------------------

الحبس االحتياطي كعقاب ألساتذة الجامعات المعارضين

أعد التقرير :محمود ناجي

النــاشـر
مؤسسـة حريـة الفكر و التعبيـر
info@afteegypt.org
www.afteegypt.org

رقم اإليداع:

تصـــميم الغـالف
والتنسيق الداخيل

أمل حامد

المحتــــويات
مقدمة

٤

ضمانات الحق في حرية الرأي والتعبير ألساتذة الجامعات

٥

قمع مشاركة األساتذة في الشأن العام

٦

حملة “علماء مصر غاضبون” :وأد محاولة إصالحية

٨

خاتمة وتوصيات

١٠

4

مقدمة
يتناول هذا التقرير انتهاكًا جدي ًدا يضاف إىل سلسلة انتهاكات أجهزة السلطة يف مرص تجاه حرية الرأي والتعبري داخل
الجامعات املرصية ،وبخاصة ،تجاه أعضاء هيئات التدريس واألكادمييني املرصيني ،املتمثل يف اتجاه السلطات األمنية يف
مرص إىل حبس أساتذة الجامعات احتياطيًّا عىل ذمة قضايا سياسية ملعاقبة أعضاء هيئات التدريس عىل مامرسة حقهم
يف التعبري عن آرائهم ومشاركتهم يف الشأن العام .لقد اتخذ التضييق عىل حرية الرأي والتعبري ،عىل مستوى إدارات
أشكال متعددة .فعىل سبيل املثال ،أصدرت إدارة جامعة كفر الشيخ ،يف سبتمرب
ً
الجامعات خالل السنوات السابقة،
 ،2015قرا ًرا مو َّج ًها إىل كليات الجامعة بحظر الظهور اإلعالمي وإصدار أو نرش أية مقاالت أو ترصيحات صحفية ،إال
بإذنٍ مسبق من رئيس الجامعة أو موافقة كتابية من “الجهات املختصة بالجامعة” ،1وتبعتها جامعة قناة السويس يف
نوفمرب  ،2015إذ أصدر رئيس الجامعة قرا ًرا بالتنبيه عىل أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بعدم إصدار أو نرش
بأي من وسائل اإلعالم ،إال بعد املوافقة امل ُسبقة من رئيس الجامعة.2
أي مقاالت أو موضوعات أو الظهور ِّ
ويف واقعة أخرى ،أوقفت جامعة الزقازيق األستاذ بكلية الطب ماهر املغريب يف  22أغسطس  2017عن العمل ملدة
ثالثة أشهر ،بسبب نرشه آراء مسيئة لإلسالم عىل موقع “فيسبوك” ،حسب بيان كلية الطب البرشي بالجامعة .3كام
أحالت جامعة قناة السويس الدكتورة منى األستاذ بكلية اآلداب إىل التحقيق اإلداري بعد نرشها مقطع فيديو عىل
حسابها الشخيص عىل فيسبوك _تظهر فيه وهي ترقص عىل سطح منزلها_ األمر الذي اعتربته إدارة الجامعة“ :مخالفة
للتقاليد والقيم الجامعية والنظام العام واآلداب واألخالق” ،وانتهت التحقيقات بإصدار رئيس الجامعة القرار رقم 187
بتاريخ  15مايو لعام  2018بعزل الدكتورة منى الربنس من الوظيفة مع االحتفاظ باملعاش واملكافأة.4
وأحالت إدارة جامعة حلوان أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم الدكتور يحيى القزاز إىل مجلس تأديب يوم  28يوليو
 ،2019نتيجة ملذكرة تقدم بها عميد كلية العلوم إىل رئيس الجامعة ،5يتهمه فيها بإهانة رئيس الجمهورية والقوات
املسلحة .اعترب القزاز وقتها أن إحالته إىل التحقيق“ :بإيعاز من جهات أمنية” بهدف فصله من الجامعة ،فرفض ،عىل
إثر ذلك ،املثول للتحقيق ورفض استالم خطاب التحقيق ،مطال ًبا رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق بإحالة املذكرة
إىل النيابة العامة حيث أنها الجهة املنوط بها التحقيق معه.
وإىل يومنا هذا ،ما زالت تقع مثل هذه االنتهاكات ضد أساتذة الجامعات ،سوا ًء فيام يتعلق بآرائهم ومشاركتهم يف
الشأن العام السيايس واالجتامعي ،أو فيام يتعلق بأنشطتهم املرتبطة بتحسني أوضاعهم املالية واإلدارية ،أو رؤيتهم
