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 قراءة في کتاب: األمّیة األکادیمیة في الفضاء الجامعي العربي: 

 مکاشفات نقدیة في الجوانب الخفیة للحیاة الجامعیة"  

 لألستاذ الدکتور علي أسعد وطفة 

 

 

 

 الملّخص: 

االجتماع السوري ”ع�� أسعد وطفة“ �� كتابھ " األمّية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� ابت�� أستاذ علم  

إثارة مسألة جّد مهمة، أ�حت من شواغل   العر�ي: م�اشفات نقدية �� ا�جوانب ا�خفية ل�حياة ا�جامعية "

الد العر�ية، وغدت  الفكر العر�ي، و�� ظاهرة األمّية األ�اديمية ال�ي شهدت تفاقما وانتشارا سريع�ن �� الب

سببا من أسباب ال��ديم الفكري، وقد حاول تقّص��ا مع�ى ومعاينة، وما شّدنا �� هذه ا�حاولة هو عمقها  

نا �ساهم ��  
ّ
التحلي�� وجرأة صاح��ا �� طرح مثل هذه القضية، لذلك رغبنا �� تقديمها إ�� القارئ العر�ي عل

التحلي�� من إجابات عن �ل ما قد يجول بذهنھ حول حيثيات    ز�ادة وعيھ واستفادتھ م��ا ملا �� هذا ا�جهد

 هذه املسألة.

 األمّية، األ�ادي�ي، الثقافة، املثّقف، ع�� أسعد وطفة.ال�لمات املفاتيح: 

 

Abstract: 

Syrian sociology professor Ali Assad Watfa wanted in his book "Academic illiteracy in the 

Arab university space: critical disclosures in the hidden aspects of university life" referring to a 

very important issue, which became a concern of Arab thought, which is the phenomenon of 

academic illiteracy, which witnessed the rapid aggravation and spread in the Arab countries, 

and became one of the reasons for intellectual destruction, and what attracted us to this 

attempt is its analytical depth and the audacity of its Ali Assad Watfa to raise such an issue. 

Keywords: Ignorance, Academic, Culture, Ali Assad Watfa. 
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 : مقدمة ال  -1

ا ظاهرة  األ�اديمية،  األمية  أو  التعليم،  سماجة  املقّنع،  فتعاظمت  نا�جهل  طرديا،  وتفاقمت  تشرت 

املعرفة   ومنا�ع  العلم  منابر  ب�ن  م�انا  لنفسھ  وجد  داهما  خطرا  أ�حت  ح�ى  الراهن،  عصرنا   �� فظاع��ا 

يف��ا الطبيعية �� صناعة الفكر  العر�ية. فما إن نزلت ا�جهالة بجامعتنا العر�ية ح�ى حالت دون قيامها بوظ 

 و�ناء ا�حضارة. 

ھ من ا�حزن القول إّن التعليم ا�جام�� �� العالم العر�ي  
ّ
ر  -بفاعل األمية األ�اديمية -ولعل

ّ
قد تقاعس وتأخ

ففاتھ الركب، �عد أن نضب معينھ وضؤل نتاجھ، واّم�� نفاذه إ�� شواغل األّمة، وصار األ�ادي�ي ا�جام�� 

 مواكب املعرفة ا�حقيقية والفكر ا�حر، فينقلب إليھ بصره خاسئا وهو حس��… يجيل الطرف �� 

والتحليل   النقد  مشرحة  ع��  األ�اديمية  األمية  ظاهرة  طرح  إ��  ماّسة  ا�حاجة  جعل  وغ��ه  هذا  �ّل 

والبحث عن   وتداعيا��ا،  عن مسببا��ا ومحّر�ا��ا  للكشف  �� محاولة  املسألة  تفكيك  خالل  املنطقي، من 

 املناسبة مل�افح��ا. ا�حلول 

األمّية    " بـ  واملوسوم  وطفة  ع��  أسعد  الدكتور  األستاذ  الّسوري  األ�ادي�ي  ألفھ  الذي  الكتاب  ويعت�� 

األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي: م�اشفات نقدية �� ا�جوانب ا�خفية ل�حياة ا�جامعية " من املؤلفات  

 وتحليال.الّرائدة ال�ي اهتمت ��ذه الظاهرة دراسة  

 فما �� أهم اإلش�اليات ال�ي تّمت إثار��ا �� هذا الكتاب؟ وما حدود هذا الطرح؟ 

اخ��نا االشتغال ع�� هذا األثر الفكري نظرا ألهمية ما احتواه من طرح؛ �� محاولة من ال�اتب لإلجابة  

اهرة املركبة وما �شو��ا من غموض والتباس. 
ّ
 ع�� عدة مستو�ات من هذه الظ

 المادي للکتاب: التقدیم   -2

قام مركز دراسات ا�خليج وا�جز�رة العر�ية بإصدار كتاب: األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام�� العر�ي:  

السوري ”ع�� أسعد وطفة“ للباحث  ا�جامعية  ل�حياة  ا�خفّية  ا�جوانب   �� نقدية  ، وقد حوى  1م�اشفات 

 صفحة. و�نقسم إ�� مقدمة و�سعة فصول.  717الكتاب 

 يتضّمن �ل فصل مجموعة من القضايا ا�جوهرّ�ة املهمة.

 الفصل األّول: املثّقف األ�ادي�ّي من مفهوم املثّقف إ�� مفهوم املثّقف األ�ادي�يّ 

 الفصل الثا�ي: �� مفهوم األمّية األ�اديمّية: من األمّية الثقافّية إ�� األمّية األ�اديمّية. 

امعات العر�ية: التلق�ن بوصفھ إيديولوجيا تدم��ية وقّوة تجهيل  الفصل الثالث: التلق�ن وال��و�ض �� ا�ج

 . استالبيھ

 
ستاذ علم االجتماع -1

ٔ
كاديمي سوري، ا

ٔ
التربوي بجامعة الكويت، رئيس تحرير مجلة نقد وتنوير ، عضو اتحاد الكـتاب  باحث وا

بحاث العلمية المحكمة
ٔ
 .العرب، له العديد من المؤلفات، ومجموعة من الترجمات وعدد كبير من اال



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)517( 

م للو�� األ�ادي�ي. 
ّ
 الفصل الرا�ع: التسييس األ�ادي�ي ومساراتھ التدم��ية: التدم�� املنظ

ب�ن ا�حر�ات األ�اديمية واالستبداد األ�ادي�ي �� ترسيخ    -الفصل ا�خامس: ما  ا�جام��  دور االستبداد 

 األ�اديمية األمّية 

 الفصل السادس: من االستبداد إ�� الفساد: مظاهر الفساد األ�ادي�ي �� ا�جامعات العر�ية.

الفصل السا�ع: ا�جامعات العر�ية: تدم�� العقل و�نتاج ا�جهالة: من الفساد إ�� اإلفساد ومن ا�جهل إ�� 

 التجهيل.

 الفصل الثامن: اإلطار امل���� إلش�الية األمّية األ�اديمية. 

الفصل التاسع: هل �عا�ي األ�اديميون العرب من األمّية األ�اديمية؟ آراء نخبة من األ�اديمي�ن واملفكر�ن  

 العرب.

 قراءة في المحتوى:  -3

 المقدمة:  -3-1
افتتح ال�اتب ع�� أسعد وطفة كتابھ بمقدمة وسمها بـ: "مشروعية التساؤل"،  طرح خاللها الدور التار���  

تحقيق ��ضة األمم، م��زا الدور املركزي الذي يلعبھ األستاذ ا�جام�� �� هذا  ل�جامعات �� بناء األوطان و 

البناء وتلك ال��ضة، إذ هو الضياء الذي ُيِن�� طر�ق األمة إ�� الر�ّ� والفالح، وهو املسؤول الرئي�ىي والرا��  

 الرس�ي إلعداد أجيال خالصة القلب والعقل. 

