WEDNESDAY

مال وأعمال

16 April 2014

االربعاء

 16جمادى الآخرة  1435هـ
املوافق  16ني�سان 2014

19

دعا لالنتقال �إلى ع�صـر املعرفة لتحقيق االنتاجية العالية

�أبو غزالة لـ «الد�ستور» :احلاجة ما�سة لتغري نوعي يف نظام التعليم يف اململكة
ما زال البع�ض يتحدث عن ال�سبورة والطب�شورة يف التعليم والعامل يوظف التقنيات واالت�صاالت
] عمان  -الد�ستور -خالد الزبيدي
الحديث مع المفكر العربي والريادي د.طالل ابو غزالة يت�شعب في معظم
مناحي الحياة ،ويقدم �سيناريوهات حيوية لالنعتاق من البطالة والفقر،
وزيادة انتاجية المواطنين ،م�ؤكدا ان كبريات الجامعات تطلق على قاعاتها
الرئي�سية ا�سماء لعلماء عرب وم�سلمين مثل الفارابي وابن خلدون وابن
�سينا ،بينما نتم�سك بما ي�سمى بالحرم المدر�سي والجامعي ،وانحى بالالئمة
على العنف الجامعي لال�سوار العالية ،وق��ال ان م�سايرة العالم يتطلب
االنتقال الى ع�صر المعرفة وتوظيف تقنية المعلومات واالت�صاالت ،وقال ان
اتقان اللغة االنجليزية وا�ستخدامات تكنولوجيا المعلومات هي �شرط لعمل

منتج في كافة القطاعات والمهن ،في عالم اليعترف اال بالحداثة والمعرفة.
«الد�ستور» حاورت د .ابو غزالة في يوم الجمعة وهو العطلة اال�سبوعية ،وقال
�إن العمل اليعرف التوقف عن التفكير والعمل المبدع ،وا�ضاف ان جيل االطفال
واليافعين من ال�شباب اكثر قدرة للو�صول الى المعرفة وا�ستخداماتها بينما
يعجز ال�سواد االعظم من الكبار من مدر�سين في المدار�س والجامعات.
حيث كان العالم قبل دخول ع�صر المعرفة تت�ضاعف العلوم
مرة كل ع�شر �سنوات اما اليوم ف�أن العلوم تت�ضاعف كل
ع�شرة ايام ،وان االطفال واليافعين اكثر قدرة على
المتابعة وتح�سين تح�صيل المعرفة على ا�شكالها،
وتاليا ن�ص الحوار:

�أمامنا فر�صة تاريخية لردم الفجوة مع الدول املتقدمة
والأطفـال وال�شباب �أكثـر رياديـة مـن الأجيـال املا�ضيـة
الأ�سوار �أحـــد �أ�سباب العنـف اجلامعـي وكربيــات
اجلامعات العاملية تنتقل للدرا�سة عرب االنـرتنـت
الد�ستور :التعليم ركيزة ا�سا�سية في المجتمع والقاعدة
المتينة التي ت�ستند اليها جميع القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية للتقدم والمناف�سة محليا واقليميا ودوليا،
ومع ثورة تقنية المعلومات واالت�صاالت ا�صبح تطوير
التعليم اكثر �سرعة وفعالية لج�سر الفجوة مع االمم
وال�شعوب المتقدمة ،وبرغم ذلك ما زالت عملية التعليم
غير قادرة على النهو�ض بالمجتمع والتنمية االقت�صادية
كما يجب ،وا�ستمرار ظاهرتي البطالة والفقر عند
م�ستويات مرتفعة ومقلقة ،وال�س�ؤال الذي يطرح في هذا
ي�سرع
المجال...كيف يمكن بناء نظام تعليمي كفوء فعال ّ
من االفالت مما نحن فيه اقت�صاديا واجتماعيا؟.
د.اب��و غزالة..في العام  1982كنت رئي�س فريق لالمم المتحدة
لمعايير المحا�سبة واالبالغ ،وب�صفتي تلك طلب منى االمين العام لالمم
المتحدة �آنذاك كوفي عنان ،رئا�سة الم�ؤتمر االول للتعليم في مقر االمم
المتحدة في نيويورك ،وجاء رئي�س فريق الواليات المتحدة االمريكية
للتغيير في معايير المحا�سبة ،وعندما تحدثنا في الم�ؤتمر وجهت
الكالم اليه «ب�أنك تتحدث عن تغيير المعايير والتتحدث عن تطوير
المعايير»...رد قائال يجب ان يكون لدينا الجر�أة للقول ب�أننا بحاجة
للتغيير ال التطوير.
وه��ذا ما تم في الم�ؤتمر..وهنا يجب ان نكون قادرين على ذلك
واالع�لان عن تغيير نظام التعليم االردن��ي بالكامل التطويره بحيث
يواكب ما حققته االمم وال�شعوب المتقدمة في التعليم ،لذلك ن�صر هنا
على التغيير ،فاالمم وال�شعوب التي لديها ثقة بنف�سها ت�ستطيع ان تقول
لدينا اخطاء واخفاقات هنا وهناك وعلينا معالجتها جذريا ،والم�شكلة
في ان يقول البع�ض ان او�ضاعنا جيدة ويمكن ان تكون اف�ضل فقط
بالتطوير عندها نكون قد اعقنا التقدم الحقيقي المطلوب.
وامامنا فر�ص تاريخية للتغيير وانجاز هذه المرحلة مع دخول
العالم ع�صر المعرفة ،وفي ليلة قبل ا�شهر �سمعت خالل متابعة ن�شرة
االخبار المحلية ان الحكومة جهزت جميع مدار�سها بااللواح ال�سوداء
( ال�سبورة) والطبا�شير ،واهلل انه خالل تلك الليلة ا�صبت باالكتئاب،
ونادرا ما ي�صيبني االكتئاب ،لكن عندما ا�سمع ان الحكومة تعلن عن
ذلك ال�سيما انني لم ا�سمع منذ �سنوات عن الطب�شورة ،اي اننا ما زلنا
في ع�صر الطب�شورة والعالم في ع�صر المعرفة وثورة تقنية المعلومات
واالت�صاالت ،فالعالم يمر اليوم في االنتقال ،واذا اردت النظر الى
التحوالت في العالم يجب ان تركز على التحول واالنتقال الى المعرفة،
وماذا يعني ذلك بالن�سبة لي؟ ،الطفل الذي يبلغ من العمر ثالث �سنوات
ي�ستطيع التعامل وا�ستخدام التقنيات واالجهزة االلكترونية الجديدة،
فالعالم اليوم ينق�سم الى ق�سمين االول ال�شياب ،والثاني من ال�شباب
الم�سلح بالتقنيات واالت�صاالت والمعرفة المتنامية.
فالمنظمة العالمية لالت�صاالت (  ) ITUتعد اح�صاءات �سنوية
حول مواطنين يعتمدون المعرفة ( الرقميون ) بالمقارنة مع الق�سم
االول ( ال�شياب) ،وخالل ال�سنوات الع�شر المقبلة �سيكون المواطنون
الرقميون هم اغلبية الب�شر ،وهنا اريد ان اقول ل�صانعي قرار التعليم
في المملكة ...كيف ت�ستطيع ان تعلم طفال يدخل المدر�سة وقد در�س
المعرفة من خالل تقنيات المعرفة ،ثم تطلب منه ان يكتب على اللوح
بالطب�شورة ،وهذا الطالب لم ي�ستخدم ال القلم وال يعرف الطب�شورة،
بينما كان ي�ستخدم ا�صابعه الدارة اجهزة المعرفة والبحث ،و�ستواجه
مدار�سنا بدون ا�ستثناء م�شاكل كبيرة بخا�صة المدار�س الحكومية
وق�سم من المدار�س الخا�صة ،فالتعليم الحالي هو �شكل مختلف ظاهريا
عن ا�سلوب تعليم الكتاب مطلع القرن الما�ضي.
و�سيواجه الطلبة الجدد ( جيل رقمي ) مع المدر�سين الذين
ين�شغلون بهموم الحياة وتكاليف معي�شتها واليجيدون ا�ستخدامات
المعرفة ،ولدينا مفهوم ان مدر�س االبتدائي اليحتاج الى علوم وخبرات
كبيرة ،بينما ال�صورة الجديدة ان الطلبة في االبتدائي هم االكثر
ا�ستخداما لتقنيات المعرفة ،اي ان الطفل يدخل المدر�سة وهو اكثر علما
ومعرفة من بع�ض خريجي الجامعات من حيث ا�ستخدامات التقنيات
الجديدة والتعامل معها ،وهنا نحن ام��ام فجوة كبيرة بين الطلبة
والمدر�سين ،وهنا البد من التنبه لذلك واال�ستعداد في التعامل معها بما
يردم هذه الفجوة.

