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تقـــديـم

الطلبة يف حوكمة  »دور  الأوىل حول  ور�ستي عمل،  الإ�سكندرية  الإ�سالح مبكتبة  نظم منتدى 
اجلامعات«، والور�سة الثانية حول »القوانني واللوائح التي حتكم اجلامعات العامة واخلا�سة يف م�سر« 
وتاأتى هذه الور�ض يف �سياق �سل�سلة من اللقاءات العلمية واحلوارية التي تناق�ض ق�سية حت�سني جودة 
التعليم اجلامعي، والتي اأ�سبحت ق�سية م�سري لي�ض فقط بالن�سبة جلهود التنمية التي ي�سكل العلم 
�سوق  اإىل  ان�سمامه  اأ�سبح  والذي  اجلامعة  خريج  مل�ستقبل  بالن�سبة  اأي�ًسا  ولكن  روافعها،  اأهم  اأحد 
�سر�سة،  مناف�سة  ظل  يف  املطلوبة،  املهارات  بامتالكه  ـًا  مرهون منا�سبة  فر�سة  على  وح�سوله  العمل، 
دولية  معايري  الهائل-  واملعريف  العلمي  والتقدم  العمل،  و�سوق  القت�ساد  عوملة  ظل  يف  -فر�ست 
وفق  التعليم،  بتح�سني جودة  ـًا  مرهون الدولية  التناف�سية  مل�ستوى  و�سوله  اأ�سبح  َثمَّ  ومن  للمناف�سة، 

معايري دولية، حتى ي�سبح معرتًفا ب�سهادته وم�ستوى تاأهيله العلمي.
يف هذا ال�سياق نظم منتدى احلوار عدة لقاءات وحوارات �سارك فيها العديد من العاملني بحقل 
اخلرباء  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  واأ�ساتذة،  كليات  وعمداء  جامعات  روؤ�ساء  من  اجلامعي،  التعليم 
واملفكرين، اإل اأن هذه احلوارات حتى تكون  مكتملة، كان لبد من �سماع �سوت اأ�سحاب امل�سلحة 
الأ�سا�سية يف عملية التعليم اجلامعي على وجه العموم، وحوكمة اجلامعات على وجه اخل�سو�ض ، وهو 
�سوت الطالب. لذلك نظم منتدى الإ�سالح العربي الور�سة الأوىل على امتداد يوم واحد، مب�ساركة 
الحتادات  يف  القيادات  من  عدد  ومنهم  وخا�سة،  حكومية  جامعات  من  ال�سباب  من  كبري  عدد 
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الطالبية، ون�سطاء الأ�سر اجلامعية، بالإ�سافة لعدد اآخر من الطالب املنتمني لتيارات حزبية و�سيا�سية 
خمتلفة، مع عدد من الأ�ساتذة اجلامعيني الذين �ساركوا كمحاورين لهوؤلء ال�سباب.

وكان الهدف من هذه الور�سة  هو طرح مفهوم احلوكمة، ودور الطلبة يف تطبيقه وجناحه يف الإطار 
اجلامعية،  والإدارة  احلياة  للطالب يف  امل�ستويات  ومتعددة  م�ساركة حرة  يقوم على  الذي  امل�سري، 
التغلب  وكيفية  املفهوم  هذا  تطبيق  تعوق  قد  التي  واملعوقات  التحديات  يف  الطالب  راأى  ومعرفة 

عليها.
اجلامعة  اأ�ساتذة  من  اخلرباء  وكان  املتحدثني  هم  الطالب  كان  الور�سة  جل�سات  امتداد  وعلى 
هم املعقبني اأو املعلقني على اأفكارهم. وعلى امتداد جل�سات الور�سة اأمكن ر�سد عدد من املحاور 

الرئي�سية لأفكار �سباب الطالب الذين �ساركوا يف املناق�سات، التي ا�ستملت على ما يلي:
• الطالب واحلوكمة حول املفهوم وحتديات تطبيقه.

• دور الطالب يف حوكمة اجلامعة كموؤ�س�سة.
• معوقات اإ�سهام الطالب يف عملية احلوكمة.

• روؤية الطالب لتجاوز واقع تهمي�ض م�ساركتهم.
وهي املحاور التي ل ت�سكل فقط روؤية متكاملة لنظرة الطالب لطبيعة دورهم يف حوكمة اجلامعة، 
بل تعك�ض اأي�ًسا رغبة اأ�سيلة لهم يف امل�ساركة وحتمل امل�سوؤولية، وهو ما ناأمل اأن ينجح فيه جمتمعنا.

وتناولت الور�سة الثانية -التي �سارك فيها عدد من كبار الأ�ساتذة اجلامعيني- واقع الت�سريعات 
ي�ستهدف  ت�سريعي  اإ�سالح  اأي  يتناولها  اأن  يجب  التي  واجلوانب  م�سر  يف  العايل  للتعليم  املنظمة 
مواجهة العديد من اأوجه النق�ض، وال�سلبيات التي تعاين منها الت�سريعات احلالية التي تقادم زمنها، 
واأ�سبحت تواجه واقًعا جديًدا متغرًيا متاًما عن الواقع الذي اأنتجها، اأو الذي و�سعت من اأجل تنظيمه، 
يف ظل ما �سهده املجتمع امل�سري من حتولت، على امتداد خم�سة وثالثني عاًما مرت منذ �سدور 

القانون 49 ل�سنة 1972، وقد تناول احلوار العديد من الق�سايا التي ا�ستملت على ما يلي: 
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التي  وامل�سكالت  العايل  التعليم  منظومة  منها  تعاين  التي  البنيوية  والختاللت  •  التغريات 
اأنتجتها.

• اجلوانب التي حتتاج اإىل مراجعة الت�سريعات واللوائح املنظمة لها.
• روؤى حول مبادئ وتوجهات الإ�سالح الت�سريعي.

وقد خل�ست احلوارات اإىل �سرورة الإ�سالح الت�سريعي الذي يعيد �سياغة العالقة بني موؤ�س�سة 
التعليم اجلامعي والدولة، ومينح اجلامعة ا�ستقاللها الإداري واملايل، ويخل�سها من اأعباء البريوقراطية 
والروتني، ويعيد �سياغة العالقات الإدارية باجلامعة مبا ي�سمح مبواجهة ت�ساعد واقع تدهور امل�ستوى 
الأكادميي لقطاعات وا�سعة من العاملني باحلقل اجلامعي، مع �سرورة مراجعة مع كل اأ�سكال الف�ساد 

التي ميكن اأن تعاين منها احلياة اجلامعية. 
اإدارة اجلامعة،  اأمام جناح تطبيق نهج احلوكمة يف  هذا الإ�سالح الت�سريعي �سوف يفتح الطريق 
الذي  اجلامعي  التعليم  جودة  لتح�سني  ال�سرورية  اخلطوة  وهو  وامل�ساءلة،  ال�سفافية  معايري  وتطبيق 

اأ�سبح ق�سية م�سري بالن�سبة للمجتمع امل�سري.
الور�سة  يف  الطالب  قدمها  التي  احلوارات  خال�سة  من  الكتاب  هذا  �سفحات  على  نقدمه  ما 
اأ�سحاب  روؤية  من  كبرية  م�ساحة  ميثل  الثانية،   الور�سة  باجلامعة يف  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  الأوىل 
امل�سلحة املبا�سرين يف النهو�ض باأو�ساع اجلامعة امل�سرية، وبهذا تكون مكتبة الإ�سكندرية ومنتدى 
الإ�سالح قد جنحا يف اأن يحمال �سيحة التغيري، وروؤية يف الإ�سالح اإىل اآفاق اأو�سع وم�ساركة اأعمق يف 

اجلدل واحلوار املجتمعي، ملواجهة التحديات اخلطرة التي تواجه تعليمنا اجلامعي. 
كما  الور�ستني،  هاتني  تنظيم  دعمت  التي  فورد  موؤ�س�سة  ن�سكر  اأن  ال�سدد  هذا  يف  يفوتنا  ول 
نخ�ض بال�سكر كل من �ساهم يف اإعداد و�سياغة اأفكار هذا الكتاب، وخا�سة الدكتور حمدي اإبراهيم 

والدكتور عماد �سيام.
                                                                                      اإ�شماعيل �شراج الدين 





د�ر الطلبة
 يف حوكمة اجلامعات

اجلزء الأول





الطالب واحلوكمة حول املفهوم وحتديات تطبيقه
يتمتع دور املوؤ�س�سة اجلامعية يف الدول النامية باأهمية ا�ستثنائية يف بناء م�سروع النه�سة ومواجهة 
حتديات التنمية، حيث تعد اجلامعة هي املوؤ�س�سة الأوىل يف اإعداد كوادر املجتمع يف خمتلف جمالت 
�سياغة  اإعادة  يف  لدورها  بالإ�سافة  والجتماعية،  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الثقافية  واحلياة  الن�ساط 
احللول  اإيجاد  مهامها  من  اأكادميية،  كموؤ�س�سة  به  تقوم  وما  للمجتمع،  واملعرفية  الثقافية  التوجهات 

التقنية والعملية لكثري من م�سكالت تطوير الإنتاج والكفاءة املهنية وزيادة املوارد ... اإلخ
هذه الأهمية ال�ستثنائية لدور املوؤ�س�سة اجلامعية  يجعلها مبثابة القاطرة جلهود التحديث والتنمية، 
وهو ما يطرح على املجتمع ب�سكل دائم حتدي رفع جودة التعليم اجلامعي؛ حتى ي�سل مب�ستوى اخلريج 
اإىل م�ستوى التناف�سية الدولية، وامتالك معايريها، بعد اأن اأ�سبحت هي القانون احلاكم، يف ظل ظاهرة 

العوملة التي تقود العامل، لي�ض فقط باجتاه عوملة القت�ساد، ولكن اأي�ًسا �سوق العمل واأمناط الثقافة. 
اإن ال�سعي اإىل متيز وجودة ما تقدمه اجلامعات من خدمة تعليمية وتنموية وبحثية يف �سوء هذه 
وتوفر جهاز  ا�ستقاللية  مبعنى �سمان  اجلامعات،  اإدارة  نوعي يف  تطوير  اإحداث  ي�سرتط  التحديات، 
اإداري كفء يتوىل قيادتها، له من اخلربة واملعرفة باأ�ساليب الإدارة العاملية للجامعات من و�سع اخلطط 
وال�سيطرة  املوارد،  وا�ستغالل  والهياكل،  الأكادميية  والأنظمة  والبحوث  للتدري�ض  ال�سرتاتيجية 
النوعية وحت�سينها، والإدارة املالية احل�سنة، ومعاجلة امل�ساكل، و�سن القوانني، والأنظمة املتعلقة بالعمل 
الأكادميي داخل اجلامعة، وطرق التقييم الأكادميي، وفر�ض الرقابة على ممار�سات اأع�ساء هيئة التدري�ض 

والطالب، ور�سم ال�سيا�سات حول دور اجلامعة يف جمتمعها اخلا�ض والعام.
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وتفرت�ض اإدارة اجلامعة احلديثة م�ساركة وتعاون اأع�ساء هيئة التدري�ض، وكذلك م�ساركة الطالب، 
فالقرارات املهمة ل توؤخذ اإل بعد م�ساورة كل من ينت�سب اإىل اجلامعة بكل �سفافية وانفتاح، على 
اعتبار اأن هيئة اإدارة اجلامعة متثل م�سالح منت�سبي اجلامعة، واأن جناح مهمتها ل يتحقق اإل بالتعاون 
مع منت�سبيها الذين لهم حقوقهم، وعليهم واجباتهم، ودورهم املحدد بقوانني ت�سيري اجلامعة. ويف هذا 
اأن هذا كله  اإل  اأهداف اجلامعة.  امل�سمار تلعب �سيا�سات وطرق قيا�ض الأداء دوًرا مهًما يف حتقيق 
يحتاج اإىل خربة واطالع، ومعرفة وثيقة باأ�ساليب الإدارة اجلامعية العاملية، واجتاهات التغيري والتطوير، 

وتطبيق مبادئ احلوكمة  وقيا�ض اجلودة.
اإن حت�سني جودة التعليم اجلامعي، وتغيري نهج اإدارة اجلامعة يف هذا الجتاه يطرح مبا�سرة �سل�سلة 
وق�سية  املجتمع،  ال�سائدة يف  العامة  الثقافة  ق�سية  مثل   باملو�سوع،  واملرتبطة  املت�سابكة  الق�سايا  من 
غياب الإف�ساح وال�سفافية وامل�ساءلة Accountability حول ما يتم داخل اأ�سوار اجلامعة وما يطبق 
من �سيا�سات وبرامج، وكذلك ق�سية م�ساركة كل اأ�سحاب امل�سالح Stakeholders ب�سكل اأو باآخر 
يف اتخاذ القرارات، وتوجيه دفة العمل اجلامعي واحلوار حول التحديات التي تواجهه، �سواء اأكانت 
اآنية اأم م�ستقبلية ، مع العلم اأن ذلك كله  ل ميكن اأن يتم دون  التطرق اإىل ق�سية اإدارة اجلامعات، 

وكيف ُيخطط لأن�سطتها وكيف ُتراقب تلك الأن�سطة.
اإدارتها ب�سكل جيد ق�سية احلاجة  اأو  Governance اجلامعات  وتطرح مع  ق�سية حوكمة         
ي�سمن حماية  مبا  اجلامعات،  اإدارة  الوا�سعة يف  وامل�ساركة  وال�سفافية،  الإف�ساح  مزيد من  اإىل  املا�سة 
حقوق اأ�سحاب امل�سالح Stakeholders يف التعليم اجلامعي، وفى مقدمتهم الطالب، اأي اأن ت�سبح 
حوكمة اجلامعات ب�سكل عام هي  الطريقة التي يتم من خاللها توجيه واإدارة ومراقبة اأن�سطة اجلامعة، 
حتى ت�ستطيع اأن تقوم بوظائفها الأ�سا�سية يف  حتديث املجتمع، وتعزيز قيم العلم، ون�سر ثقافة البحث 
ا من خالل تنمية الكوادر الب�سرية الوطنية، وتعزيز قدراتها  ًـّ العلمي، وهى الوظيفة التي تتحقق عملي
البحثية والتكنولوجية للتفاعل مع معطيات ع�سر العلم واملعرفة، من خالل تعليم الأجيال اجلديدة 
وتدريبها يف جمال العلوم احلديثة، وغر�ض ثقافة البحث والتطوير وقيمها يف عقول ال�سباب، واإعادة 
الوقت  نف�ض  ويف  الجتماعية،  وامل�سئولية  املجتمعية  امل�ساركة  قيم  يعزز  مبا  ال�سيا�سية  ثقافتها  بناء 
تطوير البحوث العلمية يف جمال العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية، وا�ستخدامها يف دعم جهود التنمية 
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القت�سادية والجتماعية، وحل امل�سكالت القومية، من خالل امل�سروعات البحثية والر�سائل العلمية 
اأن�سطتها، مع �سرورة توفري م�سدر م�ستقل للمعلومات حول املو�سوعات العلمية  اإطار  التي تتم يف 
والتكنولوجية والق�سايا ذات الطابع القومي، مثل ال�سحة والبيئة والتنمية الزراعية وال�سناعية، وباقي 
املو�سوعات املرتبطة بالتنمية القت�سادية والجتماعية، مما يرثي العملية البحثية، وي�ساهم يف الرتقاء 

بالقدرات العلمية وتنمية املجتمع يف الوقت ذاته.    
اإن احلوكمة اأم الإدارة اجليدة تعتمد بالأ�سا�ض على اإقرار وتطبيق قيم واآليات ال�سفافية وامل�ساءلة، 
وهي العملية التي يعد الطالب -ب�سفتهم طرًفا اأ�سياًل يف العملية التعليمية- جزًءا منها، بل جزًءا 
ا؛ وذلك لأن �سيا�سة املوؤ�س�سة التعليمية والقرارات الإدارية فيما يتعلق بالأمور الأكادميية وغري  اأ�سا�سيًّ
الأكادميية توؤثر بطريقة مبا�سرة على الطلبة، كما اأن م�ساركة الطلبة هنا ل ترتبط فقط بتح�سني جودة 
التعليم اجلامعي، ولكن اأي�ًسا باإعادة بناء وعي وثقافة ال�سباب ال�سيا�سية، وهو ما �سوف ينعك�ض على 