اإلصالحية ملسار العملية التعليمية .ومن ثم ،يناقش هذا التقرير ضامنات حرية الرأي والتعبري ألعضاء هيئات التدريس
تفصيل ،املوقف
ً
بالجامعات املرصية ،املمنوحة مبوجب الدستور واملواثيق واإلعالنات الدولية ذات الصلة ،كام يُناقش،
القانوين لحاالت أساتذة الجامعات الذين طالتهم هذه االنتهاكات بسبب مشاركتهم يف الشأن العام السيايس واالجتامعي.
كام يتعرض لحملة “علامء مرص غاضبون” التي أطلقها عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات املرصية للمطالبة
بتحسني األوضاع املالية وزيادة متويل ميزانيات البحث العلمي.
 .1حسن األزهري ،حرية التعبري والعاملون بالدولة «دراسة قانونية» ،نرش يف  24يونيو  ،2019رابط 2VSteFI/ly.bit//:https:
 .2نرشة الحرية األكادميية العدد ( )3ديسمرب  ،2015نرش يف  10يناير  ،2016رابط2vH4RQL/ly.bit//:https :
« .3تقنني القمع» كيف تحكم السلطة حصارها عىل حرية التعبري ،التقرير السنوي عن حالة حرية التعبري يف  ،2017نرش يف يناير  ،2017آخر زيارة  9مارس
 ،2020رابط39DUKee/ly.bit//:https :
« .4قمع بروح الطوارئ» تقرير حول حرية التعبري يف العام  ،2018نرش يف  23يناير  ،2019رابط330ZDLE/ly.bit//:https :
 .5تعبري محارص من الشارع إىل اإلنرتنت ،التقرير السنوي عن حالة حرية التعبري للعام  ،2019نرش يف  19فرباير  ،2020رابط39CCjXh/ly.bit//:https :
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ضمانات الحق في حرية الرأي والتعبير ألساتذة الجامعات
لقد سعت الدولة إىل إحكام قبضتها عىل الجامعات املرصية ،من خالل التضييق عىل الحرية األكادميية ،6وإضعاف
استقالل الجامعات املرصية ،بوترية متزايدة خالل األربع سنوات املاضية ،إىل جانب مامرسة انتهاكات مستمرة للحقوق
وصول إىل فرض قيود عىل الحريات
ً
والحريات الطالبية عىل مستوى حرية التنظيم ومامرسة األنشطة الطالبية،
الشخصية لطالب الجامعات أو أعضاء هيئات التدريس عىل حد سواء.
ميكن القول إن الدولة قررت تأميم مساحات الحرية التي متتعت بها الجامعات املرصية بعد ثورة الخامس والعرشين
من يناير ،متثَّل ذلك يف إصدار مجموعة من القوانني والقرارات التي شكلت انتهاكًا ف ًّجا الستقالل الجامعات املرصية،
كان أبرزها يف يوليو  2014بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  ،1972والذي ألغى آلية االنتخاب يف اختيار
القيادات الجامعية ،ووضع سلطة تعيني وإقالة القيادات الجامعية يف يد رئيس الجمهورية ،7ترتب عىل ذلك تدخالت
أمنية عرقلت خطة ترقيات إدارية داخل الجامعات ألسباب متعلقة بتوجهات مستحقيها السياسية.
وكذلك تم تعديل املادة  72من القانون  103لسنة  1961بشأن قانون تنظيم األزهر ،مبا يسمح لرئيس الجامعة بعزل
أعضاء هيئة التدريس وفصل الطالب من الجامعة نتيجة ادعاءات تتعلق باالشرتاك يف “مظاهرات أو أعامل تخريبية”.8
وبالفعل ،قررت جامعة األزهر فصل  18أستاذًا بداعي “تحريضهم عىل التظاهر” 9داخل الجامعة واالنقطاع عن العمل
ملدة تجاوزت ستة أشهر ،كان ذلك عىل خلفية تغيُّبهم عن الجامعة بسبب احتجازهم عىل ذمة قضايا سياسية .منهم
الدكتور عبد الرحمن الرب األستاذ بكلية أصول الدين باملنصورة ،والدكتور محمد البلتاجي األستاذ بكلية الطب بنني
بالقاهرة ،باإلضافة إىل اشرتاط “موافقة أمنية” 10قبل سفر أعضاء هيئات التدريس إىل الخارج بغرض الدراسة أو حضور
