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افتتاحية العدد:

العدالة الثقافية  ..ترسيخ قيم املواطنة وتعزيز خطط التنمية املستدامة

تتوقف عملیة بناء نسیج جمتمعى مرتابط ومتجانس عىل مدى ما یتمتع به هذا املجتمع من بیئة تتسم بقدر كبیر من العدالة االجتامعىة
والسیاسىة ،وما توفرانه من ترسیخ ملفهوم وقیم املواطنة .فكثیر من الرؤى والتحلیالت االجتامعیة والسیاسیة تقرص عملیة ترسیخ قیم املواطنة
عىل أساس وجود العدالة االجتامعیة والعدالة السیاسیة ،بینام تغفل حقیقة كون العدالتین ترتبطان فعلیا وواقعیا بشق ثالث ال غنى عنه ،إذا ما
أراد املجتمع استكامل البنیة املؤهلة لرتسیخ مفاهیم وقیم وسیاسات املواطنة ،أال وهو الشق الثقاىف وحتدیدا “العدالة الثقافیة” ،التى تعد أحد
أهم أركان ومضامین مفهوم العدالة بمعناه الواسع ،وأبعاده املختلفة ،وأطره املتعددة.

ویرتبط مفهوم العدالة الثقافیة ىف معناه البسیط بمدى حصول األفراد عىل ما یستحقون من “خدمات ثقافیة” ،وبمدى “التوزیع املتساوى أو
العادل” هلذه اخلدمة بغض النظر عام یتسمون به من نوع أو عرق أو لون ،أو ما یعتنقون من دین ،أو ما یجیدون من لغة ،وبغض النظر عن كوهنم
ساكنى الریف أو احلرض ،وبغض النظر عن قدر ما یتمتعون به من تعلیم.
هذا املعنى الواسع للعدالة الثقافیة یتطلب قیام اجلهات املنوطة ،برسم السیاسات الثقافیة ىف الدولة وتنفیذها ،بالعمل عىل توفیر بیئة معرفیة
ذاتیة ختص املجتمع ،تساهم ىف توسیع آفاقه املعرفیة من ناحیة ،وترسم مالمح ثقافته العامة من ناحیة ثانیة .وذلك ألن عملیة اكتساب املعرفة ،إىل
جانب كوهنا “صناعة فردیة” ،فهى إىل حد كبیر تعد “صناعة مجاعیة” باعتبارها جمموع تفاعالت ثقافات وحوارات املجتمع ىف صورته اجلمعیة.
وهى معرفة یكتسبها الفرد من موقعه داخل األطر االجتامعیة والثقافیة ملجتمعه .بام یؤدى ىف النهایة إىل حتقیقه قدر ًا من الرتاكم املعرىف ،وزیادة
وعیه جتاه ما یجب أن حتققه املعرفة من خلق بیئة ثقافیة قادرة عىل حتقیق العدالة الثقافیة ىف معناها الواسع.

ىف هذا السیاق اجتهت وثیقة “اسرتاتیجیة املنظومة الثقافیة للدولة املرصیة  ،”2030-2015لتعریف “العدالة الثقافیة” بأهنا متثل خروجا
من “مركزیة” النشاط الثقاىف ىف العاصمة والعواصم احلرضیة للمحافظات ،إىل تقدیم خدمات العمل الثقاىف داخل املناطق الریفیة واحلدودیة
املهمشة .عىل اعتبار أن خیار “الالمركزیة” ىف تقدیم اخلدمات الثقافیة یعد أحد وسائل إدماج املناطق املهمشة ثقاف ًیا ىف جممل السیاسات الثقافیة
التى تتبناها الدولة .بام یضمن حتقیق قدر عال من التوزیع العادل للخدمات الثقافیة داخل تلك املناطق دون متییز .مع التأكید عىل دور “العدالة
الثقافیة” ىف احلفاظ عىل التنوع الثقاىف ىف القرى والنجوع واملدن ،بام یخدم حالة التعددیة الثقافیة املرصیة من ناحیة ،ویعزز من فرص املشاركة
املجتمعیة اإلیجابیة من ناحیة ثانیة.
من هذا املنطلق یجب أن تعزز السیاسات الثقافیة املتبعة من قیم “تكافؤ الفرص” ىف احلصول عىل اخلدمة الثقافیة ،أو ما یمكن تسمیته
بـ“املنتج الثقاىف” ،بین املواطنین من ناحیة ،وبین فئات الشعب املختلفة من ناحیة ثانیة ،وبین املحافظات واألقالیم الثقافیة من ناحیة ثالثة .وذلك
من خالل عدة آلیات تنفیذیة عىل أرض الواقع ،متكن الدولة من حتقیق عملیة الدمج الثقاىف ملتلقى اخلدمات الثقافیة داخل النسق العام للسیاسة
الثقافیة للدولة ،بام یجعل األخیرة أحد أهم عنارص اإلسرتاتیجیة اإلنامئیة؛ نتیجة لقدرهتا عىل املسامهة بفاعلیة ىف التنمیة االقتصادیة واالجتامعیة
داخل املدن والقرى عىل حد سواء.

