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مقدمة

ماذا تعني لنا اجلامعة؟ رمبا يبد�أ اخلالف حول ق�ضية
اجلامعة ،والذي يخلق كل هذا اجلدل من كوننا ال نتفق منذ
البداية على معنى اجلامعة ...ما هو الدور الذي ننتظره منها؟ وما
هو الدور الذي ننتظره من طالبها؟ ماذا تعني احلياة اجلامعية؟
ومن له احلق يف ممار�سة تلك احلياة؟ ما هو العمل الطالبي،
وما هي �أ�شكاله املختلفة؟ هل الو�ضع احلايل يف اجلامعة هو
الو�ضع الطبيعي �أو الوحيد الذي ميكن �أن تكون عليه اجلامعات؟
و�إن مل يكن ..فما هي أال�شكال أالخرى املمكنة؟ وكيف ميكن
الو�صول �إليها؟ ماذا يعني ا�ستقالل اجلامعة؟ وملاذا كل هذا
اجلدل الدائر حوله؟ ما الذي ميكن �أن ي�ضيفه للحياة الطالبية
ب�شكل خا�ص وللحياة العامة ب�شكل عام؟
الجابة
وهناك عدد من أال�سئلة أالخرى التي رمبا تبدو إ


عنها بدهية جدا يف البداية؛ �إال �أننا عادة ما نختلف حول الكثري
من م�ضامينها وتفا�صيلها ،عند حماولة النقا�ش حول ا�ستقالل
اجلامعة.
أ
أ
ومما ال �شك فيه �ننا ال ن�ستطيع فهم كل تلك ال�سئلة مبعزل
عما يحدث آ
الن داخل �أ�سوار اجلامعة ،ال�سيطرة أالمنية الكاملة
عليها ،وانق�سام الطالب �إيل جمموعات بع�ضها غري معني بكل
ما يحدث ،والبع�ض آ
الخر يحاول بذل حماوالت للخروج من
تلك ال�سيطرة؛ �سواء كانت تلك املحاوالت من التيارات ال�سيا�سية
املختلفة التي حتاول انتزاع م�ساحة ما من احلرية� ،أو حتى من
باقي الطالب غري املنتمني للتيارات ال�سيا�سية الذين يحاولون
ممار�سة �أ�شكال خمتلفة من العمل الطالبي.
ماذا تعني اجلامعة؟

علي قدر ما يظهر هذا ال� ؤس�ال �أنه � ؤس�ال بدهي للغاية ،قد
ت�صل درجة بداهته �إيل �إثارة ال�ضحك �أحيانا ،على قدر ما
يحمل يف واقع أالمر كثريا من اجلدل؛ حيث �إن هناك العديد من
الجابة عنه.
املتغريات التي ميكن �أن ن�صطدم بها عند حماولة إ
وميكن مثال �أن نري ذلك بو�ضوح �إذا حاولنا �أن ننظر
للجامعة امل�رصية والدور املجتمعي الذي لعبته عرب فرتات
زمنية خمتلفة ،بداية من ن� أش�ة جامعة القاهرة عام �(1908أقدم
اجلامعات امل�رصية) حتى اليوم.
فل�سنوات طويلة �شكل طالب اجلامعة قلب احلركات ال�سيا�سية
املطالبة بالتغيري ،واملتمردة على أالو�ضاع االجتماعية �أو
ال�سيا�سية ال�سيئة ،ف إ�ذا ت أ�ملنا تاريخ احلركة الطالبية امل�رصية
بداية من مظاهرات الطلبة يف � 1935ضد االحتالل الربيطاين ،ثم
ت�صاعدها يف �أواخر الثالثينات أ
والربعينات ،وكيف ا�ستطاعت


�أن تت�صدر وتقود حركة ال�شارع امل�رصي ،وكيف ا�ستطاعت �أن
تتوا�صل مع مطالب الفئات االجتماعية أالخرى ،ثم باقي م�سار
تلك احلركات يف ال�ستينات وال�سبعينات ،وكيف كانت حركة
الطالب داخل �أ�سوار اجلامعة هي انعكا�س ملا يحدث يف املجتمع
خارج �أ�سوارها ،خا�صة منذ بدايات  ،1968والتي ظهرت كرد
فعل على هزمية يونيو  ،1967وظلت تت�صاعد وتنادي باحلرب
حتى  ،1973ثم بعدها مظاهرات  1977التي بد�أت من داخل
�أ�سوار اجلامعة ،ثم انت�رشت لتعم جميع �شوارع القاهرة ،ثم نقاط
�أخري م�ضيئة متفرقة يف الثمانينات والت�سعينات ،وعلى ر�أ�سها
مظاهرات الطلبة يف حرب العراق أالويل  ،1991وغريها...



ن�ستطيع من خالل ت أ�مل كل تلك امل�شاهد �أن ن�ست�شعر مدي
الدور احليوي الذي لعبته اجلامعة امل�رصية عرب تاريخها،
والتي مرت بفرتات �صعود وهبوط ،فرتات ن�شاط وفرتات
خمول ،ولكنها ظلت ت�شكل رهان عدد كبري من القوي ال�سيا�سية
املطالبة بالتغيري ،كما ظلت ت�شكل يف الوقت ذاته م�صدر �إزعاج
لل�سلطة ال�سيا�سية.
كما لعبت اجلامعة يف الوقت ذاته دورا اجتماعيا مهما
منذ ال�سنوات أالويل لن� أش�تها ،باعتبارها كانت تفرز الوقود
أال�سا�سي حلركات التغيري االجتماعي ،وت�ساهم يف الدفع جتاه
بناء الدولة احلديثة.
و�إذا �أردنا �أن نتحدث عن دور اجلامعة املتوقع ب�شكل نظري،
ميكن لنا �أن نقول ب�شكل عام �إن دورها هو �إعداد �أفراد قادرين
العداد �أوال
والنتاج ،ويكون هذا إ
على موا�صلة احلياة والعمل إ
عن طريق �إمدادهم بالعلم واملعرفة ،تلك املعرفة التي يجب �أن
تت�سم -بدورها -بعدة �سمات ،من �أهمها �أن تكون حرة ،غري
خا�ضعة ب أ�ي �شكل من أال�شكال ل�سلطة �أي جهة �أو فرد ،مبعني
�أنه ال يوجد �أحد من حقه �أن يتدخل يف �شكل تلك املعرفة �أو
م�ضمونها طاملا �أنها كانت تتبع ال�رشوط العلمية ،فال توجد
�أية معايري �أخري ميكن لنا �أن نحكم بها على تلك املعرفة غري
املعايري العلمية املتعارف عليها ،وال يجب �أن تخ�ضع ب أ�ي
�شكل من أال�شكال ألية معايري �أخري� ،سيا�سية �أو اجتماعية �أو
�أخالقية �أو دينية.
هذا عن الدور التعليمي� ،إال �أن هناك �أدوارا �أخري ذات
�صلة وثيقة بهذا الدور ،ويف ذات الوقت ت�ساهم يف الدور العام
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للجامعة الذي �أ�رشنا �إليه ،وهو �إعداد الفرد باملعني الوا�سع
للكلمة ،حيث �إن ذلك الفرد يت�ضمن جوانب اجتماعية ووجدانية
بال�ضافة �إيل تلك اجلوانب التعليمية ،فاجلامعة
و�سيا�سية ،إ
ب�شكل عام يتم التعامل معها باعتبارها م ؤ��س�سة م�سئولة عن
�صناعة و�إنتاج مواطنني م ؤ�هلني مهنيا و�أكادمييا ،قادرين
والبداع ،ويف الوقت ذاته على وعي مبا يحدث
على اخللق إ
يف جمتمعهم ،وم�شتبكني معه ب�شكل �أو ب آ�خر ،ففي معظم دول
العامل تكون فرتة التعليم اجلامعي (�أن مل يكن قبل ذلك) هي
الفرتة التي يت�شكل فيها �أفكار و�آراء أالفراد ،ويتخرجون فيها
ولديهم مواقف واجتاهات جتاه ما يحدث من حولهم ،وعادة
ما يتم ذلك نتيجة تعر�ضهم ملجموعة كبرية جدا من أالفكار
املتباينة والعوامل املختلفة ،ت�صل بهم عند نهاية أالمر �إيل
تبني بع�ض تلك أالفكار والوقوف �ضد البع�ض آ
الخر.
ورمبا يبدو لنا �أن حتقيق ذلك يتطلب عددا من ال�رشوط �أو
املعايري أال�سا�سية التي يجب �أن تتوفر يف اجلامعات والتي ال
ميكن بدونها حتقيق تلك أالهداف ،بع�ض تلك ال�رشوط يتعلق
باملناخ العام يف اجلامعة ،والبع�ض آ
الخر يتعلق بالعملية
التعليمية ذاتها .ومن �أهم تلك ال�رشوط:
خال من التهديد للطالب ،وكذلك
 �أن يتوافر مناخ عام ٍألع�ضاء هيئة التدري�س؛ بحيث يتيح لكل منهم �أن يتحرك ،يبدع
وينتج ويتعلم دون �أن ي�شعر �أنه مراقب �أو مهدد من �أحد ،مما
يتيح م�ساحات من احلرية ت�سمح للطالب بالتفاعل وتبادل
اخلربات آ
والراء ،واال�شتباك مع ما يحدث يف جمتمعهم ،كما
تتاح لهم كذلك ممار�سة جميع �أنواع أالن�شطة التي ت�ساهم يف
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خلق وت�شكيل وعيهم� ،سواء كانت �أن�شطة اجتماعية ،علمية،
ثقافية� ،أو �سيا�سية.
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 �أن تكون اجلامعة م�ستقلة عن امل ؤ��س�سات ال�سيا�سيةوالدينية الر�سمية� ،أو �أية م ؤ��س�سات �أخري من � أش�نها �أن تعيق �أو
تقيد حرية الطالب �أو ا�ستقالل اجلامعة.
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 �أن تتوفر مناهج تعليمية جيدة تعتمد على خلق تفكرينقدي و�إبداعي لدي الطالب ،ال تعتمد على النمطية والتلقني.
 ت�شجيع البحث العلمي اجلاد وتوفري الت�سهيالت املاليةوالدارية له ،وحمايته من تدخل �أي جهة ،بحيث يكون قادر
إ
على خدمة امل ؤ��س�سة اجلامعية ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل
عام.
و�إذا حاولنا �أن نقارن بني تلك ال�صورة وبني واقع اجلامعات
امل�رصية �سنجد �أن هناك فرقا �شا�سعا بني ال�صورتني ...وهناك
عدد كبري جدا من احلقائق التي تعك�س مظاهر هذا الفرق ..ومنها
على �سبيل املثال ال احل�رص:
 تتمتع ال�سلطات أالمنية ب�سلطة مطلقة داخل اجلامعاتامل�رصية ،وال تقت�رص تلك ال�سلطة على منع الن�شاط ال�سيا�سي
للطالب� ،أو تهديد ومعاقبة الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
فح�سب ،بل متتد لت�شمل التدخل يف �أدق ال�شئون اجلامعية ،مثل
تعيني املعيدين ،تعيني عمداء الكليات ،املوافقة على �إجراء
البحوث ،وعقد الندوات ،وغريها من أالمور أالخرى ،مما خلق
الرهاب بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
مناخا عاما من إ
 القوانني واللوائح التنظيمية التي حتكم اجلامعة ذاتهاتنتهك احلريات أال�سا�سية للطالب ،وتتعار�ض مع االتفاقيات
الدولية التي وقعت عليها م�رص ،والتي تعد ملزمة لها ،خا�صة
فيما يت�صل بالبنود املتعلقة بحرية الر�أي والتعبري وحرية
التنظيم ،كما �أنها يف �أحيان �أخري تتعار�ض مع الد�ستور
امل�رصي ذاته فيما يتعلق با�ستقالل اجلامعات وحرية البحث
العلمي.
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 و�صلت اجلامعات امل�رصية �إيل حالة متدنية جدا علىامل�ستوي أالكادميي ،حيث �إن جامعة مثل جامعة القاهرة-
مثال -التي تعترب من �أقدم اجلامعات يف العامل العربي ال تعد
من اجلامعات الـ  500أالوائل على م�ستوي العامل ،وهو ما ينعك�س
يف م�ستوي خريجي اجلامعات امل�رصية ب�شكل عام الذين
�أ�صبحوا غري قادرين على املناف�سة يف �سوق العمل العاملي.
 �أ�صبح هناك مناخ عام من ال�سلبية ،وعدم املباالة بنيالطالب داخل اجلامعات امل�رصية ،جعلهم منف�صلني �إيل حد
كبري عن الواقع الذي يعي�شون فيه داخل املجتمع امل�رصي.

