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تقديم

املنهج  يعتمد  أن  الحالية  دورته  يف  العرب  النارشين  اتحاد  قرر  لقد 

البحثي يف دراسة واقع النرش العريب ومستقبله، ويف هذا اإلطار متثل امليول 

القرائية اتجاهات يستطيع النارش من خاللها تحديد واقع القراءة وبالتايل 

بصورة  الرقمية  القراءة  تركيزًا عىل  نرى  الدراسة  النرش. ويف هذه  خطط 

أساسية بسبب تصاعدها يف ظل جائحة كورونا، فضالً عن القراءة الورقية.

توغل  منها  النرش،  تواجه صناعة  عديدة  تحديات  أمام  كنارشين  إننا 

الرشكات الدولية يف املنطقة العربية لالستحواذ عىل نسبة من صناعة النرش 

إىل  فنحن يف حاجة  للبناء،  بداية  املدروس هو  التصور  فإن  لذا  العربية، 

املزيد من الرتابط والعمل الجامعي العريب ليك يجري التعامل مع الواقع 

الجديد.

إن القول بأن العريب ال يقرأ، مقولة تدحضها األرقام يف الفضاء الرقمي، 

لكن هل انعكس ذلك عىل مبيعات الكتاب الورقي؟ يف حقيقة األمر ظهر 

ذلك بصورة نسبية، عكس ما يجري يف العامل كله، حيث إن الكتب الرقمية 

واقع  أمام  إننا  كبرية.  بصورة  الورقية  الكتب  مبيعات  زيادة  يف  ساهمت 

مختلف عن العامل كله، واقع يتطلب منا أن نبحث عن أسبابه، لذا كانت 

هذه الدراسة بداية لسرب هذا الواقع لفهم معطياته، لكننا يف حاجة إىل 
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املزيد من الدراسات، مام يتطلب تكاتًفا مع العديد من املؤسسات للتعاون 

يف هذا االتجاه، نحن اآلن نستكمل ما بدأناه بسلسلة من الدراسات عن 

النرش يف الوطن العريب.

             حممد ر�شاد 

 رئيس احتاد الناشرين العرب
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مقّدمة

هذه الدراسة للبحث يف حالة القراءة يف الوطن العريب، الهدف منها تتبع 

اتجاهات القراءة يف الوطن العريب والتي ميكن من خاللها تحديد ماذا يطلب 

القارئ العريب من النارش؟ لذا فهي محاولة أولية يف ظل ندرة األرقام وقلة 

الدراسات يف هذا االتجاه، خاصة مع صعوبة إجراء الدراسات امليدانية يف هذا 

الشأن يف العديد من الدول العربية، ومع اتجاه الشباب للقراءة يف ظاهرة مل 

تكن موجودة من ذي قبل، حاولت الدراسة تتبع القراءة عرب القراءة الورقية 

والرقمية يف ذات الوقت، ونحن بحاجة لدراسات أشمل وأعمق بفرق بحثية، 

النفس  وعلم  املكتبات  يف  متخصصني  تتطلب  دراستها  القراءة  أن  خاصة 

وعلم االجتامع، حيث إن الدراسات املتاحة هي من متخصصني يف املكتبات 

املكتبات  عىل  منها  والقليل  الجامعات،  مكتبات  عىل  كبرية  بصورة  وتركز 

العامة، وهي تعمل من خالل أرقام الزيارات والقراءة يف املكتبة. إن الفعل 

االجتامعي هنا هام، وكذلك العوامل النفسية أكرث أهمية، ولكننا مل نستطع 

إدراج عدد من الدول العربية ضمن الدراسة لصعوبات خاصة ببناء مناذج 

للقراءة يف هذه الدول بسبب إما ندرة األرقام كحالة جيبويت وجزر القمر، 

أو الحرب كحالة اليمن أو غريها من األسباب، غري أن رصد القراءة بها يجري 

حاليًّا وقد تكون هناك مؤرشات ودراسات حول القراءة بها.

د. خالد عزب
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لماذا نقرأ ؟

بالقراءة  المتقدمة  الدول  تهتم  لماذا  نف�سه:  يطرح  الذي  ال�س�ؤال  اإن 
ال�رقية والرقمية ومعدالتها وُتن�سئ لها البرامج المحفزة ب�س�رة م�ستمرة؟ 
مجاالت  في  االأبحاث  من  العديد  عنها  ك�سفت  ع�امل  عدة  اإلى  يع�د  هذا 

متعددة منها:

* ُتك�سب القراءة القارئ مهارات التفكير التحليلي والنقدي واالإلمام 
بالتفا�سيل، وبالتالي القدرة على االإبداع وم�اجهة الم�سكالت.

* القدرة على التركيز خا�سة القراءة ال�رقية لمدة تتراوح بين 15 اإلى 
30 دقيقة ي�ميًّا.

* تجديد الذاكرة والقدرة على ا�ستعادة المعل�مات، مع قدرة متزايدة 
على مقاومة فقدان الذاكرة.

التعبيرية  * زيادة ح�سيلة الجمل والمفردات وبالتالي زيادة القدرة 
�سفهيًّا وكتابة للقارئ.

* الحد من االإجهاد النف�سي والع�سبي والج�سماني اإذ تاأخذ القراءة 
القارئ اإلى ف�ضاءات بعيدة عن �ضغوط الحياة اليومية.

* بناء معارف جديدة وخبرات ب�س�رة م�ستمرة.
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القراءة هنا تق�م على اإدراك القارئ للن�ص المقروء ومعطياته، مما يعزز 
مهارات الكتابة والتحدث واال�ستماع، وهذا يتطلب تعلم اإ�ستراتيجيات القراءة.

اإن الفارق بين الو�ضع الثقافي والعلمي في المنطقة العربية وبين مثيله 
اإلى  يرجع  وفاعلة،  كبيرة  قراءة  ت�سهد معدالت  التي  الدول  العديد من  في 
ال�سعيد  على  وللنظر  والنقد،  القراءة  فيها  تمار�ص  التي  الحرية  اأج�اء 
ال�سجاعة  والروؤى  بل  والطم�حات،  لالآراء  كبًتا  نجد  �س�ف  االأكاديمي 
المقدامة للباحثين الجدد، حتى نرى اأن اإعادة درا�ضة اأو طرح مو�ضوع في 
الدرا�ضات الإن�ضانية بوجهة نظر جديدة اأمر غير مطروق، و�ضارت العديد 
من التخ�ض�ضات البينية غائبة مثل: النقد المعماري وتاريخ التاريخ وتاريخ 

اللغة العربية، وعلم الجتماع المعماري.. اإلخ.
لذا فاإ�ضهام القراءة في المنطقة العربية في تغيير روؤية الإن�ضان للعالم 
رقميًّا/  تقراأ:  جديدة  اأجيال  من  اأ�سئلة  محل  والمعرفة  بالعلم  به  المحيط 
ورقيًّا، في�ضبح لديها اإما عزوف عن القراءة اأو انغما�س في الف�ضاء الرقمي 
وبناء عالم م�اٍز، اأو الهروب التجاهات متطرفة، لذا ففعل القراءة هنا ه� 
بالمعرفة  تغذيته  جرى  الذي  العقل  باإعمال  والنقد  والإبداع  التفكير  فعل 
يتطلبه  لما  ا�ستيعاب  هناك  يكن  لم  واإذا  الذهنية،  القدرات  تن�سط  التي 
اإ�ضكاليات معه، قد تمتد ل�ضوؤال الهوية،  هذا العقل القارئ �ضت�ضبح هناك 
خا�ضة اأن العقل القارئ الن�ضط يتخل�س تدريجيًّا من الم�ضلمات والأ�ضاطير 
والخرافات، من هنا فاإن الدول التي ت�ضع �ضناعة المعرفة لتغذية الأجيال 
تقدم  اإحداث  على  يق�م  داخلي  ق�ي  لبناء  ت�سعى  دول  هي  بها،  المتتالية 
م�ستمر في كافة المجاالت في ظل مناف�سة دولية �سر�سة في كافة الحق�ل، لذا 
فالقراءة لديها م�ضاألة اأمن فكري وثقافي، بل اأ�ضحت من الحقوق الثقافية 
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للمواطن، فالقراءة هنا مطلب ُمِلّح لتاأهيل الإن�ضان وتعليمه، وتثقيفه، وتنمية 
مهاراته الفكرية وقدراته الذهنية وبالتالي ينعك�ص هذا على المحيط الذي 
بالمعرفة  الإدارة  مفهوم  ت�ضاعد  ظل  في  الوطني  الدخل  وعلى  فيه  يعي�س 

وتغلغل الذكاء ال�ضطناعي في كل مناحي الحياة.
الوحيد  الفعل  هي  بل  والم�ضتقبل،  بالحا�ضر  يتعلق  ل  فعل  القراءة 
الذي ي�ضكل همزة الو�ضل مع ما�ضي الإن�ضان، وبالتالي يجيب على الأ�ضئلة 
الوجودية للإن�ضان وتزيل القلق من حياته، فالتعليم هو مفتاح المعرفة، لكن 

القراءة هي الطريق للمعرفة واكت�ضابها.
اأطر  وتقديم  الت�ضاوؤلت،  اإثارة  على  قائم  الدرا�ضة  هذه  في  الطرح  اإن 
عامة لواقع القراءة في الوطن العربي، فالدرا�ضات الميدانية وا�ضتطلعات 
ا، بل اإن ما �ضاع منها حول �ضعف  الراأي التي اأُجريت اإلى الآن محدودة جدًّ
المبالغة  اأن  ا  اأي�ضً ونوؤكد  اأمر فيه مبالغة،  العربي  المواطن  المقروئية لدى 
يختلف  والحال  فيه،  مبالغ  اأمر  العربي  المواطن  لدى  المقروئية  بارتفاع 
من بلد عربي اإلى اآخر لختلف المعطيات، ف�ضًل عن اأن اأقوى الم�ضاريع 
الرقمية العربية المحفزة للقراءة هي للباحثين )المكتبة الرقمية ال�سع�دية 
مجتمع  الإن�ساء  ت�ؤدي  كبيرة  فاعلية  دون  زالت  ما  م�سر(  المعرفة  بنك   /
قارئ، والتجربة العربية التي يمكن البناء عليها هي مهرجان القراءة للجميع 
في م�سر والذي ت�قف فعليًّا عام 2011 م، وكان يركز على الكتاب ال�رقي، 
ت�ازي  الرقمية ال  المكتبات  اأج�اء جائحة ك�رونا، كانت معطيات  حتى في 
المتطلبات من قبل الُقراء، من هنا نف�سر زيادة القر�سنة الرقمية للكتاب 
العربي، في ظل عجز من�سات القراءة الرقمية على اال�ستجابة لمتطلبات 

الُقراء وبم�ضتويات مختلفة.
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م�ضروع  اإطلق  مع  2015م  عام  منذ  العربية  المنطقة  �سهدته  ما  اإن 
»تحدى القراءة العربي« والذي اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ محمد بن را�ضد 
للم�سروع  اال�ستجابة  اإن  اإذ  العربي،  ال�سعيد  على  مذهاًل  كان  مكت�م،  اآل 
بالم�ضاركة بقراءة خم�ضين مليون  اأكثر من مليون طالب  التزام  كانت عبر 

كتاب خالل كل عام درا�سي.
كافة  من  ع�ضر  الثاني  ال�ضف  وحتى  الأول  ال�ضف  من  طلب  ا�ضترك 
تت�ضمن  مراحل  خم�س  من  الم�ضابقة  تتاألف  العربي،  الوطن  في  المدار�س 
مراحل  ثم  التحدي،  جوازات  في  وتلخي�ضها  كتب  ع�ضرة  قراءة  مرحلة  كل 
ُتقام في  التي  النهائية  للت�ضفيات  و�ضوًل  وفق معايير معتمدة،  الت�ضفيات، 
دبي �سن�يًّا خالل �سهر اأكت�بر حيث يتم ت�زيع ج�ائز نقدية قيمة، هي ملي�ن 
درهم، جائزة المدار�ص المتميزة، 300 األف درهم، جائزة اأبطال التحدي، 
100 األف درهم جائزة الم�سرفين المتميزين، 100 األف درهم جائزة اأبطال 

اأكثر  مناف�سة  العربي  القراءة  تحدي  من  الثانية  الدورة  �سهدت  الجاليات، 
من �ضبعة مليين طالب وطالبة من 25 دولة عربية واأجنبية، قراأوا اأكثر من 
اأوجد هذا الم�ضروع الذي ات�ضم تنفيذه بالو�ضوح والدقة  200 مليون كتاب، 

تفاعًل قرائيًّا لدى الأجيال الجديدة غير م�ضبوق، مما اأك�ضبه م�ضداقية غير 
ا، اإن م�ضروع تحدي القراءة م�ضروع متكامل، فقد �ضعى لإقامة  م�ضبوقة اأي�ضً
معار�س كتب تحدي القراءة في العديد من الدول العربية ، كما حفز تلميذ 
الخا�ضة  لهم مكتباتهم  الكتب ف�ضارت  ال�ضراء من معار�س  المدار�س علي 
في منازلهم ، وتم �سراء كتب لتزويد مكتبات المدار�ص في العديد من الدول 

العربية، وهو ما اأدى اإلى: تن�ضيط حركة الن�ضر والترجمة باللغة العربية.
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وفيما يلي بع�ض الجداول والإح�شاءات الخا�شة بالم�شروع: 

بلغت قيمة الكتب الم�ضتراة من النا�ضرين في نهاية عام2017م واأوائل 
دور  مع  التعاقد  خالل  من  اإماراتيًّا،  درهًما  2018م، 22,323,241  عام 
الن�ضر العربية اأع�ضاء التحاد في توريد كتب لبع�س البلدان مثل: )المغرب 
– ال�س�دان – م�ضر (، اأو المعار�س التي  – ت�ن�ص  – م�ريتانيا  – الجزائر 
منهم  ال�ضراء  تم  الذين  النا�ضرين  عدد  وبلغ  العربية،  البلدان  في  اأقيمت 
144نا�ضًرا، بالإ�ضافة اإلى ال�ضراء المبا�ضر من بع�س النا�ضرين مثل اأع�ضاء 

اتحاد النا�ضرين الأردنيين، والتي بلغت 3,416,272 درهًما اإماراتيًّا في عام 
2018م.، وبلغ عدد النا�ضرين الذين تم ال�ضراء منهم 42 نا�سًرا اأردنيًّا.

كما تم ت�ريد كتب لمكتبة االإ�سكندرية من النا�سرين الم�سريين، واأعقبه 
العرب، وهناك  النا�سرين  اتحاد  العرب تحت مظلة  النا�سرين  ال�سراء من 

عق�د �سراء في اأواخر عام 2018م في حدود 6 ملي�ن درهم اإماراتي. 
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ماذا يحدث في فضاء القراءة العربي؟

NOP World Culture Sore« في عام 2021م بح�ضب اأحدث بيانات
Statis� الذي يقدم موؤ�ضر الإنجاز الثقافي، والذي ي�ضدر عن �ضركة »Index

مع  بال�ضتراك  والم�ضتهلكين،  ال�ضوق  بيانات  في  المتخ�ض�ضة  الألمانية   ta

�ضحيفة اندبندنت البريطانية، فاإن كلاَّ من م�ضر وال�ضعودية دخلتا �ضمن 
ال�سع�ب االأكثر قراءة عالميًّا.

جاءت م�ضر في المرتبة الخام�ضة بين الدول الأكثر قراءة بمعدل 7.30 
�ساعة   6.46 بمعدل  عالميًّا   11 المرتبة  في  ال�سع�دية  جاءت  فيما  �ساعة، 
الهند المركز االأول عالميًّا، فيما حلت تايالند في المركز  اأ�سب�عيًّا، احتلت 
الثاني، وال�سين في المركز الثالث، فيما جاءت ال�اليات المتحدة االأمريكية 
اأ�سب�عيًّا، هذا التقرير لم تهتم به  في المركز 23 دوليًّا بمعدل 5.42 �ساعة 
و�ضائل الإعلم العربية فيما عدا �ضكاي نيوز عربية التي اأوردت ما به مقت�ضًبا.

فماذا يحدث إًذا في فضاء القراءة العربي؟

قليلة هي الدرا�ضات التي تهتم بالقراءة في الوطن العربي واتجاهاتها، 
لكن هناك درا�سة جيدة قامت بها م�ؤ�س�سة محمد بن را�سد عام 2016م، 
عينة  على  اعتمدت  عام 2016م،  في  العربية  للقراءة  م�ؤ�سًرا  قدمت  حيث 
اإلى ارتفاع معدل القراءة  ا  اأي�ضً األف مواطن، ذهبت الدرا�ضة  ق�امها 145 

عن االأرقام ال�سابقة عليها.
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إًذا من أين أتت هذه التحوالت؟

اأتت هذه التحولت من عدة اأ�شباب هي على النحو التالي:

* انت�ضار التعليم النظامي في المنطقة العربية منذ الخم�ضينيات من 
القرن الع�ضرين، وانت�ضار التعليم بغ�س النظر عن جودته في ت�ضاعد 
المكتبات  عن  ف�ضًل  الجامعات،  انت�ضار  مع  خا�ضة  عربيًّا،  م�ضتمر 

العامة.

نمو مطرد في  والتي �ضاحبها  والُكتاب  المتعلمين  ن�ضاأة طبقة من   *
الن�ضر الحكومي / الخا�س في المنطقة العربية.

االإذاعة  من  اأدواته  تعددت  المعرفة  فتلقي  المعرفة،  اأدوات  زيادة   *
والتلفاز والإنترنت وال�ضحافة والمجلت، هذه الآفاق المتعددة اآتت 

ثمارها عربيًّا.

* مبادرات ت�سجيع القراءة، ولعل اأبرزها عربيًّا م�سروع تحدي القراءة 
العربي الذي اأطلقته دبي، ومحليًّا مكتبة الأ�ضرة في م�ضر والأردن، 

وعام القراءة 2016م في االإمارات.

* تقديم المكتبات الرقمية اأوعية جديدة للقراءة اأتاحت الكتاب في 
المناطق المحرومة من المكتبات.
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ماذا يقرأ العرب؟
اإن الق�ل باأن العرب يقراأون جيًدا، اأمر يق�دنا اإلى العديد من الت�ساوؤالت 
غير  الأولي  الم�ضح  اإن  الأمر  حقيقة  في  العرب؟  يقراأ  ماذا  راأ�ضها:  على 
متوافر بطريقة ت�ضمح لأي درا�ضة اإلى بناء متما�ضك حول القراءة في الوطن 
العربي، لكن يمكن بناء م�ؤ�سرات عبر تتبع العديد من المعطيات في هذا 

المجال وذلك على النح� التالي:

* معدلت القراءة على �ضبكة الإنترنت وم�ضمون ما يقراأ.
* مبيعات الكتب في معار�س الكتب العربية.
* حجم تداول الكتب الم�ستعملة وعناوينها.

* القراءة واال�ستعارة في المكتبات العامة.
* حجم الكتب المقر�سنة وعناوينها.

ما �ضبق معطيات يمكن من خللها الوقوف على واقع القراءة في الوطن 
نمو  لإعاقة  توؤدي  معطيات  هناك  الآخر،  الجانب  على  اأنه  غير  العربي، 

القراءة عربيًّا.
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معّوقات نمو القراءة عربيًّا:

* عدم وجود �ضيا�ضات تزويد م�ضتدامة وا�ضحة من المكتبات العامة 
في الوطن العربي.

فل  العربي  الوطن  في  العامة  المكتبات  في  العاملين  كفاءة  عدم   *
نجد لهم دوًرا في جذب القراء ومتابعتهم.

* تراجع برامج الكتب ونقدها في محطات التلفاز واالإذاعات العربية 
ب�ضورة كبيرة، واأكبر موؤ�ضراتها اإلغاء قناة الجزيرة برنامج »الكتاب 

خير جلي�س«.

* تدني المحفزات والم�ضاريع الوطنية للقراءة، واإلغاء ح�ضة المطالعة 
والقراءة في معظم المدار�ص العربية.

اإلى  وعلى الرغم من هذه المعوقات فاإن العديد من الموؤ�ضرات تقودنا 
القراءة  اإلى حالة  �ضنذهب  هنا  ومن  العربي  الوطن  في  القراءة  واقع  فهم 
في بع�س الدول العربية، حيث �ضيتم التركيز على الكتاب الورقي وقراءته، 
و�ضنفرد لحًقا ق�ضًما للقراءة الرقمية، اإذ ل يخ�ضع ذلك لمعطيات التعليم 
والر�ضوخ الثقافي للدولة ف�ضًل عن توافر البيانات التي تقدم لنا معطيات 

يمكن من خاللها اإعطاء م�ؤ�سرات ح�ل القراءة.
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القراءة الورقية/ الرقمية

اإن االكت�ساب الم�ستمر ال�سريع للمعرفة الجديدة المتجددة يعتبر تحدًيا 
كبيًرا اأمام المجتمعات لمجاراة كل الجديد وكذلك لتاأكيد اله�ية والثقافة 

الوطنية، وهناك عدة ت�ضاوؤلت مطروحة:

* ما مدى االإقبال على القراءة في �سكليها: ال�رقي/ الرقمي؟
* ما مدى مالءمة المحت�ى المتاح الحتياجات ومي�ل القراء؟

للتط�رات في مجاالت  الرقمي  ال�رقي/  النا�سر  ا�ستجابة  ما مدى   *
الن�سر والتجاهات القراءة؟

ولكن تكمن الخطورة الحقيقية في ت�ضاعد الزدواجية اللغوية في العديد 
/الجزائر/  )تون�س  العربي  المغرب  دول  كانت  فقد  العربية،  الدول  من 
اأما  المغرب( هي من تعاني من هذا الزدواجية بين العربية / الفرن�ضية. 
االزدواجية  ت�ساعد  اإلى  ت�سير  االإنترنت  �سبكة  على  الم�ؤ�سرات  فكل  االآن، 
الأردن، مع ظهور  الخليج/  الإنجليزية في: م�ضر/ دول  باللغة  القراءة  في 
ت�ضاعد  جاء  وقد  العربي،  المغرب  دول  في  الإنجليزية  للغة  مت�ضاعد 
الإنجليزية نتيجة لنت�ضار المدار�س الأجنبية اأوًل، ثم في مرحلة لحقة لإقرار 
الدرا�ضات  في حقل  الجامعات حتى  من  العديد  في  تعليم  كلغة  الإنجليزية 
اأجنبية. من هنا  االإن�سانية، ومما زاد الطين بلة ه� افتتاح فروع لجامعات 
العرب  للقراء  االأ�سا�سية  ال�سريحة  قبل  من  ال�رقية  القراءة  اتجاهات  فاإن 
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لكن  الجديدة،  الأجيال  من  وذلك  الورقي  في  الإنجليزية  ثم  للعربية  تتجه 
هذه الأجيال تندفع اإلى القراءة الرقمية باللغة الإنجليزية ب�ضورة تت�ضاعد 
زمنيًّا، بحيث ي�ضبح الت�ضاوؤل في الم�ضتقبل هل �ضتكون القراءة في المنطقة 

العربية رقميًّا باللغة الإنجليزية هي المف�ضلة؟

اإن مقولة »اإن العرب ل يقراأون« باتت في حاجة لمراجعة في ظل العديد 
�سبكة  على  الكتب  متاجر  ومنها  الرقمية  الم�سادر  من  الم�ؤ�سرات  من 
االإنترنت، تحميالت الكتب من على �سبكة االإنترنت، ن�سب �سراء الكتب من 
موؤ�ضًرا  يعطي  هذا  كل  العامة؛  المكتبات  من  ال�ضتعارات  الكتب،  معار�س 
اإلى اأن مت��سط القراءة ال�سن�ي اأعلى بكثير من التقارير التي كانت نتائجها 
تكون  ل  قد  القراءة  معدلت  اإن  دقيقة،  غير  م�ضحية  درا�ضات  على  مبنية 
مرتفعة في المنطقة العربية وبحاجة ما�سة لبرامج وخطط لرفع م�ست�يات 

القراءة لكن القراءة لي�ست متدنية اإلى الحد الذي جرت اإ�ساعته.

اإن من االأول�يات اإجراء درا�سات م�سحية ل�اقع القراءة العربية، علًما باأن 
الدرا�سات التي اأجريت اإلى االآن هي درا�سات على مجم�عات محدودة مما 
البحث  لموؤ�ضرات  في م�ضر طبًقا  فالقراءة  واقعية،  غير  انطباعات  يعطي 
المغربية،  والمملكة  ال�ضعودية  العربية  المملكة  في  وكذلك  المتو�ضطة  فوق 
وه� ما يعني اأن اإ�سكاليات القراءة تتر�سخ مع من هم دون التعليم الجامعي 
اأكبر، ف�ضًل عن �ضعف �ضبكات المكتبات العامة في الدول العربية  بن�ضبة 
بين  الت�ا�سل  كان  واإن  والك�يت،  المتحدة  العربية  االإمارات  مثل  دول  عدا 

الجمه�ر والمكتبات العامة اأمر في حاجة اإلى تقييم وت�جيه م�ستمر.

التجاهات  روؤية  لبناء  عليها  االعتماد  يمكن  م�سحية  درا�سات  وج�د  اإن 
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�ضيجري  لأ�ضباب عديدة  م�ضتحيل  اأمر  العربي  الوطن  في  الرقمية  القراءة 
ذكرها، لكن ما يمكن اأن يك�ن متاًحا ه� م�ؤ�سرات تعتمد على ا�ستقراء واقع 
القراءة الرقمية في الوطن العربي، وهذه الموؤ�ضرات حاولنا فيها العتماد 
العق�ل  تتجه  اأين  لفهم  تق�د  قد  تحليالت  اإلى  ت�ؤدي  ومعطيات  اأرقام  على 

العربية وفيما تفكر.

