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مقدمة

مقدمة 

�لوجود  لي�ص فقط لتح�شني �رشوط  �ل�رش�كة مبد�أ حاكمًا  �أ�شحى مبد�أ 
�لإن�شاين و�ملعريف يف عامل تد�خلت فيه �حلدود وتقل�شت �مل�شافات بف�شل 
على  د�ًل  �ملبد�أ  هذ�  �أ�شحى  بل  و�ملعلومات،  �ملعرفة  ثورة  على  ترتب  ما 
�قرت�ن حت�شني هذه �ل�رشوط باحلفاظ على �لهوية �لوطنية و�لثقافية. خا�شة 
�ل�شامن  هو  �لوطن  �لوطن. فحب  �ل�رش�كة على حب  عندما جتتمع هذه 
و�جلماعات يف  �لأفر�د  كافة  لإ�رش�ك  �ل�شامن  �ل�رش�كة، وهو  لتفعيل هذه 
�لأفر�د  يعي�ص  حيث  ملجتمعهم.  و�ملعريف  �لثقايف  �لوجود  �رشوط  حت�شني 
�لأبنية  من  معقدة  �شبكة  على  يحتوي  �لذي  �لجتماعي،  �لن�شيج  د�خل 
ويقدرون  �لدولة.  �إىل  وت�شل  �لأ�رشة  من  تبد�أ  – �لتي  �لجتماعية  و�لنظم 
�مل�شاركة �لفاعلة يف حياة جمتمعهم. وهذ� �لإح�شا�ص بالنتماء يعد م�شدر�ً 
من م�شادر �لرفاه. ويعد يف �لوقت ذ�ته م�شدر�ً للحفاظ على هوية �ملجتمع 
وثقافته �لوطنية، يف عامل تقاطعت وتد�خلت فيه �مل�شافات و�لأزمنة ب�شكل 
غري م�شبوق. و�أدت ثورة �ملعرفة و�ملعلومات �إىل خلق ثقافة كونية م�شيطرة 
كادت تق�شي على كل ما عد�ها من خ�شو�شيات ميزت �لثقافات �ملحلية 
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�لهجنة  �أو  �لهجينة  �لثقافات  من  نوع  خلق  �إىل  �أف�شت  كما  و�لوطنية، 
�لثقافية، �لتي �لت تهدد كل �نو�ع �لنقاء �لثقايف �أو �خل�شو�شية �لثقافية �لتي 
"�لهوية  عن  �حلديث  �أن  للبع�ص  خيل  حتى  �لوطنية.  متيز�لثقافات  كانت 

�لثقافية �لنقية" يعد �رشبًا من �رشوب �مل�شتحيل. 

مدعّوون  فنحن  ب�شببها،  ورمبا  �لآر�ء  هذه  منطقية  من  �لرغم  وعلى 
للحفاظ على هويتنا وعلى ثقافتنا �لوطنية خالل هذه �لآونة �أكرث من �أي 
�إننا نوؤكد على طبيعة �لرتباط �لوثيق بني مفهوم �لهوية  وقت م�شى. بل 
ومفهوم �ملو�طنة. فبمقت�شى �لهوية يعي �لفرد ذ�ته، كما تعي �جلماعة ذ�تها. 
�لنتماء  هذ�  مبقت�شى  ويكت�شب  �جلماعة.  لهذه  بالنتماء  �لفرد  وي�شعر 
�لتعليم، و�مل�شاركة،  تقت�شي جمموعة من �حلقوق )مثل  �لتي  �ملو�طنة  حق 
�لو�جبات  من  مبجموعة  �للتز�م  �رشورة  تقت�شي  كما  �إلخ(  و�لتملك.. 
)مثل �للتز�م بالقانون، و�حرت�م حقوق �لآخرين( وهذ� هو جوهر مفهوم 

"�ملو�طنة". 

لكن كيف �ل�شبيل �إىل ذلك؟ وما �ملقومات �لتي تت�شكل منها �لهوية؟

�إن �أول �رشوط �حلفاظ على �لهوية �لثقافية ي�شتلزم �رشورة �حلفاظ على 
�لقدر �لثابت و�جلوهري من �ل�شمات �لتي متيز �لثقافة �لوطنية، و�لتم�شك 
بالثو�بت �ملتينة للهوية، �لتي تتج�شد يف �لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد، وترتوي 
�لهوية(  قلب  هي  )�لتي  و�للغة  �لهوية(  روح  هو  )�لذي  �لدين  منابع  من 
و�لأ�شول �مل�شرتكة )�لتي هي ج�شد �لهوية(. فهذه �ملقومات هي �لكفيلة 
و�لنتماء  �لولء  قيم  وتعزيز  و�لثقايف،  �لجتماعي  �لن�شيج  �أو��رش  بتقوية 
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وحب �لوطن، وخلق ثقافة تنهل من منابعها �ملحلية وتتفاعل، يف �لوقت 
نف�شه، مع هذه �لثقافة �لكونية، تفاعاًل يعك�ص عالقة بني ندين، ويتجاوز 
�لكونية. عندئذ  �لثقافة  بالدونية جتاه هذه  �أو �لإح�شا�ص  منطق �خل�شوع، 
يحق لنا �أن نكون �رشكاء حقيقيِّني يف ت�شكيل جمتمع �ملعرفة يف وقت بات 
فيه "�لندماج �لفعال" يف جمتمع �ملعرفة غاية ت�شعى �إليها �ملجتمعات كافة. 
ولي�ص  لبلوغها.  �لكفيلة  �ل�شبل  �متالك  ي�شتلزم  �لغاية  هذه  حتقيق  �أن  غري 
لهذ�  يتيح  �لذي  �لفعال،  �لندماج  فاإما  �ملجتمعات.  هذه  �أمام  ثمة خيار 
وجود  �رشط  هي  �لتي   – �ملعرفة  �إنتاج  يف  �لفاعلة  �مل�شاركة  �ملجتمعات 
ملجتمع �ملعرفة، و�إما �لإق�شاء و�لتهمي�ص. لي�ص ثمة بديل �إذن �شوى �لبحث 
عن �شبل متكن هذه �ملجتمعات من حتقيق مبد�أ "�ل�رش�كة �لفاعلة من �أجل 
�ملعرفة" فهذه �ل�رش�كة هي جو�ز �ملرور ملجتمع �ملعرفة، كما �أنها �ل�شامن 
�لوحيد لتحقيق "�لندماج �لفعال" يف جمتمع �ملعرفة. وهي �ل�شامن كذلك 
جلعلنا �رشكاء فاعلني يف ت�شكيل جمتمع �مل�شتقبل. ذلك �ملجتمع �لذي ينه�ص 

على �إنتاج �ملعرفة ون�رشها وتوظيفها بكفاءة يف خمتلف جمالت �حلياة. 

غري �أن "�لندماج �لفعال" يف جمتمع �ملعرفة دونه �لعديد من �لتحديات، 
�لتحديات ما ترتب على ثورة �ملعلومات وو�شائل  وياأتي على ر�أ�ص هذه 
�لت�شال من ثقافة كونية باتت عابرة حلدود �لزمان و�ملكان، وحققت وفرة 
غري م�شبوقة يف �لإنتاج �لثقايف و�لفكري، كما حققت قنو�ت غري م�شبوقة 
للتو��شل �ملعريف. لكنها خلقت يف �لوقت نف�شه �أ�شكاًل من �ل�شتقطاب 
�لثقايف  �لحتكار  من  جديدة  �أ�شكاًل  كذلك  وخلقت  و�ملعريف،  �لثقايف 
و�ملعلومات  �ملعرفة  تبادل  �أو  �إنتاج  �أو  توزيع  يتم  ل  حيث  و�ملعلوماتي. 
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ب�شكل مت�شاٍو بني �لدول و�ملجتمعات. مما �أف�شى �إىل خلق فجو�ت معرفية، 
تت�شع يومًا بعد يوم، بني هذه �لدول. ترتب على ذلك تناق�ص حظوظها من 
وحتقيق  �ملعرفية  �لفجو�ت  هذه  لعبور  �لالزم  و�ملعريف  �لثقايف  �ملال  ر�أ�ص 

�ل�رش�كة �لفاعلة من �أجل �ملعرفة، و�لندماج �لفعال يف جمتمع �ملعرفة.

�ملعرفة.  �لفعال" يف جمتمع  "�لندماج  �أمام  �آخر يقف عائقًا  وثمة حتد 
ويتمثل هذ� �لتحدي يف كيفية و�شع �لثقافة و�ملعرفة يف �لقلب من عملية 
"�لندماج  لتحقيق  متالزمنينَ  ني  �رشطنَ �لعائق  هذ�  ويثري  �مل�شتد�مة.  �لتنمية 
�لفعال" يف جمتمع �ملعرفة، ف�شاًل عن حتقيق مبد�أ "�ل�رش�كة �لفاعلة من �أجل 
�ملعرفة" ويتمثل �ل�رشط �لأول يف حتقيق "�لتنمية �مل�شتد�مة" ذلك لإن �جناز 
هذه �لتنمية بات �رشطًا �رشوريًا للنهو�ص �ملجتمعي، حيث ل ت�شتقيم هذه 
�لتنمية دون �لوفاء بحاجات �لجيال �حلالية، وتو�شيع �خليار�ت و�لفر�ص 
و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لإن�شانية  �حتياجاتها  وتلبية  �أمامها،  �ملتاحة 
و�لرتقاء بقدر�تها و�إمكانياتها �ملعرفية و�لفكرية، دون �لإخالل بن�شيب 

�لأجيال �لقادمة من كل ذلك.

ويتمثل �ل�رشط �لثاين يف مدى قدرة هذه �ملجتمعات على و�شع �لثقافة 
يف �لقلب من عملية �لتنمية �مل�شتد�مة. بل �إننا نذهب �إىل �لقول باأن و�شع 
�لثقافة يف �لقلب من عملية �لتنمية �مل�شتد�مة بات �رشطًا �رشوريًا لتحقيق 
فيه  �لدهر ركزت  �لتنمية حنٌي من  نظريات  �أتى على  �لتنمية. حيث  هذه 
و�ملعرفية.  �لثقافية  �لنو�حي  و�أغفلت  للتنمية،  �لقت�شادية  �جلو�نب  على 
�شف  ونظرت للتنمية بو�شفها قرين �لنمو �لقت�شادي. لكن �رشعان ما تكَّ
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�لنمو �لقت�شادي، بل  �لتنمية ل تعني فقط  �لروؤية. و�أ�شبحت  زيف هذه 
تعني تغري�ً جوهريًا يف خمتلف �جلو�نب �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية 
لالأفر�د و�ملجتمعات. كما تعني �لرتقاء بنوعية حياة �لأفر�د على �ختالف 
تنوعها. و�أن حتقيق هذ� �لتغري مقرتن باأخذ �لثقافة ماأخذ �جلد عند �لتخطيط 
�لتنمية  "قاطرة  بو�شفها  �لثقافة  �إىل  �لنظر  بل  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  لعملية 

�مل�شتد�مة". 

ذلك لأن �لنهو�ص بالثقافة – �لتي تعني جممل �لبناء �لروحي و�لفكري 
للمجتمع – يعني نهو�شًا بكافة جمالت �لإبد�ع �لفني و�لفكري و�لثقايف، 
حتقيق  �إىل  �لنهو�ص  هذ�  ويف�شي  و�لقيم.  و�لرتبية  بالتعليم،  و�لنهو�ص 
من  يجعل  �لذي  �لب�رشي.  �ملال  لر�أ�ص  يوؤ�ش�ص  �لذي  �ملعريف،  �لرت�كم 
�لتنمية  و�شيلة  �رتكازها،  �مل�شتد�مة وحمور  �لتنمية  عماد  �لذي هم  �لب�رش، 
بالقدر�ت  �رتقاء  �لب�رشي  �ملال  بر�أ�ص  �لرتقاء  ويثمر  وغايتها.  �مل�شتد�مة 
�لذهنية و�ملعرفية لالأفر�د، مبا يوؤهلهم للمناف�شة �جلادة و�لو�عية، يف جمتمع 
– يف �ملقام �لأخري– يف زيادة  �ملعرفة وثورة �ملعلومات. ويثمر كل ذلك 
ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي، �لذي يف�شي – حال تر�كمه تر�كمًا 
كميًا وكيفيًا – �إىل حتقيق م�شتويات �أعلى من �لتنمية �مل�شتد�مة، يف �حلا�رش 
و�مل�شتقبل. ويف�شي ذلك كله �إىل حتقيق �ل�رش�كة �لفاعلة يف جمتمع �ملعرفة. 

هذه  وحتقيق  �لب�رشي،  �ملال  ر�أ�ص  وتكوين  �لثقايف،  �لنهو�ص  لكن 
و�ملجتمعات.  لالأفر�د  �ملعرفية  �لقدر�ت  تعزيز  بدوره  ي�شتلزم  �ل�رش�كة، 
و�أح�شب �أن "�لقر�ءة" هي �لو�شيلة �لكفيلة بتعزيز هذه �لقدر�ت. بل �إنني 
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�ملعرفية  �ل�رش�كة  لتاأ�شي�ص  �أ�شا�شيًا  متطلبًا  ميثل  �لقر�ءة  دور  تفعيل  �أن  �أرى 
و�إقامة جمتمع �ملعرفة. حيث تف�شي �لقر�ءة �إىل تكوين ر�أ�ص �ملال �ملعريف، 
تف�شي  كما  �شنوفها.  مبختلف  و�لفكرية  �لذهنية  باملهار�ت  �رتقائها  عرب 
�إىل �لرتقاء بالبنية �ملعرفية للفرد. تلك �لبنية �لتي توؤ�ش�ص لــــ "روؤية للعامل" 
متكن �لفرد من �إدر�ك عامله �لجتماعي و�لطبيعي بكل ما يحتوي عليه من 
ظو�هر متنوعة. وذلك مبقت�شى ما تتيحه �لقر�ءة من تر�كم فكري وثقايف، 
ومبا تلعبه من دور فعال يف تنمية خيالنا، وت�شور�تنا و�أفكارنا، وم�شاعرنا، 
ت�شكيل  يف  ت�شهم  بذلك  وهي  ظو�هر.  من  بنا  يحيط  ملا  تف�شرينا  و�أمناط 
ذ�ئقتنا �جلمالية ويف بناء وعينا �جلمايل؛ مبا يجعلنا �أكرث قدرة على �كت�شاف 
مناطق �جلمال �لكامنة د�خل ذو�تنا، و�ملحتجبة خلف �شتار �لو�قع �لذي 

نعي�شه.

ويبقى �أن �لقر�ءة جت�شد مرحلة من �أهم مر�حل �إنتاج �ملعرفة ون�رشها. 
كما �أنها �لو�شيلة �لأكرث فاعلية يف قيا�ص مدى جناح و�شول خطط وبر�مج 
��شتد�مة  ت�شمن  �لتي  �لو�شيلة  وهي  �جلمهور.  �إىل  ون�رشها  �ملعرفة  �إنتاج 
�لفاعلة  "�ل�رش�كة  �لتي ت�شمن بدورها حتقيق مبد�أ  �ملعرفة. هذه �ل�شتد�مة 
بديل عنه لالندماج  ي�شكل مفتاحًا ل  �لذي  �ملبد�أ  �ملعرفة" ذلك  �أجل  من 

�لفعال يف جمتمع �ملعرفة. 

بل �إنني �أرى �أن �لقر�ءة هي �لد�ئرة �لتي يجتمع عند مركزها ر�أ�ص �ملال 
�ملعريف، ور�أ�ص �ملال �لثقايف، ور�أ�ص �ملال �لجتماعي، يف نهر و�حد ي�شب 
يف د�ئرة �لنتاج �لثقايف و�ملعريف. هذه �لد�ئر �لتي متنح مبد�أ "�ل�رش�كة يف 
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مقدمة

حب �لوطن" �أبعاد�ً متجددة، كما متنح "�ل�رش�كة من �أجل �ملعرفة" ف�شاء�ت 
ويعاد  يت�شكل  �لذي  �لفرت��شي  �لو�قع  ف�شاء�ت  �ت�شاع  ت�شاهي  �أرحب 
�ل�رش�كة  �ملبد�آن:  �أجل ذلك كان هذ�ن  ت�شكيله يف كل وقت وحني. من 
تاأمالتنا يف كل ما  �ملعرفة هما حمور  �أجل  �لوطن، و�ل�رش�كة من  يف حب 
�حتوى عليه هذ� �لكتاب من مقالت �أتع�شم �أن جتد �شد�ها لدى �لقارئ. 
ع�شى �أن يف�شي كل ذلك �إىل مزيد من �لتاأمل، و�أن يثمر ذلك يف �أن نكون 
ينه�ص  �لذي  �ملجتمع  ذلك  �مل�شتقبل،  جمتمع  ت�شكيل  يف  حقيقيني  �رشكاء 

على �إنتاج �ملعرفة وتد�ولها وتوظيفها يف خمتلف دروب �حلياة.

و�هلل من ور�ء �لق�شد وهو يهدي �إىل �شو�ء �ل�شبيل

د.�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
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�رشكاء يف حب الوطن

و�لنه�شة  �لتنموية  �لإجناز�ت  وتعزيز  �لوطنية  �لهوية  على  �حلفاظ  ميثل 
�ل�شاملة �لتي حققتها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، غاية ي�شعى �إىل بلوغها 

بنات و�أبناء هذ� �لوطن كافة، على �ختالف توجهاتهم �لفكرية.

ويف حماولة للم�شاركة يف هذه �لغاية، نناق�ص معًا بع�ص �لق�شايا �لفكرية 
نف�شه- يف  �لوقت  وت�شاهم -يف  بالهتمام،  �أر�ها جديرة  �لتي  و�ملعرفية 
�أبعادها.  �أهم  وت�شتجلي  �لغاية  هذه  حدود  ت�شت�رشف  جديدة  �آفاق  فتح 
وذلك من منطلق �إمياين باأن هذه �لغاية هي �لكفيلة ببناء م�شتقبل �أكرث �أمنًا 

ي�شارك يف �شياغته �جلميع.

بتعزيز قدر�تنا  �أر�ها جديرة  �لتي  �ملجالت  �أهم  باحلديث عن  و�شنبد�أ 
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�ملعرفية يف جمتمع �ملعرفة و�ملعلومات، ذلك �ملجتمع �لذي �أ�شبح فيه �لعلم 
ورقيها.  نه�شتها  و�ل�شعوب  لالأمم  ي�شنع  �لذي  �لوحيد  �ملعيار  و�ملعرفة 
بل  �أمو�ل؛  من  متتلك  مبا  تقا�ص  وقوتها ل  �ل�شعوب  قامة هذه  و�أ�شبحت 
مبا متتلك من علوم ومعارف. كما �أ�شبحت هذه �لعلوم و�ملعارف - يف 
�لدول  حلدود  ومتجاوزة  و�ملكان،  للزمان  عابرة  �لكونية-  �لثقافة  ع�رش 
و�لتبدل  �لتحول  عن  و�لعلوم،  �ملعارف  هذه  تكف،  ول  و�ملجتمعات، 
و�لتطور. ومن يتخلف عن مو�كبة هذه �لتحولت و�لتطور�ت �شيحكم 

على نف�شه بالفناء ولن يكون له مكان �شوى �أحد �أزقة �لتاريخ.

ويتمثل �ملجال �لأول، �لذي ي�شهم يف تعزيز قدر�تنا �ملعرفية، يف تاأ�شي�ص 
�ملعرفة". بحيث  �أجل  "�ل�رش�كة من  �ل�رش�كة، وهو  �أنو�ع  نوع جديد من 
ت�شعى هذه �ل�رش�كة �إىل و�شع �لثقافة و�ملعرفة يف �لقلب من عملية �لتنمية. 
وجتعلنا �رشكاء فاعلني يف ت�شكيل جمتمع �ملعرفة. ذلك �ملجتمع �لذي ينه�ص 

على �إنتاج �ملعرفة ون�رشها وتوظيفها بكفاءة يف خمتلف جمالت �حلياة.

�ملعرفية،  قدر�تنا  تعزيز  يف  بدوره  ي�شهم  �لذي  �لثاين،  �ملجال  ويتمثل 
يف تفعيل دور "�لقر�ءة ". بل �إنني �أرى �أن تفعيل دور �لقر�ءة ميثل �ملقدمة 
�لأوىل و�لأهم يف تاأ�شي�ص �ل�رش�كة �ملعرفية ويف �إقامة جمتمع �ملعرفة. ذلك 
لأن �لقر�ءة هي �لتي تف�شي �إىل تكوين "ر�أ�ص �ملال �ملعريف" �لذي يعني - 
ح�شبما ي�شري تقرير �ملعرفة �لعربي للعام 2009 - جممل �لكفايات �ملعرفية 
�لذهنية  و�ملهار�ت  �ملعرفة،  ميادين  �ملجتمع يف خمتلف  �أفر�د  ميتلكها  �لتي 
�لقائمة  و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لكفاء�ت  ت�شمل  كما  �أ�شكالها،  مبختلف 
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عالقات  و�إقامة  بالتو��شل  �ملتعلقة  �ملهار�ت  مقدمتها  ويف  �ملعرفة،  على 
و�مل�شاركة  فريق،  �شمن  و�لعمل  معهم،  و�لتعاون  �لآخرين  مع  �إيجابية 
بفاعلية يف ق�شايا �ل�شاأن �لعام، و�لريادة، و�لقيادة، و�لإد�رة. فكيف يتاأتى 
لنا ذلك من دون �أن ت�شبح �لقر�ءة هي �لز�د �ليومي �لذي ميكننا من تكوين 

ر�أ�ص �ملال �ملعريف؟

�لقر�ءة تعد م�شدر�ً �أ�شا�شيًا من م�شادر ت�شكيل �لوعي وتكوين �ملعرفة 
�لتي متكن �لفرد من فهم و�إدر�ك �لعامل �ملحيط به، وفهم مكوناته، و�لتعرف 
من  للعديد  �إجابات  وتقدمي  معناها،  وتف�شري  �ملكونات  هذه  وظيفة  على 
�لت�شاوؤلت �لتي ت�شغل �لإن�شان يف حميطه �لجتماعي.. فكل ما حولنا من 
�أ�شياء وظو�هر يبدو �شامتًا وبال معنى، ولن نكت�شف معناه ونفك رموزه �إل 
بالقر�ءة. و�لقر�ءة - ف�شاًل عن ذلك - هي مفتاح كل �لعلوم، وهي طريقنا 
نحو �لثقافة و�ملعرفة، وم�شدر فاعليتنا يف �مل�شتقبل، فالأمة �لتي ل تقر�أ �أمة 
�إنتاج �ملعرفة ون�رشها.  �أنها متثل �أول و�أهم مر�حل  ل ُيخ�شى باأ�شها. كما 
وبر�مج  و�شول خطط  مدى جناح  قيا�ص  فاعلية يف  �لأكرث  �لو�شيلة  وهي 
�ملوؤ�رش�ت  �أحد  كان  فاإذ�  �مل�شتهدف.  �جلمهور  �إىل  ون�رشها  �ملعرفة  �إنتاج 
�ملهمة لإنتاج �ملعرفة ون�رشها يقا�ص بعدد �لكتب �ملن�شورة خالل فرتة زمنية 
معينة يف جمتمع معني، فاإن �ملوؤ�رش �لأكرث �أهمية - يف ر�أيي - يجب �أن يهتم 

بالتعرف على عدد �لكتب �لتي متت قر�ءتها بالفعل.

�لو�شول �إىل هذ� �لأمر �شعب �ملنال، لكن ذلك ل يحول دون �لتعرف 
على طبيعة �لعو�مل �لجتماعية و�لقت�شادية و�لثقافية �لتي حتكم تلقي �أو 
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��شتقبال �لإنتاج �لثقايف من جانب �جلمهور، و�لعو�مل �لتي حتكم جناح �أو 
ف�شل عمل �إبد�عي �أو ثقايف معني، وطبيعة �لعو�مل �ملختلفة �لتي توؤثر يف 
عملية �لقر�ءة. وهي �ملجالت �لتي باتت تعرف بــ "�شو�شيولوجيا �لتلقي" 

و"�شو�شيولوجيا �لقر�ءة ".

دورها  على  و�لتاأكيد  �لقر�ءة،  عملية  بتفعيل  لالهتمام  يدعونا  ومما 
�ملعرفة، ما تتعر�ص  �ملعرفية وتاأ�شي�ص جمتمع  �ل�رش�كة  تاأ�شي�ص  �لأ�شا�شي يف 
له من �شعوبات وحتديات ت�شل من قدرتها على �أد�ء هذ� �لدور على �لوجه 

�لأكمل. وياأتي على ر�أ�ص هذه �لتحديات:

�لكونية  �لثقافة  ع�رش  يف  خ�شو�شًا  �ملكتوبة،  �لثقافة  تر�جع   -  1
�أ�شبحنا  وكاأننا  �ل�شورة،  ثقافة  فيه  طغت  �لذي  �لع�رش  ذلك  و�لإنرتنت، 
�لثقافة �ل�شتهالكية، وتركيزها  "ع�رش �ل�شورة" مبا تعنيه من هيمنة  نعي�ص 
على �ملظهر و�ل�شكل، �لأمر �لذي ترتب عليه تر�جع �لدور �لذي كانت 

توؤديه ثقافة �لكلمة �أو �لثقافة �ملكتوبة.

خمتلف  يف  �ملن�شورة  �لكتب  من  �لعربي  �ملو�طن  ن�شيب  تو��شع   -  2
�لعربي  �لتقرير  يف  �ملن�شورة  �لإح�شائيات  �إىل  و��شتناد�ً  �ملعرفة،  نو�حي 
2007 حو�يل  �لثقافية بلغ �إجمايل �لكتب �لتي ن�رشت عام  �لأول للتنمية 
�لعام  ذ�ت  يف  �لعربي  �لوطن  �شكان  عدد  بلغ  حني  يف  كتب،   27809
�شنويًا  �ملن�شورة  �لكتب  جمموع  وزعنا  و�إذ�  ن�شمة.  مليون   332 حو�يل 
يف �لعامل �لعربي على جمموع �ل�شكان يكون لكل 11950 مو�طنًا عربيًا 
كتاب و�حد. بينما لكل 491 مو�طنًا �إجنليزيًا كتاب و�حد، ولكل 713 
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مو�طنًا �إ�شبانيًا كتاب و�حد، �أي �أن ن�شيب �ملو�طن �لعربي من �إ�شد�ر�ت 
�لكتب ميثل 4 يف �ملئة من ن�شيب �ملو�طن �لإجنليزي و 5 يف �ملئة من ن�شيب 

�ملو�طن �لإ�شباين.

�لعربي،  �لوطن  دول  معظم  يف  �لأبجدية  �لأمية  معدل  �رتفاع   -  3
حيث ت�شل �إىل حو�يل 48 يف �ملئة يف بع�ص �ملجتمعات �لعربية. و�ملفارقة 
�أننا �أ�شبحنا يف ع�رش يقا�ص فيه معدل �لأمية بعدم �لقدرة على �لتعامل مع 
�أدو�ت �لع�رش )�حلا�شب �لآيل و�لإنرتنت( بو�شفهما �لأدو�ت �لتي متكن 
�لإن�شان من �لتو��شل �ملعريف يف ع�رش ثورة �ملعلومات. كما �أن هناك �لعديد 

من �ملجتمعات �لتي ��شتطاعت �أن تق�شي نهائيًا على �لأمية �لأبجدية.

تكوين  يف  بالقر�ءة  �ملنوط  �لدور  تعوق  �لتحديات  هذه  �أن  �شك  ول 
�شوى  �أمامنا  �شبيل  ول  �ملعرفية،  �ل�رش�كة  تاأ�شي�ص  ويف  �ملعريف  �ملال  ر�أ�ص 
حماولة �لبحث عن حلول تف�شي �إىل �إعادة �لعتبار لعملية �لقر�ءة، خا�شة 
حتى  �مل�شتقبل،  وكل  �حلا�رش  ن�شف  هم  �لذي  و�لأطفال،  �لنا�شئة  لدى 

ت�شبح �لقر�ءة لديهم "�أ�شلوب حياة". 

�خلمي�ص 02 دي�شمرب 2010
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الأمن الثقايف يف ع�رش الثقافة الكونية

ميثل حتقيق �لأمن �لثقايف غاية من �لغايات �لتي ينبغي �ل�شعي نحو بلوغها 
يف هذه �ملرحلة �ملهمة من مر�حل �لتطور �لثقايف و�ملعريف. ويف ظل ثقافة 
كونية تنزع نحو �نتهاك �خل�شو�شيات �لثقافية، وتهمي�ص �لثقافات �لوطنية، 

وطم�ص �لهويات �لقومية.

يتجز�أ  ل  جزء�ً  يعد  �لذي  �لثقايف،  �لأمن  حتقيق  �أهمية  تاأتي  هنا  ومن 
يحتل  �أن  يجب  �لثقايف  �لأمن  �إن  بل  و�حل�شاري،  �لجتماعي  �لأمن  من 
�لثورة  بلغته  �لذي  �لتطور  مر�حل  من  �ملهمة  �ملرحلة  هذه  يف  �لأولوية، 
�ملعرفية. ويف ظل تعاظم �لتحديات و�ملخاطر �لتي تو�جه �لثقافات �ملحلية 
بكيان  مبا�رش�ً  �رتباطًا  ترتبط  ق�شية  �لثقايف  �لأمن  لأن  ذلك  و�لوطنية. 
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�ملجتمع ووجوده، كما ترتبط بهويته ووحدته �حل�شارية. وتتعاظم �أهمية 
�لتاأكيد على ق�شية �لأمن �لثقايف يف ظل �ملخاطر و�لتحديات �لتي تفر�شها 

�لثقافة �لكونية.