15

وغريها من ال�صور واحلقائق أالخرى والتي �سيتم التعر�ض
لها ب�شكل �أكرث تف�صيال خالل ال�صفحات القادمة.
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أ�وال :معنى ا�ستقالل اجلامعة

ي�شكل ا�ستقالل اجلامعة ق�ضية حمورية عند احلديث عن
اجلامعات يف �أي مكان يف العامل ،حيث كان حمط اهتمام
�أع�ضاء هيئات التدري�س يف خمتلف جامعات العامل ،واملنظمات
الدولية و�أحيانا احلكومات ،كما عقدت له عدة م ؤ�مترات دولية،
وظهر ب� أش�نه عدد من الوثائق املهمة ،ومن تلك امل ؤ�مترات
والوثائق:
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 �إعالن ليما ب� أش�ن احلرية أالكادميية وا�ستقالل التعليم العايل.(دي�سمرب )()1988
للعالن العاملي حلقوق
والذي �أتى يف الذكرى أالربعني إ
الن�سان؛ لي ؤ�كد على كون التعليم حقا لكل �إن�سان ،يطور
إ
الن�سان
من �شخ�صيته و�شعوره بالكرامة واحرتامه حلقوق إ
الن�سان
وللحريات أال�سا�سية ولل�سالم .ويرى �أن التعليم يجعل إ
قادرا على امل�شاركة يف بناء جمتمع حر وعادل .كما ي ؤ�كد
العالن على واجب الدول يف توفري حق التعلم ألفرادها ب�شكل
إ
متكافئ ودون �أي متييز ،و�رضورة �أن حترتم الدولة جميع
العالن العاملي حلقوق
احلقوق واحلريات التي ن�ص عليها إ
الن�سان؛ خا�صة حرية الفكر والعقيدة والدين والتعبري والتجمع
إ
وتكوين اجلمعيات وحرية احلركة أ
والمان ال�شخ�صي ،وت�ضمن
توفرها جميعا للمجتمع أالكادميي.
 �إعالن عمان للحريات أالكادميية وا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم(الردن)()2004-
العايل والبحث العلمي أ
العالن عن م ؤ�متر احلريات أالكادميية يف
�صدر هذا إ
اجلامعات العربية الذي انعقد بدعوة من مركز عمان لدرا�سات
الن�سان يف عا�صمة اململكة أالردنية الها�شمية يومي
حقوق إ
 15و  16كانون أالول  ،2004مب�شاركة نخبة من املفكرين
ور ؤ��ساء و�أ�ساتذة اجلامعات وباحثني من خمتلف اجلامعات
العربية .وقد ر�أى املجتمعون �أنه �أمام الرتدي املتوا�صل
http://www.afteegypt.org
http://www.march9online.net
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)(1
)(2

مل ؤ��س�سات وم�ستويات التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن
ملحة �إىل لفت �أنظار امل�سئولني العرب
العربي» �أ�صبحت احلاجة ّ
وتنبيه الر�أي العام �إىل خماطر التمادي يف �إخ�ضاع اجلامعات
وم ؤ��س�سات البحث العلمي العربي مل�صالح فئوية وظرفية،
وحرمانها من اال�ستقاللية ،و�إىل �رضورة تطوير بيئة علمية
�صاحلة لتكوين ن�سق علمي عربي منتج وم�ستقل معاً.
 امل�ؤمتر العاملي أالول لر ؤ��ساء اجلامعات (جامعة كولومبياعام  ،)2005بدعوة من أالمني العام أ
للمم املتحدة ،والذي خرج
عنه �إعالن احلرية أالكادميية (مايو )2005
والذي جاء فيه عدد من املبادئ العامة يجب �أن تلتزم بها
اجلامعات يف خمتلف دول العامل ،كما تقدم بتعريف ملعني
احلرية أالكادميية و�أهميتها وكيفية ممار�ستها.
العالن العاملي
بال�ضافة للبنود التي �ضمنت يف إ
هذا إ
الن�سان ،والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية،
حلقوق إ
اخلا�صة بالتعليم ،وحرية الفكر والتعبري وحرية البحث العلمي.
ولكن ماذا يعني ا�ستقالل اجلامعة ..وملاذا هو مبثل تلك
أالهمية؟.
ماذا يعني ا�ستقالل اجلامعة؟

يعنى ا�ستقالل اجلامعات ،ا�ستقاللها عن م ؤ��س�سات و�أجهزة
الدولة املختلفة ،وهذا اال�ستقالل يت�ضمن حرية اجلامعات يف
اتخاذ القرارات املنظمة ل�شئونها الداخلية� ،سواء فيما يتعلق
الدارية املختلفة ،كما يجب �أن
بالعمل أالكادميي� ،أو اجلوانب إ
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يت�ضمن هذا اال�ستقالل ،اال�ستقالل املايل للجامعة ،ونعنى به
هنا� ،أن يكون للجامعة مطلق احلرية يف �إدارة �شئونها املالية،
وحتديد �أولوياتها ،مبا ال يتعار�ض بالطبع مع مبد�أ املحا�سبة
وال�شفافية ،والذي يتيح للدولة املراقبة على امليزانية،
واملحا�سبة يف حالة وجود جتاوزات دون �أن يكون لها احلق قي
التدخل يف الكيفية التي يتم بها توزيع تلك امليزانية ،ولكن هذا
اال�ستقالل ال يعني انف�صال اجلامعة عن املجتمع ،بل هو على
العك�س يعني �إتاحة م�ساحات �أكرب من احلرية للجامعات حتى
ت�ستطيع �أن تتوا�صل مع جمتمعها وتلبي حاجاته املختلفة ،كما
�أنه ي�ضمن �أال تكون اجلامعات كلها منطا واحد متكرر ،ويخلق
حالة من التمايز واملناف�سة بينها.
وبذلك ميكن لنا �أن نحدد خطوات ا�ستقالل اجلامعة يف ثالثة
الخالل ب أ�ي منهما هو �إخالال كامال مبعني
عنا�رص؛ يكون إ
ا�ستقالل اجلامعة:
 -1اال�ستقالل العلمي (احلرية أ
الكادميية)

والذي يعني بدوره �أن يتمتع �أفراد املجتمع أالكادميي (طالب
و�أع�ضاء هيئة تدري�س) باحلرية الكاملة يف تداول املعرفة ،وهو
بذلك يتطلب عدة �أركان �أخري يرتكز عليها ،منها �أن يكون
ألع�ضاء هيئة التدري�س احلق يف اختيار ما يقومون بتدري�سه
لطالبهم؛ دون �أن يكون ألي �سلطة �إدارية �أو �سيا�سية احلق يف
التدخل يف م�ضامني تلك املقررات ،بل يكون للطالب �أي�ضا احلق
يف �إبداء �آرائهم واالعرتا�ض �أو املوافقة على ما يدر�سونه ،على
�أن يراعي يف تلك املقررات احرتام عقلية الطالب ال االعتماد
على جمرد التلقني واحلفظ بغر�ض اجتياز االمتحانات.
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وت�شمل و�سائل تداول املعرفة جميع الو�سائل املتاحة ،والتي
يراها �أع�ضاء املجتمع أالكادميي منا�سبة مثل املحا�رضات،
ن�رش الكتب والبحوث العلمية وتداولها داخل اجلامعة ،عقد
الندوات وامل ؤ�مترات العلمية والنقا�شات العامة (التي ميكن
دعوة �شخ�صيات من خارج اجلامعة لها) عر�ض �أفالم ألغرا�ض
علمية �أو ثقافية ،ويجب �أن تلتزم اجلامعة هنا بتوفري الت�سهيالت
الالزمة لكل ذلك.
كما ي�شمل اال�ستقالل العلمي �أي�ضا ،حرية �إجراء البحوث
العلمية ،فلي�س من حق �أي جهة �إدارية �أو �سيا�سية �أن تتدخل
يف �إجراء البحوث العلمية ،ال من خالل �إعطائها حق املوافقة
�أو الرف�ض ،وال من خالل التدخل يف النتائج وتغيريها لت�صب
يف م�صلحة �سلطات �سيا�سية� ،أو حتى انحيازات اجتماعية �أو
دينية ،فاملعيار الوحيد الذي يحكم البحث العلمي هو معيار
الكفاءة العلمية املتعارف عليها يف كل تخ�ص�ص بني الباحثني
العاملني به ،وامل�صلحة الوحيدة التي يجب �أن يعمل من �أجلها
هي العلم واملعرفة على امل�ستوى النظري ،وخدمة املجتمع على
امل�ستوى التطبيقي.
وال يجب �أن يقت�رص دور اجلامعة على جمرد عدم التدخل
يف البحث العلمي ،بل يتعدى ذلك ،حيث �إن اجلامعة ملتزمة
بت�شجيع وحماية البحث العلمي ،عن طريق توفري الت�سهيالت
والدارية والعلمية له ،كما �أنها ملتزمة كذلك بحماية
املادية إ
�أع�ضائها من باحثني و�أع�ضاء هيئة تدري�س وطالب �أمام �أي
جهة ميكن �أن تتعر�ض لهم �أو تهددهم ب أ�ي �شكل من أال�شكال،
حتى لو كانت تلك اجلهة التي تتعر�ض لهم �أو تهددهم هي
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املجتمع ذاته� ،أو ال�سلطات الدينية �أو ال�سيا�سية به .فاجلامعة
ملتزمة حتى النهاية مب�ساندة �أع�ضائها ،والدفاع عن حقوقهم
يف التعبري والن�رش.
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الداري واملايل
 -2اال�ستقالل إ