ل �ضك اأن هناك فو�ضى في الف�ضاء الرقمي العربي، هذه الفو�ضى �ضمة 
في كل الثقافات، لكنها في الف�ضاء العربي اأعلى درجة من غيرها بمراحل، 
اإذ ي�ضعب في هذا الف�ضاء المفتوح و�ضع قيود اأو �ضوابط، لكن هناك خلًل 
موؤ�ض�ضيًّا عربيًّا جعل من هذه الفو�ضى تت�ضاعد، نتيجة النح�ضار اأو محدودية 
دور الموؤ�ض�ضات الثقافية العربية في هذا الف�ضاء، ون�ضتطيع اأن نقرر باطمئنان 
90% من المحت�ى الثقافي العربي على �سبكة االإنترنت االآن �سناعة فردية  اأن 

اأو �ضناعة مجموعات ومراكز خا�ضة اأو �ضناعة من خارج النطاق العربي.

للمواطن  الفترا�ضية  الثانية  الحياة  داخل  الهوية  اإ�ضكالية  تبرز  وهنا 
العربي، لتدخل هنا اإ�سكالية اأخرى هي مدى تح�ل المكتبات العربية لمكتبات 
في  العربية  الدرا�ضات  ذهبت  لقد  الحياة،  هذه  متطلبات  تلبي  افترا�ضية 
مجال المكتبات والمعل�مات اإلى ر�سد اإ�سكاليات اتجاهات القراءة الرقمية 
في مجاالت البحث العلمي االأكاديمي ب�س�رة ن�سبية، بينما ابتعدت م�سافات 

كبيرة عن القراءة لدى الجمه�ر.

ويتزايد  العربية،  للدول  اأثرها  امتد  رقمية  ثورة  خ�ضم  في  نعي�س  نحن 
�ضنويًّا عدد م�ضتخدمي الإنترنت في هذه المنطقة، التي يعدها المخت�ضون 
واعدة في هذا المجال، مما اأدى اإلى بدايات تغيير عميق يزداد اأثره نتيجة 
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البيانات،  كتل  و�ضل�ضلة  ال�ضخمة،  والبيانات  ال�ضطناعي،  الذكاء  من  كل 
وغيرها.  الأبعاد  ثلثية  والطباعة  الأ�ضياء،  واإنترنت  ال�ضحابية،  والحو�ضبة 
و�ضي�ضاحب ذلك تغيرات في نمط المعرفة وا�ضتيعابها، اإذ لم تعد القراءة 
ورقية فقط، بل هناك اأنماط جديدة من تدفق المعرفة، لذا فال�ضوؤال عربيًّا: 

ما هي اأنماط اإنتاج المعرفة واأنماط ا�ضتيعابها من المتلقي؟
المعرفة، فهذا االقت�ساد ي�فر  ا هائلة في ظل اقت�ساد  اإن هناك فر�سً
الخدمات الرقمية وفر�س ت�ضويقية بل حدود، وقدرات كافية لزيادة كفاءة 

اأداء القت�ضاد الوطني... هنا نرى اقت�ضاًدا.. مبدًعا.. ناجًحا.. منتًجا.

اإن هن��اك فج��وة بي��ن ال��دول العربي��ة ف��ي تمل��ك اأدوات المه��ارات 

ا كالتالي: الرقمية، فهي تنازليًّ

الإمارات/  قطر/  المغرب/  ال�ضعودية/  من:  كل  في  ن�شبية  ب�شورة 

م�سر/ االأردن. 

وب�شورة اأقل في: ت�ن�ص/ الك�يت/ الجزائر/ لبنان/ عمان/ البحرين.

وب�شورة اأقل من الدول ال�شابقة في كل من: العراق/ �ضورية/ ال�ضودان/ 

ليبيا.

وب�شورة اأقل في: اليمن/ فل�سطين/ ال�س�مال/ جيب�تي/ جزر القمر

واإن كان امتالك اأدوات المهارات الرقمية يمكن تج�سير فج�ته، بما ي�ؤدي 
الرقمية  المهارات  لذوي  يمكن  بل  الرقمية،  القراءة  تنمية  اإلى  فقط  لي�ص 
النفاذ االآمن اإلى االأخبار والمعل�مات والت�ا�سل مع االأ�سدقاء واأفراد االأ�سرة 

والو�ضول اإلى الخدمات الرقمية.
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لكن هذا يق�دنا اإلى البيانات التي حدث بها انفجار في ال�سن�ات االأخيرة 
في الف�ضاء الرقمي، وفي ف�ضاء القراءة الرقمية العربية.

أسباب صعوبة عمل دراسات مسحية دقيقة لواقع القراءة 

العربية:

في  العاملين  اتجاه  المنا�ضبة، خا�ضة في ظل  البيانات  توفر  عدم   *
الرقمية،  الإتاحة  نطاق  في  تعمل  التي  والوطنية  الرقمية  المكتبات 
و�ضائط  درا�ضة  اإلى  رقمية،  خدمات  تتيح  التي  العامة  والمكتبات 
دون  المحتوى،  حيث  من  الرقمية  المكتبات  هذه  طبيعة  اأو  الإتاحة 

تتبع بيانات القراء وتحليلها.

* كما اأن التفكير الناقد للبيانات المتاحة ل يوجد له اأثر وا�ضح في 
الدرا�سات العربية.

ل  ما  وهو  المواقع،  بع�س  بيانات م�ضللة من  اأن هناك  ف�ضًل عن   *
ي�سب في بناء روؤية واقعية للقراءة الرقمية العربية.

اإن تنامي ا�ضتعمال الهواتف الذكية في الوطن العربي ل يقابله على ذات 
الم�ست�ى نم� محت�ى عربي معرفي متاح على �سبكة االإنترنت، من هنا تاأتي 
اإ�ضكاليات ت�ضب في فهم طبيعة هذه  اأهمية )المعرفة المتنقلة( لذا فلدينا 
المعرفة واأدواتها، وقد كانت هذه الم�ضكلة �ضائعة دوليًّا، غير اأن ثلثة تطبيقات 

على �ضبيل المثال تقدم حلوًل لهذه الم�ضكلة على �ضكل دورات تدريبية.
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فالمعرفة المتنقلة تعرف الأ�ضخا�س باأدوات ومن�ضات متعددة تمكنهم 
من ا�ضتخدام الإنترنت ب�ضكل اأف�ضل وهذه التطبيقات هي:

MOZILLAGSMATASCHA

1- النظ��ام البيئ��ي للهات��ف 

الذكي:

اله�اتف  عمل  اأ�سا�سيات  تعلم 
لت��سيل  مًعا  واالإنترنت  الذكية 
التطبيقات والمعل�مات والر�سائل 

منه واإليه.
2- كل �شيء عن الح�شابات:

ح�ساب���ات  اإع���داد  كيفي���ة  تعل���م 
كلم���ات  وا�ستح���داث  جدي���دة 
�س���ر لتك����ن اآمن���ة وماأم�ن���ة من 
الأ�ضخا�س الذين يريدون انتحال 

اأو �ضرقة البيانات ال�ضخ�ضية.
والبح��ث  ال�شتك�ش��اف   -3

والتنزيل:

تعلم ما ه� ممك���ن عبر االإنترنت 
ال�ي���ب  ا�ستك�س���اف  خ���الل  م���ن 
المتنقل���ة  والتطبيق���ات   Web

والبحث والتنزيل وال�ضتخدام.
4- حل الم�ش��اكل با�ش��تعمال 

الهات��ف ليك��ون الف��رد اأكثر 

تفاعًل واإبداًعا.

1- مقدمة اإلى الإنترنت:

ع���ن  لالإجاب���ة  ب�سيط���ة  تف�سي���رات 
بع����س الأ�ضئل���ة الأكثر �ضيوًع���ا ب�ضاأن 

االإنترنت.
:Whats App -2

بمثاب���ة نقطة دخ����ل للبن���اء على ما 
يعرف���ه النا����ص، م���ع تقدي���م ف�ائ���د 
الت�ا�س���ل عبر االإنترن���ت والمهارات 

الالزمة لذلك.
:YouTube -3

 you tube يع���زز المعرفة عب���ر
بتنمي���ة للق���درات عل���ى التعام���ل مع 

القن�ات المرئية وال�سمعية.
Google search -4

يمكن النا�ص من العث�ر على المحت�ى 
المالئم لهم على االإنترنت.

5- التكلفة والأمان:

�ضب���ط  كيفي���ة  الم�ضتخ���دم  بتعلي���م 
ال�ضتخدام وبناء حماية لهاتفه النقال.

1- االإنترنت

الذك���ي  الهات���ف  اأ�سا�سي���ات 
واالإنترنت، وتنزيل التطبيقات.
2- مبادئ التطبيقات واالأمان

الح�ساب���ات  اإع���داد  كيفي���ة 
ال�س���ر  كلم���ات  وا�ستح���داث 

وتجنب الخداع عبر الإنترنت.
3- البحث والتقييم وا�ضتخدام 

المحت����ى، وتحدي���د الم�سادر 
الجديرة بالثقة.

4- العم���ل عب���ر االإنترن���ت م���ع 

االآخرين.
5- ت�ضخي���ر الهوات���ف المتنقلة 

في العمل.
6- ا�ضتخدام م���وارد المكتبات 

الرقمية على اله�اتف المتنقلة.

:Mozilla مر�سد المهارات الرقمية •
https://mozillafoundation.github.io/digital-skills-observatory

:gsmaمجم�عة التدريب على مهارات االإنترنت المتنقلة •
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-society/mistt

جامعة  في  المعلومات  معهد  الجتماعي،  والتغيير  التكنولوجيا  فريق  المتنقلة،  المعلومات  معارف  منهاج   •
http://tascha.uw.edu/collections/mobile-information-literacy-curriculum:وا�سنطن
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اإن تفاوت ا�ضتخدام اأدوات المعرفة المتنقلة بين الدول العربية، هو ما 
الهاتف  ق�ضر  اإن  بل  العربي،  الوطن  في  الرقمية(  )الأمية  مفهوم  يطرح 
النقال واالأجهزة الحا�س�بية على وظائف دون ما تقدمه من اإمكانيات كبيرة 

يمكن اأن تحدث نقلة معرفية وعلمية في المنطقة العربية، �سببه اأمران:

* �سيطرة الترفيه على معظم وظائف االإنترنت في المجتمعات العربية 
اإلى االآن.

* طبيعة المحتوى الرقمي المتاح، وَمن يقراأ رقميًّا.

خا�ضة  الأغاني  ك�ضماع  ثقافية  وظائف  للترفيه  اإن  الأمر،  حقيقة  في 
القديمة والتقليدية والأفلم والم�ضل�ضلت، لكن الجوانب الأخرى غائبة عن 

الترفيه كاأداة من اأدوات المعرفة.

كا�ضفة  محطة  هو  العربي  ال�ضعيد  على  رقميًّا  يقراأ  ما  اأن  عن  ف�ضًل 
لطبيعة المحت�ى العربي واتجاهات القراءة الرقمية، وقد كان اأبرز ما يدل 
في  را�سد  بن  محمد  م�ؤ�س�سة  اإ�سدار  ه�  االأخيرة  ال�سن�ات  في  ذلك  على 
التقرير ه� عدم القدرة  2016م م�ؤ�سر القراءة العربي. فاأهم ما جاء في 

على التفرقة بين نمط القراءة الرقمية وال�رقية، فالقراءة ال�رقية ترتبط 
اأما  والتقارير،  والبح�ث  والجامعة  والمدر�سة  الر�سمية  بالم�ؤ�س�سات  اأكثر 
نف�سه  الفرد  وجد  ي�ميًّا،  و�سل�ًكا  معي�سيًّا،  واقًعا  اأ�سبحت  الرقمية  القراءة 

ممار�ًضا له بم�ضتويات مختلفة، ويعي�ضه ب�ضرعة بدون الذهاب للمدر�ضة.

اإذا كانت القراءة الرقمية واقًعا متزايًدا، فماذا عن اتجاهات القراءة 
الرقمية في الوطن العربي؟ اإن ر�ضد هذه التجاهات ب�ضورة اأقرب للحقيقة 
ا، لكن هناك  اأمر �سعب المنال لعدم ت�افر البيانات اإال ب�س�رة محدودة جدًّ
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موؤ�ضرات من بع�س البيانات ف�ضًل عن ر�ضد لنمو المكتبات الرقمية بكافة 
�ضورها مع ظهور اأنماط من الكتابة والإبداع الرقمي.

الرقمية  القراءة  بين  الرقمي  القرائي  الف�ضاء  في  التفرقة  من  بد  ل 
للثقافة والطلع،  الرقمية  القراءة  والبحثية للأكاديميين، وبين  الدرا�ضية 

واالأخيرة ما �سنبني عليها اأواًل.

واقع القراءة الرقمية:

اإن هناك عدًدا من المواقع التي تتيح القراءة الرقمية المجانية، ويعد 
المجانية  الرقمية  القراءة  تتيح  التي  العربية  المواقع  اأبرز  هنداوي  موقع 
والقراءة  التحميل  تتيح  وهي  مجاًنا(  المف�ضلة  كتبك  )حمل  �ضعار  تحت 
المجانية ويتفاعل معها عبر �سفحتها على الفي�ص ب�ك 465930 من الوطن 
جودة  هو  يميزها  ما  لكن  باطراد،  تزداد  كتاًبا  خالل 2228  من  العربي، 
حقوق  ا�ضتقطاب  عن  ف�ضًل  والتحميل،  والقراءة  الت�ضفح  و�ضهولة  الكتب 
ُكتاب كبار كان اآخرهم نجيب محف�ظ والدكت�ر محمد الرميحي والدكت�ر 
فوؤاد زكريا وطه ح�ضين، مع ن�ضر كتب مترجمة اإلى العربية تن�ضر لأول مرة، 

هذا الثراء قابله ما يلي:

� ولوج فئات عمرية من �ضن 18 �سنة اإلى 80 �سنة اإلى الم�قع.

عن  ف�ضًل  الإن�ضانية  الدرا�ضات  في  لمو�ضوعات  مكثف  ا�ضتخدام   �
االأدب.
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وتك�سف االأرقام ما يلي:

�ضير  مثل  تفرعاته  اإلى  بالإ�ضافة  كتاًبا   367 التاريخ  بحقل  االهتمام 
العربي  القارئ  اهتمام  مع  يت�اكب  ما  وه�  عن�اًنا،   118 يتيح  اإذ  الأعلم 
بالتاريخ في الكتاب ال�رقي، هنا يتقابل الكتاب ال�رقي مع الرقمي من حيث 

اهتمامات القراء.

مترجمة،  روايات  ومنها  العرب  االأدباء  لكبار  رواية  الم�قع 257  واأتاح 
لكنه يقدم تحت قائمة االأدب 300 كتاب متن�ع. اإن جاذبية التاريخ واالأدب 
في القراءة الرقمية تعك�س على ال�ضعيد العربي، جدلية الحا�ضر والما�ضي. 

بينما تحظى الفل�سفة ب� 197 كتاًبا. 
اإن المت�شفح للموقع و�شفحاته على و�شائط التوا�شل الجتماعي يجد ما 

يلي:

 o اعتماده على ُكّتاب ر�ضخت اأقلمهم في تقديم خدماته.

 o تميزه بالكتب المترجمة.

 o تركيزه ال�ضديد على الأدب والعلوم الإن�ضانية.

يبلغ اإجمالي عدد الكتب المتاحة على الموقع 2228 كتاًبا.

تفاعل  وطرق  له  الولوج  مرات  عن  اإح�ضائيات  الموقع  يعطي  ل  لكن 
م�ضتخدميه، غير اأن اأهم ما يميزه هو احترامه حقوق الملكية الفكرية.

وتتيح   )DAR العربية الرقمية  )المكتبة  الإ�ضكندرية  مكتبة  اأطلقت   *
عبرها ما يزيد عن 36 األف كتاب للت�ضفح، ف�ضًل عن البحث داخل المحتوى، 
المرفق  للجدول  طبًقا  المكتبة  هذه  ويزور  بها.  تفردت  تقنية  مميزات  وهي 
%70 60% اإلى  اأعداد كبيرة معظمهم من المنطقة العربية بن�سبة تتراوح بين 
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والباقي من مختلف دول العالم، وتت�ضدر م�ضر وال�ضعودية والعراق والجزائر 
الدول التي يتم الت�ضفح منها، وتتنوع اهتمامات المت�ضفحين لهذه الكتب لجودة 

فهر�ضتها ولوجود قدرة عالية على الولوج لهذه الكتب من محركات البحث.

زيارات المكتبة الرقمية بمكتبة الإ�شكندرية

عدد الزياراتال�شهرال�شنة

60422428ي�لي�2016

70490986اأغ�ضط�س2016

60656256�سبتمبر2016

98905256اأكت�بر2016

99288217ن�فمبر2016

97995499دي�سمبر2016

88635140يناير2017

88420942فبراير2017

98080457مار�ص2017

92568294اإبريل2017

75193696ماي�2017

54616521ي�ني�2017

هذه الزيارات تمثل المنطقة العربية واهتمامها بالقراءة الرقمية، وهي 
قراءات رقمية مبا�سرة من م�قع مكتبة االإ�سكندرية.

* ويعطي لنا م�قع Good Reads العديد من الم�ؤ�سرات، ح�ل القراءة 
لها  وملخ�س  الكتب  اأغلفة  و�ضع  لمت�ضفحيه  يتيح  وهو  العربي،  الوطن  في 

وتعريف بالكاتب.
الموقع يتميز بالأرقام الدالة، وكانت اآخر قائمة قدمها لأف�ضل 50 كتاًبا 

عربيًّا طبًقا لت�ضويت قراءة 20 منها على النح� التالي: )اأكت�بر2021(
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الموؤلفالكتابالرقم
مجموع 

النقاط
المراجعاتالتقييم

655913462280جالل عامرق�سر الكالم1

42771620946124اأحمد مرادالفيل الأزرق2

27861538364473اأحمد مرادتراب الما�ص3

26265487395489ي��سف زيدانعزازيل4

2398511817724�سالح جاهينرباعيات �سالح جاهين5

23641251312919نجيب محف�ظاأوالد حارتنا6

234182615201اأحمد جمال الدينانتحار فا�سل7

233602261150اأحمد جمال الدينالع�سبي8

18476427187409ر�ضوى عا�ضورثلثية غرناطة9

17288484795598اأحمد خالد توفيقي�ت�بيا10

16712153602073نجيب محف�ظالحرافي�ص11

12
 رحلتي من ال�سك 

15672224242077م�سطفى محم�داإلى اليقين

15508535008486ال�سنع��سي�ضاق البامبو13

14841180191739اأحمد حلميحرف 1428

14279290262308عائ�س القرنيال تحزن15

12822614125967اأحلم م�ضتغانميالأ�ضود يليق بك16

17
 �سيا�سة خطر 

1271926732محمد طبيلةالتجارب الن�وية

1180310896893اأني�ص من�س�رح�ل العالم في 200 ي�م18

11457506565462اأثير الن�ضمياأحببتك اأكثر مما ينبغي19

1089913210ماهر دعب�لرواية عناة20
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هذه الأرقام كا�ضفة اأوًل اإلى تطابق اتجاهات القراءة في الأعمار من 15 
�سنة اإلى 40 �سنة مع التفاعل على �سفحات القراءة على و�سائط الت�ا�سل 
يماثلها من  القراءة وما  نوادي  االجتماعي خا�سة face book، حيث نرى 
اأو�ضاطها توؤثر على التفاعل عبر العديد من الو�ضائط في اتجاهات القراء، 
ما يعني اأن هناك تجمعات ثقافية افترا�ضية خارج نطاق ال�ضلطة الثقافية 

الر�سمية هي التي تق�د الحراك الثقافي ومنها على �سبيل المثال:

الو�شيطالم�شاركينال�شم

27200Face bookالقراء العرب

215900Face bookالقراء المحترفين

170107Face bookمن�سة اال�ستقالل الثقافية

12400Face bookجمعية غيرنزي للأدب

63100Twitterنادي القراء

31500Face bookنادي القراء الجزائريين

*الإح�شائيات بتاريخ 2021/10/10

للقراءة  رقمية  ب�ضورة  كتًبا  ين�ضر  بع�ضها  للقراء  المجموعات  هذه 
وبع�ضها يقيم منتديات للقراءة ب�ضورة تفاعلية، واآخرون انتقلوا من الف�ضاء 

الفترا�ضي للواقع عبر اجتماعات.
ولقد اأثرت هذه المجموعات في حركة الكتب المن�ضورة حتى حر�ضت دور 
الن�ضر على التاأثير في هذه المجموعات اأو رعايتها، وهذا جانب كا�ضف عن اأن 
الروائيين الذين يملكون علقات جيدة بهذه المجموعات هم من لهم ح�ضور 
ليبقى  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائط  مختلف  وعلى   good reads م�قع على 



40

قراءة القراءة يف الوطن العريب.. االتجاهات وامليول

الت�ضاوؤل حول جودة الأدب المقدم، وهل يختفي الأدب الجيد ال�ضاعد اأحياًنا؟
ا ه� الكثافة ال�سكانية ومدى حجم  في حقيقة االأمر اإن هناك بعًدا مهمًّ
القراء في دول مثل: م�ضر/ ال�ضعودية/ المغرب/ الجزائر، لذا �ضنجد في 
قائمة good reads يتمتع الكتاب الم�سري�ن ب�سعبية كبيرة، لكن اأديًبا مثل 

�ضعود ال�ضنعو�ضي من الكويت كان ح�ضوره باأدبه واأ�ضلوبه وطرحه.
هذا ما يدفع اإلى القول باأن الأدب الجيد له ح�ضوره في و�ضط هذا الزخم 
ور�ضوى  محفوظ  نجيب  مثل  فُكتاب  القارئ،  الموؤلف/  بين:  التفاعل  من 

عا�ضور وهما راحلن لهما ح�ضور قوي.
والملفت للنتباه هو تراجع الدرا�ضات الإن�ضانية وكتب العلوم التطبيقية 
وطغيان الرواية، حتى نرى كاتبة مثل خولة حمدي من تون�س تح�ضد 48978 
نقطة و6320 مراجعة لروايتها )في قلبي اأنثى عبرية( في حين اأن الُكتاب 

والباحثين الت�ن�سيين متراجع�ن ب�سكل كبير.

هل يعك�ض هذا واقع القراءة الورقية اأو الرقمية؟

غير  يقدم  ل  باأرقامه  اأهميته  على   good reads اإن االأمر  حقيقة  في 
�سريحة واحدة في مجتمع القراءة العربية، فاإذا ذهبنا ل�سريحة اأخرى من 
االأعمار 18 لأكبر، اأي من �ضن اللتحاق بالجامعة اإلى الأعمار الكبيرة في 
ال�سن عربيًّا، ف�سنجد اأن هناك العديد من الم�اقع اأكثر انفتاًحا على عل�م 
مختلفة خا�ضة الدرا�ضات الإن�ضانية، وتاأخذ الرواية في هذه المواقع مكانها 

الطبيعي لدى هذه ال�ضرائح ال�ضنية المت�ضاعدة.
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�سبيل  على  ن�ر  مكتبة  وم�قع  العرب  ل�سان  م�قع  المواقع:  هذه  ومن 

المثال، والجدول التالي يبين عبر االأرقام اتجاهات القراءة الرقمية ب�س�رة 
ن�سبية من تفاعالت مكتبة ن�ر الرقمية:

ا�شم الكتابالكاتب
التحميل من 

على الموقع

القراءة 

الرقمية
الجن�شية

حمد 
الجا�سر

غرب  �ضمال  في 
الجزيرة

73740

�سع�دي

58231رحالت

مدينة الريا�س عبر 
اأطوار التاريخ

47335

اأدب الخوا�س في 
المختار من بلغات 

قبائل العرب
32627

طه ح�ضين

186667الأوراق المجهولة

م�سري
14521355على هام�ص ال�سيرة

116478ال�ضيخان

42455الفتنة الكبرى

عراقي3213بغداد مدينة ال�ضلمطه الراوي

نجيب 
محف�ظ

815347116اأوالد حارتنا

م�سري
311231712حديث ال�سباح
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ا�شم الكتابالكاتب
التحميل من على 

الموقع

القراءة 

الرقمية
الجن�شية

اأب� القا�سم 
ال�سابي

162491058الثلثية

ت�ن�سي
138161246بداية ونهاية

2858270اأغاني الحياة

دي�ان اأب� القا�سم 
ال�سابي

7284345

الخيال ال�ضعري عند 
العرب

104152

نازك 
المالئكة

1257224دي�ان نازك المالئكة

عراقية ق�ضايا ال�ضعر العربي 
المعا�سر

871280

اأبكار 
ال�سقاف

الدين في �سبه 
الجزيرة العربية

م�سرية/ 1903140

يمنية الدين في م�سر 
القديمة

1244135

نزار قباني
325742549كتاب الحب

�س�ري 18369821االأعمال الكاملة

7048488ق�سائد مت�ح�سة

محمد عابد 
الجابري

342899ابن ر�سد �سيرة وفكر

مغربي 2200140العقل ال�سيا�سي العربي

2238102العقل الأخلقي الغربي
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ا�شم الكتابالكاتب
التحميل من على 

الموقع

القراءة 

الرقمية
الجن�شية

محم�د 

�سكري 

االأل��سي

غاية الأماني في الرد 

على النبهاني
74970

عراقي
33616ال�سي�ف الم�سرقة

عبد اهلل 

العروي

3258270مفه�م التاريخ

مغربي
2250135مفه�م العقل

6548536مفه�م الدولة

5052380مفه�م الحرية

محمد 
ح�سين 
الذهبي

م�سري164391493التف�سير والمف�سرون

�س�ري181261011البداية والنهايةابن كثير
2045453اإح�ساء العل�مالفارابي

وا�سيني 
الأعرج

جزائري10103430طوق اليا�ضمين

اأحالم 

م�ضتغانمي
جزائرية929138دي�ان على مرفاأ االأيام

نديم الج�سر
الم�جز في الفل�سفة 

العربية
لبناني31330

 ح�سن ح�سني 

عبد ال�هاب

خال�سة في تاريخ 

ت�ن�ص
ت�ن�سي2046340

*اأخذت الأرقام من الموقع بتاريخ 2021/10/10م



44

قراءة القراءة يف الوطن العريب.. االتجاهات وامليول

اإن مكتبة نور تقدم م�ضاحة وا�ضعة من الثقافة العربية، لكن هنا الأف�ضلية 
مع  الو�ضع  عك�س  لوحية(  اأجهزة  )كمبيوتر/  الرقمية  الأجهزة  على  للتحميل 
مكتبة الإ�ضكندرية التي ل تتيح التحميل، لكن اأرقام مكتبة نور تبين اأن الرواية 
تاأخذ مكانتها في ال�ساحة الرقمية لكن و�سط روافد اأخرى، النقطة المهمة هنا 
ه� تراجع الكتاب المترجم الأنها تعتمد على الكتب التي ترجمت منذ عق�د عك�ص 
حالة هنداوي التي تعتمد على قدرتها على تقديم كتاب مترجم حديث لذا ي�ستد 
الإقبال في هنداوي على هذه الكتب حتى زادت ن�ضبة التحميل والقراءة فيها 
العامين 2021/2020م، كانت مكتبة ن�ر تنتهك  خالل  من هذه الكتب 50% 

ا على ذلك. حقوق الملكية الفكرية لكنها بالتدريج �ضارت اأكثر حر�ضً

غير  تزال  ل  واتجاهاتها  الرقمية  القراءة  مجال  في  هنا  ال�ضورة  اإن 
مكتملة، لكن ما يجعلنا نر�ضم ملمح �ضورة نقراأ من خللها م�ضهد القراءة 
في  اأن�ضئ  اإماراتي  موقع  وهو  الوراق  موقع  هو  العربي،  الوطن  في  الرقمية 
عام 2000م، لديه زيادة �سهرية في عدد م�ستركيه ح�الي 6000 م�سترك، 
تنق�سم الكتب فيه اإلى كتب متاحة للقراءة مجاًنا/ كتب للقراءة با�ستراك، 
وه� يقدم كتًبا مترجمة، ويركز على االأدب/ الدرا�سات االإن�سانية/ االأديان.

