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  ) ملخص(  
  :مقدمة 

منذ تسعينيات القرن الماضى يشهد العالم مناقشات خصبة وجادة حول الطريقة المثلى للتعامل مع ثورة تكنولوجيا 
ية تبشر بمستقبل جديد على مستوى االنجاز المادى والتقدم التكنولوجى، االتصال والمعلومات ، خاصة وأن التطورات الجار 

مجتمع المعرفة ، مجتمع المعلومات ، مجتمع االستهالك، : "وكان من نتيجة تلك التطورات أن انتشرت مصطلحات جديدة
  ".مجتمع ما بعد الحداثة ، وما بعد المجتمع الصناعى 

جرد المعلومات العلمية والطبيعية المحايدة بقدر ما تعنى ثقافات اآلخرين ال تعنى فى الحقيقة م" معلومات"وكلمة 
، وهكذا فإن الطفرات الكمية من المعلومات التى نواجهها يوميا كأفراد ..وعاداتهم وطرق معيشتهم وفنونهم وآدابهم 

تشددا وأيسر فرصة لالختيار  ومجتمعات من شأنها أن تحول الوسط الثقافى المحلى إلى وسط ثقافى جديد أوسع دائرة وأقل
بل وأكثر اقترابا من الثقافات األخرى ، وهذا التحول نحو العالمية فى الثقافة يجب أن ينظر إليه بحذر ، بمعنى أنه من المفيد 

" ن أن تتقارب الثقافات وتتشابك دوائرها االجتماعية والدولية وتتالشى الحواجز بينها ، وبالتالى يقترب المجتمع العالمى م
وما يتبع ذلك من انعكاسات إيجابية على العالقات الدولية وحياة الشعوب واألفراد ، ولكن من ناحية أخرى " إنسانية الثقافة 

فإن ضعف المناعة فى المنظومة الثقافية للدول النامية من شأنه أن يجعل التوازن بين المدخالت الثقافية الدولية والثقافة 
  .لىالقومية يميل لصالح األو 

على قاعـدة المخـزون الحضـارى للشخصـية المصـرية ، سـوف " ثقافة المعلوماتية المعاصرة " وٕان محاولة دقيقة لطرح 
طموحا نحو غد أفضل يليق بمكانة  –تكشف كثيرا من المعانى الدقيقة التى نرى بها قيم اإلنسان المصرى فى مجتمع المعرفة 

  : ناقشة ذلك من خالل المحورين التاليينويمكن م. مصر على المسرح الحضارى العالمى 
  رؤية مغايرة : المعلوماتية ومجتمع المعرفة فى العصر الحديث . 
  مدخل لتفاعل جديد مع عصر المعلوماتية : القابليات الحضارية فى شخصية مصر.  



 . رؤية مغايرة : من حيث المعلوماتية ومجتمع المعرفة فى العصر الحديث : أوال
علــى العقــل البشــرى واإللكترونيــات الدقيقــة والكمبيــوتر وتوليــد المعلومــات " لتكنولوجيــة & المعلوماتيــة " ة تعتمــد الثــور 

وألن العقـل البشـرى هـو العمـاد األول فـى هـذه الثـورة ، وألنـه يمثـل طاقـة . وتنظيمها واختزانها واستردادها وتوصـيلها بسـرعة 
لن تكون حكرا على مجتمعات بعينها ، إنها ثورة يمكن لجميع " التكنولوجية  &المعلوماتية" متجددة ال تنضب ، فإن الثورة    

  .ومن ثم فإنها ثورة قوامها عقل االنسان وذكائه فى توثب نحو العالم الذى يعيشه . الشعوب أن تخوض غمارها
ا نظـم المعلومـات ، ومن أهم ما يميز مجتمـع المعرفـة الـذى نتطلـع إليـه هـو أصـالة القاعـدة الثقافيـة التـى تعـالج عليهـ

يعد تعبيرا ضمنيا عن الكفاءة المجتمعية فى التأكيد على نقاط التالقى ال التقـاطع بـين إبـداعات " مجتمع المعرفة " وعليه فإن 
األمـر الـذى يشـير مـن زاويـة أخـرى إلـى تأكيـد المضـامين القيميـة  –العلم والتكنولوجيا علـى المعـالم المميـزة إلنسـانية الثقافـة 

  .انية فى ثقافة العلمواإلنس
وال يعنـى ذلـك فـى الواقـع . ولقد كان لثورة المعلومات أثر كبير فى تكوين مجال جديد ومشترك للتـداول الثقـافى العـالمى

