لاؾخاط الجامعي ومعىكاث البدث العلمي في الجامعت
الجؼاةغٍت
أعغاب فخُدت
حامعت الجؼاةغ  -2-أبى اللاؾم ؾعض هللا
ملخو:
جخمدىع الضعاؾت خى ٫مسخل ٠اإلاٗى٢اث والٗغاُ٢ل التي ٌٗاوي مجها ألاؾخاط
الباخض في الجامٗت الجؼاثغٍت وطلٖ ٪ل مؿخىي الجاهب البُضاٚىجي واإلانهي
والخ٩ىٍجي وؤلاصاعي والاظخماعي ،وخاو ٫الباخض مٗغٞت وؿبت ٧ل مً َظٍ الجىاهب
في خُاة ألاؾخاط الباخض ومضي جإزحرَا ٖلى اإلاغصوص اإلاىٓغ مً َغٞه بن ٖلى مؿخىي
ألاصاء البُضاٚىجي ؤو الٗلمي – البدثي-؛ اؾخسضم الباخض في طل ٪الُغ ١اإلاىهجُت
اإلاخٗاعٖ ٝلحها وطل ٪بخ٣ؿُم البدض بلى مضزل ٖام جًمً الخمهُض للضعاؾت وقغح
زُت الٗمل اإلاخبٗت وظاهب هٓغي وًَ ُٞه الخلُٟت اإلاٗغُٞت الىٓغٍت؛ باإلياٞت بلى
ظاهب جُبُ٣ي مؿخسضما ؤصواث اإلاىهج الىنٟي في ظم٘ اإلاٗلىماث وجدلل الىخاثج
وجٟؿحرَا ،جًمىذ الضعاؾت اؾخماعة اؾخبُاهُت جم مً زاللها ظم٘ اإلاٗلىماث
واؾخسضم ٢اهىن الخىاؾب لخ٨مُم الىخاثج ،وازخباع ٧ا ٝجغبُ٘ الزخباع الىخاثج.
اليلماث الضالت (املفخاخُت) :البدض الٗلمي؛ مٗى٢اث البدض؛ ألاؾخاط الجامعي؛الجامٗت الجؼاثغٍت؛ الجامٗت
زالزُت الجامعت ولاؾخاط الباخث والبدث العلمي:هٓغا للخٛحراث الاظخماُٖت والخدىالث الا٢خهاصًت والٗلمُت والخ٨ىىلىظُت التي
َغؤث ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي في الٗ٣ىص ألازحرة والتي جغ٦ذ آزاعَا اإلاسخلٟت ٖلى ٦شحر
مً الىيُٗاث اإلاجخمُٗت في ٦شحر مً البلضان ٧اهذ الجؼاثغ واخضة مً بُجها ٧ان مً
يغوعاث الخىا ٤ٞالضعاسخي واإلاخابٗت الض٣ُ٢ت لهظٍ الخٛحراث ؤن هغ٦ؼ اَخمامىا ٖلى
صعاؾت الخالت في الجؼاثغ اهُال٢ا مً ؤويإ الجامٗت خالُا والخدغي الٗلمي في مى٘٢
ألاؾخاط الجامعي ،والخد ٤٣مً مؿخىي حٗامله وجىانله م٘ ٧ل َظٍ الخٛحراث وآزاعَا
اإلاىٗ٨ؿت ٖلى خ٣ى ٫البدض الٗلمي ،خُض ٌٗخبر ألاؾخاط الجامعي اإلاٗجي ألاو٫
بخٟانُلها ٖلى مسخل ٠وخضاث البدض الجامعي.
33

ّ
هخسهو في مٗاًىت
لظل٩ً ٪ىن ٖلُىا مً مىظباث الالتزام الٗلمي الجامعي ؤن
ومخابٗت ؾحروعة َظا الخ ٪٨ٟاإلاٗلً وال٨بحر بحن الجامٗت الجؼاثغٍت والبدض الٗلمي
وتهمِل ألاؾخاط الجامعي زاعط صواثغ البدض الٗلمي الغؾمُت واإلاىاػٍت لليكاَاث
الغؾمُت ،وؤصي جغا٦م ٦شحر مً الؿلبُاث واإلاٗى٢اث بلى ج٣ه٣غ الجامٗت الجؼاثغٍت ًٖ
الغٍاصة التي ا٦دؿبتها مىظ ؾىىاث الاؾخ٣ال ٫ألاولى ،وناعث في ٦شحر مً الخاالث
مغا ٤ٞجبدض ًٖ عوخها وؾِ ع٧ام مً اإلاكا٧ل البيُىٍت الُٗ٣متٞ ،ةما بنالخاث
٢ىٍت ٖمُ٣ت ومؿاولت وبما بلى مؼٍض مً الاجهُاع والخسل ،٠ؾخض ٘ٞب٨شحر مً ؤؾاجظة
الجامٗت الجؼاثغٍت بلى مٛاصعتها والبدض ًٖ آٞا ١ؤ٧اصًمُت زاعط الجؼاثغ.
ألامغ الُىم ًخُلب مً ظمُ٘ ال٣ىي الٟٗالت اإلاخبُ٣ت في وكاٍ وخغ٦ت في الىؾِ
الجامعي مغاٖاة حجم وهىٕ اإلاكا٧ل التي ناعث جازغ جإزحرا ؾلبُا ًىسغ الاهجاػاث
وؤلام٩اهاث في مؿاعاث البدض الٗلمي في الجامٗت الجؼاثغٍت ،مما ًلؼم مً الىاخُت
ألازالُ٢ت والىَىُت والىُُْٟت الض ٘ٞهدى جدهُل ججضًض وجُىٍغ وجدى٦ ٫بحر
ومخٗضص اإلاجاالث وآلاٞا ١في مهام ونالخُاث الجامٗت الجؼاثغٍت وزانت بٖاصة الىٓغ
٧لُت في مًمىجها ومهامها وؤصواعَا ووْاثٟها التي جاصي خالُا في ؤظىاء مً الٟكل
وجغ٦م الشٛغاث ،خُض ؤنبذ مً ؤولىٍاث مباصعة ؤلانالح الجامعي ؤن ج٣ىم وجباصع
الجهاث اإلاؿاولت ًٖ ؤويإ الجامٗت بمغاٖاة جإزحراث َظٍ الخدىالث والخٛحراث ٖلى
الهُا٧ل واإلاىاهج وَغ ١الخضعَـ والخٗلُم وَغ ١البدض وؤَضاٞها والٗمل الضئوب
مً ؤظل الاؾخجابت لكغوٍ الخُىٍغ والخدضًض اإلاٗانغة ومىا٦بتها ب٩ل خ٨مت وص٢ت
وبخاَت وبخ٩لُ ٠زبراء للخٗلُم الٗالي لهم الٟ٨اءة والخ٨مت والخم.ً٨
ل٣ض َالبذ ال٨شحر مً ؤلاعاصاث الىَىُت الخحرة ُٞما جيكغ وجىاصي به ٖبر وؾاثلها
اإلاخضاولت الخىظه هدى زُاع ظامٗت مىخجت للمٗاع ٝومصجٗت للٟ٨اءاث م٘ جشمحن
ظهىصَا ٖلمُا ومالُا وؾُاؾُا والابخٗاص ًٖ ؾُاؾت حٛلُب الخىظه الاظخماعي في
بصاعة قاون الخٗلُم الٗالي في الجؼاثغ ،م٘ يغوعة جىُ٣ت الىؾِ الجامعي مً
الٗىامل واإلاازغاث الؿلبُت التي جلٗب صوعا مباقغا في حُُٗل مؿحرة البدض الٗلمي
في الجامٗت ،وهي خغٍهت ٧ل الخغم ٖلى ظماًت البٗض الىَجي للجامٗت وصوعَا
اإلاباقغ في مغا٣ٞت مؿحرة البىاء والخىمُت الىَىُت وو٢ىٞها في اله ٠ألاو ٫لخ٣ىم
بضوعَا اإلاخٟ٨لت به لخد ٤ُ٣الجهًت الٗلمُت الىَىُت.