ويعطينا الموقع موؤ�شًرا للكتب الأكثر قراءة عليه على النحو التالي:

عبد الغني النابل�ضي 1� تعطير الأنام   
 2� األف ليلة وليلة

التيفا�سي  3� ل�سان العرب   
محيي الدين بن عربي  4� الفت�حات المكية   

الحافظ الذهبي  5� تاريخ االإ�سالم   
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مرت�ضى الزبيدي  6� تاج العرو�س   
 7� الكامل في التاريخ         ابن الأثير

 8� تاريخ الر�سل والمل�ك        الطبري
 9� نهاية االأرب في فن�ن االأدب         الن�يري

 10�  ر�سائل اإخ�ان ال�سفا
ياق�ت الحم�ي  11�  معجم البلدان    

 12�  اإحياء علوم الدين                اأبو حامد الغزالي
 13�  �سير اأعالم النبالء                 الحافظ الذهبي

 14�  تاريخ ابن خلدون                    ابن خلدون
ابن اأبي الحديد  15�  �ضرح نهج البلغة   

نحن هنا اأما م�ضهد تراثي بامتياز يذهب اإلى: كتب التاريخ، الأدب العربي، 
والقراءة  والتنزيلت  الزيارات  عدد  اأح�ضينا  اإذا  هذا  العربية،  اللغة  ال�ضير، 
للعديد من المواقع الرقمية التي تتيح الكتب، �ضتكون المعطيات ب�ضورة تقريبية 

كما يلي:
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هذا يعنى اأن ال�سريحة التي تذهب اإلى good reads للتعبير عن قراءتها 
هي الأعلى �ضجيًجا وو�ضوًحا، لكن هناك �ضرائح في العمق العربي تبحث 
عن الثقافة التقليدية اأو لديها اأ�سئلة تبحث عن اإجابات لها، اأو لديها حب 
المكتبات  وخدمات  الورقي  الكتاب  في  �ضديد  نق�س  اأو  ثقافي،  ا�ضتطلع 

العامة، وهذا ما يحتاج اإلى درا�ضة م�ضتقلة.

اإذا ذهبنا اإلى بعد اأكثر عمًقا في البحث عن الم�سهد القرائي الرقمي 
رقمية  كتًبا  اأتاح  العربية  الوطنية  المكتبات  من  العديد  اأن  �ضنجد  العربي 
في  وتتميز  الإنترنت،  عبر  الخدمات  من  العديد  وكذلك  للقراءة،  مجانية 
هذا ال�ضياق: مكتبة الملك فهد التي تقدم ملخ�ضات للكتب للقراءة، وكذلك 
المكتبة  موقع  على  الخلدونية  المكتبة  وم�ضروع  المغربية،  الوطنية  المكتبة 

الوطنية التون�ضية.

ا هناك موؤ�ض�ضات عربية تتبنى مبداأ الإتاحة الرقمية  وفي المقابل اأي�ضً
وتعززه، هذا ما رفع عدد زوار مواقعها ب�ضورة كبيرة، لكن التجربة الرائدة 
في هذا المجال هي تجربة م�ؤ�س�سة محمد بن را�سد للمعرفة، فهي تمتلك 

العديد من المبادرات الرقمية منها على �سبيل المثال:

* مكتبة العرب: ت�ضم 2000 كتاب متنوع متاح ب�ضيغة الكتاب الرقمي 
EPUB في مختلف مجالت المعرفة العلمية والجتماعية والإن�ضانية، حيث 

تت�ضمن المكتبة اأكثر من 26 معجًما، اإلى جانب العديد من المواد التراثية 
عبر  يت�ضفح  والقارئ  العلوم،  ت�ضانيف  مختلف  تغطي  التي  المو�ضوعية 
هذه المكتبة م�ضنفات وموؤلفات العلماء العرب في �ضتى الفنون والمعارف 
مجمعة مو�ضوعيًّا ويمكن ت�ضفحها زمنيًّا و�ضكليًّا وجغرافيًّا، هذا ما يجعلها 
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اأف�ضل المكتبات الرقمية العربية المتاحة للقارئ، لذا من المتوقع مع نمو 
محت�ياتها اأن تك�ن االأكثر اإقبااًل من قبل القراء العرب لعدة اأ�سباب:

* جودة الإخراج.  * التحميل المجاني للكتب.   

*تعدد �ضيغ الإتاحة الرقمية. * دقة الفهر�سة.          
- كتاب في دقائق: وهي ملخ�ضات عربية لكتب عالمية، تقدم ب�ضورة 

جيدة   يركز على الثقافة العلمية المعا�سرة.

 - مجم�عة من المجالت الثقافية والعلمية.

الموؤ�ض�ضة 245906 عناوين،  المتاحة على موقع  العناوين  اإجمالي عدد  يبلغ 
والجدول التالي يعك�ص القراءة وت�سنيفاتها واالأكثر قراءة على م�قع الم�ؤ�س�سة:

الكتاب

عدد 

مرات 

القراءة

ملحظات

مترجم17090المبادئ ال�ضبعة للزواج الناجح

برنامج جامع خادم الحرمين ال�سريفين 
لل�سنة النب�ية المطهرة

م��س�عة12258

كتاب ا�ستراتيجيات القراءة دليل �سامل 
لخلق جيل من القراء

مترجم8879

8741منحة العالم في �سرح بل�غ المرام
بن  عبداهلل  تاأليف 

�ضالح الفوزان

مترجم8905الث�رة ال�سناعية الرابعة

مترجم8202الهند�سة االجتماعية
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الكتاب

عدد 

مرات 

القراءة

ملحظات

مترجم6594التخطيط بال�ضيناريوهات

كيف تطور مهاراتك عن طريق 
التعليم الذاتي

مترجم6693

5134ال�سعادة الم�ؤ�س�سية

تاأليف راوية 
المعايطة و�ضالح 

الحم�دي

5052الأ�ضلوب البلغي في القراآن الكريم
تاأليف 

محمد اأب� لحية

مترجم4922اختبار المار�سمل�

مترجم4651الموؤثرون اجتماعيا

برزوان ح�سيبة4610درا�ضة حالة علج �ضلوكي معرفي

رو�ضة الناظر وجنة المناظر 
في اأ�س�ل الفقه

تاأليف بن قدامة4455

*الأرقام من واقع زيارة موقع الموؤ�ش�شة في 2021/10/11م

الخليج  منطقة  من  القراء  اإن  اإذ  �ضبق،  عما  ن�ضبيًّا  مختلف  الم�ضهد  هذا 
وتتمحور  هذا  العربي،  المغرب  بلد  ثم  م�ضر  ثم  ح�ضور  لهم  العربي 

اتجاهات القراءة ح�ل:

* البحث عن الم�ضتقبل في الف�ضاء الرقمي ومعطياته.
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* الم�سكالت المجتمعية المعا�سرة.
* الكتب الدينية والع�دة اإلى التراث ال�ستعادة الذات في زمن الع�لمة.

ا زيادة في وتيرة  اإذ لدينا معطيات من واقع القراءة الرقمية التي تعك�س اأي�ضً
القراءة في الوطن العربي عك�س ما هو را�ضخ في الأذهان، وذلك يعود اإلى 
الجودة الفائقة لموقع الموؤ�ض�ضة ووجود منهج في طرح الكتب الرقمية، مما 
يجعل ر�ضد التجاهات في القراءة الرقمية وا�ضًحا، والجدول التالي يو�ضح 

اتجاهات القراءة على م�قع م�ؤ�س�سة محمد بن را�سد:
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اإن الذهاب اإلى ف�ضاء القراءة الرقمية يك�ضف عن اأن الأو�ضاط الأكاديمية 
والبحثية العربية لها ن�ضيب وافر في هذا الم�ضمار، بدًءا من المواقع التي 
موؤ�ض�ضة  كموقع  التخ�ض�ضية  المواقع  في  المثقفين  مع  هوؤلء  فيها  يتقاطع 
في  العرب  ال�ضعراء  مو�ضوعة  اإحداهما:  مو�ضوعتين؛  تتيح  التي  البابطين 
القرنين 19 و20، وم��س�عة ال�سعراء العرب المعا�سرين، وم�قع االأكاديمية 

المغربية التي تتيح مطبوعاتها ومجلتها للقراء.

بنك  تجربة  منها  وتبرز  الخدمات،  من  العديد  الأكاديمية  المواقع  تقدم 
المعرفة الم�سري EKB والذي ي�ضم 728 مجلة ت�ضم 16161 مقالة وبحث 
تم التنزيل 34519959 مرة، وهو رقم قيا�ضي ل�ضتخدام المواقع الأكاديمية 
العربية، لكن اأكثر الم�اقع االأكاديمية العربية اإقبااًل، ويقدم خدمات متكاملة 
مجلة  األف   50 فت�ضم   ،SDL ال�سع�دية الرقمية  المكتبة  ه�   للباحثين 
و 450000 كتاب و5 ملي�ن ر�سالة و169 قاعدة بيانات، وقد قدمت الدول 
العربية من�سات م�ستقلة للمجالت االأكاديمية الرقمية مثل: ب�ابة الدوريات 
الرقمية العراقية ، والتي ت�ضم 330 مجلة مفت�حة للقراءة، من 83 �سريًكا، 
اأكتوبر 2021م، 196640  المن�ضة حتى  العلمية على هذه  المقالت  وعدد 
40% عن  البوابة في عام 2020م بن�سبة  مقالة، وقد زاد عدد م�ضتخدمي 
 ASJP 684  العام ال�ضابق، كما تقدم من�ضة المجلت العلمية الجزائرية
مجلة ت�ضم حتى اأكتوبر 2021م ما يزيد على 159187 مقالة بحثية، وت�سهد 
تم  اأنه  خا�ضة  وخارجها،  الجزائر  داخل  من  متزايًدا  اإقباًل  المن�ضة  هذه 

اإطلقها بثلث لغات هي العربية والإنجليزية والفرن�ضية.
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ت�ضاعد  في  العربي  الوطن  في  الرقمية  القراءة  اأن  اإلى  ي�ضير  �ضبق  ما  اإن 
م�ستمر، لكن اتجاهات القراءة الرقمية ترتكز اإلى االآن على ما يلي:

* المواقع ذات ال�ضبغة الأكاديمية، حيث اإن التزايد الم�ضتمر في الجامعات 
والمراكز البحثية والتح�ل نح� القراءة الرقمية لالأبحاث والكتب العلمية، 

اأجبر الباحثين والأكاديميين على الولوج لهذا العالم.

* اإن هناك اتجاهات متعددة للقراءة الرقمية لكنها ترتكز ب�س�رة اأ�سا�سية 
زال  وما  ما زالت محدودة،  الرقمية  القراءة  فمن�سات  رقميًّا،  المتاح  على 

القراء يف�ضلون تنزيل / تحميل الكتب ثم قراءتها.

* تحتل الكتب الدينية التراثية والجديدة المرتبة الأولى، ثم تليها الرواية، 
ا على غيرها في القراءة الرقمية. وهي المتقدمة جدًّ

بدًءا من  العربية،  الرقمية  المكتبات  هناك م�ضكلت في طبيعة وتكوين   *

الكتب وفهر�ضتها وطرق تقديمها، ف�ضًل  اإلى اختيار المطروح من  اإدارتها 
عن �ضعف البرمجيات التي ت�ضتخدمها، وهو ما ينعك�س على تفاعل القارئ 

معها.

الأ�ضعدة  على  وا�ضحة  الرقمية  للمكتبات  عربية  اإ�ضتراتيجية  توجد  ل   *

ا. الوطنية اإل في حالت محدودة جدًّ

�ضخمة،  رقمية  مكتبات  تاأ�ضي�س  عمليات  الما�ضية  ال�ضنوات  خلل  ن�ضطت 
 ،Born digital ضواء تلك التي تحوي مواداَّ اأنتجت في الأ�ضل ب�ضورة رقمية�
اأو تلك التي تحوي كتًبا ومجلت جرت »رقمنتها« بطريقة الم�ضح ال�ضوئي 
Image scanning، وفيما يلي قائمة باأهم المكتبات الرقمية التي تت�ضمن 

مواداَّ باللغة العربية.
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المكتبة الرقمية العالمية

لجيم�س  اقتراح  من  الفكرة  بداأت  العربية،  منها  لغات،  ب�ضبع  نافذة  هي 
بتاأ�سي�ص مكتبة  للي�ن�سك�  اأمين مكتبة الك�نجر�ص، في ي�ني� 2005  بيلنجت�ن، 
رقمية عالمية، تحفظ تراث العالم كله على اأن تكون بلغات مختلفة. وافتتحت 
ع�ضو  دولٍة  كلاَّ  �َضمَل  بمحتوى  اأبريل 2009  في  االإلكتروني  للجمه�ر  المكتبة 
الوقت  العالم. وفي  الي�ن�سك�، قدمته نح� 180 مكتبة كبرى ووطنية حول  في 
الحالي، ت�ضم المكتبة 11051 مادًة من 193 دولًة، اأقدمها م�اد تع�د اإلى عام 
1200 قبل الميلد، وتعتبر »دار الكتب والوثائق العراقية« من اأكثر الموؤ�ض�ضات 

اإ�ضهاًما في هذه المكتبة، ذلك لأنها قدمت نحو 1500 مادة من الكتب والمجالت 
wdl.org/ar والمخطوطات النادرة، ويمكن ت�ضفحها عبر موقعها الإلكتروني

مبادرات القرية اإللكترونية في أبو ظبي

 ،electronicvillage.org ،ظبي اأب�  في  االإلكترونية  القرية  د�سنت 
ا من اأهم المكتبات الرقمية النوعية في  وهي هيئة حك�مية اإماراتية، بع�ضً
المخطوطات  اإيداع  المكتبات على مجرد  العربي، فلم تقت�ضر هذه  العالم 
بع�س  واإدخال  وفهر�ضتها  ت�ضنيفها  على  عملت  ولكن  جنباتها،  بين 
العنا�سر التقنية التي جعلتها �سديدة الجاذبية. فمثاًل جاءت مبادرة م�قع 
التراث  »اإحياء  بهدف   ،2000 عام  اأُطلق  الذي   ،alwaraq.net ،الوراق
وهناك  بالمجان«،  واإتاحتها  العربية  الثقافة  عيون  ن�ضر  خلل  من  العربي 
ل�ضم  المتنبي«، almotanabbi.com، �ضعى  »واحة  هو  اآخر  رقمي  م�ضروع 
»كل ما له �ضلة باأبي الطيب المتنبي من معلومات« من �ضعر و�ضرح للق�ضائد 
األقى فيها  ف�ضًل عن تطوير الت�ضفح لي�ضمل خرائط جوجل بالمواقع التي 
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ق�ضائده والبحث عن جذور الكلمات التي ا�ضتخدمها في �ضعره، وهناك موقع 
واحة المعلقات، almuallaqat.com، الذي ي�ضم معلقات �ضعراء الجاهلية 

الع�ضرة وكذلك ملفات �ضوتية لهذه الق�ضائد و�ضور وخرائط.

ذاكرة مصر المعاصرة

هو موقع معني بالتاريخ الم�ضري، ويطمح لأن يكون اأكبر مكتبة رقمية 
المعا�ضر،  م�ضر  بتاريخ  المتعلقة  والتاريخية  الثقافية  القيمة  ذات  للمواد 
في  ال�سادات  الرئي�ص  بعهد  ونهاية  في 1805  علي  محمد  عهد  من  بداية 
1981، ورقمنت هذه المبادرة مكتبات خا�ضة بال�ضيا�ضيين والكتاب، ح�ضلت 

عليها بتعاون م�ؤ�س�سات اأخرى.
وتعد نقطة التميز في هذه المكتبة هي اأنها تحوي نحو 80 األف �س�رة، 
و25 وثيقة مختلفة، وقرابة 2000 فيلم، و231 خريطة، و207 �ضور لمختلف 
م�سلحة  اإن�ساء  منذ  الط�ابع  من  ومجم�عة  م�سر  تاريخ  في  االأو�سمة 
البريد الم�ضري تبلغ اأكثر من 1000 طابع بريد، ف�ضًل عن قامو�س باأهم 
لها عبر  الو�ضول  ويمكن  الزمان،  الم�ضرية خلل قرنين من  ال�ضخ�ضيات 

modernegypt.bibalex.org الم�قع

مكتبة قطر الرقمية

تطالعك لدى ت�ضفحك الموقع في الواجهة جملة »مكتبة قطر الرقمية 
اأكثر من ن�ضف  التي ت�ضم  المكتبة  متاحة لل�ضتخدام بدون مقابل«، وهي 
مليون وثيقة تاريخية مرتبطة بتاريخ قطر الحديث ومنطقة الخليج العربي 

والعل�م العربية واالإ�سالمية.
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ويقول موقع المكتبة اإنه يفخر باأن المكتبة تت�ضمن �ضجلت مكتب الهند 
التي تغطي الفترة 1763�1951، وي�ضم ملفات من �ضجلت المقيم ال�ضيا�ضي 
دليل  ل�ريمر،  ج�ردون  وم��س�عة  البحرين،  وكالة  و�سجالت  ب��سهر  في 
الخليج وعمان وو�ضط الجزيرة العربية )1915، 1908(، التي تعتبر مدخاًل 
ا لتاريخ الخليج، و500 من الخرائط والر�ضوم البيانية والمخططات  كل�ضيكيًّ
من  مبادرة  عن  عبارة  والمكتبة  المحيطة.  والمنطقة  العربي  الخليج  من 
العام  منذ  عليها  العمل  بداأ  التي  البريطانية  والمكتبة  الوطنية  قطر  مكتبة 

 qdl.qa 2012، ويمكن ال��س�ل لم�قع المكتبة عبر الرابط

مكتبة ويلكوم للمخطوطات

العربية  الطبية  المخطوطات  عدد  حيث  من  رقمية  مكتبة  اأكبر  هي 
والإ�ضلمية التي تقتنيها، والمكتبة تتيح الو�ضول اإلى نحو 12 األف مخطوطة 
عالية  رقمية  ب�ضورة  مختلفة  لغة  واأربعين  بثلث  مطبوع  كتاب  و4000 
المبادرة  اأُطلقت هذه  وقد  المخطوطات،  بهذه  تعريف  ف�ضًل عن  الجودة، 
ويلك�م  وكل من مكتبة  الم�سرية  االإ�سكندرية  بين مكتبة  ما  تجمع  ب�سراكة 
wamcp.bibalex.org وكلية كينج بلندن، ويمكن ال��س�ل لها عبر م�قعها

مكتبة الشرق األوسط العربية في جامعة ييل

رقمية  مكتبة  اأول  الأميركية  ييل  جامعة  اأطلقت  عام 2006  وفي  هذا، 
اأو�ضطية، وحددت الجامعة قائمة  من نوعها لحفظ �ضحف ومجلت �ضرق 
ع�ضرين  في  موجودة  الأو�ضط  ال�ضرق  من  ومجلة  �ضحيفة  األف  ب� 14  اأولية 
اإلى الالذقية في �س�ريا. وتن�عت  ال�اليات المتحدة  اأريزونا في  مكتبة من 
مقتنيات المكتبة ما بين عر�س �ضور رقمية للجرائد الر�ضمية التي �ضدرت 
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األف  من 150  اأكثر  رقمنة  ف�ضًل عن  وفل�ضطين،  �ضوريا  في  القوانين  فيها 
الموقع  للمكتبة عبر  الو�ضول  ويمكن  الأو�ضط،  ال�ضرق  بلغات   كتاب مكتوب 

http://web.library.yale.edu

أرشيف المجالت األدبية والثقافية لشركة صخر

القديمة  العربية  المجالت  رقمنة  في  مجانية  عربية  مبادرة  اأول  هي 
ع�سرات  على  الم�قع  يحت�ي  الجمه�ر.  اإلى  بالمجان  واإتاحتها  وفهر�ستها 
المجالت النادرة التي ت�الى ظه�رها في العالم العربي منذ القرن التا�سع 
ويعر�س  الثالثة،  الألفية  مطلع  وحتى   ،1880 العام  من  وتحديًدا  ع�سر، 
عربية  مجلت  عن  )ف�ضًل  عربية  دولة  ع�ضرة  اإحدى  من  مجلت  الموقع 
فمثًل  المجلت،  بينها في  فيما  الدول  وتختلف هذه  األمانيا(،  في  �ضدرت 
و�ضع الموقع 32 مجلة من م�سر )5345 عدًدا(، مثل مجلة »الأ�ضتاذ« التي 
راأ�ص تحريرها خطيب الث�رة العرابية عبد اهلل النديم و�سدرت عام 1892، 
ومجلة الر�سالة ال�سهيرة التي راأ�ص تحريرها اأحمد ح�سن الزيات و�سدرت 
عام 1932، ومجلة »اأبولُّو« التي راأ�س تحريرها اأحمد زكي اأبو �ضادي و�ضدرت 
عام 1932. وهناك ت�ضع مجلت من العراق )423 عدًدا( مثل مجلة »لغة 
 ،1911 عام  و�ضدرت  الكرملي  اأن�ضتا�س  الأب  تحريرها  راأ�س  التي  العرب« 
ومجلة »المجمع العلمي العراقي« التي راأ�س تحريرها محمد ر�ضا ال�ضبيبي 
و�سدرت عام 1950، و13 من لبنان )1413 عدًدا( منها مجلة »الم�ضرق« 
وكذلك  عام 1898،  و�ضدرت  الي�ضوعي  �ضيخو  لوي�س  تحريرها  راأ�س  التي 
ويمكن  عام 1969،  و�ضدرت  اأدوني�س  تحريرها  راأ�س  التي  »مواقف«  مجلة 

https://archive.alsharekh.org ال��س�ل لم�قع المبادرة عبر
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الفضاء الرقمي واألدب
الحكي  ت�ضكيل  تعيد  التي  المعا�ضرة  المرحلة  الرقمي  الف�ضاء  يعد 
الإن�ضاني في �ضورة الرواية الرقمية التفاعلية، هنا ي�ضبح ال�ضوؤال هل ينتهي 
ع�ضر الرواية الورقية في الوطن العربي ومن ثم الم�ضل�ضلت التليفزيونية، 
لنذهب لأنماط جديدة من حكي الإن�ضان الذي بداأ بالم�ضافهة وتطور عبر 

الزمن.
هنا نجد الأديب منح حرية وا�ضعة في ت�ضكيل وتقديم ن�ضه، فهو ي�ضتطيع 
غير  واإمكانياته  الجرافيك  مع  المو�ضيقى  ال�ضورة،  ال�ضوت،  يوظف:  اأن 
المحدودة في تقديم ن�سه الروائي، بل اإن لديه م�ساحة ليتفاعل القراء معه 
في بناء اأحداث وم�ضارات الرواية، ويمكن له اأن ي�ضيغ عدة نهايات لروايته 
المعرفة  واأدوات  الإن�ضان  بين  التفاعل  هذا  يرونه،  ما  منها  القراء  ليختار 
القادمة،  ال�ضنوات  المعرفة خلل  اإنتاج  ت�ضاوؤلت حول طبيعة  بطرح  كفيل 
الذي  الرقمي  الأدب  الحكي،  من  نوعان  الرقمي  الف�ضاء  مع  لدينا  فنحن 
يج�ضد  الذي  التفاعلي  والأدب  الحكي،  تقديم  في  رقمية  و�ضائط  ي�ضتخدم 
بناء ن�س بالت�ضارك بين الموؤلف وجمهوره، الو�ضيط بين المبدع والجمهور، 
ويتاأثر،  يوؤثر  يت�ضعب،  يربط،  الذي:  الأدب  نوع  لي�ضوغ  يتدخل  وكاأنه  بدا 
يتحدث اإلى الجمهور، يخايل الب�ضر بال�ضورة الثابتة والمتحركة، الأدب في 
تقنية جديدة في ظل عالم وع�ضر  كل  البحث عن  اإلى  ي�ضعى  الف�ضاء  هذ 
التي  التفاعلية  الق�ضيدة  بعد  لنجد  اآفاق،  ول  لها حدود  لي�س  التي  التقنية 
الحركة،  الل�ن،  االإيقاعي،  ال�س�ت  ال�س�رة،  عنا�سر:  �سبعة  من  تتك�ن 
الروابط الت�سعبية، ال�سا�سة، هنا البد اأن ندرك اأن الن�س��ص االأدبية لم تعد 
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مح�س�رة في الكلمة من حيث البناء، وال بجن�ص معين من حيث الت�سنيف.
الرواية  ع�سر  �ستنهي  التي   super text الفائقة الن�ضو�س  هي  هذه 
وقد  الجديد،  االأدب  هذا  �سيقدم  االأدباء  من  القادم  فالجيل  لذا  ال�رقية، 

بداأت تظهر بوادره في الف�ضاء الرقمي العربي ومن نماذجه:
عجائب  في  النظارة  تحفة  ومنها:  ال�سناجلة  محمد  اإبداعات   •

االإمارة.
• ق�ضائد عبا�س م�ضتاق معن ومنها: تباريح رقمية بع�ضها اأزرق.