جممل عملية التحديث يف املجتمع.
اإن هذا النهج يف اإدارة اجلامعة، الذي يعتمد على م�ساركة الطالب، يعترب نهًجا مزدوج الأهداف 
-اإن �سح القول وهو يطرح حيال البحث عن اأف�سل ال�سبل لنجاح تطبيقه- عدة ت�ساوؤلت، مثل: 
هل لطالب اجلامعة فى م�سر خ�سائ�ض متيزهم ؟وهل تغريت هذه اخل�سائ�ض على مدار ال�سنني؟ ما 
خربات الطلبة وثقافتهم ال�سائدة والآتية من الأجيال ال�سابقة اأو من اأقرانهم خارج اجلامعة ومما تعلموه 
واآليات  وجمالت  م�ستوى  وما  الدرا�سة؟  حجرات  خارج  الطالب  احتياجات  ما  ثم  املدر�سة؟  يف 
من  ال�سخمة  الأعداد  ظل  يف  اجلامعى  املناخ  تهيئة  ميكن  وكيف  الطالب؟  من  املطلوبة  امل�ساركة 
الطالب للح�سول على م�ساركة فاعلة لهوؤلء الطالب؟ فعلى �سبيل املثال يف جامعة القاهرة فقط 
كذلك  التدري�ض،  اأع�ساء  من   6000 بتعليمهم  ويقوم  كلية   45 ت�سمهم  طالب،  مليون  ربع  يوجد 
كيف ميكن مواجهة ثقافة الكبار يف الإدارة، اأو بني هيئة التدري�ض على وجه اخل�سو�ض، التي تقلل 
من اأهمية راأي الطلبة، وقدرتهم على اأن يكون لهم مبادرات حقيقية ومبدعة ميكن اأن حتقق التغيري 
والتطوير؟ وعلى م�ستوى اآخر كيف ميكن ف�ض ال�ستباك بني امل�ساركة الطالبية -التي تت�سمن يف 
اأحد م�ستوياتها امل�ساركة ال�سيا�سية- وال�سراع اأو التناف�ض احلزبي داخل جدران اجلامعة وعلى امتداد 

�ساحتها؟
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للتغيري  ال�سعي  اأجل  من  مفتوح،  وباأفق  بجدية  معها  التعامل  اإىل  حتتاج  وغريها  الق�سايا  هذه 
والتطوير، الذي  ميكن اأن ميهد الطريق مل�ساركة حقيقة لطالب اجلامعة يف اإدارة �سئونها، �سعًيا لتحقيق 

اأهداف اجلامعة ذاتها التي هي جزء من اأهداف املجتمع.

دور الطالب يف حوكمة اجلامعة كموؤ�ش�شة
العتبار  يف  ت�سع  باأنها  اإداري  نظام  اأي  عن  تتميز  لكنها  الإدارة،  اأنواع  من  نوع  هي  احلوكمة 
متلقي اخلدمة -وهو الطالب يف املقام الأول- يف حالة حوكمة املوؤ�س�سة اجلامعية، فاإذا كانت احلوكمة 
تقوم على م�ساركة الطالب يف �سناعة ومراقبة ال�سيا�سات والقرارات والآليات التي ت�سمح للجامعة 
بتحقيق اأهدافها يف تقدمي خدمة تعليمية متميزة، فكيف ميكن ترجمة هذا يف حيز التطبيق العملي 

وب�سكل اإجرائي ميكن على اأ�سا�سه قيا�ض م�ستوى م�ساركة الطلبة يف اإدارة اجلامعة. 
يتطلب هذا يف البداية وجود نظام ملحا�سبة جميع الأطراف، يتحدد فيه دور وم�سئوليات كل طرف، 
ويقيم اأداوؤه بطريقة معلنة و�سفافة، وفًقا لطبيعة الدور وحجم امل�سئوليات املنوط به القيام بها، وهو ما 
يعني يف هذه احلالة اإعادة �سياغة العالقة بني اإدارة اجلامعة والطلبة، وفى هذا الإطار ميكن اأن تتنوع 
مهام واأدوار الطلبة بني امل�ساركة فى و�سع �سيا�سة املوؤ�س�سة التعليمية والقرارات الإدارية فيما يتعلق 
الدور  توؤثر عليهم بطريقة مبا�سرة، فممار�سة الطالب لهذا  التي  بالأمور الأكادميية وغري الأكادميية، 
تعترب من الأمور املهمة لتنمية �سخ�سيتهم، وتدريبهم على الفهم العميق للم�سكالت، وت�سهم يف بناء 
حالة من التوافق بني الطلبة وبني اأع�ساء هيئة التدري�ض والإدارة، وهو ما ينمي انتماءهم  للجامعة، 

كما ينمي قدرتهم امل�ستقبلية على التعامل مع م�سكالتهم املجتمعية، ومن َثمَّ انتماءهم للمجتمع.
ومن بني ما يلقى على الطالب من مهام اإيجابية يف اإطار تطبيق نهج احلوكمة يف اجلامعة م�ساركتهم 
تواجد  اأماكن  اأو يف  واإدارتها،  الدرا�سة  الطالبية خارج حجرات  الأن�سطة  م�سئولية و�سع خطط  يف 
الطلبة مثل املدن اجلامعية ، والتى يجب اأن تتمتع باأو�سع قدر من احلرية. وهي امل�ساركة التي متنح 
ا بامل�سئولية، وتعد اأف�سل �سبيل ملواجهة حالة ال�سلبية، نتيجة اإح�سا�سهم باأن  ًـّ الطالب اإح�سا�ًسا حقيقي

لي�ض لهم اأي دور، وحتى اآراوؤهم  ل ُت�سمع اأو ل توؤخذ باجلدية الالزمة.
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التعليمية،  الربامج  بتطوير  اخلا�سة  القرارات  اتخاذ  اجلامعة يف  لإدارة  الطالب  م�ساركة  كذلك 
اأو يف اإدخال برامج تعليمية جديدة، ت�سكل احتياًجا لهم مثل برامج تعلم اللغات املختلفة وبرامج 
وحت�سن  الطالب،  يحتاجها  التي  املهارات  بع�ض  من  متكنهم  التي  اإلخ،   ... والربجمة  الكومبيوتر 
وتقييم  اجلامعية،  الإدارة  تقييم  م�ساركتهم يف  العمل. ومطلوب كذلك  ل�سوق  فر�ض دخولهم  من 
ا على تطوير  اأ�ساتذتهم، ويف تقييم الربنامج التعليمي ذاته، وهو ما �سوف يكون له مردود مفيد جدًّ
اأكرب  املناخ اجلامعي مبنحهم  ت�سكيل  اإعادة  اإىل م�ساركتهم يف  بالإ�سافة  بكاملها،  التعليمية  العملية 
م�ساحة لتكوين الكيانات التي يريدون  تكوينها  ولي�ست املفرو�سة عليهم  فقط، مثل الأ�سر الطالبية، 
ا على مهارة القيادة وامل�ساركة  ًـّ بجانب بناء احتاداتهم الطالبية ب�سكل دميقراطي، وهو ما يدربهم عملي

ال�سيا�سية.
هذه امل�سئوليات واأوجه امل�ساركة املتعددة يجب اأن ميار�سها الطلبة يف ظل اأعلى �سقف متاح من 
ال�سيء  وهو  اأدائهم وحما�سبتهم،  تقييم  بناًء على هذا  وميكن  م�سئوليتهم،  فيه  تت�سح  احلرية، حتى 
الذي لن يتحقق اإل اإذا كان هناك اإميان حقيقي داخل املجتمع اجلامعي باأن ال�سباب قادر مببادراته 
تطوير  التعليمية، وتطوير اجلامعة، بل  العملية  تطوير  ي�ساهم م�ساهمة حقيقية يف  اأن  واإبداعاته على 

املجتمع.

معوقات اإ�شهام طالب اجلامعة امل�شريني يف عملية احلوكمة 
اإن الت�سور النموذجي ل�سكل م�ساركة الطلبة، واإ�سهامهم فى تطبيق نظام احلوكمة فى املوؤ�س�سة 
ـًا بالتعرف على تفا�سيل واقع م�ساركة  التعليمية -كما �سبق الإ�سارة اإليه- يظل الو�سول اإليه مرهون
الطالب الآن يف املوؤ�س�سة اجلامعية، واملعوقات التي حتد من تو�سيع اأو تفعيل هذه امل�ساركة؛ حتى 

ميكن التو�سل لأف�سل ال�سبل لتجاوزها.
ففي جامعاتنا هناك بالتاأكيد فجوة يف م�ستوى م�ساركة طالب اجلامعة ، فاجلامعة هي جزء من 
يف  م�سكالت  من  يعانى  اأو  دميقراطي،  غري  جمتمع  يف  دميقراطية  جامعة  ت�سور  ميكن  ول  املجتمع، 
اأربع  اإىل  ت�سل  عديدة  �سنوات  باجلامعة  يق�سي  اجلامعي  فالطالب  والفكرية،  ال�سيا�سية   احلريات 
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يف احلد الأدنى، علينا بداية اأن نت�ساءل ماذا تعلم بداخلها عن الهتمام بال�ساأن العام وم�سكالت 
املجتمع، وما املهارات اأو التدريبات والفر�ض التي اأتيحت له لكي يكت�سبها؟ اأي�سا هذا الطالب ياأتي 
اإىل اجلامعة حمماًل بثقافة املجتمع والأ�سرة، وبكل تفا�سيل احلياة الجتماعية والثقافة ال�سائدة بكل 
ما حتمله من قيم، ومن َثمَّ ل ميكن القول اإنه �سوف يعرتيه التغيري ملجرد التحاقه باجلامعة ودخوله من 
ـًا مغايًرا، بل املوؤكد اأنه �سوف يظل جزًءا من  اأبوابها، واإنه �سوف ي�سبح ب�سكل اآيل �سخ�ًسا يحمل وعي
احلياة الجتماعية خارج جدران اجلامعة، حمماًل بنف�ض الثقافة ال�سائدة وقيمها التي توؤكد على اأن 
الأكرب يعرف اأكرث، وامل�سئول يدرك ال�سواب بحكم م�سئوليته، وهو ما ي�سيعه ويوؤكده منط العالقات 
الجتماعية والإدارية داخل اجلامعة، فاأع�ساء هيئة التدري�ض يعرفون اأكرث من الطلبة، والعميد يعرف 
اأكرث من باقي اأع�ساء هيئة التدري�ض، وروؤ�ساء اجلامعات يعرفون اأكرث من عمداء الكليات، ورئي�ض 
املجل�ض الأعلى للجامعات يعرف اأكرث منهم، والوزير يعرف اأكرث من اجلميع، وبالتايل، فالطالب عليه 
اأو حتى التفكري يف  اأو الأوامر التي تاأتي من اأعلى ولي�ض عليه املبادرة بالفعل،  دوًما انتظار املعرفة 

الفعل، لأنه يف النهاية قا�سر الفكر واملعرفة.
اأو الثقايف لفعل املبادرة وامل�ساركة الطالبية، الذي يقف كحائط �سد �سد  هذا الكبح الفكري 
من  الطالبية  الحتادات  هو  له  منوذج  اأو�سح  واإداري،  قانوين  و�سع  يدعمه  احلوكمة،  معايري  تطبيق 
حيث اللوائح املنظمة لها وم�ساحات احلرية وامل�ساركة التي تتيحها للطالب، فقد كان ل�سدور لئحة 
1979 ثم القرار اجلمهوري رقم )378( ل�سنة 1984 -الذي اعترب الن�ساط الطالبي جزًءا من قانون 
تنظيم اجلامعات )الباب الثامن من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات(- تاأثري مبا�سر وحا�سم 

على تراجع م�ساركة الطالب يف الحتادات الطالبية، وذلك بالنظر اإىل عدة اعتبارات، اأهمها:
األغت لئحة 1979 الحتاد  متثيلي م�ستقل؛ حيث  الطبيعي لأي كيان  الهرمي  التنظيم  اإلغاء   
العام لطالب اجلمهورية، الذي كان ي�سم يف ع�سويته قيادات جمال�ض احتادات اجلامعات امل�سرية، 

وميثل الراأ�ض القائد، حلركة الحتادات على امل�ستوى القاعدي.
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واألغت الالئحة الطالبية كذلك جلنة الن�ساط ال�سيا�سي والثقايف وا�ستبدلتها بلجنة الأ�سر، وكانت 
جلان الن�ساط ال�سيا�سي والثقايف باجلامعات متنح الفر�سة للطالب ملمار�سة الأن�سطة التي تهتم مبتابعة 

ال�ساأن العام وق�سايا املجتمع.
الطالبية،  للرت�سيح لالحتادات  ومانعة  معقدة  �سروًطا  احلالية كذلك  الطالبية  الالئحة  وو�سعت 
حيث تن�ض املادة 34 على اأن »ي�سرتط فيمن تقدم للرت�سيح لع�سوية جلان جمال�ض الحتادات توافر 
بع�ض ال�سروط فيه منها اأن يكون مت�سًفا باخللق القومي وال�سمعة احل�سنة، واأل يكون قد �سبق احلكم 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية«، ويالحظ اأن كل هذه ال�سروط تقديرية، وتعطي مربرات قانونية لل�سطب، 

وتعلق قبول اإدارة اجلامعة لأوراق تر�سيح الطالب على راأي الإدارة وحكمها عليه.
كما ا�سرتطت اأي�ًسا ح�سور 50% من الطالب النتخابات، ثم ح�سور 20% يف انتخابات الإعادة 
عن  بالتايل  انف�سالها  من  وكر�ض  الحتادات،  جمال�ض  لتعيني  الباب  فتح  اإىل  اأدى  مما  لالحتادات؛ 
قواعدها الطالبية. فالطلبة يف اأحيان كثرية ل يعرفون موعد النتخابات )التي قد يتم الإعالن عن 
فتح باب الرت�سيح لها فى نهاية الأ�سبوع اأو قبل الذهاب لإجازة، وحيث يفتح باب الرت�سيح لفرتة 
ق�سرية ل متكن من عرف ويرغب يف الرت�سيح بتقدمي اأوراقه، وحتى يوم النتخابات ذاته ل يراعى 
الن�ساب  اكتمال  لهذا عدم  الطبيعية  والنتيجة  الكلية(،  الطلبة يف  فيها معظم  يتواجد  التي  الأيام 

وقيام اإدارة الكلية بتعيني جمل�ض احتاد، ينفذ بالتايل �سيا�ساتها.
بطالب  ارتباطه  من  اأكرث  اجلامعة  باإدارة  مرتبط  باحتاد طالب  تاأتى  التى  القيود  هذه  كل  وبعد 
اأع�ساء هيئة التدري�ض،  اإ�سراف رائد من  اجلامعة، و�سعت الالئحة كل جلنة من جلان الحتاد حتت 
يعني من قبل عميد الكلية اأو املعهد، الأمر الذي اأفقد اللجان باقي حرية حركتها، حيث اأدى ذلك 
اإىل وجود 7 اأ�ساتذة فى جمل�ض احتاد الكلية بدًل من اأ�ستاذ واحد فقط )وفًقا لالئحة 1968(، وهو ما 
ي�سمن يف الغالب الأعم اأغلبية ال�سوات ل�سالح رائد الحتاد، اإذا ا�سطر حل�سم الأمر حول ق�سية قد 
يرى فيها الطلبة اأع�ساء جمل�ض الحتاد موقًفا خمتلًفا، بجانب هذا مت الن�ض على ع�سوية رئي�ض جهاز 
رعاية ال�سباب وتعيينه اأميًنا لل�سندوق يف جمل�ض الحتاد، الأمر الذي يعني قدرة الإدارة البريوقراطية 
على التدخل يف احلياة الطالبية، وي�سع مزيًدا من القيود على حركة الطالب اأع�ساء جمل�ض الحتاد 
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واأن�سطتهم ويجعل منهم عن�سًرا غري فاعل يف احلياة الطالبية، بعد اأن اأ�سبحت رعاية ال�سباب هي 
�ساحبة اليد العليا، مقارنة مبا كان عليه احلال، وفًقا للوائح 1964، 1968، 1976، حيث كانت جمرد 
العليا من ع�سوية الحتاد، وهو  ا�ستبعاد طلبة الدرا�سات  اأجهزة معاونة لالحتادات الطالبية. كما مت 
اأمر حدَّ من قدرة القيادات ال�سابة الأكرث تاأهياًل وخربة يف التاأثري يف زمالئهم يف املراحل التعليمية 

