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يف معوقات قيم ومعايري اجلودة األكادميية يف اجلامعات العربية
د .قاسم عبد عوض احملبشي
جامعة عدن -كلية اآلداب ،قسم الفلسفة

تعد اجلامعة مقوم أساس من مقومات الدول العصرية وركيزة من ركائز تطور اجملتمعات وحتقيق تقدمها العلمي واالقتصادي
واالجتماعي والثقايف فضلا عن كوهنا بيوتا للخربة ومعقلا للفكر واإلبداع ومركزا النتقال وإنتاج املعرفة وتطبيقها وبؤرة للتحديث
والتجديد والتنوير والتغيري وهي أهم وأخطر مؤسسة حديثة واسرتاتيجية يف تريخ احلضارة اإلنسانية وذلك إلسهامها احلاسم يف
هنضة وإزهار مشروع احلداثة العلمية العقلنية يف عموم الكرة األرضية ،وأمهية اجلامعة ال تعود إىل قيمة وظائفها األساسية الثلث:
املتمثلة يف نقل املعرفة وظيفة التدريس ،إنتاج وتطوير املعرفة وظيفة البحث العلمي استخدام وتطبيق املعرفة وظيفة خدمة وتنمية
اجملتمع ،فحسب بل وإىل كوهنا تعد املثل األعلى ملؤسسات اجملتمع املدين احلديث ولإلدارة البريوقراطية الرشيدة وذلك مبا متتلكه من
بنية تشريعية دقيقة التنظيم وإدارة فنية أكادميية كفؤة وعالية اجلودة وقيم ومعايري مهنية أكادميية علمية قانونية وثقافية وأخلقية ومجالية
وحضارية وإنسانية جمردة وشاملة ،ذلك ألن التشكيل األكادميي هو تشكيل غايته الكمال األكمل والتام االمت والكلي املطلق أجملرد
واملثال األمثل....وأتىب األكادميية النزول ابلتشكيل عن أرقى تصميم فهي نزوع دائم ا حنو األكثر حكمة واألكثر عدالا واألكثر
مجاالا واألكثر نفعا وقيمة وفائدة مهما كلف أألمر واألمر من أعلى ما تكون اهلمم ومن ارقى ما تكون معايل األمور وجودة الثمار.
وقد مثلت اجلامعة منذ نشؤها يف القرنني الثاين والثالث عشر امليلدي يف أواخر العصر الوسيط النموذج احملتذى ملؤسسات اجملتمع
املدين احلرة املستقلة بل وللمؤسسات احلديثة الرمسية الناجحة عامة وهي بذلك تعد احلامل املادي للثورة املنهجية الثقافية الكربى
اليت أفضت على مدى ثلثة قرون إىل التحول اجلذري للمجتمع األورويب من التقليد إىل احلداثة وما بعد احلداثة كما يعرفون اللحظة
الراهنة
يقول كلرك كري  " Clark Kernمت أنشاء حنو ( )85مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل يف العامل الغريب بنهاية عام
1520م ..ولقد ذهب ما كان يعرف ابمللوك اليت حتكم واللوردات اإلقطاعيني خبدمهم ونقاابت التجار والصناع ابحتكاراهتم ذهبوا
مجيعهم يف ذمة ألتاريخ يف حني أن اجلامعات ال تزال موجودة يف مواقعها ،وحمتفظة ببعض مبانيها القدمية ،ويؤدي أساتذهتا وطلهبا
واإلدارة ما يشبه التقاليد القدمية املستمرة نفسها".1
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وهبذا املعىن ميكن لنا فهم عبارة تشارشل ":اننا حنن الذي ننشئ ونشكل مؤسساتنا مث تقوم هي بتنشئتنا وتشكيلنا" 2وإذا كان من
الصحيح القول أن االفراد أيتون ويذهبون أما املؤسسات فتظل ابقية فمن املؤكد ان بقاءها واستمرارها ال يتم من تلقى ذاته ولكنه
مرهون بدميومة القيم والتقاليد الذاتية اجلوهرية اليت متنح املؤسسة هويتها أملتميزة وال تكون إال هباء اهنا اشبه (بقواعد اللعبة) اليت
يستحيل اللعب بدوهنا!
واألكادميية ليست صفة شكلية خارجية ملؤسسات التعليم اجلامعي واملشتغلني ومنتسبيها كما هو شائع عندان ,بل شبكة واسعة من
التقاليد والقيم واملبادئ والقواعد اليت جيب ان يتمثلها داخليا ويلتزم هبا فعليا يف االفعال واألفكار واملمارسات اليومية كل من ينتسب
اىل هذه املؤسسة وحيمل صفتها ( أكادميي  /اية ) وال وجود هلا خارج النسق احلي ملمارسة املهنة األكادميية .
رغم أن مفهوم اجلودة الذي أخذ اليوم يشاع بقوة يف الدوائر الثقافية واألكادميية ومؤسسات التعليم العايل يف معظم دول العامل الراهن
قد ارتبط بظاهرة التقومي الرمسي للتعليم العايل بواسطة اهليئات الوطنية أو القومية لضمان االعتماد األكادميي اليت "بدأت يف هناية
الثمانينات القرن املاضي ،ومتثل جزء من توجهات واسعة حنو أمناط جديدة من املسئولية يف اخلدمة العامة واملهن" نقول رغم حداثة
نظام اجلودة ابلقياس إىل عراقة مؤسسات التعليم العايل وجتدرها التارخيي ،فقد حافظت هذه األخرية طوال ترخيها على مستوى
حمدد من اجلودة ابعتبارها مرادف ا للتمييز أو االمتياز أو النوعية اجليدة ،انطلقا من فكرة اجلامعة اليت مت تقنينها ابلقانون وجتسيدها يف
مؤسسة حرة ومستقلة وذات طبيعة مهنية أكادميية نوعية وعالية اجلودة.
وإذا ما نظران إىل وضع املؤسسة األكادميية يف جمتمعاتنا العربية اإلسلمية عامة وجمتمعنا احمللي خاصة فسوف نرى كم هي تلك
العراقيل واملعوقات اليت حتول دون النمو الطبيعي والتقدم املفرتض للمؤسسة اجلامعية ،ووظائفها التعليمية والبحثية والتنموية والتنويرية.
واجلامعة يف جمتمعاتنا العربية هي مؤسسة حديثة وجديدة يف كينونتها املؤسسية وبنيتها التنظيمية ووظيفتها العلمية ،والتعليمية
والتنموية وقيمها املهنية واألكادميية ،وأمناط علقاهتا وأهدافها وعاداهتا وتقاليدها ،يف حني أن جمتمعاتنا حبكم التخلف التارخيي ال
تزال أسري البىن والعلقات والقيم التقليدية على خمتلف صعد احلياة ،السياسية واالقتصادية والثقافية ،واالجتماعية واألخلقية هذه
البىن الثقافية التقليدية ال ريب وأهنا أتثر يف املؤسسة اجلامعية وخترتقها بسهامها املنطلقة من كل حدب وصوب ،إذ إن اجلامعة
ليست جزيرة منعزلة عن اجملتمع اليت توجد فيه ،بل هي جزء من هذا اجملتمع الذي يؤثر فيها وأتثر فيه.