• اإبداعات اإ�سماعيل الب� يحياوي ومنها: ق�سيدة ال�سمت، حفنات 
جمر.

الكتاب التفاعلي:

ا كثيرة، فاإن الكتاب التفاعلي  اأن عالم الإتاحة الرقمية يتيح فر�ضً كما 
بداأ ياأخذ جانًبا من االنت�سار، واإذا لم تبداأ الم�ؤ�س�سات الثقافية العربية في 
اأهمية القدرات العربية في هذا المجال، �ستك�ن ال�سركات الدولية  اإدراك 
هي الم�ضتحوذ على الثقافة والإنتاج الفكري والإبداعي العربي، ف�ضًل عن 
�ضرورة الدخول من قبل النا�ضرين لهذا الف�ضاء، والذي يتطلب في الإنتاج 
العلمي الإنتاج الجماعي، اإذ اإن التاأليف الجماعي من يوؤلف ومن ين�ضر، يعد 
ا، اإذ اإنه يتطلب  ذلك اإحدى اإ�ضكاليات المحتوى الرقمي للمواقع العربية اأي�ضً
في كثير من االأحيان اإنكار الذات وتلك اإ�سكالية ما زالت في حاجة لمعالجة 

عربية.
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القراء،  في   بعمق  التفكير  تفر�س  القراءة  في  الحديثة  التجاهات  اإن 
الخل�ضات،  اأو  المو�ضوع  الموجز في  اإلي  يميل  الحالي  الع�ضر  لذا فقارئ 
لذا هناك �ضرورة لمراعاة ذلك في الكتب المطبوعة ب�ضورة اأ�ضا�ضية باأل 
ا وهذا على اأق�سى تقدير، مع  يزيد حجمها عن 300 �سفحة اإذا كانت ن�سًّ
التي  الرقمية  الم�اقع  اإلى  يتجه�ن  االآن  االأكاديميين  الباحثين  اأن  مراعاة 
توفر لهم الوقت والمجهود، لذا فاإن ع�ضر طباعة المو�ضوعات انتهى، في 
تط�ر  مع  للمعل�مات  ال��س�ل  على  البحث  لمحركات  الفائقة  القدرات  ظل 
في  ا�ستثناًء  الم�س�ر  الكتاب  ويبقى  الن�س��ص،  داخل  البحث  برمجيات 
اأقود  اأو توثيقية، هنا  اأو ترفيهية  حجمه لأن له طبيعة خا�ضة �ضواء دعائية 

الباحث عن طبيعة القراءة اإلى عدد من الظواهر عربيًّا ودوليًّا: 
• انت�ضار ملخ�ضات الكتب، خا�ضة الكتب القديمة، هذه الظاهرة نراها 
�ضتاين�س  بيتر  الكاتب  نظره  وجهة  من  عر�ضها  التي  الكتب  ملخ�ضات  في 
وترجم كتابه هذا تحت عنوان )مغزى القراءة( )ترجمة محمد رم�ضان، 
م�سر العربية للن�سر 2021( كما نرى تطبيقات رقمية تركز على ملخ�ضات 

الكتب لجذب القارئ مثل: اأبجد، انجز.
• اأ�ساليب الدعاية للكتب االآن تذهب اإلى االإقناع المكثف للقارئ القتناء 
ب�ضورة  الجتماعي،  التوا�ضل  �ضفحات  على  منه  اأجزاء  كعر�س  الكتاب، 
م�ضتمرة اأو مقاطع فيديو من الموؤلف، وي�ضل الأمر اإلى المقارنة بينه وبين 
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غيره من الكتب، هذا ناتج عن كثافة المطاردات الإعلنية للقارئ وبالتالي 
الحاجة لمطاردته ب�س�رة م�ستمرة.

وانت�ضارها  للقراء  اليومية  الخبرات  من  الم�ضتوحاة  الكتب  انت�ضار   •
الجتماعي  التوا�ضل  �ضفحات  على  ما  �ضخ�س  وتاأثير  �ضهرة  على  اعتماًدا 
اأو  على محتوى  ال�ضلبي  تاأثيره  هو  الكتب  من  النوع  هذا  وخطورة  اإل،  لي�س 
م�ضمون الن�ضر، وقد �ضعت العديد من دور الن�ضر العربية وراء ذلك رغبة في 

الربح دون اأن تدرك دورها ال�ضلبي هذا.
• انت�ضار مجموعات القراءة على و�ضائط التوا�ضل الجتماعي وتاأثيرها 
الكبير في القراء، وهذا ما يتطلب من دور الن�ضر �ضرورة التركيز على هذه 
الكتاب  عنوان  اأو  الكاتب  ا�ضم  يعد  فلم  للت�ضويق،  قوية  كاأداة  المجموعات 

كافًيا للترويج للكتاب.
االإيجابية،  البذور  من  العديد  تحمل  العربية  المنطقة  في  القراءة  اإن 
لكنها بذور بحاجة للرعاية حتى تنتج قراء جيدين وثقافة وفكًرا متميَزين، 
لكن اإلى االآن ما زالت هناك حاجة ما�سة لفهم اآليات القراءة لدى االأجيال 
بما  الكتب  اإخراج  لتي�ضيرها  تتطلب  ال�ضريعة  القراءة  فاأنماط  الجديدة، 

ا بما يتلءم معه.  ا اأي�ضً يتلءم مع هذا النمط واإتاحته رقميًّ
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أزمة المحتوى الرقمي العربي
اإن كل ما �ضبق يقودنا اإلى وجود اأزمة في المحتوى الرقمي العربي، على 
الرقمية  المكتبة  الإ�ضكندرية/  مكتبة  مثل:  جيدة  نماذج  وجود  من  الرغم 
ال�ضعودية/ موؤ�ض�ضة محمد بن را�ضد/ الوراق/ المكتبة الخلدونية )المكتبة 
الوطنية التون�ضية( اإل اأن التطورات المت�ضاعدة في طبعة المحتوى الرقمي 
االأكثر  الجديدة  العربية  االأجيال  من  االحتياجات  كثافة  تبرز  ال  العربي 
للمحتوى  الأجيال  هذه  اتجاه  يف�ضر  ما  هذا  الرقمية،  بال�ضا�ضات  الت�ضاًقا 
)االإنجليزي – الفرن�سي( المتاح على �سبكة االإنترنت، هذا ما يجعل فكرة 
في  العربية  لل�ضخ�ضية  تهديدات  اأمام  مفتوحة  العربي(  الثقافي  )الأمن 

بنيتها الثقافية وبالتالي ه�يتها.

اإن فجوة المحتوى هذه في حاجة اإلى درا�ضات تف�ضيلية تركز على:

واأزمة  المحتوى،  اإنتاج  تخ�ض�ضات  مختلف  في  الب�ضري  العن�ضر   •
المحتوى  اأن  هي  الق�ضية  الرقمي،  للن�ضر  ملءمته  ومدى  المحتوى 
اإما يخ�ضع لمهند�ضي تكنولوجيا المعلومات اأو لمفهر�ضين مكتبيين، 
هنا ل بد من بناء جيل جديد من المتخ�ض�ضين في بناء الم�ضمون 

على ال�سبكة الرقمية.
فالعديد  العربي،  الرقمي  المحتوى  اإنتاج  معدل  �ضبق  بما  يرتبط   •
اإنتاج  العنكبوتية، معدل  ال�ضبكة  العربية على  المواقع  مئات من  بل 
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المحت�ى بها بطيء اإلى حد كبير، بل قد ال يحدث تحديث ل�سن�ات.
التي  والت�سريعات  لل�سيا�سات  العربية  الدول  افتقاد عدد كبير من   •

تنظم وترتب �سناعة المحت�ى الرقمي.
وتقنيات  الرقمية  البرامج  بتقنيات  المرتبطة  الم�سطلحات  اأزمة   •
اللغة  مجامع  مع  للمعالجة  حاجة  في  اأمر  وهذا  الرقمي،  الن�ضر 
العربية ب�ضكل يح�ضم هذه الم�ضطلحات وتعريبها �ضريًعا، بما يتواءم 

مع طبيعة الع�ضر الرقمي.
االأجيال  تح�ل  ه�  العربية  الثقافة  اأمام  الحقيقي  التحدي  اإن    •
تغاير  التي  المحكية(  )اللغة  الأجيال  هذه  ا�ضتعمال  اإلى  الجديدة 
ت�ضتخدم هذه  الف�ضحى، بل  العربية  اللغة  ا  واإملئيًّا ونحويًّ ا  معياريًّ
االأجيال الحروف الالتينية في كتابة العربية، وه� ما كان يحلم به 
الم�ضتعمر في ع�ضور ال�ضتعمار وف�ضل فيه دعاة التغريب في حقبة 

اال�ستعمار.
الرقمي  الف�ضاء  في  والن�ضر  التاأليف  حقوق  يلف  الذي  الغمو�س   •
العربي، اأدى اإلى اهتزاز الثقة بين م�س�قي المحت�ى الرقمي والنا�سر 

وكذلك الطرف االأهم الم�ؤلف.
• ق�س�ر ت�سميم الم�اقع التي تقدم المحت�ى العربي، فهي اإما تفتقد 
 bread – crumb trails اأو متتبعات الأثر site maps اإلى خرائط
والتي تي�ضر الت�ضفح داخل المواقع وت�ضهل في التنقل داخله، ف�ضًل 

عن افتقادها لروابط الن�س��ص.
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ي�سهد  الع�سرين،  القرن  في  ال�سبعينيات  بداية  منذ  االإماراتي  المجتمع  اإن 
جامعة  اإن�ضاء  ثم  التعليم  بانت�ضار  ارتبط  القراءة  ف�ضاء  في  مطرًدا  ت�ضاعًدا 
من:  كل  بها  تميزت  عامة  مكتبات  �ضبكة  ثم  ومن  المتحدة  العربية  الإمارات 
اأبوظبي/ دبي/ ال�ضارقة، ثم اإن�ضاء هيئات ثقافية في كل اإمارة من اإمارات الدولة.
اعتمدت الدولة في الإمارات خطة وطنية للقراءة تنفذ على مدار ع�ضرة 
اأعوام مع اإطلق عام للقراءة عام 2016م، بهدف اإعداد جيل قارئ وتر�سيخ 

الدولة عا�سمة للمحت�ى والثقافة والمعرفة.

ما هو عام القراءة؟

مبادرة اأطلقها الراحل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان في 
دي�سمبر 2015م، لتر�ضخ ثقافة القراءة والعلم والمعرفة في نفو�س المقيمين 
اإطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ ومطلع  واإعداد  الإمارات،  في دولة 

على كل الثقافات.

أهداف الخطة:

 1. تعزيز دور الأ�ضرة والمجتمع في تغيير �ضلوكيات القراءة لدى الأفراد.
 2. تح�سين م�ست�ى االأنظمة التعليمية في دعم القراءة.

 3. ت�فير بيئة محفزة للقراءة في مجال العمل.
 4. تفعيل دور الإعلم في دعم الإ�ضتراتيجية الوطنية للقراءة.
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المدى  على  القراءة  لدعم  الالزمة  التحتية  والبنية  االأنظمة  بناء   .5 
الط�يل.

 6. اإثراء محتوى القراءة في الدولة.
اإلى 2026، هذه الخطة  الخطة مر�ضومة للتنفيذ في الفترة من 2016 
اإنها و�ضعت  اإذ  العربية،  الدول  واقعية يمكن تطبيقها على كل  هي ب�ضورة 

لكي تعالج معظم م�سكالت القراءة عربيًّا، فهي تعمل عبر:
• و�ضع اأ�ض�س ومهارات القراءة منذ الطفولة المبكرة.

• تعزيز القراءة للأطفال وال�ضباب من خلل النظام التعليمي.
• خلق فر�س للقراءة وتوفير قنوات ومرافق للتعلم مدى الحياة.

اإن موؤ�ضر القراءة في الإمارات العربية ي�ضير اإلى اأن المواطن الإماراتي 
يقراأ 51 �ساعة �سن�يًّا تقريًبا، بمعدل 24 كتاًبا.

لتحفيز  متكاملة  برامج  لديها  التي  االإمارات  من  ال�سارقة  اإمارة  تعد 
الن�سر والقراءة مًعا، وذلك عبر بنية م�ؤ�س�سية متكاملة على النح� التالي:
الكتاب  بدعم  معنية  حك�مية  هيئة  وهي  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة   •

والقراءة ولديها العديد من البرامج الفاعلة في الن�سر والقراءة.
• مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل.

مختلف  من  الكتب  ترجمة  لتعزيز  منحة  وهي  الترجمة،  منحة   •
اللغات.

• ثقافة بل حدود، مبادرة وزعت 42.366 مكتبة باإجمالي 2.118.300 
كتاب على العائالت بال�سارقة.

اإماراتي خالل  اأ�سدرت 1001 كتاب  األف عن�ان وعن�ان، مبادرة   •
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عامي 2016 و2017م.
• المكتبة المتنقلة تج�لت في 300 وجهة حتى منت�سف 2017م.

• عربة الثقافة، مكتبات متنقلة في الم�ست�سفيات الحك�مية.
• المكتبة الجوية، مكتبات على طائرات العربية للطيران.

• مكتبات الفنادق، مكتبة في كل فندق لخدمة الزوار.
ا  اأطلقت اإمارة اأبو ظبي م�ضروع كلمة للترجمة الذي اأحدث اهتماًما عربيًّ
ا بالترجمة، واأتاح الم�سروع مطب�عاته في العديد من االأماكن العامة  واإماراتيًّ
االإماراتية  الج�ائز  من  العديد  اأن  كما  الدولي،  اأب� ظبي  كمطار  للقراءة 
وجائزة  زايد،  ال�سيخ  كجائزة  االإمارات،  في  للقراءة  محفزة  كانت  القيمة 

الع�ي�ص الثقافية، وجائزة اأمير ال�سعراء.
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القراءة في المملكة األردنية الهاشمية
ا للثقافة، ت�ضعى من خلل وزارة  اأطلقت المملكة الأردنية برنامًجا وطنيًّ
الثقافة اإلى الرتقاء بالكتاب والن�ضر ومن ثم القراءة، هذا البرنامج �ضياأتي 
اأطلقت  قد  الأردن  كانت  البعيد،  المدى  على  جيدة  بنتائج  بنيته  حيث  من 
في عام 2007م م�ضروع »مكتبة الأ�ضرة الأردنية«، وتم تطويره عام 2020م، 
درا�ضات  هي:  اأ�ضا�ضية  حقول  �ضتة  ال�ضل�ضلة  ت�ضم  المتغيرات،  ليواكب 
عل�م  عامة،  ومعارف  فل�سفة  وفن�ن،  اآداب  واإ�سالمي،  تراث عربي  اأردنية، 

وتكنولوجيا، اأطفال.
كما �ضم البرنامج م�ضابقة وطنية للقراءة لتحفيز الأجيال الجديدة على 
والذي  المعرفة،  وا�ضتدامة  للقراءة  موؤ�ضر وطني  اإن�ضاء  تبنى  القراءة، كما 
التي  ال�ضفحات  اأو  الكتب  بعدد  اإجرائيًّا  ويقا�س  المقروء  حجم  �ضي�ضم: 
وعاء  نوع  يوميًّا،  القراءة  في  يق�ضيها  التي  الدقائق  اأو عدد  الفرد،  يقراأها 
المقروء: رقمي/ ورقي، لغة المقروء، مجال المقروء: تعليم/ بحث/ عمل/ 
ه�اية، قيا�ص القدرات القرائية لالأفراد، والدافع للقراءة، من المنتظر اأن 

يعطينا هذا الم�ؤ�سر نتائج يمكن البناء عليها.
العربي  القراءة  لم�ؤ�سر  ووفًقا  مت��سطة  االأردن  في  القراءة  معدالت  اإن 
ال�سادر عن م�ؤ�س�سة محمد بن را�سد، حيث اأظهر اأن معدل القراءة ال�رقية 
في االأردن 22 �ساعة �سن�يًّا، بمت��سط عدد كتب 21 كتاًبا، لكن هذا به درجة 
الجامعية  الأو�ضاط  على  ينطبق  هذا  اإن  اإذ  الن�ضبية،  المبالغة  درجات  من 
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فاإن  اآخر  جانب  على  لكن  القراءة،  في  كبيرة  ب�س�رة  الن�سطة  االأردنية 
ي�سير  التي  االأرقام  من  اأقل  لها  القراءة  معدل  االأردن  في  المثقفة  الطبقة 
لها الم�ؤ�سر، وترتكز القراءة الرقمية على ال�سباب ب�س�رة اأ�سا�سية خا�سة 
من من�ضات تنتهك حقوق الملكية الفكرية، لقد اأ�ضهمت عدد من مبادرات 
نحب  »نحن  اأبرزها:  من  وكان  الأردن،  في  القراءة  ن�ضب  رفع  في  القراءة 
القراءة« في تاأ�ضي�س 350 مكتبة في االأردن يتم من خاللها القراءة ب�س�ت 
من  جائزة  منها:  جوائز  بعدد  المبادرة  فازت  الأطفال،  م�ضامع  على  عاٍل 
التعليم  في  لالإبداع  العالمية  القمة  وجائزة  �سينرج��ص 2009م،  م�ؤ�س�سة 
من م�ؤ�س�سة قطر عام 2014م، وجائزة و�سام الح�سين للعطاء المتميز من 

الدرجة الثانية عام 2014م، ا�ضتفاد من هذه المبادرة 184000 طفل.
الدول  معظم  لم�ضاكل  مماثلة  الأردن  في  القرائي  المجتمع  اإ�ضكالية  اإن 
هذا  اأدركت  اأدائها،  و�ضعف  العامة  المكتبات  �ضبكة  �ضعف  وهي  العربية، 
جمعية المكتبات والمعل�مات االأردنية، فاأجرت درا�سة م�سحية ن�سرت نتائجها 
الدرا�سة  خالل  تم  مار�ص 2021م،  في  ال�سادر  مجلتها  من  المجلد 56  في 
جمع بيانات من 70 مكتبة عامة ومكتبة واحدة قيد االإن�ساء، اأظهرت الدرا�سة 
ن�سبة  ن�سمة، وهي  األف  لكل 20  واحًدا في كل مكتبة عامة  اأن هناك م�ظًفا 
10% فقط من الموظفين من المتخ�ض�ضين في  ا، ف�ضًل عن اأن  متدنية جدًّ
وب�ضورة خا�ضة  المكتبات  لهذه  التحتية  البنية  �ضعف  ف�ضًل عن  المكتبات، 

الحوا�ضيب والإنترنت، واأ�ضيف و�ضعف برامجها في التفاعل لجذب القراء.
مثل  العلمية  الجمعيات  خا�ضة  الأردني  المدني  المجتمع  ن�ضاط  اإن 
ا  ن�ضبيًّ ن�ضاًطا  اأوجد  الأردنية  البيئة  وجمعية  الأردنية  الجغرافية  الجمعية 
اأدركت  الجغرافية  فالجمعية  بالأردن،  التخ�ض�ضية  القراءة  مجال  في 
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اأهمية االإتاحة الرقمية للكتب على م�قعها، فيما �سعت جمعية البيئة الإن�ساء 
مكتبة متخ�ض�ضة في ق�ضايا البيئة للجمهور، ومن الملفت للنتباه بالأردن 
رقميًّا  �ضواء  الت�ضاعد  في  اأخذ  الذي  الأجنبية  باللغات  القرائي  الن�ضاط 
ا في هذا  دوًرا مهمًّ تلعب  التي  الأجنبية  الثقافية  المراكز  ورقيًّا ويحفزه  اأو 
الذي ت�ضم مكتبته 12000  الفرن�ضي  الثقافي  المركز  اأبرزها  ال�ضياق ومن 

كتاب ف�ضًل عن الدوريات والمواد ال�ضمعية والب�ضرية.
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 القراءة في الجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية

بلد المليون �ضاعر بها طبقة مثقفة تقراأ، زادت مع انت�ضار ن�ضبي للتعليم 
موريتانيا،  في  تحديده  ال�ضعب  من  القراءة  معدل  لكن  الجامعات،  وتعدد 
فهناك �سع�بات متعلقة بقيا�ص اأو ر�سد حركة القراءة في م�ريتانيا، فقلة 
عدد المكتبات العامة، ف�ضًل عن محدودية قدرات المكتبات العامة في وقت 

تن�سط فيه مكتبات المراكز الثقافية االأجنبية كملجاأ للقراءة.
وكتب  الروايات  اإلى  تذهب  اإما  ا  ورقميًّ ورقيًّا  م�ريتانيا  في  القراءة 
ال�سعر اأو الكتب الدينية اأو الكتب الترويحية، لكن عدا ذلك ُتعد القراءة في 

م�ريتانيا اأمام تحدٍّ يتطلب مزيًدا من الجه�د.
اإذ  ا  ن�ضبيًّ حديثة  ال�ضعر  دائرة  خارج  موريتانيا  في  الأدبية  الحياة  تعد 
المتغيرة«  »الأ�ضماء  رواية  وهي  عام 1981م  م�ريتانية  رواية  اأول  �سدرت 

ا رائد ال�ضعر الموريتاني الحديث. لل�ضاعر اأحمد ولد عبد القادر وهو اأي�ضً
اإن افتقاد موريتانيا ل�ضبكة مكتبات عامة لإعارة الكتب والقراءة ف�ضًل 
والجامعات  المدار�س  مكتبات  تزويد  و�ضعف  الن�ضر،  حركة  �ضعف  عن 
بالكتب كل هذا ي�ضع القراءة في موريتانيا على المحك، واإن كانت العديد 
تن�سيط  في  اإ�سهامات  لها  واإتاحتها  الكتب  لت�زيع  ال�سبابية  المبادرات  من 

القراءة اإال اأن دورها محدود.
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 القراءة في الجمهورية التونسية

ت�ن�ص من الدول العربية القليلة التي يت�فر فيها 423 مكتبة عامة، ت�سجل 
اإلى  اإ�ضافة  م�ضترك،  األف   250 م�ستركين  وعدد  زيارة  ملي�ن   3.7 ا  �سن�يًّ
اإلى 80 جمعية  38 مكتبة متنقلة، ت�فر 1800 نقطة لإعارة الكتب، اإ�ضافة 

اأ�سدقاء للمكتبات والكتب، تعمل على تحفيز القراءة، كل هذا لعدد �سكان 
ُيقدر ب 11.820000 ن�سمة، بذلك يمكن الت�ساوؤل: لماذا هناك �سع�ر ت�ن�سي 

عام ب�ضعف حركة القراءة في تون�س؟
الم�ضهد القرائي نراه في ن�ضاط جمعية »نا�س الفن« �ضنة 2014، حيث 
اإن  والم�ضارح،  العامة  الف�ضاءات  للقراءة ب�ضوت مرتفع في  نظمت فاعلية 
ُت�سنف  كانت  تعليمية  �سيا�سات  ظل  في  جامًدا  ولي�ص  حي�ي  هنا  الم�سهد 
اأزمة  عن  لي�س  ينبئ  الم�ضهد  فهذا  قريب،  وقت  اإلى  ا  عربيًّ الأف�ضل  �ضمن 
قراءة، بل عن تراجع لمعدالت القراءة في ت�ن�ص خالل العقدين االأخيرين، 
الثقافة  وزارة  اأطلقت  لذا  اأخرى؛  مرة  قدراتها  ت�ضتعيد  اأن  تون�س  وتحاول 
للمطالعة خلل عام  العمومية بطولة وطنية  المطالعة  اإدارة  التون�ضية عبر 

2021م.

