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 (الثقافة المحلية وثقافة الدولة، ثقافة التنمية، وتنمية الثقافة)

أحمد الهادي شتاوة - أ/ الباحث 

جامعة غريان / كلية التربية غريان 

: المقدمة 

مفيوم الثقافة بشكٍل عام من أكثر المفاىيم غموضًا رغم أنَّو أكثر المفاىيم استعمااًل في حياتنا اليومية، ويرى 
 وقد Cultureالكثير من الباحثين أنَّ مفيوم الثقافة ال يزال يفتقر إلى التعريف الشامل، فأصل الكممة يرجع إلى

اكتسبت معناىا الفكري في الدول األوربية في القرن الثامن عشر وكانت تعني الطقوس الدينية ثم فبلحة األرض 
ثم صارت تشمل التكوين الفكري عمومًا،  والثقافة ىي اسم مفعول من ثََقَف بمعنى حذق، وىي اليوم منيج 

تعميمي يسمح لئلنسان بالتكيف مع الوسط الطبيعي المحيط بو، وتجسد الثقافة عبر األجيال، فاألشياء الثقافية 
المرّكبة في حياتنا تشمل المعتقدات، واألخبلق، والفن، والقوانين، والتقاليد، وجميع األعراف والعادات المكتسبة، 
أي أنَّ الثقافة ىي أساليب السموك التي ُيمكن اكتسابيا من خبلل التعميم والتمقين، ونشير ىنا إلى أن الثقافة ىي 
مجموع المعارف واألنماط المعيشية التي ال تدخل في طبيعة اإلنسان األولى، والتنمية ىي جيٌد واع ومخطط لو 
من أجل توسيع الخيارات أمام كل إنسان لتوفير حياة أفضل لمجميع، فإنَّ الثقافة  تعتبر عنصرًا فاعبًل ومؤثرًا في 

إنجاح برامج التنمية، فالثقافة تمعب دوًرا ميمًا بالنسبة لسموك اإلنسان بل ويمكن انَّ تعتبر موجو لذلك السموك 
والتقدم الذي يحققو في جميع المستويات، ولذا فإن دور الثقافة في التقدم االقتصادي واالجتماعي ليس موضع 
ذا  شك أاو جدل، فبلبد من تسخير كل اإلمكانيات لتسميط الضوء عمى البعد الثقافي ضمن عمميات التنمية، وا 

كان مفيوم الطبيعة يحمل بعدًا بيولوجيًا فإن مفيوم الثقافة ىو كل ما يتم اكتسابو وتعممو، وأن اإلرث البيولوجي 
لو دور أساس في تكوين الفرد ونعني بذلك المكون الجيني وما يحممو اإلنسان من خريطة جينية يكون لمبيئة 

التي نعيش فييا الدور األكبر في بنائو البناء السميم، وأفرد عمماء الوراثة والبيئة ليذا الموضوع حيزًا من أبحاثيم 
لمعرفة أكثرىما تأثيرًا عمى تشكيل شخصية الفرد، اإلثر الوراثي أم اإلثر البيئي، ولو أوجزنا قميبًل لقمنا إنَّ الجينات 

ال سمطة لئلنسان عمييا فيي  (DNA )وما تحممو من صفات وراثية في شكل أوامر مركبة في الحامض النووي
تبرز شخصية الفرد وكمنا يعمم أنَّ آليات التآزر في جسم اإلنسان ىما النظام اليرموني والنظام العصبي ، وىما 
والبيئة المحيطة بنا يشكمون الدور األساس في تشكل وبناء قدرات األفراد والجماعات، والعالم اليوم ىو أشبو ما 

، إذ صار بوسع الناس تبادل المعمومات وكافة االتصاالت بين مختمف "القرية الكوكبية "يكون بالقرية العالمية أو 
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 عبلقة الثقافة بالتنمية، تعني البحث عن ذلك الُكل المركب من العادات، والتقاليد، والقيم، والعقائد، إنَّ .(1)أرجائو
واألعراف، واإلرث المادي، والمعرفي، لمجتمع ما في محيط جغرافي معين، ودراسة مدى استجابة ذلك النسق 

، لخطط ومشاريع وبرامج التنمية، مما يؤدي إلي إثارة الكثير من التساؤالت، عن ماىية ىذه العبلقة، االجتماعي
وطبيعة ذلك التأثير، وكيف نفيم مدى استجابة بعض النظم االجتماعية وتفاعميا، واستيعابيا لنظريات التنمية 

وتحويميا إلى برامج عمل ومشاريع تؤدي إلى إحداث تغيرات بنيوية وىيكمية في النسق اإلجتماعي، وعجز بعض 
ّظيا من الموارد الطبيعية والبشرية أوفر من كثير من الدول المتقدمة، وما ىي  المجتمعات بالرغم من أنَّ حَّ

أسباب تفاوت بعض المجتمعات في القدرة عمى النيوض وعجز مجتمعات أخرى حتي في اإليفاء بالحاجات 
األساسية لؤلفراد بالرغم من استخدام نفس االستراتيجيات، وىناك العديد من  التساؤالت تتعمق بمسألة التنمية 

ينبغي أن تطرح ومثال ذلك، ما الذي يطمق شرارة التنمية في اقتصادنا الوطني؟ وما الذي يجعل بعض 
اقِتصاديات العالمتنطمق وتنمو وتسجل معدالت نمو ىائمة تثير إعجاب العالم وفي فترة وجيزة نسبيا، بينما لم 