مؤمترات علمية يف جامعات أجنبية.
تتعدى هذه املامرسات كونها انتهاكًا الستقالل الجامعات أو الحرية األكادميية ،أو الحقوق والحريات التي يجب أن
يتمتع بها أعضاء املجتمع األكادميي ،حيث تسعى من خاللها السلطات التنفيذية إىل القضاء عىل كل فرص العمل
السيايس العام ،من قبل األساتذة أو الطالب ،وكذلك وأد كافة محاوالت إصالح نظام التعليم الجامعي ذاته .عىل هذا
النحو مل ترتك الدولة ،متمثلة يف سلطاتها التنفيذية ،مساحة داخل الجامعات مل تخضعها لسيطرتها ،فهي مل تتوا َن عن
استغالل أي فرصة لتأكيد سيطرتها عىل الجامعات بكل مكوناتها من طالب وأعضاء هيئات تدريس ومنتج بحثي يف
أحيان أخرى.11
يتمتع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات املرصية ،شأنهم شأن باقي أفراد املجتمع بكافة الحقوق والحريات املنصوص
عليها يف الدستور واملواثيق الدولية ذات الصلة ،ويكفل الدستور املرصي حرية الفكر والرأي والحق يف التعبري بكافة
األشكال املمكنة يف املادة  65التي تنص عىل “حرية الفكر والرأي مكفولة” وأن “لكل إنسان حق التعبري عن رأيه
بالقول ،أو بالكتابة ،أو بالتصوير ،أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش” ،كام أكدت املادة ( )22أيضً ا عىل أن املعلمني،
6. EGYPT:ATTACKS ON ACADEMIC FREEDOM Require Global Response,scholarsatrisk,posted on April10,2019
 .7محمد متويل ،الوطن ،يف  11شه ًرا السييس يصدر 82قرا ًرا جمهوريًّا مبعدل «واحد كل أسبوع» ،نرش  24مايو  ،2015رابط2PXL5XU/ly.bit//:https :
 .8راجع الهامش السابق.
 .9محمود عيل ،مرصاوي ،جامعة األزهر تقرر فصل عبد الرحمن الرب والبلتاجي النقطاعهم عن العمل ،نرش يف  21إبريل  ،2014رابط.bit//:https :
2Q0IsEJ/ly
 .10محمود ناجي ،يف انتظار رد األمن ..عن عوائق سفر أعضاء هيئات التدريس ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف  19يونيو  ،2019رابط.bit//:https :
2W3Jhkd/ly
 .11نرشة الحرية األكادميية ،اإلصدار رقم ( )6ديسمرب  ،2016نرش يف  19يناير  ،2019رابط39BBzBF/ly.bit//:https :
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وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،الركيزة األساسية للتعليم ،تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم املهنية،
ورعاية حقوقهم املادية واألدبية ،مبا يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه .وطبقًا للدستور ،تلتزم الدولة بالعمل
عىل توفري التعليم الجامعي وفقًا ملعايري الجودة العاملية ،وخصص الدستور يف املادة ( )21منه نسبة  2%من اإلنفاق
الحكومي للتعليم الجامعي من إجاميل الناتج املحيل إال أن هذه النسبة يتم تفسريها يف املوازنة العامة للدولة بإجاميل
اإلنفاق عىل التعليم الجامعي بكل مؤسساته.12
وباإلضافة إىل اهتامم الدستور املرصي بتحسني أحوال التعليم الجامعي ،وبالتبعية ،تحسني أحوال أعضاء هيئات
التدريس ،أدب ًّيا وعلم ًّيا وماديًّا ،وكذلك اهتاممه بصيانة حقوقهم السياسية وحريتهم يف إبداء الرأي واعتناق األفكار
واملشاركة يف الشأن العام ،اهتمت املواثيق الدولية باألمر نفسه .عىل سبيل املثال :تنص توصية املؤمتر العام ملنظمة
اليونسكو املنعقد يف عام  1997بشأن أوضاع هيئات التدريس يف التعليم العايل ،يف ديباجتها“ :يعرب املؤمتر العام
