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هناك جدل عميق على ال�ساحة الدولية حول م�ستقبل الثقافة، ففي كل 
بناء  الثقافة يف  اإىل دور  فئة مهمة  اإىل هل هم  املثقفني  يبداأ احلوار من دور  دولة 
خ�سو�سية املجتمع والدولة. لكن دعونا نحدد من هو املثقف، املثقف: هو من يعمل 
يف اأي جمال من جماالت اإنتاج املعرفة اأو ن�سرها، لقد كانت امل�سكلة اإىل �سنوات 
لي�ست ببعيدة هي احل�سول على املعلومات، فاأ�سبح من يختزن يف ذاكرته كمية 
ة  كبرية من املعلومات وي�ستطيع اأن يربطها ليقدم روؤية تقوم على املعلومات املرتا�سّ
يف �سورة متتابعة، هو املثقف. لكن بعد انفجار املعلومات يف ع�سر االإنرتنت، بات 
اإنتاج املعرفة والعاملون عليها هم االأهم، فاملقولة ال�سهرية »املعرفة قوة« تدل على 
البقاء  ل�سمان  الوحيدة  الو�سيلة  هي  املعلومات  حيازة  فقط  ولي�س  املعرفة  اإنتاج 
واال�ستمرار، يف ع�سر بات فيه ال�سراع ال�سيا�سي واالقت�سادي والعلمي والثقايف 
على اأ�سده، لفر�س الذات على االآخرين. من هنا ن�ستطيع اأن نفهم ظهور م�سطلح 
يف  يوم  بعد  يوًما  تتزايد  التي  الفجوة  هذه  الرقمية،  الفجوة   ”Digital Gap“

وقت يثري فيه منتجو املعرفة الرقمية م�سكالت م�ستمرة، مثل اإخ�ساع ال�سبكات 
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الرقمية لرقابة �سارمة، واإثارة عقبات مثل حقوق امللكية الفكرية، وفر�س اأ�سعار 
مبالغ فيها على الربجميات مما يحرم من ال ميلك املال من امتالك املعرفة الع�سرية.

يحوزوا  اأن  يجب  املعرفة  اإنتاج  جماالت  يف  العاملني  اأن  اإىل  موؤ�سر  هذا 
م�ستوى عالًيا من املعرفة، وتخزين املعلومات يف بنوك ال�ستدعائها ح�سب الطلب. 
اإن حتول احلكومات واملوؤ�س�سات اإىل حكومات اإلكرتونية، ي�ستدعي  اإن�ساء مراكز 
التحوالت،  لهذه  نتيجة  املجتمعات  يف  حتدث  التي  التغريات  تف�سري  هدفها 
التحوالت احلادثة يف  ت�ستنتج   اأو  تف�سر  اأن  التي حتاول  املثقفني  وهنا تربز طبقة 
املجتمعات بدًءا من اندماج كل االأجهزة واالأدوات اخلا�سة باالت�سال يف جهاز 
–  الكتاب - خدمات  –  ال�سحيفة  واحد “I pad” مثل )التليفزيون-  الراديو 
االإنرتنت( اإىل توحد االأفراد مع هذا اجلهاز، وقيام جمتمعات افرتا�سية بعيدة عن 
الواقع. اإن تف�سري حتوالت التكنولوجيا وحتوالت املجتمع هي فل�سفة مذهب جديد 
ينقذ الب�سرية من الغرق يف العامل الرقمي بل ويعترب احلقيقة الوحيدة يف احلياة.

لذا لن نتحدث هنا عن دور موؤ�س�سات اأو وزارات الثقافة يف �سناعة م�ستقبل 
الثقافة العربية؛ اإذ اإن هذه املوؤ�س�سات مازالت اأبعد ما تكون عن هذه ال�سناعة، 
فتعطيهم  من خاللها  ليعملوا  ثقافية  مبوؤ�س�سات  يلتحقوا  اأن  على  داأبوا  فاملثقفون 

ال�سهرة، اأو يراأ�سوا جمالت ثقافية اأو دوريات علمية.

لذا لدينا هنا عدة حمددات هي:
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- قوة املعرفة 
- �سناعة املعرفة
- �سناع املعرفة

فقوة املعرفة هي التي حتدد اليوم قوة اأية دولة اأو جمتمع، و�سناعة املعرفة 
هي اأداة الدولة لذلك الهدف، وهو حيازة املعرفة. و�سناع املعرفة مل يعودوا هوؤالء 

املثقفني التقليديني بل اإن �سناع املعرفة اليوم ينق�سمون اإىل ما يلي:

	 االأفراد املبدعني.•
	 لعبت • التي  الثقافية  والهيئات  الثقافة  املوؤ�س�سات احلكومية كوزارات 

خالل اخلم�سني عاًما املا�سية الدور الرئي�سي يف �سناعة املعرفة وحتول 
�سناعها اإىل موظفني لديها.

	 املجتمع املدين: �سواء يف �سكل موؤ�س�سات مثل موؤ�س�سة الفكر العربي •
اأو  العربية،  العامة  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  دعم  على  قامت  التي 
اجلزائرية  الثقافة  اأخرجت  التي  اجلزائرية  الثقافية  املجلة  مثل  االأفراد 
من حميطها الوطني ال�سيق اإىل الوطن العربي الكبري الأول مرة، عرب 
جهود تطوعية من مثقفني جزائريني، اأو موقع دار الكتب االإلكرتوين 

امل�سري الذي قام على اأكتاف جمموعة من ال�سباب.

هنا اأطرح ق�سية مثل الدوريات التاريخية:
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واأداة  املعلومات،  �سرايني  من  ا  رئي�سيًّ �سريانًا  التاريخية  الدوريات  تعترب 
التاريخية  الدوريات  و�سع  وبات  التاريخية،  الدرا�سات  اجلديد يف  للتعرف على 
العربية يف حاجة ملراجعة �ساملة، �سواء من حيث امل�سمون اأو ال�سكل اأو التوزيع.

تعد جملة اجلمعية امل�سرية للدرا�سات التاريخية اأقدم الدوريات التاريخية 
العربية التي ما زالت ت�سدر اإىل اليوم، حافظت هذه املجلة ل�سنوات على م�ستواها 
العربية،  التاريخية  الدوريات  اأف�سل  من  ا  دوليًّ عدت  حتى  الرفيع،  االأكادميي 
ب�سورة  عنها  غاب  اأنه  اإال  جمالها،  يف  جديدة  تاريخية  درا�سات  بن�سر  وانفردت 
كبرية فرعان هاّمان هما تاأريخ التاريخ وفل�سفة التاريخ. ولعل حر�س القائمني عليها 
الزائد على تقليديتها مل يجعلها تطرح ملفات جريئة، لكن يبقى لها اأنها قدمت لنا 
ا  موؤرخني من عدة دول عربية؛ حلر�سها على التحكيم العلمي الدقيق لالأبحاث اأيًّ

كان ا�سم و�سهرة وكاتب البحث، فامل�سمون لديها هو احلكم يف الن�سر.

االأمر  هو يف حقيقة  الذي  العرب  املوؤرخني  احتاد  بعد ذلك جملتا  يجيء 
احتادان، اأحدهما يف بغداد واالآخر يف القاهرة، وجملة كال االحتادين تت�سم اأحيانًا 
اأخرى،  ملو�سوعات  مكررة  مو�سوعات  اأخرى  واأحيانًا  جادة  مو�سوعات  بن�سر 
احتاد  جملة  اأن  غري  التاريخية،  الق�سايا  حول  النقا�س  اإثارة  كليهما  عن  ويغيب 
ا، يف  ا عربيًّ بغداد اأخذت يف فرتة حكم الرئي�س �سدام ح�سني للعراق بعًدا قوميًّ
حني تاأثرت جملة احتاد القاهرة مبجلتي الدارة ال�سعودية وجملة اجلمعية امل�سرية 

للدرا�سات التاريخية.
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وتتناثر يف �ستى اأرجاء الوطن العربي جمالت تاريخية عديدة، لعل اأجنحها 
جملة تاريخ العرب والعامل التي ت�سدر يف بريوت، والتي مثلت جملة و�سطية فال هي 
اأكادميية بحتة، وال هي جملة تاريخية مب�سطة، فجذبت قراء لها كرث وجنحت اأعدادها 
وبالتايل  انت�سارها،  على  اأثر  مما  حمدود،  توزيعها  اأن  غري  لها،  الكثريين  جذب  يف 
�سارت اأعدادها القدمية تزداد قيمتها وندرتها، بل وارتفع �سعرها لدى باعة الكتب 
القدمية. وتقف جملة م�سر املعا�سرة التي ت�سدر عن دار الكتب امل�سرية كنموذج 
جيد للمجالت التاريخية املتخ�س�سة، لكن كونها متخ�س�سة يف تاريخ م�سر املعا�سر 
الدارة  جملة  كانت  واإن  فقط،  بتخ�س�سها  املهتمني  نطاق  داخل  حمدودة  يجعلها 
ال�سعودية حققت انت�ساًرا بني املهتمني بالدرا�سات التاريخية لفرتة طويلة، غري اأن 

انكفاءها على �سئون اخلليج العربي وتاريخه جعل منها جملة متخ�س�سة.

لكننا يف حقل الدرا�سات التاريخية ال ن�ستطيع اأن نتجاهل حوليات كلية 
االآداب بجامعة الكويت، التي يركز كل عدد منها على مو�سوع حمدد، متيزت 
هذه احلوليات يف درا�ساتها التاريخية باجلديد فقط، بل وبعمق مو�سوعاتها وقوة 
لل�سند  العرب  وفتوح  رود�س  فتح  فتناولت  تطرحها،  التي  لق�ساياها  التحليل 
ومو�سوعات خا�سة بتاريخ املماليك، والتاريخ االأموي والعبا�سي واالأندل�سي، بل 

واملزج بني التاريخ واحل�سارة... اإلخ.

دورية  اأول  ب�سدور  العربية،  التاريخية  الدوريات  لطبيعة  خرق   حدث 
تاريخية رقمية عربية حمكمة هي دورية كان، �سدر العدد االأول منها يف �سبتمرب 
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2008، كمجلة ربع �سنوية، لها قراء كرث على �سبكة االإنرتنت من املغرب للخليج 

العربي، بل ويف اأوروبا واالأمريكتني، متيزت بتنوع مو�سوعاتها، فمن بينها البحوث 
والدرا�سات وعرو�س الكتب واالأطروحات اجلامعية وتقارير عن اللقاءات العلمية، 
اأهمية  اإىل اليوم، وما �ساعد على انت�سارها اعتمادها على  وانتظمت يف �سدورها 
التوا�سل مع جمهور عري�س عرب الربيد االإلكرتوين واأ�سحاب املدونات، واأقامت 
لها جمموعة على موقع Facebook لن�سر اأخبار املتوا�سلني معها من املوؤرخني 
وكتب  االإجنليزية،  باللغة  مو�سوعات  بن�سرها  نوعية  قفزة  قفزت  بل  العرب، 
وتكريت  املو�سل  باحًثا من جامعات  وع�سرين  املئة  على  يزيد  ما  االآن  اإىل  فيها 
وتلم�سان وموؤتة والزقازيق والبلقاء ووجدة والقاهرة وعني �سم�س، ومن العديد من 
انت�سارها توزيعها للعديد من الكتب االإلكرتونية  املوؤ�س�سات العربية، ومما زاد يف 

جمانًا مع اأعدادها خا�سة الكتب اجلديدة.

تكاد تكون اجلراأة يف الن�سر هي ال�سمة املميزة لهذه املجلة الرقمية، ويعود 
الدرا�سات  اإطار  خارج  خرجوا  الذين  ال�سباب  من  عليها  القائمني  اأن  اإىل  هذا 
التقليدية، على غرار مدر�سة عبد اهلل العروي يف املغرب وخالد فهمي يف م�سر، 
نحو  القفز  اأو  التاريخ  فل�سفة  يف  البحث  اأو  واالأنرثوبولوجيا  التاريخ  بني  فاملزج 
فهل  غريها،  عن  �ستميزها  �سمة  هي  التاريخية  الدرا�سات  م�ستقبل  يف  البحث 
جتربة  جناح  على  قيا�ًسا  القادمة،  ال�سنوات  يف  تغيرًيا  التاريخية  الدوريات  ت�سهد 

دورية كان الرقمية؟ 
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منوذج من املجلة:

	 حتت عنوان “التف�سري الفردي للتاريخ” جاءت افتتاحية العدد احلادي •
ع�سر من دورية كان التاريخية؛ حيث حفل العدد مبجموعة من املقاالت 

والدرا�سات الأ�ساتذة وباحثني من العامل العربي:

	 اإ�سبانيا( يف درا�سة • اأوتومنا -  الدكتور حممد املذكوري املعطاوي )جامعة 
التاريخي  اخلطاب  حتليل  والثقافة:  والعوملة  اجلديدة  “الليربالية  بعنوان 

لالأنا على االآخر”.

	 التطبيقية( يف • البلقاء  الروا�سدة )جامعة  الدكتور عالء زهري عبد اجلواد 
مقال بعنوان “نظرية الع�سبية: قراءة معا�سرة يف مقدمة ابن خلدون”.

	 االأ�ستاذة بودالية تواتية )جامعة اإ�سطنبويل - مع�سكر( يف درا�سة بعنوان •
“روؤية ال�سلطة واملجتمع اإىل ال�سناع واحلرفيني يف بالد االأندل�س: ع�سري 

االإمارة واخلالفة«.

	 االأ�ستاذ عمر بكر حممد قطب )جامعة املنيا( يف مقال بعنوان “بيا�سة: •
اأر�س الزعفران االأندل�سي”.

	 الدكتور احل�سني عماري )اجلمعية املغربية للبحث التاريخي( يف درا�سة •
املغرب  تاريخ  كتابة  يف  االإفريقية  الدرا�سات  اإ�سهام  “حدود  بعنوان 

احلديث: قراءة ومالحظات اأولية”.
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	 ر�سوخ • “مدى  بعنوان  مقال  يف  الوادي(  )جامعة  نويوة  واعظ  االأ�ستاذ 
مهدوية ابن تومرت يف خمتلف طبقات املجتمع املوحدي”.

	 االأ�ستاذ الدكتور حممد �سالح ال�سنطي )جامعة جدارا( يف درا�سة بعنوان •
رواية  و�سرًدا:  لغة  العربية  الروائية  البيئة  ت�سكيل  يف  الرتاث  “توظيف 

)توبة و�سليى( ملها الفي�سل منوذًجا«.

	 االأ�ستاذة اآمنة بن من�سور )جامعة تلم�سان( يف مقال بعنوان “دور الق�سيدة •
االأندل�سية يف الدفاع عن الدين”.

	 بعنوان • درا�سة  يف  بلقايد(  بكر  اأبو  )جامعة  بو�سقيف  حممد  االأ�ستاذ 
ونظام التعليم باملغرب االأو�سط خالل القرنني 8 هـ / 9 هـ -  “املدر�سة 

14 م /  15م«.

	 عنوان • مقال حتت  �سم�س( يف  )جامعة عني  زناتي  اأنور حممود  االأ�ستاذ 
حتليلية”. درا�سة  واالأندل�س:  املغرب  علماء  “فهار�س 

	 االأ�ستاذ نور الدين بن عبد اهلل )جامعة زيان عا�سور - اجللفة( درا�سة عن •
الدينية”.  - البيئية  القورارة:  عمارة  ت�سكيل  يف  املوؤثرة  “العوامل 

	 الدكتور ب�سار حممد خليف )�سوريا( يف مقال جديد حتت عنوان “مملكة •
ماري العمورية 1920 – 1760 ق.م”.
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	 االأ�ستاذة �سلبي �سهرزاد )جامعة حممد خي�سر - ب�سكرة( يف مقال بعنوان •
اجلزائرية”. بال�سحراء  الفرن�سي  “االهتمام 

	 العاملية • “الندوة  تقرير عن:  االأ�ستاذة خالدية م�سوي )جامعة مع�سكر( 
لعالقات اجلزيرة العربية بالعاملني اليوناين والبيزنطي”.

	 “املجموعات • عن:  تقرير  االإ�سكندرية(  )مكتبة  عزب  خالد  الدكتور 
املتحفية اخلا�سة يف الوطن العربي”.

ملف العدد بقلم االأ�ستاذ الدكتور عماد اأحمد اجلواهري )جامعة القاد�سية( 
حتت عنوان “روؤى النه�سة يف الفكر العربي: مراجعة نقدية الإ�سكالياتها”.

عن  مبقال  �سم�س(  عني  )جامعة  �سالح  اأ�سماء  الباحثة  العدد  اختتمت 
تاريخ الفن حتت عنوان “احلّرية تقود ال�سعب”.  

لقد حققت دورية كان التاريخية الرقمية على عمرها الق�سري جناًحا يفوق   
الكثري من الدوريات اجلامعية، بالرغم من حمدودية اإمكانياتها، وما �ساعد على 
يكتبون  الذين  املوؤرخني  من  للكويت  املغرب  من  املمتدة  ال�سبكة  تلك  ذلك 

جمانًا.

جملتان  اأنهما  غري  ا،  عربيًّ هامتني  جملتني  اأنتجت  فردية  جهوًدا  اأن  كما 
ورقيتان مما جعل توزيعهما وتاأثريهما حمدوًدا، واأنا اأود اأن اأعر�س جتربتهما:
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مدارات غربية

ب�سدور جملة »مدارات غربية« يف بريوت �سهدت املجالت العربية حتواًل 
ا نحو فهم الغرب، فل�سنوات طويلة ظل االهتمام بالغرب مق�سوًرا على ترجمة  هامًّ
بع�س الكتب ال�سادرة، اأو �سرقة بع�س اإنتاجه ون�سبته اإىل مرتجمه، غري اأن هذه 
اإيجاد و�سيط مو�سوعي وعلمي،  الغربي واجتاهاته من خالل  املجلة تقدم الفكر 
تطور  على  التعرف  العربي  العامل  يف  والقراء،  واملثقفني  والطالب  للقراء  يتيح 
تاأثري  التحوالت من  لفهم هذه  ملا  احل�سارية،  وفهم حتوالتها  الغربية،  املجتمعات 

على اجتاهات التطور يف العامل.

االهتمام  نحو  اأي�ًسا  املجلة  تنحو  خا�سة،  ب�سفة  العربي  العامل  ويف 
الرئي�سية  االجتاهات  ر�سد  خالل  من  وذلك  والدولية،  االإقليمية  بالق�سايا 
عالقات  مت�س  التي  اجليو-�سرتاتيجية  التعقيدات  وحتليل  االأحداث،  حلركة 
الغرب بال�سرق. كما تتجه نحو تعريف القارئ العربي مبنجزات التقدم العلمي 
التوا�سل يف  اآليات  ا�ستيعاب  على  مركزة  املعلوماتية  الثورة  وبخا�سة  الغربي، 

�ستى املجاالت املعرفية.