الأدنى، ونقل اخلربة اإليهم. 
وجعلت لئحة 1979 اجتماع جمل�ض الحتاد رهًنا بدعوة رائد الحتاد وهو ع�سو هيئة تدري�ض 
بدًل من الن�ض على الجتماع مرة كل خم�سة ع�سر يوًما على الأقل بالن�سبة ملجل�ض احتاد الكلية، 
ومرة كل �سهر على الأقل بالن�سبة ملجل�ض احتاد اجلامعة، يف ظل لئحة 1968 و1976. وبالتايل اأ�سبح 
ـًا برغبة اأو قدرة رائد الحتاد الذي قد يكون متغيًبا لأي �سبب خارج البالد،  انعقاد جمل�ض الحتاد رهن
اأو م�سغول اأو يرى اأن الظرف ل ي�سمح مبناق�سة ق�سية حمددة فى املجل�ض، قد يرى اأع�ساء الحتاد 
من الطالب مناق�ستها، فال يوجه الدعوة لعقد اجتماع جمل�ض احتاد، كما  مت  تقلي�ض اخت�سا�سات 
جمل�ض احتاد طالب اجلامعة، ل�سيما يف جمال حل م�سكالت الطالب، وت�سجيع ممار�سة الطالب 
من  اللجان  رواد  اأو  الحتاد  رائد  موافقة  اأ�سبحت  حيث  ذواتهم،  واإثبات  اآرائهم  عن  التعبري  حلرية 
اأع�ساء هيئة التدري�ض �سرًطا م�سبًقا للموافقة على اأي ن�ساط وال�سماح به، وهي املوافقة التي ل متنح 
يف الغالب لالأن�سطة ذات الطابع ال�سيا�سي، وهو التوجه الذي دعمه  تقييد اإن�ساء الأ�سر واجلماعات 
الطالبية وا�سرتاط وجود رائد لالأ�سرة من اأع�ساء هيئة التدري�ض، وهو ما يعني عدم تاأ�سي�ض الأ�سرة 

اأو اجلماعة، اإذا مل جتد من ير�سى عن اأفكارها اأو روؤيتها اأو طبيعة ن�ساطها الطالبي.
وان�سغالهم   اهتمام الطالب على المتحانات واملالزم،  اإىل تركيز كل  النهاية  اأدى كل هذا يف 
بالتفكري فيها، وهو ما انتقل بدوره اإىل الحتادات الطالبية املوجودة التي اأ�سبحت ل تخرج مهامها 

عن ق�سية املالزم والمتحانات، يف الوقت الذي غابت فيه الأن�سطة الطالبية التي مت تهمي�سها.
اأ�سا�سي لإفراز  الطالبية، كم�سدر  تراجع دور الحتادات  اإىل  التعديالت يف جمملها  اأدت هذه 
القيادات الطبيعية املتمر�سة فى العمل ال�سيا�سي واحلزبي ك�سابق عهدها، بل اإن تلك القيود عزلتها 
عن قاعدتها الطالبية لعجزها عن التعبري عن مواقفها ومطالبها ، بجانب تفتيت  احتادات اجلامعات 
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امل�سرية، وعزل بع�سها عن بع�ض، وهو ما اأدى يف النهاية اإىل اإ�سعاف احلركة الطالبية. ي�ساف اإىل هذا 
جمموعة اأخرى من العوامل املتعلقة باملناخ العام املحيط بعمل الحتادات الطالبية اأهمها: 

•   املناخ العام داخل اجلامعة والجتاه لتعيني عمداء الكليات بدًل من النتخاب، الأمر الذي 
اأدى اإىل و�سول قيادات جامعية مل تاأِت بالنتخاب احلر، ومن ثم ل توؤمن به يف الغالب الأعم، 
التي تتمتع احلياة اجلامعية على وجه العموم والحتادات  اإىل ت�سييق م�ساحة احلرية  اأدى  مما 
الطالبية على وجه خا�ض، وهو ما يظهر ب�سكل وا�سح يف انتخاب اأع�سائها اأو ممار�ستها لأن�سطتها. 
فالت�سييق ل يتم فقط وفًقا للوائح ولكن -وهو الأهم- على م�ستوى املمار�سة الفعلية نتيجة 
وجود مناخ عام راف�ض اأو غري موؤمن مببداأ امل�ساركة، وحق الختالف يف الآراء اأو املواقف اأو 

امل�سالح.
•   غياب دور املنظمات الدميقراطية لأع�ساء هيئة التدري�ض، مثل نوادي هيئة التدري�ض، حيث ل 
يوجد اإل ناٍد واحد منتخب، هو نادي اأع�ساء هيئة تدري�ض جامعة القاهرة، وبالتايل فالطالب 
عندما يقارنون حالة احتاداتهم الطالبية بحالة منظمات اأ�ساتذتهم التي يغيب عنها النتخاب، 
انت�سار الن�سال  اأن  حلظات  ي�سهم هذا يف دعم ان�سحابهم وعدم م�ساركتهم على الرغم من 
الوطني تكاد تكون مرتبطة  بالن�سال الطالبي كما يف ثورة 1919 وانتفا�سة 1935، و1946.

•   الثقافة ال�سائدة لدى القيادات اجلامعية، التي تخ�سى كل ما هو �سيا�سي، خوًفا على منا�سبها 
و«بعًدا عن امل�ساكل« وهو انعكا�ض وا�سح لالأثر ال�سلبي لنهج التعيني يف املنا�سب اجلامعية 
القيادية، الذي ل ي�ستند اإىل معايري وا�سحة ترتبط بالكفاءة الإدارية اأو العلمية، اأو حتى وجود 

روؤية اأو م�سروع لتطوير اجلامعة اأو الكلية.
•   املناخ ال�سيا�سي العام خارج اجلامعة، وعدم توافر اإرادة حقيقية لتفعيل الحتادات الطالبية، 
من  طوياًل  تراًثا  يعك�ض  ما  وهو  الطالب،  اإرادة  عن  ومعربة  فاعلة  متثيلية  هيئات  اإىل  وحتويلها 
اأحادية الفكر والفعل ال�سيا�سي، ل يقبل التعددية والتنوع التي هي م�سدر قوة، وهو املناخ 
الذي مل يوؤثر فقط على فاعلية احتادات الطلبة بل امتد اإىل مدرجات الدرا�سة، حيث ل ي�سمح 
ولو  املحا�سرات،  اأثناء  �سيا�سية  بق�سايا  لها عالقة  باأي حوارات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  بع�ض 
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ما ر�سخ معاين  بتدري�سه، وهو  الأ�ستاذ  يقوم  الذي  العلم  اأو  املحا�سرة  كانت مرتبطة مبو�سوع 
الطالب، خا�سة يف ظل  اأذهان  ال�سيا�سي يف  الن�ساط  اأو  ال�سيا�سة  كلمة  معاين  �سلبية حول 
�سرورة  اإىل  ت�سل  التي  اجلامعية  احلياة  الأمنية يف  اجلهات  تدخل  تزايد  من  البع�ض  يراه  ما 
ا اأم �سبه �سيا�سي، ونف�ض املو�سوع  ًـّ موافقتها على اإقامة اأي ندوة اأو ن�ساط، �سواء اأكان �سيا�سي
بالن�سبة لتكوين الأ�سر. وهو ما ي�ساعد عليه حالة ال�ستقطاب ال�سيا�سي ال�سديدة يف اجلامعة 
بني عنا�سر ون�سطاء الإخوان امل�سلمني والطالب املدفوعني من الأمن، وكال الطرفني ي�سعيان 
اإىل حماولة فر�ض ال�سيطرة على الن�ساط الطالبي، لهذا اخت�سر احتاد الطلبة بالن�سبة جلمهرة 

الطالب يف طالب التيار الإ�سالمي امللتحي.
اأدت العوامل ال�سابقة جمتمعة، على امتداد ما يقرب من ربع قرن، اإىل تراجع وا�سح يف م�ساركة 
الطالب يف الحتادات الطالبية، وتراجع دور الحتادات كهيئات متثيلية للطالب، لها دورها يف التعبري 
ففي  املختلفة ذلك.  امليدانية  الدرا�سات  وتوؤكد  اجلامعية.  الإدارة  م�ساركتهم يف  وتعزيز  اآرائهم  عن 
بكلية  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  الأوىل عدد )100( طالب وطالبة من طالب  درا�سة �سملت عينتني 
القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية فى الفرق الثالثة والرابعة باعتبار اأن فر�سة اأكرب قد اأتيحت لهم للم�ساركة 
والتواجد فى احلياة الطالبية على مدى ثالث اأو اأربع �سنوات. اأما العينة الثانية ف�سمت عدد )91( 
ا من خريجي وطلبة اجلامعات،  �سابًا وفتاة من القيادات احلزبية ال�سابة، اأع�ساء ثالثة ع�سر حزبًا �سيا�سيًّ
ممن ح�سروا منتدى القيادات ال�سابة الذي نظمته كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية خالل الفرتة من               

27 فرباير – 1 مار�ض، و3-5 اأبريل، و15-17 مايو2007)1(، ات�سح ما يلي:
�سملتهم  الذين  الطالب  اأن 78% من  فرغم  اأن�سطة الحتادات.  الطالب يف  م�ساركة  �سعف    •
اأ�ساروا اإىل  ال�ستبانة الأوىل راأوا اأن الحتادات الطالبية �سرورية لتمثيلهم، اإل اأن 81% منهم 

اأنهم مل ي�ساركوا قط يف اأن�سطة الحتادات.

)1 (   نورهان ال�سيخ، الن�ساط ال�سيا�سي واحلزبي يف اجلامعات، ورقة بحثية مقدمة اإىل موؤمتر: »اجلامعة وبناء املواطنة«، برنامج الدميقراطية 
وحقوق الإن�سان، كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، 25 – 26 يونية 2007.
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•   اجلهل ال�سديد بالحتادات الطالبية وانتخاباتها ورموزها، حيث اأ�سار 80% من الطالب اإىل اأنهم 
اإجراء النتخابات ومل ي�ساركوا يف الت�سويت يف انتخابات الحتادات على  ل يعلمون موعد 
مدى �سنواتهم الدرا�سية. ومل ي�ستطع 61% منهم حتديد ا�سم اأمني الحتاد بالكلية، وهي الن�سبة 
التي ارتفعت اإىل 95% يف ال�سوؤال اخلا�ض با�سم اأمني احتاد اجلامعة، اأي اإن ال�سواد الأعظم من 
الطالب ل يعرفون جمرد ا�سم من ميثلهم على م�ستوى الكلية واجلامعة، الأمر الذي يدل على 

مدى انف�سال هذه الرموز عن قواعدها الطالبية، نظًرا لعدم م�ساركتها بفاعلية يف اختيارها.
•   وجود فراغ �سيا�سي نتيجة �سعف الن�ساط ال�سيا�سى، وحظر الن�ساط احلزبي باجلامعة، حيث 
اأ�سار 87% من الطالب اإىل اأنهم مل يح�سروا ندوة �سيا�سية طوال فرتة درا�ستهم وهو اأمر يثري 

الده�سة ل�سيما فى كلية اأحد تخ�س�ساتها العلوم ال�سيا�سية.
وقد اأكدت نتائج ال�ستبانة الثانية هذا الفراغ ال�سيا�سي؛ حيث اأ�سارت تلك النتائج اإىل اأن %53 
من �سباب الأحزاب مل يالحظوا وجود اأي ن�ساط �سيا�سي يف اجلامعة خالل فرتة وجودهم بالتعليم 
اجلامعي، هذا يف حني راأى 47% منهم اأنه يوجد ن�ساط �سيا�سي داخل اجلامعة، واإن كان قد اختزله 
49% منهم يف ن�ساط جماعة الإخوان امل�سلمني، يف حني اأ�سارت الن�سبة الباقية اإىل املظاهرات دون 
�سباب  من   %64 واأ�سار  الطالبية.  والأ�سر  الطالبية  الحتادات  وانتخابات  احلائط  وجمالت  حتديد، 
الأحزاب ال�سيا�سية اإىل اأن ان�سمامهم لأحزابهم جاء بعد انتهائهم من التعليم اجلامعي، هذا فى حني 
اأ�سار 34% منهم اإىل ان�سمامهم للحزب مت خالل املرحلة اجلامعية، و2% فى مرحلة التعليم ما قبل 
اجلامعي لأ�سباب اأ�سرية. وقد جاء ذلك مت�سًقا مع نتيجة ا�ستبانة العينة الأوىل من طالب ق�سم العلوم 
ال�سيا�سية، حيث اأ�سار 95% منهم اإىل عدم انتمائهم لأي حزب �سيا�سي، واأ�سار خم�سة طالب فقط 

)5%( اإىل انتماء ثالثة منهم للحزب الوطني واثنني حلزب الوفد.
وفى �سوؤال عن القوى ال�سيا�سية التى لها ن�ساط ما فاعل داخل اجلامعة، انفردت جماعة الإخوان 
امل�سلمني بكونها القوة الأكرث ن�ساًطا وتاأثرًيا داخل اجلامعة، حيث اأ�سار 62% من �سباب الأحزاب 
اإليها، ومتت الإ�سارة اإىل قوى اأخرى بن�سب �سئيلة، منها على �سبيل املثال القوى ال�سرتاكية )%3(، 
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وحركة كفاية )2%(، وجماعة جيل امل�ستقبل، رغم كونها لي�ست قوة �سيا�سية ولي�ض لها ن�ساط �سيا�سي 
)1%( يف حني امتنع 32% منهم عن الإجابة. 

ب�سكل  طالبية  احتادات  بناء  يف  الطالب  حركة  تقييد  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  كذلك 
دميقراطي واإعطائها م�ساحة حقيقية من حرية احلركة اأدى لربوز  ظاهرة الحتادات »احلرة« اأو املوازية 
لأول مرة فى تاريخ اجلامعات امل�سرية، تعبرًيا عن رف�ض الطالب لالحتادات القائمة، وقوة تنظيمات 

معينة داخل اجلامعات على النحو ال�سابق بيانه.
 

