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     تقديم:

                                                                                                                                                                     

    االجتماعي. بتطور الفكرالصلة  وثيقة، نماط الثقافيةتفسير األمر يتطلب األ، متغيرفي عالم ي ثقافلفهم 

ً من المعاير  ً مؤلفا واللغة دراسة مشكالت الفن ل المنهج، طلبتيما بقدر  والقيم المجردة،فالثقافة لم تعد شيئا

   انتجتها.عن المجتمعات التي  نقدي، للتعبيرمنظور  من والتقنيات والهوية،

التطبيق  ونتيجة تقبلكمحصلة  الثقافي طرح مسألة الفهمل الى صوولل الورقة، محاولةهذه  في إليهما نرمي   

المشهد  قراءةعلينا  مهامها، دردنا تحديأ ما إذاالثقافية في المجتمع المسألة    العلمي.المنهج طار إ والتقييم في

في هذه العالمي  التي تعترض ثقافتنا.  المؤشر العاممن مواجهة التحديات المرحلة  تتطلبوما  المتغير،

مع الثقافات  واحدةذات سمات  بنية.ال إلى تحويلها الثقافة بالعالقات الثابتة الراسخة في  تفكيك المسألة، يرصد

كثر أمجموعة من اإلجراءات لجعل العالم  هاتحكممنظومة العولمة  في مسارفلك  فيمجرد تحوالت  ،األخرى

 العصرية.تمليه المفاهيم  ما اندماجاً، حسب

المجتمع، كفيلة بتغير ثقافة بتعريفها الكوني من النتائج التي تفرزها لتحقق امحاولة ن فإ القول،ما أوجزنا  إذا

  آخر.و من جيل الى أالجيل الواحد ؤثر على قد ي ما

ومن ثم  أوال،لتداول المسألة على بساط البحث قياس  قطر،منظومة الثقافية في الالتحديات التي تمر فيها تأتي 

 باعتبارها تقيمها،االستراتيجية للدولة، وإعادة خطط الواالمر ال يخلو من تبني  ثانياً،الثقافية  تأتي التطبيقات

 .والخطأ يقبل الصوابخر آله تقدير وقياس بشري منتج 

فترة في  والمؤسسة الثقافيةقطر  نسلط الضوء على ثقافة الدولة الراعية الثقافي،محاولة تحليل الموقف ل 

لتطبيق  تطلعت انتقاليةمرحلة  في نسان والزمن المتغيرواإلنرصد المكان   .من تاريخ الثقافة محددة

السياسة تطبيق في  ها دورل واالجتماعيةشرية بالتنمية الب ، المعنية2030الوطنية  للرؤيةللوصول استراتيجيتها 

  البشرية.ومواردها الثقافة والصحة والتعليم واالقتصاد  في مجال للدولة،العامة 

مع  هالمثقف القطري ودورنسلط الضوء على  المصاحبة.والتحديات  يلثقافلمتغير الميدانية  هذه قراءة 

 قطر.للمشهد الثقافي في في قراءة  .والفنون والتراثالمعنية بالثقافة الوزارة 
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                                                                                   :واليوممس ثقافة األ بين

 نحو المجتمعتأكيد هذه الثقافة وتوجيهه تعتمد سياسة الدولة  التقليدية، الثوابت لةأبمس معنيي قطرمجتمع في 

بإعادة صياغة  ،التغير تنشدانتقالية في مرحلة  االتجاهات والمهارات الثقافية ، لتنميةوطنية، قياسثقافة 

اتخذت من سياسة    قبلها.وما بين مرحلة  للتمييز ،واإلضافةيستوجب عملية الحذف  ، ماالقطريةالشخصية 

التربية فترة وزارة  مرحلة الستيناتو ،المعارفمنذ خمسينات القرن العشرين فترة إدارة  منهجالتعليم 

 ،الثقافةأمر  من يعنيهم احتواءعلى عاتقها القرن العشرين  سبعيناتفترة خالل دولة قطر  خذتأ  .والتعليم

للمجتمع الدولي بعد تعريف الدولة سياسة المبنية على  تأسيسالمرحلة  مس فيبتقدير األ طراأل حددت

