االستثمار يف اجلامعات األهلية خارج املدن الرئيسية
دوافعه و معوقاته .
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و الصالة و السالم على أشرف املرسلني نبينا حممد و على آله
و صحبة أمجعني .
تتطرق الورقة عن دوافع وتحديات الاستثمار في الجامعات ألاهلية خارج املدن الرئيسية وحيث
أن الدوافع واضحة إلى حد كبير ومدعومه حكوميا واجتماعيا وسياسيا وشعبيا تبقى العوائق
هي التحدي الرئيس لقيام هذا املشاريع .وبدون الالتفات لهذه املعوقات والتعامل معها سيبقى
إنشاء هذه الجامعات حلما جميال غير قابل للتطبيق  .يقوم الدكتور خالد الراجحي وبحكم
خبرته وإشرافه على مدى خمس سنوات على إنشاء جامعة سليمان الراجحي منذ أن كانت
فكره حتى تم بدأ الدراسة بها بعرض تحليلي لهذه العوائق ومحاولة إيجاد حلول عملية
ومنطقيه لها .

للحديث عن دوافع و معوقات إنشاء

اجلامعات األهلية خارج املدن

الرئيسية  ،احتاج إىل تقسيم املوضوع إىل جزأيني :
 أوال  :الدوافع ً .
 ثانياً  :املعوقات .
و حقيقةً عند التفكري بالدوافع وجدت أنه من األنسب أن ال أطيل يف الدوافع
حيث أنها واضحة للعيان  ،و لكن ال مينع من ذكرها سريعاً و بدون إطالة حتى
يتم التأكيد عليها .
 .1إيقاف اهلجرة إىل املدن الرئيسية و تأثري ذلك السليب على اخلدمات
( األمن – الكهرباء – املاء  ...إخل ) .
 .2سهولة احلصول على أرض كبرية إلنشاء مدن جامعية .
 .3اخنفاض تكاليف األراضي .
 .4التوجه احلكومي إلنشاء الصروح العلمية خارج املدن الرئيسية .
 .5االلتزام املناطقي من قبل أهل بالدعم املعنوي و اللوجسيت .
 .6االتساق مع القيم يف اجملتمع و خاصة مبا خيص تعليم الفتيات .

وهناك دوافع أخرى ال ميكن اليتسع املقام لذكرها  ،و أرجوا أن تسمحوا لي
اآلن أن أركز على العوائق ألهميتها القصوى و سأقوم بصياغتها بأسلوب بناء
قدر املستطاع ألن الغرض من ذكرها هو اإلشارة إليها  ،وليتم التعامل معها و
تداركها  .وخري دليل رغبة الوزارة ملعاجلة هذه العوائق  ،وجود وكيل الوزارة
الدكتور الفاضل  /حممد العوهلي يف هذه اجللسة .
سيتم تقسيم العوائق إىل أربع فئات و هي :
 عوائق نظامية
 عوائق مالية
 عوائق اخلدمات
 عوائق الكوادر
 أوالً  :العوائق النظامية :
بالرغم على أن اململكة العربية السعودية قارة إال أن إجياد أرض لبناء حرم جامعي
يبقى مشكلة  ،ليس يف توفر األراضي و لكن يف االشكاالت النظامية للحصول
عليها  ،و فقط لالستشهاد استغرق احلصول على أرض جلامعة سليمان
الراجحي أكثر من عام مما عطل مجيع اخلطط بنفس املدة .

 لذلك جيب أن تقوم وزارة التعليم العالي باحلصول على أراضي حكومية
خمصصة لبناء اجلامعات على أن تؤجر بدون على اجلامعات األهلية متليك املطبقة
لالشرتاطات .
 الرتاخيص اخلاصة باجلامعة ابتداءاً من الرتخيص للجامعة  ،مروراً بالدفاع
املدني و البلديات فهي عملية مضنية و معقدة و حمبطة جبميع املقاييس .
 لذلك جيب أن يتم تسهيل احلصول على الرتاخيص حبيث يتم التشجيع يف
االستثمار يف هذا القطاع اهلام  ،خاصة وأن هذا القطاع من أصعب القطاعات
رحبيةً  ،هذا إن كان مرحباً أصالً .
 ثانيا  :العوائق املالية :
 كما ذُكر سابقاً بأن االستثمار يف التعليم هو من أصعب أنواع االستثمار و هو
يف الغالب إما طويل املدى يف الربح  ،أو غري مربحٍ أصالً  ،فلذلك هناك صعوبة
يف احلصول على التمويل من البنوك التجارية  ،نظراً لعدم قناعة البنوك يف رحبية
القطاع .
 لذلك اقرتح أن يتم إنشاء بنك حكومي تعليمي لتمويل مشاريع التعليم العالي
وبذلك يتوفر التمويل  ،وكذلك يقلل التكلفة  ،وأيضاً يرفع من مستوى
االستثمار يف التعليم على فرضية أن هذا البنك سيمنح القرض على أساس
مستوى تعليمي متميز مثال على ذلك صندوق التنمية الصناعي .

 كذلك من العوائق املالية أن اشرتاطات الوزارة عالية جداً بل هي أعلى مما
يطبق يف اجلامعات احلكومية  ،وتشرتط الوزارة تطبيق كل هذه االشرتاطات قبل
الشروع يف التعليم  ،وبالتالي يتم ارتفاع التكلفة االبتدائية و ينعكس ذلك على
الرغبة و القدرة على االستثمار يف التعليم .
 ثالثاً  :العوائق اخلدماتية :
 عند إنشاء أحد الصروح العلمية يف أحد املدن الغري رئيسية يبقى على عاتق
املشروع توفري مجيع اخلدمات و بتكلفة أعلى  ،مثال لعدم وجود الكهرباء يف
املوقع يتطلب من املستثمر أن يقوم بدفع كلفة شبك املشروع بشبكة الكهرباء مثاالً
على ذلك عند قيام جامعة سليمان الراجحي بطلب توصيل الكهرباء  ،طُلِب من
اجلامعة بدفع مبلغ  141مليون ريال كتكلفة  ،وبعد مداوالت مت ختفيضه إىل
نصف املبلغ  ،وقد من يكون من االجداء للمشروع إنشاء حمطة خاصة عن
توصيل الكهرباء  ،و هذا ينطبق أيضاً على االتصاالت و املكتبات و السكن و
خالفه .
علمًا أن يفرتض أن متنح هذه املشاريع دعمًا إضافياً بتقليل تكلفة اخلدمات عليها .

 رابعاً  :عوائق الكوادر :
يظل توفري الكوادر املتميزة هلذه الصروح العلمية هو أكرب مشكلة تواجه هذه
اجلامعات  ،حيث أن توفري الكوادر العلمية عاملياً فيها شح كبري  ،فمن باب أوىل
أن تكون املشكلة أكرب يف املناطق الغري رئيسية  ،و ملعاجلة هذه اإلشكالية اقرتح :
- 1احلكمة ضالة املؤمن " السعودة يف التعليم " .
- 2تسهيل االجراءات .
- 3ضبط النوعية بدالً من حتديد نسب السعودة .
- 4ضبط العلمية التعليمية  ،جيب ان يكون من املخرجات و ليس املدخالت .
- 5دور دُوُر العلم هو نقل احلضارات و اخلربات و ليس العلم اجملرد  ،فالعلم
اجملرد موجود يف الكتب .

