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 حنن أوىل بشبابنا وما ميكن

 

 تعاني اجلامعات السـعودية مـن ضـغط أعـداد الطـالب املتقـدمني      

للقبول فيها بشكل كبري وغري عادي, ولعل لذلك أسـباب متعـددة   

ــادة يف      ــ تي يف مقــدمتها كمــا هــو معــروف الزي النمــو الســكاني  ي

يف اجملتمــع الســعودي, وارتفــاع    والشــابات  وكثــرة نســبة الشــباب   

 سـنتني أعلنـت الدولـة قبـل     عندمااملستو  الثقايف والوعي العلمي, و

عـــن ت ســـيس عـــدد مـــن اجلامعـــات يف مواقـــع  تلفـــة مـــن منـــاطل  

حــل  ت ثريهــا يف هلــذه القــرارأن يكــون  توقــع الكــثريوناململكــة, 

ــول إذا وعــ   ــات أهــداف     مشــكلة القب ــك اجلامع ــح تل ــائمون عل ح الق

وضــرورة التوســع والتنــوع يف قنــوات القبــول إذ أن   املختلفــة,التنميــة 

هذه اجلامعات اجلديدة قامت علح كليات وفروع جلامعـات سـابقة   

 كانت تستوعب سابًقا أعـداًدا كـبرية مـن الطـالب     يف تلك املناطل

أن تكـون أقـدر   وبالتالي فإن هذه الصـروك العلميـة اجلديـدة ينبغـي     

مـن سـابقاتها علـح مواجهـة هـذه املشـكلة, وأن جتمـع بـني النوعيـة          

ــح اســتيعاب تلــك األعــداد      واألقســام ذات احلاجــة, وبــني القــدرة عل

 وبناتنا.املتزايدة من أبنائنا 
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ا مــن اجلامعــات يف و لعــل مــن نافلــة القــول التــذكري بــ ن كــثريً  

برية من الطـالب  ا كالبلدان اجملاورة استطاعت أن تستقطب أعداًد

ــات الســعوديني يف   ــة    صــفوفها,والطالب ــالً طائل ــدفعون مب ــذين ي وال

ومـن الواضـح أن    اخلاص للدراسة يف تلك اجلامعـات, علح حسابهم 

ــواء      ــدنا سـ ــا عنـ ــول هلـ ــتح فصـ ــت يف فـ ــات جنحـ ــك اجلامعـ ــ  تلـ بعـ

, كمــا أن لالنتســاب أو لالنتظــام يف عــدد مــن املنــاطل الســعودية     

ــدول ختطــط حا   ــا إلقامــة العشــرات مــن اجلامعــات    كــثرًيا مــن ال لًي

ــباب     ــم الطـــالب والشـ ــدفها األول هـ ــيج وهـ ــة اخللـ ــة يف منطقـ األهليـ

 السعوديون.

وال شــك أن أوليــاء األمــور يبحثــون عــن مــن يــدفعون هلــم أبنــائهم    

ا, ومـا  العامل إذا تعذر عليهم القبـول  ليًـ   منللتعليم يف أي مكان 

ألسباب متعددة يعلمها زالت الكليات اخلاصة لدينا  دودة العدد 

القــائمون علــح وزارة التعلــيم العــالي, ورغــم إحلــاك الكــثريين علــح   

ــة    ــزال  ـــدودة, وحنـــن حباجـ ــادة ال تـ ــات تـــرخيإ إال أن الزيـ طلبـ

ــر    ــتقبل القريـــب بـــل ويف الوقـــت احلاضـ مســـتمرة ومتزايـــدة يف املسـ

احلكوميــة الفتتــاك كليــات وجامعــات أهليــة خاصــة باإلضــافة إىل  

يالت والـدعم املـالي هلـا حتـح ميكـن أن نـتإ جـزء        التسه وتقديم

من األعداد املرتاكمة علح أبـواب اجلامعـات ميكـن أن تسـاهم يف     

استيعاب الطالب الذين توجهوا للدراسة يف اجلامعات اخلارجيـة يف  
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الــدول اجملــاورة وغريهــا, بــل ويف اســتيعاب بعــ  الطــالب األجانــب 

ميكن أن يقدموا من بع  املقيمني مع ذويهم يف اململكة أو الذين 

ا يف العلوم املختلفة وخصوصًـ  اململكة,البلدان اجملاورة للدراسة يف 

 السعودية.ما نيزت به اجلامعات 

شك أن مثل هـذا التخطـيط يتطلـب عقليـات متفتحـة ومرونـة        وال

ــة  ــة      حنــإداري ــا يف ظــل الظــروف العاملي ــون هل ــوج مــا نك عامــة ن أح

اللحــاق بــاآلخرين بــل وحنــاول حتــح نســتطيع  خاصــة واجملــاورة منهــا

 سبقهم.

خاصـــة باجلامعـــات  إســـرتاتيجيةحيـــث ينبغـــي أن تكـــون لـــدينا 

ــة تعتمـــد  ــداد مـــن الطـــالب   والكليـــات األهليـ ــود أعـ غـــري علـــح وجـ

ســـعوديني كدارســـني ميكـــن أن تكـــون لنـــا مؤثراتنـــا اخلاصـــة  ال

ا وسفراء غري مباشرين لبالدنـا إن  ا ثقافًيعليهم حبيث يكونون بعًد

 فقـط, ليمهم, وال يشرتط أن تكون هذه عن طريـل املـنح   أحسنا تع

ا من الطالب ممن هـم  بل مع وجود املنح ميكن أن نستقطب مجوًع

مســـتعدون لـــدفع النفقـــات أن تيســـر هلـــم ســـرعة القبـــول وســـهولته   

ومرونته, وهذا ما تسعح لـه كـثري مـن الـدول واجلامعـات العامليـة,       

ا, وأن ا وختطيطًـ كرًياليت ينبغي أن ال نكون أقل منها مستو  وتف

واهلل , اا متزايــًدا وطنًيــيكــون االســتثمار يف التعلــيم العــالي طموحـًـ 

 التكالن.وحده املستعان وعليه 


