
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chibani.mosbah@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. مصباح الشيباني 
 

 

 أستاذ باحث في علم االجتماع 

 تونس

 

 حفریات سوسیولوجَیة في األمیة األکادیمیة العربیة

 قراءة في کتاب "األمیة األکادیمیة في الفضاء الجامعي العربي" 

للدکتور علي أسعد وطفة   



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)501( 

 حفریات سوسیولوجَیة في األمیة األکادیمیة العربیة 

 قراءة في کتاب "األمیة األکادیمیة في الفضاء الجامعي العربي"  

 للدکتور علي أسعد وطفة 
 

 

 

 

 المقَدمة:  -1

ال شّك أن علم االجتماع من العلوم اإل�سانية األك�� قدرة ع�� إنتاج املقار�ات النظر�ة وتطو�ر املفاهيم  

العلمية، فهو ينطلق دائما من زاو�ة نقدية وأخالقية إ�سانية �� دراسة الظواهر االجتماعية و�عر�ة مختلف  

"آالن    مثلما بّ�نولوجية �� دراسة أية ظاهرة  إن املنطلق امل���� للمقار�ة السوسي زواياها وأ�عادها ا�خفية.  

 توران"، ليس ما هو ماثل أمام أعيننا، بل ما هو مخفي باستمرار. 

األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي:  ضمن هذه القاعدة السوسيولوجية العامة، يتن�ل كتاب:  

للمفكر السوري والباحث املتم�� ا�ختص ��   1م�اشفات نقدية �� ا�جوانب ا�خفية ل�حياة ا�جامعية"

والتعليم   ال��بية  اجتماع  الّدكتور  علم  وطفةاألستاذ  أسعد  ومن    ع��  الفكر،  أعالم  أبرز  من  �عد  الذي 

غزارة   مستوى   �� كذلك  بل  فحسب،  الّنقدية  كتابا��م  نوعّية  مستوى   �� ال  املتمّ��ين،  العرب  الباحث�ن 

 جتماع عامة ،و�� علم االجتماع ال��بية والتعليم خاصة. منتوجهم العل�ي �� حقل علم اال 

�عت�� هذا الكتاب تتو�جا ملئات األعمال واألبحاث السابقة لل�اتب، فهو نص أو "درس" �� أسلوب التفك��  

أوال، و�� إحدى ال�جاالت "ا�خفية" املل��بة ال�ي �عيشها جامعاتنا العر�ية، مثلما �عيش أمتنا العر�ية حالة  

املواضيع    غليان أبرز  من  �عد  العر�ية  جامعاتنا  فأزمة  األخرى.  ا�جتمعية  وحقولها  مستو�ا��ا  مختلف   ��

 ونقًدا.  ف�ح بداها��اواإلش�اليات ا�حارقة ال�ي تحتاج إ�� النبش ف��ا، و"
ً
 " كما يقول ع�� حرب: �عر�ة

ف ع�� �عض ما ورد ��  سوف نحاول �� هذه الدراسة املتواضعة وضمن حدود املالمسة املن�جية، أن نق

ف العميق، ونحن ع�� يق�ن أن بنية النص وهي�لتھ النقدية وأرضيتھ املفاهيمية ال تحتاج إ�� من  
ّ
هذا املؤل

زمن    �� املضيئة  اإلنتاجات  من  فهو  لقراءتھ،  والتحف��  اإلضاءة   �� املساهمة  زاو�ة  من  إال  آثارها،  يتعقب 

الكت  هذا  املظلمة.  العر�ية  املعرفية  ا�حقل  العتمة  يمتلكھ  ما  حول  "النخبوّي"  وتمثلنا  وعينا  استفز  اب 

الروح   ضمن  تندرج  أ��ا  شك  ال�ي ال  األسئلة  عديد  طرح  إعادة  إ��  ن��نا  فقد  ذاتھ.  ا�جام�� عن  األ�ادي�ي 

 
سعد وطفة،  -1

ٔ
كاديمية في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفية للحياعلي ا

ٔ
مية اال

ٔ
، مركز ة الجامعيةاال

 . 2021دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، 

 د. مصباح الشیباني
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حول   واملعرفة  العلم  أهل  تمثالت  مراجعة  ضمن  ينخرط  نّص  فهو  السوسيولو��؛  للفكر  اال�ستيمية 

ومع املن�جية  " كفاءا��م  مالمح  وراءها  تختفي  ال�ي  األ�اديمية  األ�اديميةاي��هم  التدم��ية  األمية  وآثارها   "

   واختالال��ا النسقية والذاتية ال�ي لم تخطر ببال أغلبي��م!

�عت�� قضية "األمية األ�اديمية" إحدى أهم مفارقات أزمة املشهد األ�ادي�ي والعل�ي �� جامعاتنا العر�ية.  

رها �� فضاءاتنا ا�جامعية، أ��ا بقيت من القضايا املس�وت ع��ا ع�� الّرغم  ولعل من أسباب تراكم
ّ

ها وتجذ

ل أحد مظاهر التخلف املعر��، وعالمة دالة ع�� اال��يار األخال�� والثقا�� �� مجتمعنا العر�ي  
ّ
من أ��ا تمث

  �� واالجتماعية  السياسية  القوى  جميع  حاولت  لقد  ال�اتب،  يذكر  ومثلما  عاّم.  العر�ية  �ش�ل  منطقتنا 

تكريس هذه ا�حالة املرضية ال�ي أفرغت جامعاتنا العر�ية من دورها االجتما�� والثقا�� والتنموي، وعّززت  

املشهد    �� املتحكمة  القوى  فهذه  النقدي.  التناول  عن  و�عيدا  التداول،  خارج  جعل��ا  بل  الظاهرة،  هذه 

كال��ا إ�� تابو محّرم، يمنع تناولھ وتداولھ بل ح�ى التعلي�ي العر�ي، حولت التفك�� �� هذه املؤسسات ومش

 . 1التفك�� فيھ"

 : أوال: في منظومة األمیة المستحدثة أکادیمیا  -2

الستيعاب   ومعرفيا  نفسيا  القارئ  ��يئة  إطار  و��  الظاهرة،  هذه  لدراسة  التمهيدي  املدخل  مس��ل   ��

إرثنا العر�ي ضمن دراسات علم االجتماع، طرح  إش�الية الكتاب ال�ي �عت�� من الهواجس البحثية النادرة ��  

  �� أمية  وجود  عن  الّسؤال  طرح  مشروعية  مدى  أهّمها:  من  "ال��اجيدية"،  األسئلة  من  مجموعة  الباحث 

 العلم، ولدى العلماء �� جامعات يف��ض ف��ا أن تدفع العلم إ�� غايتھ �� مجال اإلبداع واالبت�ار! 