اآلخرون تقدمًا باىرًا في  نتمكن نحن من االنطبلق من عقال التخمف في كافة الصعد، في الوقت الذي يحرز فيو
من المؤكد أنَّ الفرق يكمن في البشر ال في األرض، فالمجتمعات التقميدية دائما تمجـأ إلى جميع المجاالت، ف

رفض كل ما ىو جديد وغريب، إنَّ مفيوم الثقافة يعني الخمق واإلبداع في كافة المجاالت زراعة وصناعة وتعميم 
وسياسة وغيرىا من األنشطة العامة، وبيذه المفاىيم تكون الثقافة ىي المعول عمييا في جميع مجاالت التنمية، 

ففي الوقت الذي عرف فيو مفيوم التنمية قفزة نوعية جديدة، عرف مفيوم الثقافة نفسو تطورًا ىائبًل ، بل أصبحت 
مرادفًا لمرقي الفكري واألدبي واالجتماعي لؤلفراد والجماعات تشمل كل الصعد، ثقافة تنموية، ثقافة سياسية، ثقافة 
بيئية، ثقافة صحية، ثقافة تربوية، ثقافة تعايش، ثقافة الحوار، ثقافة قبول اآلخر وغيرىا من الثقافات، مما يعني 

. (2)انَّيا أصبحت نظرية في السموك بما يرسم طريق الحياة إجماالً 

:  مشكلة البحث 

كما أوردنا في المقدمة تعاني أغمب الدول النامية من عدم قدرتيا عمى المحاق بمصاف الدول المتقدمة، ومن أىم 
أسباب ىذا التخمف ىو الثقافة السائدة في تمك البمدان، ولكي تمحق بركب الدول المتقدمة يتطمب وضع 

استراتيجيات تبدأ من تييئة مناخ اإلبداع وتوفير اإلمكانيات ومراجعة المناىج المدرسية واالىتمام بالتدريب 
بالخارج والداخل وتحديد األىداف والعناية بالفرد والمجتمع ونشر ثقافة الوعي الصحي وغرس القيم والمبادئ 

. وحب الوطن في قموب جميع أبناء الوطن واْن يسود العدل والمساوة بين جميع أفراده

                                                           
1
 .عزام أبو الحمام، اإلعالم والثقافة جدليات وتحديات  (( 

2
. فاروق خالد، اإلعالم الدولي والعولمة الجديدة. د (( 
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: فرضيات البحث

يجدر بنا المقام ىنا أن نبين كيف يمكن صياغة الحل وما ىي الفرضيات التي يجب أن نقوم بيا لوضع الحمول 
الناجعة، وىذا العمل يتطمب وضع استراتيجيات وفق تجارب الدول المتقدمة والتي استطاعت التغمب عمى كل 

المعوقات، وما ذكرناه من أنَّ حركة التغيير في الشعوب تتطمب جيدًا مضنيًا ودؤوبًا وفق خطة مدروسة تتبناىا 
الدولة بكامل مؤسساتيا، ولمتقريب وتوصيف المشكمة توصيفًا ال يقبل المجاممة، يجب تضافر الجيود وتوحيد 
الصف وتحديد األىداف ونبذ الفرقة والشعور بالمواطنة والعدالة والمساواة واحترام كل األعراف واالستفادة من 

خبرات الدول المتقدمة واالىتمام بالفرد فيو لبنة البناء األولى بحيث نوفر لو سبل الحياة لكي يبدع  ويساىم في 
ذا ما طبقنا ىذه الفرضيات فإنَّ النتائج ستكون مضمونة ونحقق أىدافنا وما نصبو إليو من تقدم  بناء وطنو وا 

. ورقي

:  أىداف البحث

. التعريف بأىمية الثقافة ودورىا في التنمية- 1

يبلئيا أىميًة قصوى- 2  .توجيو المسؤولين إلى ضرورة االىتمام بكافة األنشطة الثقافية وا 

تسميط الضوء عمى عبلقة التنمية بالثقافة، فالتنمية الشاممة تتطمب بيئة جاذبة لكافة الخبرات، ال طاردة كما – 3
 .ىو الحال

 :أىمية البحث 

ترجع أىمية البحث لمدور الذي تمعبو الثقافة في جميع مناحي الحياة فيي لغة التفاىم، وىي ركيزة إقامة البنية 
التحتية لموطن، وىي الصورة التي عمى ضوئيا يضع المسؤولون خططيم وبرامجيم، وىي الداعم األساس 

. الستمرار برامج التنمية، وىي الشريان الذي يغذي أجزاء الوطن ويربط أوصالو

: مجتمع الدراسة 

ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتمكن باحث من إعطاء مفيوم الثقافة حقو وأن يحيط بو إحاطة شاممة، ألنَّو 
كمما اتجو الباحث إلى مجال من المجاالت أىمل جانبًا آخر، ولكي ال نغوص في أعماق بحار الثقافة وأغوارىا، 
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. رأينا أن نغطي بقدر اإلمكان بعض المجاالت عمى أن ُنفِرد لثقافة الوعي الصحي قدرًا من الدراسة

 : منيجية البحث

نم اختيار المنيج الوصفي باعتباره منيج مسحي يقوم بدراسة شاممة وذلك بجمع البيانات والمعمومات والمعطيات 
. (1)المتعمقة بظاىرة معينة مع تحميل الوضع الراىن، وىذا المنيج ىو األنسب  ليذه الدراسة

