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تمييد:
الكتابة عن الثقافة وأحواليا ليس باألمر اليسير فيي عممية صعبة ومعقدة ،التساع
مجاليا وتداخل تعاريفيا ،وامتدادىا عبر التاريخ الذي بدأ بأول وجود لإلنسان عمى األرض،
الثقافة ىي اإلنسان بأبعاده اإلنسانية والنفسية والمادية واالجتماعية ،فيو يصنع الثقافة ويبدعيا،
ويكيفيا لمصالحو االجتماعية ،الثقافة مرتبطة
وىو أيضا يتمقى الثقافة من بيئتو القريبة والبعيدة ّ

بالتعمم أكثر منيا بالتعميم ،كما ّإنيا العامل المشترك بين األمي وبين المتعمم .والثقافة نظام
ألن الثقافةسبقت كافة مجاالت النشاط البشري فمقد راكمتمفاىيم
مفتوح ال حدود لو وال نياية .و ّ

ويرجع أغمب الباحثين
كثيرة يحتاج الباحث إلى تفكيكيا واعادة تركيبيا بما يناسب غايات بحثوُ .

بأن مشاكل العالم العربي ليست مشاكل سياسية أو اقتصادية في المقام األول بل إلى أزمة أو
ّ
احتقان ثقافي ،فأي تغيير في المجتمع ال بد لو من مرجعية ثقافية تسانده وتدعمو وتعطيو
الشرعية ،وتستمد ىذه المرجعية أصوليا من تراكم الخبرة اإلنسانية عمى مدى التاريخ ،وفي
حديث صحفي أجرتو صحيفة الوسط البحرينية في عددىا ( ):6:من أبريل 3116م ،يؤ ّكد
السيد حسين فضل اهلل بأن األساس في التنمية ىو الفعل الثقافي ،قبل أن يكون ًّ
تجميا أو
اقتصاديا أو ماديا ،وقبل أن ينطمق كحركة سياسية ،وكمما كانت الثقافة حيوية أكثر وغير
محاصرة بقوة وأغالل التخمف ،وكمما كانت منفتحة فإنيا تقود إلى تنمية متوازنة وسميمة عمى
مختمف الصعد.
وىذه الورقة أقرب إلى مداخمة تستطمع الحالة الثقافية في قطر منيا إلى ورقة بحثية
تعتمد عمى أدوات البحث العممية المتعارف عمييا في ىذه الحاالت .فيي تستقرئ الحالة من
موقع المراقب لمسيرة النشاط الثقافي الحديث في قطر،الذي يواجو مثل غيره من الباحثين
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صعوبة توفر المراجع والدراسات حول ىذا الموضوع وبالتالي اعتمد عمى خبرتو وانطباعو
المباشر ليذا الشأن.
واألمر اآلخر الذي يواجو من يتناول الكتابة عن الثقافة ىو صعوبة الفصل ،بين ثقافات
الشعوب حيث تتولّد ىذه الثقافات باالحتكاك والتداخل وانتقال األفكار والعادات فيما بينيا،
والحالة القطرية غير مستثناة من ذلك حيث تتشكل ثقافة أىميا الخاصة من الثقافة العربية
واإلسالمية واإلنسانية ،ويظير ذلك في آدابيم ومالبسيم وطعاميم وأغانييم وغيرىا من المسائل
الثقافية.
ونظر الرتباط الثقافة القطرية بطريقة مباشرة بالثقافة العربية ،فمقد واجيت ذات المعوقات
ًا
والصعوبات والتحديات التي تواجييا الثقافة األم ،وبالتالي ال يمكن فصل تحميل وتشخيص
الثقافة القطرية بمعزل عن ثقافتيا العربية األصمية ،وما يقع عمى الثقافة العربية من إيجاب
وسمب ،سينسحب بالتالي عمى الثقافة القطرية.