بسياسة الفصل بين الثقافة  خذتأ .والترفيهيسياحي ال للتعريف هسيلوكعالمية اإل الثقافة تبنت  .االستقالل

لثقافة المجتمع النشأة التاريخية التأكيد على  1 الراعية الدولة  بصفتها هاتمامهجل ا  لشعبية.والثقافة ا النوعية

حسب داخل مختلف المجاالت االجتماعية  يالبشر توجيه السلوكوفي المتضمنات الثقافية  شراك البشرإو

  للدولة.العامة توجهات ال

 همن االخرى، الغايةوالتجمعات  واقف(سوق الدوحة )ما نشهده اليوم في وسط مدينة  2.يذكر والشيء بالشيء

تنظيم الفهم الثقافي  يعاد ،السوقامتداد لثقافة  االلتقاء لها أرض، والساحاتماكن تسليط الضوء على األ

العالمية ثبتت التجربة ألقد   العامة.والميادين نسانية داخل حلبة التجارة بإدخال الفعاليات اإل محسوبة(ة )بانتقائي

لفعاليات لللترويج العالمات البشرية ونماط البشرية األ لتغير قربمثل الطريق األي يالثقافالعمل توظيف  بأن

 .التراث محورهمحفل اجتماعي مدفوع بالتسلية  والفنون واالحتفاالت في

 

 االعالمية:الثقافة 

الفنانين  خذأالتراث ثقافة والفنون ووزارة الو عالموزارة اإلإنشاء فترة  فترة السبعينياتنعود بالزمن الى 

 رصيد ثقافي يذكر.  صبح هناك مداولة أوأ، لما وجود هذا الكادر ولوال ،المؤسستيناالعالمين بيد والمثقفين و

ان الثقافة التي  بمعنى ،بالدولةللتعريف عالم آلية اإلالفنون والتراث تراوح مع زارة الثقافة وفي وقت كانت و

                                          .الدولةأجل إعالم  طار فاعل منإلثقافة ل تحدد قد ،الرسميةتديرها المؤسسة 

وزارة ال كاهلعن المبررات التي ترفع يجاد إغايته  تليس لقراءة المشهدالثقافة  من عمردراج هذا الملف إ 

البنية التحتية في نقص من  ىعانجيل لى إجيل  مرحلي منتدهور من ذلك  هعقبأ ماومر بهذا األ المعنية

حرية على حساب ذلك  كان، واإلعالميعلى وجود الرقيب الثقافي  عالوة  .والتخطيطدوات األالمواد وو

ما أولته نقول بأن  حينال نبالغ  ،الثقافيطبيعة العمل من  حد والمضمون، ممامن حيث الشكل التعبير 

في  فني معرفيتراكم  خلقي لم ،ضتمعقود  ةربعأخالل للنشاط الموسمي اهتمام كبير  من ةيالثقاف المؤسسة

 الثقافي.الشأن 
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لفية لثمانيات والتسعينات وبداية األجيل ا واجهتمام تحديات أالهدر البشري لمن لم يستطع الثبات عالوة على 

فقد كانت القلة منهم ما أ  مزاولة نشاطهم.عن  ذلك لتوقفهم أدى ،اإلداريةخطاء ومثقفين نتيجة األمن فنانين 

 موجب قراربفترة التسعينات تم  حلتن أ إلى الوزارة،في أقسام  همبحكم وجودطوق نجاة صلتهم بالثقافة 

من  قلصمما  ،المركزيللبند الفنية ومدرسي التربية  الفنانين والمثقفين من تبقى منالكثير م إحالةإداري 

  والثقافية.على الساحة الفنية  وجودهم

                                                                                                                                             

من الغربي المكتسب  منالقادم الى الجيل  األمس،صبح المناخ مواتي لالنتقال من جيل أ لفيةبداية األ مع 

نتائج حركة االتصاالت معني بجيل   .المجتمعوالعلوم وتنمية  للتربيةمنظومة مؤسسة قطر العالم و جامعات

 والمرجح كون االتصال،التواصل مع تقنية على  قادر العمل. جيلسوق بموجب وتطبيق النتائج  الحديثة

حسب معطيات  النتائجالى تفسير  للوصول الثقافي،منظومة الفهم لى رجات التعليم الغربي تذهب بعيدا إمخ

   السوق.