ف كتابھ بمقّدم
ّ
ة طرح ف��ا امل�ّ�رات االبيستمولوجية واملعرفية ال�ي �شّرع التساؤل حول  لهذا، اس��ل املؤل

مصدرا   ا�جامعات  ت�ون  أن  املف��ض  من  �ان  حيث  العر�ي،  ا�جام��  ا�حقل  ��ا  يتم��  ال�ي  املفارقة  هذه 

�غي��ها" ع��  و�عمل  بمجتمعا��ا  ت��ض  حضار�ة  قوة  إ��  تتحول  فتئت  ما  ال�ي  العلمية  ومن    .2لإلبداعات 

د��يات البحث العل�ي الّرص�ن أن �ّل دراسة ملوضوع ما ال �ستد�� آلّيا تدقيق الشبكة املفاهيمّية املفاهيم  ب

امل�ونة لھ، و�عر�فها. والهدف هو قبل �ل ��يء �سط اإلش�اليات وتأصيلها نظر�ا، ومن أهّم رهانات هذه  

 . 3ا�خطوة املن�جّية "أن ت�ون ذات أسبقية �� املعا�جة"

املثقف األ�ادي�ي من مفهوم املثقف إ�� مفهوم املثقف األ�ادي�ي، ركز   صل األول تحت عنوان:جاء الف

�� التدقيق  ع��  "املثقف"  ملصط�ح  املفاهيمية  األش�لة  مسألة  ع��  ال�اتب  ��   فيھ  والبحث  املثقف  مع�ى 

تضاريس النظر�ات    ماهيتھ انطالقا من استجواب األعمال الفكر�ة للباحث�ن �� هذا امليدان، وال��حال ��

الفكر�ة ال�ي تناولت هذا املوضوع الستكشاف طبيعة العالقة ال�ي تر�ط املثقف النقدي با�حياة وقضايا  

الثقافة. وطرح عديد األسئلة ا�حور�ة ال�ي تمكن القارئ من فهم أ�عاد هذا املفهوم "الزئبقي"، وم��ا: من هو  

 
 . 478المرجع نفسه، ص -1
 .35، صالمرجع نفسه -2

3- Marc Michot, L’école en question : Rosa question rosam, Ou vais-Je ? Paris, L’Harmattan, 2004, p.17.  
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ا أو  العضوي  املثقف  هو  ما  �عرفھ؟  كيف  يث��ها  املثقف؟  ال�ي  اإلش�اليات  من  وغ��ها  النقدي؟  أو  ملل��م 

مفهوم "املثقف" نتيجة غنائھ املعر�� وك��ة دالالتھ، سواء �� ا�خطاب العل�ي األ�ادي�ي أو �� التداول الثقا��  

 العام.

ر�ھ ومؤّسسيھ، 
ّ
وقدم ال�اتب �� �شر�حھ ألصول هذا املفهوم الفلسفية والتار�خية، وأ�ى ع�� أغلب منظ

عر�فا جامعا ضمن دائرة القيم وا�جوانب األخالقية �� الثقافة واملثقف�ن: �� ا�خ�� وا�جمال والعدل.. ا�خ. �

متماسك   م����  �ش�ل  تناول  بل  املفهوم،  هذا  حول  والسوسيولو��  الفلسفي  اإلرث  بدراسة  يكتف  ولم 

"، و��ن "املثقف النخبة"  ومستفيض البحث �� أصناف املثقف�ن: ب�ن "املثقف العادي" و"املثقف البنيوي 

واأل�ادي�ي املثقف  ب�ن مفهوم  النقدي، والتمي��  ��  و"املثقف  امل��سبة  امللتبسة  من أجل رفع اإلش�اليات 

ا�خيال االجتما��. كما أشار �� هذا اإلطار إ�� إش�الية مهمة نادرا ما �انت موضوع دراسة أو رصد عل�ي 

�ن "املثقف�ن" و"املتعلم�ن" خاصة �� ثقافتنا العر�ية. فغالبا ما ي�ون  سابق. هذه اإلش�الية تتمثل �� التمي�� ب

هناك خلط ب�ن املفهوم�ن، ومثلما ذكر ال�اتب، لقد ا�سمت هذه الصورة �� أذهان كث��ين ممن �عت��ون  

أنفسهم مثقف�ن ملا وصلوا إليھ من م�انة وظيفية بحكم حصولهم ع�� شهادات علمية. و�� حقيقة األمر ال 

ن للشهادات العلمية ا�جردة أن تجعل حاملها مثقفا بالضرورة، بقدر ما تجعلھ مصابا بمرض "الّتعالم"  يمك

). و�خلص �� هذا الفصل إ�� حقيقة مهّمة ع�� الّرغم من مرار��ا، و�� أنھ  66اه مالك بن ن�ي"(صّ◌ كما سم

ادي�ي األمي الذي يجهل أسس  ليس �ل أ�ادي�ي مثقفا، إذ يمكن أن نتحّدث عن األ�ادي�ي ا�جاهل أو األ� 

االختصاص الذي �عمل فيھ. لذلك، فإنھ من الضروري فك االرتباط ب�ن املفهوم�ن، ورفع االلتباس الذي  

 يم�� هذه الظاهرة �� حقول اإلنتاج الثقا�� �ش�ل عام وا�حقل األ�ادي�ي ا�جام�� �ش�ل خاص.