روؤية الطالب لتجاوز تهمي�ش م�شاركتهم
من  ويهم�ض  امل�ساركة،  م�ساحة  ي�سيق  واقًعا  ت�سكل  معوقات  من  الطالب  اإليه  واأ�سار  �سبق  ما 
منظماتهم الطالبية، ويجعلها يف الغالب الأعم تعمل يف ظل �سيطرة اإدارة اجلامعة وتوجهاتها، ويقل�ض 
-اإىل درجة كبرية- من  قدرتهم على التفكري امل�ستقل فى التعامل مع م�سكالت الوطن اأو الهتمام 
بال�ساأن العام، وهو ما يخلق مناًخا معاك�ًسا وغري مواٍت لتطبيق مبادئ احلوكمة، مبا تعنيه من م�ساركة 
ا، اإن مل يكن البعد الأهم، فى حوكمة  الطالب بفاعلية يف الإدارة اجلامعية، وهو ما يعترب بعًدا اأ�سا�سيًّ
اجلامعات. اإن اأجواء النتخابات الطالبية، التي تت�سم مب�سادرة حريات الطالب، وحقهم يف انتخابات 
التي  اأ�سباب �سعف م�ساركة الطالب يف هذه النتخابات،  حرة ونزيهة دون تدخل، هو ما يو�سح 
ينتج عنها احتادات طالبية تاأتي بطريق التزكية اأو التعيني، مما يجعلها  �سعيفة  ويفرغ الحتادات من 
م�سمونها، لهذا فاإن وجود هيئات متثيلية قوية وفعالة ممثلة يف احتادات ذات قواعد طالبية عري�سة على 
اأر�ض الواقع هو اأحد التحديات احلقيقية التي تكتنف اإمكانية تطبيق مبادئ احلوكمة على املوؤ�س�سة 
املعنى  بهذا  وتطبيقها  للطالب،  فاعلة  م�ساركة  من  اأحد جوانبها  تت�سمنه يف  مبا  م�سر،  اجلامعية يف 
يتطلب عملية تغيري جذرية تتجاوز جدران اجلامعة اإىل املجتمع كله، لأن الطلبة واجلامعة جزء من 
املجتمع، وتغيري عالقات القوى ومناخ اجلامعة يعني امتداد تاأثري عملية التغيري اإىل املجتمع. وبالتايل 
ميكن القول اإن اجلامعة والطالب هم اأحد اأهم قوى التغيري والتطوير، لكن من يريد التغيري فعليه اأن 
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ي�سنعه واأن يدفع ثمنه، املتمثل يف مقاومة قوى اجلمود والثبات، ثمنه يف تقدمي املبادرات والأفكار 
اجلديدة، ثمنه يف الإ�سرار على امل�ساركة؛ لأن جناحهم يعنى حتقيق جناح يحتاجه املجتمع ب�سدة، لأنه 
يف النتيجة النهائية على �سعيد املجتمع كله، �سوف يوؤدي اإىل تغيري العالقة بني جهاز الدولة واحلكم 
من ناحية، وموؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض والأفراد من ناحية اأخرى، ودور كل منهم يف 

اإدارة الدولة. 
تلبية  –املتزايد- عن  النا�سئ عن عجز الدولة  الفراغ  التغيري الذي �سوف ميكن من ملء  هذا 
احتياجات املواطنني حيث اأ�سبحت م�ساركة املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض يف حتمل اأعباء التنمية 
ب�سناعة  واأجهزتها  احلكومة  انفراد  ومواجهة  ملحة،  �سرورة  لالأفراد  التطوعي  والعمل  املجتمعية 
القرارات.كما اأن هذا التغيري اأي�ًسا يف طبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع ل�سالح  تقلي�ض اخت�سا�سات 
الدولة ودورها الذي يجب اأن يدور بالأ�سا�ض حول  التوجيه والإ�سراف، �سوف ينعك�ض يف تراجع 
العامة التي كانت جزًءا ل يتجزاأ من وظيفتها الأ�سا�سية،  بالعديد من اخلدمات  القيام  الدولة عن 
العامة وتطبيقها، وهو ما يتطلب تقوية موؤ�س�سات املجتمع  ال�سيا�سات  انفراد اأجهزتها ب�سنع  يف ظل 
ال�سلبية  مبا يقل�ض الآثار  الوظائف،  ا هذه  ًـّ اإليها تدريجي التي �سوف تتحول  املدين والقطاع اخلا�ض 
لهذا الرتاجع اإىل حدوده الدنيا. لهذا فاإن م�ساركة الطالب يف اإدارة اجلامعة وفًقا لنهج احلوكمة هو 
مبثابة عملية غري مبا�سرة لإعدادهم كمواطنني فاعلني، لديهم اهتمام بال�ساأن العام، واإح�سا�ض متنامي 
بامل�سئولية الجتماعية. يف هذا الإطار اإن ال�سعي اإىل جناح عملية حوكمة اجلامعات يتطلب تفعيل 

م�ساركة الطالب من خالل:

 اأول :تفعيل الحتادات الطالبية 
اإىل  منه  كبري  جزء  فى  يعزى  قد  امل�ساركة  على  اإقبالهم  وعدم  الطالب  »�سلبية«  عن  فاحلديث 
فرغم هذا  م�ساركتهم.  لتفعيل  ب�سدق  يعمل  ا ول  اإيجابيًّ اأمًرا  �سلبيتهم  الذي يجد يف  العام  املناخ 
ال�سعف الوا�سح فى م�ساركة الطالب يف الحتادات وكذلك يف عدم معرفتهم بها وبرموزها، اإل اأنه 
كانت هناك رغبة وا�سحة من جانبهم يف تفعيل م�ساركتهم لت�سبح اآلية حقيقية لتنمية قيم املمار�سة 
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الدميقراطية لديهم، والتعبري ال�سادق عن اختياراتهم ورغباتهم، من خالل تعديل حقيقي ودميقراطي 
لالئحة الطالبية ي�سمل تعديل ن�سبة تواجد اأع�ساء هيئة التدري�ض يف ع�سوية جمل�ض احتاد الطالب 
اأمر يتعني تعديله يف لئحة طالبية جديدة، وكذلك �سرورة وجود احتاد  والتي تتجاوز الثلث، وهو 
عام لطالب اجلمهورية باعتباره خطوة اأ�سا�سية نحو تفعيل الحتادات الطالبية، وخلق قيادة طالبية 

حقيقية.
    

ثانيا :�شرورة تفعيل الن�شاط ال�شيا�شي داخل اجلامعة 
وال�سراع  للتحزب  تفادًيا  ا  اإيجابيًّ اأمًرا  يكون  قد  اجلامعة   احلزبي داخل  الن�ساط  اأن حظر  فرغم 
داخل اجلامعة، مع ذلك فاإن اإحياء وتفعيل الن�ساط ال�سيا�سي اأمر �سروري، حتى ل يكون هناك فراغ 
يتيح فر�ض وا�سعة لبع�ض القوى للتحرك والتاأثري على الطالب. اإن تفعيل الن�ساط ال�سيا�سي يت�سمن 
بالأ�سا�ض اإطالق حرية تنظيم املحا�سرات واملناظرات والندوات ال�سيا�سية، وحرية الطالب يف اإ�سدار 

املجالت والن�سرات، والتعبري عن اآرائهم يف ق�سايا الوطن.
يف �سوء هذه املبادئ العامة يجب اإتاحة اأو�سع م�ساركة طالبية ملناق�سة املقرتحات املقدمة لتعديل 
الالئحة الطالبية، كمحاولة لتفعيل دور الحتادات الطالبية، وتعزيز م�ساركة الطالب فيها، حيث مت 
– 340(، وهي التعديالت التي  تعديل لئحة 1979 �سمن قانون تنظيم اجلامعات )املواد 318 
الثقايف هو زيادة  الن�ساط  اأحد مهام جلنة  اأن  الن�ض �سراحة على  النقاط الإيجابية، مثل  بها بع�ض 
الوعي ال�سيا�سي لدى الطالب، وتقلي�ض دور اأع�ساء هيئة التدري�ض با�ستبدال رواد اللجان والحتاد 
مب�ست�سارين ذوى دور ا�ست�ساري، وكذلك عقد اجتماعات جمال�ض الحتادات الطالبية وجلانها برئا�سة 
الأمني والأمني امل�ساعد بدًل من ع�سو هيئة التدري�ض، مع عودة املوؤمتر العام لحتاد طالب اجلمهورية 
كت�سل�سل هرمي طبيعي، وراأ�ض قائد لالحتادات الطالبية، وتقلي�ض دور رعاية ال�سباب كجهاز اإداري 

معاون )�سكرتارية( لعمل الحتادات وجلانها، وهى التى تقرر دعوته من عدمها.
 ورغم هذا التقدم امللحوظ على م�ستوى تعديل الالئحة املنظمة للعمل الطالبي، اإل اأن هذا غري 
كاٍف، فاملطلوب و�سع لئحة م�ستقلة �سادرة بقرار جمهوري، ولي�ض جمرد تعديالت على الالئحة 
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قبل  لها من  التى وجهت  النقدية  املالحظات  العديد من  هناك  التعديالت   تلك  القدمية، وحتى 
الطالب، اأهمها: 

الكلية  وكيل  يرتاأ�سه  الذي  الطالبية  الأن�سطة  تن�سيق  تناولت جمل�ض  التي  رقم 330:  املادة 
وجلانه  الحتاد  ملجال�ض  امل�ست�سارين  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  وي�سكل  والطالب،  التعليم  ل�سئون 
واأمناء جمال�ض الكليات اأو املعاهد واأمناء اللجان بالكليات اأو املعاهد، ويخت�ض هذا املجل�ض بتوزيع 
امليزانية بني اللجان على م�ستوي الكلية اأو املعهد اأو اجلامعة، وف�ض املنازعات بني بع�ض اللجان يف 
املجل�ض وبع�سها، وبني اللجان واإدارة الكلية واملعهد واجلامعة. مازال هذا املجل�ض يتم تعيينه من قبل 

عميد الكلية.
التعليم  ل�سئون  اجلامعة  رئي�ض  نائب  اأو  الكلية  عميد  موافقة  ت�سرتط  التي   :332 رقم  املادة 
والطالب يف حالة دعوة متحدثني من خارج اجلامعة، هذا بالإ�سافة اإيل �سرورة اإخطار عميد الكلية 
اأو نائب رئي�ض اجلامعة ل�سئون التعليم والطالب م�سبًقا بالأن�سطة قبل اإجرائها بثالثة اأيام على الأقل 
املادة على حق  اأكدت هذه  اجلامعة، كما  الأقل يف حالة  واأ�سبوع على  املعهد،  اأو  الكلية  يف حالة 
اأو اللجنة  اأو نائب رئي�ض اجلامعة على الن�ساط ورد مو�سوع الن�ساط لالحتاد  اعرتا�ض عميد الكلية 

لإعادة مناق�سته ، وهو ما ي�سع الكثري من القيود على الأن�سطة الطالبية.
املادة رقم 334: التي اأبقت على نف�ض �سروط الرت�سيح الواردة بالئحة 79 دون تعديل، وهو 

الأمر الذي ي�سمح لالإدارة والأمن مبنع و�سطب املر�سحني املنتمني لتيارات فكرية خمتلفة.
املادة رقم 336: التي ت�سرتط ن�سبة ح�سور 50% من الطالب ك�سرط ل�سحة النتخابات ظلت 
اإىل  بخف�سها  املطالبة  رغم  لالحتادات  الإعادة  انتخابات  يف   %25 اإىل  الن�سبة  زادت  بل  هي،  كما 

.%10
املادة رقم 337: التي متنح عميد الكلية حق تعيني الحتادات الطالبية يف حالة تعذر تكوين 

الحتاد، وفًقا للن�سبة الواردة يف املادة ال�سابقة.
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يوليو 2007 يف املجل�ض الأعلى للجامعات،  نوق�ض م�سروع الالئحة الطالبية اجلديدة  يف  لقد 
لئحة  ولي�ست  اجلامعات  تنظيم  قانون  �سمن  مادة   22 لـ  كتعديل  الإ�سارة-  �سبق  -كما  وجاءت 
التي كانت توجه لالئحة 79-  اإزالة كثري من النتقادات  التعديالت  منف�سلة، ورغم حماولة هذه 
مثل اإ�سافة مهمة زيادة الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب والدميقراطية، وحقوق الإن�سان ملهام اللجنة 
الثقافية، وتقلي�ض دور اأع�ساء هيئة التدري�ض من رواد اللجان وحتويلهم اإىل م�ست�سارين، كما اأن اإدارة 
دور  تقلي�ض  مت  كما  الطالب،  من  وهو  امل�ساعد  الأمني  اأو  الأمني  مهمة  اأ�سبحت  نف�سها  اجلل�سات 
الهيئات املعاونة كرعاية ال�سباب واأ�سبحت جمرد �سكرتارية، اإل اأنه مطلوب مزيد من التعديالت، 
فامل�ست�سارون مازال عميد الكلية هو الذي يختارهم، كما اأن ن�سبة الـ 50% من الطلبة كن�ساب ل�سحة  
اإجراء النتخابات خا�سة يف الكليات التي يوجد بها اإعداد �سخمة، �سرط م�ستحيل حتقيقه، خا�سة 
تلك  تطوير  ت�ستهدف  هناك عدة مقرتحات  الإطار  واحد، يف هذا  يوم  يتم يف  الت�سويت  اإذا كان  

التعديالت حتى تخرج الالئحة يف �سورتها النهائية داعمة مل�ساركة الطالب، مثل:
•  �سرورة اإ�سافة تعديالت ت�سمن �سفافية الإجراءات املتعلقة بامليزانية اأو القبول باملدن اجلامعية. 
واإن�ساء  للدعاية،  كافية  فرتة  �سرورة حتديد  مثل  الطالبية  النتخابات  ونزاهة  ب�سفافية  وكذلك 
لعدد  بالإ�سافة  باحلياد  لهم  امل�سهود  الطلبة  تتكون من  الفرز،  وعملية  النتخابات  ملراقبة  جلنة 
من اأع�ساء هيئة التدري�ض، وحق الرت�سيح والنتخاب  لكل طالب اجلامعة )انت�ساب وانتظام 
ومتثيل للوافدين وطالب الدرا�سات العليا(، على اأن تتم النتخابات اأول مرة بن�ساب %50، 
وفى حالة عدم توفره والإعادة ت�سبح النتخابات �سحيحة باأي ن�سبة ح�سور، واأن يكون فتح 
اجلمعة،  اأيام  اأو  الر�سمية  الإجازات  اأيام  عن  متاًما  بعيًدا  النتخابات  اإجراء  اأو  الرت�سيح  باب 
واأخرًيا اإلغاء حالت ال�سطب التع�سفي من القوائم النتخابية بال �سبب معلن اأو بعد حتقيقات 
�سريعة تتم يف الإدارات القانونية بالكليات دون اإعطاء الطالب امل�سطوبني الفر�سة لدفع التهم، 
ثم توقيع جزاءات عليهم بغر�ض اتهامهم بعدم التمتع بال�سلوك القومي واخللق احل�سن كم�سوغ 

ل�سطبهم من قوائم الرت�سيح.
احلقوق  )جلنة  ا�سم  م�ستحدثة حتت  جلنة  وهي  الحتاد  جلان  اإيل  اإ�سافة جلنة جديدة  �سرورة    •
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الطالب  تاأديبية، وحماية حق  ملجال�ض  يتعر�سون  الذين  الطالب  بالدفاع عن  تخت�ض  واحلريات( 
يف ممار�سة كافة اأ�سكال الحتجاج ال�سلمي وحقهم يف اإبداء الراأي وحرية التعبري، وعدم توقيع اأي 
عقوبات تاأديبية على الطالب نتيجة ممار�ستهم لالأن�سطة، بجانب جلنة اأخرى لف�ض اخلالفات للبت 
يف النـزاعات التي قد تن�ساأ بني الطالب وبع�سهم البع�ض، ويتم ت�سكيل اللجنة من خم�سة اأع�ساء 

)3 من الطلبة – 2 من اأع�ساء هيئة التدري�ض( ويتم اختيار اأع�ساء اللجنة من قبل احتاد الطلبة.
•  �سمان حق الطالب يف اإن�ساء الأ�سر والن�سمام اإليها،و ف�سل ن�ساط الأ�سر عن الحتاد، واأن يكون 
احلد الأدنى لقبول الأ�سر 10 طالب، كما يتم اإن�ساء الأ�سر، ويحق لكل اأ�سرة اختيار النظام اخلا�ض 
بها، كما يحق لها ن�سر الدعاية اخلا�سة باأن�سطتها، وحق عقد املحا�سرات والندوات واحلفالت ودعوة 
اأي حما�سر اأو �سيف من داخل اأو خارج اجلامعة. بجانب حق كل التيارات ال�سيا�سية اأن يكون 
ا  ًـّ لها موؤيدون داخل اجلامعة، ب�سرط األ تكون هذه التيارات متبنية للعنف، اأو متار�ض ن�ساًطا حزبي

داخل اجلامعة.
•  دعم ا�ستقاللية جمال�ض الحتادات الطالبية والن�ساط الطالبي من خالل  اختيار الطالب لرواد 
ا لال�ستفادة مما لديهم من خربة، وعدم قيامهم  ًـّ اأن يكون دورهم ا�ست�ساري باأنف�سهم، على  الأن�سطة 
مع  ا�ستخدامها،  الحتاد يف  وحرية جمل�ض  الحتاد،  مالية  ا�ستقاللية  اإىل  بالإ�سافة  رقابي،  دور  باأي 
اإلغاء �سلطة اإدارة رعاية ال�سباب فى املوافقة اأو رف�ض متويل الأن�سطة التي يقرها الحتاد، واإلغاء وجود 
تواجد  الأمن داخل اجلامعة والكتفاء بحر�ض جامعي تابع لإدارة اجلامعة ولي�ض لأي من اأجهزة 

وزارة الداخلية.
اأن هذه الإ�سافات والتعديالت كلها تاأتى فى �سياق العالقة القدمية التي حتكم الطالب باإدارة  اإل 
اجلامعة، اأما يف ظل تطبيق احلوكمة، ووجود اأدوار اإ�سافية وم�سئوليات جديدة تلقى على عاتق الطالب 

وحتملهم مهمة امل�ساركة فى �سناعة   القرار داخل اجلامعة مثل:
•  تقييم الربامج التعليمية.