وقد أتسست أول جامعة عربية يف مصر عام 1908م جبهود أهلية مث حتولت إىل جامعة حكومية عام 1925م جامعة القاهرة
حاليا ،وكانت جامعة دمشق اليت أتسست عام 1923م أول جامعة عربية حكومية حديثة ويف عام 1942م أنشأت جامعة
اإلسكندرية ويف العام ذاته أتسست جامعة القرويني يف مدينة فاس املغربية ،مث أتسست جامعة اخلرطوم سنة 1955م وجامعة بغداد
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يف سنة 1957م وأتسست أول جامعة يف عدن 1970م ويف عام 1971م أتسست جامعة صنعاء ،ويف عام  1967أتسست
جامعة امللك سعود وأتسست جامعة السلطان قابوس يف مسقط عام  1986وهناك ما يربوا على  300جامعة عربية حكومية
وخاصة ،معظمها حديثة النشأة إذ نشأ أكثر من  %80منها بعد عام 1970م
سوسيولوجيا اجلودة األكادميية
يصعب احلديث عن معايري اجلودة والتمييز واألداء األكادميي والقيم املهنية مبعزل عن املؤثرات السوسوثقافية اليت أتيت من خارج
أسوار اجلامعة ،وحنن نعلم أن مسألة النمو العلمي وإزهار العلم والتعليم هي مسألة ليست علمية بل سياسية حضارية وثقافية،
فكذلك ميكننا القول ،أن مشكلة معايري اجلودة والتميز ليست مشكلة فنية أو إدارية أو أخلقية أو ذاتية ميكن حصرها وحلها
داخل جدران اجلامعة األربعة أو يف أداء عضو هيئة التدريس فقط بل هي مشكلة أكثر تعقيدا مما ميكن ختيله ،أهنا تتصل بنسق
هائل من املستوايت والعناصر احلضارية والتارخيية والفكرية وكل املنظومة الثقافية للمجتمع التقليدي أو احلديث ،إذا أن اجلامعة
حبكم حداثة ميلدها يف بيئتنا الثقافية التقليدية ظلت عرضه للخرتاق من البىن والقوى والقيم واملمارسات والعادات واملعتقدات
التقليدية اليت تشن حرب ال هواده فيها ضد هذه املؤسسة الوليدة بدون وعي يف معظم األحيان وبوعي أحياانا وهذه هي سنة من
سنن احلياة االجتماعية أنه الصراع األبدي بني القدمي واحلديث بني التقليد والتجديد بني املألوف وغري املألوف بني القوى واملصاحل
االجتماعية السياسية االقتصادية املتنافسة املتصارعة املختلفة االسرتاتيجيات والغاايت واألهداف صراع بني املعروف واجملهول بني
الطبع والتطبع ،بني العادات اليت تشكلنا والعادات اليت نريد أن نشكلها هذا يعين أن التعليم اجلامعي على صلة وثيقة ابلسياق
التطوري التارخيي للمجتمع وتراثه وقيمه ومؤسساته وبنياته وتقاليده من جهة وابملؤسسة األكادميية احلديثة وتريخ نشأهتا ومستوى
تقدمها من جهة اخرى .إذ يصعب فهم وتفسري ختلف خمرجات جامعتنا مبعزل عن ختلف اجملتمع واجلامعة ككل .فااللتزام أبمناط
معينة للعلقات االجتماعية يولد طريقة معينة يف النظر إىل العامل ،كما أن رؤية العامل بطريقة معينة تربر منوذجا منسجما معها
للعلقات االجتماعية .ومن املعرف أن أفكار الناس ونظراهتم للعامل وإىل أنفسهم واآلخرين وكيفية جتسيد احلياة فيه انبعة من
علقاهتم االجتماعية ففي جممع ال ميتلك ثقافة مؤسسية وال ثقافة قانونية وال يزال خيضع هليمنة العلقات التقليدية كيف ميكن أن
تكون فيه املؤسسة األكادميية وقيمها ال سيما إذا تركت مكشوفة ال عداءها التقليديني بل محاية وبل رعاية من الدولة واجملتمع وبل
سلطة خارجية أو ذاتية ويف ثقافة ال يزال بعض الناس فيها ينكرون الطبيعة وقوانينها واإلنسان وعقلة وحريته وغري ذلك الظواهر
واملوضوعات اليت هي املوضوع األول واألخري لكل العلوم الطبيعية واإلنسانية وينكرون العقل اإلنساين كأداة ومعيار للمعرفة العلمية
بل وينكرون اإلنسان بعده كائن كرمه هللا وأكرمه ابلعقل وابلقدرة على التمييز واملعرفة ومن مث فهو يستحق أبن يعيش حياته حبرية
وكرامة وأمن وأمان هذا اإلنسان الذي هو املوضوع اجلوهري لكل العلوم اإلنسانية واالجتماعية ويف ثقافة رمسية وشعبيه ال زال مفهوم
العلم فيها يثري االلتباس وغري متفق عليه ،بل ال زال االعتقاد الراسخ ،أبن العلماء هم "علماء الدين أو علما الشريعة وال أحد
-3-