: المناقشة 

 تعتبر مشكمة التنمية من أىم التحديات التي تواجو العالم الثالث وعالمنا العربي بصفة خاصة ومن ذلك أنَّ 
الوطن العربي ككل تمقى جرح االحتبلل مما أكسبو َضعفًا عامًا أفقده كل إمكانيات المواجية حيث لعب دور فرق 

تسد إلى أن بدأت الحركات الوطنية تتكون وتقاوم االستعمار وتحاول محو آثاره، فحين تنطمق تمك القضايا 
السياسية والفكرية ضمن إشكاالت الفكر العربي الحديث والمعاصر محاولة التنسيق والعمل المشترك والوصول 

إلى وحدة االنتماء وىو الخيط الناظم الذي يشكل المبنة األساس لتظافر كافة الجيود، فاليوية ىي الشخصية التي 
تميز المواطن العربي واإلسبلمي وتعطيو أصالتو متى عمم يقينًا أنَّو لن يستطع أن يعيش وحده في ىذا العالم 
الذي يسود فيو األقوياء وال مكان فيو لمضعفاء حيث لن يرحمك أحد ، وىذا ما نشاىده في واقعنا المعاش، وقد 
استغرق المجتمع اإلنساني زمنًا طويبًل بحثا عن القوانين الطبيعية والقواعد اإلجتماعية والحمول التي يمكن من 

خبلليا تحسين نوعية الحياة، وحمحمة كل المشاكل التي تواجو السكان والحصيمة كانت كمًا ىائبًل من النظريات، 
والمداخل، والمناىج، واالستراتيجيات، والمبادرات التي كانت كل واحدة منيا تبشر بالوصول إلى ما نصبو إليو ، 

فبينما نجحت ىذه النظريات في بعض المجتمعات مثل ماليزيا، الصين، اليند، وغيرىا، نجد انيا فشمتفي 
مجتمعات أخرى فنجد كثيرًا من الدول األفريقيةتعاني من تفاقم األوضاع االجتماعيةوارتفاع معدالت البطالة، 
وارتفاع معدالت الفقر، وتفشي األمراض، وضعف معدالت النمو، واستغبلل خيراتيا من قبل الدول الكبرى، 

وىجرة مواطنييا إلى أوربا كما نشاىد اليوم أنَّ ليبيا تحولت إلى مبلٍذ لميجرة غير الشرعية وىذا كمو يرجع إلى 
لى ثقافة تمك البمدان، ويجدر بنا المقام ىنا أنَّ نبين ما ذكره بعض  سوء التخطيط، وعدم تبني سياسات ناجحة وا 

البحاث من أنَّالثقافة تعني الفيم وسرعة التعمم وضبط المعرفة المكتسبة في ميارة وحذق وفطنة، وىي تعني الُرقي 
في األفكار وتشمل القانون والسياسة واإلحاطة بقضايا التأريخ، واُلرقي في األخبلق والسموك، وايضًا تعني جممة 

 .                                                             العموم والمعارف وشتى الفنون
                                                           

. جميل حمداوي، البحث التربوي مناهجه وتقنياته. د (( 1
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إنَّ المعنى االقتصادي لمفيوم الثقافة األول ىو معنى تنموي ألنَّ الثقافة كانت تعني زراعة األرض وغرس 
األشجار وغيرىا، ولكنيا اليوم ىي أشمل من ذلك، فيي تعني الخمق واإلبداع في كل المجاالت كما يجب أن 
نسخر كل اإلمكانيات بما في ذلك المرجعيات الدينية لما ليا من تـأثير إذا وظبت لخدمة المجتمع ، ولو وفقنا 
في استغبلل خطبة الجمعةلتوجيو المجتمع وفق المسار المخطط لو سمفًا من المسؤولين وواضعي استراتيجيات 

قامة العدل ونشر المحبة  الدولة لجنينا ثمرة ما نصبو إليو، فالتكافل االجتماعي واحترام العيود والمواثيق، وا 
والمحافظة عمى المال العام والرزق الحبلل واحترام العمل وعدم الفساد واألمانة كميا قيم فاضمة ُتسيم في تغيير 
صورة الواقع وتدفع في االتجاه الصحيح، وىو أنَّ نصل إلى مصاف الدول المتقدمة ، وال نجاح لمتنمية إاّل من 

خبلل نخبة سياسة وثقافية تطال كّل نواحي الحياة، االجتماعية واإلعبلمية والبيئية، والصحية واالقتصادية 
 معايير النجاح ودوام بقائيا وىو المعول عميو في كل ، وىذا أحدوالتربوية، وانفتاحيا عمى باقي الثقافات العالمية
. (1)األزمات وكل الكوارث التي تصيب المجتمعات

: التخطيط واتخاذ القرار

يعتبر التخطيط الخطوة األولى في اإلدارة وال يمكن لمؤسسة أن تنجح وتستمر ما لم تعتمد أسموب التطوير  
لتبلئم الظروف والمتغيرات وجمع البيانات وكافة المعمومات والتفكير العميق والتنبؤ بالمستقبل واختيار األفضل 
واستخدام الفروض التي ليا عبلقة بالمستقبل، وىذا ما يمكن وصفو نشاط عقمي تتم من خبللو صناعة ورسم 

الخطط المستقبمية بما يتماشى مع طبيعة كل مرحمة من المراحل، ووفق تجارب من سبقنا فأنو ال يمكن الوصول 
إلى اليدف بدون تخطيط ورقابة وتصحيح لكل الخطوات وكمما واجيتنا الظروف الغير مبلئمة نتصدى ليا 