٦ما حٗالذ ؤنىاث ؤزغي مُالبت اإلاؿاولحن اإلاباقغًٍ ٖلى الجامٗاث الجؼاثغٍت
بًغوعة الخغم ٖلى ظٗل الجامٗت ج٣ىم بىْاثٟها وؤصواعَا ال٣اٖضًت التي جدخمها
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اإلاؿخىٍاث الٗلُا واإلاخ٣ضمت اإلاد٣ت مً ٢بل عمىػ الشىعة الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت
الٗاإلاُت والاوؿُا ١و ٤ٞالكغوٍ والٓغو ٝالجضًضة التي ٞغيتها جبٗاث وهخاثج زىعة
الاجهاالث واإلاٗلىماث الٗاإلاُت والتي جهى٘ الخدضي ال٨بحر في ال٣غن الخاصي
والٗكغًٍ ،وبؿبها ؤزظ البدض الٗلمي مىخى ٦بحر وواؾ٘ الُىم ومالذ ٦شحر مً
الجامٗاث في الٗالم ٖلى حصجُ٘ البدض الٗلمي وابخ٩اع َغ ١ظضًضة لخُىٍغٍ
وجُٟٗله.
بك٩ل ؤوضر وبهىث ظهىعي مؿمىٕ باث مُلىبا مً الجامٗاث الجؼاثغٍت الٗمل
والخسهو في خل ٦شحر مً اإلاك٨الث اإلاخٗاْمت واإلاترا٦مت في خُاجىا الُىمُت ،التي
ًىاظهها اإلاجخم٘ في ٖضًض مً اإلاجاالث (ؤلاهخاط ،الخضماث الغثِؿت ٖبر ؾلمها اإلااصي،
بٖضاص البدىر والضعاؾاث ،جُىٍغ وجدؿحن مؿخىٍاث الاؾدكاعاث الٗلمُت ،جُٟٗل
الٗال٢ت بحن مهاصع البدض الٗلمي ومهاصع الخمىٍل الٗلمي وا٢تراح ؤلاقغا ٝاإلاباقغ
لهىإ ال٣غاع للخؿم ٞحها وفي ظمُ٘ مجاالث الخُاة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت
والؿُاؾُت والهىاُٖت وؤلاصاعٍت).
ج ٠٣الجامٗاث الجؼاثغٍت ؤمام مىٗغط الخؿم الٗلمي واإلاٗغفي الظي حٗاْم جإزحرٍ
في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ وناعث ويُٗتها جبٗض ب٩ل بلخاح ٖلى جبجي مكغوٕ
بنالخاث ؤ٢ىي وؤٖم وججاوػ ويٗها الخالي باٖخماص ٢غاءة ظغٍئت وخشِشت لُبُٗت
وحجم اإلاٗى٢اث التي حُٗل مؿحرتها وجٟغى ٖلحها جغاظٗا مخجال في جغجِب ؾلم
الجامٗاث في الٗالم ،وَظٍ هي مؿاولُت خ٩ىمُت بالضعظت ألاولى جلؼمها الخضزل
الٟىعي بةنالح ؤوياٖها الهٗبت التي جىٟخذ ًىمُا ٖلى آٞا ١مؿضوصة وزانت في
مجا ٫البدض الٗلمي وويُٗت ألاؾخاط الجامعي.
ل٣ض اهخهجذ خ٩ىماث الٛغب في بضاًت الشماهِىاث (ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫وؤلاقاعة
والتر٦حز) ههجا ظضًضا لخخ ٠ُ٨ظامٗاتها م٘ جُاعاث الخُٛحر التي خملها ٢غن ؤلاوؿاهُت
الخالي٣ٞ ،ض حٛحرث مٟاَُم اإلاٗغٞت والٗلم ومىاهج الضعاؾاث والبدض وؾُاؾاث
الخإَحر الجامُٗت وحٛحرث ٖال٢ت ألاؾخاط الجامعي بالبدض الٗلميٞ ،باصعث ٦بري
الجامٗاث اإلاغمى٢ت بلى جبجي بنالخاث ظامُٗت جلُ ٤ب٣غهىا الخالي وؤخضزذ ٖلى بزغ
َظا الخبجي ؤلانالحي للبرامج واإلاىاهج والهىٍت الٗلمُت للجامٗاث ،حُٛحراث واؾٗت
ٞخسلذ ًٖ مباصت ٞلؿٟاتها وؾُاؾخاَا وؤَضاٞها ،ومىاهجها ومماعؾتها ،وجبيذ
ؤزغي ظضًضة ٧ل الجضة وؤُٖذ ل٨بري باخشحها الًالٗحن اإلااَغًٍ الضوع اإلاباقغ
لُ٣اصة الجامٗاث وجدضًض ؤولىٍاث البدض الٗلمي ومجاالجه وببٗاص مً لِؿذ لهم
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ٖال٢ت بالجامٗت ٖجها وجُُ٣ض مبرعاث وظىصَم في الهُا٧ل الجامُٗت وٞغيذ خغ٦ت
مً الاهًباٍ الٗلمي والبدثي ٢ىٍت وٗٞالت.
لظا عظٗىا بلى ؤخىا ٫وؤويإ الجامٗت الجؼاثغٍت ٞةهىا هغي ؤهه ٢ض باث بد٨م
ؤلالؼام الًغوعي مً ظامٗاجىا ٧لها ؤن حٛحر مً مًمىن وؤَضا ٝؾُاؾتها الخالُت
وؤن ج ُ٘٣م٘ ظمُ٘ الاٖخباعاث واإلاماعؾاث الاظخماُٖت اإلاسلت واإلاخىاً٢ت عوخا وهها
م٘ مُشا ١الجامٗت ،لخهبذ ٗٞلُا ماؾؿاث ؤ٧اصًمُت ماَغة جًُل٘ بمؿاولُت
جُىٍغ مؿخىٍاث الخٗلُم والخضعَـ في الجامٗت وؤن حُٗض الىٓغ بهىعة ظظعٍت في
ؾُاؾتها اإلاٗخمضة في خ٣ل البدض الٗلميً ،جب ٖلى الجامٗت الُىم ؤن جًم باخشحن
ّ
اإلاخسههت واإلاؿاَمت بها في
ماَغًٍ يالٗحن بالبدض الٗلمي مهمتهم بهخاط اإلاٗغٞت
جُىٍغ اإلاجخم٘ الجؼاثغي وتهُئخه لُ٩ىن مخٟاٖال م٘ مُُٗاث َظا ال٣غن ،خُض ًتزاوط
ّ
اإلاخسهو والبدض الٗلمي
وٍترا ٤ٞمجهاط الخٗلُم الجامعي الغاقي وؤلاهخاط اإلاٗغفي
الٟٗا ٫اإلاىظه لخضمت اإلاجخم٘ وج٣ىٍخه وعبِ الجامٗت بمكغوٕ عٍاصة الخىمُت
الىَىُت والخىمُت اإلاؿخضامت مؿاَمت مجها في الخُىٍغ والخدضًض الا٢خهاصي بالىٓغ
بلى ؤلام٩اهاث الهاثلت وال٨بحرة التي جمخل٨ها الجؼاثغ بمىاعص بكغٍت ومالُت وماصًت
ٖضًضة.