Www.diae.net

سواهم) ،وأن العلم هو العلم الشرعي النافع يف الدار اآلخرة ال يف هذه الدنيا الفانية (وأن كل جديد بدعة وكل بدعة ضللة وكل
ضللة يف النار) هذا احلديث الشريف الذي حيذر من البدع واالبتداع يف العقيدة الدينية اإلسلمية احلنيفة السمحاء والذي جرى
أتويله وتعميمه لآلسف الشديد على كل مناحي حياة املسلمني بسبب الغلو والتطرف يف التأويل والتفسري ،ويف جمتمع ال زالت فيه
الثقافة السحرية واألسطورة واخلرافية واللهوتية هتيمن على كل األفق الثقايف والفكري عند اخلاصة والعامة يف جمتمع ليس من بني
مثلة العليا للنجاح العلم والتعليم والتفوق العلمي والكفاءة الشخصية واألداء املتميز واملواهب الفردية بل القرابة ،العشائرية القبلية
والعصبية والنفوذ واحملسوبية والرشوة والوساطة واالنتهازية ،واالبتذال والنفاق واملزايدات السياسية األيديولوجية ...يقول (جون
وجاردنر) يف كتابة (التميزة املوهبة والقيادة) " "إذا أعدت الراثثة واهلرجلة جمتمعا ما فليس من السهل على أي عضو يف ذلك اجملتمع
أن يبقى مبعزل عن التأثر هبا يف سلوكه اخلاص والعام" 3
معوقات حماكات قيم اجلودة األكادميية العاملية يف اجلامعات العربية