8

السنة الحادية عشرة
العدد ٤٣
ديسمبر ٢٠٢٠

بــــدائــــل
ALTERNATIVES

وال تتوقف عملیة دعم العدالة الثقافیة عىل دور الدولة ومؤسساهتا
الرسمیة املعنیة باألمر فقط ،وإنام تتحمل مؤسسات املجتمع املدنى
أیضا قدر ًا یعتد به من املسئولیة جتاه القیام بأنشطة من شأهنا املسامهة ىف
حتقیق العدالة الثقافیة .انطالقا من مسلمة أن املجتمع الذى تسود فیه
قیم العدالة بكافة أبعادها االجتامعیة والسیاسیة والثقافیة ،هو املجتمع
املؤهل بالفعل إلقامة تنمیة مستدامة حقیقیة.

واتساقا مع رؤیة التنمیة املستدامة  ،2030وىف إطار السیاسات
التنفیذیة لوزارة الثقافة ُعقد “املؤمتر الدوىل األول للتنمیة الثقافیة
املستدامة وبناء اإلنسان” ،والذى نظمه املجلس األعىل للثقافة ىف
تعبیرا عن رؤیة الوزارة جتاه سیاسات تعزیز
ینایر  .2019ومثل املؤمتر ً
العالقة بین الثقافة وبین التنمیة املستدامة ،والتى تلخص مضموهنا
ىف “رضورة تنمیة ودعم الصناعات الثقافیة هبدف أن تشكل الثقافة
قیمة مضافة ىف االقتصاد وىف التنمیة املستدامة” ،عىل أن تؤسس تلك
ىف هذا السیاق یقدم الدكتور حممد حممود عبدالعال -األستاذ
العالقة  -بین الصناعات الثقافیة والتنمیة املستدامة  -ىف أحد أبعادها
بمعهد التخطیط القومى -حتلیال بحثیا حول “سیاسات العدالة الثقافیة
عىل حتقیق العدالة الثقافیة ،وتطویر املؤسسات الثقافیة ،ومحایة الرتاث
ىف مرص :اهلیئة العامة لقصور الثقافة نموذجا” ،یحاول من خالله
الثقاىف.
حتدید مفهوم “العدالة الثقافیة” ،وسبل حتقیقها ىف إطار السیاسات
هذا بخالف أمهیة دور التوعیة الثقافیة ىف مكافحة التطرف الثقافیة للدولة .حماوال استكشاف إىل أى مدى توجد عدالة ثقافیة بین
الفكرى عرب التنسیق مع وزارة األوقاف من ناحیة ،وعرب آلیة “مرسح حمافظات الدولة ،وحتدید ًا بین كل من إقلیم القاهرة الكربى وشامل
املواجهة والتجوال” من ناحیة ثانیة .والذى یهدف  -عرب عروضه – الصعید الثقاىف ،وإقلیم رشق الدلتا الثقاىف ،وإقلیم وسط الصعید
إىل التوعیة والتثقیف ضد خماطر التطرف بكافة أشكاله وأنواعه.
الثقاىف؟ وذلك من خالل تقییم دور األقالیم الثقافیة ىف إنتاج العدالة
خاصا بالعدالة الثقافیة واملسامهة ىف تعمیقها .وذلك عرب مخسة حماور  :األول ،یتناول
حمورا ً
وقد أفردت رؤیة وزارة الثقافة ىف سیاستها ً
الثقافیة؛ یهدف إىل “توزیع اخلدمات الثقافیة بشكل متوازن ىف كافة نشأة وتطور مفهوم العدالة الثقافیة .والثانى ،یحلل املقصود بمفهوم
أنحاء الدولة ،عىل اعتبار كون الثقافة حق أصیل لكل املواطنین” ،العدالة الثقافیة ىف سیاق السیاسات الثقافیة .أما املحور الثالث ،فیقدم
مسارا حول نشأة وأهداف اهلیئة العامة لقصور الثقافة .بینام یتناول
من خالل تنفیذ عدة برامج منها :األنشطة الثقافیة املقدمة للمناطق
ً
احلدودیة والنائیة ،وبرامج الدمج الثقاىف ألبناء املناطق احلدودیة ،املحور الرابع ،دور اهلیئة العامة لقصور الثقافة ىف حتقیق العدالة
وبرامج القوافل الثقافیة ،وبرامج عواصم الثقافة املرصیة ،وبرامج الثقافیة من خالل األنشطة الثقافیة التى تقدمها للجمهور .أما املحور
إحیاء نشاط مراسم سیوة ....الخ ،وغیرها من برامج دعم سیاسات اخلامس واألخیر ،فیطرح جمموعة البدائل املمكنة والقابلة للتنفیذ ىف
جمال سیاسات العدالة الثقافیة.
العدالة الثقافیة عىل مستوى الدولة.
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