مدخل لتعريف بعض المصطمحات
لقد اختمف تعريف مصطمح الثقافة وذلك باختالف المنطمق والرؤية الذي ُينظر منيا إلى

أن تعاريف الثقافة تنطمق حسب وجية نظر مدرستين.
ىذا المفيوم .ويقر الباحثون ّ

المدرسة الغربية التي ترى أن الثقافة ثمرة فكر ،والمدرسة الماركسية التي ترى أن الثقافة
جوىرىا ثمرة المجتمع .ولقد اعتمد معظم الباحثين في مجال الثقافة التعريف الذي جاءت بو
اليونسكو وىي "جميع السمات الروحية والمادية والفكرية التي تميز مجتمعا بعينو أو فئة
اجتماعية بعينيا ،وتشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة ،كما تشمل الحقوق األساسية
لإلنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات ،وتمنح الثقافة اإلنسان القدرة عمى التفكير في ذاتو
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وتجعل منو كائ ًنايتميز باإلنسانية المتمثمة بالعقالنية والقدرة عمى النقد وااللتزام األخالقي.
وعن طريقيا ييتدي إلى القيم ويمارس االختباء .وىي وسيمة اإلنسان لمتعبير عن نفسو
والتعرف عمى ذاتو كمشروع غير مكتمل واعادة النظر في إنجازاتو والبحث عن مدلوالت
جديدة ،وابداع أعمال يتفوق فييا عمى نفسو ،وال تختمف التعريفات العديدة عن الثقافة عن
دودا عميو.
تعريف اليونسكو ،إما نقال عنو أو تعديال مح ً
التثاقف:
مصطمح التثاقف ،كما جاءت بو العديد من األدبيات الثقافية يعود إلى اإلقرار أنو ليس
ىناك ثقافة واحدة سائدة .وىي وسيمة أكثر منيا مصطمح ،حيث ُيعرف التثاقف بالعممية التي
ِ
المييمن عميو ،حيث يقوم
المييمن ،وثقافة الضعيف
تكشف عن الالتكافئ بين ثقافة القوي
َ
الطرف القويبتنميط وتكييف ثقافة الطرف األضعف تحت ما ُيسمى فكرة التثاقف ،وعن طريقو

التثاقفيجري فرضنمط ثقافي عمى ثقافة معينة .وعادة ما يؤدي التثاقف إلى مفيومين متداخمين
مع بعضيما ،وىما مفيوم اإلحالل الثقافي ومفيوم التبعية الثقافية .ويعني اإلحال ل الثقافي
ىو استبدال ثقافة ما بثقافة أخرى سواء كانت ثقافة غريبة عن المجتمع أو عقيدة دينية أو
سياسية وىو يعني أيضا تحويل ثقافة اآلخر إلى نسخة كربونية ومطابقة لو ،سواء ألسباب
اقتصادية أو سياسية أو عقائدية ،وعادة ما يكون المدخل إلى اإلحالل الثقافي باستبدال المغة
القومية بمغة أخرى ومنيا إلى بقية األشكال الثقافية ،وربما يسوقاإلحالل الثقافي عمى أساس
حوار بين الثقافات لكنو ما ينتيي عادة إلى إحالل وفرض ثقافة عمى أخرى.
والمفيوم اآلخر المرتبط بالتثاقف ىو التبعية الثقافية وتعني انقياد ثقافة أمة إلى ثقافة أمة أخرى
ألسباب اجتماعية أو عممية.
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الواقع الثقافي في قطر
عادة ما يميز الباحثون بين ثالثة أنواع من الثقافة السائدة في المجتمع الخميجي:
 .2الثقافة األصمية التي سادت ما قبل ظيور النفط؛
 .3الثقافة التي ىيمنت بعد ظيور النفط وىي ثقافة وافدة؛
 .4الثقافة التوفيقية بين الثقافتين األصمية والوافدة.
لقد ارتبط اإلنتاج الثقافي في مرحمة ما قبل النفط بعالقة اإلنسان المباشرة حينيا بالمين التي
كان يمارسيا من صيد وغوص وقنص ورعي وزراعة ،فأنتجت الغناء والرقص والحرف اليدوية،
والسموك االجتماعي المترابط والمتجانس بعضو ببعض ،وحتى تمك الثقافة المستوردة التي كانت
تحتميا ظروف السفر والتجارة ،كان اإلنسان قاد ار عمى تطويعيا وتكييفيا لمثقافة األم،أما الثقافة
التي سادت ما بعد ظيور النفط كما يشير ليا الباحث السعودي فضل األيوبي في بحثو بعنوان
"دور الثقافة في التنمية االجتماعية" والمنشور في مجمة جامعة الممك سعود عام 3115م ،ىي
ثقافة جديدة وضعيفة الصمة بتم ك الثقافة التي طبعت السكان بطابعيا ما قبل النفط ،وىي ثقافة
في مجمميا وافدة حممتيا إلى الخميج التطورات االقتصادية واالجتماعية ،والتي تمثمت في دخول
تقنيات جديدة ،والخبراء العاممين فييا والتكنولوجيا المستوردة التي حممتمعيا خصائص الثقافة
التي أنتجتيا.
لقد تمكنت ضخامة وكم الثقافة المستوردة من تعطيل اإلنتاج الثقافي إلنسان ىذه
المنطقة وأصبح غير قادر عمى مواجيتو أو حتى تكييفو بسيولة لمتطمباتو الحياتية ،وتمكنت
الثقافة الجديدة المستوردة من التأثير عمى نمط وسموك الحياة في ىذه المنطقة ،وتحولت الثقافة
إلى تراث يحتفى بو وال يمارسو بطريقة اعتيادية وطبيعية.
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استمدتالثقافة القطرية ،مثميا في ذلك مثل دول الخميج األخرى،ثقافتيا من البيئتين
لقد
ّ
البحرية والبرية ،وىاتان البيئتان ،وان بدتا متباينتان ،إال أنيما عند القطريين تمثالن بيئة واحدة
تنفتح األولى عمى الثانية ،وتنفتح الثانية عمى األولى فمقد عرف القطريون بيئة البر والبحر في
دائما عند القطريين ،السيما في السموك،
آن واحد ،فثقافة البحر وثقافة البر حاضرتان ً
والتصرف ،واإلبداع ،فعندما تنتيي مواسم البحر يتوجو القطريون إلى مواسم البر ،وقد ساعدت

