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 اجلامعيني ُملَُّس

 

ـــ   وط عليهــــاأســــتاذ جــــامعي صــــفة مرموقــــة يف اجملتمــــع, ومغبـ

أصحابها يف كثري من األحيان, وكم من الناس مـن يظـن أن هـذه    

الفئــة مــن طبقــات اجملتمــع قــد اســت ثرت باملــال وبالرواتــب الضــخمة 

دون أن يعوا حقيقة أوضاعهم املرة, فهـذا قـد عـاد للتـو مـن دراسـته       

يف اخلارج وال  د ما يؤثث به منزله, وهذا ال  ـد مثـن السـيارة,    

ــح      وذاك ينتظــره أ ــح أعل ــه سيحصــل عل ــارا الصــرب ظــانني أن ــه بف هل

ــث ينتظــر مجاعتــ    ــب, والثال ــذبائح,     هاملرات ــد وال ــه الكــرم الزائ من

ألنهم ال يعرفون مقدار ما يستلمه من راتب, والواقع صعب واليكم 

يــا ســادة بعــ  مــا أعرفــه عــن كــادر أعضــاء هيئــة التــدريس يف          

ربيعي يف مقـال   اجلامعات, والذي مساه زميلنا الدكتور عبد اهلل ال

                                                           

 هـــ 1414مجــاد  األوىل 11, الثالثــاء جبريــدة الــبالدقــال ُنشــر هــذا امل

 (. 10703م, العدد)1993أكتوبر  26املوافل 

وقـد كـان تعـبرًيا عـن تـدني مرتبـات أعضـاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـات           

السعودية وحتح نشر هذا الكتاب ورغم مرور سنوات عديـدة قاربـت اخلمسـة    

وضــاع مل تــتغري بالنســبة ألســاتذة عشــر عاًمــا علــح هــذا املقــال وغــريه, فــإن األ

سوًءا بسـبب منافسـة القطـاع اخلـاص للجامعـات يف       تاجلامعات بل رمبا ازداد

 وأصحاب املؤهالت العلمية. استقطاب األكادمييني
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 ",اجلــامعيني ُرَدَكــ" بعنــوان: لــه األســبوع املاضــي جبريــدة اجلزيــرة

 سم علح مسمح يف نظر الكثريين ممن ينطبل عليهم.إوهو 

كان لنا زميل يعمل يف جمال التعليم علح كادر املعلمني العام, 

وكــان طموًحــا ونكــن أثنــاء عملــه مــن إنهــاء درجــة الــدكتوراه,   

االلتحاق بالعمل يف إحد  اجلامعـات السـعودية   وبعد ذلك أصر علح 

وحني تصنيفه الوظيفي وجد أنه سيحول مـن الكـادر التعليمـي إىل    

كادر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعـات ففـرك بـذلك جلهلـه, ثـم      

انقلب الفرك إىل ترك ألنه اكتشف أنه سينقإ من راتبه أكثر من 

ــا الـــذي      ــاءل كـــثرًيا, مـ ــة ريـــال فتسـ ــني وثالمثائـ ــه عليـــه   ألفـ جرتـ

عـــن العمـــل  بالـــدكتوراه والعمـــل يف اجلامعـــة ؟؟ إنـــه نقـــإ الراتـــ

. أما زميل  خر فقد كـان يعمـل أيًضـا يف    %15التعليمي العام قرابة 

قــدره  باجلامعــة وجنــح يف ذلــك ولكنــه دفــع الــثمن نقًصــا يف الراتــ 

ــا وأربعمائــة ريــال   عــدد  خــر أعــرفهم مــن األحيــاء وبعضــهم    أمــاألًف

نيا فقد رفضـوا العمـل يف اجلامعـات, رغـم حاجتهـا      غادروا هذه الد

إىل خدماتهم لشهرتهم وأدبهم, وذلك ألنهـم مـن القـدماء يف التعلـيم     

العام ورواتبهم عالية وكانـت سـتتناقإ ب رقـام خياليـة لـو التحقـوا       

للعمل باجلامعـة مـن الثالثـة  الف فمـا فـوق, وهـذه أمثلـة مـن وقـائع          

م لَّذة اجلامعـات وغريهـم وأن السُـ   كثرية تبني الفرق بني رواتب أسات

اخلاص بهم ينقإ كثرًيا عن العاملني يف التعلـيم العـام, يف الوقـت    
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ــن األعبــــاء االجتماعيــــة واألســــرية        ــذي كمــــا قلــــت لــــديهم مــ الــ

واملصــروفات املتعلقــة بهــا مــا ال تفــي بــه رواتــبهم خصوًصــا يف زمــن    

ــك فلرياجــ      ــاع األســعار, ومــن شــاء أن يت كــد مــن ذل ع الغــالء وارتف

ــب        ــه مكات ــتح ل ــا أن يف ــيت تعمــد بعــ  منه شــركات التقســيط ال

ــدريس        ــر مــن أعضــاء الت ــائن كث ــات لوجــود زب ــالقرب مــن اجلامع ب