•  تقييم اأع�ساء هيئة التدري�ض.
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•  امل�ساركة فى عملية تطوير الربامج التعليمية.
•  امل�ساركة فى �سنع القرارات الإدارية وال�سيا�سات اخلا�سة باجلامعة.

فهذه املهام قد تكون جديدة على وعى وخربة الطالب امل�سري وهو ما ي�ستلزم لي�ض فقط قدًرا 
من الإعداد والتاأهيل لها يبداأ من مرحلة التعليم قبل اجلامعي، ولكنه يتطلب اأي�ًسا مناق�سات حقيقية 
وجادة ووا�سعة تتجاوز �سفوف الطالب اإىل املجتمع؛ حتى ميكن ترجمتها يف نظم وقوانني تعك�ض 
ترجمة حقيقية وفعلية لهذه الأدوار وامل�سئوليات وحتى ل تاأتي جمرد تغيريات �سكلية يبقى الو�سع 
التي  وال�سيا�سات  الربامج  من  متكاملة  ياأتي كجزء من حزمة  اأن  يجب  عليه،كل هذه  هو  ما  على 

ت�ستهدف:
•  حت�سني جودة اأع�ساء هيئة التدري�ض )فهي البداية( و هذا هو اأ�سعب الأمور، حيث يتم حتفيز 

اأ�ساتذة اجلامعة على جودة الأداء.
لعمل  امل�سروعات  جاءت  عندما  امل�سرية  حالتنا  ففي  املوؤ�س�سي،  الو�سع  جودة  حت�سني    •
ا�سرتاتيجيات اجلودة مل تاأخذ فى العتبار وجود اإدارة ت�سمى اإدارة التخطيط وال�سيا�سات يف 
اأو اإعادة ترميمها   اجلامعات، حيث يقت�سر دور هذه الإدارة على ا�سرتاتيجيات تو�سيع املباين 

وعدم وجود اأي روؤية م�ستقبلية لديها بخ�سو�ض تطوير التعليم اجلامعي.
•  تغيري وجتاوز فل�سفة النظام التعليمي احلايل الذى ل ي�سجع على الإبداع ول ميكن الطالب من 
فر�سة  للطالب  يتاح  اأن  ،لهذا لبد  العلمية فى جمال تخ�س�سه  واملنجزات  النظريات  احدث 
الختيار لدرا�سة بع�ض املواد، كما يجب جتاوز الروؤية الراهنة للعملية التعليمية بروؤية  ت�ستهدف 
تزويد الطالب باملعارف املتعلقة بالطبيعة والفكر واملجتمع مبا ي�سمح ب�سمان ا�ستمرارية الرتاكم 
للمنهج  املجتمع، والرتويج  و  الأفراد  املعرفة على  املتعاقبة، وتزكية ف�سل  املعريف بني الأجيال 
العلمي كمنهج ل ينف�سم يف حلظة من اللحظات عن ن�ساط الإن�سان يف املجتمع، والتاأكيد على  

البعد اأو الدور التنويري للثقافة.
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هذه امل�ستويات التي يقا�ض بها مدى جودة التعليم اجلامعي يجب اأن تاأخذ بها اأي خطة لتطبيق 
معايري اجلودة والعتماد، والتي يجب اأن ت�سمح يف النهاية بوجود روؤية م�ستقبلية للجامعات ت�سل بها 
اإىل م�ستوى التميز والتناف�سية، وهو ما يتطلب قدرة اجلامعة على اتخاذ القرارات اخلا�سة بـتحديد عدد 
الطالب، وحتديد ميزانيتها، وتعديل املناهج واملقررات، وتطوير اأي عملية تعليمية واتخاذ القرارات 

اخلا�سة بالتطوير الإداري والفني.
وهذه جوانب هامة حتى ت�ستطيع اجلامعة اأن تطبق معايري جودة ت�سمح لها باإنتاج خريج يتمتع 
املعيار  هو  املجتمع  ثقة  يكت�سب  الذي  املنتج  هذا  ا،  ًـّ ودولي ا  ًـّ واإقليمي ا  ًـّ حملي املناف�سة  على  بالقدرة 
تطبيق احلوكمة  ياأتي  التي  تطبيق معايري اجلودة،  باإجناز اجلامعة وقدرتها على  الأ�سا�سي لالعرتاف 

اأحد اآلياتها و�سروطها يف اآن واحد.
اإن هذا التحول باجتاه م�ساركة الطلبة فى ت�سيري اإدارة اجلامعة وعالقتهم بهيئة التدري�ض  يعنى 
ا يف م�ستوى م�ساركة الطالب مقارنة مبا هو قائم الآن، فالطالب يف جامعاتنا لي�ض له دور  ًـّ تغيرًيا جذري
م�سارك يف اإدارة اجلامعة، كيف  ن�سجع الطالب على امل�ساركة يف النتخابات اجلامعية؟ كيف ننمي 
عالقتهم باإدارة اجلامعة؟ اإن الدافع الوحيد مل�ساركة الطالب هو معرفتهم باأن راأيهم  �سوف ياأخذ به اأو 
يو�سع فى العتبار ، وهو ما يتطلب بالتاأكيد تعديالت جذرية فى بنية القوانني املنظمة للتعليم العايل، 
اإذا كان هناك م�سعى حقيقي لتطبيق مبادئ احلوكمة يف موؤ�س�ساتنا اجلامعية، وهي التعديالت التي 

يجب اأن ت�سعى اإىل:
نهج  بتطبيق  الأكادميية  القيادات  بني   وال�سالحية  الكفاءة  واإفراز  التناف�ض  اآليات   1-  اإعمال 

انتخاب الأ�ساتذة ملمثليهم  من رئا�سة الق�سم اإىل عمادة الكلية.
2-   اإ�سالح وتنقية البنية احلقوقية والقانونية فيما يتعلق باحلريات الأكادميية والن�ساط الثقايف.

والباحثني  لالأ�ساتذة  العلمي  والبحث  املعلومة  وتوزيع  واإنتاج  تداول  حرية  �سمانات  3-  توفري 
والطلبة وحتى للمجتمع مبختلف فئاته.
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الأمر  اأتعلق  �سواء  اجلامعية،  الأن�سطة  واحلوار يف كل  والنقا�ض  الراأي  4-  توفري �سمانات حرية 
الفكرية  الأن�سطة  يف  اأم  اإلخ(  التعليمية....  واملواد  )املحا�سرات  ذاتها  التعليمية  بالعملية 
اأ�ساتذتها و طلبتها يف  اأم حق  نف�سها  الندوات واملوؤمترات، �سواء يف اجلامعات  والثقافية من 

ال�سرتاك والتفاعل معها يف الأو�ساط اجلامعية اأو خارجها.
5-  تعديل قوانني ولوائح البنية الإدارية مبا ي�سمح بتمثيل الطالب يف جمال�ض اجلامعة اأو الكليات 
املختلفة، وبحيث يكون هذا التمثيل فاعاًل عن طريق احتادات اأو نوادي الأ�ساتذة واحتادات 
الطالب اأو عن طريق اآليات النتخابات، هنا يجب التاأكيد على اأن وجود عمداء الكليات يف 
جمال�ض اجلامعة ل يعترب اأبًدا ممثاًل لالأ�ساتذة، لأن هوؤلء العمداء وع�سويتهم اإمنا هي لتمثيل 
الكليات ولي�ض الأ�ساتذة، فما بالك بالطالب. وما يخ�ض م�ساحلهم املادية واملعنوية، ويتعلق 
والأطروحات  الدرا�سية  واخلطط  باملنهج  يتعلق  ما  ذلك  مبا يف  ومطالبهم،  م�سكالتهم  بكل 

واملواد و تطويرها، يجب اأن يكون هناك �سوت منهم ميثلهم  و يعرب عنهم مبا�سرة. 
هذا التوجه هو ما تفتح مثل هذه الور�سة -وغريها من اللقاءات- الفر�سة اأمام حتقيقه. 



القوانني �اللوائح التي حتكم اجلامعات
 اخلا�سة �العامة يف م�سر

اجلزء الثاين





 واقع منظومة التعليم العايل وحتديات التطوير
 اأ�سبحت ق�سية تطوير التعليم اجلامعي  ذات اأولوية ق�سوى يف م�سروع نه�سة وحتديث املجتمع 
حتى  اتباعها،  يجب  التي  ال�سيا�سات  حول  الدائر  الجتماعي  اجلدل  يعك�ض  ما  وهو  امل�سري، 
اإىل امتالك معايري اجلودة والتميز التى تتيح خلريج اجلامعة امل�سرى القدرة  ي�سل التعليم اجلامعي 
على املناف�سة وفًقا للمعايري الدولية ، وقد طرحت يف هذا ال�سدد روؤى تطويرية متباينة، ومقرتحات 
اإ�سالحية بديلة على الأ�سعدة الأهلية واحلزبية  واحلكومية الر�سمية، كما نظمت العديد من الندوات 
ا�سرتاتيجية  و�سع  اإىل  جمملها  فى  ت�سعى  التي  املتخ�س�سة  العلمية  واملوؤمترات  النقا�سية  واحللقات 

متكاملة لإ�سالح م�سار العملية التعليمية، واخلروج بها من احللقة املفرغة التي حتد من قدرتها.
وا�ستناًدا اإىل العديد من اخلربات الدولية يف املجتمعات التي قطعت �سوًطا وا�سًحا يف العتماد 
التحديث  لعملية  اخل�سو�ض، كقاطرة  اجلامعي على وجه  والتعليم  عام  ب�سكل  التعليم  تطوير  على 
والتنمية، اأ�سبح هناك ما ي�سبه الإجماع على �سرورة تطبيق مبادئ احلوكمة، التي تقوم على تطبيق 
مبادئ جديدة يف الإدارة اجلامعية، تعتمد ب�سكل مبا�سر على م�ساركة وتعاون اأع�ساء هيئة التدري�ض، 
وكذلك م�ساركة الطالب، وا�ستخدام �سيا�سات وطرق لقيا�ض الأداء اجلامعي، ومدى قدرته على 
على  وقدرتها  للجامعة،  البحثي  والإنتاج  التعليمية،  اخلدمة  جودة  وحت�سني  اجلامعة  اأهداف  حتقيق 

التفاعل الإيجابي مع م�سكالت املجتمع.
الإف�ساح  مبادئ  اإعمال  يتطلب  التقدم،  من  امل�ستوى  لهذا  اجلامعية  املوؤ�س�سة  اإحراز  اأن  اإل 
من  بها  من  يطبق  وما  اجلامعة،  اأ�سوار  داخل  يتم  ما  حول   Accountability وامل�ساءلة  وال�سفافية 
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�سيا�سات وبرامج، وكذلك �سرورة  م�ساركة كل اأ�سحاب امل�سالح Stakeholders ب�سكل اأو باآخر يف 
اتخاذ القرارات، وتوجيه دفة العمل اجلامعي واحلوار حول التحديات التي تواجهه، �سواء اأكانت اآنية 

اأم م�ستقبلية، وكيفية التخطيط لأن�سطة اجلامعة، ومواجهة التحديات التي تتعر�ض لها.
 هذا التحول يف نهج اإدارة اجلامعة وفق هذه املبادئ يعني اأن ت�سبح حوكمة اجلامعات ب�سكل 
عام هي  الطريقة التي يتم من خاللها توجيه واإدارة ومراقبة اأن�سطة اجلامعة، حتى ت�ستطيع اأن تقوم 
بوظائفها الأ�سا�سية يف حتديث املجتمع وتعزيز قيم العلم ون�سر ثقافة البحث العلمي، وهي الوظيفة 
ا من خالل تنمية الكوادر الب�سرية الوطنية، وتعزيز قدراتها البحثية والتكنولوجية  ًـّ التي تتحقق عملي
للتفاعل مع معطيات ع�سر العلم واملعرفة، من خالل تعليم الأجيال اجلديدة وتدريبها يف جمال العلوم 
احلديثة، وغر�ض ثقافة البحث والتطوير وقيمها يف عقول ال�سباب، واإعادة بناء ثقافتها ال�سيا�سية مبا يعزز 
قيم امل�ساركة املجتمعية وامل�سئولية الجتماعية، ويف نف�ض الوقت تطوير البحوث العلمية يف جمال 
وحل  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  جهود  دعم  يف  وا�ستخدامها  والتطبيقية،  الأ�سا�سية  العلوم 
اأن�سطتها،  اإطار  تتم يف  التي  العلمية  والر�سائل  البحثية  امل�سروعات  القومية، من خالل  امل�سكالت 
مع �سرورة توفري م�سدر م�ستقل للمعلومات حول املو�سوعات العلمية والتكنولوجية والق�سايا ذات 
الطابع القومي، مثل ال�سحة والبيئة والتنمية الزراعية وال�سناعية وباقي املو�سوعات املرتبطة بالتنمية 
العلمية وتنمية  بالقدرات  البحثية، وي�ساهم يف الرتقاء  العملية  القت�سادية والجتماعية، مما يرثي 

املجتمع يف الوقت ذاته.    
التعليم  تطوير  عملية  تناولت  التى  واحلوارات  الدرا�سات  من  العديد  ر�سدت  الإطار  هذا  يف 
اجلامعي الكثري من اأوجه الختاللت الهيكلية يف منظومة التعليم العايل، والتي يجب اأن توؤخذ يف 
العتبار عند و�سع �سيا�سات التطوير التى ت�ستهدف حتقيق م�ستوى من اجلودة يتفق واملعايري الدولية، 
هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  يجب  هنا   ، احلوكمة  ومبادئ  معايري  تطبيق  وراء  من  الأ�سا�سي  الهدف  وهو 
الختاللت  هي يف واقع الأمر انعكا�ض ونتيجة لختاللت هيكلية اأخرى ترتبط ببنية القت�ساد  
واملجتمع ، مثل عدم ات�ساق  اأو توازن هيكل الإنتاج مع هياكل توزيع الدخل  اأو التجارة اخلارجية 
اأو العمالة وال�سكان ... اإلخ، منوذج لهذا حتيز الهيكل القت�سادي ل�سالح الأن�سطة اخلدمية والريعية 
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على  املتزايد  والعتماد  ال�سناعي،  القطاع  وبخا�سة  الإنتاجية  القطاعات  دور  تقل�ض  على ح�ساب 
الواردات اخلارجية مع تدنى دور الإنتاج الوطني يف اإ�سباع الطلب املحلي على ال�سلع واخلدمات، 
هذه الختاللت وغريها يف البنية القت�سادية  توؤثر بال�سلب على انطالق عجلة التنمية بل تعرقلها 
والبحث  التعليم  قطاع  يف  ت�سخ  التي  املوارد  حجم  على  مبا�سر  ب�سكل  وتوؤثر  الأحيان،  غالب  يف 

العلمي.
وهناك نوع اآخر من الختاللت البنيوية يتمثل يف وجود تباينات وا�سحة بني قطاعات القت�ساد 
اأو بني �سرائح املجتمع، مثل التباين يف معدلت التنمية الب�سرية وم�ستوى اخلدمات الجتماعية بني 
املناطق الريفية واحل�سرية، اأو تباين م�ستوى الأجور ال�سائدة فى القطاع اخلا�ض عن م�ستوى الأجور 
القطاعات  فى  املطبقة  التكنولوجيا  ونوعية  م�ستوى  وتباين  العام،  بالقطاع  العاملون  يتقا�ساها  التى 
قطاًعا كبرًيا و�سخًما  يعد  الذي  املنظم،  القت�ساد غري  ال�سائدة يف  التقنيات  املنظمة عن  ال�سناعية 
توؤثر  يرتبط بهذا من تدين مهاراتها، هذه الختاللت  العمل،  وما  ي�ستوعب جزًءا كبرًيا من قوة 
املواطنني.  اأم  للدولة  بالن�سبة  �سواء  التعليمية  ال�سيا�سات والختيارات  و�سلبي على  مبا�سر  ب�سكل 
الأداء  على  ال�سلبية  اأثارها  لها  اأنواعها-  اختالف  -على  الختاللت  هذه  جممل  اأن  واملح�سلة 