تعالج  دورية  كرا�سات  ون�سر  وتعريب  برتجمة  غربية  مدارات  تقوم  كما 
امل�سرتكة  امل�سلحة  اإطار  ا�سرتاتيجي يف  طابع  ذات  ومقاالت  واأبحاًثا  مو�سوعات 
وباالتفاق والتعاون مع موؤ�س�سات ومراكز درا�سات واأبحاث تعمل يف اأوروبا واأمريكا 
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ال�سمالية. مدارات غربية جتربة فريدة قام عليها اأفراد واعون باأهمية ر�سالتها ولي�س 
موؤ�س�سات ر�سمية.

ما �سبق يعد تعريًفا باملجلة وفل�سفتها، واإذا كان هناك اإدراك منا باأهميتها، 
فهذا يعود اإىل جدية ثمانية اأعداد قمت مبتابعتها �سدرت من املجلة، غري اأن اأول 
نقطة توؤخذ على املجلة حمدودية توزيعها، فهي على اأهميتها فتوزيعها يكاد يكون 
موقعها  اإىل  تو�سلت  ملا  ع�سوائية  ب�سورة  االإنرتنت  على  البحث  ولوال  حمدوًدا، 
ال�سيد(  )ر�سوان  الدكتور  �سديقي  من  طلبي  ثم   ،www.madarat.net وهو 
اإح�سار اأعداد منها اإيّل من بريوت، اأما ثاين املاآخذ فهو غلق امل�ساركات فيها على 
اال�ستفادة من  روح  املجلة  �سيفقد  ما  ولعل هذا  اللبنانيني،  والكتاب  املرتجمني 
املجلة،  ال�سرقية والدول اال�سكندنافية عن  اأوروبا  االنت�سار، وثالث ماأخذ غياب 
وهي لي�ست الوحيدة التي تقع يف هذا اخلطاأ بل كل املجالت الثقافية العربية تقع 
فيه، فنحن مازلنا مبهورين بثقافة اأملانيا وبريطانيا وفرن�سا وهولندا واليونان واإيطاليا، 

وح�سرنا اأنف�سنا يف اإطار �سيق مل ن�ستطع اخلروج منه اإىل اليوم.

غري اأن الذي يح�سب للمجلة كثري، منه تناولها لق�سايا �سائكة تفتح االأذهان 
على ما يدور يف الغرب، مثل وجهات النظر وال�سيا�سات االأوروبية حيال ال�سرق 
االأو�سط، فقدمت لنا املجلة حتليل )كري�ستني اآرليك( وهي اإخ�سائية اأمريكية يف 
لدائرة  التحليل كان مقدًما  والدفاع، هذا  اخلارجية  وال�سئون  االأوروبية،  ال�سئون 
االأبحاث يف الكوجنر�س االأمريكي، يربز هذا التحليل الروؤية االأمريكية للموقف 
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جتاه  اخلارجية  االأوروبية  ال�سيا�سة  دور  منو  االأو�سط، خا�سة  ال�سرق  االأوروبي من 
العديد من الق�سايا التي �سارت حمل جدل وخالف بني الطرفني، فاأوروبا ت�سعى 
اجليو�سيا�سية  م�ساحلها  عن  ف�ساًل  مايل،  كمانح  قدرتها  مع  يتنا�سب  دور  للعب 
التي ترتبط بقربها من مناطق التوتر يف ال�سرق االأو�سط، والتحليل يك�سف روؤى 

ال�سك اأنها هامة ل�سناع القرار ال�سيا�سي العربي.

الفرن�سية،  رين  جامعة  يف  الباحث  اأ�سكافر(  بيار  )جان  اأي�ًسا  لنا  ك�سف 
كيف تهيمن الواليات املتحدة على اأوروبا ب�سكل قد يبدو م�ستغربًا بالن�سبة لنا 
منظمة  بقواعد  التقيد  االأوروبي  الد�ستور  م�سروع  يقر  العربية؛ حيث  الدول  يف 
قوة خارجية  اإىل  اخل�سوع  �سمًنا  يعني  ما  وهو  االأطل�س،  العاملية وحلف  التجارة 
وجود  مع  خا�سة  اأرا�سيها،  على  اأوروبا  ل�سيادة  اجلذري  االختزال  عنه  ين�ساأ 
احلرب  انتهاء  بعد  االأوروبية حتى  االأرا�سي  على  االأمريكية  الع�سكرية  القواعد 

الباردة، ف�ساًل عن �سبكات التج�س�س االأمريكية الوا�سعة يف اأوروبا.

يف  واالأقليات  الغرب،  بعني  االإ�سالم  ومنها  وملفاتها،  املجلة  اأعداد  اإن 
والعراق  الدميقراطية،  وملحمة  امل�سحورة،  االإمرباطورية  واأمريكا  املغلقة،  قالعها 
تعد  �سك  بال  كلها  وروحه،  الغرب  عقل  واليهودية  والتاريخ،  اجلغرافيا  حرب 
مراجع هامة الإدراك ما يدور حولنا، اإن مثل هذه املجالت على قلتها تاأتي لتكون 
التي  اأو  الثقافة،  ال�سللية  اأو املجالت  الهابطة  الزاد و�سط غثاء من املجالت  هي 

اأ�سابها الركود.
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اأمكنة

�سكندرية  والأنها   .1999 عام  باالإ�سكندرية  ولدت  جديدة  فكرة  اأمكنة 
الن�ساأة مل حتظ كغريها من املجالت الثقافية باأية عناية تذكر. فكثرية هي املجالت 
اأو عن موؤ�س�سات ر�سمية، لكن معظمها �سيختفي  اإما ممولة  التي ت�سدر  الثقافية 
دون اأن يوؤ�س�س لروؤية جديدة. اأمكنة توؤ�س�س لروؤية متكاملة تقوم على تقدمي �سور 
للتحول من خالل املكان والزمان يف احلياة الثقافية باأ�سلوب �سل�س ر�سيق، فهي 
تهتم بالكتابات التي تتناول املكان: ثقافته، وتاريخه، والنا�س الذين �سنعوا هذا 
اأو بحكم تواجدهم به، واخل�سو�سية الفنية لهذا املكان،  باإرادتهم  التاريخ، �سواء 
ولكنها  قبل،  من  الفن  بها  مق�سوًدا  يكن  مل  عادية  ممار�سات  من  تكونت  التي 
اإح�سا�سنا  ترتيب  نعيد  جتعلنا  التي  اجلديدة  الظروف  بحكم  االآن  ا  فنًّ اأ�سبحت 
بالفن. املهم اأن تت�سم تلك الكتابات بتحليل اأدبي لهذه النقاط التي مت ذكرها 
اأ�سلوبها  يت�سم  رمبا  املكان،  تعرف  اأن  ميكن  التي  الالنهائية  النقاط  من  غريها  اأو 
اأن االأ�سلوبية التي يدعمها الوعي  بقدر من املرونة ي�سمح لها بتغري �سكلها. اأي 
والفن  االأدب  يف  والتوجه  االأداء  يف  خا�س  اإبداع  خللق  املنفذ  هما  ال�سخ�سي 
دون االعتماد على اأ�سكال �سابقة للتعبري. رمبا هناك اإح�سا�س اأو حد�س ي�سري اإىل 
اأو ال�سرد هو يف حد ذاته رغبة يف عدم و�سع  اأن دخول احلياة من باب احلكاية 
نهاية ماأ�ساوية، فاحلكاية مازالت م�ستمرة. رمبا يف ت�ساعيف احلكاية نف�سها تكمن 
ال�سرد،  �سكل  قبل يف  مهملة من  كانت  �سروط  احلياة،  مع  لعمل جدل  �سروط 
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ويف حياة االأبطال اأنف�سهم. اإنها حكاية على احلكاية القدمية. �سرية ذاتية للحياة 
بكل تفا�سيلها ومكوناتها وموادها. من قبل كانت احلكاية من اأجل البطل؛ ذاته، 
هواج�سه. االآن تغري ال�سياق الذي ميكن اأن يعي�س فيه البطل، فبجانب املجتمع 
عالقة  كثرًيا،  اإغفالها  مت  التي  الطبيعة  هناك  اأ�سبحت  االجتماعية  والعالقات 
جديدة معها؛ لريد هذا املكون الغائب االعتبار حلرية وجودية اأ�سيلة تخ�س كل 

فرد على حدة، وتعطيه احلق يف تف�سري حياته.

بالتاأكيد هناك بحث اأنرثبولوجي اأ�سبح يتخلل االإبداع االآن، وهناك اأ�سباب 
كثرية له، منها الرغبة يف فتح اأفق جديدة للتجربة املاأزومة الإن�سان املدينة؛ لت�ستوعب 
جتارب واأمناًطا خمتلفة؛ منها تعدد م�سادر املعرفة ومنها ال�سك فيما اأجنز ومنها اأي�ًسا 
الدفاع عن خ�سو�سية ما يف الثقافة التي نعي�سها. حركة مزدوجة للداخل واخلارج. 
رمبا االأنرثبولوجيا كانت لها ن�ساأة ا�ستعمارية. ولكن هذا العلم اأ�سبح له وجه اآخر 
جتاوز ال�سبب الذي ن�ساأ من اأجله، وهو الرحلة وراء ثقافتك وثقافة االآخرين. االآن 
كل ما �سينق�س من ذاكرتنا، رمبا لن يعود مرة اأخرى، ونفقده اإىل االأبد؛ ال�سينما، 
امل�سرح، الفن الت�سكيلي، الكتابة، الرغبة يف املعرفة، جميعها كونت املكان االآخر 
اأن تكون لنا  اأن نحافظ على  اأنف�سنا واأحالمنا ملا�سينا. املهم االآن  الذي نرى فيه 
حكاية. وتطبيًقا لروؤية هذه املجلة لالأمكنة نر�سد معها ت�سورها لفندق �سان �ستفانو 
اأ�سهر فنادق االإ�سكندرية وما حدث له يف رائعة و�سفية لهالة حليم حتمل اأبعاًدا 
فكرية وثقافية، ور�سًدا لتحوالت املجتمع امل�سري منذ ع�سر اأ�سرة حممد علي اإىل 
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1998 . و�سجل كل  1886 وهدم عام  ع�سرنا احلايل؛ حيث �سيد الفندق عام 
حتوالت م�سر ال�سيا�سية، هذا الفندق اأقيم مل�ساهري ال�سيا�سة واالأدب والثقافة يف 
م�سر والعامل، مثل اأم كلثوم وطه ح�سني وم�سطفى با�سا النحا�س واأنور ال�سادات 
العربية  القومية  التحول نحو  الروائي الربيطاين فور�سرت وغريهم، واأدى  واالأديب 
1964 كعالمة على  العام  ليناف�سه يف  باالإ�سكندرية  فل�سطني  فندق  تاأ�سي�س  اإىل 
التحول من راأ�سمالية زوار هذا الفندق اإىل روح �سيا�سية جديدة. والرتباط فندق 
فل�سطني مبوؤمتر القمة العربية باالإ�سكندرية عام 1964، عقدت حمادثات ال�سالم 
يف ال�سبعينيات بني م�سر واإ�سرائيل يف فندق �سان �ستفانو. والأن اخل�سخ�سة هي 
ال�سرية االقت�سادية يف الت�سعينيات هدم الفندق ليحل حمله بناية من طراز مَتَنَّت 
الكاتبة اأال يطلق عليها ا�سم �سان �ستفانو. وال ترتك املجلة احلكاية ال�سعبية بل نراها 
تركز عليها �سمن ما تركز عليه يف مادتها الثقافية؛ حيث تركز احلكاية ال�سعبية – 
مركزة - على املفهوم الذي تتبناه احلكاية وحتاول تقدميه، وتثبيته داخل اجلماعة 
ال�سعبية التي تتوجه اإليهم، باعتبارهم الهدف االأ�سا�سي من عملية ال�سرد عليهم؛ 
تق�سده  ما  هو  اجلماعة  قبل  من  عليها  واملتفق  بالقيم  اأ�سا�ًسا  املرتبط  املفهوم  هذا 
احلكاية مبا�سرة، دون لف اأو دوران اأو غمو�س. وعندما تقدم احلكاية مفهوًما معيًنا 
مثل “االأمانة” - االأ�سل – العالقات العائلية )االأخت واالأخ( فاإنها تقدم اجلزاء 
املتناق�سني  الطرفني  �سديدة  بب�ساطة  نلمح  اأن  ون�ستطيع  عقابًا،  اأو  مكافاأة  كان  اإذا 

داخل اإطار احلكاية ال�سعبية. 
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كما اأن جملة مثل جملة “عامل الفكر” هي الو�سيط االأعلى من املجالت 
التي تكت�سف االأجيال اجلديدة من املفكرين  العامة كالعربي والهالل  الثقافية 
على  ال�سبعينيات  اأوائل  يف  طرح  من  اأول  فهي  عديدة،  جماالت  يف  والعلماء 
م�ستقبل  يف  االآلية  احلا�سبات  �ستطرقه  الذي  الدور  العرب  واملثقفني  العلماء 
يف  حتى  والت�سحر،  النووية  كالطاقة  ح�سا�سة  مو�سوعات  عاجلت  كما  العامل، 
جمال الدرا�سات االإن�سانية قدمت للثقافة والعلم يف الوطن العربي الكثري حني 
كان يتوالها الدكتور اأحمد اأبو زيد ومن بعده الدكتور اأ�سامة اأمني اخلويل. حني 
ا من  ا االآن، فقدت الثقافة والفكر العربي رافًدا هامًّ توارى دور هذه املجلة ن�سبيًّ

روافد العلم يف املنطقة العربية.

املجالت الثقافية

مازالت جملة العربي الكويتية ترتبع على عر�س املجالت الثقافية العربية، 
فهي منذ حلظة والدتها ولدت عربية الطابع وقدمت خدمات جليلة للثقافة العربية، 
لكن االآن نحن اأمام حالة جديدة هي ظهور جمالت ثقافية رقمية على نحو جملة 
عن  اجلزائريني  املثقفني  عزلة  ن�سكو  ظللنا  طويلة  فل�سنوات  اجلزائرية،  »الثقافة« 
الوطن العربي، لكن العامل الرقمي اأتاح لنا اإطاللة جيدة على الثقافة اجلزائرية، 
هذه  فاأنهت  عالية،  تكلفة  ودون  املدين،  الثقايف  املجتمع  من  من خالل جمهود 
ما  االآن  ون�ساهد  بل  الثقافية،  االإ�سدارات  اجلزائرية  الثقافة  وزارة  املجلة احتكار 

ميكن اأن ن�سميه “املثقف امل�ستقل”.



21

“عامل  فمجلة  ا،  عربيًّ نفتقدها  املجالت  من  نوع  هناك  لالأ�سف  لكن 
و”املخطوطات  و”ف�سول”،  العراقية،  “املورد”  وجملة  الكويتية،  الفكر” 
العمق فيما تن�سره، والتي تظهر  التي تنحو نحو  العربية” وغريها من املجالت 
لنا مفكرين وفال�سفة ومبدعني، هذه املجالت تعرثت يف ال�سنوات االأخرية، اإما 
ذات  ل�سيق  الفكر” اأو  “عامل  غرار  على  املوؤ�س�س  الرواد  لتواري جيل  نتيجة 
اليد يف التمويل والتوزيع على الرغم من جودتها مثل حالة جملة “املخطوطات 
املتتالية  احلروب  ب�سبب  اأو  العربية،  املخطوطات  معهد  ي�سدرها  العربية” التي 

مثل جملة “املورد”.

فاإذا كانت هذه املجالت ترتاجع فكيف لنا اأن نتحدث عن طبقة جديدة 
اإما  ي�ستطيعون  ممن  امل�ستوى  رفيعي  واملثقفني  والعلماء  والفال�سفة  املفكرين  من 
اإن  امل�ستقبل؛ حيث  ا�ست�سراف  اأو  الراهنة  االأو�ساع  نقد  اأو  روؤى جديدة  تقدمي 

هذه املجالت:

- �ساحة الكت�ساف هوؤالء.
- �ساحة لطرح الروؤى اجلديدة.
- تتالقح فيها الروؤى واالأفكار.

- ت�ساهم يف تيار الثقافة العاملية.
- تبني للم�ستقبل.
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كلفة هذه املجالت يقع عبوؤها على الدول واملوؤ�س�سات احلكومية اأو املراكز 
اإمكانيات الإقامة جملة  البحثية، فتجربة »عامل الفكر« التي وفرت فيها الكويت 

فكرية ل�سناعة املعرفة يف الوطن العربي جديرة بالتكرار.

هل لدينا �سناعة ن�سر؟

البع�س  من  م�ستغربًا  يبدو  العربي،  الوطن  يف  الن�سر  ق�سايا  طرح  اإن 
وم�ستهجًنا من البع�س؟ ومثار تعجب من اآخرين؟ لكن احلقيقة املرة التي اأريد 
اأن اأ�سدم بها القارئ اأنه ال توجد �سناعة ن�سر يف الوطن العربي، بل يوجد لدينا 
طباعون للكتب، وهيئات ودور تعي�س على مرياث قدمي، اأو بالدفع  امل�ستمر من 
دعم الدولة، اأو تقتات على ن�سر الكتاب اجلامعي، اأو ت�ستغل حفنة مما تبقى من 

اأ�سماء عربية المعة يف عامل الكتابة، دون اأن تخرج اأجيااًل جديدة. 

حقيقة االأمر اأنه ال يوجد نا�سر يحمل هذه ال�سفة ب�سدق �سوى عدد قليل 
مبا  وعي  ودون  م�سبقة،  دون خطط  ين�سرون  نا�سرون  ذلك  وغري  الن�سر،  دور  من 
ين�سرون وملاذا ين�سرون �سوى املك�سب املادي الذي اإن قل ت�سارعوا لل�سكوى من 
اإحدى الدور  اإقبال عليها من اجلمهور. هذه  ركود �سناعتهم؛ الأن ب�ساعتهم ال 
التي تن�سر ما يعرف بالكتاب االإ�سالمي، فاإذا ركد تتحول فجاأة ودون مقدمات 
لن�سر كتب عن الزينة واجلمال والتخ�سي�س واملطبخ واإ�سالح ال�سيارات، بل ترى 
اإحدى الهيئات املخت�سة بن�سر الكتب تن�سر مقاالت ال تقراأ ل�سحفي اأو �سحفية 
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من باب املجاملة يف هيئة كتاب؛ ليح�سل على حفنة من االأموال؛ ليتحول بعدها 
بوق دعاية لهذه الهيئة. بل نرى طامة كربى حني ُتْهَدُر اأموال طائلة يف مو�سوعات 
مطب  ا�سرتاها يف  من  كل  وليقع  الزمن،  عليه  تقادم  معلومات  من  فيها  ما  كل 
معلومات تغريت وتواريخ مل تعد �سحيحة، بل نرى اإحدى دور الن�سر ت�ستجدي 
دولة خليجية بطبع مطبوعات تروج ل�سيا�ساتها. عجًبا اإذن حني نرى نا�سًرا يتعر�س 
ملوؤلف باإذالله لكي ين�سر له كتابًا، بل يدفعه لكي ي�ساركه يف تكاليف طباعته. 

