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 التنمية الثقافية في الوطن العربي 
 )التنمية الثقافية والنظام السياسي العربي(

 رواء زكي يونس الطويل د.
 /اإلقليمية تالدراسامركز / مساعد أستاذ

 جامعة الموصلالدراسات االقتصادية واالجتماعية/ قسم 
 

 مستخلص البحث:
وطامحوة إلو   اإلنسوان وبقدر ما تكون التنمية ذات رؤية إنسانية أو متمحورة حوول

أكبر لزيادة االسوتثمار  يكون تكون الحاجة اإلبداعيةتعزيز مكانة الفرد وحرياته وقدراته 
بقودر موا تتنكور التنميوة  في الثقافة وتحويل التنمية نفسها إل  تنمية ثقافية. وبوالعكس 

وق فيهوا العسكرية والتفو وتركز هدفها عل  تحقيق الربح التجاري أو بناء القوة لإلنسان
بقوويم العقوول والحريووة  تووزول امهميووة النسووبية للثقافووة ويقوول االهتمووام بهووا وموون ورا هووا

 . والسالم
 

 مقدمة 
كشففأ أول تقريففر عربففي سففنون عففن التنميففة الثقافيففة تعلنفف  م سسففة ال كففر 
العربففففي عففففن تففففدني معففففدل االلتيففففاق بففففالتعليم عربيففففا   مقارنففففة بففففدول العففففالم  

ووفقففا    رة عربيففا   وكفذا انخ فا  معفدل القفراءةوانخ فا  معفدل الكتفل المنشفو 
للتقريففر الففذن يعلنفف  رمففيس الم سسففة ااميففر خالففد ال يصففل مففن القففا رة والففذن 
شففففار  فففففي رعايتفففف  الم سسففففة العربيففففة للعلففففوم والتكنولوجيففففا  ومركففففز الخلففففي  

ألأ مواطن عربي  بينمفا  نفا  كتفال  21لألبياث   نا  كتال يصدر لكل 
 .ألماني 055ولكل إنجليزن  055لكل 

مففن معففدل القففراءة  %4أن إن معففدل القففراءة فففي العففالم العربففي ال يتجففاوز 
ففففالتقرير علففف  صفففعيد ملفففأ التعلفففيم مفففثد  يعفففال  ق فففية الجفففودة   ففففي إنجلتفففرا
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التعليميفففففة ويقفففففدم باارقفففففام والتيلفففففيدت المقارنفففففة مختلفففففأ عناصفففففر العمليففففففة 
امعفات ااجنبيفة  ييفث يكشفأ التعليمية في الجامعات العربية مقارنة مف  الج

بينما  %1212التقرير أن معدل االلتياق بالتعليم في الدول العربية ال يتجاوز 
ويبلففف   .%02إسفففراميل  %21وأسفففتراليا  %02يصفففل ففففي كوريفففا الجنوبيفففة إلففف  

 %62والبيففففرين  %26أعلففف  معففففدل اللتيفففاق اإلنففففاث بففففالتعليم ففففي اإلمففففارات 
والدفففت   %10الففيمن  %40عودية والسفف %40بينمففا فففي مصففر  %61ولبنففان 

% يزيفد عفن 40أن متوسط معفدل التيفاق اإلنفاث بفالتعليم ففي الفدول العربيفة 
(. وعلفف  %41وتركيففا ) (%72(! وكوريففا الجنوبيففة )%40معدلفف  فففي اليابففان )

مستوى ك اية عدد ااساتذة في التعليم العالي إل  عدد الطدل  فإن متوسفط 
طالبفا   بينمفا ففي اليابفان  14أسفتاذ جفامعي لكفل النسبة في العالم العربي  في 

 طالبا .  27وفي أمريكا أستاذ جامعي لكل   طدل فقط 2أستاذ جامعي لكل 
كمفففا يعفففال  التقريفففر أي فففا   فففا رة اإلقبفففال المليفففو  مفففن جانفففل الطفففدل 
العفففرل علففف  دراسفففة اإلنسفففانيات والعلففففوم االجتماعيفففة مقارنفففة بدراسفففة العلففففوم 

ة  ومففدى انعكاسففات  ففذا الخلففل علفف  عمليففة التنميففة  ييففث التطبيقيففة والبيثيفف
يكشأ عن أن دراسة اإلنسانيات والعلفوم االجتماعيفة ففي مصفر تبلف  نسفبت ا 

مففن مجمففوم الملتيقففين بففالتعليم الجففامعي  و ففي أعلفف  نسففبة فففي العففالم  20%
العربي. عل  صعيد اإلبدام العربي ت من التقرير رصدا  وتيلفيد  لمفا أنتجف  

ففففففي مجفففففاالتل اإلبفففففدام الشفففففعرن والسفففففردن  والسفففففينما   1552عفففففام  العفففففرل
والمسففر   والففدراما التل زيونيففة  والموسففيق  والينففاء. وفففي كففل مجففال مففن  ففذ  
المجاالت تم رصد يجم اإلنتاج العربي ككفل ويجفم اإلنتفاج القطفرن ففي كفل 

 دولة عربية عل  يدة.  
ا  كميفففا  وكي يفففا  وعلففف  صفففعيد ملفففأ اإلعفففدم العربفففي ت فففمن التقريفففر رصفففد

مفن ييفث الليفة وعفدد  –لوسامل اإلعدم اإللكتروني ومدى الي فور العربفي 
وُكففففرس الملففففأ  -المواقفففف  وعففففدد الففففزوار المتصفففف يين علفففف  شففففبكة اإلنترنففففت
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الخففففامس وااخيففففر فففففي التقريففففر لليصففففاد الثقففففافي السففففنون ييففففث عففففال  أ ففففم 
عففالم العربففي مثففلل فففي ال 1552الق ففايا وال ففوا ر الثقافيففة التففي ميففزت العففام 

الثقافففة العربيففة اام والثقافففات ال رعيففة  وأزمففة القففراءة والتواصففل  ودور المففال 
في دعم اإلبدام العربي  والثقافة العربيفة المتوسفطيةو وثقاففة المن ف   والثقاففة 

 العربية وتيديات اإلعدم.
ذلف  فقفد اشفتمل اليصفاد الثقفافي السفنون علف  خريطفة لألطفر  ف د  عفن

 سسففية للعمففل الثقفففافي العربففي سفففواء مففن خففدل رصفففد الم سسففات الثقاففففة الم
العربيففففة الرسففففمية والخاصففففة واا ليففففة  أو رصففففد الم سسففففات الثقافيففففة الدوليففففة 
وااجنبيففة العاملففة فففي الففدول العربيففة. ولففم يخففل التقريففر فففي ن ايتفف  مففن قففراءة 

ومو ففوعية  إيصففامية وتيليليففة لجففوامز اإلبففدام الثقففافي العربففي ومففدى ك ايففة
لعل الجديد الفذن ت فمن   فذا التقريفر   المعايير التي تمنح عن ا  ذ  الجوامز

العربي ااول للتنمية الثقافية يتمثل في اارقام والنتفام  التفي خلفل إلي فا ففي 
 رصد  للواق  الثقافي العربي. 

ف ي مجال يركة التأليأ والنشفر ت فمن التقريفر تيلفيد  اسفتند إلف  قاعفدة 
 خمة قام بإعداد ا فريق بيثي عن إجمفالي الكتفل التفي نشفرت ففي  بيانات

كتل  وال تمثفل الكتفل المنشفورة  12250وبليت  1552العالم العربي في عام 
بينمففا تصففل نسففبة  % 20فففي العلففوم والمعففارأ المختل ففة مففن  ففذا الففرقم سففوى 
 . %60الكتل المنشورة في اادل وااديان واإلنسانيات إل  

تقرير بمو وم الصفناعات الثقافيفة ففي العفالم العربفي  التفي ال كما ا تم ال
تتوافر عن فا إيصفاميات دقيقفة لمفا تمثلف  ففي الفدخل القفومي بينمفا تشفكل  فذ  

من قيمة المنتجات في العالم  ويفذكر  %25و %0الصناعات الثقافية ما بين 
 التقريففففففففر علفففففففف  سففففففففبيل المثففففففففال أن العففففففففالم العربففففففففي ال يصففففففففن  أكثففففففففر مففففففففن

ففففففي وايففففدة مفففففن  %60مففففن ياجتفففف  لمفففففادة الففففورق ويسفففففتورد نيففففو  70-45%
الصففناعات الثقافيففة الم مففة المرتبطففة بففاامن القففومي  بينمففا السففودان ي ففيق 
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بالمواد الخام التي ُيصن  من ا الورق بل ويدف  مبفال  للفتخلل من فا بوصف  ا 
ن ايففات أو مخل ففات. كمففا عففال  التقريففر  ففا رة المففدونات العربيففة علفف  شففبكة 

ألفأ مدونفة  و في نسفبة  405نترنت  وقدر عدد المفدونات العربيفة بيفوالي اإل
 261من مجموم المدونات عالميا . ويوجد في مصر ويفد ا % 512ال تتعدى 

 من إجمالي المدونات العربية.  %72ألأ مدونة  و و ما يشكل نسبة 
أمفففا علففف  صفففعيد دوافففف  اسفففتخدام اإلنترنفففت لفففدى المفففواطن العربفففي  فيفففأتي 

  %16بينمفففا دافففف  التمفففاس المعلومفففات يبلففف    %46الترفيففف  أوال  بنسفففبة  دافففف 
موقعفففا   42240ويبلففف  مجمفففوم عفففدد المواقففف  العربيفففة المسفففجلة علففف  اإلنترنفففت 

مفن إجمفالي عفدد % 51516  وال يشكل  ذا العدد سوى نسفبة 1552إيصامية 
كان المواقففف  العالميفففة. وأعلففف  معفففدل لنسفففبة اسفففتخدام اإلنترنفففت إلففف  عفففدد السففف

  بينمفا يبلف  ففي مصفر %16وقطر  %77عل  المستوى العربي في اإلمارات 
. وعلفف  صفعيد اإلعففدم ال  فامي يت ففمن %2وسفوريا  %22% والسفعودية 2

 421التقريففر بعففف  اارقفففام الدفتفففة  ييفففث يبلففف  مجمفففوم ال  فففاميات العربيفففة 
ف فففففامية والفففففرقم ففففففي تزايفففففد مسفففففتمر  أمفففففا علففففف  صفففففعيد القنفففففوات ال  فففففامية 

أمففا   %22  قنففوات اانففاني %20تخصصففة  فففالقنوات الدينيففة تمثففل نسففبة الم
 .%412قنوات اادل والثقافة فتبل  

 البحث أهمية
إن الدولفففففة ااكثفففففر تطفففففورا ففففففي مجفففففال اإلنتفففففاج  مفففففن البيفففففث أ ميفففففةتنبففففف  

ن اقا عل  البيوث العلمية  والمالكة للرسفاميل  الصناعي وتيديثا في تقنيات  وا 
والقففوة العسففكرية المت وقففة  ففي القففادرة علفف  السففيطرة  يثففةوأسففواق المففال اليد

الرأسفمالي ويركفة السفوق العالميفة  وبالتفالي  واإلمسا  بم اتيح عمليفة اإلنتفاج
يفديولوجيا التبعيفة إكإمبراطوريفة. وتجعفل  السيطرة السياسفية والثقافيفة للتصفرأ

نتاجففا وتوزيعففا وسففلو  التففاب  أسففير شففبكات ا العنكبوتيففة اسففت دكا كا ومعفففايير وا 
 .قيمية وأخدقية
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ففي بعفد ا كيقيقفة عالميفة  وعفدم اختزال فا إلف   ف م الرأسمالية رورة   إن
يجفل كشفأ وتركيفل المتناق فات  ... مجرد نمط إنتفاج رأسفمالي يعفم اار 

 وفصفل ا عفن االجتماعية الخاصة بكفل ففرم أو مجموعفة ففي الن فام العفالمي 
 ن ريفة المركزيفة ااوروبيفة للتفاري ال ميفدداتبع ف ا  وبالتفالي الخفروج مفن 

 . والتوس  الرأسمالي

يسففل ن ريففة م ففدن  ليسففت ن ففام إنتففاج كولونيففالي  فالتبعيففة ب ففذا المعنفف 
بيسفل  إنتفاج رأسفمالي تفاب  ففي ااطفراأ للن فام الم سفس  وال ن فام عامفل 

 ثقاففة التخلفأ مقابفل ثقاففة اليداثفة  وال العقدنيفة كما أن ا ليست. سمير أمين
 الرويانيففففففة والدعقدنيففففففة  وال الدولففففففة  لسفففففف ية والماديففففففة العلميففففففة مقابففففففلال

 العامليففة االسففتبدادية العشففامرية الديموقراطيففة القوميففة اليديثففة مقابففل الدولففة

مجموعفففات متنوعفففة ااعفففراق  الطام يفففة  دولفففة ااعفففراأ وعدقفففات القفففوة بفففين
    .والثقافات

 
 مشكلة البحث

لتنميفففففة المسفففففتقلة ففففففي عصفففففر العولمفففففة التبعيفففففة وسياسفففففات اففففففي مواج فففففة 
تتشففاب  في ففا   ففا رة معقففدةأن التبعيففة   وسففتراتيجيات إيففديولوجيال اامريكففي

 ااعفففرا  االقتصفففادية واالجتماعيفففة  والديمونرافيفففة والجيرافيفففة والسياسفففية

والتاريخية. و في عمليفة إليفاق قسفرن بوسفامل سياسفية واقتصفادية وعسفكرية  
ن ففام اإلنتففاج الرأسففمالي  وتسففوي  لل يمنففة التففي  وفكففرن لتعمففيم ونففزو ثقففافي

مجموعفة دول أيفرزت تقفدما ففي مجفاالت االقتصفاد  تمارس ا دولة ع مف  أو
سففتراتيجيةلتيقيففق مصففالح ماديففة  والتكنولوجيففات والعلففم  فتسففتخدم ا   بمففا وا 

إجفراءات تلزم فا ب فا وتجبر فا  ت ر   عل  أمم وشعول أخرى أقل تقدما  مفن
    .ي يمكن ا البقاءعل  تن يذ ا  ك
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انيسففار وتراجفف  القففدرة علفف  النمففو فففي كون ففا  السففلبي  ييففدد ا بجانب ففاو 
م سسة عل  القوة بين دول متقدمة  . و ي عدقةالذاتي والقدرة عل  المنافسة

العلميففة والرسففاميل ال ففخمة  وقففد أقامففت  تيففوز علفف  التقنيففة اليديثففة والثففورة
 -م سسفات المفال القفدرات وتشفييل  فذ البن  والم سسفات الدزمفة السفتيدل 

المفففال  والشفففركات وأسفففواق البنفففو  والمصفففارأ العمدقفففة الوطنيفففة والعالميفففة
والمصففان  والمعامففل اليديثففة ومراكففز البيففوث العلميففة والجامعففات وم سسففات 

اليديثة ومن ومات القفوانين  والجفيو والقفوات المسفلية بكفل مفا تيفوز  الدولة
أو تيوز عل  جزء   وبين دول ال تيوز عل  ذل  متطورة  من أسلية يديثة

  ميل من .