اإلاًٗلت الجامُٗت الُىم لهي ٞلٗا جُغح مً ٢بل ألاؾغة الجامُٗت بإ٦ثر خضة
وخغم ومؿاولُتٞ ،ذجم الخُٛحر الىىعي وال٨مي اإلاُلىب مجها الُىم وزانت في
ً
بٖاصة َُ٩لت وجإؾِـ في ؤهٓمتها البدشُت والخضعَؿُت والخٗلُمُت ناع ّ
ؤقض ٖم٣ا
ً
وؤوؾ٘ َغخا وؤص ١جٟهُال ،وٖلى بصاعاث الجامٗاث وهي ؤٖلم وؤخىٍ ب٣ىاٖض
ؾُاؾت جُىٍغ البدض الٗلمي بال ان جباصع بىي٘ ٢ىاٖض عبِ مدهالث البدض
الٗلمي بمكغوٕ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ،وهي جضعّ ٥
ؤن الخىمُت الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت الكاملت ال جخد ٤٣بال بخٟاٖل ظغيء ما بحن الباخض الجامعي اإلااَغ
ّ
اإلاخسهو وَضٝ
والًال٘ وبصاعة ظامُٗت مغا٣ٞت له ومد٣٣ت له قغوٍ البدض
الخمىُت ووؾُلتها والبِئت الُبُُٗت ،وما بحن الباخض الجامعي واإلاُُٗاث الٗلمُت
اإلاؿخجضة في ٖاإلاىا اإلاٗانغ.
ًم ً٨ؤن ً٩ىن مً هخاثج هدُجت َظا ؤلاصعا ٥الغؾمي للُ٣اصاث الجامُٗت التي
حكغ ٝوجضًغ ؤمىع وً٢اًا الجامٗت الجؼاثغٍت ،بمغاظٗت هٓمها الخٗلُمُت والخضعَؿُت
م٘ اخترام ألازظ بالخ٣ىُاث اإلاٗانغة للخُىٍغ البدثي والضعاسخي ،بهض ٝجد ٤ُ٣وإ
ومؿاو ٫بخجضًضَا وجُىٍغَا ،واإلاباصعة بىي٘ الخُِ والبرامج اإلاىاؾب إلخضار
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وزبت ؤو ٟ٢ؼة الخُٛحر اإلايكىص ،واهه ًجب ؤن ال جخٗاعى َظٍ الخُِ والبرامج م٘
قغوٍ البدض الٗلمي ٧ي ال جهُضم بمكاعَ٘ البدض وجدؿبب بدضور مٗى٢اث
٦شحرة ٢ض جدى ٫صون جد ٤ُ٣الخُىٍغ الىىعي اإلاخى ،٘٢وؤلانالح الجامعي اإلايكىص
للمىاهج والبرامج.
الجامعت الجؼاةغٍت –جُىع أم اهخلاٌ:ٖغٞذ الجامٗت الجؼاثغٍت مىظ الاؾخ٣ال ٫وبلى الُىم مغاخل مسخلٟت مً الخإل٤
والخُىع والخىؾ٘ جغا٣ٞذ مٗها مدُاث ؤزغي مً الخىجغ ونغإ ألاَغا ٝوٖضم
الاؾخ٣غاع للخضازل بحن الؿُاسخي والٗلمي وألاًضًىلىجي ،مما ظٗلها جىاظه ؾلؿلت
مً اإلاكا٧ل والهغإ والخدضًاث اإلاسخلٟت التي ٞغيها ٞاع ١ألاَضا ٝوالٛاًاث بحن
ماؾؿت الجامٗت وباقي اإلااؾؿاث ال٣غٍبت مً ًٞاءاتها ،وٖغٞذ الجامٗت بؿببها
الٗضًض مً بغامج الخضزل واإلاغا٣ٞت وججضًض آلالُاث والىؾاثل ٦ما ٖغٞذ ٦ظل٪
جضزل الىػاعة اإلاكغٞت ٖلى َظا الُ٣إ الخؿاؽ ببرامج حُٛحر َُ٩لُت ٦بري في بَاع
ؤلانالخاث التي مؿذ ُ٢إ الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي لترُ٢ت ألاؾخاط والبدض
الٗلمي وجُىٍغ الجامٗت مً خُض البرامج واإلاىاهج والهُا٧ل واإلاى ٘٢والخٟاٖل م٘
مسخل ٠مكاعَ٘ الخىمُت في الىًَ ًٖ َغٍ ٤بنضاع بظغاءاث وجضابحر وحكغَٗاث
جًبِ وجضٖم مؿاع البدض الٗلمي بجٗل اإلاسابغ الجامُٗت واؾُت الٗال٢ت بحن
الجامٗت واإلاجخم٘ ومىذ ألاؾخاط الجامعي نالخُاث ظضًضة في مجا ٫الخضعَـ
واإلاكاع٦ت في الغ ٘ٞمً مؿخىٍاث البدض الٗلمي ًٖ َغٍ ٤جشمحن ؤٖما ٫اإلاسابغ
الجامُٗت اإلامىىخت الترزُو مً ٢بل الىػاعة اإلاكغٞت.
مً زالَ ٫ظٍ ؤلانالخاث الجامُٗت ع٦ؼث الىػاعة في بغهامج َظٍ ؤلانالخاث ٖلى
جضُٖم وجشمحن ؾُاؾت الخٗلُم الٗالي وبخالت الىٓغ باالَخمام ٖلى يغوعة الغ ٘ٞمً
قان وم٣ام ألاؾخاط الباخض الجامعي  ،ج٣ضًغا له ٖلى ٧ل ما ؤولخه الضولت الجؼاثغٍت
مً م٩اهت مخمحزة في الؿلم اإلانهي والاظخماعي ولضوعٍ ال٨بحر في مسخل ٠مغاخل
والتزاماث اإلاكغوٕ ؤلانالحي الجامعي وزانت ما ٌؿاَم به مً ظهىص في جُىٍغ
هىُٖت وٟ٦اءة الٗملُت الخٗلُمُت ،وَٗخبر ألاؾخاط الباخض الجامعي يمً َظا
اإلاكغوٕ بمشابت الٗىهغ الٟٗا ٫في مسخل ٠ؤَىاع البدض الٗلميٞ ،هى يمً َظا
اإلاكغوٕ َغٞ ٝاٖل بما له مً الش٣ل والضوع والٟ٨اءة التي جض ٘ٞبه لُ٩ىن مكاع٧ا
عثِؿا في مسخل ٠مغاخل بنالخاث الخٗلُم الٗالي بخُٟ٨ه الىاعي واإلالتزم واإلاؿاو٫
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م٘ مسخل ٠مخُلباث اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣الخدىالث الاظخماُٖت -الا٢خهاصًت التي
جغٖاَا الضولت الجؼاثغٍت وحؿهغ ٖلى بهجاػَا.