هنا ل بد واأن ن�ضتدعي نهج الدباغين في تون�س العا�ضمة الذي بداأ منذ 
�ضتينيات القرن الع�ضرين في ت�ضويق الكتاب الم�ضتعمل، هذا النهج تراجعت 
مع  الجانب  على  يت�ازى  ما  وه�  تدريجيًّا،  عاًما  ع�سرين  منذ  فيه  الحركة 
ن�ضاًطا  به  اأحدثت  كورونا  جائحة  اأن  اإل  تون�س،  في  القراءة  حركة  تراجع 
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ا اأنع�سته ب�س�رة م�ؤقتة. ن�سبيًّ
اإن التون�ضيين يقراأون في مو�ضوعات محددة لكن يطغى عليها الجانب 
حقبة  خا�سة  التاريخ  وا�ستدعاء  ال�سيا�سية  ال�سراعات  ب�سبب  ال�سيا�سي 
الحبيب بو رقيبة والبايات، ثم الرواية وكتب الأطفال تحظى بن�ضيب كبير، 
لكن في المقابل �ضهد الكتاب الديني رواًجا غير م�ضبوق في تون�س منذ عام 

2011م.

في  القراءة  لتراجع  الرئي�سية  االأ�سباب  اأحد  ه�  ا  هامًّ ُبعًدا  هناك  اإن 
وعلماء  مثقفة  طبقة  من  وعلمي  واأدبي  معرفي  اإنتاج  فائ�س  وهو  تون�س، 
واأدباء ال يقابله حركة ن�سر بذات الق�ة، فترتب على ذلك حالة من حاالت 
اإلى  الت�ن�سية، فت�ن�ص تنتج �سن�يًّا ما بين 600  المعرفة  الكم�ن في حراك 
680 عنوان، هذا الرقم ل يوازي حجم اإنتاج المعرفة في تون�س باأي ن�ضبة 

يمكن تخيلها، هذا ما األقى باأجواء اإحباط عام لدى النخب التون�ضية، فتون�س 
تفتقد لبرامج تحفيز الن�ضر على غرار البرنامج المغربي، اإن كل موؤلف اأو 
مبدع يجري الن�سر له، ه� نقطة ارتكاز لجذب قراء جدد، واأج�اء المناف�سة 

على الن�ضر تولد اأجواء ثقافية قرائية.
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  القراءة في الجمهورية 

الجزائرية الديموقراطية الشعبية
في اإح�شائيات تعود للعام 2018م في الجزائر نجد ما يلي:

6.1% من الدخل الوطني. • الإنفاق على التعليم 
.%98.81 • معدل الت�سجيل في المدار�ص االبتدائية 

.%23.8 • ن�سبة التالميذ اإلى المدر�سين في المدار�ص االبتدائية 
.%97.43 • معدل معرفة القراءة والكتابة بين ال�سباب 

اإذا كانت هذه الأرقام في بلد يزيد �ضكانه على 42 مليون ن�ضمة ثم يتردد 
فيه اأن هناك اأزمة مقروئية، اإًذا نحن اأمام اإ�سكالية تجب معالجتها، تاأتي معظم 
التحليل  يغيب عنه  الذي  التعليم  نابعة من نظام  الأزمة  اأن  الآراء متفقة على 
�ضبكة  اأحدثت  فقد  الآخر،  الجانب  على  لكن  التفكير،  في  والمنهجية  والنقد 
قراءة  االأخيرة حالة  ال�سن�ات  في  االجتماعي  الت�ا�سل  و�سائط  عبر  االإنترنت 
غير م�ضبوقة في تاريخ الجزائر، حتى ن�ضتطيع اأن نقول اأن لدى الجزائر مكتبات 
افترا�ضية بكثافة غير معهودة في اأي بلد عربي اآخر، هذه المكتبات تتيح الكتب 

ا اأو ورقيًّا للقراء، فما هي اإًذا المبادرات الفعالة للقراءة في الجزائر: رقميًّ

• الجزائر تقراأ: مبادرة اأ�س�سها قادة الزاوي، وتح�لت مبادرته ب�سبب 
نجاحها لدار ن�سر، ا�ستقطبت عدًدا كبيًرا من الُكتاب.
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• مكتبة في كل �شارع: اأطلقت تحت �ضعار »�ضع كتاًبا وخذ اآخر مكانه« 
لجعل القراءة �ضلوًكا يوميًّا، لكن كان نجاح هذه المبادرة فعاًل لمن 
هم يقراأون ويفتقدون الكتب، لذا فاإن تط�يرها لجذب قراء جدد ه� 

التحدي الذي ت�اجهه.

المبادرة في الجنوب الجزائري  اأطلقت هذه  • مكتبات في المقاهي: 
من مدينة وادي �س�ف، و�سرعان ما القت نجاًحا في جذب قراء جدد.

• ق�شة وكتاب: اأطلقت هذه المبادرة جمعية قدماء الك�ضافة الإ�ضلمية 
الجزائرية بال�سراكة مع وزارة الثقافة الجزائرية، اإذ مع ت�زيع احتياجات 

الأ�ضر من �ضرورات الحياة تم توزيع الكتب لحفزها على القراءة.

اأدبي  ناٍد  ثم  بوك  الفي�س  على  كمبادرة  بداأت  تقراأ:  ق�شنطينة   •
الف�ضاء  من  لتطورها،  الدافع  هو  نجاحها  كان  ثقافية،  جمعية  ثم 

الفترا�ضي اإلى الواقع.
هذا كله بلور في الجزائر »الملتقى الوطني لنوادي وفاعليات القراءة«، 
اإن الطلع على واقع القراءة في الجزائر يذهب بنا اإلى ا�ضتبيان وطني في 
عام 2018م قام به مركز الكتاب الجزائري بالتن�ضيق مع المعهد الوطني 
 96.6% للتخطيط والإح�ضاء، �ضمل ال�ضتبيان 10 وليات، وات�ضح منه اأن 
والرواية،  الق�ضة  قراءة  يف�ضلون   52% و القراءة،  يحب�ن  الم�ستركين  من 
%68.6 يف�ضلون القراءة باللغة العربية،  %46.4 يف�ضلون الكتب العلمية، و و

الفرن�ضية. باللغة  القراءة  بينما يف�ضل 41.6% 
والمركز الوطني للكتاب تاأ�ض�س في الجزائر عام 2009م، ودوره في نمو 
مطرد، وهناك اإعادة نظر في دوره وقانونه منذ عام 2021م، وه� ما يمكن 
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معه اإزالة المع�قات التي حالت دون فاعلية كبيرة �س�اء في دعم القراءة اأو 
الكتاب الجزائري.

هو  ما  بقدر  القراء  قلة  لي�س  الجزائر  في  المقروئية  �ضيوع  يعيق  ما  اإن 
الجهات  بين  العلقة  ت�ضارب  ف�ضًل عن  العامة،  المكتبات  �ضبكات  �ضعف 
الن�ضر  دور  حركة  ن�ضاط  اأدى  اآخر  �ضعيد  على  ولكن  بالكتاب،  المخت�ضة 
الخا�ضة في الن�ضر اإلى �ضعود جيل جديد من الُكتاب يتبلور حوله جيل من 
الُقراء، كما اأن �ضعوبات توافر �ضبكات قوية لتوزيع الكتاب الورقي عائق كبير 

في الجزائر.

اإن م�شهد القراءة في الجزائر يعك�شه ب�شورة جيدة �شالون الجزائر للكتاب 

اإقبال  عند  نتوقف  اأن  ن�شتطيع  لكن  محدوديتها،  على  الكتب  توزيع  ومكتبات 

الكومك�س Comic Books، ف�ضًل  الجزائريين على: كتب الأطفال، وكتب 

في  القان�ن  اأ�ساتذة  قبل  من  القان�نية  الكتب  على  المتزايد  االإقبال  عن 
اأن القراءة الرقمية، لم تخرج  الجامعات الجزائرية والمحامين، في حين 

عن اإطار ا�ضتبيان مركز الكتاب.
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 القراءة في الجمهورية العربية السورية

القراءة في �ضورية لها م�ضهد مرتبك، يحتاج اإلى درا�ضة دقيقة ومتاأنية، 
لكن الحرب في عنفوانها وتراجعها، كانت �ضبًبا في طرح ت�ضاوؤلت واأفكار 
اإجابات  للبحث عن  والبحث منفًذا  القراءة  ال�س�ري، وكانت  المجتمع  على 
فاعلية  كان عدم  ا  اأي�ضً لكن  يوميًّا،  ال�ضورية  ال�ضاحة  لأ�ضئلة مطروحة على 
في  �سبًبا  الجارية  االأحداث  في  والمفكرين  الجامعات  واأ�ساتذة  المثقفين 

تراجع القراءة في �س�رية، ليبقى ال�س�ؤال هل ال�س�ري�ن يقراأون؟
القراءة  عليه  يطلق  اأن  يمكن  ما  ال�ضبعينيات  منذ  �ضورية  عرفت 
�ضرائح  تذهب  حيث  ا،  اأي�ضً ولبنان  م�ضر  في  نراه  نمط  وهو  الترويحية، 
عديدة من الطبقة الو�ضطى لقراءة كتب �ضهلة خفيفة من حيث م�ضمونها 
�ضروط  ت�ضتوفي  اأن  دونما  ُتكتب  التي  والروايات  والألغاز  عبير  روايات  مثل 
الرواية ومعالمها مجرد حكي دون حبكة واإطار يحكمها، هذا التجاه يدعمه 
واإن  الظاهرة  هذه  لكن  الب�ضرية،  والتنمية  والفل�ضفة  النف�ضي  الدعم  كتب 
العديد  في  توجد  بل  بها،  خا�ضة  لي�ضت  اأنها  اإل  �ضورية  في  طاغية  كانت 
من الدول عبر العالم كله، لكن يتزامن معها انت�سار الكتب المقر�سنة، اإن 
طغيان كتب اليوغا وعلوم الطاقة والتاأمل وال�ضترخاء في القراءة في �ضورية 
هو هروب من القارئ ال�ضوري لمتنف�س بعيد عن ال�ضغوط المتعددة الواقعة 
ال�ضوري ف�ضار من كماليات  الحياة عند  الكتاب من �ضروريات  عليه، كان 

الحياة، فالثقافة ل يمكن اأن تكون بديًل عن الخبز.
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على جانب اآخر كان ت�افر الكتب الم�ستعملة في �س�رية كبيًرا مما اأتاح 
غير  ب�ضورة  المنزلية  المكتبات  من  الأر�ضفة  على  ال�ضوري  للقارئ  كتًبا 
اإلى تراجع تزويد المكتبات العامة في �س�رية  اأن ن�سير  م�سب�قة. هنا ال بد 
بالجديد من الكتب خلل ال�ضنوات الع�ضر الأخيرة، ف�ضًل عن ميل ال�ضوري 
ب�س�رة متزايدة للقراءة من االإنترنت اأكثر من الكتاب ال�رقي، فزاد حجم 
– عامي 2019  االإنترنت  �سبكة  من  �س�رية  في  وقراءتها  الكتب  تنزيالت 

2020م على �سبيل المثال.
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 القراءة في الجمهورية اللبنانية

في  الكامنة  االقت�سادية  الظروف  لكن  جيد،  قارئ  اللبناني  ال�سعب 
ال�سن�ات االأخيرة جعلت فكرة �سراء كتاب تراود القارئ اللبناني كفكرة اأكثر 
من كونها فعًل، فالرتفاع الم�ضتمر للدولر اأمام الليرة ثم ارتفاع تكلفة اإنتاج 
الكتاب، ثم تراجع حركة ال�ضياحة العربية خا�ضة في دول الخليج والعراق، 
يلقي  م�سهد  اأمام  نحن  اإذ  اللبناني،  للكتاب  �سرائية  ق�ة  العرب  فال�سياح 
بظالله على القراءة في لبنان، اإن �سم�د القراءة في لبنان يع�د في جانب 
منه اإلى الجامعات اللبنانية وقدرتها على اإنعا�س القراءة لدى طلبها، واإلى 
جمعية  المجتمع  هذا  ملمح  اأبرز  ومن  اللبناني،  المدني  المجتمع  حيوية 
»اأنا اأقراأ« التي تاأ�ض�ضت عام 1994م، والتي ركزت على توزيع كتب الأطفال، 
للقراءة  واأ�ضبوع  الكتابة،  م�ضابقات  واإطلق  المدار�س،  في  واإن�ضاء مكتبات 
العربية  القراءة  م�ؤ�سر  في  االأول  لبنان  جاء  2003م،  عام  منذ  الوطني 
لم�ؤ�س�سة محمد بن را�سد عام 2016م، حيث اأظهر الم�ؤ�سر اأن اللبناني يقراأ 
ا، لكن هذا في تراجع م�ستمر حتى في ظل جائحة ك�رونا،  59 �ساعة �سن�يًّ

لعل اأحد الأ�ضباب هو حالة الإحباط اللبنانية، والعزوف العام عن كل �ضيء، 
لتبقى في لبنان حيوية تتميز بها عبر تاريخه، فمدمنو الكتب في لبنان هم 
مجم�عة  في  متمركزون  وهم  لبنان،  في  القراءة  حركة  حاليًّا  يق�دون  من 
على  النادي  �ضفحة  م�ضتركي  عدد  تجاوز  – بوكهوليك�س«  القراءة  »نادي 
الفي�ص ب�ك 80 األف، ناق�س�ا وقراأوا ما يقرب من 125 كتاًبا في 100 جل�سة 
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قراءة، اأ�س�ص النادي في بيروت عام 2012م وكانت اأولى جل�ساته في مقهى 
في �سارع الحمراء، وه�ؤالء ال�سباب المثابرون رمز لمجتمع القراءة الذي ه� 
واحد من اأكبر محفزات القراءة في المجتمعات، لذا فاإن تجمعات القراءة 
ا على تبادل الكتب ومن هذه المجموعات: نادى لبنان  في لبنان تقوم اأي�ضً
للكتاب، ونادى القراءة في كلية الهند�سة بالجامعة اللبنانية، ونادى األف في 

البقاع، وبين الأغلفة في زغرتا.
لي�س  وبالتالي  التجاهات  �ضتى  وفي  المو�ضوعات  كل  في  يقراأ  اللبناني 
هناك حقل معرفي لي�ص له ن�سيب لدى القراء اللبنانيين فم�ساحة الحرية 
اأن الأقلم العربية التي تن�ضر  اأوجدت ف�ضاءات رحبة للقراءة، كما  بلبنان 
في لبنان اأعطت الن�ضر في لبنان �ضيغة عربية اأكثر منها لبنانية، لذا نجوم 

الكتاب في لبنان، هم نج�م الكتاب في كل الدول العربية.
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 القراءة في المملكة العربية السعودية

كانت الدرا�سات واالإح�سائيات ح�ل القراءة في المملكة العربية ال�سع�دية 
الملك  مركز  اأنجزها  فريدة  درا�ضة  لكن  حولها،  روؤية  لبناء  كافية  غير 
عبد العزيز الثقافي »اإثراء« قام بها عام 2014م، قدمت لنا معل�مات �ساملة 
ت�ضتحق اأن نقف عندها، واأن ن�ضتدرك ون�ضيف لها، الدرا�ضة جرت على عينة 
ق�امها 15000 مواطن من 13 منطقة اإدارية، ي�ضاف اإليهم 1434 من اأمناء 
المكتبات، جاءت الدرا�ضة كم�ضتخل�ضات لحوالي 23000 ا�ستبيان، حلل منها 
16000، وبالت�ازي معها عقدت فاعليات في �سبع مدن ما بين ور�ص وحلقات 

نقا�ص �سارك فيها 500 م�ضارك من الخبراء والمثقفين والإعلميين والأدباء 
والنا�ضرين، والمبادرات القرائية ال�ضبابية، ف�ضًل عن الأندية الأدبية.

اتجاهات القراءة
جاءت نتائج الدرا�شة الكمية على النحو التالي:

%93.7 من اأفراد المجتمع يهتمون بتنمية القراءة الحرة لأطفالهم،   •
اهتمامهم   6.3% لديهم اهتمام كبير، و30.7 اهتمامهم مت��سط،   63%

�ضعيف.
 50.3% كبير،  ب�سكل  الحرة  بالقراءة  يهتم�ن  الكبار  من   37.9%  •
الإناث  واهتمام  �ضعيف،  %11.8اهتمامهم  و مت��سط،  اهتمام  لديهم 

بالقراءة الحرة اأكبر من الذك�ر ن�سبيًّا.
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انت�سار  اأن  على  الكبار  من  المجتمع  اأفراد  عينة  من   73.8% وافق   •
 59% %13.5، وذكر  التكن�ل�جيا زاد من معدل قراءتهم، وخالفهم في ذلك 
اأن   33.1% وذكر  القراءة،  التلفاز على  يف�ضلون م�ضاهدة  اأنهم  الكبار  من 
%44.5، وبلغ متو�ضط  القراءة تعزل الفرد عن محيطه، وعار�ضهم في هذا 
مدة القراءة الحرة اليومية: عند الأطفال 56 دقيقة، وعند الكبار �ساعة و21 
دقيقة، فيما عدا الوقت المخ�ض�س لقراءة القراآن الكريم، ت�ضير النتائج اإلى 
%83.3 من الآباء والأمهات يقراأون لأطفالهم بانتظام، و�ضكلت الأمهات  اأن 

.4.3% %18.7، والقائمون على رعاية الأطفال  %60.3، واالآباء  ن�سبة 
%47.3 من الأطفال  • الهدف من القراءة الحرة: بينت الدرا�سة اأن 
 15.2% و معل�مة،  على  للح�س�ل  منهم   40.6% و مهمة،  الإنجاز  يقراأون 
القراءة  اأهداف  اأما  االأدبية،  مي�لهم  الإ�سباع   4.9% و الفراغ،  اأوقات  ل�ضغل 
اأوقات  ل�ضغل  و29.2%  معل�مة،  على  للح�س�ل   57.8% فهي  الكبار  لدى 

%10.9 للمي�ل االأدبية. %14.1 الإنجاز مهمة، و الفراغ، و
• تظهر الدرا�سة عالقة بين الدخل وعدد الكتب التي تقراأ في العام 
كتاًبا   25 اإلى   22 من  ال�ضعودي  المواطن  يقراأه  ما  متو�ضط  ويبلغ  الواحد، 
الم�ضابقات  الأطفال  لدى  فهي  المقروءة  المو�ضوعات  عن  اأما  ا،  �ضنويًّ
المرتبة  في  المب�ضطة  اللغوية  المو�ضوعات  وحلت   %54.7 بن�ضبة  والألغاز 
%14.8، اأما لدى الكبار فتحظى الروايات والق�س�ص بن�سبة  االأخيرة بن�سبة 
 ،%29 %30.2، والألغاز والم�ضابقات  %31.8، والريا�ضة  %33.8، والدينية 

%12.7، والم��س�عات ودوائر المعارف  %15.3، والتنمية الب�سرية  وال�سيا�سة 
 ،11% %11.5، واالأكاديمية  %11.9، واالإدارة  %12، والم�ضاريع ال�ضغيرة 
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ا كثيًرا ما اأغفلته الدرا�ضات  %10.3، و�ضمل الم�ضح جانًبا مهمًّ والجغرافية 
وه� ع�امل جذب الكتاب، فجاءت النتائج على النح� التالي: 

 ،52.4% المو�ضوع  ثم   ،57.2% بن�سبة  والر�س�م  االأل�ان  للأطفال: 

ما  واأكثر   ،12.4% الم�ؤلف   ،23.6% الفني  والإخراج   ،46.2% فالعن�ان 
والر�س�م  واالأل�ان   ،63.2% العنوان  ثم   ،76.3% المو�ضوع  الكبار:  يجذب 

.21.2% %28.8، والإخراج الفني  %32.4، فالم�ؤلف 

وان�ضغال   ،66.4% قريبة  عامة  مكتبة  وج�د  عدم  القراءة:  معوقات 

%64.4، ووجود اأعمال ت�ضغل الآباء عن القراءة  الأطفال باللعب عن القراءة 
%53.9، ارتفاع اأ�سعار  %59.7، عدم التعاون بين البيت والمدر�سة  للأطفال 
ومجال�س  التلفاز  فمثل  الكبار  اأما  للأطفال،  بالن�ضبة  هذا   44.9% الكتب 
ال�قت  ت�افر  وعدم   ،70.7% قريبة  مكتبة  وج�د  وعدم   ،72% االأ�سدقاء 
%61.2، ومحت�يات المكتبة العامة  اأ�سعار الكتب  %65.8، وارتفاع  الكافي 

.59.3% قليلة اأو غير م�ضجعة 
لعبت  ال�سع�دية  العربية  المملكة  واالأدبية في  الثقافية  االأندية  اإن كانت 
دوًرا كبيًرا ل�سن�ات في الحراك الثقافي واالأدبي والقرائي، فاإن اأندية الكتب 
اأوجدت عالًما ثقافيًّا موازًيا لها، ون�ضتطيع اأن نقف عند: نادى القراءة الذي 
اأطلقه طلب جامعة الملك �ضعود، وي�ضم في ع�ضويته 122712، وهو ير�ضح 
الروايات والكتب للقراءة ويقدم ت�ضاوؤلت لأع�ضائه، ويقدم الكتاب، ويعقد 
لقاءات على نحو لقاء اأع�ضائه مع الروائية اأ�ضماء نهدي، والكاتب عبد اهلل 

الح�ا�ص، وين�سط عبر العديد من و�سائط الت�ا�سل االجتماعي.
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 القراءة في المملكة المغربية

حول  بالو�ضوح،  ات�ضم  ا  ميدانيًّ بحًثا  المغربية  جذور  جمعية  اأجرت 
ال�ضموني  محمد  من  كل  البحث  اأنجز  المغاربة،  عند  الثقافية  الممار�ضات 
ا�ستمارة  و157  ورقية  ا�ستمارة   1237 فاقت  عينة  على  الن�ري،  وعائ�سة 
مقابل  ال�ضحف،  يقراأون  ل  المغاربة  من  رقمية، بينت النتائج اأن 48.2% 
يطالعون ال�ضحف  من  ن�ضبة  بلغت  فيما  يومي،  ب�ضكل  يقراأونها  ل   15%
لم  المغاربة  من   74.3% اأن  ذاتها  الدرا�سة  واأظهرت   ،51.8% ا  رقميًّ
كتًبا،  ا�ستروا  فقط   35.7% يق�م�ا ب�سراء كتاب خالل 12 �سهًرا، مقابل 

اأُجريت هذه الدرا�ضة عام 2016م.
العينة  محدودية  اأن  اإل  الم�ضبوق،  غير  من طرحها  بالرغم  الدرا�ضة  هذه 
ت�ضاعدت  المغرب  في  الن�ضر  حركة  اإن  اإذ  بنتائجها،  خا�ضة  م�ضكلة  يمثل 
�سبكة  الرقمية من على  الكتب  وتنزيل  اإلى 2019م ب�س�رة كبيرة،  من 2015 
الإنترنت من قبل المغاربة كان موؤ�ضًرا اآخر اإذ ت�ضاعدت ن�ضبة التنزيل والقراءة 
المرتبة  احتل  فالمغرب  �ضنويًّا،   %18 اإلى   %10 بين  تتراوح  بن�سب  الرقمية 
في  را�سد  بن  محمد  م�ؤ�س�سة  اأنجزته  الذي  العربي  القراءة  م�ؤ�سر  في  الثالثة 
ا 57 �ساعة بمعدل 27 كتاًبا �سن�يًّا. 2016م، فالمغرب طبًقا للموؤ�ضر يقراأ �ضنويًّ

فمن اأين الفجوة بين موؤ�ضر القراءة ودرا�ضة جمعية جذور المغربية؟
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في حقيقة الأمر اإن هذا التباين اأتى مما يلي:

التهام  في  نهمة  الم�ضتوى  رفيعة  المغرب  في  مثقفة  طبقة  توجد   •
يقراأون  ومن  بالفرن�سية  يقراأون  من  بين  تنق�سم  الكتب،  وقراءة 
المغرب،  في  القراءة  م�ضهد  ت�ضكل  الطبقة  هذه  وبالتالي  بالعربية، 
والمهتمين  والمفكرين  واالأدباء  الجامعات  اأ�ساتذة  يتاألف من  الذي 
الثقافية  الحياة  في  الطبقة  هذه  دور  وت�ضاعد  الثقافية،  بالحياة 
العربية بدًءا من �ضبعينيات القرن الع�ضرين اإلى الآن، وهذه الطبقة 

لها �ضدى قوي في المجتمع المغربي.
الجديدة  الكتب  ت�فر  والتي  الرئي�سية  المكتبات  من  العديد  تمثل   •
الوطنية  المكتبة  مثل  المغربي  الف�ضاء  في  ا  هامًّ بعًدا  والرقمية 
اأن  غير  البي�ضاء،  الدار  في  �ضعود  اآل  عبد العزيز  ومكتبة  المغربية 
المكتبات في بع�س المدن المغربية تعاني من �ضعف التزويد اأو عدم 
توفرها، ف�ضًل عن اأن بع�س المدار�س لي�س بها مكتبات واإن وجدت 

في البع�س الآخر فهي مكتبات دون الم�ضتوى المطلوب.
• اإن هناك موؤ�ض�ضات تقليدية في المغرب كالرابطة المحمدية للعلماء، 
هذه الرابطة ت�ضدر كتًبا وتحفز المنتمين لها على القراءة، غير اأن 
هذه الموؤ�ض�ضات فاعليتها في محيطها، لذا فلو اأولت برامج القراءة 

لتحفيز المجتمع على القراءة �سيك�ن دورها فاعاًل.
• تبنت وزارة الثقافة المغربية برنامًجا لتحفيز الن�ضر في المغرب اآتى 
اأُكله، لكن برامج القراءة الوطنية بها م�ضكلت تتعلق بمحدوديتها، 
هذا ما جعل مجموعة من ال�ضباب المغاربة لإطلق مبادرة »القراءة 
�ست  واأُ�سِّ اإيجابية،  نتائج  لها  كانت  وقد  عام 2013م،  في  للجميع« 
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كذلك جمعية »�ضبكة القراءة في المغرب«، وكان من اإنجازاتها:
• برنامج تنمية القراء بالم�ؤ�س�سات التعليمية 2015-2016م.