بخطط كانت قد وضعت من البداية ألنَّيا متوقعة ووضعت ليا كل االستعدادات، فالعاممون في مجال التخطيط 
يضعون في أولوياتيم جمع المعمومات ووضع فرضيات وحمول لكل ما يتوقع حدوتو لكي ال يفاجؤون بالمشاكل 
التي من المتوقع حدوثيا ، فيذه ىي مرحمة التفكير العميق الذي تسبق التنفيذ فيو جيد موجو ومقصود ومنظم 
تسخر فيو كل االمكانيات والموارد والطاقات والقوى البشرية وفي فترة زمنية محددة ووفق الخطط الموضوعة 

بالخصوص، وقد يكون التخطيط مركزيًا أو ال مركزيًا، حيث يكون التخطيط المركزي بالشكل اليرمي تحدد فيو 
المعايير والنتائج المتوقعة وتجمع فيو كافة المعمومات، أما التخطيط البلمركزي فإنَّ العمل يكون تشاوريًا بين 

الرئيس واألعضاء يشترك الجميع في كل خطواتو، وتزداد الحاجة اليوم لتطبيق معايير الجودة لموصول ألفضل 
النتائج ، والتخطيط اليومي سمة من سمات عصرنا الحاضر وبدونو ال يمكن أِلُمة من األمم أن ترتقي وال لشعٍب 

من الشعوب أن يصل إلى مصاف الدول المتقدمِة، فبل تنمية بدون تخطيط إعبلمي يتولى ميمة حشد اليمم 
وتسخير كافة الموارد البشرية والمادية من خبلل وحدة العمل اإلعبلمي بكافة صوره وأشكالو واستغبلل جميع 

. (2)قنوات االتصال وجعميا في خدمة التنمية

                                                           
1
. امحمد مالكي، الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي. د((

2
. عبدالرزاق الديلمي، التخطيط اإلعالمي. د  ( ( 
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 فحسن التخطيط وجمب الخبرات واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة ىو سمم النجاة وطريق المستقبل الواعد، 
وىذا يتطمب إرادة قوية ورغبة في التغيير وىدفًا واضحًا وتكاثفًا لمجيود لتذليل كافة الصعاب وحل جميع المشاكل 

افتقارىا إلى التي تواجو الدول النامية وىذه المشاكل تكاد تكون نفس المشاكل في جميع الدول وتتمخص في 
التنسيق الواضح الذي يتماشى مع متطمبات البناء االجتماعي والسياسي، وىناك ضعف البناء القومي وغياب 

مفيوم المواطنة بسبب غياب الوعي والثقافة السياسية، وىناك ضعف في مؤسسات الدولة وانعدام البنية التحتية 
وفساد عام وانعدام المشاركة الجماعية في خطط التنمية بسبب ىيمنة فئة معينة عمى مشاريع التنمية وعميو  فيم 
دائمًا يسعون إلى االحتفاظ بمكانتيم ألطول فترة ممكنة ويحتكرون االمتيازات ويحاولون االستفادة من المشاريع 
االقتصادية واالجتماعية لمصمحتيم، باإلضافة إلى المركزية في اتخاذ القرارات التي تتخذ عمى المستويات العميا 

دون مراعاة لؤلشخاص الموجودين في المستويات الدنيا، يضاف إلى ذلك انتشار األمية، وانخفاض المستوى 
الصحي، وارتفاع معدل الوفيات، وتشغيل األطفال،والنقص الحاد في الكوادر الوطنيةوعدم توفر فرص عمل 
مبلئمة ليم ، االمر الذي يضطرىم لمخروج باتجاه دول أخرى فالكثير من العمماء مندول العالم النامية خرجوا 

بحثًا عن فرص عمل أفضل وظروف أحسن ومستقبل أضمن ليموألوالدىم،  ويوجد بتمك الدول صراعات مسمحة 
وعدم االستقرار، والكثير من الدول النامية تعاني من ضعف اإلنتاج الصناعي، ودوام المديونية، وانتشار البطالة، 

وقمة المدخرات، والتفاوت في توزيع الدخل، وانخفاض في معدالت النمو، وأغمب الدول النامية تابعة منذ القدم 
لمدول الكبرى فيي التي تٌنِصب الحكام وتتحكم في اقتصاديات تمك الدول فالقرار السياسي جممًة وتفصيبًل  يرسم 
في تمك الدول المييمنة، وتصنف حكومات الدول النامية عمى أنَّيا احتكارية لمسمطة، وبالتالي فإن أغمبية الدول 

النامية تحكم من نخب سياسية تحتكر السمطة السياسية وكل أوجو الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والشعب يكون بعيدًا كل البعد عن المشاركة الديمقراطية في الحياة السياسية، األمر الذي يخل دائمًا بمسألة 

. التنمية السياسية التي يعول عمييا كدعامة من دعامات التنمية

ويمكن مبلحظة وجود تباين في درجة التطور بين الدول النامية، ويتضح ذلك جميًا من خبلل المؤشرات 
لقيام الدولة القانونية، تمك الدولة  االقتصادية في كل دولة، وعميو يجب عمى المسؤولين ان يضعوا حجر االساس

التي تطبق القانون عمى الجميع دون استثناء، تشمل الحاكم والمحكوم تحت ضوابط قانونية منصوص عمييا 
مسبقًا يتساوى فييا الجميع وبالتالي تتحد مراكزىم القانونية عمى نحو واضح وصريح مع ضرورة وجود دستور 

لمدولة يضعو الشعب وفق المتعارف عميو وبما ال يخالف الدين والعرف، بل أنَّ نصوصو يجب ان تكون وفق ما 
،ونشر قيم االسبلم والعمل عمى جعميا عالميو، وعدم (صمى اهلل عميو وسمم)نص عميو كتاب اهلل وسنة رسولو 

حجر الدين في الطقوس الدينية ، وبيان سماحة اإلسبلم واالقتصاد اإلسبلمي والمصارف االسبلمية والمعامبلت 

                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 

  .



