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من  فضاء  في  يسبح  أن  يجب  الموسيقى 
االعتبارات  وتوّجهه  الذاتية  الخصوصية 
والعقائدية  والثقافية  والحضارية  التاريخية 
بقيت  التي  الثقافات  أكثر  ولعّل  كذلك. 
التحّرك وسايرته  محّصنة من خطورة هذا 
هي  واستمراريتها  تواصلها  يخدم  بما 
وصفها  على  المختصون  يجمع  التي  تلك 
الشعبية«  بـ»الثقافات  الغربي  بالمصطلح 
والتي ما هي في الحقيقة إالّ تمثّل صادق 
التجاذبات  خارج  الشعوب)3(  ذاكرة  عن 
العالمية  السياسية  والخطط  اإليديولوجية 

بمعية الوسائل اإلعالمية.

دور وسائل اإلعالم 
اإلعالم  وسائل  عالقة  عن  السؤال  يعتبر 
سؤاالً  الهوية  بقضية  مداخلها-  -بمختلف 
من  انطالقاً  ندرسه  هنا  والطرح  خطيراً، 

اإلشكاليات التالية:
ما هو الدور الذي تضطلع به وسيلة اإلعالم 

تجاه تراثنا الموسيقي؟
اعتبار  فكرة  من  الخروج  يمكن  كيف 
السلطة بمختلف آلياتها اإلعالمية، المحّدد 
الثقافية  والتصّورات  للخطوط  األّول 
مجال  بينها  الوطنيّة«-ومن  »الّرسميّة 
الممارسات الموسيقية- وفق فضائها الّرمزي 

واأليديولوجي؟
أليست مالزمة هذا المنهج للدول العربية 
سيطرت  التي  الفكرية  التيّارات  باختالف 
مع  تفاعالً  االستقالل  منذ  مفاصلها  على 
فكرة  العربي عموماً: من  السياسي  الوضع 
مفهوم  إلى  االشتراكية  فكرة  إلى  القومية 
الوطنية الحديث)4(، قد جعلت التراث -في 
مظاهره المختلفة- يعاني في ظلها تقطّعاً 
بين خصوصيّاته العميقة وتجّذره في طبيعة 
وركائز  متطلّبات  وبين  وذاكرته  المجتمع 
تريد  التي  المختلفة  األيديولوجيات  هذه 

تسيير التراث بما يتناسب مع فضائها الرمزي 
وخطّها السياسي؟)5( 

ثّم بأّي معنى أصبح لوسائل اإلعالم القدرة 
والحرية في التعامل مع المادة الموسيقية 
ومن  اإلشهارية  المواّد  خالل  من  التراثية 
خالل عالقتها بمؤسسات اإلنتاج الفني التي 
نعتبرها مخترقة في غالبها بأموال ومناهج 

الفكر الغربي؟ 
عنها  اإلجابة  ضروريٌّ  األسئلة  هذه  كل 
الحجاجي  للمنهج  أن نجعل  بشفافية دون 

من خاللها حدوداً تعوقه عن كشف الحقيقة 
وفضح المقوالت المزيفة لـ»حرية التعبير« 
هي  التي  و»الحداثة«  و«الديمقراطية« 
عبارة عن فقاقيع ما إن يقترب منها اإلنسان 
إذ  فارغة:  خاوية  وجهه  في  تنفجر  حتى 
كيف يحّدثوننا عن حرية التعبير وهم من 
عبر  تمظهراته  أبسط  يشلون  أخرى  جهة 
صورته؟  في  والتحكم  اإلعالمي  التوجيه 
قادرون  وهم  الديمقراطية  يّدعون  وكيف 
على توجيه الّرأي والّرأي اآلخر بكلمة من 
التحّكم  تضمن  هناك  من  إشاعة  أو  هنا 
الصندوق  مصير  في  اإلعالم  وسائل  عبر 
االنتخابي وبالتالي في مصير شعب بأكمله؟ 
وكيف يجعلون من »الحداثة« منهج حياة 
مظاهرها،  مختلف  وفقه  تسير  ومحوراً 
وهي في المقابل تبطل أسباب الحفاظ على 
الخصوصية الذاتية وتدعو إلى االنصهار في 

النموذج األوحد؟ 

*باحث في العلوم الثقافية اختصاص 
موسيقى وعلوم موسيقية من تونس

الهوامش
االتحاد،  جريدة   ، حسن  حنفي،   1
http://www.alittihad.ae/ اإلمارات،

wajhatdetails.php?id=70113/ نشر يوم 
05 يناير 2013م.

