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�سي�ستمر مبقا�ضاة «جوجل» ما مل ت�ستبدل �إ�سرائيل بـ «فل�سطني»� ..أبوغزالة لـ«

»:

املدار�س واجلامعات التقليدية �ستنتهي ما مل ت�ستوعب ثورة املعرفة
تمام أبوصافي

تصوير  -علي سلمان

قال م�ؤ�س�س ورئي�س جمموعة طالل �أبوغزالة الدولية د.طالل �أبوغزالة �إن املدار�س واجلامعات التقليدية �ستواجه
م�شكلة حقيقية ما مل ت�ستوعب «ثورة املعرفة» معتربا ً �أن التعليم التقليدي �سينتهي ال حمالة.
و�أ�شار �أبوغزالة يف مقابلة لــ«الأيام» �إىل �أن بقاء التعليم ب�صورته التقليدية لتدري�س فرد ولد يف الع�صر الرقمي
�أحدث فجوة كبرية بني الطالب وامل�ؤ�س�سة التعليمية ،مو�ضحا ً �أن الطموح ب�أن يكون الطالب اجلامعي يتقن الكمبيوتر مل
يعد واقعيا ً على اعتبار �أن ا�ستخدام تقنية املعلومات بات حت�صيل حا�صل يالزم الإن�سان منذ بدء ن�ش�أته.
و�أكد �أبوغزالة على ا�ستمرارية العمل على م�شروع م�شرتك بني جمموعة �أبوغزالة ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية
والتعليم والثقافة «اليون�سكو» من �أجل درا�سة كيفية تطبيق تقنية املعلومات واالت�صاالت يف جميع مدار�س العامل
العربي.
و�أكد �أبوغزالة عن �سعيه الي�صال عدد املقاالت يف املو�سوعة العربية «تاجيبديا» �إىل مليون معلومة مع نهاية هذا العام
 وهو موعد �إطالقها  -لت�صبح اللغة العربية �أحد اللغات االربع الرئي�سية على الإنرتنت ،وا�صفا ً ما يعرف بــ«العربيزيا»بال�سرطان املوجهة للق�ضاء على اللغة العربية التي يرى �أن �إعادة االعتبار لها على االنرتنت «معركة» يعد لها العدة.
و�أكد �أبوغزالة على اال�ستمرار مبقا�ضاة مت�صفح «جوجل» الذي ت�صر برامج الأخري على حتويل ا�سم «فل�سطني» �إىل
«ا�سرائيل» معلقا ً بالقول «ال يهمني تكاليف التقا�ضي ،لقد ولدت يف فل�سطني» وفيما يلي ن�ص املقابلة:

] لديك اليوم اهتمام كبري مب�شروع التعليم
اجلامعي الإلكرتوين هل هذا االجتاه هو واقع
يفر�ضه التغري؟ هل ميكن مل�شروعكم �أن يفر�ض
لنف�سه موقعا ً عامليا ً؟