٧ل طلٌُٗ ٪ي مؼٍضا مً الش٣ت والخٗاون بحن مهالر الضولت الجؼاثغٍت اإلاٗىُت
باإلقغا ٝوؤلاصاعة وبحن ألاؾخاط الباخض ٢هض صٖمه وجدٟحزٍ ؤ٦ثرٞ ،اإلا٩اهت الًٟلى
التي خٓي بها َظا ألاؾخاط جٟغى ٖلُه الاهضماط والخٗاون واإلاؿاًغة ال٨ٟغٍت
والٗلمُت ألظل الُ٣ام بإصواعٍ اإلاخىٗ٢ت بالىٓغ بلى ٟ٦اءاجه وزاماجه الىٓغٍت
والخُبُُ٣ت وما ًًُل٘ به مً مؿاولُاث الخٗلُم والخضعَـ وه٣ل اإلاٗاع ٝبلى
الُلبت ،باإلياٞت بلى صوعٍ ألا٧اصًمي في مكاعَ٘ البدض الٗلمي مً زال ٫ما ً٣ىم به
وما ًىجؼٍ مً ؾالؾل الضعاؾاث وألابدار الٗلمُت في الجامٗت ،ومً زاللهما
اإلاؿاَمت في زضمت اإلاجخم٘ لخىمُخه وجُىٍغٍ.
ٞالبدض الٗلمي ٌٗض ؤخض الىْاث ٠الشالر التي ٌؿدىض بلحها الخٗلُم الجامعي في
مٟهىمه اإلاٗانغٞ ،الجامٗت لها صوع مهم في جىمُت اإلاٗغٞت وبهمائها وجُىٍغَا مً
زال ٫ما ج٣ىم به مً وكاَاث بدشُت جمشل بضوعَا ع٦ىا ٢اٖضًا مً ؤع٧ان ما ج٣ىم به
الجامٗت مً بهجاػاث وَىُت ،خُض ال ج٩ىن َىال ٪ظامٗت باإلاٗجى الخ٣ُ٣ي ،بطا لم
تهخم بمجاالث وؾُا٢اث وآٞا ١البدض الٗلمي ولم حُٗه الاَخمام الظي ٌؿخد٣ه ،بط
ًجب ٖلى الجامٗت ؤن ّ
ج٩ىن لضي ؤؾاجظتها وَالبها اججاَاث ٢ىٍت هدى الاَخمام
ّ
وج٣ضمها وجىٞحر اإلاىار الٗلمي للبدض ،و٢ض ؤصع٦ذ الجؼاثغ ٖبر
بالبدىر الٗلمُت
الىهىم الىاعصة في اإلاىازُ ٤الغؾمُت التي حؿىؽ بها ُ٢إ الخٗلُم الٗالي ؤَمُت
وصوع الجامٗت في اإلاجخم٘ وصٖم مؿاع الخىمُت اإلاٟخىح ٖلى مكاعَ٘ َُ٩لُت ٦بري،
ٞباصعث بلى جىٞحر مؼٍض مً الاَخمام بها والغ ٘ٞمً مؿخىٍاث ؤلاهٟا ١الٗمىمي ٖلى
َُا٧ل الخٗلُم الٗالي ،بهض ٝجم٨حن الجامٗت مً الايُالٕ بضوعَا الٗلمي والبدثي
والاؾخجابت لخاظاث اإلاجخم٘ اإلاخىامُت وجُىٍغَا ؤ٦ثر.
ً
ً
خًاعٍا ج٣اؽ به مؿخىٍاث جُىع ألامم – وهٓغا
مُٗاعا
ٌٗخبر البدض الٗلمي
الحؿإ مجاالجه وحٗ٣ض مؿال٨ه وبغوػ وؾاثله الخضًشت طاث الخ٩لٟت الٗالُت٣ٞ ،ض
ٖمضث الجؼاثغ ٖلى عنض مبال٦ ٜبحرة ألٚغاى البدض الٗلمي وجُىٍغٍ ،خُض ٌٗض
َظا الخُىٍغ ٖامال مً ٖىامل الخل ٤وؤلابضإ اإلاٗغفي وجد ٤ُ٣الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي،
وج٨مً صعظت ألاَمُت الغثِؿت لىْاث ٠الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي في مضي
اعجباَها باإلاك٨الث ال٨شحرة واإلاٗ٣ضة التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘ ألظل وي٘ جهىعاث
خلى ٫مىاؾبت لها ومٗالجتها بالُغ ١الٗلمُت اإلاىاؾبت واإلام٨ىتَ ،ظا بُبُٗخه
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وَبُٗت اإلاغخلت ًخُلب الضٖم اإلاالي وجىاٞغ الدؿهُالث اإلاضعوؾت إلظغاء البدىر،
ختى جهل بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب مً جدٚ ٤ُ٣اًاث جل ٪الىْاث ٠التي حؿاَم في
نى٘ مٗالم الىا ٘٢الجضًض.