حول  دار  نقاش  ثمرة  هي  الفقرة  هذه   2
حول  الوطنية  الندوة  في  الهوية  مسألة 
إشكاليات  التربوية:  والمسألة  »الثورة 
في  الفارابي  منتدى  نظمها  التي  وبدائل« 
أيام 10و11و12 ماي 2013. ولقد  صفاقس 
دار هذا النقاش في الجلسة العلمية الثامنة 
الباحث في  بين  يوم األحد 12 ماي 2013 
فلسفة الفارابي والجامعي »سالم العيادي« 

اإلسالمية  العربية  الحضارة  في  والباحث 
السيد »عبد السالم حمدي«.

»الذاكرة  الرحمان،  عبد  أيوب،  راجع:   3
تونس،  للثقافة،  العربية  المجلة  واللسان«، 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

السنة8، العدد36.
)عبد  الّنّجار،  الموضوع:  هذا  في  راجع   4
المجيد(، صراع الهوية في تونس، دون دار 

نشر، دون تاريخ، 129ص.
الشعبية  الموسيقى  الطرابلسي)فراس(،   5
والموسيقى الرسمية بالبالد التونسية: صراع 
والتمثيل،  والممارسة  المفاهيم  في  الهوية 
الخطاب  حول  األّول  الدولي  المؤتمر 
الموسيقي وسؤال الهوية، صفاقس، 10/ 11/ 

12 أبريل 2013.
»المؤسسة  عادل،  العرفاوي،  كذلك:  راجع 
المؤسسة  الشعبي«،  والتراث  الثقافية 
جماعي،  عمل  تونس،  والتراث،  الثقافية 
القومي  الثقافي  التنشيط  إدارة  منشورات 
ص  تاريخ،  دون  الثقافية،  الشؤون  وزارة 

ص35-6.
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تعتبر التوعية بأهمية 
قضية الهوية في 

عالقتها بالموسيقي/ 
الثقافي، أمرًا ضروريًا 

وعاجاًل يجب العمل عليه 
لتحصين العقل مّما 
يمكن أن يخترقه من 

أفكار قد تحيد به إلى ما ال 
يُحمد عقباه

العدد 175 مايو 2014 قضايا وآراءقضية الهوية يف الموسيقى العربية

 تحديات حفظ  
التراث الشعبي العربي

سامي عبد الوهاب بطة*
   

 في ضوء ما يشهده العالم في السنوات األخيرة من تغيرات، وما يظهر 
من نظريات من شأنها تهديد الثقافات الشعبية لدى الكثير من شعوب 
النظريات  هذه  وأهداف  تتفق  بتغيرات  األقل  على  أو  باالندثار  العالم 
الجديدة والتي من أبرزها ما يعرف بالعولمة أو فورة العولمة كما يسميها 
البعض. وإزاء هذا الخطر كان من الضروري على الجهات المسؤولة في 
من  يمكنها  ما  واالستعدادات  االجراءات  من  تتخذ  أن  العالم  دول  كل 
الحفاظ على هويتها وقوامها الثقافي، من دون فرض وصاية أو ما شابه 

على عناصر الموروثات الشعبية والتي تعتبر أساساً ملكاً للدولة.