كما يعتقد خطأ بعض المحللين السير نحو توحيد متواصل للثقافات ومحو الثقافات الخاصة أو الخصوصيات الثقافيـة ، ولكنـه 
ومـن . ر وتوزيع عناصر وطاقات هذه الثقافات على أسس جديدة وضمن فضاءات مختلفـة عـن سـابقتها يشير إلى إعادة نش

الحضارة " قد فتحت ثورة االتصاالت الحالية عصرا جديدا من التطور الثقافى للبشرية ، وأصبحت قيم ما يطلق عليه اسم ثم فل
ومـن  "وثقـافى جديـد يج مجال" ة يمكن القول بالفعل إن والدة من هذه الزاوي .قيما مشتركة فى كل أنحاء المعمورة" ة عاصر الم

يــة والجيوثقافيــة الكبـرى ، ســوف تتبــدل معطيــات عالموبمواكبــة هـذه التحــوالت ال .ورائـه نظــام عــالمى للثقافـة  والتبــادل الثقــافى
  .التنظيم االجتماعى ويختلف نوع الطلب على الثقافة ومنتجاتها

أنهـا تحمـل أيضـا . على توسيع إمكانيات التفاعل الثقـافى بـين الثقافـات التاريخيـة الكبـرىال تقتصر  المعلوماتيةبيد أن 
مخاطر كبيرة وتحديات لن يكون بمقدور جميـع الثقافـات مواجهتهـا والـرد اإليجـابى عليهـا ، خاصـة حينمـا دخلـت ميـدان القـيم 

الفعاليـة  هوكانـت تشـكل المحـور الـذى تـدور حولـ والرموز التى بقيت فى الحقبـة السـابقة فـى مـأمن مـن التوحيـد أو االنـدماج
وعلى ضوء ذلك يمكن الكشف عن بعض معالم السياق الثقـافى المعاصـر، والتـى تحمـل .  الثقافية ومن ورائها الهوية القومية
  : تهديدات للقيم فى العصر الحديث 

 تى تعبر عنهاإن الثقافة المعاصرة عاجزة عن توفير نسق متكامل من القيم وأنماط السلوك ال.  
 إنه مع تغيب القيم عن ساحة الفكر اإلنسانى ، ضعفت الرؤية الحقيقية لتقدير الغايات.  
 إن مشكلة اإلنسان اليوم هى مشكلة توجيه ، فى اتجاه قيم اإلنسانية  

عـل بينهـا فإن ديناميكية العناصر المكونة للهويـة ال تج. وٕاذا كانت القيم هى محور الثقافة وعلى ضوئها تتشكل الهوية
فمن مؤشرات ضـعف الهويـة . وبين المستجدات المعاصرة تناقضا ، ولكنها تعد بمثابة عوامل تهيئ قابليات االمتزاج واالرتقاء 

أن يزداد االعجـاب بـالعلم وتقنياتـه إلـى اإلعجـاب والفنـاء فـى الـذين أبـدعوه ، فيتبعـونهم ويسـيرون وراءهـم فـى خصوصـياتهم 
وألننـا نـرفض االستسـالم للجمـود باسـم التـراث وللحداثـة بغطـاء التبعيـة ، فهنـاك الطريـق الـذى . عيـةالثقافية ، وهنا تكـون التب

  :، إنه" المستقبل& الهوية : " يعنى تنمية القدرة الذاتية على معايشة الحضارة من خالل مسارات آمنة تحددها الرؤية حول 
مـن ثـم يكـون االنطـالق مـن تـراث األمـة باعتبـاره طاقـة تشـحن ، و " الثوابـت والمتغيـرات " طريق التمييز فى موروثنا بـين  -

  .الذى يعينها على مواجهة التحديات المعاصرة وٕانجاز مشروعها الحضارى الخاص بها " الكبرياء المشروع " أبنائها بـ 
رسـه فكـرة طريق النضال من أجل الحفاظ على نقاء الهوية الحضارية لألمة فى وجه محاوالت المسـخ والتشـويه الـذى تما -

التغريب وتيار المتغربين ، إنه طريق المحافظة على القسمات والسمات التى تمثل البصمة الثابتة فى شخصية هذه األمة 
  ].خاصة ما كان منها متعلقا بالقيم والعقيدة ، وروح الحضارة، وثقافة األمة[ وحضارتها 



المسـتقل الباحـث عـن عوامـل القـوة، يـدعم بهـا ذاتيتـه طريق فتح نوافذ العقل على مختلف الحضارات ، مـن موقـع الراشـد  -
القوميـة وللسـمات التـى ميـزت حضـارة  تهالمتميزة ونهضته الحضارية المستقلة ، والرافض لكل عوامـل االسـتالب لشخصـي

