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بعد إحالت أستاذ جامعي بالمنيا للتحقيق بسبب المحتىي األكاديمي لمنهجه
المبادرة المصريت تندد بالقرار وتطالب بضماناث واسعت للبحث العلمي
أداَذ انًجبدسح انًظشٚخ نهحمٕق انشخظٛخ انٕٛو إحبنخ انذكزٕس َٕٚظ خؼش٘ يحًٕد ،األعزبر انًغبػذ ثمغى انذساعبد
اإلعاليٛخ ،نهزحمٛك ٔاعزجؼبدِ يٍ انزذسٚظ ثغجت اػزشاػبد ػذد يٍ ؽالة لغً ٙانهغخ انؼشثٛخ ٔانذساعبد اإلعاليٛخ
ػهٗ انًحزٕٖ انزؼه ًٙٛانزٖ ٚمٕو األعزبر انجبيؼ ٙثزذسٚغّ نهطهجخ ػًٍ يبدح انزبسٚخ اإلعالي.ٙ
ٔلبنذ انًجبدسح انًظشٚخ إٌ يب حذس ٚؼذ اَزٓبكب طبسخب نجًهخ يٍ انحمٕق ٔانحشٚبد ،رأر ٙف ٙيمذيزٓب حشٚبد انفكش
ٔانشأ٘ ٔانزؼجٛش ٔانجحش انؼهً ،ٙكًب ٚزؼبسع يغ اعزمالل انجبيؼبد ٔحشٚخ انجحش انؼهًٓٚٔ ،ٙذس حمٕلب أعبعٛخ رشعخذ
ػجش َؼبل يجزًؼٔ ٙدٔن ٙؽٕٚم.
ٔلبل إعحك إثشاْٛى يغؤٔل يهف حشٚخ انذٔ ٍٚانًؼزمذ" :إٌ اعزجبثخ يغئٕن ٙانجبيؼخ نًطبنت انطهجخ رفزح انجبة ػهٗ
يظشاػ ّٛأل٘ جًبػخ أٔ رٛبس نالحزجبط نشفغ األفكبس انز ٙال رزفك يؼّ ٔانًطبنجخ ثفشع انزفغٛش انغبئذ نذٖ انًحزجٍٛ
ػهٗ انكم ،يًب ٚضٚذ يٍ االَشمبق ف ٙانًجزًغ ٔٚؼًك يٍ يخبؽش انزحٕل نالعزجذاد انذ ُٙٚانز٘ ٚؼٛذ لشاءح انزبسٚخ
ٔفمب نألْٕاء ٔٚحجش ػهٗ لشاءح انحبػش ثًٕػٕػٛخ ٔيظذالٛخ".
ٚزكش أٌ انحبدس ٚجش٘ ف ٙعٛبق رظبػذ انٓجٕو ػهٗ انشٛؼخ ٔانفكش انشٛؼ ٙخالل انفزشح األخٛشح ،خظٕطب يٍ لٛبداد
األصْش ٔانًؤعغبد انزبثؼخ نّٔ .كبٌ األصْش لذ شكم نجُخ خبطخ نًٕاجٓخ يب أعًبِ ثـ "انًذ انشٛؼ ٙف ٙيظش"
كًب ؽجغ ٔٔصع كزبة "انخطٕؽ انؼشٚؼخ نذ ٍٚانشٛؼخ" نًحت انذ ٍٚانخطٛت يغ يجهخ انذػٕح انظبدسح ػُّ ف ٙأكزٕثش
انًبػ ٙنًٓبجًخ انشٛؼخ.
ٔؽبنجذ انًجبدسح انًظشٚخ ثئنغبء لشاس ػًٛذ كهٛخ اٜداة ثجبيؼخ انًُٛب ثبعزجؼبد دَٕٚ .ظ خؼش٘ يٍ انزذسٚظٔ ،ػٕدرّ
نهمٛبو ثذٔسِ ف ٙانجبيؼخٔ .كزنك ؽبنجذ انًجبدسح انًظشٚخ انهجُخ انزأعٛغٛخ نهذعزٕس ثٕػغ انؼًبَبد انكبفٛخ نحشٚخ
انجحش انؼهً ٙثًب ٚؼًٍ انًغبًْخ انفؼبنخ ف ٙانًؼشفخ اإلَغبَٛخٔ ،أكذد أٌ فشع لٕٛد ػهٗ حشٚخ انجحش انؼهً ٙلذ
رفزح ثبثب خهفٛب نؼٕدح لؼبٚب انحغجخ ػذ أطحبة انشأ٘ ٔأعبرزح انجبيؼبد.