هذه  مثل  اتخاذ  أن  بالذكر  وجدير 
من  يبدو  كما  سهالً  ليس  االجراءات 
إلى  األمر  يحتاج  وإنما  األولى،  الوهلة 
الجديدة  المفاهيم  بين  عنيف  صراع 
التراث  عناصر  وبين  للعولمة  الممثلة 
 – العولمة  هجمة  أن  ذلك  األصيلة، 
الباحثين  من  الكثير  يسميها  وهكذا 
في هذا المجال – ال تحدث بالطائرات 

إلى  تتسلل  لكنها  والجنود،  والدبابات 
االتصال  أجهزة  عبر  والعقول  العيون 
ليل  وتظل  منزل  كل  في  الموجودة 
متعددة  اإلعالمية  موادها  تبث  نهار 
األشكال بدءاً من برامج األطفال وحتى 
علوم الفضاء مروراً باألنشطة الرياضية 
فيها  بما  النسائية  والبرامج  والترفيهية 
مما  وغيرها  الشباب  وبرامج  المطبخ 
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اإلنساني  السلوك  توجيه  في  األثر  أكبر  له 
والتأثير على نمط الحياة اليومية .

 ولعل ذلك المشهد الذي حدث في فندق 
» فيرمونت » بوالية كاليفورنيا عام 1995م 
اجتماع  بذلك  ونعني  الهاجس،  هذا  يؤكد 
500 شخصية منتقاة  بعناية شديدة من رجال 
المال والتجارة واالقتصاد والسياسة وعلماء 
السوفييتي  الرئيس  من  بدعوة  االجتماع 
السابق ميخائيل جورباتشوف لوضع تصور 
للحياة في القرن الواحد والعشرين، حيث 
تم االتفاق على نسبة تقسيم سكان العالم 
إلى 20 – 80، أي أن من يجب أن يكسب 
ويعيش نسبة الخمس، أما األربعة أخماس 
الباقية، فليس لهم سوى ما يفيض من ثدي 
األم المرضع، وبخليط من التسلية المخدرة 
والتغذية الكافية يمكن تهدئة خواطر سكان 
بهذه  خاص  مصطلح  صك  وتم  المعمورة، 
الذي  بريجنسكي  زيجنيو  يد  على  العملية 
األمريكي  القومي  لألمن  مستشاراً  كان 
اسم  عليه  وأطلق  كارتر  الرئيس  إدارة  في 

 .Tittytainment
من  بريجينسكي  يعنيه  الذي  الخليط  هذا 
بوضوح منذ  نراه  ما  المخدرة هو  التسلية 
فترة طويلة من برامج المسابقات المتنوعة 
في كل منافذ الميديا والتي تعطي الفائزين 
فيها مبالغ مالية كبيرة مقابل اإلجابة على 
بعض األسئلة، كما تعطي األمل دائماً لمن ال 
يحالفه الحظ، وكذا برامج المسابقات التي 
تفتح الطريق أمام الشباب لتحقيق الشهرة 
في مجاالت الفنون أو الرياضة أو غيرها من 

األنشطة االجتماعية.
 ولكى تتحقق أهداف هذه الفئة المتوحشة 
بخلع  أوالً  الطريق  تمهد  أن  إال  عليها  فما 
اإلنسان من جذوره أي محو ثقافته المحلية 
تماماً وطمس هويته لفرض ثقافتها الجديدة 

ومن ثم تحقيق أهدافها في الترسيخ لعالم 
جديد.)1 (

من هنا سارعت معظم شعوب العالم إلى 
وهويتها  نفسها  عن  فيه  تبحث  ماضيها 
عناصر  على  لإلبقاء  العون  منه  وتستمد 
ثقافتها الشعبية والحفاظ عليها قدر اإلمكان 
ومحاولة إحياء هذه العناصر في إبداعاتها 
ضد  منيع  صد  حائط  باعتبارها  الحديثة 
الهجوم الشرس للثقافة الجديدة ومظهر من 

مظاهر المقاومة الثقافية المشروعة.
 وفي المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة 
في  عقد  الذي  والثقافة  والعلوم  للتربية 
الفولكلور  أن  على  أكد  1989م  باريس 
للبشرية،  العالمي  التراث  من  يشكل جزءاً 
وأنه وسيلة للتقارب بين مختلف الشعوب 
ذاتيتها  ولتأكيد  االجتماعية  والفئات 
االجتماعية  أهميته  أكد على  كما  الثقافية، 
تاريخ  في  ودوره  والسياسية  واالقتصادية 
كل شعب والمكانة التي يحتلها في الثقافة 