 دعيني �أكون �أكرث و�ضوحاً� ،أكرث ما ي�ضايقنيعندما ا�سمع �شخ�صا ً يقول «نريد اللحاق بركب
احل�ضارة» ما ي�ضايقني هو �أننا كنا نقود احل�ضارة وال
يجب �أن نح�صر طموحاتنا على هذا ا لأ�سا�س والعرب
لديهم القدرة على ذلك� ،أعطي لك مثا الً عندما �أ�س�سنا
«طالل �أبوغزالة» للملكية الفكرية يف العام 1972
كانت تبدو امللكية الفكرية �شيئا ً مبهماً ،وكان م�شروعا ً
مكلفا ً جد ا ً بالن�سبة ل�شخ�ص مثلي انذاك ال ميلك �أي
�إمكانيات� ،أتذكر جيد ا ً �أن بع�ض �أ�صدقائي �شككوا مبا
اتطلع لإن�شائه ،الآن �أ�صبحت جمموعة طالل �أبوغزالة
للملكية الفكرية من �أكرب ال�شركات العاملية ،وعلى
م�ستوى الواليات املتحدة وبريطانيا ،ما �أود �أن �أدلل
عليه هو �أال يجب �أن نكون خجولني بطموحاتنا،
لي�س هناك حدود ملا يجب �أن نطمح �إليه �أو نحلم
بتحقيقه ،اليوم �أنا �أحتدث عن «التعليم ا لإلكرتوين»
والعامل االن يدخل ثورة كبرية ا�سمها «ثورة املعرفة»
ويتحدث عنها كبار رجال العامل مثل رئي�س جامعة
هارفرد «�سومرز» التي ي�سميها «ت�سونامي» الذي
�سيجرف التعليم ،وكذلك بيل جيت�س وغريهم ،كذلك
يقوم االحتاد الدويل لالت�صاالت (�أي تي يو) وهو �أحد
م�ؤ�س�سات ا لأمم املتحدة يعد تقرير ا ً حول ما ي�سميه
املواطنون الرقميون واملهاجرون الرقميون ،واملق�صود
بذلك �أن الطفل ال�صغري الذي يبد �أ با�ستعمال تقنية
املعلومات حتى قبل �أن مي�شي ،فهو يعي�ش يف عامل
املعرفة ،التغري حدث بكل �شيء ،مل يعد ب�إمكانك اليوم
�إقناع طفلك بالدمية القدمية التي كانت مقنعة لك
عندما كنت بعمره ،اليوم كل ا لألعاب التي يحتاجها
يجدها ب�ضغطة �أزرار على الكمبيوتر ،هذا التغري
الرقمي الذي حدث بكل �شيء مل يبد �أ بعد بالتعليم
للأ�سف -رغم �أن �أ�سا�س كل �شيء هو التعليم!ب�صراحة امل�ؤ�س�سات التعليمية يف كل �أنحاء العامل مل
تواكب بعد ثورة املعرفة يف جمال التعليم».

] هل تعتقد �أن املدار�س التقليدية -
ب�صفوفها و�أ�ساليب التدري�س والكتب � -ستنتهي
ال حمالة؟

 املدار�س واجلامعات التقليدية �ستواجه م�شكلة�أ�سا�سية خالل ال�سنوات القادمة ما مل ت�ستوعب هذا
التغري� ،أو مبعنى التحول ملدار�س ذكية� ،إذ تفرت�ض
�أن الطالب عندما يلتحق باحل�ضانة هو طفل رقمي ال
ي�ستعمل (الطبا�شري �أو القلم) وال ميكن ان يبقى جتهيز
املدار�س يقت�صر على �ألواح خ�شبية و»طبا�شري» ،بل
�صفوف ذكية ،كما �أن ال�شكل التقليدي من اجلامعات
واملدار�س مل يعد ي�شبع رغبة الإن�سان باملعرفة ،اليوم
ال ن�ستطيع �أن نح�صر طموحاتنا على �أن يكون خريج
اجلامعة يتقن ا�ستخدام الكمبيوتر لأن ا�ستخدام
الكمبيوتر بات حت�صيل حا�صل وامر ا ً يالزم الطالب
طيلة تعليمه املدر�سي ،هذا الواقع الذي يجب �أن
ن�ستعد له� ،أتذكر يف �إحدى الندوات �س�ألت بيل غيت�س
مباذا ي�صف القرن احلادي والع�شرين ف�أجاب «هذا قرن
الذكاء اال�صطناعي» �إذ �سن�شهد حتوالت يف ا لأدوات
يعادل ذكاء ا لإن�سان ،وهذا لي�س جمرد ت�صورات بل
واقع قادم ،ما �أود �أن �أ�شدد عليه هو �أن التعليم احلايل
مل يعد يواكب احتياجات الإن�سان ومل يعد با لإمكان
البقاء على ال�صورة التقليدية للمعلم كـ»ملقن» يعطي
الدر�س ويخرج لأن الثورة املعرفية �أعطت الطالب
كما ً من املعلومات التي مل يعد التلميذ يحتاجها عرب
التلقني بفعل التعليم التقليدي ،لذا جتدين اليوم فجوة
كبرية بني املدر�سة ب�إمكانيتها التقليدية القدمية وبني
الطالب بتقنياته املتقدمة خ�صو�صا ً �إننا الزلنا ننظر
ب�شكل تقليدي لتدري�س الطلبة يف املرحلة االبتدائية
مع العلم �أن الطفل ميلك قابلية �أف�ضل من الذي و�صل

�إىل �سن اجلامعة من حيث الدخول يف عامل املعرفة،
وبالتايل املدر�سة التقليدية انتهت وبات دور املدر�س
هو موجه تقني ،لأننا يف عامل معرفة يت�ضاعف فيه
التطور كل �أ�سبوعني».

