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االختالالت  من  للعديد  عاكسة  واملظاهر،  األشكال  متعددة  اجتامعية  مشكلة  األمية 
والدالالت املجتمعية، صحيح أهنا مرادفة لعدم القدرة عىل القراءة والكتابة، وصحيح أيضا أن 
تأثرياهتا السلبية تتجاوز حدود الفرد إىل املجتمع بل إىل الدولة ككل، وصحيح كذلك أهنا ترتبط 
يبقى جوهر  اقتصادية وتنموية بشكل رئييس، ولكن  تعاين من مشكالت  التي  النامية  بالدول 
املشكلة يف فلسفة ورؤية الدول لعملية بناء اإلنسان ومقومات هذا البناء وركائزه، بالقدر الذي 

يمكنه من تفهم الدور املجتمعي واإلنساين وفلسفة حياته.

عندما اعترب طه حسني “التعليم حق للناس مجيعا كاملاء واهلواء” مل يقرصه عىل كونه حق من حقوق 
اإلنسان، بل ذهب ملساواة هذا احلق باحلياة، بام يعني أنه أبعد من جمرد احلق يف العيش، أو حتى حتسني 
األمية  من  يعانون  مرص  سكان  ربع  نحو  يعيشه  واقع  عن  للتساؤل  يقودنا  ما  وهو  املعيشة،  جودة 
األبجدية، وأمهية الوقوف عىل تأثرياهتا املمتدة، وما تنتجه سواء بشكل مبارش أو غري مبارش من أميات 

متعددة ومشكالت وحتديات جمتمعية وتنموية وحضارية.

متالزمة األميات األخرى مع األمية األبجدية واضحة، ويمكن حتديد مسئولية األخرية عىل إنتاجها 
لباقي األميات وتداعياهتا وامتداداهتا ملستويات أخرى من املعرفة والثقافة العامة، لكن يبقى جوهر 
التي  املعرفية للمجتمع املرصي، وحتديد مواطن الضعف  بالقدرة عىل رسم اخلريطة  املشكلة مرهتًنا 

إرث األمية وبناء الوعي
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للفرد  املعيشة  أسلوب  وتطوير  والتقدم،  احلياة  بمتطلبات  واإلدراك  الوعي  تعكسها مشكلة ضعف 
املتصلة  التي تولد بدورها سلسلة من احللقات  الثقافية  واملجتمع. وهو ما يتجىل بوضوح يف األمية 
ألنواع متعددة من األميات النوعية اخلاصة بالصحة والبيئة والقانون والسياسة والتكنولوجيا .. إىل 
املواطنني يف جمتمع وعامل  معيشة  لتحسني  الرضورية  املعرفة  العاكسة الفتقاد  األميات  من  ذلك  غري 

يتحدد موقعهم فيه بقدرهتم عىل اإلملام بسبل املعرفة.

حتديد األمية األبجدية وحرصها يف ربع السكان ـ رغم كرب العدد، ورغم اجلهود احلكومية وغري 
احلكومية التي تبذل يف خفض هذا الرقم ـ ال ترتجم وال تشخص أبعاد األمية وتأثريات عدم املعرفة 
العدد من  نسبة كبرية  من هذا  فباإلضافة خلروج  املجتمعي،  والتقدم  التنمية  والوعي عىل مسارات 
حركة املجتمع وتطوره، ودفعها لرتاجع وضعف البناء االجتامعي، وعدم اهتاممها بالتعليم )ألسباب 
للعقل  احلاكم  والسياق  احلاضنة  بالبيئة  تتعلق  وجوهرية  هامة  قضية  إىل  تشري  أيضا  فإهنا  متعددة(، 
وحدود إعامله وعالقته بالفكر والسلوك، فكثري من أزماتنا واختالالتنا املجتمعية ترتبط بأزمة الفكر 
واملعرفة بقدر أكرب من عدم القدرة عىل القراءة والكتابة، فإعامل العقل يعني تعزيز الرشادة الفكرية 
يف قضايا مثل األمية الدينية واألمية الثقافية عىل سبيل املثال. صحيح أنه يمكن النظر لتلك األميات 
من مداخل أخرى أضيق وأكثر مبارشة، ولكنها تبقى قارصة عن حتديد األسباب التي تطرحها هذه 
االجتامعي،  االستعالء  أم  باإليديولوجية  أم  املطلوبة  باملعرفة  أم  بالفكر  تتعلق  مشاكل  من  القضايا 
املنظور  وسيادة  والتمييز  والالمساواة  التعصب  مثل:  سلبية،  قيم  ترسيخ  عىل  مسئوليتها  وحدوده 

األحادي للقضايا والتمحور حول الذات للتفسري.       