اإلاالخٔ للُٗان الُىم ؤن وؿبت ؤلاهٟا ١الٗغبي ٖلى البدض الٗلمي ال ًخجاوػ الخض
اإلا٣بىٖ ٫اإلاُا والظي ً٣ضع بـ ( )%01مً الضزل ال٣ىمي ؤلاظمالي ،وَظا ًاصي بلى ٖضم
جىٞغ البيُت الخدخُت الالػمت للبدض واهسٟاى ؤلاهخاظُت الٗلمُت في الىًَ الٗغبي،
و٦ما ؤقاع اإلاسخهىن في الىضوة الضولُت خى " ٫الُغٍ ٤هدى مجخم٘ اإلاٗغٞت وؤَمُت
وكغَا باللٛت الٗغبُت " ؤن محزاهُت البدض الٗلمي في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ال جمشل
ؾىي (ُٞ ،)%0.5ما جسهو الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؤو بؾغاثُل ( )%03مً
بظمالي صزلها ال٣ىمي (ؾىجا ١هبُلت ،2007 ،م.)27
ً
ٌٗخبر مىيىٖىا َظا مىيىٖا خؿاؾا وخُىٍا وَاما ظضا إلاا ٌكٛله مً ؤَمُت في
اإلاجخمٗاث ٖامت ،خُض ؤن صعاؾت مٗى٢اث البدض الٗلمي في الجامٗت الجؼاثغٍت
وزانت في خ٣ل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت نٗب ً
ظضا إلاا ًدُِ به مً ٚمىى
و٢خامت الغئٍت الٟاخهت ،خُض جىاولذ صعاؾاث جُبُُ٣ت ؾاب٣ت بلى خالت البدض
الٗلمي في الجؼاثغ وَغخذ زال ٫طلٖ ٪ضة حؿائالث مغ٦ؼة ٖلى ٦شحر مً ألابٗاص
اإلادىعٍت في مجا ٫البدض الٗلمي ،وجب٣ى مك٩لت البدض الٗلمي التي جُغح هٟؿها
٧امىت في جدضًض َبُٗت ومًمىن وْغو ٝالٗغاُ٢ل واإلاٗى٢اث التي ّ
خضث مً جُىع
البدض الٗلمي في الجؼاثغ؟ ومً زالَ ٫ظٍ الٗمل جىاولىا اإلاُُٗاث والخهاثو
الٓغُٞت والؼماهُت التي ج٨خى ٠بق٩الُت البدض الٗلمي في الجامٗت وما ًىاظهه
ألاؾخاط الباخض الجامعي مً نٗىباث مٗغ٢لت ومشبُت ،وزانت الٗىامل وألاؾباب
التي جدض مً بهخاظُخه اإلاٗغُٞت والٗلمُت التي لها ؤزغ اوٗ٩اسخي ؾلبي ٖلى وا٘٢
الجامٗت ومؿخ٣بلها ،والٗغاُ٢ل التي ٞا٢مذ ؤ٦ثر وؤ٦ثر في يٗ ٠الٗال٢ت بحن ألاؾخاط
والجامٗت واإلاجخم٘ وما لها مً ٖال٢ت مباقغة ٖلى الىي٘ اإلاخإػم لُ٣إ الخٗلُم
الٗالي والبدض الٗلمي وٍخجلى طل ٪مً زال ٫يألت واوٗضام ألابدار الٗلمُت ٖىض
ألاؾاجظة الجامُٗحن بؿبب ٦ثرة َظٍ الٗغاُ٢ل وجإحي ٖلى عؤؾها ُٚاب اإلاغا٣ٞت
ؤلاصاعٍت التي جؼٍض مً مٗاهاة ألاؾخاط الباخض وزانت ٖلى مؿخىي الُ٣اٖاث البُيُت
التي جغبِ الجامٗت بباقي اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بالخٗاون والٗمل اإلاباقغ م٘ الجامٗت
خُض جخٗغى الجامٗت وألاؾخاط الباخض بلى تهمِل بصاعي مخٟا٢م مً ٢بل
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اإلااؾؿاث اإلاىاػٍت ،وَى ما ًٟغى ٖلى ألاؾخاط الباخض بن ًب٣ى خبِـ ظضعان
الجامٗت وٍٞ ٠٣حها صون خغا.٥
لألؾخاط الباخض الجامعي ز٣ل ومى ٘٢وؤَمُت في جد ٤ُ٣الخُٛحر اإلاخى ٘٢باإلااقغاث
الخُبُُ٣ت لالؾدشماع في اإلاىاعص البكغٍت والٟ٨اثُت الىىُٖت وطل ٪مً زال٢ ٫ضعجه
وعجابخه ال٨ٟغٍت والىىُٖت في صٖم وختى ابخ٩اع مكاعَ٘ جُىٍغ الخىمُت الاظخماُٖت-
الا٢خهاصًت الكاملت واإلاؿخضامت ،وَى ؤَل لُ٩ىن في اإلا٣ضمت الىىُٖت الًالٗت في
جضابحر الخسُُِ والخىُٟظ مً ؤظل مداولت حُٛحر الىا ٘٢الغاًَ بلى ألاًٞل قغٍُت
ؤن جدانغ وحٗالج وجؼا٧ ٫ل اإلاٗى٢اث التي حُٗل وجصبِ وجٟكل الؿحروعة الُبُُٗت
لألؾاجظة الباخشحن في البدض والضعاؾت.
مً زال ٫الًُ٣ت الخُىٍت اإلاُغوخت في مجا ٫جُُ٣م مسغظاث البدض ،والتي
جداو ٫ؤن جٖ ٠٣لى خ٣ُ٣ت اإلاٗى٢اث الخُ٣ُ٣ت التي ج ٠٣وعاء يألت البدض الٗلمي
في الجؼاثغ وهسو بظال ٪اإلاكا٧ل والهٗىباث اإلاهىُت والخُبُُ٣ت وؤلاصاعٍت التي
حٗمل صٗٞت واخضة بً٦ ِٛبحر مشبِ لضوع ووُْٟت ألاؾخاط والتي ًىاظهها ألاؾخاط
الباخض لىخضٍ وزانت الايُالٕ بةجمام اإلاهام اإلاىىَت به وهي الخٗلُم بالضعظت
ألاولى ،باإلياٞت بلى طالَ ٪ىا ٥مهمت ؤزغي ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ ألاولى وهي الخٟغٙ
واإلاخابٗت ٖلى ٧اٞت مؿخىٍاث البدض الٗلمي صازل وزاعط الجامٗت وزانت مغا٤ٞ
البدض الٗلمي ومهاصعٍ لضي الىػاعاث اإلاكغٞت بلى ظاهب وػاعة الخٗلُم الٗالي ٖلى
صٖم ٢اَغة البدض الٗلمي ،في مداولت مىا للى٢ىٖ ٝلى ٧ل اإلاكا٧ل التي حُٗ ٤جدغ٥
البدض الٗلمي في الجامٗت واإلاكا٧ل ألازغي التي ًٟغػَا ع٧ىص وكاَاث مغ٦ؼٍت ٦شحرة
ّ
جسههه ؤو الخ٣ل الٗلمي الظي ٌٗمل
في اإلاجخم٘ وزانت ما ًخٗل ٤مجها بمُضان
ٖلُه ،بد٨م الخ٩ىًٍ الٗلمي الىىعي الظي جل٣اٍ ؾاب٣ا في مسخل ٠مغاخل جضعظه
الٗلمي ،وجد٨مه في مىهجُت البدض الٗلمي مً ظهت ؤزغي.
ٞمؿخىي البدض الٗلمي في الجؼاثغ ًدخاط بلى اَخمام ؤ٦بر وبلى ٖىاًت ج٣ىُت ومالُت
زانت ،بطا ما ٢ىعهذ ؤخىاله بإخىا ٫البدض الٗلمي في بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت
ال٣غٍبت مىا (ٞغوؿا ،بلجُ٩ا ،ؾىَؿغا ،بًُالُا وبؾباهُا ).....بط الًغوعة ج٣خطخي ؤن
هخٗلم مً ججاعب َاالء وٚحرَم لخخ٩افىء ٢ضعاث الجامٗت الجؼاثغٍت ب٣ضعاث جل٪
الجامٗاث ووٗاوص جد ٤ُ٣ؤلا٢الٕ بةلٛاء ٧ل اإلاازغاث الٗكىاثُت والٛبُت التي ٖغ٢لذ
الجامٗت وزبُتها ًٖ الخغا ٥والخُىعٞ ،األؾخاط في مٗاهاة و٢هغ ويُ ٤هدُجت
مىاظهخه لؿُى ٫مً اإلاكا٧ل اإلاٟخٗلت ،زانت مجها التي جدُِ باألؾخاط ٖلى مؿخىاٍ
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الخُاحي واإلاِٗصخي الصخصخي ،وٖلى مؿخىي اإلادُِ اإلانهي والىُْٟي الظي ٌٗمل ُٞه
وٍىضعط ٖبر مغاخل ؾلمه.
