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..  فى مؤتمر الهجرة غير الشرررررررررر يرررر 
: شررررمار مقررررر   ا ر رئيس جامع  بنها

 لى تحقيق  طموحاته بالعمل واإلنتاج 
والهجرة غير الشرررررررررر يررررره حل   نتهى 

 بالسرار

ان الهجرة غير الشرعيه فكرة رئيس جامعة بنها  - السيد يوسف القاضى /قال الدكتور
مرفوضهههههههههه ى دا ينتهى سائبا االسهههههههههراا ىان التكالح عديها ليس م  م هههههههههد ة الو   
ىيعرض البشهههههههههههههههاركي  فيها لدب ا ر التى  نتهى االبوة فى ا يان ك يرة  م كدا ان 
شباا م ر  قاسر عدى   قيق   بو ا ه ىاماله عدى ارض الو    االعبل ىاالنتاج  

 .يدان  ىالهرىا  م  الو  ىليس  بترك  الب

ى الح القاضههههههههههههههى لشههههههههههههههباا الب ههههههههههههههر  الت دى ع  افكار الو ي ه ىالعبل الرى ينى 
ىاسهههههههههههههههتقال موارسما ى اقا ها ل دمة التنبيه عدى ارض م هههههههههههههههر ىالبشهههههههههههههههاركه فى 
البشهههرىعاة القوميه التى  باا  القار الب هههر   اليا  قائا ان الدواا كامل الو ير  

اهههالقواة البسهههههههههههههههد هههه ايهههد لهههه ىجوس فر  عبهههل ك يرة فى  رئيس الهيئهههة الهنهههدسهههههههههههههههيهههه
 .البشرىعاة القوميه    تاج لكل م ر

ىاقترح رئيس جامعة بنها عدى الشهههههباا فكرة  اسهههههت بار االموال الاههههه به التى ان اقها 
عدى الهجرة  غير الشهههرعيه  فى  كوي  شهههركاة ىم هههان   اشهههرايه شهههبابيه   عبل فى 

% منها م   60ه  ىالتى  يتا اسهههههتيراس اي ر م    هههههني   ا تياجاة السهههههو  الب هههههري
ال ارج ىاصهههههه ا الهجرة  الى سىل القرا  اانها اسههههههتقال لدعقول البهاجرة  ىانها   ر  

 م ر  م  ك اااة ابنااما



 

  أخبار
  جامعة بنها

   08/03/2017: األربعاء

 

ىايهد ان منتهد  ال وار الىل لدجهامعهاة لتاوير التعديا ىالهمت نابتهه الجهامعهة نهها هة 
  في الداخل ىال ارج ىإن شهههههههههههباا م هههههههههههر فبراير الباضهههههههههههى ىجه رسهههههههههههالة  لى الجبي

ىالجههامعههاة الب هههههههههههههههريههة متراااي  ىمت ههدي  عدى فكر ىا ههد مشهههههههههههههههيرا  لى  ن  اا 
  ا  في العبل ك ريق ىا د  4الجامعاة نج وا  وال   ا  البنتد  المت اسههههههههتبر لبدة 

 ى وافق  ا 

تههاح ىىجههه رئيس جههامعههة بنههها برسههههههههههههههههالههة البنتههد  التى  ا  نايبههه  لى الرئيس عبههدال 
السههههههيسههههههي لاببنته عدى الجبهة الداخدية ماههههههي ا الجامعاة الب ههههههرية ىشههههههبابها ا ير 
جبيعها بي بوا بددما ىىاق ي  خدف قياسا ها السهههههياسهههههية مشهههههيرا  لى  ن م هههههر سهههههتال 
م  و ة ىآمنة ىمستقرة لن بها قائد م ح ىم دص لبدده ىكملك جيش عايا ىشر ة 

الداخدية ى با ة البوا ني  موضهههههههه ا  ن ااسههههههههدة  بمل كل ما  سههههههههتاي  لتبمي  الجبهة 
 مناك  راسة سياسية لدنهوض االو  

جاا ذلك خال كدبة القاضههههههههى اما  الب  بر العدبى ال اس  عشههههههههر لكدية  قو  بنها 
  ت عنوان االثار السهههههياسهههههية ىاالقت هههههاس ة ىاالجتباعيه لدهجرة غير الشهههههرعيه ىالم  