أمجع املهتمون بشؤون التعليم العايل يف اجملتمعات العربية على وجود مجلة من املعوقات اليت تعرقل منو وتقدم وإزدهار قيم اجلودة يف
املؤسسات األكادميية العربية منها:
.1

غياب فكرة املؤسسة املستقلة من أفق الثقافة واملمارسة العربية اإلسلمية.

.2

عدم وجود دور اجتماعي معرتف به ومقدر تقديرا إجيابيا للعامل أو لألستاذ اجلامعي واملشتغلني يف العلوم الطبيعية واإلنسانية

واالجتماعية ومن مث احتقار العلم الوضعي ابلقياس إىل العلوم الشرعية والدينية.
.3

غياب احلرية األكادميية واالستقلل املايل واالداري يف معظم املؤسسات األكادميية العربية.

.4

أصبحت اجلامعات أدوات لتقييد العقل وتبليد الشعور ومل تعد اجلامعات صاحلة لتأهيل االبتكار العلمي واألديب الثقايف

وتنمية وتنوير اجملتمع وحل مشكلته.
.5

هيمنة الوصاية األمنية من قبل األجهزة احلاكمة على كل صغرية وكبرية يف نشاط اجلامعات والتعامل حبسب منطق الوالء

الشخصي واحلزيب واحلساابت السياسية واألهواء األيديولوجية الضيقة.
.6

مصادرة وتقييد حرية الباحثني يف املشاركة يف األنشطة الثقافية داخل البلد وخارجها أبساليب متعددة.

.7

تسخري اجلامعات ألغراض دعائية سياسية وأيديولوجية حزبية لتربير السلطات أملتسلطة واملستبدة بكل مقدرات القوة.
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.8

عدم توفر املعدات واألجهزة العلمية احلديثة وكل ما حيتاجة طالب الدراسات يف العلوم الطبيعية فضلا عن غياب املكتبات

واملراجع والدورايت العلمية احلديثة واملعاصرة.
.9

شحت التمويل للمجلت املؤمترات واألحباث والدراسات العلمية.

