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 التلفزيون واحلركة الثقافية

 

وســيلة معاصــرة وهامــة مــن وســائل إيصــال   نال شــك أن التلفزيــو

املعلومــات إىل النــاس, ولــذلك فهــو مــن أهــم الوســائل اإلعالميــة بــل  

الزمان, حيث يلعب دوًرا هاًمـا وحساًسـا    والتعليمية احلديثة يف هذا

ــدر       ــه واإلصــالك أو يف الفســاد ال ق ــاة البشــر ســواء يف التوجي يف حي

اهلل, وال شـك أن احليــاة الثقافيــة ألي أمــة مــن األمــم أو جمتمــع مــن  

اجملتمعــات هلـــا ت ثريهـــا وهلـــا وجودهـــا يف هـــذه الوســـيلة, وكانـــت  

العربيــة تبــث بــرامج   احملطــات التلفزيونيــة وال تــزال يف اجملتمعــات    

ــا   ــة وبن ــة هام ــدايات     ءةثقافي ــا يف ب ــات وخصوًص ــثري مــن األوق يف ك

ظهور التلفزيون يف العامل العربي بل وإىل وقت قريـب وحتـح اآلن يف   

أمــا اآلن فيظهــر أن تلــك الــربامج مل تعــد    ,بعــ  احملطــات العربيــة 

مرغوبــة عنــد الــبع  وبالتــالي قــل طرحهــا وعرضــها وخصوًصــا يف   

بـربامج الغنـاء    ـــ  مـع األسـف  ـــ  لتلفزيونيـة, واسـتعي  عنهـا    الربامج ا

واالستعراض والرياضة وغري ذلك من الربامج اليت يشاهدها النـاس  

كل يوم, ومع بقاء بع  الربامج الثقافية احملدودة يف التلفزيون إال 

أنهــا أقــل ممــا ينبغــي, وحنــن يف اململكــة بلــد اللغــة العربيــة ومنبــع     
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ــا  اإلســالم وأصــل حضــارة   ـــ املســلمني, وبالدن ـــ وهلل احلمــدـ ــة  ـ مليئ

بــاملثقفني واملــتعلمني الــذين ميكــن أن يقــدموا للتلفزيــون كــل نــافع 

ومفيــد يف هــذا اجملــال أن يقــدموا مــن الــربامج أكثــر ممــا كنـــا         

نشاهده من الربامج الثقافية املعدة من قبل بع   طات التلفزيون 

ــة, ومــن املفــرتض أن يكــون هلــم مبــادرات      يف هــذا اجلانــب   العربي

وللمسئولني فيه مبادرات أسـبل وأحـرص, وأن يبحـث عـن املـؤهلني      

لتقديم مثل هذه األعمال, كما أن هناك مناسـبات ثقافيـة وعلميـة    

هامة تعقد يف اململكة يف كثري من األحيان يف نقل بع  الرسـائل  

أن املطلــوب منــه  عــن تلــك امللتقيــات ويف التغطيــة اإلعالميــة هلــا, إالَّ

ر من ذلك, فكثري من املشاهدين يتطلعـون إىل نقـل  اضـرة    أكث

أدبيـة أو أمســية شــعرية أو نـدوة ثقافيــة ال نقــول علـح اهلــواء مباشــرة    

كما حيصل للمناسبات األخر  ولكـن بعـد اإلعـداد ولـو ب شـهر,      

أن مهرجـان اجلنادريـة السـنوي للـرتام والثقافـة       فكلنا نعرف مـثالً 

قافية اهلامة واملفيدة, ومع ذلـك وعلـح   يتخلله العديد من الندوات الث

ــات      ــ  اللقطـ ــو  بعـ ــا سـ ــون منهـ ــاهدي التلفزيـ ــر  مشـ ــي مل يـ علمـ