و�ملكان،  �لزمان  حلدود  عابرة  �لكونية  �لثقافة  هذه  �أ�شبحت  حيث 
ومتجاوزة لنطاق �لأمم و�ملجتمعات. ول �شك �أنها خلقت و�شائل ل ح�رش 
�لإنتاج  يف  م�شبوقة  غري  وفرة  وحققت  و�ملعلومات،  �ملعرفة  لتبادل  لها 
�لثقايف و�ملعريف، بف�شل ثورة �ملعلومات و�لت�شالت �لتي يعي�ص �لعامل يف 
قلبها �لآن. لكنها �أف�شت - يف �لوقت نف�شه - �إىل خلق �أ�شكال جديدة من 
�لحتكار �لثقايف. ذلك لأن �لإنتاج �لثقايف و�ملعريف و�لتكنولوجي لهذه 
�أن تدفق �ملعارف  �لثقافة ل يتم توزيعه ب�شكل مت�شاٍو بني �لثقافات. كما 
�أف�شى  يتم ب�شورة مت�شاوية بني �لدول و�ملجتمعات. وقد  و�ملعلومات ل 
�لعامل.  دول  بني  و�لثقافية  �ملعرفية  و�لفجو�ت  �لفو�رق  تز�يد  �إىل  ذلك 
�ملعرفية  �لقدر�ت  من  ن�شيبهم  يف  و�ملجتمعات  �لأفر�د  حظوظ  وتفاوت 
ومن ر�أ�ص �ملال �لثقايف �لالزم للتفاعل �لإيجابي مع م�شتلزمات هذه �لثقافة 
�لكونية، �لتي متكنهم - يف �لوقت نف�شه - من �لدفاع عن خ�شو�شياتهم 

�لثقافية وحتقيق �رشوط �لنتماء �حلقيقي ملجتمع �ملعرفة و�ملعلومات.

من ناحية �أخرى، تت�شم هذه �لثقافة �لكونية، يف معظمها، باأنها ذ�ت 
طابع ��شتهالكي، متيل �إىل �إ�شباع حاجات �لأفر�د بو�شائل دعائية جاذبة، 
تغذيها و�شائل �لإعالم و�لدعاية �ملتنوعة، وت�شعى �إىل خلق قيم و�حتياجات 
ثقافية قد ل تعرب عن �حلاجات �حلقيقية لالأفر�د. كما تت�شم �لثقافة �لكونية 

باأنها ثقافة تهيمن عليها �ل�شورة.
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وثقافة  �ل�شتهالكية  �لثقافة  بني  وثيقة  �لعالقـة  �أن  يف  �شـك  ول   
�ل�شورة، حيث �أ�شبحت �ل�شورة و�شيلة �أ�شا�شية من و�شائل �نت�شار �لثقافة 
�ل�شتهالكية، �لتي غدت - بفعل �أ�شاليب �لبث �لف�شائي �ملتنوعة - ظاهرة 
عاملية تتجاوز حدود �لزمان و�ملكان. و�أ�شبحت �ل�شورة متثل �شمة بارزة 
من �أهم �شمات �لثقافة �لكونية، و�شهدت ح�شور�ً طاغيًا، جعلها ت�شتطيع 
�ملجتمعات، يف وقت و�حد.  �لعديد من  د�خل  �لعقول،  �خرت�ق ماليني 
و�لتعليم.  �ملعرفة  من  �لعقول  وتلك  �ملجتمعات  هذه  حظ  كان  مهما 
�لقر�ءة  �أبجدية  �إىل تعلم  �لتاأثر بها ل يحتاج  �أو  ��شتقبال �ل�شور  ذلك لأن 
�ملفكرين  ببع�ص  دفع  ما  معرفية. وهذ�  �إىل خلفية  يحتاج  �لكتابة، ول  �أو 
�إىل �لقول باأننا �أ�شبحنا نعي�ص "ع�رش �ل�شورة". و�حلا�شل �أن هيمنة ثقافة 

�ل�شورة قد مت على ح�شاب ثقافة �لكلمة �أو �لثقافة �ملكتوبة.

كافة  �إخ�شاع  على  تعمل  �أنها  �لكونية  �لثقافة  هذه  يف  و�لأخطر 
طبيعة  عن  �لنظر  بغ�ص  و�لقيمية.  �ملعرفية  ل�شطوتها  �ملحلية  �لثقافات 
�لتباينات و�خل�شو�شيات �لثقافية �لتي متيز �لثقافات �ملحلية، وما تت�شم به 
متثل  �لكونية  �لثقافة  فاإن  لذ�  ثر�ء وتنوع.  �أ�شالة، ومن  �لثقافات من  هذه 
تهديد�ً حقيقيًا للخ�شائ�ص �جلوهرية و�لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �لتي جت�شد 

هوية �ملجتمعات وثقافتها �لوطنية.

ويف�شي ذلك �إىل �أن ت�شبح �لثقافات �ملحلية جمرد تابع �أو خادم ي�شري 
يف فلك هذه �لثقافة �لكونية. وتخ�شع ل�رشوط �إنتاجها �ملجحفة. وتتحول 
�لثقافة  هذه  به  تقذف  ما  لكل  �شلبي  "م�شتهلك"  �أو  جمرد"م�شتقبل"  �إىل 
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وتقاليد  قيم وعاد�ت  تتعار�ص مع  قد  وتقاليد،  قيم وعاد�ت  �لكونية من 
هذه �لثقافات �ملحلية.

�لعا�شم  هو  �لثقايف  �لأمن  حتقيق  �أن  على  نوؤكد  فاإننا  ذلك،  �أجل  من 
من �خل�شوع ل�رشوط هذه �لثقافة �لكونية و�لوقوع يف فخها. ولكن كيف 

�ل�شبيل �إىل حتقيق �لأمن �لثقايف؟

على  باملحافظة  نرى  فيما  يرتبط  �لثقايف  �لأمن  لتحقيق  �رشط  �أول  �إن 
�لقدر �لثابت و�جلوهري من �ل�شمات �لتي متيز �لثقافة �لوطنية، و�لتم�شك 
بالثو�بت �ملتينة للهوية، �لتي تتج�شد يف �لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد، وترتوي 
�لهوية(  قلب  هي  )�لتي  و�للغة  �لهوية(  روح  هو  )�لذي  �لدين  منابع  من 
و�لأ�شول �مل�شرتكة )�لتي هي ج�شد �لهوية(. فهذه �ملقومات هي �لكفيلة 
و�لنتماء  �لولء  قيم  وتعزيز  و�لثقايف،  �لجتماعي  �لن�شيج  �أو��رش  بتقوية 
وحب �لوطن، وخلق ثقافة تنهل من منابعها �ملحلية وتتفاعل، يف �لوقت 
نف�شه، مع هذه �لثقافة �لكونية، تفاعاًل يعك�ص عالقة بني ندين، ويتجاوز 
منطق �خل�شوع، �أو �لإح�شا�ص بالدونية، جتاه هذه �لثقافة �لكونية. عندئذ 
لن يكون �لأمن �لثقايف قرين �لتقوقع و�لنغالق على �لذ�ت �لثقافية، بل 

�شيكون قرين �لندية �لثقافية، و�لتفاعل �خلالق مع �لثقافة �لكونية. 

�لثالثاء 04 يناير 2011
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الأ�رشة الإماراتية والأمن الثقايف

�لأوىل  �للبنة  فهي  �ملجتمع.  مقومات  �أهم  من  مقومًا  �لأ�رشة  ت�شكل 
بقائه  على  تعمل  �لتي  وهي  �ملجتمع،  هذ�  بناء  خاللها  من  يت�شكل  �لتي 
�شورة  تعك�ص  �لتي  �ملر�آة  هي  �لأ�رشة  �إن  قلنا  �إذ�  نبالغ  ول  و��شتمر�ره. 
�ملجتمع، وهي �لرتمومرت �لذي يعرب ب�شدق عن طبيعة �ملجتمع و�أحو�له. 
وعلى �لرغم من �لتغري�ت �لتي �شهدتها �لأ�رشة يف عموم �لوطن �لعربي، فال 
ز�لت ت�شكل �لن�شيج �لأ�شا�شي �لذي يعمل على متا�شك �لبناء �لجتماعي 
�لفرد  وجد�ن  ت�شكل  �لتي  �ملرجعية  �جلماعة  هي  ز�لت  ول  للمجتمع. 
و�شمريه �جلمعي. ول ز�لت متثل �مل�شتودع �لذي يحتوي على �ملخزون 
�لأ�رشة  دور  ياأتي  �ملنطلق  هذ�  ومن  و�ملجتمع.  للفرد  و�لأخالقي  �لقيمي 
يف حتقيق �لأمن �لثقايف. فهي �أوىل �ملوؤ�ش�شات �لتي تتلقف �لطفل، وتنقله 
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من مرحلة �مليالد �لبيولوجي �إىل �مليالد �لجتماعي، من خالل ما تقوم به 
من دور �أ�شا�شي يف عملية �لتن�شئة �لجتماعية، �لتي يكت�شب من خاللها 
تعزز  �لتي  �لأخالقية. وهي  وتقاليده، وقيمه  �ملجتمع، وعاد�ته  لغة  �لفرد 
�أو��رش �لتما�شك �لجتماعي، و�حل�شن �لذي يحفظ للفرد �شالمته �لنف�شية 

و�لجتماعية و�لأخالقية.

لكن هذه �لأدو�ر تتعر�ص لتحديات خطرية كانت- ول تز�ل -وليدة 
وما  �لعوملة  بفعل  و�ملحلي.  �لعاملي  �مل�شهد  على  طر�أت  �لتي  �لتطور�ت 
�شاحبها من �نفتاح معريف وثقايف عابر للحدود. ومل تعد �لأ�رشة، يف هذ� 
�ل�شياق هي �لإطار �ملرجعي �لوحيد �لذي يقوم بعملية �لتن�شئة �لجتماعية 
و�لأخالقية للفرد، بل تعددت هذه �لأطر وتنوعت ب�شكل غري م�شبوق، 
�لإعالم، يف  به و�شائل  تقوم  �أ�شبحت  �لذي  �لدور  �ملثال  �شبيل  خذ على 
به  تقوم  �أ�شبحت  �لذي  �لطاغي  �لدور  �أو  وقيمه.  �لطفل  ثقافة  ت�شكيل 
�ل�شبكة �لعنكبوتية، يف �إك�شاب �لطفل قيمًا وعاد�ت وتقاليد عابرة حلدود 

�ملجتمع، �أو �جلماعة �لجتماعية، �أو �لأ�رشة، �لتي ينتمي �إليها.

وبات  وظائفها.  وتقل�ص  �لأ�رشة،  دور  تر�جُع  ذلك  من حم�شلة  وكان 
دورها هام�شيًا يف عملية �لتن�شئة �لجتماعية و�لأخالقية. ينطبق ذلك على 

عموم �لأ�رشة على �متد�د �لوطن �لعربي، مبا يف ذلك �لأ�رشة �لإمار�تية.

لكن �لأ�رشة �لإمار�تية تتعر�ص لتحديات م�شاعفة نابعة �أوًل من طبيعة 
وما  �لعربية،  و�لأ�رشة  �لإمار�تية  �لأ�رشة  بني  جتمع  �لتي  �مل�شرتكة  �لقو��شم 
م�شكالت.  من  كلتاهما  له  تتعر�ص  فيما  �لت�شابه  من  ذلك  على  يرتتب 
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جمتمع  د�خل  حدثت  �لتي  �لتطور�ت  وخ�شو�شية  طبيعة  من  ثانيًا  ونابعة 
كل  �شملت  تغري�ت  من  و�كبها  وما  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خالل  �لإمار�ت 
�لإمار�ت  دولة  ونقلت  و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ملجتمع  �أبنية 
�إىل م�شاف �لدول ذ�ت �لتنمية �لب�رشية �ملرتفعة. وما كان ذلك ممكنًا لول 
�لنه�شة �لتعليمية و�لثقافية، و�لتقدم �لتكنولوجي، وت�شخري كل �لإمكانيات 

�ملتاحة خلدمة �لوطن و�ملو�طن.

برزت  �لتي  �ل�شلبية  �لآثار  بع�ص  معها  حملت  �لتطور�ت  هذه  لكن 
�آثارها بو�شوح د�خل �لأ�رشة �لإمار�تية.

عملية  يف  �لأ�رشة  لدور  �لو��شح  �لرت�جع  �لآثار  هذه  �أهم  من  وكان 
�لتن�شئة �لجتماعية، ف�شاًل عن �لدور �لهام�شي �لذي �أ�شبحت تقوم به �لأم 
د�خل �لأ�رشة. وترتب على ذلك قيام �خلدم و�ملربيات بدور حموري د�خل 
حتى  لالأطفال،  �لجتماعية  �لتن�شئة  عملية  يف  خا�شة  �لإمار�تية.  �لأ�رشة 
بات �لطفل يرتبط باخلادمة �أو �ملربية �أكرث من �رتباطه باأمه. وتر�جع دور 
�لأم، يف عملية �لتن�شئة �لجتماعية و�لأخالقية للطفل. ومل تعد �لأ�رشة - 
�إز�ء هذ� �لو�شع - هي �لإطار �ملرجعي لقيم �لطفل وعاد�ته وتقاليده، كما 
مل تعد �لأ�رشة هي �ملنبع �لأول �لذي يرتوي من خالله �لطفل عاطفيًا، ومل 
تعد كذلك �لقلب �لناب�ص �لذي ميد لغة �لطفل باحلياة و�لتدفق. و�إجماًل 
فقد تر�جع دور �لأ�رشة تر�جعًا حاد�ً خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، وتخلت عن 
فر�غًا  ذلك  وترك  �ملا�شي.  بها يف  تقوم  كانت  �لتي  �لوظائف  من  �لكثري 
�لفر�غ  هذ�  ملء  مهمة  وترك  �لأطفال.  لدى  ولغويًا  و�أخالقيًا  �جتماعيًا 
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للمربية �أو للتليفزيون �أو لل�شبكة �لعنكبوتية. ومن �لطبيعي �أن يرتتب على 
�لذي  �لأمر  و�لقيمي.  �للغوي  �لت�شوه  من  �أمناط عديدة  �لأمر وجود  هذ� 
يوؤدي �إىل �رش�ع لدى �لطفل بني لغته وقيمه وثقافته �لوطنية، وتلك �لتي 
يكت�شبها من �ل�شياق �ملحيط، و�لذي غابت عنه �لأ�رشة، �أو �أ�شبح دورها 

هام�شيًا.

فاإننا نوؤكد على �رشورة قيام �لأ�رشة بدورها، فعليها  من هذ� �ملنطلق، 
تقع �مل�شوؤولية �لأوىل و�لأ�شا�شية يف حتقيق متطلبات �لأمن �لثقايف. ولن يتم 
�أ�شا�شي يف �لتن�شئة �لجتماعية و�للغوية  ذلك من دون �أن يكون لها دور 
و�لأخالقية للطفل. و�إذ� كان ثمة �رشورة ل�شتعانة �لأ�رشة �لإمار�تية باخلدم 
�أو �ملربيات، فال ينبغي �أن تتوىل هذه �لفئة �أمر تربية �لطفل �أو �لقيام بو�جبات 
هي من �شميم و�جبات �لأم. وينبغي على �لأ�رشة �أن تعي و�جباتها �لأ�شا�شية 
ول تتنازل عنها، و�أن تكون �رشيكًا فاعاًل يف كل ما يت�شل بتن�شئة �لطفل. 
يف  �لإمار�تية  �لأ�رشة  تكون  �أن  �أجل  من  �جلهود  كافة  ت�شافر  من  بد  ول 
�شد�رة �مل�شهد، و�أن تنف�ص عن كاهلها ما قد يعوقها عن قيامها بوظائفها 
�لتي فقدتها. و�أن ت�شتعيد �لأم �لإمار�تية دورها �ملفقود د�خل �لأ�رشة. و�أن 
ت�شتدعي هذه �لأم �شورة جدتها، �لتي كانت تعي�ص حياة قا�شية لكن كان 
ميلوؤها �لأمل، و�لقدرة على �لعطاء، و�لرغبة �حلقيقية يف �أن تكون م�شدر 
�شعادة لكل من حولها. فقد كانت هذه �جلدة تغزل مالب�شها على �شوء 

�لقمر، وكانت �أول من ي�شتيقظ و�آخر من ينام.

�إن �لتحديات �لتي تتعر�ص لها �لأ�رشة �لإمار�تية يف هذه �لآونة تقت�شي 
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�أن ت�شتعيد دورها �ملفقود يف حتقيق �لأمن �لثقايف. ولكي يتحقق هذ� �لدور 
ل بد �أن ت�شبح �لأ�رشة هي �ل�شند �حلقيقي و�ملنبع �لأ�شيل للقيم �لأخالقية 
و�لجتماعية �لتي ترتقي بوجد�ن �لطفل وت�شكل �شمريه �جلمعي وتعزز 

من م�شوؤوليته �لجتماعية نحو ذ�ته وجمتمعه.

�لثالثاء 01 مار�ص 2011
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القيم الجتماعية والأمن الثقايف 

على �لرغم من تعدد وتنوع تعريف �لقيم �لجتماعية، فاإنها ت�شري يف 
معناها �لعام �إىل جملة �لأفكار، و�لت�شور�ت و�ملفاهيم �لتي حتكم �شلوك 
�أو  لالأ�شياء،  �أو  لالأ�شخا�ص،  تقديرهم  �أو  تف�شيلهم،  عن  وتعرب  �لأفر�د، 
�لأفر�د،  هوؤلء  مرجعية  ت�شكل  �لتي  �ملثالية  �ملعايري  وكذ�  للمو�شوعات، 
عند تف�شيلهم، �أو يف حكمهم على، �أو �ختيارهم ل�شكل معني من �أ�شكال 

�ل�شلوك �أو �لفعل، خالل م�شرية حياتهم.
لكن ما يعنينا يف هذه �لق�شية هو كون �لقيم �لجتماعية ركيزة �أ�شا�شية 
من ركائز �لأمن �لثقايف. وياأتي تاأكيدنا على هذه �حلقيقة من منطلق �أن هذه 
�لقيم جت�شد �لن�شيج �لجتماعي �لذي يحافظ على متا�شك �ملجتمع، ويعمل 
�أنها حتتوي على �ملعايري و�ملثل �لأخالقية  ��شتقر�ره و��شتمر�ره. كما  على 
يف  �شلوكهم  وتوجه  �ملجتمع،  �أبناء  عليها  يتفق  �لتي  و�لثقافية  و�جلمالية 
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خمتلف جو�نب �حلياة، ويف خمتلف جمالت تفاعالتهم �لد�ئمة و�ملوؤقتة.
�إليها. حيث ميكن  �أو ت�شيق، ح�شب نظرتنا  �لقيم،  وتت�شع د�ئرة هذه 
�لذ�تية.  وتطلعاته  �لفرد  رغبات  تعك�ص  �لتي  �لفردية،  �لقيم  عن  �حلديث 
بجانب معني من  �ت�شاًل مبا�رش�ً  �لتي تت�شل  �لقيم  كما ميكن �حلديث عن 
جو�نب �لبناء �لجتماعي، �أو تت�شل بفئة �جتماعية معينة يف �ملجتمع، مثل 
قيم �لتعليم وقيم �لعمل، �أو قيم �ملر�أة وقيم �ل�شباب. �أخري�ً ميكن �حلديث 
�أبناء  لكل  و�لفكري  �لأخالقي  �لبناء  عن  تعرب  �لتي  �ملجتمعية  �لقيم  عن 
�ملجتمع، ذلك �لبناء �لذي يوجه �شلوكهم، ويعك�ص رغباتهم وطموحاتهم 

يف جمالت �لتفاعل �ملختلفة.
لكن كيف ت�شاهم منظومة �لقيم يف حتقيق �لأمن �لثقايف، وما دورها 

�لأ�شا�شي يف هذ� �ل�شدد؟
ميكن �لقول باأن منظومة �لقيم - مهما �ت�شعت دو�ئرها �أو �شاقت - هي 
�لتي تلم �شمل �شلوك �لأفر�د، وت�شكل �شمريهم �جلمعي، وحتدد لهم ما 
هو مرغوب فيه، وما هو مرغوب عنه، �أو ما يجب عليهم فعله، وما يجب 
�لجتماعي  �ل�شبط  مهمًا يف عملية  دور�ً  �لقيم  متار�ص  تركه. كما  عليهم 
ل�شلوك �لأفر�د د�خل �ملجتمع، �لأمر �لذي يحافظ على ��شتقر�ر �ملجتمع، 
تعمل على خلق  �لقيم  �أن منظومة  تقدمه. و�لأهم من كل ذلك  وي�شمن 
هوية م�شرتكة يفخر �أبناء �ملجتمع بالنتماء �إليها. ول �شك �أن هذه �لهوية 

�مل�شرتكة هي �حل�شن �حل�شني لتحقيق �لأمن �لثقايف.
وتت�شم منظومة �لقيم بال�شتمر�رية و�لثبات، لكنها تخ�شع، يف �لوقت 
مقبول يف  يكون غري  قد  فما  ن�شبي.  طابع  ذ�ت  �أنها  كما  للتغري.  نف�شه، 
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�ملا�شي قد ي�شبح مقبوًل يف �حلا�رش، �أو يف �مل�شتقبل. خذ على �شبيل �ملثال 
نظرة �ملجتمع �إىل تعليم �أو عمل �ملر�أة يف �ملا�شي و�حلا�رش.

بناء على ذلك فاإن منظومة �لقيم تت�شكل عرب م�شرية �لتطور �لتاريخي 
للمجتمع يف ما�شيه، ويف حا�رشه. لذ� فاإنها تت�شل �ت�شاًل مبا�رش�ً باملا�شي 
و�حلا�رش. فهي جت�شد م�شرية �ملا�شي، لكنها حتمل روح �حلا�رش، كما تعك�ص 
تطلعات �مل�شتقبل. وهي بذلك تعرب عن تر�ث �لآباء و�لأجد�د، كما تعرب 
عن �شعي �لأجيال �حلالية نحو �ل�شتفادة من �ملخزون �لقيمي �لكامن يف 
تر�ث هوؤلء �لأجد�د، وحر�شهم على تطوير منظومة قيمية ل تتعار�ص مع 

�ملا�شي، لكنها ت�شتجيب ملقت�شيات �حلا�رش وتطلعات �مل�شتقبل.
يف  �أ�شا�شيًا  دور�ً  �ملتنوعة  و�لثقافية  �لجتماعية  �ملوؤ�ش�شات  ومتار�ص 
�ملوؤ�ش�شات:  هذه  ر�أ�ص  على  وياأتي  �ملجتمع.  يف  �لقيم  منظومة  ت�شكيل 
نوؤكد  وهنا  �لدينية.  و�ملوؤ�ش�شات  و�لإعالم،  �لتعليم،  وموؤ�ش�شات  �لأ�رشة، 
على �أن �شالمة و�شحة منظومة �لقيم �لتي يكت�شبها �لفرد، مرتبط ب�شالمة 
�مل�شكالت  بع�ص  �شابق  مقال  يف  ذكرنا  وقد  �ملوؤ�ش�شات.  هذه  و�شحة 
�إىل تر�جع دور هذه �ملوؤ�ش�شات يف دعم وتعزيز منظومة �لقيم  �أدت  �لتي 

�لإيجابية يف �ملجتمع.
�شمات  من  �شمة  �أ�شبح  �لذي  �ل�رشيع،  �لتغري  ظروف  �أن  �شك  فال 
�لو�قع �حلايل، على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي، ف�شاًل عن �لنفتاح �لثقايف 
و�ملعريف بني دول �لعامل، قد �أف�شت �إىل تغري منظومة �لقيم يف �لعديد من 
�ملجتمعات، و�نت�شار بع�ص �لقيم �لو�ردة من خارج �ملجتمع، بفعل ثورة 
�ملعلومات و�ل�شبكة �لعنكبوتية، �لتي تتعار�ص مع منظومة �لقيم �لتي متيز 

�لثقافة �لوطنية للمجتمع.
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ترتب على ذلك �أ�شكال عديدة من �لختالل، �أو �لت�شوه، �لذي طر�أ 
قيم  �لإيجابية، مثل  �لقيم  بع�ص  تر�جع  �إىل  �أدى  �لقيم. كما  على منظومة 
�لحرت�م، و�لولء، و�لنتماء، وقيم �ملعرفة و�لإبد�ع، وتقدير �لوقت و�لعمل 
�ملنتج، و�لتكافل و�لتعاون، و�مل�شاركة. و�شيادة بع�ص �لقيم �ل�شلبية، مثل 

قيم �لإهمال، و�لالمبالة، و�ل�شلبية، وعدم تقدير قيمة �لوقت.
ول �شك �أن �خللل �لذي ي�شيب منظومة �لقيم يف �ملجتمع يوؤثر �شلبًا على 
م�شرية �ملجتمع ويحول دون تقدمه، ومينع نه�شته يف �مل�شتقبل. فاملجتمع 
�لذي ي�شري بال قيم �أ�شبه باإن�شان فقد �لب�رش و�لب�شرية، وي�شري متخبطًا، على 

غري هدى.
للموؤ�ش�شات  �لعتبار  �إعادة  �رشورة  �حلاجة  تقت�شي  �ملنطلق  هذ�  من 
يوؤثر  قد  ما  تذليل  وحماولة  �لقيم،  بغر�ص  �ملعنية  و�لثقافية،  �لجتماعية 
تفي مبتطلبات  �لتي  �لإيجابية  �لقيم  ت�شكيل منظومة  �شلبًا على دورها يف 
�حلا�رش وت�شتجيب لتطلعات �مل�شتقبل. كما تقت�شي �حلاجة �رشورة �ل�شعي 
�ملدين،  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  جانب  من  �لدوؤوب، 
وتفعيل دورها يف ��شتنها�ص �لقيم �ليجابية �لد�عمة للم�شتقبل، و�لعمل 
على غر�شها لدى خمتلف �لفئات �لجتماعية ب�شكل عام، ولدى �لأطفال 
و�لنا�شئة، ب�شكل خا�ص . فهوؤلء �لأطفال و�لنا�شئة هم ن�شف �حلا�رش وكل 
�مل�شتقبل. وهم �لرثوة �لتي يجب �أن نح�شن ��شتثمارها من �أجل غد �أف�شل 

لوطننا �لغايل. 
2011/4/5
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الطفل الإماراتي وامل�ستقبل

�لكلمة  تعنيه  ما  بكل  �مل�شتقبل  عن  حديثًا  �لطفولة  عن  �حلديث  يعد 
من معنى، كما �أن �حلديث عن �لطفولة يتجاوز �حلديث عن ق�شية �لأمن 
باأمن  مبا�رش�ً  �ت�شاًل  ليت�شل  كثري�ً.  بها  نهتم  �لتي  �لق�شية  وهي  �لثقايف، 
وهم  �مل�شتقبل،  وكل  �حلا�رش  ن�شف  هم  �لأطفال  �أن  �شك  فال  �مل�شتقبل. 
�شورة �لوطن �لتي تت�شكل �لآن. كما �أنهم طاقة �لنور، �لتي ننظر منها �إىل 
م�شتقبل �أيامنا. لذ� فاإن �ل�شتثمار يف �لطفولة هو ��شتثمار للم�شتقبل. و�إن 
هذ� �ل�شتثمار هو �ل�شامن لتحقيق �لأمن �حل�شاري و�لثقايف و�لجتماعي 

يف عامل �لغد.

وياأتي تاأكيدنا على �أهمية مرحلة �لطفولة ودورها �لأ�شا�شي يف حتقيق 
�أمن �مل�شتقبل من حقيقتني �أ�شا�شيتني:
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�حلقيقة �لأوىل: كونها متثل يف ت�شوري �أهم و�أخطر �ملر�حل يف تطور 
�لتي  و�لفكرية  و�لجتماعية  �ملعرفية  �لأ�ش�ص  و�شع  يتم  ففيها  �لإن�شان. 
من  �لعديد  �أثبتت  وقد  حياته.  م�شرية  �لفرد طو�ل  �شخ�شية  معامل  ت�شكل 
�لدر��شات �أن �حل�شيلة �ملعرفية و�لجتماعية و�لفكرية للفرد تت�شكل خالل 
�ل�شنو�ت �لأوىل من �لعمر. كما �أن �لتجارب و�خلرب�ت �لتي مير بها �لطفل 
يف هذه �ل�شنو�ت �ملبكرة هي �لتي ت�شع حجر �لأ�شا�ص لبقية مر�حل تطوره 

�لالحقة.

�حلقيقة �لثانية: �رتفاع معدل �لوزن �لن�شبي لفئة �لأطفال )�لفئة �لعمرية 
�لدولة.  �ل�شكان يف  �إجمايل عدد  �إىل  �لعمر(،  �لثامنة ع�رشة من  دون �شن 
حيث ت�شل �إىل حو�يل 32 يف �ملئة من �إجمايل عدد �ل�شكان ح�شبما ت�شري 

بع�ص �لإح�شاء�ت.