بعد كل هذا هل مازال لدى القارئ �سك اأن لدينا �سناعة ن�سر؟

يف  الراهن  الو�سع  ت�سخ�س  حقيقية  اإجابة  اإىل  ا  فعليًّ بحاجة  ال�سوؤال  هذا 
الوطن العربي وتقدم احللول لرتدي هذا الو�سع وا�ستمرارية ترديه ب�سورة مذهلة 

يوًما بعد يوم.

طرف  يف  للم�سكلة  اختزال  فيه  اأمر  امل�سئولية  بعينها  جهة  حتميل  اإن 
واحد دون بقية االأطراف، لكن هذه االأطراف البد واأن نتعرف عليها، وهي 

كما يلي:

هيئات الكتب الر�سمية، واحتاد النا�سرين العرب، واحتاد الكتاب العرب، 
ودور  والتطبيقية،  اجلميلة  الفنون  وكليات  املختلفة،  االإعالم  وو�سائل  وال�سحف 
الن�سر العامة واخلا�سة، وغرف �سناعة الطباعة واملطابع، ووزارات املالية، ووزارات 

ال�سناعة مل�سئوليتها عن �سناعة الورق.  
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احلقيقة  وهذه  املظلم  الكابو�س  هذا  و�سط  يف  هناك  فاإن  للحق  واإحقاًقا 
املفجعة، جتارب ن�سر ت�ستحق اأن ن�سيد بها الأن النقد ملجرد النقد ال جدوى منه، 
للكتاب جنحت  العامة  امل�سرية  الهيئة  ففي  واجب،  ال�سارد  ال�سوء  بع�س  واإبراز 
�سل�سلة تاريخ امل�سريني يف �سد فراغ كبري يف التاريخ امل�سري، وقدمت موؤرخني 
�سبابًا لل�ساحة الثقافية امل�سرية والعربية، حتى اأ�سحت مرجًعا ال غنى عنه الأي 
باحث، خا�سة مع بيعها ب�سعر زهيد، وما جعلنا ن�ستثنيها هنا هو وجود منهج علمي 

وا�سح يف اختيار مو�سوعاتها بغ�س النظر عن ماهية املوؤلف؟ 

للثقافة  االأعلى  املجل�س  ينفذه  الذي  للرتجمة  القومي  امل�سروع  هناك 
يف م�سر، والذي �سيوؤدي اإىل تنوع اللغات املرتجم منها اإىل العربية. وقد دفع 
تنوع املو�سوعات املرتجمة، واحلر�س على اجلدية يف كل ما ين�سر، دفع هذا 
وقد جنح  العربية.  الثقافية  ال�ساحة  على  مرموقة  مكانة  يحتل  لكي  امل�سروع 
امل�سروع يف تخريج جيل جديد من املرتجمني ال�سباب �سيكون لهم اأثر كبري 
يف ال�سنوات القادمة، واملدقق يف امل�سروع يجد اأنه يتطور عاًما بعد اآخر، وها 
هو قد ن�سر خالل العامني املن�سرمني كتًبا يف العلوم التطبيقية ولي�س فقط يف 

االإن�سانيات.

يف  �سواء  الكويت  يف  واالآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س  جتربة 
�سل�سلته الرائعة عامل املعرفة التي تعد اأف�سل ما ين�سر على م�ستوى الوطن العربي، 
اأو �سل�سلة روائع االأدب العاملي التي بداأت بروائع امل�سرح العاملي، كما اأن حر�س 
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بعناية  املو�سوعات  واختيار  الدقة  على  الكويت  يف  الن�سر  برامج  على  القائمني 
فائقة، جعل �سال�سل الن�سر الكويتية ذات م�سداقية عالية. 

تعد �سناعة الكتاب عملية معقدة ومركبة يف جمملها، تتطلب من اأي دار 
ن�سر اأن تعمل وفق اآليات هذه ال�سناعة، ب�سورة من�سبطة و�سليمة، فهناك مرحلة 
حتدد فيها الدار جمالها كنا�سر هل هي نا�سر متخ�س�س اأم نا�سر عام اأم نا�سر يجمع 

االثنني مًعا. وهو ما متثله كربيات دور الن�سر الدولية. 

الن�سر، وهو يف الوطن العربي عملة  تلي هذه املرحلة حتديد دور م�ست�سار 
ا بحركة الن�سر، لديه خربة بكافة  نادرة، من املفرت�س فيه اأن يكون مثقًفا وقارئًا ملمًّ
مراحل �سناعة الكتاب، ي�ستطيع اأن يقيم العمل املقدم له ب�سورة �سليمة، دوره 
املادة  على  تعديالت  اإدخال  يطلب  الذي  املقيم  دور  بل  املتلقي  دور  لي�س  هنا 
اأو مادة  املقدمة له، وهو يوجه املوؤلف لكي يجعل من كتابه مادة �سيقة مقروءة، 
علمية رزينة، ويوجه بعد ذلك م�سمم الكتاب، ويحدد اجلمهور امل�ستهدف منه، 
والكمية املفرت�س طباعتها، ولكي نخ�سع املوؤلف لراأي م�ست�سار الن�سر وما يطلبه 
من تعديالت واإ�سافات اأو اخت�سارات، فالبد اأن ن�سمن حقوق املوؤلف، وهي غالًبا 
حقوق مهدرة يف م�سر والوطن العربي، بل يتعدى دور م�ست�سار الن�سر ذلك يف 
دور الن�سر الكربى اإىل اأن يطلب من موؤلف اأو عدة موؤلفني الكتابة يف مو�سوعات 
بعينها يرى اأنها �ستكون اأكرث رواًجا، اأو اأن حركة الن�سر تفتقدها ب�سدة. ويف كثري 
من االأحيان ي�سعى اإىل كتاب حمددين لكي ينفذ من خاللهم خطة ن�سر يرى 
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النوعية  هذه  مثل  معقولة.  اأرباًحا  بها  يعمل  التي  للدار  �ستحقق  التي  هي  اأنها 
التي حتقق يف  املدرو�سة هي  الكتب  ت�سويق  ف�ساًل عن خطط  امل�ست�سارين،  من 
الواليات املتحدة واأوروبا واليابان مبيعات للكتب باملاليني؛ الأن النا�سر هنا يعترب 
عملية الن�سر �سناعة متكاملة، بل نرى بع�س النا�سرين يف الغرب يدفعون جزًءا 

من حقوق كتابهم مقدًما الأنهم يرغبون يف ن�سر موؤلف يعده هذا الكاتب. 

ما  فدائًما  العربي،  الوطن  واملوؤلف يف  النا�سر  بني  العالقة  اإىل  يقودنا  هذا 
االإن�سان  املوؤلف، ذلك  نن�سى حقوق  ما  دائًما  الن�سر، لكن  نتحدث عن حقوق 
الذي يبذل من جهده ووقته لكي يبدع لنا موؤلًفا، ال ينال منه ما يوازي جهده من 
املال، بل ي�سعى بع�س النا�سرين اإىل اعتبار جمرد الن�سر ملوؤلف ما، اأن الن�سر يف 
حد ذاته مك�سب له، بل ي�سطر بع�س املوؤلفني اإىل الدفع للنا�سرين لكي ين�سروا 
لهم. من هنا يجب اإخراج قانون حلفظ حقوق املوؤلف، كما اأخرج قانون يحكم 
ب�سناعة  لنهو�س حقيقي  بداية  �سيكون  القانون  هذا  وامللحنني،  املطربني  حقوق 
الكتاب، ويكون هناك عالقة عقدية حمددة، يحمي فيها القانون حقوق الطرفني 
اإن  النا�سر واملوؤلف، يلتزم خاللها النا�سر بالك�سف عن حجم مبيعاته احلقيقية. 
احرتام حق املوؤلف �سيجعل منه مبدًعا يحرتم جمهوره املخاطب، و�سيجعل لنا 

حقوًقا نحا�سبه من خاللها على ما ين�سره ويبدعه. 

هنا نرى اأن دور احتاد الكتاب العرب غائب، فهو ال يوؤدي دوره يف حماية 
اأع�ساء االحتاد لي�سوا  اأن ن�سف  اإقرارها وهي  اإن هناك حقيقة يجب  املوؤلف، بل 
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وهناك  القيد،  جلنة  لدى  والوا�سطة  املح�سوبية  خالل  من  اإليه  ان�سموا  بكتاب، 
مفهوم خاطئ، وهو اعتبار ع�سوية االحتاد مقت�سرة على االأدباء وكتاب ال�سيناريو، 
فهناك مبدعون يف غري هذين املجالني، لديهم موؤلفات رائجة وقراء كرث، قد رف�ست 
ا�سرتاكاتهم  �سداد  عن  وتوقفوا  منت�سبني،  اأع�ساء  اعتربوا  اأو  لالحتاد  ع�سويتهم 
لالحتاد، فمتى يدافع االحتاد عن الكتاب؟ وهل االحتاد يف ظل التغريات املتالحقة 
�سيكون هو احل�سن الذي ياأخذ على عاتقه البحث عن حقوقه لدى النا�سرين، 
اإليه؟ هل �سي�سحح دوره  املوؤلفني؟ هل �سي�سعى االحتاد ل�سم الكتاب  وحقوق 
ومفهوم هذا الدور؟ هذا ما �ستجيب عنه االأيام القادمة. ف�ساًل عن حتدي الكتاب 
الروايات  لن�سر  عربية خم�س�سة  مواقع  من خالل  الرقمي  العامل  املوجودين يف 
احتاد  لدى  لهم حقوق  كتابًا  هوؤالء  يعد  هل  املقاالت،  اأو  الق�سرية  الق�س�س  اأو 

الكتاب العربي، اأو االحتادات الوطنية.

ما �سبق يقودنا اأي�ًسا اإىل ت�سنيف ما ين�سر من كتب، و�سنجده كما يلي:

مطبوعات بهدف تلبية رغبات قراء بعينهم، وهي كتب اخلدمات كاملطبوعات 
التي تتناول االأمرا�س الطبية وعالجها بطريقة ب�سيطة، وكتب الديكور واالأزياء 

واملو�سة، وكتب  احلا�سب االآيل وبراجمه.

مطبوعات بهدف اال�ستخدام اجلامعي، وتعي�س عليها ن�سبة كبرية من دور 
الن�سر امل�سرية والعربية. 



28

مطبوعات للن�سر العام الثقايف والعلمي واالأدبي وهي متثل الن�سبة االأقل 
بني كل ما �سبق على عك�س العامل كله.. ومنها املطبوعات ال�سيا�سية كاملذكرات 

والكتب التي حتلل االأحداث ال�سيا�سية. 

بني كل ما �سبق تقف ال�سال�سل ال�سهرية اأو االأ�سبوعية، واأبرزها يف م�سر 
اقراأ وتاريخ امل�سريني وكتاب الهالل وكتاب اليوم، وقدميًا املكتبة الثقافية.

وتثقيف  وترفيه  ت�سلية  و�سيلة  الكتاب  هل  هنا،  �ساأطرحها  ق�سية  هناك 
مل  لذا  للكتاب؛  �سر�سة  مناف�سة  هناك  اأن  يدركوا  مل  النا�سرين  معظم  وتعليم؟ 
الكتالوجات  على  يقت�سر  اجليد  االإخراج  اأن  ظنوا  باإخراجه حتى  كثرًيا  يهتموا 
وكتب الفنون واالأطفال، واأهملوا �سكل الكتاب العادي يف حد ذاته، فلم ي�سبح 

�سلعة جذابة تلفت االنتباه.

والطبعة  الفاخرة  والطبعة  ال�سعبي  والكتاب  الفاخر  الكتاب  هناك  اإن 
ال�سعبية. حقيقة االأمر اإن معظم دور الن�سر ال تعرف مثل هذه الت�سنيفات؛ الأن 
الكتاب  ت�سويق  بدرا�سة  يقوم  من  لديها  يوجد  وال  الكتاب،  اإخراج  هو  دورها 
والبحث عن رغبات القراء، فالكتاب امل�سور الذي ي�ساهد ويقراأ من قبل العائلة 
يف امل�ساء غري متوافر يف �سوق الكتاب العربي Coffee Book Table، ف�ساًل 
وال�سركات ال  فالبنوك  الكتاب  املوؤ�س�سات االقت�سادية ال تدعم �سناعة  اأن  عن 
اأنه  كما  الغرب،  يف  يحدث  كما  للعمالء  اإهداءاتها  قوائم  �سمن  الكتاب  تعترب 
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على اجلانب االآخر فاإن ال�سفحات املتخ�س�سة يف عرو�س الكتب وبرامج التلفاز 
املتخ�س�سة يف عرو�س الكتب يف جمملها اإما خربية اأو متيل اإىل املجاملة، ف�ساًل 
عن اأن روح النقد ظلت بعيدة عن عرو�س الكتب، هذه الروح تبني للقارئ ملاذا 

هذا الكتاب متميز عن غريه، اأو ملاذا قراأه ال�سحفي للقارئ؟

اإن طرح الت�ساوؤالت وحماولة االإجابة عنها هي التي �ستخلق اهتماًما باأي 
ن�سرها ت�ساعد كثرًيا  ال�سحف قبل  باأكملها يف  ن�سر كتب  اأن ظاهرة  كتاب، كما 

ا من ال�سحافة العربية.  على رواجها. وهي ظاهرة �سبه خمتفية حاليًّ

ف�ساًل عن اأن املكتبات العامة ال توجد لديها �سيا�سة اقتناء وا�سحة وحمددة 
العالقة  امل�ستقبلية. وتبقى  الن�سر على حتديد براجمها  تزويد ت�ساعد دور  وبرامج 
اإىل مناق�سة  ت�ساوؤالت كثرية حتتاج  الرقمي حمل  الورقي والكتاب  الكتاب  بني 

منف�سلة.

هل انتهى ع�سر املكتبات؟

ملعارفها  ونهو�سها، خمزنًا  ال�سعوب  ارتقاء  رمًزا داالًّ على  املكتبات  ُعّدت   
ح�سانة  وكاأنها  والعلماء،  واالأدباء  واملفكرين  املثقفني  الحت�سان  ومكانًا  وكنوزها، 
تفرخ وتنمي لنا اأجيااًل جديدة منهم؛ لذا حر�ست ال�سعوب على اأن يكون لديها 
مكتبات قومية، واأخرى ذات اخت�سا�سات يف علوم بعينها، وغريها لن�سر الثقافة يف 
اأ�سبح هناك  املدن والقرى، لكن يف ع�سر االإنرتنت ومع ظهور املكتبات الرقمية، 
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ت�ساوؤالت عديدة حول ماهية هذه املكتبات، كما اأن ال�سيل الغزير بها من  املعلومات 
واملعارف هل يهدد الهوية الثقافية؟ وهل انتهى ع�سر املكتبات التقليدية؟

تعرف املكتبات الرقمية باأنها جمموعة من املعلومات اخلا�سعة الإدارة منهجية، 
رقمية،  �سيغ  يف  املعلومات  اختزان  خالل  من  معرفية،  خدمة  تقدمي  اإىل  تهدف 
واإداراتها، ومن ثم اإتاحتها عرب �سبكة من احلا�سبات. من املهم هنا التفريق بني ال�سيل 
املتدفق من املعلومات اإىل احلا�سب االآيل الأي �سخ�س يف منزله، وبني اإدارة املعلومات 
عرب �سبكة االإنرتنت، فاالأوىل تعني الع�سوائية والثانية تعني اأن هناك من ينظم هذه 

املعلومات ويدققها وميح�سها قبل اأن ت�سبح ذات م�سداقية لدى من يتلقاها.

نحو  اليوم  العامل  بداأ يف  �سباًقا  هناك  اأن  نوؤكد  اأن  امللّح  من  بات  هنا  من 
نوعية جديدة من اأدوات تكوين املعرفة الب�سرية لي�س عرب الورق، لكن عرب �سبكة 
االإنرتنت، ومن �سيكون له وجود حقيقي مدار ب�سكل جيد، ف�سيكون له بالفعل 
اأن مفهوم  القادمة، فهل هذا يعني  ال�سنوات  العاملية خالل  الثقافة  م�ستقبل يف 

املكتبات بات حوله نقا�س جديد؟   

حتدث  جذرية  حتوالت  فهناك  منطقية،  �ستكون  بنعم  االإجابة  اأن  ال�سك 
االآن، اأدى بع�سها اإىل ت�سكيل احتاد دويل للمكتبات الرقمية)DLF(  يف مقابل 
اجلامعية  املكتبات  ي�سم  فاالأول   ،IFLA )التقليدية(  للمكتبات  الدويل  االحتاد 
يف الواليات املتحدة واملكتبة الربيطانية وجامعة اأك�سفورد ومكتبة االإ�سكندرية، 
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وهم ي�سعون جميًعا من خالل معايري �سارمة نحو خلق جمتمع مكتبي افرتا�سي 
جمتمع  فهو  الثاين  اأما  االإنرتنت،  �سبكة  على  االإن�سانية  للمعرفة  وعاًء  ي�سكل 
املكتبات التقليدية الذي يرتكز على مفهوم املكتبات الوطنية التي تقوم بخزن 
وفهر�سة وحفظ االإ�سدارات الوطنية وغريها من اأوعية املعرفة، الفرق بينهما �سا�سع 
مياثل الفرق بني الورق واحلا�سبات االآلية؛ فاالأول انت�ساره حمدود مقارنة بالثاين، 
ويتجدد،  يتدفق  �سيل  الثاين  ثانية.  كل  يتجدد يف  بيت  كل  يوجد يف  والثاين 
ت�سكل  اأوراق  جمموعة  كل  مرتابط؛  غري  وحيد  وعاء   - الورق  وهو   - واالأول 
هناك  الثاين  النوع  لكن يف  اإح�ساءات،  اأو  اأو جداول  اأ�سكااًل  اأو  �سوًرا  كتاباته 
ترابط بني الن�س وال�سورة وال�سكل واجلدول ف�ساًل عن االأفالم، وهنا ميكن تغيري 
وينقدها،  القارئ  معها  يتفاعل  اأن  املمكن  من  م�ستمرة،  ب�سورة  وحت�سينها  املادة 
الفرق هنا هو الفرق بني جمود املعرفة التي يحملها الورق وحيوية التفاعل مع 

املعرفة عرب �سبكة االإنرتنت.