 .10غياب التقاليد األكادميية ومعايري التحكيم واالشراف يف ممارسة البحث العلمي.
 .11طغيان النزعة احمللية والتقليدية يف الدراسات االجتماعية واإلنسانية.
 .12غياب القدرات األكادميية املتمكنة للتدريس واإلشراف على طلبة الدراسات العليا.
 .13ضعف الدوافع الذاتية عند طلبة الدراسات العليا والبحث واقتصار الغاية من البحث يف احلصول على الشهادة والرتقية
والوظيفة.
 .14ضعف الروح املعنوية واالهتمام أو اختفاء الدوافع االجيابية عند املعلمني والطلب وشيوع مزاج عام من اإلحباط واللمباالة
واللجدوى.
 .15غياب املثل األعلى للجامعة واملتمثل يف التمييز والتفوق العلمي واألداء األكادميي واإلجناز املعريف والثقافة الرفيعة واحليادية
والصدق واالستقامة األخلقية والعقلنية والتسامح واحلوار اخللق ،واإلحساس بقيمة الذات.
السبل املمكنة لتأهيل وتنمية قيم اجلودة األكادميية
أن التعرف على حقيقة وضعنا ال ميكن له أن يكون واقعيا بدون معرفة املثل العليا والنماذج املعيارية للمؤسسات اجلامعية املعرتف هبا
عاملي ا ،وال نستطيع التعرف على حقيقة معوقات اجلودة األكادميية وضمان االعتماد األكادميي والتميز يف مؤسساتنا اجلامعية العربية
وجتاوزها إال إذا امتلكنا معرفة كافية بطبيعة املؤسسات األكادميية ومعناها وقيمها املعيارية اجملردة املعرتف هبا عاملي ا .اخل.
فقد كانت الفكرة القانونية اليت تعامل فيها مجاعة من الناس كأهنا وحدة واحدة أو مؤسسة مستقلة هي أساس نشوء وتطور
اجلامعات يف القرون الوسطى ،إذ اعتربت املؤسسة املتحدة  Universitiesمن الناحية القانونية مجاعة هلا شخصية قانونية
ختتلف عن أعضائها فرادى ،ويرى تويب أ .هف يف كتابه (فجر العلم احلديث) انه من املصادفات التارخيية إن الكلمة اللتينية
 Universitiesواليت تعين  Corporationأي اجلسم كله قد احنصر معناها ليعين أماكن التعليم العايل اليت حتتفظ ابسم الـ
( Universitiesأي اجلامعات) .ويؤكد (جينز بوست) (أن العلماء يف جامعة ابريس كانوا مع حلول سنة 1215م على ابعد
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تقدير قد تبلور وجودهم على شكل هيئة تدعى (هيئة األساتذة والعلماء بوسعها أن تضع القوانني وان تنفذ االلتزام هبا) .هذه اهليئة
املتحدة هي ما أطلق عليه كلمة جامعة4.
وقد مت تطوير مفهوم اجلامعة ليعرب عن جمموع أعضاء هيئة التدريس والطلبة املتحدون يف هيئة أو كيان أو مؤسسة أو إطار قانوين
واحد ميتلك شخصية اعتبارية حرة ومستقلة ويهدف إىل توفري األمن واالستقرار واهلدوء ملنتسبيه ومنع االبتزاز واالستغلل عنهم ،من
اجل أن يتمكنوا من متابعة دراستهم العليا بكل حرية وشفافية وموضوعية وبدون عراقيل أو معوقات أو إزعاج من أحد من أولئك
املتطفلني من السياسيني والعسكريني أو رجال الدين وغريهم.
وحرية اجلامعة واستقلليتها هي سلسلة متصلة ومتكاملة بني ثلثة انساق أساسية هي:
 -1االستقلل املايل
االستقلل املايل للمؤسسة األكادميية شرط ضروري للستقلل اإلداري واألكادميي معا بل هو أقوى الضماانت حلرية اجلامعة
واستقلهلا ،وال ميكن أن تستمر اجلامعة يف أداء رسالتها دون أن يكون حبوزهتا موارد مالية كافية ومستمرة واثبتة نسبيا ،إذ أن املال
هو عصب كل مشروع وهو قوة كل مؤسسة يف تسيري عملياهتا ونشاطاهتا بصورة منتظمة وبريوقراطية .وسلسة وكفؤه وفعاله.
واالستقلل املايل للجامعة ،ال يعين أبي حال من األحوال حتويل اجلامعة إىل شركة استثمارية تعتمد على مصادرها املالية اخلاصة،
كما حياول بعض رؤساء اجلامعات احلكومية تروجيه ال غرض خاصة  ،بل يعين أن تتحمل الدولة مسئوليتها الوطنية ومتنح اجلامعة ما
حتتاجه من املصادر املالية يف ميزانية حمددة ومستقلة ،يرتك أمر تصريفها وتوظيفها للجامعة وهيئاهتا املستقلة وفقا للقنوات الشرعية،
مع منح اجلامعة احلرية يف وضع القواعد املالية اخلاصة هبا وحرية التصرف يف امليزانية املعتمدة هلا وحرية التحويل من بند إىل أخر من
بنود امليزانية كما جيب أن تكون الرقابة املالية على امليزانية من داخل اجلامعة ذاهتا دون تدخل من اخلارج .
وتشري الدراسات إىل أن نسبة كبرية من اجلامعات احلكومية يف الدول األوروبية تعتمد يف متويلها على حكوماهتا الوطنية ،دون أن
يؤثر ذلك على حريتها واستقلليتها اإلدارية واألكادميية" .وابستثناء جامعة بوكنهام  Buckinghamحتصل كل اجلامعات
الربيطانية على نسبة كبرية لتمويلها من احلكومة من خلل جلنة املنح اجلامعية  UGCوهي هيئة شبه مستقلة ذاتي ا؛ أعضاؤها
أكادمييون ،ومل يكن للحكومة دخل يف تعيني رؤساء اجلامعات" واحرتام االستقلل الذايت للجامعات معناه ،ختصيص املعوانت يف
إطار اخلطوط أو األطر احلكومية العريضة اليت ال متس حرية واستقللية املؤسسة األكادميية أبي شكل من األشكال6 .