ة األ�اديمية �� األوساط ا�جامعية العر�ية ال�ي أفرز��ا جملة من  �ح ال�اتب إ�� التفاقم الكب�� لألمي  كما

 العوامل السياسية والثقافية واالجتماعية. 

 :الفصل األّول: المثقّف األكادیمّي من مفھوم المثقّف إلى مفھوم المثقّف األكادیميّ  -3-2
بمفه املقصود  بيان  إ��  أفضت  مفاهيمية  بمعا�جة  الفصل  هذا  وطفة  أسعد  ع��  املثّقف اس��ّل  وم 

وعالقتھ ا�جوهر�ة بالثقافة واأل�اديمية. إذ ابتدأ بتعداد أصناف املثّقف�ن، موّ�حا العالقات ا�جدلية ب�ن  

تحديد املثقف والثقافة واأل�ادي�ي، واستد�� مرجعيات فكرّ�ة وفلسفّية غز�رة، وهو ما أف�ىى بالبحث إ�� 

 من التمايز ب�ن األ�ادي�ي املثّقف واأل�ادي�ي. ضروب

 : الفصل الثاني: في مفھوم األمیّة األكادیمیّة: من األمیّة الثقافیّة إلى األمیّة األكادیمیّة -3-3
"األمية   اإلضا��  املركب  ملؤّدى  املعّمقة  السوري  املفكر  معا�جة  يالحظ  أن  بتمّعن  الفصل  هذا  لقارئ 

حيث فّصل القول تفصيال ال مز�د عليھ    . األ�اديمية"، أو ما �سّم��ا با�جهل املقّنع أو "ا�جهل املتوّهم علما"

�� تبيان املقصود باألمية األ�اديمية ضمن حدوده اإلمب��يقية اإلجرائية، ملّمحا إ�� �ون األمية �� الدوائر  

م ع�� تحقيق التفاعل املعر�� �� �ل من ال�لية وا�جتمع، مثلما  
ّ
األ�اديمية تتج�� بوضوح �� عدم قدرة املعل



كاديمية في الفضاء الجامعي العربي 
ٔ
مّية اال

ٔ
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ع� ال�جز   �� ب�ن  تتمثل  الفعال  التواصل  مجال   �� وكذا  الفكري،  ا�خلق  مجال   �� نوعية  ��ضة  تحقيق   �

 أطراف العملية التعليمية، واالخفاق �� مسايرة حركة العلم والتكنولوجيا املعاصرة. 

�عّول ع�� علمهم وحكم��م  �ان  الذين  العرب،  األ�اديمي�ن  بأّن معظم  التصر�ح  إ��  ال�اتب  انت�ى  وقد 

�� األزمات و�� املنعطفات التار�خية ا�حاسمة، قد أبدوا جهال أ�اديمّيا مريعا، حيث بّينت    ورجاحة عقولهم

التجارب املّرة ال�ي شهد��ا املنطقة العر�ية، أن كث��ا من األ�اديمي�ن انحدروا إ�� الدرك األسفل من السلوك  

ف وا�جهل. ينوء تحتالغرائزي الطائفي والعر�ّ� واملذه�ي األرعن، وانظموا إ�� القطيع الذي 
ّ
 أثقال التخل

وكيفما دارت ا�حال، فإن محنة األمية �� جامعتنا العر�ية �� املسؤول األول عن شلل األمة، فا�خواء  

والوهن وال�جز األ�ادي�ي �� العالمات ال�ي تضع الفكر العر�ي أمام صورتھ ا�حقيقية �اشفة عن سوءاتھ  

غ�� ا�خيبات املّرة �� صناعة األجيال، والهزائم املتتالية أمام قضايا    �� عالم اليوم الذي ال نرى لھ فيھ بضاعة

 األّمة، والتخر�ب الثقا�� واألخال�� واالجتما��.

