
�

ا�ستقالل اجلامعة 



�

الكتاب: ا�ستقالل اجلامعة

لفة: خلود �سابر املوؤ

لوحة الغالف والر�سومات للفنانة: ب�سمة عبد العزيز

ن�سان )13( �سل�سلة: تعلم حقوق الإ

ن�سان النا�رش: مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

9 �ش ر�ستم، جاردن �سيتي، القاهرة

ت: 27951112)+202( فاك�ش: 27921913) +202(

العنوان الربيدي: �ش.ب:117 جمل�ش ال�سعب، القاهرة

info@cihrs.org :الربيد اللكرتوين

www.cihrs.org : املوقع اللكرتوين

املراجعة اللغوية: عثمان الدلنجاوي

اإخراج فني: ه�سام اأحمد ال�سيد

يداع بدار الكتب:  رقم الإ

الرتقيم الدويل:

راء الواردة بالكتاب ال تعرب بال�ضرورة عن  االآ

ن�ضان مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ

بطاقة فهر�ضة
فهر�ضة اأثناء الن�ضر اإعداد الهيئة العامة لدار الكتب امل�ضرية

اإدارة ال�ضئون الفنية

 

استقالل اجلامعة
ط1- القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2007.

82 ص؛ 20سم- )سلسلة تعليم حقوق اإلنسان؛ 13(
خلود صابر )مؤلفة(

العنوان: استقالل اجلامعة



�

ا�ستقالل اجلامعة

خلود �ضابر

ن�سان تعليم حقوق الإ

)13(



�

مدير الربامج

معتز الفجريي

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد
مدير املركز

بهي  الدين ح�سن

إقليمية غري حكومية م�ستقلة تاأ�س�ست عام 1994. تهدف اإىل تعزيز  منظمة ا

ن�سان والدميقراطية، وحتليل ال�سعوبات التي تواجه  احرتام مبادئ حقوق الإ

ن�سان يف املنطقة العربية، ون�رش وترويج  تطبيق القانون الدويل حلقوق الإ

ن�سان، يلتزم املرك���ز يف ذلك بكاف���ة املواثيق والعهود  ثقاف���ة حق���وق الإ

مم املتحدة. ن�سان ال�سادرة عن الأ عالنات العاملية حلقوق الإ والإ

 ي�سع���ى املركز لتحقيق هذا اله���دف من خالل تطوير واق���رتاح ال�سيا�سات 

طراف  والبدائل الت�رشيعية والد�ستورية والعمل على ترويجها و�سط خمتلف الأ

وراق التحليلية،  املعنية، واإ�سدار الدرا�سات النظرية وامليدانية، والتقارير والأ

ن�سان، وا�ستخدام  والدوري���ات واملطبوعات املتخ�س�سة يف جمال حق���وق الإ

ن�سان يف املنطقة  ثارة ق�سايا حقوق الإ قليمية والوطنية لإ لي���ات الدولية والإ الآ

العربية، وتنظيم الدورات التعليمية وبناء القدرات وتنمية املعارف واملهارات 

ن�سان.  يف جمال الدميقراطية وحقوق الإ

مم  يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري يف املجل�س القت�سادي والجتماعي بالأ

ن�سان وال�سعوب، وع�سوية  فريقية حلقوق الإ املتحدة، و�سفة مراقب باللجنة الأ

ن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات  ورومتو�سطية حلقوق الإ ال�سبكة الأ

حول حرية التعبري )ايفيك�س(.
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مقدمة

ق�ضية  حول  اخلالف  يبداأ  رمبا  اجلامعة؟  لنا  تعني  ماذا 

منذ  نتفق  ال  كوننا  من  اجلدل  هذا  كل  يخلق  والذي  اجلامعة، 

البداية على معنى اجلامعة... ما هو الدور الذي ننتظره منها؟ وما 

هو الدور الذي ننتظره من طالبها؟ ماذا تعني احلياة اجلامعية؟ 

الطالبي،  العمل  ما هو  احلياة؟  تلك  له احلق يف ممار�ضة  ومن 

اأ�ضكاله املختلفة؟ هل الو�ضع احلايل يف اجلامعة هو  وما هي 

الو�ضع الطبيعي اأو الوحيد الذي ميكن اأن تكون عليه اجلامعات؟ 

املمكنة؟ وكيف ميكن  خرى  االأ �ضكال  االأ فما هي  يكن..  واإن مل 

هذا  كل  وملاذا  اجلامعة؟  ا�ضتقالل  يعني  ماذا  اإليها؟  الو�ضول 

اأن ي�ضيفه للحياة الطالبية  اجلدل الدائر حوله؟ ما الذي ميكن 

ب�ضكل خا�ص وللحياة العامة ب�ضكل عام؟ 

جابة  االإ تبدو  رمبا  التي  خرى  االأ �ضئلة  االأ من  عدد  وهناك 
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عنها بدهية جدا يف البداية؛ اإال اأننا عادة ما نختلف حول الكثري 

من م�ضامينها وتفا�ضيلها، عند حماولة النقا�ص حول ا�ضتقالل 

اجلامعة.

�ضئلة مبعزل  ومما ال �ضك فيه اأننا ال ن�ضتطيع فهم كل تلك االأ

منية الكاملة  ن داخل اأ�ضوار اجلامعة، ال�ضيطرة االأ عما يحدث االآ

عليها، وانق�ضام الطالب اإيل جمموعات بع�ضها غري معني بكل 

من  للخروج  حماوالت  بذل  يحاول  خر  االآ والبع�ص  يحدث،  ما 

تلك ال�ضيطرة؛ �ضواء كانت تلك املحاوالت من التيارات ال�ضيا�ضية 

املختلفة التي حتاول انتزاع م�ضاحة ما من احلرية، اأو حتى من 

باقي الطالب غري املنتمني للتيارات ال�ضيا�ضية الذين يحاولون 

ممار�ضة اأ�ضكال خمتلفة من العمل الطالبي.

ماذا تعني اجلامعة؟

قد  للغاية،  بدهي  �ضوؤال  اأنه  ال  ال�ضوؤ هذا  يظهر  ما  قدر  علي 

ما  قدر  على  اأحيانا،  ال�ضحك  اإثارة  اإيل  بداهته  درجة  ت�ضل 

مر كثريا من اجلدل؛ حيث اإن هناك العديد من  يحمل يف واقع االأ

جابة عنه. املتغريات التي ميكن اأن ن�ضطدم بها عند حماولة االإ

ننظر  اأن  حاولنا  اإذا  بو�ضوح  ذلك  نري  اأن  مثال  وميكن 

فرتات  عرب  لعبته  الذي  املجتمعي  والدور  امل�رصية  للجامعة 

زمنية خمتلفة، بداية من ن�ضاأة جامعة القاهرة عام 1908)اأقدم 

اجلامعات امل�رصية( حتى اليوم.

فل�ضنوات طويلة �ضكل طالب اجلامعة قلب احلركات ال�ضيا�ضية 

اأو  االجتماعية  و�ضاع  االأ على  واملتمردة  بالتغيري،  املطالبة 

ال�ضيا�ضية ال�ضيئة، فاإذا تاأملنا تاريخ احلركة الطالبية امل�رصية 

بداية من مظاهرات الطلبة يف 1935 �ضد االحتالل الربيطاين، ثم 

ربعينات، وكيف ا�ضتطاعت  ت�ضاعدها يف اأواخر الثالثينات واالأ
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اأن تت�ضدر وتقود حركة ال�ضارع امل�رصي، وكيف ا�ضتطاعت اأن 

خرى، ثم باقي م�ضار  تتوا�ضل مع مطالب الفئات االجتماعية االأ

حركة  كانت  وكيف  وال�ضبعينات،  ال�ضتينات  يف  احلركات  تلك 

الطالب داخل اأ�ضوار اجلامعة هي انعكا�ص ملا يحدث  يف املجتمع 

خارج اأ�ضوارها، خا�ضة منذ بدايات 1968، والتي ظهرت كرد 

فعل على هزمية يونيو 1967، وظلت تت�ضاعد وتنادي باحلرب 

حتى 1973، ثم بعدها مظاهرات 1977 التي بداأت من داخل 

اأ�ضوار اجلامعة، ثم انت�رصت لتعم جميع �ضوارع القاهرة، ثم نقاط 

اأخري م�ضيئة متفرقة يف الثمانينات والت�ضعينات، وعلى راأ�ضها 

ويل 1991، وغريها... مظاهرات الطلبة يف حرب العراق االأ
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ن�ضتطيع من خالل تاأمل كل تلك امل�ضاهد اأن ن�ضت�ضعر مدي 

تاريخها،  عرب  امل�رصية  اجلامعة  لعبته  الذي  احليوي  الدور 

وفرتات  ن�ضاط  فرتات  وهبوط،  �ضعود  بفرتات  مرت  والتي 

خمول، ولكنها ظلت ت�ضكل رهان عدد كبري من القوي ال�ضيا�ضية 

املطالبة بالتغيري، كما ظلت ت�ضكل يف الوقت ذاته م�ضدر اإزعاج 

لل�ضلطة ال�ضيا�ضية.

مهما  اجتماعيا  دورا  ذاته  الوقت  يف  اجلامعة  لعبت  كما 

الوقود  تفرز  كانت  باعتبارها  لن�ضاأتها،  ويل  االأ ال�ضنوات  منذ 

�ضا�ضي حلركات التغيري االجتماعي، وت�ضاهم يف الدفع جتاه  االأ

بناء الدولة احلديثة.

واإذا اأردنا اأن نتحدث عن دور اجلامعة املتوقع ب�ضكل نظري، 

ميكن لنا اأن نقول ب�ضكل عام اإن دورها هو اإعداد اأفراد قادرين 

اأوال  عداد  نتاج، ويكون هذا االإ على موا�ضلة احلياة والعمل واالإ

عن طريق اإمدادهم بالعلم واملعرفة، تلك املعرفة التي يجب اأن 

غري  حرة،  تكون  اأن  اأهمها  من  �ضمات،  بعدة  -بدورها-  تت�ضم 

�ضكال ل�ضلطة اأي جهة اأو فرد، مبعني  خا�ضعة باأي �ضكل من االأ

اأو  املعرفة  تلك  �ضكل  يتدخل يف  اأن  اأحد من حقه  يوجد  ال  اأنه 

توجد  فال  العلمية،  ال�رصوط  تتبع  كانت  اأنها  طاملا  م�ضمونها 

اأية معايري اأخري ميكن لنا اأن نحكم بها على تلك املعرفة غري 

باأي  تخ�ضع  اأن  يجب  وال  عليها،  املتعارف  العلمية  املعايري 

ية معايري اأخري، �ضيا�ضية اأو اجتماعية اأو  �ضكال الأ �ضكل من االأ

اأخالقية اأو دينية.

ذات  اأخري  اأدوارا  هناك  اأن  اإال  التعليمي،  الدور  عن  هذا 

�ضلة وثيقة بهذا الدور، ويف ذات الوقت ت�ضاهم يف الدور العام 
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الوا�ضع  باملعني  الفرد  اإعداد  وهو  اإليه،  اأ�رصنا  الذي  للجامعة 

للكلمة، حيث اإن ذلك الفرد يت�ضمن جوانب اجتماعية ووجدانية 

فاجلامعة  التعليمية،  اجلوانب  تلك  اإيل  �ضافة  باالإ و�ضيا�ضية، 

م�ضئولة عن  موؤ�ض�ضة  باعتبارها  التعامل معها  يتم  ب�ضكل عام 

قادرين  واأكادمييا،  مهنيا  موؤهلني  مواطنني  واإنتاج  �ضناعة 

يحدث  مبا  وعي  على  ذاته  الوقت  ويف  بداع،  واالإ اخللق  على 

يف جمتمعهم، وم�ضتبكني معه ب�ضكل اأو باآخر، ففي معظم دول 

ذلك( هي  قبل  يكن  )اأن مل  اجلامعي  التعليم  فرتة  تكون  العامل 

فراد، ويتخرجون فيها  االأ واآراء  اأفكار  التي يت�ضكل فيها  الفرتة 

ولديهم مواقف واجتاهات جتاه ما يحدث من حولهم، وعادة 

فكار  االأ من  تعر�ضهم ملجموعة كبرية جدا  نتيجة  ذلك  يتم  ما 

اإيل  مر  االأ نهاية  عند  بهم  ت�ضل  املختلفة،  والعوامل  املتباينة 

خر. فكار والوقوف �ضد البع�ص االآ تبني بع�ص تلك االأ

اأو  اأن حتقيق ذلك يتطلب عددا من ال�رصوط  ورمبا يبدو لنا 

�ضا�ضية التي يجب اأن تتوفر يف اجلامعات والتي ال  املعايري االأ

يتعلق  ال�رصوط  تلك  بع�ص  هداف،  االأ تلك  حتقيق  بدونها  ميكن 

بالعملية  يتعلق  خر  االآ والبع�ص  اجلامعة،  يف  العام  باملناخ 

التعليمية ذاتها. ومن اأهم تلك ال�رصوط:

وكذلك  للطالب،  التهديد  من  خاٍل  عام  مناخ  يتوافر  اأن   -

ع�ضاء هيئة التدري�ص؛ بحيث يتيح لكل منهم اأن يتحرك، يبدع  الأ

اأحد، مما  اأو مهدد من  اأنه مراقب  اأن ي�ضعر  وينتج ويتعلم دون 

وتبادل  بالتفاعل  للطالب  ت�ضمح  احلرية  من  م�ضاحات  يتيح 

كما  جمتمعهم،  يف  يحدث  ما  مع  واال�ضتباك  راء،  واالآ اخلربات 

ن�ضطة التي ت�ضاهم يف  اأنواع االأ تتاح لهم كذلك ممار�ضة جميع 
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علمية،  اجتماعية،  اأن�ضطة  كانت  �ضواء  وعيهم،  وت�ضكيل  خلق 

ثقافية، اأو �ضيا�ضية.
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ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضات  عن  م�ضتقلة  اجلامعة  تكون  اأن   -

والدينية الر�ضمية، اأو اأية موؤ�ض�ضات اأخري من �ضاأنها اأن تعيق اأو 

تقيد حرية الطالب اأو ا�ضتقالل اجلامعة.
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تفكري  خلق  على  تعتمد  جيدة  تعليمية  مناهج  تتوفر  اأن   -

نقدي واإبداعي لدي الطالب، ال تعتمد على النمطية والتلقني.