وهذا ما أكده عبد الفتاح أمحد حجاج بقوله "أن جممل إيرادات اجلامعات الربيطانية -تقريبا -أتيت من احلكومة املركزية عن طريق(
جلنة املنح اجلامعية)UGCوبذلك تتمكن اجلامعات من ضمان احلصول على موارد مالية ضخمة شبة دائمة من اخلزينة العامة
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للدولة ويف ذات الوقت تضمن استقلليتها املؤسسية وحرايهتا املهنية األكادميية". 7هذا يف حني أن القابضني على مقاليد الشأن
السياسي يف بلدان ال يزالون ينظرون إىل اجلامعة بعقلية البقال عقلية الربح واخلسارة اليت ال ترى يف اجلامعة وكوادرها غري حفنة من
النقود اإلضافية على امليزانية  ،مثلها مثل أي مصلحه أو مؤسسة حكومية أخرى.
 -2االستقلل اإلداري
نعين ابالستقلل اإلداري حرية اجلامعة يف إدارة نفسها بنفسها ،وحريتها يف وضع القوانني واللوائح اليت تنظم عملها وحرية وضع
هياكلها التنظيمية واملؤسسية واختاذ القرارات الداخلية وتصريف شؤوهنا دون تدخل أو تسلط أو وصاية من أي جهة أخرى،
سياسية كانت أو بريوقراطية رمسية أو حزبية أو شخصية خارجية واالستقلل اإلداري للجامعة يعترب من أهم الضماانت اليت توفر
املناخ السليم الستقرار العمل اجلامعي ومنوه وتقدمه وال يكون االستقلل اإلداري للجامعة إال ابمتلكها حرية تشكيل أجهزهتا
اإلدارية العليا وقياداهتا األكادميية من رئيس اجلامعة إىل رئيس القسم العلمي -بطريقة دميقراطية تقوم على أساس االنتخاابت
والتمثيل الصادق للتنظيم اجلامعي والتجسيد الفعال للقيم العلمية واألكادميية مع ضرورة اشرتاك الطلبة يف إدارهتا ومتثيلهم يف هيئاهتا
املنتخبة ،واالستقلل املايل واإلداري للجامعة ال يعين احلرية املطلقة ،بل يتضمن منح املؤسسة فضاء وأفق وجمال نسيب وكايف لتتمكن
من احلركة واالستدارة مبرونة وسلسة ودينامية ،مبا ميكنها من النمو والتطور والتقدم بقواها الذاتية ،وهي بذلك تظل خاضعة يف كل
نشاطه لألهداف الوطنية واملصاحل العليا للدولة واجملتمع يف ظل الدساتري والقوانني النافذة .وقد كانت اجلامعات احلديثة منذ نشأهتا
كياانت قانونية مستقلة ،تضم هيئات من الطلبة واملدرسني الذين أعطوا صلحية تصريف أمورهم كيفما شاءوا ،ويذهب توين هف
" إىل أن اجلامعات جاءت إىل الوجود بوصفها نقاابت علمية» 8دون املوافقة الصرحية من امللك أو البااب واألمري أو األسقف بل
كانت منتجات عفوية أنتجتها غريزة االرتباط اليت اكتسحت املدن األوروبية خلل القرنني احلادي عشر والثاين عشر وكأهنا موجة
عظيمة "
وهكذا اذا اردان للجامعات العربية أن تتمكن من النمو والتميز والرايدة يف مضمار املنافسة العاملية لتحقيق اجلودة ينبغي منحها ما
حتتاج اليه من االستقللية واحلرية إذ التحول إىل نظام جامعي كامل االستقللية  ...سوف يضمن تطوير نظام التعليم العايل يف
البلدان العربية مبستوى عال من اجلودة وسيجعله نظاما فعاالا يف حتقيق وظائف املؤسسة األكادميية بكفاءة واقتدار.
 -3االستقلل األكادميي
يعود مصطلح األكادميية إىل الفيلسوف اليوانين أفلطون ( 347 -427ق.م) إذ كان أول من أطلق اسم (اكادميوس) مبعىن املكان
الذي كان يلقي فيه حماضراته الفلسفية ويعلم فيه تلميذه العلوم العقلية اجملردة كالرايضيات والفلك واهلندسة والرتبية والسياسة ...
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اخل ،متييزا له عن أماكن وأمناط التعليم السفسطائي االبتدائي ،واألكادميية تعين بيت التعليم العقلي واحلر والتأمل الفلسفي اجملرد
واملعرفة الرفيعة اليت ليس هلا من غاية أخرى غري البحث عن احلقيقة.
وجتدر اإلشارة إىل اننا ال نزال نستخدم كلمة (أكادميي) و(أكادميية) بدون أن منتلك فهما واضحا ودقيقا ملعناها ،بل جرت العادة
على عدم التفريق بني األكادميي واجلامعي ،أو بني النقابة واملهنة أو بني التعليم العام والتعليم العايل .يف حني أن املفهوم قد تطور
وحتور منذ أفلطون ليكتسب اليوم معىن واضح وحمدد .هو معىن التمييز املهين للمشتغلني يف حقل املعرفة والعلم والتفكري املنهجي
النظامي ،فاألكادميي هو الشخص الذي يقوم بنقل املعرفة وإنتاجها إبتباع مناهج وأدوات علمية حمددة ،هبدف الكشف عن
احلقائق وحبث األشياء واملشكلت مبوضوعية وجترد وحيادية تمة.
واألكادميية هي الصفة اليت تطلق على حقل متعدد األدوار والقيم االجتماعية والثقافية واألخلقية ،دور األستاذ اجلامعي دور
الباحث العلمي ،دور املثقف املتخصص ،دور املشرف العلمي (أو حارس البوابة) ويعد دور حارس البوابة أهم االدوار وأخطرها ،إذ
تقع عليه مهمة حراسة بوابة قلعة املعرفة  -مبا تعنية كلمة (حارس) من معاين اليقظة الدائمة واحلذر واالحرتاس واألمانة والشجاعة
والنزاهة واملسؤولية الرفيعة -وأتمينها ومحايتها وصيانتها من كل االخرتاقات والتهديدات احملتملة ،فضل عن التعهد الدائم برعايتها
