
 

 

مقترح حول تعزيز الهوية الثقافية األفريقية ــــ العربية  

 التارٌخ ٌرسم مالمح المستقبل : الثقافة في أفريقيا والعالم العربي 

مقدم من األمين العام المساعد للرابطة  " 
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: توطئة

حٌث إن الشعوب التً تسمح بضٌاع ,         إن الثقافة تمثل أساس هوٌة الشعوب
وال رٌب إنه عنقما ٌخسر المرء هوٌته فسوو . ثقافتتا سوو تتقق هوٌتتا أٌضاًا 

. ٌساوم على كل ما لقٌه وٌتقق ثقته بنتسه

ن التققم التكنولوجً فً وسائل اإلعالم للعقٌق من الثقافات الولوج إلى          ولقق مكَّ
وفً . سواء اتتقنا مع محتوى تلك الثقافات أم لم نتتق, كل منزل ومخاطبة كل أسرة

ظل غٌاب البقٌل المناسب الذي ٌجذب اهتمام األسر فأنتا تنجذب تلقائٌاًا إلى وسائل 
. اإلعالم األخرى

       ومعلوٌم انه من خالل الحتاظ على تراثنا الثقافً وإحٌائه ٌمكننا تحقٌق أهقافنا 
كما أن , ألن الثقافة تمثل نقطة االنطالق لتحقٌق احتٌاجاتنا الحضارٌة, التنموٌة

والثقافة تمثل . الثقافة تؤثر بشكل مباشر على طبٌعة نظرتنا لعالقات العمل واإلنتاج
. الوعاء الحاضن لقطاعات تنموٌة واستثمارٌة عقٌقة كقطاع السٌاحة-  أٌضاًا –

رهٌن إلى حٍق بعٌق بمحتواه -  على سبٌل المثال –فتطوٌر صناعة السٌاحة فً أي بلق 
وهذه الصناعة ال رٌب أصبحت من أهم مصاقر القخل لبلقان عقٌقة فً . الثقافً
ولعل الجمٌع ٌقرك إن أفرٌقٌا على وجه الخصوص والمنطقة العربٌة عموماًا . العالم

. بحاجة إلى تلك الموارق

مما ال رٌب فٌه أن التوجه المشترك العربً األفرٌقً نحو ,        وعلى الجانب اآلخر
االهتمام بتعزٌز الجوانب الثقافٌة فً مكون عالقات الطرفٌن سٌشكِّل رافقاًا قوٌاًا 

للقفع بتلك العالقات إلى آفاق أوسع؛ ذلك إلى جانب العوائق المباشرة التً ٌمكن أن 
. ٌحققتا كل األطراو من إنعاش القطاع الثقافً فً بلقانتم بصتة عامة

 

 

   

 

: طبيعة المشروع المقترح

ٌتتم بتسلٌط الضوء على المكون ,      المقترح عبارة عن مشروع تثقٌتً وتوثٌقً  
وٌحاول تأكٌق مكامن التأثٌر المتباقل بٌن , الثقافً الحضاري العربً واألفرٌقً

بما ٌخقم مصالح الطرفٌن وٌحقق , الحضارتٌن وآفاق إحٌاء ذلك التأثٌر وتجذٌره
أهقافتما فً تعزٌز حضور هوٌتٌتما الثقافٌة والحضارٌة بٌن ثقافات وحضارات 

. العالم المتمقن

: األهداف
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 مؤمنٌن بضرورة إحٌاء التوٌة الثقافة العربٌة واألفرٌقٌة وعي وإدراكخلق - 
. وصٌانتتا

 التراث الثقافً والحضاري العربً واألفرٌقً عبر الوسائل نشرالمساهمة فً - 
.  الممكنة

 بعضتا البعض باالستفادة من خبرات وتجاربتستٌل إمكانٌة قٌام القول األعضاء - 
. فٌما ٌتعلق بالطرٌقة المثلى للحتاظ على التراث الثقافً وإحٌائه

بحٌث ٌتم فً , مبقئٌاًا إلنشاء قرية ثقافية أفريقية وأخرى عربية تتٌئة األرضٌة - 
. قرية ثقافية عربية أفريقية مشتركةالنتاٌة القٌام بإنشاء 

رة إلمكانٌة -   الثنائٌة القائمة بٌن تطوير االتفاقيات الثقافيةتتٌئة األُُطر القانونٌة المٌسِّ
وفتح المجال أمام إمكانٌة توقٌع اتتاقٌة متعققة األطراو فً ذات , قول الرابطة

. الصقق

 :آليات تنفيذ المشروع

.  المتعلقة بالمكون الثقافً لقول الرابطةالوثائقية والدعائية الموادجمع ما أمكن من - 

أنشطة وإقامة ,  متنوعةمطبوعاتوإصقار ,  فً ذات المجالدراسات متخصصةتنتٌذ - 
.  كالنقوات وورش العمل وحلقات النقاشتفاعلية

 

 خاصة على موقع الرابطة االلكترونً لتروٌج المنتج الثقافً صفحة ثقافيةإطالق - 
 .العربً واألفرٌقً بأنماطه المتعققة

ٌمتق الطرٌق مستقبالًا , بيوم أو أسبوع ثقافي عربي أفريقيإطالق القعوة لالحتتال - 
فً " وطنٌة"فضالًا عن إنشاء قرٌة ثقافٌة , إلنشاء القرٌة الثقافٌة العربٌة األفرٌقٌة

.  كل قولة من القول األعضاء التً لم تتوافر لقٌتا بعق مثل هذه القرٌة

: المخرجات المتوقعة للمشروع

ز الوعً فً أوساط القول األعضاء بأهمٌة إحٌاء المكون الثقافً وصٌانته-  , تعزُّ
وتأكٌق قوره فً رفق جتوق التنمٌة والنتوض الحضاري؛ وأهمٌته أٌضاًا بالنسبة 

.  لتعزٌز ُعرى العالقات العربٌة األفرٌقٌة

ر حجم السٌاحة القاخلٌة-   .والسٌاحة البٌنٌة فً ما بٌن قول الرابطة, تطوُّ

, زٌاقة مستوى المعرفة بالمحتوى الثقافً فً ما بٌن شعوب المنطقتٌن بصورة أفضل- 
والعمل معاًا باتجاه تأسٌس , وتعزٌز الشعور لقٌتا بأهمٌة مساعقة بعضتا البعض

 .مركز ثقافً عربً أفرٌقً
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ز التوجتات نحو تطوٌر الحرو التقلٌقٌة والصناعات الصغٌرة-  وربطتا , تعزُّ
. بقطاعات السٌاحة ذات العالقة