عن قلقه إزاء تعرض األوساط األكادميية لضغوط سياسية سلبية ميكن أن تق ِّوض أركان الحرية األكادميية ،وبالنظر إىل
أن املامرسة الكاملة للحق يف التعليم والتدريس وإجراء البحوث ال ميكن أن تتحقق إال إذا كانت مؤسسات التعليم
العايل تتمتع بالحرية األكادميية واالستقالل الذايت ،وأن إبالغ النتائج والفرضيات واآلراء دون قيود يعد ركيزة أساسية
للتعليم العايل ويوفر أقوى ضامن للدقة املوضوعية يف الدراسات والبحوث العلمية”  .13ويف الباب السادس من التوصية
الخاص بحقوق وحريات أعضاء هيئات التدريس يف التعليم العايل جاء أنه“ :ينبغي أن يتمتع أعضاء هيئات التدريس
يف التعليم العايل ،شأنهم شأن سائر الجامعات واألفراد ،بالحقوق املدنية والسياسية واالجتامعية والثقافية املعرتف بها
عىل الصعيد الدويل التي ترسي عىل جميع املواطنني .وبالتايل ،ينبغي أن يتمتع جميع أعضاء هيئات التدريس بحرية
الفكر والوجدان والدين والتعبري واالشرتاك يف االجتامعات والجمعيات ،وكذلك بالحق يف الحرية واألمان عىل أشخاصهم
ويف حرية التنقل ،وال ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام مامرستهم لحقوقهم املدنية كمواطنني ،مبا فيها الحق يف
اإلسهام يف التغيري االجتامعي من خالل التعبري الحر عن آرائهم يف سياسات الدولة والسياسات التي تؤثر عىل التعليم
العايل ،وال يجوز أن تفرض عليهم أي عقوبات ملجرد مامرستهم لهذه األنشطة ،وال يجوز إخضاع أعضاء هيئات التدريس
يف التعليم العايل للتوقيف واالعتقال تعسفًا وال للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.14”...
قمع مشاركة األساتذة في الشأن العام
يخضع الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للحبس
االحتياطي منذ يوم  25سبتمرب  ،2019وذلك بعد أن ألقت األجهزة األمنية القبض عليه أثناء عودته من عمله ،و ُعرِض
عىل نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه تهم نرش وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ،واستخدام حساب عىل شبكة مواقع
التواصل االجتامعي لبث تلك األخبار الكاذبة .وقد قررت النيابة حبسه  15يو ًما عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم
 488لسنة  .201915وتحرص نيابة أمن الدولة عىل استمرار حبس نافعة “احتياط ًّيا” 16منذ ذلك الحني حتى وقت كتابة
هذه السطور.
 .12الدستور املرصي ،رابط2TxRcEu/ly.bit//:https :
 .13توصية املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو املنعقد يف عام  1997بشأن أوضاع هيئات التدريس يف التعليم العايل ،رابط33ajNmI/ly.bit//:https :
 .14راجع الهامش السابق.
 .15السلطات يف مرص تلقي القبض عىل عدد من املعارضني البارزين ،يب يب يس ،نرش يف  25سبتمرب  ،2019رابط2wK2JaJ/in.bbc//:https :
 .16تجديد حبس الصحفي «خالد داوود» الرئيس السابق لحزب الدستور والصحفي مبؤسسة األهرام  45يو ًما ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف 20
فرباير  ،2020رابط2TyP5jO/ly.bit//:https :
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مل يكن هذا هو االنتهاك األول الذي يتعرض له نافعة بسبب مامرسة حقه يف التعبري عن آرائه ،فقد أذاعت وسائل إعالم
17
مرصية “مقربة من السلطة”
تسجيل صوت ًّيا يجمع بني الصحفي مصطفى األعرص املحبوس احتياط ًّيا منذ  15فرباير
ً
