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مرك���ز القاهرة لدرا�س���ات حقوق الإن�سان ه���و منظمة غري حكومي���ة اإقليمية م�ستقلة 

تاأ�س�ست عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، 

وحتلي���ل �سعوبات تطبي���ق القانون الدويل حلق���وق الإن�سان، ون����ر ثقافة حقوق 

الإن�سان يف العامل العربي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإطار التفاقيات واملواثيق 

الدولي���ة حلقوق الإن�سان. ومن اأجل حتقيق ه���ذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح 

والدع���وة اإىل �سيا�سات وت�ريع���ات وتعديالت د�ستورية تعزز م���ن املعايري الدولية 

حلقوق الإن�سان، والقيام باأن�سطة بحثية، ودعوية عرب توظيف خمتلف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولية، وتعلي���م حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على ال�سباب، 

وبناء الق���درات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان. ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم املركز 

ب�س���كل منتظم بن�ر كتب و دوريات تتناول ق�ساي���ا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�سع���ى مركز القاهرة اإىل امل�ساهم���ة يف اإلقاء ال�سوء على اأب���رز امل�سكالت والق�سايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غ���ري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �سوياً من اأج���ل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا 

وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري خا�ص يف املجل�ص القت�سادي والجتماعي بالأمم 

املتح���دة، و�سفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب. املركز ع�سو 

يف ال�سبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات 

حول حرية الراأي والتعبري )ايفك�ص(.

نائب املدير

زياد عبد التواب

املدير العام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص الإدارة

كمال جندوبي
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ملاذا الطبعة الثانية: 

ب�شكل  �أثرت  �لأخرية  �لثالث  �ل�شنو�ت  �أن  فيه  ل�شك  مما 

�شقف  تغيري  م�شتوى  �شو�ء على  �جلامعية،  �حلياة  جوهري على 

�حلريات �لذي كان متاًحا قبل ثورة �خلام�س و�لع�رشين من يناير 

2011، �أو على م�شتوى تغيري �لإطار �لقانوين �ملنظم للجامعات 

و�لأكادميية،  �لطالبية  �حلريات  وعلى  ��شتقاللها  على  و�ملوؤثر 

و�إقر�ر  �لطالب،  لحتاد  �ملنظمة  �لطالبية  �للو�ئح  مقدمتها  ويف 

�لأخرية  لل�شهور  كان  كما  �جلامعية.  �لقياد�ت  �نتخاب  مبادئ 

عظيم �لأثر يف تغيري �ملناخ �ل�شيا�شي يف �جلامعات مرة �أخرى يف 

خ�شم حالة من �ل�شحن و�لنق�شام �ل�شيا�شي، و�ل�رش�ع �حلاد بني 

�لأن�شطة  على  �ل�شيطرة  �جلامعية  �لإد�ر�ت  وحماولة  �لطالب، 

�ل�شيطرة على  �لد�خلية يف  قو�ت  �أخرى، ورغبة  �لطالبية مرة 

�لحتجاجات �لطالبية.ولالأ�شباب �شالفة �لذكر جميعا كان �إ�شد�ر 

ير�عي  و�لذي  �جلامعة«  »��شتقالل  كتيب  من  �لثانية  �لطبعة 

�ملتغري�ت �لتي طر�أت على �جلامعات �مل�رشية، ويحاول و�شعها 

يف �إطار مفاهيم ��شتقالل �جلامعات و�حلقوق �لطالبية و�حلريات 

�لأكادميية. 
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مقدمــة
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ماذ� تعني لنا �جلامعة؟ رمبا يبد�أ �خلالف حول ق�شية �جلامعة، 

على  �لبد�ية  من  نتفق  ل  كوننا  من  �جلدل  هذ�  كل  يخلق  و�لذي 

هذا  يف  النجاح  و�رشوط  ومتطلبات  ودورها؟  اجلامعة  معنى 

�لدور؟ ماذ� تعني �حلياة �جلامعية؟ ومن له �حلق يف ممار�شة تلك 

هي  ما  �ملختلفة؟  �أ�شكاله  هي  وما  �لطالبي،  �لعمل  هو  ما  �حلياة؟ 

�حلقوق �لأ�شا�شية �لتي يجب �أن يتمتع بها طالب �جلامعات؟ وما 

هي �حلدود �ملنظمة لهذه �حلقوق؟ هل �لو�شع �حلايل هو �لو�شع 

و�إن  �جلامعات؟  عليه  تكون  �أن  ميكن  �لذي  �لوحيد  �أو  �لطبيعي 

مل يكن فما هي �لأ�شكال �لأخرى �ملمكنة؟ وكيف ميكن �لو�شول 

�لد�ئر  �جلدل  هذ�  كل  وملاذ�  �جلامعة؟  ��شتقالل  يعني  ماذ�  �إليها؟ 

حوله؟ 

جد�  بدهية  عنها  �لإجابة  تبدو  رمبا  وغريها  �لأ�شئلة  تلك  كل 

م�شامينها  من  �لكثري  حول  نختلف  ما  عادة  �أننا  �إل  �لبد�ية؛  يف 

وتفا�شيلها، عند حماولة �لنقا�س حول ��شتقالل �جلامعة.

ل �شك �أننا ل ن�شتطيع فهم كل تلك �لأ�شئلة مبعزل عما يحدث 

�لعو�مل  �لعديد من  يت�شمن  �أ�شو�ر �جلامعة، و�لذي  �لآن د�خل 

بد�ية من حالة �ل�شحن و�لنق�شام �ل�شيا�شي بني �لطالب، �أو �رتفاع 

�لطالب،  حركة  جمال  و�ت�شاع  ن�شبيا  �لطالبية  �حلريات  �شقف 

مرور� بخروج �حلر�س �جلامعي �لتابع لوز�رة �لد�خلية، وخطر 
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عودته مرة �آخرى يف ظل �لأزمة �لأمنية �لتي ت�شهدها �جلامعات، 

ورغبة قو�ت �لد�خلية يف �ل�شيطرة على �لحتجاجات �لطالبية. 

الطالبية بعد  ت�شهدها االحتادات  التي  الن�شاط  اإىل حالة  باالإ�شافة 

ثورة �خلام�س و�لع�رشين من يناير، وعودة �لحتاد �لعام لطالب 

م�رش، و�جلدل حول دوره وحياده ومتثيله لعموم �لطالب يف 

ظل �لنق�شام �ل�شيا�شي �حلادث، �نتهاًء بالأطر �لقانونية �ملنظمة، 

مت�شمنة �لالئحة �لطالبية �لتي مت تغيريها باإر�دة طالبية، وجعل 

�ختيار �لقياد�ت �جلامعية بالنتخاب بعد عقود طويلة من تعيينها 

من قبل رئي�س �جلمهورية. 

امل�شلمني،  االإخوان  نظام  �شقوط  بعد  االأخرية  االأ�شهر  ويف   

موؤيدي  من  �لحتجاجية  باملظاهر�ت  �جلامعات  و��شتعال 

�ل�شابق حممد مر�شي، عادت موجة جديدة من �حلركة  �لرئي�س 

�لحتجاجية د�خل �جلامعات، �إل �أنها يف �للحظة �حلالية جاءت يف 

ظل عدد من �لإ�شكاليات �لرئي�شية �لتي ل ميكن �أن نفهم �لو�شع 

يف �جلامعات مبعزل عنها:

وجود �شحن �شيا�شي عنيف بني طالب �لإخو�ن �مل�شلمني 	 

�لقوى  طالب  وبني  مر�شي،  حممد  �ل�شابق  �لرئي�س  وموؤيدي 

�ل�شيا�شية �لأخرى.

يف 	  �لأمنية  �مل�شكالت  من  متفاوتة  درجات  وجود 

�لطالب  بني  �ل�شتباك  خلفية  على  �أغلبها  �ملختلفة،  �جلامعات 

وخا�شة  لالإخو�ن  �ملعار�شني  و�لطالب  مر�شي  ملحمد  �ملوؤيدين 

�لتعامل  عن  �جلامعات  �أغلب  عجز  مع  �حلايل،  للنظام  �ملوؤيدين 

بكفاءة مع مثل هذه �مل�شكالت.
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عودة ممار�شات �شابقة لقو�ت �لد�خلية من قمع وتعامل 	 

�ل�شهور  �شهدت  حيث  �لطالبية.  �لحتجاجات  مع  عنيف  �أمنى 

�جلامعات  من  عدد  حرم  على  �لد�خلية  قو�ت  �عتد�ء  �لأخرية 

عليهم.  و�لقب�س  �ملحتجني  �لطالب  على  �حلكومية،و�عتد�ءها 

وو�شلت هذه �ملمار�شات ذروتها يف نوفمرب �ملا�شي، فيما �شهدته 

حممد”  �لغني  “عبد  �لطالب  بوفاة  �نتهي  و�لذي  �لأزهر  جامعة 

�جتاحت  �أن  بعد  �لد�خلية،  قو�ت  يد  على  �جلامعية  �ملدينة  د�خل 

قو�ت �لأمن �ملدينة �جلامعية، وطاردت �لطالب بها، وذلك بعد 

د�خل وخارج جامعة  �لطالبية  �لحتجاجات  من  �شاخن  �أ�شبوع 

�لأزهر. كما �شهدت جامعة �لقاهرة يف �ل�شهر ذ�ته حادثا مماثال 

حتاول  �لإخو�ن  لطالب  ملظاهرة  �لد�خلية  قو�ت  ت�شدت  حينما 

�خلروج من حرم �جلامعة، فقابلتها �لد�خلية بقنابل �لغاز وطلقات 

�حلرم،  د�خل  �لطالب  ��شتهد�ف  يف  و��شتمرت  �خلرطو�س، 

كما  �خلرطو�س،  وطلقات  �لقنابل  من  بو�بل  �جلامعة  و�أمطرت 

�عتدت �أي�شا على حرم كلية �لهند�شة �ملقابل حلرم �جلامعة، وهو 

مقتل  �أعقب  �لهند�شة.  بكلية  �لطالب  ر�شا  حممد  مبقتل  �نتهي  ما 

ر�شا موجة من �لغ�شب �شهدتها �جلامعات �مل�رشية ويف مقدمتها 

جامعة �لقاهرة، و�شارك يف �لحتجاجات �أع�شاء هيئة �لتدري�س 

و�لطالب �ملنتمون للتيار�ت �ل�شيا�شية �ملختلفة.

عك�شت هذه �لأحد�ث رغبة وز�رة �لد�خلية يف �ل�شيطرة 	 

�لتظاهر�ت  قمع  خالل  من  �جلامعات  د�خل  �لو�شع  على 

من  مرتفعة  درجات  با�شتخد�م  حتى  �لطالبية،  و�لحتجاجات 

�لعنف، يف حتٍد و��شح للقيم �جلامعية ومبادئ ��شتقالل �جلامعات، 
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وجاءت ممار�شات �لد�خلية بعد �شدور قر�ر من جمل�س �لوزر�ء 

يف بد�ية �ل�شهر ذ�ته )نوفرب 2013( -رمبا كان متهيد� ملمار�شات 

للمظاهر�ت  �لت�شدي  يف  �حلق  �لد�خلية  قو�ت  يعطي  �لد�خلية- 

�رشوري،  هذ�  �أن  لها  تر�ءى  متى  عليها  و�ل�شيطرة  �لطالبية 

دون �لرجوع لالإد�ر�ت �جلامعية وروؤ�شاء �جلامعات.

للحديث  �أخرى  مرة  بنا  تعود  �لأخرية  �مل�شتجد�ت  تلك  كل   

و�شحن  ��شتقطاب  ظل  يف  �جلامعات،  ��شتقالل  �إ�شكالية  حول 

�أمني متوقع متز�يد، و�إد�ر�ت جامعية عاجزة  �شيا�شي، وعنف 

عن �لدفاع عن حقوق وحريات �لطالب و��شتقالل �جلامعات. 

من  عدد  مع  �ل�شتباك  نحاول  �حلايل  �لكتيب  خالل  ومن 

مبعناه  �جلامعات  ��شتقالل  مت�س  �لتي  �ملهمة  و�لق�شايا  �ملفاهيم 

�إطار� عاما حول  �لكتيب  �لأول من  �لعام. حيث يطرح �جلزء 

بهذا  االأ�شا�شية  احلقوق واحلريات  ارتباط  وملاذا  اجلامعة،  دور 

�لدور. يف حني يركز �جلزء �لثاين على عدد من �ملفاهيم �لرئي�شية 

�لأكادميية،  با�شتقالل �جلامعات، و�حلريات  �ملرتبطة  �لأ�شا�شية 

و�حلقوق و�حلريات �لطالبية، كما تتناول �ملعايري �لدولية �ملحددة 

ذ�ت  �حلالية  �لقانونية  �لأطر  وبع�س  و�حلريات،  �حلقوق  لهذه 

�ليوم..  �جلامعات  و�قع  �لثالث  �جلزء  يطرح  حني  يف  �ل�شلة، 

�مل�شكالت و�لتحديات و�لفر�س �ملتاحة، ويف �جلزء �لر�بع نطرح 

�أهم �لقيود على حتقيق ��شتقالل �جلامعات.



18



19

ماذا تعني اجلامعة؟ وما هو دورها فى املجتمع؟

على قدر ما يظهر �أن هذ� �ل�شوؤ�ل �شوؤ�ل بديهي للغاية، على 

هناك  �إن  حيث  �جلدل؛  من  كثري�  �لأمر  و�قع  يف  يحمل  ما  قدر 

حماولة  عند  بها  ن�شطدم  �أن  ميكن  �لتي  �ملتغري�ت  من  �لعديد 

�لإجابة عنه.

ننظر  �أن  حاولنا  �إذ�  بو�شوح  ذلك  نرى  �أن  مثال  وميكن 

للجامعة �مل�رشية، و�لدور �ملجتمعي �لذي لعبته عرب فرت�ت زمنية 

خمتلفة، بد�ية من ن�شاأة جامعة �لقاهرة عام 1908 حتى �ليوم.

فل�شنو�ت طويلة �شكل طالب �جلامعة قلب �حلركات �ل�شيا�شية 

�أو  �لجتماعية  �لأو�شاع  على  و�ملتمردة  بالتغيري،  �ملطالبة 

�ل�شيا�شية �ل�شيئة. فاإذ� تاأملنا تاريخ �حلركة �لطالبية �مل�رشية بد�ية 

ثم  �لربيطاين،  �لحتالل  �شد   1935 يف  �لطلبة  مظاهر�ت  من 

ت�شاعدها يف �أو�خر �لثالثينيات و�لأربعينيات، وكيف ��شتطاعت 

مع  تتو��شل  �أن  �مل�رشي،  �ل�شارع  حركة  وتقود  تت�شدر  �أن 

مطالب �لفئات �لجتماعية �لأخرى، ثم باقي م�شار تلك �حلركات 

د�خل  �لطالب  كانت حركة  و�ل�شبعينيات، وكيف  �ل�شتينيات  يف 

�أ�شو�رها،  خارج  �ملجتمع  يف  يحدث  ملا  �نعكا�شا  �جلامعة  �أ�شو�ر 

خا�شة منذ بد�يات 1968، و�لتي ظهرت كرد فعل على هزمية 

يونيو 1967، وظلت تت�شاعد وتنادي باحلرب حتى 1973، ثم 

بعدها مظاهر�ت 1977 �شد غالء �لأ�شعار و�ل�شيا�شات �لقت�شادية 

�نت�رشت  ثم  �جلامعة،  �أ�شو�ر  د�خل  من  بد�أت  و�لتي  لل�شاد�ت 

لتعم جميع �شوارع القاهرة، هذا باالإ�شافة اإىل العديد من النقاط 

�لأخرى �مل�شيئة �ملتفرقة يف �لثمانينيات و�لت�شعينيات وبد�ية �لألفية 
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�لثالثة، وعلى ر�أ�شها مظاهر�ت �لطلبة يف حرب �لعر�ق �لأويل 

�لفل�شطنية  1991، ومظاهر�ت �لطالب للت�شامن مع �لنتفا�شة 

عام 2002، و�شد غزو �لعر�ق 2003، و�حلر�ك �لطالبي �شد 

�لتجديد للرئي�س �لأ�شبق حممد ح�شني مبارك بفرتة رئا�شية جديدة 

و�لذي بد�أ مع حركة كفاية يف 2005-2006، و�نتهي بعدد من 

�ملجموعات �لن�شطة �ملعنية بعدد من �ملطالب �لطالبية، و�ملطالب 

�ل�شيا�شية �لعامة، و�لتي ظلت حتاول تو�شيع م�شاحات �حلركة يف 

�جلامعات، وجذب �ملزيد من �لطالب لالهتمام بال�شاأن �لطالبي 

و�ل�شيا�شي حتى قيام ثورة �خلام�س و�لع�رشين من يناير 2011. 