ولكن كيف ميكن �ل�شتثمار يف �لطفولة؟ وكيف يف�شي هذ� �ل�شتثمار 
لتحقيق �أمن �مل�شتقبل؟

و�قع  على  �لتعرف  يف  �ل�شتثمار  من  �لنوع  هذ�  خطو�ت  �أوىل  تبد�أ 
�لنهو�ص  على  �لقادرة  �ل�شبل  وو�شع  �ملجتمع.  يف  �لطفولة  و�حتياجات 

بهذ� �لو�قع، عرب �رش�كة فعلية بني موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملختلفة.

وعلى �لرغم من �لتقدم �حلا�شل يف جمال �لهتمام بالطفولة من جانب 
�شبل  بتوفري  �لكفيلة  �لت�رشيعات  و�شع  على  �ملتو��شل  وحر�شها  �لدولة، 
�لرعاية �ل�شحية و�لتعليمية و�لجتماعية و�لنف�شية لالأطفال، فاإن و�قع �حلال 
يك�شف عن تعدد وتنوع �حتياجات �لأطفال يف ع�رش �ملعرفة و�ملعلومات. 
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يعي�ص  �لذي  �ملحلي  �ملجتمع  بحدود  حمدودة  �لحتياجات  هذه  تعد  فلم 
فيه �لطفل، �شو�ء كان هذ� �ملجتمع هو �لأ�رشة �أو �لوطن �لذي ينتمي �إليه. 
بل �أ�شبحت هذه �لحتياجات وليدة �لنفتاح �لثقايف و�ملعريف، و�لتعدد 
�ل�شلبي   - �لتاأثري  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لأمر  �مل�شبوق.  غري  �لقيمي  و�لتنوع 
و�لإيجابي - على قيم و�شلوك �لأطفال. كما يوؤدي �إىل �لرتفاع �ملتو��شل 
ل�شقف �حتياجاتهم وتطلعاتهم. هذ� �ل�شقف �لذي تغذيه و�شائل �لدعاية 
و�لإعالن �ملتنوعة، ب�شكل ل يكف عن �لت�شاع، حتى بات هذ� �ل�شقف 
بال حدود. تاأمل على �شبيل �ملثال كمَّ �لإعالنات �ملوجه لالأطفال، عرب هذه 
وحتى  و�لأخالقية  �جلمالية  �لقيم  ت�شكيل  يف  �ل�شلبي  ودورها  �لو�شائل، 

�لغذ�ئية لدى �لأطفال.

ما �ل�شبيل - �إذن - للنهو�ص بو�قع �لطفولة، يف خ�شم هذه �لتحديات، 
وكيف ميكن �أن ي�شهم هذ� �لنهو�ص يف حتقيق �أمن �مل�شتقبل ؟ دعني �أفكر 
�إىل تطوير  �شبيلنا  ب�شوت عاٍل. وليكن �حلو�ر  �لقارئ -  معك- عزيزي 
��شرت�تيجية للنهو�ص بو�قع وم�شتقبل �لطفل �لإمار�تي. وليكن هذ� �حلو�ر 
جميعًا،  �شياغته  يف  ن�شرتك  �لذي  �لوطني  �لأفكار"  "بنك  لتكوين  نو�ة 
"�ملر�شد �لوطني للطفولة". بحيث يكون  �إىل ت�شكيل  ون�شعى من خالله 
تخت�ص  وطنية  بيانات  قاعدة  لتاأ�شي�ص  حقيقية  �نطالق  نقطة  �ملر�شد  هذ� 
وو�شع  �لدر��شات،  و�إجر�ء  �حتياجاتها،  وحتديد  �لطفولة،  و�قع  بر�شد 

�خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لالزمة للنهو�ص بها يف �مل�شتقبل.

ويف ت�شوري �أن �أوىل خطو�ت و�شع هذه �ل�شرت�تيجية تبد�أ بالتاأكيد 
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نوليها كل  �أن  �لتي يجب  �لق�شية  �لإمار�تي"، هي  �لطفل  "هوية  �أن  على 
�ل�شحيح مل�شتقبل  �لعبور  �لق�شية هو مفتاح  فالتاأكيد على هذه  �لهتمام. 
�آمن، ي�شارك يف �شناعته رجال �لغد، �لذين هم �أطفال �ليوم. ولكي يتحقق 
ذلك ل بد من �رش�كة حقيقية بني كافة موؤ�ش�شات �ملجتمع من �أجل خلق بيئة 
متكينية مو�ئمة تعزز تنمية �شعور �لطفل �لإمار�تي بالنتماء لهويته �لوطنية، 
من خالل: �لهتمام باللغة �لعربية . فاللغة �لعربية - �لتي هي قلب �لهوية - 
متثل �لأر�شية �لتي توؤ�ش�ص لبيئة �شاحلة لتنمية م�شاعر �لنتماء �لوطني لدى 
م�شدر  وت�شبح  ويتعلمها  �للغة  بهذه  �لطفل  يرتبط  عندما  خا�شة  �لطفل. 
يتكلم  �أن  على  �حلر�ص  دون  من  ذلك  ي�شتقيم  ولن  لديه.  وفخر  �عتز�ز 
�لطفل، ويفكر �أي�شا، بلغته �لأم. لكن ذلك يجب �أل يحول دون �أن يتعلم 
�لطفل، وينفتح على بقية �للغات �لأخرى، �لتي باتت ت�شكل ر�فد�ً مهمًا 

من رو�فد �لتو��شل �ملعريف و�حل�شاري يف ع�رش �لثقافة �لكونية.

قيم  ر�أ�شها  وياأتي على  للم�شتقبل،  �لد�عمة  �لقيم  لغر�ص  تبني م�رشوع 
�لإح�شا�ص بامل�شوؤولية �لجتماعية، و�لتخل�ص من �لتكالية، و�لقدرة على 
هذ�  ي�شهم  و�شوف  �لغري.  و�حرت�م  و�لإجناز  �لعمل  وقيم  �لذ�ت.  حتقيق 
و�شائل  لبع�ص  �ل�شلبية  �لآثار  على  �لق�شاء  يف   - تنفيذه  حال   - �مل�رشوع 
قيم  على  �شلبًا  يوؤثر  قيمي  فر�غ  من  عليها  يرتتب  وما  �حلديثة،  �لت�شال 
و�جتاهات �لأطفال، وميولهم و�أمناط �شلوكهم. ويوؤدي يف �لوقت نف�شه 

�إىل تدعيم روح �لنتماء و�لولء �لوطني لدي �لأطفال.

تنمية قدر�ت �لأطفال على �لتفكري �لعلمي، و�لتعلم �لذ�تي، و�إعد�دهم 
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معرفيًا وفكريًا من �أجل �لتعامل و�لتفاعل �لإيجابي مع و�شائل �لتكنولوجيا 
�حلديثة، �لتي ولدتها ثورة �ملعرفة و�ملعلومات.

�شد  �ملوجه  �لعنف  على  �ملرتتبة  باملخاطر  للتوعية  وطنية  حملة  تبني 
و�لجتماعية  و�ل�شحية  �لنف�شية  �ل�شالمة  على  �ل�شارة  و�آثاره  �لأطفال، 

لالأطفال.

�أن  ��شتطاع  منا  و�حد  كل  �أن  لو  وددت   - �لقارئ  عزيزي   - وبعد 
ي�شتعيد �شورة �لطفولة �لتي كنا نعي�شها يف �ملا�شي، ونحاول جاهدين من 
�لتي عجزنا عن حتقيقها ونحن  �لأحالم  �أطفالنا يف حتقيق  م�شاعدة  �أجل 
�شغار. فذلك بد�ية �لطريق �لذي ي�شاعدنا على �أن نكون �رشكاء يف حتقيق 
كل ما يحلم به �أطفالنا. و�رشكاء �أي�شًا يف حتقيق �ل�شرت�تيجية �لتي و�شعتها 
قيادتنا �لر�شيدة لالأطفال على �متد�د وطننا �لغايل - دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. عندئذ �شيعرب هوؤلء �لأطفال عبور�ً �آمنًا و�شحيًا �إىل مرحلة جديدة 
�لتي  �ملرحلة  وهي  �ل�شباب،  مرحلة  �أعني  �لعمري،  تطورهم  مر�حل  من 
�شيكون  وعندئذ  �لوطن.  جمد  تبني  �لتي  �لب�رشية  �لطاقات  فيها  تت�شكل 

�لطفل �لإمار�تي هو طاقة �لنور �لتي ننظر منها للم�شتقبل. 

�لثالثاء 03 مايو 2011
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املراأة الإماراتية والنهو�ض امل�ستدام

م�شرية  من  يتجز�أ  ل  جزء�ً  ونه�شتها  �لإمار�تية  �ملر�أة  م�شرية  �شكلت 
�لوطن ونه�شته، حيث كان تطور و�شع �ملر�أة وبروز دورها يف �ملجتمع 
ذ�ته  للمجتمع  ما حدث  من خاللها،  ونقر�أ  لنا،  تعك�ص  �لتي  �ملر�آة  مبثابة 
من تطور. لذ� ميكن �لقول �إن تطور و�شع �ملر�أة وبروز دورها يف �ملجتمع 
يرتبط �رتباطًا ع�شويًا بتطور �ملجتمع، فكالهما قرينان ل يفرتقان. وعليه 
د�ًل على رقي  فاإن م�شاركة �ملر�أة وتفعيل دورها يف �ملجتمع بات موؤ�رش�ً 

�ملجتمع ونه�شته.

�أمام �ملر�أة  و�إذ� كان قيام دولة �لحتاد وتاأ�شي�ص �لدولة �حلديثة قد فتح 
جمالت مل تكن متاحة لها من قبل، مثل �لتعليم و�لعمل، فاإن ذلك ل يعني 
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�نعد�م مكانة �ملر�أة �أو عدم فاعليتها يف جمتمع ما قبل �لحتاد.

�ملجتمع  وخ�شائ�ص  طبيعة  من  ودورها،  مكانتها  �ملر�أة  ��شتقت  لقد 
�لذي كان قائمًا �آنذ�ك. وملا كان ذ�ك �ملجتمع ذ� طبيعة تقليدية - �أي حمكوم 
بالعاد�ت و�لتقاليد - فقد �ت�شم و�شع �ملر�أة بذ�ت �لطابع �لتقليدي، حيث 
مل تنل �لقدر �لكايف من �لتعليم. وكانت متار�ص معظم �أدو�رها كزوجة و�أم 
وربة منزل، وذلك يف �إطار من �لثقافة �لتقليدية �لتي ُتعلي من �شاأن �لرجل، 
�لحتاد  قيام  لكن  �ملر�أة.  وبني  بينه  �لتمايز  من  بعينها  �أ�شكال  على  وتوؤكد 
وتاأ�شي�ص �لدولة �حلديثة قد فتح �آفاقًا و��شعة �أمام �ملر�أة، و�أعاد تاأ�شي�ص دورها 

وو�شعها يف �ملجتمع على �أ�شا�ص مغاير ملا كان عليه �حلال قبل ذلك.

و�لت�رشيعية  �لقانونية  �لأطر  و�شع  هو  هنا،  �ملغاير  بالأ�شا�ص  و�ملق�شود 
�ملجتمع.  يف  �ملحوري  دورها  على  و�لتاأكيد  �ملر�أة  مكانة  بتعزيز  �لكفيلة 
طبيعة  ذ�ت  كونها  بحكم  �لإلز�مي،  طابعها  �لأطر  هذه  وتكت�شب 
بتعزيز  �ملعنية  �لد�شتورية  �ملو�د  تفا�شيل  �لدخول يف  دون  د�شتورية. ومن 
دور �ملر�أة و�لتاأكيد على حمورية دورها يف نه�شة �ملجتمع وتقدمه؛ يكفي 
�لقول باأن روح هذه �ملو�د �لد�شتورية توؤكد على �مل�شاو�ة �لتامة بني �لرجل 
و�ملر�أة يف �حلقوق و�لو�جبات، مع مر�عاة �لطبيعة �لفطرية للمر�أة يف بع�ص 

�لت�رشيعات.

�لتعليم  يف  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �لفر�ص  تكافوؤ  �مل�شاو�ة  مبد�أ  ويعني 
ذ�ت  على  �حل�شول  يف  �ملر�أة  و�أحقية  �حلياة،  فر�ص  كل  ويف  و�لعمل، 

�لفر�ص �ملت�شاوية مع �لرجل دون تفرقة �إل مبعيار �لكفاءة و�لفاعلية.
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�ملر�أة  �أمام  و��شعًا  و�لعمل  �لتعليم  �نفتح جمال  �أن  ذلك  ثمار  من  وكان 
ق�ش�ص  ت�شطر  و�أن  جد�رتها،  تثبت  �أن  بحق  ��شتطاعت  �لتي  �لإمار�تية، 
و�لقت�شادية  �لثقافية  �ملجالت  �لأخرى، يف جميع  تلو  �لو�حدة  �لنجاح 

و�لجتماعية �لتي �شهدت �نخر�طًا و��شحًا من جانب �ملر�أة.

حتديث  ويف  �ملر�أة،  بوعي  �لرتقاء  يف  �ملحوري  دوره  للتعليم  وكان 
�إىل �لطابع �حلديث، حيث مكنها  �لتقليدي  �أدو�رها، وتغريها من �لطابع 
�لتعليم من تكوين �لقدر�ت �ملعرفية و�لثقافية �لالزمة للتفاعل مع متغري�ت 

ع�رش �ملعرفة و�ملعلومات. و�ملناف�شة - عن جد�رة يف �شوق �لعمل.

�لإمار�تية  �ملر�أة  جنحت  كيف  �ملتاحة  �لإح�شائية  �ل�شو�هد  وتعك�ص 
يف تكوين ر�أ�ص �ملال �ملعريف عرب �لتحاقها مبر�حل �لتعليم �ملختلفة، حيث 
�رتفع معدل �لتحاق �لإناث بالتعليم �لثانوي من 49 يف �ملئة عام 1980 
�إىل 94 يف �ملئة عام 2006، كما �رتفع معدل �لتحاق �لإناث يف �لتعليم 
�جلامعي من 5 يف �ملئة عام 1980 �إىل 37 يف �ملئة عام 2005 )تقرير �ملعرفة 

�لعربي للعام 2009(.

بالقدر�ت  �لرتقاء  �ملحوري يف  �لدور   - ثم  من   - للتعليم  كان  لقد 
من  مكنها  �لذي  �ملعريف،  �ملال  ر�أ�ص  وتكوين  للمر�أة  و�لثقافية  �ملعرفية 
�ملناف�شة د�خل �شوق �لعمل، على تنوع جمالته. كما مكنها من تويل كافة 
يف  ع�شو�ً  و�أ�شبحت  و�لق�شائية،  و�لتنفيذية  و�لإد�رية  �لقيادية  �ملنا�شب 

�ملجل�ص �لوطني �لحتادي.

معظم  متار�ص  كانت  �أن  بعد  �لأو�شع،  �ملجتمع  �إىل  �ملر�أة  وخرجت 
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�أدو�رها، يف �ملجتمع �لتقليدي، د�خل �ملنزل. و�كت�شبت �ملر�أة، بخروجها 
للعمل، مزيد�ً من �لقدر�ت �ملعرفية �لتي �شقلتها خربة �حلياة ووجودها يف 

مو�قع �لعمل �ملختلفة.

يف  فاعلة  م�شاهمة  �لإمار�تية  �ملر�أة  �شاهمت  �أن  ذلك  ثمار  من  كان 
�حلر�ك �لثقايف و�لفكري د�خل �ملجتمع، �شو�ء من خالل �لإبد�ع �لأدبي، 
�أو  �ل�شحفية،  �لكتابات  خالل  من  �أو  �لأدبية،  �ل�شالونات  طريق  عن  �أو 
دورها �ملوؤثر د�خل موؤ�ش�شات �لتعليم �ملختلفة. ف�شاًل عن دورها �ملوؤثر يف 
�لتف�شيلية  �ملقام هنا عن ذكر �ملجالت  منظمات �ملجتمع �ملدين. وي�شيق 
للمر�أة. لكن لكل جتربة جناح جانبها �لآخر،  فاعاًل  �لتي �شهدت وجود�ً 

وما من جتربة تخلو من بع�ص �لآثار �ل�شلبية.

فقد كان مل�شرية جناح �ملر�أة �لإمار�تية بع�ص �لآثار �ل�شلبية، �لتي ينبغي 
�إلقاء �ل�شوء عليها بهدف تد�ركها، و�لعمل على �لق�شاء عليها.

ويف ت�شوري �أن ثمة ق�شيتني ينبغي �لرتكيز عليهما - عند تقييم جتربة 
وطني  حلو�ر  مقدمة  ذلك  يكون  �أن  وي�شعدين  �لإمار�تية.  �ملر�أة  نهو�ص 
�إىل �حللول �لكفيلة  �لتي من �شاأنها �لو�شول  نتبادل فيه �لروؤى و�لأفكار، 
بالتغلب على �لعقبات �لتي حتول دون �ل�رش�كة �لفاعلة للمر�أة �لإمار�تية يف 

�إد�رة دفة �حلياة �لجتماعية و�لثقافية يف �ملجتمع.

من  �ملنزل  خارج  للعمل  �ملر�أة  خروج  على  ترتب  ما  �لأوىل:  �لق�شية 
تر�جع دورها د�خل �ملنزل، وما و�كب ذلك من تر�جع دورها يف �لهتمام 
باأ�رشتها وباأطفالها. وبروز دور �خلادمة و�ملربية، كبديل لالأم يف �لقيام بهذه 
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�لوظائف. ونعلم جميعًا ما يرتتب على ذلك من خماطر، ل تتوقف �آثارها 
�لوطنية.  هويتنا  على  وتوؤثر  باأ�رشه،  �ملجتمع  تطول  بل  فقط،  �لأ�رشة  على 
وعلى �لرغم من وجود بع�ص �لأ�شباب �لتي حتول دون قدرة �ملر�أة �لعاملة 
على �لتوفيق بني دورها كامر�أة عاملة، ودورها كزوجة و�أم، وهو ما يعرف 
ب�رش�ع �لأدو�ر. لكْن كلي ثقة يف قدرة �ملر�أة �لإمار�تية على �إحد�ث تو�زن 
بال  ب�شماء  �أ�شبه  �أم  بال  �لأ�رشة  �أن  تعلم  و�أنها  �لدورين. خا�شة  هذين  بني 

مطر، وخيمة بال �أعمدة، وحياة منزوعة �لروح.

�لق�شية �لثانية: ترتبط مبعدل �لتحاق �ملر�أة يف �شوق �لعمل. حيث تدل 
تتجاوز  ل  �لن�شاء  من  �لعاملة  �لقوى  ن�شبة  �أن  على  �ملتاحة  �لإح�شاء�ت 
38.2 يف �ملئة، وهي تعادل 42 يف �ملئة من معدل �لذكور. )تقرير �لتنمية 
�لإن�شانية �لعربية للعام 2009، جدول 28، �ص 262(، وتبلغ ن�شبة �لإناث 
يف �لقوى �لعاملة يف �أبوظبي حو�يل 15.88 يف �ملئة )�لكتاب �لإح�شائي 

�ل�شنوي لإمارة �أبوظبي 2010 ، �ص 177(.

)حيث  �لعمل  ب�شوق  �ملر�أة  �لتحاق  معدل  تنامي  من  �لرغم  وعلى 
فاإن   ،)1990 عام  �ملئة  10 يف  تتجاوز  �لعمل  �شوق  تكن ح�شتها يف  مل 
�إذ�  �ملاأمول. خا�شة  �مل�شتوى  �إىل  �لعمل مل ت�شل بعد  م�شاركتها يف �شوق 
و�شعنا يف �عتبارنا ما حققته �ملر�أة من تقدم يف جمال �لتعليم. ومن �ملفرت�ص 
�أن تز�يد ن�شيب �ملر�أة من �لتعليم، يف مر�حله �ملختلفة، يو�كبه زيادة مو�زية 
�لن�شاء  من  كبرية  ن�شبة  هناك  �أن  جند  لكننا  �لعمل.  �شوق  من  ح�شتها  يف 
�لتي  �ملعرفية  للقدر�ت  �إهد�ر  ذلك  ويف  �لعمل،  �شوق  خارج  �ملتعلمات 

�كت�شبنها خالل مر�حل تعليمهن �ملختلفة.
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ذ�تها يف كل جمــــالت  �إثبات  قادرة على  �لإمار�تية  �ملر�أة  �أن  ويقيني 
�حلياة، من �أجل �أن يكون نهو�شها نهو�شًا م�شتد�مًا، يت�شم بال�شتمر�رية، 
و�لتحديات  لالحتياجات  �ل�شتجابة  على  و�لقدرة  و�لفاعلية،  و�لكفاءة 
�لعطاء،  على  قدرة  �لأكرث  �ملجتمع  ن�شف  تكون  وكي  و�لعاملية  �ملحلية 

و�رشيكًا فاعاًل يف نه�شة �لوطن �لذي نفتخر جميعًا بالنتماء �إليه.

�لثالثاء 07 يونيو 2011
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راأ�ض املال الجتماعي وتوطني الهوية

وو�شيلتها.  تنمية  كل  غاية  ميثل  �أ�شبح  �لب�رشي  �ملال  ر�أ�ص  �أن  �شك  ل 
مقال  يف  ونحاول  و�ملعلومات.  �ملعرفة  ثورة  ظل  يف  �أهميته  وتعاظمت 
�ليوم �أن ن�شتو�شح طبيعة هذ� �لكنز �ملكنون، �لذي هو ر�أ�ص �ملال �لب�رشي، 
من حيث تعريفه ومكوناته، وكيفية قيا�ص ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال 
�لب�رشي، و�أهميته يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة، و�لدور �لأ�شا�شي �لذي يلعبه 
يف توطني �لهوية. ذلك باأننا نوؤمن باأن �إعد�د وتاأهيل وتدريب ر�أ�ص �ملال 
�لب�رشي، هو �لطريق �لقومي لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة و�ملحافظة على �لهوية 

�لوطنية.

لنبد�أ �أوًل بتعريف ر�أ�ص �ملال �لب�رشي. ورمبا يت�شح �ملعنى �ملق�شود بهذ� 
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�ملثال  �شبيل  على  �لأخرى.  �ملال  ر�أ�ص  �أنو�ع  من  بغريه  قارناه  �إذ�  �ملفهوم 
�لو�شيط - يف كل  �أن ر�أ�ص �ملال �ملايل يتمثل - ح�شبما ي�شري �ملعجم  جند 
فيتمثل،  �لجتماعي  �ملال  ر�أ�ص  �أما  متاع.  من  �جلماعة  �أو  �لفرد  ميلكه  ما 
كما �أو�شحنا �شابقًا، يف �شبكة �لعالقات �لجتماعية �ملنظمة �لتي ين�شجها 
�لفرد يف حميطه �لجتماعي. وقيا�شًا على ذلك ميكن �حلديث عن ر�أ�ص �ملال 

�ملعريف، ور�أ�ص �ملال �لثقايف، بل ور�أ�ص �ملال �حل�شاري... �إلخ.

�لذي  من  مبعنى  ذلك؟  كل  �لرتكاز يف  ي�شكل حمور  �لذي  من  لكن 
�لجتماعي؟  �ملال  ر�أ�ص  نو�ة  ي�شكل  �لذي  ومن  �ملايل؟  �ملال  ر�أ�ص  يحوز 
��شتثمار كل هذه  �لقادر على �كت�شاب �ملعرفة وتوظيفها، وي�شتطيع  ومن 
�أهد�فه  وحتقيق  �حل�شارة،  ل�شنع  و�ملعرفية  و�لجتماعية  �ملادية  �لأ�شول 

و�أهد�ف �ملجتمع �لذي ينتمي �إليه؟

�إنه �لإن�شان. لذ� يرتبط ر�أ�ص �ملال �لب�رشي بالإن�شان. وملا كان �لإن�شان ل 
ي�شتطيع �لعي�ص مبفرده، بحكم كونه كائنًا �جتماعيًا، وبحكم �أنه ل ي�شتطيع 
تلبية حاجاته �ملتنوعة مبفرده، لأن قدرة �لو�حد من �لب�رش - كما يقول �بن 
للتعاون و�لتفاعل مع  ي�شعى  فاإنه  قا�رشة عن حت�شيل حاجاته،  خلدون - 
�ملجتمعات  تكوين  �إىل  و�لتفاعل  �لتعاون  هذ�  ويف�شي  �لأفر�د.  من  غريه 
�شعيهم  �لأفر�د، وعلى  تنه�ص يف تقدمها على جهود هوؤلء  �لتي  �لب�رشية 

�مل�شتمر لتح�شيل �ملعارف و�خلرب�ت �لالزمة لهذ� �لتقدم.

من  يحوزونه  وما  بالب�رش،  �لب�رشي  �ملال  ر�أ�ص  يرتبط  ذلك  على  بناء 
معارف وخرب�ت. لذ� جند �أن تقرير �لتنمية �لإن�شانية �لعربية لعام 2003، 
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�لتي  "�لتوجهات و�ملعارف و�لقدر�ت  �لب�رشي بو�شفه  �ملال  يعّرف ر�أ�ص 
يكت�شبها �لأفر�د �أ�شا�شًا خالل �لتعليم و�لتدريب و�خلربة �لعملية".

لكن ما طبيعة �ملعايري �لتي ميكن من خاللها �لتعرف على ر�شيد �ملجتمع 
من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي؟

على  �لتعرف  من خاللها  �لتي ميكن  �ملعايري  �أحد  �ل�شكان  ميثل حجم 
�ملقولة  على  �ملعيار  هذ�  وي�شتند  �لب�رشي.  �ملال  ر�أ�ص  من  �ملجتمع  ر�شيد 
�ل�شائدة يف �لأدبيات �حلديثة للتنمية، و�لتي توؤكد على �أن "�لب�رش هم �لرثوة 
فالعربة  �حلقيقة.  ن�شف  عن  �إل  يعرب  ل  �ملعيار  هذ�  لكن  لالأمم"،  �حلقيقية 
يحوزونه  وما  �لب�رش  هوؤلء  بنوعية  بل  عددهم،  �أو  �لب�رش،  بحجم  لي�شت 
من معارف وخرب�ت وتعليم. عندئذ �شيكون �لب�رش "ثروه حقيقية" فعاًل ل 
قوًل. ومن هنا تربز �أهمية �لتعليم بو�شفه معيار�ً من �أهم �ملعايري �لتي تقي�ص 

ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي.

�أفر�د �ملجتمع - قل عددهم �أو  فكلما �رتفعت م�شتويات �لتعليم بني 
كرث - دل ذلك على �رتفاع ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي.

ول �شك �أن �رتفاع م�شتوى �لتعليم بني �أفر�د �ملجتمع يعني بال�رشورة 
�نخفا�ص معدل �لأمية. من ثم جند �أن معدل �لأمية يف �ملجتمع يعد معيار�ً 

�آخر من �ملعايري �لتي تقي�ص ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي.

�رتفاع  على  ذلك  دل  �ملجتمع،  د�خل  �لأمية  معدل  �نخف�ص  فكلما 
ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي.
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ي�شاف �إىل ذلك معيار �آخر يتمثل يف �لإنفاق على �لتعليم، وكلما �رتفع 
معدل �لإنفاق �حلكومي على �لتعليم، دل ذلك على درجة �لهتمام بزيادة 

ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي.

من  ميكن  معيار�ً  بو�شفه  فقط  لي�ص  �لتعليم،  �أهمية  تتج�شد  هنا  ومن 
خالله قيا�ص ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي، بل بو�شفه مقومًا من 
�أهم �ملقومات �لالزمة لتكوين ر�أ�ص �ملال �لب�رشي وتطويره. لذ� يوؤكد تقرير 
�لأ�شا�شي  �ل�شبيل  "�لتعليم هو  �أن  �إليه على  �لإ�شارة  �ل�شابق  �لعربية  �لتنمية 

لبناء وتطوير ر�أ�ص �ملال �لب�رشي".

و�إذ� كان �لتعليم هو �لأ�شا�ص يف بناء وت�شكيل ر�أ�ص �ملال �لب�رشي، فما 
طبيعة �لعالقة بني ر�أ�ص �ملال �لب�رشي و�لتنمية �مل�شتد�مة؟ وما �ل�شمات �لتي 
�ملتحدة؟  �لعربية  �لإمار�ت  �لغايل، دولة  �لب�رشي يف وطننا  �ملال  متيز ر�أ�ص 

وما دوره يف توطني �لهوية �لوطنية؟ 

 �لأحد 09 �أكتوبر 2001
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 راأ�ض املال الب�رشي.. قاطرة التنمية 
امل�ستدامة

ما ز�ل �حلديث مت�شاًل بهذ� �لكنز �ملكنون - ر�أ�ص �ملال �لب�رشي - وقد 
تعرفنا يف �ملقال �ل�شابق على ماهية هذ� �ملفهوم، وطبيعة �ملعايري و�ملوؤ�رش�ت 
�لتي حتدد ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي. ونحاول يف هذ� �ملقال 
�أن نو�شح طبيعة �لعالقة بني ر�أ�ص �ملال �لب�رشي و�لتنمية �مل�شتد�مة. وطبيعة 
�ل�شمات �لتي متيز ر�أ�ص �ملال �لب�رشي يف وطننا �لغايل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، و�لدور �ملحوري �لذي يلعبه ر�أ�ص �ملال �لب�رشي يف حتقيق �لتنمية 

�مل�شتد�مة ويف توطني �لهوية.