القت�سادي  والجتماعي، ومتتد باآثارها املبا�سرة وغري املبا�سرة  اإىل النظام وال�سيا�سات التعليمية.
وميكن ر�سد هذا الأثر ال�سلبي يف العديد من الت�سوهات والختاللت التى يعانى منها نظام 
التعليم العايل باملجتمع امل�سري، وهي الختاللت التي  تهدد اأي جهود حقيقية لإ�سالح التعليم 
اجلامعي، اإذا مل توؤخذ يف العتبار، وتو�سع لها ال�سيا�سات والربامج الالزمة للحد من تاأثريها، وهي 
العملية التي تعد يف احلقيقة جوهر عملية اإ�سالح التعليم العايل. وميكن ر�سد اأهم تلك الختالل 
الهيكلية  امل�ساكل  اأهم  من  وهو  العمل،  و�سوق  التعليم  خمرجات  بني  الختالل  يف  والت�سوهات 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  التعليمي وخرباء  القرار  متخذ  قبل  لها من  الت�سدي  يتعني  التى 
على امل�ستوى الوطني، اإذ ل ميكن تف�سري م�سكلة البطالة الهيكلية التي يعانى منها املجتمع امل�سرى 
ا ب�سوق العمل، وما ميكن اأن يوفره املجتمع   ًـّ فقط بالفجوة بني اأعداد اخلريجني الذين يلتحقون �سنوي
اأي�سا بق�سور موؤ�س�سات التعليم العايل الوطنية فى  وقطاعاته الإنتاجية من فر�ض عمل لهم، ولكن 
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اإعداد خريج قادر على التفاعل مع متطلبات �سوق العمل واملناف�سة، على امل�ستويني املحلى والإقليمي 
اخلدمية  الأن�سطة  وعوملة  املعرفة  وجمتمعات  والتكنولوجيا  العلم  ع�سر  مع  يتنا�سب  مبا  و  والدويل، 

والإنتاجية، التي اأ�سبحت ت�ساير املعايري الدولية فيما يخ�ض م�ستويات املهارة والكفاءة املهنية.
اأهم مالحمه فيما  اأو�ساع اجلامعات اخلا�سة واجلامعات احلكومية، تربز  اإن التمايز والتباين بني 
والهيئات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  بني  من  الب�سرية  مواردها  فى  نق�ض  من  اخلا�سة  اجلامعات  تعانيه 
العدد والقدرة  اأكرث من حيث  تعليمية وبحثية  ، فى حني متلك اجلامعات احلكومية كوادر  املعاونة 
العلمية والتنوع الأكادميي، ففي جامعة القاهرة على �سبيل املثال قدر حجم هيئتها العلمية فى العام 
الدرا�سي 2005/2004 مبا يزيد عن ع�سرة اآلف ع�سو، منهم نحو �ستة اآلف ون�سف اأ�ستاذ جامعي 
فى حني يرتاوح عدد اأع�ساء هيئة التدري�ض املعينني باجلامعات اخلا�سة ما بني 100 اإىل 200 ع�سو 
 17 اإىل  ا  ًـّ حالي عددها  ي�سل  -التي  اخلا�سة  اجلامعات  طلب  تعاظم  اإىل  اأدى  ما  وهو  املتو�سط،  يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعات احلكومية، وعلى وجه اخل�سو�ض فى التخ�س�سات  جامعة- على 
العلمية الأكرث حداثة وندرة، ومن بني اأع�ساء هيئة التدري�ض الأكرث خربة وكفاءة علمية، وهو ما اأدى 
الختالل  ي�ساعد على  الذي  الأمر  احلكومية،  باجلامعات  املتميزة  الب�سرية  الكوادر  ا�ستنـزاف  اإىل 
يف معدلت الأجور بني اجلامعات احلكومية واخلا�سة، ففي حني ي�سل مرتب الأ�ستاذ اجلامعي فى 
اجلامعات احلكومية اإىل نحو ثالثة اآلف جنيه يف املتو�سط، فاإن مرتبه يف اأي جامعة خا�سة قد ي�سل 
ا، وب�سرف النظر عن معدلت ال�ستخدام ال�سائدة فى كل من  ًـّ اإىل ثمانية اأو ع�سرة اآلف جنيه �سهري
اجلامعات احلكومية اأو اخلا�سة فان هذا الختالل فى منظومة الأجور ي�ساهم يف خلق مناخ غري �سحي 
يهدد كفاءة اأداء منظومة التعليم العايل ككل، حيث اإن الأجور بالقطاع اجلامعي اخلا�ض تعك�ض اإىل 
حد كبري التكلفة ال�سوقية لوظيفة الأ�ستاذ اجلامعي، وفى الوقت الذي تتميز فيه اجلامعات اخلا�سة 
بوفرة مواردها املالية مع توا�سع اأعداد طالبها، تعاين اجلامعات احلكومية من تكد�ض اأعداد طالبها 
ونق�ض مواردها املالية املتاحة، ويعود النق�ض يف اأعداد الطالب باجلامعات اخلا�سة اإىل �سغر ال�سريحة 
املجتمعية القادرة على �سداد ر�سومها الدرا�سية املرتفعة من ناحية، وعدم �سعيها اإىل تنويع التخ�س�سات 
العلمية بكلياتها ومعاهدها، ا�ستكماًل للمجالت الأكادميية غري املتوفرة باجلامعات احلكومية من جهة 
اأخرى، اأما التكد�ض العددي باجلامعات احلكومية فيعود بطبيعة احلال اإىل انخفا�ض تكلفة التعليم فى 
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اجلامعات احلكومية اإىل درجة كبرية، حيث مازالت  اجلامعات احلكومية بحكم اإمكانياتها الب�سرية 
الدرجات  منح  يف  الرئي�سي  بالدور  تقوم  العلمية،  مناهجها  يف  وبالتنوع  وخريجيها  طالبها  واأعداد 
العلمية وتوفري الكفاءات املهنية التى يتطلبها �سوق العمل امل�سري والإقليمي العربي، ومازال دور 
اجلامعات اخلا�سة حمدوًدا يف هذا ال�ساأن، نظًرا حلداثة جتربة التعليم العايل اخلا�ض يف م�سر من ناحية، 
وتركيز اجلامعات اخلا�سة على عدد حمدد من التخ�س�سات العلمية املتكررة باجلامعات احلكومية من 

ناحية اأخرى، بدون الجتهاد فى تطوير برامج حديثة تلبي احتياجات �سوق العمل.
اإن الختالل نابع من العالقة بني اأعداد الطالب والإمكانيات التعليمية، فاجلامعات احلكومية 
تعاين من م�سكلة هيكلية رئي�سية تتمثل يف اختالل العالقة بني اأعداد الطالب والإمكانات املتاحة 
من قاعات تدري�ض ومعامل بحثية واأجهزة علمية  ومكتبات رقمية وو�سائل تدريبية ... اإلخ، وتفيد 
اأعداد الطالب يف بع�ض كليات التجارة احلكومية تقدر  اأن  اإح�سائيات وزارة التعليم العايل  بع�ض 
اإىل  والآداب  احلقوق  بكليات  الطالب  ي�سل عدد  املتو�سط، يف حني  وطالبة يف  طالب  األف  بـ50 
اأما  النظرية،  الكليات  بع�ض  يف  هذا  املتو�سط،  يف  وطالبة  طالب  األف   30 اإىل  األف   25 يقارب  ما 
طالبها  اأعداد  تزايدت  فقد  واملعلومات،  واحلا�سبات  والطب  الهند�سة  مثل  العملية  الكليات  يف 
باأعداد كبرية ففي كلية  خالل حقبتي الثمانينيات والت�سعينيات من القرن املا�سي وبداية الألفية 
احلا�سبات واملعلومات بجامعة القاهرة -التي اأن�سئت يف عام 1996 وتخرجت دفعتها الأوىل والتى مل 
تتجاوز100خريج عام 2000- ازدادت اأعداد طالبها على امتداد ما يقرب من ع�سرة اأعوام فقفزت 
اإىل 700 طالب وطالبة يف دفعة 2007، وهو النمو الذي مل يقابله زيادة مماثلة يف حجم املوارد املالية 
الإقبال  من  امل�ستوى  هذا  اأن  فيه  ومما ل�سك  للكلية،  الب�سرية  الإمكانات  اأو  ال�ستيعابية  الطاقة  اأو 
باجلامعة وقدرتها ال�ستيعابية ميثل  املتاحة  املوارد  امل�سرية وحجم  باجلامعات  التعليمية  على اخلدمة 
اأهداف �سمان جودة العملية التعليمية  اأ�سا�سيا يقلل من فر�ض اجلامعات احلكومية لتحقيق  عائقا 
والبحثية، وتاأهيل طالبها للتفاعل مع متطلبات ع�سر العلم وتكنولوجيا جمتمعات املعرفة، بل حتى 

احتياجات �سوق العمل املحلي بو�سعه الراهن.
كما تت�سح الختاللت املالية التى تعانى منها اجلامعات امل�سرية على م�سويات متعددة، ففي 
اجلامعات احلكومية ل يوجد تكافوؤ بني اإيراداتها الذاتية وما توفره لها احلكومة من دعم مايل وبني 
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الأداء  والبحثية، يف ظل م�ستوى مرغوب من جودة  التعليمية  العملية  الإنفاق على  متطلباتها من 
ا يف طريق حتقيق اأهداف التطوير والتحديث للعملية التعليمية  ًـّ ومتثل هذه الفجوة املالية عائًقا رئي�سي
بوجه عام، اأي�سا تعاين اجلامعات احلكومية من اختالل يف املعايري امل�ستخدمة يف حتديد العالقة بني 
اجلانب  درا�سية. على  ر�سوم   ما حت�سله من  وقيمة  وبحثية  تعليمية  تقدمه من خدمات  ما  م�ستوى 
الآخر، ويف اجلامعات اخلا�سة جند حالة من الفو�سى وعدم الن�سباط يف حتديد الر�سوم الدرا�سية على 
م�ستوى اجلامعات، وهى الر�سوم املبالغ فيها، التي ل تعك�ض بال�سرورة فروًقا يف جودة الأداء، حيث 
ا يف بع�ض املعاهد العليا، و�سوًل اإىل نحو 75 األف جنيه يف اإحدى  ًـّ تبداأ من ثالثة اآلف جنيه �سنوي
اجلامعات اخلا�سة. وعلى م�ستوى اآخر، فاإن ميزانية اجلامعات امل�سرية تت�سمن عدم ات�ساق، وخلاًل 
اآخر يف توزيع بنودها على عنا�سر الإنفاق، اإذ يحتل باب الأجور واملرتبات ن�سبة مرتفعة من جملة بنود 
الإنفاق، يف حني يرتاجع حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، وهو الأمر الذي يخل بقدرة 
اجلامعة على ا�ستكمال اأن�سطتها العلمية  والبحثية والتعليمية  واخلدمة املجتمعية  باجلودة والكفاءة 
املطلوبة ، وت�سري املوؤ�سرات املالية جلامعة القاهرة على �سبيل املثال اإىل اأن بند الأجور واملرتبات )الباب 
ا يف حني ت�سل معدلت الإنفاق اجلاري على البحوث  ًـّ الأول( يقدر بنحو 650 مليون جنيه �سنوي

ا. ًـّ )بند 3( اإىل800 األف جنيه �سنوي
وجود الربامج اخلا�سة اأو املتميزة، التي بداأ تطبيقها اأخرًيا باجلامعات احلكومية بغية توفري موارد 
ذاتية اإ�سافية للجامعة، حيث تعمل هذه الربامج على زيادة حدة الختالل نتيجة وجود اأكرث من منط 
اأو نظام تعليمي متباين يف م�ستوى جودة اخلدمة التعليمية التى تقدم داخل الكلية الواحدة، وهو ما 
ا على حد �سواء، مادامت  ًـّ يتعار�ض مع التوجه العاملي لإتاحة التعليم اجليد للقادر وغري القادر مالي
توفرت لديه القدرة والرغبة يف التعلم، حيث ي�سبح معيار القدرة املالية هي املعيار الوحيد للمفا�سلة 
واللتحاق بهذه الربامج كطالب لهم نف�ض القدرة العلمية ويدر�سون بنف�ض الكلية، وهو ما ميكن اأن 

يوؤدي اإىل مناخ اجتماعي غري مالئم بني الطالب.
كذلك وجود خلل يف قيام اجلامعة باأدوارها املتعددة، نتيجة تباين الوزن الن�سبي لتوزيع جهودها 
بني جمالت التعليم والبحث العلمي اإىل جانب الدور التنويري والثقايف، حيث يربز الدور التعليمي 
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على ح�ساب البحث العلمي وتراجع القدرة على خدمة املجتمع  وتنمية البيئة اإىل درجة كبرية، فمع 
التوجه  الراهن نحو تخ�س�ض بع�ض اجلامعات يف جمال حمدد، مثل اجلامعات ذات  التوجه  قبول 
البحثي اأو جامعات الدرا�سات العليا اأو اجلامعات التكنولوجية، غري اأن الأمر املحقق يف هذا ال�ساأن 
هو اأن م�سمى اجلامعة قد ن�ساأ اأ�سا�ًسا بهدف حتقيق احلد الأدنى للجمع بني هذه املهام. يف هذا ال�سياق 
اأي�ًسا تعانى اجلامعات احلكومية من ق�سور اآخر، هو �سعيها اإىل التعدد الكبري يف التخ�س�سات العلمية 
دون توافر املقومات املطلوبة لتحقيق هذا التو�سع غري املن�سبط يف التخ�س�سات، التي ل متتلك فيها 

ـًا اأي ميزة، اأو تقدم فيها اأي جتديد اأو تطوير، بقدر ما هو ن�سخ ملا هو قائم. اأحيان
هذه الختاللت وعرب تراكم �سنني طويلة، خلقت العديد من امل�سكالت التي اأ�سبحت تثقل 
اأولوية يف �سرورة مواجهتها؛ حتى ميكن تطبيق منهج احلوكمة يف  كاهل اجلامعة امل�سرية، وت�سكل 

اإدارة اجلامعة. ياأتي يف مقدمة هذه امل�سكالت:
احلايل،  القانون  ظل  يف  اجلامعات  وا�ستقاللية  الالمركزية  حتقق  ومدى  القرار  اتخاذ  •   �سلطة 
ومدى تفاعل اجلامعات مع البيئات املحلية يف ظل تزايد اأعدادها واختالف مناطق تواجدها 

ا. ًـّ جغرافي
ارتباطها  ومدى  احلايل،  القانون  ظل  يف  العلمية  والأق�سام  العليا  الإدارة  وظائف  هياكل    •

بالحتياجات العلمية والبحثية، ومدى جناحها.
ا�ستجابته  ومدى  احلايل،  القانون  ظل  يف  اجلامعية  )تعيني/ترقية(الوظائف  �سغل  تنظيم    •
لالأهداف التي و�سع من اأجلها الت�سريع وامل�ستجدات الجتماعية و القت�سادية و ال�سيا�سية. 
وهل ت�ستجيب اإىل الحتياجات الفعلية لالأق�سام، وهل تعتمد على الكفاءة و ت�سجيع البحث 

العلمي كمعيار اأ�سا�سي.
•  التبادل والتنقل بني اجلامعات امل�سرية، والإعارة اإىل اجلامعات اخلا�سة اأو اإىل اجلامعات العربية 
والأجنبية، فالقانون ي�سمح ملن خرج لالإعارة يف اجلامعات الأجنبية اأو العربية اأن ت�ستمر اإعارته 
ل�سنوات طويلة، ويف نف�ض الوقت يحتفظ مبكانه واأقدميته يف اجلامعة امل�سرية، وهو هنا ل ي�ساوي 

ـًا عن حت�سني دخله. بني من بقي وحتمل امل�سكالت يف واقعه، ومن ذهب بحث
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•  مدى ال�ستفادة من الكفاءات واخلربات يف جمال الإدارة والتعليم باجلامعات.
•  الو�سع املايل لأع�ساء هيئة التدري�ض.

