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مرك���ز القاهرة لدرا�س���ات حقوق الإن�سان ه���و منظمة غري حكومي���ة �إقليمية م�ستقلة
ت�أ�س�ست عام  ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية،
وحتلي���ل �صعوبات تطبي���ق القانون الدويل حلق���وق الإن�سان ،ون��ش�ر ثقافة حقوق
الإن�سان يف العامل العربي ،وتعزيز احلوار بني الثقافات يف �إطار االتفاقيات واملواثيق
الدولي���ة حلقوق الإن�سان .ومن �أجل حتقيق ه���ذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح
والدع���وة �إىل �سيا�سات وت�رشيع���ات وتعديالت د�ستورية تعزز م���ن املعايري الدولية
حلقوق الإن�سان ،والقيام ب�أن�شطة بحثية ،ودعوية عرب توظيف خمتلف الآليات الوطنية
والإقليمية والدولية ،وتعلي���م حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ال�شباب،
وبناء الق���درات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان .ومن���ذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز
ب�ش���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ضاي���ا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف
العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهم���ة يف �إلقاء ال�ضوء على �أب���رز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقية امللحة يف الدول العربية ،والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات
غ�ي�ر احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �سوياً من �أج���ل رفع الوعي العام بهذه الق�ضايا
وحماولة التو�صل �إىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتح���دة ،و�صفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب .املركز ع�ضو
يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان ،وال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات
حول حرية الر�أي والتعبري (ايفك�س).

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

نائب املدير
زياد عبد التواب
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تقدمي الطبعة الثانية
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ملاذا الطبعة الثانية:
مما ال�شك فيه �أن ال�سنوات الثالث الأخرية �أثرت ب�شكل
جوهري على احلياة اجلامعية� ،سواء على م�ستوى تغيري �سقف
متاحا قبل ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير
احلريات الذي كان ً
� ،2011أو على م�ستوى تغيري الإطار القانوين املنظم للجامعات
وامل�ؤثر على ا�ستقاللها وعلى احلريات الطالبية والأكادميية،
ويف مقدمتها اللوائح الطالبية املنظمة الحتاد الطالب ،و�إقرار
مبادئ انتخاب القيادات اجلامعية .كما كان لل�شهور الأخرية
عظيم الأثر يف تغيري املناخ ال�سيا�سي يف اجلامعات مرة �أخرى يف
خ�ضم حالة من ال�شحن واالنق�سام ال�سيا�سي ،وال�رصاع احلاد بني
الطالب ،وحماولة الإدارات اجلامعية ال�سيطرة على الأن�شطة
الطالبية مرة �أخرى ،ورغبة قوات الداخلية يف ال�سيطرة على
االحتجاجات الطالبية.وللأ�سباب �سالفة الذكر جميعا كان �إ�صدار
الطبعة الثانية من كتيب «ا�ستقالل اجلامعة» والذي يراعي
املتغريات التي طر�أت على اجلامعات امل�رصية ،ويحاول و�ضعها
يف �إطار مفاهيم ا�ستقالل اجلامعات واحلقوق الطالبية واحلريات
الأكادميية.
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مقدمــة
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ماذا تعني لنا اجلامعة؟ رمبا يبد�أ اخلالف حول ق�ضية اجلامعة،
والذي يخلق كل هذا اجلدل من كوننا ال نتفق من البداية على
معنى اجلامعة ودورها؟ ومتطلبات و�رشوط النجاح يف هذا
الدور؟ ماذا تعني احلياة اجلامعية؟ ومن له احلق يف ممار�سة تلك
احلياة؟ ما هو العمل الطالبي ،وما هي �أ�شكاله املختلفة؟ ما هي
احلقوق الأ�سا�سية التي يجب �أن يتمتع بها طالب اجلامعات؟ وما
هي احلدود املنظمة لهذه احلقوق؟ هل الو�ضع احلايل هو الو�ضع
الطبيعي �أو الوحيد الذي ميكن �أن تكون عليه اجلامعات؟ و�إن
مل يكن فما هي الأ�شكال الأخرى املمكنة؟ وكيف ميكن الو�صول
�إليها؟ ماذا يعني ا�ستقالل اجلامعة؟ وملاذا كل هذا اجلدل الدائر
حوله؟
كل تلك الأ�سئلة وغريها رمبا تبدو الإجابة 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.
ال �شك �أننا ال ن�ستطيع فهم كل تلك الأ�سئلة مبعزل عما يحدث
الآن داخل �أ�سوار اجلامعة ،والذي يت�ضمن العديد من العوامل
بداية من حالة ال�شحن واالنق�سام ال�سيا�سي بني الطالب� ،أو ارتفاع
�سقف احلريات الطالبية ن�سبيا وات�ساع جمال حركة الطالب،
مرورا بخروج احلر�س اجلامعي التابع لوزارة الداخلية ،وخطر
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عودته مرة �آخرى يف ظل الأزمة الأمنية التي ت�شهدها اجلامعات،
ورغبة قوات الداخلية يف ال�سيطرة على االحتجاجات الطالبية.
بالإ�ضافة �إىل حالة الن�شاط التي ت�شهدها االحتادات الطالبية بعد
ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير ،وعودة االحتاد العام لطالب
م�رص ،واجلدل حول دوره وحياده ومتثيله لعموم الطالب يف
انتهاء بالأطر القانونية املنظمة،
ظل االنق�سام ال�سيا�سي احلادث،
ً
مت�ضمنة الالئحة الطالبية التي مت تغيريها ب�إرادة طالبية ،وجعل
اختيار القيادات اجلامعية باالنتخاب بعد عقود طويلة من تعيينها
من قبل رئي�س اجلمهورية.
ويف الأ�شهر الأخرية بعد �سقوط نظام الإخوان امل�سلمني،
وا�شتعال اجلامعات باملظاهرات االحتجاجية من م�ؤيدي
الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي ،عادت موجة جديدة من احلركة
االحتجاجية داخل اجلامعات� ،إال �أنها يف اللحظة احلالية جاءت يف
ظل عدد من الإ�شكاليات الرئي�سية التي ال ميكن �أن نفهم الو�ضع
يف اجلامعات مبعزل عنها:
وجود �شحن �سيا�سي عنيف بني طالب الإخوان امل�سلمنيوم�ؤيدي الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي ،وبني طالب القوى
ال�سيا�سية الأخرى.
وجود درجات متفاوتة من امل�شكالت الأمنية يفاجلامعات املختلفة� ،أغلبها على خلفية اال�شتباك بني الطالب
امل�ؤيدين ملحمد مر�سي والطالب املعار�ضني للإخوان وخا�صة
امل�ؤيدين للنظام احلايل ،مع عجز �أغلب اجلامعات عن التعامل
بكفاءة مع مثل هذه امل�شكالت.
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عودة ممار�سات �سابقة لقوات الداخلية من قمع وتعامل�أمنى عنيف مع االحتجاجات الطالبية .حيث �شهدت ال�شهور
الأخرية اعتداء قوات الداخلية على حرم عدد من اجلامعات
احلكومية،واعتداءها على الطالب املحتجني والقب�ض عليهم.
وو�صلت هذه املمار�سات ذروتها يف نوفمرب املا�ضي ،فيما �شهدته
جامعة الأزهر والذي انتهي بوفاة الطالب “عبد الغني حممد”
داخل املدينة اجلامعية على يد قوات الداخلية ،بعد �أن اجتاحت
قوات الأمن املدينة اجلامعية ،وطاردت الطالب بها ،وذلك بعد
�أ�سبوع �ساخن من االحتجاجات الطالبية داخل وخارج جامعة
الأزهر .كما �شهدت جامعة القاهرة يف ال�شهر ذاته حادثا مماثال
حينما ت�صدت قوات الداخلية ملظاهرة لطالب الإخوان حتاول
اخلروج من حرم اجلامعة ،فقابلتها الداخلية بقنابل الغاز وطلقات
اخلرطو�ش ،وا�ستمرت يف ا�ستهداف الطالب داخل احلرم،
و�أمطرت اجلامعة بوابل من القنابل وطلقات اخلرطو�ش ،كما
اعتدت �أي�ضا على حرم كلية الهند�سة املقابل حلرم اجلامعة ،وهو
ما انتهي مبقتل حممد ر�ضا الطالب بكلية الهند�سة� .أعقب مقتل
ر�ضا موجة من الغ�ضب �شهدتها اجلامعات امل�رصية ويف مقدمتها
جامعة القاهرة ،و�شارك يف االحتجاجات �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب املنتمون للتيارات ال�سيا�سية املختلفة.
عك�ست هذه الأحداث رغبة وزارة الداخلية يف ال�سيطرةعلى الو�ضع داخل اجلامعات من خالل قمع التظاهرات
واالحتجاجات الطالبية ،حتى با�ستخدام درجات مرتفعة من
العنف ،يف حت ٍد وا�ضح للقيم اجلامعية ومبادئ ا�ستقالل اجلامعات،
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وجاءت ممار�سات الداخلية بعد �صدور قرار من جمل�س الوزراء
يف بداية ال�شهر ذاته (نوفرب - )2013رمبا كان متهيدا ملمار�سات
الداخلية -يعطي قوات الداخلية احلق يف الت�صدي للمظاهرات
الطالبية وال�سيطرة عليها متى تراءى لها �أن هذا �رضوري،
دون الرجوع للإدارات اجلامعية ور�ؤ�ساء اجلامعات.
كل تلك امل�ستجدات الأخرية تعود بنا مرة �أخرى للحديث
حول �إ�شكالية ا�ستقالل اجلامعات ،يف ظل ا�ستقطاب و�شحن
�سيا�سي ،وعنف �أمني متوقع متزايد ،و�إدارات جامعية عاجزة
عن الدفاع عن حقوق وحريات الطالب وا�ستقالل اجلامعات.
ومن خالل الكتيب احلايل نحاول اال�شتباك مع عدد من
املفاهيم والق�ضايا املهمة التي مت�س ا�ستقالل اجلامعات مبعناه
العام .حيث يطرح اجلزء الأول من الكتيب �إطارا عاما حول
دور اجلامعة ،وملاذا ارتباط احلقوق واحلريات الأ�سا�سية بهذا
الدور .يف حني يركز اجلزء الثاين على عدد من املفاهيم الرئي�سية
الأ�سا�سية املرتبطة با�ستقالل اجلامعات ،واحلريات الأكادميية،
واحلقوق واحلريات الطالبية ،كما تتناول املعايري الدولية املحددة
لهذه احلقوق واحلريات ،وبع�ض الأطر القانونية احلالية ذات
ال�صلة ،يف حني يطرح اجلزء الثالث واقع اجلامعات اليوم..
امل�شكالت والتحديات والفر�ص املتاحة ،ويف اجلزء الرابع نطرح
�أهم القيود على حتقيق ا�ستقالل اجلامعات.
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ماذا تعني اجلامعة؟ وما هو دورها فى املجتمع؟
على قدر ما يظهر �أن هذا ال�س�ؤال �س�ؤال بديهي للغاية ،على
قدر ما يحمل يف واقع الأمر كثريا من اجلدل؛ حيث �إن هناك
العديد من املتغريات التي ميكن �أن ن�صطدم بها عند حماولة
الإجابة عنه.
وميكن مثال �أن نرى ذلك بو�ضوح �إذا حاولنا �أن ننظر
للجامعة امل�رصية ،والدور املجتمعي الذي لعبته عرب فرتات زمنية
خمتلفة ،بداية من ن�ش�أة جامعة القاهرة عام  1908حتى اليوم.
فل�سنوات طويلة �شكل طالب اجلامعة قلب احلركات ال�سيا�سية
املطالبة بالتغيري ،واملتمردة على الأو�ضاع االجتماعية �أو
ال�سيا�سية ال�سيئة .ف�إذا ت�أملنا تاريخ احلركة الطالبية امل�رصية بداية
من مظاهرات الطلبة يف � 1935ضد االحتالل الربيطاين ،ثم
ت�صاعدها يف �أواخر الثالثينيات والأربعينيات ،وكيف ا�ستطاعت
�أن تت�صدر وتقود حركة ال�شارع امل�رصي� ،أن تتوا�صل مع
مطالب الفئات االجتماعية الأخرى ،ثم باقي م�سار تلك احلركات
يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ،وكيف كانت حركة الطالب داخل
�أ�سوار اجلامعة انعكا�سا 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 � 1977ضد غالء الأ�سعار وال�سيا�سات االقت�صادية
لل�سادات والتي بد�أت من داخل �أ�سوار اجلامعة ،ثم انت�رشت
لتعم جميع �شوارع القاهرة ،هذا بالإ�ضافة �إىل العديد من النقاط
الأخرى امل�ضيئة املتفرقة يف الثمانينيات والت�سعينيات وبداية الألفية
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الثالثة ،وعلى ر�أ�سها مظاهرات الطلبة يف حرب العراق الأويل
 ،1991ومظاهرات الطالب للت�ضامن مع االنتفا�ضة الفل�سطنية
عام  ،2002و�ضد غزو العراق  ،2003واحلراك الطالبي �ضد
التجديد للرئي�س الأ�سبق حممد ح�سني مبارك بفرتة رئا�سية جديدة
والذي بد�أ مع حركة كفاية يف  ،2006-2005وانتهي بعدد من
املجموعات الن�شطة املعنية بعدد من املطالب الطالبية ،واملطالب
ال�سيا�سية العامة ،والتي ظلت حتاول تو�سيع م�ساحات احلركة يف
اجلامعات ،وجذب املزيد من الطالب لالهتمام بال�ش�أن الطالبي
وال�سيا�سي حتى قيام ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير .2011
كما ن�ستطيع �أن نت�أمل �أي�ضا حجم الـت�أثري الذي �أحدثته ثورة
اخلام�س والع�رشين من يناير على املناخ اجلامعي ب�شكل عام ويف
القلب منه احلراك الطالبي ،فات�سع جمال احلركة ،وعادت احلياة
مرة �آخرى لالحتادات الطالبية بعد جناحها يف التحرر من القب�ضة
الأمنية والإدارية.
ن�ستطيع من خالل ت�أمل 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 القوى ال�سيا�سية املطالبة بالتغيري ،كما
ظلت ت�شكل يف الوقت ذاته م�صدر �إزعاج لل�سلطة ال�سيا�سية ،وجماال
لإدارة ال�رصاع ال�سيا�سي يف بع�ض الأحيان.
كما لعبت اجلامعة يف الوقت ذاته دورا اجتماعيا مهما منذ ال�سنوات
الأويل لن�ش�أتها ،باعتبارها كانت تفرز الوقود الأ�سا�سي حلركات
التغيري االجتماعي ،وت�سهم يف الدفع جتاه بناء الدولة احلديثة.
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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
على موا�صلة احلياة ،وامل�ساهمة يف جمتمعاتهم ب�شكل �إيجابي
وفعال ،وقادرين على االنخراط يف �سوق العمل ،والوفاء
مبتطلباته بكفاءة وفعالية .وعليه ف�إن دور اجلامعة ميكن �أن
ينق�سم نظريا �إىل وظيفتني متكاملتني؛ �أوالهما هي �إك�ساب الطالب
جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات املرتبطة بالتخ�ص�ص
وامل�ؤهلة ب�شكل مبا�رش ل�سوق العمل ،وثانيتهما هي �إك�ساب
الطالب جمموعة من القيم واملهارات واملعارف والقدرات العامة
فعالني يف املجتمع .والدور الثاين
املرتبطة بدورهم كمواطنني ّ
هو الدور الذي عادة ما يكون حمل جدل وخالف ،حيث �إن
�إك�ساب هذا الدور ال يتطلب فقط حت�سني املناخ التعليمي وتطوير
املناهج �أو الأبنية التعليمية ،بل يتطلب خلق مناخ مفتوح وحر
داخل اجلامعات ،ي�سمح بتبادل وجهات النظر املختلفة ،وي�سمح
بالتدريب على الأدوار ال�سيا�سية واالجتماعية ،وي�سمح باكت�ساب
مهارات الدفاع عن الر�أي وتقبل الر�أي الآخر ،وي�سمح بتخريج
مواطن لديه اجتاهات ومواقف من الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية
املطروحة على ال�ساحة ،وم�ستعد لال�شتباك معها ب�شكل �إيجابي
وفعال.
فاجلامعة تنجح يف دورها التعليمي عندما تنتج مواطنني
م�ؤهلني مهنيا و�أكادمييا ،قادرين على اخللق والإبداع ،ويف
الوقت ذاته على وعي مبا يحدث يف جمتمعهم ،وم�شتبكني معه
ب�شكل �أو ب�آخر ،ففي معظم دول العامل تكون فرتة التعليم اجلامعي
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(�إن مل يكن قبل ذلك) هي الفرتة التي يت�شكل فيها �أفكار و�آراء
الأفراد ،ويتخرجون فيها ولديهم مواقف واجتاهات جتاه ما
يحدث من حولهم ،وعادة ما يتم ذلك نتيجة تعر�ضهم ملجموعة
كبرية جدا من الأفكار املتباينة والعوامل املختلفة ،ت�صل بهم عند
نهاية الأمر �إىل تبني بع�ض تلك الأفكار والوقوف �ضد البع�ض
الآخر.
ورمبا يبدو لنا �أن حتقيق ذلك يتطلب عددا من ال�رشوط �أو
املعايري الأ�سا�سية التي يجب �أن تتوفر يف اجلامعات ،والتي ال
ميكن بدونها حتقيق تلك الأهداف .بع�ض تلك ال�رشوط يتعلق
باملناخ العام يف اجلامعة ،والبع�ض الآخر يتعلق بالعملية التعليمية
ذاتها .ومن �أهم تلك ال�رشوط:
•�أن يتوفر مناخ عام ٍ
خال من التهديد للطالب ،وكذلك
لأع�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 والآراء ،واال�شتباك مع ما يحدث يف جمتمعهم ،كما
يتيح لهم كذلك ممار�سة جميع �أنواع الأن�شطة التي ت�سهم يف خلق
وت�شكيل وعيهم� ،سواء كانت �أن�شطة اجتماعية ،علمية ،ثقافية،
�أو �سيا�سية.
•�أن تكون اجلامعة م�ستقلة عن م�ؤ�س�سات الدولة الآخرى
ال�سيا�سية والدينية والأمنية� ،أو �أية م�ؤ�س�سات �أخرى من �ش�أنها �أن
تعيق �أو تقيد حرية الطالب �أو ا�ستقالل اجلامعة.
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•تتوفر مناهج تعليمية جيدة تعتمد على تنمية التفكري النقدي
والتفكري الإبداعي لدى الطالب ،ال تعتمد على النمطية والتلقني.
• ت�شجيع البحث العلمي اجلاد وربطه باحتياجات املجتمع،
وتوفري الدعم املايل والإداري له ،وحمايته من تدخل �أى جهة.
قادرا على خدمة امل�ؤ�س�سة اجلامعية ب�شكل خا�ص
بحيث يكون
ً
واملجتمع ب�شكل عام.
وننتقل يف اجلزء املقبل �إىل تقدمي �إطار مفاهيمي يت�شكل من عدد
من التعريفات الأ�سا�سية للمفاهيم ذات ال�صلة با�ستقالل اجلامعة،
والذي يعد االتفاق عليها خطوة مبدئية �رضورية لتقييم الو�ضع
الراهن �أو �إ�صالحه.
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معنى ا�ستقالل اجلامعة
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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�ؤمترات دولية ،وظهر
ب�ش�أنه عدد من الوثائق املهمة ،ومن تلك امل�ؤمترات والوثائق:
�أ� -إعالن ليما ب�ش�أن احلرية الأكادميية وا�ستقالل التعليم
()1
العايل (دي�سمرب )1988
والذي �أتى يف الذكرى الأربعني للإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان؛ لي�ؤكد على كون التعليم حقا لكل �إن�سان ،يطور من
�شخ�صيته و�شعوره بالكرامة واحرتامه حلقوق الإن�سان وللحريات
الأ�سا�سية ولل�سالم .ويرى �أن التعليم يجعل الإن�سان قادرا على
امل�شاركة يف بناء جمتمع حر وعادل .كما ي�ؤكد الإعالن على
واجب الدول يف توفري حق التعلم لأفرادها ب�شكل متكافئ ودون
�أي متييز ،و�رضورة �أن حترتم الدولة جميع احلقوق واحلريات
التي ن�ص عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛ خا�صة حرية
الفكر والعقيدة والدين والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات
( )1وثائق حول احلرية الأكادميية وا�ستقالل اجلامعات ،)2006( ،م�ؤ�س�سة