خهفٛخ
َٕفًجش ٔلفخ احزجبجٛخ أيبو انكهٛخ ،ؽبنجٕا َ7ظى ؽالة كهٛخ اٜداة ثمغً ٙانهغخ انؼشثٛخ ٔانذاسعبد اإلعاليٛخ األسثؼبء
خالنٓب ثطشد دَٕٚ .ظ خؼش٘ يحًٕد يٍ انجبيؼخٔ ،سدد انطهجخ ْزبفبد يُبطشح نهشعٕلٔ ،لذيٕا يزكشح نؼًٛذ انكهٛخ
ثًب أعًِٕ لٛبو انذكزٕس انًشكٕ ػذِ ثُشش انزشٛغ ٔاإلعبءح نهظحبثخ ٔانغٛذح ػبئشخ ثًحبػشارّ ٔيزكشارّ ْٕٔ ،األيش
انز٘ ُٚكشِ رًبيب انذكزٕس خؼش٘.
ٔلذ اػزشع انطالة ػهٗ ثؼغ أجضاء يٍ كزبة انذكزٕس َٕٚظ خؼش٘ "دساعبد ف ٙربسٚخ انذٔل انؼشثٛخ"ٔ ،انزٖ
كبٌ ٚذسط خالل انؼبو انًبػٔ ،ٙنى ٚزى رٕصٚؼّ ػهٗ انطهجخ ْزا انؼبؤ .يٍ أثشص انُمبؽ انز ٙاػزشع ػهٓٛب انطهجخ:
يؼشكخ انجًم ف ٙانزبسٚخ اإلعالئ ،ٙانز ٙلبيذ ث ٍٛػه ٙثٍ أثٗ ؽبنت ٔيؼبٔٚخ ثٍ أث ٙعفٛبٌ،
ٔكبَذ أعبط لٛبو انذٔنخ األيٕٚخ حٛش رُبٔل األعزبر انجبيؼ ٙيؤٚذ٘ يؼبٔٚخٔ ،كبَذ يُٓى انغٛذح
ػبئشخ ٔؽهحخ ٔانضثٛشٔ .لبل إٌ ػذد يٍ انًؤسخ ٍٛيٍ يشاجغ ٔكزت يٕصمخ لبنذ إٌ انغٛذح ػبئشخ
كبَذ رؤد٘ ػًشح ف ٙيكخ ٔلذ يمزم ػضًبٌ ثٍ ػفبٌٔ ،ػُذيب ػبدد نهًذُٚخ عبسػذ ثبرٓبو ػهٙ
اثٍ أث ٙؽبنت ألَّ كبٌ نّ يٕلف يٍ حبدصخ اإلفك.
أٌ انشعٕل فشم ف ٙسحهزّ نهطبئف ْٕٔ ،يب ال ٚظح ششػب يٍ ٔجّ َظش انًحزج- .ٍٛ

-

أٌ ثؼغ انظحبثخ غؼجٕا يٍ لٛبو ػضًبٌ ثٍ ػفبٌ ثجًغ انمشآٌ ف ٙيظحف ٔاحذٔ ،يُٓى انظحبثٙ
ػجذ هللا ثٍ يغؼٕد ٔانز٘ اػزجشِٔ خشٔجب ػٍ انذ.ٍٚ
ثًُٛب َفٗ انذكزٕس َٕٚظ خؼش٘ ف ٙإفبدرّ نهًجبدسح انًظشٚخ لٛبيّ ثبإلعبءح نهشعٕل ٔانظحبثخ أٔ لٛبيّ ثُشش انزشٛغ،
ثزذسٚظ يبدح انزبسٚخ اإلعالي ٙنطالة لغً ٙانهغخ انؼشثٛخ ٔانزبسٚخ 2001يؤكذاً أَّ ٚزجغ انًزْت انغُٚٔ ،ٙمٕو يُز ػبو
ٔانذساعبد اإلعاليٛخ ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ انًُٛبٔ ،أٌ رخظظّ ٚزُبٔل صالس يشاحم يٍ انزبسٚخ اإلعالي :ٙدٔنخ انُج،ٙ
ٔدٔنخ انخهفبء انشاشذٔ ،ٍٚانذٔنخ األيٕٚخ.