إیدیولوجیا   -3-4 بوصفھ  التلقین  العربیة:  الجامعات  في  والترویض  التلقین  الثالث:  الفصل 
 : تدمیریة وقّوة تجھیل استالبیة

املعنون   الكتاب  من  الثالث  الفصل  بوصفھ  ـ  بـ  ��  التلق�ن  العر�ية:  ا�جامعات   �� وال��و�ض  "التلق�ن 

 "، عدد ع�� أسعد وطفة مساوئ نظام التعليم القائم ع�� التلق�ن. استالبيھإيديولوجيا تدم��ية وقّوة تجهيل  

�ة وعدم قدرتھ ع�� إحداث الر�ّ�، ذلك أّن   
ّ
وذهب إ�� أن أهم ما �عّ�� بھ هذا األسلوب هو لكنتھ املتع�

ى مقاصدها،  دو  ر الطالب فيھ يتوقف عند التخز�ن واالستظهار، وترداد ا�جمل ال�ي سمعها دون أن يتق�ىّ

وليس من قصد لهذا النوع من التدريس سوى تدر�ب املتعلم�ن ع�� أسلوب التفك�� املي�اني�ي الناتج عن  

خاو وعاء  إ��  الطالب  يتحول  وهكذا  ومستلزماتھ،  الواقع  فهم  وعدم  النظري  األ�ادي�ي    العَوز  ف��ا  يفرغ 

 عباراتھ املس��لكة، املرهقة، واملهلكة لي�ون بالتا�� مجرد اسطوانة بالية ال غ��. 

يت�ح من ذلك أن النمط التلقي�ي يثبط صبابة اإلبداع، و�ن�ع ا�� التطويع وال��و�ض من أجل أن يقف  

 حاجزا ب�ن الطالب و�طالق العنان لقدراتھ اإلبداعية.

ا�حصافة    نزعة  ويستفز  اإل�شاء،  ملكة  يقّوي  املتنّور  التعلي�ي  املن�ج  فإن  ذلك  من  النقيض  وع�� 

 واإلحاطة بحقائق الوجود و�التا�� فإنھ يحقق شرف طالب العلم ل�ونھ ير�� بھ عقال ومعيشة. 

يميا متنورا  إن حياتنا ا�جامعية ال تحتمل اليوم أ�اد  -ع�� حد قول الناقد السوري   – ومن املؤسف القول  

مثقفا يجيد ا�حوار و�متلك القدرة ع�� التنو�ر ويشارك طلبتھ �� الهم املعر�� والفلسفي، األستاذ املثقف  

باملنا�ج   الذي �ستن��  املعر��، األستاذ  والتساؤل  للمعرفة  نذر نفسھ  الذي  �� اختصاصھ، األستاذ  البارع 

 .1ع�� األنظمة االجتماعية القائمة  الفلسفية واملعرفية الك��ى، ألن أمثالهم �ش�لون خطرا

 
ة في الفضاء الجامعي العربي وطفة، علي، -1 كاديمي�
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بأسوار   �ستظل  الذي  امللّقن  األ�ادي�ي  إ��  ال  األ�ادي�ي  املثقف  إ��  ا�حاجة  أمس   �� اليوم  نحن  وكم 

ا�جامعة و�حت�ي بحصو��ا �عيدا عن ا�حاضن الفكري والثقا�� القائم ع�� هواجس الفكر النقدي. فهناك  

 �ادي�ي اإلبداع».اليوم «فرق كب�� ب�ن أ�ادي�ي التذكر وأ

 : الفصل الرابع: التسییس األكادیمي ومساراتھ التدمیریة: التدمیر المنّظم للوعي األكادیمي -3-5
ص اآلثار السلبية الناتجة عن  

ّ
يختص هذا الفصل با�حديث عن آفة تداخل السيا�ىي واأل�ادي�ي. وي�خ

 هذا التشابك. 

