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 .حممد عبد الرمحن يونسد.  – بقلم

األستاذ اجلامعي هو عماد البحث العلمي واألكادميي، وهو الركن األساس الذي تقوم 

عليه العملية التعليمية يف اجلامعات كلها، وإذا أصبح هذا األستاذ عاجزا عن أداء 

 مته على أكمل وجه، تدّنى مستوى التعليم تدنيا كبريا يف اجلامعات.مه

 ؟فهل يتحّمل األستاذ اجلامعي مسؤولية ضعف التعليم يف الوطن العربي وتراجعه 

إذا كان األستاذ اجلامعي عماد العملية التعليمية فإّنه يتحمل جزءا ال بأس به يف  

ّن هناك أجزاء أخرى كثرية تسهم يف ضعف التعليم وتأخره يف عاملنا العربي، غري أ

ضعف هذه العملية، منها: النظام اإلداري املؤسساتي اجلامعي الذي يتحكم يف بنية 

اجلامعة وعالقاتها وقيمها وسري التعليم فيها، فاجلامعة عندنا يف عاملنا لعربي حمكومة 

عالي، وتؤّخره. مبجموعة من املعايري والضوابط العجيبة اليت تسهم يف ختّلف التعليم ال

إن رئيس أي جامعة عربية أو مديرها يظّن أن اجلامعة ملك له وألبيه ولزوجته وبنيه، 

وعميد الكلية يف هذه اجلامعة أو تلك يعتقد أّن كليته عقار من عقاراته وأمالكه 

اخلاصة، ورئيس أي قسم يف هذه الكلية أو تلك يرى أّنه أهّم عضو فيها، وأّن على 

مه أن يقّدموا له والء الطاعة و االحرتام والتبجيل، وأنه سيد للقسم، مجيع أعضاء قس

وأن القسم ليس إاَل حتفة من التحف الفنّية اليت جيب أن تكون ملكا له، وتعرض 

 ضمن حتفه اخلاصة داخل منزله.
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إّن غياب الدميقراطية وروح احلوار األكادميي اخلاّلق يف جامعاتنا هي من أهم  

عليم اجلامعي العالي عندنا يف مؤسساتنا اجلامعية العامة واخلاصة، أسباب ختّلف الت

وهذا الغياب بدوره يوّلد نوعا من االستبداد الذي متارسه إدارة اجلامعة أو الكلية ضد 

داخل هذا اجلّو يظّل األستاذ اجلامعي قلقا ومتوترا و ، واحد أساتذتها وطالبها يف آن

. وأمام استبداد اإلدارات لتغيري والتطويروفاقدا حلريته، وعاجزا عن اإلسهام يف ا

اجلامعية يف عاملنا العربي تتشكّل يف أعماق األستاذ اجلامعي رغبة عارمة بتقويض هذه 

أن يقابل هذا االستبداد حبوار  اإلدارات، وكراهية دفينة جتاهها، وألنه ال يستطيع

رغبته العارمة  تكون فيه عالقة الند للند هي السائدة، فإنه يكبت، علمي أخالقي

بتقويض هذا االستبداد، وينزوي على نفسه، ويتقاعس يف عمله، و تتعطل طاقاته 

اإلبداعية، وملكاته وقدراته الكثرية على العطاء العلمي واملعرف والبحثي املنّظم، اليت 

اكتسبها بفضل مسريته الطويلة يف البحث العلمي، و بالتالي جيد نفسه عاجزا عن 

 رجاته، وكما ينبغي.العطاء بأعلى د

و مع رغبة اإلدارات اجلامعية العربية بتطويع كل أساتذتها، فإّنها ختلق نفوسا  

مهزومة، وتعّزز يف آن نظاما استبداديا يقوم على تكريس الوشاية والنميمة واألحقاد بني 