-

ٔأػبف أَّ اعزُذ إنٗ يشاجغ ػهًٛخ لٕٚخ يُٓب كزبة انطجش٘ ْٕٔ يفغش نهمشآٌ لجم أٌ ٚكٌٕ كبرجب نهزبسٚخ .كًب ٔػح
أٌ انطهجخ ٚشٚذٌٔ رغٛٛش انزبسٚخ ٔإَكبس انحمبئك ٔرحذٚذ انًبدح انؼهًٛخ ٔفمب ألْٕائٓى ٔيب ٚزفك يغ أفكبسْىٔ ،يشٛشاً
أكزٕثش 25إنٗ ٔجٕد دٔس ألعزبر جبيؼٚ ٙغؼٗ نشغم يُظت ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ْٕٔ ،يُظت شبغش يُز
انًبػ ،ٙف ٙإصبسح انطهجخ العزغالل انٕالؼخ نظبنحّٔ .أػبف أٌ سئٛظ جبيؼخ انًُٛب ٔػًٛذ كهٛخ اٜداة خؼؼب نًطبنت
انطهجخ ،نزغك ٍٛاألٔػبع ٔرٓذئزٓب فمؾ.
كًب لشس انذكزٕس يحًذ أحًذ ششٚف سئٛظ جبيؼخ انًُٛب—ٔفمب نًب َششِ انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙانشعً ٙنجبيؼخ انًُٛب—فٙ
َٕفًجش انجبس٘ ثزشكٛم نجُخ نفحض كزبة يبدح انزبسٚخ انخبص ثبنفشلخ انضبَٛخ ثبنذساعبد اإلعاليٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ 8
ٔ ،انزٚ ٙمٕو ثزذسٚغٓب انذكزٕس َٕٚظ خؼش٘ أعزبر انزبسٚخٔ ،رنك نفحض يب ثّ يٍ يؼهٕيبد ػهًٛخ ٔربسٚخٛخ ٔيب
إرا كبَذ خبسجخ ػٍ انمٕاػذ ٔاألطٕل انًزؼبسف ػهٓٛب ف ٙانزذسٚظ انجبيؼٔ ،ٙرنك أٚؼب اعزجبثخ نًطبنت ػذد يٍ
انطهجخ ٔأعبرزح انكهٛخ.
َٔظى ؽهجخ لغى انزبسٚخ ثكهٛخ اٜداة انٕٛو ٔلفخ احزجبجٛخ أيبو يكزت ػًٛذ انكهٛخ ٚطبنجٌٕ فٓٛب ثبعزجؼبد األعزبر انجبيؼٙ
يٍ رذسٚظ يبدح "َظٕص ربسٚخٛخ" نهفشلخ انضبَٛخ ثحجخ لٛبيّ ثبإلعبءح نهشعٕل انؼبو انًبػٔ ،ٙرنك ثبنشغى يٍ أٌ
انًبدح ال رزؼًٍ يحزٕٖ دُٛٚب ٔرشكض ػهٗ انفزٕحبد اإلعاليٛخ نجالد انُٓذ ٔاألَذنظ.
ٔلذ أثهغ انذكزٕس َٕٚظ خؼش٘ رهٛفَٕٛب ثئحبنزّ نهزحمٛكٔ ،يُؼّ يٍ انزذسٚظ ف ٙيخزهف ألغبو كهٛخ اٜداة لجم إرًبو
انزحمٛك يؼّٔ ،ثبنًخبنفخ نمبٌَٕ رُظٛى انجبيؼبد انز٘ ال ٚزٛح إلداسح انجبيؼخ رٕلٛغ انجضاء دٌٔ اَزٓبء انزحمٛمبد يغ
ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