المعاصرة .
للملكية  العالمية  المنظمة  ملتقى  وفي   
للتربية  المتحدة  األمم  ومنظمة  الفكرية 
والثقافة والعلوم مع وزارة الثقافة التونسية 
نجد أنه يؤكد على تعرض الثقافة الشعبية 
وأن  واالندثار،  النسيان  منها  عدة  ألخطار 
والمعارف  العربية  الشعبية  المأثورات 
التقليدية مورد ملكية فكرية مهمة للبلدان 
العربية على وجه الخصوص والبلدان النامية 
يحتاجان  بالتالى  وهما  العموم  وجه  على 
قانونية  حماية  وإلى  جادة  دراسة  إلى 
على المستوى الوطني واالقليمي والدولي 

وأوصى باآلتي: 
ناقالً  بوصفه  المعلومات  ُمبلغ  – حماية   1

للتراث )الراوي(. 
2 – حماية جامع المعلومات بضمان حفظ 

هجمة العولمة ال تحدث 
بالطائرات والدبابات 

والجنود، لكنها تتسلل 
إلى العيون والعقول 

عبر أجهزة االتصال 
الموجودة في كل 

منزل وتظل ليل نهار 
تبث موادها اإلعالمية 

متعددة األشكال لتوجيه 
السلوك اإلنساني 
والتأثير على نمط

 الحياة اليومية
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وبطريقة  جيدة  حالة  في  المجمعة  المواد 
منهجية .

المواد  لحماية  الالزمة  التدابير  اعتماد   –  3
المجمعة من إساءة استخدامها قصداً أو بغير 

قصد .
التدابير  اتخاذ  في  التفكير  بدأ  هنا  ومن   
بكافة  الشعبية  المأثورات  لحماية  الالزمة 
الحين  بين  كانت تظهر  أنه  أشكالها، ورغم 
المصري،  التراث  لتوثيق  محاوالت  واآلخر 
أو  الحكومية  الجهات  قبل  من  سواء 
مؤسسات المجتمع المدني، لكنها ال تلبث 
أن تتوارى أمام ضيق الرؤية وعدم الدقة، أو 
تفقد جدواها الفتقارها إلى التنسيق في ما 
بينها، ما يجعلها تتعرض لالنهيار والتعثر أمام 
وإزاء  اإلدارية،  والتعقيدات  البيروقراطية 
التراث المصري  الملّحة إلى توثيق  الحاجة 
المتغيرات  ظل  في  الهوية  على  للحفاظ 
وطغيان العولمة. وخالل السنوات الماضية 
ظهرت بعض المحاوالت الناجحة التي تعد 
حجراً في الماء الراكد، منها على سبيل المثال 
جهود الحكومة المصرية في »مركز توثيق 
التابع لمكتبة  الطبيعي والحضاري«  التراث 
اإلسكندرية، الذي يعد مركزاً فريداً يهدف إلى 
رفع الوعي بتراث مصر عبر تطويع أدوات 
الكنز  هذا  لتوثيق  المعلومات  تكنولوجيا 
الثري. ويعد مشروع موقع »مصر الخالدة« 
على شبكة اإلنترنت واحداً من عشرة برامج 
بإدارتها، حيث حصل  المركز  يقوم  متميزة 
المشروع في عام 2005م على جائزة القمة 
العالمية للمعلومات في تونس نظراً لكونه 
البرامج  أما  مصر.  لتاريخ  يوثق  حياً  سجالً 
األخرى التي يعمل عليها فهي خريطة مصر 
األثرية، وذاكرة مصر الفوتوغرافية، والتراث 
العلمي للمخطوطات، وبانوراما التراث، إلى 

جانب المشروعات الدولية المشتركة.