 أعضاء هيئة التدريس من جهة، و بني الطالب وبني هؤالء األعضاء من جهة أخرى،

هذه اإلدارات على توظيف جواسيس هلا من الطالب ومن أعضاء هيئة  إذ تعمل

التدريس ـ خسيسي النفوس وصغارها ـ، وداخل هكذا أجواء مسّممة بالوشاية 

، وتتحول إىل كابوس مرعب واألحقاد تصبح اجلامعة أو الكية أشبه بثكنة عسكرية

داد نزعة االستبداد ومن داخل هذه األجواء تز ،مدّمر لنفوس الطالب واألساتذة معا

والتسلط عند مسؤولي هذه اجلامعة أو تلك، وترتاءى أمامهم جمموعة من األوهام والعقد 
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اليت تدفعهم إىل الشّك بكل من حوهلم، وعدم الثقة بأي عضو من ، املرضّية املزمنة

أعضاء هيئة التدريس مهما كان نبيال وخملصا ووفيا، وجبميع املوظفني مهما كانوا 

 أكفاء.

إني أعرف شخصيا عمداء كليات ورؤساء أقسام يف هذه الكليات يف عاملنا العربي، 

فرئيس اجلامعة يعّين عيونا له يف يكّرسون هذه الوضعّية االستالبية املشّوهة، 

جامعته، وعميد الكلية، ورئيس القسم كذلك، وهذه العيون قّلما ترى رؤية نظيفة، 

خل رؤية قاصرة، تنقل بدورها تقارير قاصرة بل ترى األمور كما خيّيل هلا، ومن دا

و هكذا تصبح اجلامعة حقال من التجسس  و كاذبة وملّفقة وكيدية يف معظم األحوال،

والبحث ، والوشايات واملكايد و املؤامرات، بدال من أن تكون حقال لإلبداع والعطاء

 العلمي املوضوعي النبيل.

يبدو من ، لّوث جبميع أنواع اللوثاتو داخل هذا الوسط املشحون بالدسائس وامل 

الطبيعي أن يلجأ بعض أساتذة اجلامعة ـ ضعيفي النفوس ـ إىل قبض الرشاوى من 

الطالب، ألن إدارة هذه اجلامعة أو تلك حطّمت فيهم كل نربة اعتزاز وكرامة وكربياء 

والبحث نظيفة، فانهاروا مثل نظام هذه اجلامعة، واحنرفوا عن طريق املعرفة و الفضيلة 

العلمي املبدع، إىل طريق الرشاوى والفساد والصغائر يف أحيان كثرية، إضافة إىل 

احنرافات األساتذة مع طالبهم، و خباصة مع طالباتهم، إذ تدّنى مستوى احلس 

األخالقي واجلمالي عندهم، و ضعف الوازع الديين واألخالقي لديهم، ليتورطوا يف 

شبه جنسّية حمرمة مع هاته الطالبات، واألدلة الرشاوى، ويف عالقات جنسّية أو 

كثرية جدا وواضحة يف كثري من اجلامعات العربية. يضاف إىل ذلك أّن بعض أساتذة 

اجلامعة متخّلفون علميا ومعرفيا، و ال حياولون تطوير قدراتهم العلمّية، فبعد أن 
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ال هناك ـ وبطبيعة احل حيصلوا على شهادة الدكتوراه ال يقرأون كتابا واحدا

يكتبون حبثا واحدا، بل يلقنون طالبهم مما بقي يف ذاكرتهم من معارف و ال، ـاستثناءات

 سابقة.

وهناك ظاهرة أخرى خطرية تسهم يف ختّلف التعليم العالي يف وطننا العربي، وهي   

جلوء بعض أساتذة اجلامعة إىل السرقات األدبّية، إذ يسطون على أحباث غريهم، 

ائهم. و يف ظّل هكذا أجواء يطفو على السطح األستاذ اجلامعي اهلزيل وينشرونها بأمس

علميا، غري املعطاء، و يرتاجع األستاذ اجلامعي املبدع الباحث النشيط، ويصاب 

 باخليبة و اإلحباط.