وجهات  اخلريجني  بني  والربط  التعليمي،  النظام  و  الوظيفي  ال�سوق  احتياجات  بني  الربط    •
التوظيف.

•  مدى ا�سرتاك اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اإدارة اجلامعات و متابعة الأداء.
•  عالقة الطالب بالإدارة.

•  مدى تعلق القانون احلايل ب�سيا�سات القبول يف اجلامعات.
•  تقييم اأداء املوؤ�س�سات التعليمية و�سمان جودة الأداء واعتماد ال�سهادات.

•  مدى ا�ستقاللية اجلامعات احلكومية اأو اخلا�سة يف اإدارة �سئونها، ومدى ارتباطها بوزارة التعليم 
العايل.

•  �سلطة اتخاذ القرار يف اجلامعات اخلا�سة، ومدى ارتباط هذه ال�سلطة بامللكية.
•  موارد اجلامعة، وكيف ميكن تنويعها وزيادتها حتى تفي بقدرة اجلامعة على تقدمي خدمة تعليمية 

ذات جودة حقيقية.
اأمام  ا  ًـّ ـًا حقيقي متثل حتدي اأ�سبحت  طويلة،  ل�سنني  ترتاكم  التي ظلت  ال�سابقة،  امل�سكالت  كل 

جهود تطوير التعليم اجلامعي.

تعديل الت�شريعات اجلامعية مدخل لتطبيق احلوكمة 
اإذا كان التعليم العايل دوره الأ�سا�سي هو �سناعة امل�ستقبل من خالل التعليم وخدمة املجتمع 
وميتلك  املجتمع،  والرغبة يف خدمة  القدرة،  له  اإعداد خريج  ي�ستهدف  واإذا كان  العلمي،  والبحث 
واملهارات  املتغرية  املعلومات  تعليمه اجلامعي  له  يوفر  الدولية، حيث  باملعايري  التناف�ض  القدرة على 
التى تتيح له التطور مع املجتمع، تعليم ميكنه من مهارات التعلم امل�ستمر واملرونة الالزمة لكت�ساب 
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مهارات جديدة، فتحقيق هذا الهدف يتطلب  مواجهة امل�سكالت ال�سابق الإ�سارة اإليها. هنا تطرح 
ت�ساوؤلت يف غاية الأهمية:

•  هل القوانني اجلامعية احلالية تتيح الإمكانية لتحقيق هذا الهدف  ومواجهة هذه امل�سكالت 
املرتاكمة؟ 

•  هل اإجراءات ونظام القبول والت�سجيل يقدم للجامعة الطالب املنا�سب، والذي ميكن للجامعة 
اأن ت�سنع منه اخلريج املطلوب؟

•  هل اللوائح والنظم املالية احلالية تتيح اأكرب قدر من املرونة يف ا�ستخدام موارد اجلامعة اأو تنميتها 
وتقلي�ض الهدر فيها اإىل اأدنى درجة؟

•  هل اللوائح املالية احلالية للجامعة وكذلك لوائح التعيني والرتقي حتقق لنا احل�سول على اأكفاأ 
عنا�سر هيئة التدري�ض؟

•  هل اللوائح والنظم اجلامعية احلالية تعظم من دور اأع�ساء هيئة التدري�ض وكذلك الطالب يف 
اتخاذ القرار داخل اجلامعة؟

هناك العديد من املوؤ�س�سات خارج اجلامعة، لكن لها �سلة باجلامعة ووظيفتها مثل جمل�ض العتماد 
ا�ستقاللية  مدى  ما  العايل:  التعليم  وزارة  التخطيط،  وزارة  للجامعات،  الأعلى  املجل�ض  واجلودة، 
اأن عالقتها احلالية باجلامعة تقيد حركة اجلامعة وقدرتها على  املوؤ�س�سات، خا�سة  اجلامعة عن هذه 
القيام بدورها؟ ما مدى فاعلية النظم والقوانني واللوائح احلالية يف مواجهة  العديد من �سور الف�ساد 
اجلامعي التي اأ�سبحت متتلك قوة العرف املوؤ�س�سي والتى تتنوع اأ�سكالها من �سرقات علمية حملية 
واأجنبية، كاأمناط من الرتبح غري الأخالقي مثل بيع الكتب وملفات الأبحاث، وامل�سروعات البحثية 
وباأ�ساليب ملتوية، ظاهرة  بالقوة  اأ�سئلة المتحانات للطالب  التي حتتوى على  املواد  واأدلة  ال�سورية 
الدرو�ض اخل�سو�سية، اأ�سكال املجاملة وحماباة اأع�ساء هيئة التدري�ض وذويهم، تنامي دور العالقات 
المتحانات،  نتائج  يف  الت�ساهل  الكليات،  ببع�ض  الأق�سام  بع�ض  داخل  القرار  اتخاذ  فى  القرابية 
الت�سيب الإداري يف الإعارات والإجازات؟ ما املعايري ال�سحيحة التي يجب اأن ت�ستند اإليها اللوائح 
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حا�سمة  بدرجة  ت�سري  كلها  الت�ساوؤلت  تلك  على  الإجابة  اإن  اجلامعية؟  القيادات  باختيار  اخلا�سة 
�سل�سلة  اإىل  يحتاج  اجلامعية  املوؤ�س�سات  اإدارة  احلوكمة يف  لنهج  والفعال  ال�سحيح  التطبيق  اأن  اإىل 
من الإ�سالحات الت�سريعية للقوانني واللوائح والنظم املنظمة للحياة اجلامعية وهى التعديالت التى 

يجب اأن ت�ستند اإىل املبادئ التالية:
•  التغلب على �سلبيات القانون احلايل املعمول به )القانون رقم 49 ل�سنة 72 (.

•  دعم ا�ستقاللية اجلامعة على �سعيد الإدارة والتمويل والالمركزية يف اتخاذ القرار مع تطبيق 
�سارم لآليات ال�سفافية واملحا�سبة املجتمعية.

•  اإر�ساء مبادئ اجلودة والتقومي الذاتي جلميع مناحي العملية التعليمية على اأ�سا�ض معايري قيا�سية 
ا. ًـّ معرتف بها دولي

•  دعم وربط البحث العلمي بق�سايا البيئة واملجتمع.
•  ت�سجيع اجلامعات على تنمية مواردها الذاتية.

•  الف�سل بني ملكية املوؤ�س�سة التعليمية واإدارتها واآليات متويل اخلدمات التعليمية التي تقدمها.
•  اختيار القيادات اجلامعية واأع�ساء هيئة التدري�ض على اأ�سا�ض �سوابط اأكادميية واأف�سل م�ستويات 

الكفاءة املهنية.
•  �سمان البعد الجتماعي والتنموي يف ت�سكيل �سيا�سات املوؤ�س�سة التعليمية.

واقع  ينظم  موحد  عام  قانون  اإطارها  يف  ياأتي  اأن  يجب  التي  العامة  الروؤية  ت�سكل  املبادئ  هذه 
التعليم العايل ويحل م�سكالته، مبا ي�سمله من جامعات حكومية وجامعات خا�سة وجامعة الأزهر 

واملوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سعة لها وحتى اجلامعات الأهلية غري الهادفة للربح.
والت�سريعات  القوانني  �سلبيات  جتاوز  فقط  هدفه  يكون  األ  يجب  اجلديد  الت�سريع  هذا  اأن  اإل 
اأي�سا التعامل بنظرة م�ستقبلية ملا يجب وناأمل ان  تكون عليه منظومة التعليم العايل  احلالية ولكن 
تعد  مل  امل�سرى  املجتمع  بها  مر  التى  وال�سيا�سية  القت�سادية  املتغريات  ظل  ففي  امل�ستقبل،   يف 
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الت�سريعات احلالية منا�سبة خا�سة مع ظهور هيئة �سمان اجلودة والعتماد وما تتطلبه من توفر املعايري 
والقدرة على املناف�سة داخل كل موؤ�س�سة جامعية حتى ميكن اعتماد �سهادتها، والتطورات واملتغريات 
القت�سادية وال�سيا�سية واملعرفية على ال�سعيد املحلى والدويل والتى تراكمت فى العقدين الأخريين  
برامج  الريادة يف  لها  وتطوير  التعليمية كمراكز بحث  املوؤ�س�سات  دور  وبروز  تزايد  وما �ساحبها من 

التنمية.
وعلى ال�سعيد الداخلي هناك التنوع والتو�سع الكبري فى منظومة التعليم العايل بني عام وخا�ض 
واأزهري فهناك جامعات حكومية/اأزهر ت�ستوعب 85% من طالب اجلامعة، جامعات خا�سة ت�ستوعب 
4-5% من طالب اجلامعة رغم وجود 17 جامعة، ومعاهد عليا ت�ستوعب 11-12% من احلا�سلني 
على الثانوية العامة )وهى اأقل يف ر�سومها الدرا�سية( وبالتايل ظهرت �سرورة وجود اإطار ت�سريعي عام 
يتكامل مع  ت�سريع جديد  اإىل �سرورة وجود  ي�سري  التعليم.كل هذا  واأمناط  اأنواع  يتعامل مع جميع 

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التعليم قبل اجلامعي والذى يحتاج هو الآخر اإىل تطوير جذري.

اجتاهات تعديل ت�شريعات التعليم اجلامعي 
وهو  جديد،  ت�سريع  وجود  حتمية  مو�سوعيا  تفر�ض  التي  اإليها  الإ�سارة  ال�سابق  املتغريات  هذه 

الت�سريع الذي يجب اأن يركز يف توجهاته على اجلوانب التالية:
فيما يتعلق بدعم ا�ستقاللية اجلامعة على �سعيد الإدارة والتمويل والالمركزية يف اتخاذ القرار 
مطلوب ان ت�سمح التعديالت الت�سريعية مبنح موؤ�س�سات التعليم العايل )اجلامعات احلكومية/اخلا�سة/
الأزهرية/الأهلية ( احلرية املطلقة وال�ستقالل التام يف اتخاذ ما تراه يف �سبيل حتقيق الأهداف املنوطة 
بها بدءا من ر�سم ا�سرتاتيجيات التعليم ومرورا باأ�ساليب التدري�ض واأ�ساليب التقومي والمتحانات مع 
اللتزام بو�سع لئحة داخلية لكل موؤ�س�سة. واأن تتناول التعديالت الت�سريعية ما ي�سمح للموؤ�س�سات 
اجلامعية بتنمية مواردها واحلرية يف اإدارة هذه املوارد، وهو ما يتطلب بالن�سبة للجامعات احلكومية/
الأزهرية اأن تكون كل جامعة وحدة مالية م�ستقلة واإعطائها احلرية واملرونة فى الت�سرف فى بنودها 
ميزانيتها )خا�سة ما يقدم من الدولة( واأن ت�سع كل جامعة لئحتها املالية اخلا�سة بها، واأن تعد موازنة 
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اجلامعة مبعرفة اجلامعة وترفع للدولة بناء على التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية التى تقدمها مرتبطة 
التعليم  تتفق موؤ�س�سات  اأن  الفعلية، حيث يجب  التكلفة  واأعداد طالبها وعنا�سر  مب�ستوى جودتها 

العايل مع الدولة على كيفية ح�ساب التكلفة  الفعلية فى كل تخ�س�ض وفى كل جمال تعليمي.
واأن ي�سمح القانون بتنويع م�سادر التمويالت الذاتية للجامعة بو�سع نظام وا�سح ي�سمح بتعدد 
هذه امل�سادر مابني ر�سوم الدرا�سة ) مع �سرورة جتاوز فكرة املجانية ب�سكلها احلايل(، تنظيم التربعات 
وتوجهيها اإىل اجلامعة وتقدمي حوافز للمتربعني، مثل خ�سم قيمة التربع من الوعاء ال�سريبـي خا�سة 
بالن�سبة للجامعات الأهلية غري الربحية ،عائد خدمات البحوث من خالل اإقامة مراكز بحثية ومراكز 
التطوعية  اجلهود  من  ال�ستفادة  الخرتاعات،  براءات  ت�سويق  ،عائد  مبقابل  تقدم خدماتها  خدمية 
بحثية  م�سروعات  تنظيم  للموارد،  املدرة  اجلامعة  اأن�سطة  لبع�ض  ومتربعني  رعاة  توفري  يف  للطالب 
م�سرتكة مع اجلامعات اخلا�سة التي ينق�سها الكادر العلمي، اإن�ساء برامج وكيانات تعليمية وتكوين 

�سركات بحثية وتكنولوجية مب�ساركة القطاعات القت�سادية اأو موؤ�س�سات التميز العلمي اخلارجية.
على اأن ت�سبح املوارد التي حت�سلها اجلامعة جزًءا من مواردها اخلا�سة التي ل تدخل يف ميزانية 
اجلامعة التي تقدم لها من قبل الدولة، وذلك يف حالة اجلامعات احلكومية وجامعة الأزهر، يرتبط 
بهذا كله حما�سرة ممار�سات الهدر يف املوارد اأو بع�ض اأ�سكال الرتبح والف�ساد، و�سرورة اإعمال معايري 
ال�سفافية املطلقة يف ميزانيات اجلامعات وم�سادر متويلها واإنفاقها، وخ�سوعها لرقابة املوؤ�س�سات املحا�سبية 
فيها  ي�سارك  التي  ذاتها،  اجلامعة  وموؤ�س�سات  ال�سعبية   واملوؤ�س�سات  للمحا�سبات(  املركزي  )اجلهاز 
الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض. اأما بالن�سبة للجامعات اخلا�سة والأهلية فالرقابة املالية متنح ملجل�ض 

الأمناء، وملكتب حما�سبة متخ�س�ض يعني من قبل امل�ساهمني، وفًقا لالئحتها اخلا�سة.
يف هذا ال�سياق يجب اأن يتطور ال�سكل احلايل للمجانية، فيجب تطبيق نظم جديدة تديرها الدولة 
عن طريق اآلية للتعاقد بني الدولة واملوؤ�س�سة التعليمية طبًقا ملعدلت التكلفة الفعلية، وذلك يف اإطار 
تكون  اأن  على  احلكومية،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  القبول  لقواعد  وطبًقا  املجتمعي،  اللتزام 
جمانية التعليم هي عالقة مبا�سرة بني الطالب والدولة، اأما عالقة الطالب باملوؤ�س�سة التعليمية فهي 
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عالقة بني طالب خدمة تعليمية ومقدمها مبقابل، وهو ما يعني اأن الدولة م�سئولة عن دفع تكاليف 
تعليم الطالب ملوؤ�س�ساتهم التعليمية.