 2018  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   يونيو 
  

92 

يجاد الحمول لكل قضاياىم وىذا  اإلسبلمية والتفاعل مع قضايا الناس واالندماج معيم في جميع شؤون الحياة، وا 
عجازه حيث يقول البارئ عز وجل في سورة االنعام اآلية  مَّا َفرَّْطَنا ِفي اْلِكتَاِب ِمن ()38)من كمال ىذا الدين وا 

،وأن يوجد نص دستوري واضح ينظم آلية انتقال السمطة، يتم احترامو من قبل الجميع، وضرورة إجراء (َشْيٍء 
إن توسيع ظاىرة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحمية حقيقية تتسم بالشفافية وتسمح بالتعبير الحروفق إرادة الناخبين

تبعّية اقتصاديات الدول النامية القتصاديات الدول المتقدمة وارتيانيا في أحضانو، مقابـل ركود وتراجع في 
معدالت النمو االقتصادي، كل ىذه األمور اخضعت تمك الدول لمديون الخارجية ، وأصبحت أسيرة المساعدات 
والقيود من الدول  المتقدمة، وىذا من شأنو أن ينتقص من حرياتيا ويجعميا مرتينة القتصاديات تمك الدلوفين 

اآلونة األخيرة اشتير بين الباحثين مصطمح العولمة وأصبح ىو أكثر الترجمات شيوعًا بين أىل الساسة 
كسابو الصبغة العالمية وتوسيع دائرتو  واالقتصاد واإلعبلم وتحميل الكممة بالمعنى المغوي يعني تعميم الشيء وا 
ليشمل العالم كمو، إننا ال نجد اليوم معنى وأحد لمعولمة، حتى إننا ال تجد تعريفًا جامعًايحوي جميع التعريفات 
وذلك لغموض مفيوم العولمة، والختبلف وجيات نظر الباحثين فتجد لبلقتصاديين تعريفًا، ولمسياسيين تعريفًا، 

التعاون ” :ولبلجتماعيين تعريفًا، ويمكن تقسيم ىذه التعريفات إلى ظاىرة اقتصادية عرفيا الصندوق الدولي بأنيا 
االقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحّتمو ازدياد حجم التعامل بالسمع والخدمات وتنوعيا عبر الحدود 

، إضافة إلى رؤوس األموال الدولية واالنتشار المتسارع لمتقنية في أرجاء العالم كمو، وىيمنة أمريكية واضحة 
المعالم واالتجاه،  ويمكن تفسيرىا بأنيا سياسة العمل عمى تعميم نمط حضاري يخص بمدًا بعينو، وىو امريكا، 

عمى بمدان العالم أجمع، وىي بيذا التعريف تصبح العولمة دعوة إلى تبنى إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة 
الييمنة األمريكية عمى العالم، وثورة تكنولوجية واجتماعية، وتعني التطور الصناعي والتقني الذي يغزوا العالم 
أجمع، وكما لمعولمة من محاسن فميا من العيوب ما اهلل بو عميم فيي انسبلخ عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات 
لغاء شخصيتيا وكيانيا وذوبانيا في اآلخر،والعولمة تنفذ من خبلل رغبات األفراد والجماعات بحيث  األمة وا 

تقضي عمى الخصوصيات تدريجيًا من غير صراع إيديولوجي، وىي اعتقاد المرءأن حقيقة وجوده محصورة في 
فرديتو، وفقدان الشعور باالنتماء لوطنو وأمتو، مما يفقده ىويتو، فالعولمة عالم بدون دولة، بدون أمة، بدون وطن 

إنو عالمالشركاتوالمؤسسات والشبكات العالمية، فبل مكان لمضعيف، وليس ىناك مكان لمجيل، ولكي تمحق 
بالركب البد من إرادة قوية وعزيمة صادقة وشحذ لميمم، وتآلف بين كافة مكونات المجتمع نحو ىدف واضح 

التنمية عمى إحداث نوع من التغيير في المجتمع الذي تتوجو إليو، و بالطبع فيذا التغيير من  وتعمل وجمي،
الممكن أن يكون ماديًا يسعى إلى رفع المستوى االقتصادي وتكنولوجيا جمب أحدث التقنيات، و قد يكون معنويا 

. يستيدف تغيير اتجاىات الناس و تقاليدىم وميوليم

 : التنمية المستدامة

نعرف التنمية المستدامة بأنيا عممية ديناميكية مستمرة تنبع من المجتمع وتشمل جميع االتجاىات، تيدف إلى 
تبديل اليياكبلالجتماعية وتغيير المراكز وتحريك اإلمكانيات بعد حصرىا وتوجيييا التوجيو الصحيح لتحقيق 



 2018  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   يونيو 
  

93 

ىدف التغيير في  بناء دعائم الدولة العصرية وذلك من خبلل تكافل القوى البشرية لترجمة الخطط العممية 
التنموية إلى مشاريع فاعمة تؤدي نتائجيا إلى إحداث التغييرات المطموبة ونتج عن التطورات العممية والتقدم 