] �س�أعود معك �إىل البداية ..كيف كانت بداية
اهتمامك بالكمبيوتر وعامل املعرفة؟

 لقد اتيح يل الدخول اىل عامل املعرفة يف العام1964حيث التحقت بالدرا�سة يف مركز لتعليم
الكمبيوتر ،كانت حينها �صناعة الكمبيوتر تقت�صر على
�شركة ( �أي بي ام) حيث كان لديها مركز خارج «لندن»
تعلم من خالله الكمبيوتر الذي كان يعرف حينها
با�سم «معالج املعلومات» وعندما طلبت من امل�ؤ�س�سة
التي كنت �أعمل بها ابتعاثي لهذه الدورة رف�ضت
امل�ؤ�س�سة لعدم وجود اهتمام بالكمبيوتر ،فا�ضطررت
حينها �أن اقرت�ض كي �أ�ؤمن م�صاريف هذه الدورة،
واهتممت بتقنية املعلومات وتطورها منذ ذلك الوقت،
يف عام � 1984أتذكر كنت يف غرفة التجارة الدولية
يف «باري�س» وجاء هناك امل�ست�شار ا لأعلى جلمهورية
�أمريكا (ايرا جمازنر) لي�شرح لنا حول الإنرتنت
وقال يومها «هذه التقنية �ستحقق الدميقراطية التي
عجزت عنها كل الدول ،لأن كل من يدخل هذا املحيط
هو مت�سا ٍو مع ا لآخر» .وو�ضع �أمامنا جهاز كمبيوتر
كان مكتوب عليه « �إن الذي يجل�س على الطرف الآخر
ال يعرف حمدثه) وبالفعل كانت هناك �صورة «كلب»
يجل�س على طاولة عليها جهاز كمبيوتر -ب�صراحة
جذبني هذا املو�ضوع ،وبد �أت �أتابع كل ما يتعلق
بتطور عامل ا لإنرتنت».

] هناك عالقة «حميمة» جتمع بني طالل
�أبوغزالة والتعليم ،هذه العالقة لي�ست مدخالً
لعامل ا لأعمال بل هي �أقرب ما تكون لعالقة
�شخ�صية ،كيف تعلق على ذلك؟

 �أنا الجئ فل�سطيني ،و�ضعتني االقدار يف قريةا�سمها «الغازية» بجنوب لبنان ،وكانت �أقرب مدر�سة
لهذه القرية تقع يف مدينة �صيدا على بعد  2كم ،كنت
�أحمل حقيبة ثقيلة على ظهري و �أ�سري يوميا ً حتت �أي
ظروف طق�س مل�سافة  4كم يوميا ً لأح�صل على فر�صة
تعليم متوا�ضعة ،بال �شك �أنا فخور ا ً بهذه التجربة،
لكنني �أي�ضا ً ع�شت معاناة حمل الكتب الثقيلة وال�سري
بها ،وعندما جاءت ثورة املعرفة و�ضعت اهتماما ً كبريا ً
مب�س�ألة ا�ستبدال الكتب بالكمبيوتر ،لذلك طورنا يف
جمموعة طالل �أبوغزالة م�شروع «احلقيبة املدر�سية
الذكية» بحيث ال يحتاج الطالب �سوى حمل اجلهاز
املحمل بكافة برامج املناهج التي يحتاجها يف املدر�سة
الذكية بح�سب �صفه ،وب�سبب اهتمامنا اخلا�ص مب�س�ألة
التحول نحو «املدر�سة الذكية» بد�أنا نعمل مع منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «اليون�سكو» من
�أجل درا�سة كيفية تطبيق تقنية املعلومات واالت�صاالت
يف املدار�س يف جميع �أنحاء العامل العربي ،وهذا
امل�شروع يت�ضمن مقاي�س ت�شمل كافة خمرجات التعليم
يف كل بلد ومدى مالءمتها لإدخال تقنية املعلومات
واالت�صاالت يف مدار�سها ،ونكتب تقرير ا ً حول كل
بلد ون�ساعد كل بلد كيف ت�ستكمل النواق�ص ،وهذا
امل�شروع ن�سري فيه باال�شرتاك مع «اليون�سكو».