مساحة قطر الصغيرة عمى تقصير المسافات بين أطرافيا مما ساعد انتقال مواطنييا بيسر
وسيولة بين مناطقيا ،ولقد ساعد ىذا االنتقال والتواصل عمى التداخل واالندماج بين السكان،
كما أن قرب خصائص وتجارب الثقافة البحرية ،إلى الثقافة الصحراوية قرًبا قد يصل إلى حالة

احدا ألىالي قطر ،ولقد
ًا
من االندماج بين أىل البحر وأىل البر .وىي ما جعميا
مصدر ثقافيا و ً
استمدوا منيا رموزىا ومضامينيا وحكاياتيا
توارث القطريون تمك الثقافة المشتركة ًأبا عن جد ،و ّ

وأساطيرىا تتناقمو األجيال فيما بينيا ،وانعكس ذلك في أشعارىم وأغانييم ورقصاتيم ومالبسيم

ومسمياتيم وسموكيم اليومي وىيئة منازليم وكافة جوانب حياتيم المعيشية.
لقد نتج عن تعامل الناس مع شؤون البحر فنونا غنائية وأىازيج ورقصات واحتفاليات
خاصة عند ذىاب الناس في رحالت الغوص الطويمة وعند عودتيم .كما فعل التجار الذين
كانوا يتاجرون مع شعوب ذات ثقافات متنوعة ويعودون بثقافات غير معروفة عند األىالي
المحميين ،لكنيم قبموا الكثير منو وكيفوه حتى أصبح جزًءا من ثقافتيم المحمية ،وفي ذات الوقت
ساىمت الصحراء بفنونيا الغنائية وأشعارىا وسموكيا العربي األصيل في إثراء الثقافة الوطنية.

لكن الثقافة القطرية وبعد اكتشاف النفط واشتغال أىل البحر وأىل البر بالمصدر الجديد لمعمل
تحديا كبي ار في مواجيةالثقافات الجديدةالقادمة مع األفراد والمياجرين الجدد أو
والثروة واجيت
ً
مع المنتوجات الحديثة .ولقد أثّرت الثقافات الجديدة الوافدة عمى تقميص دور القبيمة المركزي مع
تصاعد دور الحكومة المركزي عن طريق مؤسساتيا التعميمية والثقافية والسياسية واالجتماعية،
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وغيرىا من مؤسسات أثرت عمى مركزية القبيمة وىيمنتيا عمى أفرادىا .كما بدأ اندثار الكثير من
الحرف والمين التقميدية التي كانت جزًءا من ثقافة المجتمع وانعكاس لحاجياتو ،بل أصبح ىناك

نفور واستيجان من أجيال النفط من العمل اليدوي ،ومع ثورة وسائل االتصال الجماىيري التي