ويعني �أن يكون للجامعة م�صادرها املالية اخلا�صة (جزء
منها ي أ�تي من خالل التمويل احلكومي ،وجزء ي أ�تي من جهات
�أخري ممولة ،وجزء ثالث ي أ�تي من خالل عوائد بع�ض اخلدمات
التي تقدمها اجلامعة) ،وعلى الرغم من ذلك فال يحق ألي جهة-
ب�سبب التمويل� -أن تتدخل يف �سيا�سة اجلامعة وقراراتها،
�سواء كان هذا التدخل من خالل التحكم يف الكيفية التي توزع
وت�رصف بها تلك امليزانية� ،أو من خالل التدخل يف �أية قرارات
متعلقة بال� أش�ن اجلامعي ،كتحديد ال�سيا�سة التعليمية ،املناهج
واملقررات الدرا�سية ،الرتقيات والبحوث ،البعثات العلمية،
تعيني املعيدين ،وغريها من �شئون املجتمع أالكادميي.
ويكون تنظيم مثل تلك ال�شئون من خالل �أع�ضاء املجتمع
أالكادميي ذاته من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س ،على �أن يتم
اختيار ه ؤ�الء أالع�ضاء ب�شكل دميقراطي من خالل انتخابات
حقيقية من بني جممل أالع�ضاء ،وهو ما �سيتم عر�ضه يف
النقطة الثالثة.
وبذلك ف إ�ن دور اجلهات احلكومية (�أو �أي جهات �أخري
ممولة) يقت�رص يف هذا اجلانب فقط على املراقبة واملحا�سبة
الدارة املنتخبة
دون تدخل يف ال� أش�ن اجلامعي ،ك أ�ن تقوم تلك إ
بتقدمي تقارير �سنوية للجهاز املركزي للمحا�سبات ،ويكون
الطالع عليها،
جلميع �أع�ضاء املجتمع أالكادميي احلق يف إ
وعلى �أن يت�ضمن هذا التقرير الكيفية التي مت بها �رصف
امليزانية ،ويكون هناك قابلية للمحا�سبة يف حالة وجود �أي
جتاوزات على �أن يتم التعامل معها طبقا للقانون العام؛ ك أ�ي
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حالة �أخرى يحدث فيها جتاوز �أو تبديد للمال العام.
وبذلك ف إ�ن تلك النقطة تت�ضمن �أن يكون للجامعة مطلق
والدارية
احلرية يف اختيار وتطبيق ال�سيا�سات التعليمية إ
املنا�سبة لها ،فال يوجد هنا ما ي�سمي �سيا�سة تعليمية عامة
للتعليم اجلامعي تلتزم بها كل اجلامعات يقرها وزير التعليم
العايل (�أو �أي جهة �أخري).
وهذا ال يعني بالطبع �أن تكون اجلامعات جزرا منف�صلة
تخدم م�صالح ذاتية ،ولكن يعني �أن يكون لكل جامعة �شخ�صيتها
امل�ستقلة واملتمايزة عن غريها من اجلامعات ،بحيث ت ؤ�دي معا
يف النهاية دورا تكامليا يخدم م�صالح املجتمع ،الذي يحتاج
�إيل اخلربات العلمية والفنية املختلفة واملتنوعة.
الداري للجامعة
 -3اختيار الهيكل إ

كما �أ�رشنا يف النقطة ال�سابقة ف إ�ن �إدارة �شئون اجلامعة
يجب �أن تكون من خالل �إدارة يتم اختيارها ب�شكل دميقراطي
من خالل انتخابات حقيقة من بني �أع�ضاء املجتمع أالكادميي،
الدارية واملالية والعلمية يف
الدارة كل ال�شئون إ
ويوكل لهذه إ
املجتمع أالكادميي ،والتي هي بال�رضورة لها ت أ�ثري مبا�رش
على �أع�ضاء هذا املجتمع من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س ،ف إ�نه
بالتبعية يجب �أن يكون له ؤ�الء أالع�ضاء احلق يف اختيار من
ميثلهم والذي يرونه أالمثل أ
وال�صلح يف �إدارة �شئونهم ،تتم
تلك االنتخابات على م�ستويني:
 م�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س:وهي هنا تتم ب�شكل ت�صاعدي ،بداية من اختيار ر ؤ��ساء
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أالق�سام ،وجمال�س �إدارات الكليات ،والعمداء ،ثم ر ؤ��ساء
اجلامعات ،انتهاء باملجل�س أالعلى للجامعات الذي يتوىل
ب�شكل �أ�سا�سي مهمة التن�سيق بني اجلامعات املختلفة ،كما يجب
�أن يوجد هنا �ضمانات من �أجل عدم تدخل ال�سلطات العليا يف
مهام ال�سلطات أالدنى .ك أ�ن ال يكون من حق رئي�س اجلامعة
مثال �أن يتدخل ب�شكل مبا�رش يف أالمور التنظيمية اخلا�صة
ب أ�حد أالق�سام يف كلية ما من كليات اجلامعة.
ومبد�أ االنتخاب يف حد ذاته يجب �أن يت�ضمن القابلية
للمحا�سبة ،فمن ي�ستطيع �أن ي�ضع �شخ�صا ما يف من�صب ما
يجب �أن يكون له احلق بالتبعية يف �أن يراقبه ،ويحا�سبه يف
حالة التق�صري �أو التجاوز ،فمن حق �أع�ضاء هيئة التدري�س هنا
االعرتا�ض على قرارات رئي�س �أحد أالق�سام �أو عميد كلية ما ،ما
داموا يرون �أنها تتعار�ض مع م�صاحلهم.
 م�ستوى الطالب:باعتبار الطالب ميثلون الطرف الثاين يف املجتمع
أالكادميي ف إ�ن لهم احلق كذلك يف اختيار من ميثلهم ويدافع
عن م�صاحلهم ،وكما ذكرنا فيما يخ�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س،
ف إ�ن للطالب احلق يف التمثيل من خالل انتخابات طالبية حرة
و�سليمة يختارون من خاللها من يرونه أال�صلح يف التعبري
عنهم والدفاع عن م�صاحلهم ،وهنا ي أ�تي دور املجال�س الطالبية
والتي متثل نقابة طالبية ،ك أ�ي تنظيم نقابي �آخر يفرت�ض قيامه
الدارة
بعدة �أدوار مهمة ،مثل متثيل الطالب والدفاع عنهم �أمام إ
اجلامعية ،وهذا التمثيل يت�ضمن حق الطالب يف امل�شاركة يف
ر�سم ال�سيا�سات التعليمية للجامعة� ،سواء �أكان ذلك يف اجلوانب
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الدارية �أم العلمية� ،أم حتى املالية؛ مثل �أن يكون لهم احلق
إ
يف امل�شاركة يف حتديد الكيفية التي ت�رصف بها ميزانية
الدارية مثل حتديد اجلداول الدرا�سية،
اجلامعة ،وال�شئون إ
جداول االمتحانات ،طرق و�أ�ساليب التدري�س ،وال�شئون العلمية،
ك أ�ن يكون للطالب احلق يف اختيار وتقييم ما يدر�سونه ،ومن
يدر�س لهم.
كما يجب �أن تقوم تلك االحتادات بت�شجيع ودعم الن�شاط
الطالبي بجميع �صوره ،باعتباره جزءا ال يتجز�أ من احلياة
اجلامعية ،كما ينتظر من تلك االحتادات العمل على تكوين ر�أي
عام طالبي جتاه الق�ضايا املختلفة.
وهنا يجب الت أ�كيد على �أن ت�شكيل مثل تلك املجال�س �أو
االحتادات هو � أش�ن طالبي بحت لي�س من حق �أي جهة (من
غري الطالب) التدخل فيه ب أ�ي �شكل من أال�شكال ،بل يجب على
اجلامعة دعمه وت�شجيعه ،وحماية �أع�ضائه والت�صدي ألي
حماولة خارجية للتدخل فيه� ،أو تقييد حرية �أع�ضائه.
كان هذا عن املعني النظري ال�ستقالل اجلامعة ،ورمبا ظهر
الطالق،
من خالل ا�ستعرا�ضه �أنه لي�س بال�شيء الب�سيط على إ
بل �إنه معقد يحتاج يف حتقيقه �إيل عدد كبري من ال�رشوط
والعنا�رص ،ولكن ماذا عن الواقع يف جامعاتنا امل�رصية ،و�إيل
�أي مدي يبعد هذا الواقع عن تلك ال�صورة املفرت�ضة واملعمول
بها يف معظم جامعات العامل امل�شهود لها بالكفاءة؟! هذا ما
�سيتم التعر�ض له يف اجلزء القادم.
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ثانيا :الواقع الفعلي للجامعات امل�صرية

ي�ستطيع �أي �شخ�ص على �صلة ما باجلامعات امل�رصية� ،سواء
كان طالبا �أو ع�ضو هيئة تدري�س �أو حتى من خالل املالحظة
العابرة عن طريق �صالت غري مبا�رشة� ،أن ي�ست�شعر احلالة التي
و�صلت �إليها اجلامعات امل�رصية.
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للحباط �إيل حد بعيد ،وذلك على
�أ�صبح امل�شهد اليوم مثريا إ
جميع امل�ستويات ،حيث �أ�صبحت اجلامعات عاجزة عن القيام
ب أ�ي من �أدوارها املختلفة ،ابتداء من عجزها عن تخريج طالب
جمهزين علميا ومهنيا ،وعجزها عن �إنتاج بحث علمي حقيقي
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قادر على امل�ساهمة يف تقدم املجتمع� ،أو املناف�سة مع البحوث
الحباط و�سيادة
بال�ضافة �إيل انت�شار إ
العلمية أالجنبية ،هذا إ
والرهاب وانتهاك احلريات بني الطالب و�أع�ضاء هيئة
القمع إ
التدري�س ،وهناك الكثري من التفا�صيل أالخرى يف امل�شهد
�سوف يتم التعر�ض لها بقدر من التف�صيل من خالل ال�سطور
القادمة ،بع�ض تلك التفا�صيل له عالقة باجلوانب العلمية يف
التدري�س والبحث العلمي ،وبع�ضها له عالقة بال�سيطرة أالمنية
الكاملة على ال�شئون اجلامعية ،بع�ضها له عالقة ب أ�ع�ضاء هيئة
التدري�س والبع�ض آ
الخر له عالقة بالطالب ،بع�ضها خا�ص
بانتهاك احلريات الذي يحدث داخل �أ�سوار اجلامعة �سواء كان
هذا االنتهاك من قبل �سلطات �أمنية �أو �إدارية �أو �سيا�سية� ،أو من
قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س �أنف�سهم� ،أو كان من قبل �أي �سلطة
�أخري جمتمعية �أو دينية.
 -1اجلوانب العلمية أ
والكادميية