ألمية الثقافية إ�� األمية األ�اديمية، فقد س��  : �� مفهوم األمية األ�اديمية: من ا أما �� الفصل الثا�ي

ال�اتب إ�� تحليل الصورة امللتبسة للمفهوم ومختلف اإلش�اليات األخالقية ال�ي يطرحها موصولة بقضية  

ا�جتمعات   لبنية  األن��بولوجية  التجليات  إحدى  إال  ليست  األصل   �� ا�جامعية، و��  �� مؤسساتنا  األمية 

ها. فع�� الرغم من عدم وجود مؤشرات وا�حة يمكن من خاللها قياس وتحديد  العر�ية ومن سمات تخلف 

سلسة،   بطر�قة  الباحث،  بنا  واأل�اديمية..)، فقد وصل  (الثقافية  األمية  هذه  صور  ب�ن مختلف  الفوارق 

و�حنكة من�جية نادرا ما نجدها �� الكتابات السوسيولوجية، إ�� �عر�ف "نموذ��" لظاهرة األمية الثقافية  

مستنجدا �عدد من الدراسات والبحوث ألبرز أعالم الفكر الفلسفي واالجتما�� والثقا�� �� العالم. فاألمية  

والعلمية   الثقافية  العصر  العلم والفكر، ع�� مواكبة معطيات  وأهل  "املثقف"  �ع�ي عدم قدرة  الثقافية 

نقدية دينامية قادرة ع�� فهم    بطا�عها الفكري والفلسفي، وغياب القدرة ع�� التفاعل مع العصر �عقلية

ل إحدى ر�ائز  
ّ
املتغ��ات واملستجدات وتوظيفها �ش�ل إبدا��، وهذا �ع�ي أن ا�جمود الذه�ي والفكري �ش�

). وع�� خالف ذلك، يأخذنا فهم العمق اإليتيقي ملفهوم املثقف ودوره �� 93األمّية الثقافية وا�حضار�ة (ص

بينھ   ا�جوهرّ�ة  الّصلة  إ��  ل�ّل  ا�جتمع  عنوانا  اعتباره  درجة  إ��  النقدي،  والتوّجھ  النضالية  القيمة  و��ن 

 املمارسات الثقافية ال�ي تدافع عن املظلوم�ن ومقاومة جميع أش�ال الظلم واالستبداد. 



مية  
ٔ
كاديمية العربيةحفريات سوسيولوجَية في اال

ٔ
 د. مصباح الشيباني ـ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)504( 

ثم ينتقل بنا صاحب كتاب "األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي" إ�� كشف مستودع األ�عاد  

املركبة ملفهوم "األمية األ�اديمية" الذي ترّسب عن طر�ق بيئة عر�ية مخصوصة سياسيا وثقافيا واجتماعيا  

ثقافية علمية معرفية تمارس �� وأن��بولوجيا. فاألمية األ�اديمية تتضمن صيغة مركبة؛ ف�ي أمية أخالقية  

). وهذه الظاهرة، بحسب ال�اتب، ال �ستند إ�� عالقات متبادلة للظروف  102الوسط امل�ي األ�ادي�ي"(ص 

�� الوسط األ�ادي�ي  لها فقط، بل أيضا ع�� سي�ولوجيات فردية وجماعية  التار�خية ا�جتمعية املنتجة 

مولية  وعن طر�ق هذه الظروف �� مستو�ا��ا   العر�ي،
ّ

إن ظاهرة  . يقول �� هذا اإلطار:"   )Holistique(الش

األمية األ�اديمية ظاهرة بنيو�ة وظيفية مركبة ومت�املة، وال يمكن فصل أحد عناصرها عن البنية ال�ي  

البنيو�ة  عالقتھ  دورة  وضمن  ذاتھ   �� ونتيجة  سببا  �ش�ل  عنصر  ف�ل  شمو��.  نحو  ع��  إل��ا  ينت�ي 

 هذه األمية األ�اديمية (ضعف اللغة العر�ية، طر�قة التدريس والتكو�ن..).    بمختلف عناصر ومكونات

، إ�� �شر�ح األسباب املباشرة لهذه الظاهرة ومؤشرا��ا من خالل عملي�ي  ثم ينتقل بنا، �� الفصل الثالث

م��ية، و���  �� ا�جامعات العر�ية، فالتلق�ن �� جامعاتنا العر�ية تحول إ�� أيديولوجيا تد  التلق�ن وال��و�ض

قوة تجهيل استالبية، تقوم املنظومة ا�جتمعية بموج��ا بوضع األغالل املعرفية �� رقاب األ�اديمي�ن من  

خالل املؤسسات التعليمية، حيث ال �ستطيعون أن يلتفتوا إ�� البناء املعر�� والت�و��ي ا�حقيقي، ثم تقوم  

��ا �� الهيمنة ع�� ا�جتمع ولعرض ظالل ا�حقيقة،  باستخدام هذه املؤسسات ا�جامعية ملعاودة إنتاج آليا

وال ي�ون �� وسع ا�جتمع ونخبتھ ا�جامعية سوى تصديق ما تراه أعي��م عن الواقع ظنا م��م أن ما يرونھ هو  

ا�حقيقة املطلقة، إذ عن طر�ق التلق�ن تدمر معظم أش�ال القدرة ع�� التفك�� والرؤ�ة النقدية لدى أفراد  

ي ��م �� وهدة ا�جهل واألمية والتجهيل. هناك عالقة جدلية ب�ن أسلوب التلق�ن املعر�� و��ن ا�جتمع، و��و 

األمية؛ فحيثما ي�ون التلق�ن ت�ون األمية. والعكس �حيح، ومن ثّم �ش�ل التلق�ن أحد العوامل األساسية  

األ�اديمية" األمية  وتوليد  املعر��  ا�جهل  �شأة   ��1�� التلق�ن  أسلوب  وخطورة   .    �� النشء  ترو�ض  إطار 

ما هو "من�ج استال�ي اغ��ا�ي مدمر  
ّ
أنھ ال يمثل وسيلة �عليمية تقليدية فقط، و�ن التعليمية،  مؤسساتنا 

لعقل التلميذ وقدراتھ الذهنية"، بل إن التلق�ن يضا�� �� مستوى خطورتھ ع�� العقل مستوى "العبودية"،  

الصرف العبودية  حدود  تتجاوز  ال�ي  العبودية  العقل و��  "عبودية  إ��ا  وأشد؛  وأمر  أد��  عبودية  إ��  ة 

واملعرفة". و�خلص �� هذا الفصل حول أسلوب التجهيل األ�ادي�ي، إ�� نتيجة مهمة حول هذه الظاهرة،  

و�� أنھ ينب�� أن ننظر إ�� الدورة الثقافية ال��بو�ة العامة ال�ي �ش�لت ف��ا �خصية األستاذ ا�جام��  

فاألست آخر.  �خص  أي  مرحلة  أو  منذ  االغ��ابية  الثقافة  بأثقال  ا�حملة  البيئة  وليد  ا�جام��  اذ 

 الطفولة ح�ى مرحلة االن��اء من الدراسات ا�جامعية. 