التكنولوجي خبلل النصف الثاني من القرن العشرين، ظيور شكل جديد من الحضارة اإلنسانية تميزت بتحقيق 
إنجازات مذىمة في تقنيات الحاسوب ووسائل االتصال فضبل عن عدد آخر من اإلنجازات التقنية التي حازت 

عمى اىتمام كثير من المراقبين، لكنيا في الوقت نفسو أىممت المشاكل المتعمقة بفرص بقاء اإلنسانية في ظروف 
األزمات البيئية الكونية المصاحبة ليذه الحالة الجديدة من الحضارة حيث يمكن مبلحظة االنخفاض النسبي في 

اىتمام المسؤولين والمجتمع السياسي بتمك المشاكل خاصة في ظل غياب طريق واضح لحل تمك المشاكل 
البيئية، ويجدر بنا المقام ىنا أن نعِرج عمى التنمية المستدامة التي تعني، تنمية اقتصادية واجتماعية، ال 

اقتصادية فقط، تجعل اإلنسان ىدفيا وغايتيا، وتتعامل مع العناصر البشرية واالجتماعية لمتنمية باعتبارىا 
العنصر المييمن، وتنظر لمطاقات المادية باعتبارىا شرطًا من شروط تحقيق ىذه التنمية شريطة أن تمبي التنمية 

حاجات المواطنين دون التفريط في اىمال مستقبل االجيال القادمة، بيذه الصيغة تكونا لتنمية موجية لفائدة 
المجتمع بأسره وىذا ما يجعميا تتسم بطابع االستدامة وىي اليوم أسموبًا من أساليب التنمية التي يفرضو اعمينا 

التطور المتسارع يوميًا وفي جميع المجاالت الذي يستحيل المحاق بو ما لم تسخر كل اإلمكانيات لمواكبتو 

: التنمية االقتصادية وعالقتيا بالبيئة 

أسيمت التطورات المصاحبة لمتقدم الصناعي تنامي العديد من المشاكل ذات الطابع البيئي، حيث أصبحت 
قضايا التدىور البيئي والتصحر والفقر وانعدام العدالة والدفء الكوني واالنفجار السكاني وتزايد معدالت انقراض 
الكائنات الحية، واألمطار الحمضية وما حدث لطبقة األوزون من تبلشي، وتموث الماء واليواء والغداء وتفشي 
األمراض ال سيما ارتفاع نسبة مرض السرطان والسكر والضغط وغيرىا من األمراض، مما يضع الكثير من 
التساؤالت حول التنمية االقتصادية وعبلقتيا بالبيئة وعن النمو المتزايد في الجانب االقتصادي عمى حساب 
المقدرات البيئية والنظم االجتماعية وتحاول حركة االستدامة اليوم تطوير وسائل اقتصادية جديدة تكون قادرة 

عمى تمبية احتياجات الحاضر وتتمتع باستدامة ذاتية عمى األمد الطويل خاصة بعدما أتضح أن الوسائل 
المستخدمة حاليا في برامج حماية البيئة القائمة عمى استثمار قدر كبير من المال والجيد لم تعد مجدية نظرًا ألنَّ 
المجتمع اإلنساني ذاتو ينفق مبالغا وجيودًا أكبر في شركات ومشاريع تتسبب في إحداث مثل تمك األضرار وىذا 

التناقض القائم في المجتمع الحديث بين الرغبة في حماية البيئة واستدامتيا وتمويل الشركات والبرامج المدمرة 
لمبيئة والحروب وما يصاحبيا من دمار وتموث تستخدم فييا المواد اإلشعاعية واألسمحة المحرمة دوليًا مما يجعل 

. الحاجة ممحة لوضع استراتيجيات أشمل تتضمن حماية كوكبنا من أي آثار بيئية
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: ثقافة الوعي الصحي 

تعتبر ثقافة الوعي الصحي من أىم الثقافات، ألن التنمية في البشر ىي من أىم أواصر وعرى التنمية بل ىي 
عمادىا وركيزتيا وال يمكم لدولة أن تنيض دون أن تيتم بالجانب الصحي فيو المعول عميو في كل الميادين، 
وىنا يكون لئلعبلم الدور الرائد في ذلك حيث تقع عميو المسؤولية الكبرى في توجيو المواطنين وتحديرىم من 
األشياء الضارة كاألغدية المموثة من عدميا وبيان المفيد منو والضار، وتجنب المواد الغذائية المروية بمياه 

المجاري، وكذلك تجنب شرب المياه المموثة، ويقع الدور االساس في ىذا الموضوع عمى أجيزة الدولة من حرس 
بمدي ومشرفين صحيين وأجيزة رقابية ، وما نشاىده اليوم ىو فوضى عارمة حيث تدخل المواد الغذائية من شتى 
دول العالم وكذلك األدوية دون رقيب وال حسيب وال ضمير وال رادع، وىنا تزداد أىمية أن يكون المواطن مثقفًا 
لكي ينتبو لنفسو وأُلسرتو وذلك بأن يدقق عند شرائو لممواد الغذائية فعميو أن يكون يقظًا متفطنًا ألنَّو في بمد ال 
رقيب فييا إال اهلل العزيز الحكيم، وال يوجد إال قمة يحاولون اإلصبلح ولكن ال قدرة ليم عمى مواجية ىذا المد 
المتنامي من الفاسدين ، ناىيك عن المنافذ المفتوحة عمى مصرعييا وكثيٌر من المسؤولين باعوا ذمميم ودينيم 
بحفنٍة من المال، وأضف إلي ذلك الزراعة العشوائية حيث ال رقيب وال مرشدين زراعيين حيث يضع المزارعون 
األسمدة الكيميائية دون رقابة وأكثرىا منتيية الصبلحية، وأينما اتجيت ال تجد إال فسادًا ، ومن ذلك أماكن ذبح 
الحيوانات وما فييا من كوارث وكذلك مذابح الدجاج، وقد شاىدنا أشياء في تمك األمكنة وحاولنا تصويرىا لنعزز 
بيا ىذا البحث ولكن منعنا بالقوة وبعد ذلك حاولنا أن نسأل عن المستندات الصحية لمعمال االجانب فبل رقيب 