في دول الخليج
الدعوة  عن  بعيداً  الخليج  مجتمع  يكن  لم 
العالمية لالهتمام بالموروث الشعبي، وهذه 
الطبيعية  الحركة  إيقاف  تعني  ال  الدعوة 
الذي  النمو  بفعل  اإلنسانية  للمجتمعات 
يحدث من تراكم حركة المجتمع لكنها دعوة 
متأنية  بصورة  الماضي  وقراءة  التبصر  إلى 
وتسهيل حركة المجتمع دون اإلضرار – أو 
بعبارة أدق – تخفيف األضرار التي تحدثها 
التحوالت الحادة في المجتمعات اإلنسانية 
كما حدث في كثير من المجتمعات نتيجة 

تغير النمط االقتصادي. 
 وقد تمثل هذا االهتمام بوضوح في مجموع 
المراكز الوطنية واإلقليمية التي أسستها هذه 
الدول وحرصها على االستفادة من التجارب 
التي سبقتها في هذا المضمار عربياً ودولياً 
في أعمال الجمع والتوثيق أوالً ثم التوظيف 
ثانياً كما يتمثل هذا االهتمام بحماية المأثور 
المستمرة  مشاركتها  في  الدول  هذه  في 
وتشرف  تقيمها  التي  األنشطة  من  للكثير 
الملكية  بحماية  المعنية  المؤسسات  عليها 
على  وتصديقها  المجال،  هذا  في  الفكرية 

االتفاقية العربية الخاصة بحقوق المؤلف.
لهذا  أنشئت  التي  المؤسسات  أهم  ومن 
لمجلس  الشعبي  التراث  مركز  الغرض 
التعاون لدول الخليج وقد تأسس عام 1982م 
بالصفة  تتمتع  إقليمية  مؤسسة  باعتباره 
القانونية المستقلة واتخذ من مدينة الدوحة 
وتتلخص  له.  رئيسياً  مقراً  قطر  عاصمة 
المركز في جمع وتدوين وتحقيق  أهداف 
دول  في  الشعبي  بالتراث  عالقة  له  ما  كل 
الشعب  روح  يمثل  والذي  العربية  الخليج 
وتقديم  المختلفة،  وإبداعاته  وحكمته 
الشعبي  التراث  حول  ونشرها  الدراسات 
الخليجي من منطلق الدراسة الشاملة للتراث 

سارعت معظم شعوب 
العالم إلى ماضيها 

تبحث فيه عن نفسها 
وهويتها وتستمد منه 

العون لإلبقاء على 
عناصر ثقافتها الشعبية 

والحفاظ عليها قدر 
اإلمكان وإحيائها في 

إبداعاتها الحديثة كحائط 
صد ضد الهجوم الشرس 

للثقافة الجديدة 
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الشعبي  بالتراث  وربطه  العربي  الشعبي 
األولى  والمكونات  األصول  لمعرفة  للعالم 
على  وللتعرف  تفاعلها  ومدى  وخصائصها 
وتحديد  القديم  الشرق  وموروثات  مالمح 
وإنشاء  فيها،  العربي  التراث  ومكان  دور 
الشعبي  للتراث  متخصصة  مركزية  مكتبة 
األساليب  بأحدث   ) وبصرية  سمعية   (
الدارسين،  لجميع  مرجعاً  لتكون  العلمية 
وتطوير إمكانيات الدول األعضاء في مجال 
االهتمام والرعاية الخاصة بالتراث، ورعاية 
هذا التراث كثروة وطنية وقومية وحمايته 
من استغالل الغير له والحفاظ على حقوق 
بهذا  المتعلقة  والمادية  المعنوية  الدول 

التراث وإرساء قواعد تشريعية لحمايته.
في  المركز  أقام  األهداف  هذه  ولتحقيق   
العامين األولين للتأسيس مجموعة ندوات 
تخصصية في مجاالت المأثور المختلفة، كما 
علمية متخصصة  فصلية  بإصدار مجلة  قام 
مجال  في  اإلصدارات  من  عدد  إلى  إضافة 

المأثور الشعبي. 