والدينية   االجتماعية  األخرى:  وا�جاالت  السيا��ي  ا�جال  ب�ن  العر�ية  ا�جتمعات   �� التداخل،  إّن 

ديد وا�ح ل�حدود الفاصلة بي��ا، وهو األمر الذي  ل مستمّرا، وذلك دون تحاوالثقافية واالقتصادية، ماز 

أدى إ�� خلق عديد املشا�ل والقضايا ال�ي بات مستعصية ع�� ا�حل. فأزمة املؤسسات ا�جامعية �� جزء  
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ا�حديث.   واإلسالمي  العر�ي  املعر��  النظام  أزمة  من  يتجزأ  كرؤ�ة  ال  بھ  أخذ  الذي  املعر��  النظام  هذا 

. ومن ثم ال يمكن أن نحدد طبيعة  1  �، يتبلور و�تعمق مع األيام داخل الثقافةومفاهيم وطر�قة �� التفك� 

العطب الذي �عانيھ ا�حقل األ�ادي�ي واإلش�اليات ال�ي �عوق تطوره إال من خالل مقار�ة حفر�ة جينالوجية  

فت هذ  ترصد كيفية ت�ونھ وتحدد إرثھ التار��� العميق ومختلف تجليات أزمتھ الّراهنة. 
ّ
ه الظاهرة  وقد خل

 مدّمرة و 
ً
ُمثقلة بمحاميل سياسية وأيديولوجية واجتماعية وثقافية  �� الّسابق، ومازالت تخلف اليوم، آثارا

مظاهر فاستشرت  وا��جاميتھ،  األ�ادي�ي  ا�جتمع  وحدة  مع  والصراعات    تتعارض  والن�اعات  الكراهّية 

 ��اف ��ا ومأسس��ا أحيانا. السياسية والفساد والظلم وغياب العدالة االجتماعية، بل واالع

ل�ل مجتمع قيمھ  ال يمكن فهم أية ظاهرة اجتماعية ودراس��ا موضوعيا إال ضمن إطارها ا�جتم�� العام.  

ول�ّل شعب، �� �ل عصر مثلھ وقيمھ وثقافتھ ا�خاصة، وتتم�� هذه الثقافة بمقاييسها الفر�دة    ،الشمولية

�� طرق العيش و�� نظام التفك�� وأسلوب ا�حياة، أي ل�ل أمة �خصي��ا القاعدية الفر�دة ال�ي تتش�ل من  

نا الباحث إ�� النبش  وضمن هذه القاعدة املن�جية، يأخذخاللها مؤسسا��ا وتتوجھ ��ا سلوكيات أفرادها.  

املعر�� �� إحدى مسارات ظهور األمية األ�اديمية وزوايا �شكال��ا ا�خفية. و�� هذا اإلطار، يتن�ل الفصل  

حول   مصدر  الرا�ع  هو  ا�جام��  ل�حرم  سييس 
ّ
فالت التدم��ّية،  ومساراتھ  األ�ادي�ي  سييس 

ّ
الت قضية 

األ�ادي�ي للو��  املنظم  دم�� 
ّ
ا�جامعا الت تأسست  لقد  العشر�ن،  .  القرن  األول من  النصف   �� العر�ية  ت 

األنظمة   قبل  من  اختطافها  تم  االستقالل  بداية  مع  ولكن  ساطعة،  وعلمية  ثقافية  منارات  �ش�ل  و�انت 

"الوطنية ا�جديدة" ال�ي سعت منذ بداية ترك�� أنظم��ا إ�� السيطرة ع�� هذه املؤسسات وتوج��ها. وضمن  

"مؤسسات ب��وقراطية معسكرة  والثقافية ا�جديدة تحولت ا�جامعات إ��  هذه البيئة العر�ية السياسية  

  �� حياتھ  جل  ي  يق��ّ الذي  اإل�سان  ألن  وطال��ا،  ا�جامعي�ن  األساتذة  مالمح  ف��ا  �ش�لت  سياسيا" 

ال��بوي األ�ادي�ي" ��    مؤسسات �عليمية استالبية سيتش�ل بالضرورة ع�� منوال "الهابتوس  السائد 

هذا املنوال التسيي��ي ل�جامعات العر�ية هو الذي أفرز مجموعة من األمراض واألعطاب  وسطھ االجتما��.  

املظاهر   أخطر  الباحث،  بحسب  �ش�ل  ا�جامعات،  �سييس  إن  بل  ال��بو�ة،  مؤسساتنا   �� األ�اديمية 

جدوى، ودفع��ا إ�� التخ�� عن أقدس واجبا��ا الثقا
ّ
فية ��  التدم��ّية ال�ي أصابت جامعاتنا بالفو��ى والال

�شر األخالق والقيم اإل�سانية. لقد أدى االختطاف السيا��ي ل�جامعات العر�ية إ�� تدم�� الرسالة اإل�سانية  

الوسائل:  هذه  أبرز  ومن  ا�جتمع!   �� والتجهيل  واإلفساد  للفساد  مرا�ع  إ��  وتحو�لها  ا�جامعات،  لهذه 

مات واالتحادات الطالبية �خدمة محاصرة ا�جامعات وفصلها عن محيطها االجتما��، وترو�ض املنظ

هذه   �ل  وأساتذة.  طلبة  األ�اديمي�ن  و��  ع��  واالستيالء  أيديولوجيا��ا،  وترسيخ  ا�حاكمة  األنظمة 

 ).234"(صاألساليب وغ��ها، حّولت جامعاتنا العر�ية إ�� مؤسسات سياسية أمنية بامتياز
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 : ي الجامعات العربیة ثانیا: من االستبداد إلی الفساد: مظاهر الفساد األکادیمي ف  -3

