
إن الّنظرة العقالنية املستقبليّة هي الحاكمة ملسرية جامعة القاهرة، فالتحدي القومي أصبح ماثالً يف بناء إنسان مرصي جديد لتحقيق التنوير والتنمية وتأسيس دولة 
حديثة، وتغيري طريقة التفكري عند الطالب والباحثني، وتأخذ بهم نحو التفكري العقالين النقدي واإلبداعي، وبناء شخصية مسئولة واعية ؛ من أجل نهضة حقيقية للوطن .

والغاية امللحة يف هذه املرحلة من تطور جامعتنا هي تحويل جامعة القاهرة إىل جامعة من جامعات الجيل الثالث، مع استعادة فكر اآلباء املؤسسني يف التنوير 
والعقالنية واملدنية والتعددية واملواطنة، مع فتح مسارات جديدة للتقدم، واالنتقال إىل آفاق جديدة يف حركة التاريخ العاملي . فالجامعة إذا كانت عند إنشائها يف »عرص 
جامعة الجيل األول«، تقوم عىل التعليم ونقل املعلومات واملعارف، وجامعة الجيل الثاين تقوم عىل الجمع بني التعليم والبحث العلمي، فإن هدفها اآلن هو الدخول يف 
عرص »جامعة الجيل الثالث« التي تجمع بني  التعليم والبحث العلمي واستغالل وتوظيف املعرفة يف التنمية الشاملة للدولة الوطنية بوصفها تنمية ثقافية وعلمية 
واقتصادية واجتامعية، تنمية للعقول واملوارد والدولة واملجتمع والفرد؛ حيث تسعى إىل إنتاج قيمة ُمضافة لالقتصاد، والتوسع يف التخصصات البينية، وتنمية فكر ريادة 
األعامل وإدارة املرشوعات وعدم االكتفاء بإنتاج موظفني وعلامء، بل العمل عىل تخريج رواد أعامل، والتحول نحو وضع املراكز البحثية والخدمية أعىل قامئة األولويات، 

والتحول نحو اإلدارة الالمركزية وحوكمة اإلدارة األكادميية واألخالق العاملية وأخالقيات األعامل، وغريها من متطلبات عرص الحداثة والتنوير والتقدم.

ويف هذا السياق البد من تأكيد مجموعة من املبادئ التي تحكم هوية الجامعة وتحدد مسارات عملها، وهي :

1 - جامعة القاهرة مدنية، عقالنية، والحرية مكون أصيل من مكوناتها، مع تأكيد حق االختالف، وتنوع الفكر الخالق يف إطار الدولة الوطنية. ومن ثم عدم 
التعصب لتيار ضد تيار، فالجامعة بيت للمرصيني جميعا.

2 - تأكيد هوية مرص املستنرية القامئة عىل قيم التعايش وتقبل اآلخر؛ خصوصا أن الجامعة رشيك يف صياغة هذه الهوية.

3 - تحديد مفهوم التنوير بوصفه مامرسة عقالنية تقرتن بالجرأة عىل استخدام التفكري العقالين النقدي باملعنى الحدايث؛ فالتنوير هو التفكري العقيل بشجاعة ودون وصاية.

4 - تكوين خطاب ثقايف وديني جديد يعتمد عىل التأويالت العقالنية املتعددة والقراءة العلمية للنصوص الدينية بوصفها البديل عن التفسري الواحد املغلق ووهم 
امتالك الحقيقة املطلقة.

5 - تأسيس تيار عقالين عريب مقاوم لإلرهاب والتطرف والرجعية واألصوليات الجامدة التى تدعو إىل إبطال إعامل العقل ىف فهم الواقع أو يف فهم النصوص الدينية.

6 - االنفتاح عىل تجارب التنوير األخرى والتيارات العاملية وتاريخ األفكار والفنون وتنوع مصادر املعلومات والتمكني التكنولوجي لكافة عنارص الجامعة من منظور 
املصلحة القومية .