دخمت مع إطالق أول محطة إذاعية وأول محطة تمفزيونية ،ومن ثم االنفجار اإلعالمي وانتشار
الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل االجتماعي ،بدأ القمق من أن يفقد المجتمع أصالتو وثقافتو
وتراثو مما أدى إلى مسارعة العديد من دول المنطقة بإنشاء مؤسسات ثقافية الستعادة شيء من
الثقافة التي أصبحت جزًءا من الماضي أو محاولة المحافظة عمى ما تبقى منيا.
إدارة الشأن الثقافي
تيديدا يواجو ثقافتيم العربية واإلسالمية
أدى شعور بعض أبناء قطر ،بأن ىناك
لقد ّ
ً

وتأثر المجتمع بالمتغيرات السياسية والثقافية ،إلى المبادرة بتنظيم جيودىم الثقافية والسياسية،

ويعتبر نادي الطميعة الثقافي الذي أنشأه الدكتور عمي الكواري مع عدد من زمالئو عام 2:71
ىو واحد من النماذج الميمة التي تؤكد عمى ذلك االىتمام بالثقافة والسعي إلى تنظيميا وىي
مبادرة أىمية خالصة وليست بمبادرة رسمية.وفي ذات الفترة قامت مبادرات ثقافية أخرى في
مجال الفنون الموسيقية مثل إنشاء فرقة األضواء الموسيقية وتأسيس المسرح القطري ،بينما
استمرت الفنون الشعبية بكافة ألوانيا وأنواعيا متواصمة ويمارسيا األىالي من خالل مقرات
خاصة بيم ،واستمر األمر كذلك حتى أنشأت الدولة و ازرة تيتم بالشأن الثقافي والفني .ويعود
أول تنظم رسمي مباشر لمشأن الثقافي بإنشاء إدارة الثقافة والفنون في العام  ،2:88وكان
خصوصا تمك األنشطة التي سبقت
تركيزىا األساسي عمى تنظيم األنشطة الثقافية وتقنين دورىا،
ً
قيام اإلدارة ،وكذلك عممت عمى حصر الفنون والصناعات الحرفية لحفظ ما تبقى منيا،

واسترجاع ما يمكن استرجاعو .لكن كل ذلك كان يحدث في غياب استراتيجية أو خارطة
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طريق ،وارتبط االىتمام بالشأن الثقافي الرسمي بالحماس الشخصي لمن يتولى إدارة ىذا العمل،
وترتب عمى ذلك عدم استكمال الكثير من المشاريع الثقافية التي بادرت بيا و ازرة الثقافة
والفنون ،مثل إنشاء مكتبة وطنية وانشاء فروع ليا.وتراجع النشاط المسرحي كما وكيفا ،وتوقف
مشروع إنشاء فرقة الفنون الشعبية ،وأٌغمق متحف قطر الوطني لعدة سنوات ،وأُلغي المسرح
التربوي ،وغاب منيج تعميم فنون الموسيقى في المدارس ،وأوقف التدريب عمى صناعة الحرف
ك وتذبذب تنظيمي في تحديد الجية
اليدوية الشعبية .ويالحظ ّأنو في السنواتاألخيرةحدث ارتبا ٌ
التي يجب أن تكون مسؤولة عن إدارة الشأن الثقافي ،فمقد كانتتابعة لو ازرة اإلعالم ثم التحقت

الثقافة والفنون بو ازرة التعميم ،وأُعيدت بعد ذلك في إطار مجمس وطني لمثقافة والفنون وأخي ار إلى
و ازرة مستقمة باسم و ازرة الثقافة والفنون والتراث.
وعمى الرغم من قيام و ازرة الثقافة والفنون إالّ ّأنيامازالت تتقاسم الشأن الثقافي مع جية

أخرى ،مثلىيئة مستقمة لممتاحف ،وتتبع ليا مؤسسة لمسينما ،وجياز يشرف عمى الفنون
أيضا مؤسسة الحي الثقافي التي تحتضن بنية عمرانية جيدة من مسارح
التشكيمية ،وىناك ً
ومقرات متعمقة بالثقافة والفنون ،لكنيا مستقمة في خططيا ومشاريعيا عن و ازرة الثقافة ،وىناك

أيضا خططيا ومشاريعيا الثقافية المستقمة .كما تممك
أيضا مؤسسة سوق واقف التي لدييا ً
ً

مؤسسة قطر فرقًا موسيقية عالمية ،وتدير أنشطة ثقافية بالشراكة مع دور نشر عالمية مثل دار
أن ىذا التنوع يعمل عمى تنشيط الحراك الثقافي والفني في
نشر بمومزبيري ،وينظر البعض ّ

الدولة ،بينما ينظر آخرون عمى أنو إضعاف ليذا الحراك في غياب جية مركزية واحدة تنسق

وتتابع ىذا النشاط لصالح الدولة.