فيها, وقد لقيت أحد الـزمالء يف اجلامعـة صـبيحة أحـد األيـام ودار      

بيين وبينه حديث أحسست منه عدم رضاه عن الوضع الـذي يعيشـه   

ني, فقلـت لـه مـا الـذي     هو وغريه مـن العـاملني علـح كـادر اجلـامعي     

)شـاورما(  شـعور, قـال لقـد توقفـت بـاألمس ألخذ     حرك لديك هذا ال

لــي ولــألوالد مــن أحــد احملــالت وتناقشــت مــع البــائع حــول مبــايعتهم 

لة الواحدة اليومية فذكر لي أنها تتجاوز اخلمسة  الف ريال يف اللي

ن ألقــاب, وقارنــت  )الــدال( ومــا يتبعهــا مــ   فتــذكرت رواتبنــا ومعنا 

)الشـاورما( فوجـدت أن الفـرق ال ميكـن حسـابه,      ا بـدخل بائع دخلن

وقد قام أعضاء هيئة التدريس يف بع  اجلامعات باالتصال بإحد  

شركات االستثمار السعودية لبنـاء مسـاكن خاصـة تقسـط علـيهم      

ألنهــم يف الغالــب ال يســتطيعون وال حتــح جمــرد شــراء األرض نقــًدا    

بعضـهم إىل عشـرين سـنة مـن      باألسعار الطـائرة حالًيـا والـيت حيتـاج    

التوفري ليتمكن من شراء األرض فقط هذا لـو نكـن مـن التـوفري     

وال أظنــه, وكــم كانــت املفاجــ ة حــني بــدأت الشــركة تســجيل        
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األمســاء للــراغبني يف املشــاركة باملشــروع, لقــد كانــت أكــرب مــن  

املتوقــع بكــثري بــل أن قــوائم االنتظــار عليهــا تــنم عــن وضــع أولئــك,  

قرعـة يـوم ترتيـب األمسـاء يف األولويـات فقـد كـان يوًمـا         وأما يوم ال

مشــهوًدا جــر  فيــه العــرق, وعلــت األصــوات, وذهــب وقــار أســاتذة   

أن القرعـة لتوزيـع جمـاني للمسـاكن أو      حتح ُخّيـل إلـيَّ   اجلامعات,

كــ ن الســكن معــه الزوجــات, ولــيس ديًنــا مضــاعًفا يقضــي علــح   

اليــوم ألنــي  املرتبــات, كمــا هــو الواقــع وكــدت أن أبكــي ذلــك       

 ن ما حصل ينب  عن أوضاعهم.أختيلت أوضاع هؤالء و

ــاتذة اجلامعـــات الفـــرص وال تـــزال        ــد فاتـــت كـــثري مـــن أسـ وقـ

)الـدال(, الـيت   بقـوا يف اخلـارج سـنوات طويلـة جللب    خصوًصا الذين 

ــان        ــذلك ف ـــ ول ــدكتوراه ـ ـــ أعــين ال ــال ـ ــب وال م ــنفعهم ال يف رات مل ت

قطـــاع اخلـــاص ظـــاهرة   ظـــاهرة تســـرب أســـاتذة اجلامعـــات إىل ال   

ملموسة, فقد  د الواحد منهم مرتًبـا يفـوق مرتـب اجلامعـة بثالثـة      

أو أربعــة أضــعاف مــا وضــع لــه يف الســلم, أمــا إن كــان مــن النــاس   

 ةاملتميزين والقادرين إدارًيا علح إدارة الشـركات واملشـاريع اخلاصـ   

فقد حيصـل علـح أكثـر مـن عشـرة أضـعاف مرتـب اجلامعـة, وقـد          

  هذا القول ولكنه الواقع وأعرف من عمل يف أحـد  يستغرب البع

الشركات بـ كثر مـن عشـرة أضـعاف راتبـه يف اجلامعـة ولكـنين        

احتف  باألمساء لنفسي ولـذلك فلـيس غريًبـا يف هـذه األيـام تسـرب       
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ــات     ــات اجلامعــ ــة ومعانــ ــات اخلاصــ ــة إىل املؤسســ ــاتذة اجلامعــ أســ

عالنـات  والكليات من نقإ يف األساتذة وخري شـاهد علـح هـذه اإل   

الــيت رأيناهــا صــيف هــذا العــام يف الصــحف الســعودية للعمــل فيهــا    

 وهي خطوة طيبة لكن ال بد من حبث ما الذي جعلهم ندرة.

وإنين أهيب باملسئولني وعلح رأسـهم معـالي وزيـر التعلـيم العـالي      

وأن يقــارنوا بــني كــادر أعضــاء   ةأن يتحركــوا حلــل هــذه املشــكل 

ــني   ــدريس يف اجلامعــات وب ــة الت ــ هيئ ــا ال  لَّالُس م التعليمــي العــام, وأن

اســتكثر علــح املعلمــني مــا حيصــلون عليــه مــن مرتبــات بــل هــو حــل 

هلــم, ورمبــا أقــل ممــا هلــم, ولكــين يف الوقــت نفســه أدعــو وأكــرر 

ــدعوة إلعــادة النظــر يف ُســ    ــة التــدريس اجلــامعيني    ءم أعضــاّلال هيئ

حـث  والذين هم شرحية مهمة من أهل الفكـر والثقافـة والعلـم و الب   

مـن كثـرة    ن ينبغـي أن ينشـغلوا ب حبـاثهم بـدالً    يف هذا البلد, والـذي 

الشكو  عن أوضاع مرتباتهم اليت صعب علح الكـثري مـنهم حلـها    

وأوجدت عندنا ظاهرة التسرب يف األساتذة اجلامعيني, وحنن نعلم 

كم ختسر الدولة علح إعداد هؤالء حتـح يلتحقـوا بالعمـل وأن رفـع     

واهلل املستعان وعليـه وحـده    ,احملافظة عليهماملرتبات إحد  وسائل 

 التكالن.

 