 والسؤال اآلن .. وماذا بعد؟ 
 تجيبنا على هذا السؤال الباحثة آمنة راشد 
مؤتمر  في  البحثية  ورقتها  في  الحمدان 
)يمكننا  بقولها:  الفولكلور  وحماية  صون 
القول إن الدول العربية ليست بمعزل عن 
وصونه  الفولكلور  لحماية  الدولى  النشاط 
هذه  لمعظم  انضمامها  أو  انتمائها  بحكم 
حقوق  مجال  في  تعمل  التي  المؤسسات 
الفعلي  اإلسهام  في  دورها  لكن  الملكية، 
للغاية، ال  يبدو محدوداً  في هذه األنشطة 
في  تتمثل  التي  الشكليات  حدود  يتجاوز 
ملموس  إسهام  دون  االجتماعات  حضور 
في توسيع قاعدة المشاركة، ودول الخليج 

ولم  البطيئة،  الحركة  هذه  خارج  ليست 
المتميز في حفظ وجمع  يصاحب جهدها 
التراث جهد مماثل في مجال الحماية، كما 
أن هناك تفاوتاً بين هذه الدول في االنضمام 
إلى االتفاقيات الدولية وثيقة الصلة بحماية 

الملكية الفكرية(. 

إلى قصور وضعف  أسباب ذلك  ترد  وهى 
برامج التنمية في هذه الدول وعدم تمكنها 
من توظيف بعض مواد الثقافة الشعبية في 

قطاعات اإلنتاج ذات المردود االقتصادي. 
خطراً  هناك  أن  إلى  النهاية  في  نخلص   
حقيقياً يتهدد تراث شعوب العالم لمصلحة 
فئة رأسمالية توحشت إلى أقصى حد تريد 
تتورع  وال  البشرية  مصير  في  تتحكم  أن 
وأن  اإلنسانية.  القيم  بكل  المتاجرة  عن 
الخطر  هذا  لمواجهة  ملحة  ضرورة  هناك 
الداهم، وأن تتحرك الحكومات بفعالية مع 
المتخصصين إلنشاء وتمويل المراكز القادرة 
الخطر، وأن  لهذا  المواجهة والتصدي  على 
يكون هناك تعاون حقيقي وفعال بين كل 
 – فردية  أو  أهلية  أو  حكومية   – الجهات 
التي تعمل للوصول إلى نفس الهدف داخل 
كل دولة فضالً عن تعاون هذه الجهات مع 

نظيراتها في الدول األخرى 

*كبير باحثين بأطلس
 المأثورات الشعبية – مصر 
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لم يكن مجتمع الخليج 
بعيدًا عن الدعوة 

العالمية لالهتمام 
بالموروث الشعبي، 

وهذه الدعوة ال تعني 
إيقاف الحركة الطبيعية 

للمجتمعات اإلنسانية 
بفعل النمو الذي 

يحدث من تراكم حركة 
المجتمع لكنها دعوة 

إلى التبصر وقراءة 
الماضي بصورة متأنية
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ال توجد معضلة في استيرادك لمستلزماتك الحياتية المساعدة مثل 
ذلك  في  أن  رغم  أنواعها،  على مختلف  والمعدات  واألجهزة  اآلالت 
مؤشراً على تراجعك واعتمادك على اآلخر، لكنني أحسب أن المعضلة 
الكبرى تكمن عندما تكون فقيراً في صناعة المعرفة وتنميتها ونشرها 
في مجتمعك، وبين كل من يحتاجها من الناس، دون تمييز أو تفضيل 

أو انتقائية، وإنما بعفوية وسالسة كما يقال. 
األساس  هو  جوانبها  مختلف  على  وعلومها  بالمعرفة  اإلمساك  ألن 
تقل  ال  أخرى  إنسانية  منجزات  لتقديم  منه  تنطلق  أن  يمكن  الذي 

أهمية كاألجهزة واآلالت التي نستقدمها. 
متكامل،  مجتمعي  فعل  إلى  أشير  فانا  المعرفة  صناعة  أقول  عندما 
وليس مهام وأعمال فردية من هنا وهناك تنتهي بمجرد فتور الحماس 
ليقوم  أسسها  من  ملل  أو  مرض  بمجرد  تختفي  أو  تبناها  من  لدى 

بتأسيس مشروع آخر وكأنها عمل تجاري صرف. 
المعرفة التي أقصدها هي بمفهومها الواسع العام العميق، وفق ما 
)الخبرات  بأنها  اإلنكليزي  أوكسفورد  قاموس  في  تحديدها  في  جاء 
والمهارات المكتسبة من قبل شخص من خالل التجربة أو التعليم، 
الفهم النظري أو العملي لموضوع. وهي مجموع ما هو معروف في 
التي اكتسبتها  مجال معين، الحقائق والمعلومات، الوعي أو الخبرة 