 بر البقامه ا اهههههههههههههههور رئيس جامعة ا  ا  ول خال فاعدياة الب   36يناقش اي ر 
بنها  ىالدكتور جبال اسهباعيل  نائح رئيس الجامعه  ل دمة البجتب  ىالبيئة ىررئاسهة 

 الدكتور السيد فوسه عبيد الكدية

االىرىمتوسههههههههايه  رئيس لجنة الشههههههههرايه - عدلى  سههههههههي  /م  جانبه ايد البسههههههههتشههههههههار
را غير انسانية ى ىم افظ القديورية االسبق ان قاية الهجرة غير الشرعيه االنسبه الىر 

عدى اال ا  ىلكنها اقت هههههههاس ة الن ممه الدىل   تاجون موالا البهاجري  لدعبل فى 
  .الب ان  لديها
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ة الرري  العررى كان لها سىرا كبير فى  ياسة الاامرة فى ى شههههههههار  سههههههههي  الى ان ثورا
ال ترة االخيرة مبا  اس م  موجاة الهجرة اسهههههبح االضهههههاراااة ىال رىا ىال هههههراعاة 
مبا سف  ممه الدىل لدت كير اجد ه  فى مواجهة ممه الاامرة  ىخاصهههههههههههههههة  اعد  نامى 

سخدوا اىررههههها م   ال وف م  االرمهههههاا ىثبوة ان ك ير مب  ار كبوا جرائا ارمهههههابيهههههه
 .موجاة الهجرة االمر الم  سف  ك ير م  الدىل ل كرة الت دص م  البهاجري 

ىايد  سههههههههههي  ان قاههههههههههية الهجرة غير الشههههههههههرعيه عدى قائبة اىلوياة  لجنة الشههههههههههرايه 
االىرمتوسههههههايه ىاال  اس م  اجل البتوسههههههه م  اجل  ل ممه القاههههههية الشههههههائكه التى 

يتادح  جهوسا  نسههههيقيه  بي  سىل الجنوا ىالشههههبال  ار بات م خرا اقية االرماا مبا 
 .لتقني  االمر ىىقف مرايح البوة

عبيد كدية ال قو  ان الهجرة فى العقدي  االخري  اخمة  -السههيد فوسه  /ىايد الدكتور
 ااعا غير شههههههههههرعيا مبا  ر ح عدى ذلك العديد م  التداعياة االجتباعية ىال هههههههههه ية 

ىالقانونية ى عد م ههههر ا د  الدىل التى عرفت ممه ىاالمنية ىالسههههياسههههية ىاالقت ههههاس ة 
 .الاامرة ى عانى م   داعيتها ى  اىل معالجتها االت د  لها

م كدا ان م  اسههههههههباا ممه الهجرة الارىف االقت ههههههههاس ة اسههههههههبح عد  التو ي  العاسل 
لد رىاة فى العالا ىعد  االسههههتقرار االجتباعى ىالسههههياسههههى نتيجة االضههههراااة الداخدية 

الشههههههههههباا الى الهجرة ا  ا ع  ال رية ىال ياة االمنة البسههههههههههتقرة مبا اس  الى  مبا سف 
ماهههاع ة  ركاة الهجرة ى قيير اشهههوالها ىنباذجها م  مجرة االفراس الى مجرة عائدية 

 .ىمجرة الك اااة ىمجرة العبور ىالدجوا السياسى ىالهجرة القير شرعية

ب اىر منها موقف القانون البدنى ى شهههههههار فوسه الى ان الب  بر يناقش مجبوعة م  ال
م  الهجرة غير الشههههههرعية ىسىر الس ان السههههههباىية ىالجهوس الدىلية فى مواف ة الهجرة 
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غير الشهههههرعية ىالتداعياة االقت هههههاس ة لدهجرة غير الشهههههرعية ىكملك سىر اجه ة الدىلة 
  ىاإلعا  فى ال د م  الهجرة غير الشههههههههههههرعية ىراية القانون الدسههههههههههههتور  ىاإلسار  م

 .الهجرة غير الشرعية