رمبا يكون من �أكرث املظاهر و�ضوحا يف اجلامعة ،والذي
عادة ال يلقي كثريا من اخلالف ،هو امل�ستوي العلمي أ
والكادميي
الذي و�صلت �إليه اجلامعات ،ويظهر ذلك على م�ستويات عدة:
 م�ستوي الطالب واخلريجني ،حيث تخرج جامعة القاهرةوحدها ( على �سبيل املثال ) كل عام �آالف الطالب من خمتلف
الكليات ،ويكون ال� ؤس�ال املطروح هنا ،كم منهم ي ؤ�هله م�ستواه
العلمي �أو املهارى لاللتحاق ب�سوق العمل ،ومن ه ؤ�الء الذين
البداع،
ي�ستطيعون بالفعل العمل ،كم منهم ميتلك مهارات النقد ،إ
البحث العلمي� ،أو حتى الكفاءة العلمية يف جماله ،بالت أ�كيد ال
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�أعرف ن�سب ًا دقيقة ،ولكن مما ال �شك فيه �أن تلك الن�سب �ستكون
حمبطة للغاية ،وهذا ما يت�صل بالنقطة التالية وهي نظام
التعليم ذاته.
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 �أعتقد �أن هذا امل�ستوي املحبط للطالب واخلريجني لي�س�سوي نتيجة طبيعية ل�سيا�سات تعليمية ونظام تدري�س متبع
منذ ب�ضع �سنوات ،نظام مف�صل بدقة ليحا�رص �أي رغبة طالب
للتفوق (وال �أعني بالتفوق هنا بالطبع التقديرات �أو درجات
االمتحانات ) ،و�إذا حاولنا �أن نتابع تفا�صيل تلك اخلطة �أو جند
الدالئل عليها ،بالت أ�كيد �سنجد الكثري ،بداية من نظام الرتم الذي
�صنع من مدة الدرا�سة –يف �سابقة من نوعها بني كل جامعات
العامل– حوايل � 12أ�سبوعا لكل ترم درا�سي ،وبح�سبة ريا�ضية
ب�سيطة ن�ستطيع �أن جند �أن الطالب يتخرج يف الكلية (ذات أالربع
�سنوات مثال) وجممل ما در�سه  672يوما درا�سيا ،وال� ؤس�ال هنا
ما هو هذا التخ�ص�ص الذي ن�ستطيع �أن نعد �إن�سان ًا فيه يبد�أ من
ال�صفر ( �أو �أقل قليال) يف  672يوماً؟
وتتباين املواقف آ
والراء حول نظام الرتم ،بني �أغلبية من
الطالب يف�ضلون هذا النظام� ،إذ �أنه ي�ضمن لهم عدم وجود
الكثري يف نهاية كل ترم للمذاكرة ،وبني �أع�ضاء هيئة تدري�س
ي�رصخون من ا�ستحالة �إكمال احلد أالدنى ال�رضوري من
املعرفة حول �أي مو�ضوع يف مثل تلك الفرتة ،ورغم هذا �إال
�أن نظام الرتم م�ستمر ،فكما جاء هذا النظام ليخدم م�صالح
�سلطة �سيا�سية ترغب يف طالب ال ميلك وقتا للتفكري يف �شيء
�سوي اجتياز االمتحان ،ف إ�نه م�ستمر �أي�ضا برغبة من ال�سلطة
ذاتها ،وب�رصف النظر عن ر�أي القائمني بالفعل على العملية
التعليمية.
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كان هذا عن تق�سيم العام الدرا�سي ،وهو بالطبع لي�س العامل
الوحيد امل�سئول عن امل�شكلة ،فطريقة التدري�س ذاتها التي
�أ�صبحت تعتمد على التلقني واحلفظ ،حفظ �أكرب عدد ممكن من
املعلومات بغر�ض اجتياز االمتحان ،وطريقة أال�ستاذ اجلامعي
ذاته الذي غالبا ما يقف يف وجه �أي طالب يحاول �أن يفكر فيما
الطار املر�سوم له بدقة من قبل أال�ستاذ �أو من قبل
هو خارج إ
الكتاب اجلامعي املقرر.
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 �أما فيما يتعلق بالبحث العلمي ف إ�ن الو�ضع لي�س �أف�ضلالطالق ،ف�سواء كان التقييم على م�ستوي الكم �أو الكيف،
على إ
المكانات املالية والعلمية ،ف إ�ن املح�صلة
�أو كان على توافر إ
النهائية التي ن�صل �إليها هي م ؤ��س�سات جامعية بحثية غري
قادرة على �إنتاج بحث علمي جاد ي�ساهم يف تقدم حركة العلم،
�أو يخدم املجتمعات� ،أو يناف�س اجلامعات العاملية.
ويف النهاية ف إ�ن املح�صلة النهائية لكل تلك العوامل طالب
يدخل اجلامعة ،ويخرج دون �أي منو كبري يف معارفه وقدراته،
و�أ�ستاذ جامعي يتعامل مع اجلامعة باعتبارها جمرد عمل
روتيني بال هدف ،ويف النهاية جامعة غري قادرة على القيام
ب أ�ي وظيفة تعليمية �أو �أكادميية ،لي�صل يف النهاية و�ضع جامعة
مثل جامعة القاهرة التي تعد من �أقدم اجلامعات �إيل مثل هذا
الو�ضع عامليا؛ حيث ال ت�صنف �ضمن �أف�ضل  500جامعة على
م�ستوي العامل ،ورقم  28على م�ستوي �أفريقيا.
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الدارية واملالية
 -2اجلوانب إ

الداري واملايل من �أكرث املعامل و�ضوحا،
رمبا كان الف�ساد إ
الدارية
وميكن مالحظتها �إذا حاولنا التحدث عن اجلوانب إ
واملالية يف اجلامعات امل�رصية ،فال�رسقات العلمية ،وعدم
اتخاذ �إجراءات جادة ملن يقوم بها ،والكيفية التي توزع بها
ميزانية اجلامعة ،بني املكاف آ�ت لبع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وبني جتديد �أر�ضيات الكليات ،دون تخ�صي�ص القدر الكايف
للبحث العلمي �أو تطوير املكتبات �أو دعم �أن�شطة طالبية ،كما
�أن الرتقيات يف الكادر اجلامعي التي ال تعتمد عن�رص الكفاءة
معيارا لها ،بل تعتمد يف كثري من أالحيان على معايري
الدارة ،وهو بالطبع أالكرث
�شخ�صية ،ومن يلقي قبوال من إ
طاعة أ
والقل �إثارة للم�شاكل ،رمبا كانت كل تلك العوامل من
الداري� ،إال �أن هناك مظاهر �أخري
املظاهر الوا�ضحة للف�ساد إ
الداري ذاته الذي يدير اجلامعة،
�أقل و�ضوحا تتعلق بالهيكل إ
فر ؤ��ساء اجلامعات يتم اختيارهم من قبل وزير التعليم العايل
(الذي ميثل احلكومة) بعد �أن كان يتم اختياره -قبل ذلك-
باالنتخاب ،وبالطبع ف إ�ن معايري االختيار هنا تعتمد على
قبول ور�ضا اجلهات احلكومية ،ولي�س أال�صلح �أو أالكرث كفاءة،
وباملعايري نف�سها يختار رئي�س اجلامعة باقي �أفراد الهيكل
الداري وثالثة نواب له ،وعمداء الكليات ،ل�ضمان �أن تكون كل
إ
الدارية التي حتكم اجلامعة حتت ال�سيطرة املبا�رشة
القرارات إ
الدارة احلكومية ،مما ميثل تعار�ضا وا�ضحا مع �أب�سط
لهذه إ
معاين ا�ستقالل اجلامعة.
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 -3الن�شاط الطالبي

عندما حتدثنا عن معنى اجلامعة ودورها يف البداية ،ب أ�ن
هذا الدور ب�شكل عام هو �إعداد �أفراد قادرين على احلياة والعمل
يف املجتمع ،ألنه عادة ما ينظر لفرتة التعليم اجلامعي على
�أنها تلك الفرتة التي يتم فيها �إعداد أالفراد علميا ومهنيا،
وكذلك اجتماعيا و�سيا�سيا ،مبعني �أنها الفرتة التي يت�شكل فيها
عقل ووجدان أالفراد ليخرجوا منها وهم يتبنون مواقف و�آراء
جتاه ما يحدث حولهم يف العامل ،وعلى ذلك ف إ�ن اجلامعة حتى
ت�ستطيع �أن حتقق مثل تلك أالهداف ف إ�ن دورها يجب �أن يتعدى
جمرد الن�شاط أالكادميي ألن�شطة �أخرى حتمل طابعا اجتماعيا
وثقافيا وفنيا و�سيا�سيا.
ولكن ماذا عن الواقع الفعلي؟
�أ�صبحت اجلامعة اليوم بالن�سبة أ
للغلبية العظمي من الطالب،
لي�ست (ب أ�ف�ضل تقدير) �أكرث من مكان يجربون على ق�ضاء عدة
�ساعات يوميا فيه ،ي�ستمعون �أحيانا �إيل بع�ض املحا�رضات،
بغر�ض احل�صول على �شهادة بعد عدد من ال�سنوات.
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�إال �أن ذاكرة اجلامعة مازالت حتمل داخلها �صورا عديدة
للن�شاط الطالبي الذي اعتادت �أن ت�شهده مبانيها وطرقاتها
عرب �سنوات عدة ما�ضية ،فعرب عقود طويلة مثل هذا الن�شاط
جزءاً ال يتجز�أ من احلياة اجلامعية ،بداية من اجلوالة اخلدمة
االجتماعية ،التي كانت تنمي ح�س الطالب االجتماعي ،مرورا
بامل�رسح الذي �أخرج عددا كبريا من الفنانني ،واملو�سيقي،
والن�شاط الريا�ضي ،والن�شاط الثقايف من عقد ندوات وم ؤ�مترات،
انتهاء بالن�شاط ال�سيا�سي الذي مثل من خالل احلركات الطالبية
�أداة �ضغط �أ�سا�سية على ال�سلطة احلاكمة ل�صالح املجتمع
ومقرطته ،ويف الوقت ذاته حمرك لغريه من الفئات االجتماعية
يف ال�شارع امل�رصي.
عرب كل تلك ال�سنوات مثلت اجلامعة حالة من الزخم واحلركة
جتذب �أي فرد داخلها ،فمهما تكن اهتماماته ،اجتاهاته،
و�أهدافه ف�سوف يجد دائما �شيئا ما ي�ستطيع �أن ميار�سه وي�شتبك
من خالله مع جمتمعه ،ويف ال�سطور القادمة �سنحاول ب�شكل
�أكرث تف�صيال� ،أن نتعر�ض للعمل الطالبي� ،أ�شكاله ،ال�صعوبات
التي تواجهه ،والبدائل التي طرحت للتغلب على تلك ال�صعوبات
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية.
 -أ��شكال العمل الطالبي:

هناك �أ�شكال متعددة من العمل الطالبي ابتداء من �أقلها
�إثارة للجدل� ،أو الرف�ض مثل الن�شاط الفني ،والريا�ضي ،وانتهاء
ب أ�كرثها �إثارة للمخاوف واالعرتا�ضات مثل العمل ال�سيا�سي،
وبني االثنني يوجد عدد �آخر من أال�شكال املمكنة ،ليظل املنطق
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العام وراء العمل الطالبي هو قيام الطالب بتنظيم �أنف�سهم يف
جمموعات بال�شكل الذي يحلو لهم ،بهدف القيام بن�شاط ما،
وطاملا كان هذا الن�شاط قانونيا ،ف إ�نه من املفرت�ض عدم تدخل
آ
الخرين فيه ب أ�ي �شكل من أال�شكال ،فهو � أش�ن طالبي بحت ال
يجب �أن يخ�ضع ألي �سلطة �أخري غري طالبية.
�أما عن أال�شكال الر�سمية التي ميار�س من خاللها العمل
الطالبي ،فهناك احتاد الطالب الذي ميثل الكيان الر�سمي
أال�سا�سي الذي ينتظم الطالب فيه ،وميار�سون �أن�شطتهم من
خالله.
 -االحتادات الطالبية:

(بال�ضافة لتمثيل
من الوظائف الرئي�سية الحتاد الطلبة إ
الطالب والدفاع عنهم) تنظيم وت�شجيع الن�شاط الطالبي
بكل �صوره ،و�إذا حاولنا �أن نتعر�ض �أكرث لهذا الدور املفرت�ض
لالحتادات الطالبية؛ فعلينا �أن نقوم بذلك من خالل �إلقاء نظرة
على �شكل احتاد الطلبة وتكوينه ووظائفه يف فرتات �سابقة،
على �سبيل املثال جاء يف لوائح جامعية �سابقة (� )1968أن من
�ضمن املهام التي يجب �أن يقوم بها احتاد الطلبة ما يلي:
•العمل على تكوين ر�أي طالبي عام جتاه أالحداث املحلية
والقومية والدولية والعاملية.
•تدعيم العالقات مع املنظمات الطالبية العاملية
واالحتادات الوطنية يف العامل العربي واخلارجي.
•و�ضع وتنظيم امل�رشوعات والربامج الطالبية التي تخدم
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�أهداف الدولة وت�ساهم �إيجابيا يف عملية البناء االجتماعي
والثقايف والعمراين.
•و�ضع وتنظيم برامج �إعداد قادة االحتادات الطالبية.
•و�ضع وتنظيم م�رشوعات اخلدمة العامة ومع�سكرات العمل
الدولية التي ي�شرتك فيها طالب اجلمهورية مع طالب العامل
خلدمة املجتمع.
•بحث م�شاكل الطالب ودرا�ستها مع امل�سئولني واقرتاح
احللول الالزمة لها.
•بث الروح اجلامعية ال�سليمة بني الطالب ،وتوثيق العالقات
الطيبة بينهم وبني �أ�ساتذتهم.
•العمل على رفع م�ستوي احلياة الريا�ضية واالجتماعية
والفكرية والفنية للطالب.
•ممار�سة الطالب حرية التعبري عن �آرائهم و�إثبات ذاتهم.
•املعاونة على توفري �أ�سباب الراحة وو�سائل املعي�شة لهم
داخل اجلامعات واملعاهد العليا وخارجها.
•العمل على �إبراز ر�أي الطالب يف تخطيط وتنظيم ما يتعلق
ب�شئونهم وحياتهم الدرا�سية.
•العمل على تذليل العقبات وحل امل�شاكل التي تعرت�ض
احلياة الدرا�سية للطالب.
�أما عن ت�شكيل جلان االحتاد فكانت:
 جلنة الن�شاط ال�سيا�سي. جلنة الن�شاط الفني. جلنة الن�شاط االجتماعي.42