حرية الفكر والتعبري.
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وحرية احلركة والأمان ال�شخ�صي ،وت�ضمن توفرها جميعا
للمجتمع الأكادميي.
ب� -إعالن عمان للحريات الأكادميية وا�ستقالل م�ؤ�س�سات
()2
التعليم العايل والبحث العلمي (الأردن)2004-
�صدر هذا الإعالن عن م�ؤمتر احلريات الأكادميية يف
اجلامعات العربية الذي انعقد بدعوة من مركز عمان لدرا�سات
حقوق الإن�سان يف عا�صمة اململكة الأردنية الها�شمية يومي  15و
 16كانون الأول (دي�سمرب)  ،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
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.
ج -امل�ؤمتر العاملي الأول لر�ؤ�ساء اجلامعات (جامعة كولومبيا
عام  ،)2005بدعوة من الأمني العام للأمم املتحدة ،والذي
خرج عنه �إعالن احلرية الأكادميية (مايو )2005
( )2وثائق حول احلرية الأكادميية وا�ستقالل اجلامعات ،)2006( ،م�ؤ�س�سة

حرية الفكر والتعبري.
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والذي جاء فيه عدد من املبادئ العامة يجب �أن تلتزم بها
اجلامعات يف خمتلف دول العامل ،كما قدم تعريفا ملعني احلرية
الأكادميية و�أهميتها وكيفية ممار�ستها.
هذا بالإ�ضافة للبنود التي �ضمنت يف الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،اخلا�صة
بالتعليم ،وحرية الفكر والتعبري وحرية البحث العلمي.
ت�ؤكد الوثائق ال�سابقة يف جمملها على الإدراك املتزايد لأهمية
التعليم اجلامعي كو�سيلة �أ�سا�سية الرتقاء الأمم ،كما ت�ؤكد على
�إدراك العالقة اجلوهرية بني قدرة امل�ؤ�س�سات اجلامعية على القيام
بدورها ،ومقدار احلرية واال�ستقالل املتوفر لهذه امل�ؤ�س�سات.
ولكن ماذا يعني ا�ستقالل اجلامعة ب�شكل عملي ..وملاذا هو
مبثل تلك الأهمية؟
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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 بالعمل
الأكادميي� ،أو اجلوانب التنظيمية والإدارية املختلفة .كما يت�ضمن
اال�ستقالل املايل للجامعة ،والذي يعني �أن يكون للجامعة 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 واحدا متكررا ،ويخلق
حالة من التمايز واملناف�سة بينها.
وبذلك ميكن لنا �أن نحدد عنا�رص ا�ستقالل اجلامعة يف ثالثة
عنا�رص؛ يكون الإخالل ب�أي منها �إخالال مبعني ا�ستقالل اجلامعة،
وهي تت�ضمن اال�ستقالل العلمي ،واملايل ،والإداري.
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 -1اال�ستقالل العلمي (احلرية الأكادميية)
ويعني بدوره �أن يتمتع �أفراد املجتمع الأكادميي (طالب
و�أع�ضاء هيئة تدري�س) باحلرية الكاملة يف تداول املعرفة ب�صورها
املختلفة .وهو بذلك يتطلب عدة �أركان �أخرى يرتكز عليها،
منها �أن يكون للأق�سام العلمية و�أع�ضاء هيئة التدري�س احلق يف
اختيار ما يقومون بتدري�سه لطالبهم وفقا خلطة م�سبقة تت�ضمن
املخرجات التعليمية امل�ستهدفة؛ دون �أن يكون لأى �سلطة �إدارية
�أو �سيا�سية احلق يف التدخل يف م�ضامني تلك املقررات ،كما تعمل
الأق�سام العلمية على خلق و�سائل تقييم منا�سبة تراعي التنا�سب بني
متطلبات التخ�ص�ص ورغبات الطالب وقدراتهم.
وت�شمل و�سائل تداول املعرفة جميع الو�سائل املتاحة ،والتي
يراها �أع�ضاء املجتمع الأكادميي منا�سبة مثل املحا�رضات،
ون�رش الكتب والبحوث العلمية وتداولها داخل اجلامعة ،وعقد
الندوات وامل�ؤمترات العلمية والنقا�شات العامة ،وعر�ض الأفالم
لأغرا�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 انحيازات اجتماعية �أو دينية.
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فاملعيار الوحيد الذي يحكم البحث العلمي هو معيار الكفاءة
وال�ضبط العلمي املتعارف عليه بني �أهل التخ�ص�ص ،وامل�صلحة
الوحيدة التي يجب �أن يعمل من �أجلها هي العلم واملعرفة على
امل�ستوى النظري ،وخدمة املجتمع على امل�ستوى التطبيقي .كما
�أن الدولة ملزمة ب�إتاحة جميع املعلومات والبيانات الالزمة
لإجراء البحوث ،واحلر�ص على تداولها بحرية بني الباحثني
الراغبني يف اال�ستفادة منها.
ويجب �أال يقت�رص دور اجلامعة على جمرد �ضمان عدم التدخل
يف البحث العلمي ،بل يتعدى ذلك ،حيث �إن اجلامعة ملتزمة
بت�شجيع وحماية البحث العلمي ،عن طريق توفري الت�سهيالت
املادية والإدارية والعلمية له .كما �أنها ملتزمة كذلك بحماية
�أع�ضائها من باحثني و�أع�ضاء هيئة تدري�س وطالب �أمام �أي جهة
ميكن �أن تتعر�ض لهم �أو تهددهم ب�أي �شكل من الأ�شكال ،حتى لو
كانت تلك اجلهة التي تتعر�ض لهم �أو تهددهم هي املجتمع ذاته،
�أو ال�سلطات الدينية �أو ال�سيا�سية به .فاجلامعة ملتزمة حتى النهاية
مب�ساندة �أع�ضائها ،والدفاع عن حقوقهم يف التدري�س والتعبري
والن�رش وتداول املعلومات.

