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 التعاون بني اجلامعات

 

املعروف أنه يوجد يف اجلامعات علـح مسـتو  العـامل خـربات      من

وثقافيــة علــح مســتويات عليــا يف الــبالد الــيت تتواجــد فيهــا,     علميــة

باإلضافة للخربات املتواجـدة يف مراكـز البحـث العلميـة, وتتنـافس      

اجلامعات ومراكز البحث املختلفة يف البالد ذات احلضارة العلمية 

ا يف علح جلب اخلـربات األكادمييـة والعلميـة لتنـافس بعضـها بعضًـ      

أن بعــــ   يف أمريكـــا وأوروبـــا مـــثالً   لفـــة, فنجـــد   اجملـــاالت املخت 

اجلامعــات حتــرص علــح اســتقطاب املشــاهري مــن العلمــاء والبــاحثني 

وتهي  هلم كـل املغريـات لينضـموا إىل صـفوفها, وتتنـافس يف ذلـك       

 تنافًسا عجيًبا يبعث علح الدهشة يف كثري من األحيان.

فإذا حصلت أي جامعة من اجلامعات علح أحـد اخلـربات النـادرة    

إ معني فإنها تكسب بـذلك مسعـة خاصـة جتعلـها تتفـوق      يف ختص

ن ذلـك يـؤثر علـح    إعلح نظرياتهـا مـن اجلامعـات األخـر  وبالتـالي فـ      

تقييم اجلامعة العلمي واألكـادميي علـح املسـتويات احملليـة يف تلـك      

البالد وعلح املستويات العامليـة, ممـا يـؤثر يف زيـادة أعـداد الطـالب       

                                                           

    ــال ــبالد ُنشــر هــذا املق ــاء جبريــدة ال ــع اآلخــر  رب 26, الثالث ـــ 1414ي ه
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ــث ت   ــة حيـ ــك اجلامعـ ــدمني لتلـ ــها   املتقـ ــة يف دخلـ ــك اجلامعـ ــد تلـ عتمـ

ومصروفاتها علح ما ت خذه من رسوم دراسية علـح الطـالب, كمـا    

مليــة بعــد يــؤثر ذلــك علــح مكانــة طالبهــا املتخــرجني وفرصــهم الع   

كـثرًيا مـا مسعنـا عـن جامعـات عريقـة        التخرج, ويف أمريكـا مـثالً  

ومشــهورة فــإذا زرتهــا وجــدت أن مبانيهــا ومعســكراتها اجلامعيــة       

ــح املســتو  األكــادميي تعــد مــن أرقــح     متواضــعة  جــًدا ولكنهــا عل

ــيت نســتطيع        ــد تــزور بعــ  اجلامعــات ال ــات, ويف املقابــل ق اجلامع

تسميتها جامعات الظل وجتد مبانيها ومعسكراتها علـح مسـتويات   

عاليــة مــن الفخامــة والروعــة والتكامــل, ولكنهــا علــح املســتو         

كانة ومقارنة العلمي واألكادميي متواضعة وال تكاد تذكر هلا م

ــة األوىل إىل   باجلامعـــات األخـــ  ــذا بالدرجـ ــرد هـ املســـتويات ر , ومـ

العلميـة املتدنيـة يف تلـك اجلامعـات نتيجـة لعـدم وجـود خـربات نــادرة         

ــة      ــط األكادمييـ ــداد اخلطـ ــاهمون يف إعـ ــهورين, يسـ ــاتذة مشـ وأسـ

 ويقومون بالتدريس بطريقة تنافس اجلامعات األخر .

عــامل إىل األســاتذة الزائــرين    وتلجــ  كــثري مــن اجلامعــات يف ال    

س بها الذين ميضون فرتة  ددة يف اجلامعة يقومون خالهلا بالتدري

يطرحــون فيهــا بعًضــا مــن خــربتهم  ملــدة  ــددة بفصــل دراســي مــثاًل

ــات الــــيت    ــاتذة يف اجلامعــ ــا األســ ــا الطــــالب وأحياًنــ ــتفيد منهــ ليســ

 يزورونها.
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يـان أيـام   وحنن نالح  أن اجلامعات السعودية يف كثري من األح

عزهــا تلجـــ  إىل هــذه الطريقـــة لالســـتفادة مــن أســـاتذة اجلامعـــات    

العربيــة والعامليــة, وقــد الحظــت أن هنــاك العديــد مــن اجلامعــات         

ـــ  السعودية تستفيد من األسـاتذة الزائـرين مـن اخلـارج ولكنهـا مـع       

ـــ األســــف الشــــديد ــاتذة    ـــ ــن األســ ــتفيد مــ ــه ال تســ يف الوقــــت نفســ

لسعودية يف الداخل, وهي جامعات قريبـة  املتواجدين يف اجلامعات ا

قــد تكــون يف بعــ  األحيــان يف نفــس املدينــة الــيت تقــع فيهــا تلــك    

اجلامعــة, وقـــد تكـــون تلـــك اخلـــربات يف اجلامعـــات الســـعودية يف  

 كثري من األحيان أفضل بكثري من الزائرين من اخلارج.

 وإنين باملناسـبة أدعـو وزارة التعلـيم العـالي واجلامعـات السـعودية      

إىل االهتمــام بتبــادل اخلــربات فيمــا بينهــا يف التخصــإ الواحــد,       

واالســتفادة مــن بعضــها الــبع , وأن ال يكــون الــروتني واحلــواجز   

ـــ  النفسية وراء هذه القطيعة العلمية واألكادميية اليت هي موجـودة  

سواء أقررنا بذلك أم أنكرنـاه, وإن مثـل هـذا     ــ مع األسف الشديد

ع العلمي علح األسـاتذة يف اجلامعـات السـعودية    التعاون سيعود بالنف

كما سيعزز من العالقة بني اجلامعـات واألقسـام العلميـة املتشـابهة     

فيهــا, وأنــا ال أدعــو إىل عــدم االســتفادة مــن األســاتذة الزائــرين مــن  

اجلامعــات اخلارجيــة بــل أدعــو إىل االســتمرار يف ذلــك وت كيــده يف 

ــا ول   ــالنفع علـــح جامعاتنـ ــود بـ ــا يعـ ــه  كـــل مـ كـــنين يف الوقـــت نفسـ
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اســـتغرب عـــدم االســـتفادة مـــن األســـاتذة الســـعوديني يف اجلامعـــات  

الســعودية نفســها ويف اجملــال نفســه و خصوًصــا أنــه يوجــد لــدينا يف  

مــن اخلــربات العلميــة مــا يفــوق   ــــ وهلل احلمــدــــ جامعاتنــا الســعودية 

ــدعوة ليســت        ــا أن هــذه ال ــة, كم ــن اجلامعــات اخلارجي ــثري م الك

ــة للجا ــة    موجهـ ــات العســـكرية والرتبويـ ــل أن الكليـ ــط بـ ــات فقـ معـ

وغريها من الكليات القائمـة بـذاتها مـدعوة لالسـتفادة مـن بعضـها       

الـنقإ الـذي تعانيـه     سـد البع  ومن أساتذة اجلامعـات احملليـة يف   

ربات اآلخــرين يف التخصــإ  بعــ  األحيــان ويف االســتفادة مــن خــ    

 .واهلل من وراء القصداملشرتك, 

 

       

 

 

 

 