واألخبـــار, أمـــا النـــدوات كاملـــة فـــال تـــزال  فوظـــة يف املكتـــب 

اإلعالمي للحرس الوطين أو يف مكتبة التلفزيون, ولو كانت تلـك  

و الندوات واحملاضرات عقدت يف بلد  خر لتمنينا أن تكون عندنا أ

أن نتمكن مـن احلصـول عليهـا لكـي نبثهـا للنـاس, أمـا مـا دامـت          
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عنــدنا ومــن إنتاجنــا وجــاهزة دون مثــن فمــا أرخصــها علــح الــبع ,  

وكـم ننـح الكـثري مـن النـاس مشـاهدتها يف تلفزيوننـا, كمــا أن        

م بشـكل دائــم يف  اضـرات والنــدوات الـيت تـت   هنـاك العديـد مـن احمل   

حملاضــرات والنــدوات الــيت تلفزيوننــا, كمــا أن هنــاك العديــد مــن ا

تتم بشكل دائم يف األندية األدبية املنتشرة يف مجيع مـدن اململكـة   

ومـــع ذلـــك ال نســـمع عنهـــا شـــيًئا يف التلفزيـــون إال مـــا نـــدر, مـــع أن 

باإلمكان تسجيلها وتقدميها للناس فهناك الكثري مـن املشـاهدين   

ــإن مؤسســة امللــك فيصــل اخلرييــ        ة املتشــوقني ملثــل ذلــك, وباملثــل ف

بالرياض تعقد بشكل منتظم ندوات و اضرات ثقافية عامـة هـي   

ــح مســتو  علمــي يف      مــن أروع مــا يعقــد يف العــامل العربــي, بــل وعل

ن مؤسسة امللـك فيصـل اخلرييـة ال     ني علح ثقة بإالوقت املناسب, و

 ون جـاهزة إن مل تكـن قامـت بـذلك فعـالً     تقصر يف إهدائها للتلفزي

 الناس من مشاهدي التلفزيون. م منها كثري منِرومع ذلك ُح

ولست يف حاجة إىل ذكـر مـا  ـري يف جامعاتنـا السـعودية مـن       

حركة ثقافية وعلمية نشطة, يضاف إىل ذلك ما يقدم علح مسارك 

تلـــك اجلامعـــات مـــن مســـرحيات رائعـــة وهادفـــة ميكـــن أن تشـــغل   

يف تصـوري   يساعات تلفزيونية تعود بالفائـدة علـح مشـاهديها, وهـ    

احملدود ــ أيًضا ـــ تعـاجل قضـايا مـن بيئتنـا بطريقـة       وحسب إطالعي 

شيقة و ببة إىل النفوس, ولو نقلت عـرب التلفزيـون حلـرص النـاس     
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علح مشاهدتها ورؤيتها, وحبـذا ـــ مـرة أخـر  ـــ أن تقـوم اجلامعـات        

والتلفزيون بالتنسيل املسبل فيما بينهم إلنتاج تلك األعمال حتح يـتم  

عتــب علـح التلفزيــون  أكــون كغـريي  عرضـها بطريقـة فنيــة, وقـد أ   

لتقصــريه يف هــذا اجلانــب والــذي حنــن مت كــدون أنــه لــيس بســبب   

 بع  األحيان يفضغط أوقات البث إذ أننا نر  من الربامج املقدمة 

ــن ذلـــك وقـــت     ــرائها واألمثـــن مـ ــن شـ ــا ال تســـتحل مثـ مـــا حنـــس أنهـ

ــل ســنوات يبحــث عــن الــربامج         ــون قب ــد كــان التلفزي عرضــها, وق

اخلــارج وأمــا اآلن فهنــاك إنتــاج  لــي وجمــاني وعــالي   الثقافيــة مــن

اجلودة واهلدف يف الغالب وقد ُتعب علح إنتاجه وتصـويره ومل يبقـح   

إال عرضه واألمثلة علح ذلك كثرية يصعب حصرها, لعلي أن أجـد  

ُأذًنــا صــاغية أو عــني بصــرية مــن القــائمني علــح التلفزيــون واملهــتمني  

سـ ل أن يوفـل اجلميـع    أالبلـد, واهلل  باحلركة الثقافية والعلميـة يف  

 هلداه وهو املستعان.

 

       

 