عرب �سبكة االإنرتنت واإمكانياتها غري املحدودة، مل يعد القارئ يف حاجة اإىل 
�سراء الكتاب الورقي لكي ي�سل اإىل املعلومة وال اإىل ت�سفح املو�سوعات للو�سول 
لها، كما مل يعد املوؤلف يف حاجة للنا�سر التقليدي لكي ين�سر كتابه، بل اأ�سبح 
لديه اإمكانية اأكرب يف ن�سر موؤلفه، فاأ�سبحنا نقراأ عن اأدباء و�سعراء ين�سرون اأعمالهم 
اإذا كان  الرقمية دوًرا  اإذن للمكتبات  اأوعية رقمية خمتلفة، ما الذي يجعل  عرب 
القارئ م�ستقالًّ عنها واملوؤلف لي�س بحاجة ملثل هذه املكتبات؟ اإن عملية تنظيم 
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املعلومات يقوم بها املخت�سون يف املعلوماتية )Information Professionals(؛ 
وهم الذين يفرقون بني الغث وال�سمني والهزل والعبث واللهو واجلد، ف�ساًل عن 
الثقافية على �سبكة االإنرتنت، هذا  الهوية  نتخيله يف احلفاظ على  دورهم الذي 
والفاعلة  لهم  احلا�سنة  هي  تكون  مكتبات  اإىل  ويحتاج  اخلطورة  غاية  يف  الدور 
يف بث هذه املعلومات �سواًء يف �سكل كتب رقمية اأو مواقع اإلكرتونية اأو بوابات 
Gateway، اأو غري ذلك من اأ�سكال االأوعية الرقمية. من هذا املنطلق ال ن�ستطيع 

مفهوًما  هناك  اإن  بل  املكتبات،  ع�سر  انتهى  املعلوماتي  التدفق  مع  اإنه  نقول  اأن 
جديًدا للمكتبات �سيكون بال �سك معتمًدا ب�سورة اأ�سا�سية على البث الرقمي 

للمعلومات.

من  كثري  يف  التقليدية  مثيلتها  عن  تختلف  الرقمية  املكتبات  كانت  اإذا 
املعطيات، فاإن العامل امل�سرتك بينهما هو العن�سر الب�سري الذي ينتج املعرفة لكي 
ي�ستخدمها، وما بني املنتج وامل�ستهلك للمعرفة و�سيط يتمثل يف املكتبات �سواًء 
كانت تقليدية اأو رقمية؛ هذا الو�سيط يحتاج دائًما اإىل ك�ساف هو االإن�سان الذي 
ا هو  ا كان نوعها، واأجنح ك�ساف بحثي عاملي حاليًّ يقوم بعملية تك�سف االأوعية اأيًّ

.)Google(

ت �سبكة االإنرتنت مفهوم الزمان واملكان، واأتاحت لنا فر�ًسا مل  لقد غريَّ
من  هائل  كم  على  التعرف  طريقها  عن  فيمكن  قليلة،  اأعوام  منذ  منظورة  تكن 
ع�سرات  حتوي  االإنرتنت  �سبكة  اإن  حيث  املجاالت؛  �ستى  يف  املعريف  املخزون 
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املليارات من ال�سفحات، قابلة للبحث والك�سف يف ثانية واحدة اأو اأقل. وفائدة 
للتعرف  امل�ستخدم  االإلكرتوين(  )الك�ساف  البحث  باآلة  مرهونة  هذه  االإنرتنت 
اأن  يعقل  فال  الباحث،  لعر�سها على  منها  االأن�سب  واختيار  املتاحة،  املادة  على 
ثم �سار  دليل. ومن  مليارات دون  يريد بني  ما  يجد  اأن  يحاول  الباحث  نت�سور 
الك�ساف امل�ستخدم اآلية اأ�سا�سية يف ع�سرنا، بل اأ�سبحت هذه االآلية اأكرث اأهمية 
اأهم  اأن  �سك  وال  املعلوماتية،  االت�سالية  ال�سبكة  عنا�سر  اآخر يف  عن�سر  اأي  من 
ا هو )Google(، اإال اأن جوجل مل يكتِف  ك�ساف اإلكرتوين على ال�ساحة حاليًّ
بعر�س ك�سافه ال�ستخدام مئات املاليني من املتجولني على �سبكة االإنرتنت، بل 
الكتب، حتى  لرقمنة ماليني  االأكادميية  املكتبات  مع كربيات  �سراكة  دخل يف 
يتاح للباحث ا�ستعمال ك�ساف جوجل للبحث عما يريد فيها. اأثارت هذه املبادرة 
ا، وب�سفة خا�سة يف الواليات املتحدة؛ حيث بداأ ال�سراع بني النا�سرين  جداًل عامليًّ
من جهة وجوجل من جهة اأخرى، ف�ساًل عن اأوروبا التي باتت يف قلق �سديد من 
�سيطرة حمرك البحث Google على الف�ساء الرقمي، هذا يعني �سيطرة الثقافة 
االأمريكية واالإجنليزية على الثقافة العاملية، فكاأن العامل اأ�سبح ذا ثقافة اأحادية يف 
الف�ساء الرقمي موؤكًدا هيمنة ثقافة بعينها، فباتت الثقافات االأوروبية واالآ�سيوية 
ومعها العربية وغريها غري ذات حمل يف هذا الف�ساء، لعل هذا ما دفع جان – 
تاأليف كتاب عنوانه       اإىل  الفرن�سية  الوطنية  للمكتبة  ال�سابق  املدير  نويل جانيني 

»جوجل.. عندما تتحدى اأوروبا« مثرًيا الق�سايا التالية:
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اأواًل: اإن �سيطرة ك�ساف جوجل )Google( �سوف توؤدي اإىل اختيار املادة 
اآالف  على  تعرف جوجل  فاإذا  دون غريها.  االإجنليزية  باللغة  املطروحة 
ال�سفحات فاإنه يقدمها يف ترتيب اأولويات حتكمه “فل�سفة جماهريية”، 
اأي ال�سفحة التي قراأها اأكرب عدد من القراء ك�سبق يف االأولويات؛ مما 
يف  مكانتها  فيدعموا  قراءتها  اإىل  الك�ساف  م�ستعملي  من  مبزيد  يوؤدي 

ك�سف تاٍل يقوم به باحث اآخر.

ثانًيا: اإن تركيز جوجل على الفقرة الواحدة يف ال�سفحة الواحدة، فيه حتطيم 
للم�سمون الثقايف للعمل، ولي�س الو�سيلة املثلى لتعريف القارئ بكتاب 

اأو مقالة.  

ثقافتنا  اأن تقدمي  نوؤكد  اأن  بالثقافة يجب علينا  املهتمني  اإننا نحن  ثالًثا: 
العامل؛  اأنحاء  �ستى  يف  والباحثني  القراء  عن  يحجب  ال  بلغتنا 
باللغة  للمنتج  االأولوية  �سيعطي   )Google(جوجل ك�ساف  الأن 

االإجنليزية.

رابًعا: اإنه يتعني علينا اأي�ًسا اأن نقدم منتجنا الثقايف يف اإطار خمتلف 
اأمهات  والأن  متباينة؛  �سفحات  من  متناثرة  فقرات  جمرد  عن 
الكتب يف ثقافتنا ال يجوز اأن تطم�س مل�سلحة ما هو رائج مهما كان 

ا. �سطحيًّ
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اإن خال�سة ما ينتهي اإليه جانيني اأن تقام مكتبة رقمية اأوروبية، تقدم الثقافة 
باللغات االأوروبية املختلفة، واأن ت�ستثمر اأوروبا الإنتاج ك�ساف ي�ساهي كفاءة ك�ساف 

جوجل خلدمة القراء والباحثني الراغبني يف التعرف على الثقافة االأوروبية. 

ا يف اإنتاج  ك�ساف عربي وبناء مكتبة  لذا بات اأي�ًسا من امللح اأن نفكر جليًّ
رقمية عربية، اإذ اإن الف�ساء الرقمي اإذا مل يوجد فيه العرب بقوة فلن يكون لهم 
الق�سية  هذه  نثري  اأن  املهم  فمن  اأوروبي،  هناك جدل  كان  واإذا  ثقايف،  م�ستقبل 

ا، فهل هناك جهود عربية يف هذا امل�سمار؟ عربيًّ

مكتبة  اأطلقتها  التي  العربية  الرقمية  واملكتبة  الوراق  مثل  موقًعا  اإن 
االإ�سكندرية ميثالن اأوىل املحاوالت العربية اجلدية الإقامة مكتبة رقمية على �سبكة 

االإنرتنت، لكن يجابه هذه املحاوالت عدة اإ�سكاليات منها:

االآن  اإىل   19 القرن  من  العربية  للمطبوعات  البيانات  قواعد  توافر  عدم   -
ب�سورة متكاملة.

عدم و�سوح حقوق امللكية الفكرية �سواء بالن�سبة لدور الن�سر اأو املوؤلفني.  -

ت�ساعد اال�ستخدام من قبل الفئة العمرية من 18 اإىل 40 عاًما ل�سبكة   -
االإنرتنت، دون دمج هذا اال�ستخدام يف العمليات البحثية باجلامعات اأو 

�سمن الربامج الدرا�سية اجلامعية.
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َتَبنَّت مكتبة االإ�سكندرية عدًدا من امل�سروعات بهدف اأن يكون للعرب موطئ 
 )Carnegie Mellon Libraries( قدم يف العامل الرقمي، فبم�ساركة مع كل من
مكتبة  باإعداد  معهم  االإ�سكندرية  مكتبة  تقوم  وال�سني  والهند  ميلون  كارنيجي 
ا يف هذا املجال  املليون كتاب على �سبكة االإنرتنت؛ ليكون امل�سروع االأكرب عامليًّ
�ستت�ساعف يف  كتاب  األف  مائتا  به  العربية  الثقافة  م�سروع جوجل. ح�سة  بعد 
حالة م�ساعفة امل�سروع، لكن هناك عائًقا اأمام جناح مكتبة االإ�سكندرية، هو حجم 
ما طبع يف الوطن العربي منذ انت�سار الطباعة به يف القرن التا�سع ع�سر امليالدي، 
وامل�سموح من هذا الكم بثه دون عوائق قانونية على املكتبة الرقمية، اإذ اإن هذا 

االأمر يتطلب م�ساهمة وم�ساركة كافة املوؤ�س�سات الثقافية العربية مبطبوعاتها. 

لكن لكي يكون للعرب موطئ قدم يف هذا الف�ساء مت اإطالق ذاكرة م�سر 
ْذته مع فريق عمل من ال�سباب مبكتبة االإ�سكندرية،  املعا�سرة، وهو امل�سروع الذي نَفَّ

وعلى املدى البعيد �سيكون لذاكرة م�سر ثالثة م�ستويات:

مدقق  تاريخي  ن�س  عن  يبحث  الذي  العادي،  للم�ستخدم  م�ستوى   -
ب�سورة  ال�سخ�سية  اأو  احلدث  روؤية  على  ت�ساعده  وثائقية  مبواد  م�سحوب 
اأكرث عمًقا؛ مثل الفيلم الوثائقي اأو اللقطات التلفزيونية التي ترينا جمريات 
احلدث، اأو تعليقات ال�سحف عليه، اأو الطوابع والعمالت التي �سدرت يف 

هذه املنا�سبة.
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من  مزيًدا  ي�ستدعي  اأن  ي�ستطيع  حيث  املتخ�س�سني؛  للباحثني  م�ستوى   -
اأو  الر�سمية  كانت  �سواء  النادرة  والوثائق  التاريخية  واخللفيات  التفا�سيل 
ال�سخ�سية، ف�ساًل عن اأن الذاكرة تتيح له اإبداء راأيه وت�سحيح املعلومات 

الواردة بها، اإن كانت هناك اأخطاء. 

التاريخ ب�سورة  ت�سرح  التي  الكرتون  م�ستوى لالأطفال، من خالل ر�سوم   -
تنفيذ  يف  االأخرية  املرحلة  هو  امل�ستوى  وهذا  لالأطفال،  وم�سلية  مبهجة 

امل�سروع، واإن كانت من وجهة نظري اأ�سعبها. 

املوؤكد اأن مواد هذه الذاكرة لن تتوقف عند بثها على �سبكة االإنرتنت بل   -
�ستمتد اإىل ما ال نهاية، فمن املمكن اإ�سافة مواد لها ب�سورة م�ستمرة، بل 

وتطويرها. 

بعام  وينتهي   1805 بعام  يبداأ  الذي  الزمني  اخلط  اأن  لدّي  املتخيل  من 
التي  املتنوعة  املو�سوعات  عن  ف�ساًل  الذاكرة،  هذه  ت�سفح  حمور  هو  1981م 

ي�سمل اجلمعيات  اأن  اإىل  ميتد  اعتدناه، بل  الذي  ال�سيا�سي  البعد  ال تقف عند 
واملدن،  العامة،  واملن�ساآت  العامة،  وال�سخ�سيات  الريا�سية،  والنوادي  االأهلية، 
واحلياة االجتماعية، واالقت�ساد واملوؤ�س�سات االقت�سادية، حتى ن�سل اإىل حماوالت 
للتعمق اأكرث فاأكرث يف �سلب احلياة اليومية للم�سريني عرب مائتي عام تقريًبا، ال 
نن�سى امل�سروعات الكربى مثل خزان اأ�سوان، وحفر قناة ال�سوي�س؛ اأو ال�سغرى 
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كال�سناعات ال�سغرية التي ظهرت يف م�سر يف ع�سرينيات القرن الع�سرين، اإذن 
فعرب اخلط الزمني �سي�ستطيع زائر الذاكرة الو�سول ملا يريده من مداخل متعددة.

هذه الذاكرة التي حتفظ تاريخ م�سر، هي منوذج ميكن تقدميه يف كل الدول 
موؤكًدا �سخ�سية كل دولة  العوملة اجلارف،  تيار  ليكون هذا خارًجا عن  العربية؛ 
عربية على حدة. ليكون كل ما �سبق ذكره هو جمرد جزء من املحاوالت اجلارية 

ا. عربيًّ

لت الطباعة القراءة  لقد جعل الورق ت�سجيل املعلومات �سهاًل ي�سرًيا، وحوَّ
املعلومات،  تدفق  من  ثورة  يف  يعي�س  العامل  الكمبيوتر  وجعل  يومية،  عادة  اإىل 
فهل انتهى ع�سر املكتبات؟ هل مل نعد يف حاجة اإىل تلك املباين الكبرية حلفظ 

الكتب؟

هذان ال�سوؤاالن مل يعودا علينا �سوى مبزيد من التحديات، اإن ن�سر الكتب 
لن يتوقف؛ ذلك اأن اطالع االإن�سان على النوادر منها مياثل من حيث الكيفية 
رغبته يف اقتناء اللوحات القدمية وزيارة املتاحف واالآثار، بل اإن ن�سر كل ما هو نادر 
اأوائل طبعات روايات �سك�سبري على موقع املكتبة الربيطانية جعل  وقدمي كن�سر 
القراء يف نهم نحو التعامل مع هذه الطبعات مبا�سرة، فاإذا كانت املكتبات الرقمية 
املكتبات  فاإن  فكرية،  لها حقوق  لي�س  التي  والكتب  ال�سور  من  النوادر  �ستوفر 
التقليدية �ستحتفظ بوظائف حفظ الكتب املطبوعة التي �سيزداد االإقبال عليها؛ 
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الأن التجربة اأثبتت اأن ظهور اأي و�سيط ال ينفي وال يوقف الو�سيط القدمي للمعرفة 
�ستكون  املكتبات  اأن  كما  جديدة،  ووظائف  قوالب  يف  نف�سه  من  ر  يطوِّ الذي 
حا�سنة للفكر و�سانعة للثقافة، فبداًل من اأن تكون موؤ�س�سة متلقية للمنتج الفكري 
االإ�سكندرية  مكتبة  اأن  جند  لذا  والثقافة؛  الفكر  �سناعة  اأداة  �ستكون  والثقايف، 
منتجة  بحثية  مراكز  بها  يكون  اأن  اال�سرتاتيجية  اجلديدة و�سعت �سمن خطتها 
لهذا الفكر وحا�سنة لالأجيال اجلديدة من املثقفني، وجند هذا من خالل مراكز 

بحثية مثل:

مركز النقو�س واخلطوط والكتابات: الذي يدر�س كافة اأنواع النقو�س 
والكتابات يف العامل، ويعد اأداة لدرا�سة احل�سارات املختلفة واأ�سولها.

وفهر�ستها  االأ�سلية  املخطوطات  جمع  اإىل  يهدف  املخطوطات:  مركز 
و�سيانتها ب�سكل علمي، واحل�سول على امل�سورات امليكروفيلمية وال�سور الرقمية 
من املجموعات اخلطية يف دول العامل، وتوفري م�سادر البحث العلمي يف املجاالت 
باالإ�سافة  املختلفة،  الرتاثية  املجاالت  يف  العلمي  والتبادل  املختلفة،  الرتاثية 
العلمي،  الرتاث  ون�سر  العامل،  دول  يف  املناظرة  املراكز  مع  العلمي  التبادل  اإىل 
خا�سة ما يتعلق بتاريخ العلوم واإ�سهامات احل�سارة العربية واالإ�سالمية يف تراث 
املختلفة  الرتاثية  املجاالت  املتخ�س�سة يف  التدريبية  الدورات  وتنظيم  االإن�سانية، 
املتخ�س�سة يف  املراكز  بني  والتن�سيق  ون�سرها،  وحتقيقها  املخطوطات  فهر�سة  مثل 

الرتاث واملخطوطات وعقد الندوات العلمية يف هذا املجال.
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مركز البحوث والدرا�سات اخلا�سة: يهدف اإىل متويل �سباب العلماء 
مب�سر يف مرحلة ما قبل احل�سول على درجة الدكتوراه الذين يقومون بعمل 
االأبحاث املعنية بتخ�س�ساتهم والذين يقومون ببحث اإجمايل يف جمال العلوم 
والتكنولوجيا. واالرتقاء بالعلوم، والتعليم والتوعية ال�سعبية من خالل التو�سل 
امل�ستوى،  عالية  دولية  موؤمترات  يت�سمن  فعال  علمي  ات�ساالت  برنامج  اإىل 
االإخ�سائيني  ت�ستهدف  ومعار�س  عمل  وور�س  وحما�سرات،  واجتماعات، 
وغري االإخ�سائيني، والعمل كمادة م�ساعدة لتقدم العلوم يف م�سر من خالل 
وحتليلها،  القومية  والتقنية  العلمية  باملوارد  اخلا�سة  املعلومات  على  احل�سول 
والعمل كمحور خللق ودعم �سبكة دولية من التعاون مع ا�ستمرار املركز يف كونه 
ا، وحتفيز الطالب املوهوبني من بني املدار�س واجلامعات امل�سرية مع  مركًزا علميًّ
اال�ستفادة من مواهبهم،  وزيادة م�ساركة الفئات التي متثل االأقلية )مثل الن�ساء 
والباحثني يف املحافظات ال�سغرية( يف امل�ساركة يف االأبحاث العلمية والتقنية 

احلديثة. 

