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كلمة رئيس التحرير

االعتامد الرقمي يف الجامعات وتطوير المحتوى الرقمي العربي

أ. د. حسن بن عواد السرحيي

يشهد قطاع التعليم العايل يف الوطن العربي هرولة غير مسبوقة نحو تطبيق متطلبات االعتماد األكاديمي 
والحصول عىل شهادات االعتماد من جهات عدة يف الغالب تصنف عالمية وهي يف حقيقتها أمريكية أو 
بريطانية أو استرالية أو غيرها ومن ضمن ذلك مؤسسات االعتماد األكاديمي واالعتماد المؤسسايت. 
لتطبيق  العايل  التعليم  يأخذ مؤسسات  متميز  فإن مفهوم االعتماد األكاديمي مفهوم  المبدأ  ومن حيث 
ما  كل  مع  نحن  ولذلك  والتكاملية  والشفافية  واالنضباط  الجودة  بمعايير  وااللتزام  المؤسسايت  الفكر 
من شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والرقي بالممارسات وتشجيع التميز الحقيقي والوصول 

بمستويات التعليم العايل لمستويات تسهم يف تخريج أجيال فاعلة مفيدة لمجتمعها.

ولكن نلمح وبصدق هرولة غير مسبوقة من الجامعات نحو ما أسميه االعتماد الرقمي ونحن نعلم أننا 
نتتبع أرقاماً فقط ولسبب بسيط وهو أن كل إدارة جامعة تريد أن تزيد يف تصنيفها الرقمي عالميًا عبر أي 
مقياس كان. ومن هذه المعايير الرقمية التي تجري وراءها الجامعات جريًا وتفرضه عىل منسوبيها وهو 
النشر باللغة اإلنجليزية يف مجالت مكشفة أو مقيمة بما عرف ب )ISI( وذلك ألن االستشهاد وتردد 
اسم الجامعة سيزيد تصنيفها وبذلك يرتفع أو ينخفض تقويم الجامعة من ضمن ما يتم تقويمه هبا من 
المعرفة  العلوم ونقل  توطين  الطريقة ال يخدم  الرقمي هبذه  االعتماد  الجري وراء  معايير أخرى. هذا 
الجامعات  علينا  تخرج  أن  من  وبدالً  العالمية  الخارطة  يف  العلمي  العربي  الرقمي  المحتوى  وزيادة 
بنموذج فيه إبداع وتوازن خرجت علينا بتبعية ال فائدة علمية منها خاصة يف مجاالت عدة ال يحتاج فيها 
الغرب لكتابات باللغة اإلنجليزية وإنما يحتاج فيها الباحث والطالب والمجتمع العربي للقراءة باللغة 
العربية ومن ثم توطين مثل هذه العلوم. أنا أؤمن بأمهية اللغات للباحثين وأشدد عىل أن من أهم أدوات 
صناعة الباحث إجادته ألكثر من لغة ولكنني أريد للمجتمع العلمي العربي أن ينهض وإىل أن يكون لنا 
بصمة عبر الفضاء اإللكتروين وأن تكون لغتنا العربية ممثلة يف المحتوى الرقمي العربي عىل األقل بما 

يماثل نسبة التمثيل السكاين عالمياً وليس أقل من ُخمس تمثيلنا حتى.

المحتوى  لدعم  بن عبدالعزيز  الملك عبداهلل  الشريفين  الحرمين  مبادرة خادم  أهداف  تتبعت  وعندما 
الرقمي العربي والمتمثلة باآليت

دعم الجهود المبذولة إلثراء المحتوى العربي وتحفيزها.	 
دعم تطوير األدوات المعنية يف إثراء المحتوى العربي وتحفيزها.	 
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اإلسهام يف إتاحة المحتوى العربي وأدواته للمستخدمين.	 
وضع المعايير المتعلقة بالمحتوى العربي وأدواته.	 
وضع مؤشرات إثراء المحتوى العربي وقياسه.	 
نشر الوعي بأمهية المحتوى العربي وكيفية تطويره.	 

ثم تابعت ما تقوم به الجامعات ومنها السعودية فعرفت أننا نسير دون رؤية وإستراتيجية وطنية واضحة 
تتناغم فيها المبادرات والسياسات العليا مع بعض الممارسات وال يمكن أن يكون التميز عبر الهرولة 
لتلميع ترتيب الجامعة بأي شكل حتى لو كنا نعتقد أننا ال نستحق مثل هذا الترتيب وإننا مل نتغير فعليًا.
والمفروض أن نترك ماذا يريدون ونركز عىل ماذا نريد وحتمًا سنصل لنتيجة أننا نريد أن نكون األميز 
وهنضة  برعاية  نسهم  وأن  فاعلة،  مخرجاتنا  تكون  وأن  وعلمية،  عالمية  رسالة  وأصحاب  واألفضل 
العلوم. ولذلك يجب علينا أن نكون مبدعين ومؤسسين للفكر ال ناقلين له وتابعين يف كل شيء. ولما 
ال يكون لنا مؤشرات تميز عربية يف مجال النشر العلمي، ولما ال هنتم بصناعة النشر اإللكتروين ونقننها 
ونطورها ونبدأ بالمجالت العلمية يف الجامعات ثم نؤسس ما يشبه كامبردج وأكسفورد ونصبح صناع 
المعرفة العلمية وناشريها. وأقترح أن نبدأ بالعمل عىل نشر الموسوعات يف المجاالت العلمية البحتة 
والتطبيقية التي نفتقدها.. إنني أدعو الجامعات لالستثمار يف العلوم وتعريبها ونقلها ونشرها وتوطينها 
وأن تصبح جامعاتنا منارات إشعاع عربي للعلوم فال قيمة لنا دون ثقافتنا ولغتنا ولذلك البد من التوازن 

والنشر بكل اللغات وعىل رأسها العربية ولنبدأ بتطوير ودعم أدوات النشر باللغة العربية والرقي هبا.

إن القضية ال تتعارض مع المفهوم والدور العلمي للجامعات وإنما القضية هي كيف يكون لنا دور مؤثر 
ونخطط ونضع معايير للتميز عالميًا وفرض اللغة العربية كلغة إنتاج ونشر علمي يتعلمها غيرنا ليقرأ هبا 
ألن هناك من ينشر هبا نشرًا علميًا رصينًا. وأنا أطالب أن ال نأخذ المعايير دون إعمال الفكر والنظر بما 
يمكن أن يعود علينا وما سنجنيه بداًل من اتباع نقاط ال نكيِّفها مع ما يتناسب مع ثقافاتنا وما نحتاجه. 
وما أطالب به هو أن نسعى لالعتماد ألننا نرغب يف التطوير ولدينا رؤية للتطوير. وألنني مهتم بصناعة 
المعرفة ونشر المعلومات والنشر العلمي وتشجيع ودعم تطوير المحتوى الرقمي العربي، فإنني أنادي 
الجامعات  ودعم  صحيح  عميل  بشكل  وتفعيلها  الرقمي  المحتوى  تطوير  بمبادرات  الفعيل  باالهتمام 
العربية لتلعب دورًا أساسيًا يف هنضة حركة النشر العلمي الرقمي العربي وإشاعته ودعم المشروعات 

التي تصب يف هذا االتجاه فقيادة األمة تبدأ من جامعاهتا وأساتذهتا وطلبتها وأنشطتها ومشروعاهتا.
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