شفففبكة ااسفففبال والمسفففببات وال فففروأ والشفففروط المنتجفففة لفففذل  التخلفففأ  
نتاجية وجيرافية تاريخية يكوميفة  قتصادية  ودولتيةا بيمية وثقافية ي ارية وا 

وقوميففة  وسياسفففية  وعقدنيففة  ودينيفففة  وم ففا يم أخدقيفففة وقفففيم  وم سسففاتية 
تاريخيففففا عبففففر مرايففففل مففففن االن يففففارات اإليكولوجيففففة    اتخففففذت طابعففففاروييففففة

والبنيويفة  واليفزوات ااجنبيفة ففي شفروط ملموسفة   واالجتماعية والديمونرافيفة
   .والتبعية واليلبة شكلت بمجموع ا  ا رة التخلأ والتقدم 

 هدف البحث
ي سفاية نفزال أيفديولوج أ فيت اليفوم  الثقاففةإن ي فدأ البيفث الف  بيفان 

و فففي  .العفففالم المتقففدم والفففدول التابعففة دول فففي الن ففام العفففالمي الجديففد  بففين
  كمفا ي فدأ ااكثر أ مية من االقتصاد ففي قيفادة عمليفة التيييفر االجتمفاعي

ايتكفففففار  باتفففففت ملتقففففف  خمسفففففة ايتكفففففارات ففففففي ا ن معفففففا البيفففففث ان الثقاففففففة
وااليتكفارات  يفة مجفال التفدفقات المال التكنولوجيات  وااليتكارات العاملفة ففي

وااليتكفارات العاملفة ففي  العاملة ففي مجفال اليصفول علف  المفوارد الطبيعيفة 
مجفال أسفلية الفدمار  مجال اإلعفدم و االتصفاالت  وااليتكفارات العاملفة ففي

ولكفففففي تفففففتمكن البلفففففدان المتفففففأخرة مفففففن السفففففير علففففف  طريفففففق التقفففففدم   الشفففففامل
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ر كامفففل ففففي اإلطفففار مفففن تيييففف البفففد ل فففا االجتمفففاعي والتطفففور االقتصفففادن
تيطفيم التيفالأ القفامم  السياسي وال كرن والثقافي الذن تعيو  فمن   فيجفل

وبفففين ال كفففر  بفففين البيروقراطيفففة الياكمفففة والبرجوازيفففة الكومبرادوريفففة الط يليفففة 
يففديولوجيا   التقليفدن وثقاففة السفلطة ونسففأ مرتكفزات الدولفة اامنيففة كواقف  و  وا 

   .التبرير وثقافة التييير ثقافة

 
 فرضية البحث
أن  نففا  يلقففة مركزيففة فففي تففاري  كففل أمففة تشففكل م تايففا  بيففثي تففر  ال

ل  م تكوين وخصامل وتطورات تاري   ذ  اامفة  بمفا أن  فذ  اليلقفة نقطفة 
اتصال وان صال واستمرار وانقطفام  من فا يبفدأ التقفدم أو االن يفار  وعلينفا أن 

المصففففامر التراجيديففففة نميففففل م ا ر ففففا ونتيففففرى م اعيل ففففا كمففففا ت  ففففر فففففي 
لقيادات ففا وللقففوى االجتماعيففة والسياسففية التففي يملففت أعبففاء الك ففا   وجسففدت 
قيم  وأخدقيات  ومن ومت  الثقافية  والمشروم الي ارن والر ى ال كريفة التفي 
كانففت توجفف  ممارسففت ا إلنجففاز برامج ففا السياسففية واالقتصففادية  بمففا فففي ذلفف  

الداخلية م  اليل اء والمعار فين والعدقفات  التركيز عل  ديناميكية العدقات
   الخارجية وكي ية إدارة الصرام لتيقيق اا داأ المرجوة.

 مفهوم التنمية الثقافيةالباب االول : 
م  ففوم التنميففة الثقافيففة م  ففوم يففديث بالنسففبة ادبيففات التنميففة فففي العففالم 

يات التنميفة وذلف  ان الفدارج يتف  فتفرة قريبفة مفن ا ن ففي مصفطل العربفي 
و نالفف  م  ففوم شففامل  ففو التنميففة   االقتصففادية واالجتماعيففة كففل مففن التنميففة

التنميففففة م  ففففوم شففففامل ييطففففي كافففففة مجففففاالت ييففففاة  واليقيقففففة أن  البشففففرية
 .(2)اإلنسان

 التنمية .3
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ومتعددة اابعاد تتعفدى مجفرى  تيدد التنمية بص ت ا عملية مركبة وشاملة
كمففا أن التنميففة   عنفف  مففن خبففرات ومففا ينففت  النمففو االقتصففادن واالجتمففاعي

وتقفوم علف  تو يفأ  تعني ج دا واعيفا مخططفا لف  لتيسفين  فروأ المسفتقبل
  اإلنسفانية وتعزيفز القفدرات  وتوسي  مجاالت النشفاط اإلنسفاني  كافة الج ود

ومشففففاركة فعالففففة مففففن المجتمفففف  سففففواء فففففي السففففعي إلفففف  تيقيففففق اا ففففداأ أو 
اصفة تلف  القطاعفات وال مفات االجتماعيفة التفي خ  ففي جنفي ثمار فا المشفاركة

  .يرمت من فرل النمو

 الثقافة .7
 الثقافففة  ففي المعيففار الففذن تتيففدد بفف   ويففة كففل مجتمفف  بشففرن  وال يمكننففا
تصور مجتم  بد ثقافة  ولكل مريلة من مرايل يياة المجتم  سمات ثقافية 

جتمفف  ن سفف  وتتواجففد داخففل الم  فففي عوامففل ن و فف  أو ت ككفف  تتففأثر وتفف ثر
لتييفففر ففففي السفففمات والم فففا ر والمسفففتويات  مجموعفففة مفففن الثقاففففات ال رعيفففة

ال رعيفة  في ثقاففة قطفام مميفز  المعيشفية وطرامفق اإلنتفاج  وب فذا ففإن الثقاففة
إ ففافة إلفف   مففن المجتمفف   ل ففا جففزء ومسففتوى ممففا للمجتمفف  مففن خصففامل 

 ولكفن بوصف    ان راد ا بخصامل ذاتية  ويكتسل ال رد الثقافة من مجتمعف 

ع و في قطام اجتماعي معين فإن  ال ييمل كل ما ففي ذلف  المجتمف  مفن 
  ويشار إل  أن م  فوم الثقاففة إلف  يفد اليفوم لفم يقفر لف  قفرار  عناصر الثقافة

ففنين إذا ياولنفا تتبف    المصطليات الزمبقيفة أو العاممفة ف و من الم ا يم أو
أ م  ومفففا لرجوعففف  تاريخيفففا المفففامتين ويختلففف  فففذا المصفففطلح نجفففد  يزيفففد علففف 

ولعفل أكثفر   أو تعري   اانثروبولفوجي لتطورات عديدة سواء من ييث مدلول 
أدوارد تفايلور م سفس  االنجليفزن التعري ات انتشارا واعتمادا  و تعريأ العفالم

الثقاففففففة أو المدنيفففففة  فففففي الكفففففل لل لوجيفففففا الثقافيفففففة ااوروبيفففففة إذ يقفففففو اانثروبو 
والقففانون والعففرأ  فففة والمعتقففدات وال ففن وااخففدقالمركففل الففذن يشففمل المعر 

  .(1)وأن قدرات أو عادات يكتسب ا اإلنسان كع و في المجتم 



 

 
  

  رواء زكي يونس د.           التنمية الثقافية في الوطن العربي                                 

 
[03] 

 الثقافة السياسية .0
ففي عدقفات م مف   بفاافراد ي مجموعفة القفيم والمعفايير السفلوكية المتعلقفة 

 .(7)السلطة السياسية

 مفهوم الثقافة السياسية .3
  تلففف  الثقاففففة أبنامففف  ا ثقافتففف  السففامدة بفففين لكففل مجتمففف  خصوصفففية تعكسففف

اكتسففب ا عبففر ميراثفف   التففيتطور ففا مجموعففة القففيم والم ففا يم والمعففارأ  التففي
وطبيعففة الن ففام  االجتمففاعيوالتركيففل  الجيرافففيوواقعفف   والي ففارن التففاريخي
شفففكلت خبراتففف   التفففي  ف فففد  عفففن المففف ثرات الخارجيفففة واالقتصفففادن السياسفففي

جزء من الثقافة العامة للمجتم  ..   يتل ة. والثقافة السياسية وانتماءات  المخ
و ففف  تختلفففأ مفففن بلفففد  خفففر يتففف  لفففو كفففان شفففعبا  ينت جفففان ن فففس ااسفففاليل 

 اليياتية  وينتميان إل  ن س الي ارة  ويتقاسمان اال تمامات والوالءات.

  تعريف الثقافة السياسية .3
راء واالتجا فففات السفففامدة يقصفففد بالثقاففففة السياسفففية مجموعفففة المعفففارأ وا 

نيففففو شففففمون السياسففففة واليكففففم  الدولففففة والسففففلطة  الففففوالء واالنتمففففاء  الشففففرعية 
والمشففاركة. وتعنفف  أي ففا  من ومففة المعتقففدات والرمففوز والقففيم الميففددة للكي يففة 

يففرى ب ففا مجتمفف  معففين الففدور المناسففل لليكومففة و ففوابط  ففذا الففدور   التففي
الميكفففوم. ومعنففف  ذلففف  أن الثقاففففة السياسفففية والعدقفففة المناسفففبة بفففين اليفففاكم و 

تتميففففور يففففول قففففيم واتجا ففففات وقناعففففات طويلففففة اامففففد بخصففففول ال ففففوا ر 
السياسففية  وينقفففل كفففل مجتمفف  مجموعفففة رمفففوز  وقيمفف  وأعرافففف  ااساسفففية إلففف  
أفففراد شففعب   ويشففكل اافففراد مجموعففة مففن القناعففات بخصففول أدوار الن ففام 

نيففر الرسففمية  ويقففوق م وواجبففات م نيففو بشففت  م سسففات  الرسففمية و  السياسففي
. ولمفا كانفت الثقاففة السياسفية للمجتمف  جفزءا  مفن ثقافتف  السياسفيذل  الن فام 

تتكفففون بفففدور ا مفففن عفففدة ثقاففففات فرعيفففة  وتشفففمل تلففف  الثقاففففات  ف فففيالعامفففة  
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والعمال  وال ديين  والمرأة.. ال .   ل ثقافة الشبال  والنخبة الياكمة ال رعية
مجمفوم االتجا ففات والمعتقفدات والمشففاعر   ففين الثقافففة السياسفية وبفذل  تكفو 

 التفففيتعطففف  ن امفففا  ومعنففف  للعمليفففة السياسفففية  وتقفففدم القواعفففد المسفففتقرة  التفففي
تنصل عل  المثل  ف ي  وبذل  السياسيتيكم تصرفات اافراد داخل الن ام 

تيففدد  والتففي  السياسففييلتففزم ب ففا أع ففاء المجتمفف   التففيوالمعففايير السياسففية 
أن الثقافففة السياسففية  أنفففي نطاقفف .  السياسففيييففدث التصففرأ  الففذناإلطففار 

 السياسففيتفدور يفول مففا يسفود المجتمف  مففن قفيم ومعتقفدات تفف ثر ففي السفلو  
 .(4)اع ام  يكاما  وميكومين

وعلففف  ذلففف  يمكفففن تيديفففد عناصفففر م  فففوم الثقاففففة السياسفففية علففف  النيفففو    
موعفففففة القفففففيم واالتجا فففففات والسفففففلوكيات ل تمثفففففل الثقاففففففة السياسفففففية مجالتفففففالي

جفزء  ف فيوالمعارأ السياسية افراد المجتمف . الثقاففة السياسفية ثقاففة فرعيفة. 
مففن الثقافففة العامففة للمجتمفف  تفف ثر فيفف  وتتففأثر بفف   ولكن ففا ال تسففتطي  أن تشففذ 
عن ذل  اإلطفار العفام لثقاففة المجتمف . تتميفز الثقاففة السياسفية بأن فا متييفرة. 

عرأ الثبات المطلق  ويتوقأ يجم ومدى التيير علف  عفدة عوامفل ال ت ف ي
مففففففن بين ففففففال مففففففدى ومعففففففدل التييففففففر فففففففي اابنيففففففة االقتصففففففادية واالجتماعيففففففة 

  ويجفففم الثقفففافيوالسياسفففية  ودرجفففة ا تمفففام النخبفففة الياكمفففة بق فففية التييفففر 
توليفففف  وتخصصفففف  الدولففففة إليففففداث  ففففذا التيييففففر فففففي ثقافففففة  الففففذناال تمففففام 

 دى رسوخ  ذ  القيم في ن وس اافراد.المجتم   وم
تختلفففأ الثقاففففة السياسفففية بفففين مجتمففف  ونخفففر كمفففا تختلفففأ مفففن ففففرد  خفففر 

 اإلقامفةداخل المجتم .  ذا االختدأ ت ر   عوامل معينة كااصل وميفل 
 والم نة والمستوى االقتصادن واليالة التعليمية.