وال مجيب ويقف المسؤول عاجزَا ال يستطع أن ينطق ببنت شفة ولو حاول الكبلم ربما فقد حياتو ، ناىيك عن ما 
تسمعو من شتائم، وأغمب العمالة أجانب من مختمف الجنسيات وبعض الجنسيات أغمب سكانيا مصابين بمرض 

التياب الكبد الفيروسي ولكن ال مجيب، ولك أن تضيف إلى معموماتك المواد الغذائية والخضروات المعروضة 
في الطرقات وصناديق مياه الشرب الببلستيكية المعرضة ألشعة الشمس وما تحدثو الحرارة من تفاعل مع المواد 
الببلستيكية والنقل العشوائي حيث تنقل المحوم في سيارات خاصة من أماكن الذبح وىي غير مجيزة لمنقل والتي 

من المفروض أن تكون تحث درجة حرارة معينة ، وأضف إلى ذلك الحميب ومشتقاتو وكيفية نقمو وغير ذلك 
الكثير، والعديد من تجار الحقيبة يحممون األدوية في سياراتيم الخاصة غير مراعين لدرجات الحرارة التي تغير 

من طبيعة المادة الكيميائية وتفقدىا خواصيا، ويجدون بالمقابل أصحاب صيدليات يشترون منيم وزبائن ال حول 
ليم وال قوة، وىذه التجارة األشد خطرًا عمى الناس وىي من أبشع أنواع التجارة لما تسببو من أمراِض وىم في 

. (1)غفمِة من أمرىم، وعمى اإلعبلم تقع المسؤولية الكبرى في تبيان الحقائق ونشرىا وتقديم النصح لممواطنين

 

 

                                                           
1
. ، وزارة االسكان والمرافق، الكود المصري الستخدام مياه الشربمصر ((
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: النتائج والتوصيات 

من الواضح جدًا ووفق تقارير مصرف ليبيا المركزي وجود تراجع في معدل النمو االقتصادي لمدول العربية، 
م،كمثال لذلك حيث نبلحظ وجود عجز في الميزانية لمدولة الميبية في 2014م، وتقرير2013نذكر منيا تقرير 

لى الواقع المعاش يومياإذ .(1) مميار دينار ليبي22.3 م ، بمغ 2014 مميار وفي سنة 8 م، بمغ 2013سنة  وا 
نرى مدى التردي الذي وصمت إليو الببلد ، وىنا عمينا أن نشير إلى أن الرغبة في النجاح ىي أمنية لجميع 

الدول النامية، ولكن ىذه الرغبة تحتاج إلى أيدي مخمصة وتكاثف لمجيود، ولكي يتحقق ذلك يتطمب من 
المختصين إعداد خطة واضحة المعالم يتبناىا جميع أفراد الوطن توضع من قبل الخبراء والمصممين تتفق مع 
االستراتيجيات الدولية بحيث ال تصطدم مع القوانين واالتفاقيات الدولية وال برامج األمم المتحدة وأن يسخر ليا 

كل اإلمكانيات والخبرات العالمية، فأي خطط مستقبمية لن يكتب ليا النجاح ما لم تكن ىناك قيادة رشيدة 
وسياسية بارعة ونخبة ليم نظرة ثاقبة تحسن تطبيق تمك الخطط ببراعة فائقة تترجم البرامج عمى ارض الواقع 

تراعي األولويات وتتوقع النتائج وتحسن تقويميا ومراجعتيا وتقود البمد إلى بر األمان، ولو طبقنا  ىذه المفاىيم 
عمى واقعنا المعاش في بمدنا ىذا ليبيا نجد أن الرغبة والعزيمة عند بعض المسؤولين موجودة واإلمكانيات المادية 
متوفرة إلحداث تنمية شاممة والنيوض بيذا البمد ، ولكن تبقى المشكمة الحقيقية وىي ثقافة المجتمع وىو ما نعول 

، وليذا يجب أن نركز عمى تغيير (أن التخمف ىو حالة ذىنية)عميو اواًل وأخيرًا، وكما ذكر الكثير من العمماء
العقمية السائدة في مجتمعنا اآلن، وما نشاىده اليوم من فساٍد مستشٍر في كل أوصال الدولة، وثقافة دخيمة نمت 

وترعرعت بين مختمف أرجاء الوطن حيث سادت ثقافة حب الذات والعنصرية المقيتة والكراىية والصراعات 
بسبب االتجاىات السياسية وكل حزِب يكيل لآلخر االتيامات ويرميو بأبشع النعوت في سبيل أن يستأثر ىو 

بالمشيد دون سواه وتكون لو اليد الطولة ولم ينظروا إلى وطٍن تيوي بو الريٌح في مكاٍن سحيٍق حيث ال قيم وال 
مبادئ  إال ما رحم ربي، فسرت بين أرجائو تمك اآلفات سريان الناِر في اليشيم فتمظى من لييبيا الجميع، 

