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  الجامعة المصریة: مائة سنة من النضال واالستنارة

  عرض: أمنیة طالل

ة  ة الحدیث اء الدول ي بن ة ف ر الزوای ل حج یم العالي وتمث واه التعل ر ن ي تعتب تحتفل مصر ھذه األیام بمئویة الجامعة الت
  بمختلف مكوناتھا االقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة والثقافیة.

ن  2003التي تكونت عام » وعة العمل من أجل استقالل الجامعاتمجم«ورأت  دفاع ع من الجامعیین الذین یعنیھم ال
ن حادث استقالة  ع واتخذت م ث العلمي وقضایا المجتم یم والبح ة التعل استقالل الجامعات حتي تمضي قدماً في خدم

ي  ي  1932مارس  9أحمد لطفي السید رئیس الجامعة المصریة ف ة احتجاجاً عل ي وظیف دكتور طھ حسین إل ل ال نق
م صفوة الجامعیین المصریین رأت أن  9خارج الجامعة رمزاً لھا فعرفت بجماعة ( ي تض مارس) ھذه المجموعة الت

وان  2007تحتفل بالمئویة احتفاال یلیق بالحدث، فشكلت لجنة في سبتمبر  ت عن اً تح درت كتاب العداد للمناسبة وأص
  ».مائة عام من النضال الجامعي -الجامعة المصریة والمجتمع «

الج دور  ة، ویع ي النھضة الوطنی ة ف یبرز ھذا الكتاب دور النخبة الوطنیة في تأسیس الجامعة باعتبارھا حجر الزاوی
ي  اء الضوء عل ة وإلق ة اإلكادیمی رز قضایا الحری دیم أب ع تق ة م الجامعة والجامعیین في القضایا االجتماعیة والوطنی

  ھذا السیاق. نشاط المجموعة في

  رغبة قومیة

ل » عبدالمنعم ابراھیم الجمیعي«وتحدث د.  ن ك حول األصل التاریخي لفكرة انشاء جامعة مصریة یطلق فیھا الفكر م
ي  ا ف اء بھ البالد واالرتق ن النھوض ب ي یمك رائھم حت ائھم وفق ع اغنی ات المجتم قید وتقدم كل انواع المعرفة لكل طبق

ثة، حتي یتعلم أفراد الشعب معني الحریة واالستقالل، خاصة ان استقالل الفكر وتكوین سلك المدنیة والحضارة الحدی
ة  ف األم ل طوائ جیل واسع االفق ال یتم إال بالتعلیم والتثقیف. وأشار د. عبدالمنعم إلي أن الجامعة انشئت بمساھمة ك

  افتتحت الجامعة رسمیاً. 1908دیسمبر  21علي مختلف اجناسھم وادیانھم. وفي 

ورة » رؤوف عباس«بینما تحدث د.  ي ث ة البارز ف الب الجامع ي دور ط ر االجتماعي مشیراً إل ة والتغی حول الجامع
وي  1919 ا دور الق رز فیھ ة ب ة ھام رات إجتماعی ري تغی ع المص ھد المجتم ث ش ي حی راع السیاس رة الص وغم

ة الت» االجتماعیة، وأكد عباس ع عجل ان علي دور الجامعة كمؤسسة علمیة في دف ي مصر وما ك اعي ف ر االجتم غیی
  لطالبھا من مواقف تجاه حركة التغیر االجتماعي وفتح الطریق أمام المرأة للمساھمة في خدمة بالدھا.

  خبرات نضالیة

ھ  محت ب ا س دود م ي ح وطني ف ل ال ي العم ة ف دریس بالجامع ة الت اء ھیئ اركة اعض ي دور ومش اس إل ل عب وانتق
امعة طالب واساتذة یحملون معھم خبرات النضال الوطني من خالل انضمام بعض أوضاعھم الوظیفیة فجاء إلي الج

  المدارس العلیا وبصفة خاصة طلبة الحقوق الذین كانوا انشط العناصر الطالبیة في العمل السیاسي الوطني.
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ة شخ» عباس«وعن استقالل الجامعة أكد  صیة ان الرعیل األول من مؤسسي الجامعة حرص علي أن تكون للجامع
ت » وقانونیة» «معنویة« عة فجعل ة واس ھا بسلطات إداری وان تدیر أموالھا بنفسھا، غیر أن الحكومة احتفظت لنفس