تكون  اأن  االإ�سكندرية  مبكتبة  املوجودة  االآتية  املراكز  وظائف  من  اأن  كما 
ا: ا اأو دوليًّ ا اأو اإقليميًّ �ساحة للحوار والتبادل الثقايف، �سواًء كان ذلك حمليًّ

اأداة  وهو  املتو�سط؛  البحر  وح�سارة  الإ�سكندرية  درا�سات  مركز 
وموؤ�س�سات  �سعوبًا  املتو�سط  البحر  ودول حو�س  االإ�سكندرية  مكتبة  بني  التوا�سل 

ر�سمية وغري ر�سمية.
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منتدى احلوار؛ وهو اأداة احلوار الفكري والثقايف وملتقى يتم من خالله 
مناق�سة كافة االأفكار واالآراء اجلديدة.

اأُن�سئت بهدف تر�سيخ هذه  وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية؛ هذه الوحدة 
علم  اهتماماتها  اأوائل  من  وجعلت  العربي،  الوطن  يف  الدرا�سات  من  النوعية 
االجتماع الديني، وم�ستقبل املجتمعات العربية، وامل�ستقبل االقت�سادي العربي، 

والتحوالت يف القوى الدولية وغريها.

االأورومتو�سطي  احلوار  موؤ�س�سة  با�ست�سافة  ذلك  جتاوز  املكتبة  دور  اإن 
)اأناليند( التابعة لالحتاد االأوروبي.

اإذن عالقة املكتبة هنا عالقة تفاعلية مع املجتمع املحلي واالإقليمي والدويل، 
دور  هو  هذا  فهل  وحوار،  تثقيف  اأداة  بل  فقط،  الكتب  لرتفيف  بناية  تعد  ومل 

املكتبات يف امل�ستقبل؟

ا على التغريات املتالحقة  ال�سك اأن االإجابة عن هذا الت�ساوؤل تتوقف حاليًّ
يف وظيفة املكتبات، والتجارب املختلفة يف هذا املجال وعلى راأ�سها جتربة مكتبة 

االإ�سكندرية.

الثقافة العلمية
النوع  كان  اأن  بعد  العلم،  عليه  يهيمن  عاملًا  قريب  منذ  الب�سرية  دخلت 
الب�سري على مدى الزمان الذي عا�سه على ظهر هذا الكوكب اإمنا يعي�س يف عامل 



42

تهيمن فيه على الفهم الب�سري قوى ال �سبيل اإىل التنبوؤ بها، وعلى الرغم من اأن 
هذا العامل مل يتوار عن االأب�سار متاًما، فاإن العامل الطبيعي يبدو اليوم عاملًا ميكن 
التنبوؤ باأحداثه وميكن التحكم فيه اأكرث من املا�سي، ومن ثم اأ�سبح اأكرث اأمانًا لنا 

مما كان الأ�سالفنا.

ما العلم: املنهج العلمي؟

اأن  الطبيعي  فاإن من  الب�سر  تاريخ  الهائل يف  التاأثري  للعلم هذا  اإذا كان 
الن�ساط  اأوجه  من  غريه  عن  يختلف  وفيم  الدقة،  وجه  على  العلم  ما  ن�ساأل 

الب�سري؟

اأمناط  اإىل  وت�سنيفه  تقييمه  ميكن  ال  ب�سري،  ن�ساط  اأي  �ساأن  �ساأنه  العلم  اإن 
منظمة، ولكن يتميز املنهج العلمي بخا�سيتني يف درا�سة الكون، تف�سران مًعا ملاذا 
العلم خمتلف عن اأوجه الن�ساط االأخرى. هاتان اخلا�سيتان هما املالحظة واالختبار.

اأوًل: املالحظة

كيف  وي�ساهده  اإليه  يتطلع  فاإنه  العامل  عن  �سيء  معرفة  فرد  اأي  �ساء  اإذا 
يعمل؛ اإذ اإننا نعي�س ثقافة القرن احلادي والع�سرين التكنولوجية، بحيث اإنه من 
على  يعتربونها  اجلميع  كان  الب�سري  التاريخ  مدى  وعلى  اأنها  نن�سى  اأن  الي�سري 
االإ�سرار  فيه  الدهر كان  االإن�سان حني من  عبارة خاطئة. وجاء على  تقدير  اأقل 
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على هذه الق�سية واملجاهرة بها يوؤدي ب�ساحبه اإىل التهلكة، و�سادت دائًما مناهج 
مناه�سة الكت�ساف الطبيعة احلقيقية للعامل، اإىل اأن ا�ستطاع النجاح الباهر للعلم 

اأن يزيح جانًبا هذه املناهج من االإطار الفكري �ساحب ال�سدارة.

اإن فكرة املعرفة العلمية تبداأ من املالحظة حكمة عامة لها ال�سيادة، لكن 
لالأ�سف اقرتن هذا الفهم ببع�س املفاهيم اخلاطئة. اإن �سوء الفهم االأكرث �سيوًعا هو 
–  وفق ما هو مفرت�س - بعمل  اأن العلماء، اإذ يالحظون العامل، اإمنا يفعلون ذلك 
مفتوح، وقد حتروا من كل املفاهيم عما هم ب�سدد اكت�سافه. وغالًبا ما تتحول هذه 
اإبراز  يف  الراغبني  الفال�سفة  ل�سان  على  ترتدد  زائفة  حجة  ي�سبه  ما  اإىل  الفكرة 
مفهوم البنية االجتماعية للعلوم. اإن املالحظة العلمية “حمملة بالنظرية”،  واإن 
توقعات  اأي  من  �سفًرا  وبحثه  عمله  يبداأ  اأنه  لي�س  جيًدا  عاملًا  العامل  يجعل  ما 
ي�سلم  العامل  فاإن  املنتظرة  التوقعات  تتطابق مع  النتائج حني ال  اإن  بل  حمتملة، 
مقتنًعا مبا تقوله الطبيعة، ومن ثم فاإن العامل بداًل من اأن يتجاهل اأو يلوي ويقمع 
النتائج، يغري هو فكرته عما يت�سوره وينتظره من نتائج. ويفيدنا التطور التاريخي 
للعلوم باأن امل�ساهدات تعقبها دائًما فرتات من الن�ساط العقلي الفكري املكثف 
ال�ستحداث  اأ�سا�ًسا  لتكون  املعطيات؛  انتظام  عن  الك�سف  خاللها  يتم  التي 

النظريات املميزة للنظرة العلمية عن العامل.

ا، وتف�سي طبيعة  تف�سي عملية املالحظة يف نهاية االأمر اإىل �سيء خا�س جدًّ
املخ الب�سري اإىل اأننا حني جند مظاهر انتظام يف العامل الذي حولنا فاإننا نعزو مظاهر 
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اأو جت�سيد عمل  اأفعال روح  اإنها  قلنا  اإىل �سبب ميكن معرفته �سواء  االنتظام هذه 
انتظام،  ن�سهده من  ملا  فيها �سبب منتج  الكون  قانون طبيعي. ونخلق �سورة عن 
وتعترب هذه العملية ابتكار نظرية. فجميع النظريات لي�ست �سواء عند ابتكارها؛ 
اإذ اإن بع�سها يكون اأف�سل كثرًيا من غريها من حيث تف�سري ما ن�ساهده. فمثاًل 
براهي” و�سع نظرية مبنية على اأ�سا�س مقايي�سه. وتفيد هذه النظرية باأن  “تايكو 
تدور يف  االأخرى  الكواكب  االأر�س، لكن جميع  مدار حول  تدور يف  ال�سم�س 
مدار حول ال�سم�س. وقد عجزت نظريته يف النهاية عن تف�سري البيانات تف�سرًيا 
اأن هذه العملية التي ت�ستهدف  ناجًحا، ولهذا تخلى الباحثون عنها. ونذكر هنا 
فرز االأفكار واإ�سقاط بع�سها، بناء على مدى �سالحيتها لتف�سري امل�ساهدات هي ما 

ينقلنا اإىل الوجه الثاين الهام للعلم، ونعني به االختبار.

ثانًيا: الختبار

اإن اجلانب االأهم يف العملية العلمية هو املقارنة التي ال تهداأ وال تتوقف 
بني التنبوؤات التي تقول بها نظرياتنا وبني ما يحدث بالفعل يف الطبيعة. وهذا 
�ساأنه اأن يك�سب العلم �سفة لي�ست الأي جمال من جماالت الن�ساط الب�سري، 
حكم مرجعي خارجي غري متحيز، بل �سارم اأ�سد ال�سرامة يف عدم حتيزه. واإذا 
مل توؤكد التجربة اأو امل�ساهدة تنبوؤات النظرية فاإن النظرية م�سريها االإغفال. وهذه 

نهايتها.



45

العلماء  غري  قابلية  حيث  من  ال�سعب  هو  العلم  من  اجلانب  هذا  اإن 
ال�ستيعابه، لهذا تتمثل امل�سكلة هنا يف ارتباطه بق�سايا عدم االنحياز واملو�سوعية، 

وهاتان ق�سيتان تثاران يف ثقافة ما بعد احلداثة.

اإن اخلالفات ب�ساأن اأية نظرية هي االأف�سل لتف�سري املعطيات التي بني اأيدينا، 
وقد ت�ستمر اخلالفات عقوًدا. لكن يف النهاية يتفق اجلميع على اأن املعطيات املتاحة 
لنا هي التي حت�سم الق�سية يف النهاية. وي�ستطيع العلماء التو�سل اإىل نتيجة للحوارات 
الدائرة بينهم باأن يح�سروا انتباههم يف نطاق اأمناط امل�سائل التي ميكن االإجابة عنها 
يف �سوء امل�ساهدة. بيد اأنهم يف الوقت نف�سه البد اأن يتخلوا عن البحث عن اإجابة 
عن االأ�سئلة االأعمق، ويعرب عن ذلك كني بولدنغ حني قال: “العلم هو عملية اإبدال 

االأ�سئلة غري املهمة التي ميكن االإجابة عنها باأ�سئلة مهمة ال ميكن االإجابة عنها”.

ولننظر اإىل االأمر على هذا النحو: تنبثق كل فكرة علمية يف عقل فرد بعينه 
يف مكان ما من العامل، وتخ�سع على مدى الزمان لالختبار مرات ومرات، ورمبا 
ت�سبح مو�سوع قبول. واأكرث من هذا اأن يف االإمكان اأن تت�سمنها املراجع. ولكن 
ياأتي وقت حتًما تاأخذ فيه الفكرة جمراها يف التطبيق، فتكون مو�سع اختبار وعلى 
اختيارات  تت�سمن  اإذ  معقدة،  عملية  القبول  عملية  اأن  بالذكر  وجدير  املحك. 
فردية من جانب االآالف من العاملني يف املعامل يف خمتلف اأنحاء العامل، وبني 
الن�ساأة والقبول، ورمبا تدخل الفكرة العلمية فيما ي�سبه الن�سيان حتى ال يكون 

معروًفا اإن كانت خطاأ اأو �سوابًا.
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ونحن حني نتحدث عن الكيفية التي �سيواجه بها مواطن العلم يف القرن 
الواحد والع�سرين جند اأن حالة عدم اليقني هذه بالغة االأهمية؛ ذلك الأنها تتناق�س 
مع اإحدى ال�سور التي يف خيال الكثريين عن العلم. ونعرف اأن الكثريين يظنون 
اأن العلم لديه اإجابات دائًما واأنها �سحيحة دائًما؛ لذلك فاإن من ال�سعوبة مبكان 
على الكثريين قبول ومن ثم فهم اأن هناك فرتات من عدم اليقني يف تاريخ تطور 

اأية فكرة.

�سفة اأخرى للمنهج العلمي، وهي اأن املنهج العلمي قد يكون �سبيلنا اإىل 
– وغري  ينتج  اأن  ارتباًطا باحلقيقة ولكنه ال ي�ستطيع  اأكرث  اإىل مقاربات  الو�سول 
املنظومة  كانت  اإذا  للغاية:  ب�سيط  ذلك  و�سبب  »احلق«،   - اإنتاج  بهدف  م�سمم 
مبنية على اأ�سا�س املالحظة، اإذن فمن املنطقي اأن تظل دائًما معر�سة الحتمال اأن 

تظهر غًدا مالحظة اأخرى تطيح مببداأ ا�ستقر زمًنا طوياًل.

هل العلم جزء من الثقافة؟

فهمنا  فاإذا  ثقافة.  بكلمة  املرء  يعنيه  مبا  رهن  ال�سوؤال  هذا  االإجابة عن  اإن 
الثقافة، يف اأكمل �سورها، باأنها ال�سبكة االجتماعية والفيزيقية التي يعي�س فيها 
فهم  على  القدرة  فاإن  بع�سها،  �سيكون  �سك  اأدنى  دون  العلم  فاإن  الب�سر  جميع 
العامل الطبيعي والتعامل معه حتديًدا الق�سمة املميزة لنوع الب�سر عن بقية االأنواع 

االأخرى.
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ولكن كلمة ثقافة ت�ستخدم يف جميع االأحوال مبعنى اأكرث حمدودية، اأي 
مبعنى ما ميكن اأن ن�سميه “الثقافة الرفيعة”. وهو جميع املعارف التي يحتاج اإليها 

املرء يف جمتمع ما؛ لتكون له حيثية، وليكون مقبواًل و�سط جموع املثقفني.

الرائد  اإىل  االإ�سارة  دون  والثقافة  العلم  عن  نتحدث  اأن  علينا  ميكن  وال 
يف  واملهابة  املكانة  “ريد” ذات  حما�سرة  قدم  الذي  �سنو”،  بري�سي  “ت�سارلز 
العلمية«،  والثورة  »الثقافتان  عنوان  واتخذت   ،1959 عام  كامربيدج يف  جامعة 
هي  اأ�سا�سية  فر�سية  واعتمد  ذاته.  العنوان  يحمل  كتاب  يف  ذلك  بعد  ون�سرها 
االأخرى،  اإحداهما  تنفي  بحيث  وتطورتا  ن�ساأتا  واالأدبية،  العلمية  الثقافتني،  اأن 
اأهم  باأنها متادت عامدة يف اجلهل بواحدة من  باالأمناط االأدبية الإدانتها  وا�ستدل 
قوى ت�سكيل املجتمع وعر�س روؤيته على النحو التايل: »�ساركت مرات كثرية يف 
جتمعات يو�سف اأ�سحابها - مبعايري الثقافة التقليدية - باأنهم اأ�سحاب ثقافة رفيعة، 
وا�ستفزَّين  العلماء.  اأمية  اإزاء  ت�سككهم  عن  حيوية  يفي�س  باأ�سلوب  اأعربوا  وقد 
احلديث مرة اأو مرتني، ومن ثم �ساألت امل�ساركني معي كم منهم بو�سعه اأن يعرفني 
ما هو القانون الثاين للديناميكا احلرارية؟ جاءتني اإجابة حمبطة ومثبطة للهمم، 
ا  اإذ كانت �سلبية اأي�ًسا. هذا على الرغم من اأنني اأ�ساأل عن �سيء هو املعامل علميًّ

ل�سوؤالك “هل قراأت اأعمال �سك�سبري؟”

االأدب  رموز  و�سط  �ساربًا  جداًل  فجرت  الروؤية  هذه  اإن  القول  نافلة  ومن 
االإجنليز. وت�سمنت �سن هجوم �سنيع بعيد عن كل اعتبارات العقل واملنطق.
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ومن ثم فاإن اأف�سل ال�سبل ل�سد الهوة الفا�سلة بني الثقافتني هو التيقن من 
اأن جميع الطالب، مبن فيهم طالب اجلامعات، در�سوا االإطار االأ�سا�سي للمعارف 
لبقية  تالًيا  وال�سحيح  الالئق  مكانه  العلم  يحتل  �سوف  وهنا  العلمية.  االأولية 

املباحث الفكرية باعتباره جزًءا اأ�سياًل من ثقافتنا.

الثقافة العلمية

حينما نتطرق اإىل مفهوم الثقافة العلمية واملعارف االأولية فيمكن تعريفها 
على النحو التايل: “هي اإطار املعارف الالزمة للمرء لكي يفهم ما يلزم عن الكون 
الطبيعي حولنا، وحتى تت�سنى له معاجلة الق�سايا التي تعر�س لنا يف اأفق حياتنا، 

�سواء يف ال�سحف اأو غريها”.

ا  ينبني هذا التعرف على اعتبارات خا�سة باأ�سلوب املواطن املتو�سط عمليًّ
اإىل معرفة ما يكفي من علم االقت�ساد  اإنه مثلما هو بحاجة  العلم.  يف ا�ستخدام 
لقراءة مقال عن ت�سريعات �سرائبية، وما يكفي اأي�ًسا من قانون لقراءة ما تعر�سه 
ال�سحف عن ق�سية معرو�سة اأمام املحكمة العليا، كذلك هو يف حاجة على �سبيل 
املثال، اإىل معرفة معنى اخلاليا اجلذعية اجلنينية حتى يت�سنى له تكوين راأي قائم 
على معلومات من خمتلف الق�سايا االأخالقية املحيطة به. وهذا ما مت الدفع به، 
ا من فهم  ا من الثقافة التي نعي�سها، واأن قدًرا اأ�سا�سيًّ وهو اأن العلم ميثل جزًءا جوهريًّ

العلم ميكن اأن ي�سيف مزيًدا اإىل خربتنا اجلمالية بالعامل الذي حولنا.
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للدفع  الزمان واملكان عادة  بتغري  الثقافية  االأولية  املعارف  تثار ق�سية تغري 
�سلمنا  واإن  حتى  الثقافية،  االأولية  املعارف  ملحتوى  الفعلي  التحديد  با�ستحالة 
بحقيقة وجودها. وها قد اأ�سبح لدينا، بف�سل هذا التاريخ، �سجل طويل عن تطور 
املعارف االأولية الثقافية، ويبدو يف االأ�سا�س اأنه يتغري مبعدل يكاد ال يقل عن 1% 
اأ�سعب من مالحظة  لي�ست  الثقافية  االأولية  املعارف  متابعة  فاإن  ا، وهكذا  �سنويًّ

التغريات احلتمية التي ي�سهدها قامو�س عادي.