الد�ستور :هل يمكن اال�ستمرار بالتعليم وفق االنماط
الحالية والتقدم تدريجيا للتحول الى ع�صر المعرفة في
التعليم؟
د.اب��و غزالة ...ف��ي هذا ال�سياق اجرينا في مجموعة طالل ابو
غزالة درا�سة مع اليوني�سكو �ضمن �شراكة بين الجانبين للتثبت من
مدى ا�ستخدام تقنية المعلومات واالت�صاالت في التعليم والمدار�س،
وخل�صت الدرا�سة الى ان هناك م�شكلة حقيقية الن ا�ستخدامات الطلبة
للتقنيات واالت�صاالت التعتمد معايير محددة في المدار�س ،وهنا فان
االن�سان الرقمي الذي �سيحكم العالم م�ستقبال ال يقبل التعلم وفق الطرق
القديمة ...وان على مدار�سنا ان تجهز وت��زود بمتطلبات التقنيات
الحديثة واالت�صاالت ،واالنتقال الى المدر�سة الذكية ،التي تعمل من
خالل تقنية المعلومات ،والحقيبة المدر�سية الذكية ،وهي الجهاز الذي
يحمل بكافة الكتب المقررة ،وان تتم الدرا�سة واالمتحانات بوا�سطة
الجهاز.
ماليا ال يمكن ت�صور ان �أي دولة غنية بما فيها �أمريكا ال ت�ستطيع
توفير م�ستلزمات الدرا�سة والمباني بدون االنتقال الى تقنية المعلومات
واالت�صاالت ،والتعليم الرقمي هو الم�شروع الطموح ال��ذي تديره
مجموعة طالل ابو غزالة وهو م�شروع متكامل للدولة االردنية ،يخ�ص
المدر�سة والطالب واالدوات التقنية ،وهو ارخ�ص ماليا على الخزينة
بالمقارنة مع الو�سائل والم�ستلزمات التقليدية...و�أي م�س�ؤول يقول اننا
ال نملك المال اقول له نعم لي�س لدينا موازنة لتعليم الطلبة في المدار�س
لكن ن�ستطيع ذلك بكلف �أقل باالعتماد على التعليم الرقمي.

الد�ستور :االطفال في �سنوات التعليم االبتدائي بحاجة
للتوجيه وبناء االلتزام في نفو�سهم ،هل يمكن انجاز ذلك
باالعتماد على التعليم الرقمي بعيدا عن �أعين الرقابة
والتوجيه لهم؟
د.ابو غزالة� ...أ�ؤكد ان ال دور م�ستقبال للمدر�سة والمدر�س ،ا�صل
كلمة التعليم (  ) Educationرومانية وتعني ا�سحب ،وفي الدين
اال�سالمي يقول اطلب العلم ،ويجب ان نتحول من التعليم الى التعلم،
ويقت�صر دور اال�ستاذ على التوجيه التقني فقط ،وبالمنا�سبة هناك
�أمثلة كبيرة ماثلة امامنا �ستيف جوبز  ،بيل جيت�س زكر بيرد ،لم يكملوا
تدري�سهم وتركوا المدار�س النهم لم يجتازوا المعدالت المطلوبة ،ومع