املالية  الت�ضهيالت  وتوفري  اجلاد  العلمي  البحث  ت�ضجيع   -

قادر  يكون  اأي جهة، بحيث  تدخل  له، وحمايته من  دارية  واالإ

ب�ضكل  واملجتمع  خا�ص  ب�ضكل  اجلامعية  املوؤ�ض�ضة  خدمة  على 

عام.

واإذا حاولنا اأن نقارن بني تلك ال�ضورة وبني واقع اجلامعات 

امل�رصية �ضنجد اأن هناك فرقا �ضا�ضعا بني ال�ضورتني... وهناك 

عدد كبري جدا من احلقائق التي تعك�ص مظاهر هذا الفرق.. ومنها 

على �ضبيل املثال ال احل�رص:

اجلامعات  داخل  مطلقة  ب�ضلطة  منية  االأ ال�ضلطات  تتمتع   -

ال�ضيا�ضي  الن�ضاط  منع  على  ال�ضلطة  تلك  تقت�رص  وال  امل�رصية، 

التدري�ص  هيئة  واأع�ضاء  الطالب  ومعاقبة  تهديد  اأو  للطالب، 

فح�ضب، بل متتد لت�ضمل التدخل يف اأدق ال�ضئون اجلامعية، مثل 

اإجراء  على  املوافقة  الكليات،  عمداء  تعيني  املعيدين،  تعيني 

خرى، مما خلق  االأ مور  االأ الندوات، وغريها من  البحوث، وعقد 

رهاب بني الطالب واأع�ضاء هيئة التدري�ص. مناخا عاما من االإ

ذاتها  اجلامعة  حتكم  التي  التنظيمية  واللوائح  القوانني   -

االتفاقيات  مع  وتتعار�ص  للطالب،  �ضا�ضية  االأ احلريات  تنتهك 

الدولية التي وقعت عليها م�رص، والتي تعد ملزمة لها، خا�ضة 

وحرية  والتعبري  الراأي  بحرية  املتعلقة  بالبنود  يت�ضل  فيما 

الد�ضتور  مع  تتعار�ص  اأخري  اأحيان  يف  اأنها  كما  التنظيم، 

البحث  امل�رصي ذاته فيما يتعلق با�ضتقالل اجلامعات وحرية 

العلمي.
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على  جدا  متدنية  حالة  اإيل  امل�رصية  اجلامعات  و�ضلت   -

القاهرة-  جامعة  مثل  جامعة  اإن  حيث  كادميي،  االأ امل�ضتوي 

مثال- التي تعترب من اأقدم اجلامعات يف العامل العربي ال تعد 

وائل على م�ضتوي العامل، وهو ما ينعك�ص  من اجلامعات الـ 500 االأ

الذين  عام  ب�ضكل  امل�رصية  اجلامعات  خريجي  م�ضتوي  يف 

اأ�ضبحوا غري قادرين على املناف�ضة يف �ضوق العمل العاملي.

املباالة بني  ال�ضلبية، وعدم  اأ�ضبح هناك مناخ عام من   -

حد  اإيل  منف�ضلني  جعلهم  امل�رصية،  اجلامعات  داخل  الطالب 

كبري عن الواقع الذي يعي�ضون فيه داخل املجتمع امل�رصي.
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خرى والتي �ضيتم التعر�ص  وغريها من ال�ضور واحلقائق االأ

لها ب�ضكل اأكرث تف�ضيال خالل ال�ضفحات القادمة.
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اأوال: معنى ا�ضتقالل اجلامعة

عن  احلديث  عند  حمورية  ق�ضية  اجلامعة  ا�ضتقالل  ي�ضكل 

اهتمام  حمط  كان  حيث  العامل،  يف  مكان  اأي  يف  اجلامعات 

اأع�ضاء هيئات التدري�ص يف خمتلف جامعات العامل، واملنظمات 

الدولية واأحيانا احلكومات، كما عقدت له عدة موؤمترات دولية، 

املوؤمترات  تلك  ومن  املهمة،  الوثائق  من  عدد  ب�ضاأنه  وظهر 

والوثائق:
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كادميية وا�ستقالل التعليم العايل.  - اإعالن ليما ب�ساأن احلرية الأ

)دي�سمرب �988()�(

حلقوق  العاملي  عالن  لالإ ربعني  االأ الذكرى  يف  اأتى  والذي   

يطور  اإن�ضان،  لكل  حقا  التعليم  كون  على  ليوؤكد  ن�ضان؛  االإ

ن�ضان  االإ حلقوق  واحرتامه  بالكرامة  و�ضعوره  �ضخ�ضيته  من 

ن�ضان  �ضا�ضية ولل�ضالم. ويرى اأن التعليم يجعل االإ وللحريات االأ

يوؤكد  كما  وعادل.  حر  جمتمع  بناء  يف  امل�ضاركة  على  قادرا 

فرادها ب�ضكل  عالن على واجب الدول يف توفري حق التعلم الأ االإ

جميع   الدولة  حترتم   اأن  و�رصورة  متييز،  اأي  ودون  متكافئ 

حلقوق  العاملي  عالن  االإ عليها  ن�ص  التي  واحلريات  احلقوق 

ن�ضان؛ خا�ضة حرية الفكر والعقيدة والدين والتعبري والتجمع  االإ

مان ال�ضخ�ضي، وت�ضمن  وتكوين اجلمعيات وحرية احلركة واالأ

كادميي. توفرها جميعا للمجتمع االأ

كادميية وا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم  - اإعالن عمان للحريات الأ

)�(
ردن-�004( العايل والبحث العلمي )الأ

يف  كادميية  االأ احلريات  موؤمتر  عن  عالن  االإ هذا  �ضدر 

اجلامعات العربية الذي انعقد بدعوة من مركز عمان لدرا�ضات 

يومي  الها�ضمية  ردنية  االأ اململكة  عا�ضمة  يف  ن�ضان  االإ حقوق 

املفكرين  من  نخبة  مب�ضاركة   ،2004 ول  االأ كانون   16 و   15

اجلامعات  خمتلف  من  وباحثني  اجلامعات  واأ�ضاتذة  �ضاء  وروؤ

املتوا�ضل  الرتدي  اأمام  اأنه  املجتمعون  راأى  وقد  العربية. 

)1( http://www.afteegypt.org
(2) http://www.march9online.net



��

ملوؤ�ض�ضات وم�ضتويات التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن 

العربي« اأ�ضبحت احلاجة ملّحة اإىل لفت اأنظار امل�ضئولني العرب 

وتنبيه الراأي العام اإىل خماطر التمادي يف اإخ�ضاع اجلامعات 

وظرفية،  فئوية  مل�ضالح  العربي  العلمي  البحث  وموؤ�ض�ضات 

علمية  بيئة  تطوير  �رصورة  واإىل  اال�ضتقاللية،  من  وحرمانها 

�ضاحلة لتكوين ن�ضق علمي عربي منتج وم�ضتقل معًا.

ول لروؤ�ساء اجلامعات )جامعة ك�ل�مبيا  - امل�ؤمتر العاملي الأ

مم املتحدة، والذي خرج  مني العام لالأ عام �005(، بدع�ة من الأ

كادميية )ماي� �005(  عنه اإعالن احلرية الأ

والذي جاء فيه عدد من املبادئ العامة يجب اأن تلتزم بها 

ملعني  بتعريف  تقدم  كما  العامل،  دول  خمتلف  يف  اجلامعات 

كادميية واأهميتها وكيفية ممار�ضتها. احلرية االأ

العاملي  عالن  االإ يف  �ضمنت  التي  للبنود  �ضافة  باالإ هذا 

وال�ضيا�ضية،  املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  ن�ضان،  االإ حلقوق 

اخلا�ضة بالتعليم، وحرية الفكر والتعبري وحرية البحث العلمي.

تلك  مبثل  هو  وملاذا  اجلامعة..  ا�ضتقالل  يعني  ماذا  ولكن 

همية؟. االأ

ماذا يعني ا�ضتقالل اجلامعة؟

يعنى ا�ضتقالل اجلامعات، ا�ضتقاللها عن موؤ�ض�ضات واأجهزة 

الدولة املختلفة، وهذا اال�ضتقالل يت�ضمن حرية اجلامعات يف 

يتعلق  فيما  �ضواء  الداخلية،  ل�ضئونها  املنظمة  القرارات  اتخاذ 

دارية املختلفة، كما يجب اأن  كادميي، اأو اجلوانب االإ بالعمل االأ
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به  للجامعة، ونعنى  اال�ضتقالل املايل  اال�ضتقالل،  يت�ضمن هذا 

هنا، اأن يكون للجامعة مطلق احلرية يف اإدارة �ضئونها املالية، 

وحتديد اأولوياتها، مبا ال يتعار�ص بالطبع مع مبداأ املحا�ضبة 

امليزانية،  على  املراقبة  للدولة  يتيح  والذي  وال�ضفافية، 

واملحا�ضبة يف حالة وجود جتاوزات دون اأن يكون لها احلق قي 

التدخل يف الكيفية التي يتم بها توزيع تلك امليزانية، ولكن هذا 

اال�ضتقالل ال يعني انف�ضال اجلامعة عن املجتمع، بل هو على 

العك�ص يعني اإتاحة م�ضاحات اأكرب من احلرية للجامعات حتى 

ت�ضتطيع اأن تتوا�ضل مع جمتمعها وتلبي حاجاته املختلفة، كما 

اأنه ي�ضمن اأال تكون اجلامعات كلها منطا واحد متكرر، ويخلق 

حالة من التمايز واملناف�ضة بينها.

وبذلك ميكن لنا اأن نحدد خطوات ا�ضتقالل اجلامعة يف ثالثة 

مبعني  كامال  اإخالال  هو  منهما  باأي  خالل  االإ يكون  عنا�رص؛ 

ا�ضتقالل اجلامعة:

كادميية( 1- اال�ضتقالل العلمي )احلرية االأ

كادميي )طالب  والذي يعني بدوره اأن يتمتع اأفراد املجتمع االأ

واأع�ضاء هيئة تدري�ص( باحلرية الكاملة يف تداول املعرفة، وهو 

يكون  اأن  منها  عليها،  يرتكز  اأخري  اأركان  عدة  يتطلب  بذلك 

بتدري�ضه  اختيار ما يقومون  التدري�ص احلق يف  ع�ضاء هيئة  الأ

ي �ضلطة اإدارية اأو �ضيا�ضية احلق يف  لطالبهم؛ دون اأن يكون الأ

التدخل يف م�ضامني تلك املقررات، بل يكون للطالب اأي�ضا احلق 

يف اإبداء اآرائهم واالعرتا�ص اأو املوافقة على ما يدر�ضونه، على 

االعتماد  الطالب ال  احرتام عقلية  املقررات  تلك  يراعي يف  اأن 

على جمرد التلقني واحلفظ بغر�ص اجتياز االمتحانات.
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وت�ضمل و�ضائل تداول املعرفة جميع الو�ضائل املتاحة، والتي 

املحا�رصات،  مثل  منا�ضبة  كادميي  االأ املجتمع  اأع�ضاء  يراها 

عقد  اجلامعة،  داخل  وتداولها  العلمية  والبحوث  الكتب  ن�رص 

ميكن  )التي  العامة  والنقا�ضات  العلمية  واملوؤمترات  الندوات 

غرا�ص  دعوة �ضخ�ضيات من خارج اجلامعة لها( عر�ص اأفالم الأ

علمية اأو ثقافية، ويجب اأن تلتزم اجلامعة هنا بتوفري الت�ضهيالت 

الالزمة لكل ذلك.

البحوث  اإجراء  حرية  اأي�ضا،  العلمي  اال�ضتقالل  ي�ضمل  كما 

تتدخل  اأن  �ضيا�ضية  اأو  اإدارية  اأي جهة  فلي�ص من حق  العلمية، 

اإعطائها حق املوافقة  العلمية، ال من خالل  البحوث  اإجراء  يف 

اأو الرف�ص، وال من خالل التدخل يف النتائج وتغيريها لت�ضب 

اأو  اجتماعية  انحيازات  اأو حتى  �ضيا�ضية،  �ضلطات  يف م�ضلحة 

معيار  هو  العلمي  البحث  يحكم  الذي  الوحيد  فاملعيار  دينية، 

الكفاءة العلمية املتعارف عليها يف كل تخ�ض�ص بني الباحثني 

العاملني به، وامل�ضلحة الوحيدة التي يجب اأن يعمل من اأجلها 

هي العلم واملعرفة على امل�ضتوى النظري، وخدمة املجتمع على 

امل�ضتوى التطبيقي.