  .أمته عبر تاريخها
  .مدخل لتفاعل جديد مع عصر المعلوماتية : القابليات الحضارية فى شخصية مصر : ثانيا 

الذى  األمل" المصرية  الشخصية"نبحث عن  ولكن ،والموجودة بالفعل  الراهنة" الشخصية المصرية  فى" ال نبحث  إننا
، فهــى ليســت  معنــى خاصــا تحمــل"  المصــرية"  فـــ .بقصــد تهيئــة منــاخ ثقــافى يســمح لهــا باإلخصــاب واإلنمــاء  ،لــه جــذوره 

ال تشير إلى المواطنة التـى  إذاً "  المصرية"  ]61[.بمعنى الحياة حملت األرض وليست المواطنة القانونية، ولكنها الحضارة التى
، إنمـا تشـير  األرض، وال تشير كذلك إلى األصل العرقـى الـذى يحملـه الشـعب الـذى يعـيش علـى هـذه  بالميالديرثها اإلنسان 

لقيـام  كأسـاس" األخالقـىالقيمـى و  المرجع" على  أساسياتهإلى التميز الذى صاحب قيام الحضارة المصرية ، والذى ارتكز فى 
  .هذه الحضارة 

وعلــى ضــوء ذلــك فــإن دخــول الشخصــية المصــرية فــى تفاعــل ايجــابى أمــن مــع المعلوماتيــة يتطلــب الــوعى باألســس 
التاريخيــة والحضــارية الحاكمــة لوجهتهــا ومســئولياتها ، ويمكــن توضــيح ذلــك مــن خــالل اســتعراض المعــالم المميــزة للقابليــات 

  :شخصية مصر  الحضارية فى
 اتضـح أن مصـر هـى فاتحـة كتـاب التـاريخ مـن ،  فقد "عظمة المكان وأصالة التاريخ  :مصر "  فمن حيث البعد التـاريخى

ومن ثم كانت اإلشراقة الحقيقية لتالقى الموقـع من حيث موقعها، حيث نشأتها الحضارية ، وهى واسطة كتاب الجغرافيا 
  .والموضع فى شخصية مصر

 أن مصـر تعـد مركـز ، فقـد اتضـح "ديناميكيـة التـأثير علـى المسـتوى اإلقليمـى والعـالمى: مصـر"  السياسـى من حيـث البعـد
الثقل وقطب القوة فى العالم العربى، مما حـتم عليهـا بانتظـام مسـئولية الحمايـة والـدفاع عـن العروبـة ، وهـى مـن زاويـة 

لعربى ، فهى فى نظر اآلخر مفتاح المنطقة وجيروسكوب أخرى بثقلها العروبى تقوم بدور الحوار والتأثير فى المجتمع ا
  .فاعليتها

 أن ثقافة مصر هـى الركيـزة الفكريـة فـى بنيـة ، فقد اتضح "الشخصية القومية & الهوية : مصر "  من حيث البعد الثقافى
مـة فـى وصـف ومـن ثـم فـإن اعتبـارات ها .المجتمع ووعى األفراد ، ومنها تتشـكل رؤيـة المجتمـع إلشـكالياته وطموحاتـه

ثقافة مصر تقتضى التأكيد على جذور الثقافة المصرية بمـا يبـرز معنـى األصـالة ، والتعـرف علـى التيـارات الفكريـة فـى 
ننـا نحـتكم إليهـا كمرجعيـة مالئمـة لتحديـد مسـارات أل ذلـك و مصر وانعكاساتها على الثقافـة بمـا يبـرز معنـى المعاصـرة ، 

ييــز الموضــوعى بــين عــدد مــن القضــايا واإلشــكاليات التــى تتعلــق بمفهــوم األمــن وزوايــا التغييــر ، وبمــا يمكننــا مــن التم
  .القومى

 البعد  ، فقد واتضح أن"المعتقد اإليمانى فى فكر الهوية واالنجاز الحضارى فى فكر الحركة:مصر "  من حيث البعد الدينى
تـدين فـى بنـاء اإلنسـان المصـرى مـن رجع إلى أهمية الي"المخزون الحضارى للشخصية المصرية " الدينى كأحد محاور 

ناحية ، إضافة إلى استجالء كثيرا من المعانى التى تؤكد أن أعظم مظاهر عطاء اإلنسان المصرى فى بنـاء حضـارته ، 
يـد الجانـب الـدينى حيومن ثم فـإن أيـة محاولـة لت، " وقيم العمل & قيم اإليمان " لعالقات قوية بين  واضحاً  كان تجسيداً 