ذلك ا�صبحوا من �أهم قادة العلم في العالم ،ووجدوا ان المدار�س ال
ت�ضيف لهم الكثير ،ونجحوا في الدرا�سات الخا�صة....هنا علينا ان
نعي ان العالم يتغير وعلينا مواكبة ذلك بابداع ،وهو بمثابة ت�سونامي
�سي�ضرب المدار�س والجامعات ح�سب و�صف رئي�س جامعة هارفرد.
فالعالم يواجه نهاية ع�صر المدر�سة والجامعة ،وهذا التغيير
الم�ستند الى ثورة تقنية المعلومات واالت�صاالت اي ع�صر المعرفة
دخل كافة مناحي حياتنا با�ستثناء التعليم ،وح�سب درا�سات امريكية
ف��ان  %80من المدار�س والجامعات االمريكية �ستكون رقمية ،اي
مبان و�صفوف ،ونحن في االردن نعتقد كثيرا بالحرم المدر�سي
بدون ٍ
والجامعي ماذا يعني �سور وبوابة وواحد ي�س�أل عن الهوية ،وفي هذا
ال�سياق القيت محا�ضرة في جامعة هارفرد لم �أجد بوابة وال�سورا وهي
مختلطة مع جامعة مجاورة
(ام اي تي) ،ولم اعرف اي جامعة ،وجامعة بو�سطن على الطريق
الدولي ،وكلية طالل ابو غزالة في عمان ال �سور لها  ،وال يوجد لدينا
عنف جامعي وال تحر�ش وال م�شاكل ،وفي االردن يجب ان تزال اال�سوار
والجواجز ،ولو هدمت اال�سوار النتهى العنف الجامعي ،وكل ما ي�ؤذينا،
و�ستعفي الجامعات الحكومات من االم��وال ،بخا�صة وان جامعاتنا
ا�صبحت موجودات عقارية ت�شكل اكثر من  %60من ميزانياتها.
في اح��د الم�ؤتمرات التي �شاركت فيها مبكرا في العام 1965
تو�صل الباحثون ان العلوم الب�شرية تت�ضاعف كل عقد ،اما في هذه
المرحلة تت�ضاعف العلوم كل ع�شرة ايام  ،وكمية المعلومات تتدفق
وال قبل للمعلم ان يتابعها ،اما الطلبة ي�ستطيعون النهم متفرغون للعلم
والبحث ،وحاليا قدمنا للدولة و�سندعو اللغاء اال�سوار والمدار�س
ب�شكلها الحالي ،ونقدم نموذجا للمدر�سة الذكية.

الد�ستور :هذا قد يقود الى زي��ادة معدالت البطالة في
المجتمع الأردني؟
د .ابو غزالة  ...ابدا اريد معالجة البطالة ،ومن متطلبات العمل
اتقان اللغة االنجليزية وا�ستخدامات تقنية المعلومات ،نحن بحاجة
لجيل من الخريجين قادرين على العمل في كافة االن�شطة ،وامل ان
نكافح ما يتم تداوله بين �شبابنا في المرا�سالت االلكترونية بكتابة
الت�شات ( اربيزا) ،وهو تمهيد اللغاء اللغة العربية واالنجليزية،
ون�سعى ال�ستخدام اللغة العربية ال�صحيحة واللغة االنجليزية
ال�صحيحة ،وهذا عدوان على االمة العربية وثقافتنا وعلومنا ،والعلم

هو المفتاح لمعالجة البطالة ،وهنا اين ذهب �ساعي البريد العادي (
البو�سطجي) ...ذهب الى اعمال اخرى.

الد�ستور :هل يعني ذلك اننا بحاجة لبناء ثقافة جديدة
في المجتمع...
د.ابو غزالة ...هذا يحتاج الى قرار و التطبيق لي�س �صعبا ،نحن
بحاجة لدخول ع�صر المعرفة بهمة ،وبالمنا�سبة بيل جيت�س ي�سمى
نف�سه بعامل معرفة ،واي ان�سان لن يجد عمال اذا لم يتحول الى عامل
معرفة مهني او اكاديمي...واول الت�سعينيات كان االردن في مقدمة
دول المنطقة في مجاالت الحكومة االلكترونية ،اي تقديم الخدمات
للمراجعين الكترونيا ،وبعد ع�شرين عاما ا�صبحنا في �آخر �سلم المنطقة
في هذا المجال ،لبنان متقدم ،دبي امارة الكترونية ،ودول الخليج ،اي
ان من ال يتقن ا�ستخدامات تقنية المعلومات لن يجد عمال له...واهم
عنا�صر النزاهة وال�شفافية تقديم الخدمات باعتماد التكنولوجيا ،اي ال
وا�سطة وال مح�سوبية وال ر�شوة...وغير من ذلك االمرا�ض التي تتعبنا
في حياتنا.

