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 أیضاً  األمریكیة والجامعة.. 
 

 النجا أبو شیرین.د   :بقلم
٢٠٠٧/ ١١/ ٧  
 

 عام، بشكل األمریكیة السیاسة معاییر عن تختلف أن یجب ال -المدینة وسط في كانت ولو حتي- األمریكیة الجامعة معاییر أن یبدو
 فیما-  تھدف الحملة أن وزوجتھ بوش أعلن طالبان، أدیبلت أفغانستان -سحق قل بل- غزو األمریكیة المتحدة الوالیات اعتزمت فحین
 أو أسبوع ومنذ ذلك، علي للتدلیل الطالباني النسائي الزى واستخدم الحضارة، خارج عصور في العیش من النساء تحریر إلي -تھدف
 .الصور في مشابھاً  زیاً  یرتدین اللواتي السعودیات النساء مع تجلس بوش لورا السیدة كانت أكثر

 
 بالقاھرة األمریكیة الجامعة إدارة بدأت أیضاً  سنوات عدة منذ. المنظومة ھذه قبولھا رمزیاً  لتعلن إیشارب بارتداء قامت إنھا بل 

 شبھ ومشكلة التاریخ، بقسم »محمد« رودنسون مكسیم كتاب مشكلة فوقعت. الطالب بعض أثارھا التي الرقابة أشكال لبعض تستجیب
 من كجزء بتدریسھا تقوم محرز سامیة الدكتورة وكانت »الحافي الخبز« وعنوانھا شكري محمد المغربي للكاتب الذاتیة السیرة

... رفعت ألیفة الراحلة للكاتبة قصیرة قصة قراءة علي المقال كتابة تعلم قسم في الطالب أحد اعترض بكثیر ذلك وقبل المنھج،
 .وھكذا

 
 أساس ھم الطالب كان المجتمع، ھذا عن یعبرون والطالب المجتمع قالیدت مراعاة وجوب ھي إجراءات أي اتخاذ حجة كانت 

 أن البد الصھیونیة األكادیمیة المؤسسات مقاطعة مسألة في الطالب رأي أخذ حالة في ولكن الرقابة، أشكال إنتاج إعادة في المنطق
 كان الطالب أن حین في األساتذة، مجلس جتماعا في الرأي إبداء حقھم من لیس الطالب بأن المسؤولون یصرح عندھا األمر، یختلف

 !! محرز سامیة الدكتورة األستاذة منھج علي واالعتراض بشكاوي التقدم حقھم من
 
 شمس وعین القاھرة جامعة أخبار بجانب الصحف من األولي الصفحة األمریكیة الجامعة أخبار تتصدر أن إذن الغریب من یعد لم

 الرأي وحریة األفكار حصار في یتجلى للطالب األمریكیة الجامعة حصار أن األمر في ما كل األمني، الحصار في والمنوفیة
 . األمني الحصار عن كثیراً  یختلف ال ما وھو والتعبیر

 
 عن یعبر أن األقل علي حقھ فمن متمیزة تعلیمیة خدمة علي الحصول أجل من طائلة أمواالً  یدفع األمریكیة الجامعة طالب كان وإذا
 األمر تعلق إذا خاصة التعلیمیة، السیاسة في رأیھ یبدي أن الجامعة علي الطالب حق من التطبیع، أشكال لكل رفضھ ویعلن رأیھ

قد الذي االجتماع في الكالم من الطالب منع حجة كانت وإذا اإلسرائیلي، التواجد بأشكال  لألساتذة اجتماع أنھ الماضي األربعاء یوم عُ
 .لھم خاص تماعاج عقد الممكن من فإنھ

 
 البرید علي تلقیت وقد یحدث، لما واإلدراك بالوعي المتسلحین الطالب بعض بین انزعاج إلي الفكري القمع ھذا أدي عموماً 

 :كاملة الرسالة وأنشر األمریكیة، بالجامعة االجتماع قسم في الرابعة بالفرقة وھو اللوزي أحمد الطالب من رسالة اإللكتروني
 

