وجهان ِلُعملة و�حدة، ول ميكن ف�شل �أَحِدهما عن �لآخر؛ لأن �لثقافة متثل مكوناً جوهرياً من مكِوّ
مَل �ل�ِشمات �ملميزة، �لروحية و�ملادية، و�لفكرية و�لعاطفية �لتي يت�شف  د يف �لوقت نف�شه جوهَر وجوده وهويته؛ فهي ت�شتمل جُمَ وجُت�ِشّ
بها جمتمٌع، وت�شمل �إىل جانب �لفنون و�لآد�ب - طر�ئَق �حلياة و�أ�شاليَب �لعي�ش معاً، وُنُظَم �لِقَيم و�لتقاليد، و�ملعتقد�ت؛ وهي بهذ� 
نات �لبناء �لجتماعي، وحتل- يف �لوقت نف�شه - يف كل �أبنية �ملجتمع ونظمه �لفرعية: �لبناء  �ملعنى ترتبط �رتباطاً وثيقاً بكافة مكِوّ
�لأُ�شري، و�لبناء �لقت�شادي، و�لبناء �ل�شيا�شي، و�لنظام �لقانويّن، وُنُظَم �ل�شبط �لجتماعي. وترتبط �رتباطاً لزماً بُهوّية �ملجتمع، 
د هذه �لُهوّية �لتي متيز �ملجتمع، وجتعله ُمتمايز�ً خمتلفاً عن غريه من �ملجتمعات �لأُخرى؛ وهذ� هو �ملعنى �لأ�شا�شي للُهوّية.  وجُت�ِشّ

د يف لغته وعاد�ته، وتقاليده وجذوره �لتاريخية.  فالهوية جُتْلي �لطابَع �لأ�شيَل و�ملميز للمجتمع، وتتج�َشّ

يتعر�ش  �لتي  و�لتبدلت  �لتحولت  – و�إن  وحني  وقت  كل  – يف  �شروري  مطلٌب  �لوطنية  ُهوّيتنا  على  �حلفاظ  َمطلَب  �إَنّ 
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لها جمتمع �لإمار�ت يف �لوقت �حلايل - بفعل عو�مل حملية وعاملية - جتعل من هذ� �ملطلب فر�َش َعني على �جلميع – ُحّكاماً 
وحمكومني. 

لعل �أهَمّ ما ي�شادق هذه �حلقيقية تلك �لنتائُج �لتي مَتّ �لتو�شل �إليها بتحليل �لبيانات وتف�شريها مما مَتّ جمُعًه من عينة �لبحث؛ 
ومن �أهم هذه �لنتائج: 

�أ�ًل: توؤدي �لتنمية �لثقافية َدور�ً �أ�شا�شياً يف تعزيز �لُهوّية �لوطنية، ويف �ملحافظة عليها؛ لأن �لتنمية �لثقافية تعني: 

�إحد�ث تغيري�ت جذرية يف �ملجتمع ذ�ته. �أ - 

ب - �لهتمام بالإن�شان، و�لرتقاء مبد�ركه �ملعرفية و�لفكرية و�ل�شلوكية، وتعزيز روح �لولء و�لنتماء.

ج -  �لهتمام بالتعليم و�لبحث �لعلمي.

�ملحافظة على �لرت�ث وعلى �لُهوّية �لوطنية. د - 

�ملحافظة على �للغة �لعربية هـ - 

ثانيًا: يوؤكد �أكرث من ن�شف عينة �لبحث حو�يل 55.5 % �أن �لتنمية �لقت�شادية كانت �أ�شرع من �لتنمية �لثقافية. ويرى حو�يل                    
16.6 % من �لعينة �أن �لتنمية �لقت�شادية مل تاأخذ يف �عتبارها �لتنمية �لثقافية؛ وتاأ�شي�شاً عليه جند �أن �لغالبية �لعظمى من عينة 
�لبحث حو�يل 71 % توؤكد طبيعَة �لختالف بني �لتنمية �لثقافية و�لتنمية �لقت�شادية، و�ل�شبب �أن �لتنمية �لقت�شادية كانت �أ�شرع 
و�أف�شل من �لتنمية �لثقافية. ومل يكن للنه�شة �لقت�شادية دوٌر �إيجابٌيّ يف حتقيق �لتنمية �لثقافية، ول يف تعزيز �لُهوّية �لوطنية؛ لأن 
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�لتنمية �لقت�شادية �لتي حتققت �هتمت باجلو�نب �ملادية دوَن �لنظر �إىل خطورتها على �لثقافة و�لهوية �لوطنية، و�أدت �إىل تكري�ش 
�لثقافة �لأجنبية على ح�شاب �لثقافة �لعربية، ور�فَقها خلٌل يف �لرتكيبة �ل�شكانية �أدى �إىل ت�شويه �لثقافة �لوطنية. 