ن  من وزیر المعارف رئیسا للجامعة ولھ الحق في ترشیح من یعین مدیراً لھا وحق تعیین اعضاء ھیئة التدریس، وم
  كانت قضیة استقالل الجامعة قضیة مثارة علي مر تاریخھا.ثم 

عي المجموعة » أحمد االھواني«ومن جانبھ تعرض د.  ث تس الح حی ات دعم االص ة وامكانی ة استقالل الجامع لحرك
ات، والمادتین  18الي تفعیل المادة  الن  48،و 47من الدستور التي تضمن استقالل الجامع ین تكف ن الدستور اللت م

  الرأي والتعبیر والبحث العلمي واالبداع.حریة 

ین  ة للتفاعل ب ة وتسعي ھذه الرؤی ب الثقافی ي تعتمدھا النخ دم الت كما قدم االھواني رؤیة نقدیة لمفاھیم التغییر والتق
  عالم الثقافة والفكر وبین السیاسة والفعل السیاسي.

  الحرب االكادیمیة

ل مارس ال 9عن حركة » محمد أبوالغار«وتحدث د.  اءة سیاسیة والعم ن أي عب د ع تي كان ھدفھا االساسي أن تبع
  فقط لتحقیق استقالل الجامعة والحفاظ علي الحریة االكادیمیة.

فة  ري بص وعرض د. أبوالغار ألھم انشطة الجماعة ومنھا توعیة المجتمع االكادیمي بصفة خاصة والمجتمع المص
لجامعات المصریة. أیضاً جمع المعلومات من االعتداءات من ادارة عامة بحجم االنتھاكات للحریات االكادیمیة داخل ا

الي  یم الع ر التعل ي وزی ات إل الب، وإرسال خطاب دریس أو الط ة الت ي اعضاء ھیئ ع عل ي تق ن الت الجامعة أو من األم
ة أكادیم ات احتجاجی ة، تنظیم وقف ات االكادیمی اك أي منھم للحری ة انتھ وم ورؤساء الجامعات والعمداء في حال ة یق ی

  بھا اعضاء ھیئة التدریس في حالة انتھاك الحریات االكادیمیة.

ة  وأخیراً قیام المجموعة بعمل دراسات خاصة بإصالح التعلیم والبحث العلمي وتطویر طرق التدریس ودراسات نقدی
  لبعض اللوائح والقوانین الجامعیة.

اط  9لي لمعوقات انضمام غالبیة الجامعیین إ» أبوالغار«كما تعرض د.  أي نش ة العظمي ب مارس وعدم اھتمام الغالبی
ار«ثقافي أو أكادیمي أو حتي محاولة إصالح االحوال الجامعیة. وتعرض  ي أن  9لمستقبل » أبوالغ مارس مشیراً إل

وة ضد  9المنضمین ال یملثون أعدادا ضخمة إال ان  ل ق ف بك مارس لھا وزن كبیر في المجتمع ولھذا فالمجموعة تق
اب  ھ االرھ اب تمارس ھ أي ارھ ي وج اً ف ف ایض ة، وتق ي الجامع ن ف ق االم ن طری ة ع ھ الدول ذي تمارس دید ال الش

  جماعات ضغط في أي اتجاه ضد الطلبة واالساتذة.

  الدیمقراطیة أوالً 

ن  2003وعرض الكتاب الوثائق التي أصدرتھا الجماعة منذ تأسیسھا في  ي تحدثت ع م الشھادات الت كما عرف ألھ
ة رشید، ود. سعید النشائي، ود. أحمد  1981ر أحداث سبتمب ادر فرجاني، ود. أمین وقبص د. فوزي منصور، ود. ن

ي  ة حدیثھم عل ي نھای دوا ف یھم وتفاصیل ما حدث. وأك اء القبض عل ة الق اتھم وكیفی ث تحدثوا حول ذكری عامر حی
ا ھ وقیمتھ ن وظیفت دفاع ع ي ال ة ف تاذ الجامع ق اس ن ح دفاع ع اس لل ة كأس ة الدیمقراطی ي ممارس ھ ف ن حق ، وع

ة » سید البحراوي«، ود. »نصر حامد أبوزید«المواطنة. وتحدث د.  ود حری دم وجم عن المصادرات في الجامعة وع
احثین والدارسین لمصادرة رسائل  ن الب ر م رف الكثی ث تع ة حی دم استقاللیة الجامع ي ع د عل للفكر والرأي مما یؤك

  ماجیستیر دكتوراه خاصة بھم.
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