التدخل  اجلامعة على جمرد عدم  دور  يقت�رص  اأن  وال يجب 

ملتزمة  اجلامعة  اإن  حيث  ذلك،  يتعدى  بل  العلمي،  البحث  يف 

الت�ضهيالت  توفري  طريق  عن  العلمي،  البحث  وحماية  بت�ضجيع 

اأنها ملتزمة كذلك بحماية  دارية والعلمية له، كما  املادية واالإ

اأي  اأمام  وطالب  تدري�ص  هيئة  واأع�ضاء  باحثني  من  اأع�ضائها 

�ضكال،  جهة ميكن اأن تتعر�ص لهم اأو تهددهم باأي �ضكل من االأ

هي  تهددهم  اأو  لهم  تتعر�ص  التي  اجلهة  تلك  كانت  لو  حتى 
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به. فاجلامعة  ال�ضيا�ضية  اأو  الدينية  ال�ضلطات  اأو  ذاته،  املجتمع 

ملتزمة حتى النهاية مب�ضاندة اأع�ضائها، والدفاع عن حقوقهم 

يف التعبري والن�رص. 
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داري واملايل 2- اال�ضتقالل االإ

ويعني اأن يكون للجامعة م�ضادرها املالية اخلا�ضة )جزء 

منها ياأتي من خالل التمويل احلكومي، وجزء ياأتي من جهات 

اأخري ممولة، وجزء ثالث ياأتي من خالل عوائد بع�ص اخلدمات 

ي جهة-  التي تقدمها اجلامعة(، وعلى الرغم من ذلك فال يحق الأ

وقراراتها،  اجلامعة  �ضيا�ضة  يف  تتدخل  اأن  التمويل-  ب�ضبب 

�ضواء كان هذا التدخل من خالل التحكم يف الكيفية التي توزع 

وت�رصف بها تلك امليزانية، اأو من خالل التدخل يف اأية قرارات 

متعلقة بال�ضاأن اجلامعي، كتحديد ال�ضيا�ضة التعليمية، املناهج 

العلمية،  البعثات  والبحوث،  الرتقيات  الدرا�ضية،  واملقررات 

كادميي. تعيني املعيدين، وغريها من �ضئون املجتمع االأ

اأع�ضاء املجتمع  ال�ضئون من خالل  تلك  ويكون تنظيم مثل 

اأن يتم  كادميي ذاته من طالب واأع�ضاء هيئة تدري�ص، على  االأ

انتخابات  خالل  من  دميقراطي  ب�ضكل  ع�ضاء  االأ هوؤالء  اختيار 

يف  عر�ضه  �ضيتم  ما  وهو  ع�ضاء،  االأ جممل  بني  من  حقيقية 

النقطة الثالثة.

اأخري  جهات  اأي  )اأو  احلكومية  اجلهات  دور  فاإن  وبذلك 

واملحا�ضبة  املراقبة  على  فقط  اجلانب  هذا  يف  يقت�رص  ممولة( 

دارة املنتخبة  دون تدخل يف ال�ضاأن اجلامعي، كاأن تقوم تلك االإ

ويكون  للمحا�ضبات،  املركزي  للجهاز  �ضنوية  تقارير  بتقدمي 

عليها،  طالع  االإ يف  احلق  كادميي  االأ املجتمع  اأع�ضاء  جلميع 

�رصف  بها  مت  التي  الكيفية  التقرير  هذا  يت�ضمن  اأن  وعلى 

اأي  وجود  حالة  يف  للمحا�ضبة  قابلية  هناك  ويكون  امليزانية، 

جتاوزات على اأن يتم التعامل معها طبقا للقانون العام؛ كاأي 
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حالة اأخرى يحدث فيها جتاوز اأو تبديد للمال العام.

مطلق  للجامعة  يكون  اأن  تت�ضمن  النقطة  تلك  فاإن  وبذلك 

دارية  واالإ التعليمية  ال�ضيا�ضات  وتطبيق  اختيار  يف  احلرية 

عامة  تعليمية  �ضيا�ضة  ي�ضمي  ما  هنا  يوجد  فال  لها،  املنا�ضبة 

التعليم  للتعليم اجلامعي تلتزم بها كل اجلامعات يقرها وزير 

العايل )اأو اأي جهة اأخري(.

منف�ضلة  جزرا  اجلامعات  تكون  اأن  بالطبع  يعني  ال  وهذا 

تخدم م�ضالح ذاتية، ولكن يعني اأن يكون لكل جامعة �ضخ�ضيتها 

امل�ضتقلة واملتمايزة عن غريها من اجلامعات، بحيث توؤدي معا 

يف النهاية دورا تكامليا يخدم م�ضالح املجتمع، الذي يحتاج 

اإيل اخلربات العلمية والفنية املختلفة واملتنوعة.

داري للجامعة 3- اختيار الهيكل االإ

اجلامعة  �ضئون  اإدارة  فاإن  ال�ضابقة  النقطة  يف  اأ�رصنا  كما 

يجب اأن تكون من خالل اإدارة يتم اختيارها ب�ضكل دميقراطي 

كادميي،  من خالل انتخابات حقيقة من بني اأع�ضاء املجتمع االأ

دارية واملالية والعلمية يف  دارة كل ال�ضئون االإ ويوكل لهذه االإ

مبا�رص  تاأثري  لها  بال�رصورة  هي  والتي  كادميي،  االأ املجتمع 

على اأع�ضاء هذا املجتمع من طالب واأع�ضاء هيئة تدري�ص، فاإنه 

اختيار من  ع�ضاء احلق يف  االأ لهوؤالء  يكون  اأن  بالتبعية يجب 

تتم  �ضئونهم،   اإدارة  يف  �ضلح  واالأ مثل  االأ يرونه  والذي  ميثلهم 

تلك االنتخابات على م�ضتويني:

- م�ست�ى اأع�ساء هيئة التدري�س: 

�ضاء  روؤ اختيار  من  بداية  ت�ضاعدي،  ب�ضكل  تتم  هنا  وهي 
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�ضاء  روؤ ثم  والعمداء،  الكليات،  اإدارات  وجمال�ص  ق�ضام،  االأ

يتوىل  الذي  للجامعات  على  االأ باملجل�ص  انتهاء  اجلامعات، 

ب�ضكل اأ�ضا�ضي مهمة التن�ضيق بني اجلامعات املختلفة، كما يجب 

اأن يوجد هنا �ضمانات من اأجل عدم تدخل ال�ضلطات العليا يف 

اجلامعة  رئي�ص  حق  من  يكون  ال  كاأن  دنى.  االأ ال�ضلطات  مهام 

اخلا�ضة  التنظيمية  مور  االأ يف  مبا�رص  ب�ضكل  يتدخل  اأن  مثال 

ق�ضام يف كلية ما من كليات اجلامعة. باأحد االأ

القابلية  يت�ضمن  اأن  يجب  ذاته  حد  يف  االنتخاب  ومبداأ 

ما  من�ضب  يف  ما  �ضخ�ضا  ي�ضع  اأن  ي�ضتطيع  فمن  للمحا�ضبة، 

يراقبه، ويحا�ضبه يف  اأن  بالتبعية يف  احلق  له  يكون  اأن  يجب 

حالة التق�ضري اأو التجاوز، فمن حق اأع�ضاء هيئة التدري�ص هنا 

ق�ضام اأو عميد كلية ما، ما  االعرتا�ص على قرارات رئي�ص اأحد االأ

داموا يرون اأنها تتعار�ص مع م�ضاحلهم.

- م�ست�ى الطالب:

املجتمع  يف  الثاين  الطرف  ميثلون  الطالب  باعتبار 

فاإن لهم احلق كذلك يف اختيار من ميثلهم ويدافع  كادميي  االأ

عن م�ضاحلهم، وكما ذكرنا فيما يخ�ص اأع�ضاء هيئة التدري�ص، 

فاإن للطالب احلق يف التمثيل من خالل انتخابات طالبية حرة 

التعبري  يف  �ضلح  االأ يرونه  من  خاللها  من  يختارون  و�ضليمة 

عنهم والدفاع عن م�ضاحلهم، وهنا ياأتي دور املجال�ص الطالبية 

والتي متثل نقابة طالبية، كاأي تنظيم نقابي اآخر يفرت�ص قيامه 

دارة  بعدة اأدوار مهمة، مثل متثيل الطالب والدفاع عنهم اأمام االإ

اجلامعية، وهذا التمثيل يت�ضمن حق الطالب يف امل�ضاركة يف 

ر�ضم ال�ضيا�ضات التعليمية للجامعة، �ضواء اأكان ذلك يف اجلوانب 
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احلق  لهم  يكون  اأن  مثل  املالية؛  حتى  اأم  العلمية،  اأم  دارية  االإ

ميزانية  بها  ت�رصف  التي  الكيفية  حتديد  يف  امل�ضاركة  يف 

الدرا�ضية،  اجلداول  حتديد  مثل  دارية  االإ وال�ضئون  اجلامعة، 

جداول االمتحانات، طرق واأ�ضاليب التدري�ص، وال�ضئون العلمية، 

كاأن يكون للطالب احلق يف اختيار وتقييم ما يدر�ضونه،  ومن 

يدر�ص لهم.

الن�ضاط  ودعم  بت�ضجيع  االحتادات  تلك  تقوم  اأن  يجب  كما 

احلياة  من  يتجزاأ  ال  جزءا  باعتباره  �ضوره،  بجميع  الطالبي 

اجلامعية، كما ينتظر من تلك االحتادات العمل على تكوين راأي 

عام طالبي جتاه الق�ضايا املختلفة.

اأو  املجال�ص  تلك  مثل  ت�ضكيل  اأن  على  التاأكيد  يجب  وهنا 

)من  جهة  اأي  حق  من  لي�ص  بحت  طالبي  �ضاأن  هو  االحتادات 

�ضكال، بل يجب على  غري الطالب( التدخل فيه باأي �ضكل من االأ

ي  الأ والت�ضدي  اأع�ضائه  وحماية  وت�ضجيعه،  دعمه  اجلامعة 

حماولة خارجية للتدخل فيه، اأو تقييد حرية اأع�ضائه.

كان هذا عن املعني النظري ال�ضتقالل اجلامعة، ورمبا ظهر 

طالق،  االإ على  الب�ضيط  بال�ضيء  لي�ص  اأنه  ا�ضتعرا�ضه  خالل  من 

ال�رصوط  من  كبري  عدد  اإيل  حتقيقه  يف  يحتاج  معقد  اإنه  بل 

والعنا�رص، ولكن ماذا عن الواقع يف جامعاتنا امل�رصية، واإيل 

اأي مدي يبعد هذا الواقع عن تلك ال�ضورة املفرت�ضة واملعمول 

لها بالكفاءة؟! هذا ما  العامل امل�ضهود  بها يف معظم جامعات 

�ضيتم التعر�ص له يف اجلزء القادم.
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ثانيا: الواقع الفعلي للجامعات امل�ضرية

ي�ضتطيع اأي �ضخ�ص على �ضلة ما باجلامعات امل�رصية، �ضواء 

كان طالبا اأو ع�ضو هيئة تدري�ص اأو حتى من خالل املالحظة 

العابرة عن طريق �ضالت غري مبا�رصة، اأن ي�ضت�ضعر احلالة التي 

و�ضلت اإليها اجلامعات امل�رصية.
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حباط اإيل حد بعيد، وذلك على  اأ�ضبح امل�ضهد اليوم مثريا لالإ

جميع امل�ضتويات، حيث اأ�ضبحت اجلامعات عاجزة عن القيام 

باأي من اأدوارها املختلفة، ابتداء من عجزها عن تخريج طالب 

جمهزين علميا ومهنيا، وعجزها عن اإنتاج بحث علمي حقيقي 
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قادر على امل�ضاهمة يف تقدم املجتمع، اأو املناف�ضة مع البحوث 

و�ضيادة  حباط  االإ انت�ضار  اإيل  �ضافة  باالإ هذا  جنبية،  االأ العلمية 

واأع�ضاء هيئة  الطالب  رهاب وانتهاك احلريات بني  القمع واالإ

امل�ضهد  يف  خرى  االأ التفا�ضيل  من  الكثري  وهناك  التدري�ص، 

ال�ضطور  خالل  من  التف�ضيل  من  بقدر  لها  التعر�ص  يتم  �ضوف 

العلمية يف  التفا�ضيل له عالقة باجلوانب  القادمة، بع�ص تلك 

منية  التدري�ص والبحث العلمي، وبع�ضها له عالقة بال�ضيطرة االأ

الكاملة على ال�ضئون اجلامعية، بع�ضها له عالقة باأع�ضاء هيئة 

خا�ص  بع�ضها  بالطالب،  عالقة  له  خر  االآ والبع�ص  التدري�ص 

بانتهاك احلريات الذي يحدث داخل اأ�ضوار اجلامعة �ضواء كان 

هذا االنتهاك من قبل �ضلطات اأمنية اأو اإدارية اأو �ضيا�ضية، اأو من 

اأي �ضلطة  اأو كان من قبل  اأنف�ضهم،  التدري�ص  اأع�ضاء هيئة  قبل 

اأخري جمتمعية اأو دينية.