ا مع الزمن، ومع املكان لكنها تتغري  اإن املعارف االأولية الثقافية تتغري حقًّ
بطرق وو�سائل ميكن التنبوؤ بها والتحكم فيها.

اأن الق�سمة اجلوهرية امل�سرتكة بني جميع هذه احلجج هي  وجدير بالذكر 
املعارف  عن  متاًما  حولنا  املتو�سطني خمتلف  للمواطنني  الالزمة  املعارف  منط  اأن 
الالزمة للحياة العلمية للعلماء اأو املهند�سني؛ اإذ اإنه ال يت�سمن القدرة على ممار�سة 
العلم اأو القدرة على معاجلة املعادالت الريا�سية، بيد اأنه ميكن القول باأنه موؤ�س�س 
على فهم عام للمبادئ االأولية االأ�سا�سية التي يعمل على اأ�سا�سها العامل. معنى 
�سوف  العلمية  االأولية  املعارف  لديهم  توافرت  من  اأي  ا،  علميًّ املثقفني  اأن  هذا 
اأخرى.  اإىل  اأن الطاقة ال تفنى وال ت�ستحدث، ولكن تتحول من �سورة  يعرفون 
قادرين  بال�سرورة  يكونوا  اأنهم مل  بيد  مثاًل.  كهربي  تيار  اإىل  �سم�سية  اأ�سعة  من 
على حتليل مالءمة مزيج خا�س من اأ�سباه املو�سالت لبناء خلية فولطائية �سوئية 
تعر�سها  عند  كهربي  جهد  اإنتاج  على  قادرة  خلية  اأي   ،Photovoltaic Cell



50

اخلاليا  قادرين على ح�ساب عدد  يكونوا  اأن  اأي�ًسا  ا  �سروريًّ ولي�س  م�سعة.  لطاقة 
الالزمة لتحل حمل حمطة توليد تقليدية.

عالوة على هذا فاإنه مع اطراد تعقد العلم ذاته، ومع ازدياد ت�سابك وتداخل 
اأكرث  مالئمة  غري  التقليدية  العلم  تعليم  مناهج  ت�سبح  يعر�سها  التي  الدرا�سات 
فاأكرث. ولي�س ثمة جديد فيما يتعلق بالقاعدة املعيارية )و�سع الفر�س واختباره، ثم 
اال�ستنتاج( اخلا�سة بتعليم املنهج العلمي، التي من �ساأنها اأن تعد الطالب من بعد 
للتعامل مع اأحدث تقرير �سادر عن الفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ. 
ومن ثم فاإن مفهوم املعارف االأولية ال ميثل فقط اأ�سلوبًا جديًدا يف تناول مو�سوع 
تعليم العلم للجمهور العام، بل االأ�سلوب الوحيد الذي ميكن به اإعداد الطالب 

للعامل الذي �سيجدون فيه اأنف�سهم.

�سبل حمو الأمية العلمية

اإن حمو االأمية العلمية لبنة واحدة يف بنية اأكرب ن�سميها حمو االأمية الثقافية، 
اأو االإحاطة باملعارف االأ�سا�سية للثقافة، لكن هذه اللبنة لها ق�ساياها وم�سكالتها 
اأهل العلم يف  اخلا�سة بها. فمحو االأمية العلمية هو توافر املعارف التي يفرت�س 

زمان ومكان حمددين اأنها متوفرة لدى غريهم من النا�س.

�سيتي،  مك�سيكو  مقااًل عن  تت�سمن  اأن  ميكن  الغد  اأن �سحف  فنفرت�س 
ومل يذكر الكاتب اأن مك�سيكو �سيتي هي عا�سمة املك�سيك، وهي بلد ت�سرتك 
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مع الواليات املتحدة االأمريكية يف حدودها اجلنوبية؛ وذلك الأن الكاتب يفرت�س 
مهمة  نف�سه  يج�سم  مل  الكاتب  فاإن  املعارف،  بهذه  م�سبق  علم  على  القراء  اأن 
اإخبار قرائه عن �سيء منها، ويعني هذا بدوره اأن القراء اإذا كانوا على غري علم 
بهذه املعارف فذلك من �سوء حظهم، وال �سيء اآخر، ومن ثم لن يعرفوا �سيًئا عن 

مو�سوع املقال.

اأنها  النا�س  يفرت�س  التي  وكبريها  �سغريها  املعارف  جميع  اإن  نقول  وهنا 
متوفرة لدينا هي ما ن�سميه املعارف االأ�سا�سية الثقافية، وكم هو مهم اأن ندرك اأن 
ما نتحدث عنه هنا لي�س �سوى حقيقة جتريبية معي�سة خال�سة. و�سواء قبلنا هذه 
اأهم  اإىل  يفتقر  من  واأن  االآن،  معي�س  واقع  اإنها  نقول  نقبلها،  اأم مل  االفرتا�سات 
لبنات هذه املنظومة من املعارف لن ي�ستطيع فهم بع�س عنا�سر املناق�سة - رمبا هي 

العنا�سر املهمة - التي جتري على نطاق املجتمع بات�ساعه.

اإن املعارف االأولية الثقافية لي�ست جمرد جمموعة من احلقائق. اإنها مزيج 
متنافر من االأ�سياء، حقائق واأفكار وارتباطات و�سور. وو�سل االأمر اإىل ت�سبيهها 
بنوع من العنا�سر املركبة التي توؤلف مًعا جمموعة املعارف؛ حيث تتوحد وتتكامل 

فيها اأفكار ومفاهيم جديدة.

للمعارف  الفرعية  )واملعارف  الثقافية  االأولية  املعارف  يف  التفكري  اإن 
االأولية العلمية( باعتبارها �سيًئا ي�سبه كود �سفرة البناء للمنظومة التعليمية. فاإذا 
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نظرت اإىل كود البناء يف جمتمع ما ف�ستجد قوائم طويلة من القواعد والقوانني، 
فمثاًل اإذا كنت تريد نافذة بحجم معني يف جدار ما فاإن العار�سة اخل�سبية فوقها 
املو�سع  هذا  يف  الكهربائي  للتيار  مقب�ًسا  اأردت  واإذا  نف�سه.  باحلجم  �ستكون 
حتديًدا، فاإنه يتعني تو�سيل االأ�سالك بطريقة معينة، وهكذا معنى هذا اأن كود 
البناء يحدد املعيار االأدنى للمباين، وال ميكن بناء اأي �سيء يف املجتمع من دون 

هذا املعيار.

فلي�س المرئ اأن يكمل نظام التعليم من دون حت�سيل عنا�سر املعارف التي 
حتددها املبادئ االأ�سا�سية الثقافية. لكن مثلما ي�ستطيع النا�س ت�سييد اأبنية تتجاوز 
عنا�سر  ا�ستيفاء  عند  التعليم  توقف  يربر  �سبًبا  نرى  ال  فاإننا  املحلي،  البناء  كود 
التعليم.  عملية  االأعلى  امل�ستوى  مهارات  فتوا�سل  للثقافة،  االأ�سا�سية  املعارف 
اللذين  القاعدَة واالأ�سا�َس  الثقافية  املعارف االأ�سا�سية  ووفق هذا املخطط ت�سبح 

ينبني عليهما كل ما عدا ذلك من عملية التعليم عند ال�سخ�س.

ويف هذا ال�سدد ميكننا اأن نو�سح اأهمية املعارف االأولية الثقافية من خالل 
منطلق “اإي دون هري�س” يف الن�س التايل: »عليك اأواًل و�سع االأ�سياء يف اأكوام. 
قد يكون لديك اأكرث من واحد. ويتوقف االأمر هنا على العدد الذي يتعني عليك 
جتهيزه. ثم يجب عليك تهيئة املعدات، ال يكاد يتم كل ذلك حتى يكون كل 

�سيء على ما يرام«.
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اإن القراءة االأوىل للن�س ال�سابق توؤدي بالفرد اإىل احلرية الذهنية، ترى اأي 
�سيء يف هذا العامل يحدثنا عنه، فيبدو االأمر كله بال معنى. ولكن اإذا مت و�سع 
“اإعداد الغ�سيل” فذلك الفهم املفاجئ الذي يواتي  عنواٍن للن�س ال�سابق هو 

القارئ يوؤكد على اأهمية املعارف الثقافية االأ�سا�سية اأكرث من اأي حجة اأخرى.

يوجد قدر كبري من البحوث يف علم نف�س التعليم تدعم فكرة اأن النا�س 
مع  جديدة  معلومات  مالءمة  مبقدورهم  تكون  عندما  اأف�سل  نحو  على  تتعلم 
املعارف. وحقيقة االأمر اأن هذه امليزة للعقل الب�سري هي التي �سعى دون هري�س 
اأن ي�ستعيدها اإىل الذاكرة بينما كان م�ستغرًقا يف �سرد ذكرياته عن اكت�سافه  اإىل 
ي�سميه  اأن  له  ميكن  الذي  الدور  عن  يبحث  كان  اإذ  الثقافية؛  االأولية  للمعارف 
“النحو اجليد” Good Grammar عندما اأعطى جمموعات منتقاة من الطالب 
اأ�سيب بالده�سة يف كلية حكومية،  اأنه  اإجنليزية جيدة. بيد  ن�سو�ًسا مكتوبة بلغة 
ا مع الن�سو�س بغ�س  حني وجد اأن اأحًدا من الطالب مل يحقق اإجناًزا جيًدا جدًّ
النظر عن مدى جودة اللغة االإجنليزية الأي منها. ولعلنا نقول تاأ�سي�ًسا على املثال 
ال�سابق، اإنهم ال يعرفون �سيًئا عن العنا�سر املهمة، مما جعل من الع�سري عليهم فهم 

الفقرة التي طلب منهم قراءتها.

ا اإن املعارف االأولية الثقافية تت�سمن ما يتجاوز كثرًيا من احلقائق التي  حقًّ
مفاهيم  على  اأي�ًسا  ت�ستمل  لكنها  احلال،  بطبيعة  حقائق  تت�سمن  فاإنها  ت�سملها، 

وتعميمات ومبادئ اأ�سا�سية وروابط وقوانني.
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الطريق نحو الثقافة العلمية

اإذا متعن اأي فرد يف بناء ما، وتطلع اإىل تفهم اأعمال البناء لكي يتم تقييم 
اأحد عنا�سر العملية، فكيف اأ�سبح البناء يف نهاية املطاف جمياًل ي�سر الناظرين 
ومعقد الرتكيب؟ اإن كل م�سروع يبداأ بو�سع اأ�سا�سيات متينة، قد تكون جدرانًا 
اأ�سمنتية لطابق �سفلي حمفور حتت االأر�س، اأو دعامات من احلديد تغر�س لتكون 
قاعدة، اأو جمرد بالطة خر�سانية، ولكن كل �سيء من هذا البد اأن يكون موجوًدا 

اأواًل لكي من�سي ونكمل العمل.

اإليها  يحتاج  التي  العلم،  االأ�سا�سية عن  املعلومات  اأو  االأولية  املعارف  اإن 
النا�س الأداء دورهم كمواطنني، ولكي تتوافر لديهم القدرة على تقييم العامل من 
حولهم، لها يف تعلم العلم الدور نف�سه لالأ�سا�سيات والدعامات االأ�سمنتية لبناء 
البيت، ولكي يعلو طبقات من حوله. ومن ثم يتعني اأن تتوافر املعارف االأ�سا�سية 
عن العلم وحتتل مكانها ال�سحيح قبل اأن يتحدث املرء عن مفاهيم اأكرث تقدًما، 
متاًما مثلما يجب اأن تكون اأ�سا�سيات البناء يف مو�سعها قبل اأن نبني بقية البيت. 
فاإن من يدفعون باأن علينا اأن نعلم الطالب املنهج العلمي اأو اأن نغر�س لديهم عادة 

العقل العلمية اإمنا هم يف الواقع يحاولون بناء البيت قبل اإر�ساء الدعامات.

مو�سوع  اأي  ب�ساأن  ا  نقديًّ التفكري  ال�سروع يف  قبل  اأواًل،  عليهم  النا�س  اإن 
من  معنى  ال  فمثاًل  العلم.  هذا  عن  �سيًئا  يعرفوا  اأن  ما؛  علم  مو�سوعات  من 
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حماولة تعليم الطالب التفكري النقدي يف االحرتار الكوكبي اإذا كانوا ال يعرفون 
يفكر  اأن  املرء  ي�ستطيع  النهاية ال  االأر�س. ويف  لكوكب  الطاقة  توازن  اأ�سا�سيات 
ا يف “ال �سيء”؛ اإذ اإن املفاهيم التي نتناولها بالتفكري يجب اأن تكون �سمن  نقديًّ

الرت�سانة الذهنية قبل ال�سروع يف التفكري فيها.

فحينما نتطلع اإىل النظرة العلمية اإىل العامل، فاإن ال�سيء املنطقي اأن ن�ساأل 
ما هذا ال�سيء؟ كيف يعمل؟ ما عالقته مبا حوله. فمثاًل اإن ومي�س الربق والقوة 
الثالجة  على  املالحظات  باأوراق  باالحتفاظ  زخرفية  ملغناطي�سات  ت�سمح  التي 
جميًعا مرتابطة، واأن االثنني مرتبطان بالكهرباء التي ت�سري داخل البيت وال�سوء 
اأو االأفكار  اإىل عدد من املبادئ الكونية،  الذي ينري املكان. وبعد ذلك �ست�سل 
الكربى، فاإنها اللب والهيكل العام الأ�سلوب العلماء يف النظر اإىل العامل. اإنها هي 
التي تعطي نظرتنا اإىل الكون �سكلها و�سورتها. اإن هذه الرتاتبية الطبيعية الهرمية 

يف تنظيم العلوم توحي لنا بنهج لتعليم العلم تاأ�سي�ًسا على االأفكار الكربى.

اإن باالإمكان ت�سور االأفكار الكربى يف �سورة هيكل عام فكري، اإن هذا 
يعطي مرونة كبرية يف التفا�سيل ب�ساأن كيفية عر�س املو�سوعات التي هي خا�سية 

مفيدة الأي خمطط تعليمي.

ترتبط  اأخرى  اآراء  مع  الكربى  االأفكار  فيها  ت�سرتك  مهمة  خا�سية  ثمة 
مو�سوعات  �ستكون  ماذا  االآن  يعرف من  منا  اأحد  الثقافية. ال  االأولية  باملعارف 
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احلوار بعد ع�سرين عاًما، ونحن على يقني اأن اأحًدا مل يكن بو�سعه منذ ع�سرين 
عاًما اأن يتنباأ بالنقا�سات الدائرة االآن عن الهند�سة الوراثية اأو عن اخلاليا اجلذعية، 
ا كانت مو�سوعات احلوار التي جتري م�ستقباًل ن�ستطيع اأن ن�سع لها اإطاًرا  ولكن اأيًّ

مرتبًطا باالإطار العام لالأفكار الكربى.

�سمانًا  بالرتتيب  مناق�ستها  ميكن  التي  الكربى  االأفكار  من  عدد  هو  وها 
للفاعلية من وجهة نظر تربوية.

�سطح الأر�س يف تغري دائم

جاء ميالد نظرية التكتونية )�سفائح اأو األواح عنا�سر الق�سرة االأر�سية( و�سورة 
عمل االأر�س لدينا االآن يف �ستينيات القرن املا�سي. وهذه النظرية من اأف�سل االأمثلة 
التي تو�سح لنا كيف اأن املعلومات اجلديدة قوة دافعة لتغري العلم؛ اإذ اإنه يف خالل 
ب�سع �سنوات تخلى كل املجتمع العلمي املعني بعلم االأر�س عن االأفكار الثابتة القدمية 
والتنقل اإىل ال�سورة الدينامية اجلديدة عن كوكب االأر�س. وجند يف هذه ال�سورة اأن 
ن�سميها  مياًل،  و50   30 بني  ما  ب�سمك  األواح  اأو  بالطات  من  موؤلف  االأر�س  �سطح 
الباطن  يف  )الغليان(  احلرارة  ل�سريان  ا�ستجابة  يف  ال�سفائح  هذه  وتتحرك  �سفائح. 
العميق. ونتيجة لذلك، فاإن ال�سحيفة املمثلة الأمريكا ال�سمالية واملمتدة من منت�سف 
االأطل�سي وحتى كاليفورنيا تتحرك مبتعدة عن اأوروبا مبعدل عدة بو�سات كل �سنة. 

ولذلك فاإن خ�سائ�س �سطح االأر�س يف حالة تغري دائم، وال يوجد �سيء اأبدي.
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اإن حقيقة اأن االأر�س يف تغري م�ستمر ي�ساعد كالًّ منا يف فهم اأن االأر�س يف 
تغري م�ستمر وهو ما ميكن ت�سميته “زيف اللقطة اأو ال�سورة الواحدة”، وتق�سي 
هذه الفكرة باأن كل مظهر من مظاهر االأر�س كان على حاله دائًما منذ اأن اأدركه 

االإن�سان االأول، وباأن اأي تغري ميثل نوًعا من الكارثة.

الأف�سل عدو اجليد

ا هم من توافرت لديهم املعارف االأولية العلمية. وميلك  اإن املثقفني علميًّ
هوؤالء بذلك االإطار الفكري الذي ي�سمح لهم بفهم العلم االأ�سا�سي الذي ي�سكل 
القدرة على  لديهم  �ستكون  اأن  معنى هذا  لي�س  لكن  مثارة.  ق�سايا  قاعدة الأي 
التفكري يف هذه الق�سايا باالأ�سلوب النقدي والكمي نف�سه الذي يفكر به العامل. 
اإن املهم حقيقة هو العلم يف �سورته االأكرث تقدًما، واأن عر�س اأي �سيء اآخر مهما 

كان قدره اأ�سبه بتقدمينا تعليًما خمفًفا اأو مائًعا للطالب.

اإن الهدف من حتويل كل مواطن اإىل ن�سخة م�سغرة لعامل لي�س اأمًرا غري 
علمي متاًما فقط، بل عدمي اجلدوى اأي�ًسا وال معنى له. فاإن اأحد االأ�سرار ال�سغرية 
ما  غالًبا  العلمي  بالبحث  امل�ستغلني  العلماء  اأن  العلمي  املجتمع  يف  البغي�سة 
املميز. لذلك  اأميني يف جماالت علمية خارج تخ�س�سهم  اأنف�سهم  يكونون هم 
فاإن تدريب �سخ�س على التفكري، كعامل فيزيائي مثاًل اليفيد كثرًيا حني يكون 
ا اإىل معاجلة ق�سية تت�سمن البيولوجيا اجلزئية. ونذكر هنا  هذا ال�سخ�س م�سطرًّ
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اأنه يف حدود ما يلزم للم�ساركة يف احلياة العامة فاإن ات�ساع نطاق املعرفة ينت�سر 
على العمق وحده.