36

37

 -2اال�ستقالل املايل
ويعني �أن يكون للجامعة م�صادرها املالية اخلا�صة ،جزء
منها ي�أتي من خالل التمويل احلكومي الذي توفره الدولة لدعم
اجلامعات ،وجزء ي�أتي من م�صادر �آخرى مت�ضمنة جهات
ممولة �أو م�رشوعات مع جهات م�ستقلة ،وجزء ثالث ي�أتي من
خالل عوائد بع�ض اخلدمات التي تقدمها اجلامعة .وعلى الرغم
من ذلك فال يحق لأى جهة -ب�سبب التمويل� -أن تتدخل يف
�سيا�سة اجلامعة وقراراتها الإدراية ،وخا�صة القرارات ذات
ال�صلة بال�ش�أن الأكادميي ،كتحديد ال�سيا�سة التعليمية ،واملناهج
واملقررات الدرا�سية ،وحركة الرتقيات ،والتعيني ،وغريها من
�شئون املجتمع الأكادميي.
ويكون تنظيم مثل تلك ال�شئون من خالل �أع�ضاء املجتمع
الأكادميي ذاته من �إدراة و�أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب.
وبذلك ف�إن دور اجلهات احلكومية (�أو �أي جهات �أخرى
ممولة) يقت�رص على اختيار �أولويات التمويل التي تتوافق مع
�أولويات امل�ؤ�س�سة اجلامعية ،ثم املراقبة واملحا�سبة املالية ،على �أن
تت�ضمن املراقبة واملحا�سبة �أي�ضا �إر�ساء مبد�أ ال�شفافية املالية لباقي
�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة املعنيني من �أع�ضاء هيئة تدري�س� ،أو باحثني �أو
طالب.
ويرتبط اال�ستقالل املايل باال�ستقالل الإداري ،حيث �إن تلك
النقطة تت�ضمن �أن يكون للجامعة مطلق احلرية يف اختيار وتطبيق
ال�سيا�سات التعليمية والإدارية املنا�سبة لها ،مبا يلبي الأهداف
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العامة يف املجتمع ،والأهداف اخلا�صة التي تقررها اجلامعات
والكليات والأق�سام العلمية ،ويخلق م�ساحة من التميز واملناف�سة
بني امل�ؤ�س�سات اجلامعية املختلفة ،بحيث يكون لكل جامعة
�شخ�صيتها امل�ستقلة واملتمايزة عن غريها من اجلامعات ،فت�ؤدي
اجلامعات معا يف النهاية دورا تكامليا يخدم م�صالح املجتمع،
الذي يحتاج �إىل اخلربات العلمية والفنية املختلفة واملتنوعة.
 -3اختيار الهيكل الإداري للجامعة
�إن �إدارة �شئون اجلامعة يجب �أن يتوفر فيها عدة �رشوط
ت�ضمن ا�ستقالليتها عن ال�سلطة ال�سيا�سية يف الدولة ،كما ت�ضمن
التعبري والدفاع عن م�صالح عموم املجتمع الأكادميي من �أع�ضاء
هيئة تدري�س وطالب .و�أحد الطرق التي ميكن �أن حتقق هذا هي
�أن تكون الإدارة اجلامعية خمتارة ب�شكل دميقراطي من خالل
انتخابات حقيقة من بني �أع�ضاء املجتمع الأكادميي ،ويوكل
لهذه الإدارة كل ال�شئون الإدارية واملالية والعلمية يف املجتمع
الأكادميي ،والتي هي بال�رضورة لها ت�أثري مبا�رش على �أع�ضاء
هذا املجتمع.
وي�أتي �أهمية هذا املبد�أ خا�صة مع الو�ضع يف االعتبار ال�سنوات
الطويلة التي عانت فيها –ورمبا ال تزال -اجلامعات من تدخل
ال�سلطة ال�سيا�سية ،والتي كانت تتخذ حق رئي�س اجلمهورية يف
تعيني ر�ؤ�ساء اجلامعات وعزلهم ،وحق رئي�س اجلامعة يف تعيني
العمداء و�سيلة �أ�سا�سية ل�ضمان والء تلك القيادات لل�سلطة ال�سيا�سية
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احلاكمة ،ومن ثم ال�سيطرة على اجلامعات ب�شكل عام.
وعقب ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير تعالت مطالب
املجتمع اجلامعي نحو اقرار مبد�أ االنتخاب للقيادات اجلامعية،
مت�ضمنة ر�ؤ�ساء اجلامعات والعمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام ،كما
تعالت مطالب الطالب ب�ضمان ا�ستقاللية االحتادات الطالبية
وحتريرها من التدخالت الإدارية والأمنية.
�أ -م�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س ..اختيار قيادات اجلامعات

وهي هنا تتم ب�شكل ت�صاعدي ،بداية من اختيار ر�ؤ�ساء الأق�سام،
وجمال�س �إدارات الكليات ،والعمداء ،ثم ر�ؤ�ساء اجلامعات،
انتهاء باملجل�س الأعلى للجامعات الذي يتوىل ب�شكل �أ�سا�سي مهمة
التن�سيق بني اجلامعات املختلفة ،كما يجب �أن تتوفر ال�ضمانات
املنا�سبة من �أجل عدم تدخل ال�سلطات العليا يف مهام ال�سلطات
الأدنى .ك�أن ال يكون من حق رئي�س اجلامعة مثال �أن يتدخل
ب�شكل مبا�رش يف الأمور التنظيمية اخلا�صة ب�أحد الأق�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 .وتكون �أليات املحا�سبة تلك وفق املبادئ الدميوقراطية
من خالل املجمع االنتخابي (جممل من لهم حق االنتخاب).
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ويف يوليو � 2012أ�صدر املجل�س الأعلى للجامعات برئا�سة
وزير التعليم العايل الأ�سبق “م�صطفي الن�شار” قرارا منظما
لآليات انتخاب القيادات اجلامعية� ،شمل عددا من املبادئ اخلا�صة
بانتخاب كل من�صب من املنا�صب الإدراية على م�ستوى اجلامعة.
حيث يتم اختيار رئي�س الق�سم �أو عميد الكلية �أو املعهد عن طريق
االنتخاب احلر املبا�رش من قبل جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س،
بالإ�ضافة �إىل ن�سبة  % 10من �أ�صوات �أع�ضاء الهيئة املعاونة
(املعيدين واملدر�سني امل�ساعدين) ،يف حني يتم انتخاب رئي�س
اجلامعة من خالل جممع انتخابي منتخب على م�ستوى الكليات،
من جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و % 10من �أ�صوات الهيئة
()3
املعاونة بكل كلية.
ميثل هذا التعديل خطوة �إيجابية يف طريق ا�ستقالل اجلامعات،
خا�صة يف �ضمان ا�ستقالل القيادات اجلامعية عن ال�سلطة ال�سيا�سية
احلاكمة ،والذي كان �أحد معوقات ا�ستقالل اجلامعات الأ�سا�سية
لأعوام �سابقة .ورمبا ما زال الأمر يف حاجة لبناء معايري
�أكادميية و�إدارية وا�ضحة ت�ضمن عدم خو�ض املعارك االنتخابية
على خلفية �سيا�سية� ،إال �أنه بكل ت�أكيد �أحد املكا�سب املهمة التي
حققها �أ�ساتذة اجلامعات.

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

باعتبار الطالب ميثلون الطرف الثاين يف املجتمع الأكادميي
ف�إن لهم احلق كذلك يف اختيار من ميثلهم ويدافع عن م�صاحلهم.
وكما ذكرنا فيما يخ�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ف�إن للطالب احلق
يف التمثيل من خالل انتخابات طالبية حرة يختارون من خاللها
من يرونه الأ�صلح يف التعبري عنهم والدفاع عن م�صاحلهم .وهنا
ي�أتي دور املجال�س الطالبية والتي متثل نقابة طالبية ،ك�أي تنظيم
نقابي �آخر يفرت�ض قيامه بعدة �أدوار مهمة ،مثل متثيل الطالب
والدفاع عنهم �أمام الإدارة اجلامعية ،وهذا التمثيل يت�ضمن حق
الطالب يف امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات التعليمية للجامعة ذات
ال�صلة بهم؛ مثل �أن يكون لهم احلق يف امل�شاركة يف حتديد الكيفية
التي ت�رصف بها ميزانية التدري�س والأن�شطة الطالبية ،وال�شئون
الإدارية مثل حتديد اجلداول الدرا�سية ،وجداول االمتحانات،
وطرق و�أ�ساليب التدري�س ،وال�شئون العلمية ،ك�أن 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 ،مت�ضمنا الأن�شطة العلمية والثقافية والفنية واالجتماعية
وال�سيا�سية.
وهنا يجب الت�أكيد على �أن ت�شكيل مثل تلك املجال�س �أو
االحتادات هو �ش�أن طالبي بحت لي�س من حق �أي جهة (من
غري الطالب) التدخل فيه ب�أي �شكل من الأ�شكال ،بل يجب