 الثقافية التنمية .3
وام مخطط ل  من  إن التنمية الثقافية ج دباالستناد إل  تعريأ التنمية ف 

وقفدرة   وأسفاليل السفلو  ييفرا ففي ال كفرتأجفل إيفداث تييفر ثقفافي ممفا يعنفي 
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  الجديففدة المسففتيدثة علفف  التمييففز بففين العناصففر الثقافيففة التقليديففة والعناصففر
والمسففتيدث  واسففتبعاد العناصففر التففي يثبففت عجز ففا عففن التنففانم مفف  الجديففد

 .(0)تنكر ل  أو تجا ل الذن ال يمكن ال
الثقافيفة  ي سف يان ففي تعريفأ بفن س المنيف  أن التنميفةمويرى ااسفتاذ سفا

الجماليفة  ففي الثقاففة السفامدة سفواء ففي الذامقفة  ي التعامل مف  عامفل المتييفر
العلمفي  النمطية المستقرة ثقافة ا دال وال نون وجماليات ا أوفي مني  التوجف 

الم فارات  ذل  بالبيث والتجريل واالختيفار واكتسفالفي الثقافة ثقافة العلوم و 
لدنعتفاق مفن إطفار النمطيفة واالسفتقرار وتيقيفق تطلعفات مسفتقبلية   والمعرفة

 إبتكارية نتجاوز ب ا مريلفة النقفل والتقليفد واسفتيراد المنفا   والن ريفات والقفيم

لتقنيففففة مثلمففففا نسففففتورد ا الت والتكنولوجيففففا فففففي ثقافتنففففا العلميففففة وا  والم ففففا يم
 .السامدة

  وا فيين والتنميفة الثقافيفة  في و ف  خطفة متيركفة ذات من فاج وفلسف ة
فتفرة  خدل  للتيلل عل  النواقل والثيرات وااليتياجات الثقافية وملئ ال راغ

تتيففر  فيفف  مففدارات  أن أن ففا ف ففاء  زمنيففة ميففددة وبمعففدالت يمكففن قياسفف ا
 لتطفففوير وجفففدان معرففففي  معرفيفففة نيفففر ميفففددة بمن جيفففة أوليفففات أكثفففر أ ميفففة

مسففتقبلي يأخففذ بتطففورات قففدرات اإلنسففان علفف  اإلبففدام الييففاتي وين ففي التقليففد 
ف فاء ونففاق للثقاففة تجعفل الصفعل ممكنفا والمعقفد بسفيطا واإلشفكالي   والنقل

 .(6)قابد لليل

 الباب الثاني : حق االنسان بالثقافة
 وأدميتهن بشريته تجريد االنسان من حقه في الثقافة يساوي تجريده م. 3

الثقففافي للتنميففة قففد جعلففت للففويس دوللففول يعتبففر اإلعففدن  إن أ ميففة البعففد
  الثففورات الثقافيففة ال امففة فففي القففرن العشففرين عففن يففق اإلنسففان بالثقافففة أيففد

الثقافففة الففذن أصففبح أيففد بنففود يقففوق  ف ففو يففرى أن اإلعففدن عففن اليففق فففي
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إن تجريد اإلنسان من   قرن العشرينال اإلنسان يمثل الثورة الثقافية الثانية في
السياسففية واالقتصففادية ااخففرى  يقفف  فففي الثقافففة بصففرأ الن ففر عففن اليقففوق

بمعنف  القفادر   المثقأ ف و الكامن الوييد  يساون تجريد  من بشريت  وندميت 
 .عل  الخلق عن طريق الت كير

التنميفففففة ففففففي  فففففل  فففففروأ التخلفففففأ  وتتعفففففا م أ ميفففففة البعفففففد الثقفففففافي ففففففي
الوييفدة المتفوفرة لفدى  فالثقاففة ففي مثفل  فذ  ال فروأ  في الوسفيلة  ريخيالتفا

الثقافة بمعنف   ذل  أن  اإلنسان للتأكيد عل  ندميت  واسترجام يقوق  ااخرى
فتيفرل   بينما باقي اليقفوق ااخفرى قفد تصفادر  الت كير نير قابلة للمصادرة

 ل  فروأ تاريخيفةفإن  ففي  ف  اإلنسان المعني باليق في ا وعل   ذا النيو

متخل ة ال بد أن تأخذ الثقافة طابعا نقديا وتكون شكد من أشكال الدفام عن 
وتجدر اإلشارة إلف  أن العديفد مفن البفايثين والم كفرين   اإلنسانية اليرة الذات

 و ال شل   االعتقاد أَن من ااسبال الرميسة لتخلأ العالم الثالث يميلون إل 
الثقاففة كعامفل مف ثر يمكفن أن يسفاعد علف  التقفدم اليسبان قفوة  في ااخذ في

 .أو عرقلت 
مف تمرات اليونسفكو العديفدة التفي عقفدت ففي العقفدين الما فيين  لقفد أكفدت

بالبعفففد الثقفففافي  فففمن منفففوال التنميفففة والتأكيفففد علففف   علففف  أ ميفففة االعتفففراأ
المشففاركة فففي الييففاة الثقافيففة مفف  دعففم التعففاون  وفففتح نفففاق  ال ويففات الثقافيففة

وفي نن وايفد   اعتماد القيم الكونية لثقافي الدولي  وقد أعتبر من ال رورنا
لثقافيفة إلف  المياف فة علف  تعدديفة  بييث ت دأ السياسات  التعددية الثقافية

واالعتبار وااليترام بفين ااففراد  المبادرات الثقافية ويمايت ا قصد دعم الت ا م
 .ل علي اوااوطان في مجاب ة مخاطر الصراعات والتيل

و ففذا مفففا جعفففل الثقاففففة بفففالمن ور الكففوني الجديفففد ففففي قلفففل عمليفففة الوجفففود 
التنمية اإلنسانية من منطلق أن الثقافة  في مجمفل الخطفوط  وعملية  البشرن

 فذ  الخطفوط التفي تميفز مجتمعفا مفا   وفكريا ويسفيا المميزة رويانيا أو ماديا
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امفففق الييفففاة ونوعيفففة وا دال وطر  أو مجموعفففة اجتماعيفففة و فففي تعنفففي ال نفففون
عوامفق التنميفة الثقافيفة   والمعتقدات اليياة االجتماعية ومن ومة القيم والتقاليد

العربيين تواج  عوامق عديفدة تييفل شفروط  ال روأ اليالية للمجتم  والثقافة
 ل(2)ولعل أ م  ذ  العوامق  التقدم الثقافي

ق الت كيففففر بالففففذات يفففف  نيففففال الديموقراطيففففة و ففففمانات يقففففوق اإلنسففففان -2
 والعقيدة. والتعبير

 .التخلأ االقتصادن وال قر وأثر ما في اليرمان من اليقوق الثقافية -1
 .انتشار ال كر نير العلمي وسطوت  عل  الجما ير البسيطة -7
 .التعليم التلقيني مقابل التعليم النقدن سيادة ن م -4
 .وجيةالتكنول  الثقافية  انتشار اامية بأنواع ا اابجدية -0
 
 
 (2)آفاق مستقبلية لتنمية ثقافية في العالم العربي. 7
تفراكم  بقصفد اسفتل ام ااصفيل فيف  واإلنسفاني ونبفذ مفا ن فرة جديفدة للتفراث -1

 اال ميدل والتد ور. في  من أفكار ور ى وليدة عصور
إرسفاء قفيم إعمفال  الن ر إل  التعليم باعتبار  من ومة متكاملة ت فدأ إلف  -1

  والتأكيفففد علففف  الن ففرة المو فففوعية  االعتمفففاد علففف  النقففل العقففل دون

وربففط التعلففيم ب ففرورات   واتسففام اافففق فففي التعامففل مفف  ثقافففات الييففر
  . اليياة االجتماعية

للق ففاء علفف  ااميففة فففي البلففدان العربيففة والتففي  و فف  اسففتراتيجية داممففة -7
  زات فففابفففل اسفففت زاء بكفففل منج تشفففكل تيفففديا لكفففل خطفففط التنميفففة الثقافيفففة

برنامجفا لميفو ااميفة  ويمكن  في  فذا المجفال للمثق فين العفرل أن يتبنفوا
وال علفي  وي فربون المثفل عفن التيفام م اليقيقفي  يشفاركون فيف  بأن سف م

  .بجما ير الشعل الذن يتشدقون ويتيدثون باسم  وقدرات 
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الثقافففففة العلميفففة ودور ففففا ففففي خلفففق مناخففففات تيتفففرم البيففففث  التأكيفففد علففف  -4
العلمية في إثفراء يياتنفا وم ا يمنفا دون مفا  مي وت من بدور التجارلالعل

فالثقافتففان جنايففان لطففامر وايففد    معار ففة بين ففا وبففين الثقافففة اإلنسففانية
الق فاء علف  ثناميفة  يثريان العقل والوجدان ويسفاعدان إلف  يفد كبيفر ففي

  ييويفف التففي تخلففق التصففادم المزيففأ بففين العلففم واإلبففدام رنففم مففا  ال كففر
  اإلبدام من فكر متسق وما يمثل  العلم من إبدام ال ينكر  أيد.

وال   تصففون ال ويففة الوطنيففة  عالميففة جيففدة -ثقافيففة وطنيففة  قففيم إرسففاء -0
م فخمة مفن شفأن   خام ة مفن نير فا  ذات ا تعزل ن س ا أو تتقوق  عل 

   .ن س ا عن يق أو عن نير يق

فسففا    بتكويناتفف  ومن ماتف  رفف  القيففود الم رو ففة علفف  العمففل اا لففي -6 وا 
وتدريل كوادر  عل  العمل   المجال أمام  لييقق رسالت  في نشر الوعي

عطامفف  ال رصففة للعمففل بيريففة فففي النشففأة والتأسففيس   التطففوعي الخففدق وا 
  والممارسة.

اليريففة والديموقراطيففة لل ففرد والجماعففة علفف  كففل ااصففعدة ال كريففة  تأكيففد -2
كشفففرط أساسفففي لقيفففام وعفففي عربفففي مفففدر  لذاتففف   والسياسفففية واالجتماعيفففة

  وللعالم من يول  ا ن ومستقبد.

علففف  مسفففتوى العفففالم العربفففي ففففي العلفففوم وال نفففون وا دال  مجفففالس إنشفففاء -2
وتسففا م فففي   العلمففي والثقففافي للففدول العربيففة تتبنفف  و فف  أسففس للعمففل

ة كففل مجففاالت المعرفففة بيايفف توييففد الج ففود العلميففة للبففايثين العففرل فففي
العربيففة  الوصففول إلفف  من ومففة متكاملففة مففن المعرفففة تسففا م فففي الن  ففة

 مواكبة للتطورات الكبرى التي يشف د ا عفالم اليفوم مفن المعرففة  المرتقبة

م  ففوم  يمكففن القففول بففأن .(0)والثقافففة والتقففدم المففذ ل فففي كافففة المجففاالت
ت التنميففففة الثقافيففففة ي ففففدأ إلفففف  تطففففوير الففففذ نيات والمففففدار  وااخدقيففففا

ال كفففر والت كيفففر واإلبفففدام لخلفففق يالفففة فعفففل مجتمعيفففة  وتطفففوير طرامفففق
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ديناميكيففة مسففتمرة لدرتقفففاء بمسففتوى الفففوعي البشففرن إلففف  نفففاق تطويريفففة 
ال  الركل الذن كانت علي  الثقافة العربية القوميفة معطفاء وثريفة  كبرى 
فففي  اإلنسففانيمتجففدد ومبففدم لمجمففل التففاري  الي ففارن  إخصففالوذات 
 .(25) أوقاتكل 

 ثقافة التنمية ام تنمية الثقافة في عصر العولمة .  0
لتقريففر الثقففافي ااول عففن التنميففة الثقافيففة فففي الففوطن اعلفف  إثففر إصففدار 

 رالعربفي جففاء المف تمر السففاب  لم سسففة ال كفر العربففي فففي القفا رة  والففذن زخفف
مكانية صنا عة طريق بالعديد من اافكار يول ثقافة التنمية وتنمية الثقافة  وا 

للن  ففففة  وكيففففأ يمكففففن أن تنطلففففق ن  ففففة اامففففة مففففن تففففراث عريففففق  وف ففففم 
م كففر ومبففدم وبايففث  255لمقت ففيات العصففر.. تنففاقو في ففا مففا يزيففد علفف  

 .(22)عربي من خدل جلسات الم تمر

و ففف  الففففدكتور أيمففففد كمففففال أبففففو المجففففد ميففففددات لم  ففففوم أوسفففف  للثقافففففة 
 مو يا أن  نا  ثدثة مستويات للثقافةل

 أن أن تعرأ الشيء  و ذ  مقدمة الثقافة وليس جو ر ا.  المعلومات ول:ام 
و فففي نفففوم مفففن المعلومفففات المدققفففة الميققفففة التفففي توسففف    المعرففففة والثووواني:
 اإلدرا .
و ففي فففي الن ايففة التففي تصففن  أمففة تن ففر إلفف  الكففون وخالقفف    القففيم والثالووث:

ف ا الن اميفة  و فذ  الن فرة وذات ا ال ردية والجماعيفة وعدقات فا بالنفاس ثفم أ فدا
اليامبففة يا ففرة فففي كففل نشففاط إنسففاني  سففواء انتبفف  أصففياب ا إلي ففا وأفصففيوا 

كاش ا عن نفة العالم العربفي كلف  و فو ففي عفدم أمانفة النقفل لفدى  .ام العن ا 
بطانة اليكام لما يعاني  الشعل  م كدا عل  أن  ذا ال يبرئ اليكام  بل  نا 

ليكام  فاليديث ييدد صفن ان مفن أمتفي إذا صفليوا بالتيديد تكون مسمولية ا
طاريفففا خفففدل كلمتففف  مشفففكلة كبفففرى  صفففلح بفففاقي النفففاس.. اامفففراء والعلمفففاء.
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سففوأ تواجفف  اامففة العربيففة واإلسففدمية خففدل السففنوات القادمففة  و ففي الن ففرة 
العربيففة لثقافففة يقففوق اإلنسففان م كففدا أن مصففر ودولنففا العربيففة سففتياكم مففن 

ان العفففالمي  وسفففيكون دور المياكمفففة علففف  مصفففر عفففام مجلفففس يقفففوق اإلنسففف
م فففي ال اكتشففف نا مفففن    وال م فففرل لن فففام مفففن المياكمفففة العامفففة علففف 1525

خفدل تجربتنففا فففي المجلففس نيففال ثقافففة يقفوق اإلنسففان عففن كففل مففن اليففاكم 
والميكففوم  وكففذل  عففن فكرنففا القففومي والففديني  وقففد نن ااوان لنأخففذ ا مأخففذ 

ان لألمففة بأكمل ففا فكففل عربففي ومسففلم يتيففر  فففي الففدنيا الجففدو ان في ففا اامفف
 معلقة برقبت  ت مة أن  خطر عل  قيم الي ارة اليربية.