 

  مجتمع مدني معني بالثقافة  

تجمتع ل حيتاةصتفة هتو  األساستي،معنتاه  استتقى منته والذي، األعلىالتعبير عن المجتمع المدني في مستواه " 3

   ."فضتلعلى نحتو أ العيشإمكانية  لخلق، البشريةشباع الحاجات يتوخى إ   العقل.تنظيم عمل  منفاعل بشري 

مجتمع متدني  نشاءألمحاوالت تواجه كل ال مشكلة ،كأولويةؤخذ يتأسيس كيان ثقافي لم بن المطالبة أالمالحظ ب

  .ونقابيةوالذي يُعيق محاوالت إنشاء جمعيّات سياسيّة ومهنيّة  ،الحاليظّل قانون الجمعيّات  فيقطر، فاعل في 

المستئولية من المثقفتين علتى مستتوى كان الكادر البشري في زمن  ،من قبل االدباء، المسرحينكانت المطالبة 

جمعيتتة القطريتتة للفنتتون لنتتادي الجستترة االجتمتتاعي الثقتتافي وال كانتتت الموافقتتة .العلميتتةتخصصتتات الالمهنيتتة و

هتتالل ال ،البيئتتةاصتتدقاء  ،الضتتوئيالتصتتوير  ،الطوابتتع ،المهندستتين ،والستتكر، الشتتباببيتتوت  جمعيتتة ،التشتتكيلة

 الخيرية. والمؤسساتالالسلكية  االحمر، االتصاالت

 واحتواء المثقفين .كل ما يتقاطع مع التوجه العام مع.مسألة االحتراز زاد من .الجمعيات الثقافية  حضرنتيجة 

فتح المجال للفرق المسرحية   التي تعيق عملية التعبير..والنواهي  بزيادة المحظوراتتحت مظلة الرقيب 

  .اإلعالميةالثقافة منطلق  منوالخارج في الداخل  الدولةورعاية  تحت مظلة الرقيبمهامها  تؤديلوالموسيقية 

تمكين يفوق ما  .الفنية المهارةتملك من  دباءوالكتاب واألالفنانين  من ت شريحة المثقفينكان والحق يقال

دعموا و واستمرار وجودهافي بقائها  ساهموا ،العكسهم من صنع المؤسسة الثقافية وليس ف الثقافية،المؤسسة 

 .كانت وديه مع اختالف وجهات النظربين الطرفين  فالمسافة ،المتعاقبةدارات اإل
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 أساسية  ركيزةالثقافة 

األنشطة  4منمجموعة اعتبارها ب اكتفت ،المجتمع لبنية أساسيه ركيزةالنوعية  الوطنية الثقافة الرؤية تحددلم  

وهي مهام متعارف عليها  والمعارض،المهرجانات من عريضة  سلسلةتقديم خالل من  ،الثقافيةوالبرامج 

هي نتاج لنمط ف . الوطنيةعداد االستراتيجية إ والوزرات والهيئات المشاركة في المؤسسات مهام ضمن

 وبتقدير آخر "للثقافة العامة ضمن البيئة االعتماد عليه اليوم  ال يمكن والتي، السبعيناتالتنمية المستمر منذ 

تطبيق بنودها ل تنظر  .متعددة جاهزة لجهات وتنسيق لملف يضم تصورات اءةهي أقرب لقر" 5 االستراتيجية 

  " .الُمنفذةأهداف محددة كميا ونوعيا ملزمة للجهات ب

 الغير، الجاهزةهو البحث عن النتائج  الثقافي، المعطل للنمو بأن، الماضيةلقد اثبتت التجربة طوال العقود 

  :التالي واداري للسبابوجدت خلل فني أ، االساسيةوالركائز مستوفاة بالثوابت 

 .والثقافيتفيض بالتنوع الفني نوعية  لثقافة، تحتيةبنية  توفيرعدم  – 1

  النوعية. المشاريعالحتواء  ،الشاملة سساألالخطط وعدم ادراج – 2

 لم يكن منهجيا(   )إنيتمتعون بفهم عميق  ومنواألدباء المفكرين  طروحات كبارأتؤخذ ب مل – 3