42

على اجلامعة دعمه وت�شجيعه ،وحماية �أع�ضائه والت�صدي لأي
حماولة خارجية للتدخل فيه� ،أو تقييد حرية �أع�ضائه.
كما يتيح مبد�أ احلق يف التنظيم �أحقية الطالب يف ت�شكيل
تنظيمات �آخرى تعرب عنهم� ،إذا ر�أوا �أن االحتادات الطالبية ال
متثلهم .وهو ما يعني بال�رضورة �أن تكون ع�ضوية االحتادات �أو
املجال�س الطالبية ع�ضوية اختيارية ين�ضم لها من يقتنع بها ،وي�شكل
غريها من تنظيمات بديلة من يرى عجزها عن متثيلهم .ويبقي
ال�رشط الوحيد املقيد ملبد�أ احلق يف التنظيم هو مبد�أ االلتزام بالعمل
ال�سلمي ،وعدم التحري�ض على العنف �أو ت�شجيعه .ولأع�ضاء
التنظيم النقابي (االحتاد �أو التنظيمات الطالبية البديلة) احلق يف
حما�سبة الأع�ضاء املنتخبني ،ومراقبة ن�شاطهم ،وفقا للربنامج
االنتخابي الذي ي�شكل عقدا معنويا بني الناخبني واملر�شح.
كان هذا عن املعني النظري ال�ستقالل اجلامعة وبع�ض
متطلباته .ورمبا ظهر من خالل ا�ستعرا�ضه �أنه لي�س بال�شيء
الي�سري على الإطالق ،ويحتاج حتقيقه �إىل عدد كبري من ال�رشوط
والعنا�رص املتفاعلة معا.
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 املقبل.
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الواقع الفعلي فى اجلامعات امل�صرية
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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� ،أن ي�ست�شعر احلالة التي و�صلت �إليها اجلامعات امل�رصية.
�أ�صبح امل�شهد اليوم مثريا للإحباط �إىل حد بعيد ،وذلك على
م�ستويات عدة .حيث �أ�صبحت اجلامعات عاجزة عن القيام
ابتداء من عجزها عن تخريج طالب
ب�أي من �أدوارها املختلفة،
ً
جمهزين علميا ومهنيا ،وعجزها عن �إنتاج بحث علمي حقيقي
قادر على امل�ساهمة يف تقدم املجتمع� ،أو املناف�سة مع البحوث
العلمية الأجنبية ،هذا بالإ�ضافة �إىل انت�شار الإحباط بني الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وانخفا�ض جودة العملية التعليمية
ذاتها .وهناك الكثري من التفا�صيل الأخرى يف امل�شهد �سوف يتم
التعر�ض لها بقدر من التف�صيل من خالل ال�سطور املقبلة .بع�ض
تلك التفا�صيل له عالقة باجلوانب العلمية من تدري�س وبحث
علمي ،وبع�ضها له عالقة بتاريخ ال�سيطرة الأمنية على ال�شئون
اجلامعية ،وخطر عودة التدخالت الأمنية مرة �أخرى .بع�ض
تلك اجلوانب له عالقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والبع�ض الآخر
له عالقة بالطالب .بع�ضها خا�ص بانتهاك احلريات الذي يحدث
داخل �أ�سوار اجلامعة� ،سواء كانت هذا االنتهاك من قبل �سلطات
�أمنية �أو �إدارية �أو �سيا�سية ،وبع�ضها الآخر ذو �صلة بامل�ستجدات
الإيجابية التي طر�أت على �أحوال اجلامعات يف الفرتة املا�ضية،
والفر�ص املتاحة يف امل�ستقبل.
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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 املالحظات التي ميكن من خاللها اال�ستدالل نوعا ما
على واقع اجلامعات اليوم:
•تعاين اجلامعات عددا من امل�شكالت التي ترتبط مبا�رشة
بدورها التعليمي� ،سواء ازدياد �أعداد الطالب يف �أغلب
الكليات عن القدرة اال�ستيعابية التي ت�سمح بالتعليم اجليد،
�أو انخفا�ض جودة التعليم ،واملناهج� ،أو �ضعف الإمكانات
املادية الذي يرتبط ب�ضعف البنية التحتية واخلدمات ذات
ال�صلة بالعملية التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل عجز اجلامعة عن
و�ضع خطط تطوير فعالة �سواء للمناهج �أو اخلدمات �أو
البحث العلمي .وانعك�ست كل تلك امل�شكالت معا على �ضعف
م�ستوى اخلريج اجلامعي ،بل وانخفا�ض القيمة االقت�صادية
واالجتماعية لل�شهادة اجلامعية.
•يعاين متويل التعليم اجلامعي �أزمة حقيقية يف ظل �ضعف
املوارد املالية املخ�ص�صة من الدولة ،والتي ال ت�سمح برفع
م�ستوى اخلدمات التعليمية ،وال تطوير املناهج الدرا�سية،
وال رفع كفاءة البحث العلمي .وخا�صة مع العجز يف
املوازنة العامة للدولة يف ال�سنوات الأخرية ،والذي �أثر على
اجلامعات من خالل االقتطاع من بع�ض من خم�ص�صات
التعليم املحددة لأن�شطة بعينها (ال�صناديق اخلا�صة) من �أجل
()4
ت�سديد عجز املوازنة.
=(4)http://www.horytna.net/Articles/Printdetails.aspx?AID=57850&ZID
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•لعقود طويلة عانت اجلامعات من تدخل ال�سلطات الأمنية
متمثلة يف وزارة الداخلية يف �شئونها اخلا�صة ،ومل يكن تدخل
تلك ال�سلطات يقت�رص على منع الن�شاط ال�سيا�سي للطالب،
�أو تهديد وقمع الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س املخالفني
يف الر�أى فح�سب ،بل امتد لي�شمل التدخل يف �أدق ال�شئون
اجلامعية ،مثل تعيني املعيدين ،وتعيني عمداء الكليات،
واملوافقة على عقد الندوات والفعاليات اجلامعية ،وغريها
من الأمور الأخرى ،مما خلق مناخا عاما من الإرهاب بني
الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س .ويف عام  2010ح�صل
�أع�ضاء هيئة التدري�س على حكم ق�ضائي تاريخي يق�ضي
ب�إلغاء وحدات احلر�س اجلامعي التابعة لوزارة الداخلية،
وا�ستبدالها بحر�س مدين خا�ص يتبع الإدارات اجلامعية(،)5
وهو احلكم الذي مل ينفذ �إال بعد ثورة اخلام�س والع�رشين
من يناير ،وما �صاحبها من حراك للطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري�س .لتتخل�ص اجلامعات بعد عقود من القب�ضة الأمنية
امل�سيطرة على �شئونها.
•هناك عدد من املكا�سب الرئي�سية التي ح�صل عليها املجتمع
الأكادميي بعد ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير جاء يف
مقدمتها:
 خروج حر�س وزارة الداخلية من اجلامعات ،والبدءيف ا�ستبداله بحر�س مدنى يتبع الإدارات اجلامعية.
(5)http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=294468#.UqNPc-I_j4E
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�إقرار مبادئ انتخاب القيادات اجلامعية من قبل �أع�ضاءهيئة التدري�س ،مت�ضمنة انتخاب ر�ؤ�ساء الأق�سام،
والعمداء ،ور�ؤ�ساء اجلامعات ،وهو ما يرتبط بالطبع
مبزيد من اال�ستقالل عن ال�سلطة ال�سيا�سية ،ومزيد من
الوالء للمجتمع الأكادميي.
 تغيري الالئحة الطالبية املنظمة لعمل احتاد الطالبوالأن�شطة الطالبية ،وم�ساهمة الطالب ب�شكل فعال يف
كتابة الئحة جديدة �أف�ضل �إىل حد كبري من �سابقتها.
 عودة احلياة النتخابات احتاد الطالب بعد حتررهاب�شكل كبري من �سلطة الأمن والإدراة ،ف�شهد عام
� 2013أقوى انتخابات طالبية عرفتها اجلامعات من
عقود ،و�سط م�شاركة طالبية مرتفعة ن�سبيا ،وو�سط
مناف�سة �رش�سة بني الطالب املنتمني للحركات ال�سيا�سية
املختلفة.
فتح املجال ب�شكل �أو�سع �أمام الأن�شطة الطالبية مت�ضمنةالأن�شطة ال�سيا�سية ،واالجتماعية والثقافية.
زيادة وعي الطالب ب�أهمية احلقوق واحلريات الطالبيةمت�ضمنة حرية التعبري ،واحلق يف التنظيم ،والتجمع
ال�سلمي ،و�أهمية م�شاركتهم ب�شكل فعال يف عمليات
�صنع القرار مب�ستوياتها املختلفة يف جامعتهم.
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•�إال �أن ا�ضطراب املناخ ال�سيا�سي العام خارج اجلامعة �ألقى
بظالله على املناخ داخل اجلامعة� ،سواء فيما يتعلق بازدياد
حدة التوتر بني الطالب ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية والفكرية،
�أو فيما يت�صل مبحاوالت الدولة مرة �آخرى ال�ستعادة قب�ضتها
الأمنية على اجلامعات ،من خالل قمع احتجاجات الطالب،
وحتجيم م�ساحات احلرية التي كان الطالب قد انتزعوها بعد
ثورة يناير .ورمبا تعد تلك الظروف الراهنة معوقا �أ�سا�سيا
يف طريق م�سرية ا�ستقالل اجلامعات� ،سواء فيما يت�صل
باحلفاظ على املكا�سب ال�سابقة� ،أو ا�ستكمال عمليات �إ�صالح
املنظومة التعليمية وزيادة ا�ستقاللها.
و�إذا حاولنا النظر �إىل الو�ضع العام يف �ضوء �أبعاد املنظومة
اجلامعية –مع الرتكيز على ال�ش�أن الطالبي -ميكن لنا معاجلتها
يف نقطتني �أ�سا�سيتني تت�ضمنان اجلوانب الأكادميية ،والأن�شطة
الطالبية.
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 -1اجلوانب العلمية والأكادميية
رمبا يكون من �أكرث املظاهر و�ضوحا يف اجلامعة ،والذي
عادة ال يلقي كثريا من اخلالف ،هو امل�ستوى العلمي والأكادميي
الذي و�صلت �إليه اجلامعات ،ويظهر ذلك على م�ستويات عدة:
•م�ستوى الطالب واخلريجني ،حيث تخرج اجلامعات
امل�رصية ع�رشات الآالف من الطالب �سنويا من خمتلف
الكليات ،ويكون ال�س�ؤال املطروح ،كم منهم ي�ؤهله م�ستواه
العلمي �أو املهارى لاللتحاق ب�سوق العمل ،ومن منهم
ي�ستطيع بالفعل العمل ،كم منهم ميتلك مهارات التفكري
الناقد� ،أو مهارات البحث العلمي الأ�سا�سية� ،أو حتى الكفاءة
املهنية املطلوبة يف جماله؟!.
•رمبا كان هذا امل�ستوى املحبط للطالب واخلريجني لي�س
�سوى نتيجة طبيعية لل�سيا�سات التعليمية ونظام التدري�س
املتبع منذ عدة �سنوات ،نظام غري مرن ،يعتمد على التلقني،
وال يالحق م�ستجدات العلم احلديث� ،أو مناهج التدري�س
اجلديدة .بداية من الأعداد الكبرية من الطالب التي ال ميكن
�أن تتوفر معها بيئة تعليمية جيدة ،مرورا ب�ضعف الإمكانات
العلمية على م�ستوى املكتبات واملعامل وحجرات الدرا�سة،
انتهاء بنظام الرتم الذي جعل من مدة الدرا�سة نحو 12
ً
�أ�سبوعا لكل ترم درا�سي .وبح�سبة ريا�ضية ب�سيطة ن�ستطيع
�أن جند �أن الطالب يتخرج يف الكلية (ذات الأربع �سنوات
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مثال) وجممل ما در�سه  672يوما درا�سيا ،وال�س�ؤال 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؟ ،وخا�صة �إذا و�ضعنا
يف االعتبار �ضعف م�ستوى الطالب امل�ستجد يف اجلامعة مع
انهيار التعليم ما قبل اجلامعي.
•�أما فيما يتعلق بالبحث العلمي ف�إن الو�ضع لي�س �أف�ضل على
الإطالق ،ف�سواء كان التقييم على م�ستوى كم �أو كيف
الإنتاج املعريف� ،أو كان على م�ستوى توفر الإمكانات املالية
والعلمية ،ف�إن املح�صلة النهائية التي ن�صل �إليها هي م�ؤ�س�سات
جامعية بحثية غري قادرة على �إنتاج بحث علمي جاد ي�سهم
يف تقدم حركة العلم� ،أو يخدم املجتمع ،وي�ساعد يف حله
م�شكالته� ،أو يناف�س اجلامعات العاملية.
ويف النهاية ف�إن املح�صلة النهائية لكل تلك العوامل طالب
يدخل اجلامعة ،ويخرج دون 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 بوظيفتها
التعليمية �أو الأكادميية.
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 -2الأن�شطة الطالبية
عندما حتدثنا عن معنى اجلامعة ودورها يف البداية ،ب�أن هذا
الدور ب�شكل عام هو �إعداد �أفراد قادرين على احلياة والعمل يف
املجتمع ،لأنه عادة ما ينظر لفرتة التعليم اجلامعي على �أنها تلك
الفرتة التي يتم فيها �إعداد الأفراد علميا ومهنيا ،وكذلك يتم ت�شكيل
وعيهم ال�سيا�سي واالجتماعي .مبعنى �أنها الفرتة التي يت�شكل فيها
عقل ووجدان الأفراد ليخرجوا منها ،وهم يتبنون مواقف و�آراء
جتاه ما يحدث حولهم يف املجتمع؛ وعلى ذلك ف�إن اجلامعة حتى
ت�ستطيع �أن حتقق مثل تلك الأهداف ف�إن دورها يجب �أن يتعدى
جمرد الن�شاط الأكادميي لأن�شطة �أخرى حتمل طابعا اجتماعيا
وثقافيا وفنيا و�سيا�سيا.
�أ�صبحت اجلامعة اليوم بالن�سبة للأغلبية العظمى من الطالب،
مكانا لق�ضاء عدد من ال�سنوات من �أجل احل�صول على �شهادة،
�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 كان مثل هذا الن�شاط جزء ًا ال
يتجز�أ من احلياة اجلامعية ،بداية من اجلوالة واخلدمة االجتماعية،
التي كانت تنمي ح�س الطالب االجتماعي ،مرورا بامل�رسح الذي
�أخرج عددا كبريا من الفنانني ،واملو�سيقيني ،والن�شاط الريا�ضي
املو�سع داخل اجلامعة وبني اجلامعات املختلفة على م�ستوى
اجلمهورية ،والن�شاط الثقايف من عقد ندوات وم�ؤمترات ت�سهم
انتهاء
يف تثقيف الطالب وزيادة وعيهم يف �شتى املو�ضوعات،
ً
بالن�شاط ال�سيا�سي الذي مثّل من خالل احلركة الطالبية �أداة
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�ضغط �أ�سا�سية على ال�سلطة احلاكمة ل�صالح املجتمع ومقرطته،
ويف الوقت ذاته كان حمركا لغريهم من الفئات االجتماعية يف
ال�شارع امل�رصي.
مثلت اجلامعة على مدى �سنوات طويلة حالة من الزخم
واحلركة جتذب �أى فرد داخلها ،فمهما تكن اهتماماته ،واجتاهاته
و�أهدافه ف�سوف يجد دائما �شيئا ما ي�ستطيع �أن ميار�سه ،وي�شتبك
من خالله مع جمتمعه.
وبعد ال�صورة القامتة التي ا�ستمرت ل�سنوات ،انعك�ست
ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير �إيجابيا على واقع اجلامعات
امل�رصية ،لي�س فقط على م�ستوى املكا�سب املبا�رشة املتعلقة
بخروج احلر�س التابع لوزارة الداخلية� ،أو �إقرار االنتخاب
ك�آلية الختيار القيادات اجلامعية� ،أو التخل�ص من القب�ضة الأمنية
املتحكمة يف الن�شاط الطالبي ،ولكن كان من �أهم مكا�سب الثورة
بث الروح يف احلياة اجلامعية الراكدة ،وفتح جمال �أكرث رحابة،
ا�ستوعب مئات الطالب الذين مل يكونوا منخرطني يف �أي عمل
طالبي قبل الثورة.
و�سيحاول اجلزء التايل ا�ستعرا�ض حال العمل الطالبي قبل
وبعد الثورة ب�شكل خمت�رص ،ثم طرح �أهم الإ�شكاليات والتحديات
التي تواجه العمل الطالبي اليوم.
هناك �أ�شكال متعددة من العمل الطالبي ابتداء من �أقلها �إثارة
وانتهاء
للجدل� ،أو الرف�ض مثل الن�شاط الفني ،والريا�ضي،
ً
ب�أكرثها �إثارة للجدل واالعرتا�ضات ،مثل العمل ال�سيا�سي
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واحلزبي .وبني االثنني يوجد عدد �آخر من الأ�شكال املمكنة،
ليظل املنطق العام وراء العمل الطالبي هو قيام الطالب بتنظيم
�أنف�سهم يف جمموعات بال�شكل الذي يحلو لهم ،بهدف القيام
بن�شاط ما .وهناك مبادئ عامة يجب �أن حتكم العمل الطالبي
ب�أ�شكاله املتنوعة تتمثل يف املبادئ الأ�سا�سية التي حتكم احلقوق
واحلريات املدنية وال�سيا�سية .فحرية التعبري ،وحرية التنظيم،
وحرية التجمع حريات مكفولة طاملا كانت ال متار�س العنف �أو
ت�شجع عليه .كذلك ف�إن حرية العمل الطالبي يجب �أن تكون
مكفولة وم�صونة طاملا كان الن�شاط الطالبي يف حدود املبادئ
العامة حلرية التعبري والتنظيم والتجمع ال�سلمي.
�أما عن الأ�شكال الر�سمية التي ميار�س من خاللها العمل
الطالبي  -طبقا للو�ضع الراهن -فهناك احتاد الطالب الذي ميثل
الكيان الر�سمي الأ�سا�سي الذي ينتظم الطالب فيه ،وميار�سون
�أن�شطتهم من خالله.
احتاد الطالب:
من الوظائف الرئي�سية الحتاد الطلبة (بالإ�ضافة لتمثيل
الطالب ،والدفاع عن م�صاحلهم) 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،
فعلى �سبيل املثال جاء يف الئحة - 1968والتي مازالت من �أف�ضل
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اللوائح الطالبية تاريخيا� -أن من �ضمن املهام التي يجب �أن يقوم
بها احتاد الطالب ما يلي:
•العمل على تكوين ر�أي طالبي عام جتاه الأحداث 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
�أهداف الدولة وت�سهم �إيجابا 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 ذواتهم.
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•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 فقد ت�شمل جلنة الن�شاط ال�سيا�سية،
وجلنة الن�شاط الفني ،وجلنة الن�شاط االجتماعي ،واللجنة
الريا�ضية ،وجلنة اجلوالة ،وجلنة الرحالت واملع�سكرات.
وحتى قبل الثورة مبا�رشة كانت االحتادات الطالبية تنظيمات
�شكلية ال تقوم ب�أي من �أدوارها على �أر�ض الواقع ،فيما عدا
تنظيم عدد حمدود من الأن�شطة الفنية والرتفيهية بني دائرة �ضيقة
من الطالب .وارتبط هذا الرتاجع لدور االحتادات بعدد من
الأ�سباب كان يف مقدمتها الئحة طالبية معوقة للعمل الطالبي
بد�أت من عام  ،1979وعدلت يف عام  ،2007ومتزامنة مع
قب�ضة �أمنية قوية على كل �أ�شكال احلركة ،يف مقدمتها االنتخابات
الطالبية ،التي كانت حتت حتكم الأمن والإدارة كليا ،م�ستبعدين
�أي طالب ذوي �شبهة انتماء �سيا�سي؛ وهو ما �أدى �إىل تهمي�ش
دور االحتادات متاما ،وفقدها للتوا�صل مع معظم الطالب؛ حتى
�أن بع�ض طالب اجلامعة مل يكن ي�سمع �أ�صال عن �شيء يدعى
احتاد الطلبة .فل�سنوات عدة �أ�صبح الطبيعي �أن تلك االحتادات
ت�شكل عرب انتخابات �شكلية -دون �أن ي�سمع �أحد عنها �شيئا-
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ويتم فيها اختيار من يحظى بر�ضا وقبول الأمن والإدارة ،مع
مواجهة وقمع �أي حماولة لإجراء انتخابات حقيقية.
�أما عن �أ�رس الن�شاط والتي تتبع احتاد الطالب باعتبارها
تندرج حتت �إحدى جلانه (جلنة الأ�رس) ،فالو�ضع مل يكن �أف�ضل
كثريا ،فعلى الرغم من وجود عدد من الأ�رس يف الكليات املختلفة
ف�إن وجود هذه الأ�رس �أو م�شاركتها احلقيقية يف الن�شاط الطالبي
كان حمدودا للغاية .كما �أن �إمكانية �إن�شاء �أ�رس جديدة جادة كان
حمدودا هو الآخر ،وذلك نظرا لل�صعوبات الإدارية والأمنية
التي تواجه �إن�شاءها .فوفقا لالئحة الطالبية (لوائح )2007 /79
ف�إن �رشوط �إن�شاء �أ�رسة جديدة تتمثل يف وجود عدد خم�سني
ع�ضوا من طالب الكلية ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضو من �أع�ضاء هيئة
التدري�س كرائد الأ�رسة ،كما �أن املدة التي ي�سمح فيه بتقدمي
الطلبات لإن�شاء الأ�رس هي ال�شهر الأول من العام الدرا�سي ،مما
يجعل فكرة تكوين �أ�رسة بالن�سبة للطالب اجلدد �شبه م�ستحيلة.
