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 :تمييد

عممية صعبة ومعقدة، التساع فيي الكتابة عن الثقافة وأحواليا ليس باألمر اليسير 
 ،بأول وجود لإلنسان عمى األرض خ الذي بدأالتاريعبر فيا، وامتدادىا مجاليا وتداخل تعاري
ع الثقافة ويبدعيا، ، فيو يصناإلنسانية والنفسية والمادية واالجتماعية أبعادهالثقافة ىي اإلنسان ب

ويكّيفيا لمصالحو االجتماعية، الثقافة مرتبطة  من بيئتو القريبة والبعيدةوىو أيضا يتمقى الثقافة 
والثقافة نظام . تعمممالعامل المشترك بين األمي وبين ال ما إّنياكالتعميم، بتعمم أكثر منيا بال

مفاىيم فمقد راكمتكافة مجاالت النشاط البشري  سبقتوألّن الثقافة. مفتوح ال حدود لو وال نياية
عادة تركيبيا بما يناسب غايات بحثو وُيرجع أغمب الباحثين .كثيرة يحتاج الباحث إلى تفكيكيا وا 

أو  إلى أزمة بلليست مشاكل سياسية أو اقتصادية في المقام األول  يالعرب بأّن مشاكل العالم
من مرجعية ثقافية تسانده وتدعمو وتعطيو لو ير في المجتمع ال بد غياحتقان ثقافي، فأي ت

وفي ، الشرعية، وتستمد ىذه المرجعية أصوليا من تراكم الخبرة اإلنسانية عمى مدى التاريخ
 م، يؤّكد3116من أبريل ( :6:)الوسط البحرينية في عددىا حديث صحفي أجرتو صحيفة 

أو  ل أن يكون تجميًّابل الثقافي، قالسيد حسين فضل اهلل بأن األساس في التنمية ىو الفع
نطمق كحركة سياسية، وكمما كانت الثقافة حيوية أكثر وغير اقتصاديا أو ماديا، وقبل أن ي

إلى تنمية متوازنة وسميمة عمى  فإنيا تقودفتحة نممحاصرة بقوة وأغالل التخمف، وكمما كانت 
 .مختمف الصعد

منيا إلى ورقة بحثية ستطمع الحالة الثقافية في قطر وىذه الورقة أقرب إلى مداخمة ت
تستقرئ الحالة من  فيي. عتمد عمى أدوات البحث العممية المتعارف عمييا في ىذه الحاالتت

الذي يواجو مثل غيره من الباحثين ،لحديث في قطرالنشاط الثقافي ا لمسيرةموقع المراقب 
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صعوبة توفر المراجع والدراسات حول ىذا الموضوع وبالتالي اعتمد عمى خبرتو وانطباعو 
 .المباشر ليذا الشأن

، بين ثقافات األمر اآلخر الذي يواجو من يتناول الكتابة عن الثقافة ىو صعوبة الفصلو 
االحتكاك والتداخل وانتقال األفكار والعادات فيما بينيا، بالثقافات  ىذه تتوّلد حيثالشعوب 

خاصة من الثقافة العربية التتشكل ثقافة أىميا  غير مستثناة من ذلك حيثلقطرية الحالة او 
 لطعاميم وأغانييم وغيرىا من المسائذلك في آدابيم ومالبسيم و  ويظيرواإلسالمية واإلنسانية، 

 .الثقافية

المعوقات  تة القطرية بطريقة مباشرة بالثقافة العربية، فمقد واجيت ذاونظًرا الرتباط الثقاف
حميل وتشخيص وبالتالي ال يمكن فصل ت ،والصعوبات والتحديات التي تواجييا الثقافة األم

وما يقع عمى الثقافة العربية من إيجاب  ،الثقافة القطرية بمعزل عن ثقافتيا العربية األصمية
 .مى الثقافة القطريةنسحب بالتالي عيوسمب، س

 مدخل لتعريف بعض المصطمحات

نظر منيا إلى تعريف مصطمح الثقافة وذلك باختالف المنطمق والرؤية الذي يُ اختمف لقد 
 .ينتنطمق حسب وجية نظر مدرستأّن تعاريف الثقافة احثون ويقر الب. ىذا المفيوم

التي ترى أن الثقافة  ماركسيةوالمدرسة الالتي ترى أن الثقافة ثمرة فكر،  المدرسة الغربية
ولقد اعتمد معظم الباحثين في مجال الثقافة التعريف الذي جاءت بو . جوىرىا ثمرة المجتمع