ُمسّيسة   أ�اديمية  ثقافة  أصبح  بل  حكم،  نظام  مجرد  واإلسالمية  العر�ية  بالدنا   �� االستبداد  يكن  لم 

ومستبطنة �� الذاكرة ا�جماعية لدى الطلبة واألساتذة ا�جامعي�ن ع�� حد سواء. وهذه ا�حالة االستبدادية  

الدكتور   أستاذنا  ف��ا  فّصل  وطفةع��  األ�اديمية  ��    أسعد  ا�خامسالقول  توجد    الفصل  الكتاب.  من 

عالقة تالزمية ب�ن متغ�� االستبداد ا�جام�� وترسيخ األمية األ�اديمية �� ا�جامعة. ولهذا األمر نتائج أخالقية  

فادحة ع�� نظام التدريس والتقييم األ�ادي�ي �� جامعاتنا العر�ية، وع�� ا�جوهر اإل�سا�ي لألفراد. إن فعل 

ستبداد يدفع الناس إ�� استباحة الكذب والتحيل وا�خداع والنفاق والتذلل، و��� مراغمة ا�حس ا�جم��،  اال 

 و�ماتة النفس ونبذ ا�جد وترك العمل. 

ھ، ح�ن ت�ون ا�جامعة خاضعة لسلطة سياسية ولتوجهات أيديولوجية لنظام حكم 
ّ
من البداهة القول إن

ع ــ أن ت�ون مؤسسة علمية، ألن من شروط تأسيس املعرفة العلمية  ما، ال يمكن ــ وفق أدبيات علم االجتما

هو أن يتمتع أساتذ��ا ومختلف م�ونا��ا وهيا�لها األ�اديمية والبحثية با�حر�ة. فحر�ة األ�ادي�ي، حسب  

�ش�ل عمق ا�حياة ا�جامعية وجوهرها ب�ل ما تنطوي عليھ هذه ا�حياة وهذه الوظائف من  ال�اتب،  

عية و��سانية وقيمية. بل إن ا�حر�ات األ�اديمية �� ا�جامعات واألجواء الديمقراطية اعتبارات اجتما

ا�حر املبدع  واإل�سان  واملعرفة  العلم  لتطور  التار���  الّرهان  يقول  ��  مثلما  ا�حالة،  هذه  و��  عبد  . 

�� �ل فروعها  تصبح ا�حكومة مستبدة    1، �� كتابھ "طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"الرحمان الكوك�ي

من املستبد األعظم إ�� الشرطي، إ�� الفراش، إ�� كناس الشوارع، وال يكون �ل صنف إال من أسفل أهل  

ي��هنوا   أن  مسعاهم  غاية  ما 
ّ
إن الّسمعة،  وحسن  الكرامة  طبعا  ��مهم  ال  األسافل   

ّ
ألن أخالقا،  طبقتھ 

تبد ع�� مختلف أذرعتھ ووسائلھ، بطبعھ،  �خدومهم بأّ��م ع�� شا�لتھ وأنصار دولتھ. ومن هنا يتو�� املس

 . 2تر�ية الناس ع�� هذه ا�خصال امللعونة... فيتحولون إ�� عبيد للسلطة و��� كم �شري ��ي�ي غ�� منتج"

إذا �انت املقار�ة السياسية املتحكمة �� إدارة املؤسسات ا�جامعية وتنظيمها �� منظومة االستبداد، فال  

إال ي�ونوا  أن  لأل�خاص  القاعدية    يمكن  �خصي��م  و�ش�ل  وفسادهم  طبائعهم  وانحراف  لها،  صورة 

األ�اديمية �سبب أساليب إدارة هذه املؤسسات الرديئة والفاسدة واملشّوهة لصورة نخبة ا�جتمع ومثقفيھ  

لة لدورهم ا�حضاري. و�� األخ��،  
ّ
ح�ن تصبح النخبة املثقفة من أساتذة ا�جامعة منساقة خلف  واملعط

وتح هدام  أهوا��ا  عامل  إ��  تتحول  إ��ا  بل  األخالقية،  رسال��ا  تفقد  فإ��ا  والطائفية،  الفكر�ة  ز�ا��ا 

 ). 229(صومدمر للدور األخال�� الذي تقوم بھ الثقافة، و���ض بھ الفكر

السادس��   "  الفصل  بـ  �سميھ  أن  يمكن  فيما  موضو��  وتحليل  علمية  برؤ�ة  ال�اتب  أدبيات  اهتم 

ا�جالفساد   �� صوره  و��  و"  أسس  أحد  �ش�ل  بات  حيث  العر�ية،  الطاعة"  امعات  يقول  براد�غم  كما   "
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م �� سلوكيات األساتذة ا�جامعي�ن األخالقية واملعرفية.  
ّ

فطاملا أن ا�جامعات العر�ية  الطاهر لبيب، للتحك

مختطفة سياسيا ومصابة بداء االستبداد األ�ادي�ي وغياب ا�حر�ات األ�اديمية؛ ففي ظل هذه البيئة  

عطلة للعلم واملعرفة، فإن غياب الن�اهة األ�اديمية (االنتداب، وال��قية، والتقييم..) أدت إ�� انتشار  امل

الفساد األ�ادي�ي بأك�� أنواعھ خطرا وتدم��ا. ومن أك�� مظاهر خطورة �� هذا الفساد ملا يتخذ "وجوها  

العلمية أو األد أقنعة خفية يصعب إحصاؤها وتصنيفها (السرقات  بية، الشهادات ا�جامعية  كث��ة و

ا�جن��ي..)  التحرش  ��  350ص( املزورة، الرشوة،  منتشرة  ال�ي أصبحت  الفساد  ). �ل هذه األش�ال من 

أ�عاد   مختلف  تدم��  و��  واحدة،  نتيجة  إ��  إال  تؤدي  أن  يمكن  ال  مكشوف،  و�ش�ل  العر�ية،  جامعاتنا 

معية عاجزة �جزا �ليا عن مواكبة التوجهات  منظومة التعليم أخالقيا ومعرفيا ورمز�ا وجعل مؤسساتھ ا�جا