إّن تدني مستوى التعليم العالي يف وطننا العربي يرتبط جدليا ببنية اجملتمعات  

وأخالقيا واقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، فإذا كانت بعض  العربّية املعاصرة سياسيا

اجلامعات العربية تقّدم إىل أعضاء هيئة التدريس فيها رواتب مغرية تكفيهم متطلبات 

من مأكل ومشرب وملبس ونفقات عديدة، فإّن كثريا من اجلامعات األخرى ، احلياة

رورية، فكيف بالكمالية تقدم هلم رواتب هزيلة ال تسّد أبسط حاجاتهم احلياتية الض

الرتفيهّية؟ ويف ظّل هكذا رواتب هزيلة ال يستطيع األساتذة شراء املصادر واملراجع اليت 

ختدمهم يف أحباثهم، وال يستطيعون التواصل العلمي مع ما تفرزه معطيات احلضارة 

اجلديدة يف أفقها املعريف و احلضاري، ومن هنا يلجأ بعض ضعاف النفوس من األساتذة 

إىل قبول الرشاوى بأشكاهلا كافة، غري أنه ينبغي القول أن هناك بعض األساتذة ـ 

ومهما عّلت رواتبهم ـ يقبلون الرشاوى دون خوف و ال وجل ال من عقوبة وظيفية، و ال 

من اهلل عّز وجّل يوم لقاء وجهه األعظم، وقبوهلم هذا يسهم بدوره يف تكوين جيل من 

ور، عديم االكرتاث بالدراسة والبحث، والتحصيل الطالب عابث، ال مبال، مغر



 

6 

العلمّي، فإذا كان هذا الطالب أو ذاك قادرا على النجاح يف مقرر ما من املقررات 

الدراسّية عن طريق شراء ذّمة األستاذ اجلامعي وضمريه املهين، فلماذا يتعب نفسه 

 بالبحث والتحصيل العلمي املعريف؟

، ربية بأفضل من األستاذ اجلامعي، بل هو أسوأ منهوليس الطالب يف جامعاتنا الع 

ألنه من داخل الوسط االستبدادي املكّرس يف هذه اجلامعة أو تلك يلجأ هذا الطالب إىل 

أساليب غري نظيفة للحصول على الدرجة والنجاح من دون أي جهد علمي أو معريف، 

إذ يلجأ إىل الغّش يف االمتحانات، وبأساليب مبتكرة وحديثة، وحيّول نفسه من طالب 

األحيان، إذ يقوم بتهديد األستاذ اجلامعي، إن قام  علم ومعرفة إىل بلطجي يف بعض

هذا األخري برتسيبه يف مادته، ويلجأ بعض ضعاف النفوس من أساتذة اجلامعة إىل أن 

يشكلوا حوهلم عصابة من الطالب السيئني املتخلفني علميا، و الفاشلني دراسيا، 

جيا، أو رؤية أو تصورا وحيثونهم على إيذاء زمالئهم الذين خيتلفون معهم فكريا أو منه

للحياة والكون والعامل، وجييزون ألنفسهم يف بعض األحيان أن يكونوا ضيوفا ثقالء على 

موائد هؤالء الطالب، ويتورطون يف نقل ما يدور يف اجتماعات أقسامهم هلؤالء الطالب، 

بل يبلغ بهم االحنطاط األخالقي إىل قبول أبسط رشوة من هؤالء الطالب، كأن تكون 

مبالغ مالية، أو وجبات طعام تنقل إىل منازل هؤالء األساتذة سرا أو علنا، ويعمل بعض 

هؤالء األساتذة أحيانا على تسخري هؤالء الطالب كأن ينقلونهم وزوجاتهم وأوالدهم من 

 مدينة إىل مدينة بعيدة أخرى، وذلك بسياراتهم اخلاّصة.