ونقدها وتنميتها وتطويرها وجتديدها وجتويدها .وليس مبقدور إي أحد أن ينهض هبذا الدور االسرتاتيجي احلاسم بل مثة معايري
علمية جمردة صارمة ودقيقة هي وحدها من ينتخب االشخاص املعنيني بتقييم ورايزة وحتكيم األحباث املقدمة إىل اجمللت واملؤمترات
العلمية مبا تشتمل عليه تلك األدوار من قيم مهنية أكادميية وأخلقية منها عالية اجلودة كالرصانة واألمانة واالستقامة والعقلنية
واملوضوعية والتجرد ...اخل.
وقد ارتبط منو العلم وازدهاره ابحلرية كمعطى إنساين وحق فطري للكائن االجتماعي ،إذ أن احلرية الشيء الوحيد الذي يستحيل
إنكاره ،وقد كانت اجلامعات منذ نشأهتا يف القرون الوسطى متتع بقدر كبري من احلرية واالستغلل األكادميي بوصفها تقاليد راسخة
يف تريخ املؤسسة األكادميية وسريورهتا التطورية .وقد كانت جامعة ابريس يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر على سبيل املثال،
هي اليت تضع قواعد وتعليمات تنظم قبول الطلبة وطردهم وقواعد وتعليمات حتدد سلوك أعضاء هيئة التدريس؛ حقوقهم وواجباهتم
وحتدد املواد التدريسية وتسلسلها ،وبكلمة كانت اجلامعة مؤسسة للتعليم العايل حتكم نفسها بنفسها وال ختضع ألي ضغوط أو قوى
من خارجها.
ونعين ابالستقلل األكادميي حرية اجلامعات يف اختيار نظامها التعليمي وبراجمها ومناهجها وطرائق التدريس واختيار هيئة التدريس
فيها ،وعدم وضع قيود على ما تدرسه اجلامعة وما يقوله أو ينشره أو يعرب عنه أساتذهتا من األفكار واآلراء العلمية وغري العلمية.
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كما تعين االستقللية األكادميية للجامعة حيادها الفكري وجتردها وعدم احنيازها .واحلرية األكادميية هي حصيلة ومثرت االستقلل
املايل واإلداري للمؤسسة اجلامعية.
إن احلرية األكادميية تنبع من مقتضيات احلقيقة العلمية ،إذ أن العلم والتفكري العلمي والبحث العلمي ال ينمو وال يزدهر إال يف
فضاء حر وجمال مستقل وبيئة شفافة.
وقد كان الفتح اجلديد الذي أوجد حرية البحث العلمي هو من أخطر الثورات الفكرية واالجتماعية يف تريخ البشرية ،ولقد أعطى
العلم بصفته الشكل النموذجي للبحث احلر ،مهمة وضع جماالت الفكر كلها يف الوضع الصحيح لذا فإن العلم هو العدو الطبيعي
للمصاحل القائمة كلها سواء منها االجتماعية أو السياسية أو الدينية مبا فيها مصاحل املؤسسة العلمية ذاهتا ،ذلك أن احلرية ترفض
التسليم ببقاء األشياء على حاهلا .والشك املنظم الذي تتصف به الطبيعة العلمية أمر دائم احلضور ودائم التشكك أبخر االقتناعات
الفكرية ،مبا فيها تلك اليت طال أمد التسليم هبا.
وكما يقول تويب أ .هف " مبا أن العلم قد أعطى هذه املهمة الفكرية لفحص صور الوجود وأشكاله كلها فانه غدا العدو الطبيعي
للنظم التسلطية بشكل خاص وهذه النظم ال تستطيع أن توجد حقا إال إذا كبتت أشكال البحث العلمي اليت تظهر الطبيعة
احلقيقية للنتائج االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية اخلطرية واملدمرة لتسلطها وحكمها"9
وملا كانت اجلامعة هي املؤسسة اليت تنهض برعاية العلم وتنميته وتقدمه وازدهاره ،فلبد هلا من أن تكون مؤسسة حرة ومستقلة ،إذ
أن احلرية هي الشرط اجلوهري لوجود العلم والفكر العلمي ،كما يقول كروبر "إن حاجة العلم إىل احلرية ،مثل حاجة النباتت اليت
تنمو يف البيوت الزجاجية إىل الشمس واألكسجني ،أما إذا طليت النوافذ ابلسواد كما يف احلروب ،فل تنمو إال األعشاب الطفيلية
الضارة ،واإلبداع العلمي يتيبس يف البيئات االستبدادية والتسلطية"  ،10وتلعب احلرية األكادميية دورا حامسا يف تنمية اجملتمع وتغيريه
وتقدمة وازدهاره .وهذا ما أوضحه امارتيا صن يف كتابه (التنمية حرية)(مؤسسات حرة و إنسان متحرر من اجلهل واملرض والفقر)
بقوله" أن احلرية هي الغاية واهلدف األمسى لكل تنمية ذلك أن احلرية تعين املقدرة على الفعل واالختيار و التفكري واإلبداع ". 11
وبدون أن أتمن اجلامعة بيئة مناسبة لألساتذة والطلبة يف ممارسة نشاطهم التعليمي والعلمي ،فل ميكن هلا النمو والتطور واالزدهار.
هكذا نلحظ أن حرية اجلامعة واستقلليتها املالية واإلدارية واألكادميية ليست من األمور التكميلية والثانوية ،بل هي أس األسس
ولب املسألة برمتها .لكن كيف ميكن للجامعات العربية أن تكون مؤسسة حرة ومستقلة؟! هذا هو التحدي احلاسم الذي جيب
تستجيب له كل الدول واحلكومات واملؤسسات األكادميية العربية وكل عضو من أعضاء اهليئة التدريسية والتدريسية املساعدة فيها
استجابة اجيابية فعالة أن أردان حتقيق الشروط الضرورية للجودة األكادميية وضمان االعتماد األكادميي وفق املعايري العاملية.
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.4