] دعني ا�ستو�ضح مالمح اجلامعة امل�ستقبلية
ال�سيما م�شروعكم اجلامعي الذي يك�سر كل
التعقيدات املرتبطة بااللتحاق باجلامعات
ال�شهرية؟

كما ذكرت -املدار�س مبن�ش�آتها التقليدية لنتبقى ،هذا التغري قادم �شئنا �أم �أبينا ،وق�ضية �أن
يبقى العامل ي�ؤمن ملعبا ً و�ساحة و �أ�سوار ا ً وما �إىل
ذلك �سيكون �شبه م�ستحيل توفريها يف كل مدر�سة،
فالتعقيدات املرتبطة باملن�ش�آت التعليمية البد �أن
تزول ،لذلك جاءت فكرة �إن�شاء جامعة طالل �أبوغزالة

العامل لأن الإن�سان العربي ال ميكن �أن يبقى مرتبطا ً
بالتعقيدات املرتبطة بااللتحاق بجامعات عاملية،
لن�س�أل كم �شخ�صا ً من العامل العربي ي�ستطيع �أن
يلتحق بجامعات يف الواليات املتحدة �أو بريطانيا؟
هناك تعقيدات مرتبطة باحل�صول على الت�أ�شرية
وكذلك تكاليف الإقامة وال�سفر واملعي�شة هناك،
فلماذا نذهب لكل هذه التعقيدات وقد توفرت فر�صة
التعليم الإلكرتوين؟ لذلك �أنا�شد وزراء التعليم العايل
يف العامل العربي االعرتاف بالتعليم الرقمي �شريطة
�أن يكون هذا التعليم �صادر من جامعة معرتف بها
ولها �سمعتها االكادميية على امل�ستوى الدويل .لأن هذا
املطلب بات حاجة تالئم واقعنا ،اليوم عندما نتحدث
عن النمو ال�سكاين يف بع�ض الدول العربية والواقع
املعي�شي نت�س�أل �أين ا لإمكانيات يف هذه الدول لإن�شاء
مدار�س تقليدية ت�ستوعب ماليني الطلبة اجلدد كل
عام وتوفر لهم الكتب واالحتياجات التقليدية؟ هذا
ال�شكل من التعليم مل يعد حتى يتالءم مع واقعنا ال
على م�ستوى املدار�س وال اجلامعات ،لذلك يف جامعة
طالل �أبوغزالة العاملية -وهي اجلامعة الوحيدة من
نوعها -التي تعلم مناهج جامعات عاملية ،دورنا �أن
نوفر لطلبتنا برامج هذه اجلامعات وا لإ�شراف على
تعليمهم وامتحاناتهم وتخرجهم واحل�صول �شهادة
اجلامعة العاملية التي در�سوا مناهجها رقميا ً ،هذا
املفهوم اجلديد يف التعليم الرقمي قمنا ب�إطالقه منذ عام
ونحن االن يف بداية العام الثاين ،وا لآن لدينا ع�شرون
جامعة عاملية ندير براجمها على م�ستوى العامل ،وكما
بد �أت معك يف حديثي ال يجب �أن نكون خجولني يف
طموحنا ،لذلك نطمح بعد خم�سة �أعوام من الآن �أن
تكون هذه اجلامعة �أهم جامعة يف العامل ،لأن مبد �أنا
وا�ضح وهو �أن التعليم املتقدم العاملي املقبول من حق
كل ان�سان ،ال �أقول �إن «التعليم للجميع» بل التعليم
املتقدم املقبول املعتمد واملعرتف به هو حق كل ان�سان.
فما فائدة �أن نفتح جامعات ومن ثم ال جتد �شهادة
الطالب الذي يتخرج منها اعرتافا ً �إال لدى اجلامعة
التي �أ�صدرتها؟ هناك الكثري من اجلامعات �أ�ساءت حلق
الطالب باحل�صول على فر�صة التعليم املتقدمة ،املبد�أ
الذي �أعمل من خالله هو �أن �أي طالب عربي ي�ستحق
فر�صة التعليم اجلامعي ذاتها التي يح�صل عليها ابن
رئي�س الواليات املتحدة �أو رئي�س وزراء بريطانيا .ما
�أحلم به هو �أن يح�صل ابن هذا الوطن العربي على
فر�صة التعلم يف جامعة مثل جامعة كمربيدج والتي
نعتز باالتفاقية التي تربطنا بها».