ثالثًا: يوؤكد حو�يل 63.7 من �أفر�د �لعينة �أن للتنمية �لقت�شادية �آثار�ً �شلبية، وكان من �أهم معاملها: 

�ل�شكانية. �لرتكيبة  يف  �خللل  	•

�شوق  على  وهيمنتها  �لأجنبية  �لعمالة  على  و�لعتماد  �لعام،  �ل�شارع  �شورة  ت�شويه  �إىل  �أدى  ما  �لدولة  �لأجانب يف  كرثة  	•
�لعمل بالدولة.

�لإيجار�ت.  وزيادة  و�خلدمات،  �ل�شلع  �أ�شعار  �رتفاع  	•

�لوطنية  �لهوية  يف  �أَثّر  ما  كبري؛  ب�شكل  باملظاهر  و�لهتمام  �إليه،  �لفعلية  �حلاجة  دوَن  كل جديد  ور�ء  ت�شعى  �أجيال  ظهور  	•
ل خطورة على �ملجتمع. و�شَكّ

�إىل �لعمل يف �جلانب �لقت�شادي، و�إهمال �جلانب  �أكرث من �جلانب �لثقايف، و�جتاه �ل�شباب  �لهتمام باجلانب �لقت�شادي  	•
�لثقايف.

�لوطنية. �لهوية  يف  �َشْلباً  �أَثّر  ما  ُمتد�ولًة،  لغًة  �لإجنليزية  �للغة  و�عتماد  �لعربية،  �لثقافة  وتهمي�ش  �لأجنبية  �لثقافة  تكري�ش  	•

�ملجتمع. على  دخيلة  عاد�ت  وظهور  �ملجتمع،  �أفر�د  بني  �لجتماعي  �لرت�بط  تفكك  	•
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�لو�فدة. �لعمالة  على  �لعتماد  زيادة  	•

قبُل. من  موجودة  تكن  مل  جر�ئم  وظهور  �لنا�شئة،  �لأجيال  ثقافة  يف  َر  �أَثّ ما  �لبيوت  يف  �خَلَدم  �أعد�د  زيادة  	•

ر�بعًا: يرى حو�يل 60 % من �أفر�د �لعينة �أن �لدولة يجب �أن تقوم ِبَدور �أ�شا�ٍش يف حتقيق �لتنمية �لثقافية بـ: 

�لثقافية. و�لتنمية  �لقت�شادية  �لتنمية  بني  �لتو�زن  	حتقيق  	•

من  جزء  وتخ�شي�ش  �لب�شرية.  �لتنمية  يف  �ل�شتثمار  يف  و�مل�شاهمة  �لثقافية،  �لتنمية  لدعم  �لقت�شادية  �لتنمية  	ت�شخري  	•
�لعائد�ت لدعم �لثقافة.

و�ملنتديات. باملوؤمتر�ت  َدورها  وتفعيل  و�لثقافية  و�لريا�شية  �لجتماعية  �ملر�كز  	�إن�شاء  	•

و�ملد�ر�ش. �جلامعات  َدور  	تفعيل  	•

�إلخ. و�ملعار�ش..  و�ملتاحف،  و�مل�شارح  و�لطباعة،  وُدور�لن�شر  �لعامة،  �ملكتبات  �إن�شاء  	ت�شجيع  	•

�لتنمية  للم�شاهمة يف حركة  بالثقافة، وتزويدها بكل ما هو حديث وتقنّي  ُتعَنى  	�إن�شاء موؤ�ش�شات حكومية وغري حكومية  	•
�لثقافية. 