رة مصر المعاصرة، إنما يعنى خلل فى منظومة الثقافة والقيم التى شكلت وجدان الذات المصـرية وعاشـت فى بناء حضا
مرجعيـة التقـدير  فى لفقروذلك ل ،قد فقدنا فى سلوكنا معنى اإلرادة وأفقدنا العمل قيمتهنكون بها ، ألننا فى هذه الحالة 

  .ومقايسة الغايات
فلقد أثبت التاريخ أن إنسان مصر هو : يزة للشخصية المصرية فى مجتمع المعرفةوفى محاولة للكشف عن بعض القيم المم

مستودع العقيدة الصحيحة بما تشير إليه من دالالت إيمانية ، ويملك إنسان مصر فى ذاته بوصلة الضمير اإلنسانى مهما 



، فكانت ذاتيته الثقافية من ثوابت اختلفت توجهات الفكر ونزعاته، فقد استقرت قيمه على التجربة الحضارية فى تاريخه 
حضارته ، وكان حواره مع اآلخر دعوة من أجل التعاون الدولى والسالم العالمى مع احترام حقوق اإلنسان وخصوصية 

  . الشعوب
وينبغى أن نكون على وعى بأن تسويغ مفهوم الحداثة والمعاصرة فـى غيبـة ركـائز أساسـية مـن مفهـوم األصـالة يـؤدى 

كالت التغريـب ، وعنـد هـذا المسـتوى نكـون قـد فقـدنا فـى شـبابنا وأفقـدناهم إرادة العمـل وقـيم االنتمـاء ، وكـذلك إلى ظهور مش
األمـر الـذى يؤكـد لنـا مـن جانـب آخـر أن إحيـاء معـالم الحضـارة المصـرية فـى تواصـل مـع . نكون قد هيأنـا لهـم سـبل التبعيـة 

  . تقليد الغرب ، تقليد الماضى: " عقبة مزدوجة وهى إنجازات الواقع المعاصر ليس ممكنا إال إذا تحاشينا 
ــار غــزارة المعلومــات المطروحــة فــى كافــة " مجتمــع المعرفــة & المعلوماتيــة " وٕاذا اتســع إطــار الحــوار فــى فهــم  باعتب

الحضـارية  المجاالت ،والتى ال تقتصر على إنجازات العلم وتكنولوجيا التطبيق ، مع الوعى بأصـالة قـيم التـاريخ وتمـايز الخبـرة
فــإن المحــاوالت الجــادة لــدعم وتنميــة القــيم المميــزة للشخصــية المصــرية فــى مجتمــع المعرفــة ، البــد وأن . فــى شخصــية مصــر

وهـذه المـداخل فـى جملتهـا تقـوم علـى مسـلمة . المواطنـة واالنتمـاء ، وعلميــة المنــهج ، وعالميــة الوعــى : تستند إلـى المـداخل التاليـة
لمصـر علـى المسـرح الحضـارى العـالمى ، هـذا باإلضـافة " المكانـة & الـدور "بناء المجتمع بمسـئوليات أساسية تتعلق بوعى أ

إلى الوعى بشروط التجربة االجتماعيـة وحركـة التطـور العـالمى ومتطلبـات الـدخول فـى عصـر المعلوماتيـة علـى قاعـدة مميـزة 
  .لطموحات المجتمع وتوجهاته نحو التنمية 

لتفكير مرة أخرى فى فهـم الشخصـية المصـرية ومهـام التربيـة فـى تكوينهـا ، إنهـا شخصـية أكبـر هكذا ينبغى أن نعاود ا
هـى شخصـية حينمـا تـذكرها ". الـروح المصـرية &التربة المصـرية " من أن يعتريها التغيير لتعيش بعيدا عن مياهها الحقيقية 

تذكرها بموقفها من السياسة العالمية تجد منهـا الـدعوة ، وحينما " أنا المصرى " بتاريخها تقف شامخة بإعزاز الوطنية لتقول 
ترجمة لـروح اإلنسـانية فـى ضـميرها ، وحينمـا تناديهـا بثقافتهـا ، يفصـح وجـدانها عـن " التعاون الدولى والسالم العالمى "إلى 

ها ووجهتهـا المتفـردة ، مرجعية األصالة الحضارية فى اختيار الممرات اآلمنة للتفاعل مع أشكال المعاصرة بما يحفظ لها هويت
ملهــا معنـى خيـر الوجـود اإلنسـانى فـى رؤيتهــا  وحينمـا تناديهـا باسـم اإليمـان تجـد وجــدانها الـدينى معلـق بقـيم السـماء بمـا ُيحِّ

  .فى آن واحد" روح الشعب والحضارة " لـ         وأكثر من  هذا ، ألنها ترجمة –شخصية هى كل هذا . وٕانجازاتها
  

  ق ،،هذا وباهللا التوفي