ثورة  �أحدثته  �لذي  �لـتاأثري  حجم  �أي�شا  نتاأمل  �أن  ن�شتطيع  كما 

ويف  عام  ب�شكل  �جلامعي  �ملناخ  على  يناير  من  و�لع�رشين  �خلام�س 

�لقلب منه �حلر�ك �لطالبي، فات�شع جمال �حلركة، وعادت �حلياة 

�لقب�شة  �آخرى لالحتاد�ت �لطالبية بعد جناحها يف �لتحرر من  مرة 

�لأمنية و�لإد�رية. 

 ن�شتطيع من خالل تاأمل كل تلك �مل�شاهد �أن ن�شت�شعر مدي �لدور 

مرت  و�لتي  تاريخها،  عرب  �مل�رشية  �جلامعة  لعبته  �لذي  �حليوي 

بفرتات �شعود وهبوط، فرتات ن�شاط وفرتات خمول، ولكنها ظلت 

كما  بالتغيري،  �ملطالبة  �ل�شيا�شية  �لقوى  من  كبري  عدد  رهان  ت�شكل 

ظلت ت�شكل يف �لوقت ذ�ته م�شدر �إزعاج لل�شلطة �ل�شيا�شية، وجمال 

لإد�رة �ل�رش�ع �ل�شيا�شي يف بع�س �لأحيان.

كما لعبت �جلامعة يف �لوقت ذ�ته دور� �جتماعيا مهما منذ �ل�شنو�ت 

حلركات  �لأ�شا�شي  �لوقود  تفرز  كانت  باعتبارها  لن�شاأتها،  �لأويل 

�لتغيري �لجتماعي، وت�شهم يف �لدفع جتاه بناء �لدولة �حلديثة.
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و�إذ� �أردنا �أن نتحدث عن دور �جلامعة �ملتوقع ب�شكل نظري، 

ميكن لنا �أن نقول ب�شكل عام �إن دورها هو �إعد�د �أفر�د قادرين 

�إيجابي  ب�شكل  جمتمعاتهم  يف  و�مل�شاهمة  �حلياة،  مو��شلة  على 

والوفاء  العمل،  �شوق  يف  االنخراط  على  وقادرين  وفعال، 

�أن  ميكن  �جلامعة  دور  فاإن  وعليه  وفعالية.  بكفاءة  مبتطلباته 

ينق�شم نظريا اإىل وظيفتني متكاملتني؛ اأوالهما هي اإك�شاب الطالب 

بالتخ�ش�س  �ملرتبطة  و�لجتاهات  و�ملهار�ت  �ملعارف  جمموعة 

�إك�شاب  هي  وثانيتهما  �لعمل،  ل�شوق  مبا�رش  ب�شكل  و�ملوؤهلة 

�لطالب جمموعة من �لقيم و�ملهار�ت و�ملعارف و�لقدر�ت �لعامة 

�لثاين  و�لدور  �ملجتمع.  يف  الني  فّعّ كمو�طنني  بدورهم  �ملرتبطة 

�إن  حيث  وخالف،  جدل  حمل  يكون  ما  عادة  �لذي  �لدور  هو 

�إك�شاب هذ� �لدور ل يتطلب فقط حت�شني �ملناخ �لتعليمي وتطوير 

وحر  مفتوح  مناخ  خلق  يتطلب  بل  �لتعليمية،  �لأبنية  �أو  �ملناهج 

د�خل �جلامعات، ي�شمح بتبادل وجهات �لنظر �ملختلفة، وي�شمح 

بالتدريب على �لأدو�ر �ل�شيا�شية و�لجتماعية، وي�شمح باكت�شاب 

مهار�ت �لدفاع عن �لر�أي وتقبل �لر�أي �لآخر، وي�شمح بتخريج 

مو�طن لديه �جتاهات ومو�قف من �لق�شايا �لجتماعية و�ل�شيا�شية 

�إيجابي  ب�شكل  معها  لال�شتباك  وم�شتعد  �ل�شاحة،  على  �ملطروحة 

وفعال. 

مو�طنني  تنتج  عندما  �لتعليمي  دورها  يف  تنجح  فاجلامعة 

ويف  و�لإبد�ع،  �خللق  على  قادرين  و�أكادمييا،  مهنيا  موؤهلني 

ذ�ته على وعي مبا يحدث يف جمتمعهم، وم�شتبكني معه  �لوقت 

ب�شكل �أو باآخر، ففي معظم دول �لعامل تكون فرتة �لتعليم �جلامعي 
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و�آر�ء  �أفكار  فيها  يت�شكل  �لتي  �لفرتة  هي  ذلك(  قبل  يكن  مل  )�إن 

ما  جتاه  و�جتاهات  مو�قف  ولديهم  فيها  ويتخرجون  �لأفر�د، 

نتيجة تعر�شهم ملجموعة  يتم ذلك  يحدث من حولهم، وعادة ما 

بهم عند  �ملختلفة، ت�شل  �ملتباينة و�لعو�مل  �لأفكار  كبرية جد� من 

البع�ض  والوقوف �شد  االأفكار  تلك  بع�ض  تبني  اإىل  االأمر  نهاية 

�لآخر.

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

ل  و�لتي  �جلامعات،  يف  تتوفر  �أن  يجب  �لتي  �لأ�شا�شية  �ملعايري 

ال�رشوط يتعلق  تلك  بع�ض  االأهداف.  تلك  حتقيق  بدونها  ميكن 

باملناخ �لعام يف �جلامعة، و�لبع�س �لآخر يتعلق بالعملية �لتعليمية 

ذاتها. ومن اأهم تلك ال�رشوط:

• �أن يتوفر مناخ عام خاٍل من �لتهديد للطالب، وكذلك 	

يتحرك،  �أن  منهم  لكل  يتيح  بحيث  �لتدري�س؛  هيئة  لأع�شاء 

يبدع وينتج ويتعلم دون �أن ي�شعر �أنه مر�قب �أو مهدد من �أحد. 

وتبادل  بالتفاعل  للطالب  ت�شمح  �حلرية  من  م�شاحات  يتيح  مما 

كما  يحدث يف جمتمعهم،  ما  و�ل�شتباك مع  و�لآر�ء،  �خلرب�ت 

يتيح لهم كذلك ممار�شة جميع �أنو�ع �لأن�شطة �لتي ت�شهم يف خلق 

�أن�شطة �جتماعية، علمية، ثقافية،  وت�شكيل وعيهم، �شو�ء كانت 

�أو �شيا�شية.

• �أن تكون �جلامعة م�شتقلة عن موؤ�ش�شات �لدولة �لآخرى 	

�ل�شيا�شية و�لدينية و�لأمنية، �أو �أية موؤ�ش�شات �أخرى من �شاأنها �أن 

تعيق �أو تقيد حرية �لطالب �أو ��شتقالل �جلامعة.
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• تتوفر مناهج تعليمية جيدة تعتمد على تنمية �لتفكري �لنقدي 	

و�لتفكري �لإبد�عي لدى �لطالب، ل تعتمد على �لنمطية و�لتلقني.

      ت�شجيع �لبحث �لعلمي �جلاد وربطه باحتياجات �ملجتمع، 	•

وتوفري �لدعم �ملايل و�لإد�ري له، وحمايته من تدخل �أى جهة. 

خا�س  ب�شكل  �جلامعية  �ملوؤ�ش�شة  خدمة  على  قادًر�  يكون  بحيث 

و�ملجتمع ب�شكل عام.

وننتقل يف اجلزء املقبل اإىل تقدمي اإطار مفاهيمي يت�شكل من عدد 

من �لتعريفات �لأ�شا�شية للمفاهيم ذ�ت �ل�شلة با�شتقالل �جلامعة، 

�لو�شع  لتقييم  �لتفاق عليها خطوة مبدئية �رشورية  يعد  و�لذي 

�لر�هن �أو �إ�شالحه.
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معنى ا�ضتقالل اجلامعة
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عن  �حلديث  عند  حمورية  ق�شية  �جلامعة  ��شتقالل  ي�شكل 

�جلامعات يف �أي مكان يف �لعامل، حيث كان حمط �هتمام �أع�شاء 

�لدولية  �لعامل، و�ملنظمات  �لتدري�س يف خمتلف جامعات  هيئات 

و�أحيانا �حلكومات، كما عقدت له عدة موؤمتر�ت دولية، وظهر 

ب�شاأنه عدد من �لوثائق �ملهمة، ومن تلك �ملوؤمتر�ت و�لوثائق:

اأ- اإعالن ليما ب�ضاأن احلرية االأكادميية وا�ضتقالل التعليم 
العايل )دي�ضمرب 1988()1(

حلقوق  �لعاملي  لالإعالن  �لأربعني  يف �لذكرى  �أتى  و�لذي   

من  يطور  �إن�شان،  لكل  حقا  �لتعليم  كون  على  ليوؤكد  �لإن�شان؛ 

�شخ�شيته و�شعوره بالكر�مة و�حرت�مه حلقوق �لإن�شان وللحريات 

�أن �لتعليم يجعل �لإن�شان قادر� على  �لأ�شا�شية ولل�شالم. ويرى 

�لإعالن على  يوؤكد  كما  وعادل.  حر  جمتمع  بناء  يف  �مل�شاركة 

و�جب �لدول يف توفري حق �لتعلم لأفر�دها ب�شكل متكافئ ودون 

�أي متييز، و�رشورة �أن حترتم �لدولة جميع �حلقوق و�حلريات 

�لإن�شان؛ خا�شة حرية  �لعاملي حلقوق  �لإعالن  �لتي ن�س عليها 

�جلمعيات  وتكوين  و�لتجمع  و�لتعبري  و�لدين  و�لعقيدة  �لفكر 

)1( وثائق حول �حلرية �لأكادميية و��شتقالل �جلامعات، )2006(، موؤ�ش�شة 

حرية �لفكر و�لتعبري. 
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جميعا  توفرها  وت�شمن  �ل�شخ�شي،  �حلركة و�لأمان  وحرية 

للمجتمع �لأكادميي.

ب- اإعالن عمان للحريات االأكادميية وا�ضتقالل موؤ�ض�ضات 
التعليم العايل والبحث العلمي )االأردن-2004()2(

يف  �حلريات �لأكادميية  عن موؤمتر  �لإعالن  هذ�  �شدر 

�جلامعات �لعربية �لذي �نعقد بدعوة من مركز عمان لدر��شات 

حقوق �لإن�شان يف عا�شمة �ململكة �لأردنية �لها�شمية يومي 15 و 

16 كانون �لأول )دي�شمرب( 2004، مب�شاركة نخبة من �ملفكرين 

�جلامعات  خمتلف  من  وباحثني  �جلامعات  و�أ�شاتذة  وروؤ�شاء 

�ملتو��شل  �لرتدي  �ملجتمعون �أنه �أمام  ر�أى  وقد  �لعربية، 

�لوطن  �لعلمي يف  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وم�شتويات  ملوؤ�ش�شات 

العربي اأ�شبحت احلاجة ملّحة اإىل لفت اأنظار امل�شئولني العرب، 

�جلامعات  يف �إخ�شاع  التمادي  خماطر  اإىل  العام  الراأي  وتنبيه 

وظرفية،  �لعربي مل�شالح فئوية  �لعلمي  �لبحث  وموؤ�ش�شات 

علمية  بيئة  �رشورة تطوير  واإىل  اال�شتقاللية،  من  وحرمانها 

�شاحلة لتكوين ن�شق علمي عربي منتج وم�شتقل معًا.

ج- �ملوؤمتر �لعاملي �لأول لروؤ�شاء �جلامعات )جامعة كولومبيا 

و�لذي  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �لأمني  من  بدعوة   ،)2005 عام 

خرج عنه �إعالن �حلرية �لأكادميية )مايو 2005( 

)2( وثائق حول �حلرية �لأكادميية و��شتقالل �جلامعات، )2006(، موؤ�ش�شة 

حرية �لفكر و�لتعبري.
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بها  تلتزم  �أن  يجب  �لعامة  �ملبادئ  من  عدد  فيه  جاء  و�لذي 

�لعامل، كما قدم تعريفا ملعني �حلرية  �جلامعات يف خمتلف دول 

�لأكادميية و�أهميتها وكيفية ممار�شتها.

�لعاملي حلقوق  �لتي �شمنت يف �لإعالن  للبنود  هذ� بالإ�شافة 

�خلا�شة  و�ل�شيا�شية،  �ملدنية  للحقوق  �لدويل  و�لعهد  �لإن�شان، 

بالتعليم، وحرية �لفكر و�لتعبري وحرية �لبحث �لعلمي.

توؤكد �لوثائق �ل�شابقة يف جمملها على �لإدر�ك �ملتز�يد لأهمية 

على  توؤكد  كما  �لأمم،  لرتقاء  �أ�شا�شية  كو�شيلة  �جلامعي  �لتعليم 

�إدر�ك �لعالقة �جلوهرية بني قدرة �ملوؤ�ش�شات �جلامعية على �لقيام 

بدورها، ومقد�ر �حلرية و�ل�شتقالل �ملتوفر لهذه �ملوؤ�ش�شات.

هو  وملاذ�  عملي..  ب�شكل  �جلامعة  ��شتقالل  يعني  ماذ�  ولكن 

مبثل تلك �لأهمية؟
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ماذا يعني ا�ضتقالل اجلامعة؟

و�أجهزة  موؤ�ش�شات  عن  ��شتقاللها  �جلامعات،  ��شتقالل  يعنى 

يف  �جلامعات  حرية  يت�شمن  �ل�شتقالل  وهذ�  �ملختلفة.  �لدولة 

�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنظمة ل�شئونها �لد�خلية، �شو�ء فيما يتعلق بالعمل 

�لأكادميي، �أو �جلو�نب �لتنظيمية و�لإد�رية �ملختلفة. كما يت�شمن 

�ل�شتقالل �ملايل للجامعة، و�لذي يعني �أن يكون للجامعة �حلرية 

يتعار�س  ل  مبا  �أولوياتها،  وحتديد  �ملالية،  �شئونها  �إد�رة  يف 

�ملر�قبة  للدولة  يتيح  و�لذي  و�ل�شفافية،  �ملحا�شبة  مبد�أ  مع  بالطبع 

على �مليز�نية، و�ملحا�شبة يف حالة وجود جتاوز�ت دون �أن يكون 

لها �حلق قي �لتدخل يف �لكيفية �لتي يتم بها توزيع تلك �مليز�نية. 

بل  �ملجتمع،  �جلامعة عن  �نف�شال  يعني  �ل�شتقالل ل  هذ�  ولكن 

هو على �لعك�س يعني �إتاحة م�شاحات �أكرب من �حلرية للجامعات 

حتى ت�شتطيع �أن تتو��شل مع جمتمعها وتلبي حاجاته �ملختلفة، كما 

�أنه ي�شمن �أل تكون �جلامعات كلها منطا و�حد� متكرر�، ويخلق 

حالة من �لتمايز و�ملناف�شة بينها.

��شتقالل �جلامعة يف ثالثة  نحدد عنا�رش  �أن  لنا  وبذلك ميكن 

عنا�رش؛ يكون �لإخالل باأي منها �إخالل مبعني ��شتقالل �جلامعة، 

وهي تت�شمن �ل�شتقالل �لعلمي، و�ملايل، و�لإد�ري.
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1- اال�ضتقالل العلمي )احلرية االأكادميية(

)طالب  �لأكادميي  �ملجتمع  �أفر�د  يتمتع  �أن  بدوره  ويعني 

و�أع�شاء هيئة تدري�س( باحلرية �لكاملة يف تد�ول �ملعرفة ب�شورها 

عليها،  يرتكز  �أخرى  �أركان  عدة  يتطلب  بذلك  وهو  �ملختلفة. 

�لتدري�س �حلق يف  �لعلمية و�أع�شاء هيئة  لالأق�شام  �أن يكون  منها 

تت�شمن  م�شبقة  خلطة  وفقا  لطالبهم  بتدري�شه  يقومون  ما  �ختيار 

�ملخرجات �لتعليمية �مل�شتهدفة؛ دون �أن يكون لأى �شلطة �إد�رية 

�أو �شيا�شية �حلق يف �لتدخل يف م�شامني تلك �ملقرر�ت، كما تعمل 

�لأق�شام �لعلمية على خلق و�شائل تقييم منا�شبة تر�عي �لتنا�شب بني 

متطلبات �لتخ�ش�س ورغبات �لطالب وقدر�تهم. 