ميز مجتمعا بعينو أو فئة الروحية والمادية والفكرية التي تجميع السمات " وىياليونسكو 
لحقوق األساسية اجتماعية بعينيا، وتشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة، كما تشمل ا

عمى التفكير في ذاتو  القدرةاإلنسان الثقافة لإلنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، وتمنح 



4 
 

 .وتجعل منو كائًنايتميز باإلنسانية المتمثمة بالعقالنية والقدرة عمى النقد وااللتزام األخالقي
تعبير عن نفسو ن لموىي وسيمة اإلنسا .االختباءوعن طريقيا ييتدي إلى القيم ويمارس 

عادة النظر في إنجازاتو والبحث عن مدلوالتعرف عمى ذاتو ك والت مشروع غير مكتمل وا 
بداع أعمال ي  عن الثقافة عن ات العديدةوال تختمف التعريفتفوق فييا عمى نفسو، جديدة، وا 

 .دوًدا عميوما نقال عنو أو تعديال محونسكو، إتعريف الي

 :التثاقف

أنو ليس بيات الثقافية يعود إلى اإلقرار األدمن ما جاءت بو العديد مصطمح التثاقف، ك
عرف التثاقف بالعممية التي وىي وسيمة أكثر منيا مصطمح، حيث يُ . ىناك ثقافة واحدة سائدة

وثقافة الضعيف المييَمن عميو، حيث يقوم  ،نتكشف عن الالتكافئ بين ثقافة القوي المييمِ 
ة التثاقف، وعن طريقو فكر افة الطرف األضعف تحت ما ُيسمى قيف ثتنميط وتكيبالطرف القوي

وعادة ما يؤدي التثاقف إلى مفيومين متداخمين . معينةثقافة  عمىثقافي يجري فرضنمط التثاقف
 ل الثقافياإلحال ويعني  .الثقافي ومفيوم التبعية الثقافيةبعضيما، وىما مفيوم اإلحالل  مع

كانت ثقافة غريبة عن المجتمع أو عقيدة دينية أو سواء ثقافة أخرى ىو استبدال ثقافة ما ب
سواء ألسباب  ،ونية ومطابقة لوإلى نسخة كربسياسية وىو يعني أيضا تحويل ثقافة اآلخر 

وعادة ما يكون المدخل إلى اإلحالل الثقافي باستبدال المغة  اقتصادية أو سياسية أو عقائدية،
اإلحالل الثقافي عمى أساس يسوقال الثقافية، وربما القومية بمغة أخرى ومنيا إلى بقية األشك

 .أخرى عمى نتيي عادة إلى إحالل وفرض ثقافةيحوار بين الثقافات لكنو ما 

وتعني انقياد ثقافة أمة إلى ثقافة أمة أخرى  التبعية الثقافيةوالمفيوم اآلخر المرتبط بالتثاقف ىو 
 .ألسباب اجتماعية أو عممية
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 طرالواقع الثقافي في ق

 :يجيمعادة ما يميز الباحثون بين ثالثة أنواع من الثقافة السائدة في المجتمع الخ

 الثقافة األصمية التي سادت ما قبل ظيور النفط؛ .2
 الثقافة التي ىيمنت بعد ظيور النفط وىي ثقافة وافدة؛ .3
 .الثقافة التوفيقية بين الثقافتين األصمية والوافدة .4

بعالقة اإلنسان المباشرة حينيا بالمين التي رحمة ما قبل النفط لقد ارتبط اإلنتاج الثقافي في م
كان يمارسيا من صيد وغوص وقنص ورعي وزراعة، فأنتجت الغناء والرقص والحرف اليدوية، 

ت  والسموك االجتماعي المترابط والمتجانس بعضو ببعض، وحتى تمك الثقافة المستوردة التي كان
أما الثقافة ،اإلنسان قادرا عمى تطويعيا وتكييفيا لمثقافة األم حتميا ظروف السفر والتجارة، كانت

ليا الباحث السعودي فضل األيوبي في بحثو بعنوان  التي سادت ما بعد ظيور النفط كما يشير
م، ىي 3115والمنشور في مجمة جامعة الممك سعود عام " دور الثقافة في التنمية االجتماعية"