من الواقع أو من القراءة أو المناقشة(.
وغني عن القول أن هناك عدة تعاريف تم طرحها، بالنسبة لي أشير 
إلى المعرفة التي تنشر الوعي بالحياة والفضائل والقيم والعلوم بين 
الناس، وتكون مستمرة ومتصاعدة في رسالتها وموضوعها. والجميع 
يدرك أنه ال يمكن تأسيس حياة معرفية دون أن تكون لديك عملية 
التعليم  لديك مظلة واسعة من  تكون  األقل  أو على  قوية،  تعليمية 
العربية  األوطان  معظم  في  يحدث  الذي  بالدك.  أرجاء  كافة  تغطي 
تعثر كبير في هذه العملية – التعليمية - ومما يؤلم أن العالم ودع 
مفهوم األمية التقليدي المتمثلة في القراءة والكتابة، ودشن قبل نحو 
عقدين من الزمن مفهوماً جديداً، وهو األمية التقنية، والتي يقصد بها 
عدم المعرفة باستخدام الكمبيوتر وغيره من التقنيات الحديثة. لكن 

في عالمنا العربي الزالت كثير من دوله تراوح مكانها في المربع األول، 
ولم يعد مستغرباً أن يظهر أحد مسؤوليها ويبشر العالم بأن سياساتهم 
لتهبط  المجتمع  أفراد  بين  والكتابة  القراءة  أمية  خفض  في  نجحت 
لنسبة ليست قليلة، وآخر يؤكد أنهم خالل عشرين عاماً قادمة سوف 
يقضون على األمية في بالدهم... هذه أمثلة عامة، لكن الحقيقة أن 
هناك خلالً أكبر من هذا وله دالالت كبيرة جداً وال تقل خطورة، وهي 
بالمدارس ويتلقى تعليمه يخرج منها كما دخل  أن حتى من يلتحق 
وهذا  التعليم،  في جودة  لتدني خطير  مؤشر  وهذا  فائدة،  أي  دون 
لرصد  العالمي  اليونسكو  تقرير  أحدث طبعة من  له  أشارت  الجانب 
التعليم للجميع ففي »ملخص قضايا الجنسين« الذي يحلل بيانات من 
هذا التقرير بين أن هناك أكثر من مائة مليون فتاة تعجز عن قراءة 
جملة بسيطة بسبب التفاوت الكبير المسجل عالمياً بين الجنسين في 
لعامي  للجميع  التعليم  لرصد  العالمي  التقرير  وأشار  التعليم.  مجال 
2013-2014 بعنوان »التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة للجميع«، إلى 
بالمدارس ال يكفي في حد ذاته إذ يجب  التحاق األطفال  أن ضمان 
أيضاً ضمان اكتسابهم للمهارات الالزمة من خالل التعليم. ويعجز اليوم 
175 مليون شخص من الشباب عن قراءة جملة بسيطة بسبب تردي 
جودة التعليم، مع اإلشارة إلى أن اإلناث يشكلن نسبة 61 في المائة 
الفئات  أشد  العربية  البلدان  في  الفتيات  وتُعد  المجموع.  هذا  من 
حرماناً من التعليم. وتبلغ نسبة اإلناث من األشخاص غير الملتحقين 
بالمدارس 60 في المائة في المنطقة العربية. هذه أرقام عالمية ومن 
منظمة عالمية متخصصة في هذا الحقل المعرفي والثقافي التعليمي، 
مقياس  على  وتفوقت  نجحت  عربية  دوالً  هناك  أن  غرو  وال 
دول  من  العام  المجموع  يبقى  لكن  كاإلمارات  العالمية  المعرفة 
العلمية،  والحياة  المعرفة  نعيم  عن  تماما  بعيداً  العربي  عالمنا 

وهذا أمر مؤسف تماماً 

* كاتبة من االمارات

جودة التعليم..
 جودة الحياة

فاطمة المزروعي