 :األمریكیة الجامعة طلبة ظورمن من التطبیع
 

 یرفضون الذین بین األساتذة اتخذھا التي المواقف ونقلت األمریكیة الجامعة في التطبیع موضوع »الیوم المصري« تناولت أن سبق
 الدراسة بین الفصل یریدون وآخرین اإلسرائیلیة الدولة لسیاسات رفضھم عن كتعبیر اإلسرائیلي األكادیمي الوسط مع التعامل

 في كونھا رغم سیاسیة مواقف تتخذ األمریكیة الجامعة أن یعني سیاساتھا بسبب إسرائیل مع التعامل رفض أن ویرون والسیاسة
 .سیاسي اتجاه أو حكومة أي عن مستقلة مؤسسة األساس

 
 لألساتذة مخصص أنھ إلي راً نظ بالمصادفة االجتماع عن سمعوا الذین الطلبة من صغیرة مجموعة سوي األساتذة اجتماع یحضر لم

 اجتماع ھناك یكن لم.. آرائنا عن بالتعبیر الجلسة رئیس لنا یسمح لم للكالم الحضور الطالب نحن المتكررة محاوالتنا ورغم.. فقط
 ھذا من اجتماع نظم إذا حتى وأنھ ،»مھتمین غیر« الجامعة في الطلبة أغلبیة أن تظن الجامعة إدارة إن حیث للطلبة مخصص مماثل
ً، قلیل عدد سوي یحضر لن النوع  .»مسیسین« غیر یكونوا أن الجامعة إدارة قبل من ویفترض ینتظر الجامعة طلبة ألن وذلك جدا
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 الطلبة إلعطاء األنظمة تلك رؤوس وتدعو واألردن، مصر في الحاكمة األنظمة مع بعالقاتھا تفتخر أخري ناحیة من الجامعة و،لكن
 كوندولیزا« من كل زیارات جانب إلي ھذا بالجامعة، الكبرى إیوارت قاعة في تتم التي محاضراتھم اللخ من مواعظھم من بعضاً 
 .دارفور في بالتدخل ینادون ممن یعد الذي »كلوني جورج« األمریكي والممثل »رایس

 
 وھنا دینیة، أو سیاسیة فمواق تتخذ وال مصر، في ضیفة أنھا علي تصر فالجامعة السیاسیة، الزیارات ھذه كل من الرغم وعلي
 تستخدم ھذه السیاسة في التورط عدم فكرة أن أم السیاسي؟ االتجاه من نوعاً  الحاكمة األنظمة مع العالقات توطید یعتبر ال لماذا: نسأل
 سیاسات ألنھا سیاسیة مواقف أنھا علي النظام سیاسات مع تتعامل ال الجامعة أن والطریف الحاكمة، األنظمة سیاسات لفرض فقط

 .ومقبولة مباحة فھي إذن الحاكم النظام
 

 األساتذة عدد یفوق الطلبة عدد أن أساس علي.. الطلبة بآراء تأخذ األمریكیة الجامعة أن البعض عند الموجودة للصورة نظراً 
 التطبیع موضوع في ایستشارو لم الجامعة طلبة إن أقول أن أحب.. الجامعة إنتاج فخر باعتبارھم یعاملون الذین وھم واإلداریین

 .. وآرائھم بالطلبة الشدید واستھتارھا الجامعة إدارة حرص نتیجة بالطبع ھذا.. للتطبیع تخطط الجامعة أن یعلم ال بعضھم إن بل.. ھذا
 

 أكثر نأ تناست أو تماماً  اإلدارة فنسیت.. شيء كل رغم المجتمع ھذا من جزءاً  نمثل مصریین ومواطنین كطلبة بتاریخنا واستھتارھا
 طلبة وأن.. العراق علي للحرب رفضاً  ٢٠٠١ مارس ٣٠ یوم التحریر انتفاضة في حاضرین كانوا الجامعة من طالب ٣٠٠ من

 تحترم ال أنھا أثبتت التي اإلدارة علي یحسب شيء وھذا.. المدني المجتمع من جزء ألننا مصر قضاة مع وقفوا الجامعة وأساتذة
 .علینا وفرضھا معینة أجندة نفیذبت أكثر مھتمة وإنما.. الطلبة
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