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 بثوا لنا وعلمونا إيانا

 

 حتاول الكثري من البلدان إبراز نيزها وأفضـل مـا عنـدها أمـام    

لسـعودية  العامل وأمام سكانها وزوارها وحنن يف اململكـة العربيـة ا  

لــدينا مميــزات خاصــة مــن بــني ســائر بلــدان العــامل   ــــ وهلل احلمــدــــ 

أهمها وجود احلرمني الشريفني وهما أفضل بقعة علـح وجـه األرض   

وما يرتبط بهذين احلرمني الشريفني مـن  بـة املسـلمني هلمـا ومـن      

ثقافــة إســالمية ارتبطــت بهمــا, ومــن مناســبات دينيــة متعــددة تــربط  

امل بهما سواء يف شهر رمضان أو موسم احلج وغريه املسلمني يف الع

من املناسبات اليت ميكن أن تعترب يوميـة, كمـا أن لـدينا مميـزات     

خاصـة يف الكـثري مـن منـاطل اململكـة األخـر  ميكـن أن جتـاري         

ــة والتعلــيم أو يف        ــاطل العــامل ســواء يف جمــال الثقاف ــد مــن من العدي

نا قبـل مـا يزيـد علـح     الزراعـي وغـريه, وقـد كـان لـدي      جمال اإلنتاج

عشر سنوات, عدة قنوات تلفزيونية يف مناطل  تلفة مـن اململكـة   

تنتج بـرامج  ليـة متعـددة تسـاهم يف إبـراز تلـك املنـاطل ومـا لـديها          

مــن مســات خاصــة, وطاقــات متعــددة وبالتــالي تســد حاجــة كــبرية   

, وقبـل مـا يزيـد    والعلميـة الكـبرية  ألخبار الوطن ومنتجاته الثقافية 
                                                           

 هــ املوافـل   1426 ـرم   8, اخلمـيس  جبريدة اجلزيـرة  ُنشر هذا املقال

 (.11830م, العدد)2005فرباير  17



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

147 

عشـــر ســـنوات مت دمـــج تلـــك احملطـــات وأصـــبحت يف الغالـــب   علـــح 

ــاج قليــل مــن الــربامج الصــادرة مــن     طــات إرســا ل فقــط ســو  إنت

ــرئيس ــور الــــتقين احلــــديث والبــــث عــــرب   املركــــز الــ ــع التطــ , ومــ

يف الفضائيات أصبح باإلمكان العودة إىل تعدد  طات التلفزيـون  

لــي والعــاملي  لت خــذ اســتقالليتها عــرب الفضــاء احمل   املنــاطل املختلفــة

ولتقوم بإنتاج بـرامج  تلفـة تسـد احلاجـة, وتتـيح تشـغيل الطاقـات        

ــامل    ــربز للعـ ــة, لتـ ــة املختلفـ ــالثقافيـ ــة   اإمكانياتنـ ــة واإلنتاجيـ العلميـ

اإلعالمية الـيت ميكـن أن تتميـز بـإطالق الطاقـات وإتاحـة الفرصـة        

للمبدعني يف كل املنـاطل والـذين بالت كيـد لـن يكونـوا أقـل ممـا        

ه احملطات التلفزيونية العربية من مناطل كثرية من العامل, تستورد

ا وميكن أن تكون لنا إسرتاتيجية ليس فقط لإلنتـاج والبـث  ليًـ   

بل ولنصدر لآلخرين بع  الربامج اجلـادة والرتفيهيـة املميـزة والـيت     

شك أن  تظهر قدراتنا وتعطي التصور الصحيح عنا وعن بالدنا, وال

ــاج إىل م  ــر حيتـ ــذا األمـ ــدد   هـ ــداخلي وتعـ ــاك الـ ــاع باالنفتـ ــة واقتنـ رونـ

ا لتشــجيع الطاقــات القنــوات ومصــادرها وإتاحــة الفرصــة هلــا  ليـًـ  

املختلفة وتقدميها للعامل, كما أننا يف هذه البالد تتواجد لـدينا يف  

مناسبات متعددة أنشطة ثقافية ال حتظح بالتغطية اإلعالمية والنقل 

ــإن     ــالي ف ــوني الكامــل هلــا وبالت ــة   التلفزي تعــدد احملطــات التلفزيوني
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سيعطي فرصة أكثر إلبـراز تلـك اللقـاءات واحملاضـرات واألنشـطة      

 املختلفة.

ولعل االهتمام بالنشء وتعريفهم ببقاع بالدنا املختلفة ي تي ضمن 

أولوياتنــا املتعــددة, وقــد شــاهدنا يف بعــ  الــدول األخــر  مــا يشــبه 

حـف صـغري   تلك البلد بشكل مصغر عبارة عن حديقة كـرب  أو مت 

املتحف أو املعرض خريطـة كـرب     األم ويشكلعلح شكل الوطن 

يتنقل الزوار داخلها وميروا ب جزاء البلد ويتعرفوا علـح معاملهـا الـيت    

وضعت هلا جمسمات مصغرة داخـل تلـك اخلريطـة, ويقـوم الطـالب      

ــارة ذلــك املتحــف والتعــرف عملًيــ      ــف املراحــل بزي ا وكــ ن مــن  تل

ا مثل هذه املعـارض  أن نر  قريًب ا, ولعلنةالشخإ يدور داخل الدول

ــا احلبيبــة بشــكل     يف  تلــف منــاطل اململكــة, لتكــون مملكتن

دقائل وساعات وك منا أخـذوا   به يفمصغر يفهمه الزوار ويدورون 

 عليها.جولة علح كل اململكة وتعرفوا 

كما أننا ينبغي أن حنرص يف كل مدينة من مدننا الغالية علـح  

مــدينتهم مــن   هدينــة مــن جيــل الشــباب مــا حتتويــ     أن يــوف أبنــاء امل 

ــات     ــجيع اجلهـ ــة بتشـ ــزات  تلفـ ــياحية ومميـ ــة وسـ ــاكن تارخييـ أمـ

والعائالت علح العناية بهذا اجلانب لنكسب أبنائنا ثقتهم  ةالتعليمي

 واهلل املستعان. ,ب نفسهم وببالدهم الغالية


