
 

 بيان صادر عن رؤساء الجامعات
 0202ماي  02جىوغ في 

 

ه التي اظتهذفذ سؤظاء الجامعاث و التي وصلذ ئلى خذ الشخم   ئصاء جكشس خمالث الدشٍى

و مً شأهه ضشب صىسة   إلاعإولين مىخخبين وهى أمش ًدىافى مع أبعط القيم الجامعيت  والتهذًذ و الثلب

و خذر خالل العىت الفاسطت و   دأبذ عليه بعض العىاصش اإلاىخميت ئلى هقابت " اجابت"  وقذ  الجامعي

ججييش  عبر الشبكاث الاجخماعيت في شكل  وجم التروٍج له  في أكثر مً مإظعت  العىت الجامعيت الحاليت

ً وسؤظاء ألاقعام اإلاىخخبين و  شس طال أًضا العذًذ مً العمذاء و اإلاذًٍش
ّ
ينمخك ال لش يء ئال ألنهم   ئداٍس

 .عً مطالب الجامعيين  للذفاع   ًخخلفىن معهم في العبل و اإلاىهج اإلاّخبع

ًىم    الىقفت الاخخجاجيت التي هظمذ بجامعت قشطاج خالل وقذ أخز ألامش مىعشجا خطيرا  

خين كشف اإلاخدذر باظم هقابت " ئجابت" عً ميعىب مً العىف اللفظي و  0202ماي  01الجمعت 

باظخعمال التهذًذ و الىعيذ كاشفا عً هظشة دوهيت للمشأة اإلاعإولت و   مكىىها مً الحقذ و الكشاهيت

 اإلاىخخبت في هشم الدعيير الجامعي.

ان عق  ججاوصاث  و أمام خطىسة ما خذر مً ض و الاختراب" وابتزاص اإلاعإولين جذل على ظٍش ليت " الخدٍش

اث و الخعذدًت الىقابيت يهمىا هدً سؤظاء الجامعاث  :أن  اإلاىخخبين باظم الحٍش

  

  كل اإلاعإولين اإلاىخخبين وعلى جضامىىا اإلاطلق مع سئيعت جامعت قشطاج و وشذد على 

 عضمىا مىاصلت الذفاع عً خشمت جامعاجىا بكل الىظائل القاهىهيت

  خ الجامعت الخىوعيت و التي جذل على ظىء وشجب هزه اإلاماسظاث غير اإلاعبىقت في جاٍس

  الخعذدًت الىقابيت  فهم و فشل في جىظيف

  وعبر عً اظديائىا الشذًذ مً خطش جىامي ميعىب العىف اللفظي وما ًمكً أن

ذ التي كاه  مً مكاظب الجامعت العمىميت الخىوعيت  و هيل  ٌعخدبعه مً عىف مادي

ت و الثقافيت    دوما خاضىت للخعليم و الدعيير الذًمقشاطي و الخعذدًت الفكٍش

 ش بأن ؤلاششاف على اإلاإظعاث الجامعيت و حعييرها
ّ
ًقخض ي مً جملت ما ًقخض ي   هزك

ين و الذفاع على مصالح كل مكىهاث ألاظشة الجامعيت عملت و خاصت   )أظاجزة و ئداٍس

ييتأبىائىا الطلبت الزًً هم مدىس الع و اخترام القىاهين و التراجيب  ( مليت الخكٍى

الاجشائيت و أن اهخخاب اإلاعإولين مً طشف صمالئهم ال ٌعني ئعالء مصلحت طشف مً 

 هزه ألاطشاف على خعاب آلاخش.



   هإكذ ئصشاسها على مىاصلت الذفاع عً الجامعت العمىميت و العمل على جدعين اإلاكاهت

ت للجامعي و ا ً و الخأطير و الخقييم للطلبت اإلاادًت و اإلاعىٍى   لنهىض بظشوف الخكٍى

الذفاع  والباخثين و الخصذي لكل أشكال الهشظلت و الضغىطاث التي جماسط إلاىعىا مً

 باإلاهام اإلاىاطت بعهذجىا و القيام   عً جامعاجىا العمىميت

    بىصفها مكعبا وطىيا  هذعى كل ألاطشاف الى  الزود عً الجامعت العمىميت        

ذ  و العمل علىخىل مإظعاتها و هياكلها  والالخفاف جماظكها و ئشعاعها و  مٍض

 . مصذاقيتها  الخصذي للدشكيك في 

 

   أعاله ةاإلازكىس    اإلاماسظاث خطىسة الى لالهدباه والضمالء الضميالث لكل دعىجىا  هجّذد  الخخام وفي  

الى بهم ونهيب الظشفيت  الخجارباث عً الىأي و لها الخصذي لضشوسة و العمىميت الجامعت معخقبل على

 مشضيت. شوفظ  في الطلبت امخداهاث اظخكمال و الجامعيت العىت ئهجاح على العمل 

  

 