�ملتاحة، و�لتي  �لو�شائل  �ملعرفة جميع  تد�ول  وت�شمل و�شائل 

�ملحا�رش�ت،  مثل  منا�شبة  �لأكادميي  �ملجتمع  �أع�شاء  ير�ها 

وعقد  �جلامعة،  د�خل  وتد�ولها  �لعلمية  و�لبحوث  �لكتب  ون�رش 

�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لعلمية و�لنقا�شات �لعامة، وعر�س �لأفالم 

�أن تلتزم �جلامعة هنا بتوفري  �أو ثقافية. ويجب  لأغر��س علمية 

�لت�شهيالت �لالزمة لكل ذلك.

�لبحوث  �إجر�ء  حرية  �أي�شا،  �لعلمي  �ل�شتقالل  ي�شمل  كما 

تتدخل  �أن  �شيا�شية  �أو  �إد�رية  جهة  �أي  حق  من  فلي�س  �لعلمية، 

�ملو�فقة  حق  �إعطائها  خالل  من  ل  �لعلمية،  �لبحوث  �إجر�ء  يف 

لت�شب  �لنتائج وتغيريها  �لتدخل يف  �لرف�س، ول من خالل  �أو 

دينية.  �أو  �جتماعية  �نحياز�ت  �أو  �شيا�شية،  �شلطات  م�شلحة  يف 
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�لكفاءة  معيار  هو  �لعلمي  �لبحث  يحكم  �لذي  �لوحيد  فاملعيار 

و�مل�شلحة  �لتخ�ش�س،  �أهل  بني  عليه  �ملتعارف  �لعلمي  و�ل�شبط 

على  و�ملعرفة  �لعلم  هي  �أجلها  من  يعمل  �أن  يجب  �لتي  �لوحيدة 

�لتطبيقي. كما  �مل�شتوى  �ملجتمع على  �لنظري، وخدمة  �مل�شتوى 

�لالزمة  و�لبيانات  �ملعلومات  جميع  باإتاحة  ملزمة  �لدولة  �أن 

�لباحثني  بني  بحرية  تد�ولها  على  و�حلر�س  �لبحوث،  لإجر�ء 

�لر�غبني يف �ل�شتفادة منها.

ويجب �أل يقت�رش دور �جلامعة على جمرد �شمان عدم �لتدخل 

ملتزمة  �جلامعة  �إن  حيث  ذلك،  يتعدى  بل  �لعلمي،  �لبحث  يف 

�لت�شهيالت  توفري  طريق  عن  �لعلمي،  �لبحث  وحماية  بت�شجيع 

بحماية  كذلك  ملتزمة  �أنها  كما  له.  و�لعلمية  و�لإد�رية  �ملادية 

�أع�شائها من باحثني و�أع�شاء هيئة تدري�س وطالب �أمام �أي جهة 

ميكن �أن تتعر�س لهم �أو تهددهم باأي �شكل من �لأ�شكال، حتى لو 

كانت تلك �جلهة �لتي تتعر�س لهم �أو تهددهم هي �ملجتمع ذ�ته، 

�أو �ل�شلطات �لدينية �أو �ل�شيا�شية به. فاجلامعة ملتزمة حتى �لنهاية 

و�لتعبري  �لتدري�س  يف  حقوقهم  عن  و�لدفاع  �أع�شائها،  مب�شاندة 

و�لن�رش وتد�ول �ملعلومات. 
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2- اال�ضتقالل املايل

جزء  �خلا�شة،  �ملالية  م�شادرها  للجامعة  يكون  �أن  ويعني 

منها ياأتي من خالل �لتمويل �حلكومي �لذي توفره �لدولة لدعم 

جهات  مت�شمنة  �آخرى  م�شادر  من  ياأتي  وجزء  �جلامعات، 

ياأتي من  ثالث  �أو م�رشوعات مع جهات م�شتقلة، وجزء  ممولة 

خالل عو�ئد بع�س �خلدمات �لتي تقدمها �جلامعة. وعلى �لرغم 

يف  تتدخل  �أن  �لتمويل-  ب�شبب  جهة-  لأى  يحق  فال  ذلك  من 

ذ�ت  �لقر�ر�ت  وخا�شة  �لإدر�ية،  وقر�ر�تها  �جلامعة  �شيا�شة 

و�ملناهج  �لتعليمية،  �ل�شيا�شة  كتحديد  �لأكادميي،  بال�شاأن  �ل�شلة 

و�ملقرر�ت �لدر��شية، وحركة �لرتقيات، و�لتعيني، وغريها من 

�شئون �ملجتمع �لأكادميي.

�ملجتمع  �أع�شاء  خالل  من  �ل�شئون  تلك  مثل  تنظيم  ويكون 

�لأكادميي ذ�ته من �إدر�ة و�أع�شاء هيئة �لتدري�س وطالب.

�أخرى  جهات  �أي  )�أو  �حلكومية  �جلهات  دور  فاإن  وبذلك 

مع  تتو�فق  �لتي  �لتمويل  �أولويات  �ختيار  على  يقت�رش  ممولة( 

�أولويات �ملوؤ�ش�شة �جلامعية، ثم �ملر�قبة و�ملحا�شبة �ملالية، على �أن 

لباقي  �ملالية  �ل�شفافية  �إر�شاء مبد�أ  �أي�شا  �ملر�قبة و�ملحا�شبة  تت�شمن 

�أع�شاء �ملوؤ�ش�شة �ملعنيني من �أع�شاء هيئة تدري�س، �أو باحثني �أو 

طالب.

ويرتبط �ل�شتقالل �ملايل بال�شتقالل �لإد�ري، حيث �إن تلك 

�لنقطة تت�شمن �أن يكون للجامعة مطلق �حلرية يف �ختيار وتطبيق 

�لأهد�ف  يلبي  مبا  لها،  �ملنا�شبة  و�لإد�رية  �لتعليمية  �ل�شيا�شات 
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�جلامعات  تقررها  �لتي  �خلا�شة  و�لأهد�ف  �ملجتمع،  يف  �لعامة 

�لتميز و�ملناف�شة  �لعلمية، ويخلق م�شاحة من  و�لكليات و�لأق�شام 

جامعة  لكل  يكون  بحيث  �ملختلفة،  �جلامعية  �ملوؤ�ش�شات  بني 

فتوؤدي  �جلامعات،  و�ملتمايزة عن غريها من  �مل�شتقلة  �شخ�شيتها 

�ملجتمع،  م�شالح  يخدم  تكامليا  دور�  �لنهاية  يف  معا  �جلامعات 

الذي يحتاج اإىل اخلربات العلمية والفنية املختلفة واملتنوعة.

3- اختيار الهيكل االإداري للجامعة

�رشوط  عدة  فيها  يتوفر  اأن  يجب  اجلامعة  �شئون  اإدارة  اإن 

ت�شمن  كما  �لدولة،  يف  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  عن  ��شتقالليتها  ت�شمن 

�لتعبري و�لدفاع عن م�شالح عموم �ملجتمع �لأكادميي من �أع�شاء 

هيئة تدري�س وطالب. و�أحد �لطرق �لتي ميكن �أن حتقق هذ� هي 

ب�شكل دميقر�طي من خالل  �لإد�رة �جلامعية خمتارة  تكون  �أن 

ويوكل  �لأكادميي،  �ملجتمع  �أع�شاء  بني  من  حقيقة  �نتخابات 

�ملجتمع  يف  و�لعلمية  و�ملالية  �لإد�رية  �ل�شئون  كل  �لإد�رة  لهذه 

�أع�شاء  تاأثري مبا�رش على  �لأكادميي، و�لتي هي بال�رشورة لها 

هذ� �ملجتمع.

وياأتي �أهمية هذ� �ملبد�أ خا�شة مع �لو�شع يف �لعتبار �ل�شنو�ت 

–ورمبا ل تز�ل- �جلامعات من تدخل  �لتي عانت فيها  �لطويلة 

يف  �جلمهورية  رئي�س  حق  تتخذ  كانت  و�لتي  �ل�شيا�شية،  �ل�شلطة 

تعيني روؤ�شاء �جلامعات وعزلهم، وحق رئي�س �جلامعة يف تعيني 

�لعمد�ء و�شيلة �أ�شا�شية ل�شمان ولء تلك �لقياد�ت لل�شلطة �ل�شيا�شية 
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�حلاكمة، ومن ثم �ل�شيطرة على �جلامعات ب�شكل عام. 

مطالب  تعالت  يناير  من  و�لع�رشين  �خلام�س  ثورة  وعقب   

�جلامعية،  للقياد�ت  �لنتخاب  مبد�أ  �قر�ر  نحو  �جلامعي  �ملجتمع 

كما  �لأق�شام،  وروؤ�شاء  و�لعمد�ء  �جلامعات  روؤ�شاء  مت�شمنة 

�لطالبية  �لحتاد�ت  ��شتقاللية  ب�شمان  �لطالب  مطالب  تعالت 

وحتريرها من �لتدخالت �لإد�رية و�لأمنية. 

اأ- م�ضتوى اأع�ضاء هيئة التدري�س.. اختيار قيادات اجلامعات

 وهي هنا تتم ب�شكل ت�شاعدي، بد�ية من �ختيار روؤ�شاء �لأق�شام، 

�جلامعات،  روؤ�شاء  ثم  و�لعمد�ء،  �لكليات،  �إد�ر�ت  وجمال�س 

انتهاء باملجل�ض االأعلى للجامعات الذي يتوىل ب�شكل اأ�شا�شي مهمة 

�ل�شمانات  تتوفر  �أن  يجب  كما  �ملختلفة،  �جلامعات  بني  �لتن�شيق 

�ل�شلطات  مهام  يف  �لعليا  �ل�شلطات  تدخل  عدم  �أجل  من  �ملنا�شبة 

يتدخل  �أن  مثال  �جلامعة  رئي�س  حق  من  يكون  ل  كاأن  �لأدنى. 

ب�شكل مبا�رش يف �لأمور �لتنظيمية �خلا�شة باأحد �لأق�شام يف كلية 

ما من كليات �جلامعة.

ومبد�أ �لنتخاب يف حد ذ�ته يجب �أن يت�شمن �لقابلية للمحا�شبة، 

يكون  �أن  يجب  ما  من�شب  يف  ما  �شخ�شا  ي�شع  �أن  ي�شتطيع  فمن 

�أو  �لتق�شري  حالة  يف  ويحا�شبه  ير�قبه،  �أن  يف  بالتبعية  �حلق  له 

�لتجاوز. وتكون �أليات �ملحا�شبة تلك وفق �ملبادئ �لدميوقر�طية 

من خالل �ملجمع �لنتخابي )جممل من لهم حق �لنتخاب(. 
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برئا�شة  للجامعات  �لأعلى  �ملجل�س  �أ�شدر   2012 يوليو  ويف 

منظما  قر�ر�  �لن�شار”  “م�شطفي  �لأ�شبق  �لعايل  �لتعليم  وزير 

لآليات �نتخاب �لقياد�ت �جلامعية، �شمل عدد� من �ملبادئ �خلا�شة 

بانتخاب كل من�شب من �ملنا�شب �لإدر�ية على م�شتوى �جلامعة. 

حيث يتم �ختيار رئي�س �لق�شم �أو عميد �لكلية �أو �ملعهد عن طريق 

�لتدري�س،  هيئة  �أع�شاء  جميع  قبل  من  �ملبا�رش  �حلر  �لنتخاب 

�ملعاونة  �لهيئة  �أع�شاء  �أ�شو�ت  من   %  10 ن�شبة  اإىل  باالإ�شافة 

رئي�س  �نتخاب  يتم  حني  يف  �مل�شاعدين(،  و�ملدر�شني  )�ملعيدين 

�جلامعة من خالل جممع �نتخابي منتخب على م�شتوى �لكليات، 

�لهيئة  �أ�شو�ت  �أع�شاء هيئة �لتدري�س، و10 % من  من جمموع 

�ملعاونة بكل كلية.)3(

ميثل هذ� �لتعديل خطوة �إيجابية يف طريق ��شتقالل �جلامعات، 

خا�شة يف �شمان ��شتقالل �لقياد�ت �جلامعية عن �ل�شلطة �ل�شيا�شية 

�حلاكمة، و�لذي كان �أحد معوقات ��شتقالل �جلامعات �لأ�شا�شية 

معايري  لبناء  حاجة  يف  �لأمر  ز�ل  ما  ورمبا  �شابقة.  لأعو�م 

�أكادميية و�إد�رية و��شحة ت�شمن عدم خو�س �ملعارك �لنتخابية 

�لتي  �ملهمة  �ملكا�شب  �أحد  تاأكيد  بكل  �أنه  �إل  �شيا�شية،  خلفية  على 

حققها �أ�شاتذة �جلامعات. 

)3( http://www.scu.eun.eg/wps/wcm/connect/73ff65804d68fa868a7a
ae4b331ea877/Shoroot_Ente5abat_Keyadat.pdf?MOD=AJPERES&C
ACHEID=73ff65804d68fa868a7aae4b331ea877
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ب- م�ضتوى الطالب.. اختيار ممثلي الطالب

باعتبار �لطالب ميثلون �لطرف �لثاين يف �ملجتمع �لأكادميي 

فاإن لهم �حلق كذلك يف �ختيار من ميثلهم ويد�فع عن م�شاحلهم. 

وكما ذكرنا فيما يخ�س �أع�شاء هيئة �لتدري�س، فاإن للطالب �حلق 

يف �لتمثيل من خالل �نتخابات طالبية حرة يختارون من خاللها 

من يرونه �لأ�شلح يف �لتعبري عنهم و�لدفاع عن م�شاحلهم. وهنا 

ياأتي دور �ملجال�س �لطالبية و�لتي متثل نقابة طالبية، كاأي تنظيم 

نقابي �آخر يفرت�س قيامه بعدة �أدو�ر مهمة، مثل متثيل �لطالب 

و�لدفاع عنهم �أمام �لإد�رة �جلامعية، وهذ� �لتمثيل يت�شمن حق 

ذ�ت  للجامعة  �لتعليمية  �ل�شيا�شات  ر�شم  يف  �مل�شاركة  يف  �لطالب 

�ل�شلة بهم؛ مثل �أن يكون لهم �حلق يف �مل�شاركة يف حتديد �لكيفية 

�لتي ت�رشف بها ميز�نية �لتدري�س و�لأن�شطة �لطالبية، و�ل�شئون 

�لدر��شية، وجد�ول �لمتحانات،  �لإد�رية مثل حتديد �جلد�ول 

يكون  كاأن  �لعلمية،  و�ل�شئون  �لتدري�س،  و�أ�شاليب  وطرق 

للطالب �حلق يف �ختيار وتقييم ما يدر�شونه، ومن يدر�س لهم.

الن�شاط  ودعم  بت�شجيع  االحتادات  تلك  تقوم  اأن  يجب  كما 

�حلياة  من  يتجز�أ  ل  جزء�  باعتباره  �شوره،  بجميع  �لطالبي 

�جلامعية، مت�شمنا �لأن�شطة �لعلمية و�لثقافية و�لفنية و�لجتماعية 

و�ل�شيا�شية.

�أو  �ملجال�س  تلك  مثل  ت�شكيل  �أن  على  �لتاأكيد  يجب  وهنا 

)من  جهة  �أي  حق  من  لي�س  بحت  طالبي  �شاأن  هو  �لحتاد�ت 

يجب  بل  �لأ�شكال،  من  �شكل  باأي  فيه  �لتدخل  �لطالب(  غري 
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�أع�شائه و�لت�شدي لأي  على �جلامعة دعمه وت�شجيعه، وحماية 

حماولة خارجية للتدخل فيه، �أو تقييد حرية �أع�شائه.

ت�شكيل  يف  �لطالب  �أحقية  �لتنظيم  يف  �حلق  مبد�أ  يتيح  كما 

تنظيمات �آخرى تعرب عنهم، �إذ� ر�أو� �أن �لحتاد�ت �لطالبية ل 

متثلهم. وهو ما يعني بال�رشورة �أن تكون ع�شوية �لحتاد�ت �أو 

�ملجال�س �لطالبية ع�شوية �ختيارية ين�شم لها من يقتنع بها، وي�شكل 

غريها من تنظيمات بديلة من يرى عجزها عن متثيلهم. ويبقي 

ال�رشط الوحيد املقيد ملبداأ احلق يف التنظيم هو مبداأ االلتزام بالعمل 

ولأع�شاء  ت�شجيعه.  �أو  �لعنف  على  �لتحري�س  وعدم  �ل�شلمي، 

�لبديلة( �حلق يف  �لطالبية  �لتنظيمات  �أو  �لنقابي )�لحتاد  �لتنظيم 

للربنامج  وفقا  ن�شاطهم،  ومر�قبة  �ملنتخبني،  �لأع�شاء  حما�شبة 

�لنتخابي �لذي ي�شكل عقد� معنويا بني �لناخبني و�ملر�شح. 