�ل�ِشعر  وبخا�شة  �ل�ِشعرية  و�مل�شابقات  �ل�شعبية،  و�لألعاب  بال�شقور  و�ل�شيد  �لهجن،  و�شباق  �ل�شعبي،  �لرت�ث  �إحياء  	 	•
�لنبطي. 
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خام�شاً: توؤكد �لغالبية �لعظمى من �أفر�د �لعينة حو�يل 77 % �أن ملوؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين َدور�ً ُمهماً يف عملية �لتنمية �لثقافية؛ 
لذ� يجب، ح�شبما توؤكد هذه �لعينة: 

�ملجتمع. يف  َدورها  وتعزيز  �ملدين،  �ملجتمع  ملوؤ�ش�شات  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم  توفري  	•

�لثقافية. �لتنمية  وحتقيق  �لأن�شطة،  ملمار�شة  �ملدين  �ملجتمع  ملوؤ�ش�شات  �ل�شالحيات  من  مزيد  �إعطاء  	•

د �لتنمية �لثقافية. ويرى  �ساد�سًا: يوؤكد حو�يل 42 % من �أفر�د �لعينة �أن �لتو�شع يف �إن�شاء �ملد�ر�ش و�جلامعات �خلا�شة �أمر ُيهِدّ
�لعربية و�لإ�شالمية، ثم  �لثقافة  �إىل  ينتمون  �أجانب ل  �إىل �عتمادها على خرب�ء  بالدرجة �لأوىل  �أن هذ� يعود  حو�يل 33 % منهم 

�عتمادها على �للغة �لأجنبية 26.5 %، وعلى مناهج ل ُتعّزز �لُهوّية �لوطنية 25.5 %.

�إيجابياً يف �لتنمية �لثقافية، ويعتقد حو�يل 33 %  �سابعًا: يوؤكد حو�يل 67 % من �أفر�د �لعينة �أن �لإعالم �لإمار�تي يلعب دور�ً 
منهم نقي�ش ذلك. 

ثامناً: �أما �لأدو�ر �ل�شلبية �لتي ميار�شها �لإعالم �لإمار�تي، و�لتي ينبغي �لتخلي عنها؛ فريى حو�يل 54 % من �أفر�د �لعينة �أن �أهَمّ 
�لأدو�ر �ل�شلبية �لتي ميار�شها �لإعالم، و�لتي ينبغي �لتخلي عنها هي: 

هادفة. وغري  و�لتقاليد  �لعاد�ت  تخالف  وم�شل�شالت  بر�مج  ن�شر  	•

�لعربية. �حل�شارة  ح�شاب  على  �لغربية  و�لهوية  �حل�شارة  �إبر�ز  	•

�لرب�مج. وتقدمي  �إد�رة  يف  باأجانب  �ل�شتعانة  	•
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�لأجنبية. �مل�شل�شالت  بخا�شة  لئقة،  غري  و�أغاٍن  هادفة  غري  وبر�مج  م�شل�شالت  عر�ش  	•

و�لرت�ث. �لوطنية  للِقَيم  �ملُخالِف  �لغربي  �لإعالم  على  و�لنفتاح  �لرتفيهية،  بالرب�مج  �لهتمام  	•

�لثقافية.  من  �أكرث  �لريا�شية  بالرب�مج  و�لهتمام  �لدعائية،  و�لرب�مج  �لإعالنات  كرثة  	•

�ملحلية. �لأخبار  و�إهمال  �خلارجية،  �لأخبار  على  و�لرتكيز  �لعامية،  �لرب�مج  عن  �لتخلي  	•

وثقافتنا.  هويتنا  تنا�شب  ل  لرب�مج  �لأعمى  �لتقليد  	•

�لوطنية.  بالثقافة  �لهتمام  وعدم  �للغوي،  �لأد�ء  �شعف  	•

مطروح. هو  ما  على  رقابة  وجود  وعدم  �لثقافية،  �لرب�مج  على  �لرتكيز  عدم  	•

�جتماعياً. مقبولة  وغري  �لالئقة  غري  �لأجنبية  �لأفالم  عر�ش  	•

تا�شعاً: يرى غالبية �أفر�د �لعينة 64 % �أن �لأ�شرة �لإمار�تية تقوم بدورها يف تعزيز �لهوية �لوطنية. و�إن كان هناك �شعف فاإن ذلك 
يرجع �إىل �لعتماد يف تن�شئة �لأطفال على �خَلَدم و�ملربيات 68 %. بالإ�شافة �إىل �لتفكك �لذي �أ�شاب �لعالقات �لأ�شرية 48.9 %. 
وعمل �ملر�أة وتر�ُجُع َدورها يف �لهتمام باأ�شرتها، و�لتفكك �لأ�شري �لناجت عن �ن�شغال �لأبوين بالعمل ل�شاعات طويلة خارج �ملنزل. 