يجب التاأكيد على اأن وزارة التعليم العايل واملجال�ض التن�سيقية الأخرى مثل املجل�ض الأعلى 
للجامعات اأو اأي اأطراف لها عالقة بو�سع ال�سيا�سات التعليمية اأو متويلها يف ظل و�سع ال�ستقاللية 
الكامل للجامعة كموؤ�س�سة يجب اأن ت�سبح مهام هذه الأطراف موجهة فقط للتخطيط العام واإعالن 
الأعلى  املجل�ض  يتحكم  حيث  احلايل،  للو�سع  كبديل  وذلك  ال�سرتاتيجية  واخلطط  ال�سيا�سات 
للجامعات، وي�سيطر على كافة موؤ�س�سات التعليم العايل، �سواء اأكانت حكومية اأم خا�سة اأم كانت 
جامعات اأم معاهد اأكادميية اأم فنية، وهو ما كان مالئًما اإىل حد ما يف املا�سي عند �سدور القانون، 
الو�سع  اأما  اجلامعات.  لتنظيم  �سدر  القانون  اأن  اأ�سا�ض  وعلى  فقط  اأربع جامعات  مب�سر  كان  حيث 
يف  العايل  التعليم  وزارة  دور  يتحدد  اجلامعة  ا�ستقاللية  و�سع  ظل  ففي  ا،  ًـّ كلي خمتلف  فهو  احلايل 
التخطيط ال�سرتاتيجي وو�سع اخلطط القومية لتطوير التعليم العايل على امل�ستوى الوطني، واإعداد 
الربامج اخلا�سة بتمويل التعليم العايل، وحتديد حجم الدعم احلكومي ملوؤ�س�ساته، واقرتاح �سيا�سات 
وهيكل  والت�سريعات،  القوانني  واقرتاح  الأجنبية،  العلمية  الدرجات  ملعادلة  العام  والإطار  القبول 

املنظومة التعليمية، وحتديد �سوابط اإن�ساء موؤ�س�سات التعليم العايل وبراجمها.
وفيما يخ�ض نظام تعيني وترقية اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعة اأو القيادات اجلامعية، يجب اأن 
يرتبط ب�سوابط ومعايري جديدة هى الإنتاج العلمي واجلهد البحثي لع�سو هيئة التدري�ض وبرناجمه 
للتقييم، تتجاوز  اآلية جديدة  الق�سم، وهو ما يعني �سرورة البحث عن  اأو  اأو الكلية  لتطوير اجلامعة 
الو�سع احلايل الذي يقوم على راأي  اللجنة الثالثية التي تقوم بتقييم بحوث الرتقية اأو التعيني، وهى 
اللجان التي يف ظلها تدهور م�ستوى املحكمني، ومن يتم ترقيتهم نتيجة تدخل العوامل ال�سخ�سية، 
وال�ستخدام غري ال�سحيح لبع�ض ال�سوابط  فعلى �سبيل املثال رغم اأن التقدم للرتقية يحتاج ملدة 
بينية ت�سل اإىل خم�ض �سنوات، ومن املفرت�ض اأن يقدم طالب الرتقية اأبحاثه لهذه اللجنة على امتداد 
ال�سنوات اخلم�ض، اإل اأن بع�ض من يتقدم للرتقية ي�سنع هذه الأبحاث قبل اأ�سهر ثالثة من التقدم 
نظام  اتباع  العلمية يجب  الأبحاث  تقييم  يخ�ض  فيما  لهذا  للرتقي،  اأبحاث  اأنها  يعك�ض  مما  للرتقية 
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اآخر اأكرث كفاءة وفاعلية مثل �سرورة الن�سر يف جمالت علمية اأجنبية. اأما ما يخ�ض عملية التعيني 
والرتقي فهناك اآليات عديدة لعل اأف�سلها من حيث تطبيق معايري ال�سفافية واجلدارة هو نظام التعيني 
املناق�سة  التعيينات اجلديدة( والذي يتم خالل  بالن�سبة للرتقيات/اأو  وفق الإعالن املفتوح )�سواء 
يف  الوظيفة  ل�سغل  املتقدم  ملناق�سة  املتخ�س�سني  من  كبري  عدد  يح�سرها  والتى  املفتوحة  اجلماعية 
بحوثه ال�سابقة ، وخطته البحثية امل�ستقبلية، وكذلك خطة العمل التى يقرتحها كربنامج �سوف يلتزم 
به لزيادة موارد اجلامعة اأو لتطويرها وحل م�سكالتها، على اأن يكون احلكم اأو التقييم لطالب �سغل 
التناف�ض احلميد لختيار الأف�سل، بجانب هذا  نوًعا من  ا ومفتوًحا، هذه الآلية تخلق  الوظيفة علنيًّ
يجب تعديل لوائح العمل الداخلي مبا ي�سمح بوجود هيكل للكادر الوظيفي الأكادميي يف الأق�سام 
والتخ�س�سات  البحثية  والأحمال  التدري�سية  لالأحمال  طبًقا  ق�سم  كل  لحتياجات  وفًقا  العلمية 
املدرجة حتت هذا الق�سم، مع و�سع حمددات و�سوابط للتو�سع اأو التقليل من الأعداد وامل�ستويات 
داخل هذه الهياكل، حيث ل يوجد فى الوقت احلايل هياكل وظيفية اأكادميية لالأق�سام العلمية يف 
ا، وتقل�ض  اأي من موؤ�س�سات التعليم العايل، وهو ما اأدى اإىل ت�سخم بع�ض الأق�سام بدرجة كبرية جدًّ
بع�سها الآخر، كما اأن الهرم قلب راأ�ًسا على عقب يف اأق�سام اأخرى. لذلك فاإن اأول خطوة يف اإ�سالح 
ا هي اإعداد هيكل وظيفي اأكادميي وا�سح مبني على درا�سة علمية لأعداد الطالب  ًـّ اخللل القائم حالي
للق�سم  البحثية  التدري�سية واخلطط  تاأثري ذلك على الأحمال  قبولهم لعدة �سنوات، ومدى  املتوقع 
ف�سل  ال�سرورة، كذلك  الهياكل كلما دعت  تعديل هذه  املجتمع، وميكن  املتوقعة خلدمة  والأعباء 
الهيكل الوظيفي عن الكادر املايل وتزايده الدوري، واأن يرتبط ال�ستمرار يف �سغل املوقع بال�ستمرار 
يف العمل بالإنتاج العلمي، وهو ما يعني اللجوء للعقود حمدودة املدة، هذا التعديل �سروري لتجاوز 
اأ�سا�ض اجتياز املدة البينية، حيث �سوف ترتبط الرتقية هنا  حالة الرتقية امليكانيكية التى تتم على 
اإليها عرب الإعالن  بالتقدم  ـًا  العلمي، وثالث بالإنتاج  ـًا ربطها  ثاني اأو وظيفة �ساغرة،  اأوًل بوجود موقع 
اإل اأن تطبيق مثل هذه التعديالت يف نظم العمل يتطلب التدرج يف تطبيقها وعلى فرتة  املفتوح. 
زمنية معقولة، يتم خاللها تاأهيل املوجودين للنظام اجلديد. كذلك يجب اأن تراعي هذه ال�سوابط 
لال�ستمرار يف  التدري�ض كمعيار  وكفاءة  العلمية  البحوث  اإجراء  على  القدرة  بني  الف�سل  اجلديدة 
العمل، واإجراء عمليات التقييم الدوري التي ي�سارك فيها الطالب لتقييم اأع�ساء هيئة التدري�ض، 
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املادة 95 يف  اأخرًيا لن�سباط العمل اجلامعي مطلوب تفعيل  التعليمية.  خا�سة ما يخ�ض كفاءتهم 
القانون احلايل، والتي تخت�ض مبحا�سبة وان�سباط هيئة التدري�ض، و�سرورة قيامهم بواجباتهم، وتفرغهم 

لعملهم البحثي والتعليمي.
ونظًرا لتوجه الدولة ال�سيا�سي والقت�سادي نحو حترير الأ�سعار والأجور ب�سكل �سامل والرتقاء 
بجودة التعليم العايل، فاإنه يتعني اإعادة النظر يف منظومة الأجور واملرتبات واملكافاآت بقطاع التعليم 
العايل، وال�سعي اإىل تذويب الفوارق بني ما يتقا�ساه اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعات احلكومية 
اأن يكون  اإن الو�سع احلايل بعيد كل البعد عما يجب  وبني ما يتقا�ساه يف اجلامعة اخلا�سة؛ حيث 
عليه و�سع الأ�ستاذ اجلامعي ملكانته ودوره، يرتبط بهذا �سرورة اأن ي�ساحبه التفرغ الكامل للقيادات 
اجلامعية بكل م�ستوياتها )رئي�ض جامعة/نائب رئي�ض جامعة/عميد كلية /وكيل كلية/رئي�ض ق�سم( 
املن�سب  توليه  اأثناء  املهنة  مزاولة  ذلك  مبا يف  اجلامعية،  الإدارة  خارج  اأعمال  باأي  لهم  ي�سمح  ول 
القيادي، على اأن ي�سمح لهم مبمار�سة اأن�سطتهم اخلارجية داخل املوؤ�س�سة اجلامعية، اأ�سوة مبا يحدث 
داخل  مر�ساهم  ا�ستقبال  ميكنهم  املثال-  �سبيل  -على  الطب  فاأ�ساتذة  واأمريكا،  اأوربا  يف جامعات 

امل�ست�سفى اجلامعي، مقابل ن�سبة تعود اإىل اجلامعة، وهو ما يعد اأحد امل�سادر الإ�سافية ملواردها.
 �سياغة لئحة طالبية جديدة ت�سمح بتن�سيط وتوظيف الطاقات الطالبية الكامنة، واإعطائهم حرية 

التعبري عن الراأي، وتقنني م�ساركتهم يف �سنع القرارات اجلامعية من خالل ممثليهم.
اأ�ساليب واآليات لتقييم الأداء، وذلك من خالل التقدم اإىل الهيئة   اأن يحدد الت�سريع اجلديد 
القومية ل�سمان اجلودة والعتماد على فرتات زمنية حمددة لتوكيد اجلودة والعتماد على اأ�سا�ض اأن 
كل موؤ�س�سات التعليم العايل يجب اأن تطبق معايري اجلودة وتلتزم بها، واإن الرقابة املعلنة للمجتمع 
املدين �ست�سعها يف موقع املحا�سبة على اأي تق�سري. لهذا لبد من اإدخال ثقافة اجلودة داخل موؤ�س�سات 

التعليم العايل، واإ�سراك كل اأ�سحاب امل�سلحة يف اإبداء راأيهم يف كل ما يتعلق بالعملية التعليمية.
وال�سيا�سات  الربامج  فاعلية  زيادة  اإمكانية  اأمام  املجال  تفتح  �سوف  الت�سريعية  التعديالت  هذه 
وهي  العايل وخمرجاتها،  التعليم  موؤ�س�سات  واقع  البنيوية، يف  اخللل  اأوجه  من  العديد  تعالج  التي 

ال�سيا�سات التي يجب اأن تتناول:
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مب�سر،  اخلا�سة  اجلامعات  وجمل�ض  للجامعات  الأعلى  واملجل�ض  العايل  التعليم  وزارة  •    قيام 
القت�سادية  التنمية  خطط  �سياغة  عن  -امل�سئولة  القت�سادية  التنمية  وزارة  مع  بال�سرتاك 
منظومة  خمرجات  بني  امل�ستقبلية  الفجوة  بقيا�ض  تقوم  �ساملة  درا�سة  باإعداد  والجتماعية- 
اخلريجني  من  واخلدمية  الإنتاجية  القطاعات  العمل(ومتطلبات  قوة  )عر�ض  العايل  التعليم 
وفق الفئة املهنية للخريج، موزعة على املحافظات والأقاليم الريفية واحل�سرية املختلفة فى كل 
اأنحاء م�سر، وتعد الفجوة بني قوى العر�ض وعنا�سر الطلب من املوؤ�سرات التخطيطية الهامة 
لتخ�سي�ض ال�ستثمارات يف قطاعات التعليم العايل العامة واخلا�سة والأهلية من حيث املوائمة 
بني خمرجات العملية التعليمية ومتطلبات �سوق العمل، وميكن بطبيعة احلال تبني �سيا�سات 
من �ساأنها اإعداد طالب التعليم العايل وفق متطلبات املجتمع املعريف من ناحية، وتوجيهه اإىل 

ـًا فى اأ�سواق العمل الوطنية والإقليمية من جهة اأخرى. التخ�س�سات العلمية الأكرث طلب
•    و�سع قواعد �سارمة ملعاجلة التباين بني و�سع اجلامعات اخلا�سة فيما يخ�ض توافر اأعداد اأع�ساء 
هيئة التدري�ض املتفرغني، وتوازن هذا العدد مع حجم الإعارات اأو النتدابات من اجلامعات 
احلكومية، مبا ل ي�سمح با�ستنزاف اأف�سل كوادر اجلامعات احلكومية من جهة، واختيار اأع�ساء 
هيئة تدري�ض للجامعات اخلا�سة على اأف�سل م�ستوى من اجلودة ل�ستكمال مواردها الب�سرية 
علمية غري  تخ�س�سات  تطوير  اإىل  اخلا�سة  اجلامعات  ت�سعى  اأن  �سرورة  مع  اأخرى،  من جهة 
متوافرة اأو غري مكتملة باجلامعات احلكومية، وربط م�ستوى الر�سوم الدرا�سية مب�ستوى اخلدمة 

التعليمية التي تقدمها ومعدلت جودة اأدائها.
 •    �سياغة خطة قومية �ساملة يف جمال التعليم على املدى الطويل ت�سعى اإىل الزيادة املخططة 
التعليم،  بجودة  الرتقاء  توجهات  العايل لدعم  التعليم  القطاع اخلا�ض يف منظومة  مل�ساهمة 
احلالية  العايل  التعليم  اإتاحة  معدلت  على  احلفاظ  مع  العمل،  �سوق  احتياجات  ولتلبية 
مواجهة  يف  الطالب  اأعداد  كرثة  بني  الختالل  لعالج  وذلك  الجتماعية،  الفئات  لكل 
�سعف املوارد والإمكانيات املتاحة للجامعة، وهو ما �سوف ي�سمح با�ستيعاب جزء من طالب 
اجلامعات احلكومية يف اجلامعات اخلا�سة، خا�سة اإذا توافقت الر�سوم الدرا�سية مع م�ستوى 
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جودة اخلدمات التعليمية املقدمة  وما تت�سمنه من اإنفاق مادي حقيقي، وهو ما �سوف ي�سجع 
قطاعات اجتماعية متزايدة على اإحلاق اأبنائها الطالب باجلامعات اأو املعاهد اخلا�سة، بجانب 
الطاقة  يف  املرغوبة  الزيادة  لتحقيق  وامل�سرتكة  احلكومية   ال�ستثمارات  زيادة حجم  �سرورة 

ال�ستيعابية للجامعات احلكومية، يف ظل م�ستويات مقبولة من اجلودة.
خا�سة،  قدرات  من  متلكه  ما  وفق  الأكادميي  العلمي  متيزها   جمالت  على  اجلامعات  تركيز    •
ـًا لتنمية القدرات و�سمان جودة الأداء، واإن كان هذا ل يعني عدم  وهو ما يعد توجًها مرغوب
قيامها باأن�سطة متنوعة يف اإطار التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، ومن هنا فاإن البدائل 
املطروحة لتق�سيم اجلامعات احلكومية ال�سخمة متعددة التخ�س�سات اإىل جمموعة من اجلامعات 
ـًا من املمكن اأن ي�ساهم يف تقليل الختالل  املتخ�س�سة ذات التميز الن�سبي، ميثل توجًها مرغوب

الهيكلية يف منظومة التعليم العايل.
•  تفعيل العالقة التبادلية بني املجتمع وموؤ�س�سات التعليم العايل، حيث �سي�سبح هناك اإمكانية 
وفق تلك التعديالت مل�ساركة املجتمع املدين يف اإدارة ومراقبة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل، 
بظهور  امل�ستقبل  يف  ي�سمح  �سوف  ما  وهو  بع�سها،  اإقامة  يف  للم�ساركة  يحفزه  �سوف  ما  وهو 
اجلامعات الأهلية غري الهادفة للربح، التي يوجه فائ�ض اأرباحها لتطوير العملية التعليمية، حيث 
مازالت هذه النوعية من موؤ�س�سات التعليم العايل غائبة عن جمتمعنا، ووجودها �سوف يحقق 
مزيًدا من التناف�سية بني موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سابقة، اأي�ًسا �سوف ت�سهم هذه التعديالت 
يف زيادة الرتباط بني القطاع ال�سناعي والقطاعات الإنتاجية يف القت�ساد -على وجه العموم- 

وموؤ�س�سات التعليم العايل.
كل هذه الإ�سالحات الت�سريعية وما يرتتب عليها من تفعيل للعديد من ال�سيا�سات والربامج، 
وت�سحيح الكثري من الأو�ساع وال�سلبيات، هي املدخل ال�سحيح لتطبيق حوكمة الإدارة اجلامعية، 
ومعاجلة الكثري من اأوجه اخللل التي يعانى منها تعليمنا اجلامعي، خا�سة اأن الت�سريع اجلديد املطلوب 
يجب اأن يتجاوز التفا�سيل املوجودة يف الت�سريعات احلالية، اخلا�سة بتوحيد منط اإدارة كل املوؤ�س�سات 
التعليمية رغم اختالف نوعياتها، وهو ما اأجه�ض اإمكانيات املناف�سة والبتكار والتميز بني موؤ�س�سات 
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التعليم العايل، اأما الت�سريع اجلديد املطلوب فيجب اأن يركز على و�سع اأو �سياغة القواعد العامة، والأ�س�ض 
التي يجب اأن حتددها اللوائح الداخلية لهذه املوؤ�س�سات، التي يرتك لكل جامعة اأن ت�سعها بنف�سها وعلى 

م�ستوى الكلية.