 اللجنة الريا�ضية. جلنة اجلوالة. جلنة الرحالت واملع�سكرات.مل يكن الهدف من هذا العر�ض املطول لوظائف وتكوين
االحتاد هو املعرفة التاريخية ،بل �إلقاء ال�ضوء على حجم
الهوة املوجودة بني الوظائف املفرت�ضة التي �أن�شئت من �أجلها
االحتادات الطالبية ،وبني الواقع الفعلي احلادث اليوم يف
اجلامعات امل�رصية ،و�إذا حاولنا احلديث عن هذا الواقع ،هناك
عدد من الت�سا ؤ�الت ميكن �أن نبد�أ بها ،مثل :كم طالبا بجامعة
مثل جامعة القاهرة -يعرف ميعاد انتخابات احتاد الطلبة؟وكم طالبا يعرف من هم �أع�ضاء احتاد الطلبة الذين ميثلونه
واملفرت�ض �أنه قام باختيارهم؟ كم طالبا يعلم �أي �شيء عن
الكيفية التي يتم بها ت�شكيل احتاد الطلبة �أو يعرف �شيئا عن
وظائفه �أو ميزانيته؟ �أو� ..أو ،..رمبا تبدو تلك أال�سئلة مثرية
الجابة الفعلية عنها ت أ�تي بالنفي عند معظم
لل�ضحك� ،إال �أن إ
الطالب ،حتى �أن بع�ضهم طرح � ؤس�اال �أكرث �إثارة لل�ضحك وهو:
ماذا يعني احتاد الطلبة؟؟؟ ،ورمبا تكون النتيجة أالهم التي
ن�ستطيع �أن ن�صل �إليها من مثل تلك املالحظة هي غياب �أي
وجود فعلي لالحتادات الطالبية داخل اجلامعات امل�رصية؛
حتى �أن بع�ض طالب اجلامعة مل ي�سمع �أ�صال عن �شيء يدعي
احتاد الطلبة ،فل�سنوات عدة �أ�صبح الطبيعي �أن تلك االحتادات-
والتي متثل قلب الن�شاط الطالبي ت�شكل -دون �أن ي�سمع �أحد
عنها �شيئا -عن طريق انتخابات �شكلية يتم فيها اختيار من
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والدارة ،ومواجهة وقمع �أي حماولة
يحظى بر�ضي وقبول أالمن إ
إلجراء انتخابات حقيقية ،ويظل هذا االحتاد ال�شكلي غري مهتم
بعمل �أي �صلة حقيقية بالطالب الذين ميثلهم لعام كامل ينتهي
لي أ�تي عام تال تتكرر فيه أالحداث نف�سها وبال�سيناريو نف�سه.
�أما عن �أ�رس الن�شاط والتي تتبع احتاد الطالب باعتبارها
تندرج حتت �أحد جلانه (جلنة أال�رس) ،فالو�ضع فيها لي�س �أف�ضل
كثريا ،فعلى الرغم من وجود عدد من أال�رس يف الكليات املختلفة
ف إ�ن حجم وجود هذه أال�رس �أو م�شاركتها احلقيقية يف الن�شاط
الطالبي حمدود للغاية ،كما �أن �إمكانية �إن�شاء �أ�رس جديدة جادة
الدارية أ
حمدود هو آ
والمنية
الخر ،وذلك نظرا لل�صعوبات إ
التي تواجه �إن�شاءها ،فوفقا لالئحة الطالبية (الئحة  )79ف إ�ن
�رشوط �إن�شاء �أ�رسة جديدة تتمثل يف وجود عدد خم�سني ع�ضوا
بال�ضافة �إيل ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س
من طالب الكلية ،إ
ليكون رائد أال�رسة ،كما �أن املدة التي ي�سمح فيه بتقدمي الطلبات
إلن�شاء أال�رس هي ال�شهر أالول من العام الدرا�سي ،مما يجعل فكرة
تكوين �أ�رسة بالن�سبة للطالب اجلدد هي فكرة �شبه م�ستحيلة،
ويبقي هناك معوق �آخر مهم وهو �أن قبول تلك أال�رس �أو رف�ضها
يقع -يف النهاية -يف دائرة االحتماالت طبقا ملوافقة رعاية
ال�شباب التي ت�ستطلع-قبل كل �شيء -ر�أي جهات أالمن وتلتزم
به ،ليكون يف النهاية االحتمال أالكرب هو عدم قبول �أي �أ�رسة
�إذا وجد فيها �أي ا�سم (من اخلم�سني طالبا �أو ع�ضو هيئة التدري�س
رائد أال�رسة) يثري عند أالمن عالمات ا�ستفهام.
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ومن ثم ن�صل يف النهاية �إيل وجود عدد قليل من أال�رس
عاجزة عن القيام ب أ�ية عالقة حقيقية بالطالب ،ووجود عدد
�آخر من الطالب عاجز عن �إن�شاء �أ�رسة جدية بعد �أن فقد أالمل
يف العمل قي ظل ما هو موجود بالفعل.
�إذا حتدثنا عن �أن�شطة �أخري مثل امل�رسح واجلوالة أ
والن�شطة
الفنية أ
والن�شطة الثقافية ،فو�ضعها هو آ
الخر �سيئ للغاية ،حيث
�إن �أغلب تلك أالن�شطة �أما �أن يكون غري مفعل بالقدر الكايف،
عاجزا عن جذب الطالب� ،أو �أن يكون حما�رصا بعدد كبري من
والدارية التي جتعل العمل فيه �صعبا
املعوقات والقيود أالمنية إ
للغاية �إن مل يكن م�ستحيال.
وبالرغم من حمدودية م�ساحة احلركة خارج تلك أالطر
الدارة ،ف إ�ن هناك عددا من الطالب
ال�ضيقة املر�سومة من قبل إ
يحاولون التحرك خارج تلك أالطر ،والبحث عن م�ساحات �أكرث
ات�ساعا يعملون من خاللها ،وبالطبع ف أ�ن حجم املعوقات التي
تواجه مثل تلك أال�شكال للتحرك يفوق املعوقات التي تواجه
ال�صور ال�سابقة ،ولكن يف ظل الو�ضع احلايل �أحيانا ما تكون
تلك الطرق هي البديل الوحيد املتاح �أمام الطالب .وعادة ما
ت أ�خذ تلك أالن�شطة �صبغة �سيا�سية باعتبار �أن العمل ال�سيا�سي
هو املحظور أالكرب يف اجلامعة ،فبالرغم من كون هذا العمل
ظل ل�سنوات ما�ضية هو قلب العمل الطالبي ،وبالرغم من �أنه
ن�شاط ،مثل �أي ن�شاط طالبي �آخر ،من حق الطالب التعبري
عن �أنف�سهم من خالله ماداموا ال يخرجون على �إطار القانون
العام الذي يحكم املجتمع ،ف إ�ن العمل ال�سيا�سي يف ال�سنوات
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والرهاب (وهو
املا�ضية كان له الن�صيب أالكرب من القمع إ
ال�شارة �إليه بقدر �أكرب من التف�صيل يف اجلزء اخلا�ص
ما �سيتم إ
بالتدخالت أالمنية).
رمبا تكون أالغلبية العظمي من ه ؤ�الء الطالب ينتمون
بالفعل �إيل ف�صائل �سيا�سية بعينها� ،أو على أالقل فهم حمملون
بخلفية �سيا�سية يعملون على �ضوئها .ول�سنا هنا يف جمال
لتقييم مثل تلك أالن�شطة ،كما �أننا ال منلك حق �إ�صدار أالحكام
عليها.
ومن �أكرث أالمثلة التي �أثارت �ضجة �إعالمية يف هذا العام
والعام ال�سابق له ،كانت جتربة االحتاد احلر.
 -احتاد الطالب احلر:

لعامني درا�سيني على التوايل �شهد عدد من اجلامعات
امل�رصية انتخابات طالبية ،من نوع جديد ،كرد فعل على
�سيا�سية ال�شطب -التي يتبعها أالمن يف اجلامعات على يد �إدارة
الخوان
اجلامعة -حيث قام عدد من الطالب املنتمني لتيار إ
امل�سلمني بالدعوة لت�شكيل هذا االحتاد -بعد �أن قام أالمن
ب�شطب  700طالب مر�شح يف انتخابات العام املا�ضي يف
جامعة القاهرة وحدها .-فجاءت املحاولة إلجراء انتخابات
والدارة ،وبالفعل جرت
طالبية بعيدا عن �سيطرة وتدخل أالمن إ
االنتخابات يف عدد من الكليات منها الطب والتجارة آ
والداب
والهند�سة ودار العلوم وغريها يف جامعة القاهرة ،وقد متت
االنتخابات مب�شاركة طالبية جيدة ،خا�صة �إذا ما قورنت
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بامل�شاركة يف االنتخابات الر�سمية التي جتريها �إدارة اجلامعة،
وبعد ذلك قام الطالب الفائزون من كل الكليات بت�شكيل جمل�س
احتاد اجلامعة عن طريق االنتخاب فيما بينهم وذلك يف خم�سة
منا�صب ت�شكل جمل�س احتاد جامعة القاهرة هي :أالمني،
وثان و�سكرتري االحتاد و�أمني ال�صندوق (4
و�أمني م�ساعد �أول ٍ
الخوان ومن�صب للطالب اال�شرتاكيني) ،وقد
منا�صب لطالب إ
مت هذا الت�شكيل علنا �أمام قبة جامعة القاهرة وبح�ضور عدد
من الطالب ينتمي معظمهم للتيارات ال�سيا�سية امل�شاركة يف
الخوان) والقليل من طالب اجلامعة
االنتخابات (وعلى ر�أ�سها إ
غري امل�سي�سني الذين حاولوا متابعة ما يحدث مبنطق امل�ساندة
�أو الف�ضول.
ويف العام التايل تكرر ال�سيناريو نف�سه ،ولكن تلك املرة
كان يف ظل �ضجة �إعالمية �أكرب ويف الوقت ذاته ت�ضييق �أمني
�أكرب ،ف�شهد هذا العام رد فعل من قبل �إدارة اجلامعة أ
والمن
�أكرث عنفا و�صل �إيل حد ف�صل بع�ض الطالب ،واعتقال البع�ض
آ
بال�ضافة �إيل اال�شتباكات التي حدثت بني الطالب
الخر ،هذا إ
وقوات أالمن يف عدد من كليات جامعة القاهرة ،وغريها من
اجلامعات أالخرى.
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 -4التدخالت أ
المنية