ويبقي هناك معوق �آخر مهم وهو �أن قبول تلك الأ�رس �أو رف�ضها
يقع -يف النهاية -يف دائرة االحتماالت طبقا ملوافقة رعاية ال�شباب
التي ت�ستطلع ر�أي اجلهات الأمنية ،وتلتزم به ،ليكون يف النهاية
االحتمال الأكرب هو عدم قبول �أي �أ�رسة �إذا وجد فيها �أي ا�سم
(من اخلم�سني طالبا �أو ع�ضو هيئة التدري�س رائد الأ�رسة) يثري
عند الأمن عالمات ا�ستفهام .لتكون املح�صلة النهائية وجود عدد
قليل من الأ�رس عاجزة عن بناء �أي عالقة حقيقية بالطالب،
ووجود عدد �آخر من الطالب عاجزا عن �إن�شاء �أ�رسة جديدة بعد
�أن فقد الأمل يف العمل قي ظل ما هو موجود بالفعل.
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�إذا حتدثنا عن �أن�شطة �أخرى مثل امل�رسح واجلوالة والأن�شطة
الفنية والأن�شطة الثقافية ،فو�ضعها مل يكن �أف�ضل كثريا ،حيث �إن
�أغلب تلك الأن�شطة �إما كان غري مفعل بالقدر الكايف ،عاجزا عن
جذب الطالب� ،أو كان حما�رصا بعدد كبري من املعوقات والقيود
الأمنية والإدارية التي جتعل العمل فيه �صعبا للغاية �إن مل يكن
م�ستحيال.
وعلى الرغم من حمدودية م�ساحة احلركة خارج تلك الأطر
ال�ضيقة املر�سومة من قبل الإدارة ،ف�إن هناك عددا من الطالب
ظل يحاول ل�سنوات التحرك خارجها ،والبحث عن م�ساحات
�أكرث ات�ساعا يعملون من خاللها .وعادة ما كانت تلك الأن�شطة
ذات طابع �سيا�سي متار�س من خالل جمموعات طالبية تتبنى
توجهات �أيديولوجية ،وحتاول الربط بني ق�ضايا الدميقراطية
والعدالة االجتماعية يف املجتمع ،والق�ضايا املرتبطة ب�شئون
الطالب واجلامعات .وعلى الرغم من كون العمل ال�سيا�سي
ظل ل�سنوات ما�ضية هو قلب العمل الطالبي ،كونه كان امل�ساحة
الأ�سا�سية للحركة التي حاول الطالب من خاللها ك�رس القيود
املفرو�ضة عليهم ،ف�إنه ظل عاجزا عن اجتذاب اعداد كبرية من
الطالب ،واخلروج من دائرة الأيديولوجية ال�ضيقة لدائرة �أكرث
رحابة مت�س عموم الطالب ،وذلك فيما عدا حماوالت حمدودة
يف ال�سنوات التي �سبقت الثورة عمل الطالب من خاللها على
بع�ض الأجندات املطلبية الطالبية مثل امل�رصوفات الدرا�سية،
�أو حت�سني اخلدمات �أو م�شكالت املدينة اجلامعية .وكان للعمل
ال�سيا�سي الن�صيب الأكرب من القمع والإرهاب� ،سواء من خالل
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حتويل الطالب ملجال�س ت�أديب داخل اجلامعة� ،أو من خالل
تدخل �أمن وزارة الداخلية مبا�رشة باالعتداء على الطالب �أو
القب�ض عليهم �أو تهديدهم ،وهو ما �سنتعر�ض له بعد قليل.
ومن �أكرث الأمثلة و�ضوحا ،التي حدثت قبل الثورة ،ومثلت
حماولة طالبية لك�رس القيود ذات ال�صلة مبا�رشة بحق الطالب يف
التنظيم كان جتربة االحتاد احلر.
جتربة احتاد الطالب احلرك كتنظيم طالبي بديل:
�شهدت اجلامعات يف عام � 2006أول جتربة النتخاب
احتاد طالب بديل عن االحتاد الر�سمي اخلا�ضع ل�سيطرة الأمن
والإدارة .حيث قام عدد من الطالب املنتمني لتيار الإخوان
امل�سلمني بالدعوة لت�شكيل هذا االحتاد -بعد �أن قام الأمن ب�شطب
 700طالب مر�شح .وبالفعل جرت االنتخابات يف عدد من
الكليات منها الطب والتجارة والآداب والهند�سة ودار العلوم
وغريها يف جامعة القاهرة ،وقد متت االنتخابات مب�شاركة
طالبية جيدة ،خا�صة �إذا ما قورنت 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
ٍ
وثان و�سكرتري
جامعة القاهرة هي :الأمني ،و�أمني م�ساعد �أول
االحتاد و�أمني ال�صندوق ( 4منا�صب لطالب الإخوان ومن�صب
للطالب اال�شرتاكيني) ،وقد مت هذا الت�شكيل علنا �أمام قبة جامعة
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القاهرة ،وبح�ضور عدد من الطالب ينتمي معظمهم للتيارات
ال�سيا�سية امل�شاركة يف االنتخابات (وعلى ر�أ�سها الإخوان) والقليل
من طالب اجلامعة 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 والأمن �أكرث عنفا،
و�صل �إىل حد ف�صل بع�ض الطالب ،واعتقال البع�ض الآخر،
هذا بالإ�ضافة �إىل اال�شتباكات التي حدثت بني الطالب وقوات
الأمن يف عدد من كليات جامعة القاهرة ،وغريها من اجلامعات
الأخرى.
االحتادات الطالبية بعد ثورة يناير:
عقب الثورة مبا�رشة �أدرك الطالب �أهمية انتزاع مكا�سب
فورية متعلقة بتغيري الالئحة الطالبية املنظمة للن�شاط الطالبي
واالحتادات الطالبية .وهي املعركة التي بد�أت من �أغ�سط�س
 2011مع ت�شكيل االحتاد العام لطالب م�رص ،ممثال الحتادات
طالب جامعات اجلمهورية ،وانتهت يف يناير  2012مع �إقرار
الالئحة الطالبية اجلديدة بن�سختها ال�سارية الآن ،والتي �صاغها
الطالب ب�أنف�سهم (ب�شكل رئي�سي من خالل االحتاد العام لطالب
م�رص �آنذاك).
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يعد تغيري الالئحة و�صياغتها من قبل الطالب مك�سبا رئي�سيا
ال ميكن جتاهله ،لكن ظل هناك عدد من امل�شكالت الرئي�سية يف
الالئحة اجلديدة� ،سواء فيما يتعلق مب�سار �إقرارها ،والذي مر
بعدد من امل�شكالت �شهدت حماولة �أوىل مل تكتمل ،وحماولة
�أخرى اكتملت يف ظل انق�سام طالبي حاد بني طالب الإخوان
امل�سلمني امل�سيطرين على احتاد طالب م�رص �آنذاك ،وطالب
التيارات ال�سيا�سية الأخرى والطالب امل�ستقلني .ف�صاحب
الالئحة جدل عنيف حول �رشعية �سيطرة اجتاه �سيا�سي واحد،
وعدم التمثيل الكايف للقطاعات واالجتاهات الطالبية املختلفة.
هذا بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�شكالت يف م�ضمون الالئحة الطالبية
كان �أبرزها اعتبار احتاد الطالب هو الكيان ال�رشعي الوحيد
املمثل للطالب ،يف �إ�شارة للت�ضييق على �أ�شكال العمل الطالبي
الأخرى التي تتم خارج �إطار االحتاد ،فيما يعد تعار�ضا فجا مع
مبادئ حرية التنظيم والتعبري وحرية العمل الطالبي.
وكانت ال�سلبية الثانية الكربى هي �إعطاء احتاد الطالب دورا
رقابيا على �سائر الأن�شطة الطالبية الأخرى ،و�إعطاءه حق منع
تلك الأن�شطة يف حالة خمالفتها للأعراف والقيم اجلامعية (غري
وا�ضحة التحديد(،)6وهو ما يعد �أمرا خطريا ،خا�صة يف ظل حالة
االنق�سام وال�شحن ال�سيا�سي احلادث يف اجلامعات والذي ما زال
م�ستمرا حتى الآن .ولكن مما ال �شك فيه فقد كانت الالئحة التي
�صدرت يف يناير  2013نقلة نوعية يف تاريخ احلراك الطالبي،
ولكنها مازالت حتتاج �إىل مزيد من التح�سني والتطوير يف امل�ستقبل.
(6)http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2013/01/afte001-20-01-2013.pdf
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�أهم القيود على ا�ستقالل اجلامعات
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 -1التدخالت الأمنية
كانت التدخالت الأمنية يف اجلامعات امل�رصية قبل الثورة �أحد
املعوقات الأ�سا�سية ال�ستقالل اجلامعات ب�شكل عام ،وحلرية العمل
الطالبي ب�شكل خا�ص ،كما كانت املو�ضوع الذي حاز االهتمام
الأكرب من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب واحلقوقيني
املعنيني با�ستقالل اجلامعات ،فاحتلت موقع ال�صدارة على
�أجندة معظم احلركات واملجموعات املعنية با�ستقالل اجلامعات
واحلريات الأكادميية �أو املعنية باحلقوق واحلريات الطالبية.
ومل تكن تلك التدخالت جمرد جتاوزات فردية يقوم بها
�ضباط الأمن �أو �أفراد احلر�س اجلامعي ،ولكنها كانت مبثابة
روتني العمل الطبيعي داخل �أ�سوار اجلامعة .و�شملت تلك
التدخالت التحكم يف الفعاليات الأكادميية والثقافية ،مثل
الندوات �أو املحا�رضات التي تتم فيها دعوة �ضيوف من خارج
اجلامعة ،والتي كان من حق الأمن االعرتا�ض على مو�ضوعها
�أو �ضيوفها .كما كان الأمن يتدخل يف بع�ض الأبحاث العلمية
املرتبطة بجمع معلومات �أو بيانات ميدانية ،ويتدخل يف تعيني
املعيدين ،ويوقف تعيني من لهم انتماءات �سيا�سية غري مرحب
بها يف اجلامعة ،وميتلك حق املوافقة �أو االعرتا�ض على �سفر
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�أع�ضاء هيئة التدري�س ،كما يتدخل ب�أ�شكال �أقل مبا�رشة يف حركة
الرتقيات داخل ال�سلك الأكادميي ،وب�شكل �أكرث مبا�رشة يف
املنا�صب الإدارية .اكت�سب الأمن تلك ال�سطوة العالية على مدى
ما يقرب من 30عاما منذ دخوله اجلامعات امل�رصية يف �أواخر
ال�سبعينيات ،وتقنينا وجوده عام  1984بالتعديل الذي �أدخل
على قانون تنظيم اجلامعات ،ون�ص على �إن�شاء وحدات �أمن
تعمل على حماية من�ش�آت اجلامعة وحتفظ �أمنها .وكان الهدف
الأ�سا�سي بالطبع هدفا �سيا�سيا ،يتمثل يف مراقبة ن�شاط الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وقمع املجموعات والأفراد املعار�ضني
�سيا�سيا ،ولكن مبرور الوقت �أ�صبح تدخل الأمن يتجاوز حتى
ت�ضييق املجال ال�سيا�سي �إىل التدخل يف �أدق ال�شئون الأكادميية.
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ومن �أمثلة التدخالت الأمنية ال�شائعة �أنذاك:
 التدخالت يف الأن�شطة الأكادميية :مثل رف�ض الأمن دخولبع�ض ال�ضيوف الذي تتم دعوتهم من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أو الطالب لإلقاء 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�ش�أن �أكادميي بحت ك�إلقاء
حما�رضة علمية� ،أو اال�شرتاك يف ندوة ثقافية �أو غري ذلك ،ومن
الأمثلة امل�شهورة قبل الثورة ما حدث مع الإعالمي حمدي قنديل
يف كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة ،والأديب
بهاء طاهر يف كلية الآداب ،جامعة عني �شم�س ،والدكتور حممد
�سعيد رم�ضان البوطي (مفكر �إ�سالمي �سوري) يف كلية االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة( .)7هذا بالت�أكيد غري املحاوالت
التي ال ت�أخذ مثل هذا ال�صيت الإعالمي� ،أو التي يتم فيها �إجها�ض
املحاولة من البداية عندما يتوجه الطالب للق�سم �أو الكلية بغر�ض
دعوة �ضيف ما فيقابلون بالرف�ض من قبل الإدارة خوفا من
امل�شكالت الأمنية.
رمبا مثَّل تدخل الأمن يف البحث العلمي �أحد �أهم امل�شكالت
التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على م�سار وتقدم البحث العلمي يف
م�رص ،ومن املمكن �أن ي�أخذ هذا التدخل �شكلني� ،أحدهما يتم
ب�صورة مبا�رشة ك�أن يطلب من الباحث احل�صول على موافقة
�أمنية ،خا�صة �إذا كان البحث يرتبط من قريب �أو بعيد ب�أمور قد
يكون فيها �شبهه �سيا�سية� ،أو كان البحث ي�شرتك فيه جهات �أجنبية
( )7جمموعة العمل من �أجل ا�ستقالل اجلامعة»  9مار�س» واقع التدخالت
الأمنية يف اجلامعات امل�رصية.2004 ،
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(وهنا يطلب موافقة �أمنية ر�سمية)� ،أما عن �أ�شكال التدخالت غري
املبا�رشة ف�إنها عادة ما تكون عن طريق �إيقاف الأبحاث وهي يف
مرحلة التنفيذ� ،أو فر�ض معوقات �إدارية حتول دون �إكمالها،
وقد ي�صل الأمر يف بع�ض الأحيان �إىل االت�صال بالباحث تليفونيا
�أو ا�ستدعائه يف مقار �أمن الدولة ،بحجة رغبة اجلهات الأمنية يف
معرفة تفا�صيل عن البحث.
التدخالت يف تعيني املعيدين والبعثات للخارج :يف حاالتعدة مت رف�ض تعيني معيد بكلية ما (�أو وقف تعيينه) لأ�سباب
�أمنية ،ويف عدد كبري من تلك احلاالت كانت اجلامعة قد ا�صدرت
قرارا بتعيني طالب كمعيد (باعتباره الأول على دفعته) ثم تتوقف
�إجراءات التعيني ب�سبب �أن هذا الطالب يثري اعرتا�ضات �أمنية.
و�أ�صبحت تلك التدخالت مفرو�ضة ب�شكل ر�سمي باعتبارها
جزءا من �إجراءات التعيني ،حيث يقوم املعيد املر�شح مبلء
ً
ا�ستمارات تعرف بـ «ا�ستمارة ا�ستطالع ر�أي الأمن» ،ويبعث
بتلك اال�ستمارة �إىل خم�س جهات �أمنية خمتلفة من �ضمنها �أمن
الدولة (كما كان يعرف يف ذلك احلني) ،وال يت�سلم الطالب مهام
وظيفته �إال بعد و�صول رد الأمن بالقبول� ،أما يف حالة الرف�ض
فال يكون �أمام الطالب �إال �أن يلج�أ لو�سائل ال�ضغط الأدبي �أو �إىل
االجراءات القانونية والتي رمبا ت�أخذ عدة �أعوام� ،أو �أن ي�ست�سلم
ويبحث عن عمل �آخر .وال�شيء ذاته يحدث عند تر�شيح �أع�ضاء
هيئة التدري�س لل�سفر يف البعثات العلمية� ،أو حتى ال�سفر الق�صري
حل�ضور م�ؤمترات خارج م�رص حيث يقوم ع�ضو هيئة التدري�س
مبلء اال�ستمارة ذاتها «ا�ستطالع ر�أي الأمن» ،وميلك الأمن
ال�سلطة ذاتها؛ يف املوافقة �أو الرف�ض.
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ت�سكني الطالب يف املدينة اجلامعية :كان �أحد املجاالتالآخرى التي يتدخل بها الأمن باجلامعات هي ت�سكني الطالب
املغرتبني يف املدن اجلامعية ،والذي كان ال يتم قبل مرور �شهر،
و�أحيانا �شهرين من بداية العام الدرا�سي ،يف انتظار �إدارة
اجلامعة ورود موافقة الأمن على ت�سكني الطالب .ويف بع�ض
الأحيان كان يتم االعرتا�ض على ت�سكني �أحد الطالب لأ�سباب
�أمنية ،كما كان يتم يف بع�ض الأحيان تفتي�ش �سكن الطالب
املعار�ضني ،وامل�شتبه يف انتمائهم ملجموعات �سيا�سية ،و�أحيانا
طردهم من املدينة يف منت�صف العام الدرا�سي �إذا اكت�شف تورطهم
يف �أن�شطة لها �أبعاد �سيا�سية.
التدخالت يف الأن�شطة الطالبية :كنا ذكرنا يف اجلزء اخلا�ص
بواقع الن�شاط الطالبي �أن العائق الأول دون ا�ستقالل ووجود
ن�شاط طالبي حقيقي يف اجلامعة هو ال�سيطرة الأمنية الكاملة،
ورمبا يحمل هذا معنى �أكرب �إذا �أ�رشنا �إىل �أن ال�سبب الأ�سا�سي
الذي دخلت له الأجهزة الأمنية -بكل تلك القوة� -أ�سوار اجلامعة
هو ال�سيطرة على الن�شاط الطالبي ،وخا�صة الن�شاط ال�سيا�سي
منه ،وعلى الأخ�ص بعد �أحداث يناير ( 1977انتفا�ضة اخلبز)،
والتي قادها الطالب وت�سببوا فيها .ومن تلك اللحظة و�ضعت
اجلامعة ب�شكل مكثف على �أجندة ال�سلطة ال�سيا�سية و�أجهزتها
الأمنية ،باعتبارها متثل خطرا وخ�صما حمتمال يجب �أن يظل
دائما حتت املراقبة و ال�سيطرة.
وقد متت الإ�شارة �إىل بع�ض �أ�شكال التدخالت الأمنية ،مثل
عدم موافقة الأمن على ت�سجيل �أ�رس ن�شاط بعينها لوجود ع�ضو بها
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يقع يف دائرة ال�شك �أو االتهام� ،أو م�صادرة معر�ض طالبي �أو
جملة حائط� ،أو منع عر�ض م�رسحي يحتوى على نقد �سيا�سي.
هذا بالإ�ضافة �إىل التاريخ الطويل للتدخل يف االنتخابات الطالبية
عن طريق �شطب وا�ستبعاد املر�شحني املعار�ضني.
و�أحيانا ما كانت �سيطرة الأمن على الأن�شطة الطالبية تتم
ب�شكل غري مبا�رش من خالل موظفي الكلية ،و�أحيانا �آخرى ما
كانت تتم يف العلن كمهاجمة الطالب داخل كلياتهم �أو التحقيق
معهم داخل مكاتب احلر�س� ،أو حتويلهم ملجال�س ت�أديب �إدارية
باالعتماد على مذكرات �أمنية ،و�أحيانا ما كانت ت�صل للتهديد �أو
االعتقال.
 االعتداءات على الطالب ( املظاهرات واالعتقال) :رمبا التزيد تلك النقطة عن �أنها متثل م�ستوى �أعنف من التدخل الأمنى
يف الن�شاط الطالبي ،ف�إذا كان التعامل مع الن�شاط الطالبي يف
الأيام العادية يتم بالقمع �أو املنع ،ف�إنه يف �أحيان كثرية �أخرى
خا�صة يف �أيام االحتجاجات والتظاهرات -يكون بالعنفوا�ستخدام قنابل الغاز وخراطيم املياه داخل احلرم اجلامعي،
و�سحل الطالب �أمام �أ�سوار اجلامعة ويف ال�شوارع املحيطة بها،
ويف �أحيان �أخرى كان ي�صل �إىل ا�ستدعاء الطالب �إىل مكاتب
احلر�س �أو مقار �أمن الدولة للتحقيق معهم وتهديدهم وتهديد
ذويهم ،حتى ي�صل الأمر �إىل اعتقالهم.
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وكان موقف �إدارة اجلامعة يف �أغلب الأحيان �إما التزام
ال�صمت� ،أو امل�شاركة وامل�ساعدة يف عقاب الطالب عن طريق
�إجراءات �إدارية تع�سفية ،تبد�أ ب�إحالتهم �إىل التحقيق ومتر بالإنذار
بالف�صل� ،أو الف�صل النهائي.
 االعتداءات على �أع�ضاء هيئة التدري�س :كانت �أحداثاالعتداءات 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 بالتعدى على �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س بال�سب
ب�ألفاظ خارجة ،ويف مرات �أخرى بال�رضب ومتزيق املالب�س،
كان �أ�شهرها االعتداء على �أ�ستاذ م�ساعد بكلية الآداب جامعة عني
�شم�س يف عام  ،2004والذي �صاحبه �ضجة �إعالمية �ضخمة،
وغ�ضب يف �أو�ساط �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�سط تواط�ؤ كامل
من �إدارة الكلية واجلامعة �آنذاك مع �ضابط �أمن الدولة ،و�ضغطها
()8
على ع�ضو هيئة التدري�س من �أجل �سحب �شكاواه.
ويف حادث �آخر مت االعتداء فيه على �أع�ضاء هيئة التدري�س
داخل حرم اجلامعة ،بعد انتزاع احلكم الق�ضائي بخروج احلر�س
التابع لوزارة الداخلية ،حيث نظمت جمموعة العمل من �أجل
ا�ستقالل اجلامعة ( 9مار�س) فعالية يف نوفرب  2010بجامعة عني
�شم�س يف حماولة للتعبئة من �أجل تنفيذ احلكم عن طريق توزيعه
داخل حرم اجلامعة على الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
(8)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FsmnAE
=4AofkJ:manalaa.net/book/export/html/211+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl
eg&client=firefox-a
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وهو ما انتهي باالعتداء عليهم من قبل بلطجية -معروفة �صلتهم
بالأمن -بال�رضب والأ�سلحة البي�ضاء على مر�أى وم�سمع من
()9
�إدراة الكلية وقوات ال�رشطة.
 -2القيود املجتمعية واخلارجية على ا�ستقالل اجلامعات
ال متثل القيود الأمنية 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 القيود
التي تتم على اجلامعة يتم ب�صورة غري مبا�رشة نتيجة �ضغوط
جمتمعية� ،أحيانا ما تتحول �إىل ممار�سات مبا�رشة تتخذها اجلامعة
إر�ضاء لقوى اجتماعية �أو دينية خارجية.
و�إدارتها �
ً