ومستوياهتا  بأنواعها  األمية  تعكسها  التي  املجتمعية  التكلفة  عن  مبدئي،  لتساؤل  يقودنا  ما  وهو 
املختلفة، وحدود القدرة عىل حتملها، وإمكانية ختفيضها إىل احلدود املقبولة، والوقوف عىل تأثرياهتا 
عىل حركة املجتمع وعالقته بالدولة.. ولذا تبدو أمهية بناء اخلريطة املعرفية للمجتمع املرصي بحيث 
ال تقترص عند حدود التشخيص وحتديد املالمح والوقوف عىل مواطن الضعف، بل تستهدف أيضا 
منها  احلد  سبل  حتديد  إمكانية  ثم،  ومن  وثقافيا،  واجتامعيا  اقتصاديا  التداعيات  تلك  تكلفة  حتديد 
لتحقيق البناء والتقدم عىل مستوى الفرد واملجتمع والدولة، ووضع السياسات والربامج واإلجراءات 
القادرة عىل تغيري هذا الواقع بعد دراسة وتقييم جتارب التنمية السابقة بشكل عام، وبرامج حمو األمية 

بشكل خاص.

وهنا يمكن التأكيد عىل جمموعة من النقاط والدالالت االرتباطية، نذكر منها:

1ـ النقلة احلضارية التي نحتاجها، ترتكز باألساس عىل اجلهد املعريف املطلوب بذله، ملواجهة اهلوة 
الساحقة التي تفصلنا عن البدء يف إعادة تشكيل السياق والبيئة احلاكمة للرؤية احلضارية واملستقبلية 
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اإلرادة  وحتفيز  الوعي  وتشكيل  املعريف  للبناء  الدافعة  األطر  من  مجلة  عرب  وذلك  املرصية،  للدولة 
السياسية واالجتامعية للتحرك كمواطنني وجمتمع ودولة مًعا. 

2ـ تدفع األمية بأنواعها املتعددة، السيام األمية األبجدية، اإلنسان نحو سلسلة من احللقات املقيدة 
لقدرته عىل التطور وحتقيق حياة كريمة له وملجتمعة، بل إهنا قد تؤدي إىل وقوعه يف أرس حلقة مفرغة 
وتراخيه  ضعفه  نتيجة  واإلعامر  البناء  يف  الرغبة  مقومات  من  للكثري  بافتقاده  املكان،  يف  احلركة  من 

وقبوله باألمر الواقع.  

3ـ األمية أمن قومي، هبذا املعنى املبارش سعت جملة أحوال مرصية يف هذا العدد للتعامل مع األبعاد 
املختلفة لألمية األبجدية وأنواعها ومستوياهتا املتعددة، فضعف خطوات النجاح، وعدم القدرة عىل 
حصار أبعادها االجتامعية، ساهم يف جعلها مشكلة قومية، تلقى بظالهلا عىل الكثري من القضايا ذات 
“فقر الفكر” سامهت يف تعميق اهلوة الفكرية والقدرة عىل بناء جمتمع ودولة  األبعاد الفكرية، فحالة 

حديثة.

4ـ األمية واملكانة االجتامعية، تشري إىل انخفاض التكلفة االجتامعية لألمية األبجدية بسبب انقالب 
اهلرم االجتامعي الذي شهدته مرص يف أواخر السبعينيات من القرن املايض، مع االنفتاح االقتصادي 
غري املنظم، وتغري منظومة العرض والطلب، وارتباط املكانة االجتامعية بمستوى الدخول، وتراجع 

أمهية التعليم الذي مثل يف مراحل سابقة سبيال للرتقي االجتامعي.