 2018عىل ذمة القضية  441لسنة  2018بتهمة االنضامم لجامعة أسست عىل خالف أحكام القانون ،وأستاذ العلوم
السياسية حسن نافعة ،يدعوه فيه األول إىل املشاركة يف فيلم تسجييل تنتجه إحدى الرشكات لصالح قناة الجزيرة
الفضائية .وهو ما يبدو أنه كان السبب الرئييس للقبض عىل األعرص آنذاك ،ويبدو أن األجهزة األمنية أعادت استخدام
هذا التسجيل الصويت للقبض عىل نافعة أخ ًريا.
ويف اليوم نفسه ،ألقي القبض عىل الدكتور حازم حسني ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،والذي شغل منصب
املتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان للرتشح لرئاسة الجمهورية ،واملعروف بآرائه املعارضة لسياسات
الرئيس عبد الفتاح السييس ،و ُعرض عىل نيابة أمن الدولة التي واجهته بتهم :مشاركة جامعة إرهابية يف تحقيق
أغراضها ،وبث ونرش إشاعات كاذبة تحض عىل تكدير األمن العام ،وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل االجتامعي،
ببث ونرش إشاعات كاذبة .وأمرت بحبسه احتياط ًّيا  15يو ًما عىل ذمة التحقيق يف القضية رقم  488لسنة.2019 18
وعقب القبض عىل حسني ،أصدر فريق الدفاع عنه بيانًا يطالب باإلفراج الفوري عنه ،19نظ ًرا إىل ظروفه الصحية
الحرجة .وقال الدكتور نور فرحات أستاذ القانون واملحامي بالنقض عىل صفحته الشخصية عىل موقع التواصل
االجتامعي “فيسبوك” ،إن“ :الحبس االحتياطي إجراء استثنايئ تحفظي ال يصح التوسع فيه إال بضوابطه ومربراته ،وأن
مجتمع الرشعية وسيادة القانون يجب أن تصان فيه حرية الرأي والتعبري ،وتقدير الظروف الصحية للدكتور حازم
حسني ومكانته العلمية وعطائه عرب السنني” .وما زالت نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس حسني حتى اآلن متجاهلة
حالته الصحية واملطالبات بإخالء سبيله النتفاء مربرات حسبه احتياط ًّيا.
ويف يوم الثالثاء  23سبتمرب  2019اعتقلت األجهزة األمنية الدكتور مجدي قرقر ،أستاذ ورئيس قسم التخطيط البيئي
والبنية األساسية بكلية التخطيط العمراين بجامعة القاهرة ،واألمني العام لحزب االستقالل بعد أن اقتحمت منزله
فج ًرا .20وبعد أن ظل مختف ًيا ملدة  12يو ًما ،ال تعلم أرسته مكان احتجازه وال سبب القبض عليه ،ظهر يوم  5أكتوبر يف
نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه عىل ذمة القضية  1350لسنة  2019حرص أمن دولة بتهمة االنضامم إىل جامعة
إرهابية.21
جاء اعتقال قرقر عىل رأس مجموعة كبرية من قيادات حزب االستقالل ،ففي اليوم نفسه اعتقل الدكتور أحمد الخويل
األمني العام املفوض للحزب ،والدكتورة نجالء القليويب ،زوجة الصحفي مجدي حسني رئيس الحزب ،الذي ما زال
محبوسا .وضمت االعتقاالت أيضً ا أمني التنظيم بالحزب محمد األمري ،واملحامية والناشطة الحقوقية سحر عيل عضو
ً
اللجنة القانونية للحزب ،ومحمد القدومي أمني لجنة اإلعالم بالحزب مبدينة املنزلة ،ومحمد شادي عضو اتحاد شباب
الحزب وأحمد القزاز أمني لجنة التنظيم والعضوية مبدينة املنزلة ،ومحمد مراد أمني اللجنة املركزية للعامل وعضو
اللجنة التنفيذية بالحزب.
 .17محمد ناجي ،تقرير عن الهجمة األمنية عىل مدى مرص :إىل أي مدى تحرتم الدولة حرية الصحافة يف مرص ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف 4
ديسمرب  ،2019رابط2TyQNBK/ly.bit//:https :
 .18راجع هامش رقم .15