وفي مياولة لتأصفيل م  فوم أوسف  للتنميفة الثقافيفة قفال الفدكتور مصفط   
رميس لجنة العدقات الخارجية بمجلس الشعل إن  نا  م  وما خاطما  ل قيا

ة  فنين نتيدث عن ا باعتبار ا عمليفة اقتصفادية في العالم العربي عن التنمي
فقففط  واامففر ن سفف  بالنسففبة لليففديث عففن عمليففة الثقافففة والتففي نتعامففل مع ففا 
علفف  أن ففا معرفففة خاصففة يسففتأثر ب ففا بعفف  النففاس دون نيففر م  أمففا الواقفف  
في كفد علف  أن م  فوم التنميفة  فو م  فوم أوسف  مفن ذلف   بييفث يشفمل كاففة 

تصففادية والسياسففية والثقافيففة واالجتماعيففة فيمففا يمتففد م  ففوم نففوايي التنميففة االق
الثقاففففة ليشفففمل كاففففة النفففوايي اليياتيفففة  ومفففن منطلفففق ف منفففا الصفففييح ل فففذين 
المعنيين يمكننا التعامفل مف  بفواطن اإليجابيفات والسفلبيات ففي الثقاففة العربيفة 

 .(21)السامدة في عالمنا العربي
ل إن الميففراث الي ففارن الثففرن يل قففاوفيمففا وصففأ بأنفف  طففر  جديففد قففال 

والمتنففوم قففد يشففكل عبمففا علفف  أصففياب   لقففد ورثففت اامففة العربيففة ي ففارات 
مختل فة وديانففات قديمفة  ويمكننففا القفول بففأن مفا ورثتفف  اامفة العربيففة مفن ركففام 
ي ففارن أثقففل كا ل ففا  وفففي أييففان كثيففرة يكففون  ففذا الركففام الي ففارن أزمففة  

لففف  سفففبيل المثفففال  والتفففي نفففرى في فففا النفففاس كمفففا  فففو اليفففال بالنسفففبة لل نفففد ع
 يموتون جوعا بينما اابقار تسد الشوارم.
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قامد بأننا كعرل نعيو في الما ي إل  يد كبير  ونلو   يل قاوي يأ 
 ةاتكاليففتاريخنفا ونسففتعيد   ولكننففا ال نعفيو الواقفف   وأصففبينا نعفيو فففي يالففة 

عفففل مفففا ال نقفففول  يتففف  أصفففبينا عالفففة علففف  العصفففر  نقفففول مفففا ال ن عفففل  ون 
ونففت م اليففرل باالزدواجيففة بينمففا نعففاني نيففن مففن تلفف  االتكاليففة  وفففي مصففر 
علفف  سففبيل المثففال تيففدثنا عففن ثففورة صففناعية وثففورة خ ففراء وثففورة ف ففامية  

 ما بدأنا . يولكننا لألسأ بدأنا دون أن نن 
أن مع فففم ق فففايانا العربيفففة ليسفففت اقتصفففادية أو سياسفففية  ل قفففياوي فففيأ 
نمففا ق ففا يا ثقافيففة  مشففيرا إلفف  أن العففالم العربففي ييتففاج إلفف  جيففوو ت كيففر وا 

ليأخذوا بيد   وعلينفا أن نتفذكر أننفا ففي مصفر علف  سفبيل المثفال بفدأنا ثورتنفا 
التصففنيعية مفف  ال نففد لكننففا لففم نكمففل المشففوار  وبالتففالي أصففبيت ال نففد دولففة 

اء  بففل متقدمففة فففي مجففاالت عديففدة مففن بين ففا مجففال اليبففول اليذاميففة وال  فف
يركل رميس ا سيارة  نديفة الصفن   والسفبل أننفا لفم ن كفر ففي التوصفل لتنميفة 

أن تيييفففر طريقفففة ت كيفففر العقفففل العربفففي مففف   يواعتبفففر ال قففف  بمعنا فففا الشفففامل
م  فففوم الثقاففففة بمعنا فففا الشفففامل  فففو المخفففرج  متسفففامدل لمفففاذا نيفففن مت مفففون 

إلفففف  الففففرأن والففففرأن بففففالتخلأ رنففففم أن ديننففففا ييثنففففا علفففف  الت كيففففر واالسففففتمام 
ا خفففرل السفففبل  فففو أننفففا متقولبفففون ففففي جيفففور دون االنطفففدق من فففا  وففففي 

تففم اجتياينففا سياسففيا وثقافيففا واقتصففاديا  واامريكيففون ي ففدمون  1552سففبتمبر 
اليلفول مفن  يولخفل ال قف  البيت علينا ويطالبوننا بأن ندف  نين ثمفن ال فدم

لعقل العربفي بييفث يمتلف  وج ة ن ر  في عدد من الق ايا ت منت تطوير ا
الجدية واالستمرار  إ فافة إلف  تفوفر اإلرادة السياسفية بمفا يف دن إلف  إيفداث 

 تييير في العالم العربي يبدأ من الرأس.
بينما عر  الكاتل السيد ياسين لم  فوم اليفرل لثقاففة التنميفة ففي عصفر 

ي المجتمفففف  الصففففناعي  والففففذن اسففففتند علفففف  ثدثففففة قففففيم أساسففففية ال رديففففة  و فففف
الشفمولية والتفي كانفت سفامدة ففي المجتمف    مياولة استخدل ال رد من البن
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الزراعففي  والعقدنيففة التففي كانففت ميفف  اليكففم علفف  ااشففياء  واليريففة  والتففي 
تلخصففت فففي سياسففة الت كيففر والتعبيففر والتن ففيم  و ففذ  القففيم السففامدة أساسففية 

قلنا ياليا من اليداثة عل  مستوى الن رية وأي ا التطبيق  مشيرا إل  أننا انت
ولخفل السفيد ياسفين ر يتف  يفول التنميفة الثقافيفة والن  فة ففي   إل  العولمة

عالمنا العربفي ب فرورة تفوافر الديمقراطيفة والشف افية ويريفة تفداول المعلومفات 
لكففل مفففواطن  وال تقفففدم بففدون تفففوافر  فففذ  اامففور التفففي لفففم تتيقففق ففففي عالمنفففا 

نتفاج  يت  ا ن  وليس  نا  م  العربي بفدام وا  جتمف  معرففة بييفر اقتصفاد وا 
فففففي الففففوطن العربففففي فففففي عففففدد مففففن  ففففذ   %45وتسففففببت ااميففففة التففففي تبلفففف  

وأ اأ أن اإلعدم العالمي والميلي ي ر  عل  صان  القرار أو   المشاكل
 المثقأ قدرا كبيرا من اإلبدام اليومي  يتلخل في كي ية مجاب ة المشكدت.

ن س ا بشفكل ال يمكفن التيايفل عليف  أو  ن  ذ  اايداث أصبيت ت ر إ
الت فففرل منففف   كيفففأ يمكفففن أن تيفففدث التنميفففة ففففي بلفففد عربفففي أو إسفففدمي إذا 
كانففت م فففددة با فففطرابات أو يفففرول أ ليفففة  ومففا ييفففدث ففففي العفففراق ولبنفففان 
والصفففففومال وأفيانسفففففتان وباكسفففففتان ونير فففففا  كي يفففففة يفففففدوث تنميفففففة ونصفففففأ 

ال تأخففذ يق ففا فففي االنخففراط  يالتفف -فففي إشففارة إلفف  المففرأة -المجتمفف  مشففلول 
فففففي العمففففل والو ففففامأ والتعلففففيم  إمكانيففففة منافسففففة المجتمعففففات ااخففففرى فففففي 
مجتمعات عربية ييلل عل  الن ام التعليمي في ا سياسة التلقين والي ف  عفن 
  فففر قلفففل مقارنفففة بالبلفففدان المتقدمفففة التفففي يتبعفففون في فففا من جفففا نخفففر يعفففود 

يجا  .(27)د يلول بن س الطالل عل  الت كير الير وا 

 الباب الثالث: الصراع بين الماضي والحاضر
 العقل التبريري العربي. 3

يول العدقفة بفين الثقاففة والتخلفأ   أساسية أمورثدث أن اامر يتعلق  ب
علف  أن التبعيفة والتخلفأ  ويركفز وثقافة التبعية  والثقافة والتييير واإلصد .
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اعي  وأصبيت في يالة أزمة تبيث في  ما نتيجة لثقافة فقدت نب  ا اإلبد
تاريخ ا عن مبفررات وجود فا أكثفر ممفا تبيفث عفن يا فر ا ومسفتقبل ا  ففي 
تنميففففة معايير ففففا القيميففففة والعمليففففة  لمواج ففففة التيففففديات والتطففففورات العاصفففف ة 

 .م الجارية في العال
دور التففففراث ال كففففرن السياسففففي والج ففففادن فففففي تكففففوين الثقافففففة العربيففففة  إن

  نموذجففا فففي العصففور الوسففط  (اليففرول  ففد ال رنجففة )الصففليبينل اليديثففة
الصففليل وبقيففادة بابففاوات  اليففرول التففي شففنت ا أوروبففا اليربيففة تيففت شففعارات

وأطلقت علي ا اسم اليرول الصليبية في يين سما ا العفرل اليفرول  روما 
لعفل  فذ  اليفرول التفي اسفتمرت    د ال رنجة اليزاة ار  العرل واإلسدم

من مامتي عام   ي اليفدث اا فم ففي تشفكيل تاريخنفا اليفديث  ووعينفا  أكثر
 .  (24)للعدقات م  أوروبا

إن التففراث ال كففرن المقففاوم والثقافففة الج اديففة التففي نسففجت ا اليففرول  ففد 
ما تزال يا رة في ال كر العربي اليديث  وثقاففة المقاومفة الراسفخة  ال رنجة 

و ي المعين الذن تتيذى من  في صبر ا في ال وعي اامة أفرادا وجماعات  
 .  وصمود ا أمام اليزو المتعدد ااشكال والوجو  والمسميات

  ففي أعقففال ال جففوم علفف  مركففز التجففارة العففالمي فففي نيويففور  والبنتففاجونف
اليففرل الصففليبية  االبففنأعلففن جففورج بففوو   1552 شفف ر سففبتمبر ايلففولفففي 

 ال اامريكففي وليففام بففويكن علفف  اإلر ففال العربففي واإلسففدمي  وصففر  الجنففر 
 ففففي مارس/أبريفففلسفففم االسفففتخبارات ففففي البنتفففاجون بعفففد نفففزو العفففراق قرمفففيس 

ن بفأواشتداد المقاومة العراقية  فد االيفتدل اامريكفي  1557/ نيسان( نذار)
اليرل عل  اإلر ال  ي يرل مفن أجفل المسفييية. وأن  إل  المسلمين وثن 

ن ا أمة مسييية  ولن يتم الق اء عل  المسلمون يكر ون الواليات المتيدة ا
       عدونا الرويي إال إذا ويدنا ص وفنا  د  باسم يسوم المسيح.



 

 
 
 

  (20) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[33] 

وفي ميا رة لخوسية ماريا أزنار رميس وزراء أسبانيا السابق ففي جامعفة 
  قففالل إن 1554مففن العففام  ايلففول بتمبرسففأواخففر جففورج تففاون اامريكيففة فففي 

دة واإلر ففففال اإلسففففدمي لففففم تبففففدأ مفففف  أزمففففة مشففففكلة أسففففبانيا مفففف  تن ففففيم القاعفففف
العراق  بل يجل أن نعود إل  الوراء لتبدأ في القرن الثفامن المفيددن  عنفدما 
تعر فففت أسفففبانيا لليفففزو مفففن جانفففل المياربفففة  ورف فففت أن تكفففون جفففزءا مفففن 
العفففالم اإلسفففدمي  وخا فففت معركفففة طويلفففة السفففتعادة  ويت فففا  يتففف  طفففردت 

التفففي كانفففت تيمفففل اسفففم اانفففدلس ففففي القفففرن  العفففرل مفففن شفففب  جزيفففرة إيبيريفففا
 الخامس عشر الميددن.

يقولفففون بفففأن  يديففف  أن الليبيفففراليين والو فففعيين العفففرل  مفففن ج فففة أخفففرى
التخلففأ والتبعيففة اللففذين يييطففان بنففا يجعففدن مففن المسففتييل أن ننتصففر فففي 

 بط ا ونوطن فانالمواج ة الرا نة  وعلينا أوال أن ندخل الي ارة اليديثفة ونسفت
في مجتمعاتنا  يت  نستطي  اليديث عن مواج ة تمتل  بع  شروط التقدم 

أنف  مفن ال فرورن االعتمفاد و   (20)لتيقيق ما  و ممكن ففي ال فروأ السفامدة
عصففففر الثففففورة العربيففففة اإلسففففدمية بقيففففادة النبففففي ميمففففد علفففف  مففففا تيقففففق منففففذ 

العباسففية والخل ففاء الراشففدين والعصففر اإلمبراطففورن المزد ففر للخدفففة اامويففة و 
القاعفدة التفي توجف  وجعلف   عصفر الت فتح والتوسف  والن  فة العلميفة والثقافيفة 

تطلعاتنا نيو الدولة العربية اليديثة  وبناء م ا يمنفا يفول يا فرنا المتخلفأ 
  قياسا إل  ما ينا الع يم.

صففدامية  وبففن س الوقففت  عدقففة تنايريفف  الجففو ر عدقففة التبعيففة فففيإن 
للعدقفففة بفففين اامفففم بقيفففادة طبقفففة  تشفففكل نمطفففا متسفففقا ذإ نقطاعيفففة ا تواصفففلية

بالنبالفففة أو ال روسفففية أو  رأسفففمالية يديثفففة  ليسفففت مفففن أصفففول تراتبيفففة عريقفففة
إقطاعيففففففة  يربيففففففة أو سففففففدلية ذات امتيففففففازات متوارثففففففة عامليففففففة أو الك نففففففوت

 ف ففي تعتمففد علفف  ييازت ففا للرأسففمال وأدوات اإلنتففاج والتقنيففات .وأرسففتقراطية

تسففتند إلفف  العلففم والخبففرات التكنولوجيففة والسففوق والمنافسففة  بففل قففل اليديثففة و 
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والصففراعات المففدمرة فيمففا بين ففا سففعيا وراء الففربح والميففانم  متجففددة  اليففرول
تطفففورات ن فففام اإلنتفففاج الرأسفففمالي ن سففف   واتسفففاع  وتعميقففف   باسفففتمرار مففف 

فففي ت فففا رات وأزمففات  ت صفففح عففن قانونففف   بإفصففاي  عففن مكنوناتففف  ونفاقفف 
والسفيادة العالميفة  ففي تواصفل   اساس المتمثل بتجدد  عل  طريفق االكتمفالا

الداخليفة  وتناق فات  البنيويفة  بالقوة وال عفل وانقطاعاتف  بالمواج فة االجتماعيفة
بفين مراكفز  الع مف   وثفورات  وك فا  الفدول التابعفة واليفرول السفرية والعلنيفة

بعفد كفل أزمفة  ة  لتعيفد صفيانت من أجفل ييفازة القفوة  وبالتفالي المنفاف  الماديف
وفففق تناسفففل القفففوى الطبقيفففة التففي صفففعدت وامتلكفففت التكنولوجيفففات اايفففدث  

 .  (26)تتجدد في كل عقد تقريبا والتي

. ..يففديولوجيا تكففاد أن تكففون ديانففة و ففعيةإإلفف   تسففتند عدقففات التبعيففة و 
قاعففدة التجريبففي  الو ففعي تعتمففد المففال  بففل الرأسففمال والتكنولوجيففات  والعلففم

لبنفاء ثقاففة يديثفة  ومنطلقا لبناء عالم جديد  والعقدنية والماديفة فلسف ة سفامية
دارن  إلنسفففان جديفففد  صففف ت  ااسفففاس أنففف  منفففت  وصفففان  ومفففن م اقتصفففادن وا 
وسياسفففي وم كفففر وعفففالم  لففف  رسفففالة و فففعية  فففي تيريفففر البشفففرية مفففن الفففدين 

لة ت ا ففلية تتيمففل و ففي رسففا .العقدنيففة وأنففوار العلففم واليريففة والخرافففة ونشففر
سففبقت وقففادت العففالم فففي  ففذا السففياق  وامتلكففت  ففذا  مسفف وليات ا اامففم التففي

 .  ميادين الصناعة والعلم اليق بال عل والممارسة وما أنجزت  في

التي تفربط بفين  فذ  اامفم ااخيفرة واامفم المتقدمفة  في   إن عدقة التبعية
كة مفن العدمفق الم سسفاتية التاب   عبر شب عدقة م رو ة من المتبوم عل 