وميكننا �أن نت�شور �أهمية �لدور �لذي يلعبه ر�أ�ص �ملال �لب�رشي يف �لتنمية 
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�مل�شتد�مة �إذ� ما �أدركنا �ملعنى �لعميق لهذه �حلكمة �لتي تقول "�إذ� �أردت 
�أن حت�شد لع�رش �شنو�ت فاغر�ص  �أردت  �أن حت�شد �شنة فازرع قمحًا، و�إذ� 

�شجرة، و�إن �أردت �أن حت�شد ملئة �شنة فعّلم �لإن�شان".

�لب�رشي  �ملال  ر�أ�ص  وتكوين  �لتعليم  بني   - �إذن   - متبادلة  عالقة  ثمة 
ناحية  من  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لب�رشي  �ملال  ر�أ�ص  تكوين  وبني  ناحية،  من 
�لتعليم  �لقول بوجود عالقة طردية بني نوعية  �إىل  �إننا نذهب  بل  �أخرى، 
وتطوره، ور�أ�ص �ملال �لب�رشي من ناحية. وبني ر�أ�ص �ملال �لب�رشي و�لتنمية 
يتم  �لتي  �لأ�شا�شية  �لو�شيلة  هو  فالتعليم  �أخرى.  ناحية  من  �مل�شتد�مة، 
مهار�ت  و�إك�شابه  �لب�رشي،  �لعن�رش  وتاأهيل  وتدريب  �إعد�د  خاللها  من 
و�ملهار�ت،  بالكفاء�ت  �ملجتمع  ميد  وبالتايل  �مل�شتمر.  و�لإبد�ع  �لبتكار 
�لتنمية.  مهام  لإجناز  وريادة،  و�قتد�ر،  بكفاءة  م�شوؤولياتها،  تتحمل  �لتي 
�لذهنية و�ملعرفية  بالقدر�ت  �لتي ترتقي  �لو�شيلة �لأ�شا�شية  �أنه يعد  و�لأهم 
للمناف�شة  �لأفر�د  توؤهل  �لتي  �لأ�شا�شية  �لو�شيلة  �أنه  كما  �لب�رشي،  للعن�رش 
�جلادة و�لو�عية، يف جمتمع �ملعرفة وثورة �ملعلومات. ويف�شي كل ذلك - 
يف �ملقام �لأخري- �إىل زيادة ر�شيد �ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي، �لذي 
من  �أعلى  م�شتويات  حتقيق   - وكيفيًا  كميًا  تر�كمًا  تر�كمه  حال   - يثمر 
�لتنمية �مل�شتد�مة، يف �حلا�رش و�مل�شتقبل. بحيث ي�شبح �لعن�رش �لب�رشي هو 

قاطرة �لتنمية �مل�شتد�مة بحق.

غري  تقدمًا  حققت  قد  �لإمار�ت  �أن  و�لفخر،  �لتفاوؤل  �إىل  يدعو  ومما 
�لب�رشي. وقد ظهر ذلك جليًا من  م�شبوق على �شعيد تكوين ر�أ�ص �ملال 
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�ملال  ر�أ�ص  تكوين  �لز�وية يف  ميثل حجر  �لذي  بالتعليم،  �هتمامها  خالل 
�لب�رشي. حيث جتاوزت ن�شبة �لتحاق �لأطفال بالتعليم 95 يف �ملئة، كما 
بلغ معدل �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة بني جيل �ل�شباب )15-24( حو�يل 87 
يف �ملئة. وبلغ معدل �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة للبالغني 88.7 يف �ملئة، وبلغ 
معدل �لإلتحاق مبر�حل �لتعليم �لثانوي 85.7 يف �ملئة. كما �رتفع معدل 
�للتحاق بالتعليم �لثانوي لدى �لإناث من 49 يف �ملئة عام 1980، �إىل 94 
يف �ملئة عام 2006. ومن 55 يف �ملئة �إىل 91 يف �ملئة لدى �لذكور، خالل 
�لفرتة نف�شها. وبلغ معدل �للتحاق بالتعليم بعد �لثانوي 23.2 يف �ملئة. 
وتناق�ص معدل �لأمية للبالغني )15 �شنة فاأكرث( �إىل حو�يل 10.2 يف �ملئة. 
كما �رتفع معدل �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة لدى �لذكور من 72 يف �ملئة عام 
1980، �إىل 90 يف �ملئة عام 2005. و�رتفع لدى �لإناث من 64 يف �ملئة 
�إىل 88 يف �ملئة. كما �رتفع �ملعدل �لعام ملعرفة �لقر�ءة و�لكتابة من 70 يف 

�ملئة، �إىل 89 يف �ملئة، خالل �لفرتة ذ�تها.

ترتب على ذلك �أن حققت �لدولة تقدمًا و��شحًا على �شعيد �ملقومات 
�لالزمة لتكوين ر�أ�ص �ملال �لب�رشي. حيث حققت �لدولة معدل ر�شيد من 
 84 �لأطفال  عند  �لتعليم  خالل  من  �ملتح�شل  �لكمي  �ملعريف  �ملال  ر�أ�ص 
مبتو�شط  �ملئة،  68 يف  �لكبار  �ملئة، وعند  67 يف  �ل�شباب  �ملئة، وعند  يف 
عام مقد�ره 73 يف �ملئة. )�ملعلومات �لإح�شائية ماأخوذة من تقرير �ملعرفة 

�لعربي لعام 2009(.

ل �شك يف �أن هذه �ملوؤ�رش�ت �لكمية تعك�ص جو�نب �لتطور يف ر�شيد 
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�ملجتمع من ر�أ�ص �ملال �لب�رشي، لكن هذه �ملوؤ�رش�ت تكت�شب �أهميتها �لبالغة 
بو�شع  �لدولة  �هتمام  �لتي جت�شد  �لنوعية  �ملوؤ�رش�ت  �لعديد من  من خالل 
��شرت�تيجية لبناء �لإن�شان، �لذي هو غاية �لتنمية �مل�شتد�مة وو�شيلتها. و�لأهم 
�أن �لتعليم يقع يف �لقلب من هذه �ل�شرت�تيجية، حيث �أطلقت وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم ��شرت�تيجية تنه�ص بالتعليم خالل ع�رش �شنو�ت )2010 - 2020( 
ت�شع �لطالب يف بوؤرة �لعملية �لتعليمية، وتنه�ص بقدر�ته و�إمكانياته يف كل 
مر�حل تعليمه، حتى تخرجه من �ل�شف �لثاين ع�رش. كما �أن جمل�ص �أبوظبي 
للتعليم ينطلق من روؤيه ت�شعى نحو "توفري نظام تعليمي ذي م�شتوى عاملي، 
�إمكاناتهم وقدر�تهم مبا يجعلهم  ��شتغالل كامل  �لطلبة نحو  يدفع جميع 

موؤهلني للتناف�ص على �مل�شتوى �لعاملي".

�لتعليم  جمال  يف  �لريادة  حتقيق  على  �لدولة  حر�ص  مع  ذلك  يتو�كب 
موؤهلة  كو�در  "تخريج  على  �لعمل  خالل  من  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل 

مناف�شة عامليًا من خالل بيئة تعليمية متميزة".

ر�أ�ص  ي�شبح  �أن  يف  تتمثل  ذلك  لكل  �لنهائية  �ملح�شلة  كانت  و�إذ� 
�ملال �لب�رشي هو قاطرة �لتنمية �مل�شتد�مة، �لتي ت�شعى �إىل حتقيق حاجات 
ت�شحي  �أن  دون  �لغايل،  وطننا  �أبناء  من  �حلالية  �لأجيال  وطموحات 
بحاجات وطموحات �لأجيال �ملقبلة. فهذه �ملح�شلة تف�شي، يف �لوقت 
نف�شه، �إىل �أن ي�شبح ر�أ�ص �ملال �لب�رشي جوهر �لهوية �لوطنية. بل وي�شبح 
�ملنبع �لأ�شيل لتوطينها. وذلك من خالل ت�شكيل جيل و�ٍع مب�شوؤولياته، 
يف �حلا�رش ويف �مل�شتقبل. جتاه ذ�ته، وجتاه �أ�رشته، وجتاه وطنه. ويتحملها 
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باأمانة و�قتد�ر، وريادة. ويحافظ على �ملوروث �لثقايف، �لذي هو تاريخ 
وعاد�ت  قيم  على  يحافظ  كما  هويته.  و�أ�شل  �لوطن،  وذ�كرة  �أجد�ده، 
وتقاليد �ملجتمع، ويتفاعل تفاعاًل �إيجابيًا مع ما تفر�شه ثقافة �لعوملة وثورة 
ي�شتطيع  بل  �لوطنية،  �لثقافة  ن�شيج  على  من حتديات وخماطر  �لت�شالت 
�أن يحول هذه �ملخاطر و�لتحديات �إىل فر�ص ومكا�شب تقوي من ن�شيج 
�ملعرفة وثورة  �ملناف�شة يف جمتمع  قدر�تها على  �لوطنية، وتزيد من  �لثقافة 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  قاطرة  �لب�رشي  �ملال  ر�أ�ص  ي�شبح  عندئذ  �ملعلومات. 
وجوهر �لهوية �لوطنية، و�ملنبع �لأ�شيل لتوطينها. وعندئذ ي�شبح �ملو�طن 

�لإمار�تي هو "روح �لحتاد" �لتي لن تنطفئ �شعلتها �أبد�ً.

�لثالثاء 06 دي�شمرب 2011
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القراءة يف ع�رش الثقافة الرقمية

متثل �لقر�ءة يف يقيني �ألف �ملعرفة، وباء �لفهم، وياء �ليقني. فهي �ألف 
لأنها  �لفهم  باء  وهي  �ملعرفة.  دروب  �ل�شالكني  طريق  �أول  لأنها  �ملعرفة 
ترتقي بنا من دروب �ملعرفة �إىل دروب �لفهم و�لتنوير. كما �أنها ياء �ليقني، 
�لذي هو منتهى غاية �لإن�شان �ل�شاعي نحو �ملعرفة، بل �إن �لقر�ءة توؤ�ش�ص 
لكل حروف �للغة �لعربية "لغة �لقر�آن"، �لتي نزلت "بل�شان عربي مبني". 
ولي�ص �شدفة �أن يتجلى �لإعجاز �لإلهي يف �أن تكون �أول كلمة/ فعل نزل 
با�شم  "�قر�أ  �لقر�ءة  على  حثًَّا  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �لكرمي  �لر�شول  على 
فعل  حركة،  فعل  �لقر�ءة  فاإن  لذ�  �لعظيم.  �هلل  �شدق  خلق"  �لذي  ربك 
�لكت�شاف  �لآخر،  و�كت�شاف  �لذ�ت  �كت�شاف  �كت�شاف:  فعل  تدريب، 
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�لذي  �لعامل  فهم  �إىل  �لآخر، و�شوًل  �لذ�ت، وفهم  يروم فهم هذه  �لذي 
و�جلهد  �لطاقة  قدر  وجليًا،  و��شحًا  غام�شًا  يبدو  ما  وجعل  بنا.  يحيط 
و�ملثابرة. و�لقر�ءة هي �لد�ئرة �لتي يجتمع عند مركزها ر�أ�ص �ملال �ملعريف، 
يغزله  و�حد  ن�شيج  يف  �لجتماعي،  �ملال  ور�أ�ص  �لثقايف،  �ملال  ور�أ�ص 
�لإن�شان )ر�أ�ص �ملال �لب�رشي( �ل�شاعي نحو �كت�شاب �ملعرفة �لتي ل تكف 
�لقر�ءة،  ملفهوم  مب�شط  بتعريف  �إذن  حو�رنا  ونبد�أ  و�لتطور.  �لتجدد  عن 
ثم نحدد طبيعة �لكو�بح �لبنائية �لتي تو�جه عملية �لقر�ءة يف ع�رش �لثقافة 
�أنه لي�ص ثمة تعريف جامع مانع لأي مفهوم  �لرقمية. و�إذ� كنا نتفق على 
خا�شة �إذ� كان هذ� �ملفهوم ف�شفا�شًا، متعدد �ملعاين و�لدللت، كمفهوم 
�لقر�ءة، فذلك يعني �أن ثمة تعريفات متنوعة ملفهوم �لقر�ءة.ونظر�ً ملا متثله 
عملية �لقر�ءة يف بناء �لوعي �لفردي، و�لوعي �ملجتمعي، بل ويف بناء جمتمع 
�ملعرفة، نحاول �حلديث عن هذه �لعملية يف �شل�شلة من �ملقالت نبدوؤها 
ثم  �لأهمية،  ومن حيث  �ملعنى،  من حيث  �لقر�ءة،  عملية  على  بالتعرف 
نو�شح طبيعة �ل�شعوبات �لتي تو�جهها يف ع�رش �لثقافة �لرقمية و�لنفجار 
حو�ر�ً  نوؤ�ش�ص  �أن  هو  ذلك،  ور�ء  من  و�لق�شد  �مل�شبوق.  غري  �ملعلوماتي 
بيننا نحن �ل�رشكاء يف حب �لوطن، ن�شعى من خالله نحو �إعادة �لعتبار 
�ل�شوء.  د�ئرة  خارج  جعلتها  �لتي  �ل�شعوبات  ومناق�شة  �لقر�ءة.  لعملية 
كما  حياة.  و�أ�شلوب  �لتفكري،  يف  طريقة  بجعلها  �لكفيلة  �ل�شبل  وحتديد 
قاعدة  على  يحتوي  معلومات  بنك  تاأ�شي�ص  يف  �حلو�ر  هذ�  يثمر  �أن  �آمل 
بيانات وطنية تخ�ص كل ما يت�شل بعملية �لقر�ءة كمقدمة لتاأ�شي�ص مر�شد 
للقر�ءة ي�شعى نحو ر�شد تف�شري وحتليل، وتبادل �ملعارف و�خلرب�ت �ملت�شلة 
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�لفئات �لجتماعية من  بغية دعمها وتعزيزها لدى خمتلف  �لقر�ءة  بعملية 
�أبناء �لوطن �لذين يحملون �أمانة �لنهو�ص بوطنهم �لغايل، وي�شعون جادين 
قر�أ  �لوجيز:  �ملعجم  فقد جاء يف  هذ�  �ملعرفة. وعلى  تاأ�شي�ص جمتمع  نحو 
�لكتاب قر�ءًة: تتبع كلماته نظر�ً �أو عن حفظ، نطق بها �أو مل ينطق. وقر�أ 
بناء على  قارئ.  فهو  �أو حفظ.  نظر  باألفاظها عن  نطق  �لقر�آن:  من  �لآية 
ذلك جند �أن عملية �لقر�ءة عملية تفاعلية بني �لقارئ و�لن�ص. �أيًا ما كانت 
�أو  �أو كتابًا علميًا،  �لن�ص ن�شًا مقد�شًا،  �لن�ص. فقد يكون هذ�  طبيعة هذ� 
هو  ذ�ته  �لإن�شان  يكون  وقد  �شورة.  �أو  ت�شكيلية،  لوحة  �أو  �أدبيًا،  عماًل 
ميكن  ذلك  وعلى  للقر�ءة.  قاباًل  ن�شًا  بنا  �ملحيط  �لعامل  يبدو  كما  �لن�ص. 
معينة.  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  ي�شعى  عقلي  �أو  ذهني  ن�شاط  �لقر�ءة  �إن  �لقول 
منتجة.  قر�ءة  �أن تكون  �لقر�ءة يجب  �إن  بل  بال هدف،  قر�ءة  ثمة  فلي�ص 
�شو�ء على �مل�شتوى �لفردي، �لذي ي�شعى �إىل فهم �لإن�شان لذ�ته، �أو على 
�مل�شتوى �ملجتمعي �ملتمثل يف فهم �لآخر، و�شوًل �إىل فهم �لعامل �ملحيط 
بنا، وجعل ما قد يبدو غام�شًا و��شحًا ومفهومًا قدر �لإمكان. مبا يف�شي 
�إىل حت�شني �ل�رشوط �ملعرفية �لتي حتكم حركة �لإن�شان يف تفاعله مع جمتمع 
�ملعرفة �لذي جعل �ملعرفة على �أطر�ف �أ�شابعنا، ت�شبح حولنا، وحتيط بنا 
�أبلغ تعبري عن هذه  من كل جانب، ولعل م�شطلح "�ل�شبكة �لعنكبوتية"، 
�حلقيقة لكن بقدر ما �أ�شبحت �ملعرفة ت�شبح من حولنا، وحتيط بنا من كل 
�لتي  �ملعقدة،  �لو�شائط  من  بالعديد  مرتبطًا  �إليها  �لو�شول  �أ�شبح  جانب، 
جعلت �لإن�شان مو�شوًل بعامل �فرت��شي يعتمد على �لثقافة �لرقمية م�شدر�ً 
�أ�شا�شيًا من م�شادر �ملعرفة. وعلى �لرغم من طبيعة �خلالف حول تو�شيف 
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ماهية هذه �لثقافة: �شو�ء �أكانت ثقافة رقمية، �أو ثقافة �إلكرتونية، �أو ثقافة 
و�ملعلومات،  �لت�شالت  ثورة  وليدة  كونها  على  �تفاق  فثمة  معلوماتية، 
�ملعرفة  وتبادل  نقل  و�شائط  يف  �مل�شبوق  غري  �لتكنولوجي  �لتقدم  ووليدة 
و�ملعلومات. بحيث باتت هذه �لثقافة �شمة من �أبرز �شمات جمتمع �ملعرفة. 
عن  تكف  ول  و�ملكان.  �لزمان  عابرة حلدود  طبيعة  ذ�ت  �أ�شبحت  كما 
�شو�ء  متو�زن،  ت�شري يف خط  ل  لكنها  ينقطع.  ل  ب�شكل  و�لتجدد  �لتغري 
�أمناطًا  �ملختلفة. حيث خلقت  �ملجتمعات  بني  �أو  �لو�حد  �ملجتمع  د�خل 
بني  مت�شاوية  ب�شورة  تتوزع  ل  �أنها  عليه  ترتب  �لثقايف،  �لحتكار  من 
�إليها  و�ملجتمعات  �لأفر�د  و�شول  فر�ص  �إن  بل  و�ملجتمعات،  �لأفر�د 
و��شتخد�م  معها،  �لتعامل  يف  و�إمكانياتهم  قدر�تهم  على  يعتمد  �أ�شبح 
�لرقمية.  �لثقافة  �إىل هذه  �لتي متكنهم من �لو�شول  �لتكنولوجية  �لو�شائط 
وياأتي على ر�أ�ص هذه �لو�شائط �لقدرة على ��شتخد�م �أجهزة �حلا�شب �لآيل، 
و�لو�شائط �لإلكرتونية وتطبيقاتها �ملتنوعة و�لتعامل معها. ول �شك �أن هذه 
�لإمكانيات ترتبط �رتباطًا عك�شيًا مبعدل �لأمية �لتكنولوجية. وت�شل هذه 
�لإمكانيات �إىل حدها �لأدنى، ورمبا تكون منعدمة يف ظل �رتفاع معدل 
و�إذ�  �ملجتمعات  بالعديد من  ل�شيقة  �شمة  ز�لت  �لتي ل  �لأبجدية،  �لأمية 
كانت هذه �لثقاقة �لرقمية قد خلقت و�شائط معرفية جديدة، كما خلقت 
�لكلمة  تر�جع  نتائجها  �أهم  من  كان  فقد  جديدة،  وثقافية  معرفية  �أبنية 
ل�شالح "ثقافة �ل�شورة". و�أ�شبح �لعامل يعي�ص "ع�رش �لثقافة �ملرئية"، �لتي 
ح�شاب  على  وذلك  و�لإعالم.  �لدعاية  لو�شائل  فيها  �ل�شطوة  �أ�شبحت 
�لثقافة �ملكتوبة، مما كان له �آثاره �ل�شلبية على عملية �لقر�ءة، ولكن كيف 
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ميكن تف�شري وفهم هذه �لآثار �ل�شلبية. وكيف ميكن و�شع عملية �لقر�ءة يف 
�لقلب من م�رشوع وطني ن�شارك جميعًا يف �شياغته. وي�رشين �أن نبد�أ هذ� 
�حلو�ر بالإجابة على هذه �لأ�شئلة: هل ترى �أن عملية �لقر�ءة قد تر�جعت 
�لعتبار  �إعادة  ميكن  وكيف  �لرت�جع؟  هذ�  لأ�شباب  تف�شريك  وما  فعاًل؟، 

لعملية �لقر�ءة مرة �أخرى؟ 

�لثالثاء 03 يناير 2012
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القراءة.. اأفق جديد لل�رشاكة املجتمعية

ما ز�ل �حلديث مو�شوًل عن مو�شوع �لقر�ءة، كونها متثل �شبياًل من 
�أهم  من  و�شبياًل  و�ملجتمعي،  �لفردي  بالوجد�ن  ترتقي  �لتي  �ل�شبل  �أهم 
�ل�شبل �لتي تف�شي �إىل تكوين �لعقل �لنقدي و�لإبد�عي، و�جل�رش �لذي نعرب 

من خالله �إىل جمتمع �مل�شتقبل، جمتمع �ملعرفة.

يبد�أ من  �لقلب من م�رشوع وطني  �لقر�ءة يف  �أن و�شع  ويف ت�شوري 
�لبحث عن �أفق جديد من �آفاق �ل�رش�كة �ملجتمعية. �أفق يتجاوز �حلديث عن 
�لتقليدية لل�رش�كة �ملجتمعية، �لتي �رتبطت يف معظمها بالعمل  �ملجالت 
م�شاحة  لبناء  �جلديد  �لأفق  هذ�  ويت�شع  �ملدين،  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  د�خل 
جديدة تكون �لقر�ءة هي ميد�نها، و�لبوتقة �لتي تن�شهر فيها جهود هوؤلء 
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�ل�رشكاء �لذين يجمعهم حب �لوطن ويتحملون م�شوؤولية عبوره �إىل جمتمع 
�مل�رشوع،  هذ�  يف  و�إ�شهاماتهم  روؤ�هم  وتعددت  تنوعت  مهما  �ملعرفة، 
حيث ل توجد طريقة و�حدة للقر�ءة، لكن يوجد هناك �شبب )بل �أ�شباب( 
نقر�أ  )كيف  كتابه  يف  بلوم"  "هارولد  يذهب  كما  نقر�أ،  �أن  علينا  تفر�ص 
م�رش  للرتجمة،  �لقومي  �ملركز  جملي"،  "ن�شيم  وتقدمي  ترجمة  وملاذ�، 
2010 - �ص 29(. و�إذ� كان "بلوم" يوؤكد على �أن �لقر�ءة نوع من عملية 
�لإدر�ك، وطريقة جديدة لإيقاظ تلك �ل�شعلة �لد�خلية، لنبثاق �لنور يف 
�أعماق �لفرد، �أو خللق تلك �لرئة، �لتي تتنف�ص وجتعل �أنفا�ص �لفرد تت�شارع 
�أن  "بلوم" يوؤكد على  �أقوى من �أي �شخ�ص �آخر، و�إذ� كان  �أكرث، وجتعله 
�لقر�ءة لي�ص بال�رشورة �أن جتعل من �لفرد �شخ�شًا �أف�شل، ولكن من �ملوؤكد 
 ،)15 قبل" )�ص  من ذي  �أكرث  �لأفق  و��شعة  رحبة  "روحًا  منه  �أنها جتعل 
تاأكيدنا  مع   - �لقر�ءة  عملية  ملردود  �لذ�تي  تف�شريه  يف  معه  نختلف  فاإننا 
على �أهميتها يف �لرتقاء بالوجد�ن �ملعريف و�جلمايل و�لإدر�كي للفرد - 
ونوؤكد على دور �لقر�ءة يف �لرتقاء بالوجد�ن �لفردي و�ملجتمعي، على 
نحو �شو�ء، بل �إننا نوؤكد على �أن �ل�رش�كة �ملجتمعية يف جمال �لقر�ءة، هي 
�لتي �شتوقظ تلك �ل�شعلة �لد�خلية، لي�ص لدى �لفرد فقط، بل لدى �لأفر�د 
جميعهم. كما �أنها تخلق تلك �لرئة �ملجتمعية، �لتي تتنف�ص هو�ًء نقيًا تكون 
�لقر�ءة �شهيقه و�ملعرفة زفريه.وقد �أو�شحنا يف �ملقال �ل�شابق بع�شًا من هذه 
من  �لرغم  على   - �لرقمية  �لثقافة  �أف�شت  كيف  �أو�شحنا  كما  �جلو�نب، 
قدر�تها غري �مل�شبوقة يف توفري و�شائط لنهائية للمعرفة - �إىل تر�جع عملية 
�لقر�ءة. وي�شعى �ملقال �حلايل �إىل �لإجابة عن �ل�شوؤ�ل �ملحوري �لذي جاء 
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�لقلب  �لقر�ءة يف  عملية  و�شع  ميكن  كيف  وهو:  �ل�شابق،  للمقال  خامتة 
من م�رشوع وطني ن�شارك جميعًا يف �شياغته؟ ول �شك �أن �لإجابة على 
بف�شل  جماعيًا  �جتهاد�ً  يغدو  �أن  �أتع�شم  فرديًا  �جتهاد�ً  متثل  �ل�شوؤ�ل  هذ� 

م�شاركتكم وروؤ�كم حول هذ� �لجتهاد.

�ل�رش�كة  �لفاعلة يف حتقيق  �لأطر�ف  وما هي  �ل�رشكاء؟  ماذ� عن  لكن 
�ملجتمعية يف عملية �لقر�ءة؟ يف ت�شوري �أن حتقيق هذه �ل�رش�كة �ملجتمعية 
مرهون بتعاون وت�شافر جهود خم�شة �رشكاء �أ�شا�شيني: �لأ�رشة، و�ملدر�شة، 
يعك�ص  ول  �لإعالم.  وو�شائل  �ملدين،  و�ملجتمع  �حلكومية،  و�ملوؤ�ش�شات 
هذ� �لرتتيب �أف�شلية موؤ�ش�شة على �أخرى، فهذ� �ملنطق �شد جوهر عملية 
�لتعاون و�لت�شافر بني �ل�رشكاء دون  تتاأ�ش�ص على  �أن  �ل�رش�كة، �لتي يجب 

�إح�شا�ص بالتفوق �أو �ل�شتعالء.

و�إذ� كان كل �رشيك من هوؤلء �ل�رشكاء يحتاج �إىل مقال م�شتقل يو�شح 
دوره يف �لرتقاء بعملية �لقر�ءة بالتف�شيل، فاإننا نكتفي هنا ببع�ص روؤو�ص 
�لأفكار، �لتي تلقي �ل�شوء على مدى فاعلية كل �رشيك يف �إجناز �مل�رشوع 

�لوطني للقر�ءة.

و�إذ� بد�أنا بالأ�رشة، فذلك لكونها �حلا�شنة �لأوىل للطفل، عقل �مل�شتقبل، 
و�ملوؤ�ش�شة �لأوىل �لتي تقوم على �أمر تن�شئته �لجتماعية و�لثقافية. وكلما 
�لإيجابي يف  �لوعي دوره  لهذ�  �لقر�ءة، كان  باأهمية  �لأ�رشة و�عية  كانت 
وياأتي  �لأ�رشة  �أفر�د  لدى  �لقر�ئي"،  "�لوعي  نطلق عليه  �أن  ما ميكن  زيادة 
دور �ملدر�شة مكماًل لدور �لأ�رشة، حيث يق�شي �لأطفال و�لنا�شئة )�أجيال 
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�مل�شتقبل( د�خل �ملدر�شة �أوقاتًا ل تقل عن �لأوقات �لتي يق�شونها د�خل 
�لقر�ءة،  بعملية  �لرتقاء  للمدر�شة يف  �لفاعل  �لدور  ياأتي  هنا  �أ�رشهم. من 
وذلك من خالل �لهتمام باملكتبات �ملدر�شية، وزيادة �لوقت �ملخ�ش�ص 
�لـدر�ص  ح�شــ�ص  د�خــل  �ملعلـم  دور  على  و�لتاأكيـد  �ملكتـبة،  حل�ش�ص 

وخارجه.