ك الثقافة التي طبعت السكان بطابعيا ما قبل النفط، وىي ثقافة ثقافة جديدة وضعيفة الصمة بتم
في مجمميا وافدة حممتيا إلى الخميج التطورات االقتصادية واالجتماعية، والتي تمثمت في دخول 

خصائص الثقافة  معياوالخبراء العاممين فييا والتكنولوجيا المستوردة التي حممت ،تقنيات جديدة
 .التي أنتجتيا

ت ضخامة وكم الثقافة المستوردة من تعطيل اإلنتاج الثقافي إلنسان ىذه لقد تمكن
بسيولة لمتطمباتو الحياتية، وتمكنت المنطقة وأصبح غير قادر عمى مواجيتو أو حتى تكييفو 

الثقافة الجديدة المستوردة من التأثير عمى نمط وسموك الحياة في ىذه المنطقة، وتحولت الثقافة 
 .وال يمارسو بطريقة اعتيادية وطبيعيةبو  يحتفىإلى تراث 



6 
 

،ثقافتيا من البيئتين دول الخميج األخرىمثل مثميا في ذلك  ،الثقافة القطريةاستمّدتلقد 
ن ،، وىاتان البيئتانالبحرية والبرية إال أنيما عند القطريين تمثالن بيئة واحدة  ،تا متباينتانبد وا 

فمقد عرف القطريون بيئة البر والبحر في  مى األولىتنفتح األولى عمى الثانية، وتنفتح الثانية ع
في السموك،  مايالسآن واحد، فثقافة البحر وثقافة البر حاضرتان دائًما عند القطريين، 

والتصرف، واإلبداع، فعندما تنتيي مواسم البحر يتوجو القطريون إلى مواسم البر، وقد ساعدت 
طرافيا مما ساعد انتقال مواطنييا بيسر مساحة قطر الصغيرة عمى تقصير المسافات بين أ

ندماج بين السكان، وسيولة بين مناطقيا، ولقد ساعد ىذا االنتقال والتواصل عمى التداخل واال
ثقافة البحرية، إلى الثقافة الصحراوية قرًبا قد يصل إلى حالة القرب خصائص وتجارب أن كما 

ا مصدًرا ثقافيا واحًدا ألىالي قطر، ولقد جعميوىي ما  .دماج بين أىل البحر وأىل البرمن االن
، واستمّدوا منيا رموزىا ومضامينيا وحكاياتيا الثقافة المشتركة أًبا عن جد  توارث القطريون تمك 

ذلك في أشعارىم وأغانييم ورقصاتيم ومالبسيم  انعكسوأساطيرىا تتناقمو األجيال فيما بينيا، و 
 .م وكافة جوانب حياتيم المعيشيةمنازلي ىيئةومسمياتيم وسموكيم اليومي و 

لقد نتج عن تعامل الناس مع شؤون البحر فنونا غنائية وأىازيج ورقصات واحتفاليات 
كما فعل التجار الذين  .الناس في رحالت الغوص الطويمة وعند عودتيم ذىابخاصة عند 

 ألىاليمعروفة عند ا يتاجرون مع شعوب ذات ثقافات متنوعة ويعودون بثقافات غيركانوا 
، وفي ذات الوقت ثقافتيم المحميةمن  اجزءً  أصبحو وكيفوه حتى موا الكثير منالمحميين، لكنيم قب

. ساىمت الصحراء بفنونيا الغنائية وأشعارىا وسموكيا العربي األصيل في إثراء الثقافة الوطنية
الجديد لمعمل  رغال أىل البحر وأىل البر بالمصدتشافة القطرية وبعد اكتشاف النفط والكن الثق

دد أو األفراد والمياجرين الج الجديدةالقادمة معثقافات واجيةالمكبيرا في  تحدًياوالثروة واجيت 
دور القبيمة المركزي مع  عمى تقميصالوافدة  ةالثقافات الجديدلقد أّثرت و  .الحديثة مع المنتوجات

 ،ة والسياسية واالجتماعيةيفتصاعد دور الحكومة المركزي عن طريق مؤسساتيا التعميمية والثقا
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اندثار الكثير من بدأ كما . لقبيمة وىيمنتيا عمى أفرادىااوغيرىا من مؤسسات أثرت عمى مركزية 
وانعكاس لحاجياتو، بل أصبح ىناك من ثقافة المجتمع  االحرف والمين التقميدية التي كانت جزءً 

