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  بدر حممد بدر/ عرض

النسخة األخرية من التقرير اإلستراتيجي السنوياحلالة الثقافية للعامل اإلسالمي كانت حمور 

، للعام الثالث مركز احلضارة للدراسات السياسية بالقاهرة، الذي يصدر عن "أميت يف العامل"

أكثر من عشرين باحثًا وأكادمييا وخبريا يف شؤون العامل ويشارك يف إعداده ، شر على التوايلع

   :اليت اختارها منذ البداية وهي، حماور التقرير الثالثةعاجلت دراسام وأحباثهم ، اإلسالمي

.عامل األفكار وعامل املؤسسات مث عامل األحداث والتفاعالت

اتساق أم انقطاع

، األخرى طبيعة الصلة بني اال الثقايف وبني غريه من جماالت احلياةقرير هذا العام يف ويبحث ت

هل مثة اتساق بني حالة الثقايف يف .. من السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعاملي واإلنساين

شوه أثر أم أن هناك انقطاعا يعطل أو ي، وبني خصائص احلالة العامة لألمة اليوم، البالد اإلسالمية

الثقايف على االجتماعي والسياسي وغريمها

تقومي احلالة الثقافية نفسها ومدى توافقها أو اختالفها مع ثوابت اإلطار مث حياول التقرير 
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بعناصرها املتعددة يف مواجهة قضايا  كفاءة الثقافة الراهنةومدى ، املرجعي واحلضاري لألمة

.لياحتقيق مقاصد األمة العويف إطار ، العصر

طرح الكاتب أكثر من ، املؤرخ املعروف املستشار طارق البشريويف املقدمة، اليت اعتاد كتابتها 

حىت يكون احلكم صحيحا على  "اآلخر"وأمهية حتديد هذا ، "اآلخر"العالقة مع قضية حول 

يف الذي يتجه إىل البحث ، التوجه الدعوي يف العالقةوضرورة التفريق بني ، مسار هذا التعامل

تتناول أثر تلك ، الذي هو عالقة ندية بني طرفني التوجه احلواريوبني ، أصل الدين والعقائد

.العقائد واملرجعيات الفكرية يف السلوك البشري

عامل األفكار

منذ عهد الدولة  االجتاهات الفكرية املتنافسة يف العامل اإلسالميويف احملور األول تناول التقرير 

وما " اإلصالح"قضية ومتحورت حول ،  امتدت بصيغ خمتلفة حىت وقتنا الراهنواليت، العثمانية

، العثماين والعرويب واإلسالمي: وبرزت ثالثة اجتاهات رئيسة هي ,تثريه بشأن العالقة مع الغرب

إال أن عامالً مشتركًا مجع ، مضمونا وجماالت وأدوات، ورغم اختالف رؤية كل منها لإلصالح

، واخلالصة األساسية نشأت كرد فعل لالحتالل الغريب املباشر أو غري املباشروا بينها، متثل يف ك

القاسم املشترك بني ثنائيات الفكر، والسجال  -كان وال يزال-اإلسالم اليت ميكن اخلروج ا أن 

.عرب قرن من الزمان

تواجه تفاعل املسلمني  منطني أساسيني من التحديات الثقافيةويف حبث آخر ينتهي الكاتب إىل أن 

أن التعامل ويشري البحث إىل ، وحتدي فهم الغرب، حتدي اهلوية: والعامل اإلسالمي مع الغرب، مها

تراتيجي، يتجاوز الدائرة العربية واإلسالمية، ويتجاوز مع هذه التحديات حيتاج إىل ختطيط إس

كما يتطلب مراجعات كربى جلميع مستويات وأنواع اخلطاب ، الوسائل واألساليب التقليدية

عالوة على أمهية بناء حتالفات حضارية ، الثقايف والسياسي واإلعالمي يف العاملني العريب واإلسالمي

.كربى

مثل املآذن واملساجد ، قضية احلرب على الرموز اإلسالميةنفسه ويثري حبث آخر يف احملور 

ويستعرض الباحث الكثري مما ,وحرق القرآن والرسوم املسيئة لرسول اإلسالم واحلجاب والنقاب