علمففي ومرجعيت ففا ثقافيففة   تقنففي سياسففي وميتوا ففا إنتففاجي  ا ر ففا اقتصففادن
والرسففاميل والقففوى  تنتج ففا عدقففات السففوق العالميففة التففي تففتيكم بتففدفق السففل 

للطبقففات  العاملففة واافكففار والتقنيففات  بيسففل مففا تقت ففي المصففالح الماديففة
نتفففففففاج والدولفففففففة والم سسفففففففات ااخفففففففرى المالكفففففففة والم يمنفففففففة علففففففف  وسفففففففامل اإل

  .(22)والعلمية والسياسية االقتصادية
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اقتصففادن يت ففمن التقففدم والتخلففأ فففي ويففدة  مركففل ثقففافي ففي  التبعيففة 
التنفاق  والت فاد والن في  جدليفة وعدقفة متكاملفة ت صفل وتوصفل  ففي عمليفة

 المراكفففز فتنميفففة التخلفففأ ت  فففر وكأن فففا وقفففأ التقفففدم ففففي .والصفففرام والتجفففاوز
 المتقدمففة  لت  ففر وكأن ففا النقففي  المقففو  لليداثففة  فتنففت  عففدم التكففاف  فففي
االقتصففاد والثقافففة بففين مجتمعففات ذات ي ففارات عريقففة  تريففد الي ففا  علفف  

الوقففت مدءمففة أو ففاع ا لدسففت ادة مففن إنجففازات واختراعففات   ويت ففا وبففن س
 .(22)قتصاداليديثة  وم سسات ا في بناء الدولة واال وتقنيات وعلوم الي ارة

الرأسفمالي  فو الفنمط االقتصفادن ااول نيفر القفادر علف   إن نمط اإلنتفاج
أن مفة اقتصفادية أخفرى كفأدوات وكتربفة للنمفو  الوجود بذات   ف فو بياجفة إلف 

أن   معنا ففاأمففا التبعيففة السياسففية ف  . و نففا معنفف  التبعيففة االقتصففاديةوالتكففاثر
وتفتقلل باسفتمرار علف   يدود السيادة للدول التابعة  يقة بااصل  وت فيق

اسفففتخدام  إقليم فففا وشفففعب ا وثروات فففا الطبيعيفففة وقوا فففا العاملفففة  وعلففف  كي يفففة
 موارد ا الماليفة والعلميفة والتكنولوجيفة  وعلف  إنتاج فا المفادن والرويفي  ممفا

يفت أو ال فم واإلليففاق  يفدخل ا ففي أزمفة  ويففة نتيجفة سياسفات التجزمففة والت ت
ول فا اإلمبرياليفة يفدود ا كفدول بيسفل مفا قفدرت مصفالي ا  التفي رسفمت ب فا

 . وجعلت ا ن امية ال يجوز تييير ا إال بموافقت ا واالقتصادية  اإلستراتيجية

وأمففففففا التبعيففففففة الثقافيففففففة فأشففففففد التباسففففففا وخطففففففورة مففففففن التبعيففففففة السياسففففففية 
لثقافففة والشخصففية القوميففة وال رديففة تعيففد تشففكيل ال كففر وا ف ففي واالقتصففادية 

خدمة لأل داأ العامة لإلمبراطورية الرأسفمالية ففي   والمجتمعية لألمة التابعة
اليففذأ  إسففتراتيجيةاإلمبراطوريففة وفففق  فتعمففل ثقافففة العولمففة .أعلفف  مرايل ففا

القوميفة والوطنيفة ابتفداء بتيييفر  واإللياء  وقفوانين االيتفواء والتجفاوز للثقاففات
وانت ففاء بكففنس سففلم القففيم التففي  التربيففة والتعلففيم والمعففايير ااخدقيففة منففا   

االسفففففت دكية  تشفففففكل جفففففو ر ال ويفففففة القوميفففففة  واسفففففتبدال ا بنمفففففاذج المعفففففايير
 ال لسفف ة اامريكيففة المسففتندة إلفف  من ومففة أخدقيففة ميففايرة  مرجعيت ففا ال كريففة
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المرسل  سلة باإلعدمالبرانماتية وخطاب ا السياسي أيديولوجيا الرأسمالية  متو 
 عبر القنوات ال  امية  وعفن طريفق أففدم ال يفديو والسفينما  وشفبكة اإلنترنفت
 والمواد اإلعدمية المنتجة للدعايفة والنشفر الواسف  لثقاففة االسفت د  والتوزيف 

واإلنتففففاج اإلمبرياليففففة  وأدوات االتصففففاالت ونليففففات إيصففففال  ففففذ  الثقافففففة إلفففف  
(20)العالم جمي  أنياء

.     

الكونية ال يتم عل  مستوى ااسواق والتجارة والعمفل  التيول إل ف  بالتالي
والتففرابط فففي ميففادين الييففاة المختل ففة   صففورا مففن التجففانس فيسففل  بففل يخلففق

بال جرة والتقني  يالمتعددة  اإلثن بالدم  بين االقتصاد والثقافة عبر المجاالت
 .ال  ...تجارة والمثاق ةبالي والمالي واإلعدمي واايديولوجي والقيم

(73)في الثقافة العربية المعاصرة طبيعة العقل. 7
 

عقفل  روبفي أنتجتفف  ااوقفات اليرجففة واازمنفة الصففعبة  أزمنفة االسففتبداد  -2
والتخلففأ  وكرسففت فيفف  مجموعففة مففن القففدرات الذاتيففة   وال ففزامم وال ففعأ

الجتماعيففة وأيففداث العففالم وق ففايا  ا تجعلفف  يتعامففل مفف  الوقففام  الجاريففة
يخلففو مففن الت كففر  والسياسففية واالقتصففادية بمففن   التبريففر  وبففوعي عففامي

علميفة  العميق والن ر الدقيق والبصيرة النافذة  التي تج د لتكوين م فا يم
م فرزات سياسفات العنفأ والقفوة التفي  لفت   و من  معرفية مقاربة للواق 

ت المعرفيفة أو عل  اإلنسان والمجتم  العفربيين سفواء مفن السفلطا تمارس
عدقففات التبعيففة الثقافيففة واالقتصففادية والسياسففية  السياسففية  ي ففاأ إلي ففا

والعولمفة المعاصفرة  ومفا تصفدر إلينفا مفن  التي فر فت ا علينفا اإلمبرياليفة
تمسفف  بنففا أخففرى جديففدة  أفكففار وقففيم ومنففا    ال نسففتوعل إيففدا ا يتفف 

واإلشفكاليات وتتعقفد  لوأكثر يداثة وما بعد اليداثة  فتختلط علينا المسفام
والتعامفل ب فا  فد نستطي  التمكن من العلفم  فيلجفأ عقلنفا لتبسفيط الق فايا

ومع ففا علفف  قففدر مففا يمكففن اسففتيعاب  من ففا  فففد يجففد أسفف ل مففن اختففرام 
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والففذرام  لت سففير يففدوث ا  بمففا يعكففس جوانب ففا السففطيية وير ففي  اليجفف 
مف  وانتصفارات  بفأكبر أو امف   أن تبريفر  زام رنباتف  وطموياتف   بفل لنقفل

 .  الشروط نير الملموسة قدر من تو ين العقل وااسبال وتع يم دور

  علفففف  تسففففوي  أعقففففد الق ففففايا ف ففففد عففففن ذلفففف  والعقففففل التبريففففرن قففففادر     
لباسففف ا ثفففول اليقيقفففة والصفففدق  باالنتقفففال مفففن الشفففيء إلففف   فففد   بفففأن  وا 

جدليففة فففي فففي ويففدة نيففر  يجمفف  ويسففاون بففين المتناق ففات مففن الم ففا يم
االستبداد واليريفة   ن س النل الثقافي  بين الرأسمالية واالشتراكية  وبين

والو فاعة   وبين االستقدل وااليتدل  والخيانة واامانة والشرأ واليدر
 وبفين التبعيفة والتنميففة الوطنيفة  والويفدة واالن صففال  ويقفدم ا علفف  أن فا

الت ففا  فت ففي  اليقيقففة فففي الم ففا يم معاني ففا ودال و كففذا ت قففد. مترادفففات
تطففور ااو ففام العالميففة  ولففيس  المواقففأ التبريريففة التففي تتييففر بيسففل

 .اسبال مو وعية وذاتية عربية
تبسيطي وتوفيقي ان  أيادن البنية  ال إشكاليات معرفية فيف    و و عقل -1

بفين مفن   تجريبفي  أساسف  باعتبار فا تجمف  والتوفيقية وال عدقات جدلية 
مففن أ ميفة المتناق ففات  ربفي  وعقامديففة إيمانيفة موروثفة بالتقليففلعلمفي ن

إلفف   والت فاد بفين المن جفين  ومفا قفد ينففت  عفن التفوتر بين مفا ممفا يفف دن
 .  ان يارات المو وم المبني علي ا بالكامل

يتوسفففل بفففأو   ااسفففبال واليجففف   والمنطفففق  تل يقفففي  و فففو عقفففل ذرامعفففي -7
نتفففام  العمليفففة  والمنفففاف  الماديفففة التفففي المفففرتبط بال التل يقفففي السفففترجاعيا

صية وكفذل اافكفار والمعفارأ التفي  ام  إلثباتر نتجت في الممارسة كذ
 .واالقتصادن والن رن افتر  ا كموج ات لنشاط  االجتماعي وال كرن

دونمامي وعقامدن بامتياز  مشب  بالعصبوية والتييفز   عقل مذ بي و و -4
زاويففففة القبففففول أو الففففرف   التأييففففد أو  الوقففففام  واايففففداث إال مففففن ال يففففرى
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داخفففل وخفففارج. فالفففداخل  فففو اليفففق المطلفففق   الكفففر   اليفففل أو الفففبي  
 . والخارج  و الشر المستطير

ف فو  .مف  الشفمولية واالسفتبداد السياسفي يكونف  يتمفا عقفل سفلطون  و و -0
ل تح نفاق معرفية وثقافية إلننفاء الم فد الثقفافي  وتنويف   ال ي من باليوار

أف ففل اليلففول للمشففاكل والق ففايا القوميففة  فكففار  وخياراتفف  للوصففول إلفف أ
معتقداتفف  علفف  ا خففر  ان كففل  إلكففرا  والعنففأ ل ففر ويلجففأ لوالوطنيففة  

وال يتففورم عففن  معففار  أو مخففالأ  ففو عففدو م تففر  يجففل ت ففديم فكففر  
 طلل المساعدة من السلطات السياسية واامنية والمعرفية لتيريم  وجعل 

قفففففانون إن عجفففففز عفففففن مواج تفففففف  فكريفففففا. وال بفففففأس مفففففن سففففففيق خفففففارج ال
القفادر علف  الي فا  علف  الويفدة الوطنيفة  أشخاص   ان  ذا  و المن  

تكفففون عنفففد  إال بالتشفففاب   وويفففدة العقيفففدة وويفففدة اامفففة  ان الويفففدة ال
ترديفد ن فس  والتماثفل واإليمفان بأصفول فكريفة وثقافيفة وايفدة  وتسفتند إلف 

 . (12)و ذ  وايدية الجمود والموت ااقوال والشعارات

 العالمي لغرض تغيير الثقافة والمفاهيم)الحرب الثقافية( اإلعالم. 0
مفففن القفففا رة التقريفففر العربفففي ااول للتنميفففة  أطلقفففت م سسفففة ال كفففر العربفففي

الثقافية الذن يناقو إيجابيات وسلبيات المجال الثقافي العربفي وي فع ا أمفام 
ويرصد التقرير الذن شار  في إعداد  مفا يزيفد  ن.صانعي السياسات والبايثي

بايثا عربيا واق  التنمية الثقافية في الوطن العربي ب دأ بناء قاعدة  45عن 
معلوماتيفففة تعفففين البفففايثين العفففرل ففففي بنفففاء مشفففروم ن  فففون عربفففي شفففامل 

 .(11)بإرساء قيم المعرفة والنقد والمراجعة ويوار الذات  يسل قول معدي 
الثقافففة المصفرن فففاروق يسفني فففي كلمتف  فففي ي فل اإلعففدن وأشفار وزيفر 

عففن التقريففر  إلفف  أن  ففذا العمففل كشففأ يسففال دقيففق تففوثيقي للتففراث وال كففر 
واإلبدام الثقافي العربي  قام ب  فكر ومال عربي مفن م سسفة نيفر يكوميفة. 
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وشفففدد يسفففني ففففي الي فففل الفففذن ي فففر  أي فففا رمفففيس م سسفففة ال كفففر العربفففي 
ل وعفدد كبيفر مفن المثق فين واإلعدميفين العفرل  علف  أن اامير خالفد ال يصف

اليففرل القادمففة يففرل ثقافيففة تسففتلزم دفففام الشففعول العربيففة عففن  ويت ففا. مففن 
جانب  أكد ع فو ال يمفة االستشفارية لم سسفة ال كفر العربفي ورمفيس الم سسفة 

أن  العربية للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية المتيدة عبد اهلل النجار
التقرير أعدت  نخبة مفن العلمفاء والم كفرين العفرل عاشفوا ففي سفباق مفاراتوني 
خفدل عففام م ففن وبج ففد متواصففل  وواج فت م مشففكلة عففدم تففوافر المعلومففات 

 مما تطلل م اع ة ج ود الجم  والرصد والتيليل.
وشففدد النجففار فففي يففديث للجزيففرة نففت علفف  أن التنميففة ال تتيقففق بالثقافففة 

نما بكلي ما  مشيرا إلف  أن النشفر العلمفي ال  وال كر ويد ما أو بالعلم ويد  وا 
بد أن يتيول لبراءات اخترام تطور الواق  االقتصادن. وقفال إن واقف  التعلفيم 
ن اإلعففدم العلمففي م ففم لمففد الجسففور بففين العلمففاء  العربففي  ففو أ ففم ق ففية وا 

لم فا يم نيفو وصنام القرار والقطاعات االجتماعية الشعبية ولتييير الثقاففة وا
عففددا مففن المل ففات  -ااف ففل. وييطففي التقريففر الففذن تقففرر أن يصففدر سففنويا

الرميسية عل  رأسف ا التعلفيم العربفي مفن ييفث تنفوم وتطفور م سسفات التعلفيم 
العفففففالي  وال فففففرل الدراسفففففية وأزمفففففة  فففففبط الجفففففودة  ودور العلفففففوم اإلنسفففففانية 

 واالجتماعية في صلل التنمية.