كادميية 1- اجلوانب العلمية واالأ

والذي  اجلامعة،  املظاهر و�ضوحا يف  اأكرث  من  يكون  رمبا 

كادميي  عادة ال يلقي كثريا من اخلالف، هو امل�ضتوي العلمي واالأ

الذي و�ضلت اإليه اجلامعات، ويظهر ذلك على م�ضتويات عدة:

- م�ضتوي الطالب واخلريجني، حيث تخرج جامعة القاهرة 

وحدها ) على �ضبيل املثال ( كل عام اآالف الطالب من خمتلف 

ال املطروح هنا، كم منهم يوؤهله م�ضتواه  الكليات، ويكون ال�ضوؤ

الذين  هوؤالء  ومن  العمل،  ب�ضوق  لاللتحاق  املهارى  اأو  العلمي 

بداع،  ي�ضتطيعون بالفعل العمل، كم منهم ميتلك مهارات النقد، االإ

البحث العلمي، اأو حتى الكفاءة العلمية يف جماله، بالتاأكيد ال 
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اأعرف ن�ضبًا دقيقة، ولكن مما ال �ضك فيه اأن تلك الن�ضب �ضتكون 

نظام  وهي  التالية  بالنقطة  يت�ضل  ما  وهذا  للغاية،  حمبطة 

التعليم ذاته.
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اأن هذا امل�ضتوي املحبط للطالب واخلريجني لي�ص  اأعتقد   -

متبع  تدري�ص  ونظام  تعليمية  ل�ضيا�ضات  طبيعية  نتيجة  �ضوي 

منذ ب�ضع �ضنوات، نظام مف�ضل بدقة ليحا�رص اأي رغبة طالب 

درجات  اأو  التقديرات  بالطبع  هنا  بالتفوق  اأعني  )وال  للتفوق 

االمتحانات (، واإذا حاولنا اأن نتابع تفا�ضيل تلك اخلطة اأو جند 

الدالئل عليها، بالتاأكيد �ضنجد الكثري، بداية من نظام الرتم الذي 

�ضنع من مدة الدرا�ضة –يف �ضابقة من نوعها بني كل جامعات 

العامل– حوايل 12 اأ�ضبوعا لكل ترم درا�ضي، وبح�ضبة ريا�ضية 

ربع  ب�ضيطة ن�ضتطيع اأن جند اأن الطالب يتخرج يف الكلية )ذات االأ

�ضنوات مثال( وجممل ما در�ضه 672 يوما درا�ضيا، وال�ضوؤال هنا 

ما هو هذا التخ�ض�ص الذي ن�ضتطيع اأن نعد اإن�ضانًا فيه يبداأ من 

ال�ضفر ) اأو اأقل قليال( يف 672 يومًا؟

اأغلبية من  راء حول نظام الرتم، بني  وتتباين املواقف واالآ

وجود  عدم  لهم  ي�ضمن  اأنه  اإذ  النظام،   هذا  يف�ضلون  الطالب 

اأع�ضاء هيئة تدري�ص  الكثري يف نهاية كل ترم للمذاكرة، وبني 

من  ال�رصوري  دنى  االأ احلد  اإكمال  ا�ضتحالة  من  ي�رصخون 

اإال  هذا  ورغم  الفرتة،   تلك  مثل  مو�ضوع يف  اأي  املعرفة حول 

م�ضالح  ليخدم  النظام  هذا  جاء  فكما  م�ضتمر،  الرتم  نظام  اأن 

�ضلطة �ضيا�ضية ترغب يف طالب ال ميلك وقتا للتفكري يف �ضيء 

ال�ضلطة  من  برغبة  اأي�ضا  م�ضتمر  فاإنه  االمتحان،  اجتياز  �ضوي 

العملية  على  بالفعل  القائمني  راأي  عن  النظر  وب�رصف  ذاتها، 

التعليمية.
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كان هذا عن تق�ضيم العام الدرا�ضي، وهو بالطبع لي�ص العامل 

التي  ذاتها  التدري�ص  فطريقة  امل�ضكلة،  عن  امل�ضئول  الوحيد 

اأ�ضبحت تعتمد على التلقني واحلفظ، حفظ اأكرب عدد ممكن من 

�ضتاذ اجلامعي  املعلومات بغر�ص اجتياز االمتحان، وطريقة االأ

ذاته الذي غالبا ما يقف يف وجه اأي طالب يحاول اأن يفكر فيما 

�ضتاذ اأو من قبل  طار املر�ضوم له بدقة من قبل االأ هو خارج االإ

الكتاب اجلامعي املقرر.
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اأما فيما يتعلق بالبحث العلمي فاإن الو�ضع لي�ص اأف�ضل   -

اأو الكيف،  طالق، ف�ضواء كان التقييم على م�ضتوي الكم  على االإ

مكانات املالية والعلمية، فاإن املح�ضلة  االإ اأو كان على توافر 

غري  بحثية  جامعية  موؤ�ض�ضات  هي  اإليها  ن�ضل  التي  النهائية 

قادرة على اإنتاج بحث علمي جاد ي�ضاهم يف تقدم حركة العلم، 

اأو يخدم املجتمعات، اأو يناف�ص اجلامعات العاملية.

ويف النهاية فاإن املح�ضلة النهائية لكل تلك العوامل طالب 

يدخل اجلامعة، ويخرج دون اأي منو كبري يف معارفه وقدراته، 

عمل  جمرد  باعتبارها  اجلامعة  مع  يتعامل  جامعي  واأ�ضتاذ 

روتيني بال هدف، ويف النهاية جامعة غري قادرة على القيام 

باأي وظيفة تعليمية اأو اأكادميية، لي�ضل يف النهاية و�ضع جامعة 

مثل جامعة القاهرة التي تعد من اأقدم اجلامعات اإيل مثل هذا 

الو�ضع عامليا؛ حيث ال ت�ضنف �ضمن اأف�ضل 500 جامعة على 

م�ضتوي العامل، ورقم 28 على م�ضتوي اأفريقيا.
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دارية واملالية 2- اجلوانب االإ

داري واملايل من اأكرث املعامل و�ضوحا،  رمبا كان الف�ضاد االإ

دارية  االإ اجلوانب  عن  التحدث  حاولنا  اإذا  مالحظتها  وميكن 

وعدم  العلمية،  فال�رصقات  امل�رصية،  اجلامعات  يف  واملالية 

بها  توزع  التي  والكيفية  بها،  يقوم  اإجراءات جادة ملن  اتخاذ 

ميزانية اجلامعة، بني املكافاآت لبع�ص اأع�ضاء هيئة التدري�ص، 

الكايف  القدر  تخ�ضي�ص  دون  الكليات،  اأر�ضيات  جتديد  وبني 

اأن�ضطة طالبية، كما  اأو دعم  اأو تطوير املكتبات  العلمي  للبحث 

اأن الرتقيات يف الكادر اجلامعي التي ال تعتمد عن�رص الكفاءة 

معايري  على  حيان  االأ من  كثري  يف  تعتمد  بل  لها،  معيارا 

كرث  االأ بالطبع  وهو  دارة،  االإ من  قبوال  يلقي  ومن  �ضخ�ضية، 

العوامل من  تلك  كل  كانت  للم�ضاكل، رمبا  اإثارة  قل  واالأ طاعة 

اأخري  اأن هناك مظاهر  اإال  داري،  االإ للف�ضاد  الوا�ضحة  املظاهر 

الذي يدير اجلامعة،  داري ذاته  االإ اأقل و�ضوحا تتعلق بالهيكل 

�ضاء اجلامعات يتم اختيارهم من قبل وزير التعليم العايل  فروؤ

ذلك-  قبل  اختياره-  يتم  كان  اأن  بعد  احلكومة(  ميثل  )الذي 

على  تعتمد  هنا  االختيار  معايري  فاإن  وبالطبع  باالنتخاب، 

كرث كفاءة،  �ضلح اأو االأ قبول ور�ضا اجلهات احلكومية، ولي�ص االأ

الهيكل  اأفراد  باقي  اجلامعة  رئي�ص  يختار  نف�ضها  وباملعايري 

داري وثالثة نواب له، وعمداء الكليات، ل�ضمان اأن تكون كل  االإ

ال�ضيطرة املبا�رصة  التي حتكم اجلامعة حتت  دارية  االإ القرارات 

اأب�ضط  مع  وا�ضحا  تعار�ضا  ميثل  مما  احلكومية،  دارة  االإ لهذه 

معاين ا�ضتقالل اجلامعة.
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3- الن�ضاط الطالبي

عندما حتدثنا عن معنى اجلامعة ودورها يف البداية، باأن 

هذا الدور ب�ضكل عام هو اإعداد اأفراد قادرين على احلياة والعمل 

على  اجلامعي  التعليم  لفرتة  ينظر  ما  عادة  نه  الأ املجتمع،  يف 

ومهنيا،  علميا  فراد  االأ اإعداد  فيها  يتم  التي  الفرتة  تلك  اأنها 

وكذلك اجتماعيا و�ضيا�ضيا، مبعني اأنها الفرتة التي يت�ضكل فيها 

فراد ليخرجوا منها وهم يتبنون مواقف واآراء  عقل ووجدان االأ

جتاه ما يحدث حولهم يف العامل، وعلى ذلك فاإن اجلامعة حتى 

هداف فاإن دورها يجب اأن يتعدى  ت�ضتطيع اأن حتقق مثل تلك االأ

ن�ضطة اأخرى حتمل طابعا اجتماعيا  كادميي الأ جمرد الن�ضاط االأ

وثقافيا وفنيا و�ضيا�ضيا. 

ولكن ماذا عن الواقع الفعلي؟

غلبية العظمي من الطالب،  اأ�ضبحت اجلامعة اليوم بالن�ضبة لالأ

لي�ضت )باأف�ضل تقدير( اأكرث من مكان يجربون على ق�ضاء عدة 

املحا�رصات،  بع�ص  اإيل  اأحيانا  ي�ضتمعون  فيه،  يوميا  �ضاعات 

بغر�ص احل�ضول على �ضهادة بعد عدد من ال�ضنوات.
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عديدة  �ضورا  داخلها  حتمل  مازالت  اجلامعة  ذاكرة  اأن  اإال 

وطرقاتها  مبانيها  ت�ضهده  اأن  اعتادت  الذي  الطالبي  للن�ضاط 

الن�ضاط  هذا  مثل  طويلة  عقود  فعرب  ما�ضية،  عدة  �ضنوات  عرب 

اجلوالة اخلدمة  بداية من  احلياة اجلامعية،  يتجزاأ من  ال  جزءاً 

االجتماعية، التي كانت تنمي ح�ص الطالب االجتماعي، مرورا 

واملو�ضيقي،  الفنانني،  من  كبريا  عددا  اأخرج  الذي  بامل�رصح 

والن�ضاط الريا�ضي، والن�ضاط الثقايف من عقد ندوات وموؤمترات، 

انتهاء بالن�ضاط ال�ضيا�ضي الذي مثل من خالل احلركات الطالبية 

املجتمع  ل�ضالح  احلاكمة  ال�ضلطة  على  اأ�ضا�ضية  �ضغط  اأداة 

ومقرطته، ويف الوقت ذاته حمرك لغريه من الفئات االجتماعية 

يف ال�ضارع امل�رصي.

عرب كل تلك ال�ضنوات مثلت اجلامعة حالة من الزخم واحلركة 

اجتاهاته،  اهتماماته،  تكن  فمهما  داخلها،  فرد  اأي  جتذب 

واأهدافه ف�ضوف يجد دائما �ضيئا ما ي�ضتطيع اأن ميار�ضه وي�ضتبك 

ب�ضكل  �ضنحاول  القادمة  ال�ضطور  ويف  جمتمعه،  مع  خالله  من 

ال�ضعوبات  اأ�ضكاله،  الطالبي،  للعمل  اأن نتعر�ص  اأكرث تف�ضيال، 

التي تواجهه، والبدائل التي طرحت للتغلب على تلك ال�ضعوبات 

يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية.

- اأ�ضكال العمل الطالبي:

اأقلها  من  ابتداء  الطالبي  العمل  من  متعددة  اأ�ضكال  هناك 

اإثارة للجدل، اأو الرف�ص مثل الن�ضاط الفني، والريا�ضي، وانتهاء 

ال�ضيا�ضي،  العمل  مثل  واالعرتا�ضات  للمخاوف  اإثارة  باأكرثها 

�ضكال املمكنة، ليظل املنطق  وبني االثنني يوجد عدد اآخر من االأ
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العام وراء العمل الطالبي هو قيام الطالب بتنظيم اأنف�ضهم يف 

ما،  بن�ضاط  القيام  بهدف  لهم،  يحلو  الذي  بال�ضكل  جمموعات 

وطاملا كان هذا الن�ضاط قانونيا، فاإنه من املفرت�ص عدم تدخل 

�ضكال، فهو �ضاأن طالبي بحت ال  خرين فيه باأي �ضكل من االأ االآ

ي �ضلطة اأخري غري طالبية. يجب اأن يخ�ضع الأ

العمل  خاللها  من  ميار�ص  التي  الر�ضمية  �ضكال  االأ عن  اأما 

الر�ضمي  الكيان  ميثل  الذي  الطالب  احتاد  فهناك  الطالبي، 

من  اأن�ضطتهم  وميار�ضون  فيه،  الطالب  ينتظم  الذي  �ضا�ضي  االأ

خالله.