 ورة وسائل االتصال الجماىيري التيمن أجيال النفط من العمل اليدوي، ومع ث واستيجانور نف
أول محطة إذاعية وأول محطة تمفزيونية، ومن ثم االنفجار اإلعالمي وانتشار  إطالقدخمت مع 

القمق من أن يفقد المجتمع أصالتو وثقافتو  اصل االجتماعي، بدأالشبكة العنكبوتية ووسائل التو 
شاء مؤسسات ثقافية الستعادة شيء من إنبلعديد من دول المنطقة ا مما أدى إلى مسارعةوتراثو 

 .االمحافظة عمى ما تبقى منيمن الماضي أو محاولة  االثقافة التي أصبحت جزءً 

 إدارة الشأن الثقافي

يواجو ثقافتيم العربية واإلسالمية تيديًدا قطر، بأن ىناك أبناء لقد أّدى شعور بعض 
، مبادرة بتنظيم جيودىم الثقافية والسياسيةإلى ال ،بالمتغيرات السياسية والثقافية المجتمع وتأثر

 2:71ويعتبر نادي الطميعة الثقافي الذي أنشأه الدكتور عمي الكواري مع عدد من زمالئو عام 
وىي االىتمام بالثقافة والسعي إلى تنظيميا  ذلكىو واحد من النماذج الميمة التي تؤكد عمى 

ت الفترة قامت مبادرات ثقافية أخرى في في ذاو .بمبادرة رسمية توليسخالصة أىمية  مبادرة
المسرح القطري، بينما  وتأسيسفرقة األضواء الموسيقية  مثل إنشاءمجال الفنون الموسيقية 

 مقراتويمارسيا األىالي من خالل  متواصمةاستمرت الفنون الشعبية بكافة ألوانيا وأنواعيا 
ويعود  .يتم بالشأن الثقافي والفنيالدولة وزارة ت أنشأتذلك حتى كاستمر األمر و خاصة بيم، 

كان و ، 2:88أول تنظم رسمي مباشر لمشأن الثقافي بإنشاء إدارة الثقافة والفنون في العام 
سبقت التي األنشطة ركيزىا األساسي عمى تنظيم األنشطة الثقافية وتقنين دورىا، خصوًصا تمك ت

 منيا،لحفظ ما تبقى  فيةالحر عمى حصر الفنون والصناعات عممت قيام اإلدارة، وكذلك 
لكن كل ذلك كان يحدث في غياب استراتيجية أو خارطة  .واسترجاع ما يمكن استرجاعو
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 ،يتولى إدارة ىذا العملالشخصي لمن حماس البالرسمي االىتمام بالشأن الثقافي  ارتبططريق، و 
رة الثقافة بيا وزاوترتب عمى ذلك عدم استكمال الكثير من المشاريع الثقافية التي بادرت 

نشاء فروع ليامثل إن والفنون،  قفتراجع النشاط المسرحي كما وكيفا، وتو و .شاء مكتبة وطنية وا 
المسرح  ُألغيو  ،لعدة سنوات الوطني متحف قطر ٌأغمقمشروع إنشاء فرقة الفنون الشعبية، و 

حرف التدريب عمى صناعة ال أوقففنون الموسيقى في المدارس، و تعميم غاب منيج التربوي، و 
الجية في تحديد  تنظيميوتذبذب  ارتباكٌ يرةحدث في السنواتاألخ وأنّ ويالحظ  .اليدوية الشعبية

التحقت ثم وزارة اإلعالم فمقد كانتتابعة لالتي يجب أن تكون مسؤولة عن إدارة الشأن الثقافي، 
إلى أخيرا و فنون عيدت بعد ذلك في إطار مجمس وطني لمثقافة والالثقافة والفنون بوزارة التعميم، وأُ 

 .وزارة مستقمة باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث

مع جية  يامازالت تتقاسم الشأن الثقافيعمى الرغم من قيام وزارة الثقافة والفنون إاّل أنّ و 
مؤسسة لمسينما، وجياز يشرف عمى الفنون  وتتبع ليا، ىيئة مستقمة لممتاحفمثلأخرى، 

التي تحتضن بنية عمرانية جيدة من مسارح  الحي الثقافي مؤسسةأيًضا ىناك و التشكيمية، 
ومقرات متعمقة بالثقافة والفنون، لكنيا مستقمة في خططيا ومشاريعيا عن وزارة الثقافة، وىناك 