َظا باإلياٞت بلى الى٣و اإلاخٟا٢م وٚحر اإلاٗالج في جىٞحر مخُلباث البدض الٗلمي
وؤصواجهٞ ،مً زال ٫اإلا٣اعهت واإلا٣اٌؿت في هىٕ وٖضص اإلاجالث الٗلمُت اإلاىجؼة ٖلى
مؿخىي مسخل ٠ظامٗاجىا ًخجلى الٟاع ١ال٨بحر م٣اعهت بىٓحراتها في البلضان ألاوعوبُت
ال٣غٍبت مىا في حجم وهىٕ ؤلاهخاط اإلاٗغفي للمجالث الٗلمُت اإلاخسههت بُيىا وبُجهم،
ٟٞي ٦ىضا مشال وبُٗضا ًٖ البلضان ألاوعوبُت اإلاكاع بلحها جىظض  100بغاءة ازترإ
ًىمُا ،بِىما ال هضعي ؤجىظض بغاءة ازترإ واخضة في الٗام ؤم الَ ،ظٍ اإلا٣اعهت ظٗلذ
الاَخمام باإلاىيىٕ ؤ٦ثر.
معًلت املعىكاث والعغاكُل في كُاع الخعلُم العالي:٦ما ؤؾلٟىا ُٞما ؾبَ ٤ىاٖ ٥ضة مٗى٢اث ٌٗاوي مجها ألاؾخاط زال ٫عخلخه
الٗلمُت مجها الخ٣ىُت ،والاظخماُٖت ،اإلاالُت ،الىٟؿُت...بلخٞ ،الخالت الاظخماُٖت
لألؾخاط ٚحر مؿخ٣غة ،خُض ٣ٞض م٣ىماث وقغوٍ ُ٢مخه الاظخماُٖت في الىؾُحن
اإلاجخمعي والجامعي٦ ،ما ؤن عاجبه الكهغي ًدخاط بلى بٖاصة جُُ٣م وجشمحن لُخمً٨
ألاؾخاط مً جد ٤ُ٣مخُلباث خُاجه الٗلمُت والاظخماُٖت ،باإلياٞت بلى طلَ ٪ىا٥
ه٣و ٦بحر وهىعي ُٞما ًخٗل ٤ب٨شحر مً الهُا٧ل الخٗلُمُت وزانت مجها الهُا٧ل
الخانت بًٟاءاث الخٗلُم وٖلى مؿخىي ؤظهؼة اليكاَاث الخُبُُ٣ت في اإلاسابغ
ّ
اإلاخسهو٦ ،ما ال ًم٨ىه في ٦شحر مً ألاخُان قغاء ؤو الاقترا ٥في
ووعقاث الخٗلُم
اإلاجالث الٗلمُت اإلاٗانغة طاث الٗال٢ت بخسههه ،بط ال ٌؿخىي ٖىص البدض الٗلمي
في ؤي صولت ما لم جخىٞغ الكغوٍ الالػمت لظلٞ ،٪ىدً هُالب ب٩ل بلخاح وظىص
ؾُاؾت عؾمُت للبدض الٗلمي في ظامٗت ظؼاثغٍت عاُ٢ت تهخم بالبدض الٗلمي
وجُىٍغٍ٦ ،ما ًجب ألظل جد ٤ُ٣طل ٪جىٞغ محزاهُت ضخمت زانت  ِ٣ٞباألؾخاط
الباخض والبدض الٗلمي اإلاىظه لخىمُت ُ٢اٖاث اظخماُٖت –ا٢خهاصًت جس ٠ٟمً
ٖبء الخبُٗت الا٢خهاصًت للجؼاثغ هدى الخاعط ،وٍم ً٨وي٘ محزاهُاث صٖم البدض
الٗلمي اإلاىظه وجمىٍل مكاعَ٘ البدض الغثِؿت الضاٖمت لال٢خهاص ،مً َىا ًمً٨
الخُغ ١بالكغح والخدلُل بلى مجمىٖت مً اإلادضصاث الغثِؿت اإلاازغة في مؿحرة
البدض الٗلمي.
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-01البِئت البدثُت:
هي ٧ل ما جىٞغٍ الجامٗت – الضولت -مً بم٩اهاث وبم٩اهُاث مً ؤظل ص ٘ٞعجلت
البدض الٗلمي الظي ًاصي بلى بىاء ألامت ،وجخمشل َظٍ الىؾاثل في:
اإلا٨خباث ب٩ل ؤهىاٖها الجامُٗت ،الٗامت ،اإلاخسههت ،والتي ًيبغي ؤن ج٩ىن فياإلاؿخىي اإلاُلىب مً خُض الخضماث اإلا٣ضمت بما في طل ٪ؤو٢اث الٗمل ،مضة
ؤلاٖاعة ،ؾغٖت الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىمت اإلاُلىبت ،اإلااصة الٗلمُت اإلاخىٞغة مؿاًغة
للخُىع الخًاعي ،ال٣غب مً الباخض بإ٦بر ٢ضع مم.ً٨
مغا٦ؼ ومسابغ البدض التي حٗخبر بمشابت اإلاهى٘ الظي ًيخج الخلى ٫للمك٨الثُٞ ،جبؤن ج٩ىن مجهؼة بمؿخلؼماث البدىر الٗلمُت اإلاُغوخت وٚحر اإلاُغوخت للبدض،
وَظا بٗض اؾدكاعة ألاؾاجظة الباخشحن في الُ٣إ ًٖ ُُٟ٦ت وماطا ومً ؤًً ًخم
اؾخجالب َظٍ الىؾاثل واإلايكئاث.
ؤلاهترهذ ،خُض ال ًم ً٨ؤن ٌكظ ألاؾخاط ًٖ ٚحرٍ مً الٗىانغ البكغٍت ماصام ؤههًٖى ٗٞا ٫في اإلاجخم٘ الٗلمي ؤلاوؿاويٞ ،بىظىص ؤلاهترهذ ً٣ىم ألاؾخاط باالجها٫
بباقي الباخشحن ،بما ًٖ َغٍ ٤البرًض ؤلال٨ترووي ؤو ًٖ َغٍ ٤اإلالخُ٣اث الٗاإلاُت ؤو
اإلاىخضًاث الٗلمُت ،والتي بمىظبها ً ٠٣ألاؾخاط ٖلى مؿخجضاث البدض في الُ٣إ
الظي ٌٗمل ُٞه ،وَىا ًجب الخإُ٦ض ٖلى ٞاٖلُت َظٍ الىؾُلت وويٗها في مخىاو٫
ألاؾخاط وطال ٪بخ٣غٍبها مىه ٢ضع ؤلام٩ان وجدمل ه٣ٟاث الاقترا ٥م٘ اإلا٨خباث الٗلمُت
واإلاكاع٦ت في اإلاىخضًاث واإلااجمغاث الٗلمُت الٗاإلاُتٞ ،مىذ ألاؾخاط خاؾب مدمى٫
وزِ بهترهذ ٖالي الخض ٤ٞلِـ باألمغ ال٨شحر م٣اعهت بالٟاثضة التي هجىحها مً وعاء
طال.٪
املكىالث البدثُت -البدث العلمي:مؿخىي حٗامل الضولت م٘ البدىر الٗلمُت اإلادلُت ًدضص ؤبٗاص اإلاكغوٕ الٗلمي
ّ
الخسهو،
الجامعي ،بط ومهما ٧ان هىٕ الضعاؾت التي ً٣ضمها الباخشىن ومهما ٧ان
ٞةن الضولت حٗخمضٍ بُغٚ ١حر مباقغة في خل مكا٧لها اإلاسخلٟت ؾىاء ٧اهذ
ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو هٟؿُت ؤو ؾُاؾُت ؤو ٨ٞغٍت ...بلخ ،وٖلى الغٚم مً ؤن
الضعاؾاث اإلادلُت اهُل٣ذ مً البِئت الخُ٣ُ٣ت للمجخم٘ ،وهي ٢ض شخهذ اإلاك٩لت
بُٗجها والىخاثج التي جم الخىنل بلحها ظاءث مً اإلاخٛحراث ألانلُتٞ ،هي الضواء الىا٘ٞ
والىاظ٘ لهظٍ اإلاك٨الث ،ل ً٨الضولت جب٣ى هي الًماهت ٖلى هجاٖت وٗٞالُت البدض
الٗلمي ،وهي حٗخمض في ٦شحر مً اإلاغاث ٖلى الضعاؾاث وألابدار الخُبُُ٣ت اإلاُضاهُت،
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وطل ٪إلاا لها مً ؤَمُت بالٛت في عبِ الجامٗت بمكاعَ٘ الخىمُت التي جغٖاَا وج٠٣
ٖلحها الضولت الجؼاثغٍت باإلاخابٗت والض٢ت ،بال ؤن وي٘ الجامٗت الخالي والٓغو ٝالتي
حٗم مدُِ البدض الٗلمي وألاويإ الٗامت التي ً٩ابضَا ألاؾخاط الجامعي ال حُٗي
صاثما هٟـ الىخاثج اإلاخىٗ٢ت لؿض اخخُاظاث الخىمُت مً اإلاكاعَ٘ والبرامج التي حٗىص
في جهاًت ألامغ بدشمحن إلاؿخىٍاث البدض الٗلمي الجامعي.