 .)40.6(

�إيجابياً يف حتقيق �لتنمية �لثقافية ويف تعزيز �لهوية �لوطنية،  عا�سرً�: يوؤكد غالبية �أفر�د �لعينة على �أن �للغة �لعربية توؤدي َدور�ً 
ويوؤكدون �شرورَة دعم َدورها يف هذ� �ل�شدد بـ: 
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 %  3.5  7 �لأوىل  �ملرتبة  �ملطلب  هذ�  �حتل  وقد  �لدولة.  موؤ�ش�شات  كافة  يف  �لر�شمية  �ملعامالت  لغة  �لعربية  �للغة  جعل  	•
من �أفر�د �لعينة.

�لعينة. �أفر�د  من   %  60 �لثانية  �ملرتبة  يف  �ملطلب  هذ�  وجاء  و�جلامعات.  �ملد�ر�ش  يف  �لعربية  �للغة  بتعليم  	�للتز�م  	•

�لعينة. �أفر�د  من   %  26 �لأجنبيـة   و�ملـد�ر�ش  �جلامعات  لإن�شـاء  �ملتز�يد  �لجتاه  من  	�حَلّد  	•

منها: �أخرى  طرق  بوجود  �لعينة  �أفرد  من   %  6 حو�يل  يعتقد  	•

�لعربية. �للغة  يف  تعليمية  كفاء�ت  وتوفري  �لكرمي،  بالقر�آن  و�لهتمام  �ل�شليمة،  �لعربية  باللغة  تهتم  مناهج  �إعد�د  	•

حادي ع�سر: يعتقد حو�يل 61 % من �أفر�د �لعينة �أن تعلم �للغة �لإجنليزية �شرورة للتنمية �لثقافية، يف حني يعتقد 22 % �أنها متثل 
عائقاً �أمام �لتنمية �لثقافية.

بالن�شبة ملن يرون �أن تعلم �للغة �لإجنليزية �أ�شبح �شرورة من �شرور�ت �لتنمية �لثقافية، فريى 57.7 % من �أفر�د �لعينة �أن تعلم 
�للغة �لإجنليزية �أ�شبح �شرورة من �شرور�ت �لتنمية �لثقافية نظر�ً ملا يلي: 

�لآخرين. مع  و�لتو��شل  و�لعلم  �لع�شر  لغة  لأنها  	•

و�لتدريب.  �لتعليم  يف  �لرئي�شة  �للغة  ولأنها  �لثقايف؛  �لتو��شل  عملية  وت�شهل  �خلارجي،  �لعامل  مع  �لتخاطب  لغة  لأنها  	•

�لثقافية. �لتنمية  جمال  يف  �لأخرى  �لدول  و�أ�شاليب  ثقافات  على  و�لطالع  �لنفتاح  	•
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�لإجنليزية.  باللغة  �ملتطورة  و�لرب�مج  و�لكتب  �لعلمية  و�لبحوث  �مل�شادر  جميع  	•

و�لأ�شو�ق.  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  جميع  يف  و�ملتد�ولة  �نت�شار�ً  و�لأكرث  �لأ�شا�شية  �للغة  لأنها  	•

�أما بالن�شبة ملن يرون يرون �أن تعلم �للغة �لإجنليزية ُي�شّكل عائقاً للتنمية �لثقافية؛ فريى حو�يل 23.5 % من �أفر�د �لعينة، �أنها متثل عائقاً نظر�ً 

 

ملا يلي: 

و�لتقاليد،  �لعاد�ت  �إىل حمو  ذلك  ويوؤدي  و�لتعليم؛  �لر�شمية  �جلهات  �لر�شمية يف  �لتعامل  لغة  �لإجنليزية  �للغة  �أ�شبحت  	•
و�ملوروث �لوطني وتقلل من قيمة �للغة �لأم.

�لأجنبية. �لو�فدة  �لعمالة  ن�شبة  زيادة  	•

ثاين ع�سر: توؤكد غالبية �أفر�د �لعينة حو�يل 62 % �أن تعدد �جلن�شيات �ملقيمة يف �لدولة خطٌر على عملية �لتنمية �لثقافيـة. يف 
حني يرى حو�يل 28 % منهم �أنها متثل �إ�شافة للتنمية �لثقافية.