ييس األطر األ�اديمية �� تدج�ن العقل ال��بوي  و�� ثنايا هذا الفصل يؤكد ال�اتب ع�� أّن الغاية من �س

�ات اإليديولوجية من ميل عن ا�حق وجور اجتما�� وقهر    ليتواءم 
ّ
مع الوضع القائم، و�دفعھ إ�� قبول التع�

فكري، �أمر طبي�� قسري ال يمكن التنّصل منھ أو ��ذيبھ قطعا، و��ن أسوار جامعتنا العر�ية استطاعت  

ل تجد  أن  السياسة  يناهض  أقذار  التعليم  � من 
ّ
متع� نموذج  �شر   �� �ش�ل وا�ح  م�انا، ونجحت  نفسها 

االختالف و�طّور هاجس ا�خوف من التغي��، و�وقد النائرة تجاه �ل ما هو خارج عن املعهود، هذا املعهود  

. ولهذا لم تكن مش الفردّية وا�جماعّية  با�خيبة منھ، ونال من عقولنا وأقدارنا  اريع  الذي خ��ناه، فشعرنا 

�سييس ا�جامعات سوى نبذ للتحّرر من التعسف والغْصب وا�جْور، إذ ال ترى فيھ السلطات ا�حاكمة سوى  

 شّر مطلق �عصف بامتيازا��ا و�خ�خل مرتكزات هيمن��ا واستتباب األمر لها. 

ال تأث�� هذه  العر�ية، وتحت  البلدان  الكث�� من   �� ا�جام��  أن األستاذ  ر�ب، هو  بال  هنا  دورة  واملفجع 

والعطايا   باملزايا  طمعا  ا�حاكم  السيا�ىي  النظام  مع  اال��جام  إ��  يميل  واإلفساد  للفساد  االستالبية 

 السلطانية، وطلبا للشعور واإلحساس بالهو�ة والوجود �عد أن فقد �ل ر�ائز ومقّومات هو�تھ األ�اديمية

جهيل وتدم�� الو��، فاقتصر دوره ع��  وقصر دوره ع�� التلق�ن الساذج املهلك للقيم، وانكفأ إ�� وظيفة الت

 . 1حشو أدمغة الطلبة باملعلومات الفارغة

ھ ما إن زجُّ بالعملية التعليمية نحو املناكفات
ّ
والصراعات اإليديولوجية، ح�ى   و�مكن القول إجماال، إن

بذلك   األستاذ  �عد  فلم  التنو�ري،  الثوري  الفكر  بوتقة  خارج  يقف  أن  ع��  ا�حّر  األ�ادي�ي  املثقف  أج�� 

أساسا لقيام ا�حضارات، وال الن��اس الذي ي�ىيء لألجيال در��ا، و�وّجھ طاقات الشباب إ�� منارات املعرفة  

 صبة.  ودروب النور واملغامرات الفكر�ة ا�خ
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دور االستبداد الجامعي  -الفصل الخامس: ما بین الحریات األكادیمیة واالستبداد األكادیمي -3-6
 : في ترسیخ األمیّة األكادیمیة

سلط األستاذ الدكتور ع�� أسعد وطفة �� هذا الفصل الضوء ع�� مسألة ذات طا�ع خاص وحساس  

 
ّ

�� ا�جامعات العر�ية  تتعلق بحال ا�حر�ات األ�اديمية �� جامعاتنا العر�ية.  فأك د أّن ا�حر�ات األ�اديمية 

�عيش حالة غياب و�غييب تراجيدية، و�رى ال�اتب أن هذه ا�حر�ات لم تولد �عد �� معظم ا�جامعات العر�ية  

ا�حديثة ال�ي �ش�لت �� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن. حيث تأسست ا�جامعات ا�ح�ومية �� محراب  

ال�ي ش�ل��ا، و�� ال �عدو أن ت�ون مؤسسات ح�ومية وظيف��ا األساسية القيام  الوالء لألنظمة السياسية  