و2016م،  �ضيف 2015  ال�ضيفية  المخيمات  في  القراءة  م�ضروع   •
تحت �سعار: القراءة �سفر، ا�ستفاد من هذا الم�سروع 20000 طفل 

و�ساب.
• الجائزة الوطنية للقراءة التي اأطلقت بدًءا من 2015م بدعم من 

وزارة الثقافة المغربية.
• قوافل القراءة للقرى والمناطق المهم�ضة.

• تحفيز القراءة في الحدائق والف�ضاءات العامة.
• جائزة ال�ضباب للكتاب المغربي.

كورونا،  اأثناء جائحة  فاعل  دور  المغرب  في  القراءة  ل�ضبكة  كان  وقد 
عبر حملة » بقا.. فدارك قرا.. كتابك«. 

ماذا يقرأ المغاربة؟

يقراأ المغاربة في اأربعة موا�ضيع ب�ضورة اأ�ضا�ضية هي:
الأدب بكافة اأ�ضكاله »رواية – ق�سة – �ضعر«، الكتب ال�ضيا�ضية خا�ضة 
فروع  اأما  الدينية،  الكتب  التاريخية،  الكتب  ال�ضيا�ضيين،  و�ضير  مذكرات 
لها  فهذه  الإن�ضانية  الدرا�ضات  فروع  من  وغيرها  الجتماع  وعلم  الفل�ضفة 
للثقافة  المغاربة  اتجاه  اإن  المغربية،  النخب  اأو�ضاط  في  منح�ضرة  قاعدة 
العل�م  في  العلمية  للكتب  وكذلك  ن�سبيًّا،  محدوًدا  يك�ن  يكاد  العلمية 

التطبيقية، وهذه نقطة في حاجة ما�ضة للمعالجة.
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اإن ما عانى منه المغرب واأثر �ضلًبا في ن�ضر القراءة هو محدودية ما يطبع 
من الكتب الموؤلفة في المغرب، ف�ضًل عن اأن اأ�ضعار الكتب كانت حائًل اأمام 
وقد حل  الوطنية،  المكتبات  �ضبكة  م�ضكلت �ضعف  لذلك  اأ�ضف  اقتنائها، 
كل ذلك جزئيًّا بالكتب الرقمية المتاحة في الم�سادر المفت�حة، على �سبكة 
الإنترنت، بالإ�ضافة اإلى ازدهار الكتاب الم�ضتعمل الذي ياأخذ دورة �ضريعة 
الكتاب  البي�ضاء، هذا  الدار  �ضنوي في  له مهرجان  المغرب حتى �ضار  في 
الم�ضتعمل يعد اأقوى موؤ�ضر على نمو القراءة في المغرب ب�ضورة تدريجية، 

ولكن لي�ص بن�سب كبيرة اأو بقفزات �سن�يًّا.
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القراءة في جمهورية السودان

بو�ضوح  ن�ضاهدها  اأن  ن�ضتطيع  معادلة  هي  والقراءة  القت�ضاد  معادلة 
ي�ضيرة  القت�ضادية  الأو�ضاع  كانت  ال�ضودان، فحين  في  القراءة  في م�ضهد 
بلد  ال�ضودان  اأن  غير  القراءة،  نهم  لديهم  ال�ضودانيون  كان  ال�ضودان  في 
تك�ن  به،  ال�سيا�سية  االأحداث  ت�ساعد  ومع  بيت  كل  في  وجدل  نقا�سات  به 
النقا�ضات  هذه  في  والمحاججة  الم�ضاركة  في  يرغب  من  ملجاأ  القراءة 
المرتبطة بال�ضيا�ضة، من هنا فاإن الكتب ال�ضيا�ضية والتاريخية لديها م�ضاحة 
كبيرة من القراء في ال�ضودان ف�ضًل عن الكتب الدينية، لكن هناك العديد 
من المبادرات التي تحفز القراءة في ال�س�دان في ظل ارتفاع �سعر الكتاب 

وقلة عدد المكتبات العامة.
»ال�ضباك« كنافذة  اإيمان بدوي مبادرة  الكاتبة  اأ�ض�ضت  في عام 2018م 
للقراءة  تعر�س  اأخرى  واأحياًنا  اليد  متناول  في  باأ�ضعار  الكتاب  تعر�س 
مجاًنا، اإ�ضافة اإلى م�ضاعي لإقامة مكتبات في مناطق مختلفة في ال�ضودان، 

بم�ساهمة اأفراد ودور ن�سر.
ال�ضودان،  في  والفتيات  ال�ضيدات  على  لتركز  المبادرات  هذه  امتدت 
التوا�ضل  من�ضات  عبر  الكتب  لهن  يوفر  الذي  الثقافي  »فاأل«  مركز  ومنها 
االجتماعي اأو اإقامة مكتبات في المدن واالأرياف التي ال تت�فر فيها خدمات 

الإنترنت، انطلقت هذه المبادرة عام 2020م لتزداد وتيرتها عام 2021م.
ونق�س  العامة  المكتبات  لإهمال  ا  ردًّ كانت  وتعدديتها  المبادرات  هذه 
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عددها على طول البلد، مما جعل المثقفين يعززون مبادرات القراءة على 
نحو مبادرة الإعلمية ال�ضودانية ملذ ح�ضيني التي اأطلقت م�ضروع مكتبة 
الحي المجانية، وهي مكتبات في �ضكل �ضناديق من الزجاج والأخ�ضاب ت�ضع 
مائة كتاب، يمكن لأي من ال�ضكان ا�ضتعارة كتاب منها �ضريطة و�ضع كتاب 

مكانه، اإل اأن هذه المبادرة �ضرعان ما توقفت على الرغم من نجاحها.

المكتبات العامة

تلعب  ال�س�دان  ا�ستقالل  بعد  العامة في مرحلة ما  المكتبات  لقد كانت 
اإن�ضاء  في  كان  الأدوار  هذه  وذروة  ال�ضوداني،  المجتمع  في  هامة  اأدواًرا 
مكتبة القبة الخ�ضراء في عام 1993م في و�ضط الخرطوم، لكنه منذ ذلك 
التاريخ والدولة لم تعد تعطي هذه المكتبات اأولوية، ومن اأبرز هذه المكتبات 
ال�سهيد  مكتبة  والُكتاب،  والمثقفين  المبدعين  من  اأجيااًل  اأعدت  التي 
مركز  مكتبة  درمان،  اأم  في  العامة  الريح  الب�ضير  مكتبة  الخرطوم،  في 
الخرطوم  الوطني  الثقافي  المركز  مكتبة  الثقافية،  الميرغني  عبد الكريم 

بحري، مكتبة مركز الفي�ضل الثقافي في حي الريا�س بالخرطوم.

الولع بالرواية

الأن ال�س�داني حكاء بطبيعته في حياته الي�مية، والأن حياته مليئة بم�روث 
ا من القراءة في ال�س�دان، وجاء  من الحكايات فاإن الرواية تحتل جانًبا مهمًّ
اإلى ولع �ضوداني  تحقيق رواية »مو�ضم الهجرة لل�ضمال« وذيوع ا�ضم موؤلفها 
اأكثر بالرواية توج بتاأ�ضي�س جائزة الطيب �ضالح للرواية عام 2010م، لكن 
رواياتهم  ين�سرون  ال�س�دانيين  االأدباء  من  كبيًرا  عدًدا  اأن  االإ�سكالية  تبقى 
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اأكثر من ال�ضودان،  اإن عدد قرائهم مثًل في القاهرة  خارج ال�ضودان حتى 
المعرفي  الإنتاج  ن�ضر  على   ال�ضودان  في  الن�ضر  اإلى عجز حركة  بالإ�ضافة 
واالإبداعي لل�س�دانيين، لذلك فاإن الم�ؤلف ال�س�داني الذي ه� اأحد مق�مات 
تن�سيط القراءة ال يجد م�ساحات الإنتاجه، من هنا فاإن معدالت القراءة في 

ال�س�دان يع�قها:
�ضلًبا على  يوؤثر ذلك  وبالتالي  الإنترنت ومحدوديتها  �ضعف �ضبكة   •

القراءة الرقمية في ال�س�دان.
• المكتبات العامة في ال�ضودان اإما تعاني من �ضعف التزويد اأو نق�س 
الإمكانيات اأو من �ضعف الكوادر من حيث القدرة على التفاعل وجذب 

الجمهور، ف�ضًل عن قلة عددها خا�ضة خارج العا�ضمة الخرطوم.
يواكب  بما  نموها  تعيق  معوقات  لديها  ال�ضودان  في  الن�ضر  حركة   •

حركة التاأليف ومتطلبات القراء ال�س�دانيين.



89

 القراءة في جمهورية العراق

في  المتنبي  �سارع  يدمر  ب�ساحنة  انفجار  حدث  2007م  مار�ص   5 في 
مختلفة،  باإ�ضابات  اآخرين   60 وي�ضيب  ا  �ضخ�ضً  30 بحياة  ليودي  بغداد 
ال�ضهير«. المتنبي لي�س  ُدمرت المحلت والمقاهي ومنها مقهى »ال�ضهبندر 
ال�ضارع  الثقافية في العراق، ا�ضتهر هذا  �ضارًعا في بغداد بل �ضورة للحياة 
2021م،  دي�سمبر  في  ال�سارع  افتتاح  اأعيد  المثقفين،  ومقاهي  بالمكتبات 
وكان قد اكت�سب هذا ال�سارع ا�سمه في عهد الملك في�سل االأول عام 1932م، 
اأبو الطيب المتنبي �ضارع عا�س في العهد العبا�ضي »915-965م« وكانت له 
اإحدى �ضفتي  اإلى  ال�ضارع طوله كيلو متر، ويوؤدي  اإبداعات ما زالت خالدة، 
نهر دجلة، يتقدمه تمثال لل�ساعر الكبير المتنبي، وينتهي بن�سب خط عليه 

بيت من ق�ضائده المعروفة.
وهي  بالكامل،  الع�ضرية  المكتبة  دمرت  النفجار  اأثناء  2007م  في 
اأقدم مكتبة تاأ�س�ست في ال�سارع عام 1908م، اإلى جانب عدد من المكتبات 

الأخرى، لكن هل اأثر هذا على حركة القراءة والكتاب في العراق؟
في حقيقة الأمر، اإن الم�ضح الأولي يو�ضح اأنه منذ عام 2003م والقراءة 
في العراق في تزايد م�ضتمر، بالرغم من ركود �ضوق حركة الكتب الجديدة، 
انت�ضار  اأن  كما  العراق،  في  الم�ضتعمل  للكتاب  حيوية  لدورة  يعود  هذا  لكن 
تزوير الكتب الجديدة في العراق ب�ضكل غير م�ضبوق حيث تجاوز عدد الكتب 
اأقل تقدير ن�ضف مليون كتاب منذ عام 2003م،  العراق على  المزورة في 
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ف�ضًل عن انت�ضار من�ضات ت�ضجيع القراءة في العراق، ولعل اأطرفها »تاك�ضي 
القراءة« في مدينة الب�ضرة عام 2018م، وهدف اإلى اإهداء كتب لمن يقراأ 
لمدة ع�ضر دقائق في التاك�ضي، وهناك عدد من الحملت المحفزة للقراءة 
التي بداأت في العراق عام 2012م تحت عنوان »اأنا عراقي.. اأنا اأقراأ«، لتمتد 
للقراءة  المدى  نادي  بوك، هم  الفي�س  القراءة« على  »ع�ضاق  اإلى مجموعة 
الذي ي�ضم اأكثر من 5 اآالف قارئ، وهي مجم�عة تهدف اإلى اإقامة جل�سات 

للقراءة ومناق�سة وتقديم مراجعات للكتب.
ا المقاهي الثقافية بداأت تخرج خارج �ضارع المتنبي في بغداد،  لكن اأي�ضً
ففي عام 2016م افتتح مقهى في الكرادة ببغداد، اأقام اأكثر من 50 حفلة 
توقيع للكتب والعديد من الندوات في: الأدب/ ال�ضعر/ الرواية، ف�ضًل عن 

تحفيز رواده على القراءة.

ماذا يقرأ العراقيون؟

والجتماعي  ال�ضيا�ضي  الواقع  تعك�س  العراق  في  القراءة  موؤ�ضرات  اإن 
تعد  حيث  القرائي،  للم�ضهد  ت�ضدرها  من  بالرغم  فالرواية  والقت�ضادي، 
اإما  هنا  الرواية  اأن  اإال  بعيد،  ُيرى من  الذي  القراءة  م�سهد  في  االأبرز  هي 
هروب القارئ من واقع المجتمع العراقي، اأو انغما�س في هذا الواقع خا�ضة 
مع جيل االأدباء العراقيين الذين ي�سطرون اآالمهم واآمالهم في الرواية، لكن 
في الواقع اأن كتب التاريخ هي الأكثر قراءة في العراق، هذا يعود لت�ضاوؤلت 
العراقي في ظل ما  المواطن  لدى  القلق  بات  اإذ  بعد عام 2003م،  العراق 
يجري في العراق، فبداأت هذه الظاهرة بالبحث عن تاريخ العراق الملكي 
اإلى  ومذكرات ال�ضا�ضة العراقيين، ومن ثم التاريخ العالمي، وذهب القراء 
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الذات  عن  البحث  كان  هكذا  المختلفة،  الإ�ضلمية  الع�ضور  في  العراق 
العراقية جاء عبر كتب التاريخ، ثم �ضاعت الكتب ال�ضيا�ضية بكافة اأ�ضكالها 
في العراق، وقد امتد الأمر اإلى ع�ضور العراق في ح�ضاراته القديمة، وقد 
بلغ القلق مداه، ومن ثم انعك�س هذا على حركة الن�ضر في العراق، ليجيء 
الكتاب  ذاع  وقد  العراقية،  الأو�ضاع  ظل  في  مكانه  لياأخذ  الديني  الكتاب 

الديني وانت�سر في ظل ق�ى عراقية تدفع به.
هنا يبقي الكتاب العلمي مح�س�ًرا داخل اأ�س�ار الجامعة وكذلك الثقافة 
في  القراءة  مجتمع  طبيعة  على  غلبت  ال�ضيا�ضية  فال�ضراعات  العلمية، 
العراق. اإن مقولة »القاهرة توؤلف وبيروت تطبع وبغداد تقراأ« مقولة كذلك 
في  بات  العراقية  الجامعات  ن�ضاط  من  قرون  بعد  اإذ  لمراجعة،  في حاجة 
للن�ضر  الطبقة ذهبت  للمعرفة، هذه  المنتجين  الباحثين  العراق طبقة من 
هذا  من  جانب  انتقل  الت�ضعينيات  منذ  ثم  ال�ضبعينيات،  منذ  بيروت  في 
حركة  ت�ضعد  والآن  الأردنية.  بالمملكة  عمان  في  للن�ضر  المعرفي  الإنتاج 
الن�ضر في العراق، لكن يعوقها حركة تزوير الكتب واإهدار حقوق الموؤلف، 

ثم ال�ضراعات ال�ضيا�ضية.
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 القراءة في جمهورية مصر العربية

لي�ص  للقراءة  العربي  الم�سهد  تمثل م�سر حالة يمكن من خاللها اختزال 
العربي  الثقافي  الحراك  تت��سط  لك�نها  بل  العربية،  المنطقة  لت��سط م�قعها 
بين م�ضرق ومغرب الوطن العربي، اإننا ن�ضتطيع اأن نوؤكد اأن القراءة تلقت تدفًقا 
في ظل الم�ضروع الثقافي للدولة الم�ضرية في الخم�ضينيات وال�ضتينيات، لكن 
كان ذلك م�سروع الدولة الذي �سهد تح�الت عديدة منذ ال�سبعينيات، حيث كان 
المدار�ص،  مكتبات  اأو  الثقافة  ق�س�ر  عبر  �س�اء  الدولة  من  ت�جيهيًّا  الم�سهد 
ثم  ال�ضبعينيات  مع  م�ضر  في  كبيرة  ب�ضورة  التلفاز  ثم  الإذاعة  انت�ضار  وجاء 
�ضعود الن�ضر الخا�س بتوجيهاته المختلفة اإلى تغير في المنتج المقدم للقارئ.

مع ظه�ر م�سروع مكتبة االأ�سرة في م�سر بداأت م�سر في تك�ين قراء 
من اأعمار جديدة وبدا وكاأن هناك ت�ساعًدا في القراءة، بداأت م�سر تجني 
معطيات  عدة  لدينا  لكن  عليها  والإقبال  الإنترنت  �ضبكة  انت�ضار  مع  ثماره 

يمكن القيا�ص عليها هي:

* شبكة المكتبات العامة في مصر والتي ترتكز على ما 
يلي:

• مكتبات م�سر العامة. • مكتبات ق�س�ر الثقافة.  
• مكتبات الجمعيات الأهلية »ال�ضبان الم�ضلمين« على �ضبيل المثال.

• مكتبات االأفراد في القرى.
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ثم اإنه ل يخلو م�ضجد في م�ضر من مكتبة تتيح القراءة وال�ضتعارة منها، 
هذا كله يخلق ف�ضاءات للقراءة الورقية تجعل من القراءة اأمًرا منت�ضًرا بين 

الم�سريين.
اإنجازات بحيث �ضارت  اأدبية وفكرية وثقافية حققت  * هناك رموز 
قدوة محفزة لالأجيال الجديدة على تح�سيل العلم والمعرفة، فقد 
جاء ف�ز نجيب محف�ظ بجائزة ن�بل في االأدب لكي يعطي دفقات 
جيل  �سع�د  مع  ت�اكبت  م�سر،  في  االأدبية  الكتابة  لحركة  متتالية 
من القراء جديد، ف�ضًل عن ظهور مبدعين جدد منذ الثمانينيات 
بحيث  القرن 21م،  بدايات  مع  اآخر  جيل  لدينا  �سيك�ن  ما  �سرعان 
�سارت الرواية في م�سر لها مبدع�ن بالمئات، كما جاء ف�ز الدكت�ر 
َد  ولاَّ مما  علمية  ت�ضاوؤلت  ليطرح  ا  اأي�ضً نوبل  بجائزة  زويل  اأحمد 
اهتماًما على جانب اآخر، اأ�ضف اإلى ذلك رموًزا عديدة يعدون اأمثلة 
اأحمد  يمكن الحتذاء بهم مثل: عبا�س محمود العقاد، طه ح�ضين، 

�ضوقي، حافظ اإبراهيم، م�ضطفى �ضادق الرافعي وغيرهم.

محافظات  في  وخا�سة  م�سر  في  الجامعي  التعليم  انت�سار  َمثل   *
الدلتا وال�سعيد حافًزا على ظه�ر حركة الن�سر للكتب في مدن مثل: 
طنطا، المن�ضورة على �ضبيل المثال، مما اأدى اإلى ظهور ُكتاب من 
لهم  �ضار  والإ�ضكندرية،  القاهرة  في  متمركزة  نخبة  نطاق  خارج 
دائرة  خارج  مبدعين  ظهور  مع  هذا  وتواكب  وقراوؤهم،  جمهورهم 
ال�ضوء الر�ضمية مثل الدكتور اأحمد خالد توفيق الذي عا�س ومات في 
طنطا، ليقدم اأدب الرعب اأو الأدب الممزوج بالخيال العلمي، ويقدم 
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�ضخ�ضيات عا�س معها رواد اأدبه عبر عدد من اإبداعاته المتدفقة.

* كان توزيع الكتاب في م�ضر يرتكز على منافذ دور الن�ضر الخا�ضة 
وعلى �سل�سلة مكتبات الهيئة الم�سرية العامة للكتاب ودار المعارف 
والأهرام واأخبار اليوم، حتى اأحدثت �ضل�ضلة مكتبات خا�ضة اختراًقا 
مكتبة  ال�ضروق،  ديوان/  األف/  وهي:  م�ضبوقة  بنجاحات غير  كبيًرا 
الكتب/  ع�سير  �سال�سل:  �سع�د  لت�سهد  اللبنانية،  الم�سرية  الدار 
تعتمد على و�ضائط  والت�ضويق  النت�ضار  اآليات جديدة في  ميكرفون، 
التوا�ضل الجتماعي، والعلقة عبرها بين الموؤلف والقارئ، ثم بناء 

مجتمعات القراءة وحفالت الت�قيع.

الكتب عبر �ضبكة  لتوزيع  ال�ضباب �ضبكات خا�ضة  *  كما قدم بع�س 
االإنترنت.

اإذ  القراءة،  لحركة  كا�ضًفا  ف�ضاًء  ودورته  الم�ضتعمل  الكتاب  َمثل   *
تزدهر هذه النوعية من الكتب حتى تعددت م�ضادر وجودها، فهي 
الإ�ضكندرية  وفي  الأزبكية«  »�ضور  القاهرة  في  تتمركز  كانت  قديًما 
»�ضور النبي دانيال«، اأما الآن فهي متعددة، بداأت في اأ�ضوار الجامعات 
الإقليمية، ثم مع �ضبكة الإنترنت �ضارت هناك تجارة وا�ضعة لها، بل 
اإن العديد ممن يمتلك�ن مكتبات خا�سة يطرح�ن مكتباتهم للت�زيع 
المجاني لمن يرغب في القراءة، بل اإن مكتبات م�ضر العامة دخلت 

على هذا الم�ضمار بطرح الكتب الزائدة لديها للبيع للجمهور.

اإذ كان  بال�ضباب في ريف م�ضر،  تتعلق  هناك عدد من الظواهر   *
حتى الثمانينيات يجري تبادل الكتب بينهم، وقد برزت هذه الظاهرة 
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 – – ال�ضياطين 13  الخم�ضة  »المغامرون  مثل  �ضل�ضل  انت�ضار  مع 
ميكي جيب« لكنها زادت وتطورت مع و�ضائط التوا�ضل الجتماعي في 

الريف الم�سري خا�سة لت�سمل عناوين كثيرة.

فماذا يقرأ المصريون إًذا؟

من  بنية  هناك  يكون  اأن  يقت�ضي  م�ضر  في  القراءة  حركة  ر�ضد  اإن   
يقدم  من  اإن  الأمر  حقيقة  وفي  وا�ضحة،  اأرقاًما  تقدم  التي  الإح�ضائيات 
بيانات دقيقة ه� مكتبات م�سر العامة من خالل اأرقام الم�ستركين وحركة 
القراءة  مجم�عات  جاءت  االإ�سكندرية،  ومكتبة  بها  واال�ستعارة  القراءة 
وبرامج مثل الحق في القراءة في مكتبات م�ضر العامة لتعزز جمهورها من 
اإلى 35 �سنة يمثل ما يقرب من  اأن الجمه�ر من 9 �سن�ات  القراء، خا�سة 
اأن ارتباط مكتبات  المكتبات، كما  هذه  على  المترددين  عدد  من   68%
االأجيال  لدى  القراءة  قدرات  من  يعزز  ح�لها  بالمدار�ص  العامة  م�سر 
باإعارة 263050  العامة  م�سر  مكتبات  قامت  عام 2020م  في  الجديدة، 
الزوار  عدد  وجاء  المكتبات 69327،  داخل  القراء  عدد  بلغ  فيما  كتاًبا، 

1285147، وذلك في 13 فرًعا للمكتبات.

في  القراء  اأمام  اأبوابها  الم�ضلمين  ال�ضبان  جمعية  مكتبات  اأغلقت  وقد 
القاهرة واالإ�سكندرية، زاد االإقبال على حركة تبادل الكتب اأو اإهدائها على �سبكة 

الإنترنت، وهنا يظهر لنا اأن �ضرائح القراء الم�ضريين يركزون على ما يلي:
الُكتاب،  ال�سباب  من  ف�سيل  يق�دها  التي  الجديد  االأدب  حركة   *
وراءهم دور ن�سر نا�سئة، هنا نحن نتحدث عن جيل بين 15 اإلى 35 
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عاًما، ويتجه ه�ؤالء اإلى قراءة ال�سير الذاتية، وكتب التاريخ وبدرجة 
اأقل كتب الفل�سفة وعلم النف�ص.

�ضن  بين  نتحدث عن جيل  وهنا  والتاريخية  الأدبية  الكتب  قراءة   *
25 اإلى 40 عاًما، وهو الجيل الذي بداأ القراءة مع م�ضروع »القراءة 

الأدباء  يف�ضل  الجيل  هذا  1994م،  عام  انطلق  الذي  للجميع« 
الم�ضهورين مثل: بهاء طاهر، نجيب محفوظ، اإح�ضان عبد القدو�س، 
للأجيال  قراءته  عن  ف�ضًل  الجدد،  الُكتاب  لكت�ضاف  اإطللت  مع 

القديمة مثل: طه ح�ضين، عبا�س العقاد، الرافعي.. اإلخ.