�لفاعلة  �ملوؤ�ش�شات  �هتمام  �أن  فاأعتقد  �ملدين،  �ملجتمع  دور  عن  �أما 
من  �ملوؤ�ش�شات  هذه  �شيمكن  �لقر�ءة،  بعملية  �ملدين  �ملجتمع  نطاق  يف 
�أمامها  ويفتح  �ملجتمعية،  �ل�رش�كة  �آفاق  من  جديدة  �آفاق  �إىل  �خلروج 
�لثقافة و�ملعرفة. وذلك  جمالت جديدة من �لعمل �لعام، خا�شة يف جمال 
�شو�ء  �لقر�ءة،  بعملية  �ملرتبطة  و�لفعاليات  بالأن�شطة  �هتمامها  خالل  من 
�لثقافية،  �لقو�فل  دور  تفعيل  �أو  �ملكتبات،  بتاأ�شي�ص  �هتمامها  خالل  من 
�أينما كانو�"، وتاأتي �أهمية  و�لهتمام ب�شيا�شة "تو�شيل �لكتاب �إىل �لقر�ء 
منطلق  من  للقر�ءة  �لوطني  �مل�رشوع  �حلكومية يف حتقيق  �ملوؤ�ش�شات  دور 
كونها �لفاعل �لذي يعرب عن وجهة نظر �لدولة، ويعك�ص طبيعة توجهاتها 
�لثقافية، ويج�شد -يف �لوقت نف�شه- طبيعة �ل�شيا�شة �لثقافية للدولة، لي�ص 
يف جمال �لهتمام بعملية �لقر�ءة فقط، بل يف جمال �لهتمام مبجالت �لثقافة 
و�ملعرفة على تنوع وتعدد جمالتها. ونوؤكد على �أن فاعلية دور �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية يف حتقيق �ل�شرت�تيجية يرتبط باأن متثل عملية �لقر�ءة، و�لهتمام 
من  مهمًا  مكونًا  دورها،  تفعيل  على  تعمل  �لتي  و�لفعاليات  بالأن�شطة 
مكونات �ل�شيا�شة �لثقافية للموؤ�ش�شات �حلكومية �لعاملة يف جمالت �إنتاج 

ون�رش �ملعرفة باأ�شكالها �ملتنوعة.
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�ل�شرت�تيجية،  حتقيق  يف  �لإعالم  لو�شائل  �ملهم  �لدور  ياأتي  و�أخري�ً 
�لو�شائل  هذه  فيه  باتت  ع�رش  يف  �لق�شوى  �أهميته  �لدور  هذ�  ويكت�شب 
متار�ص تاأثري�ً خطري�ً يف ت�شكيل �لوعي، يف ظل طغيان ثقافة �ل�شورة على 
فاإن  لذ�  �ل�شورة،  ثقافة  �إىل  �لكلمة  ثقافة  من  و�لتحول  �لثقايف،  �مل�شهد 
و�شائل �لإعالم )يجب �أن( متثل �رشيكًا مهمًا من �ل�رشكاء �لفاعلني يف حتقيق 
�مل�رشوع �لوطني للقر�ءة. وذلك من خالل زيادة �مل�شاحة �لزمنية �ملخ�ش�شة 
نحو  �إيجابي  وعي  وتكوين  �لإيجابية  �مليول  من  تزيد  وفعاليات  لرب�مج 

�لقر�ءة لدى خمتلف �لفئات �لجتماعية د�خل �ملجتمع.

وبعد، فاإذ� كان �إجناز �مل�رشوع �لوطني للقر�ءة، وو�شع عملية �لقر�ءة يف 
�لقلب من هذ� �مل�رشوع قرين تعاون هوؤلء �ل�رشكاء، فاإننا ل ننكر �أن لكل 
�رشيك من هوؤلء �ل�رشكاء جهوده �ملميزة -�لتي ي�شيق �ملجال عن ذكرها 
�جلديد  �لأفق  �أن  على  نوؤكد  لكننا  �لقر�ءة.  بعملية  �لهتمام  تف�شياًل- يف 
�ل�رشكاء  هوؤلء  �ن�شهار جهود  يقت�شي  �لقر�ءة  عملية  �ل�رش�كة يف  لتحقيق 
جميعهم يف بوتقة و�حدة جت�شد �أفقًا جديد�ً من �آفاق �ل�رش�كة �ملجتمعية يف 

جمال بات ي�شكل ج�رش�ً �شلبًا للعبور �لآمن �إىل جمتمع �ملعرفة.

�لثالثاء 07 فرب�ير 2012
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ال�سبيل اإىل قراءة منتجة

لي�شت �لقر�ءة عملية ع�شو�ئية، بل هي عملية منتجة، �أو هكذ� يجب 
�أن تكون. وي�شعى هذ� �ملقال �إىل �إلقاء �ل�شوء على جانب مهم من جو�نب 

عملية �لقر�ءة، �أل وهو �لقر�ءة �ملنتجة وكيفية حتقيقها.

فما �ملق�شود - �إذن - بالقر�ءة �ملنتجة؟ وما �ل�شبل �لكفيلة بتحقيقها؟

�لتي حتدث  �لقر�ءة  �ل�شياق هي تلك  �ملنتجة يف هذ�  بالقر�ءة  �ملق�شود 
�أثر�ً �إيجابيًا يف وعي �لفرد/ �لقارئ. بح�شبان �أن هذه �لقر�ءة عملية �أو فعل 
�لذي  �لعامل  �أو  �حلياة  تف�شري ظو�هر  �أو  فهم  �إىل  �لقارئ من خالله  ي�شعى 
يعي�ص فيه. على �ختالف هذه �لظو�هر وتنوعها، ومهما �ت�شع نطاق هذه 
�لظو�هر �أو �شاق. فقد تت�شل هذه �لظو�هر بالد�ئرة �ملبا�رشة للفرد، ومت�ص 
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�لعامل  �لتي جتري يف  بالتحولت  تت�شل  �أن  حياته م�شًا مبا�رش�ً، كما ميكن 
�لو��شع �لذي يعي�ص فيه �لفرد. ويف كلتا �حلالتني ي�شعى �لفرد �إىل �أن يجد 
يف �لقر�ءة �شبياًل لفهم هذه �مل�شكالت و�لتو�شل �إىل طرق مبتكرة للتعامل 
معها  �لتعامل  �مل�شكالت وطرِق  بهذه  �لإن�شان  �أن وعي  �شك  معها. ول 
ت�شهم  �لقر�ءة  �لقر�ءة. ذلك لأن عملية  بعد عملية  يختلف �ختالفًا نوعيًا 
يف بناء وعي �لفرد بطريقة �إيجابية. بف�شل ما حتققه من تر�كم معريف يزيد 
من قدرة �لفرد على �كت�شاف �لذ�ت و�كت�شاف �لآخر. لكن ما �ل�شبيل �أو 

�ل�شبل �لكفيلة بتحقيق غاية �لقر�ءة �ملنتجة؟

�أت�شور �أن حتقيق هذه �لغاية مرهون مبجموعة من �ل�رشوط �لتي ينبغي �أن 
تتوفر يف عملية �لقر�ءة ذ�تها، ويتمثل �أول هذه �ل�رشوط يف �أن تكون عملية 
و�لطر�د، حيث يجب  بال�شتمر�رية  تت�شم  تر�كمية،  طبيعة  ذ�ت  �لقر�ءة 
�أل تخ�شع لل�شدفة �أو �لع�شو�ئية، بل يجب �أن تكون عملية منظمة، حتتل 
�لفرد، مهما كانت م�شاغله، ومهما كانت �شغوط  جانبًا مهمًا يف حياة 

�حلياة �لتي يو�جهها.

�إحدى  بو�شفها  خا�شة  �أهمية  �لرت�كمية-  -�شمة  �ل�شمة  هذه  وحتتل 
�لطرق �ملهمة لتحقيق �لقر�ءة �ملنتجة، مبا ت�شهم به يف بناء وعي �لفرد وزيادة 
به من  ما يحيط  فهم وتف�شري كل  ميّكنه من  مبا  �لفكري و�ملعريف  ر�شيده 
ظو�هر. ول نبالغ �إذ� قلنا �إن �شمة �لرت�كمية ل ت�شهم فقط يف �لرتقاء بوعي 
�لإن�شان، بل �إنها ت�شهم - بالقدر نف�شه - يف بناء وتطوير نظريات �لعلم 
و�ملعرفة يف خمتلف �شنوف �لتخ�ش�شات �لعلمية، على تعددها وتنوعها، 
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�أو  �أو يعدل  �أو علومًا طبيعية. حيث ي�شيف،  �إن�شانية  �أكانت علومًا  �شو�ء 
يطور �أو يغري �لالحق من �ل�شابق . لنتاأمل مثاًل �لتطور �أو �لتغري �لذي حدث 
على  ترتب  وما  �لأخرية،  �ل�شنو�ت  خالل  �لعلمية  �لنظريات  من  للكثري 
ذلك من �كت�شافات علمية، و�لتو�شل �إىل حقائق علمية ومعرفية جديدة. 
فهل كان ذلك ممكنًا لول جهود �لعلماء ومثابرتهم يف قر�ءة وفهم جهود 
�ل�شابقني عليهم وحماولة جتاوزها، �شو�ء بالتعديل �أو �لتطوير �أو �حلذف �أو 
�لإ�شافة؟ ويف كل �لأحو�ل متثل عملية �لقر�ءة، وما يرتتب عليها من فهم 
وتفكري، وقدرة على �ل�شتنتاج و�لنقد، �إحدى �ل�شبل �ملهمة لتحقيق كل 

هذه �لغايات.

وتتالزم خا�شية �لرت�كمية �لتي متيز عملية �لقر�ءة بخا�شية �أخرى تكاد 
�أو ما  �لقر�ءة،  لعملية  �لنقدي  �لطابع  �أل وهي  �رتباطًا ع�شويًا،  بها  ترتبط 
ي�شمى بــ "�لقر�ءة �لناقدة"، بل �إن �لطابع �لنقدي لعملية �لقر�ءة هو �لذي 
يف�شح جماًل لعملية �لتعديل و�لتطوير و�لتغري �لذي يحدث يف وعي �لقارئ 
�أن  للفرد  ميكن  كيف  �إذ  �لعلم،  نظريات  د�خل  نف�شه  بالقدر  -ويحدث 
يعدل، �أو يغري، �أو يطور من وعيه جتاه ما يو�جهه من م�شكالت يف �لو�قع 
�لذي يعي�ص فيه؟ وكيف ميكن للعامل �أو �لباحث �أن يغري �أو يعدل �أو يطور 
ُيعمل  �أن  منهما  ��شتطاع كل  �إذ�  �إل  �إليه،  ينتمي  �لذي  �لعلم  نظريات  يف 
عقله ب�شكل نقدي يف كل ما يقر�أ. ول يكون جمرد م�شتقبل �أو متلق �شلبي 

ملا يقر�أ؟

�إن �لقر�ءة �لناقدة - من ثم - تف�شي �إىل تكوين �لوعي �لنقدي �لذي 
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ي�شهم بدوره يف �شقل وعي �لفرد، ويف تكوين روؤية للعامل جتعله قادر�ً على 
�لنفاذ �إىل عمق �لو�قع �لذي يعي�ص فيه، ويكون قادر�ً على �لتعبري عن �آماله 
�أو  �أو حميطه �ملجتمعي،  �لذ�تي،  �ت�شل منها مبحيطه  وطموحاته، �شو�ء ما 
حميطه �لعاملي �أو �لكوين، وذلك بحكم �لدور �لذي تقوم به �لقر�ءة �ملنتجة 
على  قادر�ً  يجعله  �لذي  �خليال  �لقارئ. ذلك  تنمية وتخ�شيب خيال  يف 
�لقب�ص على كل ما هو جوهري و�أ�شيل يف كل ما يحيط به. �أولي�ص �لتاأمل 
هو �لذي قاد "نيوتن" �إىل �كت�شاف قانون �جلاذبية وملا نذهب بعيد�ً؟ �أولي�ص 
�لتاأمل، �أو قر�ءة �شفحة �ل�شماء ومو�قع �لنجوم، وكذلك تاأمل �أو قر�ءة �أفق 
�لرب  وم�شالك  دروب  معرفة  �إىل  �لعظماء  �أ�شالفنا  قاد  �لذي  هو  �ل�شحر�ء 
و�لبحر؟ على �لرغم من �أن جلهم مل يكن يعرف �لقر�ءة و�لكتابة؟ وهذ� 
بال�رشورة، حتى  �إن�شان قارئ ومتاأمل  �إن�شان هو  �إن كل  ما يجعلنا نقول 
و�إن مل يكن يعرف �أبجديات �لقر�ءة. حيث ي�شبح �لعامل �لذي يعي�ص فيه 
�لفرد هو �لن�ص �ملقروء. ويغدو �لتاأمل �شبياًل لال�شتنتاج و�ل�شتنباط و�لفهم 

و�لتف�شري.

لكن هل ثمة طريقة و�حدة للقر�ءة؟ وهل تت�شابه �لعاد�ت �ملرتبطة بالقر�ءة 
لدى خمتلف �لقر�ء؟ وما �لذي يحكم عملية �ختيار �ملادة �ملقروءة؟

م�شكون  فرد  كل  �إليها  ي�شعى  غاية  �لقر�ءة  كانت  �إذ�  �إنه  �لقول  ميكن 
�لغاية.  �إليها، فلي�ص ثمة طريق و�حد لتحقيق هذه  �ملعرفة و�ل�شعي  بحب 
ميول  بتعدد  �لقر�ءة  تتعدد طرق  بل  للقر�ءة،  و�حدة  توجد طريقة  ل  �أي 
بالعديد من  �أنف�شهم، و�إن هذه �مليول و�لرغبات حمكومة  �لقر�ء  ورغبات 
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�لعو�مل  وتتمثل  مو�شوعية.  و�أخرى  ذ�تية  عو�مل  من  �ملتدخلة،  �لعو�مل 
�لذ�تية يف ميول �لفرد و�هتماماته �ملعرفية �لذ�تية �أو �ل�شخ�شية، ول �شك 
�أن هذه �لعو�مل �لذ�تية هي وليدة �ملناخ �لجتماعي و�لثقايف �لذي يغذي 
يف �لفرد حبه للقر�ءة. وتتمثل �لعو�مل �ملو�شوعية يف �ملوقع �لذي يحتله 
�لفرد على خريطة �ملجتمع �لفكرية و�لثقافية، وما يرتتب على هذ� �ملوقع 
يفر�شه  وما  �لعلمية.  �ملعرفة  فروع  �أحد  تخ�ش�شه يف  �أو  �لفرد  �نتماء  من 
�لعلم يف  �أحدث منجز�ت  �لفرد على  �لتخ�ش�ص من �رشورة �طالع  هذ� 
يف  متخ�ش�ص  �لفرد  هذ�  �أن  �فرت�شنا  فاإذ�  �إليه.  ينتمي  �لذي  �لتخ�ش�ص 
�لعلوم �لطبيعية )كالطب �أو �لهند�شة مثاًل( ف�شوف يقبل على قر�ءة نوعية 
من �لكتب تختلف عن تلك �لتي يقبل عليها فرد �آخر متخ�ش�ص يف فرع 
من فروع �لعلوم �لإن�شانية. لكن ينبغي �لتاأكيد على �أن �لقر�ءة عملية عابرة 
�أنها  كما  �ملو�شوعية،  و�لعو�مل  �لذ�تية  �لعو�مل  تفر�شها  �لتي  للحدود 

عملية عابرة للتخ�ش�شات �لعلمية.

مركزيًا يف  للقارئ دور�ً  �لقر�ءة تعطي  فاإن عملية  ويف كل �لأحو�ل، 
�لن�ص، وي�شتلزم  �أيًا كانت طبيعة هذ�  �ملقروء  �لن�ص  �ملعنى من قلب  �إنتاج 
�إنتاج هذ� �ملعنى قدر�ً من �لتاأويل، فما طبيعة �لعالقة بني �لقر�ءة و�لتاأويل؟ 

�لثالثاء 06 مار�ص 2012
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القراءة والتاأويل

�أكدنا يف �ملقال �ل�شابق على �أن �ل�شبل �لكفيلة بتحقيق �لقر�ءة �ملنتجة 
مرهونة بتحقيق جمموعة من �ل�رشوط �لتي ياأتي على ر�أ�شها �أن تت�شم �لقر�ءة 
�إىل  تف�شي  و�أن  تر�كمية،  خا�شية  ذ�ت  تكون  و�أن  �ل�شتمر�رية،  بطابع 
تكوين عقلية ناقدة ت�شقل وعي �لفرد وتعمق من قدرته على فهم وتف�شري 

ما يقر�أ.

قلب  يف  �لدخول  �إىل  و�لتف�شري  �لفهم  عملية  عن  �حلديث  ويقودنا 
مقال �ليوم، حيث ن�شعى من خالله �إىل تو�شيح طبيعة �لعالقة بني �لقر�ءة 
�لـتاأويل، ثم نتحدث عن طبيعة  �أوًل بتو�شيح معنى  لنبد�أ  و�لتاأويل. لكن 
�لتعريفات  �لدخول يف متاهات  �لـتاأويل و�لقر�ءة. ومن دون  �لعالقة بني 
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�لنظرية �ملجردة، ميكن �لقول �إن �لتاأويل بات علمًا من �لعلوم �لتي �أ�شبح 
م�شطلح  �لبع�ص  عليه  يطلق  �ملنهجية.  و�أ�ش�شها  �لنظرية  منطلقاتها  لها 
�لتي  �ملتنوعة  �مل�شطلحات  �أو  �لتعريفات،  ما كانت  و�أيًا  "�لهرمنيوطيقا". 
�لفهم و�لتف�شري. لذ�  �أ�شا�شي بعملية  فاإنه يرتبط ب�شكل  �لعلم،  ترتبط بهذ� 
جند �أن �لدكتور حممد عناين يرى يف "معجم �مل�شطلحات �لأدبية �حلديثة" 
معانيها،  حتديد  �أي  �لن�شو�ص،  تف�شري  "فن  هو  للتاأويل  �لدقيق  �ملعنى  �أن 
�ل�شنعة، كالقو�عد  �لقو�عد وفنون  ثابتة من  خ�شو�شًا من خالل جمموعة 
�لنحوية �أو �أ�ش�ص �لأبنية �لبالغية �خلا�شة بكل لغة، �إىل جانب وجود نظرية 
يوؤكد  كما   .)122 )�ص  �لتف�شري"  م�شار  حتكم  دينية  �أو  قانونية  �أو  �أدبية 
�لتاأويل  �أن  و�لأدب  �للغة  �لعربية يف  �مل�شطلحات  جمدي وهبة يف معجم 
يعني تف�شري ما يف �لن�ص من غمو�ص، بحيث يبدو و��شحًا وجليًا ذ� دللة 
دللة  �أو  معنى  �إعطاء  �أو  ما،  لن�ص  معني  معنى  �إعطاء  �أو  �لنا�ص،  يدركها 

حلدث �أو قول ل تبدو فيه هذه �لدللة لأول وهلة. )�ص 86(.

ميكن �لقول من خالل هذين �لتعريفني �إن �لتاأويل عملية ترتبط ب�شكل 
وعدم  �لغمو�ص  و�إز�لة  و�لتف�شري،  �لفهم  عن  �لبحث  مبحاولة  �أ�شا�شي 
قدر  �أكرب  �إىل  و�لو�شول  �لأوىل،  للوهلة  �لن�ص  عليه  يبدو  �لذي  �لو�شوح 
�مل�شعى ل ميكن حتقيقه من دون  �لن�ص. وهذ�  �لفهم و�لو�شوح لهذ�  من 
�لبحث عن �ملعنى �لكامن �أو �ملعنى �ل�شمني، وعدم �لكتفاء بالوقوف عند 
�ملعنى �ل�شطحي للن�ص �أو �للفظ، �أو لأي حدث �أو موقف نتعر�ص له يف 
حياتنا �ليومية. معنى ذلك �أن عملية �لتاأويل تفرت�ص وجود معنى �شطحي 
ومعنى كامن، �أو معنى حريف ومعنى جمازي. كما �أن �لتاأويل عملية يقوم 
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بها �لفرد، �أو جمموعة �لأفر�د، لفهم �أو تف�شري �لن�ص، �أو �لقول �أو �ملوقف 
للجماعة.  �أو  للفرد  بالن�شبة  مفهوم  غري  يبدو  �لذي  �حلدث  �أو  �لفعل  �أو 
وهذ� يعني �أي�شًا �أن عملية �لتاأويل تكاد تكون مالزمة لكل �أفعالنا و�أقو�لنا، 
وخمتلف مو�قف �حلياة �لتي نتعر�ص لها. ومالزمة كذلك ملختلف �لأن�شطة 
�لفكرية و�لعقلية �لتي نقوم بها، و�لتي تبدو لنا غري مفهومة للوهلة �لأوىل، 
ون�شعى بالتايل �إىل فهمها �أو تاأويلها بغية �إدر�ك معناها �لعميق �لذي يتجاوز 

معناها �ل�شطحي.

و�إذ� كانت عملية �لتاأويل ترتبط بالفهم و�لتف�شري، و�أنها عملية مالزمة 
يف  تتمثل  لها  �لأ�شا�شية  �لغايات  �إحدى  فاإن  و�أقو�لنا،  �أفعالنا  ملختلف 
�لو�شول �إىل م�شاحات �أو�شع من �لتو��شل و�لتحاور بني خمتلف �لأطر�ف 
�أو  للموقف  م�شرتك  فهم  �إىل  �لو�شول  بغر�ص  �لعملية،  هذه  �مل�شرتكة يف 

�لقول �أو �لفعل �أو �حلدث مو�شِع �لفهم �أو �لتاأويل.

�لأقو�ل  �أو  �ملو�قف  هذه  بتباين  تتباين  �لتاأويل  عملية  �أن  �شك يف  ول 
�أو �لأفعال �أو �لأحد�ث. كما �أنها تتباين بتباين طبيعة �لن�شاط �لفكري �أو 
�لعقلي �لذي ميار�شه �لفرد، وتتباين �أي�شًا بتباين طبيعة �لن�ص مو�شع �لتاأويل. 
�أن  �ل�شعب  �لأن�شطة، ومن  طبيعة هذه  بتعدد  �لتاأويالت  تتعدد هذه  كما 
"�رش�ع  �لباحثني  بع�ص  عليه  �أطلق  ما  جند  قد  �إننا  بل  و�حد�ً،  تاأوياًل  جند 

�لتاأويالت" د�خل �لن�ص �لو�حد.

بناء  �لتاأويل و�لقر�ءة؟ ميكن �لقول -  لكن ماذ� عن طبيعة �لعالقة بني 
على كل ما �شبق - �أن �لعالقة بني �لتاأويل و�لقر�ءة عالقة تالزمية.
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�أو  �ملعنى،  عن  �لبحث  يف  تتمثل  للتاأويل  �لأ�شا�شية  �لغاية  كانت  فاإذ� 
�لفهم و�لتف�شري، فاإن �لقر�ءة ت�شعى �إىل حتقيق �لغاية نف�شها. كما �أن �لتاأويل 
�لقر�ءة. فهما مي�شيان يف م�شارين متو�زيني، وعليه  لعملية  عملية مالزمة 
تاأويل بدون  تاأويل، كما ل يوجد  باأنه ل توجد قر�ءة بدون  �لقول  ميكن 
قر�ءة، بل �إن بع�ص �لباحثني ي�شتخدمون مفهوم �لقر�ءة وهم يعنون �شمنًا 

عملية �لتاأويل.

�أ�شف �إىل ذلك �أن عملية �لقر�ءة، جتعل للقارئ دور�ً مركزيًا يف �إنتاج 
�أي  تاأويله،  �أو  �لن�ص  �لقادر على فهم معنى  �لوحيد  �إنها جتعله  �ملعنى، بل 
�أن �لقارئ )�أو �لقر�ء( �لذي ميار�ص فعل �لقر�ءة، هو �لذي ينتج �ملعنى يف 
��شتقالل تام عن موؤلف �لن�ص، لذ� جند �أن بع�ص �لتيار�ت �لنقدية �أعلنت 
عن "موت �ملوؤلف"، �أي �أن �لن�ص ينتقل - مبجرد كتابته �أو �إبد�عه - من 
�شلطة �ملوؤلف �إىل �شلطة �لقارئ، وينف�شل عن �ملوؤلف �نف�شاًل تامًا، وي�شبح 
م�شتقاًل عنه. و�أن �لقارئ هو �لذي يقوم بالدور �ملركزي يف تاأويل �لن�ص �أو 

�إنتاج �ملعنى �لكامن فيه.

عملية  على  ينطبق  نف�شه  فالأمر  وتتنوع،  �لتاأويالت  تتعدد  ومثلما 
�لقر�ءة. فلي�ص ثمة قر�ءة و�حدة، فالن�ص �لو�حد قد يثمر عن قر�ء�ت )�أو 
تاأويالت( متعددة ومتنوعة، تتعدد وتتنوع بتعدد وتنوع طبيعة من يقومون 
بقر�ءة هذ� �لن�ص بغية تف�شريه �أو تاأويله. ومن �ل�رشوري �لتاأكيد على طبيعة 
�لعالقة �لتالزمية بني �لقر�ءة و�لـتاأويل، فما معنى �لتاأويل، وملاذ� نتحدث 
�لعالقة عرب جمموعة  �لتاأكيد على طبيعة هذه  بالأ�شياء؟ وينبني  عن عالقته 
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�لذي  �لقارئ هو  �أن  �لقارئ، مبعنى  �أهمها مركزية دور  لعل  من �حلقائق 
ينتج �ملعنى. و�إذ� كانت �لغاية �لأ�شا�شية لعمليتي �لقر�ءة و�لتاأويل تتمثل يف 
�إنتاج �ملعنى، �أو �لفهم، فاإن �لغاية �لأهم تتمثل يف �لو�شول �إىل م�شاحات 
�أو�شع من �حلو�ر و�لفهم �مل�شرتك بني كل �لباحثني عن �ملعرفة و�ل�شالكني 

دروبها �لوعـرة. 

�لثالثاء 03 �أبريل 2012
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القراءة وبناء الذات الفاعلة

�لقر�ءة. وغايتنا من كل  �أل وهي  �ملعرفة:  �شفينة  معًا يف  نبحر  زلنا  ما 
ذلك هي �أن تتحول �لقر�ءة �إىل �أ�شلوب حياة، و�أن تكون ر�فد�ً �أ�شياًل من 
�لقادر  �ملجتمع  �ملعرفة، ذلك  �إليه: جمتمع  نتوق  �لذي  �ملجتمع  بناء  رو�فد 
�لإن�شان  يكون  و�أن  �حلياة.  وتوظيفها يف كل جمالت  �ملعرفة  �إنتاج  على 

�لإمار�تي هو غاية هذ� �ملجتمع وو�شيلته �لأ�شا�شية.

�لعام لعملية  �ل�شابقة - يف �لف�شاء  �أبحرنا - يف �ملقالت  و�إذ� كنا قد 
ومنتجة  ناقدة  قر�ءة  �إىل  تتحول  وكيف  تعريفها،  حيث  من  �لقر�ءة: 
�لف�شاء  �شطر  وجهنا  �ليوم  نُويل  فاإننا  �لتاأويل،  بعملية  وعالقتها  للمعرفة، 
�خلا�ص لعملية �لقر�ءة، لنتاأمل ماذ� تفعل )�أو ماذ� يجب �أن تفعل( �لقر�ءة 

يف ذو�تنا �لفردية.
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وليكن مدخلنا �إىل هذه �لق�شية هو دور �لقر�ءة يف بناء �لذ�ت �لفاعلة.

هذه  تكون  وكيف  �ل�شياق؟  هذ�  يف  "�لذ�ت"  مبفهوم  �ملق�شود  فما 
�لذ�ت ذ�تًا فاعلة؟ وما دور عملية �لقر�ءة يف �أن جتعل من هذه �لذ�ت ذ�تًا 

فاعلة؟

و�ملق�شود مبفهوم �لذ�ت يف هذ� �ل�شياق: �ل�شورة �لتي يكونها �لفرد 
�إمكانيات وقدر�ت بعينها، وله  عن نف�شه وعن �لآخرين، ككيان يتملك 
تختلف  �ل�شورة  هذه  �أن  �شك  ول  حتقيقها.  �إىل  ي�شعى  وحاجات  ميول 
كما  �لفرد،  بها  مير  �لتي  �حلياتية  و�خلرب�ت  �لعمرية  �ملر�حل  باختالف 
م�شرية حياته.  �لفرد طو�ل  لها  يتعر�ص  �لتي  �ملوؤثر�ت  باختالف  تختلف 
ت�شكيل  يف  و�ملتنوعة،  �ملتد�خلة  و�ملوؤثر�ت،  �لعو�مل  من  �لعديد  وت�شهم 
هذه �ل�شورة ويف تطورها. كما ت�شهم يف �لو�شول بهذه �لذ�ت �لفردية 
�إىل بلوغ �لغايات و�لأهد�ف �لتي ت�شعى هذه �لذ�ت �إىل حتقيقها. ول نريد 
�لنف�ص  �لنف�ص وعلم  بعلم  �ل�شلة  ذ�ت  �لق�شايا  تفا�شيل هذه  �لدخول يف 
�لجتماعي. ح�شبنا �أن نوؤكد على �لدور �لذي تلعبه عملية �لقر�ءة يف بناء 
هذه �لذ�ت، ويف �رتقائها وتطورها، ويف �أن تتحول هذه �لذ�ت �إىل ذ�ت 
ومتتلك  و�لعمل،  �لتفكري  على  �لقدرة  متتلك  ذ�تًا  تكون  �أن  مبعنى  فاعلة. 
�لقدرة على �لتاأثري �لإيجابي على �مل�شتويني �لفردي و�لجتماعي. حيث 
ل تعي�ص هذه �لذ�ت يف جزيرة منعزلة بل تتفاعل مع حميطها �لجتماعي 

و�لثقايف �لذي تعي�ص فيه.