تعد التدخالت أالمنية يف اجلامعات امل�رصية من �أكرث
االنتهاكات �شهرة ،فقد �أثارت (خا�صة يف الثالثة �أعوام أالخرية)
�ضجة �إعالمية كبرية ،كما كانت مو�ضوعا لعدد من امل ؤ�مترات
التي تناولت احلديث عن حال اجلامعات امل�رصية ،كما احتلت
موقع ال�صدارة على �أجندة معظم احلركات املعنية با�ستقالل
اجلامعات واحلريات أالكادميية �أو الن�شاط الطالبي� ،سواء كان
ذلك من الطالب �أو �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أو منظمات املجتمع
املدين املعنية.
وعلى الرغم من كل ذلك االهتمام ف إ�نها مازالت م�ستمرة
وبقوة ،ورمبا يرجع ذلك �إيل كون تلك االنتهاكات لي�ست جمرد
�أحداث فردية يقوم بها عدد من �ضباط أالمن �أو �أفراد احلر�س
اجلامعي ،رمبا لو كانت كذلك النتهت عند ف�ضح أالمر يف
عدد من املقاالت ال�صحفية �أو اللقاءات التلفزيونية ،ولكنها
تتعدي كل هذا لتمثل احلياة الروتينية الطبيعية داخل �أ�سوار
اجلامعة ،فال�ضابط الذي ميار�س تلك االنتهاكات يتعامل مع
نف�سه ويتعامل معه آ
الخرون باعتباره احلاكم أالول لكل �شئون
اجلامعة ،فب أ�مره يدخل هذا الطالب ومينع هذا ،وب أ�مره يدخل
هذا ال�ضيف ليلقي حما�رضة �أو ي�شارك يف ندوة وال ي�سمح
آلخر (ب�رصف النظر عن مكانته أالدبية �أو العلمية) ،وب أ�مره
كذلك يوافق على �إجراء هذا البحث العلمي �أو ال يجرى ،وب أ�مره
يعني املعيدون ويحرم �آخرون ،وب أ�مره يفوز بع�ض الطالب
يف انتخابات االحتاد ،وب أ�مره يعتقل طالب �أو ي�رضب ع�ضو
هيئة تدري�س داخل احلرم اجلامعي ،وب أ�مره الكثري والكثري،...
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�إنه يحدد كل �صغرية وكبرية داخل هذا ال�رصح الكبري امل�سمي
الطالق
باحلرم اجلامعي ،لذلك �أعتقد �أنه مل يعد �أمرا غريبا على إ
�أن ت�ستمر االنتهاكات أالمنية ،بل �أن تزداد �رشا�ستها طاملا يتم
اعتبارها جزءا من ال�سيا�سة التعليمية ،وطاملا يعامل ال�ضابط
(من �أع�ضاء املجتمع أالكادميي �أنف�سهم) باعتبار وجوده
وجتوله داخل �أ�سوار اجلامعة بني الطالب من امل�شاهد اليومية
املعتادة التي ال ت�ستوقف النظر وال تثري التعجب.
وبالرغم من �أن هذا الوجود أالمني �أ�صبح �أمرا طبيعيا وحقا
مكت�سبا ،ف إ�نه يعد خمالفا ملا هو من�صو�ص عليه بالالئحة
اجلامعية ذاتها (الئحة  79وتعديلها يف  84فيما يتعلق
بهذه النقطة)� ،إذ �أن تلك الالئحة حتدد الوجود أالمني بـوجود
وحدة أ
للمن وظيفتها حماية من� آش�ت اجلامعة و�أمنها ،كما
ن�صت املادة على �أن تلك الوحدة تتبع �سلطة رئي�س اجلامعة،
وتتلقى �أوامرها منه ،كما �أنها ترتدي زيا خا�صا يحمل �شعار
ال�شكاالت
اجلامعة .وطبقا لتلك الالئحة (التي حتمل العديد من إ
واالنتهاكات) ف إ�ن وجود كل هذا الكم من رجال أالمن (وخا�صة
�أمن الدولة)� ،أمر غري قانوين وخمالفة �رصيحة لن�ص الالئحة.
ومن خالل ال�سطور التالية �سن�ستعر�ض بع�ض �أ�شكال
االنتهاكات أالمنية ،و�صور تدخلها يف احلياة اجلامعية.
الن�شطة أ
 التدخالت يف أالكادميية:

كما ذكرنا قبل ذلك ف إ�ن أالمن يتمتع ب�سلطة مطلقة داخل
اجلامعة ،وجزء من هذه ال�سلطة متعلق بالتدخل يف ال�شئون
أالكادميية ،ومن �أمثلة تلك التدخالت:
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 رف�ض أالمن دخول بع�ض ال�ضيوف الذي يتم دعوتهم منقبل بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الطالب إللقاء حما�رضات
�أو امل�شاركة يف ندوات ،حيث �إن دعوة �أي �ضيف من خارج
اجلامعة تتطلب احل�صول على موافقة �أمنية ،حتى لو كانت تلك
الدعوة متعلقة ب� أش�ن �أكادميي بحت ك إ�لقاء حما�رضة علمية،
�أو اال�شرتاك يف ندوة ثقافية �أو غري ذلك ،ويف �أحيان كثرية
يرف�ض أالمن انعقاد مثل تلك اللقاءات طاملا ر�أى �أن وجود هذا
ال�ضيف ميثل خطرا ما� ،أو �أن الكالم الذي �سيقوله رمبا ال يتفق
مع م�صالح ال�سلطة احلاكمة ،و�أحيانا ما يتم التعامل مع هذا
ال�ضيف بطريقة مهينة ،ويقال له ب�شكل مبا�رش “�إنه ممنوع من
دخول اجلامعة أل�سباب �أمنية” ،مثلما حدث يف عدة حاالت ،من
العالمي حمدي قنديل يف كلية االقت�صاد
�أمثلتها ما حدث مع إ
والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة ،أ
والديب بهاء طاهر يف
كلية آ
الداب ،جامعة عني �شم�س ،والدكتور حممد �سعيد رم�ضان
البوطي (مفكر �إ�سالمي �سوري) يف كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة ().
هذا بالت أ�كيد غري املحاوالت التي ال ت أ�خذ مثل هذا ال�صيت
العالمي� ،أو التي يتم فيها �إجها�ض املحاولة من البداية عندما
إ
يتوجه الطالب للق�سم �أو الكلية بعر�ض دعوة �ضيف ما فيقابلون
الدارة خوفا من امل�شاكل أالمنية ،وال �أعلم
بالرف�ض من قبل إ
ب�شكل دقيق املنطق الذي ي�ستند �إليه رجال أالمن يف الرف�ض،
رمبا يكون اخلوف على العقول ال�شابة الواعدة من �أن تت أ�ثر
( )3جمموعة العمل من �أجل ا�ستقالل اجلامعة « 9مار�س» ،واقع التدخالت
أالمنية يف اجلامعات امل�رصية.
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ب أ�فكار هدامة� ،أو رمبا اخلوف على ال�ضيف ذاته من طالب
اجلامعة.

 رمبا ميثل تدخل أالمن يف البحث العلمي �أحد �أهمامل�شكالت التي ت ؤ�ثر ب�شكل مبا�رش على م�سار وتقدم البحث
العلمي يف م�رص ،ومن املمكن �أن ي أ�خذ هذا التدخل �شكلني،
�أحدهما يتم ب�صورة مبا�رشة ك أ�ن يطلب من الباحث احل�صول
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على موافقة �أمنية ،خا�صة �إذا كان البحث يرتبط من قريب �أو
بعيد ب أ�مور قد يكون فيها �شبهة �سيا�سية� ،أو كان البحث ي�شرتك
فيه جهات �أجنبية (وهنا يطلب موافقة �أمنية ر�سمية)� ،أما عن
�أ�شكال التدخالت غري املبا�رشة ف إ�نها عادة ما تكون عن طريق
�إيقاف أالبحاث وهي يف مرحلة التنفيذ� ،أو فر�ض معوقات
�إدارية حتول دون �إكمالها ،وقد ي�صل أالمر يف بع�ض أالحيان
�إيل االت�صال بالباحث تليفونيا �أو ا�ستدعائه يف مقار �أمن الدولة
بحجة رغبة اجلهات أالمنية يف معرفة تفا�صيل عن البحث.
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 -التدخالت يف تعيني املعيدين والبعثات للخارج:

�شهدت أالعوام القليلة املا�ضية عددا كبريا من ال�سيناريوهات
الفجة التي يرف�ض فيها تعيني معيد بكلية (�أو وقف تعبينه)
أل�سباب �أمنية ،ففي عدد كبري من احلاالت ت�صدر اجلامعة قرارا
بتعيني معيد (باعتباره أالول على دفعته) ثم تتوقف �إجراءات
التعيني ب�سبب �أن هذا الطالب يثري اعرتا�ضات �أمنية� ،إال �أن أالمر
و�صل اليوم �إيل درجة �أن تلك االعرتا�ضات �أ�صبحت معلنة ،بل
ومت فر�ضها ب�شكل ر�سمي باعتبارها جزء من �إجراءات التعيني،
�إنه حقا �أمر يثري العجب �أن يطلب ق�سم �أو كلية تعيني طالب
يف تخ�ص�ص ما ،ويكون هذا الطالب م�ستويف لل�رشوط املهنية
والعلمية ل�شغل هذا املن�صب ،ثم تطلب منه الكلية �أن يقوم مبلء
ا�ستمارات تعرف بـ “ا�ستمارة ا�ستطالع ر�أي أالمن” ،ويبعث
بتلك اال�ستمارة �إيل خم�س جهات �أمنية خمتلفة ،وال يت�سلم
الطالب مهمة وظيفته �إال بعد و�صول رد أالمن بالقبول� ،إذا
كان هذا الطالب ال يثري خماوف �أو اعرتا�ضات �أمنية� ،أما يف
حالة الرف�ض فال يكون �أمام الطالب �إال �أن يلج أ� لو�سائل ال�ضغط
أالدبي �أو القانوين والتي رمبا ت أ�خذ عدة �أعوام� ،أو �أن ي�ست�سلم
ويبحث عن عمل �آخر ،ولكن املوقف أالكرث �إثارة للعجب هنا
الدارية ذاتها امل�سئولة عن تعيني املعيدين،
هو موقف اجلهات إ
ففي بع�ض احلاالت توقفت �إجراءات التعيني بعد �أن قام رئي�س
اجلامعة ذاته بتوقيع قرار تعيني املعيد ،ومل ي�ستطع هذا املعيد
ت�سلم موقعه نظرا ألن يف جامعته كلمة �ضابط �أمن الدولة تعلو
على كلمة رئي�س اجلامعة.
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وال�شيء ذاته يحدث عند تر�شيح �أع�ضاء هيئة التدري�س لل�سفر
يف البعثات العلمية ،حيث يقوم ع�ضو هيئة التدري�س مبلء
اال�ستمارة ذاتها “ا�ستطالع ر�أي أالمن” ،وميلك أالمن ال�سلطة
ذاتها؛ فمن حقه املوافقة �أو الرف�ض.
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رمبا ال يحتاج كل ذلك لتعليق ،فهو يعك�س ب�شكل مبا�رش �صورا
من االعتداء على ا�ستقالل اجلامعة ،وانتهاك حريتها أالكادميية.
 -ت�سكني الطالب يف املدينة اجلامعية:

من املعروف �أن ت�سكني الطالب املغرتبني يف املدن اجلامعية
ال يتم قبل مرور �شهر ،و�أحيانا �شهرين من بداية العام الدرا�سي،
ويرجع هذا الت أ�خري �إيل انتظار �إدارة اجلامعة ورود موافقة
أالمن على ت�سكني الطالب ،ويف بع�ض أالحيان يتم االعرتا�ض
على ت�سكني �أحد الطالب أل�سباب �أمنية ،فحتى ت�سكني الطالب
املغرتبني يتم وفقا لتوجهاتهم ال�سيا�سية ،هذا غري قيام �أجهزة
أالمن �أحيانا بالهجوم على غرف الطالب وتفت�شيها ،و�أحيانا
طردهم من املدينة يف منت�صف العام الدرا�سي �إذا اكت�شف
تورطهم يف �أن�شطة لها �أبعاد �سيا�سية.
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 التدخالت يف أالن�شطة الطالبية:

كنا ذكرنا يف اجلزء اخلا�ص بواقع الن�شاط الطالبي �أن
العائق أالول دون ا�ستقالل ووجود ن�شاط طالبي حقيقي يف
اجلامعة هو ال�سيطرة أالمنية الكاملة ،ورمبا يحمل هذا معنى
�أكرب �إذا �أ�رشنا �إىل �أن ال�سبب أال�سا�سي الذي دخلت له أالجهزة
أالمنية -بكل تلك القوة� -أ�سوار اجلامعة هو هذه ال�سيطرة على
الن�شاط الطالبي ،وخا�صة الن�شاط ال�سيا�سي منه ،وعلى أالخ�ص
بعد �أحداث يناير  ،1977والتي قادها الطالب وت�سببوا فيها (من
وجهة نظر أالجهزة أالمنية) ومبا ت�ضمنته من �أحداث تخريبية
انت�رشت يف �شوارع القاهرة وخرجت عن ال�سيطرة أالمنية ،ومن
تلك اللحظة و�ضعت اجلامعة ب�شكل مكثف على �أجندة ال�سلطة
ال�سيا�سية و�أجهزتها أالمنية باعتبارها متثل خطرا وخ�صما
حمتمال يجب �أن يظل دائما حتت ال�سيطرة واملراقبة.
وعلى الرغم من بدء تلك ال�سيطرة بفر�ض القيود ب�شكل
�أ�سا�سي على الن�شاط ال�سيا�سي ،ف إ�نه و�صل اليوم لكل �أ�شكال
أالن�شطة االخري حتى التي ال حتمل �شبهة �سيا�سية ،ولي�صل
أالمر يف النهاية �إيل �أن �أي ن�شاط طالب ممنوع ب أ�مر أالمن.
ال�شارة �إيل بع�ض �أ�شكال تلك التدخالت ،مثل عدم
وقد متت إ
موافقة أالمن على ت�سجيل �أ�رس ن�شاط بعينها لوجود ع�ضو بها
يقع يف دائرة ال�شك �أو االتهام ،كذلك التاريخ الطويل للتدخل
يف االنتخابات الطالبية عن طريق �شطب وا�ستبعاد املر�شحني،
�أو بع�ض احليل أالمنية أالخرى مثل الواقعة التي حدثت يف
كلية حقوق القاهرة من عامني (وتكررت يف كليات �أخرى)
وهي جعل االنتخابات الطالبية يف يوم �أجازة للكلية� ،أو ملعظم
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طالبها ،لينتهي أالمر بقيام �إدارة الكلية (ومن ورائها أالمن)
باالنفراد بتحديد من تراه أال�صلح ليفوز يف االنتخابات بعيدا
عن الطلبة و�إرادتهم.
هذا غري التدخل يف أالن�شطة أالخرى مثل منع أال�رس القائمة
من القيام ببع�ض أالن�شطة ،والتدخل يف �أن�شطة فرق امل�رسح
وغريها من الفرق الفنية� .أو م�صادرة �أ�شكال أالن�شطة التي
حتمل �صبغة �سيا�سية والتي يقوم بها الطالب ب�شكل غري ر�سمي
مثل عمل املعار�ض وتعليق جمالت حائط �أو توزيع الن�رشات
وغريها ،وعادة ما يتم التعامل معها ب�شكل �أكرث عنفا ،بداية
من امل�صادرة الكاملة وانتهاء بالتحقيق مع الطالب وتهديدهم
بالف�صل �أو ف�صلهم فعال �أو اعتقالهم مبعرفة جهاز �أمن الدولة.
 -االعتداءات على الطالب ( املظاهرات واالعتقال):

رمبا ال تزيد تلك النقطة عن �أنها متثل �شكال �أعنف من
التدخل يف الن�شاط الطالبي ،ف إ�ذا كان التعامل مع الن�شاط
الطالبي العادي يف أاليام العادية يتم بالقمع �أو املنع ،ف إ�نه
يف �أحيان كثرية �أخرى يكون وخا�صة يف �أيام التظاهر حيث
يكون التعامل بالعنف واالعتداء و�رضب الطالب وا�ستخدام
قنابل الغاز وخراطيم املياه داخل احلرم اجلامعي ،و�سحل
الطالب �أمام �أ�سوار اجلامعة ويف ال�شوارع املحيطة بها ،ويف
�أحيان �أخرى يتم ا�ستدعاء الطالب �إيل مكتب احلر�س ثم مقار
�أمن الدولة للتحقيق معهم وتهديدهم وتهديد �أهاليهم واعتقالهم
يف �آخر أالمر.
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ويكون موقف �إدارة اجلامعة ورئي�سها يف كل احلاالت �إما
التزام ال�صمت �أو امل�شاركة وامل�ساعدة يف عقاب الطالب عن
طريق �إجراءات �إدارية تع�سفية تبد�أ من �إحالتهم �إىل التحقيق
بالنذار بالف�صل و�أخريا الف�صل.
ومتر إ
وقد �شهدت اجلامعة عدة حوادث عنيفة يف ال�سنوات أالخرية،
مثلما حدث يف مظاهرات الت�ضامن مع االنتفا�ضة الفل�سطينية
�سنة  2002من �سحل و�رضب الطالب واعتقالهم يف جامعة
ال�سكندرية
القاهرة ،وا�ستخدام الذخرية احلية �ضدهم يف جامعة إ
والتي �أودت بحياة �أحد الطالب ،وغريهما من احلوادث أالخرى؛
مثل التحر�ش الذي حدث بطالبتني يف جامعة عني �شم�س العام
املا�ضي ،وع�رشات احلوادث أالخرى .ورمبا يكون م�شهد عربات
أالمن املركزي امل�صطفة �أمام اجلامعة ب�شكل دائم وم�شهد جنود
أالمن املركزي وهم يحا�رصون �أ�سوار اجلامعة ومداخلها كل
يوم تقريبا كافيني للتعبري عن احلالة التي تعي�شها اجلامعة.
 -االعتداءات على أ�ع�ضاء هيئة التدري�س:

كانت �أحداث االعتداءات على �أع�ضاء هيئة التدري�س بال�سب
وال�رضب داخل �أ�سوار احلرم اجلامعي �صادمة حتى بالن�سبة ملن
اعتاد م�شهد االعتداء على الطالب ،ففي عدة حوادث �سابقة من
نوعها قام �ضباط �أمن الدولة بالتعدي على �أحد �أع�ضاء هيئة
التدري�س بال�سب ب أ�لفاظ خارجة ،ويف مرات �أخرى بال�رضب
ومتزيق املالب�س ،كان �أ�شهرها االعتداء على دكتور �أ�ستاذ
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م�ساعد بكلية آ
الداب جامعة عني �شم�س)(.
 -5القيود املجتمعية

ال متثل القيود أالمنية املعوق الوحيد �أمام ا�ستقالل اجلامعة
وحرية البحث العلمي ،فكما ذكرنا �أن ا�ستقالل اجلامعة يعني
اال�ستقالل عن كل �أجهزة و�سلطات الدولة ،وجزء من الرقابة
التي تتم على اجلامعة يتم ب�صورة غري مبا�رشة نتيجة �ضغوط
جمتمعية ،رمبا تكون �أداة تلك ال�ضغوط هي امل ؤ��س�سة الدينية
مثلما حدث مع الدكتور /ن�رص حامد �أبو زيد ،والذي ا�ستخدم معه
�سالح التكفري ب�صورة �صارخة لالعتداء على احلرية أالكادميية،
وغريه من احلاالت أالخرى التي تدخل يف �إطار املمار�سة
اليومية ،والتي يتم فيها انتهاك حريات املجتمع أالكادميي
عن طريق ا�ستخدام م�صطلحات ف�ضفا�ضة ال عالقة لها بالبحث
العلمي وال العمل أالكادميي مثل اخل�صو�صية الثقافية ،والعيب،
والتقاليد ،والقيم ،واخلروج على امل أ�لوف ،وقد مثلت تلك القيود
(والتي هي جزء من مناخ اجتماعي عام) عائقا كبريا على
العمل أالكادميي ،و�صل �إىل درجة فر�ض الرقابة الذاتية من
قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س على �أنف�سهم خوفا من الوقوع حتت
طائلة الرف�ض املجتمعي.

( )4جمموعة العمل من �أجل ا�ستقالل اجلامعة “ 9مار�س” ،واقع التدخالت
أالمنية يف اجلامعات امل�رصية.
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الطار القانوين
ثالثا :إ

ال يهدف هذا اجلزء �إيل ا�ستعرا�ض قانوين تف�صيلي بقدر
الطار القانوين املنظم
ما يهدف �إيل ا�ستعرا�ض �أهم م�شكالت إ
للجامعة ،فالقوانني واللوائح اجلامعية م�سئولة عن قدر من
الو�ضع احلايل يف اجلامعة ،وتعد الئحة  79املنظمة للعمل
يف اجلامعة من �أكرث اللوائح التي �أثارت اجلدل واالعرتا�ض،
فتقريبا ومنذ و�ضعها يف عام  1979وهي تثري اعرتا�ضات كل
املهتمني بال� أش�ن اجلامعي �سواء من الطالب �أو �أع�ضاء هيئة
التدري�س �أو الن�شطني املهتمني باجلامعة �أو م ؤ��س�سات املجتمع
املدين ذات ال�صلة� ،إذ �أنها حتتوي على عدد كبري من املواد التي
تتعار�ض مع املبادئ العامة ال�ستقالل اجلامعة ،وخا�صة فيما
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يتعلق بالعمل الطالبي ،و�سوف نتعر�ض لها يف اجلزء التايل.
و�إذا �أردنا التحدث ب�شيء من التف�صيل عن الكيفية التي
تعاملت بها الت�رشيعات مع اجلامعة� ،سنجد �أن الد�ستور حتدث
عن اجلامعة ب�شكل مبا�رش يف مادة واحدة فقط مادة « 18
تكفل الدولة ا�ستقالل اجلامعات ،ومراكز البحث العلمي»،
ثم جاءت املادة  1من قانون رقم  49ل�سنة  1972اخلا�ص
بتنظيم اجلامعات ،والتي تن�ص على �أن «تكفل الدولة ا�ستقالل
والنتاج»،
اجلامعات مبا يحقق الربط بني حاجات املجتمع إ
وهذه هي البنود التي حتدثت عن ا�ستقالل اجلامعة ،لت أ�تي بعد
ذلك الئحة « « 79لتتنافى مع كل مبادئ ا�ستقالل اجلامعات
والبحث العلمي ،ومن �أهم امل�شكالت يف هذه الالئحة ما ي أ�تي:
 -نظام ت أ�ديب الطالب:

ن�صت املواد من  123وحتى  129على احلاالت التي يعد
�سلوك الطالب فيها خمالفة ت أ�ديبية ،حيث ن�صت على �أنه «يعترب
خمالفة ت أ�ديبية كل �إخالل بالقوانني واللوائح اجلامعية وعلى
أالخ�ص:
 -1أالعمال املخلة بنظام الكلية �أو املن� آش�ت اجلامعية.
 -2تعطيل الدرا�سة �أو التحري�ض عليه� ،أو االمتناع املدبر
عن ح�ضور الدرو�س واملحا�رضات أ
والعمال اجلامعية أالخرى
التي تق�ضي اللوائح باملواظبة عليها.
 -3كل فعل يتنافى مع ال�رشف والكرامة �أو خمل بح�سن
ال�سري وال�سلوك داخل اجلامعة �أو خارجها.
 -4كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة �أو اال�شرتاك فيها
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دون ترخي�ص �سابق من ال�سلطات اجلامعية املخت�صة.
 -5توزيع الن�رشات �أو �إ�صدار جرائد حائط ب أ�ية �صورة
بالكليات� ،أو جمع توقيعات دون ترخي�ص �سابق من ال�سلطات
اجلامعية املخت�صة.
 -6االعت�صام داخل املباين اجلامعية �أو اال�شرتاك يف
مظاهرات خمالفة للنظام العام �أو آ
الداب.
ويالحظ من تلك املواد �أنها ا�ستخدمت مفاهيم عامة جدا
وغري من�ضبطة ،مثل التقاليد اجلامعية ،النظام العام ،آ
الداب،
ال�رشف ،الكرامة ،ح�سن ال�سري وال�سلوك .كما �أنها متنع كل �أ�شكال
العمل الطالبي ،وت�ضعه داخل �إطار املخالفات الت أ�ديبية،
وحددت العقوبات الت أ�ديبية التي توقع على من يقوم مبثل تلك
املخالفات والتي تبد�أ من التنبيه ال�شفهي �أو كتابة ،وتتدرج
لتنتهي بالف�صل النهائي من اجلامعة وتبليغ قرار الف�صل �إيل
اجلامعات أالخرى ،ويرتتب على ذلك -طبعا -عدم �صالحية
الطالب للقيد �أو التقدم �إيل االمتحانات يف جامعات جمهورية
م�رص العربية.
 -القيود على حق الرت�شيح يف احتاد الطلبة:

وتعد القوانني املنظمة لالنتخابات الطالبية من �أهم
معوقات العمل الطالبي ،خا�صة فيما يتعلق ب�رشوط الرت�شيح،
حيث ن�صت املادة رقم  334من الئحة  79على �أن« :ي�شرتط
فيمن يتقدم للرت�شيح لع�ضوية جلان وجمال�س االحتادات �أن
تتوافر فيه ال�رشوط التالية� :أن يكون مت�صفا باخللق القومي
وال�سمعة احل�سنة»....
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و�رشط «اخللق القومي وال�سمعة احل�سنة» هذا ،ميثل احلجة
أال�سا�سية التي تلج أ� �إليها �إدارة اجلامعة وال�سلطات اجلامعية
الدارة،
من �أجل ا�ستبعاد �أي طالب ال يحظى بر�ضا أالمن �أو إ
وحرمانه من حقه يف تر�شيح نف�سه لتمثيل زمالئه الطالب� ،إذ
�أنه �رشط ف�ضفا�ض للغاية ،وهذا طبعا غري ال�رشوط أالخرى
التي تقلل من فر�ص الطالب يف الرت�شيح مثل� :أن يكون طالبا
للعادة ،و�أن يكون له ن�شاط ملحوظ يف
نظاميا ،وغري باقٍ إ
الن�شاط الذي يرغب يف الرت�شيح له.
 -تدخل أ�ع�ضاء هيئة التدري�س يف الن�شاط الطالبي:

�سمحت الئحة  79ألع�ضاء هيئة التدري�س بالتدخل ب�شكل
مبا�رش يف الن�شاط الطالبي ،وذلك من خالل ا�شرتاط ريادة
�أع�ضاء هيئة التدري�س للجان احتاد الطالب و�أ�رس الن�شاط
الطالبي ،حيث جاء يف املادة رقم  328من الالئحة �أن «ي�شكل
جمل�س احتاد طالب الكلية �أو املعهد �سنويا بريادة عميد الكلية �أو
املعهد �أو من ينيبه يف ذلك من �أع�ضاء هيئة التدري�س وع�ضوية
رواد جلان جمل�س االحتاد من �أع�ضاء هيئة التدري�س»« ،وي�شكل
جمل�س احتاد اجلامعة بريادة نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون
التعليم والطالب �أو من ينيبه يف ذلك رئي�س اجلامعة ،وع�ضوية
كل رواد جمال�س احتادات الكليات واملعاهد باجلامعة» ،ثم
�أ�ضافت املادة بعد ذلك «يحق لر ؤ��ساء اجلامعات �أو نوابهم �أو
عمداء الكليات �أو املعاهد �أو وكالئهم بح�سب أالحوال� ،إيقاف
�أي قرار ي�صدر عن �أي جمل�س من جمال�س احتادات الطالب �أو
جلانها يكون خمالفا للتقاليد اجلامعية».
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وتعك�س تلك املواد تعار�ضا وا�ضحا مع مبد�أ ا�ستقالل العمل
الطالبي؛ �إذ �أنها تفر�ض عليه الرقابة املبا�رشة ،كما متنح
ألع�ضاء هيئة التدري�س املوجودين يف املجال�س الطالبية
�سلطات وا�سعة ت�سمح لهم بالتحكم يف كل قرارات تلك املجال�س،
وتلغي �أي فر�صة لوجود �إرادة طالبية م�ستقلة كما متنح ر ؤ��ساء
اجلامعات �أو من ميثل �سلطتهم -ح�سب أالحوال -حق �إيقاف
�أي قرار �إذا ما ر�أى �سيادته �أنه يخالف التقاليد اجلامعية.
 تدخل �سلطات أالمن داخل اجلامعات:

ن�صت املادة رقم  317من الئحة  ،79على �أن «تن� أش� بكل
جامعة وحدة أ
للمن اجلامعي تتبع رئي�س اجلامعة» ،ثم جاء
القرار اجلمهوري رقم  278ل�سنة  1984ف أ��ضاف لذلك �أن
«تن� أش� بكل جامعة وحدة أ
للمن اجلامعي تتحدد مهامها يف
حماية من� آش�ت اجلامعة و�أمنها ،وتتبع رئي�س اجلامعة مبا�رشة،
وتتلقي منه �أو ممن ينيبه التعليمات الالزمة ألداء هذه املهام،
ويكون ألفرادها زى خا�ص يحمل �شعار اجلامعة».
وتتمثل امل�شكلة أال�سا�سية يف تلك املادة يف �أنها جعلت
مهمة حفظ أالمن داخل اجلامعة من اخت�صا�ص أالمن ،ومل
حتدد -يف الوقت نف�سه -ما تعنيه ب أ�من اجلامعة ،مما �أتاح
فر�صة ألمن اجلامعة للتدخل يف كل تفا�صيل احلياة اجلامعية
بحجة �أنها تهدد �أمن اجلامعة.
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وعلى الرغم من �أن املادة نف�سها حتمل م�شكالت ت�سمح
أ
للمن بالتدخل يف ال�شئون اجلامعية؛ ف إ�ن الو�ضع الفعلي داخل
اجلامعة �أ�صبح �أ�سو�أ من ذلك بكثري ،وهو ما تعر�ضنا له يف
�صدد التدخالت أالمنية.
وقد مثلت كل تلك القواعد القانونية معوقات للعمل الطالبي،
حيث �إنها تقلل ب�شكل كبري من م�ساحات احلرية التي ميكن �أن
يتحرك فيها الطالب.
كان هذا عن عدد من اجلوانب املختلفة املتعلقة با�ستقالل
اجلامعة ،ويف النهاية فهناك � ؤس�ال �أخري مطروح :ملاذا يحتل
ا�ستقالل اجلامعة كل تلك أالهمية؟ وملاذا يجب �أن يكون مو�ضع
اهتمام من خمتلف أالفراد؟.
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رابعا :ملاذا ا�ستقالل اجلامعات؟

من خالل العر�ض ال�سابق ظهر لنا �أن ا�ستقالل اجلامعات
عملية معقدة يتطلب الو�صول �إليها توفر عدد كبري من العوامل،
خا�صة �إذا قارنا ما ينبغي الو�صول �إليه بالو�ضع الفعلي احلادث
آ
الن يف اجلامعات امل�رصية ،ولكن ما الذي ميكن �أن ي�ضيفه
ا�ستقالل اجلامعة للمجتمع وحلياة أالفراد الذين يعي�شون فيه؟.
ال ميكن �أن يتحقق �أي دور للجامعة يف املجتمع يف ظل
غياب ا�ستقاللها:
• فال ميكن �أن تخرج اجلامعة عقوال نابهة قادرة على
والبداع يف ظل مناهج تعليمية تعتمد على التلقني� ،أو
التفكري إ
االلتزام مب�صالح �أي �سلطة �سيا�سية �أو اجتماعية �أو دينية.
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• ال ميكن بناء �شخ�صية الطالب يف ظل �سيطرة �أمنية على
الرهاب والقمع أالمني
أالن�شطة الطالبية ،ويف ظل مناخ من إ
والداري.
إ
• ال ميكن �إنتاج بحث علمي جاد يف ظل كل تلك القيود
والدارية على البحث العلمي ،ويف ظل كل هذا الف�ساد
أالمنية إ
الداري ،ويف ظل التقليل املتعمد لقيمة املعرفة والبحث
إ
العلمي ،وا�ستبدال معايري الكفاءة العلمية مبعايري �أخري مثل
ر�ضا ال�سلطة ال�سيا�سية �أو أالمنية.
• ال ميكن أ
لل�ستاذ اجلامعي �أن يعد طالبه �إعدادا جيدا طاملا
�أنه ي�شعر �أن ل�ضابط �أمن الدولة �سلطة عليه ،و�أن وجوده و�أمنه
مهددان ،بل مرتبطان مبدى نيل ر�ضا وقبول اجلهات أالمنية.
• ال ميكن للجامعة �أن تتوا�صل مع املجتمع وتلبي حاجاته
يف ظل هذا التغييب املتعمد لعقول الطالب ،ويف ظل املحاوالت
الدائمة للف�صل بينهم وبني كل ما يدور يف جمتمعهم.
• و�أخريا ال ميكن �أن متار�س اجلامعة �أيا من �أدوارها طاملا
كان �أفرادها (طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س) ي�شعرون ب أ�ن
اجلامعة لي�ست ملكا لهم ،و�أنهم حتت املراقبة والتهديد.

74

تعريف بامل�ؤلفة
اال�سم :خلود �صابر بركات
• معيدة بق�سم علم النف�س -كلية االداب-جامعة القاهرة.
• حا�صلة على لي�سان�س علم النف�س -كلية االداب-جامعة القاهره.2006-
• دبلوم علم النف�س االكلينيكى.2007-
• لها اهتمامات بالعمل الطالبى و�شاركت فى العديد من اللجان والتجمعات الطالبية
�أثناء درا�ستها.
• �شاركت فى العديد من امل ؤ�مترات وور�ش العمل حول العمل الطالبى والالئحة الطالبية.
• �شاركت فى اعداد م�سود لال�شحة طالبية بديلة ،مركز حرية الر�أى والتعبري2006 -
�شغلت من�صب �سكرتري عام االحتاد احلر بجامعة القاهرة  2006-والذى كان �أول جتربة
لالحتاد احلر يجامعات م�رص.
أ
• ع�ضو م ؤ��س�س فى حركة  20مار�س للطالب و �ع�ضاء هيئة التدري�س. 2004 -
• ع�ضو م ؤ��س�س فى حركة ال�شارع لنا .
• ع�ضو م ؤ��س�س فى اللجنة التن�سيقية للعمل الطالبى(جامعتنا).2005
�شاركت كمتدربة ومدربة فى العديد من الدورات التدريبية الطالبية ملبادىء حقوق
االن�سان مثل:
•الدورة التدريبة الثانية ع�رش والثالثة ع�رش على حقوق االن�سان لطالب اجلامعات
امل�رصية -مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االن�سان -عامى .2006 - 2005
• الدورة التدريبة «مناه�ضة التمييز والعنف �ضد الن�ساء»-املعهد العربى حلقوق االن�سان
وجتمع الن�ساء الدميقراطى اللبنانى.2006-
• �شاركت فى العديد من مناذج املحاكاة ملجل�س ال�شعب امل�رصى باجلامعات امل�رصية مثل:
النموذج أالول ملحاكاة جمل�س ال�شعب امل�رصى باجلامعة أالمريكية بالقاهرة .2004-
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