 ). 369ا�حضار�ة للعالم (ص 

وهذا   املاضية،  العصور  خالل  ت�ونت  ال�ي  وروحھ  التفك��   �� ا�خاص  وأسلو�ھ  طا�عھ  مجتمع  ل�ل 

�� ا�حياة هو عبارة عن فلسفة �ش�ل �سيج ا�جتمع �لھ بمختلف مؤسساتھ وهيا�لھ وأنظمتھ   األسلوب 

ا �ان النظام ال��بوي العر�ي قد تّمت هندستھ خارج إرادة  االجتماعية والسياسي
ّ
ة والثقافية وال��بو�ة..ا�خ. ومل

أهلھ وفاعليھ، فإنھ لن ي�ون إال أداة تحكم وتدم�� للعقل وإلنتاج ا�جهالة. ضمن هذه العقالنية االستبدادية  

�� ا�حقيقة "الصادمة" �� �� تحليلھ املتناسق و�ش�ل مذهل إ  ع�� أسعد وطفةيصل بنا األستاذ الدكتور  

و��   مرار��ا،  �سبب  يتجاهلها  أن  �عضنا  يحاول  وال�ي  ا�جام��  األ�ادي�ي  ��  الوسط  صادما  يبدو  قد  أنھ 

الوسط األ�ادي�ي أن نتحدث اليوم عن ا�جامعات العر�ية، بوصفها مؤسسات منتجة ل�جهل والفساد  

 ).  381(ص مي��ا وطلب��اي�� صفوف أ�اد

ر�ية تحكمها ثقافة الفساد واإلفساد، ال يمكن ل�جامعات أن ت�ون خارج هذا التيار  �� بيئة مجتمعية ع

 عن با�� حقول ا�جتمع األخرى من جائحة الفساد وسياسات " 
ّ

"  "ا�جهل املركب " أو  ا�جهل املقنع أو �شذ

و�ة من  " مثلما يصفھ آخرون، وهو �� �ل األحوال ا�جهل الذي تقوم بھ املؤسسات ال��با�جهل املؤّس��يو"

ا�جهل   وهذا  �حيحة.  ومعلومات  مفاهيم  أ��ا  ع��  األبناء  عقلية   �� وتأصيلها  ا�خاطئة  األف�ار   
ّ

بث خالل 

ا�جزائري " املفكر  تناولھ  الدولة. و��ون  محمد أركون املؤّس��ي، مثلما  بتأييد من  ُينشر  الذي  ا�جهل  " هو 

نقاشا وال �عرفون حديثا وال عالقة تر�طهم  الهدف منھ إخراج أجيال من أ�حاب الشهادات ال يفقهون  

 ).400بالبحث العل�ي والنقاش األ�ادي�ي(ص

، بالّسؤال ا�حوري  الفصل الّسا�عضمن إطار اإلش�الية الرئيسة للبحث، �عاود الباحث تذك��نا �� آخر  

�ون مؤسسات  للكتاب الذي انطلق منھ: كيف يمكن ملؤسسات العلم وقالعها العالية بقاما��ا الشامخة أن ت

 منتجة ل�جهل وا�جهالة؟ 

نحن �عرف أنھ �� بيئة اجتماعية عائلية ومؤسساتية وسياسية مأزومة ومعطّبة ال يمكن أن �سود إال  

املعارف   أصناف  بمختلف  عقولهم  تتغذى  حيث  طفول��م،  منذ  أبنا��ا  تنشئة  رواسب  نتيجة  ا�جهل 

لقد أصيبت مؤسسات املنطقية والساذجة.  �� أسسها، وتحول �عض  األسطور�ة وغ��  ا�جامعية �عطب  نا 
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العقول   دوامة  نتيجة  والفكر  والدين  السياسة   �� ومرتزقة  أمي�ن"  "أ�اديمي�ن  إ��  رجعة  دونما  أساتذ��ا 

 الساذجة عندهم. 

هذه اإلش�الية أخضعها ال�اتب �ش�ل تفكي�ي و��خي��ي م���� ع�� ا�حاّجة العقلية اإلقناعية، وع��  

)، حيث �ستند هذا ا�جهر إ�� الّروح النقدية وا�حاجة التوثيقية  405"(صلو��"مجهر الفحص السوسيو 

ن الباحث من تحليل مختلف أ�عاد هذه الظاهرة املعتلة وا�حالة املرضية "األنومية"  
ّ

ال�ي   )Anomie(ال�ي تمك

�� املز�د من  ما تزال توجهاتنا النقدية ال�اشفة �س�� إ�عيشها جامعاتنا العر�ية. وأكد عن ذلك بقولھ:"  

البحث   سياق  ضمن  اجتماعية  ظاهرة  بوصفها  العر�ية  ا�جامعات  بنية   �� العل�ي  وا�حفر  التنقيب 

األم��يقي امليدا�ي، وذلك من أجل الكشف عن أ�عاد ا�خفي واملستور واملغمور والالمفكر فيھ ل�جامعات  

االجتماعي األطر  مع  و�يجابا  سلبا  ا�حيو�ة  تفاعال��ا  سياق   �� ا�حاضنة  العر�ية  والسياسية  ة 

"جرعة" كب��ة من "الكفايات" املعرفية واملن�جية �� أسلو�ھ وطرق    ). �عم، لقد مكننا الباحث بـ480(صلها

 معا�جتھ لظاهرة األمية األ�اديمية �� جامعاتنا العر�ية.  