- االحتادات الطالبية:

لتمثيل  �ضافة  )باالإ الطلبة  الحتاد  الرئي�ضية  الوظائف  من 

الطالبي  الن�ضاط  وت�ضجيع  تنظيم  عنهم(  والدفاع  الطالب 

بكل �ضوره، واإذا حاولنا اأن نتعر�ص اأكرث لهذا الدور املفرت�ص 

لالحتادات الطالبية؛ فعلينا اأن نقوم بذلك من خالل اإلقاء نظرة 

�ضابقة،  فرتات  يف  ووظائفه  وتكوينه  الطلبة  احتاد  �ضكل  على 

على �ضبيل املثال جاء يف لوائح جامعية �ضابقة )1968( اأن من 

�ضمن املهام التي يجب اأن يقوم بها احتاد الطلبة ما يلي:

حداث املحلية  •العمل على تكوين راأي طالبي عام جتاه االأ
والقومية والدولية والعاملية.

العاملية  الطالبية  املنظمات  مع  العالقات  •تدعيم 
واالحتادات الوطنية يف العامل العربي واخلارجي.

تخدم  التي  الطالبية  والربامج  امل�رصوعات  وتنظيم  •و�ضع 
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االجتماعي  البناء  عملية  يف  اإيجابيا  وت�ضاهم  الدولة  اأهداف 

والثقايف والعمراين.

•و�ضع وتنظيم برامج اإعداد قادة االحتادات الطالبية.
•و�ضع وتنظيم م�رصوعات اخلدمة العامة ومع�ضكرات العمل 
العامل  طالب  مع  اجلمهورية  طالب  فيها  ي�ضرتك  التي  الدولية 

خلدمة املجتمع.

واقرتاح  امل�ضئولني  مع  ودرا�ضتها  الطالب  م�ضاكل  •بحث 
احللول الالزمة لها.

•بث الروح اجلامعية ال�ضليمة بني الطالب، وتوثيق العالقات 
الطيبة بينهم وبني اأ�ضاتذتهم.

واالجتماعية  الريا�ضية  احلياة  م�ضتوي  رفع  على  •العمل 
والفكرية والفنية للطالب.

•ممار�ضة الطالب حرية التعبري عن اآرائهم واإثبات ذاتهم.
الراحة وو�ضائل املعي�ضة لهم  اأ�ضباب  •املعاونة على توفري 

داخل اجلامعات واملعاهد العليا وخارجها.

•العمل على اإبراز راأي الطالب يف تخطيط وتنظيم ما يتعلق 
ب�ضئونهم وحياتهم الدرا�ضية.

تعرت�ص  التي  امل�ضاكل  وحل  العقبات  تذليل  على  •العمل 
احلياة الدرا�ضية للطالب.

اأما عن ت�ضكيل جلان االحتاد فكانت:

- جلنة الن�ضاط ال�ضيا�ضي.

- جلنة الن�ضاط الفني.

- جلنة الن�ضاط االجتماعي.
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- اللجنة الريا�ضية.

- جلنة اجلوالة.

- جلنة الرحالت واملع�ضكرات.

وتكوين  لوظائف  املطول  العر�ص  هذا  من  الهدف  يكن  مل 

حجم  على  ال�ضوء  اإلقاء  بل  التاريخية،  املعرفة  هو  االحتاد 

الهوة املوجودة بني الوظائف املفرت�ضة التي اأن�ضئت من اأجلها 

يف  اليوم  احلادث  الفعلي  الواقع  وبني  الطالبية،  االحتادات 

اجلامعات امل�رصية، واإذا حاولنا احلديث عن هذا الواقع، هناك 

عدد من الت�ضاوؤالت ميكن اأن نبداأ بها، مثل: كم طالبا بجامعة 

-مثل جامعة القاهرة- يعرف ميعاد انتخابات احتاد الطلبة؟ 

ميثلونه  الذين  الطلبة  احتاد  اأع�ضاء  هم  من  يعرف  طالبا  وكم 

عن  �ضيء  اأي  يعلم  طالبا  كم  باختيارهم؟  قام  اأنه  واملفرت�ص 

�ضيئا عن  يعرف  اأو  الطلبة  احتاد  ت�ضكيل  بها  يتم  التي  الكيفية 

مثرية  �ضئلة  االأ تلك  تبدو  رمبا  اأو..،  اأو..  ميزانيته؟  اأو  وظائفه 

بالنفي عند معظم  تاأتي  الفعلية عنها  جابة  االإ اأن  اإال  لل�ضحك، 

اإثارة لل�ضحك وهو:  اال اأكرث  الطالب، حتى اأن بع�ضهم طرح �ضوؤ

التي  هم  االأ النتيجة  تكون  ورمبا  الطلبة؟؟؟،  احتاد  يعني  ماذا 

اأي  غياب  هي  املالحظة  تلك  مثل  من  اإليها  ن�ضل  اأن  ن�ضتطيع 

امل�رصية؛  اجلامعات  داخل  الطالبية  لالحتادات  فعلي  وجود 

اأ�ضال عن �ضيء يدعي  اأن بع�ص طالب اجلامعة مل ي�ضمع  حتى 

احتاد الطلبة، فل�ضنوات عدة اأ�ضبح الطبيعي اأن تلك االحتادات- 

اأحد  ي�ضمع  اأن  -دون  ت�ضكل  الطالبي  الن�ضاط  قلب  متثل  والتي 

عنها �ضيئا- عن طريق انتخابات �ضكلية يتم فيها اختيار من 
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دارة، ومواجهة وقمع اأي حماولة  من واالإ يحظى بر�ضي وقبول االأ

جراء انتخابات حقيقية، ويظل هذا االحتاد ال�ضكلي غري مهتم  الإ

بعمل اأي �ضلة حقيقية بالطالب الذين ميثلهم لعام كامل ينتهي 

حداث نف�ضها وبال�ضيناريو نف�ضه. لياأتي عام تال تتكرر فيه االأ

باعتبارها  الطالب  احتاد  تتبع  والتي  الن�ضاط  اأ�رص  عن  اأما 

�رص(، فالو�ضع فيها لي�ص اأف�ضل  تندرج حتت اأحد جلانه )جلنة االأ

�رص يف الكليات املختلفة  كثريا، فعلى الرغم من وجود عدد من االأ

�رص اأو م�ضاركتها احلقيقية يف الن�ضاط  فاإن حجم وجود هذه االأ

الطالبي حمدود للغاية، كما اأن اإمكانية اإن�ضاء اأ�رص جديدة جادة 

منية  واالأ دارية  االإ لل�ضعوبات  نظرا  وذلك  خر،  االآ هو  حمدود 

التي تواجه اإن�ضاءها، فوفقا لالئحة الطالبية )الئحة 79( فاإن 

�رصوط اإن�ضاء اأ�رصة جديدة تتمثل يف وجود عدد خم�ضني ع�ضوا 

�ضافة اإيل ع�ضو من اأع�ضاء هيئة التدري�ص  من طالب الكلية، باالإ

�رصة، كما اأن املدة التي ي�ضمح فيه بتقدمي الطلبات  ليكون رائد االأ

ول من العام الدرا�ضي، مما يجعل فكرة  �رص هي ال�ضهر االأ ن�ضاء االأ الإ

م�ضتحيلة،  �ضبه  فكرة  اجلدد هي  للطالب  بالن�ضبة  اأ�رصة  تكوين 

�رص اأو رف�ضها  ويبقي هناك معوق اآخر مهم وهو اأن قبول تلك االأ

يقع -يف النهاية- يف دائرة االحتماالت طبقا ملوافقة رعاية 

من وتلتزم  ال�ضباب التي ت�ضتطلع-قبل كل �ضيء- راأي جهات االأ

كرب هو عدم قبول اأي اأ�رصة  به، ليكون يف النهاية االحتمال االأ

اإذا وجد فيها اأي ا�ضم )من اخلم�ضني طالبا اأو ع�ضو هيئة التدري�ص 

من عالمات ا�ضتفهام.  �رصة( يثري عند االأ رائد االأ



��



��

�رص  االأ من  قليل  عدد  وجود  اإيل  النهاية  يف  ن�ضل  ثم  ومن 

عدد  ووجود  بالطالب،  حقيقية  عالقة  باأية  القيام  عن  عاجزة 

مل  اآخر من الطالب عاجز عن اإن�ضاء اأ�رصة جدية بعد اأن فقد االأ

يف العمل قي ظل ما هو موجود بالفعل.

ن�ضطة  اإذا حتدثنا عن اأن�ضطة اأخري مثل امل�رصح واجلوالة واالأ

خر �ضيئ للغاية، حيث  ن�ضطة الثقافية، فو�ضعها هو االآ الفنية واالأ

الكايف،  بالقدر  مفعل  يكون غري  اأن  اأما  ن�ضطة  االأ تلك  اأغلب  اإن 

اأن يكون حما�رصا بعدد كبري من  اأو  عاجزا عن جذب الطالب، 

دارية التي جتعل العمل فيه �ضعبا  منية واالإ املعوقات والقيود االأ

للغاية اإن مل يكن م�ضتحيال.

طر  االأ تلك  خارج  احلركة  م�ضاحة  حمدودية  من  وبالرغم 

دارة، فاإن هناك عددا من الطالب  ال�ضيقة املر�ضومة من قبل االإ

طر، والبحث عن م�ضاحات اأكرث  يحاولون التحرك خارج تلك االأ

ات�ضاعا يعملون من خاللها، وبالطبع فاأن حجم املعوقات التي 

تواجه  التي  املعوقات  يفوق  للتحرك  �ضكال  االأ تلك  مثل  تواجه 

اأحيانا ما تكون  الو�ضع احلايل  ال�ضابقة، ولكن يف ظل  ال�ضور 

ما  الطالب. وعادة  اأمام  املتاح  الوحيد  البديل  الطرق هي  تلك 

ن�ضطة �ضبغة �ضيا�ضية باعتبار اأن العمل ال�ضيا�ضي  تاأخذ تلك االأ

العمل  فبالرغم من كون هذا  اجلامعة،  كرب يف  االأ املحظور  هو 

اأنه  الطالبي، وبالرغم من  العمل  قلب  ل�ضنوات ما�ضية هو  ظل 

التعبري  الطالب  حق  من  اآخر،  طالبي  ن�ضاط  اأي  مثل  ن�ضاط، 

اإطار القانون  اأنف�ضهم من خالله ماداموا ال يخرجون على  عن 

ال�ضنوات  يف  ال�ضيا�ضي  العمل  فاإن  املجتمع،  يحكم  الذي  العام 
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)وهو  رهاب  واالإ القمع  من  كرب  االأ الن�ضيب  له  كان  املا�ضية 

�ضارة اإليه بقدر اأكرب من التف�ضيل يف اجلزء اخلا�ص  ما �ضيتم االإ

منية(. بالتدخالت االأ

ينتمون  الطالب  هوؤالء  من  العظمي  غلبية  االأ تكون  رمبا 

قل فهم حمملون  بالفعل اإيل ف�ضائل �ضيا�ضية بعينها، اأو على االأ

جمال  يف  هنا  ول�ضنا  �ضوئها.  على  يعملون  �ضيا�ضية  بخلفية 

حكام  ن�ضطة، كما اأننا ال منلك حق اإ�ضدار االأ لتقييم مثل تلك االأ

عليها. 

اإعالمية يف هذا العام  اأثارت �ضجة  مثلة التي  اأكرث االأ ومن 

والعام ال�ضابق له، كانت جتربة االحتاد احلر.

- احتاد الطالب احلر:

اجلامعات  من  عدد  �ضهد  التوايل  على  درا�ضيني  لعامني 

على  فعل  كرد  جديد،  نوع  من  طالبية،  انتخابات  امل�رصية 

من يف اجلامعات على يد اإدارة  �ضيا�ضية ال�ضطب- التي يتبعها االأ

خوان  االإ لتيار  املنتمني  الطالب  من  عدد  قام  اجلامعة- حيث 

من  االأ قام  اأن  -بعد  االحتاد  هذا  لت�ضكيل  بالدعوة  امل�ضلمني 

يف  املا�ضي  العام  انتخابات  يف  مر�ضح  طالب   700 ب�ضطب 

انتخابات  جراء  القاهرة وحدها-. فجاءت املحاولة الإ جامعة 

دارة، وبالفعل جرت  من واالإ طالبية بعيدا عن �ضيطرة وتدخل االأ

داب  االنتخابات يف عدد من الكليات منها الطب والتجارة واالآ

متت  وقد  القاهرة،  جامعة  يف  وغريها  العلوم  ودار  والهند�ضة 

قورنت  ما  اإذا  خا�ضة  جيدة،  طالبية  مب�ضاركة  االنتخابات 
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بامل�ضاركة يف االنتخابات الر�ضمية التي جتريها اإدارة اجلامعة، 

وبعد ذلك قام الطالب الفائزون من كل الكليات بت�ضكيل جمل�ص 

احتاد اجلامعة عن طريق االنتخاب فيما بينهم وذلك يف خم�ضة 

مني،  االأ هي:  القاهرة  جامعة  احتاد  جمل�ص  ت�ضكل  منا�ضب 

واأمني م�ضاعد اأول وثاٍن و�ضكرتري االحتاد واأمني ال�ضندوق )4 

وقد  اال�ضرتاكيني(،  للطالب  ومن�ضب  خوان  االإ لطالب  منا�ضب 

القاهرة وبح�ضور عدد  قبة جامعة  اأمام  علنا  الت�ضكيل  مت هذا 

يف  امل�ضاركة  ال�ضيا�ضية  للتيارات  معظمهم  ينتمي  الطالب  من 

خوان( والقليل من طالب اجلامعة  االنتخابات )وعلى راأ�ضها االإ

غري امل�ضي�ضني الذين حاولوا متابعة ما يحدث مبنطق امل�ضاندة 

اأو الف�ضول.