كما تممك . التي لدييا أيًضا خططيا ومشاريعيا الثقافية المستقمة مؤسسة سوق واقفأيًضا 
دير أنشطة ثقافية بالشراكة مع دور نشر عالمية مثل دار مؤسسة قطر فرًقا موسيقية عالمية، وت

نشر بمومزبيري، وينظر البعض أّن ىذا التنوع يعمل عمى تنشيط الحراك الثقافي والفني في 
تنسق الدولة، بينما ينظر آخرون عمى أنو إضعاف ليذا الحراك في غياب جية مركزية واحدة 

 .ىذا النشاط لصالح الدولة وتتابع

 :3122-3122ة التنمية الوطنية استراتيجي
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عدد  ، وضمت3141 قطرمن رؤية  3127-3122 انطمقت استراتيجية التنمية الوطنية
وعند العودة إلى رؤية  .من المشاريع تحت ما يسمى النمو الثقافي في مجتمع إبداعي واستثنائي

لتنمية لبشرية واىي التنمية اُيالحظ أنيا اعتمدت عمى أربع ركائز أساسية 3141قطر 
رغم أىميتيا في  ، ليس من بينيا الركيزة الثقافيةاالجتماعية والتنمية االقتصادية والتنمية البيئية

وىي المحافظة عمى .ضمن ركيزة التنمية االجتماعية بطريقة عابرةوأشير ليا  .التنمية الوطنية
في ف وجية نظر ولن أضي. ةالقيم واليوية العربية اإلسالمي تعزيزالتراث الثقافي الوطني و 

بو الدكتور عمي الكواري واألستاذ عيسى الغانم في مداخالتيما  أكثر مما جاءتمك االستراتيجية 
عمى إيجابيات  االمنشورتان عمى موقع الدكتور عمي الكواري اإللكتروني حيث اتفق معيم

 :وسمبيات استراتيجية التنمية الوطنية مع إضافة ما يمي

االستراتيجية انطمقت من أرقام ودراسات مسبقة  ىذه نّ ال يوجد ما يشير أ .2
تشخص اإلشكاالت وواقع الثقافة في قطر، لذلك جاءت أقرب لمتمنيات منيا إلى 

 .الحقائق مما قد ُيعيق األىداف والنتائج التي تتطمع ليا ىذه االستراتيجية
ىناك قطاًعا  أنّ ُيسمى بقطاع لمثقافة، مما يعني  تستيدف االستراتيجية ما .3

يتفق مع الواقع حيث أن وىو أمرال ما يتعمق بالشأن الثقافي،  وينفذكزيًّا يخططمر 
غير متجانسة، وتتداخل بطريقة مؤّسساتالشأن الثقافي موزع بين عدة ىيئات و 

. أدوارىا وتخصصاتيا مما سوف يعطل الكثير من المشاريع المشتركة فيما بينيا
، وليس 3127-3122عوام أّن االستراتيجية تستيدف األ والدليل عمى ذلك

 .يا حتى اآلنفيىناك ما ُيشير بالبدء 

إشكاليات ىناك أيًضا ، إلى تمك المعوقات التي تواجو استراتيجية التنمية الوطنية إضافة
 :قطر مثل يأخرى تواجو الثقافة والمثقف ف
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وًعا جنبية ناألثقافية النشطة ىيمنة األالثقافي في سنواتو األخيرة  عمى المشيدُيالحظ  (2
، ومعظم تمك األنشطة تفتقد إلى ةأوشبو معدوم محدودة محميةأنشطة ا، في مقابل وكمًّ 

تفاعل الجميور القطري والعربي معيا، إما ألنيا ال تتناسب وذائقتو الفنية أو إنيا مخالفة 
 .لعاداتو وتقاليده

يا دة عمى مصرعيفي مواجية فتح األبواب لمثقافات الوافغياب مشروع ثقافي وطني  (3
حالة من اإلحباط لممبدع المحمي، لعدم قدرتو عمى منافسة فنون وافدة سوف يؤّديإلى 

من مجتمعات ىوامش الحرية فييا  قدمة في إنتاجيا، وقادمةتتممك اإلدارة والتقنية الم
أو محاولتو تقميدىا مما يبعده عن المبدع الوطني انسحاب  مما سوف يؤدي إلىواسعة، 

وتبدو المسألة لديو كأنيا دعوة إلى القفز عمى مبادئو وأصالتو  .ثقافتو وىوية مجتمعو
 .وتراثو ليتبنى النموذج القادم مع تمك الثقافات الوافدة