وافسدت الحرث والنسل وأكمت األخضر واليابس، وأخذ كل فريق يصب جام غضبو عمى خصومو، ويرميو بأبشع 
االتيامات فضاعت المصمحة العامة وأصبح الحديث عن اإلصبلح ضربًا من الخيال، ولكي ال نقف موقف 

حداث تغييرًا جذريًا بجيود  المتفرج أو الشامت، عمينا أن نحاول إنقاد ما يمكن إنقاذه بنبذ الفرقة وتوحيد الجيود وا 
: كل المجتمع دون استثناء ألحد، ولكي نحقق ما نصبو إليو  نوصي في ىذه الدراسة بما يمي

تركيز كل الجيود عمى تغيير العقمية الحالية وىذا ال يتأتى إال بتسخير كافة وسائل اإلعبلم لنشر ثقافة حب  – 1
الوطن أواًل وأخيرًا وتقديمو عمى حب الذات والبعد عن النظرة الضيقة المتمثمة في القبمية والعنصرية التي تُفتت 

. أوصالو

. يوجد تنوع في المجتمع الميبي يحوي مختمف الثقافات يمكن استغبللو إلثراء كافة الميادين بخبرات متنوعة–2

                                                           
1
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استغبلل البرامج الدينية وخطب المساجد في توجيو المواطنين لمقيم الدينية واألخوة والمحبة ونبذ الفرقة – 3
. والصراعات

تطبيق مبدأ المشاركة لمجميع، وكذلك جانب العدالة في التنمية وأن توزع السمطات وكافة الخدمات عمى - 4 
. البمديات والبعد عن المركزية

تسخير كافة االمكانيات إلحداث تغييرًا جذريًا ووضع الخطط والبرامج المخطط ليا وفق أحدث  – 5
. االستراتيجيات المتبعة واالستفادة من خبرات من الدول المتقدمة

العمل عمى إقامة الندوات وورش العمل وتشجيع الباحثين واالىتمام بالتدريب في الداخل والخارج ومراجعة –6
.المناىج المدرسية ومنح الجوائز والمكافئات لممتفوقين  

 
 :الخالصة 

عطائيا االولوية من قبل  يعتبر ىذا البحث امتدادًا لدراساٍت سابقٍة والذي أشرنا فيو إلى ضرورة االىتمام بالثقافة وا 
صانعي القرار في الدولة واالىتمام بالفرد الذي ىو المبنة األولى واألساس من حيث تييئة سبل العيش والتعميم 
والبيئة المبلئمة وحرية التعبير بما ال يمس الدين والعرف وضرورة توفر األمن والسمم األىميين واالنفتاح عمى 

يبلء التدريب والدراسة بالخارج أىمية بالغة وتسخير اإلعبلم ليساىم في زيادة الوعي لذا  حضارات االمم االخرى وا 
المواطن، وكمما زاد المستوى التعميمي والثقافي لدى األفراد كمما تييئة فرص التنمية والمحاق بمصاف الدول 
المتقدمة وىو واليدف االسمى والغاية القصوى، وىذا ال يقاس بالكم ولكن يقاس بالجودة، ومؤشر ذلك ىو 

معدالت النمو في البمدان ومدى ازدىار اقتصاداتيا، وكما الحظنا من خبلل التقارير الدولية التي تشير إلى تدني 
الحالة االقتصادية وىبوط في معدالت النمو لمدول العربية وكذلك عجز الميزانية في الدولة الميبية خبلل السنوات 
الفائتة والتي ذكرىا مصرف ليبيا المركزي في تقاريره ، وكمما انتقمنا من ثقافة الصفوة إلى ثقافة المجتمع نتج عن 

ذلك بيئة خصبة تسيل لواضعي االستراتيجيات المستقبمية سبل تطبيقيا لتعطي نتائج باىرة وىذا ىو الطريق 
السميم الذي يوصمنا إلى مصاف الدول المتقدمة، وخبلصة القول انَّ الثقافة تمثل حجر الزاوية في التنمية و 
تيدف إلى البحث عن كيفية لفت انتباه النخب وقيادات المجتمع والمخططين اإلنمائيين بخطورة إىمال دور 

إعداد اإلنسان وبناؤه البناء القويم : الثقافة كركيزة ميمة من ركائز التنمية الشاممة، ان لمثقافة أىدافًا تنموية أىميا
حيث تساىم في تطوير رأس المال البشري المتاح لممجتمع، فالشخص المتعمم المثقف ىو أكثر عمقا من 

الشخص المتعمم الغير مثقف مما يجعمو األفضل وذلك وفق المنطق العممي البسيط فالمعمومة الثقافية تتميز عن 
المعمومة التعميمية المتخصصة في كونيا قادرة عمى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العقول البشرية دون أي 

عناٍء، أمَّا المعمومة المتخصصة فيي تبقى في نطاِق محصوٍر بين المتخصصين، كما أّن الثقافة تستخدم 
أساليب ووسائل اتصال يمكن أنَّ يتفاعل معيا كل أفراد المجتمع بغض النظر عن المستوى التعميمي الذي وصل 
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إليو، وعمى ىذا األساس وتأسيسًا عمى ما سبق ذكره يجدر بنا أن نحشد الطاقات ونأخذ العبر ممن سبقنا من 
. األمم ونطبق الخطط والمعايير التي تتناسب مع طبيعة أمتنا من أجل غٍد أفضل نصبو إليو جميعاً 
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