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ورقة الملتقى
يعتقد البعض أن الثقافة هي " اخلندق" الوحيد الذي الزال مفتوحا ملقاومة التنميط الذي جيرى بشكل
متسارع على الصعيد الكوين ،وعلى خمتلف املستويات :التشريعي ،واالقتصادي ،السياسي ،والتجاري ....التنميط
الذي دفع الدول إىل التنازل عن الكثري من سيادهتا فأجربت على التقيد باألمنوذج االقتصادي الواحد واالخنراط
يف منظمة التجارة العاملية ،وااللتزام بشكل من تنظيم احلياة السياسية املتشابه الذي يرتكز على التعددية السياسية.
وتعزز هذا االعتقاد يف ظل اإلميان بأن االختالف بني البشر كان وال يزال ثقافيا وليس بيولوجيا ،كما يؤكد ذلك
علماء األنرتبولوجيا.
ويرى البعض األخر أن هذا التنميط يف املنظومات القانونية والسياسية واالجتماعية على الصعيد الكوين ما كان له
أن يتحقق لوال مسامهة املؤسسات املنتجة للثقافة واألدوات املوزعة هلا .وهذا ما يؤكده مفهوم البنية الفوقية الذي

يتمسك به أصحاب النظرية النقدية ويؤكده أبناء العامل الثالث املتشيعني لنظرية التبعية املقتنعون بأن احلركات
الثقافية اليت كانت تقف يف الستينات والسبعينات ضد اهليمنة العاملية ،مثل " اهليبز") ( Hippiesمت االلتفاف
عليها باحتواء منظوماهتا الرمزية اليت أصبحت عالمة بارزة من عالمات هذا التنميط.
ويرى فريق ثالث أن الثقافة مل تعد مثلما كنا نعتقد يف الستينات والسبعينات من القرن املاضي .لقد أجربت هي
األخرى عن التنازل عن دورها التعليمي والتنوري بعد أن غمرها الرتفيه وذابت يف اللعب فأصبحت ثقافة هجينة
فاقدة اهلوية ممسوحة من كل انتماء يقف حجرة عثرة أمام تسويقها وعوملتها.
على ضوء هذه األطروحات الثالث تتجلى أمهية السؤال عن العالقة بني الثقافة وامليديا .السؤال الذي يفجر
العديد من األسئلة :عن أي ثقافة نتحدث ،ثقافة خنبوية ،ثقافة شعبية ،ثقافة مجاهريية ،ثقافة رقمية ،ثقافة وطنية،
ثقافة كونية ،ثقافة إعالمية؟ أي ما هي التخوم اليت تفصل وتصل كل هذه املفاهيم؟ وعن أي ميديا نتحدث:
الصحافة املكتوبة ،اإلذاعة ،التلفزيون ،وسائط االتصال احلديثة؟ مبعىن هل أن حظ الثقافة متكافئ لدى كل هذه
الوسائط اإلعالمية واالتصالية؟ وما هي اإلضافات اليت تقدمها هذه الوسائط للثقافة إن مل تكن هي ذاهتا ثقافة؟
وكيف نقرأ العالقة بني الثقافة ووسائل اإلعالم اجلزائرية وكيف نقيمها؟

محاور الملتقى:
 -1مفاهيم الثقافة بين التزاحم والتنازع
 -2الثقافة والميديا :الثقافة في الميديا أو ثقافة الميديا؟
 -3وسائل اإلعالم الجزائرية والثقافة :تأمالت وتجارب
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