 شاملة. ثقافيةدورة حياة  فيالمستدامة ع الفنية يللمشارعمل  منظومة تحديدلم  – 4

 المجتمع.لتثقيف  محطة إنشاءيتطلب  وماأساسي لم تؤخذ الثقافة محور  – 5

    والمهنية.الثقافية  المسؤوليةبتحمل  الثقافةمر أمدني ومن يعنيهم المجتمع للالمجال يفتح  لم-6

 الثقافة باعتبار، الخاصةذوي االحتياجات  التركيبة الخاصة في المجتمع مناحتياجات  تقيمالعمل على -7

  الثقافة.علمياً وميدانياَ واشاركهم في  مشاكلهممعارفهم، ولحل  عليهتبنى مركب 

   .مدى الى أبعدالثقافي الرقيب إحكام وجود -8

 مصادر السلع الفنية والترويج الثقافي بإيجاد دور لها في مشروعات الصناعة الثقافية. تنويععدم -9

ً عن ا المناسبة،طويلة المدى لمشاريع تحديد ايتم من خاللها  بيانات قاعدةعدم توفر -10 ط النشعوضا

 الموسمية.

 الثقافات.عن غيرها من تمايز تباعتباره سمة  للمناشط التقليدية  والمكلفالثقافي المفرط  االستهالك-12

 

 الشخصية الثقافية:

، بمثابة الجسر الذي نبني علية للوصول والكفاءةالخبرة  والمثقفين ذوييار الكادر البشري من اإلداريين تاخ

    المناسبة.يتطلب وضع الحتميات المتوفرة في الشخصية  للنتائج،

                                                           
 196 ص.- (2030رؤية قطر الوطنية  لتحقيق تطلعاتالثقافة هدف وعامل تمكين  – 2030-2016)استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر - 4 

 
 د على بن خليفة الكواري.-نقديةالوطنية لدولة قطر: قرأه  التنميةاستراتيجية  - 5 
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 ثقافة ال عليها الشخصيةالتي تقوم  ةالحتمي          

 
   التغير:جل أتغير من   

هي  .العامةماكن ي في األتجراحتفالية ليس عملية  " 6للفهم الثقافي "نمو للثقافة وتطور للعقلالتغير وفقا 

  .ان تقوم بدورها  طر النقديةااللتمكين  االختالفالتغير بقدر  ومبدأ  .اآلخر للتعددية الثقافيةالوجه بمثابة 

ما كانت البيئة  إذاباالختالف العبور من بيئة ثقافية الى أخرى تزيد بالضرورة من الشعور محاولة التغير 

 المجتمع.في  التي تعيق التغير المنغلقةالمناحي وتلمس طبيعة الثقافة  االجتماعية تقبل التغير. وبالمقابل ينبغي

والتي انبثقت  التحدي،من منطلق تذهب للتغير الثقافي  والمجتمعات التيحذو الشعوب  نحذون أ وليس بجديد

رست بعد وأ ،في جميع المجاالت  الصناعيةالمجتمعات  طالت بنيةبوصفها حداثة  المكتسبات،ولى أمنها 

الى  والخطأ للوصولالصواب  تالمس غيرها كونهمعن المجتمعات و المؤسسات الثقافية يميزها  ما .التغير

يأتي التغير  والمرجح أنو الجوهر ،في الظاهرقدر من التباين فيها  ثقافة، والبحث عنالنوعية الثقافي 

فهمنا استحقاق ثقافي يوازي  هنقيس علي 7.موازي لمتغير الحداثة  مالئممناخ وجود جل أمن  منة الظاهر

 احتوائها.يمكن  التغير في مرحلة والسالب منهاعالوة على ما تفرزه النتائج الموجبة  ،يضا ًأخر آلل
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 موقع الجماعة العربية للديمقراطية-لقاء االثنين  –قراءة نقدية  2016- 2011التنمية الوطنية لدولة قطر  استراتيجيةعيسى بن شاهين الغانم:  7 
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 اليوم:عالم لالوصول 

جديدة  والبدء من السابقة واألطر القديمةلمراحل ا حساب تنحيةعلى يأتي  المنهجيةسس العلمية عدم توفر األ  

التي تساوي بين الحقيقة بالبرغماتية 8ما يعرف  مام أننا إوجزنا القول في هذا االفتراض فأما  اليوم، إذا بقياس