وكانت الق�ضية الأ�شهر يف تاريخ اجلامعة امل�رصية ،واملرتبطة
بكتاب ال�شعر اجلاهلي لطه ح�سني مثاال وا�ضحا على ذلك ،والتي
�أدت �إىل قرار الوزارة بعزله من من�صبه كعميد لآداب القاهرة
عام  ،1932بعد �ضغوط جمتمعية تهاجم طه ح�سني وتتهمه
بالإحلاد ،وهو ما اعتربه «�أحمد لطفي ال�سيد» رئي�س اجلامعة
�آنذاك تعدىا �صارخا على ا�ستقالل اجلامعة ،فقدم ا�ستقالته ،ثم
عاد مرة �آخرى بعدها بعد االتفاق على تعديل قانون اجلامعات
()10
مبا يح�صن الأ�ساتذة من التدخل اخلارجي.
(9) http://www.youtube.com/watch?v=kjXVUmZoqRQ
 10طلعت ر�ضوان ،مار�س  1923وا�ستقالل اجلامعة ،جملة الدميوقراطية،
�سبتمرب .2013
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ولعبت امل�ؤ�س�سة الدينية �أي�ضا دورا م�شابها يف ق�ضية «ن�رص
حامد �أبو زيد» �أ�ستاذ الأدب العربي ب�آداب القاهرة ،والذي
ا�ستخدم معه �سالح التكفري لالعتداء على حريته الأكادميية ،ومت
بالفعل ا�ستبعاده من اجلامعة.
وهناك العديد من احلاالت الأخرى الأقل حدة والتي تدخل
يف �إطار املمار�سة اليومية ،يتم فيها انتهاك حريات املجتمع
الأكادميي من خالل و�ضع قيود خارجية عليه ،بدعوى احلفاظ
على قيم املجتمع �أو تقاليده �أو ثوابته� ،أو �أمنه و�سالمه االجتماعي.
والتي تعد كلها م�صطلحات ف�ضفا�ضة غري معرفة ،ال متت ب�صلة
للمعايري الأكادميية املرتبطة بحرية التدري�س والبحث والن�رش
العلمي .وقد مثلت تلك القيود (والتي هي جزء من مناخ اجتماعي
عام) عائقا كبريا على العمل الأكادميي ،و�صل �إىل درجة فر�ض
الرقابة الذاتية من ِق َبل �أع�ضاء هيئة التدري�س على �أنف�سهم خوفا
من الوقوع حتت طائلة الرف�ض املجتمعي.
 -3القيود القانونية
ال يهدف هذا اجلزء �إىل ا�ستعرا�ض قانوين تف�صيلي بقدر
ما يهدف �إىل ا�ستعرا�ض �أهم م�شكالت الإطار القانوين املنظم
للجامعة ،فيما يتعلق بالطالب.
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 -نظام ت�أديب الطالب:

يعد النظام الت�أديبي �أحد �أهم معوقات حرية الن�شاط الطالبي،
وخا�صة يف ظل وجود عقوبات ت�أديبية مرتبطة بحرية التعبري،
يتم ا�ستخدمها لت�ضييق املجال على الطالب.
فن�صت املواد من  123وحتى  129من قانون تنظيم اجلامعات
ل�سنة 1972على احلاالت التي يعد �سلوك الطالب فيها خمالفة
ت�أديبية ،حيث ن�صت على �أنه «يعترب خمالفة ت�أديبية كل �إخالل
بالقوانني واللوائح اجلامعية وعلى الأخ�ص:
1 -1الأعمال املخلة بنظام الكلية �أو املن�ش�آت اجلامعية.
2 -2تعطيل الدرا�سة �أو التحري�ض عليه� ،أو االمتناع املدبر عن
ح�ضور الدرو�س واملحا�رضات والأعمال اجلامعية الأخرى
التي تق�ضي اللوائح باملواظبة عليها.
3 -3كل فعل يتنافى مع ال�رشف والكرامة �أو خمل بح�سن ال�سري
وال�سلوك داخل اجلامعة �أو خارجها.
4 -4كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة �أو اال�شرتاك فيها دون
ترخي�ص �سابق من ال�سلطات اجلامعية املخت�صة.
5 -5توزيع الن�رشات �أو �إ�صدار جرائد حائط ب�أي �صورة
بالكليات� ،أو جمع توقيعات دون ترخي�ص �سابق من
ال�سلطات اجلامعية املخت�صة.
6 -6االعت�صام داخل املباين اجلامعية� ،أو اال�شرتاك يف مظاهرات
خمالفة للنظام العام �أو الآداب.
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ويالحظ من تلك املواد �أنها ا�ستخدمت مفاهيم عامة وغري
من�ضبطة ميكن ت�أويلها ب�أ�شكال متنوعة ،مثل التقاليد اجلامعية،
النظام العام ،الآداب ،ال�رشف ،الكرامة ،ح�سن ال�سري
وال�سلوك .كما �أنها متنع كل �أ�شكال العمل الطالبي ،وت�ضعه
داخل �إطار املخالفات الت�أديبية ،وحددت العقوبات الت�أديبية 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 �إىل اجلامعات الأخرى ،ويرتتب على ذلك-
طبعا -عدم �صالحية الطالب للقيد �أو التقدم �إىل االمتحانات يف
جامعات جمهورية م�رص العربية ،وترتك العقوبة طبقا لتقدير
�سلطة التحقيق ،التي �أحيانا ما تت�شدد يف العقوبات لأ�سباب �سيا�سية
�أو فكرية ال ترتبط مب�ستوى املخالفة املرتبكة.
الالئحة الطالبية لعام 2012
يف  18فرباير � 2012أ�صدر وزير التعليم العايل قرارا
ب�إقرار الالئحة الطالبية اجلديدة ،بعد عام من اجلدل حول م�سار
�إ�صدار الالئحة ،وبعد �رصاع �سيا�سي عنيف بني طالب الإخوان
امل�سلمني وطالب التيارات ال�سيا�سية الأخرى (كما �سبق �أن �أ�رشنا
يف جزء االحتادات الطالبية).
وحتتوى الالئحة على من الإيجابيات وال�سلبيات التي نعر�ض
لها ب�شكل خمت�رص فيما يلي:
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�أ) �أهم الإيجابيات يف الئحة :2012

1 .1عودة جلنة الن�شاط ال�سيا�سي للمرة الأوىل منذ الئحة 79
�أعادت الالئحة يف مادتها رقم ( )322جلنة الن�شاط ال�سيا�سي
داخل اجلامعة ،والتي تتيح للطالب العمل على الأن�شطة
ال�سيا�سية املختلفة ،من خالل احتاد الطالب.
2 .2حق الطالب يف احتاد طالبي منتخب :كانت الالئحة ال�صادرة
عام  2007تعطي احلق لعميد الكلية يف تعيني االحتاد يف حالة
عدم و�صول ن�سبة امل�شاركة يف انتخابه �إىل الن�صاب القانوين،
والتي كانت  %20يف جولة الإعادة ،وهو ما كان ي�ؤدي �إىل
تعيني االحتادات الطالبية يف كثري من الأحيان ،خا�صة مع
انخفا�ض ن�سب الإقبال على االنتخابات ،وكان �آحد املداخل
الأ�سا�سية التي ت�سيطر من خاللها الإدراة على االحتادات
الطالبية ،هذا وقد �ألغت الئحة  2012هذا البند ،وجعلت
ت�شكيل االحتاد يتم ب�أى ن�سبة ت�صويت يف جولة الإعادة.
3 .3عودة احتاد طالب م�رص :ن�صت املادة ( )328على عودة
احتاد طالب م�رص ،وهو ما يعرب عن رغبة الطالب يف
وجود كيان موحد يعرب عن مواقف االحتادات الطالبية
باجلامعات امل�رصية ،وميثل الطالب �أمام الدولة امل�رصية،
ويتمتع ب�صالحيات اتخاذ القرارات املعربة عن الطالب.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذا التعديل جاء بعد �ضغط الطالب
عقب ثورة يناير مبا�رشة من �أجل عودة احتاد طالب م�رص
امللغي بالئحة  ،79والذى جنح بالفعل يف خو�ض عدد من
املعارك� ،سواء تلك املتعلقة بال�ش�أن الطالبي مبا�رشة ،مثل
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التفاو�ض على �إقرار الالئحة� ،أو الأمور الآخرى املتعلقة
بتمثيل الطالب يف ق�ضايا ال�ش�أن العام ،مثل اختيار ممثل
للطالب يف جمل�س ال�شعب �أو جلنة �إعداد الد�ستور.
4 .4املراقبة على انتخابات االحتادات الطالبية :ن�صت املادة
( )4من الالئحة الإدارية على وجود جلان للإ�رشاف
على انتخابات الكليات واجلامعة تت�شكل من طالب
و�أع�ضاء هيئة تدري�س على النحو التايل :خم�سة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أو معاونيهم ،وع�رشة طالب
كحد �أدنى وع�رشين طالبا كحد �أق�صى .وتعترب تلك
املواد من �أهم ال�ضمانات التي جاءت بها املواد امل�ضافة
مبقرتح الالئحة الطالبية اجلديدة ل�ضمانة نزاهة انتخابات
االحتادات الطالبية ،هذا عو�ضا عن �ضمان حق الطالب
يف امل�شاركة ،و�إر�ساء لقواعد ال�شفافية واملراقبة الطالبية
داخل اجلامعات امل�رصية التي كانت تفتقدها على مدار
�سنوات طوال.
ب) �أهم ال�سلبيات يف الئحة :2012