 .يف الدول الغربية عموما والواليات املتحدة خصوصا تتعرض له الرموز من انتهاكات وإساءة
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إن احلكومات بل ، وز اإلسالمية يتسع باتساع الرقعة الغربيةويؤكد الباحث أن انتهاك الرم

تفرض نفوذها أيضا داخل وإمنا ، الغربية ال متارس التضييق على املسلمني يف الغرب فحسب

وتعد الواليات ، الدول العربية واإلسالمية بالضغط على حكوماا التباع سياسات مشاة أو تابعة

ويقوم بذلك ، ة اليت متارس التمييز والعنصرية ضد اإلسالم واملسلمنياملتحدة على رأس الدول الغربي

.األفراد واملؤسسات ومنظمات اتمع املدين

عامل املؤسسات

موقع القضايا الثقافية للعامل اإلسالمي على أجندة املؤسسات الثقافية صد التقرير ويف احملور الثاين ر

واملنظمتني اإلسالمية والعربية للتربية والثقافة  "اليونسكو"وعلى رأسها منظمة ، الدولية واإلقليمية

، القدس، وحوار احلضارات: وركزت الدراسة على قضايا، "اإللكسو"و "اإلسيسكو"والعلوم 

.واللغة العربية، اء األديانوازدر

" إسرائيل"بني القلق ملا تقوم به " اليونسكو"وفيما خيص قضية القدس تراوحت ردود فعل منظمة 

وبني دعوة جمموعة من اخلرباء من األردن ، لتغيري املعامل التارخيية للمدينة احملتلةمن إجراءات 

.املنظمة فيما خيص تراث القدس الثقايففقط حول كيفية سري عمل " األفكار"لتداول " إسرائيل"و

الشجب واإلدانة ، التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي" اإلسيسكو"ومل تتعد ردود فعل منظمة 

ويطالب . التابعة جلامعة الدول العربية" اإللكسو"واملوقف نفسه تقريبا وقفته منظمة ، والتنديد

، تسعى إىل الوصول إىل العامل، يجية هادفةخطاب إعالمي عريب إسالمي له إستراتالباحث بوضع 

، بالتعاون مع الفلسطينيني، مؤسسات تربوية وثقافية عربيةكما يؤكد على احلاجة امللحة إىل 

.تعمل على أرض فلسطني ذاا

احلوار البيين

يف أنشطة املؤسسات الثقافية الدولية، أكد الباحث  حوار احلضاراتويف حبث آخر تناول موضوع 

االختالفات اللغوية : نتيجة عدد من العوامل من قبيل، احلوار البيين يف العامل اإلسالميعلى أمهية 

عن الدعوات الطائفية والنزاعات العرقية  فضالً، والعرقية واملذهبية بني أبناء العامل اإلسالمي

 .وذلك يف ظل ما يشوب عملية احلوار مع الغرب من صعوبات، والدينية

ورمبا يأيت يف ، يف أنشطة املؤسسات الدولية حوار احلضارات ال يزال هامشياويرصد الباحث أن 
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 .سياق حوارات سياسية أو اقتصادية، كلما استدعت احلاجة

ففي جمال التعليم تتسع ، يشري التقرير إىل أن حاهلا ال يسر اقع اللغة العربيةوويف حبث عن 

كما أن التغريب كان مقصورا على  ,الفجوة بني التعليم الرمسي باللغة العربية والتعليم األجنيب

لكنه اآلن تغلغل داخل التعليم الرمسي عرب املدارس  ,أبناء الطبقات الثرية عرب التعليم األجنيب

 .كوميةاحل

يف الوقت الذي تعاين فيه املؤسسات، املنوط ا محاية اللغة ، أكثر سوًءا جمال اإلعالمواألمر يف 

.العربية واحلفاظ عليها من البريوقراطية، وبطء احلركة، والعجز عن التأثري، واالنكفاء على الذات

الباحث إىل جمموعة من  بني اإلطالق والتقييد، انتهى الصحافة والفضائياتويف حبث آخر عن 

وأدى ذلك إىل عدم ، يف وسائل اإلعالم العربية التعددية ما زالت حمدودةأن : االستنتاجات منها