تصبح هذا انها قادرة على ان  محددة، معنىنتائج حداث عن طريق إ للتصرف،فكرة قابلة البرغماتية  . والنفع

في طبيعة النظر يتطلب  اليوم،عالم وبتقدير آخر الوصول لكمصدر. المعرفة مرتبط بفكرة ملموسة  قعاو

 البشريجدولة الوعي ما يفتح المجال ل .احدو ثقافيمعيار وفلك لى إ ينتميعالم ثقافية في الجتماعية والالحياة ا

حوار قائم بين  كونه ،   اليوملى عالم هناك من ينظر إ "9 لتهويد أسس الحياة التقليدية واالشكال االجتماعية. 

 العقالنية إلى، يطال الفنون و االدب مشبع ب االجتماعيالحقل  في علمي ير فكراحو ، والتجريبالنية العق

 .المجتمعالوعي و لتنظيم  . العقلنة

فرض مجتمع المعلومات واالتصاالت نفسه على الرأي العام  1990 – 1980الفترة الواقعة بين لقد شهدت  

في مساحة حركة  لمواكبة التغيرات ن يولي جل اهتمامهأ النامية،ما جعل الفكر االجتماعي في الدول  العالمي،

  ؟الثقافيةالستدامة انادي بفكرة ت النامية،المجتمعات  أنولكن هل يعني  واستيعابهم.المجتمعات  تفوق قدرات

لثقافية حاضناتها اتقدير سعة الراعية  بني عليه الدولتن أمرهون بطبيعية النداء الذي يمكن مر بات األ

وقد جاء أول مصنف حول هذا الموضوع في مسألة الثقافة  10ذاتها.و المنغلقة على المنفتحة على العالم أ

نظرية النظم مع  )لقاءبإعتباها 1989عالم  نيويورك، في بينغامتون،الجديد في  والعولمة والنظام العالمي

  الثقافية(.بالدراسات العالمية 

 هيئة متاحف قطر ومؤسسة الحي الثقافي "كتارا" قطر تنامي دورفي اليوم من تحول في بنية الثقافة ما نشهده 

االحتفاء  األساسيةتطبيقاتها  محوراالجتماعي. دورها وونتائجها وتأثيرها أهدافها تتضح ولم ومراكز ثقافية 

اليوم. بقياس تمكين القديم في سعي ل .اتجاه واحد فيلتطبيق  االستراتيجية الوطنية  بالظاهر الثقافي والترفيهي 

غير ان المؤسسات العلمية و الجامعات الغربية   .في هذا االتجاة  الوطنيةالثقافة كفة الذود عن  ترجيحمع 

 العالمية. الثقافي في اطرة نحول االتجاه تميل   ،تمارس دورها 

السماح أو  هعلى حماية إرث بعين تكزرتال 11والتيتحددها عولمة الثقافي الوصول  في النهج العام  فكرة 

والديمقراطية التنوير مقابل الشمول المطلق لفلسفة  ،االعترافر على بل تجب ،االجتماعيةالممارسات  بتنوع

 مشتركاليش يقوم على الع ،جزئيكلي وليس  مهفالعام يدفع لتأسيس  هفالمناخ الثقافي في إطار .“والسياسية 

  الثقافية. احتواء التعدديةفي حاضنة اجتماعية قادرة على 

 

 

                                                           
نوري حمودي القيس / حسام الدين االلوسي / عبد  –بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها المجمع العلمي العراقي  –الثقافة العربية والتحدي  8 

  -102 106-ص –الستار عزالدين الراوي / علي حسين الجابري. مركز دراسات الوحدة العربية. لمجتمع العلمي العراقي 
 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية الجزء الرابع  –العربية للترجمة  ترجمة د جمال شحيد / /إدغار موران / وحياتها-ومقامها –وتنظيمها ،-االفكار 9

  339ص –
الكويت -المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب –سلسة عالم المعرفة  –ترجمة أسامة الغزالي  –مايكل دينينغ  –الثقافة في عصر العوالم الثالثة  10 

 36ص-2013يونيو -401العدد 

     العربية(دراسات الوحدة  توزيع مركز –المنظمة العربية للترجمة  –سليمان  ترجمة جورج-“تورين  االن-اليوم( )براديغما جديدة لفهم عالم  11 
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 :والمعاصرةصالة األهوية ما بين ال 