خدمة    �� التفا�ي  ع��  املرّوض�ن  باملوظف�ن  وتزو�ده  القائم  السيا�ىي  للنظام  الوالء  ع��  األجيال  ب��و�ض 

 . 1أغراضھ ومخططاتھ

صرح معر�� راق، و�� مناط  جزم ال�اتب بأّن ا�حر�ة داخل األطر األ�اديمية �� حجر األساس �� بناء �ل  

الت�ليف العل�ي وشرط ال��اعة الفكر�ة، حيث أ��ا �عتق العقل التعلي�ي من براثن العبودية السلطو�ة ال�ي 

الغيب   أستار  وراء  �شاء  حيث  إ��  سوقا  و�سوقھ  والنقد،  املعرفة  و�نتاج  لالج��اد  انطالقتھ  وتكبح  تكّبلھ 

 ا�جهول. 

األستاذ د 
ّ

أك كما  املقابل،  يحّرضھ    و��  والفكري  واملادي  اإلداري  األ�ادي�ي  استقالل  فإن  مرارا،  وطفة 

  �� الرائدة  فال�لّيات  ا�جتمع،  وأمام  الطلبة  أمام  مخرجاتھ  جودة  مسؤولية  وتحمل  التمّ��،  ع��  بصرامة 

العالم تبا�� باستقاللها الك�� وحر�ة فكر منتسب��ا، وتناضل من أجل حماية مكسب ا�حر�ة من تدخالت  

ل بأّي ش�ل وع�� أّية  األ 
ّ

نظمة السياسّية والّدينية و�ل من تحدثھ مصا�حھ بمحاولة التأث�� والتوجيھ والتدخ

 صورة �انت. 

 :لفصل السادس: من االستبداد إلى الفساد: مظاھر الفساد األكادیمي في الجامعات العربیةا -3-7
األ�ادي�ي،    الفساد  ا�خطورة، وهو  �� غاية  الفصل موضوعا  الشر  يتناول هذا  بما هو جر�مة عظيمة 

ھ ال يحّق  
ّ
د الدكتور وطفة أن

ّ
جسيمة الضرر، وسمة من سمات ا�جهل املؤذن بخراب العمران الفكري، وأك

�خاصة العلم والبص��ة أن ي��ّدوا �� من�لقاتھ املهلكة ال�ي تركن إ�� السفاهة املعرفية وا�جهالة التعليمية،  

ال�ا ال�ي لم تتخذ،  هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ستقبح  العر�ية  "ا�ح�ومات  تب بلسان فصيح موقف 

  �� الضارب  الفساد  من  الهادر  واملّد  ا�جارف  السيل  هذا  مواجهة   �� حقيقية  إجراءات  أي  عامة،  بصورة 

  - إذ �� حاضنة الفساد واإلفساد-مجتمعا��ا و�� مؤسسا��ا األ�اديمية، و�بدو أنھ يطيب لهذه ا�ح�ومات  

 . 2ل وحليفها الو�� يصول و�جول �� ا�جامعات واأل�اديميات"أن ترى نموذجها األمث
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ح�ى  العر�ي  عاملنا   �� أهلھ  لغ��  العلم  أسند  إنھ  تقّدم،  ما  إ��  استنادا  القول  يمكن  القول،  وصفوة 

استشرت البذاءة األخالقية والبالدة املعرفية، فتسللت إ�� معظم رتب املؤسسة التعليمية، فأزكمت رائح��ا  

ث تجمعت داخل تلك األوساط جل أقذار الفساد وخبائثھ من رشوة ومحسو�ية وفساد �� الذّمة  األنوف، حي

 وجرأة ع�� االنتحال. 

الفصل السابع: الجامعات العربیة: تدمیر العقل وإنتاج الجھالة: من الفساد إلى اإلفساد   -3-8
 : ومن الجھل إلى التجھیل

التجهيل األ�ادي�ي أو ما �سّميھ بإعادة  خصص األستاذ الدكتور ع�� وطفة هذ الفصل لطرح موضوع  

مصّرحا   إنتاج ا�جهل �� ا�جامعة، فعمد ا�� استفزاز الضم�� األ�ادي�ي العر�ي املستغرق �� سباتھ الكسول.

