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بالتحول،  في عالم يفيض 
ويتدفق بالتغير. في عالم أثقله 
التقدم، وأثخنته جراح احلضارة 
الهوية  املادية، يكتسب ســؤال 
الثقافية مشروعيته احلضارية. 
الــذي يطرح نفسه  والــســؤال 
في هذا السياق: كيف ميكن 
الثقافية فــي اخلليج  للهوية 
التغيرات  تــواجــه  العربي أن 
التي تفرضها حداثة  الكبيرة 
لة بعوامل اجلدة واالبتكار؟  محمَّ
الوطنية  الهويات  هل تستطيع 
والــثــقــافــيــة احملــلــيــة فــي هــذه 
املنطقة أن تصمد فــي وجه 
للعوملة؟  التحديات الصارخة 
وبعبارة أخرى هل تتجه الهويات 
الثقافية التراثية في دول اخلليج 
إزاء  التراجع واالنحسار  إلى 
احلضور املكثف واملدمر لثقافة 
للهويات  العوملة؟ وهــل ميكن 
البلدان أن  الثقافية في هذه 
حتافظ على وجودها وكيانها 
وتستمر في الوجود جنبا إلى 

جنب مع ثقافة العوملة؟ 
ــقــول بـــأن بــلــدان  ميــكــن ال
مــثــاال واضحا  تــقــدم  اخلليج 
لتأثير احلــداثــة فــي مختلف 
التكوينات الثقافية واالجتماعية، 
فــالــعــواصــم اخلليجية متثل 
العوملة  لهيمنة  أمنوذجا فريدا 
مبختلف مظاهرها وجتلياتها 
الثقافية والعمرانية، حيث ال 
ميكن التمييز بني مظاهر احلياة 
العربية في دول  العواصم  في 
اخلليج وبني العواصم الغربية 
الكاسح  مــن حــيــث احلــضــور 

الــعــوملــة في  ملختلف مظاهر 
مختلف مناحي احلياة والوجود. 
بــلــدان  أن  يــعــنــي   وهــــذا 
العوملة  ملـــّد  تــتــعــرض  اخلــلــيــج 
وإشــعــاعــاتــهــا الــثــقــافــيــة مما 
يشكل تهديدا حقيقيا للهويات 
فالعوملة  الوطنية.  الثقافية 
تفرض حضورها حتى في أدق 
التي  الثقافية  اخلصوصيات 
حتاول فيها هذه البلدان تعزيز 
هويتها وحضورها. وليس أدل 
العوملة  على ذلــك من حضور 
املــكــثــف فــي الــعــمــلــيــات التي 
تستهدف تأصيل وتعزيز مواقع 
الثقافة الوطنية ومتكني الهوية 

الثقافية الوطنية. 
يتأمل في احملاوالت  ومن 
الثقافية لعمليات إحياء التراث 
ــثــقــافــة الــوطــنــيــة وتــأكــيــد  وال
اخلصوصية الثقافية في دول 
اخلليج سيجد أن االخــتــراق 

الثقافي للعوملة كبير جدا، ألن 
للثقافة  اإلحيائية  العمليات 
الوطنية تتم بروح عوملّية، مبعنى 
أنها تعزز ثقافة العوملة وتستند 
إليها في الوقت الذي أريد لها 
أن ترسخ اخلصوصية الثقافية 
الذاتية  الهوية  الوطنية وتؤكد 

لهذه املجتمعات. 
العوملة نسقا  أفــرزت  لقد 
التي  مــن التحديات الكبرى 
حتاصر الهوية الثقافية الوطنية 
وتستهدفها، وأبرزها حتديات 
التعصب والــفــئــويــة وانبعاث 
الــهــويــات الصغرى وانحسار 
التراث  العربية وتراجع  اللغة 
الثقافية. ويعد  القيم  وانهيار 
التحديات  التعصب من أكثر 
العوملة خطورة  التي تفرضها 
في حياتنا الثقافية، وذلك ألن 
التعصب حالة من االستكبار 
إلى  واالنغالق واجلمود تدعو 

نبذ اآلخر وإقصائه وتصفيته 
انطالقا من منطلقاته املقدسة 
التي ال تقبل النقد أو اجلدل. 
ــن الـــقـــول فـــي هــذا  وميــك
الـــعـــوملـــة فــي  إن  الـــســـيـــاق 
الوطنية  للثقافات  استهدافها 
تعمل على تفكيكها وتدمير 
مقومات وجــودهــا، ومــن هذا 
توظيف  على  تعمل  املنطلق 
التعصب أداًة فّعالة وفاعلة في 
عملية التدمير الثقافي للهويات 
الــوطــنــيــة. وفـــي هـــذا املــســار 
استطاعت العوملة، في العقدين 
إيقاظ  الــزمــن،  األخيرين من 
التعصبية  الــنــزعــات  مختلف 
واملذهبية  والعرقية  الدينية 
في املنطقة العربية واخلليجية 
ــدا. وحتـــت تــأثــيــر هــذه  حتــدي
الــتــغــذيــة الــثــقــافــيــة املــضــادة 
للهويات الوطنية بدأت ظاهرة 
التعصب تأخذ مكانها في احلّيز 
الثقافي في دول اخلليج العربي. 
الظاهرة تتصف  وبــدأت هذه 
بالعمق والشمول والقوة والتنوع 
حيث تشكل حياتنا االجتماعية 
متحفا فريدا من نوعه يتضمن 
التعصب وفنونه  كــل أشــكــال 
تأثير  ودينامياته، ونحن حتت 
العوملة أصبحنا أغنى  ثقافة 
ــرى األمم  وأثـ شــعــوب األرض 
التعصب املذهبي  في مجال 