 منظور ادوات الثقافة . التنمية الثقافية من3
مففن الم شففرات التففي رصففد ا التقريففر فففي ملففأ التعلففيم زيففادة الطلففل علفف  

إلف  نيفو  2020أل فا عفام  200التعليم العفالي  ييفث ارت ف  عفدد الطفدل مفن 
 .%255   أن بزيففادة تقفففدر نسففبت ا بفففف1556سففبعة مديففين ومفففامتي ألففأ عفففام 

 ففففا  متوسففففط معففففدل ومففففن الم شففففرات السففففلبية فففففي  ففففذا المجففففال أي ففففا انخ
االلتيففاق الصففافي بففالتعليم قبففل االبتففدامي فففي البلففدان العربيففة مجتمعففة ييففث 
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فقففط  أمففا معففدل االلتيففاق الصففافي بمريلففة التعلففيم االبتففدامي فبلفف   %11بلفف  
   و ي معدالت اعتبر التقرير أن ا منخ  ة.24%

ية وناقو التقرير الذن يعد ااول من نوع  في الوطن العربي  كفذل  ق ف
اإلعففففدم بتجلياتفففف  المقففففروءة والمسففففموعة والمرميففففة والرقميففففة  ويركففففة التففففأليأ 
والنشفففر واإلبفففدام بتجليات فففا ففففي مجفففال اادل والسفففينما والمسفففر  والموسفففيق  

 1552والينففاء  إ ففافة لليصففاد الثقففافي السففنون فففي العففالم العربففي فففي العففام 
المتخصصفففة ويشفففير التقريفففر إلففف  تنفففاقل وقلفففة نصفففيل ال فففرد مفففن الصفففيأ 

داخفففففل أنلفففففل الفففففدول العربيفففففة  باإل فففففافة إلففففف  قصفففففور دور تلففففف  الموجفففففودة 
وانخ ففا  معففدل نصففيل المففواطن من ففا  و ففو مففا اعتبففر  تراجعففا فففي المشفف د 

 . (17)اإلعدمي
ينطلق التقرير من اعتبار التنمية الثقافّية العصل ااساسي لعملية التنمية 

تي ت تر  وتتطّلل اسفتثمار العناصفر البشرية عموما .  ذ  التنمية البشرية ال
البشرية وتنمية العلفوم والمعفارأ العمليفة والن ريفة والقفدرات والم فارات التقنيفة 

 والتطبيقية وصوال  إل  اإلبدام في كّل مجال من مجاالت التنمية الثقافية. 
إن  ففذا التقريففر  الففذن ُيعففّد ااول مففن نوعفف  فففي المنطقففة العربّيففة  والففذن 

ا  عن م ّسسفة أ ليفة عربّيفة بتمويفل عربفي  اتّجف  إلف  رصفد واقف  يصدر سنوي
التنميففة الثقافيففة فففي اثنتففين وعشففرين دولففة عربّيففة. وقففد ت ففّمن خمسففة مل ّففات 
أساسففّية  ففي التعلففيم تنففّوم م سسففات التعلففيم العففالي  ال ففرل الدراسففّية  أزمففة 

المففرأة فففي   فبط الجففودة واإلنسفانّيات والعلففوم االجتماعّيففة ففي صففلل التنميفة 
التعلفففففففيم العفففففففالي  نففففففففاق التطفففففففوير  اإلعفففففففدم بتجّلياتففففففف  المقفففففففروءة والمرمّيفففففففة 

اإلبفففففدام بتجّلياتففففف  ففففففي اادل  والسفففففينما   يركفففففة التفففففأليأ والنشفففففر  والرقمّية
والمسر   والموسيق   والينفاء  إ فافة إلف  جفزء خفال عفن اليصفاد الثقفافي 

جفاء اختيفار  فذ  المقّومفات وقفد  1552السنون في العالم العربي خفدل العفام 
أول مففا أن  ففذ  المقّومففات   التففي اشففتمل علي ففا التقريففر انطدقففا  مففن يقيقتففين



 

 
 
 

  (20) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[33] 

تمثّففل البنيففة ااساسففّية التففي ال ننفف  عن ففا اّيففة تنميففة ثقافيففة منشففودة  السففيما 
أن استقراء الن فو  والتقفّدم ففي العفالم يكشفأ عفن الصفلة الوثيقفة يفن الثقاففة 

  صففلة السففبل بالنتيجففة. وثاني مففا أن  ففذ  المقّومففات ذات والتنميففة التففي تشففب
رتباط وثيق وتأثير متبادل في ما بين فا بييفث تكفّون مجتمعفة  من ومفة ثقافّيفة 

 .(14)وايدة
ولّما كان أيد اا داأ البعيدة ل ذا التقرير يتمّثل في إرساء قيمة المعرففة 

أن ينطلففففق من ففففا أّن والنقففففد والمراجعففففة ويففففوار الففففذات  بوصفففف  ا قيمففففا  ال بففففّد 
مشففروم ن  ففون عربففي  فففإن التقريففر تنففاول ق ففية التنميففة الثقافّيففة فففي العففالم 
العربي من من ور أدوات الثقافة  وليس مفن بفال الخطفال الثقفافي. إذ عفال  
مدى نجاعة اادوات واانساق والم ّسسات التي تس م في عالمنا العربي ففي 

داثت ا أي فففا . وذلففف  باالسفففتناد إلففف  تنميفففة العقفففل وتربيفففة الوجفففدان  ومفففدى يففف
الشمول والتكامل ففي رصفد واقف  التنميفة الثقافيفة ففي الفوطن العربفي وتيليلف   
وبخاصة م  كل ما يت ّمن  التقرير مفن معلومفات وبيانفات وأرقفام تسف م مفن 
ج ة في وصأ الواق  الثقافي العربي وتشخيص   وتس م من ج ة أخرى في 

مفا يشفكو البفايثون العفرل والم تّمفون مفن تشفتّت ا  بناء قاعدة معلومفات نالبفا  
أو ندرت ا. ولعل مفن شفأن  فذ  البيانفات والمعلومفات أن ت سفح المجفال اليقفا  
لدنتقففففال مففففن مريلففففة الوصففففأ والتشففففخيل إلفففف  مريلففففة النقففففد واالستشففففراأ 

 بوص  ما الركيزة ااساسّية ان ن و  عربّي قادم. 
ُيعفّد يالفة متمّيفزة ففي ميفدان   ريفرمن أبرز ما جاء في الصفيأ يفول التق

العمففففل الثقففففافي ييففففث ي فففف  أمامنففففا اارقففففام يقيقيففففة تكشففففأ واقعنففففا الثقففففافي 
ييففث كشففأ التقريففر ودون تجميففل  ففعأ النتففاج العربففي  ومففواطن الخلففل فيفف 

 .(10)من الثقافة وال كر واإلبدام في شّت  مجاالت اليياة

 ةالعقد العربي للتنمية الثقافيالباب الرابع : 
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العربي للتنمية الثقافية مشروم قرر وزراء الثقافة العرل تن يذ  ابتفداء  العقد
  وذلفف  فففي الففدورة الرابعففة 1524عففام  لكففي يكمففل عشففريت  2005 مففن العففام

القفرار  وكان .1550يوليو/ تموز  10بصنعاء يوم  عشرة لم تمر م الذن انعقد
 زراء الثقافففة العففرل فففيبففانطدق العقففد العربففي للتنميففة الثقافيففة قففد اتخففذ  و 

علفف  أن تكففون خاتمففة العقففد   2002مفف تمر انعقففد بتففونس فففي فبرايففر/ شففباط 
 منطلقا لبداية العقد العربي و و ما لفم ييصفل 2002للتنمية الثقافية  العالمي

 .يين ا

 (73)العقد أهداف .3
 .إطار مدمم لمزيد من الدعم للعمل الثقافي في الوطن العربي توفير -2

 .خطة شاملة للثقافة العربية يكّرس فلس ت ا وييقق أ داف ا ازإنج -1

العواصفم الثقافيفة العربيفة وتو يفأ نتامج فا لإلسف ام  االسفت ادة مفن تجربفة -7
ثقافية تجّسد تكامل المش د الثقفافي  في بعث مشاري  نموذجية وم سسات

  القومي العربي
  خصوصية التجارل الثقافية الوطنية مراعاة -4

براز مكانت  عل  السايتين العربية والدولية يلت ع -0   .دور المبدم وا 

بفراز القفيم الثقافيفة العربيفة تنويف  -6  ففرل االسفتثمار ففي المجفال الثقفافي وا 

  المشتركة

 العقد منجزات. 7
 قفففرر العقفففد العربفففي للتنميفففة الثقافيفففة االيت فففال سفففنويا بمدينفففة عربيفففة تكفففون

تبنا  ففي مفا بعفد  لالعقد الثقافي الدوليلعاصمة الثقافة العربية  من مشروم 
 وسففتكون مدينففة القففدس عاصففمة الثقافففة العربيففة لعففام .الثقففافي العربففي العقففد

 .1522فالمنامة لعام  1525عل  أن تتلو ا الدوية لعام   2009
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 العقد مشروعات. 0

مفففن أبفففرز مشفففروعات  فففذا العقفففد العمفففل علففف  نشفففر الليفففة العربيفففة وتأكيفففد 
شفففففعاع  ي فففففور ا ا خفففففارج الفففففوطن العربفففففي وتمكين فففففا مفففففن التفففففأثير ال اعفففففل وا 

مشففروعات يففتم تن يم ففا  و نالفف  .ومعلومففات واالنتشففار العففالمي كليففة علففم
الثقاففففة  بعنفففوان لمشفففروعات العقفففدل تتفففول  الفففدول ااع فففاء إيالت فففا إلففف  إدارة

 بالمن مفة العربيفة للتربيفة والثقاففة والعلفوم عفن طريفق اللجفان الوطنيفة للتربيفة

 ثقافة والعلوم  م  بيان الج ة المكل ة بتن يذ المشروم وتقديم معلومات عنف وال
 وااطفراأ المشفاركة فيف  وتفاري  ومكفان اإلنجفاز وج فات التمويفل والتقفديرات

أنشطة تن م ا دولة عربية بالتعاون مف  دولفة عربيفة أخفرى أو  و نا  .المالية
لة باالشترا  بين ومن مات نير يكومية وممو  مجموعة دول أو م  جمعيات

 .(12) ذ  ااطراأ

الثقافيفففة سيشفففكل مفففادة لعفففدد مفففن  للتنميفففةالم كفففد أن التقريفففر العربفففي  مفففن
والملتقيات الثقافية وال كريفة  التفي لفن ت فيأ جديفدا   الندوات وورشات البيث

عمليففة تيّيففر فففي اتجا اتنففا المتسففارعة نيففو  ولففن ينففت  عن ففا قففرارات وتيففوالت
اسفففتمرأنا  فمفففن الم سفففأ أننفففا  كفففل العفففالم المتقفففدم.مزيفففد مفففن التخلفففأ عفففن ر 

ااو ففام المأسففوية  وأصففبينا متعايشففين مفف  جمففود العقففل  ومياصففرة ال كففر 
إلففف  درجفففة أن التك يفففر والت جيفففر  وصفففنوأ اال فففط اد  التفففي تواجففف   اليفففرّ 

واإلبدام. واالجت اد الديني  تكاد تكون  ا رة عربية  أصيال ال كر المستنير
   .(12)زبامتيا

أن المشفكلة ال تكمفن فقفط ففي أن معفدل االلتيفاق بفالتعليم ال يتجففاوز كمفا 
كتابا   775بالممة أو أن العرل ال يترجمون أكثر من  1212العربية  في الدول

كتابففا  وأن أسففتاذا  جامعيففا   12250عففدد الكتففل المنشففورة  ففو  فففي السففنة أو أن
  إلفف ..ل فففي اليابففان.طففد 2مقابففل أسففتاذ جففامعي لكففل  طالبففا  عربيففا 14لكففل 

مففا ينتجفف  العففرلو مففا الففذن تت ففمن   بففل إن المشففكلة الكبففرى  ففي فففي نوعيففة
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يففتعلم طدبنففا فففي الجامعففات  الكتففل المنشففورة أو المترجمففة علفف  قّلت ففا ومففاذا
و ففففل  العمليففففة ووفففففق أن منففففا   و ففففل ل ففففذ  المنففففا   عدقففففة مباشففففرة بالييففففاة

 دة لفيس ل فا مصفداقية ففي العمفلي  لون فعد  لإلنتاج أم لييصفلوا علف  شف ا

سفريعا  لعّينفة مفن عشفرات الكتفل المنشفورة أو  إن استعرا فا    وسفوق  التنافسفية
قراءت ففا وتففداول ا سففيبين إلفف  أن اتجففا   المترجمففة أو التففي يقبففل النففاس علفف 

نير البعيفد مفا دام التنفوير نامبفا   وماذا ينت رنا في المستقبل تسير مجتمعاتنا
ففي  وال كفر السياسفي النقفدن مياصفرا   االجت اد الفديني مي فورا  ومييبا  ما دام 

 والتج يلففي والتك يففرن والطففام ي. يففين أن ال كففر الييبففي وال دمففي والخرافففي
عدميففا  )ممففات  و ففو الم ففيمن والسففامد والمففدعوم بقففوة يصففول ويجففول ماليففا  وا 

 كففزوبيروقراطيففا   لقففد ر  ال  ففاميات والصففيأ والمجففدت العربيففة( وسياسففيا  

 التقريفر العربفي ااول للتنميفة الثقافيفة علف  اارقفام واإليصفاءات والمقارنفات

 الكمية متجا د   ذ  المسألة الميورية واالستراتيجية المتمثلة باليرل الشاملة
تشّن بعنفأ و فراوة  فد االسفتنارة والتنفوير والتجديفد واالجت فاد  يالشعواء الت

عفين مفن القفراءة و)العلفم( والجمفود مقابل دعم  امل ونيفر مسفبوق لفنمط م في
وال تفففاوى الخطيفففرة  والمياسفففبة علففف  النيفففات وتأليفففل المجتمففف  علففف   ال كفففرن

والمجت فففدين المجفففّددين والمبفففدعين ففففي المجفففاالت ال كريفففة  الم كفففرين اايفففرار
 انالثقافففففة اليازيففففة تتسففففم بعففففدام ا المسففففتيكم  إن  (10)والمجتمعيففففة المختل ففففة

 .(75)لت رد والتمييزصورة من صور ا أو وية 

 الر يسية  ةالمسؤوليتحميل الثقافة العربية . 3
 تيولفت دراسفة التفراث والتأمفل فيف  وال تفزال منفذ عقفود إلف  مو فوم ثابفت

للبيفث العربففي بعفد أن كففان  ففذا التفراث مو ففوم االستشفراق اليربففي بامتيففاز. 
عصففر  التففراث ومففا يملتفف  واتسففمت بفف  منففذ نشففأت ا ااولفف  فففي الثقافففة ف ففذ 

التففدوين أو اليقبففة العثمانيففة المتففأخرة مففن عففادات وتقاليففد  الجا ليففة أو عصففر
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فففي ن ففر م  اختيففارات العففرل فففي العصففر  ومنففا   ت كيففر  ففي التففي ت سففر 
وبالتفالي إنجفازات م  سفواء  اليديث وتوج ات م وأنماط سلوك م وأسلول عمل فم

 .(72)ما كان من ا ايجابيا أو سلبيا
إلفف  التففراث للكشففأ عففن أسففبال اازمففات العديففدة  ايثينويففوازن ارتففداد البفف

عامفففة المجتمفف  ففففي العقففود القليلفففة  التففي تعيشفف ا المجتمعفففات العربيففة إنك فففاء
يجفادأي فا  الما فية علف   فذا التفراث ن سف  لمواج فة  فذ  اازمفات اليلفول  وا 