يقراأون  ه�ؤالء  ال�سن  كبار  اإلى  �سن 15  وا�سعة من  �سريحة  هناك   *
الكتب الدينية واالأدب الكال�سيكي، وي�سكل�ن ن�سبة كبيرة من القراء 
ويتمركزون خارج القاهرة والإ�ضكندرية، وهناك كتب يعاد طباعتها 
هنا  ومن  ال�ضالحين«،  »ريا�س  اأ�ضهرها  لديهم  مف�ضلة  مرات  عدة 
نرى كتب التراث التي تطبعها الهيئة العامة لق�ضور الثقافة مف�ضلة 

لدى قطاعات وا�ضعة من هذه ال�ضريحة.

وج�د  اإلى  اأدى  2011م،  عام  منذ  م�سر  في  القراءة  اأندية  انت�سار  اإن 
ثقافي مواٍز للموؤ�ض�ضات الر�ضمية، نجح في اإحداث حراك لمناق�ضة الكتب، 
والتعرف على الم�ؤلفين، ف�سارت ج�سًرا بين القارئ والم�ؤلف، وكانت �سبًبا 

في ازدهار القراءة ن�سبيًّا في م�سر.
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المشروع الوطني للقراءة:

البحث  وم�ؤ�س�سة  العرب  النا�سرين  اتحاد  بين  والتعاون  ال�سراكة  تمت 
العلمي في دبي وفروعها االإقليمية بم�سر واأفريقيا ووزارة التربية والتعليم، 
وهي موؤ�ض�ضة تربوية ثقافية ت�ضتثمر في تنمية الأجيال العربية وتطويرها عبر 
العربي  المجتمع  اأفراد  ت�سجيع وتحفيز  االإبداعية، ومنها  الترب�ية  البرامج 
على القراءة باعتبارها اأهم اأدوات تح�سيل المعرفة، لتقدم وازدهار عالمنا 
ا في دعم وتطوير �ضناعة الن�ضر العربي من خلل التعاون مع  العربي، واأي�ضً

النا�ضرين في اقتناء ما ي�ضدر عنهم من كتب في التخ�ض�ضات كافة.
للقراءة«  الوطني  »الم�ضروع  باإطلق  العلمي  البحث  موؤ�ض�ضة  قامت 
االأجيال  وتمكين  القراءة،  باأهمية  ال�عي  تنمية  بهدف  مار�ص 2020م  في 
نه�ضة  لإحداث  والإن�ضانية،  الوطنية  قيمهم  ودعم  البتكار،  مفاتيح  من 
اإثراء  عبر  المختلفة،  المجتمع  فئات  لدى  اأولوية  جعلها  عبر  القراءة  في 
المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وت�ضجيع الموؤ�ض�ضات والم�ضاركات 
المجتمعية الداعمة للقراءة، وتقديم م�ضروعات ثقافية نموذجية، علًما باأن 
الم�سروع بداأ في جمه�رية م�سر العربية و�سيعمم على البلدان العربية من 

خالل ال�سراكة مع اتحاد النا�سرين العرب. 
فموؤ�ض�ضة البحث العلمي تنتهج ر�ضالتها هذه منذ عام 1998م في العديد 
ت�ضجع  التي  الثقافية  الم�ضروعات  من  العديد  باإطلق  العربية  البلدان  من 
العرب،  النا�ضرين  وت�ضاند  وتدعم  القراءة  على  العربي  المواطن  وتحفز 
واآخرها »الم�ضروع الوطني للقراءة« الذي اأعلن عنه في القاهرة يوم الخام�س 
ع�سر من �سهر مار�ص لعام 2020م بح�ضور رئي�س اتحاد النا�ضرين العرب 

و رئي�س اتحاد النا�ضرين الم�ضريين والعديد من اأع�ضاء مجل�س الإدارة.
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وقد خ�ضت موؤ�ض�ضة البحث العلمي باإطلق م�ضروعها »الم�ضروع الوطني 
وزارة  مع  التعاون  خلل  من  العربية  م�ضر  جمهورية  من  بداية  للقراءة« 
والتعليم  الثقافة  وزارات  مع  وبالتن�ضيق  الفني  والتعليم  والتعليم،  التربية 
المدني،  المجتمع  موؤ�ض�ضات  من  وبع�س  والت�ضامن  العلمي  والبحث  العالي 
وذلك اإيماًنا من م�ؤ�س�سة البحث العلمي باأن م�سر قادت وتق�د حركة التقدم 
ا للروابط والعلقات المتميزة بين جمهورية م�ضر  في الوطن العربي، واأي�ضً

العربية ودولة االإمارات العربية حك�مة و�سعًبا.
الم�ضروع  تقييم  مع  م�ضر  من  الم�ضروع  اإطلق  في  البداية  كانت  لذا 

ليعمم بعد ذلك في البلدان العربية.
»الم�ضروع الوطني للقراءة« يهدف اإلى تنمية الوعي باأهمية القراءة لدى 
اأفراد المجتمع، وتمكين الأجيال من مفاتيح البتكار عبر القراءة الإبداعية 
المنتجة للمعرفة مع تعزيز الح�س الوطني وال�ضعور بالنتماء من خلل ذلك 

بال�ضراكة مع النا�ضرين في البتكار والإنتاج المتميز لإ�ضداراتهم.

وهذا الم�شروع يقوم على روح المناف�شة بين اأربع فئات من المجتمع، وهم:

اأ – طلب المدار�س والمعاهد من ال�ضف الأول البتدائي حتى ال�ضف 
الثالث الثان�ي بما ي�سمى التناف�ص المعرفي.

ب- طلب الجامعات بما ي�ضمى المدونة الما�ضية.
الثالث  ال�سف  حتى  االبتدائي  االأول  ال�سف  من  الطلبة  معلم�   - ج� 

الثان�ي بما ي�سمى المعلم المثقف.
د – موؤ�ض�ضات المجتمع الأكثر دعًما للم�ضروع الوطني للقراءة بما ي�ضمى 

الم�ؤ�س�سة التن�يرية.
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وهذه الفئات الأربع يقوم اأفرادها بالقراءة الواعية الناقدة لعدد ثلثين 
كتاًبا وتلخي�ضها، للتناف�س فيما بينها للح�ضول على الجوائز المحددة لكل 

فئة بمبلغ خم�ضة مليين جنيه م�ضري.
المدار�ص  مكتبات  بتزويد  العلمي  البحث  م�ؤ�س�سة  تق�م  و�س�ف 
التي  المتميزة  بالكتب  الثقافية  والمراكز  العامة  والمكتبات  والجامعات، 
تختارها لجان الموؤ�ض�ضة من النا�ضرين لتكون في متناول المتناف�ضين، وتوفر 

لهم الكتب في التخ�ض�ضات كافة.

لنطلق  التنفيذية  الإجراءات  باتخاذ  للقراءة«  الوطني  »الم�شروع  قام 

الم�شروع ومنها:

1� العمل على فتح مقر بالقاهرة للم�ضروع.

2� افتتاح مقر للم�سروع باالإ�سكندرية.

3� اختيار لجنة خا�سة لفح�ص كتب النا�سرين بم�سر.

كل  في  التي �سدرت عنهم  الكتب  بكل  النا�سرين  ق�ائم  ا�ستالم   �4
التخ�ض�ضات عن الأعوام 2018-2019-2020م.

على اأن يلتزم كل نا�شر عند اإعداد قائمة من�شوراته بالآتي:

ال�سفحات-  الن�سر- عدد  – �سنة  الم�ؤلف  – ا�سم  الكتاب  عن�ان   *
اأو الكبار(  اأو النا�ضئة  اإذا كان الكتاب للأطفال  الفئة العمرية )اأي تحديد 

كتاب. لكل  المو�ضوعي  الت�ضنيف  – تحديد 
ابتداًء من عام 2018 حتى عام 2020م تقوم اللجنة المخت�ضة بفح�س 
الكتب مع اللجنة المكلفة باختيارها اأن تطلب فيما بعد من كل نا�سر الكتب 
ليتم  ال�ضابقة(  ال�ضنوات  من  )اأي  بالتدرج  عام 2018م  قبل  �سدرت  التي 
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االختيار وال�سراء منها.
تتولى اللجنة المخت�ضة في موؤ�ض�ضة البحث العلمي بعد ا�ضتلم القوائم 
التي �ضيتم اختيارها بمعرفتها، لعر�ضها  النماذج  النا�ضر لإر�ضال  مخاطبة 
على لجنة الفح�ص لتقرير ال�سالحية، واختيار الكتب التي �سيتم �سراوؤها 
تتكد�ص  ال  لكي  مراحل  على  والمراجعة  الفح�ص  ويتم  اإلكترونيًّا،  اأو  ا  ورقيًّ

نماذج الكتب لدى لجنة الفح�س اأو التاأخر في ال�ضراء من النا�ضرين.
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 القراءة في دولة الكويت

�ضغف القراءة متاأ�ضل لدى الكويتيين، فاأول مكتبة وطنية كويتية اأُن�ضئت 
عام 1922م بدع�ة من ال�سيخ المرح�م ي��سف بن عي�سى القناعي، وم�لها 
الكويتيين  �ضغف  من  جانب  ب�ضد  لتقوم  الكويتية،  ال�ضخ�ضيات  من  العديد 
منذ  وتتابعها  الك�يت  في  القراءة  ن�ادي  والدة  يف�سر  ما  هذا  بالقراءة، 
2010م، وبداأت مع م�ضروع الجلي�س الثقافي الذي اأطلق في فبراير  عام 
2010م، ن�ادي الثقافة الك�يتية تعقد جل�ساتها مرة كل اأ�سب�ع لمدة �ساعة، 
يلتقي خللها محبو القراءة في مجال محدد ليختاروا كتاًبا يقراأونه وتجري 
ح�له مناق�سات واأفكار، وتط�رت اإلى دورات تدريبية لتنمية مهارات الكتابة.
الجلي�س الثقافي ي�ضم اأكثر من األف ع�ضو، ت�ضعبت منه جل�ضات متخ�ض�ضة 

واأندية وا�ستمد ا�سمه من بيت المتنبي:

أَعَزُّ مكاٍن في الدُّنَى سَرْجُ سَابِح    وخيرُ جليٍس في األناِم كِتابُ

»ُرب  �ضعار  تبنى  الذي  الثقافي،  نادي حروف  انطلق  عام 2012م  وفي 
حرف اأيقظ همة واأحيا اأمة«، ن�ضاط نادي حروف امتد اإلى تنظيم رحلت 
للجمهور،  فاعليات  تنظيم  عن  ف�ضًل  العربية،  الدول  في  الكتب  لمعار�س 
�ضهدت اأندية القراءة في الكويت ُبعًدا اآخر حيث ظهرت اأندية متخ�ض�ضة 
في  متخ�ض�ضة  واأندية  الإنجليزية،  باللغة  للقراءة  واأندية  لل�ضيدات، 

مو�ضوعات محددة وفيما يلي بع�س هذه الأندية:
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أندية القراءة في الكويت

و�شائط اجتماعيةمجال القراءةلغة القراءةالنادي

فكر/ فل�سفة/تاريخالعربيةن�ر الفكر
ت�يتر – في�ص ب�ك -

اإن�ستجرام

اإن�ستجرامفل�سفة/ تاريخ/اأدبالعربيةروؤيا الثقافي

ت�يترعام »للن�ضاء فقط«العربيةكتابي

مركز حروف 

الثقافي
ت�يتر – اإن�ستجراماالأدب / الفكرالعربية

اإن�ستجرامعامالعربيةالقادة
اإن�ستجرامعام »للن�ضاء فقط«العربيةكاتليا

اإن�ستجراماالأدبالعربيةروائع االأدب

ملتقى اأوركيد 

الثقافي

العربية/ 

االإنجليزية
اإن�ستجرامعام

اإن�ستجرامعامالعربيةُيحكى اأن
اإن�ستجرام – ت�يترالرواياتالعربيةاأعماق

العربيةود
التنمية الب�سرية/ 

قراءات عامة
اإن�ستجرام

اإن�ستجرامعاماالإنجليزية

ت�يتر – اإن�ستجرامالفل�سفة/ الروايةاالإنجليزية

في�ص ب�ك  اإن�ستجرامعاماالإنجليزية



103

اإن ما حفز هذه الظاهرة هو تاأ�ضيل الديوانية في المجتمع الكويتي وبالتالي 
هذه الحيوية المجتمعية انعك�ضت في اأن�ضطة اأندية القراءة، اإذ اأثر الموروث 
الكويتي بها، ف�ضًل عن اأن هذه الأندية هي مزيج من الكويتيين والوافدين 
العاملين في الك�يت، وانعك�ص انت�سار التعليم االأجنبي في الك�يت في ظه�ر 
اأندية قراءة باللغة الإنجليزية، وظهر في عام 2019م اأول مقهى ثقافي في 
الكتب  على  عليه  المترددون  يح�ضل  حيث  »ميوزلونج«  مقهى  وهو  الكويت 

للقراءة مع فنجان القه�ة واال�ستماع للم��سيقى الهادئة.
في  مبكرة  فترة  منذ  واالبتعاث  بالتعليم  االهتمام  نتائج  الك�يت  تجني 
%60 من االأ�سر الك�يتية لديها مكتبة في  اأن  اإلى  تاريخها، والأرقام ت�ضير 
منزلها، وهي ن�سبة عربية مرتفعة عن العديد من الدول العربية، لكن الن�سبة 

الباقية موؤ�ضر ينبغي درا�ضته وفح�ضه.
هذا ما ي�ضير اإلى تباين بين اأو�ضاط ال�ضباب الكويتي بين مقبل ب�ضغف 
بحاجة  المعادلة  وهذه  القراءة،  عن  تماًما  عازف  بين  وما  القراءة  على 
للدرا�ضة العميقة، فالكويت لديها �ضبكة جيدة من المكتبات العامة، لكن هذه 

المكتبات في حاجة اإلى بنية جديدة متط�رة للتفاعل مع المجتمع الك�يتي.
لمن  الكتب  تتيح  الكويت  في  الن�ضر  برامج  فاإن  اآخر،  جانب  وعلى 
يرغب اإما مجاًنا على غرار العديد من مطبوعات وزارة الأوقاف وال�ضوؤون 
والفنون  للثقافة  الوطني  المجل�س  على غرار  زهيدة  باأ�ضعار  اأو  الإ�ضلمية، 
الأخيرة  �ضنوات  الع�ضر  في  دورها  ت�ضاعد  ن�ضر  دور  عن  ف�ضًل  والآداب، 
والذين كان�ا ق�ة دافعة  الك�يت،  الُكتاب في  مع ظه�ر �سريحة جديدة من 
اإبداعات  على  قائمة  ن�سر  دور  �سع�د  في  ذلك  وتبل�ر  الك�يت،  في  للقراءة 

هذه ال�ضريحة.
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 القراءة في دولة قطر
في  للقراءة  ودافًعا  فاعًل  ثقافيًّا  حدًثا  الوطنية  قطر  مكتبة  افتتاح  َمثاََّل 
ا عبر العديد من البرامج  قطر عبر العديد من البرامج، تبلور هذا الدور اأي�ضً
في  اأُجريت  التي  الدرا�سة  واأبرزت  للقراءة،  الم�سحية  الدرا�سات  اأهمها  لكن 
عام2018 م اأن معدل �ضاعات القراءة للمواطن القطري 43 �ساعة في العام، 
ويقراأ المواطن القطري في المو�ضوعات التالية: العقيدة الإ�ضلمية والفقه وهي 
اأبرز المو�ضوعات المقروءة في قطر، تليها الكتب المتعلقة بال�ضيا�ضة والمقالت، 
الق�ضيرة.  والق�ض�س  الروايات  كتب  ثم  العربية،  واللغة  الأدب  كتب  تاأتي  ثم 
المعل�مات،  اأجل البحث عن  للقراءة من  18% يلجاأون  اأن  وقد بينت الدرا�سة 
 %8 12% ل�ضغل وقت الفراغ، بينما  14% الكت�ساب معرفة جديدة، و في حين 
74% من  6% لتعزيز المعرفة الحالية، واأظهرت الدرا�سة اأن  للتط�ير الذاتي، و
69% يرون اأن القراءة من االحتياجات  اأفراد المجتمع يحترم�ن كل من يقراأ، و
20% منهم يتخذون من القراءة عادة يمار�ضونها  االأ�سا�سية في حياتهم، بينما 
% وجدوا اأن القراءة ن�ضاطهم المف�ضل، اأما في اإطار  بانتظام في حياتهم، و11
للغاية في الأ�ضرة، بينما  اأن القراءة مهمة  اأكدوا على  33% منهم  العائلة فاإن 

27% يخ�ض�ضون وقًتا للقراءة. 32% يقراأون الكتب لأطفالهم بانتظام، و

اإن مكتبة قطر الوطنية وفرت للقطريين ف�ضاًء مميًزا للقراءة الجماعية 
قطر  مكتبة  المكتبة  ووفرت  الكتب،  اأرفف  بين  للجل��ص  واأماكن  والفردية، 
الرقمية للقراءة عبر �ضبكة الإنترنت، ف�ضًل عن قناة للمو�ضيقى على موقع 

�ضاوند كلويد، ومكتبة �ضور فوتوغرافية، وخرائط وملفات وثائقية.
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حراك  الإيجاد  عام 2016م  للقراءة  وطنية  حملة  قطر  موؤ�ض�ضة  اأطلقت 
القطري،  المجتمع  في  المطالعة  وفوائد  القراءة  باأهمية  للتوعية  وطني 
نقراأ  نبدع/  نقراأ  عنوان:  تحت  �ضخمة  دعاية  حملة  الحملة  �ضاحبت 
نتوا�ضل/ نقراأ نفكر/ كتاب واحد.. مجتمع واحد/ نقراأ نكت�ضف/ نقراأ نغير، 
وعبر ر�سم ا�ستراك �سهري للعائلة ت�سلها كتب جديدة �سهريًّا، وهناك ر�سم 
لتوفير الخدمات القرائية للأطفال، تطور البرنامج مع الخبرة التي توافرت 
للقائمين عليه في عام2019 م، فاأ�ضبح الأطفال يحظون باهتمام اأكبر عبر 
الت�ضجيع على اقتناء الكتب وقراءتها بالمنزل، فالقائمون يختارون كتابين 
ال�ضف  وحتى  الرو�ضة  من  المرحلة  لأطفال  عمرية  فئات  ل�ضبعة  �ضهر  كل 
جمع  ويجري  �سنة،   13 اإلى  �سن�ات   3 من  اأعمارهم  تتراوح  الذين  الثامن 
الأطفال لقراءة مو�ضوع واحد م�ضترك، ويناق�ضون ما يقراأونه، ومن ثم تتاح 
الفر�ضة لتبادل الأفكار والتعلم الجماعي، كما بداأ برنامج اأنا وطفلي بالتعاون 
تثقيفية  مواد  واأطفالهن  للأمهات  البرنامج  يوفر  الوطنية،  قطر  مكتبة  مع 

وتعليمية منتقاة حول عالم الأطفال، لدعم الأمهات ومن ثم الأطفال.
على جانب اآخر اأطلقت وزارة التربية والتعليم القطرية اأولمبياد القراءة 

ر.. وطٌن َيْقَراأ ُيْقَراأ«. »م�ضابقة اقراأ وعبِّ
اإن القراءة في قطر هي اأحد المحفزات للثقافة على ال�ضعيد الوطني، وما 
ي�ضاهم فيها هو ارتفاع ن�ضبة التعليم العالي بين القطريين ف�ضًل عن اجتذاب 
في  القراءة  درا�سات  تبقى  لكن  قرائية،  مي�ل  لديهم  بها  للعمل  وافدين  قطر 
�ضاعات  عدد  حول  التو�ضيحية  البيانات  من  مزيد  اإلى  ما�ضة  حاجة  في  قطر 
القراءة، وماذا يقراأ، اإذ اإن طغيان الكتاب الديني طبيعي، لكن هناك موؤ�ضرات 
االإن�سانية،  الدرا�سات  الروايات وكتب  االإقبال على قراءة  �سن�يًّا على  متزايدة 
ف�ضًل عن تزايد مت�ضاعد للقراءة باللغة الإنجليزية على ح�ضاب اللغة العربية.
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 القراءة في سلطنة عمان

الخرو�ضي  خمي�س  بن  �ضلطان  الُعماني  الكاتب  قام  2015م  عام  في 
بالتعاون مع �سحيفة الروؤية با�ستطالع راأي ح�ل القراءة في ُعمان، تم على 
من  و29.8  الذك�ر  من   %70.2 ُعمانية،  ومواطنة  مواطن   603 من  عينة 
ن�سبتهم   49 – بين 19  اأعمارهم  ومن   ،%18 من  اأقل  منهم   %4 االإناث، 
1.7%، جاءت محاور اال�ستطالع  من 50 �سنة بن�سبة  واأكبر  كانت 94.3%، 

كما يلي:

 %2.8 10% بال، بينما امتنع  %87.2 اأجاب�ا بنعم، و • حب القراءة: 
عن االإجابة.

اإلخ«:  الكتب...  ال�ضحف،  »يوميًّا،  برنامًجا قرائيًّا منتظًما  تتبع  • هل 
66% بال، بينما امتنع 1٫8٪ عن االإجابة. 32% بنعم،  اأجاب 

15.3%، ومعدل 1 - 2 �ساعة  • معدل القراءة ال�شنوي: اأقل من �ساعة 
9%، ومعدل 6-5  15.5%، ومعدل من 3-4 �ساعات بن�سبة  بن�سبة 
ومعدل   ،%5.2 بن�سبة  �ساعات   8-7 ومعدل   ،%7.7 بن�سبة  �ساعات 
بن�سبة  �ساعات   10 من  اأكثر  ومعدل   ،%6.4 بن�سبة  �ساعات   10-9

.%40.6

بن�ضبة  المعرفة  واكت�ضاب  الطلع  عامل  جاء  القراءة:  نحو  •الدافع 
عامل  وجاء   ،%42.1 بن�سبة  والت�سلية  اال�ستمتاع  وعامل   ،%2.7

ُ
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عامل  وجاء   ،%34.6 بن�ضبة  العمل  في  التخ�ض�س  ب�ضبب  القراءة 
ع�امل  واأتت   ،%13.1 بن�سبة  والمجتمع  الزمالء  بين  مكانة  ك�سب 

.%20.8 اأخرى بن�سبة 
45.1%، في  83.2%، في العمل بن�سبة   • مكان القراءة: المنزل بن�سبة 
4.8%، في  12.1%، في المكتبات العامة بن�سبة  الم�ا�سالت بن�سبة 

.%21 مكتبة الم�سجد والمدر�سة والكلية بن�سبة 
لم  واقًعا  يعك�س  اأنه  اإل  �ضنوات عليه  بالرغم من مرور  ال�ضتطلع  هذا 
ن�ضبيًّا  منت�ضر  فعل  هي  التي  الرقمية  القراءة  باإ�ضافة  �ضوى  كثيًرا  يختلف 
من  اأكثر  يكاد  بحيث  ال�رقية،  تزاحم  حاليًّا  الرقمية  فالقراءة  ُعمان،  في 
ن�ضف القارئين في ُعمان يتجهون لها بن�ضب متزايدة، لكن من م�ضادر غير 

ُعمانية.
التعليم في  ن�سبة  ارتفاع  وبالتالي  ُعمان  �سلطنة  الجامعات في  تعدد  اإن 
ال�ضلطنة اأدى اإلى حالة قراءة معقولة، لكن �ضعف حركة الن�ضر في ُعمان بما 
ال يتنا�سب مع حركة التاأليف واالإبداع الُعماني مع عدم ت�افر �سبكات ق�ية 

لت�زيع الكتاب من اأكبر مع�قات القراءة في ُعمان.
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 القراءة في مملكة البحرين

البحرينيين  القراء  مبادرة  فمنها  البحرين،  في  القراءة  مبادرات  تتعدد 
التي ت�ضم ما يقرب من ع�ضرة اآلف م�ضارك، اإل اأن واقع القراءة في البحرين 
واقع متباين، ما بين حر�س وزارة التعليم على جيل قارئ عبر تخ�ضي�س �ضاعة 
للقراءة ي�ميًّا في المدار�ص، وما بين تعثر التنفيذ، وما بين مجتمع يرى التعليم 

هدًفا حي�يًّا، وبين الحاجة اإلى ت�فير الكتب الجديدة ب�س�رة م�ستمرة.
على  الثقافة  لن�ضر  البحثية  المراكز  من  العديد  جهود  اإلى  نذهب  ثم 
وهي  ال�ضيا�ضية،  للتنمية  البحرين  معهد  مبادرة  ومنها  الوطني  ال�ضعيد 
على  والم�ؤلفين  الُكتاب  الأهم  ت�سجيل  ن�سر  خاللها  يتم  اأ�سب�عية  فاعلية 
من  مختلفة  جوانب  اإلى  كتاباتهم  في  تطرقوا  الذين  الوطني،  الم�ضتوى 
محليًّا  ال�ضيا�ضي  والتاريخ  ال�ضيا�ضي  والوعي  والديموقراطية  المواطنة 
ال�ضوء على محاورة روحها  وت�ضليط  ا، وعر�س كتاب من موؤلفاتهم  واإقليميًّ
بعر�س تقديمي بطريقة مخت�ضرة، هنا نقر اأن الكتاب ال�ضيا�ضي والتاريخي 
 40 ال�  تعدت  التي  القرائية  ال�ضرائح  بين  البحرين  في  قراءة  الأكثر  يعد 
مكانة  يحتل  فالتاريخ  بامتياز.  �سيا�سي  مجتمع  البحريني  فالمجتمع  عاًما، 
في جدله الي�مي، اأدرك هذا مركز عي�سى الثقافي بالمنامة وه� اأكبر مكتبة 
عامة ف�ضًل عن كونه المكتبة الوطنية فبداأ م�ضروًعا طموًحا لإتاحة الكتب 
الرقمية، مع برنامج »ثقافة وطن« وهو �ضل�ضلة لقاءات مع ُكتاب بحرينيين 