والفكري والديني. 
العربي في  وألن اإلعــالم 
املنطقة يرتسم على صــورة 
العوملة ذاتها فإنه ومع األسف 
النزعات  بتعزز  الشديد يقوم 

مأزق الهوية الثقافية في الخليج العربي 
أ.د.علي أسعد وطفة
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الطائفية والقبلية والعرقية 
واإلثنية. وقد حتول اإلنترنيت 
اليوم كوسيلة إعالمية إلى أداة 
في  التعصب  لنشر  مخيفة 
املنطقة. ومن يطالع ما ينشر 
ويبث عبر األنترنيت سيجد 
ما يشيب له شعر الــرأس من 
نشر للقيم الطائفية والعشائرية 
والتعصب واملذهبية ومن الغرابة 
مبكان أن توظف وسائل اإلعالم 
هذه كوسيلة جديدة وجدية في 
التطرف والتعصب  نشر قيم 

والتمذهب. 
ــســق الــتــحــديــات  ــي ن ــ  وف
للعوملة فــي اخلليج  الثقافية 
العربية انحسارا  اللغة  تواجه 
العروبة  تاريخ  له في  ال مثيل 
العربية ال  واإلســـالم، واللغة 
تعاني فقط من اإلهمال وإمنا 
تعاني من عدوان منظم داخلي 
وخـــارجـــي، فــهــنــاك مــن يريد 
الداخل واخلــارج  في مستوى 
اللغة وإخراجها  إضعاف هذه 
الثقافي.  الــتــداول  دائـــرة  مــن 
العوملة على  وقد عملت ثقافة 
توليد اجتــاهــات سيكولوجية 
للغة  مــنــاهــضــة  واجــتــمــاعــيــة 
العربية حتى عند الطالب. ففي 
دراسة استطالعية أجريناها بني 
طالب جامعيني حول اجتاهاتهم 
العربية أعلن 89%  اللغة  نحو 
من الطالب املستفتني أنهم ال 
يرغبون باللغة العربية الفصحى 
لغة للتدريس، وهذا االجتاه يدل 
التحدي  ــة فاضحة على  دالل
اللغة  تــواجــهــه  ــذي  الـ الكبير 
العوملة ومعها  العربية في ظل 
حيث تشكل اللغة العربية أحد 
أهم مقومات الهوية في اخلليج 

العربي. 
التربوية  التحديات  وتأخذ 
مكانها فــي نسق التحديات 
ــة في  ــومل ــع ــي تــفــرضــهــا ال ــت ال

التربوية  املنطقة. فاملؤسسات 
العوملة بوضوح،  تواجه خطر 
ــة في  ــوي ــرب ــت ــؤســســات ال ــامل ف
الــيــوم فــي ظل  تــقــوم  اخلليج 
العوملة بإنتاج وإعادة إنتاج قيم 
العوملة وتكريس مفهوم الهويات 
الصغرى وذلك بحكم التواصل 
بــني هــذه املؤسسات  العوملي 
الــدراســات  واملجتمع. وبعض 
تؤكد انتشار التعصب بأشكاله 
املختلفة بني صفوف الطالب 
واملربني وهذا يعني بأن التركيز 
على مبدأ التربية على املواطنة 
قد أصبح ضــرورة حيوية في 
بنية األنظمة املدرسية القائمة 

في دول اخلليج العربي. 
الكبير  وال يفوتنا اخللل 
الذي أحدثته العوملة في منظومة 
التي  التقليدية  الثقافية  القيم 
حتض على التماسك وترسيخ 
الفضيلة وتقدمي رؤية متوازنة 
لــلــكــون تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
أخالقي. فالعوملة تبث اليوم قيم 
الربح والقوة والعنف والتعصب 
واألنانية والفردانية وهي في 
للجوانب  مجملها قيم مضادة 
اإلنسانية في الثقافة التقليدية 
التي عرفتها األمة عبر تاريخها 

الطويل. 
فن املواجهة: 