استراتيجية التنمية الوطنية :3122-3122
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انطمقت استراتيجية التنمية الوطنية  3127-3122من رؤية قطر  ،3141وضمت عدد
من المشاريع تحت ما يسمى النمو الثقافي في مجتمع إبداعي واستثنائي .وعند العودة إلى رؤية
قطر ُ 3141يالحظ أنيا اعتمدت عمى أربع ركائز أساسيةىي التنمية البشرية والتنمية
االجتماعية والتنمية االقتصادية والتنمية البيئية ،ليس من بينيا الركيزة الثقافية رغم أىميتيا في

التنمية الوطنية .وأشير ليا بطريقة عابرة ضمن ركيزة التنمية االجتماعية.وىي المحافظة عمى
التراث الثقافي الوطني وتعزيز القيم واليوية العربية اإلسالمية .ولن أضيف وجية نظر في
تمك االستراتيجية أكثر مما جاء بو الدكتور عمي الكواري واألستاذ عيسى الغانم في مداخالتيما
المنشورتان عمى موقع الدكتور عمي الكواري اإللكتروني حيث اتفق معيما عمى إيجابيات
وسمبيات استراتيجية التنمية الوطنية مع إضافة ما يمي:
 .2ال يوجد ما يشير أ ّن ىذه االستراتيجية انطمقت من أرقام ودراسات مسبقة
تشخص اإلشكاالت وواقع الثقافة في قطر ،لذلك جاءت أقرب لمتمنيات منيا إلى

الحقائق مما قد ُيعيق األىداف والنتائج التي تتطمع ليا ىذه االستراتيجية.

قطاعا
أن ىناك
 .3تستيدف االستراتيجية ما ُيسمى بقطاع لمثقافة ،مما يعني ّ
ً

مركزًّيا يخططوينفذ ما يتعمق بالشأن الثقافي ،وىو أمرال يتفق مع الواقع حيث أن
مؤسساتبطريقة غير متجانسة ،وتتداخل
الشأن الثقافي موزع بين عدة ىيئات و ّ
أدوارىا وتخصصاتيا مما سوف يعطل الكثير من المشاريع المشتركة فيما بينيا.

أن االستراتيجية تستيدف األعوام  ،3127-3122وليس
والدليل عمى ذلك ّ

ىناك ما ُيشير بالبدء فييا حتى اآلن.

أيضا إشكاليات
إضافة إلى تمك المعوقات التي تواجو استراتيجية التنمية الوطنية ،ىناك ً

أخرى تواجو الثقافة والمثقف في قطر مثل:
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وعا
ُ )2يالحظ عمى المشيد الثقافي في سنواتو األخيرة ىيمنة األنشطة الثقافية األجنبية ن ً

وكما ،في مقابل أنشطة محمية محدودة أوشبو معدومة ،ومعظم تمك األنشطة تفتقد إلى
ًّ
تفاعل الجميور القطري والعربي معيا ،إما ألنيا ال تتناسب وذائقتو الفنية أو إنيا مخالفة
لعاداتو وتقاليده.