تر�كمية  عملية  و�رتقائها  �لفردية  �لذ�ت  بناء  عملية  �أن  يف  �شك  ول 
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تت�شكل من خالل �لقيم و�ملعارف و�خلرب�ت و�أ�شكال �ل�شلوك و�ملهار�ت 
�لتي يكت�شبها �لفرد، و�ملوؤثر�ت �لتي يتعر�ص لها، خالل م�شرية حياته.

ويف  �لذ�ت،  هذه  بناء  يف  �لقر�ءة  عملية  تلعبه  �لذي  �لدور  فما 
�رتقائها؟

�إحدى  كونها  حيث  من  �لقر�ءة  متثله  ما  يف  �لدور  هذ�  طبيعة  تتجلى 
�أب�شط  يف  تعني  �لتي  �ملعرفة  تلك  �ملعرفة.  لكت�شاب  �لأ�شا�شية  �لو�شائل 
معانيها )كما يحددها معجم �لرتبية وعلم �لنف�ص، �ل�شادر عن جممع �للغة 
�لعربية(، كل عملية يتمكن �لفرد من خاللها من معرفة �شيء ما �أو �حل�شول 
ر  وتذكُّ �إدر�ك ح�شي  من  �ملعرفة  �أنو�ع  كل  وت�شمل  عنه،  معلومات  على 
ومتطورة،  مكت�شبة  عملية  �إذن  فهي  و��شتدلل.  وُحكم  وت�شور  وتخيل 
وهي �لإطار �لذي تن�شهر بد�خله كل �لعمليات �لنف�شية و�لعقلية �لأخرى 

�لتي يكت�شبها �لفرد.

�لتي  �لرو�فد  �أهم  �لقر�ءة ت�شكل ر�فد�ً من  �أن  فمن ذ� �لذي ي�شك يف 
على  قدرتنا  وتنمي  بخيالنا،  وترتقي  جديدة،  ومعلومات  مبعارف  متدنا 

�لتخيل وعلى �حلكم على �لأ�شياء؟

�لنف�شية،  �لقدر�ت  �رتقاء  �إىل  يف�شي  �ملعرفة  �كت�شاب  �أن  و�حلا�شل 
�لتي تاأتي على ر�أ�شها �لجتاهات و�مليول و�لرغبات و�مل�شاعر. و�لقدر�ت 
�ملعرفية  و�لقدر�ت  �لكتابة.  ومهار�ت  �للغوية  �لقدر�ت  و�أهمها  �لعقلية، 
�لإدر�ك  و�لقدرة على  �لتفكري  �لقدرة على  ر�أ�شها  تاأتي على  �لتي  للفرد، 
و�لفهم و�لتخيل و�ل�شتنتاج. و�إذ� كانت هذه �لقدر�ت تتد�خل وتتفاعل، 
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ومن �ل�شعب �أن نف�شل بينها، فمن �ملوؤكد �أن عملية �لقر�ءة ت�شهم يف �رتقاء 
هذه �لقدر�ت جميعها، بل �إننا نرى �أن �لقر�ءة متار�ص - يف هذ� �ل�شدد - 
وظيفة �إيجابية ذ�ت طبيعة مزدوجة: فهي �إذ ترتقي بقدر�ت �لفرد �لنف�شية 
�لقدر�ت  هذه  تتحول  �أن  نف�شه يف  �لوقت  ت�شهم يف  و�ملعرفية،  و�لعقلية 
�لذي  �لأمر  �لقر�ءة،  بعملية  و�شغفه  �لفرد  د�فعية  من  تزيد  وقوة  طاقة  �إىل 
ي�شهم، بدوره، يف تطور هذه �لقدر�ت، يف عملية من �لتطور و�لتجدد ل 
تكف عن �لتوقف، حيث تت�شع وتت�شابك وتنمو كلما �رتقى �لفرد مد�رج 

�ل�شالكني دروب �ملعرفة.

تكوين  �إىل  توؤدي  �لتي  �ل�شبل  �إحدى  �لقر�ءة  �لنحو تكون  وعلى هذ� 
وت�شكيل �لبنية �ملعرفية للفرد، تلك �لبنية �لتي - ح�شب �لقامو�ص �ل�شابق 
�إليه- يرى بها �لفرد �لعامل �لطبيعي و�لجتماعي بكل ما فيه من  �لإ�شارة 
ت�شهم  كما  �لأ�شياء.  هذه  بني  �لتفاعل  ومنط  وعقائد،  ومدركات  حقائق 
يف �لوقت نف�شه يف تطور هذه �لبنية ويف �رتقائها، حيث تك�شبه �لقر�ءة 
لي�ص  �لفرد  جتعل  �لتفكري  من  متجددة  و�أمناطًا  جديدة  ومهار�ت  قدر�ت 
فقط قادر�ً على روؤية عامله �لطبيعي و�لجتماعي ب�شورة متجددة، بل متكنه 
من فهم و�إدر�ك �أمناط �لتفاعل بني هذين �لعاملني )�لطبيعي و�لجتماعي( 
بطريقة جديدة ومتجددة�أي�شًا، ومتكنه كذلك من �كت�شاف حلول جديدة 
للم�شكالت �لتي تتحدى وعيه و�إدر�كه، وتبدو له غري مفهومة، يف هذين 
و�لجتماعي  �لطبيعي  �لإطار  وي�شكالن  فيهما،  يعي�ص  �للذين  �لعاملني 
و�لثقايف ملجمل تفاعالته. ول ينف�شل ذلك عن متكينه من �كت�شاف حقائق 
�لوعي  �أكرث قدرة على  �لآخرين، على نحو يجعله  جديدة عن ذ�ته وعن 
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بهذه �لذ�ت، و�أكرث قدرة على حتقيق ما ت�شبو �إليه، و�أكرث قدرة على �متالك 
و�لذ�ت  فاعلة.  �لذ�ت  هذه  تكون  �أن  �آخر  مبعنى  و�لفعل،  �ملبادرة  زمام 
�لفاعلة - فيما نرى - هي �لقادرة على �لتفكري وعلى �لعمل، وهي �لتي 
متتلك وعيًا �إيجابيًا جتاه نف�شها وجتاه �لعامل )�لطبيعي و�لجتماعي( �لذي 
تعي�ص فيه. بحيث ي�شهم هذ� �لوعي يف �أن متتلك هذه �لذ�ت �لقدرة على 
و�لد�فعية  �ملبادرة،  روح  من  متتلكه  مبا  �لعامل،  هذ�  يف  و�لفاعلية  �لتاأثري 
لالإجناز. حيث ت�شهم �لقر�ءة، مبا توفره من ر�شيد معريف، يف تغيري عاد�ت 
وميول �لفرد و�جتاهاته، جتاه ذ�ته وجتاه �لآخرين، كما ت�شهم يف �أن ميتلك 
�لفرد �لقدرة على �لتعبري عن نف�شه وحتقيق �حتياجاته مبا ل يتعار�ص مع قيم 
�ملجتمع �لذي يعي�ص فيه. وهنا نوؤكد على �أن �لقر�ءة ت�شهم فيما ميكن �أن 
ن�شميه "�لرتبية �لوجد�نية و�ملعرفية" للفرد. تلك �لرتبية �لتي من �شاأنها �أن 
جتعل �لفرد قادر�ً على �لتفكري و�لعمل، وقادر�ً على �إدر�ك م�شوؤوليته جتاه 
قدرة  و�أكرث  �لآخرين،  ومع  ذ�ته  مع  مت�شقًا  �لجتماعي،  عامله  وجتاه  ذ�ته 
على �لتكيف مع قيم �ملجتمع �لذي ينتمي �إليه، و�أكرث قدرة على �لتفاعل 
فيه،  يعي�ص  �لذي  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �ملعرفية  �مل�شتجد�ت  مع  و�لتكيف 
على �ل�شعيدين �ملحلي و�لعاملي، دون �أن ي�شحي بهويته �لوطنية. ولن يتم 
و�لز�د  �ملعرفة،  جمتمع  �إىل  �لعبور  قنطرة  �لقر�ءة  تكون  �أن  دون  من  ذلك 
نعتز  �لتي  �لوطنية  قيم �ملحافظة على هويتنا  �لذي يغذي  �ملعريف و�لثقايف 

بها د�ئمًا.

�لثالثاء 01 مايو 2012
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القراءة وبناء القدرات الإبداعية

ل يز�ل �حلديث مو�شوًل بتاج �ملعرفة وجوهرها، وقنطرة �لعبور �لآمن 
�إىل جمتمع �ملعرفة: �أل وهي �لقر�ءة. وقد �أو�شحنا يف �ملقال �ل�شابق كيف 
ت�شهم عملية �لقر�ءة يف بناء �لذ�ت �لفاعلة �لقادرة على �لعمل و�لتفكري. 
ويقيني �أن فاعلية �لفرد وقدرته على �لعمل و�لتفكري ترتبط �رتباطًا طرديًا 
بقدرته على �لتفكري بطريقة �إبد�عية تت�شم باجلدة و�لتنوع، وت�شعى للخروج 
بطريقة  �مل�شكالت  حلل  وتت�شدى  و�ل�شائدة،  �ملاألوفة  �لتفكري  �أمناط  على 
ت�شكيل  تعيد  �لإبد�عي  �لتفكري  طريقة  �إن  باخت�شار،  ومتجددة.  جديدة 
روؤية جديدة ينظر �لفرد من خاللها �إىل �لعامل �لذي يعي�ص فيه؛ نظرة تت�شم 
على  �لقدرة  ولعل  جمتمعه.  وعلى  عليه  بالنفع  وتعود  و�ل�شمول،  بالعمق 
�لتفكري �لإبد�عي تعد من �أهم �لقدر�ت �لعقلية �لتي خ�ص �هلل بها �لإن�شان 
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بناء  عملية  �إىل  حتتاج  �لقدر�ت  هذه  لكن  خملوقاته.  �شائر  من  غريه  دون 
وتاأ�شي�ص، كما حتتاج �إىل رو�فد تغذيها وتتولها بالرعاية كي ل جتف ول 
تن�شب. فهي �إن جفت ت�شبح حياة �لفرد خالية من �ملعنى، وبال هدف، 
حيث تت�شاءل قدر�ته على �لفهم و�لتفكري، وهي �إْن منت وترعرعت نقلت 
من  ور�ئد�ً  مبدعًا،  �شخ�شًا  منه  وجعلت  و�أو�شع،  �أرحب  �آفاق  �إىل  �لفرد 
رو�د �لتغري �لإيجابي مل�شلحة ذ�ته وجمتمعه. فاملبدعون هم �لذين يحملون 
�لذي ل ميكن حتقيقه  �لعلمي  �لتقدم  �شماو�ت  ت�شيء  �لتي  �لنور  م�شاعل 
من دون تنمية �لقدر�ت �لإبد�عية لدى �لأفر�د، ومن دون �أن تكون لهذه 
�لقدر�ت �لإبد�عية ثمار تتجلى يف خمتلف جمالت �لإبد�ع، وتوؤتي ثمارها 
يف كل نو�حي �حلياة �لجتماعية و�لثقافية و�ملعرفية، وت�شهم �إ�شهامًا �إيجابيًا 
يف �لرتقاء بحياة �لفرد و�ملجتمع، حيث �ملعيار �لرئي�شي لتقومي �لإبد�ع - 
ح�شبما يوؤكد "�ألك�شندرو رو�شكا" يف كتابه )�لإبد�ع �لعام و�خلا�ص، عامل 
"جديد�ً  فيه  �لنتاج  �أن يكون  27 (، هو  1989، �ص   ،144 �ملعرفة عدد 

و�أ�شياًل، وذ� قيمة للمجتمع يف �لوقت نف�شه".

ونوؤكد يف هذ� �ل�شياق �أن �لقدر�ت �لإبد�عية و�لتفكري �لإبد�عي لي�ص 
حكر�ً على �أحد، فال يوجد �شخ�ص مبدع و�شخ�ص �آخر غري مبدع، و�إمنا 
ونوؤكد كذلك على  �لفرد ورعايتها.  ميتلكها  �لتي  �لقدر�ت  بتنمية  �لعربة 
�أن تنمية �لقدر�ت �لإبد�عية عملية تر�كمية وذ�ت طبيعة م�شتد�مة، تالزم 
�لفرد طو�ل م�شرية حياته، كما تنمو وترتقي طو�ل �شعيه �لد�ئم نحو �ملعرفة 

و�لإبد�ع.
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تتعدد  للفرد  �لإبد�عية  �لقدر�ت  وتطوير  تنمية  �شبل  �أن  �شك  ول 
وتتنوع، كما تتاأثر بطبيعة �ملناخ �لإبد�عي �لذي يعي�ص يف ظله �لفرد، ذلك 
�ملناخ �لذي يعني يف معناه �لو��شع- ح�شبما يو�شح "�ألك�شندرو رو�شكا" 
و�لتاأثري�ت  �ملبا�رش  "�لو�شط   )  71 )�ص  �إليه،  �لإ�شارة  �ل�شابق  كتابه،  يف 
�لجتماعية و�لنف�شية و�لقت�شادية و�لثقافية و�لرتبوية". ويت�شع هذ� �لو�شط 
لي�شمل جميع �لأبنية �ملعرفية و�ملوؤ�ش�شية �ملحيطة بالفرد، و�لو�شائط �لفاعلة 
�لإبد�عية  �لقدر�ت  تنمية  يف  ت�شهم  �إيجابية  بيئة  وخلق  �ملعرفة،  ن�رش  يف 
تقع  ورعايتها  وتطويرها  �لقدر�ت  هذه  تنمية  فاإن  وعليه،  �لأفر�د.  لدى 
م�شوؤوليتها على �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لجتماعية و�لثقافية و�لقت�شادية 
و�لرتبوية. وح�شبنا يف هذ� �ملقام �أن نو�شح كيف ت�شهم �لقر�ءة يف بناء هذه 
�لقدر�ت �لإبد�عية على نحو ينقلها �إىل �آفاق �أرحب و�أو�شع، بحيث ت�شبح 

قدر�ت ذ�ت طابع �إبد�عي.

فما �ملق�شود بالقدر�ت �لإبد�عية؟ وما هي مكوناتها؟ وما دور �لقر�ءة 
يف بناء هذه �لقدر�ت �لإبد�عية ويف �رتقائها؟

�ملق�شود بالقدر�ت �لإبد�عية يف هذ� �ل�شياق- ح�شبما ��شتقر تعريفها 
يف د�خل �لعديد من در��شات علم �لنف�ص- هي تلك �لقدر�ت �لتي متكن 
�لفرد من �لتفكري بطريقة جديدة وغري ماألوفة. ومن هنا يتم تعريف �لإبد�ع 

باأنه خلق على غري مثال �شابق، �أو �لإتيان ب�شيء جديد غري م�شبوق.

ثمة عالقة �إذن بني �لقدر�ت �لإبد�عية و�لتفكري �لإبد�عي، وقد ��شتقر 
يف تر�ث علم �لنف�ص �ملعنّي بدر��شة �لإبد�ع، �أن ثمة جمموعة من �لقدر�ت 
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�لتقريب:  وجه  على  �أهمها  ومن  �لإبد�عي،  �لتفكري  مكونات  ت�شكل 
�لطالقة، و�ملرونة، و�لأ�شالة.

وت�شري �لطالقة يف معناها �لعام �إىل قدرة �لفرد على �إنتاج �أكربعدد من 
�لأفكار �أو �ملعاين و�لألفاظ حول مو�شوع معني خالل فرتة زمنية حمددة، 
وقدرته على ��شتدعاء �أكربعدد من �ل�شتجابات �أو �حللول جتاه �ملو�قف �أو 
�مل�شكالت �لتي يت�شدى لها. وتعني �ملرونة قدرة �لفرد على �إبد�ع �أفكار 
جديدة تتالءم مع �ملو�قف �جلديدة �لتي مير بها، وقدرته كذلك على �إبد�ع 
يت�شدى  �لتي  �لقدمية  �أو  �جلديدة  للم�شكالت  تقليدية  غري  جديدة  حلول 
لها. ويرتتب على مرونة �لفرد وقدرته على �لو�شول �إىل حلول جديدة جتاه 
�ملو�قف و�مل�شكالت، �أن يت�شم تفكريه ب�شمة �لأ�شالة، �لتي تعني �لقدرة 
على �إنتاج �أفكار �أوحلول جديدة غري ماألوفة للم�شكالت �أو �ملو�قف �لتي 
يت�شدى لها �لفرد. و�إذ� تاأملنا هذه �لقدر�ت جميعها، جند �أنها ترتبط بر�بط 
و�حد، وهو �لقدرة على �لفهم و�لكت�شاف، و�لقدرة على �لتفكري بطريقة 
جديدة ومتجددة، تت�شم بالتنوع و�لعمق و�ل�شمول. ول �شك �أن �لفرد ل 
ي�شتطيع �أن ميتلك �لقدرة على �إنتاج �أكرب عدد ممكن من �لأفكار)�لطالقة 
�لتعبريية ( كما ل ميكنه كذلك  �ملعاين و�لألفاظ )�لطالقة  �أو  �لتفكري(  يف 
�لو�شول �إىل حلول جديدة، ذ�ت طابع غري تقليدي ومتنوع، يت�شم باجلدة 
و�لتفرد )�ملرونة و�لأ�شالة(، دون �أن ميتلك ر�شيد�ً معرفيًا ميكنه من حتقيق 
�أهم �ل�شبل �لتي متكن �لفرد من  �أن �لقر�ءة تعد من  �لغايات. ويقيني  هذه 
�متالك هذه �لقدر�ت، ومن بنائها وتطويرها، فهي �لز�د �لذي ير�فقه يف 
بحثه �لد�ئم عن كل ما هو جديد، وهي �لز�د �لذي ي�شهم يف �ت�شاع وجتدد 
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�أفقه �لثقايف و�لفكري، وزيادة ر�شيده من ر�أ�ص �ملال �ملعريف، �لذي ي�شهم 
بدوره يف بناء قدرة �لفرد على �لتفكري بطريقة جديدة، و�لو�شول حللول 
على  �لقدرة  تك�شبه  مرنة  بطريقة  لها،  يت�شدى  �لتي  للم�شكالت  جديدة 
�لفكري  و�لتع�شب  �جلمود  عن  وتبعده  �جلديدة،  �ملو�قف  مع  �لتكيف 
و�ملعريف. �لقر�ءة - فيما نرى- ت�شهم يف بناء وتنمية ما يطلق عليه بع�ص 
باكت�شاف  �ملخت�شة  �ملنطقة  وهي  �لإبد�عية"،  �لقدر�ت  "منطقة  �لباحثني 
�ملعلومات و�لأفكار �جلديدة �أو �لقدمية ومعاجلتها، �أو �لتعامل معها بطرق 
تت�شم بالتجدد �أو�لتفرد و�لتميز، بل �إن �لقر�ءة ل ت�شهم فقط يف بناء هذه 
�لفردية  �لذ�ت  يق�رشها على  �لذي  �لنف�شي-  باملعنى  �لإبد�عية،  �لقدر�ت 
"ثقافة �لإبد�ع"،  بـ  �إنها ت�شهم كذلك يف ت�شكيل ما ميكن ت�شميته  - بل 
�لتي ت�شعى د�ئمًا للبحث عن �لريادة و�لتجدد، وتبني طرق تفكري متجددة 

حتدد م�شارنا يف �مل�شتقبل، وطريقنا للعبور �لآمن نحو جمتمع �ملعرفة.

�لثالثاء 05 يونيو 2012
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القراءة وبناء الوعي اجلمايل

ما ز�لت �لقر�ءة متثل ز�دنا �لذي ل ين�شب يف م�شريتنا نحو �لبحث عن 
نعي�ص  �لذي  للعامل  روؤية جديدة ومتجددة  نحو  يقودنا  مغاير  �أفق معريف 

فيه، ولذو�تنا �لتي ننظر من خاللها �إىل هذ� �لعامل.

وها نحن �ليوم نحاول �أن نناق�ص ق�شية، �أظنها غري مطروقة، ومل تنل 
ما ت�شتحقه من �هتمام، وهي: كيف ت�شهم �لقر�ءة يف بناء وت�شكيل �لوعي 

�جلمايل؟

�لت�شاوؤلت  على  �لإجابة  �إىل  �ملقال  ي�شعى  �لق�شية،  هذه  ولتو�شيح 
�لآتية: ما �ملق�شود بالوعي �جلمايل؟ وما مكوناته؟ وما �أهميته بالن�شبة للفرد 

و�ملجتمع؟ وما دور �لقر�ءة يف بناء هذ� �لنوع �ملخ�شو�ص من �لوعي؟
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�لطردية  �لعالقة  بالتاأكيد على طبيعة  �لوعي �جلمايل  ونبد�أ حديثنا عن 
و�لقر�ءة،  �جلمايل  و�لوعي  �ملعرفة  وبني  ناحية،  من  و�ملعرفة  �لوعي  بني 
من ناحية �أخرى. فكلما �رتفع ر�شيد �لفرد من �لر�أ�ص مال �ملعريف تطورنَ 
�شبيل  ول  �شحيح.  و�لعك�ص  معرفته،  تعمقت  وعيه  تطور  وكلما  وعيه. 
لتعميق هذه �ملعرفة �شوى بالقر�ءة، حيث متار�ص �لقر�ءة دور�ً �أ�شياًل �شو�ء 
يف تطور وعي �لفرد، �أو يف �رتقاء معرفته، �أو يف بناء وعيه �جلمايل. لكن 

ما �ملق�شود بالوعي �جلمايل؟

�أننا  كما  حياتنا،  جو�نب  جميع  يف  يتد�خل  �جلمال  �أن  يف  �شك  ل 
ول  حمدودة،  غري  �جلميلة  و�لظو�هر  �لأ�شياء  و�أن  مكان،  كل  يف  ن�شادفه 
يت�شل  �لوعي،  من  خم�شو�شًا  نوعًا  �جلمايل  �لوعي  ويعد  �لتنوع.  متناهية 
�لكون،  لظو�هر  �جلمالية  �ل�شتجابة  �أو  �جلمالية،  �لظو�هر  و�إدر�ك  بفهم 
بكل ما تعنيه هذه �ل�شتجابة من �أبعاد وجد�نية ومعرفية وح�شية و�نفعالية 
�لعالقة  طبيعة  من خالل  ويت�شكل  �لوعي  هذ�  يتخلق  و�جتماعية. حيث 
بني هذه �لأبعاد: �لتي تتفاعل فيها �لعو�مل �لذ�تية )�لتي ترتبط بخربة �لفرد 
وقدرته على تاأمل �جلمال و�ل�شتمتاع به( و�لعو�مل �ملو�شوعية )�لتي تتمثل 
يف مظاهر �جلمال �لتي تتبدى يف كل ما يحيط بالفرد(، وينعك�ص �لوعي 
�جلمايل على �شلوك �لفرد و�ملجتمع، ويتجلى يف م�شاعرهم و�أحا�شي�شهم 
تعبريهم عن هذ� �جلمال. وي�شبح  �أ�شاليب  يتجلى يف  نحو �جلمال، كما 
�لوعي �جلمايل مكونًا �أ�شا�شيًا من مكونات �لبناء �لروحي و�لقيمي للثقافة. 
خا�شة �إذ� نظرنا �إىل �لثقافة - كما مت تعريفها من جانب منظمة �ليون�شكو 
و�لعاطفية،  و�لفكرية  و�ملادية  �لروحية  �ملميزة،  �ل�شمات  "جممل  بو�شفها 
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�إىل   - ت�شمل  �أنها  وعلى  �جتماعية،  جمموعة  �أو  جمتمع  بها  يت�شف  �لتي 
جانب �لفنون و�لآد�ب - طر�ئقنَ �حلياة و�أ�شاليبنَ �لعي�ص معًا، وُنُظمنَ �لِقينَم 

و�لتقاليد، و�ملعتقد�ت".

�لثقافة،  من  لنوع جديد  يوؤ�ش�ص  �جلمايل  �لوعي  �إن  قلنا  �إذ�  نبالغ  ول 
�ملرجعي  �لإطار  مبثابة  �لثقافة  هذه  وتغدو  �جلمال".  "ثقافة  يف  تتمثل 
�جلمال،  �إدر�ك  نحو  ويوجههم  و�جلماعات  �لأفر�د  �شلوك  يهدي  �لذي 
مهمًا يف  دور�ً  �جلمال-  ثقافة  �لثقافة-  هذه  تلعب  كما  به،  و�ل�شتمتاع 
يت�شكل  �لثقافة  هذه  �إطار  و�جلماعة. ويف  للفرد  �جلمالية  �لذ�ئقة  ت�شكيل 
�ملتنوعة.  �شوره  يف  �جلمال  معاين  يحدد  �لذي  �لأعلى"،  �جلمايل  "�ملثل 
كما يحدد قيم ومعايري �حلكم على �لأ�شياء �جلميلة يف �شياق �لبناء �لروحي 
وعي  ت�شكيل  يف  �لأعلى  �جلمايل  �ملثل  وي�شهم  للمجتمع.  و�لفكري 
�لأفر�د و�جلماعات، ومينحهم �لقدرة على �كت�شاف �جلمال، �شو�ء ذلك 
�لذي  �لعامل  بها  يزخر  �لتي  و�لأ�شياء  �لكون  ظو�هر  يف  �لكامن  �جلمال 
على  �لقدرة  ومينحهم  ذو�تهم،  د�خل  �لكامن  �جلمال  �أو  فيه،  يعي�شون 
�ل�شتمتاع به، ويف�شي هذ� �لوعي �إىل بناء ذ�ت )فردية و�جتماعية( قادرة 
من حولها،  كل  �لبهجة يف  بث  على  وقادرة   ، باجلمال  �لإح�شا�ص  على 
�لعقول و�لقلوب،  تع�ش�ص د�خل  �لتي  وقادرة على حمو م�شاحات �حلزن 
�إذ �حلزن يقتل �لروح، و�لبهجة حتيي خاليا �لروح وجتددها. �حلزن يثبط 
�لهمم، و�لبهجة تزرع �لأمل وت�شحذ �لهمم، وتعزز �لقدرة على �كت�شاف 
يه يف �شور متنوعة  �جلمال، و�ل�شتمتاع به. و�إذ� كان وجود �جلمال وتبدِّ
يف  �جلمال،  هذ�  �كت�شاف  على  وقدرته  �لفرد  وعي  فاإن  �رشوريًا،  �رشطًا 
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كل ما يحيط به، ويف خمتلف تفا�شيل �حلياة �ليومية، ميثل حجر �لز�وية يف 
�لإح�شا�ص باجلمال وتذوقه، ويف بناء �لوعي �جلمايل.

ولنا يف قول �ل�شاعر )�إيليا �أبو ما�شي( دليل، حيث يقول:

ــغــري جــمــال ل يرى يف �لوجود �شيئًا جميالو�لـــــذي نــفــ�ــشــه ب
د�ء بــك  ومــا  �ل�شــاكي  كن جمياًل ترى �لوجود جميال�أيُّهــذ� 

كــن غديــر�ً ي�شــري يف �لأر�ــص رقر�قــًا في�شــقي مــن جانبيــه �حلقــول
  

�أ�شا�شيًا يف �إدر�ك �جلمال  من ثم فاإن �لوعي �جلمايل للفرد يلعب دور�ً 
و�ل�شتمتاع به.

لكن ما دور عملية �لقر�ءة يف ت�شكيل �لوعي �جلمايل؟

�إذ� كان �لوعي �جلمايل �شمة موجودة - بدرجات متفاوتة - لدى كل 
�لأفر�د، حيث يت�شابهون يف �متالكهم حد�ً �أدنى من �لإح�شا�ص باجلمال، 
فهناك فروق فردية بني هوؤلء �لأفر�د فيما يت�شل بوعيهم �جلمايل، وبالتايل 
يف  �أو  �جلمالية،  ��شتجابتهم  طبيعة  يف  �أو  باجلمال،  �إح�شا�شهم  طبيعة  يف 
طبيعة �ملعايري و�لأحكام �لتي يرت�شونها للتف�شيل �جلمايل. ويرتبط �لتباين 
يف هذه �لفروق �لفردية بتطور �لوعي �جلمايل للفرد، فكلما �رتقى وعي 
و�ملعايري  �لقيم  من  �أوفر  ن�شيبًا  وحاز  �جلمايل،  وعيه  �ت�شع  وتطور،  �لفرد 
�لتي متكنه من �إدر�ك �جلمال يف كل ما يحيط به. ول �شك عندي يف �أن 
�لوعي  بناء  ب�شكل عام، ويف  �لوعي  بناء  �لز�وية يف  ت�شكل حجر  �لقر�ءة 
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�أ�شا�شية  وو�شيلة  معرفة  كل  مفتاح  �لقر�ءة  حيث  خا�ص،  ب�شكل  �جلمايل 
بل  كان،  وكيفما  كان  �أينما  �جلمال،  �لتقاط  على  �لقادر  �خليال  لتنمية 
و�لقادر على �إ�شفاء طابع �حل�شن و�جلمال على كل ما حوله ومن حوله. 
كما �أن �لقر�ءة ترتقي بالذ�ئقة �جلمالية للفرد، وتفتح �أمامه �آفاقًا غري حمدودة 
لإدر�ك �جلمال و�لتعبري عنه، بل ومتكنه من �لرتقاء �إىل م�شاف �ملبدعني 
و�لفنانني �لذين يتخذون من �لفن و�لإبد�ع و�شيلة �أ�شا�شية لبتكار �أ�شكال 

�شارة، وهذه �لأ�شكال تقوم باإ�شباع �إح�شا�شنا باجلمال.