ا�ع ا�خفّي للقضايا ا�جزئية للمشهد ا�جام��، وانطالقا من سياقا��ا ا�جت
ّ
معية الشاملة  بالنظر إ�� الط

العقيدة   لوال  مول 
ّ

والش العمق  من  املستوى  هذا  ع��  الّدراسة  تتم  أن  السهل  من  يكن  لم  املعطو�ة، 

ب�ن  ب�ن تخصصات معرفية متعّددة جمعت  ال�ي جمع ف��ا  التنو�ر�ة  البحثية  للباحث وروحھ  اال�ستيمية 

ح امل���� واملوسوعية  الفلسفة وعلم النفس واألن��بولوجيا والعلوم السياسية والتار�خ..،  
ّ

فضال عن التس�

املعرفية ال�ي وظفها جميعا �� ��خيص مختلف أ�عاد هذه الظاهرة العميقة واملركبة �� آن معا. ولعلنا ال  

يّتصفون   الذين  القالئل  العرب  املفكر�ن  من  وطفة  أسعد  ع��  الدكتور  األستاذ  إن  نقول  عندما  نبالغ 

ملفكر�ن الّرشدي�ن" (�سبة إ�� الفيلسوف ابن رشد)، الذين يتمّتعون  باملوسوعية و�التبصر العل�ي، ومن "ا 

  �� ا�خلقية  والفضيلة  العلمية  الفضيلة  ب�ن  ا�جمع  مع  اإل�ستمولو��"  "الرصد   �� كب��ة  بقدرات من�جية 

التجديد  بروح  دائما  طبعها  ال�ي  الغز�رة  السوسيولوجية  و�نتاجا��م  األصيلة  وأعمالهم  الرائعة  أبحا��م 

 افة.واإلض

ننا الباحث من معرفة ا�جوانب  األمية األ�اديمية �� ا�جامعات العر�يةانطالقا من دراسة ظاهرة " 
ّ

" مك

لنا   التعليمية، وكشف  �� مؤسساتنا  وا�جماعية  الفردية  والّسلوكيات  الثقافة  ع��ها  تتش�ل  ال�ي  ا�خفية 

رازات نظام حياة مجتمعاتنا العر�ية  تجلّيات أ�ساقها البنيوّ�ة العميقة ال�ي أصبحت بدورها تمثل أحد إف

فمن خالل ا�حفر �� أحد أ�ساق    . (Macro)الثقافية واالجتماعية والسياسية �� �عدها املاكرو سوسيولو��  

ننا الدكتور  )  Micro(ا�جتمع ا�جزئية، وهو "ا�حقل ا�جام��
ّ

من فهم دينامية النسق    ع�� أسعد وطفة، مك

سق ا
ّ
لذي �شتغل فيھ هذه ا�جامعات وتتأثر بھ سواء �� نظام �سي��ها وتدب��ها  ا�جتم�� �� �ليتھ. هذا الن

والسلوكية؛   األخالقية  ومرجعيا��ا  الفكر�ة  بني��ا  مستوى  أو��  والبشر�ة،  املادية  مخرجا��ا  مستوى   �� أو 

مركزا   وال  أحيانا،  لبعضهم  يخّيل  كما  للشهادات،  مصنًعا  ليست  ال�اتب،  يقول  مثلما  املؤّسسات،  فهذه 

 لالمتحانات، وال مركزا لتخر�ج املواطن�ن، بل �� صورة للمجتمع املثا�� املطلوب إحداثھ. 
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 : ثالثا: في المقاربة المنهجیة وأساق الحجج للّدراسة  -4

 لقد �عّددت األسئلة �� هذا النص، ف�انت "
ٌ
" عّ��ت عن روحية الفكر اإلش�ا�� واملن�ج فضيلة ٌمن�جية

ب ا
َ
ق النظر ف��ا تدقيقا علميا. وهذا ا�جهود امل���� يدل  التحلي�� لصاحبھ، الذي يقل

َ
ملسائل تقليبا، و�دق

ع�� وجود ح��ة معرفية عاشرت املؤلف وصاحبتھ طو�ال، بل مازالت ماثلة عنده، لذلك جاء النص حامال  

ا وا�حا وجلّيا، مكشوفا أحيانا ومتخفيا أحيانا أخرى من وراء الَنصوص واإلسنادات ال
ً
نظر�ة  �� ثناياه أمل

�ل من "أركيولوجيا ا�حفر"  
ّ

املتنوعة �� مستوى معان��ا السوسيولوجية وا�حضار�ة. لهذا، �عتقد أن هذا الش

�� ميدان العلوم اإل�سانية عموما واالجتماعية خصوصا، أسا��ّي من أجل البحث املعّمق �� متون املعيش  

با�خطورة شأَن مؤسساتنا ال��بو�ة ال�ي اليومي ملؤسسات ا�جتمع، خاصة ح�ن تتعلق األمر بقضية تتمّ��  

 يتوقف عل��ا بناء كينونة اإل�سان ووجوده.  

�عكس هذا النص "املوسو��" شكال من أش�ال خطاب "ا�جتمع األ�ادي�ي العر�ي" عن نفسھ، و�حّدد  

ال�ي    املعا�ي ا�حقيقية ال�ي تقوم عل��ا أسس ال�خصية القاعدية لألساتذة ا�جامعي�ن. فاملقار�ة ا�حفر�ة

استنطاق مع�ى ما �ان لھ مع�ى...  �س��دف �عر�ة خفايا ا�حقل املدر��ي ووقائعھ ا�حقيقية �� قراءة تحاول  

 .1"و�عطاء نوع من املع�ى ملا �ان يقدم نفسھ بال مع�ى.. تماما كما يفعل عالم اآلثار

الواقع    �� وحفر�ات  وا�جما��،  الفردي  الو��   �� حفر�ات  ضمن  تندرج  الّدراسة  هذه  أّن  �عتقد 

� �� مختلف مؤسساتنا ا�جامعية العر�ية دون  
ّ

السوسيولو�� واألن��بولو�� ا�جم��. ذلك الواقع الذي يتج�

ا�خزون عن  للكشف  الباحث  بھ  قام  كب��ا  بحثيا  مجهودا  أيضا  النص  حمل  وقد  الثقا��    استثناء. 