ليس غريبا على أحــد ما 
العوملة من ردود فعل  أفرزته 
ثقافية وسياسية في اخلليج 
إزاء  العربي، إذ جند أنفسنا 
ــام تــيــاريــن  ــ ــذه املــعــضــلــة أم هـ
أحــالهــمــا مـــّر،  حــيــث  أفــرز 
حضور العوملة الكاسح موقفني 
رئيسني: أحدهما يدعو إلى 
الــعــوملــة وتبني  فــي  الـــذوبـــان 
مــقــوالتــهــا واالنـــقـــطـــاع عن 
التراث والهوية الوطنية، وهذا 
ما ميكن أن نطلق عليه نزع 
الهروب إلى األمام. أما املوقف 

اآلخر فيتمثل في موقف آخر 
نكوصي يدعو إلى رفض العوملة 
الــذات  ثقافيا واالنكفاء على 
والنكوص إلى التراث والتمترس 
في حصون األصــول ومكامن 
السلف واآلباء واألجداد ، وهي 
حالة من الهروب إلى اخللف.

ــن الــــواضــــح متــامــا  ــ  ومـ
أن االجتــاهــني يفتقران إلى 
املــشــروعــيــة الــتــاريــخــيــة، وأن 
كال منهما يزيد في تضاعيف 
اإلشكالية ويكثف داللة األزمة 
الوجودية في التعامل مع العوملة 
إلى  والهوية أيضاً، فالهروب 
العمل على تبني  ــام أي  األمـ
العوملة واالنقطاع عن  ثقافة 
ــؤدي إلى  ــاضــي يـ ــراث وامل ــت ال
الــذوبــان والــتــالشــي فــي زبد 
العوملة والضياع في متاهاتها، 
كما أن الهروب إلى اخللف أي 
رفض العوملة كليا واالنقطاع إلى 
إلى املاضي  والنكوص  التراث 
التليد والسلف الصالح يؤدي 
إلى التجمد والتبلور على الذات 
حتى االنفجار والضياع األبدي. 
نــار  ــعــوملــة  ال أن  ــا  ــن ــرأي وب
أكثر  تستعر إن اقتربت منها 
من الالزم ذبَْت فيها وتالشيت، 
وإن ابتعدت عنها أكثر مما 
يجب جتــمــدت فــي الــظــالم ، 
العرب  ــه على  أن وهـــذا يعني 
عموما وأبناء اخلليج خصوصا 
الكشف عن طريقة متّكنهم من 
الفاصلة بني  حتديد املسافة 
احلداثة واألصالة واستكشاف 
املــنــطــقــة الــتــي متــكــنــهــم من 
العوملة  احلــصــول على دفء 
التجمد  أو  الذوبان فيها  دون 
أنه  مــن غيرها. وهـــذا يعني 
علينا أن نتخذ املدار احلقيقي 
العوملة  لنا ضياء  الــذي يكفل 
ودفئها دون أن نذوب فيها، وهي 
املنطقة التي ننعم فيها بطاقة 

الــتــراث وحيوية املاضي دون 
أن ننجرف في تياراته البعيدة 
بابتداع  املتجمدة، وهذا يكون 
أساليب حضارية جديدة حتقق 
العوملة  التوازن بني نبضة  لنا 
بحداثتها اجلديدة وإيقاعات 
الــتــلــيــد مبضامينه  ــراث  ــتـ الـ
اإلنسانية واألخــالقــيــة. ومن 
الغاية احلضارية  أجــل هــذه 
التجارب  ميكن االستفادة من 
التي حققت  للدول  احلضارية 
تقدما حضاريا هائال كالصني 
والــيــابــان ودول جــنــوب شرق 
آسيا التي حافظت على هويتها 
العوملة ودون  الذوبان في  دون 
الوصول إلى حالة اجلمود في 

ظالم التاريخ املتجمد. 
 في خالصة هذه الدراسة 
ــأن مــصــيــر الــهــويــات  ــقــول بـ ن
الــثــقــافــيــة فـــي دول اخلليج 
العربي يرتهن بالقدرة على 
بناء هويات ثقافية وطنية أصيلة 
القيم  قـــادرة على استنهاض 
الدميقراطية التي تشكل الطاقة 
القوى  احلقيقية الستنفار كل 
االجتماعية في عملية التنمية 
االجتماعية الشاملة. واملهمة 
األساسية هي إيجاد نسق من 
التاريخية لنسق من  احللول 
التحديات يتصدرها حتدي 
والقبلي  الطائفي  التعصب 
وبزوغ الهويات الصغرى، وهنا 
ال بد للمجتمعات اخلليجية 
من العمل على تفريغ الهويات 
التعصب  الصغرى من شحنة 
وحتقيق مبدأ االنفتاح واملرونة 
املتنافرة  الــهــويــات  بــني هــذه 
الوطنية  املــصــاحلــة  وحتقيق 
بينها ومن ثم اإلعالء من شأن 
الهوية الوطنية أي الهوية التي 
تقوم على مبدأ املشترك في 
األرض واإلنسان واإلرادة واحلق 

والقانون. 
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