�جلمالية  �لذ�ئقة  وتطور  بناء  يف  �أ�شا�شيًا  دور�ً  �لقر�ءة  تلعب  ومثلما 
بناء ثقافة �جلمال، خا�شة فيما يت�شل  فاإنها تلعب �لدور نف�شه يف  للفرد، 
�جلميلة.  و�لظو�هر  �لأ�شياء  على  و�حلكم  �جلمايل  �لتف�شيل  ومعايري  بقيم 
�أن  دون  �لكون،  جماليات  عن  �لتعبري  �إمكانية  نت�شور  �أن  �ل�شعب  فمن 
منتلك خمزونًا جماليًا يرثي ثقافة �جلمال ويوقظ م�شاعرنا و�إح�شا�شنا نحو 
�جلمال. ويقيني �أن �لبحث عن �جلمال وتنمية �لوعي �جلمايل طريق �شاق، 

يحتاج �إىل جماهدة ل �شبيل �إىل بلوغها �شوى بالقر�ءة.

�لثالثاء 03 يوليو 2012
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القراءة وجماليات املكان

ل ز�لت �لقر�ءة ت�رشي بنا �إىل �آفاق جديدة ومتجددة، يف عامل �ملعرفة 
�لرحبة،  �لآفاق  نو�فذ هذه  نافذة من  نفتح  �ليوم  غري �ملحدود. وها نحن 
�لقادرة على  ذو�تنا،  د�خل  �لكامنة  �جلمال  نكت�شف من خاللها طاقات 
على  �ل�شابق  �ملقال  �أكدنا يف  قد  كنا  و�إذ�  به.  و�لإح�شا�ص  �جلمال  �إدر�ك 
�لدور �لأ�شا�شي للقر�ءة يف بناء �لوعي �جلمايل، فاإننا ن�شعى من خالل هذ� 
باملكان  �لقر�ءة يف ت�شكيل وعي جمايل مغاير  �لتفكري يف دور  �إىل  �ملقال 
�أكرث قدرة على �بتعاث �جلمال �لكامن يف قلب  �لذي نعي�ص فيه، يجعلنا 
لكل  �ألفة، وجم�شد�ً  و�أكرث  �أكرث جماًل،  معه  يغدو  �ملكان، على نحو  هذ� 

معاين �حلب و�لطماأنينة و�لأمان.
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وبد�ية ينبغي �لتاأكيد على �أن �لوعي �جلمايل �لذي توؤ�ش�شه عملية �لقر�ءة 
هو �ملقدمة �لأوىل لإدر�ك جماليات �ملكان. و�لتعبري عن هذ� �جلمال بكافة 

�أ�شاليب �لتعبري �ملمكنة.

ولكن ماذ� نعني بجماليات �ملكان يف �شياق هذ� �ملقال؟ وكيف ت�شهم 
�لقر�ءة يف بناء �لوعي بجماليات �ملكان؟

�لوجود �لجتماعي،  �أول �رشوط  �أن �لنتماء للمكان يعد  ل �شك يف 
وحمدد�ً �أ�شا�شيًا لهوية �لفرد و�ملجتمع، وحاويًا لكل �أ�شكال �لفكر و�لإبد�ع 
و�لثقافة. فال �أحد يولد، كما ل يوجد جمتمع، معلقًا يف �لف�شاء. ول ميكننا 
�إذ �ملكان حا�شن  �أو ثقايف خارج �شياق �ملكان.  ت�شور وجود �جتماعي 
لوجود �لفرد منذ ميالده حتى ما بعد رحيله. ومن ثم ياأتي �ملكان حاماًل 
لهوية �لأ�شياء و�لظو�هر و�ملجتمعات، وحاماًل ومعرب�ً عن هوية �لأ�شخا�ص 
يف حياتهم، وحتى بعد رحيلهم. ولذ� جند �أن �لفرد ي�شعى د�ئمًا �إىل تاأ�شي�ص 
عالقة حميمية باملكان �لذي يعي�ص فيه. وحتى و�إن تغايرت �لأماكن �لتي 
عالقة  تكوين  نحو  د�ئمًا  ي�شعى  فاإنه  حياته-  م�شرية  -خالل  �إليها  ينتقل 
�رتباط بهذه �لأماكن، عالقة تعرب عن جوهر وجوده وتعك�ص هويته. و�إل 
��شتحال عليه �لعي�ص يف �أي مكان من هذه �لأماكن، وقد ي�شيق هذ� �ملكان 
وقد يت�شع، ولكن ل ميكن �أن يعي�ص �لإن�شان من دون مكان ياألفه وياأن�ص 
�إليه، ويهبه �لر�حة و�لطماأنينة. و�إذ� ما �فتقد �لإن�شان هذه �لر�حة و�لطماأنينة 
و�لإلفة باملكان، ي�شبح هذ� �ملكان مكانًا خميفًا قاب�شًا "بال قلب". ويتحول 
�إىل �شجن كبري. ومن ثم كان �لإن�شان د�ئم �حلل و�لرتحال بحثًا عن �ملكان 

�لذي يلبي حاجته من �لطماأنينة و�ل�شكينة و�لأمن و�لأمان.
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وينبغي �لحرت�ز هنا يف �أننا ل نتحدث عن �ملكان بو�شفه ف�شاًء جغر�فيًا 
�أو طبيعيًا مرت�مي �لأطر�ف يخلو من �لإن�ص. كما �أننا ل نتحدث عن �ملكان 

�لفني �أو �لأدبي �لذي يتج�شد يف �لأعمال �لفنية.

�لإن�شان  تفاعل  �ملعرب عن  �لثقايف  �ملكان �لجتماعي  �إننا نتحدث عن 
�لفرد  قدرة  نتحدث عن  كما  فيه،  يعي�ص  �لذي  �جلغر�يف  �لف�شاء  هذ�  مع 
�أليف  مكان  �إىل  ت�شكيله، وحتويله  �إعادة  ورمبا  �ملكان،  ر�شم مالمح  على 
يحبه وياأن�ص �إليه، ويعرب عن هويته. �أفكر هنا يف عظمة �أجد�دنا وقدرتهم 
على �إعادة ت�شكيل مالمح �ل�شحر�ء، و��شتئنا�شها وحتويلها �إىل مكان �أليف 
يرتبطون به وياأن�شون �إليه، ويعرب عن هويتهم. تلك �لهوية �لتي ظهرت يف 
�إىل  �ل�شعر(،  �لبيت )بيت  بناء  طر�ئق عي�شهم و�إبد�عهم -بدء�ً من طريقة 
�لألعاب و�لأغاين �ل�شعبية )�أغاين �لبحر و�ل�شحر�ء(، و�لعاد�ت و�لتقاليد، 
مرور�ً بطبيعة �ملهن �لتي كانو� يعتمدون عليها يف مو�جهة متطلبات �حلياة. 

فهم من ثم كانو� �أقدر �لنا�ص على �كت�شاف "جماليات �ل�شحر�ء".

�إن كل ما �شبق يو�شح لنا قدرة �لفرد على ت�شكيل مالمح �ملكان وجعله 
معرب�ً عن "روحه وهويته"، مما يوؤكد قدرة �لفرد على �إ�شفاء طابع �جلمال 
على �ملكان �لذي يعي�ص فيه، وقدرته كذلك على �ل�شتمتاع بهذ� �جلمال 
�لذي �شارك يف �إبد�عه ور�شم مالحمه. فالإح�شا�ص بجمال �ملكان، ينبع من 
طبيعة �لوعي �جلمايل للفرد. فالذ�ت �لو�عية جماليًا متتلك ذ�ئقة �أو بو�شلة 
جمالية قادرة على �كت�شاف جماليات �ملكان، وقادرة على �إدر�ك ما يف 
هذ� �جلمال من عمق و�ت�شاع. �إذ �لإح�شا�ص �ملتناهي يف �لت�شاع �ملكاين، 
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على  خارجي"  ب�شيء  يرتبط  ول  دو�خلنا  يف  "موجود  �ملكاين  �ل�شيق  �أو 
نحو ما يوؤكد غا�شتون با�شالر يف كتابه "جماليات �ملكان" )ترجمة غالب 

هل�شا(.

ولكن كيف ت�شهم �لقر�ءة يف بناء �لوعي �جلمايل باملكان؟

�لو�شيلة  كونها  يتبدى يف  �ل�شدد  هذ�  �لقر�ءة يف  به  ت�شهم  ما  �أهم  �إن 
�لأ�شا�شية يف ت�شكيل �لذ�ئقة �جلمالية ويف بناء �لوعي �جلمايل؛ وهما مبثابة 
�لبو�شلة �لتي تويل وجهنا �شطر �جلمال �لكامن يف �أعماقنا، وزيت �لقنديل 
�ملتخفية،  حجبه  ويك�شف  فيه،  نعي�ص  �لذي  �ملكان  جماليات  ينري  �لذي 

ويجعلها �أكرث �إ�رش�قًا وبهجة.

�ملعرفية  بقدر�تنا  �لرتقاء  يف  �لأ�شا�شي  دورها  مبقت�شى  �لقر�ءة،  �إن 
و�لوجد�نية و�جلمالية، تنظم وعينا و�إدر�كنا نحو �ملكان �لذي نعي�ص فيه، 
قدر�تنا  بناء  تفا�شيله، كما متكننا عرب  �لغو�ص يف  �أكرث قدرة على  وجتعلنا 
فيه،  نعي�ص  �لذي  للمكان  جمالية  �شور  ت�شكيل  من  و�لإبد�عية،  �للغوية 
ومتكننا كذلك عرب بناء قدر�تنا على �خليال و�لت�شور، من ��شتح�شار ور�شم 
�إبد�عية جديدة عن هذ� �ملكان، �شوٍر تعرب عن م�شاعرنا نحو هذ�  �شور 

�ملكان، جتاه ما هو كائن، �أو ما ينبغي �أن يكون.

�إىل  ن�شغي  �أن  ميكننا  كيف  تعلمنا  �لقر�ءة  فاإن  �آخر�ً،  ولي�ص  و�أخري�ً 
غا�شتون  �أ�شماه  ما  طريق  عن  وذلك  فيه.  نعي�ص  �لذي  �ملكان  جماليات 
با�شالر يف كتابه �ل�شابق �لإ�شارة �إليه "تعليق �لقر�ءة"، مبعنى �أننا حني نقر�أ 
لنتذكر  �لقر�ءة(  نعلق  )�أو  نتوقف  فاإننا  مثاًل-  -حجرة  ما  ملكان  و�شفًا 
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�أن  �لأهم  ولكن  �لطفولة.  بيت  نتذكر  جتعلنا  �لقر�ءة  �أن  �أي  حجرتنا.. 
�لقر�ءة، �أو تعليق �لقر�ءة، ل جتعلنا نتذكر بيت �لطفولة فقط -كما يذهب 
�لتي  و�لأماكن  فيها،  ع�شنا  �لتي  �لأماكن  كل  نتذكر  جتعلنا  بل  با�شالر- 
جالت �أو جتول بخاطرنا، �شو�ء �لأماكن �حلميمة و�لأليفة �إىل قلوبنا، �لتي 
نعي�ص )�أو نتمنى �لعي�ص( فيها. �أو �لأماكن �لتي نخ�شاها. كما جتعلنا نقر�أ، 
�إليها ب�رشنا وب�شريتنا. وجتعلنا  �لتي ميتد  �لقر�ءة، يف كل �لأماكن  �أو نعلق 
د�خلنا،  �جلمال  �أولويات  ترتيب  نعيد  ذو�تنا كي  قر�ءة  �أقدر كذلك على 
لنتمكن من �لإ�شغاء جلماليات �ملكان من حولنا، و�أن يكون �خليال �ملبدع 
يليق  �لذي  �جلمال  خاللها  من  نكت�شف  جديدة  نو�فذ  لفتح  و�شيلتنا  هو 
�شتظل  و�ملعرفة  �لقر�ءة  �أن  ويقيني  فينا.  ويعي�ص  فيه  نعي�ص  �لذي  باملكان 

طريقنا �مل�شتد�م �لكفيل بتحقيق هذه �لغاية.

�لثالثاء 31 يوليو 2012
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القراءة وبناء روؤية العامل

ما زلنا نحلق يف �لف�شاء �ملعريف لعامل �لقر�ءة. ذلك �لف�شاء �لذي ي�رشي 
بنا �إىل مد�رج ل نهائية من �لثقافة و�لفكر، ويهبنا روحًا تظل متوثبة للتطور 
باأن �ملعرفة هي طوق �لنجاة �لذي  و�لنهو�ص، كما يهبنا يقينًا ل يتزعزع 

يو�شلنا بهذ� �لتطور وذ�ك �لنهو�ص.

لعامل  �ملعرفية  �لف�شاءت  من  جديد  ف�شاء  يف  نحلق  �ليوم  نحن  وها 
�لقر�ءة، حيث نحاول يف هذ� �ملقال �أن نكت�شف �لدور �لذي تلعبه عملية 

�لقر�ءة يف تاأ�شي�ص وبناء "روؤية �لعامل".

وعملية  �لعامل"  "روؤية  بني  عالقة  تاأ�شي�ص  �أن  يبدو  �لأوىل،  وللوهلة 
�إىل  �ملقال  هذ�  يف  ن�شعى  لذ�  معتادة،  غري  �أو  مطروقة  غري  ق�شية  �لقر�ءة 



108

حتديات �لهوية �لثقافية

للعامل"  "روؤية  وبناء  تاأ�شي�ص  �لقر�ءة يف  لعملية  �ملهم  �لدور  ن�شتك�شف  �أن 
جتعلنا- على �مل�شتوى �لفردي و�ملجتمعي- �أقدر على �إعادة هند�شة وبناء 
وعينا �لذ�تي و�ملجتمعي، مبا يجعلنا �أقدر على بناء �لنموذج �ملعريف �لنابع 
�لو�قع  ي�شتمل عليها  �لتي  �لظو�هر،  تف�شري  �لوعي، و�لقادر على  من هذ� 

�لذي نعي�شه، يف ثباته ويف تغريه وتطوره.

لكن ما �ملق�شود �إذن مبفهوم "روؤية �لعامل"؟ وما �لدور �لذي تلعبه عملية 
�لقر�ءة يف بناء وتاأ�شيل وتطوير روؤية �لعامل؟

مبفهوم  �ملرتبطة  و�لنظرية  �لفل�شفية  و�جلذور  �لتعقيد�ت  عن  وبعيد�ً 
روؤية �لعامل -�لتي حتتاج حقًا �ىل در��شة م�شتقلة - ميكن �لقول �إن مفهوم 
�لعلوم  يف  �ملعرفية  �لتخ�ش�شات  من  �لعديد  مع  يتد�خل  بات  �لعامل  روؤية 
�لإن�شانية، مثل علم �لجتماع و�لفل�شفة و�لأدب، ويكت�شب هذ� �ملفهوم 

معاين متنوعة د�خل كل تخ�ش�ص من هذه �لتخ�ش�شات.

حيث يعني هذ� �ملفهوم يف �لفل�شفة �لروؤية �أو وجهة �لنظر، �أو �لكيفية 
�لتي يرى �لفرد من خاللها �لكون �لذي يعي�ص فيه، مبا يحتوي عليه هذ� 
�لكون من مظاهر وظو�هر متعددة ومتنوعة. �أو ما ي�شمى "�لروؤية �لفل�شفية 
للكون". ويرتبط مفهوم روؤية �لعامل يف علم �لجتماع -خا�شة علم �جتماع 
�ملعرفة - بطبيعة �لروؤية �لتي يكت�شبها �لفرد مبقت�شى وجوده ومعي�شته يف 
جمتمع معني. ومبقت�شى ما يكت�شبه من �أفكار وم�شاعر وطموحات وعاد�ت 
وتقاليد وقيم، خالل م�شرية حياته د�خل هذ� �ملجتمع. �أما يف جمال �لإبد�ع 
�لأدبي فريتبط مفهوم روؤية �لعامل بــ "ز�وية �لنظر" �أو "�لروؤية"، �لتي ينظر 
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�أعماله  يف  عنها  ويعرب  فيه،  يعي�ص  �لذي  �لو�قع  �إىل  �لأديب  خاللها  من 
�لإبد�عية يف جمال �لرو�ية و�لق�شة و�مل�رشح، وكافة فنون و�أ�شكال �لتعبري 

�لأخرى.

�لعامل  روؤية  مبفهوم  ترتبط  �لتي  �ملتنوعة  �ملعاين  هذه  من  �لرغم  وعلى 
�أن  يتمثل يف  بينها،  قا�شم م�شرتك  فثمة  �لعلمية،  �لتخ�ش�شات  د�خل هذه 
تعبري�ً  متثل  و�ل�شيا�شي  و�لعلمي  و�لأدبي  �لفل�شفي  �لإبد�ع  �أ�شكال  كل 

وجت�شيد�ً لروؤية �لعامل.

�إن روؤية �لعامل - �إذن - �أ�شبه مبنظور �أو منظار خا�ص، يعرب عن �مل�شاعر 
�لفرد، وحتكم  د�خل وجد�ن وعقل  تعتمل  �لتي  و�لطموحات  و�لأفكار 
نظرته �إىل كل ما يحيط به من ظو�هر. وكلما �ت�شع جمال �لروؤية �لذي ي�شل 
�إليه هذ� �ملنظار، وكلما كان هذ� �ملنظار و��شحًا وجليًا، ��شتطاع �لفرد �أن 
�أكان  �شو�ء  �لتف�شري،  هذ�  طبيعة  كانت  مهما  �لظو�هر،  هذه  ويف�رش  يفهم 

تف�شري�ً فل�شفيًا �أو علميًا �أو دينيًا.

وتتكون روؤية �لعامل من خالل تر�كم معريف طويل، و�شباحة فكرية ل 
�ل�شامل  �لعامل مبعناها  �أن روؤية  تخلو من �ملعاناة، لذ� يرى بع�ص �ملفكرين 
فهم  و�ملفكرين.  و�لفال�شفة  �لأدباء  من  للخا�شة  �إل  توهب  ل  و�لدقيق 
تخ�ص  �لتي  �لعامل  روؤية  عن  �لتعبري  على  �لر�أي-  هذ�  على  -بناء  �لأقدر 

�ملجتمع �لذي يعي�شون فيه، �أو �جلماعة �لجتماعية �لتي ينتمون �إليها.

لكن ينبغي �لتاأكيد على �أن روؤية �لعامل لي�شت حكر�ً على هوؤلء �خلا�شة، 
من �لفال�شفة و�لأدباء و�ملفكرين؛ فكل منا - مهما كان م�شتوى وعيه �أو 
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تعليمه - ميتلك "روؤية للعامل" حتى لو كان غري و�ع بذلك. ولي�ص �أدل على 
ذلك من �شيوع م�شطلحات معينة يف حو�ر�تنا �لفكرية، �أو حتى يف كالمنا 
�لعادي يف حياتنا �ليومية: من قبيل "�أنا �أرى كذ�.. �أو يف ت�شوري كذ�.. 
بالطابع  �لروؤية  هذه  تت�شم  �أن  �لأهم  لكن  �إلخ".  نظري...  وجهة  من  �أو 
�لعلمي و�ملعريف �لذي ميكننا من فهم وتف�شري �لو�قع �لذي نعي�شه على نحو 

�شحيح.

وروؤية �لعامل بهذ� �ملعنى حتمل يف طياتها م�شتويني: �مل�شتوى �لفردي، 
و�مل�شتوى �لجتماعي. ويرتبط �مل�شتوى �لفردي بروؤية �لعامل �لتي ينظر من 
خاللها �لفرد �إىل كل ما يحيط به، �أو ت�شور�تنا عن �لعامل �لذي نعي�ص فيه، 

وما يحتويه من ظو�هر وموجود�ت.

ومن خالل تاآلف �أو ت�شابه "روؤى �لعامل" بني �لأفر�د �لذين ينتمون �إىل 
جمتمع و�حد �أو جماعة �جتماعية و�حدة، يت�شكل �مل�شتوى �لثاين من روؤية 
�أ�شكال  يف  �لت�شابه  لنا  يف�رش  ما  وهذ�  �لجتماعي.  �مل�شتوى  وهو  �لعامل، 

�ل�شلوك و�أمناط �لتفكري و�ملعارف و�لعاد�ت و�لقيم �ل�شائدة يف �ملجتمع.

�لت�شابه و�لت�شاق. غري  بقدر من  يت�شمان  �مل�شتويني  فاإن هذين  وعليه 
�أن هذ� �لت�شابه و�لت�شاق يحتاج �إىل جهود فكرية ومعرفية من �ملثقفني- 
د�خل �ملجتمع- للتقريب وتذويب �لفو�رق بني �لروؤية �لذ�تية �أو �لفردية، 
للعامل  روؤية  بت�شكيل  �لكفيل  هو  �لتقريب  فهذ�  للعامل.  �ملجتمعة  و�لروؤية 
هو جمتمعي يف  وما  فردي  هو  ما  طياته  يجمع يف  متجان�ص،  طابع  ذ�ت 

ن�شيج و�حد.
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لذ� ميكن �لقول �إن روؤية �لعامل ل تن�شاأ يف فر�غ ول تتطور من فر�غ، 
�لجتماعية  و�شماته  ق�شماته  حتمل  فيه،  تن�شاأ  �لذي  باملجتمع  ترتبط  بل 
ومالمح  �حلا�رش  و�شمات  �ملا�شي،  ق�شمات  حتمل  �أنها  كما  و�لثقافية. 
�لثقايف  �لتعبري عنها يف كل �شنوف �لإبد�ع  �مل�شتقبل، كما تتج�شد ويتم 
�آمال  يف  تتجلى  ،كما  �ملجتمع  د�خل  و�ل�شيا�شي  و�لفل�شفي  و�لفكري 
وطموحات وم�شاعر وتطلعات وت�شور�ت �أبناء هذ� �ملجتمع نحو ذ�تهم 

ونحو جمتمعهم.

يف  �لقر�ءة  عملية  تلعبه  �لذي  �لفاعل  �لدور  على  �لتاأكيد  ينبغي  وهنا 
تاأ�شي�ص وبناء وتطوير روؤية �لعامل. فاإذ� كانت روؤية �لعامل تتكون عرب تر�كم 
معريف طويل، وجهد فكري وثقايف ل يخلو من �ملعاناة، �شو�ء من جانب 
بناء  من  متكننا  �لتي  �لأ�شا�شية  �لو�شيلة  هي  �لقر�ءة  فاإن  �ملجتمع،  �أو  �لفرد 
فكري  تر�كم  من  �لقر�ءة  تتيحه  ما  مبقت�شى  وذلك  �لعامل،  روؤية  وتاأ�شي�ص 
و�أفكارنا،  تنمية خيالنا، وت�شور�تنا  فعال يف  تلعبه من دور  ومبا  وثقايف، 
وم�شاعرنا، و�أمناط تف�شرينا ملا يحيط بنا من ظو�هر، وما روؤية �لعامل �شوى 

تعبري عن هذه �مل�شاعر و�لأفكار و�لت�شور�ت. 

كما �أن �لقر�ءة متكننا -على �ملدى �لطويل - من �أن تكون روؤية �لعامل 
�أن �لقر�ءة  �أكرث و�شوحًا، بحكم ما تتيحه �لقر�ءة من تر�كم معريف، كما 
جتعل روؤية �لعامل �أكرث جتان�شًا، حيث جتمع بني ما هو فردي وما هو جمتمعي، 
يف ن�شيج و�حد يعربعن �لطابع �لوطني للمجتمع �لذي نعي�ص فيه. ويعك�ص 
طموحات وم�شاعر و�آمال �أبناء هذ� �لوطن يف �لتقدم و�لنهو�ص، وي�رشب 
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هو  فهذ�  �مل�شتقبل،  �إىل  ويتطلع  �حلا�رش،  عن  ويعرب  �ملا�شي،  بجذوره يف 
�لثقافية  وهويته  �ملجتمع  روح  عن  تعرب  للعامل  روؤية  ببناء  �لكفيل  �ل�شبيل 

و�لوطنية، وحتقق ما ميكن �أن نطلق عليه "توطني روؤية �لعامل".

�لثالثاء 04 �شبتمرب 2012
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القراءة وتنمية الذاكرة الوطنية

ل تز�ل �شفينة �ملعرفة تفرد �أ�رشعتها لتيمم وجهها �شطر �أفق جديد من 
�لفكر  �شفحات  من  جديدة  �شفحة  خالله  من  نفتح  �لالنهائية.  �آفاقها 
و�ملعرفة، نتاأمل فيها - ونفكر من خاللها - فيما تقدمه لنا عملية �لقر�ءة 
من قدر�ت غري حمدودة لتنمية وبناء �لذ�ت و�ملجتمع ونه�شة �لوطن يف كل 
�لقر�ءة  لعملية  نتاأمل كيف ميكن  �أن  نحاول  و�ليوم  وقت ويف كل حني. 
�لنه�شة  مكونات  �أهم  من  وبناء مكون  تنمية  فاعاًل يف  �إ�شهامًا  ت�شهم  �أن 
و�لتقدم، بل ومن �أهم مقومات �لتما�شك و�ل�شتقر�ر �لجتماعي، �أل وهو 

مكون "�لذ�كرة �لوطنية". لكن ما �ملق�شود بالذ�كرة �لوطنية؟

�لتي  �لدو�ئر �لأ�شا�شية  �لوطنية؟ وما  �لذ�كرة  �لتي ت�شكل  �لعنا�رش  وما 
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مهمًا  دور�ً  �أن حتقق  �لوطنية  للذ�كرة  �لذ�كرة؟ وكيف ميكن  ت�شكل هذه 
و�لعمل  للمجتمع  �لجتماعي  �لن�شيج  ذ� طابع مزدوج - على �شعيد   -
و�لنهو�ص  و�لتغري  �لتقدم  ناحية، ودفعه نحو  ��شتقر�ره ومتا�شكه من  على 
�أن  �آفاق �مل�شتقبل. من ناحية �أخرى؟ وكيف ميكن لعملية �لقر�ءة  و�رتياد 
ت�شهم بدور فعال يف بناء وتنمية �لذ�كرة �لوطنية؟ ويف �أن جتعل منها ذ�كرة 

ت�شتوعب �ملا�شي، وتعي �حلا�رش، وتفكر يف �مل�شتقبل؟

بد�ية ميكن �لقول �إن �لذ�كرة �لوطنية متثل يف ت�شوري عمود �لرتكاز 
لأي جمتمع من �ملجتمعات. فهي �لتي متنح هذ� �ملجتمع حقيقة وجوده، 

وهي �لتي جت�شد، يف �لوقت نف�شه، ما�شي �ملجتمع وحا�رشه وم�شتقبله.

ومن �مل�شتحيل �أن نت�شور وجود جمتمع، �أو حتى فرد، بال ذ�كرة )تاأمل 
فيما ميكن �أن يحدث للفرد �لذي يعاين من فقد�ن �لذ�كرة(. لكن �لذ�كرة 
�لوطنية تتجاوز �لذ�كرة �لفردية وتعلو عليها. �إذ على �لرغم من �أن �لذ�كرة 
�لوطنية، تتكون من ذ�كرة �لأفر�د �لذين ينتمون �إىل وطن و�حد، وجمتمع 
وعي  يتجاوز  جمعيًا،  و�نتماء  وعيًا  جت�شد  �لوطنية  �لذ�كرة  فاإن  و�حد، 
�مل�شرتك  و�لروحي  و�لفكري  �لثقايف  �ملخزون  عن  ويعرب  �لأفر�د،  هوؤلء 
بينهم، �لنابع من تاريخ �ملجتمع و�ملا�شي �مل�شرتك �لذي ينتمون �إليه، كما 
�أن هذه �لذ�كرة ذ�ت طابع وطني، �أي �أنها جت�شد معنى �لوطن، وتعرب عن 
�نتماء جميع �لأفر�د لهذ� �لوطن. وي�شكل هذ� �لنتماء، بدوره، �ل�شعور 
�أية  �شد  �لوطن  عن  و�لدفاع  �مل�شرتك،  بامل�شري  و�لإح�شا�ص  باملو�طنة، 

�أخطار، حتى لو دفع �لأفر�د حياتهم ثمنًا لذلك.
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دو�ئر  ثالث  يف  �لوطنية  �لذ�كرة  ت�شكل  �لتي  �لدو�ئر  ت�شور  وميكننا 
متكاملة متفاعلة ومتد�خلة. �أعني: د�ئرة �ملا�شي، ود�ئرة �حلا�رش، ود�ئرة 
وتعرب  للمجتمع  �لتاريخية  �جلذور  �ملا�شي  د�ئرة  تعك�ص  �مل�شتقبل. حيث 
ينتمون  بكونهم  ووعيهم  �جلذور،  بهذه  ووعيهم  �لأفر�د  ��شتيعاب  عن 
ن�شاأة  يف  بدوره  وي�شهم  �ملا�شي  يف  بجذوره  ي�رشب  م�شرتك،  تاريخ  �إىل 
�ملجتمع ويعمل على ��شتقر�ره. كما ي�شكل هذ� �ملا�شي مكونًا �أ�شا�شيًا من 
�ملا�شي  �لتاريخ وذ�ك  �إىل هذ�  مكونات وجودهم و�نتمائهم �لجتماعي 
�مل�شرتك. ول �شك يف �أن �ملكون �لتاريخي يعد من �أهم مكونات وجود 

�ملجتمع و��شتقر�ره.