وميكن �ل�شتفادة من تنوع وتعدد �جلن�شيات �ملقيمة على �أر�ش �لدولة، يف خدمة م�شروع �لتنمية �لثقافية؛ بـ: 

�لعربية. �للغة  بتعلم  �لأجنبية  �جلن�شيات  	�إلز�م  	•

فيه. �مل�شاركة  على  �لأجانب  وَحّث  �لثقايف  �لوعي  ن�شر  	•

و�لتقاليد. �لعاد�ت  مع  يتو�فق  ل  وما  �ل�شلبيات  وترك  و�لإبد�عية،  �جليدة  و�لأفكار  �لإيجابيات  من  �ل�شتفادة  	•
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�لآَخر. ثقافة  ف  وتعُرّ �ملختلفة  و�لعلوم  و�ملعارف،  �لعملية  �خلرب�ت  تبادل  	•

�لوطنية.  بالثقافة  للتعريف  و�ملهرجانات  و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�ش  دور  تفعيل  	•

ثالث ع�سر: يوؤكد حو�يل 54 % من �أفر�د �لعينة �أن �لنفتاَح �لثقايَف خطٌر على عملية �لتنمية �لثقافية، يف حني يرى حو�يل 46 % 
من هذه �لعينة �أن �لنفتاح �لثقايف ل ميثل �أُيّ خطر على �لتنمية �لثقافية.

وميكن �ل�شتفادة من �لنفتاح �لثقايف عن طريق: 

�أخرى. ولغات  مهار�ت  و�كت�شاب  �ل�شلبيات،  وترك  �ليجابيات  �أخذ  	•

�لوطنية.  �لثقافة  �إبر�ز  	•

و�لتقاليد. �لعاد�ت  مع  متو�فقة  تكون  �إبد�عية  باأفكار  يتعلق  فيما  �لأخرى  �لثقافات  من  �ل�شتفادة  	•

�لأخرى.  �لثقافات  على  �لطالع  	•

و�خلرب�ت.  و�ملعارف  �لثقافات  وتبادل  �لآخرين  جتارب  من  �ل�شتفادة  	•

ر�بع ع�سر: من �أهم �لتحديات �لتي حتول دون حدوث �لتنمية �لثقافية على �لوجه �لأكمل ح�شبما ترى عينة �لبحث: 

	تعتقد �لغالبية �لعظمى من �أفر�د �لعينة 87 % �أن �لَدور �ل�شلبي لو�شائل �لإعالم و�لف�شائيات ياأتي على ر�أ�ش �لتحديات  	•
�لتي حتول دون حدوث �لتنمية �لثقافية على �لوجه �لأكمل. 



214

�لعينة.  �أفر�د  من   %  76 حو�يل  �أكده  وقد  �لعوملة؛  خطُر  �لثاين  و�لتحدي  	•

�لعينة. �أفر�د  من   %  70 حو�يل  �أكده  وقد  �لثالثة.  �ملرتبة  يف  �لعلمي  غري  �لفكر  �نت�شار  وجاء  	•

�أما تعدد �جلن�شيات يف �لدولة، و�لعتماد على �خَلَدم و�ملربيات، و�نت�شار �لأمية �لثقافية و�لتقنية فقد �حتال �ملرتبة �لر�بعة.  	•
وقد �أكده حو�يل 65 % من �أفر�د �لعينة.

�أقـل من  بن�شبة  �خلا�شة فكانت  و�ملـد�ر�ش  �جلامعات  �إن�شاء  و�لتو�شع يف  �لثقايف،  و�لنفتاح  بالإنرتنت  �ملرتبطة  �لتحديات  �أما  	•
.% 50

خام�س ع�سر: يوؤكد �أفر�د �لعينة على وجود بع�ش �مل�شروعات �لتي يجب �أن حتتل �أهميًة ق�شوى لتحقيق �لتنمية �لثقافية؛ ومن 
�أهمها: 

 ." �أهَمّ �مل�شروع  كان  �أ�شغر  �ملتو�شط  كان  و"كلما   2.3 �لأهمية  متو�شط  وكان  عليها،  و�حلفاظ  ون�شرها  �لعربية  �للغة  تعليم  	•