 .19سارة نور ،مطالب باإلفراج عنهام ..تفاصيل القبض عىل «حازم حسني وحسن نافعة» ،مرص العربية 25 ،سبتمرب  ،2019آخر زيارة  9مارس  ،2020رابط:
2wJSC68/ly.bit//:https
 .20راجع هامش رقم .15
 .21تقرير متابعة القضية  1358لسنة  2019حرص أمن دولة واملعروفة إعالم ًّيا باسم قضية حزب االستقالل ،الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان ،نرش يف 24
يناير  ،2020رابط2Q2QUn8/ly.bit//:https :
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كام جرى القبض عىل أحمد حمدون ،املدرس املساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،يوم 28
سبتمرب ،بعد أن اقتحمت األجهزة األمنية أحد املقاهي ،حيث تواجد هو بصحبة شقيقه املحامي الحقوقي محمد
حلمي حمدون ،وزوجته الناشطة النسوية أسامء دعبيس .22إذ تعرض ثالثتهم الختفاء قرسي ،إىل أن تم نقلهم من
دمنهور إىل القاهرة لبدء التحقيق معهم عىل ذمة القضية  1338لسنة  ،2019بتهمة مشاركة جامعة إرهابية مع العلم
بأغراضها ،ونرش أخبار كاذبة ،وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،والتظاهر بدون ترصيح .واستمر حبس
املعيد أحمد حمدون عىل ذمة القضية حتى أخيل سبيله يوم  30نوفمرب املايض.23
حملة “علماء مصر غاضبون” :وأد محاولة إصالحية
مل تتوقف انتهاكات األجهزة األمنية عند التضييق عىل مشاركة أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس يف الشأن
العام السيايس واالجتامعي ،بل امتدت إىل الحجر عىل محاوالتهم التي تستهدف إصالح بنية التعليم الجامعي وتحسني
أوضاع األساتذة املالية واملادية والعلمية واألدبية .فقد دشن مجموعة من أساتذة الجامعات حملة إلكرتونية عىل
مواقع التواصل االجتامعي يف النصف الثاين من شهر أغسطس  ،2019للمطالبة بتحسني األوضاع املالية وزيادة رواتب
ومعاشات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات املرصية والعاملني بالبحث العلمي يف مرص ،باإلضافة إىل تحسني منظومة
الرعاية الصحية لهم ،إىل جانب زيادة التمويل الحكومي املوجه إىل البحث العلمي يف مرص حتى يوازي املعدالت
العاملية .24ونرش عدد كبري من أعضاء هيئات التدريس شكاوى تتعلق بتكاليف األبحاث العلمية الباهظة وتكاليف
النرش يف املجاالت العلمية الدولية ،25ظهرت تلك التدوينات مع هاشتاج “علامء مرص غاضبون” عىل مواقع التواصل
االجتامعي.
وكان عىل رأس مطالب أعضاء هيئات التدريس املشاركني يف الحملة زيادة الرواتب التي “مل تشهد أي تعديالت منذ
صدور قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية الصادر عام  26”1972كام طالبوا برفع املعاشات بحيث ال تقل عن
حد أدىن  80%من إجاميل آخر مبلغ حصل عليه عضو هيئة التدريس عند خروجه لسن املعاش.27
مقال يتناول فيه مطالب
ونرش الدكتور عبد العظيم جامل ،أستاذ املناعة وامليكروبيولوجي بجامعة قناة السويسً ،
الحملة واملشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس ،ذكر فيه أن“ :معاش األستاذ إذا تويف حوايل 1200جنيه ،واألستاذ
املساعد  700جنيه ،واملدرس حوايل  500جنية ،املعيد  250جنيه” ،28كام تطرق جامل إىل مشكلة متويل األبحاث
العلمية ،التي عىل حد تعبريه تصل تكلفتها يف بعض التخصصات إىل عرشات اآلالف من الجنيهات باإلضافة إىل تكلفة
النرش يف املجاالت العملية الدولية ،وذكر جامل أن بعض أساتذة الجامعات مل يتمكنوا من دفع رسوم نرش أبحاثهم بعد
