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دارة الذاتية للجامعات الإ

تعت�رب حرية البحث العلمي والتعليم، أي حرية العلوم من 

زة أساسية للمجتمعات الديمقراطية. ال يحق  تدخالت الدولة، رك�ي

للدولة أن تستمد من تمويلها للجامعات والمؤسسات التعليمية 

صالحية تحديد المناهج التعليمية واالأهداف العلمية. ال بد 

أن يكون للعلماء حرية القرار فيما يخص مواضيع ومنطلقات 

أبحاثهم وطريقة تفس�ي نتائجها، بمنأى عن تعليمات الدولة. 

كما أنه ال بد أن يكون لطلبة الجامعات حرية اختيار المادة 

ي يريدون دراستها، مهما كانت مواقفهم السياسية أو مواقف 
ال�ت

أرسهم. كما يجب أن يكون لهم حق التوصل إىل نتائج علمية 

مغايرة لما توصل إليها أساتذتهم. والأجل ضمان حرية العلوم، 

ي الكث�ي من الدول شؤونها بنفسها، أي أنها 
تدير الجامعات �ز

ي قضايا جوهرية. وتتعاون إدارات 
ي اتخاذ القرارات �ز

مستقلة �ز

ي ذلك تعاوناً وثيقاً مع عدة هيئات منتخبة.
الجامعات �ز

كاديمي، المجلس الجامعي مجالس الكليات، المجلس الأ

ز الالمركزي والمركزي،  هناك هيئات منتخبة عىل المستوي�ي

الكليات.  الالمركزي مجالس  المستوى  نذكر من أهمها عىل 

تدريس  هيئة  أعضاء  من  حرصاً  كلية  مجلس  كل  يتكون 

ز  ، ويتم انتخابهم من قبل العامل�ي ز القسم الدراسي المع�ي

الكليات بالقضايا  ي نفس االختصاص فقط. تُع�ز مجالس 
�ز

كفاءتها.  بالذات  ذلك  ي 
�ز وتكمن  اختصاصها،  تهم  ي 

ال�ت

وأنظمة  الدراسية  االأنظمة  إع��داد  مثالً  صالحياتها  من 

احات لشغل وظائف  ضافة إىل تقديم اق�ت االمتحانات، باالإ

ي هذا الشأن عىل نطاق 
االأساتذة الشاغرة واتخاذ القرارات �ز

ز  ب�ي من  الكليات  مجالس  أعضاء  يختار   . الدراسي القسم 

عن  مسؤوالً  ليكون  عميداً  قسمهم  تدريس  هيئة  أعضاء 

ي الكلية.
دارية �ز ز والشؤون االإ شؤون الموظف�ي

كاديمي من أهم الهيئات عىل المستوى  يعد المجلس االأ

المركزي ويتألف من ممثىلي مختلف االختصاصات، وينتخبه 

ي 
ال�ت القضايا  المجلس  يعالج  االختصاصات.  جميع  أعضاء 

الجامعة  رئيس  انتخاب  مثل  بأكملها،  الجامعة  تخص 

إلغاء أخرى وتحديد  أو  وفتح أقسام اختصاصات جديدة 

الحد االأقىص لعدد الطلبة. إضافة إىل ذلك يُع�ز المجلس 

ز  وتجه�ي وتطوير  انية  ز الم�ي بخطة  الجامعة  كاديمي  االأ

الجامعة وإقرار أسس التعليم والدراسة واالأبحاث فيها.