] لديك اهتمام باللغة العربية رمبا يف�سر
عزمك �إطالق مو�سوعة «تاجيبديا» الإلكرتونية
وك�أنك تريد �أن تعيد االعتبار لهذه اللغة عرب
التقنية التي �أهانتها على يد بع�ض امل�ستخدمني-
كيف تعلق على ذلك؟

 هذه مبثابة «معركتي» الثانية� ،أنا �ضد ما يعرفبــ «العربيزي» -كتابة العربية ب�أحرف التينية  -النني
اعتربها «�سرطان» للق�ضاء على اللغة العربية ،ون�شر
«العربيزي» لي�س م�صادفة ،بل �أمرا ً موجها ً �ضد اللغة
العربية ووطنا العربي ،اليوم ا�ستخدام �أطفالنا �أحرفا ً
التينية لكتابة العربية �سيق�ضي على اللغة العربية،
و �أنا �س�أقود حملة للمطالبة بوقف ا�ستخدام «العربيزي»
�أو «اربيزي» بحجة ت�سهيل ا�ستخدام العربية ،ونحن
ل�سنا بحاجة لذلك ،لأن لغتنا العربية �سهلة ورائعة
وال نريد هذا الت�شويه حتت مربرات خمتلفة ،لذلك
�أن�شاءنا م�شروع «تاجيبديا» الذي نعتربه احلل ملا تعاين
منه اللغة العربية على �شبكة الإنرتنت وبالأخ�ص يف
«ويكيبيديا» التي ت�ضعها يف املرتبة  28وهي ذات املرتبة
التي ت�ضع فيها اللغة التي ال ي�ستخدمها حتى اهلها وهي
(اللغة العربية) ..هذا الأمر �أجده معيبا ً وغري مقبول
بل وظلم� ،أ�ضف اىل ذلك �أن املحتوى العربي املتوفر
على «ويكبيديا» اقل من  300الف مقال ،باال�ضافة
اىل افتقاده عن�صر الدقة والفائدة وذلك الحتوائه على
اراء قد تخطئ وقد ت�صيب ولكنها لي�ست معلومة ميكن

�أبو غزالة متحدثا ً لـ «االيام»

اخذها على ا�سا�س دقيق واعتمادها كمرجع ،لذلك �أرى
�أن ن�صف املحتوى العربي على «ويكيبديا» غري �صحيح
وغري دقيق بل ويحمل �إ�ساءات للأ�شخا�ص �أو الأديان
وللعقائد ،لذلك ذهبنا نحو ت�أ�سي�س «تاجيبيديا» التي
�أ�صبحت حتتوي االن على ن�صف مليون مقال ،فيما
نتطلع لزيادة هذا الرقم لي�صل اىل مليون مقال ،وعندما
�ست�صبح اللغة العربية احد اللغات االربع الرئي�سية
املتوفرة على االنرتنت ،وعندما يتحقق ذلك �س�أ�شعر
ب�سعادة وطنية لأن العربية هي لغتي ولغة �أمتي
العربية».