التبسيط في النظرة إلى تراث الماضي باستحضار مسميات قديمة تطمق عمى شوارع مع  (4
محاولة أو حتى لفنون الغناء والرقص مما يقطع التواصل مع القديم انتقائية ضيقة 

 .في رؤية جديدة لمواقعاستثماره 
 بتيمشكل نسي تُ الوافدة والت قادم مع العمالةتواجو الثقافة في قطر التنوع الثقافي ال (5

التأثير وغير قادرة عمى تقبل عمى القطريين، فالثقافة المحمية غير قادرة بة نسأضعاف 
في  حذرونوالقطريون . ا، أو عمى األقل انتقاء ما يثري ثقافتيأيًضا الثقافات األخرى

في % 5في أصحاب الثقافات األخرى، و% 7، وبنسبة %:8الثقة باآلخرين بنسبة 
 .األشخاص الذين يمتقون بيم أول مرة، وذلك حسب دراسة حديثة لجامعة قطر

طالق حرية التعبير، فبينما  تواجو الثقافة القطرية عدم الوضوح في مسألة إلغاء (6 الرقابة، وا 
دفاع عن الديمقراطية ممؤسسات لتنشئشعاًرا وتعقد المؤتمرات من أجمو و الدولة  تطمقو
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إال أّن اإلبداع المحمي يواجو تشّددامن عمى حرية اإلعالم واإلعالميين،  والتشجيع
 .يعطل الحراك اإلبداعي الثقافيمما إجازتو الجيات القائمة عمى 

لثقافي، وحفظ حقوق غياب مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل عمى نشر اإلبداع ا (7
الكتاب والمبدعين، والدفاع عن حقوقيم، وتشجيع استقاللية المنتج اإلبداعي بعيًدا عن 

 .قواعد واشتراطات المؤسسات الرسمية
يجة عدم االىتمام بالمغة وية بين األجيال الناشئة نتمع انتشار ازدواجية الثقافة المغ (8

خميطا أو األجياللمعظم ىذه توى المغوي العربية وتمكين لغات أجنبية عمييا، أصبح المح
مزيجا من لغة أجنبية أو أكثر يزاوليا الجيل الجديد في تواصمو اليوم، سوف يؤدي ذلك 
بالحتمية إلى ازدواجية ثقافية، أو ما ُيسّمى بالتثاقف أي أن تحل ثقافة مستبدة عمى ثقافة 

ابير الفنية األخرى من أضعف، ليس فقط في المغة المنطوقة، ولكن حتى في أشكال التع
مما مسرح وسينما وفنون تشكيمية وفنون الغناء والرقص وغير ذلك من فنون اإلبداع 

 .ةيمو األصبينو وبين ثقافتو وقيميؤدي إلى انقطاع  سوف
صراع سوف يواجو المبدع والمثقف الممتزم بقواعد المعبة الفنية وشروط اإلبداع الخالصة  (9

يؤدي  مماسوفدعي الثقافة المتمكنين من سمطة القرار، مع انتيازي وم فكري وأخالقي
 .لمواقع المفروض استسالميمالفكر واإلبداع الحقيقي وانزواء المثقفين أو  انسحابإلى 

سوف يشكل انتشار وسائل االتصال والتواصل االجتماعي الحديثة، تحدًيا لممبدع سواًءا  (:
اتو اإلبداعية، السيما أّن في نشر إبداعو أو توظيف ىذه الوسائل في تطوير أدو 

بين  لألفراد منانسحاب تدريجي أّن ىناك المؤشرات والدراسات العممية تشير إلى 
استخدام وسائل االتصال التقميدية من كتاب وصحافة وسينما وغير ذلك، لصالح شبكة 

 (.اإلنترنت)التواصل العالمية 
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حصائيات (21 تحمل توجيات  غياب الدراسات والبحوث التي يصدر عنيا أرقام وا 
الحالة الثقافية في المجتمع والتي تساعد المبدع والكاتب والمفكر في معرفة توجيات 

 .المجتمع، وصدى الجيود الثقافية، من أجل تحسين األداء اإلبداعي وتطويره
 فيياحتاج كل عنوان مى الشأن الثقافي في قطر، والتي يىذه نظرة عاجمة ع

لذلك يمكن اعتبار ىذه الورقة . األرقامإلى بحث معمق ومدعم بالحقائق و 
 .مقدمة استكشافية تميد لدراسات قادمة أكثر تفصيالً 
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