اإن طبيعة العلم يف تغري م�ستمر، وق�سايا امل�ستقبل �سوف ت�سمل غالًبا اأنواًعا 
من املمار�سات احلا�سوبية الكثيفة. واإن عدًدا فقط من االإخ�سائيني هم من �ستتوافر 
لديهم القدرة على الغو�س يف كل اجتاه داخل �سفرات احلا�سوب، وعلى حتديد 
ا عن الدور  اأمور مثل الدقة وال�سواب. اإن العلماء �سيكون لهم دور خمتلف جدًّ

الذي ت�سوره من يتوقعون من النا�س اأن ي�سوغوا اآراءهم ب�ساأن الق�سايا العلمية.

وامل�ستحدثات.  للبدع  يخ�سع  اآخر،  جمال  اأي  �ساأن  �ساأنه  التعليم،  اإن 
باالإ�سافة اإىل اأن التعليم جيد ومثمر ويتجاوب مع اهتمامات االأفراد يف اأعمارهم.

واقع الثقافة العلمية يف العامل العربي

هو  اإرادتنا  اأو غيابه عن  امل�ستقبل  العربي وغربة  الوطن  العلم يف  اإن غربة 
ال�سبب الرئي�سي الذي جعل غرينا ي�سبقنا يف عملية التطور؛ حيث اإننا نعاين من 

اأمرا�س مزمنة ميكن اإجمالها يف عدد من النقاط الرئي�سية:

	 غياب التمويل الالزم للبحث العلمي والتطوير، ويكفي االإ�سارة اإىل •
%0,5 من اإجمايل  اأن ما يتم تخ�سي�سه بالدول العربية ال يزيد عن 
�سديدة  االآن  العلمي  البحث  طبيعة  اأن  عن  ف�ساًل  القومي،  الناجت 
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التعقد، ف�ساًل عن اأنه ميثل �سراكة كوكبية تعرب عنها عالقات ع�سوية 
بني االأكادمييات واجلامعات وبني العلماء كاأفراد واملوؤمترات اأو الن�سرات 

العلمية.

	 ارتفاع ن�سبة االأمية االأبجدية يف عديد من املجتمعات العربية و�سيوع •
االأمية الثقافية العلمية واالأمية احلا�سوبية، وهي ما يعني غياب املواطن، 
القيمة والدور والفعل، وغياب الثقافة التي توؤهله ليكون فاعاًل وم�سارًكا 
االإن�سان،  لق�سايا  العلمي  الفهم  اأي  العلمية،  الثقافة  بف�سل  ا  اإيجابيًّ

واملجتمع، والطبيعة والكون من حولنا.

	 غياب قيمة مغامرة املعرفة واكت�ساف املجهول وحرية ال�سوؤال والبحث •
وحق االختالف، واأن التنوع اإثراء للفكر وازدهار ح�ساري. وهي عملية 
يجري غر�سها من خالل التن�سئة االجتماعية والتن�سئة التعليمية يف 

ا. املدار�س لت�سنع مناًخا عامًّ

	 الفر�س • ذواتهم يف  يجدون  اخلارج؛ حيث  اإىل  العلميني  الباحثني  هجرة 
املتاحة للتعبري عن قدراتهم وا�ستثماراتهم بداًل من حياة الغربة يف الوطن.

	 غياب �سيا�سة علم وتعليم املجتمع، ومن خالل �سيا�سات وطنية، اأهلية •
االندماج والتكامل مع ال�سبكة العاملية لالإجناز العلمي والتكنولوجي 

وامتالك قدرة حتقيق امل�سري واالأمن القومي واإرادة الفعل.
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	 غياب احلداثة كروؤية وهدف مر�سوم، ومن ثم غياب اآليات التحديث يف •
كل اأن�سطة املجتمع، وغياب االإميان باأن التحديث يف �سورته املتكاملة، 

هما ال�سبيل لعالج االأمرا�س العربية.

	 دور حمطات التلفاز العربية يف تعليم املجتمع؛ اإذ تر�سخ ت�سطيح هذه •
املجتمعات عرب االإنفاق ال�سخي على املنوعات واالأفالم دون االإنتاج 
القائم على ن�سر املعرفة والعلم كاالأفالم الت�سجيلية والربامج العلمية، 
 National تعريب  كحالة  االإطار  هذا  وهناك حماوالت حمدودة يف 

Geographic T.V يف اأبو ظبي.

املجالت العلمية

ب�سهولة  العلمية  واملجالت  الكتب  توزيع  يكفل  نظام  بابتداع  الغرب  قام 
وي�سر عرب اال�سرتاكات التي تقدمها املكتبات العامة واجلامعية يف هذه املجالت، 
تغطي  توزيع  �سبكة  وفق  املتخ�س�سة  العلمية  املجالت  �سدور  ل�سنوات  ككافل 
تكلفة ال�سدور؛ لهذا انت�سرت املجالت املتخ�س�سة يف خمتلف املجاالت، وجنح 
هذا النظام ملائة عام، وتدفقت اأعدادها، لكن مع ظهور هذه املجالت ب�سورة رقمية 
ا، مما جعل املكتبات ت�سرتيها مبا يتجاوز %25 بل  ارتفعت قيمة ا�سرتاكاتها تدريجيًّ
النامي عن �سداد  العامل  املكتبات يف دول  %50 من ميزانيتها، وتعجز  واأحيانًا 
هذه اال�سرتاكات، وهو ما ي�سكل اإ�سكالية كربى اأمام تقدم العلم واملعرفة، فاملجلة 
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الطبية امل�سرية وجملة جممع اللغة العربية يف م�سر، ال توجد لهما �سبكة توزيع 
فيه  مازالت  الذي  الوقت  يف  املتحدة،  والواليات  اأوروبا  يف  مثيلتهما  غرار  على 

الدوريات الرقمية العربية حمدودة.

من  خا�س  منط  هي  التي  الن�سقية  العلمية  املعرفة  هي  الع�سر  روح  اإن 
والنظرية،  النظر  عالقة  وباملجتمع.  وبالنف�س  بالطبيعة  االإن�ساين  الوجود  عالقة 
ال�سبب  عن  واالإجابة  وحتوالتها،  الظاهرة  اطراد  تك�سف  وقواعد  قوانني  �سياغة 
االجتماعية،  احلياة  يف  بذلك  العلمية  واالإفادة  التنبوؤ  على  والقدرة  والكيف 
نقي�س  اإنه  املزيد،  اإىل  وباإجنازاته  الذاتية  بقوته  املنهجي مدفوع  العلمي  والتفكري 
ثقافة االكتفاء الذاتي اأو ثقافة احلقيقة املطلقة التي تقتل الف�سول املعريف وتعتمد 
املرء  ي�ستحيل على  اإىل علل خارجها، ومن ثم  الظواهر  برد  التفكري االختزايل 
واملجتمع التحكم يف �سئون حياته، وثقافة العلم هي ثقافة التغيري، تغيري العامل 
عن وعي واإرادة، ولي�س جمرد فهمه اأو تاأمله اأو فك مع�سالته اأو التاأمل يف الظواهر 
الكونية، فثقافة العلم هي ثقافة االإميان بقيمة االإن�سانية، وبناء االإن�سان، لذا هي 

ثقافة الدميقراطية.

ا، واأداة  ا و�سيا�سيًّ ا واقت�ساديًّ اأداة حتقيق الذات عن وعي ثقافيًّ والعلم يعد 
الدفاع عن النف�س وكفالة االأمن واالنت�سار يف �سراع الوجود. وهو االأداة املنا�سبة 
الهوية  الأن  اأيديولوجية؛  تهوميات  عن  بعيًدا  اأ�سالتها  وتاأكيد  الهوية  عن  للتعبري 
يف جوهرها فعل الذات الواعية.. فعل اإجناز “النحن” املجتمعية يف اال�ستجابة 
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عوامل  وتر�سخ  االنتماء  تدعم  وبذا  الع�سر،  ح�سارة  وقدرات  بلغة  للتحديات 
تالحم بنية املجتمع.

ال�سناعات الإبداعية

�سناعة االإبداع تعد من االأ�س�س التي يجب اأن ُيبنى عليها م�ستقبل الثقافة 
يف الوطن العربي، خا�سة اأن الوظيفة االجتماعية لالإبداع ال تتحقق، الأن االأفراد 
مبدعون لكن فقط حني يتوافر ملثل هوؤالء االأ�سخا�س النمو، واملال والبنية التحتية 
والتنظيم، واالأ�سواق، وحقوق امللكية، وعمليات وا�سعة النطاق ميكنها ا�ستيعاب 

ذلك االإبداع.

واالقت�سادي  االجتماعي  التغيري  �سيقود  الذي  هو  االإبداع  اأن  املوؤكد  اإن 
ا يف تكوين  خالل القرن احلايل، فقد اأ�سبحت ال�سناعات االإبداعية عن�سًرا مهمًّ
حقوق  �سناعات  عائدات  �سايف  ر  ُقَدّ  ،2001 عام  ففي  املتقدمة.  االقت�ساديات 
من   7,75% يعادل  ما  وهو  اأمريكي،  دوالر  مليار   791,2 بـ  االأمريكية  الن�سر 

اإجمايل الناجت القومي، ويعمل بها حوايل 8 ماليني عامل.

االإبداعية  ال�سناعات  نف�سه قدرت عوائد  العام  املتحدة، ويف  اململكة  ويف 
بـ  وت�سهم  �سخ�س،  مليون   1,3 بها  ويعمل  اإ�سرتليني،  جنيه  مليار   112,52 بـ 
%5 من الناجت القومي  اإ�سرتليني من ال�سادرات وت�سكل  10,3 مليارات جنيه 

االإجمايل.
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باالإ�سافة اإىل ما �سبق، تعود اأهمية ال�سناعات االإبداعية اإىل دورها املتوقع 
عرب   – االأخرى  واخلدمات  لل�سناعات  ومدعم  االقت�سادية  للمعرفة  كموجة 
ميزة  اإىل  مبا�سرة  يرتجم  الذي  الرقمي  باملحتوى  املثال  �سبيل  على  تزويدها، 
راأ�س  لقطاعات االقت�ساد االأخرى، وكذلك عرب احت�سان  اإبداع  تناف�سية وطاقة 

املال االإبداعي واملبدعني.

و�سيوؤدي الطريق اإىل �سناعة االإبداع اإىل حتول اأجواء العمل من اأ�سحاب 
الياقات الزرقاء والبي�ساء اإىل املبدعني الذين يحددون �ساعات عملهم ويرتدون 
على  اإجبارهم  ميكن  ال  مثرية،  اأجواء  يف  ويعملون  الب�سيطة  البي�ساء  املالب�س 
العمل، واإن كانوا ال ينقطعون عن العمل اأبًدا، ومع ظهور الطبقة االإبداعية، فاإن 

هذه الطريقة للعمل تنتقل من الهوام�س اإىل التيار االقت�سادي ال�سائد.

جتمع �سناعة االإبداع بني �سقني اأ�سا�سيني هما الفنون االإبداعية وال�سناعات 
اأن الفنون والثقافة �سارت يف �سلة مبا�سرة مع �سناعات �سخمة  الثقافية، ذلك 
واجلماهري عرب  النخبة  الهوة بني  اإىل جتاوز  ي�سري  ما  وهو  االإعالمي،  الرتفيه  مثل 
منتجات هذه ال�سناعة التي تغزو كل بيت االآن، �سواء عرب الف�سائيات اأو �سبكة 

االإنرتنت.

الوطن  يف  ا�ستيعابها  وعدم  التغيريات  هذه  اإىل  االنتباه  عدم  خطورة  اإن 
ر�سا  فرقة  املثال  �سبيل  فعلى  الثقافية،  املوؤ�س�سات  انهيار  اإىل  �سيوؤدي  العربي، 
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للفنون ال�سعبية، ال يجب اأن تدار عرب االأداء الوظيفي التقليدي، كما ميكن و�سع 
عرو�سها على اإ�سطوانات DVD تباع للمهتمني، كما ميكن اأن ت�سوق عرب املواقع 
كروت  رق�ساتها  من  وينتج  االإنرتنت،  وعرب  التليفزيونية  واملحطات  االإلكرتونية 

تذكارية Postcards وكتب ومناذج تباع لالأطفال والكبار.. اإلخ.

و�سوح  املبني على عدم  امل�سهد  من  م�ستمد  االإبداعية  ال�سناعات  تعبري 
وبني  والرفاهية  احلرية  وبني  الثقافية،  وال�سناعات  االإبداعية  الفنون  بني  احلدود 
وامل�ستهلك  املواطن  وبني  للدولة،  واململوك  التجاري  وبني  واخلا�س،  العام 

وال�سيا�سي وال�سخ�سي.

الثقافة لكن طريقة  اأن االإبداع هو جوهر  لكن تبقى حقيقة هامة هي 
اإنتاج االإبداع وتوزيعه وا�ستهالكه واال�ستمتاع به كانت يف املا�سي حمدودة 
التاأثري على الناجت القومي العربي؛ لكون العرب ينظرون للثقافة على اأنها جزء 
مكمل حلياتهم واأداة ترفيه، بينما لو مت تعظيم العوائد ال�سخ�سية للمبدعني 
االإبداعي  نتاجهم  على  اإبداعية  �سناعات  اإقامة  كذلك  قاعدتهم،  وتو�سيع 
العرب  دور  �سيعزز  كما  العربي،  املجتمع  يف  الثقافة  م�ساحات  هذا  ف�سيعزز 

ا. الثقايف دوليًّ

وهناك عدد من املالحظات االأ�سا�سية حول هذا املو�سوع:
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1 - املمار�سات الإبداعية التفاعلية

ت�سكل التفاعلية بوؤرة اأ�سا�سية توؤدي اإىل اإقامة بيئات حية رقمية، للرتفيه 
اأو التعليم، وتظهر ال�سناعات اجلديدة يف منطقة الت�سميم التفاعلي عرب خلق 
جتارب للم�ستخدم تعزز وتن�سر املحتوى الرقمي. ثم يتم ن�سرها بطريقة تلقائية 
بني اجلمهور لهذا املحتوى، الذي يجري تطويره وحتديثه طبًقا لتفاعل اجلمهور 

معه.

2 - املمار�سات الإبداعية واأ�سكال جديدة لالإنتاج الثقايف

االإبداعيني  للمنتجني  التقنيات اجلديدة  التي جلبتها  التحوالت  تتيح 
فر�سة ن�سر اإنتاجهم ب�سورة غري م�سبوقة، ويف مركز هذه التحوالت جند القدرة 
الربيد  التليفزيون،  النقالة،  الهواتف  )االإذاعة،  الرقمي  لالإعالم  احلا�سمة 
االإلكرتوين، االألعاب، املواقع االإلكرتونية(؛ من حيث قدرتها على ا�ستقبال 
ونقل املحتوى، فالهواتف النقالة من حيث قدرتها على قراءة واإر�سال الن�س 
كذلك  واحلال  االإبداعي،  العمل  منابر  اأحدث  من  تعد  وال�سورة،  وال�سوت 
الكبرية  ال�سا�سة  بعد  الكمبيوتر  �سا�سة  على  االإبداعية  القدرات  اإىل  بالن�سبة 

»ال�سينما« وال�سا�سة ال�سغرية »التليفزيون«.

لكن ناأخذ يف االعتبار ما يلي:
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مهن  اأ�سحاب  يعمل  عندما  وا�سحة  ب�سورة  االإبداعي  التعاون  يتجلى   -
وقدرات خمتلفة مًعا. وقد اأدى هذا التعاون، املرة تلو االأخرى، اإىل التو�سل 
اإىل حلول ناجحة للم�ساكل، وطرق ثورية لروؤية ومعاجلة �سراعاتنا اليومية، 

يف الفنون والعلوم على حد �سواء.

البيئات االإبداعية تتيح للنا�س الوقت للمحاولة، والف�سل، واملحاولة مرة اأخرى،   -
واالكت�ساف، واللعب، واالت�سال و�سط عنا�سر بادية التباين. هذا التجريب اأو 
متاًما  �سنوات،  قبل عدة  تطبيق علمي  اأو  فني  اإنتاج  اإىل  يوؤدي  قد ال  البحث 
اأو  التجريب  اأولية على  االأ�سلية من فرتة  واملنتجات  االأفكار  كما تخرج كل 

الت�سكع، ويبدو هذا اأحيانًا بال هدف، لكنه يف جوهره عملية اإبداعية.

يف  ولي�س  النا�س،  كل  يف  تنميتها  يجب  اأ�سا�سية  اإن�سانية  �سفة  االإبداع   -
واالإخفاق  واملغامرة،  واخللق،  التعلم،  فحرية  وحدهم.  والعلماء  الفنانني 
عليه  قامت  الذي  االأخالقي  االأ�سا�س  والنمو، هي  والن�سال،  والت�ساوؤل، 
الواليات املتحدة. ون�سر االإبداع بني كل النا�س، من كل املواقع والفئات 

االقت�سادية واالأ�سول العرقية، �سروري للم�سلحة العامة.

حينما ي�سبح العامل الفرتا�سي هو الواقع احلقيقي

والت�سلية،  اللعب  ملجرد  االفرتا�سية  العوامل  ت�سفح  كان  قريب  وقت  اإىل 
لكن املده�س هو اأن هذه العوامل ت�سيطر يوًما بعد يوم على حياة النا�س، بتحولها 
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اإىل اأداة اأ�سا�سية يف حياتهم؛ لينتقل االإن�سان من الفعل يف عامل الواقع اإىل الفعل 
يف العامل االفرتا�سي، لكن كيف يحدث ذلك؟

تخيل نف�سك يف بلد اأجنبي، وبداًل من ت�سفح دليل �سفر اأو خريطة، ت�سع 
نظارة اأنيقة؛ لتتجول من خاللها يف املدينة؛ حيث تتحول العد�سات اإىل �سا�سات 
تعطيك  ورمبا  بك،  املحيطة  وال�سوارع  املباين  عن  عينيك  تغذي  �سفافة،  �سبه 

اجتاهات الو�سول اإىل متجر عطور، اأو اأقرب مكان ل�سراء وجبة غداء �سريعة.