وتجليا��ا ��     )Mémoire collective(والسوسيولو�� ل�حياة ا�جامعية من خالل دراسة "الذاكرة ا�جماعية  

وذهنيا   نفسيا  ــ  يتش�لون  ال  ظواهرهم،  يصنعون  الذين  فـالبشر  االجتماعي�ن.  للفاعل�ن  اليومي  املعيش 

ما هم نتاج ما يصنعونھ، فيكونون �ش�ل  و وأخالقيا ــ �� الفراغ وال دون سبب، ع�� هذا النحو أو ذاك،  
َ
�ن

معا آن   �� الظواهر وموضوعا��ا  بآخر ذوات  ا�جامعي�ن  2"أو  لألساتذة  القاعدية  ال�خصية  . وخصائص 

  �� ال�ي عّ�� ع��ا �عضهم  ا�حية  ال�لمة  ت من خالل 
ّ
التاسعتجل ��   الفصل  ت ماثلة 

ّ
�� قصص ووقائع ظل

�ش  وأصبحت  والنف��ي،  االجتما��  بل مخيالهم  وسلوكيا��م،  لتقاليدهم  حيا  مرجعا  تكرارها،  بفعل  ل، 
ّ
�

�� ثقاف��م األ�اديمية وال��بو�ة...ا�خ؛   لها هذه السمة متأصلة  ف�ي عبارة عن إنتاجات مش��كة، ف�انت 

 
ً
ا وتداوال

ً
 . 3"ا�جماعية إ�شاًء وتلقين
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 : خاتمة  -5

ن منطقا سوسيولوجيا جديدا �عتقد أّن هذا العمل السوسيولو�� واأل�ادي�ي املتم�� ـ من�جا   
ّ

ومتنا ــ قد دش

ات  
ّ

�� دراسة املسائل االجتماعية وا�حضار�ة للمجتمع. لقد وجدنا �� هذه الّدراسة الّرغبة �� تأسيس حداثة الذ

ا�خاصة واالنخراط �� حقول الفعل املؤّسس للّتغي�� ا�جتم�� دون القفز ع�� الواقع، أي االنطالق من واقع 

 العر�ية "كنموذج" بح�ي �� تفكيك الظواهر االجتماعية وقراء��ا قراءة علمية وموضوعية. أزمة جامعاتنا 

ومن عناصر قوة املن�جية وندر��ا �� هذا الّنص، جمع الباحث ب�ن مختلف أنواع اإلسنادات املرجعية، بدًءا  

واألن��بولوجيا والّتار�خ  السياسية    بالفلسفة  العلوم  إ��  وصوال  االجتماع  وعلم  الّنفس  �علم  مرورا  الثقافية 

لألساتذة   القاعدية  لل�خصية  ا�ختلفة  ا�حّددات  فهم  أجل  من  وت�املت  تداخلت  فقد  واأللسنية..ا�خ؛ 

" أستاذنا  خاللها  من  �جل  حيث  وطفةا�جامعي�ن،  أسعد  أحد  ع��   �� اإل�ستمولو��  "النبش"   �� الّسبق   "

ا واالهتمام  حصون  باالعتبار  جديرة  جديدة  معطيات  أمام  فجعلنا  ف��ا،  الكتابة  ا�حّرم  ا�جتمعية  �حقول 

العلمي�ن، سواء ع�� صعيد ممارسة التأليف والتدريس، أو ع�� صعيد التأط��. وقد �ان نّصھ "درًسا" �� األخالق 

لة تتوقف عل��ا ��ضتنا العر�ية ��  واملعرفة، ومساهمة نوعية �� اإلجابة ع�� مطالب مجتمعية راهنة ومست�ج

بناء  الواقع ألجل  ينتقل أوال من �عر�ة  �� إطار مشروع ��ضوي حقيقي  املستقبل �عقالنية جديدة. �ل ذلك، 

ما وفق مقار�ة  
ّ
مستقبل عر�ي مغاير، ليس ع�� ش�ل حلم فلسفي طو�اوي أو مجّرد دعوة أخالقية مجّردة، و�ن

ال�خص واقع  تنطلق من  "أ�ستمولوجية  لـ  القاعدية  ا�جتمع ومثقفيھية  بحثية ألزمة  نخبة  ماّدة  باعتبارها   "

 جامعية م��اكمة ع�� مدى أك�� من خمسة عقود، ولكن تتجاوز القراءات العر�ية الس�ونية واالنتقائية. 

ف �� هذا "الّدرس" امل���� واألخال�� املعر�� االستشرا��، مثلما عودنا �� دراساتھ السابق 
ّ
ة، إ��  س�� املؤل

الّتفك��   ضوابط  ف��ا  تم��ج  اصطالحية  م�جمّية  ع��  يقوم  جديد  إيتيقي  ا�ستمولو��  ـ  سوسيو  نص  إبداع 

العل�ي و"املعرفة العاِملة" بالتحليل البسيط واستعمال مفردات ا�خطاب العادي واملألوف.، �ل ذلك من أجل  

من أزمات ثقافية ورمز�ة، ومن نفايات ومعان  الّتنقيب عن خصوصيات واقع جامعاتنا العر�ية وما تخت�ئ وراءها  

ومعتقدات وسلوكيات تخر�بية مازالت فاعلة �� هندسة سمات �خصية األستاذ ا�جام�� نتيجة هيمنة "فقھ  

التجهيل" �� مؤسساتنا التعليمية والبحثية. فقد توصل هذا النص إ�� �عر�ة ما ترّسب �� ا�جتمع العر�ي من 

ال��م االجتماعية    قيم ومعاي�� ورموز أدمجها 
ّ
ل جزءا من أنظم��م العقائدية وتمث

ّ
الّناس �� ذوا��م وأصبحت تمث

 وسلوكيا��م اليومية. 

ت لنا، من خاللھ،   
ّ
كما وجدنا �� هذا النص حصيلة رحلة ال�اتب ا�حافلة بالبحث والعلم واملعرفة، فتجل

والسياس باالقتصاد  ومع�ي  اجتماع  وعالم  وأ�ادي�ي  و�احث  مؤّرخ  ھ 
ّ
ب�ن  أن جمعت  ال�ي  البحثّية  فكفاياتھ  ة. 

نتھ من توليد األف�ار و�لور��ا وتوظيفها من أجل اإلقناع واالستدالل العلمي�ن. �ّل ذلك 
ّ

مختلف هذه العلوم مك

�ش�ل يتجاوز فيھ املألوف وي�جل من خاللھ أيضا جرأة �� الطرح والّتحليل وسالسة �� عرض النتائج. فجاءت  

حثّية حية ومتطّورة وهادفة ت��ل من جميع املعارف وتقتحم جميع حقول ا�جتمع من  قراءة السوسيولوجية و�

) وفهم معيش الفاعل�ن االجتماعي�ن وفق مقار�ة هادئة  (les faits sociauxأجل فهم منطق الوقائع االجتماعية  

 وحذرة �� الفهم والّتفس�� والّتحليل. 
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