7 - بناء نسق فكري ومعريف مفتوح ومتحرر ومتطور يف مواجهة النسق الفكري املغلق واملتشدد والجامد، يقوم عىل التفكري اإلبداعي الخالق، واستدعاء الوعي 
النقدي التحلييل بعيداً عن القوالب الجاهزة التي تعيق اإلبداع والتطور، وضد العقل السلبي القائم عىل الحفظ والتلقني والتسليم بالحقيقة الواحدة التى ال تقبل التغيري. 

8 - تكوين الشخصية القادرة عىل العمل الفكري الخالق والسيايس املتجدد واإلداري املحرتف، وهذه مهمة العملية التعليمية واألنشطة اإلبداعية؛ ألن التعليم  هو 
العامل األكرث تأثرياً يف معادلة بناء الشخصية اإلنسانية متوازنة األركان: روحاً وجسداً ووجداناً ونفساً تحت قيادة عقل واع يقود ويوجه.

9 - بناء بيئة تعليمية تحفز روح االكتشاف واإلبداع والحرية األكادميية، وتعمل عىل القضاء عىل التعليم املولد لإلرهاب عرب مناهج الحفظ والتلقني التي تصنع 
عقوال جامدة، مع تطوير املحتوي التعليمي الذي يتواكب مع دفع الباحثني والطالب إىل مستويات جديدة من التعلم والخروج بهم من حدود  املقرر إىل سعة البحث 

العلمي الخالق.

املولد  الحوار  »فن  وتأكيد  للمشكالت،  والعميل  العلمي  والحل  التحلييل  والفكر  التجريبية  واألساليب  العقلية  املناهج  عىل  القامئة  التعليم  طرائق  اتباع   -  10
للحقيقة«؛ مام ينشأ عنه  تكوين عقول منهجية مفتوحة، مع القدرة عيل اتخاذ املواقف وطرح اآلراء الجديدة، وتخريج شخصية حرة واعية قادرة عىل أن تفكر وتوازن 

وتنقد وتختار وتبتكر.

11 - إعادة تطوير أساليب التقويم واالمتحانات لتخترب املهارات، وطرائق التفكري، ومخرجات التعليم عىل  أساس »النتائج«، بدال من الرتكيز فقط عىل عملية 
التعليم والحفظ التي تعد األســاس الخصـب لتكوين عقول مغلقة ال تفكر، ومن ثم يستطيع أن يوظفها بسهولة صانعو اإلرهـاب الذين يلعبــون لعبة »السمع والطاعة« 

من أجل حياة بعينها يفرضونها عىل الجميع!

12 - العمل عىل تغيري منط الحياة نحـو التحضـر مبعنـاه الشـامل، وترســيخ أخــالق التقدم، وتغيري منظومة القيم الحاكمة للسلوك.
 13 - عدم التمييز عىل أساس ديني أو عرقي أو اجتامعي أو سيايس أو غريه من أسس التمييز التي تتعارض مع فكرة املواطنة، فالجميع محكوم مببدأ املواطنة، 
والجميع سواء أمام القانون، والكل متساوون بوصفهم مواطنني، والدميوقراطية أكرب ضامن للسالم االجتامعي، وهي األسلوب األمثــل يف إدارة الخالف بني الجميع يف إطار 

الدولة الوطنية. وال ميكن أن تحقق الدميوقراطية أغراضها دون نبذ العنف واإلرهاب والتطرف وتفكيك األصوليات املغلقة.
 14 - اكتشاف املواهب وفتح املسارات اإلبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافيـــة أو الرياضية أو غريها، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطاليب حتى يصل 

الطالب إىل قيم املعايشة والتنوير. وال يتحقق ذلك بندوات أو حفالت معدودة، وإمنا بخلق حالة من الزخم الثقايف والتنويري والوعي الحقيقي ال الوعي الزائف .