الد�ستور :يقال ان االنترنت ي�ساهم في تحقيق الم�ساواة
والعدالة والى حد ما الديمقراطية ..ما تعليقكم؟
د .ابو غزالة ...هذا دقيق الى حد كبير الن من يجل�س على الجهاز
يت�ساوى مع الجال�س على الجهاز على الطرف الآخر ،وهذا االمر طرح
منذ اواخر ال�ستينيات وتعمم مطلع الثمانينيات ،لذلك االنترنت مزايا
كبيرة تخدم االن�سانية بكافة القطاعات والتعليم في مقدمتها ،ومن
خالل جامعة طالل ابو غزالة ن�سعى لخريجين معتمدين من قائمة ت�ضم
اف�ضل 500جامعة عالمية معترف ب�شهاداتها حول العالم ،ونو�صل
التعليم الكترونيا في جامعة مجهزة وبكلف اقل وي�ستمر لدار�س في
عمله ،والمتفوقون في العالم هم من عملوا لوحدهم ..ياهو مثال وال
احد ي�ساعدهم ويدعمهم ..والمطلوب جهاز واي� ٍد وفكر لبناء اف�ضل
المبادرات ،وبالمنا�سبة لوال ال�صفر لما وجد االنترنت ،والعرب هم
من اخترعوا ال�صفر ،لذلك نجد ان الفارابي وغيره م�سجلة قاعات في
كبريات الجامعات با�سمائهم.

الد�ستور :هل �أمورنا الآن ت�س ّر �أحدا �أم اننا تخلفنا كثيرا
عن الدول وال�شعوب االخرى؟
د.ابو غزالة...انا ال اقبل ان يكون االردن اقل من فنلندا على �سبيل
المثال ،عند �سكان فنلندا مماثل لعدد �سكان االردن ،الناتج المحلي
االردني يعادل  30مليار دوالر ،والناتج االجمالي لفنلندا يبلغ 170
مليار دوالر ،وهي التمتلك م��وارد طبيعية من النفط والغاز ،بينما
االردن لدية � 11شهرا من ا�شعة ال�شم�س...بينما هم تفوقوا ال�ستخدامهم
المعرفة و�صدروها الينا ،لذلك نقول الع�صر الزراعي والع�صر ال�صناعي
انتهى ،وع�صر المعرفة المطلوب ،لذلك علينا بناء المجمعات المعرفية،
وبالمنا�سبة ان اختراعا واحدا لل�شباب مثل (�سكاي بي ،جوجل ،ياهو)
يعادل ا�ضعاف كل ثروات العرب ،وتجارة المعلوماتية تتجاوز الحدود
والعقبات.

الد�ستور :تجارة المعرفة التكفي وحدها يحتاج االن�سان
لل�سلع الغذائية وال�صناعية الى جانب �صناعة المعرفة
وتقنية المعلومات� ،أي هل ي�ستطيع االن�سان فقط على
ت�صدير المعرفة؟
د.اب��و غزالة...الزراعة وال�صناعة يجب ان تعتمدا على ع�صر
المعرفة ،الت�ستطيع مناف�سة الزراعة االوروبية بدون توظيف مرفقي
العلوم والتكنولوجيا ،لذلك �سلطات االحتالل لماذا تفوقت زراعيا
علينا النها متقدمة تقنيا ،لذلك ال ثروة بدون ع�صر المعرفة والتقنيات
الحديثة ،ث��روات النفط العربي اق��ل من قيمة جوجل وحدها ،هذه
حقائق و�صنع المعرفة هي الطريق الى �صنع الثروة ،وال طريق �آخر،
وبالمنا�سبة �صناعة المعرفة لي�ست حكرا على احد.