، واملعرفية للجماهري إشباع االحتياجات اإلعالميةتنوع املضمون، وعدم قدرة هذه الوسائل على 

وطن العريب، باستخدام السلطات هي اليت أضعفت صناعة اإلعالم واالتصال يف الومنها أن 

.النصوص القانونية واإلجراءات السلطوية

، ال تقوم على يقدم إمكانات كبرية لنجاح وسائل إعالميةوأشار الباحث إىل أن الواقع العريب 

خصوصا أن ، النموذج اإلسالمي للمعرفةلكن على أساس ، النموذج الغريب للمعلومات والتسلية

، تفتح اال لزيادة القوة اإلعالمية العربيةميكن أن  -صر وتونسخاصة يف م-الثورات العربية 

.وتطوير نظم إعالمية وطنية، وبناء نظام إعالمي وطين جديد

تعامل األحداث والتفاعال

وأثرها يف املكانة  السياسات الثقافية لدول األركان الثالثويف احملور الثالث يناقش التقرير 

وانتهت الدراسة إىل أنه على الرغم من امتالك مصر من ، مصر وتركيا وإيرانوالدور، وهي 

 صدةتبديد هلذه األرإال أنه حدث ، املقومات ما يؤهلها لسياسة ثقافية فاعلة داخليا وخارجيا

اليت تصاحلت مع ، على خالف ما حيدث يف تركيا، واملقومات عرب سياسات فاشلة متواصلة

وتويل إيران اهتماما . مما جعلها تسري على الطريق السليم إلحراز مكانة ثقافية متصاعدة، هويتها

.، وتوظفه يف اال السياسي بشكل كبريللجانب الثقايف

، إىل أن احلالة الثقافية الفلسطينية والثقايف يف فلسطني تدافع السياسيويشري حبث آخر عن 
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تقوم على ، وجود إستراتيجية ثقافيةوبات من الضروري ، تراجعت يف مقابل احلالة السياسية

ترسيخ اهلوية الفلسطينية بأبعادها وقضاياها املختلفة، وهو أمر ال يقل أمهية عن وجود إستراتيجية 

 .أمنية أو سياسية

، يربز العنصر الثقايف بوضوح شديد يف التعامل اإلسرائيلي مع العرب وفلسطنيابل ويف املق

، ومع دخول الصراع تزايدت عمليات التهويدعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالقدس، حيث 

املطلب اإلسرائيلي األمريكي للعرب باالعتراف بيهودية الكيان مرحلة جديدة، ركزت على 

ويف النهاية فإن عمليات ، تسبه القدس من أمهية ثقافية وحضاريةويف ظل ما تك، اإلسرائيلي

وبالتايل فإن املطلوب هو إبداء مزيد من الوعي ، التهويد هي استمرار لتنفيذ املخططات املعدة سلفا

.واالهتمام والفاعلية مع قضية القدس على املستوى الشعيب

تسلط املستبد 

املتمثلة يف الفكر والشعور وأمناط ، أزمة الثقافة العربية واإلسالمية"ويف اخلتام يؤكد التقرير أن 

الغاشم  واملعتدي، تسلط املستبد الفاسد يف الداخلتعود يف أكثر أسباا إىل ، السلوك يف بلداننا

والثاين يعكر صفو عقولنا وميتص ما يقدر عليه ، األول يكبل حركتنا ويهدر طاقتنا.. من اخلارج

 .من عافيتنا وثرواتنا

، ال مكان للحديث عن حركة وسلب املوارد واحلقوق، تشويش العقل وتغبيش النفوسوبني 

.وال حديث عن حياة ذات بشر، ذات إرادة، وال أمة ذات ثقافة

أسباب الوجع العريب واإلسالمي يف النهاية ميكن القول إن التقرير أسهب يف شرح وتفصيل ويف 

نبحث عن النقاط املضيئة غري أن اجليد واملطلوب أيضا أن ، وهذا جيد ومطلوب، امليدان الثقايف

من زاوية غرس األمل وبعث روح التحدي، لصناعة ، ، كي نلفت االنتباه إليهايف املرحلة احلالية

.النهضة من جديد

  اجلزيرة: املصدر

  