للجامعة  ينتمون  ي تضم أعضاء 
ال�ت الهيئات  إىل جانب 

معظم  أخرى  هيئة  المركزي  المستوى  عىل  توجد  حرصاً، 

بالرغم من ذلك  تملك  لكنها  الجامعة،  أعضائها من خارج 

بالمجلس  يسمى  ما  أعضاء  فمعظم  هامة.  صالحيات 

ي وظائف أعضاء الهيئة االكاديمية. كما يجب أيضاً مراعاة 
�ز

ز قبل أتخاذ قرارات التوظيف. موقف مجلس الموظف�ي

إىل جانب الهيئات المذكورة تعت�رب رئاسة الجامعة جزءاً 

رئيس  من  تتكون  الجامعية، وهي  الذاتية  دارة  االإ من  هاماً 

المفوض  يعت�رب  الذي  الجامعة  ومستشار  ونوابه  الجامعة 

أعمال  بتسي�ي  الجامعة  رئاسة  تقوم  الموازنة.  لشؤون 

الجامعة وتمثيلها لدى الجهات الخارجية، كما تشمل مهامها 

عىل  اف  رسرش واالإ للجامعة  كاديمي  االأ المجلس  قرارات  تنفيذ 

نشاء  احات الإ انية واالأداء االقتصادي وتقديم اق�ت ز إعداد الم�ي

ضافة إىل  وتغي�ي وإلغاء الكليات والتخصصات الدراسية باالإ

المهم  التنموية.  والمشاريع  الهيكلية  المخططات  تقديم 

منبثقة من  الجامعة هيئة منتخبة  تكون رئاسة  أن  االأمر  ي 
�ز

ز عينتهم الوزارة. الجامعة نفسها، وأال تتكون من مسؤول�ي

الديمقراطية الجامعات 

ورة  ي بالرصز
دارة الذاتية للجامعات ال يع�ز اعتماد نموذج االإ

كانت  ديمقراطية.  الجامعات  ي 
�ز القرار  اتخاذ  ب�ز  تكون  أن 

خمسينيات  غاية  إىل  الجامعية  القضايا  إدارة  صالحية 

اك  إرسرش يتم  ولم  فقط،  لالأساتذة  تُمنح  ين  الع�رش القرن 

بعض  ي 
�ز استشارية  بصفة  إال  إطالقاً  ذلك  ي 

�ز الطلبة 

الحاالت االستثنائية، فانحرصت إمكانية ممارستهم للنشاط 

الستينيات  ي 
�ز أما   . ي الطال�رب ي 

الذا�ت التنظيم  عىل  الجامعي 

الهيئات  ي 
�ز المقاعد  بتوزيع  مرة  الأول  الطلبة  طالب  فقد 

الجامعية  االأرسة  أفراد  جميع  أن  أي  بالتساوي،  الجامعية 

الهيئات  ي 
�ز والطلبة – يمثَّلون  والمعيدين  االساتذة  من 

ها(  وغ�ي كاديمي  االأ والمجلس  الكليات  )مجالس  الجامعية 

بأعداد متساوية. إال أن هذا المطلب لم يتحقق. فمن ناحية 

ات  السكرت�ي )مثل  ز  داري�ي االإ ز  الموظف�ي تمثيل  اليوم  يتم 

إال   ، والطلبة  والمعيدين  االساتذة  جانب  إىل   ) ز والفني�ي

الهيئات  ي 
�ز لالأصوات  المطلقة  االأغلبية  دائماً  لالأساتذة  أن 

قرار  أي  تمرير  يمكن  ال  أنه  ي 
يع�ز مما  للجامعة،  التابعة 

ضد أصواتهم.

ي صنع 
من الواضح أن نماذج أك�رش ديمقراطية للمشاركة �ز

للمجموعات  المتساوي  التمثيل  جانب  فإىل  ممكنة،  القرار 

المثال حرص  الهيئات يمكن عىل سبيل  ي جميع 
الجامعية �ز

تخص  ي 
ال�ت الحاالت  تلك  عىل  لالأساتذة  المطلقة  االأغلبية 

قضايا البحث العلمي الجوهرية. كما يمكن انتخاب طاقم 

ي الهيئات المختلفة ليس 
االأساتذة أو جزء منه عىل االأقل �ز

من قبل االأساتذة فقط، بل أيضاً من قبل الطلبة والمعيدين 

، مما يؤدي إىل انتخاب أساتذة يراعون  ز داري�ي ز االإ والموظف�ي

مصالح جميع أفراد أرسة الجامعة.
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كات  ال�رش ي 
�ز االأمناء  مجلس  دور  يلعب  الذي  الجامعي 

والعلمية  االقتصادية  الميادين  ي 
�ز ات  الخ�رب ذوي  من  هم 

الوزارة  تعّينهم  ما  وعادة  العامة،  الحياة  شخصيات  ومن 

أخرى،  إىل  جامعة  من  المجالس  مهام  تختلف  المختصة. 

 ، ي ز تقديم االستشارة فقط والقيام بدور رقا�رب وتمتد ما ب�ي

ي قضايا جامعية أساسية وبالغة 
وصوالً إىل اتخاذ القرارات �ز

ي بعض االأحيان تمتلك صالحية انتخاب 
االأهمية. ح�ت أنها �ز

صالحية  وكذلك  كليهما  أو  مستشارها  أو  الجامعة  رئيس 

انية. ز إقرار الم�ي

ي 
يأ�ت ي 

ال�ت الهيئات  لهذه  نسبياً  ة  الكب�ي االأهمية  تعت�رب 

ففي  حديثة،  ظاهرة  الجامعة  خارج  من  أعضائها  أغلب 

االأوروبية  الدول  من  الكث�ي  ي 
�ز ازدادت  ة  االأخ�ي السنوات 

افية« للجامعات، مما  االأصوات المطالبة بإدارة »أك�رش اح�ت

الأول  إنشائها  أو  الجامعية  المجالس  نفوذ  ازدياد  إىل  أدى 

ي بعض الجامعات. إال أن ممثىلي السياسة واالقتصاد 
مرة �ز

يميلون  الجامعات، وهم  ي شؤون 
اء �ز ورة خ�رب بالرصز ليسوا 

أو  االقتصادي  الطابع  ذات  قاهرة«  »أسباب  إعطاء  إىل 

ذلك،  عن  فضالً  العلمية.  القضايا  أمام  االأولوية  السياسي 

يُضعف  التنازل عن صالحيات لصالح هيئات خارجية  فإن 

ي أوربا عدة 
ر حدث �ز دارة الذاتية للجامعات، وهو تطوُّ االإ

ي ما ينبغي من النقد.
مرات دون أن يال�ت

تناول  حق  الهيئات  كافة  ي 
�ز المرأة  ممثالت  تمتلك 

، ويعملن من أجل  الكلمة وحق تقديم العرائض كحد أد�ز

ز  التعي�ي الرجل، خاصة عند  المرأة و  ز  ب�ي المساواة  تحقيق 