قبولها ،إىل جانب أهمية هذه األبحاث العلمية فإن عضو هيئة التدريس يحتاجها أيضً ا للحصول عىل الرتقيات الوظيفية
حيث يحتاج الدكتور مثانية أبحاث يف كل ترقية.
 .22حمالت عىل السيارات يف شوارع مرص قبل «مليونية الجمعة» ،العريب الجديد ،نرش يف  26سبتمرب  ،2019رابط331w1xG/ly.bit//:https :
 .23تعبري محارص من الشارع إىل اإلنرتنت ،التقرير السنوي عن حالة حرية التعبري للعام  ،2019نرش يف  19فرباير  ،2020رابط39CCjXh/ly.bit//:https :
 .24مي السيد ،علامء مرص غاضبون «هاشتاج» ملطالب أساتذة الجامعات ،إضاءات ،نرش يف  28أغسطس  ،2019تاريخ آخر زيارة  9مارس  ،2020رابط:
331qUxA/ly.bit//:https
 .25عبد العظيم الجامل ،حظر وتكدير ومهنة سامية ..التعليم العايل تشعل غضب أساتذة الجامعات ،البيان ،نرش يف  23أغسطس  ،2019رابط//:https :
2TBHTDJ/ly.bit
 .26راجع قانون تنظيم الجامعات الصادر عام  ،1972رابط2v65u5U/ly.bit//:https :
 .27راجع هامش رقم .25
 .28راجع هامش رقم .25
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تفاعل كب ًريا من جانب أعضاء هيئات التدريس يف الجامعات املرصية املختلفة ،ألقت أجهزة
ً
وبعد أن القت الحملة
األمن القبض عىل اثنني من أساتذة الجامعات النشطني يف إدارة وترويج الحملة ،وهام :عبد العزيز حسن مدرس
بجامعة بنها ،وعبد العظيم جامل مدرس بجامعة قناة السويس ،وقال جامل عىل حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي
“فيسبوك” أنه تلقى استدعا ًء من جهاز األمن الوطني للحديث بخصوص الحملة ومطالب األساتذة وأنه تعرض ملعاملة
شكل ومضمونًا ،مش ًريا إىل أن وزارة التعليم العايل مل ترسل تقارير عن الحملة إىل األجهزة األمنية،
تليق بأستاذ جامعي ً
29
وأن األمر كله كان بغرض التعرف عىل هوية املشاركني يف الحملة وتوجهاتهم .
كام أُلقي القبض عىل الدكتور طارق الشيخ ،األستاذ املساعد بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق ،ومدير صفحة الحملة
عىل موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك” ،حيث اقتيد من بيته إىل أحد مقرات جهاز األمن الوطني مساء يوم 31
أغسطس “بدون إذن من النيابة” ،وانقطعت أخباره حتى ظهر يف نيابة أمن الدولة يوم  4سبتمرب التي قررت حبسه
احتياط ًّيا  15يو ًما عىل ذمة التحقيق بتهمة إنشاء حساب إلكرتوين يحتوي عىل أفكار وأخبار كاذبة ترض بالسالمة
العامة ،وحيازة منشورات تحتوي عىل أفكار مغلوطة بهدف تعطيل العمل .30واستمرت نيابة أمن الدولة العليا يف
تجديد حبس الدكتور طارق الشيخ حتى أمرت بإخالء سبيله ،بعد قرابة شهرين ونصف من الحبس االحتياطي ،يف
 13نوفمرب  ،2019إال أنه مل يخرج إال يوم  17نوفمرب .31وتجدر اإلشارة إىل أن الدكتور طارق الشيخ كان مكلفًا ،بشكل
رسمي ،من قبل املجلس األعىل للجامعات ،بدراسة تحسني األحوال املالية ألساتذة الجامعات.32
ويف أثناء فرتة حبس الشيخ احتياط ًّيا أرسلت “مجموعة  9مارس” الستقالل الجامعات خطابًا إىل رئيس جامعة الزقازيق
الدكتور عثامن السيد شعالن ،تطالبه فيه بالتدخل بكل السبل والوسائل املمكنة لخروج دكتور طارق الشيخ من
محبسه ،حيث أن تهمته أنه طالب بحقوقه املرشوعة وحقوق زمالئه يف تحسني أوضاعهم املالية داخل الجامعات
املرصية.33
أما رد فعل إدارة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق عىل ما تعرض له الشيخ وحبسه ،مع أول شهر لحبسه احتياط ًّيا،