ما نشهده في خضم الهوية الماثلة  والفكرية. األبعاد الثقافية في عصر متعدد ؟التراثكيف نتعامل مع " 12

 .مقامهو هجوهرعن  العمق التراثي لعزل، محاولة التراثيةبالصبغة الفعاليات  وتعديل لكسوةاقتباس من  اليوم،

ن نجعله معاصراً والعودة إليه من أجل أزمنياً  هعن انفصالنا خارج،أي  هناك،نه شيء يقع على أينظر للتراث 

 منظور عقالني(ال إذا كان هذا التوظيف الفكري سيتم بروح نقدية ومن  )ولم والمعقولية،لنا على صعيد الفهم 

 واقعاً،وال  ذاتا،فهي ليست  شيء،ال تدل على  – فاألصالة“ .الجوهرمن يأخذ بالظاهروإخفاء نان من ع يحد

هي تلك التي نستطيع ان نتبين فيها ليس فقط التعبير عن بعض معطيات ثقافة الصيلة في فالجوانب األ

ن تحجب ن أدو ستطيع أن توحي لنا بنوع من التعبير الجديد من معطيات الحاضرتيضاً التي بل أ الماضي،

 الماضي.الفي اتجاه  المستقبل،في اتجاه لحاضر اتساعد على تأسيس  المستقبل.آفاق 

في البنية بهدف تحويلها إلى مجرد الثقافية الثابتة  عتمد على تفكيك العالقاتبخالف سعي العولمة التي ت  

العملية الثقافية  في متغيرتوافق زمني  هاالغاية من ،نسبيلى اوالمطلق ر تحميل الثابت إلى متغي أي ،تحوالت

".  

 الوطنية، الهويةالمحلي و يالثقاف الموروث باستدعاء القياسين. قطرفي منهجها االستراتيجي، تبني دولةخذت أ

من  التقليدي. األداءونمطية  روثالمو كفة حوكمةالى  ميلتقيم هذا القياس ياستحقاق المعاصرة. والنظر إلى

ر لى جوهتعيدنا إ .من خالل االعالمالدفع المعلن لمسألة األنماط التقليدية في الثقافة والميل المفرط لها خالل 

 المعاصرة تجاهاأن  االعتباربعين مع األخذ   المراقب الثقافي. رؤيةب هقراءته وتقديم التراث بهدفمسألة 

 يتسنىكيف  السؤال.  .والمتعلمينوسع من المثقفين لى القطاع األخطاب موجه إ ورؤاها،ومنهجها  خطابهاو

أو عديمة  مهمة،لحدود الفاصلة غير في المعنى بأن اليس المقصود   الثقافية؟تجاوز التعارض بين الثنائية لنا 

التحول المبنية على رغبات في مرحلة  المسألة هي أنه لم يعد بإمكاننا اتخاذها نقاط انطالق التأثير، لكن

تقدير ب األمسثقافة تجاوز على  الثقافية قادرجديد للمنظومة  ومعطى مفهوم دون تحديد وذائقة واحدة،خاصة 

 اليوم.

 

  التحديات:

 خارجي التحدي األول()  

الغربي النمط للسير في الثالث مهام العالم بتحديد البلدان المتطورة إلى باقي العالم  يأتي التحدي الخارجي من

لم تتوفر األسس التي تؤسس الداخل  الرابحين، إذابكثير من أعداد  الخاسرين أكبر أعداد تقديره،المرجح  فإن

 العالمي.بما يوازي المتغير 

 داخلي() التحدي الثاني  

يقبل  ،الغربيةالعلوم بجيل معني  .وتطلعاته تحديد توجهاتهمعه لي ضممن الموهوبين يتطلب الجيل اليوم 

كمشروع الثقافة الغربي فكرة ساير ت  التكاملي.وم فهالم عن يبحث .والتطبيقية والشراكة العمليةفكر اآلخر 

 مع ،التقليدية الثقافة منظورتقاطع ، بمعنى الدولة لية عمليتقاطع مع آ سوف المكتسبة،والخبرات للفرد 