] رف�ضت �أن يتم دعم هذا امل�شروع �أو
امل�ساهمة يف التمويل  -رغم كلفته املالية الكبرية
عندما نتحدث عن ماليني  -واعتمدت على التمويل
واالنتاج الذاتي -ملاذا؟

 النني اذا قبلت الدعم لهذا امل�شروع �سيفقد حيادته،فلو قبلت بتمويله من قبل �أي حكومة �سي�صبح موجها ً
ويخدم �أهدافها ،نحن الآن كم�ؤ�س�سة مهنية م�ستقلة
�أحد مبادئنا احليادية ..كما تعلمي اول مبد�أ يف عملنا
اال�سا�سي  -كمدقق ح�سابات  -هو احليادية ،ولي�س
لدينا  -كم�ؤ�س�سة � -أي م�صلحة ،بل نريد ان يكون لدى
الطالب او الباحث مرجعية موثوق بها ،لذلك نعمل يف
هذا امل�شروع كثالث جمموعات ،جمموعة تقوم بالبحث
عن املعلومة ،واملجموعة الثانية تقوم بالت�أكد من
�صحتها وفائدتها وعدم م�سا�سها بالدين او ال�سيا�سة
او اال�شخا�ص ،املجموعة الثالثة وهي التي تت�أكد من
كيفية ابرازها ومرجعيتها و�صحتها ثم يقوم بادخالها
اىل املحتوى ،لذا نحن ل�سنا حميط حر للمعلومات بل
موقع مدقق وموثق ،كما �أن �إدخال املعلومة للمو�سوعة
�أمر لي�س متاحا ً �أمام كل �شخ�ص وفق ما يعتقد ،لذا
نحن م�س�ؤولون عن �صحة املعلومات املتوفرة مبحتوى
«تاجيبيديا» .كما اننا قمنا بتطوير الربنامج اخلا�ص
باملوقع عرب �شركة طالل �أبوغزالة للربامج االلكرتونية
ونتطلع الطالقه مع نهاية هذا العام� ،أنا اليوم يف
ال�ساد�سة وال�سبعني من عمري ،ولن �أبالغ �إذا قلت
�إن �أحد �أحالمي اليوم هو �أن �أرى لغتي العربية احد
اللغات الرئي�سية على االنرتنت و�أن �أرى حميطا ً يحتوي
معلومات لأوالدنا و�أحفادنا عن امتهم العربية وتاريخ
�أجدادهم العرب».

] لديك «معركة» ق�ضائية اليوم مع موقع
الت�صفح «جوجل» كيف بد�أت الق�ضية و�إىل �أين
و�صلت؟

 الق�ضية بد �أت عندما و�ضعوا مكان والدتي «تلابيب» بدالً من يافا ،و«ا�سرائيل» بدالً من «فل�سطني».
وبعد مرا�سالت ق�ضائية وتقدمي جميع الوثائق التي
تثبت والدتي يف (يافا،فل�سطني) ا�ستبدلوا «تل ابيب»
بــ«يافا» لكنهم ابقوا على ا�سرائيل ،الن الربنامج لديهم
يقوم بتحويل ا�سم فل�سطني تلقائيا ً اىل ا�سرائيل� ،إال �أن
هذا االمر لن يثنيني بل �سوف ا�ستمر بالدعوى -مهما
كلف االمر -من �أجل و�ضع احلقيقة والتاريخ الذي ال
�أحد ي�ستطيع تغيريه».

] للبحرين مكان خا�صة لدى طالل �أبوغزالة
ال�سيما بوجود �صرح تعليمي �أي�ضا ً  -كيف تقر�أ
عالقتك بهذا البلد؟
 بال �شك تربطني عالقة طيبة بهذا البلد ،وجتمعني�صداقة متتد ل�سنوات طويلة ب�سمو ال�شيخ حممد بن مبارك
�آل خليفة ،كما تعلمت الكثري من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة� ،أتذكر يف �أحد املرات
قال يل عبارة «�أنت تبلغني ما يجب �أن �أعرف ولي�س ما
�أحب �أن �أعرف» �سموه كان يريد �أن يعرف دائما املعلومة
ال�صحيحة كي يتخذ القرار ال�صحيح ،وقد تعلمت الكثري
من حكمته ،احلمدهلل تربطني عالقات �أعتز بها مع قيادة
البحرين ولدي العديد من الأ�صدقاء البحرينيني ،و�أنا
�أعتز �شخ�صيا ً بخدمتي لهذا البلد لأكرث من  55عاماً».