يقول املتخ�س�سون يف العوامل االفرتا�سية التي �سن�سميها هنا احلياة الثانية، 
اإنه مت ابتكار عامل النظارات اجلديد لتعزيز التفاعل مع العامل الواقعي، فيمكن 
ا�ستخدامها لتحديد اأماكن االأ�سياء وتقدمي بيانات واإر�سادات مفيدة حول ما يراه 
ا يف زيادة ب�سغر االأ�سخا�س  االإن�سان من خاللها، وت�ستخدم تلك النظارات حاليًّ
لتو�سيع  الروؤية عن طريق تركيب ر�سم تخطيطي  الذي يعانون من مر�س ق�سور 
ا  جمال الروؤية ملا يراه املرء، هذا النوع من التكنولوجيا الرقمية يتطور �سريًعا حاليًّ
للعامل  �سحري  رقمي  ك�ساء  ر�سم  طريق  احلقيقية عن  للحياة  رقمي  فلرت  لتقدمي 

الواقعي.

لذا فاإن اإن�سان امل�ستقبل �سي�سكن عامل اخليال، فيح�سل على احلياة الثانية، 
التي يوؤمن بها االآن عدد قليل من النا�س، فهذه احلياة الثانية ت�سبب لهم حالة من 
االرتباك مع الواقع، يقول دانيال تردميان موؤلف كتاب »الدليل اإىل احلياة الثانية«: 
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بها  اال�سرتاك  بعد  االفرتا�سي  العامل  جتربة  يكملون  ال  اأ�سخا�س   10 من   9 اإن 
لعدم قدرتهم على ا�ستيعاب الفكرة.

فيمكن  م�ستقبلية،  فكرة  هي  النظارات  فكرة  اأن  البع�س  اعتقد  واإذا 
االإنرتنت،  �سبكة  على  واملوجودة  احلقيقي  العامل  عن  املاأخوذة  الن�سخ  مراجعة 
اأمثلتها، كما  اأف�سل   ”Google Street View“ �سوارع جوجل  ويعد عر�س 
طورت جوجل اأي�ًسا برناجًما يتكون من ماليني ال�سور البانورامية التي اأخذت يف 
9 مدن اأمريكية، تتيح للفرد اأن ي�سري داخل �سورة �سبه واقعية ثالثية االأبعاد لكل 
مدينة، بداًل من جمرد م�ساهدتها مثلما يتم من خالل برنامج جوجل االأر�سي 
هو  م�سابه  برنامج  بتحديث  اأي�ًسا  مايكرو�سوفت  قامت  كما   ،Google Earth

.Virtual Earth 3D

حتديد  مثل  عادية  اأغرا�س  يف  ا  حاليًّ االفرتا�سية  العوامل  هذه  ت�ستخدم 
اجتاهات القيادة، ومتابعة اأن�سطة اجلريان وم�ساهدة بع�س املعامل قبل زيارتها، تلك 
لنا  مماثلني  لقرناء  ت�سمح  بحيث  امل�ستقبل  يف  تغيري  عليها  �سيطراأ  الرقمية  املدن 
اأحد مربجمي  يراه �ستيفن �ساو  العامل االفرتا�سي، هذا ما  التجول عرب هذا  يف 

.Street View

حتميل  ميكنك  )املحمول(  املوبايل  على  اخلرائط  خالل  من  اأي�ًسا  اليوم 
اخلرائط لال�سرت�ساد بها، لكن م�ستقباًل �سوف ت�سبح هذه اخلرائط ذات م�ستوى 
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خدمات اأعلى؛ حيث �ستقدم لك الطق�س، واأحدث اأخبار البلد الذي اأنت فيه، 
كما �سرت�سدك للطريق للو�سول ملنزلك يف ظل ال�سباب الكثيف.

عرب  امل�ستقبل  املهرة،  االإجنليز  املربجمني  اأحد  مارون  مايكل  يتخيل 
جم�سات تر�سد كل �سيء من م�ستويات التلوث اإىل ن�سبة االزدحام يف ال�سوارع 
عرب برنامج Geoxss، �سيل من البيانات �سري�سل اإليك، و�سيتمكن امل�سرتكون 
 Google بعامل  اأو  بالنظارات املربجمة  املعلومات  يف هذه اخلدمة من ربط هذه 
Street View للح�سول على �سور ومعلومات فورية يف اأي مكان بالعامل، هل 

�سي�ساهم هذا يف ربط العامل االفرتا�سي بالواقع بحيث يعي�س النا�س يف عواملهم 
االفرتا�سية، وهم يتعاملون مع العامل الواقعي؟ �سوؤال يطرحه املربجمون االآن.

هناك تطورات �ستالقي اهتمام من يف�سل العي�س يف العامل االفرتا�سي، 
الأنها  الثانية”؛  “احلياة  يف  متاجرها  اأو  مكاتبها  اإن�ساء  ترف�س  ال�سركات  فبع�س 
احلياة  تكنولوجيا  الأن  بل  �سفتها،  انتحال  لي�س الحتمال  اآمنة،  اأنها غري  تعتقد 
الثانية ال تتميز باأمن كاف لتاأمني املعامالت املالية اأو ا�ست�سافة اجتماعات العمل 

مبناق�ساتها احلادة واخلا�سة اأي�ًسا.

هذه املخاوف هي ال�سبب وراء قيام �سركة Multiverse باإن�ساء برامج تتيح 
لالأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات بناء عوامل افرتا�سية خا�سة بهم، االأمر الذي ال 
يعني قدرة االأفراد على اإ�سافة مل�ساتهم اخلا�سة على عواملهم فقط، بل اأي�ًسا بناء 
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م�ستويات خمتلفة من احلماية ح�سب رغبتهم، فقد يختار اأحد البنوك مثاًل اأق�سى 
ي�ساعدهم يف احل�سول  الذي  ال�سخ�س  اأن  للم�سرتكني  لي�سمن  االأمن  درجات 

ا. على قر�س على �سبيل املثال لي�س ل�سًّ

التنقل بني  العوامل االفرتا�سية  ال�سركة لالأفراد من خالل مت�سفح  تتيح 
�سيك،  واإيداع  افرتا�سي  بنك  دخول  اإمكانية  ذلك  ويعني  املختلفة،  العوامل 
عامل   200 حوايل  وهناك  الت�سوق،  اأو  االأفالم  مل�ساهدة  اآخر  لعامل  االنتقال  ثم 
تطلقها  التي  ال�سركات  ولكن  جمانية،  الربامج  تلك  ا،  حاليًّ بناوؤه  يتم  افرتا�سي 
“اإيباي” وهو   Ebay اتباع منوذج عمل موقع   اأرباًحا طائلة من خالل  �ستجني 

احل�سول على %10 من قيمة كل معاملة جتارية تتم من خالل �سبكة عواملها.

واملبادالت  االأعمال  ت�ست�سيف  �سركة  وجود  ال�سابق  الت�سور  يعني 
التي  لل�سركات  بالن�سبة  اأما  والت�سوق،  املال  مما يجري يف عامل  التجارية وغريها 
تريد اخل�سو�سية التامة مثل الذين يقومون بتطوير برامج جديدة، فيقومون ببناء 
عواملهم اخلا�سة التي تتمتع بخ�سو�سية تتطابق مع تلك املوجودة يف املباين التي 

يعمل بها موظفوها.

 Sun Microsystems انطالًقا من هذا املبداأ تعمل نيكول فيت�س يف معامل
على بناء املكتب االفرتا�سي Mpk، يف هذا العامل ي�ستطيع االأفراد الذين يعملون 
بعيًدا عن بع�سهم البع�س اأن يقيموا االجتماعات ويتناق�سوا دون القلق مثاًل من 
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موظفي  ن�سف  عن  يزيد  ما  ا  حاليًّ ويعمل  اأفكارهم.  املناف�سة  ال�سركة  ت�سرق  اأن 
Sun Microsystems عن بعد؛ حيث يتمكنون من فتح �سا�سة يف حائط قاعة 

ا على اإعداد تقرير اأو تعديل م�سروع. االجتماعات اأو يف املكتب ليعملوا �سويًّ

العامل  من  ت�سرقنا  فهل  لعبة،  جمرد  االفرتا�سية  العوامل  تعد  مل  هكذا 
الواقعي لت�سبح هي الواقع؟!

لكن كيف نذهب اإىل امل�ستقبل؟

وال�سلوك  التفكري  طريقة  يف  تظهر  املجتمع،  يف  حياة  اأ�سلوب  هي  الثقافة 
مع  التعامل  وكيفية  ولالآخرين،  الأنف�سهم  االأفراد  ونظرة  والفردي  اجلماعي 
وغري  واالأزياء،  الطهي  وطريقة  باحلياة،  واال�ستمتاع  واخلا�سة،  العامة  املمتلكات 
اأن ميتلك ثقافة متقدمة.  ذلك. ومل يعرف التاريخ االإن�ساين جمتمًعا تقدم دون 
وتظهر ثقافة املجتمع عند التجول يف امليادين وال�سوارع لرنى كيف يت�سرف اأفراد 
�سئون  ينظمون  كيف  واالأهم  بع�س،  مع  بع�سهم  يتعامل  وكيف  املجتمع،  هذا 

حياتهم امل�سرتكة على نحو ي�ساعد على تطوير نوعية احلياة يف املجتمع باأ�سِره. 

وباالإ�سافة اإىل هذه املظاهر العامة، ُيعد انت�سار الثقافة العلمية اأحد قوا�سم 
النه�سة الثقافية يف املجتمع؛ حيث ت�سمل الثقافة العلمية روؤية للعامل ونوامي�سه، 
اإىل املنطق والعقالنية ويحتكم اإىل  منهًجا للفكر واأ�سلوبًا للحوار والقرار، ي�ستند 
احلجة والربهان، ويرف�س الغيبيات ويرتفع عن نقد العقائد، احرتاًما لها وتاأكيًدا 
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بها  نق�سد  التي  واملعرفة  العلم  بها يختلف عن جمال  ا  لها جمااًل خا�سًّ اأن  على 
املعرفة الدنيوية املبنية على املالحظة باحلوا�س واال�ستدالل بالقيا�س واال�ستنباط 

باملنطق واإعمال العقل الب�سري.

املعريف  والنزوع  العلمية  الثقافة  توطني  من  العام  الثقايف  لواقعنا  البد 
االأ�سيل الذي يتوافق مع الدعوة احل�سارية التي عرفناها من العلماء العرب عرب 
ميكن  وال  فيه،  نعي�س  الذي  الع�سر  طبيعة  مع  ذاته  الوقت  ويتوافق يف  الع�سور، 
للمجتمع اأن يتجه بقوة اإىل العلم واملعرفة من دون االهتمام بامل�ستقبل، ومن ثم 
االهتمام بال�سباب الذين ي�سكلون القوة املحركة للزمن القادم. اإن االإمكانيات 
الهائلة املتوفرة يف اأجيال ال�سباب ينبغي تفعيلها باأق�سى طاقاتها ل�سمان الدخول 

باملجتمع امل�سري وبثقافته العامة يف ع�سر الثورة العاملية املعرفية.

منها  كثرية؛  جتليات  يف  نتلم�سها  اأن  ميكن  اأزمة  يف  العربية  الثقافة  ولكن 
تردي ال�سلوك على كافة امل�ستويات، وغياب التفكري النقدي، وكرثة امل�ساجالت 
اأن يكون لها مردود يف تقدم املجتمع، و�سيوع العنف بكل جتلياته اللفظية  دون 
عنهم  باملختلفني  االأفراد  �سيق  عن  ف�ساًل  املجتمعي،  ال�سعيد  على  وال�سلوكية 

ا. ا ودينيًّ ا وعلميًّ ا ونوعيًّ ثقافيًّ

اإن اأهمية  التعليم ل�سناعة امل�ستقبل اأمر حتمي، ومن ال�سعب ف�سل التعليم 
اأ�سا�سية النتظام احلياة  عن الثقافة؛ لذا فاإن اإ�سالح الثقافة امل�سرية ُيعد �سرورة 
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يف املجتمع على اأ�س�س من العقالنية. واالإ�سالح الذي ناأمله ون�سعى اإىل حتقيقه 
لي�س جمرد زيادة يف املنتجات الثقافية من اأعمال اإبداعية وفنية، رغم اأهمية هذه 
امل�ساركة يف  يزداد معدل  اأن  اإليه هو  ما نطمح  الكم والكيف، ولكن  الزيادة يف 
تتحول  بحيث  ال�سعبي؛  امل�ستوى  على  منتجاته  على  واالإقبال  الثقايف  الن�ساط 
القيم الثقافية اإىل اأ�سلوب تفكري، ومنط حياة، ونظرة للم�ستقبل، ووجدان جديد 

ي�سكل وعي املواطن امل�سري.

وال نبالغ اإذا قلنا اإن اإ�سالح الثقافة العربية هو املدخل الرئي�سي الإعادة بناء 
ال�سخ�سية العربية املعا�سرة، بحيث تكون اأكرث انفتاًحا على التعددية، وقبواًل للراأي 
االآخر، توؤمن بالعقالنية واملنهج العلمي، ومتتلك قدًرا من الثقافة العلمية، وتكون 
ِلعة على ما يحدث يف العامل. �سخ�سية مركبة من خمزون تاريخي ومعريف هائل، وُمطَّ

العربي،  املجتمع  لنه�سة  احلقيقي  املدخل  هو  ال�سامل  الثقايف  االإ�سالح  اإن 
واإعادة مكانة العرب بني االأمم. فاملكانة ُتبنى على االحرتام والتقدير املتبادل، وال 
توؤخذ بالقوة والغلبة، وال ت�سرتى باملال، بل تكت�سب بالعطاء الوفري، وتثبت بالبناء 

واال�ستمرار.

اإن االأو�ساع الراهنة للثقافة يف الوطن العربي حتتاج منا اإىل وقفة �سريحة 
والبحث  الثقافة واالإعالم  موؤ�س�سات  اأو�ساع  اأنف�سنا، وب�سفة خا�سة مراجعة  مع 
واالإبداع  اخليال  يقدر  وال  واإ�سالحها جميًعا،  العايل  والتعليم  والتعليم  العلمي 
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وب�سفة خا�سة،  نف�سه.  يعرب عن  باأن  املغاير  والراأي  املخالف  لل�سوت  ي�سمح  وال 
يجب اإ�سالح اجلامعات بعد اأن فقد االأ�ستاذ اجلامعي مكانته واأن نعيد للجامعة 

خ�سو�سيتها وا�ستقاللها.

لذا اأقرتح ما يلي:

	 الثقافية خالل • احلياة  املدين يف  املجتمع  دور  �سعود  اإىل  التنبيه  �سرورة 
من جماالت  االإنرتنت  �سبكة  اأتاحته  ما  بعد  القادمة، خا�سة  ال�سنوات 

جديدة اأمام املثقفني للتغيري.

	 �سرورة اإعادة هيكلة املنظمة العربية للثقافة والفنون والعلوم )االإلك�سو( •
لكي يكون اإىل جانب جمل�س الوزراء العرب )التعليم - الثقافة( الذي 
يقرر �سيا�ستها جمل�س اآخر للمثقفني واملوؤ�س�سات الثقافية امل�ستقلة، ف�ساًل 

عن اأهمية دعم ميزانيتها.

	 الكويت، • يف  املعرفة”  “عامل  �سل�سلة  مثل  اجليب  كتاب  دور  تعزيز 
تاأثري  من  لها  ملا  الهالل”؛  و“كتاب  و“اقراأ”،  الثقافية”،  و“املكتبة 

اإيجابي يف الثقافة العربية.

	 اإعادة النظر يف منظومة الثقافة العربية الرقمية لكي تنتقل من الع�سوائية •
اإىل االإبداع واكت�ساف املبدعني وتعزيز الثقافة العربية.
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	 اإن م�ستقبل الثقافة يف الوطن العربي ينبئ عن ميالد املثقف امل�ستقل •
باإدخالهم  عن منظومة تقليدية قامت على احت�سان الدولة للمثقفني 
حظريتها، يعود ذلك اإىل اأن �سبكة االإنرتنت خلقت ف�ساء اأو�سع للن�سر 
ا، يتيح لهذا املثقف التعبري عما لديه. و�سي�سكل بع�س  غري مكلف ماديًّ
املثقفني تيارات فكرية جديدة، و�سيظل البع�س يعمل ب�سورة منفردة.

	 كالقاهرة • العا�سمة  ثقافة  فمركزية  العوا�سم،  عن  بعيًدا  املثقفني  ظهور 
ودم�سق وبريوت وغريها، �سينتهي ع�سرها، و�سن�ساهد حماوالت لظهور 
اأدباء اأو مفكرين خارج نطاق هذه العوا�سم، و�ستكون �سبكة االإنرتنت 

هي حمطة انطالق هوؤالء.

	 اختفاء اأن�ساف احلقائق من احلياة الثقافية العربية، فتنميط املجتمعات •
فال�سيا�سات  ومرات،  مرات  مراجعتها  اإىل  حاجة  يف  بات  وقولبتها 
الثقافية ال�سك اأنها مهمة؛ اإذ اإن اأية ثقافة ميكن اأن تقع ب�سهولة فري�سة 
ال�سيطرة من االآخر، اإذا مل يكن هناك روؤية لبناء ثقافة قوية عرب �سيا�سات 
التعليم لرت�سيخ الذات الوطنية عرب اللغة الوطنية، ويف ونف�س الوقت 
حوله،  والنقا�س  الت�ساوؤالت  وطرح  الوطني  الرتاث  يف  الفكر  اأعمال 
اإذا مل يكن هناك هذا، فلن يكون هناك ثقافة عربية، بل �ستوجد ثقافة 
الثقافة  تذيب  تكاد  ب�سورة عميقة  بالفرانكفونية  متاأثرة  م�سوهة  عربية 
العربية لتحولها لهام�س، اأو االأجنلواأمريكية لتحول الثقافة العربية ملجرد 



76

ال�ساب  �سرنى  لذا  املجتمع؛  يف  ال�سائدة  العامة  الثقافة  على  هام�س 
يعرف  ال  ولكن  االأمريكي،  اأو  االإجنليزي  اأو  الفرن�سي  االأدب  يعرف 
�سيًئا عن امرئ القي�س اأو ح�سان بن النعمان اأو الزبيدي اأو ابن خلدون 

اأو غريهم.

	 والدرا�سات • االأفكار  ومراكز  الفكرية  املدار�س  العربي  الوطن  افتقد 
ا  امل�ستقبلية، لكن هذه النوعية من املدار�س واملراكز �ست�سهد حتواًل جذريًّ
خالل ال�سنوات القادمة، ف�سيطرة العلم والثقافة والروؤى اال�سرتاتيجية 
املخططة م�ستقباًل، على �سناع القرار يف العامل، �ستدفع �سناع القرار 
يف الوطن العربي اإىل االإميان بقوة املعرفة ك�سبيل للتواجد يف عامل ال 

يعرف اإال املعرفة كاأداة للحياة والبقاء.