ط واالستبداد الذي �عانيھ جامعاتنا العر�ية قد بّدد ضياءها التنو�ري، وعطل جمالها  
ّ
بأّن "الفساد والتسل

ت بالفساد الذي دّمر أنوارها، فأصا��ا �� مقتل، وأدى إ�� تدم�� �ل ما هو جميل الثقا�� فاسوّدت وأظلم

 .1ونبيل �� مرا�عها، و�ل ما هو م�ىيء �� مدارجها ومتوّ�ج ع�� منابرها"

ِفض عن جامعاتنا غباُر ا�جهل، 
ُ
 إذا ن

َّ
لھ، ولن تطيب ثمرتھ إال

ُ
�

ُ
وأعلن ال�اتب أّن التعليم العا�� لن ُيؤت أ

نزل أهل العلم منازلهم.وكرعت امل
ُ
 عارف من مصادرها ومشار��ا األصلية، وا

ده ال�اتب، قد علموا، أن صناعة  
ّ

وتجدر اإلشارة هنا إ�� أّن جبابرة الّسلطة �� العالم العر�ي، وفق ما أك

ِكَره الن
َ
ظام  جهل الشعوب، �� أقوم املسالك الستعبادها، و�لما أقبل عالم أو ُمص�ح يبّصر القوم �غفل��م، ن

نتفع بدوام البالهة، وأوجس منھ خيفة. فليس أسهل عند القادة من استعباد أّمة ال تقرأ، وكما قيل "أمة  
ُ
امل

مة". 
ّ
 جاهلة أسلس قيادة من أمة متعل

 : الفصل الثامن: اإلطار المنھجي إلشكالیة األمیّة األكادیمیة -3-9
ا�خط امل���� الذي اعتمده ��   عطفا ع�� مضمون ما سبق، قّدم ال�اتب هذا الفصل كتقر�ر واٍف حول 

 مطارحة موضوع الدراسة ودوافع ا�خوض ف��ا وأهدافها وصعو�ا��ا اإلجرائية.

ل هذا ا�جزء من العمل، �ش�ل عام، الضابط امل���� الذي اعتمده الدكتور ع�� �� بيان إش�االت  
ّ
ومث

العر�ي" من جهة، والدليل املرشد للقارئ  م�اشفتھ النقدية لقضية "األمية األ�اديمية �� الفضاء ا�جام��  

ق ��ا من جهة أخرى. 
ّ
 �� استيعاب عمق املسألة وما يتعل
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من   -3-10 نخبة  آراء  األكادیمیة؟  األمیّة  من  العرب  األكادیمیون  یعاني  ھل  التاسع:  الفصل 
 :األكادیمیین والمفكرین العرب

مية واأل�اديمية حول املسألة  اتجهت هّمة ال�اتب �� هذا الفصل نحو عرض عّينة من الشهادات العل

املطروحة مستعمال من�ج االستقصاء واالستبيان املباشر ع�� �شر�ك صفوة من األ�اديمي�ن واملفكر�ن من  

 مختلف البلدان العر�ية. 

 و�ان االستبيان �ش�ل عام يبحث عن أجو�ة لألسئلة اآلتية:

   األمّية األ�اديمية؟ أوال: هل �عا�ي األستاذ ا�جام�� �� ا�جامعات العر�ية من 

  ثانيا: هل �عا�ي األستاذ ا�جام�� �� ا�جامعات العر�ية من األّمية الثقافية؟ 

  ثالثا: ما مظاهر األمّية الثقافية األ�اديمية �� الوسط األ�ادي�ّي �� ا�جامعات العر�ية؟ 

  را�عا: ما حدود هذه الظاهرة وأ�عادها �� ا�جامعات العر�ية؟ 

 الجتماعية الثقافية السياسية املؤسسة لهذه األمّية إن وجدت �� ا�جامعات  خامسا: ما العوامل ا

 . 1العر�ية؟

أركيولو�ّ�،  بأسلوب حفري  �عامل معها  بل  وافيا ومبّسطا،  اآلراء عرضا  تلك  ال�اتب �عرض  يكتف  لم 

م  إ��  لينت�ي  تركي��ا  �عيد  ثم  تفكي�ا  األقوال  يفكك  ف��اه  تجّسدها،  و�حظات  أسسها  إ��  ناقش��ا  ليعود 

 وتفريغها. 