املرة  تلك  ولكن  نف�ضه،  ال�ضيناريو  تكرر  التايل  العام  ويف   

كان يف ظل �ضجة اإعالمية اأكرب ويف الوقت ذاته ت�ضييق اأمني 

من  واالأ اجلامعة  اإدارة  قبل  من  فعل  رد  العام  هذا  ف�ضهد  اأكرب، 

اأكرث عنفا و�ضل اإيل حد ف�ضل بع�ص الطالب، واعتقال البع�ص 

�ضافة اإيل اال�ضتباكات التي حدثت بني الطالب  خر، هذا باالإ االآ

من يف عدد من كليات جامعة القاهرة، وغريها من  وقوات االأ

خرى.  اجلامعات االأ
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منية 4- التدخالت االأ

اأكرث  من  امل�رصية  اجلامعات  يف  منية  االأ التدخالت  تعد 

خرية(  االنتهاكات �ضهرة، فقد اأثارت )خا�ضة يف الثالثة اأعوام االأ

�ضجة اإعالمية كبرية، كما كانت مو�ضوعا لعدد من املوؤمترات 

التي تناولت احلديث عن حال اجلامعات امل�رصية، كما احتلت 

با�ضتقالل  املعنية  احلركات  معظم  اأجندة  على  ال�ضدارة  موقع 

كادميية اأو الن�ضاط الطالبي، �ضواء كان  اجلامعات واحلريات االأ

ذلك من الطالب اأو اأع�ضاء هيئة التدري�ص، اأو منظمات املجتمع 

املدين املعنية.

م�ضتمرة  مازالت  فاإنها  االهتمام  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى 

وبقوة، ورمبا يرجع ذلك اإيل كون تلك االنتهاكات لي�ضت جمرد 

اأفراد احلر�ص  اأو  من  اأحداث فردية يقوم بها عدد من �ضباط االأ

يف  مر  االأ ف�ضح  عند  النتهت  كذلك  كانت  لو  رمبا  اجلامعي، 

ولكنها  التلفزيونية،  اللقاءات  اأو  ال�ضحفية  املقاالت  من  عدد 

اأ�ضوار  داخل  الطبيعية  الروتينية  احلياة  لتمثل  هذا  كل  تتعدي 

مع  يتعامل  االنتهاكات  تلك  ميار�ص  الذي  فال�ضابط  اجلامعة، 

ول لكل �ضئون  خرون باعتباره احلاكم االأ نف�ضه ويتعامل معه االآ

الطالب ومينع هذا، وباأمره يدخل  اجلامعة، فباأمره يدخل هذا 

ي�ضمح  وال  ندوة  يف  ي�ضارك  اأو  حما�رصة  ليلقي  ال�ضيف  هذا 

وباأمره  العلمية(،  اأو  دبية  االأ مكانته  عن  النظر  )ب�رصف  خر  الآ

كذلك يوافق على اإجراء هذا البحث العلمي اأو ال يجرى، وباأمره 

الطالب  بع�ص  يفوز  وباأمره  اآخرون،  ويحرم  املعيدون  يعني 

ع�ضو  ي�رصب  اأو  طالب  يعتقل  وباأمره  االحتاد،  انتخابات  يف 

والكثري...،  الكثري  وباأمره  اجلامعي،  احلرم  داخل  تدري�ص  هيئة 
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اإنه يحدد كل �ضغرية وكبرية داخل هذا ال�رصح الكبري امل�ضمي 

طالق  باحلرم اجلامعي، لذلك اأعتقد اأنه مل يعد اأمرا غريبا على االإ

منية، بل اأن تزداد �رصا�ضتها طاملا يتم  اأن ت�ضتمر االنتهاكات االأ

اعتبارها جزءا من ال�ضيا�ضة التعليمية، وطاملا يعامل ال�ضابط 

وجوده  باعتبار  اأنف�ضهم(  كادميي  االأ املجتمع  اأع�ضاء  )من 

وجتوله داخل اأ�ضوار اجلامعة بني الطالب من امل�ضاهد اليومية 

املعتادة التي ال ت�ضتوقف النظر وال تثري التعجب.

مني اأ�ضبح اأمرا طبيعيا وحقا  وبالرغم من اأن هذا الوجود االأ

بالالئحة  عليه  من�ضو�ص  هو  ملا  خمالفا  يعد  فاإنه  مكت�ضبا، 

يتعلق  فيما   84 يف  وتعديلها   79 )الئحة  ذاتها  اجلامعية 

مني بـوجود  اأن تلك الالئحة حتدد الوجود االأ اإذ  بهذه النقطة(، 

كما  واأمنها،  اجلامعة  من�ضاآت  حماية  وظيفتها  من  لالأ وحدة 

اجلامعة،  رئي�ص  �ضلطة  تتبع  الوحدة  تلك  اأن  املادة على  ن�ضت 

اأنها ترتدي زيا خا�ضا يحمل �ضعار  اأوامرها منه، كما  وتتلقى 

�ضكاالت  اجلامعة. وطبقا لتلك الالئحة )التي حتمل العديد من االإ

من )وخا�ضة  واالنتهاكات( فاإن وجود كل هذا الكم من رجال االأ

اأمن الدولة(، اأمر غري قانوين وخمالفة �رصيحة لن�ص الالئحة.

اأ�ضكال  بع�ص  �ضن�ضتعر�ص  التالية  ال�ضطور  خالل  ومن 

منية، و�ضور تدخلها يف احلياة اجلامعية. االنتهاكات االأ

كادميية: ن�ضطة االأ - التدخالت يف االأ

من يتمتع ب�ضلطة مطلقة داخل  كما ذكرنا قبل ذلك فاإن االأ

ال�ضئون  يف  بالتدخل  متعلق  ال�ضلطة  هذه  من  وجزء  اجلامعة، 

كادميية، ومن اأمثلة تلك التدخالت: االأ
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من دخول بع�ص ال�ضيوف الذي يتم دعوتهم من  - رف�ص االأ

لقاء حما�رصات  قبل بع�ص اأع�ضاء هيئة التدري�ص اأو الطالب الإ

خارج  من  �ضيف  اأي  دعوة  اإن  حيث  ندوات،  يف  امل�ضاركة  اأو 

اجلامعة تتطلب احل�ضول على موافقة اأمنية، حتى لو كانت تلك 

علمية،  حما�رصة  كاإلقاء  بحت  اأكادميي  ب�ضاأن  متعلقة  الدعوة 

كثرية  اأحيان  ويف  ذلك،  غري  اأو  ثقافية  ندوة  يف  اال�ضرتاك  اأو 

من انعقاد مثل تلك اللقاءات طاملا راأى اأن وجود هذا  يرف�ص االأ

ال�ضيف ميثل خطرا ما، اأو اأن الكالم الذي �ضيقوله رمبا ال يتفق 

التعامل مع هذا  ال�ضلطة احلاكمة، واأحيانا ما يتم  مع م�ضالح 

ال�ضيف بطريقة مهينة، ويقال له ب�ضكل مبا�رص “اإنه ممنوع من 

�ضباب اأمنية”، مثلما حدث يف عدة حاالت، من  دخول اجلامعة الأ

عالمي حمدي قنديل يف كلية االقت�ضاد  اأمثلتها ما حدث مع االإ

يف  طاهر  بهاء  ديب  واالأ القاهرة،  جامعة  ال�ضيا�ضية،  والعلوم 

داب، جامعة عني �ضم�ص، والدكتور حممد �ضعيد رم�ضان  كلية االآ

والعلوم  االقت�ضاد  كلية  يف  �ضوري(  اإ�ضالمي  )مفكر  البوطي 

.)
3
ال�ضيا�ضية، جامعة القاهرة )

هذا بالتاأكيد غري املحاوالت التي ال تاأخذ مثل هذا ال�ضيت 

عالمي، اأو التي يتم فيها اإجها�ص املحاولة من البداية عندما  االإ

يتوجه الطالب للق�ضم اأو الكلية بعر�ص دعوة �ضيف ما فيقابلون 

اأعلم  منية، وال  االأ دارة خوفا من امل�ضاكل  االإ بالرف�ص من قبل 

من يف الرف�ص،  اإليه رجال االأ ب�ضكل دقيق املنطق الذي ي�ضتند 

تتاأثر  اأن  من  الواعدة  ال�ضابة  العقول  على  اخلوف  يكون  رمبا 

التدخالت  واقع  مار�ص«،   9« اجلامعة  ا�ضتقالل  اأجل  من  العمل  جمموعة   )3(

منية يف اجلامعات امل�رصية. االأ
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طالب  من  ذاته  ال�ضيف  على  اخلوف  رمبا  اأو  هدامة،  باأفكار 

اجلامعة.

اأهم  اأحد  العلمي  البحث  يف  من  االأ تدخل  ميثل  رمبا   -

البحث  وتقدم  م�ضار  على  مبا�رص  ب�ضكل  توؤثر  التي  امل�ضكالت 

�ضكلني،  التدخل  هذا  ياأخذ  اأن  املمكن  ومن  م�رص،  يف  العلمي 

الباحث احل�ضول  اأحدهما يتم ب�ضورة مبا�رصة كاأن يطلب من 
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اأو  اإذا كان البحث يرتبط من قريب  اأمنية، خا�ضة  على موافقة 

بعيد باأمور قد يكون فيها �ضبهة �ضيا�ضية، اأو كان البحث ي�ضرتك 

فيه جهات اأجنبية )وهنا يطلب موافقة اأمنية ر�ضمية(، اأما عن 

اأ�ضكال التدخالت غري املبا�رصة فاإنها عادة ما تكون عن طريق 

معوقات  فر�ص  اأو  التنفيذ،  مرحلة  يف  وهي  بحاث  االأ اإيقاف 

حيان  مر يف بع�ص االأ اإدارية حتول دون اإكمالها، وقد ي�ضل االأ

اإيل االت�ضال بالباحث تليفونيا اأو ا�ضتدعائه يف مقار اأمن الدولة 

منية يف معرفة تفا�ضيل عن البحث. بحجة رغبة اجلهات االأ
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- التدخالت يف تعيني املعيدين والبعثات للخارج:

عوام القليلة املا�ضية عددا كبريا من ال�ضيناريوهات  �ضهدت االأ

تعبينه(  وقف  )اأو  بكلية  معيد  تعيني  فيها  يرف�ص  التي  الفجة 

�ضباب اأمنية، ففي عدد كبري من احلاالت ت�ضدر اجلامعة قرارا  الأ

ول على دفعته( ثم تتوقف اإجراءات  بتعيني معيد )باعتباره االأ

مر  التعيني ب�ضبب اأن هذا الطالب يثري اعرتا�ضات اأمنية، اإال اأن االأ

و�ضل اليوم اإيل درجة اأن تلك االعرتا�ضات اأ�ضبحت معلنة، بل 

ومت فر�ضها ب�ضكل ر�ضمي باعتبارها جزء من اإجراءات التعيني، 

طالب  تعيني  كلية  اأو  ق�ضم  يطلب  اأن  العجب  يثري  اأمر  حقا  اإنه 

يف تخ�ض�ص ما، ويكون هذا الطالب م�ضتويف لل�رصوط املهنية 

والعلمية ل�ضغل هذا املن�ضب، ثم تطلب منه الكلية اأن يقوم مبلء 

ويبعث  من”،  االأ راأي  ا�ضتطالع  “ا�ضتمارة  بـ  تعرف  ا�ضتمارات 

يت�ضلم  وال  خمتلفة،  اأمنية  جهات  خم�ص  اإيل  اال�ضتمارة  بتلك 

اإذا  بالقبول،  من  االأ رد  و�ضول  بعد  اإال  وظيفته  مهمة  الطالب 

اأما يف  اأمنية،  اعرتا�ضات  اأو  الطالب ال يثري خماوف  كان هذا 

حالة الرف�ص فال يكون اأمام الطالب اإال اأن يلجاأ لو�ضائل ال�ضغط 

اأو اأن ي�ضت�ضلم  اأو القانوين والتي رمبا تاأخذ عدة اأعوام،  دبي  االأ

هنا  للعجب  اإثارة  كرث  االأ املوقف  ولكن  اآخر،  عمل  عن  ويبحث 

دارية ذاتها امل�ضئولة عن تعيني املعيدين،  هو موقف اجلهات االإ

ففي بع�ص احلاالت توقفت اإجراءات التعيني بعد اأن قام رئي�ص 

اجلامعة ذاته بتوقيع قرار تعيني املعيد، ومل ي�ضتطع هذا املعيد 

ن يف جامعته كلمة �ضابط اأمن الدولة تعلو  ت�ضلم موقعه نظرا الأ

على كلمة رئي�ص اجلامعة.
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وال�ضيء ذاته يحدث عند تر�ضيح اأع�ضاء هيئة التدري�ص لل�ضفر 

مبلء  التدري�ص  هيئة  ع�ضو  يقوم  حيث  العلمية،  البعثات  يف 

ال�ضلطة  من  االأ من”، وميلك  االأ راأي  “ا�ضتطالع  ذاتها  اال�ضتمارة 

ذاتها؛ فمن حقه املوافقة اأو الرف�ص.
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رمبا ال يحتاج كل ذلك لتعليق، فهو يعك�ص ب�ضكل مبا�رص �ضورا 

كادميية. من االعتداء على ا�ضتقالل اجلامعة، وانتهاك حريتها االأ

- ت�ضكني الطالب يف املدينة اجلامعية:

من املعروف اأن ت�ضكني الطالب املغرتبني يف املدن اجلامعية 

ال يتم قبل مرور �ضهر، واأحيانا �ضهرين من بداية العام الدرا�ضي، 

موافقة  ورود  اجلامعة  اإدارة  انتظار  اإيل  التاأخري  هذا  ويرجع 

حيان يتم االعرتا�ص  من على ت�ضكني الطالب، ويف بع�ص االأ االأ

اأمنية، فحتى ت�ضكني الطالب  �ضباب  اأحد الطالب الأ على ت�ضكني 

املغرتبني يتم وفقا لتوجهاتهم ال�ضيا�ضية، هذا غري قيام اأجهزة 

واأحيانا  الطالب وتفت�ضيها،  بالهجوم على غرف  اأحيانا  من  االأ

اكت�ضف  اإذا  الدرا�ضي  العام  منت�ضف  يف  املدينة  من  طردهم 

تورطهم يف اأن�ضطة لها اأبعاد �ضيا�ضية.
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ن�ضطة الطالبية: - التدخالت يف االأ

اأن  الطالبي  الن�ضاط  بواقع  اخلا�ص  اجلزء  يف  ذكرنا  كنا 

يف  حقيقي  طالبي  ن�ضاط  ووجود  ا�ضتقالل  دون  ول  االأ العائق 

الكاملة، ورمبا يحمل هذا معنى  منية  االأ ال�ضيطرة  اجلامعة هو 

جهزة  �ضا�ضي الذي دخلت له االأ اإذا اأ�رصنا اإىل اأن ال�ضبب االأ اأكرب 

منية -بكل تلك القوة- اأ�ضوار اجلامعة هو هذه ال�ضيطرة على  االأ

خ�ص  الن�ضاط الطالبي، وخا�ضة الن�ضاط ال�ضيا�ضي منه، وعلى االأ

بعد اأحداث يناير 1977، والتي قادها الطالب وت�ضببوا فيها )من 

منية( ومبا ت�ضمنته من اأحداث تخريبية  جهزة االأ وجهة نظر االأ

منية، ومن  انت�رصت يف �ضوارع القاهرة وخرجت عن ال�ضيطرة االأ

ال�ضلطة  اأجندة  ب�ضكل مكثف على  اللحظة و�ضعت اجلامعة  تلك 

وخ�ضما  خطرا  متثل  باعتبارها  منية  االأ واأجهزتها  ال�ضيا�ضية 

حمتمال يجب اأن يظل دائما حتت ال�ضيطرة واملراقبة.

ب�ضكل  القيود  بفر�ص  ال�ضيطرة  تلك  بدء  من  الرغم  وعلى 

اأ�ضكال  لكل  اليوم  و�ضل  فاإنه  ال�ضيا�ضي،  الن�ضاط  على  اأ�ضا�ضي 

ولي�ضل  �ضيا�ضية،  �ضبهة  حتمل  ال  التي  حتى  االخري  ن�ضطة  االأ

من. مر يف النهاية اإيل اأن اأي ن�ضاط طالب ممنوع باأمر االأ االأ

�ضارة اإيل بع�ص اأ�ضكال تلك التدخالت، مثل عدم  وقد متت االإ

من على ت�ضجيل اأ�رص ن�ضاط بعينها لوجود ع�ضو بها  موافقة االأ

للتدخل  الطويل  التاريخ  كذلك  االتهام،  اأو  ال�ضك  دائرة  يقع يف 

يف االنتخابات الطالبية عن طريق �ضطب وا�ضتبعاد املر�ضحني، 

يف  حدثت  التي  الواقعة  مثل  خرى  االأ منية  االأ احليل  بع�ص  اأو 

اأخرى(  كليات  يف  )وتكررت  عامني  من  القاهرة  حقوق  كلية 

وهي جعل االنتخابات الطالبية يف يوم اأجازة للكلية، اأو ملعظم 
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من(  االأ ورائها  )ومن  الكلية  اإدارة  بقيام  مر  االأ لينتهي  طالبها، 

�ضلح ليفوز يف االنتخابات بعيدا  باالنفراد بتحديد من تراه االأ

عن الطلبة واإرادتهم.

�رص القائمة  خرى مثل منع االأ ن�ضطة االأ هذا غري التدخل يف االأ

امل�رصح  فرق  اأن�ضطة  يف  والتدخل  ن�ضطة،  االأ ببع�ص  القيام  من 

التي  ن�ضطة  االأ اأ�ضكال  م�ضادرة  اأو  الفنية.  الفرق  من  وغريها 

حتمل �ضبغة �ضيا�ضية والتي يقوم بها الطالب ب�ضكل غري ر�ضمي 

الن�رصات  توزيع  اأو  وتعليق جمالت حائط  املعار�ص  مثل عمل 

بداية  عنفا،  اأكرث  ب�ضكل  التعامل معها  يتم  ما  وعادة  وغريها، 

من امل�ضادرة الكاملة وانتهاء بالتحقيق مع الطالب وتهديدهم 

بالف�ضل اأو ف�ضلهم فعال اأو اعتقالهم مبعرفة جهاز اأمن الدولة.

- االعتداءات على الطالب ) املظاهرات واالعتقال(:

من  اأعنف  �ضكال  متثل  اأنها  عن  النقطة  تلك  تزيد  ال  رمبا 

الن�ضاط  مع  التعامل  كان  فاإذا  الطالبي،  الن�ضاط  يف  التدخل 

فاإنه  املنع،  اأو  بالقمع  يتم  العادية  يام  االأ العادي يف  الطالبي 

التظاهر حيث  اأيام  اأخرى يكون وخا�ضة يف  اأحيان كثرية  يف 

وا�ضتخدام  الطالب  و�رصب  واالعتداء  بالعنف  التعامل  يكون 

و�ضحل  اجلامعي،  احلرم  داخل  املياه  وخراطيم  الغاز  قنابل 

ويف  بها،  املحيطة  ال�ضوارع  ويف  اجلامعة  اأ�ضوار  اأمام  الطالب 

اإيل مكتب احلر�ص ثم مقار  الطالب  ا�ضتدعاء  يتم  اأخرى  اأحيان 

اأمن الدولة للتحقيق معهم وتهديدهم وتهديد اأهاليهم واعتقالهم 

مر. يف اآخر االأ
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اإما  اإدارة اجلامعة ورئي�ضها يف كل احلاالت  ويكون موقف 

عن  الطالب  عقاب  يف  وامل�ضاعدة  امل�ضاركة  اأو  ال�ضمت  التزام 

التحقيق  اإىل  اإحالتهم  من  تبداأ  تع�ضفية  اإدارية  اإجراءات  طريق 

نذار بالف�ضل واأخريا الف�ضل. ومتر باالإ

خرية،  وقد �ضهدت اجلامعة عدة حوادث عنيفة يف ال�ضنوات االأ

مثلما حدث يف مظاهرات الت�ضامن مع االنتفا�ضة الفل�ضطينية 

جامعة  يف  واعتقالهم  الطالب  و�رصب  �ضحل  من   2002 �ضنة 

�ضكندرية  القاهرة، وا�ضتخدام الذخرية احلية �ضدهم يف جامعة االإ

خرى؛  والتي اأودت بحياة اأحد الطالب، وغريهما من احلوادث االأ

مثل التحر�ص الذي حدث بطالبتني يف جامعة عني �ضم�ص العام 

خرى. ورمبا يكون م�ضهد عربات  املا�ضي، وع�رصات احلوادث االأ

من املركزي امل�ضطفة اأمام اجلامعة ب�ضكل دائم وم�ضهد جنود  االأ

كل  ومداخلها  اجلامعة  اأ�ضوار  يحا�رصون  وهم  املركزي  من  االأ

يوم تقريبا كافيني للتعبري عن احلالة التي تعي�ضها اجلامعة.

- االعتداءات على اأع�ضاء هيئة التدري�س:

كانت اأحداث االعتداءات على اأع�ضاء هيئة التدري�ص بال�ضب 

وال�رصب داخل اأ�ضوار احلرم اجلامعي �ضادمة حتى بالن�ضبة ملن 

اعتاد م�ضهد االعتداء على الطالب، ففي عدة حوادث �ضابقة من 

اأع�ضاء هيئة  اأحد  اأمن الدولة بالتعدي على  نوعها قام �ضباط 

بال�رصب  اأخرى  مرات  ويف  خارجة،  باألفاظ  بال�ضب  التدري�ص 

اأ�ضتاذ  دكتور  على  االعتداء  اأ�ضهرها  كان  املالب�ص،  ومتزيق 
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)
4
داب جامعة عني �ضم�ص.) م�ضاعد بكلية االآ

5- القيود املجتمعية

منية املعوق الوحيد اأمام ا�ضتقالل اجلامعة  ال متثل القيود االأ

اأن ا�ضتقالل اجلامعة يعني  وحرية البحث العلمي، فكما ذكرنا 

الرقابة  من  وجزء  الدولة،  و�ضلطات  اأجهزة  كل  عن  اال�ضتقالل 

التي تتم على اجلامعة يتم ب�ضورة غري مبا�رصة نتيجة �ضغوط 

الدينية  املوؤ�ض�ضة  ال�ضغوط هي  تلك  اأداة  تكون  جمتمعية، رمبا 

مثلما حدث مع الدكتور/ ن�رص حامد اأبو زيد، والذي ا�ضتخدم معه 

كادميية،  �ضالح التكفري ب�ضورة �ضارخة لالعتداء على احلرية االأ

املمار�ضة  اإطار  يف  تدخل  التي  خرى  االأ احلاالت  من  وغريه 

كادميي  االأ املجتمع  حريات  انتهاك  فيها  يتم  والتي  اليومية، 

عن طريق ا�ضتخدام م�ضطلحات ف�ضفا�ضة ال عالقة لها بالبحث 

كادميي مثل اخل�ضو�ضية الثقافية، والعيب،  العلمي وال العمل االأ

والتقاليد، والقيم، واخلروج على املاألوف، وقد مثلت تلك القيود 

على  كبريا  عائقا  عام(  اجتماعي  مناخ  من  جزء  هي  )والتي 

من  الذاتية  الرقابة  فر�ص  درجة  اإىل  و�ضل  كادميي،  االأ العمل 

قبل اأع�ضاء هيئة التدري�ص على اأنف�ضهم خوفا من الوقوع حتت 

طائلة الرف�ص املجتمعي.

التدخالت  واقع  مار�ص”،   9“ اجلامعة  ا�ضتقالل  اأجل  من  العمل  جمموعة   
)4(

منية يف اجلامعات امل�رصية. االأ
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طار القانوين ثالثا: االإ

بقدر  تف�ضيلي  قانوين  ا�ضتعرا�ص  اإيل  اجلزء  هذا  يهدف  ال 

القانوين املنظم  طار  االإ اأهم م�ضكالت  ا�ضتعرا�ص  اإيل  ما يهدف 

من  قدر  عن  م�ضئولة  اجلامعية  واللوائح  فالقوانني  للجامعة، 

للعمل  املنظمة   79 الئحة  وتعد  اجلامعة،  يف  احلايل  الو�ضع 

واالعرتا�ص،  اجلدل  اأثارت  التي  اللوائح  اأكرث  من  اجلامعة  يف 

فتقريبا ومنذ و�ضعها يف عام 1979 وهي تثري اعرتا�ضات كل 

هيئة  اأع�ضاء  اأو  الطالب  من  �ضواء  اجلامعي  بال�ضاأن  املهتمني 

التدري�ص اأو الن�ضطني املهتمني باجلامعة اأو موؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين ذات ال�ضلة، اإذ اأنها حتتوي على عدد كبري من املواد التي 

تتعار�ص مع املبادئ العامة ال�ضتقالل اجلامعة، وخا�ضة فيما 
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يتعلق بالعمل الطالبي، و�ضوف نتعر�ص لها يف اجلزء التايل.

التي  الكيفية  عن  التف�ضيل  من  ب�ضيء  التحدث  اأردنا  واإذا 

تعاملت بها الت�رصيعات مع اجلامعة، �ضنجد اأن الد�ضتور حتدث 

 «  18 مادة  فقط  واحدة  مادة  يف  مبا�رص  ب�ضكل  اجلامعة  عن 

العلمي«،  البحث  ومراكز  اجلامعات،  ا�ضتقالل  الدولة  تكفل 

اخلا�ص   1972 ل�ضنة   49 رقم  قانون  من   1 املادة  جاءت  ثم 

بتنظيم اجلامعات، والتي تن�ص على اأن »تكفل الدولة ا�ضتقالل 

نتاج«،  واالإ املجتمع  حاجات  بني  الربط  يحقق  مبا  اجلامعات 

وهذه هي البنود التي حتدثت عن ا�ضتقالل اجلامعة، لتاأتي بعد 

ا�ضتقالل اجلامعات  ذلك الئحة »79 » لتتنافى مع كل مبادئ 

والبحث العلمي، ومن اأهم امل�ضكالت يف هذه الالئحة ما ياأتي:

- نظام تاأديب الطالب:

التي يعد  129 على احلاالت  123 وحتى  املواد من  ن�ضت 

�ضلوك الطالب فيها خمالفة تاأديبية، حيث ن�ضت على اأنه »يعترب 

خمالفة تاأديبية كل اإخالل بالقوانني واللوائح اجلامعية وعلى 

خ�ص:  االأ

عمال املخلة بنظام الكلية اأو املن�ضاآت اجلامعية. 1- االأ

املدبر  االمتناع  اأو  التحري�ص عليه،  اأو  الدرا�ضة  2- تعطيل 

خرى  عمال اجلامعية االأ عن ح�ضور الدرو�ص واملحا�رصات واالأ

التي تق�ضي اللوائح باملواظبة عليها.

