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 بین "اقرأ - أنت في الشارقة"، وأمة اقرأ التي ال تقرأ....بقلم د. غسان شحرور * 

    أمة اقرأ قلما تقرأ، بل إنھا األقل إنتاجاً للكتاب بین شعوب العالم، إذ أن أي دولة

أوربیة صغیرة تنتج سنویاً من الكتب أكثر من البالد العربیة مجتمعة، وھذا یعود إلى
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ضعف ما یسمى "بثقافة الكتاب" بسبب انتشار األمیة وأسباب عدیدة أخرى أذكر

منھا ضعف نظام التعلیم األساسي، وقوانین حمایة الملكیة الفكریة، وصناعة الكتاب

والنشر بشكل عام، وغیرھا كثیر وكثیر. وھناك عامل ثقافي آخر نجده في مجتمعاتنا

العربیة وھو عدم تواجد كتب في بیوتنا، نتیجة عدم انتشار عادة القراءة والمطالعة

بین األھل، فینشأ أطفالنا في بیئة تكاد التعرف دورا للكتاب في حیاتھم الیومیة.  

     وألھمیة الكتاب في حیاة الشعوب، ودوره في ازدھار المعرفة، تسعى

المجتمعات إلى نشر وتعزیز ثقافة الكتاب حتى في المجتمعات كثیرة القراءة، والتي

تحترم الكتاب، وتنتج الكتاب، وذلك للمحافظة على ھذه الثقافة، وتنمیتھا رغم

االنتشار الھائل للكتاب اإللكتروني، لذلك یشدد برنامج التعلیم في كل مراحلھ على

الكتاب وأھمیتھ، ویدعم المجتمع المكتبات العامة في األحیاء، ویدعم المؤلفین ودور

النشر والتسویق، وغیرھا، لتعزیز صناعة الكتاب المجتمعیة، في كل مراحلھا،

باإلضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني العدیدة في ذلك، وھنا، الزلت أذكر

Little Free" منظمة المكتبات الصغیرة المجانیة" في الوالیات المتحدة األمریكیة"

Libraries"،  التي تعمل على تأمین الكتب وتبادلھا مجانا، السیما في األحیاء التي

تحتاجھا، وتقیم فعالیات دوریة ثقافیة متنوعة، یدیرھا متطوعون من أبناء المجتمعات

المحلیة، من أجل تعزیز حب المطالعة لدى الناس جمیعاً، وتشجیعھم على اقتناء

الكتب وتبادلھا بعد قرائتھا. 

     عربیاً، تواصل "مدینة الشارقة للخدمات اإلنسانیة" دورھا الریادي في دعم

وتعزیز "ثقافة الكتاب"، من خالل  فعالیاتھا الثقافیة، السیما "مھرجان الكتاب

المستعمل" الذي ینظم سنویاً، رافعاً شعار "امنح كتابك حیاة جدیدة"،  ویكتسب

المھرجان أھمیة خاصة العام القادم 2019، ألنھ یتزامن مع احتفالیة "الشارقة

عاصمة عالمیة للكتاب"، ھذه االحتفالیة الثقافیة السنویة التي بدأت عام 2001
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عندما أقرتھا (منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة)  "الیونیسكو". وفي كل

عام تقوم "الیونسكو"، و"الرابطة الدولیة للناشرین" و"االتحاد الدولي لجمعیات

ومؤسسات المكتبات"، باختیار عاصمة عالمیة للكتاب لمدة عام واحد اعتبارا من

23 نیسان / أبریل من كل عام، وقد تم اختیار "الشارقة" للعام 2019 بناء على

توصیة اللجنة االستشاریة لالتحاد الدولي لجمعیات المكتبات. 

      مع شعار االحتفالیة، "اقرأ - أنت في الشارقة"، یركز برنامجھا الذي ینتظره

المثقفون والكتاب، وعشاق الكتاب العرب، على ستة مواضیع أو تحدیات، في غایة

األھمیة، ھي الشمولیة، والقراءة، والتراث، والتوعیة، والنشر، واألطفال. ومن بین

الفعالیات األخرى سیعقد مؤتمر حول حریة التعبیر، ومسابقة للشعراء الشباب،

وورش عمل إلنشاء كتب "برایل"، فضال عن العدید من الفعالیات الثقافیة لسكان

"الشارقة" وباقي اإلمارات متعددي األعراق. 

   نعم، ماانفكت "الشارقة" تلھمنا بمبادراتھا وإسھاماتھا، اإلنسانیة، والثقافیة، العربیة

واإلسالمیة، حقاً إنھا عاصمة األمل بمستقبل أفضل في زمن تسود فیھ قیم الترف

واللھو واالستھالك.     

  "عرفتھم" ...زاویة ثقافیة یكتبھا   د. غسان شحرور
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