1 -1الأن�شطة الطالبية بني الإخطار واملوافقة :عدل مقرتح
الالئحة الطالبية اجلديدة �رشط �إقامة �أي ن�شاط طالبي من
املوافقة �إىل وجوب �إخطار جمل�س احتاد الطالب قبل �إقامته
مبدة ال تقل عن � 5أيام للتن�سيق مع الأن�شطة الأخرى.
و�أعطى رخ�صة ملجل�س االحتاد ب�أغلبية الثلثني رف�ض �إقامة
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�أي ن�شاط يف حاله خمالفته التقاليد والأعراف اجلامعية ،مع
�إبالغ �إدارة الكلية �أو اجلامعة التخاذ ما يلزم لإيقاف الن�شاط،
وفق ًا للمادة ( )331من مقرتح الالئحة.تتمثل خطورة هذه
املادة ب�شكل رئي�سي يف �أنها نقلت الدور الرقابي على الأن�شطة
الطالبية من �إدراة اجلامعة� ،إىل احتاد الطالب ،وهو ما يعد
�إ�شكالية كبرية خا�صة يف ظل �رصاع �سيا�سي وفكري يجعل
حيادية احتاد الطالب بال �ضمانات ،كما �أنها مل حتدد معني
القيم والتقاليد اجلامعية التي ميكن �أن يتعار�ض ن�شاط طالبي
معها ،وبالتايل ي�صبح من حق االحتاد التدخل لإيقافه.
وبالتايل ت�شكل هذه املادة تعار�ضا وا�ضحا مع مبادئ حرية
التعبري وحرية التنظيم وحرية الن�شاط الطالبي.
 2 -2حق الطالب يف تنظيم �أنف�سهم وحقهم يف الرت�شيح واالنتخاب:
حتتوي ن�صو�ص املواد يف مقرتح الالئحة الطالبية اجلديدة
على مادتني تعيدان نف�س �إ�شكاليات الالئحة القدمية .املادة
اخلا�صة بتعريف االحتادات الطالبية ،والثانية بخ�صو�ص
ت�شكيل االحتادات ،وتن�ص املادة الأوىل من الالئحة على
�أن “االحتادات الطالبية باجلامعات امل�رصية هي التنظيمات
ال�رشعية املمثلة لطالب الكليات واملعاهد واجلامعات امل�رصية
وميار�سون من خاللها كافة الأن�شطة الطالبية وهي ممثلهم
الوحيد �أمام اجلهات املعنية” .وتقيد هذه املادة ب�شكل حا�سم
حق الطالب يف ت�شكيل تنظيمات طالبية بديلة يف حالة ما
ر�أوا �أن احتاد الطالب ال ميثلهم �أو ال يعرب عن م�صاحلهم،
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وهو ما يتعار�ض بالطبع مع جوهر احلق يف التنظيم.

((11

وب�شكل عام تعد الالئحة الطالبية احلالية تطورا �إيجابيا
يف ا�ستقاللية وحرية العمل الطالبي ،وخا�صة مع الو�ضع يف
االعتبار �أنها �أر�ست حق الطالب يف �صياغة الالئحة ب�أنف�سهم،
�أو على �أقل تقدير امل�ساهمة يف �صياغتها ،باعتبارها �ش�أنا طالبيا
خا�صا .كما �أنها حتتوى على عدد من املواد الإيجايبة كما عر�ضنا
باملقارنة باللوائح ال�سابقة� ،إال �أن �إطالق حرية التنظيم وحرية
التعبري وحرية العمل الطالبي حتى للطالب غري املمثلني يف
احتاد الطالب الزال حقا منقو�صا ومقيدا ،كما �أن مبد�أ الرقابة
على الأن�شطة مازال �سلبية كربى ،خا�صة مع عدم و�ضع معايري
وا�ضحة ل�شكل هذه الرقابة �أو معايريها.
ومازال اجلدل مطروحا بني الطالب الآن حول تعديل
بع�ض بنود الالئحة .وال�ضغط الطالبي وحده من قاعدة عري�ضة
من الطالب قادر على تعلية �سقف احلريات واحلقوق الطالبية،
وخلق �أفق جديد للدفاع عن م�صاحلهم املبا�رشة.
كان هذا عن عدد من اجلوانب املختلفة املتعلقة با�ستقالل
اجلامعة ،ويف النهاية فهناك �س�ؤال �أخري مطروح :ملاذا يحتل
ا�ستقالل اجلامعة كل تلك الأهمية؟ وملاذا يجب �أن يكون مو�ضع
اهتمام؟

(11) http://afteegypt.org/academic_freedom/2012/02/26/525-afteegypt.html
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ملاذا ا�ستقالل اجلامعة؟
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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 بني ما ينبغي الو�صول �إليه بالو�ضع الفعلي
احلادث الآن يف اجلامعات امل�رصية ،ولكن ما الذي ميكن �أن
ي�ضيفه ا�ستقالل اجلامعة للمجتمع وحلياة الأفراد 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 التفكري
والإبداع يف ظل مناهج تعليمية ،تعتمد على التلقني� ،أو
االلتزام مب�صالح �أي �سلطة �سيا�سية �أو اجتماعية �أو دينية.
•ال ميكن بناء �شخ�صية الطالب يف ظل �سيطرة �أمنية �أو �إدارية
على الأن�شطة الطالبية ،ويف ظل مناخ من الإرهاب والقمع
الأمني والإداري.
•ال ميكن �إنتاج بحث علمي جاد يف ظل كل تلك القيود الأمنية
والإدارية على البحث العلمي ،ويف ظل كل هذا الف�ساد
الإداري ،ويف ظل عدم تقدير قيمة املعرفة والبحث العلمي،
وعدم توفري املناخ املالئم وامل�شجع له.
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•ال ميكن للأ�ستاذ اجلامعي �أن يعد طالبه �إعدادا جيدا طاملا
�أنه ي�شعر ب�أنه مهدد من �سلطة �إدارية �أو �أمنية �أو اجتماعية،
وطاملا ي�شعر بعدم التقدير ملا يقوم به� ،أو طاملا كان ال يدرك
�أهمية دوره ،و�أثره على الطالب وعلى املجتمع ككل.
•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 ما دام
�أفرادها (طالبا و�أع�ضاء هيئة تدري�س) ي�شعرون ب�أن اجلامعة
لي�ست ملكا لهم ،و�أنهم حتت املراقبة والتهديد.
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خامتة
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بالطبع مثلت الفرتة ال�سابقة –منذ �صدور الطبعة الأوىل من
هذا الكتاب -نقلة نوعية على م�ستويات عدة ،انعك�ست �إيجابا على
خمتلف حماور التعليم اجلامعي .الالئحة الطالبية تغريت ب�أيدي
الطالب ،وهناك مطالبات جادة بتغيري قانون تنظيم اجلامعات.
متت �إعادة هيكلة مرتبات �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�شكل �أف�ضل من
الو�ضع ال�سابق ،ومازلنا �أمام اقرتاحات بتح�سينها يف امل�ستقبل.
خرجت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من اجلامعات،
وبالفعل قامت بع�ض اجلامعات با�ستبدال حر�س الداخلية بحر�س
مدين.
�أقر مبد�أ االنتخاب كخطوة �أولية ل�ضمان ا�ستقالل القيادات
اجلامعية عن ال�سلطة ال�سيا�سية احلاكمة .جذب احلراك الذي
�أعقب الثورة �أعدادا كبرية من الطالب ومن �أع�ضاء هيئة
التدري�س الذين رمبا ي�رسعون من عجلة الإ�صالح ملنظومة التعليم
اجلامعي ،كما جذبت ق�ضايا �إ�صالح التعليم يف ال�سنوات الأخرية
العديد من الباحثني يف جماالت الرتبية واالقت�صاد وال�سيا�سة
واالجتماع واملعنيني ب�إنتاج معرفة حقيقية حتاول التغلب على
املعوقات احلالية ،التي حتول دون �إ�صالح منظومة التعليم العايل
يف م�رص وتدفع عجلة التنمية .كل هذه �إيجابيات جنتها اجلامعات
امل�رصية عقب ثورة يناير� .إال �أن هناك عددا �آخر من التحديات
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التي مازالت ت�شكل عائقا ،وحتتاج �أن تو�ضع على �أجندة املعنني
بالتعليم يف الفرتة املقبلة.
�شبح العودة الأمنية ُطرح من جديد ،خا�صة مع حالة االنفالت
الأمنى التي �شهدتها بع�ض اجلامعات بعد الثورة ،وخا�صا بعد
ا�شتعال اجلامعات باالحتجاجات الطالبية من م�ؤيدي الرئي�س
ال�سابق حممد مر�سي ،وقرار ال�سلطات الأمنية والإدارية
بالتعامل مع هذه االحتجاجات الطالبية بالقمع والعنف .رمبا
يعد هذا هو اخلطر الأكرب الذي يهدد اجلامعات امل�رصية اليوم،
والذي من املمكن �أن ي�سقط عددا كبريا من املكا�سب التي ح�صل
عليها املجتمع الأكادميي .الفرتة القليلة املا�ضية �شهدت دعوات
من بع�ض ر�ؤ�ساء اجلامعات �رصحوا من خاللها برغبتهم بعودة
قوات وزارة الداخلية مرة �أخرى ،والأخطر هو اقتحام قوات
الداخلية حلرم �أكرث من  10جامعات م�رصية خالل �شهرى نوفمرب
ودي�سمرب  ،2013وا�ستخدامها لقنابل الغاز وطلقات اخلرطو�ش
�ضد تظاهرات واحتجاجات الطالب داخل احلرم اجلامعي.
�أدت هذه الأحداث �إىل �سقوط قتيلني من الطالب هما الطالب
عبد الغني حممد الطالب بطب الأزهر ،والذي لقي م�رصعه
بعد اقتحام قوات الداخلية للمدينة اجلامعية بجامعة الأزهر يوم
 21نوفمرب ،كما تويف الطالب «حممد ر�ضا» الطالب بهند�سة
القاهرة ،عقب �إطالق الأمن طلقات اخلرطو�ش على حرم كلية
الهند�سة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �شهدت خمتلف اجلامعات �سقوط
ع�رشات الإ�صابات من الطالب ،واعتقال املئات.
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�إن ا�ستقالل اجلامعة اليوم �أ�صبح على املحك مرة �أخرى بعد
فرتة تعد من �أكرث الفرتات دموية يف تاريخ اجلامعات امل�رصية
احلديث ،والتي تتهدد فيها حياة الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
ويتهدد فيها انتظام الدرا�سة ،وتتهدد مكا�سب الفرتة ال�سابقة،
ويتهدد كذلك ا�ستقالل اجلامعات ب�شكل عام .ورمبا كان اجلانب
الإيجابي الوحيد و�سط هذه ال�صورة القامتة هو انتباه الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س بخطورة الأمر ،و�رضورة الوقوف
يف وجه حماوالت ع�سكرة اجلامعات من جديد ،و�رضورة
بذل اجلهد من الإدارات اجلامعية من �أجل �إن�شاء وحدات حر�س
جامعي مدين خا�ص يتبع �سلطة رئي�س اجلامعة والإدارة وي�أمتر
ب�أمره ،مع خلق كل ال�ضمانات املمكنة لتقت�رص وظيفة هذا احلر�س
على احلفاظ على حياة الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س واحلفاظ
على املن�ش�آت اجلامعية ،مع عدم التدخل ب�أى �شكل من الأ�شكال
يف حياة الطالب �أو �أن�شطتهم.
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