وبع�س  �جلامعة  ل�شتقالل  �لنظري  �ملعني  عن  هذ�  كان   

بال�شيء  لي�س  �أنه  ��شتعر��شه  خالل  من  ظهر  ورمبا  متطلباته. 

الي�شري على االإطالق، ويحتاج حتقيقه اإىل عدد كبري من ال�رشوط 

و�لعنا�رش �ملتفاعلة معا.

 ولكن ماذ� عن �لو�قع يف جامعاتنا �مل�رشية، و�إيل �أي مدي 

يبعد هذ� �لو�قع عن تلك �ل�شورة �ملفرت�شة و�ملعمول بها يف معظم 

جامعات �لعامل �مل�شهود لها بالكفاءة ؟! هذ� ما �شيتم �لتعر�س له يف 

�جلزء �ملقبل.
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�لواقع الفعلي فى اجلامعات امل�ضرية



46



47

ي�شتطيع �أي �شخ�س على �شلة ما باجلامعات �مل�رشية، �شو�ء 

�ملالحظة  خالل  من  حتى  �أو  تدري�س  هيئة  ع�شو  �أو  طالبا  كان 

�لعابرة، �أن ي�شت�شعر �حلالة �لتي و�شلت �إليها �جلامعات �مل�رشية.

اإىل حد بعيد، وذلك على  اليوم مثريا لالإحباط  امل�شهد  اأ�شبح 

�لقيام  عن  عاجزة  �جلامعات  �أ�شبحت  حيث  عدة.  م�شتويات 

باأي من �أدو�رها �ملختلفة، �بتد�ًء من عجزها عن تخريج طالب 

حقيقي  علمي  بحث  �إنتاج  عن  وعجزها  ومهنيا،  علميا  جمهزين 

�لبحوث  مع  �ملناف�شة  �أو  �ملجتمع،  تقدم  يف  �مل�شاهمة  على  قادر 

العلمية االأجنبية، هذا باالإ�شافة اإىل انت�شار االإحباط بني الطالب 

�لتعليمية  �لعملية  جودة  و�نخفا�س  �لتدري�س،  هيئة  و�أع�شاء 

ذ�تها. وهناك �لكثري من �لتفا�شيل �لأخرى يف �مل�شهد �شوف يتم 

�لتعر�س لها بقدر من �لتف�شيل من خالل �ل�شطور �ملقبلة. بع�س 

وبحث  تدري�س  من  �لعلمية  باجلو�نب  عالقة  له  �لتفا�شيل  تلك 

علمي، وبع�شها له عالقة بتاريخ �ل�شيطرة �لأمنية على �ل�شئون 

بع�س  �أخرى.  مرة  �لأمنية  �لتدخالت  �جلامعية، وخطر عودة 

تلك �جلو�نب له عالقة باأع�شاء هيئة �لتدري�س، و�لبع�س �لآخر 

له عالقة بالطالب. بع�شها خا�س بانتهاك �حلريات �لذي يحدث 

د�خل �أ�شو�ر �جلامعة، �شو�ء كانت هذ� �لنتهاك من قبل �شلطات 

�أمنية �أو �إد�رية �أو �شيا�شية، وبع�شها �لآخر ذو �شلة بامل�شتجد�ت 

�لإيجابية �لتي طر�أت على �أحو�ل �جلامعات يف �لفرتة �ملا�شية، 

و�لفر�س �ملتاحة يف �مل�شتقبل. 
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و�إذ� حاولنا �أن نقارن بني تلك �ل�شورة وبني و�قع �جلامعات 

�مل�رشية �شنجد �أن هناك فرقا �شا�شعا بني �ل�شورتني، وهناك عدد 

كبري جد� من �ملالحظات �لتي ميكن من خاللها �ل�شتدلل نوعا ما 

على و�قع �جلامعات �ليوم: 

• مبا�رشة 	 ترتبط  �لتي  �مل�شكالت  من  عدد�  �جلامعات  تعاين 

�أغلب  يف  �لطالب  �أعد�د  �زدياد  �شو�ء  �لتعليمي،  بدورها 

�جليد،  بالتعليم  ت�شمح  �لتي  �ل�شتيعابية  �لقدرة  عن  �لكليات 

�لإمكانات  �أو �شعف  �لتعليم، و�ملناهج،  �نخفا�س جودة  �أو 

ذ�ت  و�خلدمات  �لتحتية  �لبنية  ب�شعف  يرتبط  �لذي  �ملادية 

عن  اجلامعة  عجز  اإىل  باالإ�شافة  التعليمية،  بالعملية  ال�شلة 

�أو  �خلدمات  �أو  للمناهج  �شو�ء  فعالة  تطوير  خطط  و�شع 

�لبحث �لعلمي. و�نعك�شت كل تلك �مل�شكالت معا على �شعف 

م�شتوى �خلريج �جلامعي، بل و�نخفا�س �لقيمة �لقت�شادية 

و�لجتماعية لل�شهادة �جلامعية. 

• �شعف 	 ظل  يف  حقيقية  �أزمة  �جلامعي  �لتعليم  متويل  يعاين 

برفع  ت�شمح  ل  و�لتي  �لدولة،  من  �ملخ�ش�شة  �ملالية  �ملو�رد 

�لدر��شية،  �ملناهج  تطوير  ول  �لتعليمية،  �خلدمات  م�شتوى 

يف  �لعجز  مع  وخا�شة  �لعلمي.  �لبحث  كفاءة  رفع  ول 

�ملو�زنة �لعامة للدولة يف �ل�شنو�ت �لأخرية، و�لذي �أثر على 

خم�ش�شات  من  بع�س  من  �لقتطاع  خالل  من  �جلامعات 

�أجل  �لتعليم �ملحددة لأن�شطة بعينها )�ل�شناديق �خلا�شة( من 

ت�شديد عجز �ملو�زنة.)4( 

)4(http://www.horytna.net/Articles/Printdetails.aspx?AID=57850&ZID= 
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• �لأمنية 	 �ل�شلطات  تدخل  من  �جلامعات  عانت  طويلة  لعقود 

متمثلة يف وز�رة �لد�خلية يف �شئونها �خلا�شة، ومل يكن تدخل 

للطالب،  ال�شيا�شي  الن�شاط  منع  على  يقت�رش  ال�شلطات  تلك 

�ملخالفني  �لتدري�س  هيئة  و�أع�شاء  �لطالب  وقمع  تهديد  �أو 

�ل�شئون  �أدق  �لتدخل يف  لي�شمل  �متد  بل  فح�شب،  �لر�أى  يف 

�لكليات،  عمد�ء  وتعيني  �ملعيدين،  تعيني  مثل  �جلامعية، 

وغريها  �جلامعية،  و�لفعاليات  �لندو�ت  عقد  على  و�ملو�فقة 

من �لأمور �لأخرى، مما خلق مناخا عاما من �لإرهاب بني 

ح�شل   2010 عام  ويف  �لتدري�س.  هيئة  و�أع�شاء  �لطالب 

يق�شي  تاريخي  ق�شائي  حكم  على  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء 

�لد�خلية،  لوز�رة  �لتابعة  �جلامعي  �حلر�س  وحد�ت  باإلغاء 

و��شتبد�لها بحر�س مدين خا�س يتبع �لإد�ر�ت �جلامعية)5(، 

و�لع�رشين  �خلام�س  ثورة  بعد  �إل  ينفذ  مل  �لذي  �حلكم  وهو 

هيئة  و�أع�شاء  للطالب  حر�ك  من  �شاحبها  وما  يناير،  من 

�لتدري�س. لتتخل�س �جلامعات بعد عقود من �لقب�شة �لأمنية 

�مل�شيطرة على �شئونها.

• �ملجتمع 	 عليها  ح�شل  �لتي  �لرئي�شية  �ملكا�شب  من  عدد  هناك 

يف  جاء  يناير  من  و�لع�رشين  �خلام�س  ثورة  بعد  �لأكادميي 

مقدمتها:

 خروج حر�س وز�رة �لد�خلية من �جلامعات، و�لبدء 	 

يف ��شتبد�له بحر�س مدنى يتبع �لإد�ر�ت �جلامعية. 

)5(http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=294468#.UqNPc-I_j4E
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�إقر�ر مبادئ �نتخاب �لقياد�ت �جلامعية من قبل �أع�شاء 	 

�لأق�شام،  روؤ�شاء  �نتخاب  مت�شمنة  �لتدري�س،  هيئة 

و�لعمد�ء، وروؤ�شاء �جلامعات، وهو ما يرتبط بالطبع 

مبزيد من �ل�شتقالل عن �ل�شلطة �ل�شيا�شية، ومزيد من 

�لولء للمجتمع �لأكادميي.

�لطالب 	  �حتاد  لعمل  �ملنظمة  �لطالبية  �لالئحة  تغيري   

و�لأن�شطة �لطالبية، وم�شاهمة �لطالب ب�شكل فعال يف 

كتابة الئحة جديدة اأف�شل اإىل حد كبري من �شابقتها.

حتررها 	  بعد  �لطالب  �حتاد  لنتخابات  �حلياة  عودة   

عام  ف�شهد  و�لإدر�ة،  �لأمن  �شلطة  من  كبري  ب�شكل 

من  �جلامعات  عرفتها  طالبية  �نتخابات  �أقوى   2013

وو�شط  ن�شبيا،  مرتفعة  طالبية  م�شاركة  و�شط  عقود، 

�ل�شيا�شية  للحركات  �ملنتمني  �لطالب  مناف�شة �رش�شة بني 

�ملختلفة.

فتح �ملجال ب�شكل �أو�شع �أمام �لأن�شطة �لطالبية مت�شمنة 	 

�لأن�شطة �ل�شيا�شية، و�لجتماعية و�لثقافية.

زيادة وعي �لطالب باأهمية �حلقوق و�حلريات �لطالبية 	 

و�لتجمع  �لتنظيم،  يف  و�حلق  �لتعبري،  حرية  مت�شمنة 

عمليات  يف  فعال  ب�شكل  م�شاركتهم  و�أهمية  �ل�شلمي، 

�شنع �لقر�ر مب�شتوياتها �ملختلفة يف جامعتهم.
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• �ألقى 	 �ل�شيا�شي �لعام خارج �جلامعة  �أن ��شطر�ب �ملناخ  �إل 

بظالله على �ملناخ د�خل �جلامعة، �شو�ء فيما يتعلق بازدياد 

حدة �لتوتر بني �لطالب ب�شبب �خلالفات �ل�شيا�شية و�لفكرية، 

�أو فيما يت�شل مبحاولت �لدولة مرة �آخرى ل�شتعادة قب�شتها 

�لأمنية على �جلامعات، من خالل قمع �حتجاجات �لطالب، 

وحتجيم م�شاحات �حلرية �لتي كان �لطالب قد �نتزعوها بعد 

ثورة يناير. ورمبا تعد تلك �لظروف �لر�هنة معوقا �أ�شا�شيا 

يت�شل  فيما  �شو�ء  �جلامعات،  ��شتقالل  م�شرية  طريق  يف 

باحلفاظ على �ملكا�شب �ل�شابقة، �أو ��شتكمال عمليات �إ�شالح 

�ملنظومة �لتعليمية وزيادة ��شتقاللها.

اأبعاد املنظومة  واإذا حاولنا النظر اإىل الو�شع العام يف �شوء 

لنا معاجلتها  �لطالبي- ميكن  �ل�شاأن  �لرتكيز على  –مع  �جلامعية 

و�لأن�شطة  �لأكادميية،  �جلو�نب  تت�شمنان  �أ�شا�شيتني  نقطتني  يف 

�لطالبية.
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1- اجلوانب العلمية واالأكادميية

و�لذي  �جلامعة،  يف  و�شوحا  �ملظاهر  �أكرث  من  يكون  رمبا 

عادة ل يلقي كثري� من �خلالف، هو �مل�شتوى �لعلمي و�لأكادميي 

�لذي و�شلت �إليه �جلامعات، ويظهر ذلك على م�شتويات عدة:

• �جلامعات 	 تخرج  حيث  و�خلريجني،  �لطالب  م�شتوى 

خمتلف  من  �شنويا  �لطالب  من  �لآلف  ع�رش�ت  �مل�رشية 

�لكليات، ويكون �ل�شوؤ�ل �ملطروح، كم منهم يوؤهله م�شتو�ه 

منهم  ومن  �لعمل،  ب�شوق  لاللتحاق  �ملهارى  �أو  �لعلمي 

�لتفكري  مهار�ت  ميتلك  منهم  كم  �لعمل،  بالفعل  ي�شتطيع 

�لناقد، �أو مهار�ت �لبحث �لعلمي �لأ�شا�شية، �أو حتى �لكفاءة 

�ملهنية �ملطلوبة يف جماله؟!. 

• لي�س 	 و�خلريجني  للطالب  �ملحبط  �مل�شتوى  هذ�  كان  رمبا 

�لتدري�س  ونظام  �لتعليمية  لل�شيا�شات  طبيعية  نتيجة  �شوى 

�ملتبع منذ عدة �شنو�ت، نظام غري مرن، يعتمد على �لتلقني، 

�لتدري�س  مناهج  �أو  �حلديث،  �لعلم  م�شتجد�ت  يالحق  ول 

�جلديدة. بد�ية من �لأعد�د �لكبرية من �لطالب �لتي ل ميكن 

�أن تتوفر معها بيئة تعليمية جيدة، مرور� ب�شعف �لإمكانات 

�لعلمية على م�شتوى �ملكتبات و�ملعامل وحجر�ت �لدر��شة، 

 12 نحو  �لدر��شة  مدة  من  جعل  �لذي  �لرتم  بنظام  �نتهاًء 

�أ�شبوعا لكل ترم در��شي. وبح�شبة ريا�شية ب�شيطة ن�شتطيع 

�شنو�ت  �لأربع  )ذ�ت  �لكلية  يتخرج يف  �لطالب  �أن  �أن جند 
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مثال( وجممل ما در�شه 672 يوما در��شيا، و�ل�شوؤ�ل هنا ما 

يبد�أ من  فيه  �إن�شانًا  نعد  �أن  ن�شتطيع  �لذي  �لتخ�ش�س  هذ�  هو 

�إذ� و�شعنا  �أقل قليال( يف 672 يومًا؟، وخا�شة  �أو  �ل�شفر ) 

�مل�شتجد يف �جلامعة مع  �لطالب  يف �لعتبار �شعف م�شتوى 

�نهيار �لتعليم ما قبل �جلامعي. 

• �أف�شل على 	 لي�س  �لو�شع  فاإن  �لعلمي  بالبحث  يتعلق  فيما  �أما 

كيف  �أو  كم  م�شتوى  على  �لتقييم  كان  ف�شو�ء  �لإطالق، 

�لإنتاج �ملعريف، �أو كان على م�شتوى توفر �لإمكانات �ملالية 

و�لعلمية، فاإن �ملح�شلة �لنهائية �لتي ن�شل �إليها هي موؤ�ش�شات 

ي�شهم  �إنتاج بحث علمي جاد  قادرة على  جامعية بحثية غري 

حله  يف  وي�شاعد  �ملجتمع،  يخدم  �أو  �لعلم،  حركة  تقدم  يف 

م�شكالته، �أو يناف�س �جلامعات �لعاملية.

طالب  �لعو�مل  تلك  لكل  �لنهائية  �ملح�شلة  فاإن  �لنهاية  ويف 

وقدر�ته،  معارفه  يف  كبري  منو  دون  ويخرج  �جلامعة،  يدخل 

و�أ�شتاذ جامعي يتعامل مع �جلامعة باعتبارها جمرد عمل روتيني 

بوظيفتها  �لقيام  على  قادرة  غري  جامعة  �لنهاية  ويف  هدف،  بال 

�لتعليمية �أو �لأكادميية.
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 2- االأن�ضطة الطالبية

عندما حتدثنا عن معنى �جلامعة ودورها يف �لبد�ية، باأن هذ� 

�لدور ب�شكل عام هو �إعد�د �أفر�د قادرين على �حلياة و�لعمل يف 

�ملجتمع، لأنه عادة ما ينظر لفرتة �لتعليم �جلامعي على �أنها تلك 

�لفرتة �لتي يتم فيها �إعد�د �لأفر�د علميا ومهنيا، وكذلك يتم ت�شكيل 

وعيهم �ل�شيا�شي و�لجتماعي. مبعنى �أنها �لفرتة �لتي يت�شكل فيها 

عقل ووجد�ن �لأفر�د ليخرجو� منها، وهم يتبنون مو�قف و�آر�ء 

جتاه ما يحدث حولهم يف �ملجتمع؛ وعلى ذلك فاإن �جلامعة حتى 

ت�شتطيع �أن حتقق مثل تلك �لأهد�ف فاإن دورها يجب �أن يتعدى 

اجتماعيا  طابعا  حتمل  اأخرى  الأن�شطة  االأكادميي  الن�شاط  جمرد 

وثقافيا وفنيا و�شيا�شيا. 