بح�ضن  خمل  اأو  والكرامة  ال�رصف  مع  يتنافى  فعل  كل   -3

ال�ضري وال�ضلوك داخل اجلامعة اأو خارجها.

اال�ضرتاك فيها  اأو  4- كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة 
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دون ترخي�ص �ضابق من ال�ضلطات اجلامعية املخت�ضة.

�ضورة  باأية  حائط  جرائد  اإ�ضدار  اأو  الن�رصات  توزيع   -5

بالكليات، اأو جمع توقيعات دون ترخي�ص �ضابق من ال�ضلطات 

اجلامعية املخت�ضة.

يف  اال�ضرتاك  اأو  اجلامعية  املباين  داخل  االعت�ضام   -6

داب.  مظاهرات خمالفة للنظام العام اأو االآ

جدا  عامة  مفاهيم  ا�ضتخدمت  اأنها  املواد  تلك  من  ويالحظ 

داب،  االآ العام،  النظام  اجلامعية،  التقاليد  وغري من�ضبطة، مثل 

ال�رصف، الكرامة، ح�ضن ال�ضري وال�ضلوك. كما اأنها متنع كل اأ�ضكال 

التاأديبية،  املخالفات  اإطار  داخل  وت�ضعه  الطالبي،  العمل 

وحددت العقوبات التاأديبية التي توقع على من يقوم مبثل تلك 

وتتدرج  كتابة،  اأو  ال�ضفهي  التنبيه  من  تبداأ  والتي  املخالفات 

اإيل  الف�ضل  النهائي من اجلامعة وتبليغ قرار  لتنتهي بالف�ضل 

عدم �ضالحية  ذلك- طبعا-  على  ويرتتب  خرى،  االأ اجلامعات 

الطالب للقيد اأو التقدم اإيل االمتحانات يف جامعات جمهورية 

م�رص العربية. 

- القيود على حق الرت�ضيح يف احتاد الطلبة:

اأهم  من  الطالبية  لالنتخابات  املنظمة  القوانني  وتعد 

معوقات العمل الطالبي، خا�ضة فيما يتعلق ب�رصوط الرت�ضيح، 

اأن: »ي�ضرتط  79 على  334 من الئحة  املادة رقم  حيث ن�ضت 

اأن  االحتادات  وجمال�ص  جلان  لع�ضوية  للرت�ضيح  يتقدم  فيمن 

القومي  باخللق  مت�ضفا  يكون  اأن  التالية:  ال�رصوط  فيه  تتوافر 

وال�ضمعة احل�ضنة....«
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احلجة  ميثل  هذا،  احل�ضنة«  وال�ضمعة  القومي  »اخللق  و�رصط 

اجلامعية  وال�ضلطات  اجلامعة  اإدارة  اإليها  تلجاأ  التي  �ضا�ضية  االأ

دارة،  االإ اأو  من  االأ بر�ضا  يحظى  ال  طالب  اأي  ا�ضتبعاد  اأجل  من 

وحرمانه من حقه يف تر�ضيح نف�ضه لتمثيل زمالئه الطالب، اإذ 

خرى  االأ ال�رصوط  غري  طبعا  وهذا  للغاية،  ف�ضفا�ص  �رصط  اأنه 

التي تقلل من فر�ص الطالب يف الرت�ضيح مثل: اأن يكون طالبا 

يف  ملحوظ  ن�ضاط  له  يكون  واأن  عادة،  لالإ باٍق  وغري  نظاميا، 

الن�ضاط الذي يرغب يف الرت�ضيح له. 

- تدخل اأع�ضاء هيئة التدري�س يف الن�ضاط الطالبي:

ب�ضكل  بالتدخل  التدري�ص  هيئة  ع�ضاء  الأ  79 الئحة  �ضمحت 

ريادة  ا�ضرتاط  خالل  من  وذلك  الطالبي،  الن�ضاط  يف  مبا�رص 

الن�ضاط  واأ�رص  الطالب  احتاد  للجان  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء 

الطالبي، حيث جاء يف املادة رقم 328 من الالئحة اأن »ي�ضكل 

جمل�ص احتاد طالب الكلية اأو املعهد �ضنويا بريادة عميد الكلية اأو 

املعهد اأو من ينيبه يف ذلك من اأع�ضاء هيئة التدري�ص وع�ضوية 

رواد جلان جمل�ص االحتاد من اأع�ضاء هيئة التدري�ص«، »وي�ضكل 

ل�ضئون  اجلامعة  رئي�ص  نائب  بريادة  اجلامعة  احتاد  جمل�ص 

التعليم والطالب اأو من ينيبه يف ذلك رئي�ص اجلامعة، وع�ضوية 

ثم  باجلامعة«،  واملعاهد  الكليات  احتادات  جمال�ص  رواد  كل 

اأو  اأو نوابهم  �ضاء اجلامعات  اأ�ضافت املادة بعد ذلك »يحق لروؤ

اإيقاف  حوال،  االأ اأو وكالئهم بح�ضب  املعاهد  اأو  الكليات  عمداء 

اأو  اأي جمل�ص من جمال�ص احتادات الطالب  اأي قرار ي�ضدر عن 

جلانها يكون خمالفا للتقاليد اجلامعية«.
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وتعك�ص تلك املواد تعار�ضا وا�ضحا مع مبداأ ا�ضتقالل العمل 

متنح  كما  املبا�رصة،  الرقابة  عليه  تفر�ص  اأنها  اإذ  الطالبي؛ 

الطالبية  املجال�ص  يف  املوجودين  التدري�ص  هيئة  ع�ضاء  الأ

�ضلطات وا�ضعة ت�ضمح لهم بالتحكم يف كل قرارات تلك املجال�ص، 

�ضاء  وتلغي اأي فر�ضة لوجود اإرادة طالبية م�ضتقلة كما متنح روؤ

اإيقاف  حوال- حق  االأ �ضلطتهم -ح�ضب  اأو من ميثل  اجلامعات 

اأي قرار اإذا ما راأى �ضيادته اأنه يخالف التقاليد اجلامعية.

من داخل اجلامعات: - تدخل �ضلطات االأ

اأن »تن�ضاأ بكل  79، على  317 من الئحة  ن�ضت املادة رقم 

جاء  ثم  اجلامعة«،  رئي�ص  تتبع  اجلامعي  من  لالأ وحدة  جامعة 

اأن  لذلك  فاأ�ضاف   1984 ل�ضنة   278 رقم  اجلمهوري  القرار 

يف  مهامها  تتحدد  اجلامعي  من  لالأ وحدة  جامعة  بكل  »تن�ضاأ 

حماية من�ضاآت اجلامعة واأمنها، وتتبع رئي�ص اجلامعة مبا�رصة، 

داء هذه املهام،  وتتلقي منه اأو ممن ينيبه التعليمات الالزمة الأ

فرادها زى خا�ص يحمل �ضعار اجلامعة«. ويكون الأ

جعلت  اأنها  يف  املادة  تلك  يف  �ضا�ضية  االأ امل�ضكلة  وتتمثل 

ومل  من،  االأ اخت�ضا�ص  من  اجلامعة  داخل  من  االأ حفظ  مهمة 

اأتاح  مما  اجلامعة،  باأمن  تعنيه  ما  نف�ضه-  الوقت  -يف  حتدد 

من اجلامعة للتدخل يف كل تفا�ضيل احلياة اجلامعية  فر�ضة الأ

بحجة اأنها تهدد اأمن اجلامعة.
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ت�ضمح  م�ضكالت  حتمل  نف�ضها  املادة  اأن  من  الرغم  وعلى 

من بالتدخل يف ال�ضئون اجلامعية؛ فاإن الو�ضع الفعلي داخل  لالأ

يف  له  تعر�ضنا  ما  وهو  بكثري،  ذلك  من  اأ�ضواأ  اأ�ضبح  اجلامعة 

منية. �ضدد التدخالت االأ

وقد مثلت كل تلك القواعد القانونية معوقات للعمل الطالبي، 

حيث اإنها تقلل ب�ضكل كبري من م�ضاحات احلرية التي ميكن اأن 

يتحرك فيها الطالب.

كان هذا عن عدد من اجلوانب املختلفة املتعلقة با�ضتقالل 

اأخري مطروح: ملاذا يحتل  ال  �ضوؤ النهاية فهناك  اجلامعة، ويف 

همية؟ وملاذا يجب اأن يكون مو�ضع  ا�ضتقالل اجلامعة كل تلك االأ

فراد؟. اهتمام من خمتلف االأ
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رابعا: ملاذا ا�ضتقالل اجلامعات؟

اجلامعات  ا�ضتقالل  اأن  لنا  ظهر  ال�ضابق  العر�ص  خالل  من 

عملية معقدة يتطلب الو�ضول اإليها توفر عدد كبري من العوامل، 

خا�ضة اإذا قارنا ما ينبغي الو�ضول اإليه بالو�ضع الفعلي احلادث 

ي�ضيفه  اأن  ميكن  الذي  ما  ولكن  امل�رصية،  اجلامعات  يف  ن  االآ

فراد الذين يعي�ضون فيه؟. ا�ضتقالل اجلامعة للمجتمع وحلياة االأ

ظل  يف  املجتمع  يف  للجامعة  دور  اأي  يتحقق  اأن  ميكن  ال 

غياب ا�ضتقاللها:

على  قادرة  نابهة  عقوال  اجلامعة  تخرج  اأن  ميكن  فال   •
بداع يف ظل مناهج تعليمية تعتمد على التلقني، اأو  التفكري واالإ

االلتزام مب�ضالح اأي �ضلطة �ضيا�ضية اأو اجتماعية اأو دينية.
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• ال ميكن بناء �ضخ�ضية الطالب يف ظل �ضيطرة اأمنية على 
مني  االأ رهاب والقمع  االإ الطالبية، ويف ظل مناخ من  ن�ضطة  االأ

داري. واالإ

القيود  تلك  كل  ظل  يف  جاد  علمي  بحث  اإنتاج  ميكن  • ال 
دارية على البحث العلمي، ويف ظل كل هذا الف�ضاد  منية واالإ االأ

والبحث  املعرفة  لقيمة  املتعمد  التقليل  ظل  ويف  داري،  االإ

مثل  اأخري  العلمية مبعايري  الكفاءة  معايري  وا�ضتبدال  العلمي، 

منية. ر�ضا ال�ضلطة ال�ضيا�ضية اأو االأ

�ضتاذ اجلامعي اأن يعد طالبه اإعدادا جيدا طاملا  • ال ميكن لالأ
اأنه ي�ضعر اأن ل�ضابط اأمن الدولة �ضلطة عليه، واأن وجوده واأمنه 

منية. مهددان، بل مرتبطان مبدى نيل ر�ضا وقبول اجلهات االأ

• ال ميكن للجامعة اأن تتوا�ضل مع املجتمع وتلبي حاجاته 
يف ظل هذا التغييب املتعمد لعقول الطالب، ويف ظل املحاوالت 

الدائمة للف�ضل بينهم وبني كل ما يدور يف جمتمعهم.

• واأخريا ال ميكن اأن متار�ص اجلامعة اأيا من اأدوارها طاملا 
باأن  ي�ضعرون  تدري�ص(  هيئة  واأع�ضاء  )طالب  اأفرادها  كان 

اجلامعة لي�ضت ملكا لهم، واأنهم حتت املراقبة والتهديد.
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تعريف باملوؤلفة

اال�صم: خلود �صابر بركات

• معيدة بق�صم علم النف�س- كلية االداب-جامعة القاهرة.
• حا�صلة على لي�صان�س علم النف�س- كلية االداب-جامعة القاهره-2006.

• دبلوم علم النف�س االكلينيكى-2007.
• لها اهتمامات بالعمل الطالبى و�صاركت فى العديد من اللجان والتجمعات الطالبية 

اأثناء درا�صتها.

مترات وور�س العمل حول العمل الطالبى والالئحة الطالبية. • �صاركت فى العديد من املوؤ
• �صاركت فى اعداد م�صود لال�صحة طالبية بديلة، مركز حرية الراأى والتعبري- 2006
�صغلت من�صب �صكرتري عام  االحتاد احلر بجامعة القاهرة -2006 والذى كان اأول جتربة 

لالحتاد احلر يجامعات م�رص.

�ص�س فى حركة 20 مار�س للطالب و اأع�صاء هيئة التدري�س- 2004 . • ع�صو موؤ
�ص�س فى حركة ال�صارع لنا . • ع�صو موؤ

�ص�س فى اللجنة التن�صيقية للعمل الطالبى)جامعتنا(2005. • ع�صو موؤ
حقوق  ملبادىء  الطالبية  التدريبية  الدورات  من  العديد  فى  ومدربة  كمتدربة  �صاركت 

االن�صان مثل:

اجلامعات  لطالب  االن�صان  حقوق  على  ع�رص  والثالثة  ع�رص  الثانية  التدريبة  •الدورة 
امل�رصية- مركز القاهرة لدرا�صات حقوق االن�صان- عامى 2005 - 2006.

• الدورة التدريبة »مناه�صة التمييز والعنف �صد الن�صاء«-املعهد العربى حلقوق االن�صان 
وجتمع الن�صاء الدميقراطى اللبنانى-2006.

• �صاركت فى العديد من مناذج املحاكاة ملجل�س ال�صعب امل�رصى باجلامعات امل�رصية مثل: 
مريكية بالقاهرة -2004. ول ملحاكاة جمل�س ال�صعب امل�رصى باجلامعة االأ النموذج االأ
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