توين أ .هب  .فجر العلم احلديث  ،اإلسلم – الصني الغرب  ،ترمجة حممد عصفور جملة عامل املعرفة الكويتية  ،العدد

 ،260أغسطس  2000م ص 68
.5

ينظر ،عبدالعزيز عبدهللا السبل ،املرجع السابق ،ص 165

.6

د.ل .ضمان اجلودة يف التعليم العايل(مفهومها مبادئها-جتارب عاملية)،ترمجة السيد عبد العزيز البهواشي وسعد بن محد

الربيعي،دار عامل الكتب القاهرة2005م ص.138
.7

عبد الفتاح امحد حجاج،أستاذ اجلامعة أوضاعة املهنية وبعض مشكلته دراسة مقارنة،ضمن كتاب دراسات يف التعليم

اجلامعي وتنظيمه.اجمللد اخلامس ،جامعة قطر مركز البحوث الرتبوية 1981م ص143
.8

تويب.أ.هف .املرجع السابق ص155

.9

تويب.أ.هف .املرجع السابق ص56

 .10كروبر ضرورة العلم ،جملة عامل املعرفة الكويتية العدد 325ص25
 .11امارتيا صن،التنمية احلرية ،مؤسسات حرة وإنسان متحرر من اجلهل واملرض و الفقر،جملة عامل املعرفة الكويتية العدد312
ص45
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