�أ�شبحت �جلامعة �ليوم بالن�شبة لالأغلبية �لعظمى من �لطالب، 

�شهادة،  �أجل �حل�شول على  �ل�شنو�ت من  لق�شاء عدد من  مكانا 

اإال اأن ذاكرة اجلامعة مازالت حتمل داخلها �شورا عديدة للن�شاط 

�أن ت�شهده مبانيها وطرقاتها عرب �شنو�ت  �لطالبي �لذي �عتادت 

ال  جزءًا  الن�شاط  هذا  مثل  كان  طويلة  عقود  فعرب  ما�شية.  عدة 

يتجز�أ من �حلياة �جلامعية، بد�ية من �جلو�لة و�خلدمة �لجتماعية، 

�لتي كانت تنمي ح�س �لطالب �لجتماعي، مرور� بامل�رشح �لذي 

اأخرج عددا كبريا من الفنانني، واملو�شيقيني، والن�شاط الريا�شي 

م�شتوى  على  �ملختلفة  �جلامعات  وبني  �جلامعة  د�خل  �ملو�شع 

ت�شهم  ندوات وموؤمترات  الثقايف من عقد  اجلمهورية، والن�شاط 

�نتهاًء  تثقيف �لطالب وزيادة وعيهم يف �شتى �ملو�شوعات،  يف 

اأداة  الطالبية  احلركة  خالل  من  مّثل  الذي  ال�شيا�شي  بالن�شاط 
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ومقرطته،  �ملجتمع  ل�شالح  �حلاكمة  �ل�شلطة  على  �أ�شا�شية  �شغط 

يف  �لجتماعية  �لفئات  من  لغريهم  حمركا  كان  ذ�ته  �لوقت  ويف 

�ل�شارع �مل�رشي.

�لزخم  من  حالة  طويلة  �شنو�ت  مدى  على  �جلامعة  مثلت 

و�حلركة جتذب �أى فرد د�خلها، فمهما تكن �هتماماته، و�جتاهاته 

و�أهد�فه ف�شوف يجد د�ئما �شيئا ما ي�شتطيع �أن ميار�شه، وي�شتبك 

من خالله مع جمتمعه. 

�نعك�شت  ل�شنو�ت،  ��شتمرت  �لتي  �لقامتة  �ل�شورة  وبعد 

�إيجابيا على و�قع �جلامعات  يناير  ثورة �خلام�س و�لع�رشين من 

�ملتعلقة  �ملبا�رشة  �ملكا�شب  م�شتوى  على  فقط  لي�س  �مل�رشية، 

�لنتخاب  �إقر�ر  �أو  �لد�خلية،  لوز�رة  �لتابع  �حلر�س  بخروج 

كاآلية لختيار �لقياد�ت �جلامعية، �أو �لتخل�س من �لقب�شة �لأمنية 

املتحكمة يف الن�شاط الطالبي، ولكن كان من اأهم مكا�شب الثورة 

بث �لروح يف �حلياة �جلامعية �لر�كدة، وفتح جمال �أكرث رحابة، 

�أي عمل  ��شتوعب مئات �لطالب �لذين مل يكونو� منخرطني يف 

طالبي قبل �لثورة. 

قبل  �لطالبي  �لعمل  ��شتعر��س حال  �لتايل  و�شيحاول �جلزء 

وبعد �لثورة ب�شكل خمت�رش، ثم طرح �أهم �لإ�شكاليات و�لتحديات 

�لتي تو�جه �لعمل �لطالبي �ليوم. 

هناك �أ�شكال متعددة من �لعمل �لطالبي �بتد�ء من �أقلها �إثارة 

وانتهاًء  والريا�شي،  الفني،  الن�شاط  مثل  الرف�ض  اأو  للجدل، 

�ل�شيا�شي  �لعمل  مثل  و�لعرت��شات،  للجدل  �إثارة  باأكرثها 
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�ملمكنة،  �لأ�شكال  من  �آخر  عدد  يوجد  �لثنني  وبني  و�حلزبي. 

ليظل �ملنطق �لعام ور�ء �لعمل �لطالبي هو قيام �لطالب بتنظيم 

�لقيام  بهدف  لهم،  يحلو  �لذي  بال�شكل  جمموعات  يف  �أنف�شهم 

الطالبي  العمل  حتكم  اأن  يجب  عامة  مبادئ  وهناك  ما.  بن�شاط 

�حلقوق  حتكم  �لتي  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  يف  تتمثل  �ملتنوعة  باأ�شكاله 

�لتنظيم،  وحرية  �لتعبري،  فحرية  و�ل�شيا�شية.  �ملدنية  و�حلريات 

�أو  �لعنف  �لتجمع حريات مكفولة طاملا كانت ل متار�س  وحرية 

تكون  �أن  يجب  �لطالبي  �لعمل  حرية  فاإن  كذلك  عليه.  ت�شجع 

املبادئ  حدود  يف  الطالبي  الن�شاط  كان  طاملا  وم�شونة  مكفولة 

�لعامة حلرية �لتعبري و�لتنظيم و�لتجمع �ل�شلمي. 

�لعمل  خاللها  من  ميار�س  �لتي  �لر�شمية  �لأ�شكال  عن  �أما 

�لطالبي - طبقا للو�شع �لر�هن- فهناك �حتاد �لطالب �لذي ميثل 

فيه، وميار�شون  �لطالب  ينتظم  �لذي  �لأ�شا�شي  �لر�شمي  �لكيان 

�أن�شطتهم من خالله. 

 احتاد الطالب:

لتمثيل  )بالإ�شافة  �لطلبة  لحتاد  �لرئي�شية  �لوظائف  من 

الن�شاط  وت�شجيع  تنظيم  م�شاحلهم(  عن  والدفاع  الطالب، 

�لطالبي بكل �شوره. و�إذ� حاولنا �أن نتعر�س �أكرث لهذ� �لدور 

�ملفرت�س لالحتاد�ت �لطالبية؛ فعلينا �أن نقوم بذلك من خالل �إلقاء 

نظرة على �شكل �حتاد �لطلبة وتكوينه ووظائفه يف فرت�ت �شابقة، 

فعلى �شبيل �ملثال جاء يف لئحة 1968 -و�لتي ماز�لت من �أف�شل 
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�للو�ئح �لطالبية تاريخيا- �أن من �شمن �ملهام �لتي يجب �أن يقوم 

بها �حتاد �لطالب ما يلي:

• �ملحلية 	 �لأحد�ث  جتاه  عام  طالبي  ر�أي  تكوين  على  �لعمل 

و�لقومية و�لدولية و�لعاملية.

• و�لحتاد�ت 	 �لعاملية  �لطالبية  �ملنظمات  مع  �لعالقات  تدعيم 

�لوطنية يف �لعامل �لعربي و�خلارجي.

• تخدم 	 �لتي  �لطالبية  و�لرب�مج  �مل�رشوعات  وتنظيم  و�شع 

�لجتماعي  �لبناء  عملية  يف  �إيجابا  وت�شهم  �لدولة  �أهد�ف 

و�لثقايف و�لعمر�ين.

• و�شع وتنظيم بر�مج �إعد�د قادة �لحتاد�ت �لطالبية.	

• و�شع وتنظيم م�رشوعات �خلدمة �لعامة ومع�شكر�ت �لعمل 	

�لدولية �لتي ي�شرتك فيها طالب �جلمهورية مع طالب �لعامل 

خلدمة �ملجتمع.

• و�قرت�ح 	 �مل�شئولني  مع  ودر��شتها  �لطالب  م�شاكل  بحث 

�حللول �لالزمة لها.

• بث �لروح �جلامعية �ل�شليمة بني �لطالب، وتوثيق �لعالقات 	

�لطيبة بينهم وبني �أ�شاتذتهم.

• و�لجتماعية 	 �لريا�شية  �حلياة  م�شتوي  رفع  على  �لعمل 

و�لفكرية و�لفنية للطالب.

• ممار�شة �لطالب حرية �لتعبري عن �آر�ئهم و�إثبات ذو�تهم.	
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• �ملعاونة على توفري �أ�شباب �لر�حة وو�شائل �ملعي�شة لهم د�خل 	

�جلامعات و�ملعاهد �لعليا وخارجها.

• �لعمل على �إبر�ز ر�أي �لطالب يف تخطيط وتنظيم ما يتعلق 	

ب�شئونهم وحياتهم �لدر��شية.

• �لعمل على تذليل �لعقبات وحل �مل�شاكل �لتي تعرت�س �حلياة 	

�لدر��شية للطالب.

اأما عن ت�شكيل جلان االحتاد فقد ت�شمل جلنة الن�شاط ال�شيا�شية، 

واللجنة  االجتماعي،  الن�شاط  وجلنة  الفني،  الن�شاط  وجلنة 

�لريا�شية، وجلنة �جلو�لة، وجلنة �لرحالت و�ملع�شكر�ت.

وحتى قبل �لثورة مبا�رشة كانت �لحتاد�ت �لطالبية تنظيمات 

عد�  فيما  �لو�قع،  �أر�س  على  �أدو�رها  من  باأي  تقوم  ل  �شكلية 

تنظيم عدد حمدود من �لأن�شطة �لفنية و�لرتفيهية بني د�ئرة �شيقة 

من  بعدد  �لحتاد�ت  لدور  �لرت�جع  هذ�  و�رتبط  �لطالب.  من 

�لطالبي  للعمل  معوقة  طالبية  لئحة  مقدمتها  يف  كان  �لأ�شباب 

بد�أت من عام 1979، وعدلت يف عام  2007، ومتز�منة مع 

قب�شة �أمنية قوية على كل �أ�شكال �حلركة، يف مقدمتها �لنتخابات 

�لطالبية، �لتي كانت حتت حتكم �لأمن و�لإد�رة كليا، م�شتبعدين 

تهمي�ض  اإىل  اأدى  ما  �شيا�شي؛ وهو  انتماء  �شبهة  اأي طالب ذوي 

دور �لحتاد�ت متاما، وفقدها للتو��شل مع معظم �لطالب؛ حتى 

يدعى  �شيء  عن  �أ�شال  ي�شمع  يكن  مل  �جلامعة  طالب  بع�س  �أن 

�لحتاد�ت  تلك  �أن  �لطبيعي  �أ�شبح  عدة  فل�شنو�ت  �لطلبة.  �حتاد 

�شيئا-  عنها  �أحد  ي�شمع  �أن  -دون  �شكلية  �نتخابات  عرب  ت�شكل 
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ويتم فيها �ختيار من يحظى بر�شا وقبول �لأمن و�لإد�رة، مع 

مو�جهة وقمع �أي حماولة لإجر�ء �نتخابات حقيقية.

باعتبارها  الطالب  احتاد  تتبع  والتي  الن�شاط  اأ�رش  عن  اأما 

تندرج حتت �إحدى جلانه )جلنة �لأ�رش(، فالو�شع مل يكن �أف�شل 

كثري�، فعلى �لرغم من وجود عدد من �لأ�رش يف �لكليات �ملختلفة 

فاإن وجود هذه االأ�رش اأو م�شاركتها احلقيقية يف الن�شاط الطالبي 

كان حمدود� للغاية. كما �أن �إمكانية �إن�شاء �أ�رش جديدة جادة كان 

و�لأمنية  �لإد�رية  لل�شعوبات  نظر�  وذلك  �لآخر،  هو  حمدود� 

�لتي تو�جه �إن�شاءها. فوفقا لالئحة �لطالبية )لو�ئح 79/ 2007( 

خم�شني  عدد  وجود  يف  تتمثل  جديدة  اأ�رشة  اإن�شاء  �رشوط  فاإن 

هيئة  اأع�شاء  اإىل ع�شو من  باالإ�شافة  الكلية،  ع�شوا من طالب 

بتقدمي  فيه  ي�شمح  �لتي  �ملدة  �أن  كما  �لأ�رشة،  كر�ئد  �لتدري�س 

�لطلبات لإن�شاء �لأ�رش هي �ل�شهر �لأول من �لعام �لدر��شي، مما 

م�شتحيلة.  �شبه  �جلدد  للطالب  بالن�شبة  �أ�رشة  تكوين  فكرة  يجعل 

ويبقي هناك معوق �آخر مهم وهو �أن قبول تلك �لأ�رش �أو رف�شها 

يقع -يف �لنهاية- يف د�ئرة �لحتمالت طبقا ملو�فقة رعاية �ل�شباب 

�لتي ت�شتطلع ر�أي �جلهات �لأمنية، وتلتزم به، ليكون يف �لنهاية 

��شم  �أي  فيها  �إذ� وجد  �أ�رشة  �أي  قبول  �لأكرب هو عدم  �لحتمال 

يثري  �لأ�رشة(  ر�ئد  �لتدري�س  هيئة  ع�شو  �أو  طالبا  �خلم�شني  )من 

عند �لأمن عالمات ��شتفهام. لتكون �ملح�شلة �لنهائية وجود عدد 

بالطالب،  حقيقية  عالقة  �أي  بناء  عن  عاجزة  �لأ�رش  من  قليل 

ووجود عدد �آخر من �لطالب عاجز� عن �إن�شاء �أ�رشة جديدة بعد 

�أن فقد �لأمل يف �لعمل قي ظل ما هو موجود بالفعل.
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�إذ� حتدثنا عن �أن�شطة �أخرى مثل �مل�رشح و�جلو�لة و�لأن�شطة 

�لفنية و�لأن�شطة �لثقافية، فو�شعها مل يكن �أف�شل كثري�، حيث �إن 

�أغلب تلك �لأن�شطة �إما كان غري مفعل بالقدر �لكايف، عاجز� عن 

جذب �لطالب، �أو كان حما�رش� بعدد كبري من �ملعوقات و�لقيود 

يكن  مل  �إن  للغاية  �شعبا  فيه  �لعمل  جتعل  �لتي  و�لإد�رية  �لأمنية 

م�شتحيال.

وعلى �لرغم من حمدودية م�شاحة �حلركة خارج تلك �لأطر 

�ل�شيقة �ملر�شومة من قبل �لإد�رة، فاإن هناك عدد� من �لطالب 

م�شاحات  عن  و�لبحث  خارجها،  �لتحرك  ل�شنو�ت  يحاول  ظل 

�لأن�شطة  تلك  كانت  ما  يعملون من خاللها. وعادة  �ت�شاعا  �أكرث 

تتبنى  طالبية  جمموعات  خالل  من  متار�س  �شيا�شي  طابع  ذ�ت 

�لدميقر�طية  ق�شايا  بني  �لربط  وحتاول  �أيديولوجية،  توجهات 

ب�شئون  �ملرتبطة  و�لق�شايا  �ملجتمع،  يف  �لجتماعية  و�لعد�لة 

�ل�شيا�شي  �لعمل  كون  من  �لرغم  وعلى  و�جلامعات.  �لطالب 

ظل ل�شنو�ت ما�شية هو قلب �لعمل �لطالبي، كونه كان �مل�شاحة 

�لقيود  ك�رش  خاللها  من  �لطالب  حاول  �لتي  للحركة  �لأ�شا�شية 

�ملفرو�شة عليهم، فاإنه ظل عاجز� عن �جتذ�ب �عد�د كبرية من 

�لطالب، و�خلروج من د�ئرة �لأيديولوجية �ل�شيقة لد�ئرة �أكرث 

رحابة مت�س عموم �لطالب، وذلك فيما عد� حماولت حمدودة 

على  خاللها  من  �لطالب  عمل  �لثورة  �شبقت  �لتي  �ل�شنو�ت  يف 

�لدر��شية،  �مل�رشوفات  مثل  �لطالبية  �ملطلبية  �لأجند�ت  بع�س 

للعمل  وكان  �جلامعية.  �ملدينة  م�شكالت  �أو  �خلدمات  حت�شني  �أو 

�ل�شيا�شي �لن�شيب �لأكرب من �لقمع و�لإرهاب، �شو�ء من خالل 
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خالل  من  �أو  �جلامعة،  د�خل  تاأديب  ملجال�س  �لطالب  حتويل 

�أو  �لطالب  على  بالعتد�ء  مبا�رشة  �لد�خلية  وز�رة  �أمن  تدخل 

�لقب�س عليهم �أو تهديدهم، وهو ما �شنتعر�س له بعد قليل. 

ومن �أكرث �لأمثلة و�شوحا، �لتي حدثت قبل �لثورة، ومثلت 

حماولة طالبية لك�رش �لقيود ذ�ت �ل�شلة مبا�رشة بحق �لطالب يف 

�لتنظيم كان جتربة �لحتاد �حلر. 