التيطيفة علف   الم قودة ل ا. وكما يعكس  ذا التوج  عنفد البفايثين الرنبفة ففي
 ال كر العربي اليديث الن رن والعلمي من  بشفكل خفال عفن مواج فة عجز

التيديات التاريخية ال علية التي طريت عل  المجتمعات العربية ففي العصفر 
النقففاو فففي منففا   عملفف   يعكففس أي ففا عنففد عامففة النففاس  وتجنففل معاصففرال

ال القامم وااليتماء وراء شعارات وطقوس  الرنبة في ال رل من الواق  ااسود
وففي اليفالتين يشفكل  فذا التركيفز . تيني عن نقد الواق  وف م  والعمل لتييير 

المسف ولية  أعنفي مسف ولية  المستمر عل  التراث وسفيلة لل فرل الجمفاعي مفن
مسفف ولية المجتمفف   مواج ففة ال كففر والعلففم لن سفف ما ومراجعففة أخطام مففا وكففذل 

تقدمف  ففي  ة التي تعيفقفي مواج ة مشاكل  والصرام م  القوى المادية وال كري
(71)يل ا والخدل من ا

. 
 الجديدة من خدل اإلسدميةبيد أن من يعتقد أن من الممكن ف م الثقافة 

اقت اء نثار طقوس العرل القديمة في ا يخطيء كثيرا ففي ف فم تيفوالت الثقاففة 
ومعنفففف  التشففففكيدت الرمزيففففة التففففي تقففففوم علي ففففا الثقافففففة ومنطق ففففا.  الداخليففففة

االجتماعيفففة للثقاففففة أو اجتماعيفففات الثقاففففة علففف   سفففاعدنا الن فففرةوبفففالعكس ت
لنكشفففأ عفففن االنقطاعفففات الكبيفففرة  الفففذ ال إلففف  مفففا وراء الم فففا ر المسفففتمرة

الففوعي والممارسففة  إشففكالوالصففييرة التففي تكففرس داخففل الثقافففة ن سفف ا تطففور 
اعتقادات ففا  داخفل المجتمعفات ن سف ا وتجسفد فففي الوقفت ن سف  تيوالت فا وتبففدل

 لوك ا  وبمعن  نخر تاريخيت ا. وفي  ذ  الن رة االجتماعيفة يجفد البايفثوس
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ن سفف  أمففام ديناميففات تاريخيففة تتجففاوز أطففر الدولففة والسياسففة وتشففمل عمليففات 
القويفة بفين الفداخل والخفارج وبفين الما في واليا فر ت  فر لف  عفدم  الت اعفل

المففففوروث والخصوصففففي والمختلففففأ فيسففففل. وسففففوأ  جففففدوى التثبففففت علفففف 
ديناميفففات اكتسفففال المعرففففة أو  أ بسفففرعة أن اإلعاقفففة أو التراجففف  ففففييكتشففف

وجففود تففراث دينففي أو  اسفتبطان قففيم اليداثففة المتناميففة ال يففنجم بال ففرورة عففن
نمفا  بفالعكس مفن ذلف   أسطورن أو عرفي ال يزول وال يتيفول داخفل الثقاففة وا 

بمففا فففي  تمامففا  عففن التيففوالت الثقافيففة والتجديففدات التففي أدخلففت علفف  الثقافففة
 التراث عبر عمليات التأويفل والت سفير والتيفوير والتوليفأ والصف ر ذل  عل 

والواقف  أنف  ال توجفد ففي أن مجتمف  مفن المجتمعفات ثقاففة علميفة  .والمخادعفة
 .(77)بالمعن  الشامل للكلمة أو عقلية

والميتولوجيففففففة  وكففففففل ثقافففففففة ييففففففة تجمفففففف  بال ففففففرورة بففففففين الففففففن م العقليففففففة
 يولوجيفففة. وال يففف ثر  فففذا الجمففف  علففف  تطفففور الفففن م العلميفففةواالعتقفففادات االيد

 والتقنية وال ييد من . وبالمثل ينبيي التمييز بين الثقافة الشعبية التي ميور ا
التواصففل بففين البشففر وبنففاء الثقففة وتكففوين منففاخ اال ففة والتعففارأ المتبففادل أو 

أو ايجابيففة  والثقافففة العليففا التففي تففرد علفف  مطالففل ذات طبيعففة بناميففة ال ويففة 
 واإليديولوجياتتقتصر عل  خلق التواصل والت اعل كالعلوم  ت يأ شيما وال

ااسففبال التففي تيففول دون جعففل الثقافففة العربيففة مركففزا  وال لسفف ات العقليففة. إن
نتاج ففا اإلبفففداعي وتففداول ا التكمفففن فففي الثقاففففة  الكتسففال المعرفففة الجديفففدة وا 

أو تقاليفد أو  اعتقفادات أنسفاقالعربية مفن ييفث  في تفراث وال مفن ييفث  في 
نمفففا ففففي الن فففام الثقفففافي القفففامم  وفيمفففا  أنمفففاط سفففلو  وت كيفففر شفففعبية سفففامدة وا 

يسففتند الفف  ميتففوى ي ففارن   يخصففنا كففدول ناميففة وذات توجفف  قففومي عربففي
الدين  أكمل اثم  وادن النيلي ارة  أوسواء في ي ارة وادن الرافدين   كبير

التففي اختففارت  اامففملتقففت فيفف  ثقافففات ليعطي ففا ميتففوى ي ففارن ا اإلسففدمي
وقففد جففاء كففل من ففا بمواريثفف  الفف  سففايت  وصففبت فيفف  خدصففة مففا   اإلسففدم
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عنففد  وت اعلففت جففزء مفف  الكففل ممففا اوجففد ميففيط ي ففارن مففن خففدل امتففزاج 
 .(74)ثقافات شعوب 

 . السمة الغالبة للثقافة العليا في البالد العربية هي عدم النضج3
 ثقافي فنين نعني أنماط الت كير والتربية والتأ يل عندما نتيدث عن ن ام

واإلنتاج والتداول التي نشأت في يقبة زمنية معينة وتطورت بتأثير مجموعفة 
الثقافية الواعية ونير الواعية التي يقوم ب ا فاعلون إجتماعيون   من الخيارات

مف  االجتماعيفة والسياسفية  وأ م فم ففي دولنفا اليديثفة  أول وبيسل مصفالي م
اامففففور الثقافيففففة والتربويففففة والمففففوارد العامففففة  و ففففي  الففففذين يتيكمففففون بمقاليففففد

اتجا ففات التنميففة الثقافيففة وميففادين  ففذ  التنميففة  الخيففارات التففي تتعلففق بتعيففين
اإلشفارة إليف  ففي  فذا المجفال  فو  فرورة  وربما كان أول مفا تنبيفي  ويدود ا

ثقافيففة التففي توجفف  نشففاط  ففذ  ال التركيففز علفف  طبيعففة الثقافففة السياسففية والقففيم
تنميففة معرفيففة  النخففل االجتماعيففة الرسففمية واا ليففة وت سففر نيففال سياسففات

الدعايفة  وتقديم اإليديولوجيةمتسقة وناجعة كما ي سر النزوم إل  نلبة النزعة 
 المرتبطففة اإلنسففانيةوالتعبمففة السياسففية علفف  ايتففرام يقففوق اافففراد ونشففر القففيم 

 اليرية. وال ينبيي أن ي  م من التركيز عل  ثقافة النخفلبالعدالة والمساواة و 

االجتماعية  نا تبرير ال رل من نقد الثقافة التقليدية أو التراث أو إلف  تفوفير 
وأن الجفزء ااكبفر  اجتماعيفة ذا النقد ولكن التذكير بأن الثقافة صفيرورة  مثل

فففة المجتمعففات التففي تعففاني من ففا الثقافففة العربيففة  مثل ففا مثففل كا مففن المشففاكل
تعيو ففي  فروأ مشفاب ة   فو ثمفرة القطيعفة العميقفة  اإلنسانية اليديثة التي

نتيجفففة تيلفففل وت كففف  الثقاففففات  التفففي فصفففلت ا عفففن التفففراث الما فففي أن  فففو
و ففذ  الثقافففة  ففي التففي تجعففل مففن  .(70)التقليديففة تيففت تففأثير اليداثففة الزاي ففة

ذا كان مفا   ور ا وو ي ت اا د بانية الدول والمجتمعات وتعطي   النخل  ذ  وا 
الثقاففة الشفعبية العربيفة السفامدة ففي الوقفت الفرا ن تفردد من ومفات  ي خفذ علف 

بفين القفديم واليفديث والتبفدل السفري  ففي المزاجفات ال كريفة  القفيم التفي تيرك فا
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التجربففففة العمليففففة والتسففففليم فففففي مصففففامر ا للقففففوة  والميففففل إلفففف  االنسففففيال مففففن
نتيجففففة الممارسففففات السياسففففية واالجتماعيففففة  رجيففففة الياشففففمة الداخليففففة والخا

الما فية  ففإن الثقاففة العليفا أو  التعس ية الم لمفة التفي طبعفت العقفود الخمفس
نابعفففة سفففواء مفففن  ثقاففففة النخفففل العربيفففة تعفففاني مفففن نقفففامل خطيفففرة بنيويفففة

 يرورات تكوين ففا أو مففن شففروط ممارسففة السففلطة ذات ففا الثقافيففة والسياسففيةصفف

موذج ا الشمولي والتسلطي السفامد أو مفن التناق فات العميقفة واالجتماعية ون
علي فا  فذ  الثقاففة ال جينفة وت فاقم التفوترات الداخليفة التفي تمزق فا  التي تنطفون

 ااخيرة.  خاصة في العقود
  ولعل السمة اليالبة عل   ذ  الثقافة العليا اليديثة في البدد العربية  ي

لففف  ففففي  فففعأ و شاشفففة الفففن م العقليفففة عفففدم االكتمفففال أو الن ففف  الفففذن يتج
وعلففوم  سففواء أتعلففق ذلفف  بففالميتوى أو بمنففا   الن ففر  اليديثففة مففن فلسفف ات

النفففوايي مثفففال للثقاففففة اليديثفففة الشفففكلية  واكتسفففال المعرففففة. ف فففي مفففن جميففف 
التامة بين ال عفل والقفول  والسطيية أو المج  ة  والتي ت سس للقطيعة شب 

العمليفففة  عفففن انعفففدام قفففدرت ا علففف  الممارسفففة ونالبفففا مفففا تنفففزم إلففف  التعفففوي 
ييدث  إنمالليداثة إل  المبالية في االستعرا ات اليداثية الدعامية ال ارنة  

 .(76)يياتنا انماطمختل ة من االقتيام متعدد الوجو   إشكالمن 
 نففا يمكففن القففول إن نيففال سياسففات ثقافيففة وعلميففة متسففقة وافتقففار  ومففن

اأ وا فففية وركاكفففة ثقاففففة النخبفففة العليفففا  أن ثقاففففة ا فففد العمليفففة التعليميفففة
وتخففبط السياسففات الليويففة وعففدم نجاعت ففا وسففيطرة  والقيففادة  واإلدارةالسففلطة 

الثقفافي والمشفاركة  اإلنتفاجوالتعوي في علف   مناخ االست د  الثقفافي الرمفزن
العالميففة  وبيففث النخففل الياكمففة  الثقافيففة والعلميففة فففي النشففاطات وال عاليففات

والقوميفة الرخيصفة  ن المشروعية في نفوم مفن التعبمفة االيديولوجيفة الوطنيفةع
 والشففكلية تعففو  عففن االفتقففار للشففرعية السياسففية  كففل ذلفف  يشففكل عوامففل

رميسفففية ففففي إعاقفففة نمفففو وتفففراكم المعرففففة العلميفففة والتقنيفففة وتعمفففيم قفففيم التسفففلط 
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واالنك اء عل  باليقوق ال ردية والجماعية وتيذية مشاعر الخوأ  واالست تار
بالعففالم  وبالتففالي فففي بنففاء ن ففم ثقافيففة نيففر متسففقة ونيففر  الففذات والتشففكي 

 ناجعة.
الن م أن تشج  عل  الفتعلم والتجفدد والبيفث والمعرففة  وال يمكن لمثل  ذ 

المطرويفففة سفففواء أكانفففت علميفففة أم دينيفففة أم  والت كيفففر والتأمفففل ففففي الق فففايا
والنتيجفففة  ال تسفففتطي  الثقاففففة ولفففن  .ةإنسفففاني اجتماعيفففة أم سياسفففية أم عالميفففة

اليفال ففي بقيفة بفدد العفالم  أن تقفدم مفن  تستطي   في العالم العربفي كمفا  فو
المنت فرة علف  التيفديات التفي تواج  فا  تلقاء ن س ا الفردود االيجابيفة والخدقفة

ال ففعي ة التففي لففم تشففار   اليففوم جميفف  ثقافففات العففالم وبشففكل خففال الثقافففات
 اإلبداعيفةالمعرففة  تيفدن اكتسفال ء اليداثة ال كريفة والماديفة معفاكثيرا في بنا

ال كففففرن  العلميففففة والتقنيففففة واادبيففففة وال نيففففة والدينيففففة معففففا  وتيففففدن التأسففففيس
 وااخدقي للديمقراطية  وتيدن تجاوز الخصوصية للمشاركة ال عالة في بناء

تتوقفأ  بفالعكس  الجديفدة. إن مثفل  فذ  الفردود  اإلنسفانيةالكونية أو العالمية 
المجتمعففات والنخفففل التففي توج  فففا وتقود ففا علففف  االسففتثمار ففففي  علفف  قففدرة

 وتعزيز مكانت ا االجتماعية.  الثقافة وتدعيم و ي ت ا
 اإلنسفففان وبقفففدر مفففا تكفففون التنميفففة ذات ر يفففة إنسفففانية أو متميفففورة يفففول

 يكففففون تكففففون اإلبداعيففففةوطاميففففة إلفففف  تعزيففففز مكانففففة ال ففففرد ويرياتفففف  وقدراتفففف  
 أكبففر لزيففادة االسففتثمار فففي الثقافففة وتيويففل التنميففة ن سفف ا إلفف  تنميففة الياجففة

 وتركفز  فدف ا علف  تيقيفق لإلنسفانبقفدر مفا تتنكفر التنميفة  ثقافية. وبفالعكس 
العسففكرية والت ففوق في ففا تففزول اا ميففة النسففبية  الففربح التجففارن أو بنففاء القففوة

 .(72)قل واليرية والسدمبقيم الع للثقافة ويقل اال تمام ب ا ومن ورام ا

 االستنتاجات
الخبراء والكتّال بأّن الواق  العربي في  ذا المجال م زم  لقد وصأ بع 

أو ام اامة ففي الجوانفل ااساسفية ااخفرى  كفاامن  وكأن رثياوكوخطير 
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والبطالة والصية  ويقوق اإلنسان... إل    القومي والت امن  واليذاء وال قر
 والي ارية والعصفرية الم ّكفد أنّ  إل  تطلعاتنا اإلنسانية أف ل ياال   وأقرل