عربي أن هناك بعض اجلامعات العاملية و يسهم يف ختّلف التعليم العالي يف الوطن ال  

العربية املعروفة، تعطي درجات املاجستري و الدكتوراه لغري مستحقيها، أو  ،األجنبية

تبيع هذه الشهادات أحيانا للطالب العرب، فيعود هؤالء الطالب إىل بلدانهم بأحباثهم 
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م، فكيف هلم أن املسروقة أو املزّورة، ليصبحوا أعضاء هيئة تدريس يف جامعات بلدانه

وهؤالء يفتقدون إىل املعارف ، يسهموا يف تطوير التعليم العالي؟ إن فاقد الشيء ال يعطيه

األساسية و الضرورية يف ختصصاتهم العملية ألنهم أخذوا شهاداتهم بطرق ملتوية وغري 

 شرعّية.

ومن أهّم أسباب ضعف التعليم العالي يف جامعاتنا العربية وتراجعه أن هذه  

جلامعات ال تقيم ميزان العدل واملساواة بني أعضاء هيئة التدريس، إذ تقّرب هذه ا

اجلامعات املوالني هلا و املطّبلني، والنافخني بأبواق رؤساء اجلامعات و عمداء الكليات 

ورؤساء األقسام، وتبعد مجيع املنتقدين هلا، باعتبارهم معارضني، و تتهمهم باملشاغبني 

 ملشاكل، وباملارقني عليها.أحيانا، وبأصحاب ا

ومما يسهم يف ختّلف جامعاتنا العربية علميا ومعرفيا ضعف إمكانيات البحث  

العلمي يف هذه اجلامعات، وتدني مستوى بعض الدوريات اليت تصدرها كليات هذه 

اجلامعات، وعدم املساواة والعدل يف نشر األحباث األكادميية احملكمة، إذ تنشر هذه 

حباثا علمّية للمقربني من هيئة حترير هذه الدورية أو تلك على الرغم من الدوريات أ

هشاشتها املعرفية، ومتنع من النشر أحباثا قد تكون أهم بكثري من تلك املنشورة اليت 

كتبها أعضاء هيئة حترير موالني لتحرير هذه الدورية أو تلك، وإذا كان حتكيم البحث 

روح أكادميية نبيلة، تقبل اآلخر بفكره املتغاير العلمي حيتاج إىل أمانة ونزاهة و

واملتباين انطالقا من تغاير الثقافات وتباينها نفسه، فإن كثريا من أعضاء هيئة التحكيم 

يف هذه الدورية أو تلك سرعان ما يستنفرون عداواتهم الشخصية أو حساسياتهم القبلية 

عرفية، فيعمدون زورا وبهتانا ضد كاتب البحث الذي خيالفهم يف آرائهم وتوجهاتهم امل

إىل رفض البحث، ويضعون فيه ألف عيب، ليس ألن فيه أخطاء منهجية، بل ألنهم 
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يعادون صاحبه فكريا وأحيانا قبليا وبدويا، مع العلم أن هذا البحث قد يكون متميزا 

وكاشفا لكثري من القضايا اليت مل تبحث بعد. فكيف يتطور البحث العلمي ويكون قادرا 

 لى خدمة اجملتمع واملعرفة يف ظّل أوضاع كهذه؟!ع

يضاف إىل ذلك أن كثريا من رؤساء األقسام يكافئون األساتذة الذين يكتبون هلم 

تقارير رمسية ضد زمالئهم، بأن ينقصوا هلم من نصابهم التدريسي كأن يعطوا ساعات 

ت العام الذي بأنفسهم عن السقوط يف مستنقع اللوثا أقل من زمالئهم الذين يرتفعون

 يدور يف دهاليز األقسام وأروقتها.