جتربة احتاد الطالب احلرك كتنظيم طالبي بديل:

لنتخاب  جتربة  �أول   2006 عام  يف  �جلامعات  �شهدت 

�لأمن  ل�شيطرة  �لر�شمي �خلا�شع  بديل عن �لحتاد  �حتاد طالب 

�لإخو�ن  لتيار  �ملنتمني  �لطالب  من  عدد  قام  حيث  و�لإد�رة. 

�مل�شلمني بالدعوة لت�شكيل هذ� �لحتاد -بعد �أن قام �لأمن ب�شطب 

من  عدد  يف  �لنتخابات  جرت  وبالفعل  مر�شح.  طالب   700

�لعلوم  ود�ر  و�لهند�شة  و�لآد�ب  و�لتجارة  �لطب  منها  �لكليات 

مب�شاركة  �لنتخابات  متت  وقد  �لقاهرة،  جامعة  يف  وغريها 

�لنتخابات  يف  بامل�شاركة  قورنت  ما  �إذ�  خا�شة  جيدة،  طالبية 

�لطالب  قام  ذلك  وبعد  �جلامعة،  �إد�رة  جتريها  �لتي  �لر�شمية 

�لفائزون من كل �لكليات بت�شكيل جمل�س �حتاد �جلامعة عن طريق 

�لنتخاب فيما بينهم، وذلك يف خم�شة منا�شب ت�شكل جمل�س �حتاد 

جامعة �لقاهرة هي: �لأمني، و�أمني م�شاعد �أول وثاٍن و�شكرتري 

�لحتاد و�أمني �ل�شندوق )4 منا�شب لطالب �لإخو�ن ومن�شب 

للطالب �ل�شرت�كيني(، وقد مت هذ� �لت�شكيل علنا �أمام قبة جامعة 
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للتيار�ت  معظمهم  ينتمي  �لطالب  من  عدد  وبح�شور  �لقاهرة، 

�ل�شيا�شية �مل�شاركة يف �لنتخابات )وعلى ر�أ�شها �لإخو�ن( و�لقليل 

من طالب �جلامعة غري �مل�شي�شني �لذين حاولو� متابعة ما يحدث 

مبنطق �مل�شاندة �أو �لف�شول.

 ويف �لعام �لتايل تكرر �ل�شيناريو نف�شه، ولكن تلك �ملرة كان 

يف ظل �شجة �إعالمية �أكرب، ويف �لوقت ذ�ته ت�شييق �أمني �أكرب، 

ف�شهد هذ� �لعام رد فعل من قبل �إد�رة �جلامعة و�لأمن �أكرث عنفا، 

االآخر،  البع�ض  واعتقال  الطالب،  بع�ض  ف�شل  حد  اإىل  و�شل 

وقوات  الطالب  بني  حدثت  التي  اال�شتباكات  اإىل  باالإ�شافة  هذا 

�لأمن يف عدد من كليات جامعة �لقاهرة، وغريها من �جلامعات 

�لأخرى. 

االحتادات الطالبية بعد ثورة يناير:

مكا�شب  �نتز�ع  �أهمية  �لطالب  �أدرك  مبا�رشة  �لثورة  عقب 

الطالبي  للن�شاط  املنظمة  الطالبية  الالئحة  بتغيري  متعلقة  فورية 

�أغ�شط�س  من  بد�أت  �لتي  �ملعركة  وهي  �لطالبية.  و�لحتاد�ت 

2011 مع ت�شكيل �لحتاد �لعام لطالب م�رش، ممثال لحتاد�ت 

طالب جامعات �جلمهورية، و�نتهت يف يناير 2012 مع �إقر�ر 

و�لتي �شاغها  �لآن،  �ل�شارية  بن�شختها  �جلديدة  �لطالبية  �لالئحة 

�لطالب باأنف�شهم )ب�شكل رئي�شي من خالل �لحتاد �لعام لطالب 

م�رش �آنذ�ك(. 
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رئي�شيا  مك�شبا  �لطالب  قبل  من  �لالئحة و�شياغتها  تغيري  يعد 

ل ميكن جتاهله، لكن ظل هناك عدد من �مل�شكالت �لرئي�شية يف 

مر  و�لذي  �إقر�رها،  مب�شار  يتعلق  فيما  �شو�ء  �جلديدة،  �لالئحة 

وحماولة  تكتمل،  مل  اأوىل  حماولة  �شهدت  امل�شكالت  من  بعدد 

�لإخو�ن  بني طالب  حاد  �نق�شام طالبي  �كتملت يف ظل  �أخرى 

وطالب  �آنذ�ك،  م�رش  طالب  �حتاد  على  �مل�شيطرين  �مل�شلمني 

ف�شاحب  �مل�شتقلني.  و�لطالب  �لأخرى  �ل�شيا�شية  �لتيار�ت 

�شيا�شي و�حد،  �جتاه  �شيطرة  �لالئحة جدل عنيف حول �رشعية 

�ملختلفة.  �لطالبية  و�لجتاهات  للقطاعات  �لكايف  �لتمثيل  وعدم 

هذا باالإ�شافة اإىل عدد من امل�شكالت يف م�شمون الالئحة الطالبية 

�لوحيد  �ل�رشعي  �لكيان  هو  �لطالب  �حتاد  �عتبار  �أبرزها  كان 

�لطالبي  �لعمل  �أ�شكال  للت�شييق على  �إ�شارة  للطالب، يف  �ملمثل 

�لأخرى �لتي تتم خارج �إطار �لحتاد، فيما يعد تعار�شا فجا مع 

مبادئ حرية �لتنظيم و�لتعبري وحرية �لعمل �لطالبي. 

وكانت �ل�شلبية �لثانية �لكربى هي �إعطاء �حتاد �لطالب دور� 

رقابيا على �شائر �لأن�شطة �لطالبية �لأخرى، و�إعطاءه حق منع 

)غري  �جلامعية  و�لقيم  لالأعر�ف  خمالفتها  حالة  يف  �لأن�شطة  تلك 

و��شحة �لتحديد)6(،وهو ما يعد �أمر� خطري�، خا�شة يف ظل حالة 

ما ز�ل  و�لذي  �جلامعات  �حلادث يف  �ل�شيا�شي  و�ل�شحن  �لنق�شام 

�لتي  �لالئحة  فقد كانت  فيه  �شك  �لآن. ولكن مما ل  م�شتمر� حتى 

�شدرت يف يناير 2013 نقلة نوعية يف تاريخ �حلر�ك �لطالبي، 

ولكنها مازالت حتتاج اإىل مزيد من التح�شني والتطوير يف امل�شتقبل. 

)6(http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2013/01/afte001-20-01-2013.pdf
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اأهم القيود على ا�ضتقالل اجلامعات 
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1- التدخالت االأمنية

كانت �لتدخالت �لأمنية يف �جلامعات �مل�رشية قبل �لثورة �أحد 

�ملعوقات �لأ�شا�شية ل�شتقالل �جلامعات ب�شكل عام، وحلرية �لعمل 

�لطالبي ب�شكل خا�س، كما كانت �ملو�شوع �لذي حاز �لهتمام 

و�حلقوقيني  و�لطالب  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  قبل  من  �لأكرب 

على  �ل�شد�رة  موقع  فاحتلت  �جلامعات،  با�شتقالل  �ملعنيني 

�جلامعات  با�شتقالل  �ملعنية  و�ملجموعات  �حلركات  معظم  �أجندة 

و�حلريات �لأكادميية �أو �ملعنية باحلقوق و�حلريات �لطالبية.

بها  يقوم  فردية  جتاوز�ت  جمرد  �لتدخالت  تلك  تكن  ومل 

مبثابة  كانت  ولكنها  اجلامعي،  احلر�ض  اأفراد  اأو  االأمن  �شباط 

تلك  و�شملت  �جلامعة.  �أ�شو�ر  د�خل  �لطبيعي  �لعمل  روتني 

مثل  و�لثقافية،  �لأكادميية  �لفعاليات  يف  �لتحكم  �لتدخالت 

فيها دعوة �شيوف من خارج  تتم  �لتي  �أو �ملحا�رش�ت  �لندو�ت 

�جلامعة، و�لتي كان من حق �لأمن �لعرت��س على مو�شوعها 

�لعلمية  �لأبحاث  بع�س  يف  يتدخل  �لأمن  كان  كما  �شيوفها.  �أو 

تعيني  يف  ويتدخل  ميد�نية،  بيانات  �أو  معلومات  بجمع  �ملرتبطة 

مرحب  غري  �شيا�شية  �نتماء�ت  لهم  من  تعيني  ويوقف  �ملعيدين، 

�شفر  على  �لعرت��س  �أو  �ملو�فقة  حق  وميتلك  �جلامعة،  يف  بها 
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�أع�شاء هيئة �لتدري�س، كما يتدخل باأ�شكال �أقل مبا�رشة يف حركة 

يف  مبا�رشة  �أكرث  وب�شكل  �لأكادميي،  �ل�شلك  د�خل  �لرتقيات 

�ملنا�شب �لإد�رية. �كت�شب �لأمن تلك �ل�شطوة �لعالية على مدى 

�أو�خر  �مل�رشية يف  �جلامعات  منذ دخوله  يقرب من30 عاما  ما 

�أدخل  �لذي  بالتعديل   1984 عام  وجوده  وتقنينا  �ل�شبعينيات، 

�أمن  وحد�ت  �إن�شاء  على  ون�س  �جلامعات،  تنظيم  قانون  على 

�لهدف  وكان  �أمنها.  وحتفظ  �جلامعة  من�شاآت  حماية  على  تعمل 

الطالب  ن�شاط  مراقبة  يف  يتمثل  �شيا�شيا،  هدفا  بالطبع  االأ�شا�شي 

�ملعار�شني  و�لأفر�د  �ملجموعات  وقمع  �لتدري�س  هيئة  و�أع�شاء 

يتجاوز حتى  �لأمن  تدخل  �أ�شبح  �لوقت  ولكن مبرور  �شيا�شيا، 

ت�شييق املجال ال�شيا�شي اإىل التدخل يف اأدق ال�شئون االأكادميية. 
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ومن �أمثلة �لتدخالت �لأمنية �ل�شائعة �أنذ�ك:

- التدخالت يف الأن�شطة الأكادميية: مثل رف�س �لأمن دخول 

بع�س �ل�شيوف �لذي تتم دعوتهم من قبل �أع�شاء هيئة �لتدري�س 

�أو �لطالب لإلقاء حما�رش�ت �أو �مل�شاركة يف ندو�ت، حيث �إن 

دعوة �أي �شيف من خارج �جلامعة تتطلب �حل�شول على مو�فقة 

�أمنية، حتى لو كانت تلك �لدعوة متعلقة ب�شاأن �أكادميي بحت كاإلقاء 

حما�رشة علمية، �أو �ل�شرت�ك يف ندوة ثقافية �أو غري ذلك، ومن 

�لأمثلة �مل�شهورة قبل �لثورة ما حدث مع �لإعالمي حمدي قنديل 

و�لأديب  �لقاهرة،  �ل�شيا�شية، جامعة  و�لعلوم  �لقت�شاد  كلية  يف 

بهاء طاهر يف كلية �لآد�ب، جامعة عني �شم�س، و�لدكتور حممد 

�شعيد رم�شان �لبوطي )مفكر �إ�شالمي �شوري( يف كلية �لقت�شاد 

و�لعلوم �ل�شيا�شية، جامعة �لقاهرة)7(. هذ� بالتاأكيد غري �ملحاولت 

�لتي ل تاأخذ مثل هذ� �ل�شيت �لإعالمي، �أو �لتي يتم فيها �إجها�س 

�ملحاولة من �لبد�ية عندما يتوجه �لطالب للق�شم �أو �لكلية بغر�س 

من  خوفا  �لإد�رة  قبل  من  بالرف�س  فيقابلون  ما  �شيف  دعوة 

�مل�شكالت �لأمنية.

�مل�شكالت  �أهم  �أحد  �لعلمي  �لبحث  يف  �لأمن  تدخل  مثَّل  رمبا 

يف  �لعلمي  �لبحث  وتقدم  م�شار  على  مبا�رش  ب�شكل  توؤثر  �لتي 

يتم  �أحدهما  �شكلني،  �لتدخل  هذ�  ياأخذ  �أن  �ملمكن  ومن  م�رش، 

مو�فقة  على  �حل�شول  �لباحث  من  يطلب  كاأن  مبا�رشة  ب�شورة 

�أمنية، خا�شة �إذ� كان �لبحث يرتبط من قريب �أو بعيد باأمور قد 

يكون فيها �شبهه �شيا�شية، �أو كان �لبحث ي�شرتك فيه جهات �أجنبية 

)7( جمموعة �لعمل من �أجل ��شتقالل �جلامعة« 9 مار�س« و�قع �لتدخالت 

�لأمنية يف �جلامعات �مل�رشية، 2004.
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)وهنا يطلب مو�فقة �أمنية ر�شمية(، �أما عن �أ�شكال �لتدخالت غري 

�ملبا�رشة فاإنها عادة ما تكون عن طريق �إيقاف �لأبحاث وهي يف 

�إكمالها،  �إد�رية حتول دون  �أو فر�س معوقات  �لتنفيذ،  مرحلة 

وقد ي�شل االأمر يف بع�ض االأحيان اإىل االت�شال بالباحث تليفونيا 

�أو ��شتدعائه يف مقار �أمن �لدولة، بحجة رغبة �جلهات �لأمنية يف 

معرفة تفا�شيل عن �لبحث.

حالت  يف  للخارج:  والبعثات  املعيدين  تعيني  يف  -التدخالت 

لأ�شباب  تعيينه(  وقف  )�أو  ما  بكلية  معيد  تعيني  رف�س  مت  عدة 

�أمنية، ويف عدد كبري من تلك �حلالت كانت �جلامعة قد ��شدرت 

قر�ر� بتعيني طالب كمعيد )باعتباره �لأول على دفعته( ثم تتوقف 

�أمنية.  �أن هذ� �لطالب يثري �عرت��شات  �لتعيني ب�شبب  �إجر�ء�ت 

باعتبارها  ر�شمي  ب�شكل  مفرو�شة  �لتدخالت  تلك  و�أ�شبحت 

مبلء  �ملر�شح  �ملعيد  يقوم  حيث  �لتعيني،  �إجر�ء�ت  من  جزًء� 

��شتمار�ت تعرف بـ »��شتمارة ��شتطالع ر�أي �لأمن«، ويبعث 

اأمن  �شمنها  من  خمتلفة  اأمنية  جهات  خم�ض  اإىل  اال�شتمارة  بتلك 

�لدولة )كما كان يعرف يف ذلك �حلني(، ول يت�شلم �لطالب مهام 

وظيفته �إل بعد و�شول رد �لأمن بالقبول، �أما يف حالة �لرف�س 

فال يكون اأمام الطالب اإال اأن يلجاأ لو�شائل ال�شغط االأدبي اأو اإىل 

�لجر�ء�ت �لقانونية و�لتي رمبا تاأخذ عدة �أعو�م، �أو �أن ي�شت�شلم 

ويبحث عن عمل �آخر. و�ل�شيء ذ�ته يحدث عند تر�شيح �أع�شاء 

هيئة �لتدري�س لل�شفر يف �لبعثات �لعلمية، �أو حتى �ل�شفر �لق�شري 

حل�شور موؤمتر�ت خارج م�رش حيث يقوم ع�شو هيئة �لتدري�س 

�لأمن  وميلك  �لأمن«،  ر�أي  »��شتطالع  ذ�تها  �ل�شتمارة  مبلء 

�ل�شلطة ذ�تها؛ يف �ملو�فقة �أو �لرف�س.
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�ملجالت  �أحد  كان  اجلامعية:  املدينة  يف  الطالب  -ت�شكني 

�لطالب  ت�شكني  هي  باجلامعات  �لأمن  بها  يتدخل  �لتي  �لآخرى 

�ملغرتبني يف �ملدن �جلامعية، و�لذي كان ل يتم قبل مرور �شهر، 

�إد�رة  �نتظار  يف  �لدر��شي،  �لعام  بد�ية  من  �شهرين  و�أحيانا 

بع�س  �لطالب. ويف  ت�شكني  على  �لأمن  مو�فقة  �جلامعة ورود 

لأ�شباب  �لطالب  �أحد  ت�شكني  على  �لعرت��س  يتم  كان  �لأحيان 

�لطالب  �شكن  تفتي�س  �لأحيان  بع�س  يف  يتم  كان  كما  �أمنية، 

و�أحيانا  �شيا�شية،  ملجموعات  �نتمائهم  يف  و�مل�شتبه  �ملعار�شني، 

طردهم من �ملدينة يف منت�شف �لعام �لدر��شي �إذ� �كت�شف تورطهم 

يف �أن�شطة لها �أبعاد �شيا�شية.