لمناق�سة اإنتاجهم االإبداعي والفكري والعلمي.
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خا�ضة  البحرين  مملكة  في  المتزايد  ونموه  الفترا�ضي  الف�ضاء  اإن 
اإما يزيد من الروابط بين من  لدى �ضرائح الأطفال وال�ضباب بات هاج�ًضا 
الم�ضتمر  للت�ضفح  والتجاه  عنها  التام  العزوف  اأو  القراءة  �ضغف  لديهم 
المكتبات  اأو هدف، هذا ما يجيب على �ضبب اختيار جمعية  لها دون غاية 
المكتبيين  »دور  البحرينية م�ؤتمرها عام 2020م تحت عنوان  والمعل�مات 
في ت�ضويق المكتبات ومراكز المعلومات في البيئة الرقمية«، والذي �ضارك 
فيه ما يقرب من 600 من المتخ�ض�ضين العرب، لتبرز هنا �ضرورة تطوير 
هذا  بعد،  عن  خدماتها  من  لال�ستفادة  العامة  خا�سة  العربية  المكتبات 
ا على العديد من خدمات المكتبات العامة  الهاج�س البحريني ين�ضحب اأي�ضً

في العديد من الدول العربية مثل: الك�يت/ م�سر/ الجزائر.
مزيد  لتقديم  تحدًيا  تبقى  البحرين  في  المن�س�رة  الكتب  محدودية  اإن 
من المبدعين والُكتاب الوطنيين، مما يوؤثر �ضلًبا في حركة القراءة، اإذ اإن 
الم�ؤلف والمبدع ي�جدان اأج�اء ت�ساعد على القراءة في مجتمعهما، كما اأن 
ذهاب ال�سباب البحريني لالأدب خا�سة الرواية يمثل تح�اًل من القراءة في 
معارف عامة كما كان �ضائًعا في البحرين خلل العقود الخم�س الما�ضية، 
الجديدة  الأجيال  بين  الإنجليزية  باللغة  القراءة  وتيرة  ف�ضًل عن ت�ضاعد 

في البحرين.
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القراءة في جمهورية الصومال الفيدرالية

قهوة  واربح  كتاًبا  و»اقتِن  الكتب«  محبي  لخدمة  هنا  »نحن  عبارة  تحت 
مجانية« انطلقت في عام 2022م في ال�س�مال مبادرة اأ�س�سها �سابان؛ محمد 
ونا�ضر؛ حيث اأطلقا المبادرة بما يقرب من 100 كتاب لت�ضبح 800 كتاب في 
اأ�ضهر قليلة بثلث لغات هي العربية والإنجليزية وال�ضومالية، وتقدم المبادرة 
المبادرة  القراءة،  �ضاعات  وفق  اإيجارها  اأو  الكتب  بيع  على  تعتمد  خدمات 

حملت عنوان »طيف«.
اإن المبادرات الفردية هي عن�ان التحفيز الثقافي في ال�س�مال ب�سبب ما 
تمر به جمهورية ال�ضومال الفيدرالية، واإن كان اإعادة افتتاح المكتبة الوطنية 
بعد �ضنوات من الإغلق حدًثا اأعطى اأمًل للحياة الثقافية في ال�ضومال، لكن 
ال�س�مالي،  الداخل  على  عي�نهم  تعد  لم  ال�س�ماليين  والكتاب  المبدعين 
فنجاح عدد منهم على ال�ضعيد الدولي في ظل كثافة الن�ضر ل�ضوماليين باللغة 

الإنجليزية، جعل الخارج هو هدفهم.
تعاني جمهورية ال�ضومال من �ضعف بنية الثقافة ال�ضومالية ب�ضورة عامة، 
من  كبير  عدد  في  مكتبات  وجود  انعدام  بل  العامة،  المكتبات  �ضبكة  و�ضعف 
المدن ال�ضومالية، بينما تتوافر بع�س المكتبات ال�ضغيرة في بع�س الم�ضاجد.
مركز  منها  كتًبا  ت�سدر  اأبحاث  ومراكز  جامعات  ال�س�مال  في  تت�افر 
الدرا�ضات ال�ضومالية، لكن تركيز القراءة في ال�ضومال يطغى عليه  الأدب 
الثقافة  الدينية، بينما تغيب كتب  ال�ضيا�ضية  – ق�ضة« والكتب  »�ضعر - رواية 
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العلمية، مع اتجاه مت�ضاعد لدى ال�ضباب على القراءة باللغة الإنجليزية على 
ح�ضاب العربية واللغة ال�ضومالية الوطنية.

المتحدة  وال�اليات  االأوربية  للدول  خا�سة  ال�س�مالي  ال�سباب  هجرة  اإن 
ا للت�ضاوؤلت. ت�ضع م�ضهد القراءة في ال�ضومال محطًّ
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القراءة في دولة فلسطين
اإن ال�اقع الفل�سطيني في مجال القراءة يجب اأن يقا�ص على واقع االحتالل 
والح�ضار والمقاومة، وفعل المقاومة بالقراءة فعل ي�ضعب اإدراكه عربيًّا ف�ضًل 

عن تخيله على اأر�س الواقع.
لكن بالرغم من هذا يبدو اأن المجتمع الفل�ضطيني يرغب في القراءة، 
يميل  الجديدة،  الكتب  وندرة  بل  العامة،  المكتبات  وندرة  قلة  من  بالرغم 
�ضياق  وال�ضيا�ضية بحكم  والتاريخية  الدينية  الكتب  اإلى  الفل�ضطيني  القارئ 

االحتالل الذي يعي�ص فيه.
تبرز مكتبة نابل�ص العامة التي تاأ�س�ست عام 2014م تدني االإقبال على 
اإمكانيات  ال�سباب وعدم وج�د  ب�سبب عزوف  العامة  المكتبات  القراءة في 
للتزويد بكتب جديدة، فكان معدل القراءة طبًقا للجهاز المركزي الفل�ضطيني 
وذلك   2.4% ولالإناث  اأوقاتهم  %2.7 من  �سنة  فوق 18  للذكور  للإح�ضاء 

طبًقا لإح�ضائيات عام 2014.
اأطول  اإطلق  اأجل  من  القد�س  في  �ضبابية  مبادرة  م  عام 2014  �سهد 
اأ�س�ار القد�ص، �سارك فيها فئات المجتمع الفل�سطيني  �سل�سلة ب�سرية ح�ل 
الفل�ضطينية  الثقافة  اأطفال ون�ضاء ورجال و�ضباب، ولذا اختارت وزارة  من 
ي�م 16 مار�س وهو اليوم الذي انطلقت فيه المبادرة يوًما للقراءة الوطنية.

اإن من المبادرات التي اآتت ثماًرا جيدة مبادرة جمعية عطاء فل�ضطين 
على  الأطفال   تحفيز  اإلى  تهدف  وكانت  2011م،  عام  في  انطلقت  التي 
وذلك  العالم(  اإلى  نافذتي  )القراءة  عن�ان  تحت  ق�سيرة  ق�سة  كتابة 
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داخل مكتبات جمعية عطاء فل�ضطين الخيرية المنت�ضرة في ال�ضفة الغربية 
والقد�س، و�ضملت الأطفال من �ضن 8 اإلى 12�سنة.

م�ؤ�س�سة  مثل  مجانية،  رقمية  كتب  اإتاحة  في  الم�ؤ�س�سات  من  عدد  بداأ 
بناء  الفل�سطينية  الجامعات  العديد من  بداأت  الفل�سطينية، كما  الدرا�سات 

مكتبات رقمية كجامعة النجاح، وهذا ما يحفز القراءة.

القراءة والكتاب في غزة

تعر�س الكتاب في غزة لح�ضار يوازي الح�ضار المفرو�س عليه منذ عام 
2000م، وتتفاقم ندرة الكتب الجديدة في غزة يوًما بعد يوم، كما فقدت غزة 

مع انت�سار القراءة الرقمية مجال�ص القراءة وهي عادة كانت منت�سرة بها قديًما.

ومع �شعف المكتبات العامة وندرة الكتاب �شهدت غزة مبادرات ت�شتحق اإبرازها 

منها:

مبادرة الدكتور عبد الحميد الفراني

فقد اأن�ساأ دي�اًنا في منزله للقراءة، حيث جمع اأكثر من األفي كتاب في 
جعلها  العربية،  واللغة  والأدب  الإ�ضلمية  والدرا�ضات  وال�ضيا�ضة  التاريخ 
الكتب  القراءة من  ال�سباب على  للقراءة في دي�ان منزله، محفًزا  م�ق�فة 

ال�رقية.

مبادرة »من أجل اإلبداع« في 2021

 وهدفت اإلى ت�ضجيع القراءة واإظهار المواهب في غزة، ورعت المبادرة 
العالمي بالتن�ضيق مع منتدى  الفل�ضطيني القت�ضادي  بلدية غزة والمجل�س 
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بغزة،  ال�ضوا  ر�ضاد  تماري �ضباغ في مركز  والفنون ومكتبة  للثقافة  دروي�س 
اأعمالهم  ال�ضابة على م�ضتوى قطاع غزة وتعر�س  المواهب  تبرز  والمبادرة 
كافة  في  متن�عة  كتب  على  ا�ستملت  التي  القراءة  زاوية  بجانب  الفنية 
المجاالت المعرفية لت�سجيع المجتمع على زيارة المكتبات العامة والقراءة 

ب�سكل عام.
مبادرة »المكتبة المتنقلة«:

المكتبة  اإيجابي في غزة  تاأثير  اإلى  اأدت  التي  الناجحة  المبادرات  ومن 
المتنقلة التي جابت المناطق المهم�ضة والمحرومة، والتي خ�ض�ضت لتحفيز 

الأطفال للقراءة عبر برنامج اأن�ضطة تفاعلي )الحكواتي(. 
الثقافي  المركز  من  برعاية  عام 2016  في  غزة  جابت  المكتبة  هذه 
للتعليم  تامر  هما:  اأهليتين  م�ؤ�س�ستين  من  ودعم  الفرن�سي   - االألماني 
بالكتب  المتنقلة  المكتبة  باإمداد  وقامت  للطفل،  القطان  وعبد المح�سن 
الخا�ضة بالأطفال. زارت المكتبة 40 منطقة في غزة، وا�ضتهدفت الأطفال 

حتى �سن 14 عاًما.
اإن م�ضهد المكتبات العامة في غزة موؤلم، فقطاع غزة الذي تبلغ م�ضاحته 
360 كيل�متًرا مربًعا به 2 مليون ن�ضمة وي�ضم 15 مكتبة ر�سمية واأهلية فقط، 

توفر  �ضغيرة  مكتبات  النهاية  في  هي  التي  الم�ضاجد  مكتبات  عليها  تتفوق 
الكتاب الديني فقط ومن الأحداث الجيدة في غزة في عام 2016م تاأ�سي�ص 
مكتبة )مركز الغد الم�ضرق الثقافي( وهي المكتبة الوحيدة في بلدة جباليا، 
التي ت�ضم 220 األف ن�سمة، ولندرة االأماكن فقد اأقيمت المكتبة على م�ساحة 
60 متًرا مربًعا فقط، وهي ت�ضم 600 كتاب، يع�د معظمها الإهداء قدمته 
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في  المكتبة  ويرتاد  والعلوم،  والآداب  الفنون  كتب  تاأتي  ثم  الأوقاف،  وزارة 
المت��سط 20 طفًل يوميًّا.

اأبو  اأطلقها م�ضعب  تجربة  للقراءة  في غزة  المحفزة  التجارب  اإن من 
اأجل  من  »مكتبة  عنوان  تحت   Facebook على اأن�ضاأها  �ضفحة  عبر  طه 
باللغة  كتب  جمع  لمحاولة   »Library and bookshop for gaza«غزة
من  العديد  من  كتًبا  فجمع  غزة،  في  للقراءة  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  الإنجليزية 
الدول في مجاالت متن�عة كاالأدب خا�سة الرواية والعل�م االإن�سانية وال�سعر 
وكتب الأطفال ودعمه المفكر نعوم ت�ضوم�ضكي بثلثة كتب، وكذلك ال�ضاعرة 
والناقدة الأمريكية كاثا بوليت، �ضاحبت ذلك اأن�ضطة لتحفيز القراءة عبر 
الم�ضروع  لدعم  حملة  ال�ضفحة  قادت  ثم  الأطفال،  وح�ضانات  المدار�س 
وتم  ور�ضوم،  �ضرائب  دولر   4500 منها  ا�ستقطع  دوالر  األف   115 فجمع 
ا�ضتئجار �ضقة في �ضمال غزة لكي ينتقل هذا الن�ضاط من الواقع الفترا�ضي 

اإلى المح�س��ص.
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القراءة في دولة ليبيا
تتبناه  م�ضروًعا  ولي�ضت  فردية  م�ضاريع  اإلى  تحولت  ليبيا  في  القراءة 
الدولة، فجه�د االأفراد والجمعيات والم�ؤ�س�سات هي التي تق�د حراك تحفيز 

القراءة، من مثل:

مشروع ليبيا الثقافي:

مبادرة  والتوزيع(  للن�ضر  الكتب  )�ضطيرة  دار  اأطلقت  عام 2022  ففي 
واعدة تحت عنوان »م�ضروع ليبيا الثقافي« ينق�ضم الم�ضروع اإلى اأربعة محاور 
المدار�س،  في  تنفذ  القراءة(  في  )�ضاعة  با�ضم  توعية  حملة  اإلى  اإ�ضافة 
المح�ر االأول: م�سابقة ق�س�سية لدعم 200 كاتب ون�سر ق�س�سهم في 10 
كتب، وا�ضترطت اأن يكون العمل الم�ضارك مكتوًبا باللغة العربية الف�ضحى، 
واأال يقل عمر الم�سارك عن 13 عاًما، واأن يك�ن الم�سارك ليبي الجن�سية، 
في  ق�ض�ضهم  وتن�ضر  طفًل   50 لدعم  ق�س�سية  م�سابقة  الثاني:  والمح�ر 
كتاب، وا�ضترطت األ ي�ضارك اأهل الطفل في كتابة الق�ضة، وراعت اأن تكون 
الق�ض�س بها م�ضكلت في اللغة اأو التعبير، و�ضتعقد للأطفال الفائزين دورة 
تدريبية، المح�ر الثالث: تحفيز 4 كتاب ليبيين لكتابة الق�س�ص الم�س�رة 
التي  الإلكترونية  الألعاب  لجمهور  الرابع:  المحور  والكوميك�س«،  »المانجا 
تحاكي ق�س�ص التراث ال�سعبي الليبي والتي �ست�سعى الإتاحتها على اله�اتف 

الذكية والحا�س�ب.
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مشروع »محترف الرواية الليبية«:

اإن بناء جيل جديد من الكتاب والمبدعين الليبيين يعد مدخاًل متميًزا 
م�ضروع  ال�ضياق  هذا  في  ويبرز  ليبيا،  في  القراء  من  جديد  جيل  لبناء 
)محترف الرواية الليبية( الذي تنفذه موؤ�ض�ضة اآريتي للثقافة والفنون، وهو 
كتابة  في  قدراتهم  لتط�ير  الجدد  الليبيين  االأدباء  لم�ساندة  ي�سعى  م�سروع 

الرواية الحديثة.
�سيجري الم�سروع م�سابقة �سن�ية مفت�حة لتقديم م�ساريع روائية الختيار 
مراحل  على  ليبي  دينار  اآلف  ع�ضرة  متدرب  كل  وينال  منها،  ثلثة  اأف�ضل 
ح�ضب تطور اإنجاز م�ضروعه، وا�ضترط األ يزيد �ضن الم�ضارك عن 45 عاًما.

مسابقة مدرسة نهضة الغد السنوية للقراءة:

جه�ًدا  حفز  الم�ستقبل  جيل  لبناء  القراءة  اأهمية  الليبيين  اإدراك  اإن 
الم�ضابقة  ذلك  من  للأنظار،  لفتة  كانت  لكنها  ليبيا،  دولة  في  متناثرة 
والتي  للأطفال،  الحرة  للقراءة  الغد  نه�ضة  مدر�ضة  تقيمها  التي  ال�ضنوية 
في  مناف�ضات  على  الم�ضابقات  وت�ضتمل  طفًل،   80 من  اأكثر  فيها  ي�سارك 
القراءة  اأ�ضلوب  تقيم  تحكيم  لجنة  اأمام  مدر�ضية  غير  كتب  وعر�س  قراءة 

من ج�انب عدة.

مبادرة "خير جليس":

للقراءة،  مبادرة  اإطلق  ببنغازي،  الثقافي  البوري  وهبي  مركز  اأعلن 
تحت �ضعار »خير جلي�س«، التي ت�ضمل طلب المدار�س، وذلك لت�ضجيع ثقافة 
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اأُ�ض�س  وتعليمهم  المختلفة.  الكتب  على  والطلع  المعرفة  ون�ضر  القراءة 
اإلى  القراءة ال�سحيحة، واختيار العناوين التي تنا�سبهم. وت�سعى المبادرة 

تفعيل المطالعة بين الطالب، ودعم فكرة القراءة في االأماكن العامة.

مبادرة »يوم القراءة«:

تعكف مجم�عة من المثقفين واالأكاديميين واالأدباء في مدينة بني وليد 
على تنظيم مبادرة للت�ضجيع على القراءة، تحت عنوان »يوم القراءة«.

اإحدى  داخل  القراء  فيه  يلتقي  ُمعّين  ي�م  تحديد  على  المبادرة  وتق�م 
اأمورهم  واأولياء  بالم�ضاركة  الراغبين  الطلبة  بح�ضور  المدينة  مدار�س 
اكتمال  وبعد  الهادفة،  الق�ض�س  اأو  الروايات  اأو  الكتب  ببع�س  م�ضحوبين 
ليكون  الغالبية  باإجماع  كتاب  باختيار  الم�ضاركون  يقوم  الح�ضور،  قائمة 
محوًرا للنقا�س، بعد تقديم ملخ�س واٍف حوله وقراءته من قبل الم�ضاركين.

حياة«،  »القراءة  ميديا  السوشيال  على  مبادرات 

»تحدي قراءة الكتب الليبية«

با�سم  م�سترك  األف   353 من  اأكثر  بها  الفي�سب�ك  على  �سفحة  هناك 
القراءة، وهناك  وت�ضجع على  ون�ضيطة  فعالة  »القراءة حياة«، وهي �ضفحة 
ثلثة  اإلى  القراء  تق�ضم  الليبية«،  الكتب  قراءة  »تحدي  ا�ضمها  مجموعة 
اأكثر من 14  م�ست�يات )قارئ مبتدئ، وقارئ مت��سط، وقارئ نهم( وفيها 

األف ع�ضو.
كما تعددت اأندية اأ�سدقاء الكتاب في ليبيا، ومنها نادي اأ�سدقاء الكتاب 
المتعددة،  لأن�ضطته  مركًزا  البوري  وهبي  مركز  من  يتخذ  وهو  بنغازي  في 
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ويحر�س على تنمية قدرات القراءة عبر اأن�ضطة متعددة كان منها محا�ضرة 
)ا�ضتراتيجيات  حول  القراءة،  تحدي  م�ضروع  تقود  التي  ميكائيل  لغادة 
القراءة الذكية( على جانب اآخر �ضهدت بنغازي عام 2021م اإطلق مكتبة 
ل�ضتعارة الكتب �ضعًيا لتعزيز القدرات الوطنية لكت�ضاب المعرفة والت�ضجيع 
على القراءة، ويتم ا�ستعارة الكتب عبرها ب�سعر رمزي، وكذلك ت�فر اأماكن 

مريحة للقراءة. 
ال�ساعر  منهم:  القبة؛  مدينة  اأبناء  من  المثقفين  من  مجم�عة  اأقام 
والقا�ضة  ال�ضريف  اأحمد  تميم  والقا�س  الغيثي  ال�ضالحين  حامد  والقا�س 
لتحفيز  للقبة،  الثقافي  المركز  في  للكتاب  نادًيا  اإلخ  ال�سن��سي..  عائ�سة 

الجيل الجديد في المدينة على القراءة بطرق متعددة.

اإن م�شهد القراءة في ليبيا، والمد واعد، يحتاج اإلى:

 - تحفيز قدرات المراكز الثقافية الأداء دورها بتحديثها.
 - اإعادة بناء قدرات المكتبة الوطنية الليبية ب�ضورة معا�ضرة.

 - بناء قدرات متعددة لبناء مكتبة رقمية ليبية.
في  ولت�سارك  اأداءها  تط�ر  لكي  الليبية  الن�سر  لدور  الدعم  تقديم   -  

المعار�س الدولية.
 - تبني الدولة برامج لرعاية الكتاب وبرامج وا�سعة لتحفيز القراءة.
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القراءة في الجمهورية اليمنية
ال يذكر اليمن اإال مقروًنا بالحرب، اأكلت الحرب اليمنية خالل ال�سن�ات 
للقراء  جيًدا  منفًذا  كانت  قلتها  على  هي  التي  العامة  المكتبات  الما�ضية 
 30 في ظل ندرة ن�ضبية للكتب ال�ضادرة حديًثا، فالحرب اأدت اإلى اإغلق 
ا اأو فقدت  مكتبة اإما ب�س�رة كلية اأو جزئية، كما دمر عدد من المكتبات كليًّ

ر�سيدها من الكتب.

هل اليمني يقرأ؟

الدرا�ضات  ثم  الدينية  الكتب  خا�ضة  التراث  لكتب  نهم  قارئ  اليمني 
اليمن  يعانيها  اأزمة  لكن هناك  التاريخية،  والكتب  الروايات  ثم  الإ�ضلمية 
منذ ع�سر �سن�ات وهي ندرة الكتب اأو االإ�سدارات الجديدة العربية والتي تكاد 

تكون منعدمة باللغات الأجنبية، ويظهر ذلك جليًّا في مكتبات الجامعات.
حركة  تقود  الأهلية  المبادرات  من  عدًدا  فاإن  �ضبق  مما  بالرغم  ولكن 
ال�ضاحة  على  مرئية  غير  ب�ضورة  هذا  في  ت�ضاهم  اليمن،  في  القراءة 
وجه  على  القبلية  الأو�ضاط  في  النافذين  للمثقفين  ال�ضخ�ضية  المكتبات 
الخ�ضو�س، والذين �ضارت مكتباتهم ر�ضيًدا للإعارة والقراءة في العديد 
مقاومة  ملمح  وكاأنها  الزدياد،  في  اآخذة  ظاهرة  وهي  اليمن،  مناطق  من 

للحرب وتبعاتها.
في  الأجنبية  والمعاهد  المراكز  مكتبات  اأغلقت  اآخر  جانب  على  لكن 
القراء  احتياجات  يغطي  كان  جانًبا  اليمن  اأفقد  ما  وهو  اأبوابها،  �ضنعاء 
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والباحثين ب�ضورة جيدة، واإذا و�ضعنا اإلى جانب هذا اأزمة الكتاب المدر�ضي 
ومنظ�مة التعليم تنك�سف لنا ال�سع�بات التي ت�اجه القراءة في اليمن.

اليمن تقرأ:

�سفحة  العم�دي  اأ�س�ص محمد  وقد  القراءة؛  المدني حركة  المجتمع  يق�د 
على الفي�ضبوك تحت عنوان »اليمن تقراأ« يتابعها على الأقل 24 األف قارئ، وهي 
تحفز القراءة عبر ت�ساوؤالت مثل: كم �ساعة تقراأ؟ كم كتاًبا تقراأ؟ وعبر م�ساقات 

تحفيزية، وتهدف ال�سفحة اإلى بناء جيل قارئ بين �سن 12 اإلى 28 �سنة.
عبر  الحقيقي  الواقع  اإلى  الفترا�ضي  الواقع  من  تقراأ«  »اليمن  ونزلت 
منت�ضرة  قراءة(  )كبائن  �ضغيرة  مكتبة   50 لديها  �ضار  ثم  متنقلة،  مكتبة 
األف كتاب عبر �ضندوق  اأماكن متعددة، حيث جمعت »اليمن تقراأ« 60  في 

لتبرعات الكتب في مختلف اللغات والمو�ضوعات.
وقد تفاعل ال�سباب اليمني معها عبر جل�سات القراءة والندوات، وه� ما 

اأدى اإلى اعتبارها اأكبر من�سة محفزة للقراءة في اليمن.
الكتاب  من  العديد  وهجرة  اليمنية  الن�ضر  دور  من  العديد  اإغلق  اإن 
والمثقفين، خا�ضة اإلى القاهرة اأثر بال�ضلب على حركة القراءة والثقافة في 
العربية  المعرفة  ات�ضاع  اإلى  اأدى  اليمن  كتًبا خارج  هوؤلء  ن�ضر  لكن  اليمن، 
الهجرة،  م�ساألة  في  االإيجابي  ال�جه  ه�  وهذا  اليمنيين،  والكتاب  باالأدباء 
ا لالأدب  فقد ن�سرت االأديبة اليمنية �سهير ر�ساد ال�سمان كتاًبا ومرجًعا هامًّ
وروؤية  ال�ضردية  التقنيات  الثالثة..  الألفية  في  اليمنية  »الرواية  هو:  اليمني 
العالم« عن دار النابغة في القاهرة، كما ن�ضرت روايات يمنية لقيت انت�ضاًرا 

في القاهرة وبيروت.
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