ومما حيّول بعض جامعاتنا وكلياتنا يف العامل العربي إىل قالع من االستبداد والظالم  

هو عدم االنتخابات الدميقراطية لرؤساء اجلامعات وعمداء الكليات ورؤساء األقسام، إذ 

ّية عليا، تصوغها األحزاب يرتّبع هؤالء كراسي املناصب اإلدارّية بقرارات خارج

السياسية أحيانا، أو الوزراء أحيانا أخرى، أو اجلهات األمنية التابعة لسلطة الدولة 

نفسها أحيانا أخرى. وهذه التعيينات اخلارجية ال تدفع إىل هرم املناصب اإلدارية 

تدفع اجلامعية األكفاء من األساتذة املتميزين عقال وحكمة ومعرفة وحبثا جادا، بل قد 

بعض األشخاص غري املوهوبني وغري اجلديرين إىل مثل هذه املناصب، تأسيسا على 

عالقات شخصّية عائلية أو قبلية أو طائفية أو بدوية، ال عالقة هلا بأي قيمة علمية أو 

 حضارية أو أكادميية. فكيف ال يتخّلف التعليم العالي عندنا؟

د التعليم يف أّمة من األمم خّتلفت هذه هناك مقولة تؤّكد أنه إذا فسد القضاء وفس 

وشّوه هذا الفساد معظم عالقات اجملتمع اإلنساني ألنها تقوم على الظلم ، األمة

واالستبداد واجلهل، وعّدت هذه األّمة يف عداد الدول املتخّلفة حضاريا ومعرفيا. 

، وال خيّرج طالبا والتعليم العالي يف عاملنا العربي، يف بنيته العميقة، وتركيبته هو فاسد
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أكفاء متميزين، بل هزيلني علميا، غري قادرين على اإلسهام يف تطوير جمتمعاتهم 

 اإلنسانية، فعلى سبيل املثال ال احلصر لو أجرينا سربا موضوعيا عادال جملوعة الطالب

لوجدنا أّن معظم هؤالء الطالب ال  ـ خرجيي بعض أقسام اللغة العربية يف جامعاتنا ـ

قراءة سطر واحد بشكل سليم، وال يعرفون قراءة بيت شعري واحد قراءة  يعرفون

سليمة، و لوجدنا أن معظمهم ال يعرف إال القليل القليل من قواعد النحو واإلمالء، 

والرتكيب األسلوبي والبالغي، فقد سألين أحد الطالب يف السنة الثالثة من التعليم 

ىل الكلية، فلماذا تكو ن الكلية جمرورة العالي السؤال التالي: إذا قلنا: ذهبت إ

 بالكسرة؟ وتأكدت أن الطالب ال يتساءل من باب السخرية، بل هو جاد يف سؤاله.

و يضاف إىل ذلك ظاهرة مهمة جدا، وهي: حينما تعلن وزارات التعليم العالي يف  

 عاملنا العربي عن مسابقات لتعيني أعضاء هيئات تدريس جدد يف جامعاتها، و تضع

شروطا جيب أن حيققها هؤالء األعضاء حتى يصار إىل تعيينهم، فإن القائمني على هذه 

التعيينات ال يراعون أي جانب من جوانب العدل واحلق واملساواة يف اختيار األعضاء 

األكفاء، وال يعينون من يستحق التعيني حقا، بل تتدخل الوساطة واملعارف الشخصّية 

 النظيفة يف هذه التعيينات، وتعمل جلان االختبار على واحملسوبيات والعالقات غري

خرق هذه الشروط وتهميشها، وتعّين من ال يستحق، وتبعد اجلديرين واملتميزين علميا 

ومعرفيا. ومن هنا نفهم ملاذا متتلئ جامعات العامل األوروبي والشرق آسيوي وأمريكا 

ف يف جامعات بلدانهم. إن باألساتذة العرب الكثريين الذين مل حيصلوا على وظائ

جامعاتنا العربية تهامجهم بضراوة وترفض أن تعطيهم الفرصة لكي يبدعوا ويطّوروا 

جمتمعاتهم، يف حني أّن جامعات العامل األخرى حتتضنهم، و تستفيد من خرباتهم، 

 ويفيدوا طالبهم بتيمز.، وتعّد هلم كل الظروف املناسبة لكي يبحثوا بتميز، ويبدعوا
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لتعليم العالي يف جامعتنا فاسد بامتياز، ويسهم يف فسادة اجلامعة واألستاذ إن ا 

اجلامعي والطالب، والبنية االبستيمولوجية جملتمعاتنا العربية، فكرا وثقافة وسياسة 

  واقتصادا، وباستثناءات جّد طفيفة.

 

 