 التدخالت يف الأن�شطة الطالبية: كنا ذكرنا يف �جلزء �خلا�س 

ا�شتقالل ووجود  االأول دون  العائق  اأن  الطالبي  الن�شاط  بواقع 

الكاملة،  االأمنية  ال�شيطرة  هو  اجلامعة  يف  حقيقي  طالبي  ن�شاط 

االأ�شا�شي  ال�شبب  اأن  اإىل  اأ�رشنا  اإذا  اأكرب  معنى  هذا  يحمل  ورمبا 

�لذي دخلت له �لأجهزة �لأمنية- بكل تلك �لقوة- �أ�شو�ر �جلامعة 

ال�شيا�شي  الن�شاط  وخا�شة  الطالبي،  الن�شاط  على  ال�شيطرة  هو 

منه، وعلى �لأخ�س بعد �أحد�ث يناير 1977 )�نتفا�شة �خلبز(، 

و�شعت  �للحظة  تلك  ومن  فيها.  وت�شببو�  �لطالب  قادها  و�لتي 

و�أجهزتها  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  �أجندة  على  مكثف  ب�شكل  �جلامعة 

يظل  �أن  يجب  حمتمال  وخ�شما  خطر�  متثل  باعتبارها  �لأمنية، 

د�ئما حتت �ملر�قبة و �ل�شيطرة.

اأ�شكال التدخالت االأمنية، مثل  وقد متت االإ�شارة اإىل بع�ض 

عدم موافقة االأمن على ت�شجيل اأ�رش ن�شاط بعينها لوجود ع�شو بها 
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يقع يف د�ئرة �ل�شك �أو �لتهام، �أو م�شادرة معر�س طالبي �أو 

جملة حائط، �أو منع عر�س م�رشحي يحتوى على نقد �شيا�شي. 

هذا باالإ�شافة اإىل التاريخ الطويل للتدخل يف االنتخابات الطالبية 

عن طريق �شطب و��شتبعاد �ملر�شحني �ملعار�شني.

تتم  �لطالبية  �لأن�شطة  على  �لأمن  �شيطرة  كانت  ما  و�أحيانا 

ما  �آخرى  و�أحيانا  �لكلية،  موظفي  خالل  من  مبا�رش  غري  ب�شكل 

�لتحقيق  �أو  كلياتهم  د�خل  �لطالب  كمهاجمة  �لعلن  يف  تتم  كانت 

�إد�رية  تاأديب  �أو حتويلهم ملجال�س  معهم د�خل مكاتب �حلر�س، 

بالعتماد على مذكر�ت �أمنية، و�أحيانا ما كانت ت�شل للتهديد �أو 

�لعتقال. 

والعتقال(: رمبا ل  املظاهرات   ( الطالب  على  العتداءات   -

تزيد تلك �لنقطة عن �أنها متثل م�شتوى �أعنف من �لتدخل �لأمنى 

يف  الطالبي  الن�شاط  مع  التعامل  كان  فاإذا  الطالبي،  الن�شاط  يف 

�أخرى  كثرية  �أحيان  يف  فاإنه  �ملنع،  �أو  بالقمع  يتم  �لعادية  �لأيام 

بالعنف  يكون  و�لتظاهر�ت-  �لحتجاجات  �أيام  يف  -خا�شة 

�جلامعي،  �حلرم  د�خل  �ملياه  وخر�طيم  �لغاز  قنابل  و��شتخد�م 

و�شحل �لطالب �أمام �أ�شو�ر �جلامعة ويف �ل�شو�رع �ملحيطة بها، 

مكاتب  اإىل  الطالب  ا�شتدعاء  اإىل  ي�شل  كان  اأخرى  اأحيان  ويف 

وتهديد  وتهديدهم  معهم  للتحقيق  �لدولة  �أمن  مقار  �أو  �حلر�س 

ذويهم، حتى ي�شل االأمر اإىل اعتقالهم.
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�لتز�م  �إما  �لأحيان  �أغلب  يف  �جلامعة  �إد�رة  موقف  وكان 

طريق  عن  �لطالب  عقاب  يف  و�مل�شاعدة  �مل�شاركة  �أو  �ل�شمت، 

اإجراءات اإدارية تع�شفية، تبداأ باإحالتهم اإىل التحقيق ومتر باالإنذار 

بالف�شل، �أو �لف�شل �لنهائي.

�أحد�ث  كانت  التدري�س:  هيئة  اأع�شاء  على  العتداءات   -

بال�شب و�ل�رشب د�خل  �لتدري�س  �أع�شاء هيئة  �لعتد�ء�ت على 

م�شهد  �عتاد  ملن  بالن�شبة  حتى  �شادمة  �جلامعي  �حلرم  �أ�شو�ر 

قام  نوعها  �شابقة من  ففي عدة حو�دث  �لطالب،  �لعتد�ء على 

�شباط اأمن الدولة بالتعدى على اأحد اأع�شاء هيئة التدري�ض بال�شب 

باألفاظ خارجة، ويف مر�ت �أخرى بال�رشب ومتزيق �ملالب�س، 

كان �أ�شهرها �لعتد�ء على �أ�شتاذ م�شاعد بكلية �لآد�ب جامعة عني 

�إعالمية �شخمة،  و�لذي �شاحبه �شجة  �شم�س يف عام 2004، 

تواطوؤ كامل  التدري�ض، و�شط  اأع�شاء هيئة  اأو�شاط  وغ�شب يف 

من �إد�رة �لكلية و�جلامعة �آنذ�ك مع �شابط �أمن �لدولة، و�شغطها 

على ع�شو هيئة �لتدري�س من �أجل �شحب �شكاو�ه.)8( 

�لتدري�س  �أع�شاء هيئة  فيه على  �آخر مت �لعتد�ء  ويف حادث 

د�خل حرم �جلامعة، بعد �نتز�ع �حلكم �لق�شائي بخروج �حلر�س 

�أجل  من  �لعمل  جمموعة  نظمت  حيث  �لد�خلية،  لوز�رة  �لتابع 

��شتقالل �جلامعة )9 مار�س( فعالية يف نوفرب 2010 بجامعة عني 

�شم�س يف حماولة للتعبئة من �أجل تنفيذ �حلكم عن طريق توزيعه 

�لتدري�س،  هيئة  و�أع�شاء  �لطالب  على  �جلامعة  حرم  د�خل 

(8)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FsmnAE
4AofkJ:manalaa.net/book/export/html/211+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=
eg&client=firefox-a
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وهو ما �نتهي بالعتد�ء عليهم من قبل بلطجية -معروفة �شلتهم 

من  وم�شمع  مر�أى  على  �لبي�شاء  و�لأ�شلحة  بال�رشب  بالأمن- 

�إدر�ة �لكلية وقو�ت �ل�رشطة.)9(

2- القيود املجتمعية واخلارجية على ا�ضتقالل اجلامعات

�جلامعة  ��شتقالل  �أمام  �لوحيد  �ملعوق  �لأمنية  �لقيود  متثل  ل 

يعني  �جلامعة  ��شتقالل  �أن  ذكرنا  فكما  �لعلمي.  �لبحث  وحرية 

�لقيود  من  وجزء  �لدولة،  و�شلطات  �أجهزة  كل  عن  �ل�شتقالل 

�شغوط  نتيجة  مبا�رشة  غري  ب�شورة  يتم  اجلامعة  على  تتم  التي 

جمتمعية، اأحيانا ما تتحول اإىل ممار�شات مبا�رشة تتخذها اجلامعة 

و�إد�رتها �إر�شاًء لقوى �جتماعية �أو دينية خارجية. 

وكانت �لق�شية �لأ�شهر يف تاريخ �جلامعة �مل�رشية، و�ملرتبطة 

بكتاب �ل�شعر �جلاهلي لطه ح�شني مثال و��شحا على ذلك، و�لتي 

اأدت اإىل قرار الوزارة بعزله من من�شبه كعميد الآداب القاهرة 

وتتهمه  ح�شني  طه  تهاجم  جمتمعية  �شغوط  بعد   ،1932 عام 

�جلامعة  رئي�س  �ل�شيد«  لطفي  »�أحمد  �عتربه  ما  وهو  بالإحلاد، 

�آنذ�ك تعدى� �شارخا على ��شتقالل �جلامعة، فقدم ��شتقالته، ثم 

�آخرى بعدها بعد �لتفاق على تعديل قانون �جلامعات  عاد مرة 

مبا يح�شن �لأ�شاتذة من �لتدخل �خلارجي.)10( 

(9) http://www.youtube.com/watch?v=kjXVUmZoqRQ

10 طلعت ر�شو�ن، مار�س 1923 و��شتقالل �جلامعة، جملة �لدميوقر�طية، 

�شبتمرب 2013.
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»ن�رش  ق�شية  يف  م�شابها  دور�  �أي�شا  �لدينية  �ملوؤ�ش�شة  ولعبت 

و�لذي  �لقاهرة،  باآد�ب  �لعربي  �لأدب  �أ�شتاذ  زيد«  �أبو  حامد 

��شتخدم معه �شالح �لتكفري لالعتد�ء على حريته �لأكادميية، ومت 

بالفعل ��شتبعاده من �جلامعة. 

وهناك �لعديد من �حلالت �لأخرى �لأقل حدة و�لتي تدخل 

�ملجتمع  حريات  �نتهاك  فيها  يتم  �ليومية،  �ملمار�شة  �إطار  يف 

�لأكادميي من خالل و�شع قيود خارجية عليه، بدعوى �حلفاظ 

على قيم �ملجتمع �أو تقاليده �أو ثو�بته، �أو �أمنه و�شالمه �لجتماعي. 

و�لتي تعد كلها م�شطلحات ف�شفا�شة غري معرفة، ل متت ب�شلة 

و�لن�رش  و�لبحث  �لتدري�س  بحرية  �ملرتبطة  �لأكادميية  للمعايري 

�لعلمي. وقد مثلت تلك �لقيود )و�لتي هي جزء من مناخ �جتماعي 

عام( عائقا كبريا على العمل االأكادميي، و�شل اإىل درجة فر�ض 

�أنف�شهم خوفا  �لتدري�س على  هيئة  �أع�شاء  ِقَبل  �لذ�تية من  �لرقابة 

من �لوقوع حتت طائلة �لرف�س �ملجتمعي.

3- القيود القانونية

بقدر  تف�شيلي  قانوين  ا�شتعرا�ض  اإىل  اجلزء  هذا  يهدف  ال 

املنظم  القانوين  االإطار  م�شكالت  اأهم  ا�شتعرا�ض  اإىل  يهدف  ما 

للجامعة، فيما يتعلق بالطالب. 



81

- نظام تاأديب الطالب:

يعد النظام التاأديبي اأحد اأهم معوقات حرية الن�شاط الطالبي، 

وخا�شة يف ظل وجود عقوبات تاأديبية مرتبطة بحرية �لتعبري، 

يتم ��شتخدمها لت�شييق �ملجال على �لطالب. 

فن�شت �ملو�د من 123 وحتى 129 من قانون تنظيم �جلامعات 

خمالفة  فيها  �لطالب  �شلوك  يعد  �لتي  �حلالت  1972على  ل�شنة 

�إخالل  تاأديبية كل  �أنه »يعترب خمالفة  تاأديبية، حيث ن�شت على 

بالقو�نني و�للو�ئح �جلامعية وعلى �لأخ�س: 

�لأعمال �ملخلة بنظام �لكلية �أو �ملن�شاآت �جلامعية.- 1

�أو �لمتناع �ملدبر عن - 2 �أو �لتحري�س عليه،  تعطيل �لدر��شة 

ح�شور �لدرو�س و�ملحا�رش�ت و�لأعمال �جلامعية �لأخرى 

�لتي تق�شي �للو�ئح باملو�ظبة عليها.

�ل�شري - 3 �أو خمل بح�شن  كل فعل يتنافى مع �ل�رشف و�لكر�مة 

و�ل�شلوك د�خل �جلامعة �أو خارجها.

فيها دون - 4 �ل�شرت�ك  �أو  للجمعيات د�خل �جلامعة  تنظيم  كل 

ترخي�س �شابق من �ل�شلطات �جلامعية �ملخت�شة.

�شورة - 5 باأي  حائط  جر�ئد  �إ�شد�ر  �أو  �لن�رش�ت  توزيع 

من  �شابق  ترخي�س  دون  توقيعات  جمع  �أو  بالكليات، 

�ل�شلطات �جلامعية �ملخت�شة.

�لعت�شام د�خل �ملباين �جلامعية، �أو �ل�شرت�ك يف مظاهر�ت - 6

خمالفة للنظام �لعام �أو �لآد�ب. 
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وغري  عامة  مفاهيم  ��شتخدمت  �أنها  �ملو�د  تلك  من  ويالحظ 

�جلامعية،  �لتقاليد  مثل  متنوعة،  باأ�شكال  تاأويلها  ميكن  من�شبطة 

�ل�شري  ح�شن  �لكر�مة،  �ل�رشف،  �لآد�ب،  �لعام،  �لنظام 

وت�شعه  �لطالبي،  �لعمل  �أ�شكال  كل  متنع  �أنها  كما  و�ل�شلوك. 

د�خل �إطار �ملخالفات �لتاأديبية، وحددت �لعقوبات �لتاأديبية �لتي 

�لتنبيه  من  تبد�أ  و�لتي  �ملخالفات  تلك  مبثل  يقوم  من  على  توقع 

�ل�شفهي �أو كتابة، وتتدرج لتنتهي بالف�شل �لنهائي من �جلامعة، 

وتبليغ قرار الف�شل اإىل اجلامعات االأخرى، ويرتتب على ذلك- 

االمتحانات يف  اإىل  التقدم  اأو  للقيد  الطالب  طبعا- عدم �شالحية 

لتقدير  طبقا  �لعقوبة  وترتك  �لعربية،  م�رش  جمهورية  جامعات 

�شلطة �لتحقيق، �لتي �أحيانا ما تت�شدد يف �لعقوبات لأ�شباب �شيا�شية 

�أو فكرية ل ترتبط مب�شتوى �ملخالفة �ملرتبكة.

الالئحة الطالبية لعام 2012

قر�ر�  �لعايل  �لتعليم  وزير  �أ�شدر   2012 فرب�ير   18 يف 

باإقر�ر �لالئحة �لطالبية �جلديدة، بعد عام من �جلدل حول م�شار 

�إ�شد�ر �لالئحة، وبعد �رش�ع �شيا�شي عنيف بني طالب �لإخو�ن 

�مل�شلمني وطالب �لتيار�ت �ل�شيا�شية �لأخرى )كما �شبق �أن �أ�رشنا 

يف جزء �لحتاد�ت �لطالبية(. 

وحتتوى �لالئحة على من �لإيجابيات و�ل�شلبيات �لتي نعر�س 

لها ب�شكل خمت�رش فيما يلي: 
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اأ( اأهم الإيجابيات يف لئحة 2012: 

1 . 79 لئحة  منذ  االأوىل  للمرة  �ل�شيا�شي  الن�شاط  جلنة  عودة 

�أعادت �لالئحة يف مادتها رقم )322( جلنة الن�شاط ال�شيا�شي 

�لأن�شطة  على  �لعمل  للطالب  تتيح  و�لتي  �جلامعة،  د�خل 

�ل�شيا�شية �ملختلفة، من خالل �حتاد �لطالب.

حق �لطالب يف �حتاد طالبي منتخب: كانت �لالئحة �ل�شادرة . 2

عام 2007 تعطي �حلق لعميد �لكلية يف تعيني �لحتاد يف حالة 

عدم و�شول ن�شبة امل�شاركة يف انتخابه اإىل الن�شاب القانوين، 

و�لتي كانت 20% يف جولة االإعادة، وهو ما كان يوؤدي اإىل 

تعيني �لحتاد�ت �لطالبية يف كثري من �لأحيان، خا�شة مع 

�نخفا�س ن�شب �لإقبال على �لنتخابات، وكان �آحد �ملد�خل 

�لحتاد�ت  على  �لإدر�ة  خاللها  من  ت�شيطر  �لتي  �لأ�شا�شية 

وجعلت  �لبند،  هذ�   2012 لئحة  �ألغت  وقد  هذ�  �لطالبية، 

ت�شكيل �لحتاد يتم باأى ن�شبة ت�شويت يف جولة �لإعادة.