كبففار المسفف ولين فففي اامففة وصففانعي القففرارات السففيادية فففي أقطارنففا العربيففة 
وشفففريية مفففن ااكفففاديميين والخبفففراء والميللّفففين والبفففايثين الم تمفففين  المختل فففة

دقّففة جيففدا   بففل يعلمففون معطيففات واقعيففة وعيانيففة أكثففر  يعرفففون  ففذ  اارقففام
نما منذ عشرات السنين  وم  ذل  فإن  وخطورة و)كارثية(  ليس اليوم فقط  وا 

المجاالت الي ارية كافة  لكْن يجل  التراج  مستّمر في النوعية والجودة في
يت ففاعأ سففكان  إذعاليففة   القففول بالمقابففل إن كتلتنففا البشففرية تتزايففد بففوتيرة

بفالموازاة أعفداد    وتتزايفدالفوطن العربفي مفرة كفل يفوالي خمسفة وعشفرين عامفا  
الجماعفات  ااميين والعاطلين عن العمفل  والشفبال التفام ين  المنخفرطين ففي

 الناقمفففة المتطرفففففة  أو الد ثففففين خلفففأ سففففرال ااو ففففام وال جفففرة  والجففففنس

والمخفففدرات  ود فففاليز ال فففيام الكثيفففرة المتناميفففة  ومن فففا ف فففاميات الشفففعوذة 
اإليصفففامية   أثارت اارقففام والم شففرات تفففةوالففدجل  والطام يففة المقي والخرافففة

 التففففي أورد ففففا )التقريففففر العربفففففي ااول للتنميففففة الثقافيففففة( تعليقففففات وتيلفففففيدت
واسففففعة  صففففّبت فففففي منيفففف  المقارنففففات مفففف  المعطيففففات المتداولففففة مفففف  الففففدول 

وثقافيففا  وتقنيففا   واالسففتنتاج بأننففا اليففوم أمففة متخل ففة فففي ميففدان  المتقدمففة علميففا  
  .واالختراعات وعدد العلماء والمتعلمين افةالعلم والثق

 

 

 التوصيات 
 خرجت الدراسة بالتوصيات التاليةل

وبشففكل مسففتمر علفف  خلففق كففوادر ثقافيففة قففادرة علفف   العمففل بففدأليجففل   .2
ببرامج ففففا إلفففف  أقصفففف  درجففففات  يمففففل رسففففالة التنميففففة الثقافيففففة والوصففففول
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ففي يقفل  عملفونفكم من برنفام  طمفو  أفسفد  المو  فون الفذين ي  التيقق
انتمام ففا  إن الكفوادر الم  لفة بيكفم  بت كيفر م الروتينفي والمتخلفأ  الثقاففة

يمان ففففا العميففففق بيففففق الشففففعول فففففي المعرفففففة والثقافففففة   لجمففففوم الشففففعل وا 
 ي ااجدر بتولي المناصفل القياديفة ففي العمفل الثقفافي تيقيقفا  المستنيرة

لسياسففي بففين جمففوم الففوعي ال كففرن والثقففافي وا ل لسفف ة التنميففة فففي نشففر
 الوطن العربي. الجما ير العربية العري ة عل  امتداد

بييفث يصفبح فارقفا   مراجعة الدور المنوط بأج زة اإلعدم وأدام ا رورة  .1
يتميففز بففالجرأة فففي الطففر  والنقففاو   لسياسففات وخطففال تنففويرن فففي تبنيفف 

يففة وال كففرن بففين جمففا ير الشففعل الففذن تقففأ اام ويقففوم بففدور  التثقي ففي
والتكنولوجيففة عقبفففة كمفففود أمفففام أن  بوجو  ففا الثدثفففةل اابجديفففة والثقافيففة

 .خطة للتنمية الثقافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultural development in the Arab World  

(Cultural development and the Arab political system)  
 

 Dr. Rawa Zeki Younis yihyia AL tawel 
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Assistant Profesor 

Abstract 
To the extent that development of human vision or centered on 

the rights and aspiring to strengthen the position of the individual, 

freedom and creative abilities have to be a greater need to increase 

investment in culture and transfer of development itself to the 

cultural development. And vice versa, as far as deny development 

of man and focus on its profit-making business or build military 

might and superiority which eliminated the relative importance of 

culture and less interest in them and behind the values of reason 

and freedom and peace. 

 الهوامش والمصادر 
مركفز   ق ايا ال كفر العربفي  سلسلة الثقافة القومية  المسألة الثقافية  للمزيد ان رل ميمد عابد الجابرن( 2)

 .222  ل2001 الدراسات الويدة العربية 

  سفففوريا  دى جريفففدة شفففروق االعدمفففي االدبفففيمنتففف  التنميفففة الثقافيفففة ففففي العفففالم العربفففي  يفففواس ميمفففود( 1)
12/0/1556. 

(3) Pye and Verba : Political Culture and Political D evelopment . 

(4) Lewis Memford , Technics nd Civilization , New york , 1969 , P 52 .  

 . 2002د.أيمد مرسي المجلس ااعل  للثقافة القا رة  (0)
اار   رة إلفف  أن م  ففوم الثقافففة قففد عنففي منففذ البدايففة الخلففق واإلبففدام فففي مجففال زراعففةاإلشففا تجففدر( 6)

الثقافففة ااول  ففو معنفف   وب ففذا المعنفف  يففذكر للففويس دوللففول أن المعنفف  االقتصففادن لم  ففوم  وتشففجير ا
ويففرى أن أنمففاط   وااشففجار والخ ففار تنمففون ان الثقافففة كانففت تعنففي زراعففة اار  ونففرس النباتففات

التففاريخي لألنمففاط ااولفف  ومم ففورة بخففاتم  ويت ففا  تنميففة ت تففر  أنماطففا ثقافيففة ميففددة بيففدود الشففكلال
 التاريخية.

(7) Hans Singer , Scieuce and Technology for poor Countries, in Gerald M.Meier 

ced , Leading issues in Economics Development Cerford , 1976 , P 395. 

ورقفففة قففدمت إلففف  نففدوةل مشفففروم الن  ففة العربيفففة   العربيففة والتنميفففة الثقافيففة الن  فففة   ففدى النعيمففيد. ( 2)
 .142ل  1550 من كتال صادر  1551دمشق وزارة التعليم العالي   اليادن والعشرين للقرن

 للمزيد ان رل( 0)
 .2ل   15/4/1554صيي ة ااسبوم اادبي   البعد الثقافي للتنمية  أ. موس  الزعبي

 .13 ل  12/2/1551مليق الثورة الثقافي   ل. د. فيصل سعد  التنمية مقولة ثقافية أي ا
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تفففاري   026عفففدد  موقففف  اليفففوار المتمفففدن اإللكترونفففي –عدقفففة الثقاففففة بالتنميفففة  –ساسفففي سففف يان  ج.
24/25/1554. 

 .27ل  1550المعرفة عدد نل  مجلة -الثقافة مشروم دامم النمو –د. علي القيم 
مركفففز الدراسفففات   مجلفففة دراسفففات دوليفففة  العولمفففة وال ويفففة الثقافيفففة القوميفففة  د.يميفففد يمفففد السفففعدون( 25)

 .0ل  1554  العراق  جامعة بيداد  الدولية
وفي مياولفة لإلجابفة عفن سف ال ثقاففة التنميفة مفن أيفن نبفدأ يمفل المشفاركون ففي الجلسفة التفي يملفت ( 22)

التي شار  في ا الدكتور أيمد كمال أبو المجفد نامفل رمفيس المجلفس ذات العنوان أفكارا يول التنمية  و 
القومي ليقوق اإلنسان في مصر  والسيد ياسفين الكاتفل والم كفر المعفروأ  والفدكتور مصفط   ال قفي 
رمففففيس لجنففففة العدقففففات الخارجيففففة بمجلففففس الشففففعل المصففففرن  و اشففففم علففففي صففففالح الكاتففففل والمتففففرجم 

 ر الميربي علي أسليل.السورن  وشار  في إدارت ا الم ك
  1552 نفففوفمبر  اون اليفففن نفففت إسفففدم  عفففامق التنميفففة الثقافيفففة العربيفففة االتكاليفففة  خالفففد ميمفففد علفففي( 21)

 .1ل
 .0ل  المصدر ن س ( 27)
 .21/1556/ 12  الرباط  الثقافة والتنمية المستقلة في عصر العولمة  ييي  الييياون( 24)
منشففففففورات اتيففففففاد الكتففففففال   نميففففففة المسففففففتقلة فففففففي عففففففالم العولمففففففةالثقافففففففة والت  ميمففففففد سففففففعيد طالففففففل( 20)

 .1556 العرل
 ندالمجلفففة   ثفففورة المعلوماتيفففة بفففين الن فففو  والتبعيفففة  للمزيفففد ان فففر ل د.رواء زكفففي يفففونس الطويفففل( 26)

 . .2470- 2415ل  1556  العراق  جامعة الموصل   كلية االدال44  الرافدين
 . 7ل  مصدر سابق  ييي  الييياون( 22)
ت سففس لن ففام عففالمي يففديث ومن ومففة مففن القففوانين واافكففار  فتففدخل فففي عدقففات صففراعية تكامليففة ( 22)

المسفتوى الفدولي والقفومي والميلفي  مشفكلة ن امفا عالميفا تتفوزم فيف  القفوى   وا ليفات والم سسفات علف 
 .  اب الداخلي اليديث  والخارجي الت/ال اعليات وقسمة العمل الدولية  الطرفي بتناسل

مخفاطر   د.رواء زكي يونس الطويل  السبيل لتعزيز الويدة الوطنيفة ارسفاء قواعفد السفلو  التكنولفوجي( 20)
المففففف تمر السفففففنون لمركفففففز صفففففد  الفففففدين االيفففففوبي بالتعفففففاون مففففف  بيفففففت   االختفففففراق العلمفففففي والثقفففففافي

 . 1552  العراق اليكمة
 .0ل  مصدر سابق  ميمد سعيد طالل( 15)
 .6ل  مصدر سابق  ياونييي  اليي( 12)
 .20/2/1552  اطدق التقرير العربي االول للتنمية الثقافية من القا رة   يثم ابو زيد( 11)
 للتنمية الثقافية . ااول  اطدق التقرير العربي الجزيرة نت( 17)
ي االل يفففة مسفففتقبل المعلوماتيفففة والتنميفففة للفففدول الناميفففة فففف  رواء زكفففي يفففونس الطويفففل للمزيفففد ان فففرل د.( 14)

 .1550  ااردن  عمان  دار ز ران للنشر والتوزي   الثالثة
 . 1552نوفمبر  21الشاعر والناقد بشير عياد  جريدة الوطن/ ( 10)
 .1552  العربية المتيدة اإلماراتال جيرة    واإلعدم يمة ال جيرة للثقافة ( 16)
 مصدر سابق .   يمة ال جيرة( 12)
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  يوميفففة سياسفففية  مجلفففة الثفففورة  مسفففكوت عنففف  ففففي التقريفففر العربفففي للتنميفففة الثقافيفففةال  خلفففأ الجفففراد د.( 12)
 .14/22/1552  م سسة الويدة للصيافة والطباعة والنشر

 .1ل  مصدر سابق  الجراد( 10)
  2002   بيففففروت112مجلففففة المسففففتقبل العربففففي   العولمففففة وال ويففففة الثقافيففففة  ميمففففد عابففففد الجففففابرن( 75)

 .227ل
تبففدو ثقافففة  عففادة فففي الكثيففر مففن البيففوث العربيففة وااجنبيفة علفف  تيميففل الثقافففة العربيففة  التففيجفرت ال( 72)

المجتمعففات العربيففة مففن تراجفف   ثابتففة دينيففة وال تاريخيففة  المسفف ولية الرميسففية فففي مففا أصففال ويصففيل
 والعلمية. وتق قر في ميادين التنمية البشرية المادية والتقنية

ن ففم االعتقففاد والت كيففر والسففلو  الموروثففة علفف  ييفففاة  ثففر الكبيففر الففذن تمارسفف ال ينبيففي تجا ففل اا( 71)
ينبيفي بالمقابفل أن نعتقفد أن  فذ  الفن م المف ثرة  في ن فم ثابتفة ونفاجزة  المجتمعفات واختيارات فا. لكفن ال

. فبفالرنم مفن م فا ر الثبفات مفا تتصفأ بف عن ااجداد وليس ل م خيار سفوى الخ فوم ل يرث ا ااي اد
بففالرموز  تتمتفف  الثقافففة بقففدرة  املففة علفف  التيففول الففداخلي وتيففوير معففاني ااشففياء والتدعففل كليةالشفف

 تجعل من المستييل ف م شيء مما يجرن إذا توق نا عند الم ا ر الشكلية. 
 ففم  ييففث يجمعفون نل ففت م الوثنيففة ليسففوا اإلسففدمالففذين كففانوا ييجففون إلف  البيففت اليففرام قبففل  ففالعرل( 77)

بالتأكيفد  نفا  معنف  ل فذ   .لذين جعلوا من الكعبة ن س ا بعد تط ير ا من ااوثان قبلت م الدينيةالعرل ا
 الشعول. االستمرارية في أشكال العبادة الدينية عند العرل ونير م من

مفايو   القفا رة  الشركة المصرية للنشر العربفي والفدولي  2ط  اازماتعام من   ميمد يسنسن  يكل( 74)
 .71ل  1552

 المبففادرة فففي إعففادة بنففاء الثقافففة ذات ففا مثل ففا مثففل إعففادة بنففاء الدولففة والففن م السياسففية و ففذا يعنففي أن( 70)
العمفل وأسفاليل  واالقتصفادية تعفود اليفوم إلف  النخفل االجتماعيفة النشفيطة وال اعلفة  وأن تأسفيس قواعفد

لف  يفد كبيفر  علف   اإلدارة والقيادة والتن يم والتدريل واإلعداد والتكوين يتوقأ ففي المجتمعفات كاففة  وا 
 ومن ومات القيم التي تستند إلي ا  ذ  النخل.  نوعية الثقافة العليا وعل  الم ا يم والمعارأ

عفففففالم المعرففففففة    مفففففا العولمفففففة  ترجمفففففة د.ففففففالح عبفففففد الجبفففففار  بفففففول  يرسفففففت وجرا فففففامن طومبسفففففون( 76)
 .  700ل  1552سبتمبر   الكويت  127العدد

االنسففاني فففي العففالم العربففي ولكففن إ مففال  نففي أن الثقافففة ليسففت  ففي التففي ت سففر تراجفف  الففوعيو ففذا يع( 72)
يمكفن ان ثقاففة أن تسفا م ففي التنميفة االنسفانية وتطفوير   ذ  الثقاففة و فعأ االسفتثمار في فا  وأنف  ال

ون تيفديث تتمت   في ن سف ا ب فرل تنميت فا الخاصفة. ففد يداثفة ثقافيفة مفن د قيم السدم واليرية ما لم
 .الثقافة