.3.5 �أهمية  مبتو�شط  �لوطنية  �لهوية  على  فاحلفاظ  	•

 .4 مبتو�شط  �ملوروثة  و�لتقاليد  �لِقَيم  وحفظ  �لرت�ث  حماية  	•

 .4.4 مبتو�شط  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  	•

فرت�وحت  �لبطالة؛  على  و�لق�شاء  �ل�شباب  بتوظيف  و�لهتمام  �ملعرفة،  جمتمع  وبناء  �لجتماعي،  �لتما�شك  تعزيز  �أما  	•
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�لعام،  �ل�شاأن  �مل�شاركة يف  وتعزيز  �لإبد�عية،  �ملو�هب  ودعم  و�لآد�ب  �لفنون  رعاية  ح�شلت  و�أخري�ً   ،5-6 بني  متو�شطاتها 
ومقاومة �لثقافة �ل�شتهالكية على متو�شطات �أهمية تزيد عن 7.

�ساد�س ع�سر: �أخطُر �لتحديات �لتي تو�جه �لتنمية �لثقافية يف �لوقت �حلايل؛ يرى غالبية �أفر�د �لعينة �أن �أخطر هذه �لتحديات 
هي: 

�جلن�شيات. تعدد  	•

�ل�شكانية. �لرتكيبة  وخلل  �لأجانب  كرثة  	•

�أجنبيات. من  �لزو�ج  	•

�لوطنية. �لهوية  �شياع  	•

�خلارجي. �لعامل  على  �لنفتاح  	•

و�لإنرتنت. �لهادف  غري  و�لإعالم  �لف�شائيات  كرثة  	•

ه. �ملوَجّ غري  �لثقايف  و�لنفتاح  �لعوملة  	•

�لأ�شري. و�لتفكك  و�لبطالة،  �لإعالم،  لو�شائل  �ل�شلبي  �لَدور  	•

�لثقافية. �لتنمية  ح�شاب  على  �لقت�شادية  �لتنمية  	•
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�ملجتمع. تخدم  ل  تعليمية  مناهج  ووجود  �لعربية،  باللغة  �لهتمام  وعدم  �لثقافية،  �لأُْمّية  �نت�شار  	•

�سابع ع�سر: �أخطُر �لتحديات �لتي ميكن �أن توؤّثر يف نه�شة �ملجتمع �لإمار�تي يف �مل�شتقبل، ح�شبما يرى �أفر�د �لعينة: 

و��شع. ب�شكل  �لإجنليزية  �للغة  و�عتماد  �لعربية،  �للغة  �إهمال  	•

�لوطنية. �لهوية  �شياع  	•

�لو�فدة. و�لعمالة  �لأجانب  وكرثة  �جلن�شيات  تعدد  	•

�ل�شكانية. �لرتكيبة  �ختالل  	•

�لغربية.  �لثقافة  على  �ملحدود  غري  �لنفتاح  	•

�لأبناء.  تربية  يف  و�ملربيات  �خَلَدم  على  �لعتماد  	•

و�لف�شائيات. �لإنرتنت  	•

�لعوملة. 	•

�لبطالة. 	•

�لأ�شري.  �لتفكك  	•



التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية

217

�ل�شتهالكية. �لثقافة  	•

و�لفكري. �لثقايف  �لغزو  	•

�لدخيلة.  �ل�شلوكيات  و�نت�شار  �لغرب،  تقليد  	•

و�لِقَيم.  و�لتقاليد  �لعاد�ت  عن  �لتخلي  	•

�لإمار�تية.  �لهوية  على  �حلفاظ  عدم  	•

�إننا نعيد �لتاأكيد يف �شوء هذه �لنتائج على ما �أ�شرنا �إليه يف بد�ية هذ� �لف�شل، وهو �أن عدم �إدر�ك �لأبعاد �لثقافية للتنمية، وعدم 
�أخذ �لثقافة ماأَخَذ �جِلِدّ يف عملية �لتنمية؛ �شيجعل من �لتنمية َم�ْشخاً �شائهاً لُهوَيّة �ملجتمع وطاَبعه �لوطني. ون�شيف هنا �أن �أخذ 
�لثقافة ماأخذ �جلد يف عملية �لتنمية ي�شتلزم وجوَد �شيا�شة ثقافية، توؤكد على َدور �لثقافة و�ملعرفة يف حتقيق �لتنمية �لإن�شانية، وتخلق 
َوره. وتدعم �لأن�شطة و�لو�شائل �لر�مية �إىل متكني �لأفر�د جميعاً من �لنتفاع بالثقافة، وتو�شيع  بيئة مالئمة ت�شجع �لإبد�ع يف كافة �شُ

نطاق م�شاركتهم يف �لأن�شطة �لثقافية؛ حتى ل تكون هذه �لأن�شطة حكر�ً على "�لنخبة �ملثقفة". 