 )3غياب مشروع ثقافي وطني في مواجية فتح األبواب لمثقافات الوافدة عمى مصرعييا
يؤديإلى حالة من اإلحباط لممبدع المحمي ،لعدم قدرتو عمى منافسة فنون وافدة
سوف ّ
تممك اإلدارة والتقنية المتقدمة في إنتاجيا ،وقادمة من مجتمعات ىوامش الحرية فييا
واسعة ،مما سوف يؤدي إلى انسحاب المبدع الوطني أو محاولتو تقميدىا مما يبعده عن
ثقافتو وىوية مجتمعو .وتبدو المسألة لديو كأنيا دعوة إلى القفز عمى مبادئو وأصالتو
وتراثو ليتبنى النموذج القادم مع تمك الثقافات الوافدة.
 )4التبسيط في النظرة إلى تراث الماضي باستحضار مسميات قديمة تطمق عمى شوارع مع
انتقائية ضيقة لفنون الغناء والرقص مما يقطع التواصل مع القديم أو حتى محاولة
استثماره في رؤية جديدة لمواقع.
 )5تواجو الثقافة في قطر التنوع الثقافي القادم مع العمالة الوافدة والتي تُشكل نسبتيم
أضعاف نسبة القطريين ،فالثقافة المحمية غير قادرة عمى التأثير وغير قادرة عمى تقبل
أيضا ،أو عمى األقل انتقاء ما يثري ثقافتيا .والقطريون حذرون في
الثقافات األخرى ً
الثقة باآلخرين بنسبة  ،%8:وبنسبة  %7في أصحاب الثقافات األخرى ،و %5في
األشخاص الذين يمتقون بيم أول مرة ،وذلك حسب دراسة حديثة لجامعة قطر.
 )6تواجو الثقافة القطرية عدم الوضوح في مسألة إلغاء الرقابة ،واطالق حرية التعبير ،فبينما
شعار وتعقد المؤتمرات من أجمو وتنشئمؤسسات لمدفاع عن الديمقراطية
ًا
تطمقو الدولة
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تشددامن
أن اإلبداع المحمي يواجو ّ
والتشجيع عمى حرية اإلعالم واإلعالميين ،إال ّ
الجيات القائمة عمى إجازتو مما يعطل الحراك اإلبداعي الثقافي.

 )7غياب مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل عمى نشر اإلبداع الثقافي ،وحفظ حقوق
بعيدا عن
الكتاب والمبدعين ،والدفاع عن حقوقيم ،وتشجيع استقاللية المنتج اإلبداعي ً
قواعد واشتراطات المؤسسات الرسمية.

 )8مع انتشار ازدواجية الثقافة المغوية بين األجيال الناشئة نتيجة عدم االىتمام بالمغة
العربية وتمكين لغات أجنبية عمييا ،أصبح المحتوى المغوي لمعظم ىذه األجيالخميطا أو
مزيجا من لغة أجنبية أو أكثر يزاوليا الجيل الجديد في تواصمو اليوم ،سوف يؤدي ذلك
سمى بالتثاقف أي أن تحل ثقافة مستبدة عمى ثقافة
بالحتمية إلى ازدواجية ثقافية ،أو ما ُي ّ

أضعف ،ليس فقط في المغة المنطوقة ،ولكن حتى في أشكال التعابير الفنية األخرى من

مسرح وسينما وفنون تشكيمية وفنون الغناء والرقص وغير ذلك من فنون اإلبداع مما
سوف يؤدي إلى انقطاع بينو وبين ثقافتو وقيمو األصيمة.
 )9سوف يواجو المبدع والمثقف الممتزم بقواعد المعبة الفنية وشروط اإلبداع الخالصة صراع
فكري وأخالقي مع انتيازي ومدعي الثقافة المتمكنين من سمطة القرار ،مماسوف يؤدي
إلى انسحاب الفكر واإلبداع الحقيقي وانزواء المثقفين أو استسالميم لمواقع المفروض.
اءا
 ):سوف يشكل انتشار وسائل االتصال والتواصل االجتماعي الحديثةً ،
تحديا لممبدع سو ً
أن
في نشر إبداعو أو توظيف ىذه الوسائل في تطوير أدواتو اإلبداعية ،السيما ّ

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

التواصل العالمية (اإلنترنت).
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غياب الدراسات والبحوث التي يصدر عنيا أرقام واحصائيات تحمل توجيات

الحالة الثقافية في المجتمع والتي تساعد المبدع والكاتب والمفكر في معرفة توجيات
المجتمع ،وصدى الجيود الثقافية ،من أجل تحسين األداء اإلبداعي وتطويره.
ىذه نظرة عاجمة عمى الشأن الثقافي في قطر ،والتي يحتاج كل عنوان فييا
إلى بحث معمق ومدعم بالحقائق واألرقام .لذلك يمكن اعتبار ىذه الورقة
مقدمة استكشافية تميد لدراسات قادمة أكثر تفصيالً.
مرزوق بشير بن مرزوق
كاتب وباحث
الدوحة 3123-3-2
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