ل٣ض جم جد ٤ُ٣الٗىاًت الخانت ببٌٗ الضعاؾاث الىىُٖت التي حٗىص بٟىاثض ٖلى
مؿاعاث الخىمُت في الجؼاثغ وٖلى عؤؾها اإلاحزاهُاث ؤلاقغاُٞت ال٨بري وجضُٖم محزاهُت
البدض الٗلمي في الٟغٕ الضعاؾُت ٖلى قا٧لت اإلاكاعَ٘ الٗلمُت التي جىي٘ جدذ
جهغ ٝألاؾاجظةٖ ،لى الغٚم مما ً٣ا ٫باؾخمغاع ًٖ وظىص يألت ملٟخت في مجا٫
الخمىٍل الظي ج٣ضمه اإلاهالر اإلاٗىُت للبدىر الٗلمُت اإلاضعظت في البرامج الغؾمُت،
ومؿخىي ججهحز وجضُٖم اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث ،واؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث
– ؤلاهترهذ ،اإلاهاصع الٗلمُت ؤلال٨تروهُت ،وؾاثل الاجها ٫الخضًشت (اإلا٨خباث
ؤلال٨تروهُت ،اإلاىخضًاث ٖلى الخِ اإلاباقغٞ ،)...باإلاحزاهُت اإلاضعوؾت واإلاىظهت لخشمحر
ُ٢إ الخٗلُم الخالي ًم ً٨الجهىى بٗملُت البدض الٗلمي وٍم ً٨ؤن جضٖم مؿحرة
ً
البدض وألاؾخاط بيخاثج ظُضة ومصجٗتٞ ،اإلنالخاث التي ٢امذ بها وج٣ىم بها الضولت
في ُ٢إ الخٗلُم الٗالي حٗبر ًٖ ظهض خ٩ىمي ٦بحر واؾخٗضاص مالي هىعي لغبِ
الجامٗت بمكاعَ٘ الخىمُت في ظؼاثغ جدخاط ؤ٦ثر وؤ٦ثر لالٖخماص ٖلى مىاعصَا الظاجُت
مً ٟ٦اءاث وماَالث ججهٌ باإلاؿحرة الا٢خهاصًت اإلاٗلىت ،لظل ٪وبؿبب اإلاٗاهاة التي
ًخل٣اَا ألاؾخاط الباخض مً خحن بلى آزغ والتي ٢ض جخمشل في هضعة اإلااصة الٗلمُت
اإلاخىٞغة ؤو اإلاؿخسضمت ؤو جهاًت نالخُتها ،ؤو اؾخدالت الُ٣ام بالضعاؾت اإلاُضاهُت
الخُبُُ٣ت ٖلى ؤعى الىا٢ ٘٢ض ًخُلب ألامغ جضزالث خ٩ىمُت مىظهت باؾخمغاع لغ٘ٞ
الٛبن وببٗاص ألاؾخاط ًٖ جدمل الًٛىٍ لىخضٍ.
ًًا ٝبلى َظٍ اإلاٗاهاة التي ًخل٣اَا الباخض ٖىض الُ٣ام ببدىر ٖلمُت بما في طل٪
عخلخه التي ال جيخهي بحن صوع اليكغ خُض ًخٗغى لًٛىٍ وؤحٗاب واخخُاظاث ال
ًجض لها خلىال ،وجىدهغ بٗض ألاظؼاء مً َظٍ الضعاؾاث والبدىر الٗلمُت بما ًمً٨
اٖخباعٍ صعاؾاث جد ٤ُ٣قغوٍ الترُ٢ت الٗلمُت في مؿاع الخُىع ألا٧اصًمي الخام
بمغاجب الض٦خىعاٍ وألاؾخاطًت التي ً٣ىم بها باقخٛا٦ ٫بحر وبمخابٗت مغ٦ؼة زال٫
ؾىىاث مخىانل ،...ومً اإلاهم َىا ؤن جخضزل اإلاهالر اإلاكغٞت وػاعٍا لتزًل ٧ل َظٍ
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اإلاٗى٢اث مً ؤمامه والتي ٢ض جدى ٫ؤخُاها صون ُ٢امه بالبدىر الٗلمُت ٖلى ؤجم
وؤ٦مل وظه.
لاؾخاط – الباخث:-ألاؾخاط َى خل٣ت الىنل بحن ٖملُت البدض الٗلمي واإلايكأث –اإلا٨خباث ،اإلاسابغ،
مغا٦ؼ اإلاٗلىماث -التي زههذ لهظٍ الٗملُت ،وَى الُغ ٝالغثِـ في مىاظهت ظمُ٘
اإلاكا٧ل والٗغاُ٢ل التي ًخهضي لها في خُاجه الُىمُت ،وَى ال٣اصع بد٨م جسههه
ٖلى جهىع ووي٘ الخلى ٫اإلاخاخت في اإلاسابغ الٗلمُت ،ألامغ الظي ظٗلىا هدغم ٖلى
يغوعة الاَخمام باإلادغ ٥ألاؾاسخي للخىمُت الىَىُت ٖلى مسخل ٠ألانٗضة .وألاؾخاط
–الباخض ٖىهغ مً ٖىانغ َظٍ الخىمُت ،له خاظُاجه اإلااصًت واإلاٗىىٍت والغوخُت،
ٞهى عب ؤؾغة مؿاو ٫ومكغٖ ٝلى ٧ل قاوجها وألاؾخاط الٗامل ًض ٘ٞالًغاثب،
وألاؾخاط ًدخاط بلى مؿ ً٨مدترم ،مً َظا اإلاىُلٞ ٤األؾخاط بداظت ٦ظل ٪بلى
الاؾخ٣غاع مً ٧ل ظىاهبه بالىٓغ بلى اإلاهام اإلاىىَت به في مجاالث الخٗلُم وؤلاقغاٝ
والخىظُه والبدض والخيؿُ ،٤والُ٣ام بكاون التربُت التربُت هي في م٣ضمت ٧ل َظا
البدض الٗلميٞ ،اإلاُلىب مً ؤلاصاعة الجامُٗت وؤلاصاعة اإلاكغٞت ٖلى البدض الٗلمي
ؤن ج٩ىن في اإلاؿخىي اإلاُلىب في حٗاملها م٘ هسبت اإلاجخم٘ ،وطل ٪بالخ٣غب مجهم ؤ٦ثر
والخٗغٖ ٝلى ًىمُاتهم ومكا٧لهم ،مً زال ٫مٗالجتها بالُغ ١اإلاغٍدت لهم مكا٧لهم
وحؿهُل ً٢اء وجهُٟت ٧ل ألامىع ؤلاصاعٍت لهالخهمٗٞ ،لى ألاؾخاط ؤن ً٩ىن ٖلى
بَالٕ واؾ٘ ب٩ل ما ٌؿخجض في مُضان جسههه.