                                                           
  11 ص- مركز دراسات الوحدة العربية –الدكتور محمد عابد الجابري  –دراسات ومناقشات  –التراث والحداثة   12 
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. نقد العقل التأملي والنظري. للمضي مع التفكير الغير مشروط بما يفرضه 13".فكر التنوير الغربيمعطيات 

  .بتقدير اليوم كما حددتها االستراتيجية "استثنائية " 14رباك للوصول الى نتائج  داخلي وإتحدي  وهو

 

                                                                                            للنتائج:التنظيم للوصول 

 " في الهاوية تسكن الحقيقة " يقال

تصحيح على  قادر معرفي،منهج علمي تطلع لالمها من يوتقي ،النتائجعلى حصر  مرحلة تعتمدال تخلو 

 :التاليةبالتطبيقات خذنا ا أذا مإخطاء السابقة األ

 .والتخصصية والخبرات البشرية والعلوم اإلنسانيةالطبيعية  المعلومات توفر   .1

 .المؤسسات بينالواحد العمل في المجال  دواجيةزحصر ا  .2

 تعيق المشروعات.التي  والمعوقات والبيروقراطية المهنيةقصاء الشوائب إ  .3

   واإلداريالخلل الفني  والقرائن والمبررات لتالفيلدالئل على ااالعتماد  .4

دقيق بما يتناسب  الفكرية بشكلالملكية الفردية و تكفل الحقوقالتي والقوانين وضع التشريعات  .5

  فراد.األلثقافة وحقوق ااألطر الصناعة  مع

بتقديمهم داعي بوحصر وجودهم اإل الثقافية،والفنية فراد في جميع المجالت تحديد صفة األ .6

 .العالميالمحلي وللمجتمع 

تحتكم الى القوانين  .ثقافيةبموجب حاضنات والمتوسطة الثقافية الصغيرة اعتماد المشاريع  .7

  العدالة.ووالتشريعات والحياد والشفافية والموضوعية والمساواة 

الداعم مؤسسات المجتمع المدني لرفع سقف طر القانونية التشريعية األإعادة النظر في  .8

 للثقافة.والمساند 

صفة التقييم قادرة على فرز رصد المشهد الثقافية في قطر لها جهة مستقلة حيادية ت عتمادا .9

  والمنهجية.والعلمية من الموضوعية الفنية  النتائج بشيء

 

  ثقافة نوعية:التي نبني  سساأل

والرؤى العرب  ينفكرمالوة فصتناوب عليها  التي العصرلمفهوم الضمني لمفاهيم عميقة ل وال: دراسةأ

  ثابتة.الثقافة وليست معاير  افتراضات حولانشاء قائمة االمر تطلب . يالغربالمناسبة التي جالت في الفهم 

  في البيئة الثقافية.الشامل المداولة والحوار الثقافي  ثانياً:

  المجتمع. المثقف لتمكين بنيةثالثاً: التأكيد على فكرة المواطنة ودور 

 

  للثقافة:المعيقة من المحاذير  

                                                           
  13توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ص –المنظمة العربية للترجمة  –ترجمة غانم هنا  –إمانويل  –نقد العقل  13 

  2030رؤية قطر الوطنية  لتحقيق تطلعاتالثقافة هدف وعامل تمكين  – 2030-2016استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 14 
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 عالم.واإلفروع الثقافة  الفئوية، فيللعصبية والطائفية والتي تؤسس  لألفكارالتصدي  أوالً:

 بتقدير ذاتي.النهي لحظر ولالنتائج  الذي يخضع  .الثقافيمسألة الرقيب النظر في  ثانياً: إعادة

 

 :الختام

   

 عملاستراتيجية المبني على النمط المثالي  والمرجح إن ،المجتمعبنية ر يتغيل مدخل الثقافةفي جوهر التحديث 

   خذ في االعتبار "األ . معنفسهعبر عن ي نأ كفيل .لها( ساسيأ مرتكز)النوعية  تأخذ الثقافة وطنيةورؤية 

متوافقة مع  مفاهيم على تدوينتقوم  منه وإليه()نوعية استثنائية واعية من رصيد المجتمع  ثقافةالى  التطلع

 النتائج.فهم ثقافي مبني على للوصول الى  المجتمعبيئة 

 

 

 فرج دهام السويدي

 