الذين    يث�ي ع�� أ�حا��ا  املشار�ات وأن  يثّمن �ل  أن  الدكتور ع�� أسعد وطفة  لم يفت  القابل،  و�� 

 أضفوا بال ر�ب، عمقا إضافيا ع�� محتوى الطرح، وأغنوه بأ�عاد ودالالت مهمة تحليال وطرحا وتفكي�ا.

 حدود الطرح: 

حيث استطاع ال�اتب إ�� حد �عيد اإلجابة ع�� جملة من    ل�ن بدا لنا هذا الطرح طر�فا �� �عض جوانبھ،

األمية   مسألة   �� الباحث  للمفكر  املالزمة  االلتباسات  من  عدد  عن  اللثام  و�ماطة  املتداولة،  األسئلة 

األ�اديمية، فإنھ ال يفوت املتلقي أن �سوق �عض املالحظات ع�� سبيل التفاعل املثمر، وطلبا لتخاصب  

 اآلراء واألف�ار. 

ا�جامعية وعدم  يب �� األوساط  األمية  تفكيك ظاهرة  أك�� ع��  الع�وف  باإلم�ان  �ان  ھ 
ّ
أن ابتداء  لنا  دو 

تحميل األستاذ �ل املسؤولية �� ما آلت إليھ ا�جامعة من سقوط وتدهور فكري، فالطالب واإلداري واألسرة  

ن هذا الفشل. هذا من جهة،  ومرحلة التعليم ما قبل ا�جام��، �ّل من موقعھ، يتحّمل، بال شّك، جزءا م

ومن جهة أخرى، يالحظ القارئ العادي، فضال عن املتخّصص، أثناء عملية االستفتاء �� ا�جزء الثا�ي من  

العمل اكتفاء الدكتور ع�� وطفة بالبحث عن أجو�ة لألسئلة ال�ي طرحها، فقط داخل األوساط األ�اديمية، 
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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تشمل الطلبة واإلدار��ن واألطياف الفاعلة �� ا�جتمع وكذلك  إذ ن�حظ �غافلھ ع�� توسيع دائرة االستفتاء ل

ر للمجتمع. 
ّ
 �عض السياسي�ن خاصة أن ا�جامعة �� النموذج املصغ

 خاتمة:  -4

نخلص مما تقّدم إ�� أّن مقار�ة ال�اتب ملسألة األمّية األ�اديمية مفهوما وتحليال وتفكي�ا واستقصاء...  

أّن مسألة ا�جهالة األ�اد إ��  بناء ع��  قد أفضت  العر�ية  لت كحالة فكر�ة داخل ا�جامعات 
ّ
يمية قد �ش�

 مسار ملتبس، تداخلت فيھ عناصر تدم��ية مختلفة.  

ھ ال يفوتنا، �� خاتمة هذا التقديم، أن نثّمن عاليا ا�جهود ال�ي بذلت �� هذا العمل  
ّ
ومهما يكن من أمر فإن

 الو��  الرائد، الذي سلط الضوء ع�� واحدة من أخطر قضايانا امل
ّ

عاصرة وأشّدها حساسّية �� محاولة لبث

ر فيھ،  
ّ

��ا، ومحاولة إيجاد حلول جذر�ة ل�حّد من تفاقمها، ع�� إخراجها من دائرة املس�وت عليھ والالمفك

  إ�� مدارات النقاش والتشر�ح العميق.
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