الجامٗت الجؼاثغٍت الُىم جخمحز بمؼٍج عاج٘ مً ألاؾاجظة الخبراء ،وؤؾاجظة مُضاهُىن
مخمغؾىن ًملاَم الخماؽ وال٣ىة ،واصحهم ؤٚلب ٟ٦اءاث وماَالث اإلاؿاَمت
وبهجاح ما ًخٟ٨لىن به صعاؾُا وبصاعٍا وبهظا ًخد ٤٣اإلاُلىب الٗلمي والبُضاٚىجي
وال٨ٟغي اإلاخى ٘٢مً ألاؾخاط -الباخض ،وبالخالي جهى٘ الجامٗت مجضَا الخاعٍخي
وجخد ٤٣مكغوٖها الٗلمي.
مً زال ٫الىخاثج اإلاخدهل مُضاهُا ًدبحن ؤن الجامٗت الجؼاثغٍت جىاظه مهحرَا
الخاعٍخي بًغوعة الىجاح في مكغوٖها الٗلمي ال٨بحر٦ ،ما ًجب ؤلاقاعة بلى ّ
ؤن ؤلاهخاط
الٗلمي ٢ض ً٩ىن في بضاًت اإلاكىاع الٗلمي ؤو زالله ؤو في جهاًخه م٘ ؤهه ال جهاًت له
ٞاإلاُلىب ان ً٩ىن َىا ٥بهخاط ٖلمي هىعي ومخم ،ً٨وبد٨م َبُٗت الاعجباَاث التي
جد٨م الباخشحن وؤلاصاعة مً ظهت والامخُاػاث التي ًخمخ٘ بها بٌٗ الىاٞظًً
اإلادؿىبحن ٖلى الجامٗتٞ ،ةن وؿبت اإلاؿاَمت جسخل ٠مً َغ ٝبلى آزغ ،بدؿب
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صعظاث الاعجباٍ بمغا٦ؼ الىٟىط ،والتي جازغ في خالت اؾخ٣غاع ألاؾخاط ،وَى ٖامل
ؤؾاسخي في الغ ٘ٞمً صاُٗٞت ألاؾخاط هدى البدض الٗلمي.
البدض الٗلمي في الٗهغ الخالي ًمشل مدىع اَخمام ؾُاؾاث صو ٫الٗالم ،وال
ًجب ؤن حكظ الجؼاثغ ًٖ َظا الخىظه الٗالمي وؤن جً٘ في م٣ضمت اَخماماتها
ألاؾخاط الجامعي ،وطل ٪بخىٞحر محزاهُت زانت – ٧اُٞت -للبدض الٗلمي جًمً له
الُ٣ام بضعاؾاث ٖلمُت ٢ىٍت مً خُض اإلاًمىن مً ظهت وحؿاٖضٍ ٖلى الاهضماط في
ّ
اإلاخسههت ،ؤو
قغوٍ البدض الٗلمي مً ظهت ؤزغي مً زال ٫جىٞحر اإلا٨خباث
ً
ؾىاء
الاقترا ٥مٗها٦ ،ما ًم ً٨الاقترا ٥م٘ اإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهُت الٗاإلاُت الٗلمُت
٧اهذ َظٍ اإلاىا ٘٢زانت باإلا٨خباث ؤو زانت بمىخضًاث البدض الٗلمي ؤو صوعٍاث،
م٣االث ،مجالث بل٨تروهُت مخسههت.
لظل ٪هغي مً بحن مدٟؼاث جُىٍغ البدض الٗلمي في الجامٗت والاَخمام ا٦ثر
بىيُٗت ألاؾخاط –الباخض التر٦حز ٖلى ما ًلي:
 ًجب بًالء الاَخمام الىاؾ٘ والض ٤ُ٢للبدض الٗلمي بخىٞحر محزاهُت زانت لظل.٪ وي٘ مدٟؼاث لألؾاجظة مً ؤظل ظظبهم للبدض الٗلمي. ي٘ ٧ل الدؿهُالث الالػمت لألؾخاط مً ؤظل جُىٍغ البدض الٗلمي.ّ
 البدض الٗلمي َى اؾدشماع بُٗض اإلاضيٖ ،لى الضولت ؤال حٟٛل وال تهمل َظا الاؾدشماعالظي ؤنبذ ًمشل ألامً الٗلمي وال٨ٟغي للبلض.
 ٖاثضاث البدض الٗلمي ؤنبدذ جىاٞـ ٖاثضاث اإلادغو٢اث. بىاء الهُا٧ل شخيء بًجابي لَ ً٨ظا ال ٌٗجي ؤن البدض الٗلمي بسحر ما لم جهخمبالىىاة ألاؾاؾُت لهظٍ الٗملُت وَى ألاؾخاط –الباخض.
ؤلاهترهذ يغوعة خخمُت ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها وال ًم ً٨ججاَلها ،وال ًمشل ألاؾخاطالجامعي اؾخصىاء بط ال ًم ً٨له الاعجباٍ بالٗالم الخاعجي والضازلي بال مً زالَ ٫ظٍ
الىؾُلت ،ومً َىا ًجب جضُٖم ألاؾخاط بهظٍ الىؾُلت وج٣غٍبها له بإ٦بر ٢ضع مم.ً٨
ً
الخباص ٫اإلاٗغفي بحن الضو ٫شخيء بًجابي ،لً ً٨جب ؤن ٌُٗغ ٝظُضا ؤن الضو٫اإلاخُىعة ال جخٗامل م٘ الضو ٫اإلاخسلٟت ب٩ل ما جىنلذ بلُه مً مٗلىماث ،خُض
ٌٗخبر ما ج٣ضمه لها بمشابت الخضوص الًُ٣ت للخباص ٫والى٣ل الخ٨ىىلىجي ،وٍجب ؤن
حٗمل الجهاث الغؾمُت ظاَضة مً ؤظل الخٟاّ ٖلى ؤصمٛخىا والخُلىلت صون هجغتها
بلى الخاعط.
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كاةمت املهاصع واملغاحع التي جم الاعخماص عليها:املغاحع باللغت العغبُت: -1الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الباب ألاو ،٫الٟهل ألاو،٫
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