عودة . 3 على   )328( �ملادة  ن�شت  م�رش:  طالب  �حتاد  عودة 

يف  �لطالب  رغبة  عن  يعرب  ما  وهو  م�رش،  طالب  �حتاد 

�لطالبية  �لحتاد�ت  مو�قف  عن  يعرب  موحد  كيان  وجود 

باجلامعات �مل�رشية، وميثل �لطالب �أمام �لدولة �مل�رشية، 

�لطالب.  عن  �ملعربة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  ب�شالحيات  ويتمتع 

ومن �جلدير بالذكر �أن هذ� �لتعديل جاء بعد �شغط �لطالب 

عقب ثورة يناير مبا�رشة من �أجل عودة �حتاد طالب م�رش 

بالفعل يف خو�س عدد من  �مللغي بالئحة 79، و�لذى جنح 

مثل  مبا�رشة،  �لطالبي  بال�شاأن  �ملتعلقة  تلك  �شو�ء  �ملعارك، 
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�ملتعلقة  �لآخرى  �لأمور  �أو  �لالئحة،  �إقر�ر  على  �لتفاو�س 

ممثل  �ختيار  مثل  �لعام،  �ل�شاأن  ق�شايا  يف  �لطالب  بتمثيل 

للطالب يف جمل�س �ل�شعب �أو جلنة �إعد�د �لد�شتور. 

�ملادة . 4 �نتخابات �لحتاد�ت �لطالبية: ن�شت  �ملر�قبة على 

لالإ�رش�ف  جلان  وجود  على  �لإد�رية  �لالئحة  من   )4(

طالب  من  تت�شكل  و�جلامعة  �لكليات  �نتخابات  على 

من  خم�شة  �لتايل:  �لنحو  على  تدري�س  هيئة  و�أع�شاء 

طالب  وع�رشة  معاونيهم،  �أو  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء 

تلك  وتعترب  �أق�شى.  كحد  طالبا  وع�رشين  �أدنى  كحد 

�مل�شافة  �ملو�د  بها  جاءت  �لتي  �ل�شمانات  �أهم  من  �ملو�د 

مبقرتح �لالئحة �لطالبية �جلديدة ل�شمانة نز�هة �نتخابات 

�لحتاد�ت �لطالبية، هذ� عو�شا عن �شمان حق �لطالب 

يف �مل�شاركة، و�إر�شاء لقو�عد �ل�شفافية و�ملر�قبة �لطالبية 

مد�ر  على  تفتقدها  كانت  �لتي  �مل�رشية  �جلامعات  د�خل 

�شنو�ت طو�ل.

ب( اأهم ال�شلبيات يف لئحة 2012: 

مقرتح - 1 و�ملو�فقة: عدل  �لإخطار  بني  �لطالبية  �لأن�شطة 

ن�شاط طالبي من  اأي  اإقامة  الطالبية اجلديدة �رشط  الالئحة 

املوافقة اإىل وجوب اإخطار جمل�ض احتاد الطالب قبل اإقامته 

�لأخرى.  �لأن�شطة  مع  للتن�شيق  �أيام   5 عن  تقل  ل  مبدة 

�إقامة  �لثلثني رف�س  باأغلبية  �لحتاد  ملجل�س  و�أعطى رخ�شة 
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اأي ن�شاط يف حاله خمالفته التقاليد واالأعراف اجلامعية، مع 

اإبالغ اإدارة الكلية اأو اجلامعة التخاذ ما يلزم الإيقاف الن�شاط، 

�لالئحة.تتمثل خطورة هذه  للمادة )331( من مقرتح  وفقًا 

�ملادة ب�شكل رئي�شي يف �أنها نقلت �لدور �لرقابي على �لأن�شطة 

الطالبية من اإدراة اجلامعة، اإىل احتاد الطالب، وهو ما يعد 

�إ�شكالية كبرية خا�شة يف ظل �رش�ع �شيا�شي وفكري يجعل 

�أنها مل حتدد معني  حيادية �حتاد �لطالب بال �شمانات، كما 

القيم والتقاليد اجلامعية التي ميكن اأن يتعار�ض ن�شاط طالبي 

لإيقافه.  �لتدخل  �لحتاد  حق  من  ي�شبح  وبالتايل  معها، 

�ملادة تعار�شا و��شحا مع مبادئ حرية  ت�شكل هذه  وبالتايل 

التعبري وحرية التنظيم وحرية الن�شاط الطالبي. 

 حق �لطالب يف تنظيم �أنف�شهم وحقهم يف �لرت�شيح و�لنتخاب: - 2

�لطالبية �جلديدة  �لالئحة  �ملو�د يف مقرتح  حتتوي ن�شو�س 

�ملادة  �لقدمية.  �لالئحة  �إ�شكاليات  نف�س  تعيد�ن  مادتني  على 

بخ�شو�س  �لطالبية، و�لثانية  �لحتاد�ت  بتعريف  �خلا�شة 

على  الالئحة  من  االأوىل  املادة  وتن�ض  االحتادات،  ت�شكيل 

�أن “�لحتاد�ت �لطالبية باجلامعات �مل�رشية هي �لتنظيمات 

�ل�رشعية �ملمثلة لطالب �لكليات و�ملعاهد و�جلامعات �مل�رشية 

وميار�شون من خاللها كافة �لأن�شطة �لطالبية وهي ممثلهم 

ب�شكل حا�شم  �ملادة  وتقيد هذه  �ملعنية”.  �أمام �جلهات  �لوحيد 

ما  حالة  يف  بديلة  طالبية  تنظيمات  ت�شكيل  يف  �لطالب  حق 

ر�أو� �أن �حتاد �لطالب ل ميثلهم �أو ل يعرب عن م�شاحلهم، 
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وهو ما يتعار�س بالطبع مع جوهر �حلق يف �لتنظيم.)11( 

�إيجابيا  تطور�  �حلالية  �لطالبية  �لالئحة  تعد  عام  وب�شكل 

يف  �لو�شع  مع  وخا�شة  �لطالبي،  �لعمل  وحرية  ��شتقاللية  يف 

باأنف�شهم،  �لالئحة  �شياغة  يف  �لطالب  حق  �أر�شت  �أنها  �لعتبار 

�شاأنا طالبيا  باعتبارها  �مل�شاهمة يف �شياغتها،  تقدير  �أقل  �أو على 

خا�شا. كما �أنها حتتوى على عدد من �ملو�د �لإيجايبة كما عر�شنا 

وحرية  �لتنظيم  حرية  �إطالق  �أن  �إل  �ل�شابقة،  باللو�ئح  باملقارنة 

يف  �ملمثلني  غري  للطالب  حتى  �لطالبي  �لعمل  وحرية  �لتعبري 

�لرقابة  مبد�أ  �أن  كما  منقو�شا ومقيد�،  حقا  �لطالب لز�ل  �حتاد 

على �لأن�شطة ماز�ل �شلبية كربى، خا�شة مع عدم و�شع معايري 

و��شحة ل�شكل هذه �لرقابة �أو معايريها. 

تعديل  حول  �لآن  �لطالب  بني  مطروحا  �جلدل  وماز�ل 

بع�س بنود �لالئحة. و�ل�شغط �لطالبي وحده من قاعدة عري�شة 

من �لطالب قادر على تعلية �شقف �حلريات و�حلقوق �لطالبية، 

وخلق �أفق جديد للدفاع عن م�شاحلهم �ملبا�رشة. 

با�شتقالل  �ملتعلقة  �ملختلفة  �جلو�نب  من  عدد  عن  هذ�  كان 

يحتل  ملاذ�  مطروح:  �أخري  �شوؤ�ل  فهناك  �لنهاية  ويف  �جلامعة، 

��شتقالل �جلامعة كل تلك �لأهمية؟ وملاذ� يجب �أن يكون مو�شع 

�هتمام؟

(11) http://afteegypt.org/academic_freedom/2012/02/26/525-afteegypt.html
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ملاذا ا�ضتقالل اجلامعة؟
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�جلامعات  ��شتقالل  �أن  لنا  ظهر  �ل�شابق  �لعر�س  خالل  من 

عملية معقدة، يتطلب �لو�شول �إليها توفر عدد كبري من �لعو�مل، 

�لفعلي  بالو�شع  �إليه  �لو�شول  ينبغي  ما  بني  قارنا  �إذ�  خا�شة 

�أن  ميكن  �لذي  ما  ولكن  �مل�رشية،  �جلامعات  يف  �لآن  �حلادث 

يعي�شون  �لذين  �لأفر�د  وحلياة  للمجتمع  �جلامعة  ��شتقالل  ي�شيفه 

فيه؟

ل ميكن �أن يتحقق �أي دور للجامعة يف �ملجتمع يف ظل غياب 

��شتقاللها:

• فال ميكن �أن تخرج �جلامعة عقول نابهة قادرة على �لتفكري 	

�أو  �لتلقني،  على  تعتمد  تعليمية،  مناهج  ظل  يف  و�لإبد�ع 

�للتز�م مب�شالح �أي �شلطة �شيا�شية �أو �جتماعية �أو دينية.

• ل ميكن بناء �شخ�شية �لطالب يف ظل �شيطرة �أمنية �أو �إد�رية 	

على �لأن�شطة �لطالبية، ويف ظل مناخ من �لإرهاب و�لقمع 

�لأمني و�لإد�ري.

• ل ميكن �إنتاج بحث علمي جاد يف ظل كل تلك �لقيود �لأمنية 	

�لف�شاد  هذ�  كل  ظل  ويف  �لعلمي،  �لبحث  على  و�لإد�رية 

�لإد�ري، ويف ظل عدم تقدير قيمة �ملعرفة و�لبحث �لعلمي، 

وعدم توفري �ملناخ �ملالئم و�مل�شجع له.
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• طاملا 	 جيد�  �إعد�د�  طالبه  يعد  �أن  �جلامعي  لالأ�شتاذ  ميكن  ل 

�أنه ي�شعر باأنه مهدد من �شلطة �إد�رية �أو �أمنية �أو �جتماعية، 

وطاملا ي�شعر بعدم �لتقدير ملا يقوم به، �أو طاملا كان ل يدرك 

�أهمية دوره، و�أثره على �لطالب وعلى �ملجتمع ككل.

• ل ميكن للجامعة �أن تتو��شل مع �ملجتمع، وتلبي حاجاته يف 	

ظل هذ� �لتغييب �ملتعمد لعقول �لطالب، ويف ظل �ملحاولت 

�لد�ئمة للف�شل بينهم وبني كل ما يدور يف جمتمعهم.

د�م  ما  �أدو�رها  من  �أيا  �جلامعة  متار�س  �أن  ميكن  ل  واأخريا 

�أفر�دها )طالبا و�أع�شاء هيئة تدري�س( ي�شعرون باأن �جلامعة 

لي�شت ملكا لهم، و�أنهم حتت �ملر�قبة و�لتهديد.
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خامتة 
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االأوىل من  الطبعة  –منذ �شدور  �ل�شابقة  �لفرتة  بالطبع مثلت 

هذ� �لكتاب- نقلة نوعية على م�شتويات عدة، �نعك�شت �إيجابا على 

خمتلف حماور �لتعليم �جلامعي. �لالئحة �لطالبية تغريت باأيدي 

�لطالب، وهناك مطالبات جادة بتغيري قانون تنظيم �جلامعات. 

متت �إعادة هيكلة مرتبات �أع�شاء هيئة �لتدري�س ب�شكل �أف�شل من 

�مل�شتقبل.  بتح�شينها يف  �قرت�حات  �أمام  �ل�شابق، ومازلنا  �لو�شع 

�جلامعات،  من  �لد�خلية  لوز�رة  �لتابعة  �لأمن  قو�ت  خرجت 

وبالفعل قامت بع�س �جلامعات با�شتبد�ل حر�س �لد�خلية بحر�س 

مدين. 

�لقياد�ت  ��شتقالل  ل�شمان  �أولية  كخطوة  �لنتخاب  مبد�أ  �أقر 

�لذي  �حلر�ك  جذب  �حلاكمة.  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  عن  �جلامعية 

هيئة  �أع�شاء  ومن  �لطالب  من  كبرية  �أعد�د�  �لثورة  �أعقب 

�لتدري�س �لذين رمبا ي�رشعون من عجلة �لإ�شالح ملنظومة �لتعليم 

�جلامعي، كما جذبت ق�شايا �إ�شالح �لتعليم يف �ل�شنو�ت �لأخرية 

و�ل�شيا�شة  و�لقت�شاد  �لرتبية  جمالت  يف  �لباحثني  من  �لعديد 

على  �لتغلب  حتاول  حقيقية  معرفة  باإنتاج  و�ملعنيني  و�لجتماع 

�ملعوقات �حلالية، �لتي حتول دون �إ�شالح منظومة �لتعليم �لعايل 

يف م�رش وتدفع عجلة �لتنمية. كل هذه �إيجابيات جنتها �جلامعات 

�مل�رشية عقب ثورة يناير. �إل �أن هناك عدد� �آخر من �لتحديات 
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�لتي ماز�لت ت�شكل عائقا، وحتتاج �أن تو�شع على �أجندة �ملعنني 

بالتعليم يف �لفرتة �ملقبلة. 

�شبح �لعودة �لأمنية ُطرح من جديد، خا�شة مع حالة �لنفالت 

بعد  وخا�شا  �لثورة،  بعد  �جلامعات  بع�س  �شهدتها  �لتي  �لأمنى 

�لرئي�س  موؤيدي  من  �لطالبية  بالحتجاجات  �جلامعات  ��شتعال 

و�لإد�رية  �لأمنية  �ل�شلطات  وقر�ر  مر�شي،  حممد  �ل�شابق 

رمبا  و�لعنف.  بالقمع  �لطالبية  �لحتجاجات  هذه  مع  بالتعامل 

يعد هذ� هو �خلطر �لأكرب �لذي يهدد �جلامعات �مل�رشية �ليوم، 

و�لذي من �ملمكن �أن ي�شقط عدد� كبري� من �ملكا�شب �لتي ح�شل 

دعو�ت  �شهدت  �ملا�شية  �لقليلة  �لفرتة  �لأكادميي.  �ملجتمع  عليها 

من بع�س روؤ�شاء �جلامعات �رشحو� من خاللها برغبتهم بعودة 

قو�ت وز�رة �لد�خلية مرة �أخرى، و�لأخطر هو �قتحام قو�ت 

�لد�خلية حلرم �أكرث من 10 جامعات م�رشية خالل �شهرى نوفمرب 

ودي�شمرب 2013، و��شتخد�مها لقنابل �لغاز وطلقات �خلرطو�س 

�جلامعي.  �حلرم  د�خل  �لطالب  و�حتجاجات  تظاهر�ت  �شد 

الطالب  هما  الطالب  من  قتيلني  �شقوط  اإىل  االأحداث  هذه  اأدت 

م�رشعه  لقي  و�لذي  �لأزهر،  بطب  �لطالب  حممد  �لغني  عبد 

يوم  �لأزهر  بجامعة  �جلامعية  للمدينة  �لد�خلية  قو�ت  �قتحام  بعد 

بهند�شة  �لطالب  ر�شا«  »حممد  �لطالب  تويف  كما  نوفمرب،   21

�لقاهرة، عقب �إطالق �لأمن طلقات �خلرطو�س على حرم كلية 

�شقوط  اجلامعات  خمتلف  �شهدت  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  الهند�شة، 

ع�رش�ت �لإ�شابات من �لطالب، و�عتقال �ملئات. 
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�إن ��شتقالل �جلامعة �ليوم �أ�شبح على �ملحك مرة �أخرى بعد 

�مل�رشية  تاريخ �جلامعات  �لفرت�ت دموية يف  �أكرث  تعد من  فرتة 

�حلديث، و�لتي تتهدد فيها حياة �لطالب و�أع�شاء هيئة �لتدري�س، 

�ل�شابقة،  �لفرتة  مكا�شب  وتتهدد  �لدر��شة،  �نتظام  فيها  ويتهدد 

ويتهدد كذلك ��شتقالل �جلامعات ب�شكل عام. ورمبا كان �جلانب 

�لطالب  �نتباه  هو  �لقامتة  �ل�شورة  هذه  و�شط  �لوحيد  �لإيجابي 

�لوقوف  و�رشورة  �لأمر،  بخطورة  �لتدري�س  هيئة  و�أع�شاء 

و�رشورة  جديد،  من  �جلامعات  ع�شكرة  حماولت  وجه  يف 

بذل �جلهد من �لإد�ر�ت �جلامعية من �أجل �إن�شاء وحد�ت حر�س 

جامعي مدين خا�س يتبع �شلطة رئي�س �جلامعة و�لإد�رة وياأمتر 

باأمره، مع خلق كل �ل�شمانات �ملمكنة لتقت�رش وظيفة هذ� �حلر�س 

على �حلفاظ على حياة �لطالب و�أع�شاء هيئة �لتدري�س و�حلفاظ 

على �ملن�شاآت �جلامعية، مع عدم �لتدخل باأى �شكل من �لأ�شكال 

يف حياة �لطالب �أو �أن�شطتهم. 
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