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 تحتفل بعیدھا السادس في جامعة» مارس 9»
القاھرة وتدعو لإلفراج عن األساتذة المحكوم 

  علیھم عسكریاً 
  

  2009مارس 12

 الصاوي أحمد - عبدالمنعم  كتب: دعاء 
 

مؤتمرھا السنوي السادس، أمس األول، بمركز  مارس الستقالل الجامعات 9عقدت حركة 
» استقالل الجامعة«القاھرة، وجعل المؤتمر  جي بجامعةبحوث التنمیة والتخطیط التكنولو

ً ناقشھ الحضور من مثقفي ً أساسیا أعضاء تیارات سیاسیة وأساتذة جامعیین علي  موضوعا
وجورج إسحاق، المنسق العام السابق لحركة كفایة.  رأسھم د. حسام كامل، رئیس جامعة القاھرة

أستاذ التاریخ، ود. عبد الوھاب  - عباسد. رؤوف  وتخلل المؤتمر تأبین كل من الراحلین
أنیس باعتبارھم ھم أبرز أعضاء الحركة من أساتذة  المفكر الكبیر، وعبد العظیم -المسیري

 .الماضي الجامعات الذین رحلوا العام
 

التي ستنظمھا أمام  ودعت الحركة في بیانھا أساتذة الجامعات للمشاركة في الوقفة االحتجاجیة
شھد إضراب أساتذة  مارس الجاري، وھو الیوم ذاتھ الذي 22األثنین  قبة جامعة القاھرة

دعت في بیانھا إلي  الجامعات العام الماضي، إلعالن رفض مشروع ھالل لزیادة الدخول. كما
 -وھم د. عصام حشیش اإلفراج الفوري عن أساتذة الجامعات المحكوم علیھم بأحكام عسكریة،

 - المنوفیة، ود. محمود أبوزید األستاذ بھندسة - د علي بشراألستاذ بھندسة القاھرة، ود. محم
 - الكیمیاء باألزھر، ود. صالح الدسوقي أستاذ -األستاذ بطب القاھرة، ود. عصام عبد المحسن

 .أن یضار أستاذ الجامعة بسبب آرائھ األستاذ بطب األزھر، وأكدت الحركة أنھ ال یجب
المحكمة الدستوریة أن انتھاك حرمة الجامعات  وأكدت المستشارة تھاني الجبالي، نائب رئیس

یعاني من قصور في فھم نصھ. وأعد د. حسام  وأضافت أن مبدأ استقالل الجامعات   مرفوض
بالحزب الوطني، ورقة حول رؤیة الحزب الوطني  رئیس لجنة التعلیم والبحث العلمي -بدراوي

نادر الفرجاني أثناء المؤتمر بأنھ اقتبسھا من إحدي  .لتطویر التعلیم العالي في مصر واتھمھ د
ً ذلك من قبیل سرقة األفكار، ورد د. ھاني الحسیني كتاباتھ دون اإلشارة إلیھا، األستاذ  -معتبرا

ً مما یمكن أن یعده  -بعلوم القاھرة بأن ذلك ال یمكن أن یحدث ألن ورقة بدراوي أقل كثیرا
 وجود المجلس األعلي للجامعات بوضعھ الحالي ألنھ یمثلوقال بدراوي أنھ ال داع ل .الفرجاني

ً في قراراتھا حیث ال یمكن تدریس مادة في ً علي شئون الجامعات ومتحكما ً سافرا أي  تعدیا
المؤتمر ألنھا  جامعة إال إذا وافق علي تدریسھا، وھي العبارات التي قوبلت بسخریة من حضور

اإلسكندریة، إن نظام  عمر السباخي األستاذ بھندسةتناقض رؤیة الحزب الوطني نفسھ. وقال د. 
األعمال، والحزب  الحكم في مصر نظام شمولي یتكون من المؤسسة األمنیة وطبقة رجال

ً تزاوجت أضالعھ، وأن أضعف ھذه األضالع ھو الحزب الوطني،  الوطني، ویشكلون مثلثا
 .كما أن الفساد الحكومي استشري في جمیع األجھزة في مصر«
 

محمد غنیم ورقة عمل حول الجامعات الخاصة واألھلیة، وقال إن قانون تنظیم  .ض دوعر
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ً الجامعات 1972لسنة  49رقم  الجامعات ً ھو سبب انھیار الجامعات، واصفا  المعمول بھ حالیا
ً إلي أن الدول األوروبیة ال یوجد بھا مثل ھذه الجامعات وأشار إلي  .الخاصة بأنھا وباء، مشیرا

األھلیة في مصر،  الجامعة األمریكیة في البحث العلمي كمثال علي وضع الجامعاتقصور دور 
ً حول البحث العلمي ظھرت فیھ جامعة المنصورة  وقال إن المؤتمر اإلسالمي أصدر تقریرا

 في القائمة كإحدي الجامعات المھتمة بالبحث العلمي ولم تظھر الجامعة األمریكیة
 

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=48471&Itemid=33  