5ـ األمية والتعليم، هذه املتالزمة تتطلب وجود نموذج تعليم مرصي وطني، يتجاوز حالة التمييز 
االجتامعي الراهنة، التي تبدأ من مراحل رياض األطفال )أو إل كي جي( ويفرضها تعدد أشكال التعليم 
ما بني تعليم دويل وأجنبي وخاص وحكومي وأزهري، فضال عام يفرزه هذا التعدد من ثقافات متنوعة 
ونامذج  ال تعكس الثقافة الوطنية وال املنظومة األخالقية وال الفلسفة احلاكمة للتعليم املرتبطة بركائز 
بناء اإلنسان املرصي، وال تساهم يف تشكيل وجدان الشباب ورؤيتهم للعديد من القضايا، مثل: اهلوية 
واالنتامء والوطن والدولة واملجتمع واألرسة، بل إهنا متتد إىل أحالم اهلجرة واالغرتاب، وهى حتديات 
يمكن تلمسها بوضوح يف األجيال الشابة، مثل جيل z )الذي تناولته أحوال يف عدد 78(، وىف الفجوة 
اجليلية، وىف الفجوة داخل اجليل الواحد وهى األخطر ألهنا تتطلب رؤية وسياسات تراعي هذا التباين، 
وتلك الفجوة التي ال تقترص عىل التعليم وال الثقافة املعرفية وال األبعاد االقتصادية واالجتامعية، بل 

متتد للمنظور الذايت للمستقبل وطبيعة الدور واملسئولية جتاه املجتمع والدولة.

يف  الفقراء  من   %70 كون  إىل  تشري  التي  التقديرات  مع  واضحة  تبدو  الفقر،  ومتالزمة  األمية  6ـ 
مرص )من أصل نسبة الفقر عىل مستوى اجلمهورية 29.7%( مل حيصلوا سوى عىل تعليم ابتدائي عىل 
األكثر، وكون أكثر من ثلث األميني فقراء، وإذا ما أضفنا دورمها )ضمن أسباب أخرى( يف الزيادة 
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نفس  األمية هي عرض وسبب يف  أن  لنا  األخرى، التضح  االجتامعية  القضايا  السكانية وعدد من 
الوقت للكثري من املشاكل املجتمعية، وإهنا متثل بتلك املتالزمة حلقة يف سلسلة من احللقات التي حتد 

من حركة املجتمع ودرجة متاسكه وقدرته عىل التطور والتقدم.  

7ـ  حمو األمية وجتربتها عرب ثامنية عقود تقريبا )صدور أول قانون ملحو األمية عام 1944( تشري 
إىل كثري من الدروس واخلربات الواجب تقييمها، فضال عن استخالص الدروس املستفادة، السيام 
تلك املتعلقة باالرتداد لألمية، وحجم التأثري واملتغريات املجتمعية العميقة، وربطها بمقومات التنمية 

والبناء، كحوافز دافعة لتعظيم إمكانيات املواطنني وقدرهتم عىل املشاركة يف البناء.   

األمية تبدأ كمقدمة وبداية حلياة اإلنسان وتفرض إيقاعها وفلسفتها عىل املجتمع، من خالل تراجع 
حافة  عىل  وتضعه  باملجتمع  ترض  متعددة  ومظاهر  بأشكال  وتنتهي  والوعي،  والعلم  املعرفة  قيمة 
املخاطر، بعد أن يغلب علية التمحور عىل الذات وغلبة القيم املادية كمنهاج حياة، ليبقى طوق النجاة 
األمية  دواعي وحمفزات  وتفكيك  والوعي  الوجدان  تغذية  اإلنسان وقدرهتا عىل  بناء  بعملية  مرهتن 

وحتديد مظاهرها املتعددة وإدراكاهتا ومستوياهتا وأنواعها.

الذي  التكنولوجي  السيام  التطور،  إيقاع  وتسارع  وتطورها،  احلياة  وتعقد  تزايد  أضفنا  ما   وإذا 
فرض إيقاعه وأسلوبه عىل احلياة يف كافة جماالهتا. يبقى مرتكز التقدم والتطور ومواجهة االختالالت 
دورها  استعادة  عىل  قادرة  عرصية  مرصية  شخصية  صياغة  إلمكانية  حمددا  البنائية،  االجتامعية 
واألخالق  والقيم  والثقافة  املعرفة  امتالك  عىل  وقدرته  املرصي  اإلنسان  عظمة  وتأكيد  احلضاري، 

الدافعة للعلم والعمل واإلبداع، إذا ما توافر املرشوع احلضاري.

د. أمين السيد عبد الوهاب