لكن على �لرغم من �أن �ملا�شي ميثل مكونًا �أ�شا�شيًا من مكونات �لذ�كرة 
�أحادية �جلانب بهذ�  تاأ�شي�ص عالقة  �لوطنية، فاإن �لذ�كرة �لوطنية تتجاوز 
من  �لثانية  �لد�ئرة  �أهمية  تت�شح  وهنا  باحلا�رش،  عالقة  لتوؤ�ش�ص  �ملا�شي، 
دو�ئر �لذ�كرة �لوطنية، �أل وهي د�ئرة �حلا�رش. وتعرب هذه �لد�ئرة عن وعي 
�لأفر�د باحلا�رش �لذي يعي�شونه، وت�شورهم للتحديات �لتي يج�شدها هذ� 
�حلا�رش، وت�شورهم �أي�شًا لكيفية مو�جهة هذه �لتحديات، �لتي يو�جهونها 

جميعًا كاأبناء وطن و�حد - يف �شوء �نتمائهم لتاريخ وما�ص م�شرتك.

ومن خالل تفاعل د�ئرة �ملا�شي ود�ئرة �حلا�رش تت�شكل �لد�ئرة �لثالثة 
من دو�ئر �لذ�كرة �لوطنية: �أل وهي د�ئرة �مل�شتقبل. وجت�شد هذه �لد�ئرة 
تطلعات �أبناء �لوطن �لو�حد نحو �مل�شتقبل، و�ل�شورة �لتي ير�شمونها لهذ� 
حتدياته.  يو�جهون  وحا�رش  م�شرتك،  ملا�ص  �نتمائهم  �شوء  يف  �مل�شتقبل، 
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ر�شم  يف  و�حلا�رش  �ملا�شي  يلعبه  �لذي  و�لدور  �إليه،  يتطلعون  وم�شتقبل 
�شورة �مل�شتقبل. لذ� نوؤكد على تر�بط وتفاعل هذه �لدو�ئر �لثالث: فال 
حا�رش ملن ل ما�شي له، ول م�شتقبل ملن ل تاريخ له، ول ميكنننا ��شت�رش�ف 

�مل�شتقبل �إل من خالل �لوعي باملا�شي و�حلا�رش.

وباكتمال هذه �لدو�ئر �لثالث )د�ئرة �ملا�شي، ود�ئرة �حلا�رش، ود�ئرة 
�لأ�شا�شية.  مكوناتها  �لوطنية  �لذ�كرة  ت�شتويف  معًا  وتفاعلها  �مل�شتقبل(، 
وي�شفي  غريها،  عن  مييزها  �لذي  �لوطني  وطابعها  جوهرها  وتكت�شب 

عليها خ�شو�شية ثقافية، تتج�شد يف �لثقافة �لوطنية للمجتمع.

وتربز �أهمية بناء �لذ�كرة �لوطنية وتنميتها يف �شوء ما تتعر�ص له هذه 
على  ترتب  وما  و�ملعلومات،  �ملعرفة  ثورة  �أذكتها  حتديات  من  �لذ�كرة 
�لذي  �لعامل  مما جعل  و�لفكر،  و�لثقافة  �لقيم  �شعيد  على  �آثار  من  �لعوملة 
�حلدود  فيه  تال�شت  منفلتًا،  عاملًا  �لباحثني-  �أحد  يقول  فيه - كما  نعي�ص 
�إدر�ك  �ختلفت طريقة  و�حلا�رش. كما  �ملا�شي  وبني  و�ملكان،  �لزمان  بني 
�ملا�شي  بني  فجوة  عليه حدوث  ترتب  �لذي  �لأمر  معه.  و�لتعامل  �لزمن 
و�حلا�رش. كما �أدى ذلك �إىل ن�شاأة جيل، �أو �أجيال، تربت على ثقافة خمتلفة 
وقيم خمتلفة، تختلف عن تلك �لقيم �لتي تربى عليها جيل �لآباء و�لأجد�د، 
�أبناء  منها  يعاين  �لتي  بع�ص مظاهر �حلرية و�لقلق  �إىل  بدوره  يف�شي  قد  مما 
هذ� �جليل، وتوؤثر بال �شك على وعيهم بتاريخ جمتمعهم، كما توؤثر على 
�ملا�شي،  لهذ�  وتقديرهم  و�لأجد�د،  �لآباء  ما�شي  للما�شي:  نظرتهم 
"فقد�ن  مبر�ص  �جليل  هذ�  ي�شاب  �أن  �إىل  ذلك  كل  يف�شي  �أن  و�خل�شية 
�لذ�كرة �لتاريخية"، وي�شبح منقطع �جلذور عن ما�شي �آبائه و�أجد�ده، لذ� 
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من �ل�رشوري �إيجاد و�شائل فاعلة لتنمية �لذ�كرة �لوطنية لأبناء هذ� �جليل، 
ولكل �أبناء �ملجتمع جميعًا. وثمة موؤ�ش�شات ر�ئدة يف دولتنا �لغالية تقوم 
بهذه �ملهمة على �أكمل وجه: مثل �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بوز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة، ونادي تر�ث �لإمار�ت. فهذه �ملوؤ�ش�شات تقوم بدور مهم 
يف بناء �لذ�كرة �لوطنية لدى �لأجيال �حلالية. لكن تظل عملية �لقر�ءة هي 
�لو�شيلة �لتي متكن كل �أبناء �ملجتمع لي�ص فقط من �لوعي مبا تقوم به هذه 
�ملوؤ�ش�شات من دور ر�ئد يف حفظ ذ�كرة �لوطن ويف تعزيز �لهوية �لوطنية، 
بل ت�شهم يف �لوقت نف�شه يف توثيق �لعالقة وتاأ�شي�ص ج�شور معرفية بني 
نق�شدها  �لتي  و�لقر�ءة  �ل�شابقة.  �لأجيال  �حلالية وما�شي  �لأجيال  حا�رش 
هنا -وكما �أكدنا يف �لعديد من �ملقالت �ل�شابقة - هي تلك �لقر�ءة �لتي 
تفتح �آفاقًا غري حمدودة للمعرفة، وجتعل من هذه �ملعرفة �شبياًل للوعي مبا�شي 
�ملجتمع، و��شتلهام ما يف هذ� �ملا�شي من نقاط م�شيئة تكون هاديًا للوعي 

باحلا�رش، و��شت�رش�ف �مل�شتقبل.

وهل ثمة �شك يف �أن �لقر�ءة هي �لو�شيلة �ملثلى لتنظيم و�شياغة �أفكارنا 
ومعارفنــا حــول �ملجتمــع و�لــذ�ت، وحــول �لتاريخ �ملا�شــي، و�حلا�رش 

�ل�شاخ�ص، و�مل�شتقبل �ملاأمول؟

�لثالثاء 02 �أكتوبر 2012
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القراءة وتكوين املنهج العلمي يف التفكري

ْفر �لتكوين �ملعريف: �لقر�ءة. ول يز�ل هذ�   ل زلنا نقلب �شفحات �شِ
�لذي  �لقنديل  بزيت  �ملعرفة، وميدنا  نور  بقب�شات من  علينا  يفي�ص  �ل�شفر 
بهجة  يهبنا  جميل،  كل  عن  �لبحث  و��شتد�مة  �لنور،  هذ�  ��شتد�مة  يهبنا 
�لعقل و�لروح. و�ليوم نحاول �أن نو�شح كيف ميدنا هذ� �ل�شفر بطريق يف 
�لتفكري ل �أعتقد �أن ثمة خالفًا حول كونه ميثل �أرقى �أنو�ع �لتفكري، بل ميثل 

�لطريق �لأوحد يف �كت�شاب �لتفكري �لعلمي، �أل وهو �ملنهج �لعلمي.

 دعنا عزيزي �لقارئ ن�شتك�شف معًا كيف يعد �لتفكري باتباع �ملنهج 
�لعلمي �أرقى �أنو�ع �لتفكري، ون�شتو�شح طبيعة �لعالقة بني �لقر�ءة و�ملنهج 
طريقة  وتطوير  بناء  من  �لقر�ءة  متكننا  كيف  ون�شتك�شف كذلك  �لعلمي، 

للتفكري تنطلق من �ملنهج �لعلمي.



120

حتديات �لهوية �لثقافية

 لنبد�أ �أوًل بتو�شيٍح لطبيعة �ملنهج �لعلمي، و�أهم خ�شائ�ص هذ� �ملنهج، 
وطبيعة �ملعرفة �لتي يثمر عنها، و�لفرق بني �ملعرفة �لناجتة عن �ملنهج �لعلمي 
وغريها من �أنو�ع �ملعارف �لأخرى، ثم نتبع ذلك بتبيان �لعالقة بني �لقر�ءة 
و�ملنهج �لعلمي، و�أوجه �لتطابق بينهما، وما يرتتب على ذلك من تفاعل 

يجعل كاًل منهما يف�شي �إىل �لآخر.

 لعل �أب�شط تعريف للمنهج ب�شكل عام هو ذلك �لتعريف �لذي يرى �أن 
�إىل معرفة  �أو �لطريقة �لتي ي�شلكها �لفرد للو�شول  �ملنهج يعني �لأ�شلوب 
بال�شيء، �أو باملو�شوع، �أو �لظاهرة �لتي تبدو غري معروفة �أو غري معلومة 
له. وقد يكون �لفرد جاهاًل بهذه �لطريقة، ومن �ل�رشوري �أن يتعلمها. ولنا 
يف قول �حلق �شبحانه وتعاىل دلياًل ومر�شد�ً، حيث يقول )فبعث �هلل غر�بًا 
يبحث يف �لأر�ص لرييه كيف يو�ري �شو�أة �أخيه قال يا ويلتا �أعجزت �أن 

�أكون مثل هذ� �لغر�ب فاأو�ري �شو�أة �أخي فاأ�شبح من �لنادمني(. 

�لغر�ب هو �لذي علَّم �بن �آدم كيف يو�ري �شو�أة �أخيه، وي�شري �ملعنى 
كذلك �إىل طريقة �لبحث �ملنظمة و�ل�شحيحة لكيفية هذه �ملو�ر�ة. وتقودنا 
حيث  �لعلمي،  باملنهج  �ملق�شود  على  �لتعرف  �إىل  �لكرمية  �لآية  هذه 
�أو �لطريقة �لتي تقودنا �إىل �ملعرفة  ميكننا تعريف �ملنهج بو�شفه �لأ�شلوب 
�ل�شحيحة ملا جنهل. وي�شبح �ملنهج �لعلمي بالتايل مبثابة �لطريقة �ل�شحيحة 
�لتي متكن �لعلم من �لو�شول �إىل فهم �شحيح ومعرفة �شحيحة بالظاهرة، 

�أو �لظو�هر، �لتي يدر�شها.

ويعد �لتفكري �لعلمي يف ت�شورنا �شيد �لأدلة على �شالمة �ملعرفة �لناجتة 
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يوؤكد  ذلك  ويف  وتقدمها،  �ملعرفة  ل�شتد�مة  �لوحيد  �لطريق  وهو  عنه، 
�لعلماء على حقيقة �أ�شا�شية تتمثل يف �أن "�لعلم مبنهجه ل مبو�شوعه"، �أي 
ي�شتمد  �لعلم  �أن  كما  علمًا،  كونه  �شفة  للعلم  يعطي  �لذي  هو  �ملنهج  �أن 
كينونته وجوهره من �ملنهج �لذي يتبعه، و�ملعرفة �لعلمية هي تلك �ملعرفة 
�لتي يتم �لو�شول �إليها من خالل �تباع هذ� �ملنهج �لعلمي. و�إذ� خال �لعلم 
من �ملنهج يتحول �إىل "ل علم" كما ت�شبح �ملعرفة �لتي يتم �لو�شول �إليها 

من غري �تباع �ملنهج �لعلمي، معرفة "غري علمية".

على  �لعلوم  كل  بني  �لأعظم  �مل�شرتك  �لقا�شم  هو  �لعلمي  �ملنهج 
�لتي يهتم بها  �ختالف تخ�ش�شاتها، وعلى تنوع �لظو�هر و�ملو�شوعات 
كل تخ�ش�ص من �لتخ�ش�شات �لعلمية على تعددها وتنوعها، لكن ينبغي 
�لتاأكيد على �أن كل علم له طر�ئقه �خلا�شة يف در��شة مو�شوعه. فالطريقة 
�لتي ي�شتخدمها �لطبيب يف در��شة مر�ص بعينه، تختلف عن �لطريقة �لتي 
�لنف�ص يف در��شة م�شكلة  �أو علم  �لباحث يف علم �لجتماع  ي�شتخدمها 
علمية  معرفة  �إىل  ي�شل  �أن  منهم  لأي  ميكن  ل  لكن  نف�شية.  �أو  �جتماعية 
بالظاهرة �لتي يدر�شها دون ��شتخد�م �ملنهج �لعلمي. �لو�شول �إىل معرفة 
علمية - من ثم - قرين ��شتخد�م �ملنهج �لعلمي، وهذه هي �خلا�شية �لأوىل 
�أنها ذ�ت  �لثانية للمعرفة �لعلمية فتتمثل يف  �أما �خلا�شية  للمعرفة �لعلمية، 
طبيعة تر�كمية، �أي �أنها تتكون عرب رحلة طويلة يقطعها �لعلم، ت�شفر عن 
تطور منهجه، وت�شفر كذلك عن مزيد من �ل�شبط و�لتحكم �ملنهجي يف 
�أدو�ت بحثه، مبا يف�شي يف �لوقت نف�شه �إىل جتدد وتطور د�ئمني �شو�ء يف 
�إليها. وتف�شي هذه  �لو�شول  يتم  �لتي  �ملعرفة  �أو يف طبيعة  �أدو�ت بحثه، 
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�خلا�شية �إىل خا�شية ثالثة من خ�شائ�ص �ملعرفة �لعلمية، تتمثل يف كونها - 
�أي �ملعرفة �لعلمية- ذ�ت طبيعة متجددة ومتطورة، �أي �أنها قابلة للتعديل 
و�حلذف و�لإ�شافة، ولول هذه �خلا�شية ملا كنا ن�شمع عن �كت�شاف حقائق 
�لعلمية  للمعرفة  �لر�بعة  �خلا�شية  �أما  يوم.  كل  جديدة  علمية  ومعارف 
وتتمثل يف �أنها ذ�ت طبيعة عقلية، فال معرفة علمية دون �أ�شا�ص عقلي. �أي 
�أن ��شتخد�م �لعقل و�لفكر �رشورة من �رشور�ت �ملعرفة �لعلمية، كما ل 
ميكن �أن تخلو معرفة علمية من �أ�شا�ص نظري �أو ت�شوري، ول ميكن حتديد 
هذ� �لأ�شا�ص من دون ��شتخد�م �لعقل �أو �لفكر. وت�شري هذه �خلا�شية �إىل 
�أ�شا�شيني من مكونات �ملعرفة �لعلمية، وهما: �ملكون  ق�شمني �أو مكونني 
�ملكون  ويت�شمن  �لتطبيقي.  �أو  �لعملي  و�ملكون  �لفكري،  �أو  �لنظري 
�لنظري �لنظريات و�ملفاهيم و�لت�شور�ت و�لنماذج �لتف�شريية �لتي يحتوي 
�لتطبيق  عن  للعلم  �لتطبيقي  �جلانب  يعرب  كما  �لعلوم.  من  علم  عليها كل 
�لعملي للنتائج �لتي ي�شل �إليها هذ� �لعلم يف حل �مل�شكالت �لتي يت�شدى 
و�جلانب  �لنظري  �جلانب  بني  �لعالقة  طبيعة  �أن  يف  �شك  ول  لدر��شتها. 

�لتطبيقي عالقة متد�خلة ومتفاعلة.

و�لآن ماذ� عن طبيعة �لعالقة بني �ملنهج �لعلمي و�لقر�ءة؟ وما و�شائج 
�لتاأكيد على طبيعة  �لت�شاوؤلني  بينهما؟ تقت�شي �لإجابة على هذين  �لقربى 
�لر�بطة �لع�شوية و�لتفاعل �ملتبادل بني �ملنهج �لعلمي و�لقر�ءة، مبا يجعلنا 
نوؤكد على �أن هذه �لعالقة ت�شل �إىل حدود �لتطابق، و�أن كاًل منهما يف�شي 

�إىل �لآخر.

�لعلمية، من  �لعلمي و�ملعرفة  �ملنهج  �لتي متيز  لنتاأمل طبيعة �خل�شائ�ص 
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حيث كونها ذ�ت طبيعة تر�كمية، وذ�ت طبيعة متجددة ومتطورة، و�أنها 
�أنها  تاأملنا هذه �خل�شائ�ص جميعها جند  فلو  �أو فكرية.  ذ�ت طبيعة عقلية 
نت�شور  �أن  ميكننا  ل  حيث  �لقر�ءة،  عملية  متيز  �لتي  �خل�شائ�ص  ذ�ت  هي 
�لباحثني  �إن بع�ص  �أو عقلي، بل  �أ�شا�ص فكري  �لقر�ءة دون  تتم عملية  �أن 
يحددون عملية �لقر�ءة بو�شفها تعبري�ً عن ن�شاط عقلي يبذله �لفرد. ومن 
�ل�شعب �أن نت�شور كذلك �أن هذ� �لن�شاط �لعقلي �لذي يبذله �لإن�شان يخلو 
من �لفائدة، بل �إنه يحقق للفرد متعة روحية وجمالية وفكرية، وي�شهم يف 
تنمية خيال �لفرد وطموحه، كما يحقق له معرفة بالعامل �لذي يعي�ص فيه، 
�أي �أن �لقر�ءة - مثلها مثل �ملنهج �لعلمي- حتقق لنا �ملعرفة �لعلمية، بل �إننا 
نرى �أن �لقر�ءة ميكن �أن ت�شهم يف تطوير وجتدد �ملعرفة �لعلمية ذ�تها، فهل 
ميكننا �أن نت�شور �إمكانية تطور وجتدد �أي علم من �لعلوم دون �أن يبذل �أهل 
هذ� �لعلم و�أهل �لخت�شا�ص فيه جمهود�ً جبار�ً يف قر�ءة �أحدث ما و�شل 
�إليه علمهم على �ل�شعيدين �ملحلي و�لعاملي؟ ويعني ذلك �أي�شًا �أن �لقر�ءة 
- مثلها مثل �ملعرفة �لعلمية- ذ�ت طبيعة متجددة ومتطورة، ويف�شي هذ� 
ت�شاهم  تر�كمية  �لقر�ءة ذ�ت طبيعة  �أن تكون عملية  �إىل  �لتجدد و�لتطور 
�ملعرفة  فيها  �لبحث عنها، عرب رحلة ت�شبح  �ملعرفة و��شتد�مة  ��شتد�مة  يف 
قرينة �ملنهج �لعلمي، كما ت�شبح عملية �لقر�ءة زيت �لقنديل �لذي ي�شيء 
�إىل هذه �ملعرفة، وي�شفي عليها بهجة ت�رشي يف كل  لنا �لطريق للو�شول 
مفا�شل �لو�قع، وتفتح لنا �آفاقًا جديدة من �جلمال ندرك من خاللها هذ� 

�لو�قع.

�لثالثاء 06 نوفمرب 2012
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القراءة وفن احلب

مازلنا نو��شل �رتياد �لآفاق �لالنهائية لعامل �لقر�ءة. ها نحن �ليوم نرتاد 
�أفقًا جديد�ً من هذه �لآفاق، نفتح من خالله طاقة معرفية جديدة، ن�شت�رشف 
من خاللها كيف ت�شبح �لقر�ءة وفن �حلب �شنو�ن، وكيف لهما �أن يجعال 
حلياتنا ووجودنا قيمة ومعنى، ويوؤ�ش�شا لعامل ي�شبح �لعطاء و�لإنتاج �ملعريف 

�أهم ما مييزه.

لكن ما �لعالقة -�لتي قد تبدو غريبة- بني �لقر�ءة وفن �حلب؟ وما مربر 
��شتخد�م كلمة "فن" هنا حينما نتحدث عن �حلب؟ مبعنى �آخر: هل �حلب 
فن؟ وهل �لقر�ءة مثلها مثل �حلب، فن؟ وما �حلب �لذي نق�شده هنا؟ وما 
هي �لعالقة بني فن �حلب و�لقر�ءة؟ وكيف يكون �حلب �شعلة لطاقة تهبنا 
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لعامل  �لالنهائية  �لآفاق  �أفق جديد من  �إىل  د�ئمًا  بنا  ت�رشي  روحًا متجددة 
�لقر�ءة؟

لنبد�أ �إجابتنا عن هذه �لأ�شئلة - �لتي نهدف من خاللها �إىل ��شتك�شاف 
طبيعة �لعالقة بني �لقر�ءة وفن �حلب - بالإجابة عن �ل�شوؤ�ل �ملحوري، �أل 
وهو: هل �حلب فن؟ �أم �أنه جمرد �إح�شا�ص ياأتي لالإن�شان �شدفة، ويجلب له 

�ل�شعادة، �لتي قد تكون موؤقتة وز�ئلة؟

"�أريك  �ل�شهري  �ملفكر  �إجابة  مع  تتفق  �ل�شوؤ�ل  هذ�  على  �إجابتنا  لعل 
فروم" يف كتابه �لذي يحمل عنو�ن "فن �حلب" )ترجمة جماهد عبد �ملنعم 
جماهد، د�ر �لعودة، بريوت، 2000(، وهو �لكتاب �لذي دفعني ملحاولة 
�إىل  كذلك  ودفعني  �حلب،  وفن  �لقر�ءة  بني  �لعالقة  طبيعة  ��شتك�شاف 
��شتقرت يف  �لتي  �ملعاين  تلك  تتجاوز  �لتفكري يف معايننَ جديدة للحب- 
عقل ووجد�ن �لغالبية من �لنا�ص، و�لتي قد تف�شي بهم �إىل فهم غري �شحيح 
تخالف  نتائج  عن  ت�شفر  بعينها  �أفعال  �رتكاب  نحو  وتدفعهم  للحب، 

توقعاتهم.

يقول"�أريك فروم" يف م�شتهل �إجابته على �شوؤ�ل هل �حلب فن: "�خلطوة 
�لأوىل �لتي علينا �تباعها هي �أن ن�شبح و�عني متامًا باأن �حلب فن متامًا كما 
بالطريقة  نتعلم  �أن  فعلينا  نتعلم كيف نحب،  �أن  �أردنا  و�إذ�  �حلياة فن.  �أن 
عينها �لتي ننطلق بها �إذ� �أردنا �أن نتعلم �أي فن �آخر كاملو�شيقى �أو �لر�شم �أو 
�لنجارة �أو فن �لطب �أو �لهند�شة"، )�ص 14 من كتاب فن �حلب(. �ل�شاهد 
يف هذه �لإجابة �لتي تتعار�ص مع قناعة غالبية �لأفر�د - ممن يرون �أن �حلب 
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مثل  مثله  �حلب،  �أن  هو  لالأفر�د،  �ل�شعادة  ويجلب  �شدفة  ياأتي  �إح�شا�ص 
غريه من �لفنون �لأخرى - هو فن . وكون �أريك فروم يقرن بني فن �حلب 
وغريه من �لفنون �لأخرى مثل فن �ملو�شيقى، وفن �لر�شم، �أو فن �لهند�شة، 
�لتي  �لفنون  �أهمية  يقلل من  �أهمية �حلب، كما ل  يقلل من  �لطب، ل  �أو 
ذكرها، بل على �لعك�ص فكل هذه �لفنون حتتاج �إىل تعلم كما حتتاج �إىل 
خربة وممار�شة. فال ميكن لأي فرد �أن يربع يف مهنة ما من �ملهن �إل �إذ� تعلم 

�أ�شولها وتدرب على ممار�شتها.

وهكذ� حال �حلب، �شاأنه �شاأن بقية �لفنون �لأخرى، هو فن، ومعنى 
بلوغ هذ� �حلب.  �أجل  من  و�لطاقة  �جلهد  وبذل  معرفة  ي�شتلزم  فنًا  كونه 
فالو�شول �إىل هذ� �حلب - �لذي ل ياأتي �شدفة ولي�ص جمرد �إح�شا�ص ز�ئل 
بال�شعادة - يحتاج �إىل بذل �لطاقة و�جلهد، كما يحتاج �إىل �لتعلم: تعلم 
كيف نحب. و�إذ� تعلمنا كيف نحب، تعلمنا �أي�شًا كيف نحيا، وبالأحرى 
"فن  بني  يربط  فروم"  "�أريك  جند  �أن  يف  غر�بة  ول  �حلياة،  معنى  تعلمنا 
ووجودنا  حلياتنا  �أ�شبح  نحب،  كيف  تعلمنا  فاإذ�  �حلياة".  و"فن  �حلب" 
معنى. فمن دون �حلب ل ميكن للفرد ول �ملجتمع �أن ي�شتمر� يف �لوجود، 
�أن يوجد� من �لأ�شل، فاحلب هو �لن�شيج �لذي يغزل بني  بل ل ميكنهما 

�أفر�د �ملجتمع ثوب �لإلفة و�ملحبة.

ويف هذ� يوؤكد "فروم" على �أن �أية نظرية عن �حلب يجب �أن تبد�أ بنظرية 
عن �لإن�شان، يجب �أن تبد�أ بنظرية عن ماهية �لإن�شان وجوهره.

�لذي  نعنيه هو �حلب  �لذي  �إن �حلب  نعنيه هنا؟  �لذي  لكن ما �حلب 
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�أنانيته،  يتجاوز �لأحا�شي�ص �لذ�تية للفرد، �حلب �لذي يحرر �لإن�شان من 
بوعيه:  يرتقي  �لذي  �لذ�ت. �حلب  �لإنغالق على  كما يحرره من �شجن 
وعيه بنف�شه، ووعيه باإمكانياته، وعيه مبجتمعه، ووعيه مبا�شيه، ومب�شتقبله، 
�حلب �لذي ميّكنه من بناء ج�شور �لنتماء بينه وبني �لنا�ص و�لعامل �خلارجي، 
�لعطاء. وهذ� هو  قرين  ي�شبح  �إن �حلب هنا  �نتمائه ملجتمعه.  ويعّمق من 
�آفاقًا  �أمامنا  يفتح  عندما  مر�تبه  �أرقى  �حلب  يبلغ  كما  �حلب،  �أنو�ع  �أرقى 
معرفية جديدة، ويهبنا طاقة متجددة من �لعطاء، طاقة متكننا من �أن نعطي 
لالآخرين من بهجتنا ومن علمنا ومن وعينا، لكي ي�شل بنا هذ� �حلب �إىل 

مر�فئ جديدة من �جلمال و�لإبد�ع.

ومن هنا ندرك �لر�بطة �ملتينة بني �حلب و�لقر�ءة، فاإذ� كان �حلب "فنًا" 
يحتاج �إىل تعلم وبذل �لطاقة و�جلهد، فالأمر نف�شه ينطبق على"�لقر�ءة"، 
ل  وعزمية  متجددة  طاقة  وت�شتلزم  ممار�شة،  �إىل  حتتاج  �لتي  �لعملية  تلك 

تلني.

و�إذ� كان �حلب �لذي نعنيه هنا هو ذلك �حلب �لذي يفتح �أمامنا �آفاقًا 
معرفية جديدة، فاإن �لقر�ءة ت�شحي �شبياًل لبلوغ هذ� �حلب، فال ميكننا �أن 
نرتاد هذه �لآفاق �ملعرفية �جلديدة دون �أن تكون �لقر�ءة هي �لقمر �لذي 
ينري لنا هذه �لآفاق. و�إذ� كان �حلب �لذي تعنيه هنا هو ذلك �حلب �لذي 
ميكننا من �أن نعطي لالآخرين من علمنا ومن وعينا، فكيف لنا �أن نتعلم، 
ت�شبح  وكيف  نقر�أ  كيف  نتعلم  �أن  دون  ويتعمق  يت�شع  �أن  لوعينا  وكيف 
�لقر�ءة �أد�ة لت�شكيل وعي يحررنا من �أنانيتنا، ومينحنا �لقدرة على �لعطاء. 
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و�إذ� كان �حلب �لذي نعنيه هنا هو ذلك �حلب �لذي ي�شل بنا �إىل مر�فئ 
جديدة من �جلمال و�لإبد�ع، فاإن �لقر�ءة هى و�شيلتنا لبلوغ هذ� �جلمال 
وذ�ك �لإبد�ع، وهي و�شيلتنا لكت�شاف مناطق �جلمال �لكامن يف ذو�تنا، 
ويف كل ما حولنا، وهي �لتي جتعلنا نعيد �نتاج هذ� �جلمال باأ�شكال متنوعة 

من �لإبد�ع.

و�إذ� كان �حلب �لذي نعنيه قرين �لعطاء، و�إذ� كان �لعطاء قرين �لإنتاج، 
فاإن �لقر�ءة – كما �حلب – ت�شبح و�شيلة من و�شائل �لإنتاج، �لإنتاج يف 
جمال �ملعرفة و�لفكر، وهذ� هو �أرقى �أنو�ع �لإنتاج، كما �أنه بات �ل�شبيل 

�لأوحد لتاأ�شي�ص جمتمع �ملعرفة، ولنا يف هذه �لق�شية حديث �آخر.
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