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وهنا يربز موضوع موقع الثقافة اإلسالمية يف ظل العوملة وثورة املعلومات على سطح اإلعالم العريب، 

يجيا وأهم قضايا الفكر احلديث والدراسات حيث صار املوضوع يشكل حمورا اسرتات. باملفهوم الشامل ملعىن الثقافة

وإذا نظرنا يف موضوع الثقافة اإلسالمية دون أن نسقط من اعتبارنا سقف الوعي احلضاري . اإلعالمية املعاصرة

احلايل الذي تتصدره ظاهرة العوملة ومقوال�ا وأبعادها احلضارية والثقافية، فإن هذه الثقافة اليوم جتد نفسها يف 

. مميت مع ثقافة أخرى ختتلف عنها مظهرا ومضمونا، وتدفعها إىل صراع ليس بعده إال بقاء أو فناءحلبة صراع 

  .فهي عاملية يف انتشارها غربية يف طبيعتها، اختذت من اإلعالم العاملي أهم وسائلها والعوملة الثقافية أهم شعارا�ا

ذه األطروحة حول موضوع الثقافة كانت الدراسة التحليلية هلوجه التحديد،  ويف هذا السياق وعلى 

اإلسالمية كأحد أكرب عناصر منظومة ا�تمع يف ظل العوملة وثورة املعلومات يف الصحافة العربية املكتوبة، اليت تعد 

  . وجها بارزا من وجوه اإلعالم احلديث، ووسيلة من وسائل االتصال املعاصر

من خالل الدور املستمر الذي تؤديه بنشرها  إذ كثريا ما تساهم الصحافة يف بناء ثقافة ا�تمع

  .للموضوعات اليت تدعم تكوين قيم ومعتقدات ومفاهيم ورؤى أفراد ا�تمع، مث سلوكهم اليومي ونظر�م إىل احلياة

  . وتنمية اجتاهات وأمناط من السلوك، وهي يف املقابل أيضا آلية من أكرب آليات تعميم العوملة الثقافية

افة العربية عندنا تعد من أبرز وسائل اإلعالم اليت تشكل عامال هاما يف صنع الرأي العام وما تزال الصح

وقد حتتل املقام األول من بني وسائل اإلعالم كلها يف التأثري يف الرأي العام، ويرجع ذلك لعدة أسباب، . العريب

ضايا السياسية واالجتماعية ومناقشتها أبرزها أن الصحافة �تم أكثر من سواها من وسائل اإلعالم باخلوض يف الق

ومنه صارت الصحافة املكتوبة اليوم متثل أهم رهان . بإسهاب، وعرض وجهات النظر املختلفة، وخلفيات األنباء

  . من رهانات هذه العوملة وآليتها يف تعميم الثقافة الغربية ونشرها مثلها مثل باقي الوسائط اإلعالمية األخرى

من علماء االجتماع  سواء هذا املوضوع بعناية كافيةيعاجل لباحثني يف الوطن العريب من لكننا مل جند من ا

كما ميكننا رصد النقص الكبري يف األحباث الثقافية والفكرية اليت كان من املفرتض أن تتناول قضية . أو اإلعالم

ما هلذه وهذا ال ستناسب مع  عموما، الثقافة اإلسالمية يف ظل ثورة املعلومات وحتديات العوملة يف اإلعالم العريب

  .القضية من أمهية على حاضرنا ومستقبلنا

العربية  الثقافةالعربية وتأثري ذلك على  االمربيالية الثقافية يف الصحافة ومن مثة فإن احلديث عن

ت اليت وذلك لنقصان الدراسا. واإلسالمية يظل يف أحسن األحوال شيئا نشمه، ولكننا ال نستطيع أن منسك به

حتلل مضمون صحافتنا العربية، وتكشف مدى ما تقدمه من مادة أصيلة أو مقتبسة ومدى تأثريها على القارئ 

  . القراءمجهور اإلنسالب الثقايف بني  جم وح
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