وينبغي �أن ينه�ش تنفيذ هذه �ل�شيا�شة �لثقافية على �شر�كة حقيقة بني �لدولة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين، ولكن يجب �أن يكون 
حا�شر�ً يف �لذهن �أن هذه �لنه�شة �لقت�شادية مل تكن ذ�ت �آثار �شلبية على وجه �لإطالق. 

�شحيح �أن �ن�شغال �لدولة – خالل �ل�شنو�ت �لأوىل من عمر �لحتاد – مبهام بناء مقٌومات �لُبْنية �لأ�شا�شية للمجتمع، وبناء 
�لهتمام  درجَة  �لثقافية  �لتنمية  �إيالء  عدم  عليه  ترتب  قد  �لقت�شادي؛  مبعناها  �لتنمية  حتقيق  على  وتركيزها  موؤ�ش�شات حديثة، 
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ذ�تها، �لتي �أْوَلْتها �لدولة للتنمية �لقت�شادية. لكن هذه �ملرحلة مل ت�شتمر طوياًل؛ �إذ �شرعت �لدولة – بعد �أن ��شتوفت مقومات 
�لبنية �لأ�شا�شية �لالزمة للتنمية �لقت�شادية - يف �لهتمام بالثقافة و�حلياة �لثقافية، وبد�أ هذ� �لهتمام يتخذ طابعاً نوعياً منذ �أو�خر 
ثمانينيات �لقرن �ملا�شي؛ �لأمر �لذي �أف�شى �إىل �لتو�شع يف �لتعليم، و�لتو�شع يف �إن�شاء �ملد�ر�ش و�جلامعات، وتخريج �لكو�در �ملثقفة 

�لتي قادت حركة �لفكر و�لتحديث يف �ملجتمع. 

نت �لدولة  لقد كان للنه�شة �لقت�شادية �آثاُرها �لإيجابية على �لنه�شة �لثقافية؛ و�إن �لنه�شة �لقت�شادية وفرْت مقوماٍت ماديًة مَكّ
من تاأ�شي�ش وبناء �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لثقافية �لعمالقة، �لتي جعلت �لهتمام بالثقافة و�لفكر على ر�أ�ش �أولوياتها؛ �لأمر �لذي 
ترَتَّب عليه حدوث حر�ك ثقايف بالإبد�ع �لثقايف و�لفكري، وحركة �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�شر، و�لنمو �لهائل يف �جلمعيات �لأدبية 

و�لفنية، يف خمتلف جمالت �لإبد�ع؛ يف �لأدب و�مل�شرح، ويف �لفنون �ل�شعبية، و�لرت�ث �ل�شعبي. 

لقد مّكنْت هذه �لنه�شة �لقت�شادية من ر�شد �لدولة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �لعديَد من �جلو�ئز –�لتي ت�شاهم يف تطوير �ملجالت 
�ملمنوحة فيها، وت�شاهم يف �لتنمية �لثقافية؛ وكل ذلك ُيِظهُر �ملكانة �ملتميزة للثقافة و�لتنمية �لثقافية يف �شيا�شة �لدولة ويف �شيا�شة 

�لعديد من موؤ�ش�شات �ملجتمع. 

�أّن �لدولة قد ��شتوفت مقومات �لبنية �ملوؤ�ش�شية �لالزمة للتنمية �لثقافية، ولكن �لأمَر لز�ل يحتاج �إىل وعي  يوؤكد ذلك كله 
�ملو�طن بهذه �لبنية، ويتطلب تو�شيع د�ئرة م�شاركته يف �أن�شطة هذه �ملوؤ�ش�شات؛ عندئذ �شيكون �ملو�طُن هو جوهَر هذه �لتنمية وغايَتها، 
وتكون �لثقافة حقاً هي �لقاطرة �لتي تقود حتقيق �لتنمية �لإن�شانية، وتعمل على ��شتد�متها. وتكون �لتنمية �لثقافية قريَن �لتنمية 

�لقت�شادية. ولن يكون �شياع ُهوّيتنا �لوطنية هو �لثمن �لذي ندفعه من �أجل حتقيق �لنه�شة �لقت�شادية. 
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