فكان إيقافه عن العمل ،ما يخالف املادة  64من القانون رقم  81لسنة  2016التي تنص عىل أن“ :كل موظف يحبس
احتياط ًّيا أو تنفيذًا لحكم نهايئ يوقف عن عمله ،بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس
احتياط ًّيا أو تنفيذًا لحكم جنايئ غري نهايئ” .وبالرغم من إرسال نيابة أمن الدولة إىل كلية الحقوق خطابًا رسم ًّيا يفيد
بأن الشيخ محتجز احتياطيًّا عىل ذمة التحقيق ،فبعد أن أُخيل سبيله ،توجه الشيخ إىل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق
أول .ذهب
ليتسلم عمله ،وقدم طل ًبا رسم ًّيا إىل عميد الكلية ،إال أن األخري أخربه بأنه ال بد من موافقة رئيس الجامعة ً
الشيخ إىل مكتب رئيس الجامعة الذي وعده بالنظر فو ًرا يف األمر ،إال أنه أحال األمر إىل الشئون القانونية ،كان ذلك
يف يوم  18نوفمرب ،وملدة أسبوعني مل تقم الجامعة بتسليمه عمله ومل يتمكن من مقابلة رئيس الجامعة مرة أخرى،
بعد ذلك تم إخطاره مبوافقة رئيس الجامعة عىل استالمه العمل ،ولكن فوجئ الشيخ بعد ذلك بأنه صدر قرار متزامن
بتحويله إىل التحقيق.34
 .29أحمد ممدوح ،علامء مرص غاضبون ..وفقراء أيضً ا ،املنصة ،نرش يف  5سبتمرب  ،2019تاريخ آخر زيارة  9مارس  ،2020رابط39NyluI/ly.bit//:https :
 .30منشور عىل الصفحة الشخصية للدكتور خالد سمري عىل مواقع التواصل االجتامعي «فيسبوك» ،رابط2xnTNZb/ly.bit//:https :
 .31منشور عىل الصفحة الشخصية للمحامي نارص أمني عىل موقع التواصل االجتامعي «فيسبوك» ،رابط2xnTNZb/ly.bit//:https :
 .32تعبري محارص من الشارع إىل اإلنرتنت ،التقرير السنوي عن حالة حرية التعبري للعام  ،2019نرش يف  19فرباير  ،2020رابط39CCjXh/ly.bit//:https :
 .33تجديد حبس الدكتور طارق الشيخ أحد «علامء مرص غاضبون» ورسالة من أساتذة الجامعات ،بوابة التحالف ،نرش يف  30أكتوبر  ،2019رابط//:https :
2TRrmdv/ly.bit
 .34راجع هامش رقم (.)30
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خاتمة وتوصيات
تسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل إصدار هذا التقرير إىل تسليط الضوء عىل عدد قليل من حاالت الحبس
التي يتعرض لها أساتذة الجامعات املرصية ،وإذ تؤكد املؤسسة عىل أن مثل هذه االنتهاكات التي تهدف إىل إبعاد
أعضاء هيئات التدريس عن إبداء آرائهم يف قضايا الشأن العام أو التعبري عن آرائهم باعتبارهم متخصصني يف مجاالت
عملهم ،يجب أن تقابل مبعارضة من إدارات الجامعات .إذ يجب عىل األخرية أن تضمن حامية الحرية األكادميية والحق
يف حرية التعبري ألعضاء هيئات التدريس مبا يحافظ عىل قدرتهم عىل أداء مهام عملهم األكادميي والقيام بدورهم يف
خدمة املجتمع ونرش املعرفة التي يدرسوها بكل الصور املتاحة ،وعىل نوادي أعضاء هيئات التدريس دعم األساتذة
املحبوسني عىل خلفية التعبري عن آرائهم .ونتيجة ملا رصده التقرير تتقدم املؤسسة بهذه التوصيات:
عىل النيابة العامة إخالء سبيل أساتذة الجامعات “الدكتور حسن نافعة ،الدكتور حازم حسني ،الدكتور مجديقرقر” عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم السياسية ،وإسقاط كافة التهم املوجهة إليهم.
عىل وزارة التعليم العايل بحث مطالب أعضاء هيئات التدريس التي رفعتها حملة “علامء مرص غاضبون”والتي حبس عىل إثرها الدكتور طارق الشيخ.

