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منهجية
اعتمد التقرير عىل األخبار والبيانات املنشورة يف الصحف واملواقع الصحفية التي ترصد انتهاكات حرية البحث
والتدريس يف الجامعات املرصية ،كام جمع الباحث أربع شهادات (عرب الهاتف والربيد اإللكرتوين) من أعضاء هيئات
تدريس يف جامعات مختلفة ،حكومية وخاصة.
قام الباحث بتجهيل أسامء بعض األساتذة بنا ًء عىل طلبهم ،وذلك العتبارات تتعلق باألمان الشخيص .كذلك اعتمد
التقرير عىل مقاالت الرأي والتقارير والتحقيقات ذات الصلة بحرية البحث العلمي والتدريس.
يتناول التقرير الفرتة بني عامي  2013و 2019من واقع األخبار املنشورة يف الصحف والشهادات التي أجريت مع أعضاء
هيئات التدريس.
مقدمة
تصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبري هذا التقرير محاولة منها لرصد وتسليط الضوء عىل أحد أمناط االنتهاكات
التي تواجه الباحثني املرصيني واألجانب وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات املرصية الحكومية والخاصة ،ويتمثل
يف مامرسة إدارات الجامعات أحيانًا ،ووزارة التعليم العايل أحيانًا أخرى ،قيو ًدا تعسفية عىل الحق يف حرية البحث
والتدريس ألفراد املجتمع األكادميي .كان ذلك عرب جملة من املامرسات والقرارات اإلدارية القمعية التي برزت بشكل
متزايد مع بداية العام  .2013وهو العام الذي شهد زيادة يف حاالت املنع أو االعرتاض عىل رسائل ماجستري ودكتوراه.
يحاول التقرير عرب شهادات مع باحثني وأكادمييني _عمل الباحث عىل جمعها_ تكوين صورة أشمل عن مناخ الحرية
األكادميية يف مرص بشكل عام ،والذي شهد ترديًا ملحوظًا خالل السنوات الست األخرية يتامىش مع سياسات السلطة
الحالية املعادية لحرية الفكر والتعبري بشكل عام .أدى ذلك _أيضً ا_ إىل تنامي معدالت الرقابة الذاتية لدى أفراد
املجتمع بشكل عام واملجتمع األكادميي عىل وجه الخصوص ،وهو ما ساهم بدوره يف تراجع البحث العلمي بشكل
كبري.
ويستهدف التقرير استعراض أبرز الحاالت التي انتُ ِهكَت من خاللها حرية البحث والتدريس يف الجامعات املرصية،
وذلك من خالل عرض ومناقشة وتحليل أهم ما نُرش يف الصحف واملواقع الصحفية من أخبار عن تحقيقات إدارية مع
أساتذة جامعيني عىل خلفية تدريسهم بعض املوضوعات ،أو تناول األبحاث والرسائل العلمية أحداث ًا سياسية بعينها.
ويتطرق إىل مناقشة بعض التوجيهات الصادرة عن وزارة التعليم العايل ،والتي مثَّلت انتهاكًا صار ًخا لحرية البحث
فضل عن القيود املعتادة التي تتعلق
والتدريس وتدخال _غري مربر_ يف عمل إدارات الجامعات وإهدا ًرا الستقاللهاً .
بتناول أمور خاصة بالدين أو الجنس ،باإلضافة إىل القيود املتعلقة باألمور األخالقية واألعراف والتقاليد الجامعية.
جدير بالذكر أن القرارات والوقائع املذكورة هي ما استطاع الباحث جمعه من خالل األخبار املنشورة يف الصحف
واملواقع الصحفية املختلفة ،وال ميكن القول إنها تعكس الحجم الفعيل النتهاكات حرية البحث والتدريس ،ألنه طبقًا
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ألعضاء هيئات التدريس ممن أجريت معهم املقابالت ،فإن كث ًريا من االنتهاكات التي تحدث يرفض أصحابها الحديث
عنها خشية املساءلة القانونية واإلدارية ،إال أن الحاالت التي متك َّنا من رصدها متثل صورة تقريبية للواقع الفعيل لحالة
حرية البحث والتدريس وحالة الحرية األكادميية يف الجامعات املرصية الحكومية بشكل عام.
تمهيد
فضل
يعد البحث العلمي أحد األهداف األساسية من وجود املؤسسات الجامعية ،بجانب التدريس وخدمة املجتمعً ،
عم يرتبط بالجامعات من مهام أخرى ،كاملشاركة يف صنع القرار واملساهمة يف مواجهة األزمات املجتمعية .ويتسبب
َّ
تقليص مساحة الحرية املمنوحة ألعضاء هيئات التدريس والباحثني بالجامعات ،يف التدريس والبحث العلمي بشكل
خاص ،يف الحد من إمكانية قيام األستاذ الجامعي بأدواره يف نقل املعرفة إىل الطالب أولً  ،والعمل عىل تطوير البحث
العلمي يف مجاله ومراكمة املعرفة ثان ًيا .ما يُعرقل يف نهاية األمر قدرة األساتذة وبالتايل املؤسسات الجامعية عىل حل
مشكالت املجتمع ودفع عجلة التنمية.
يستدعي القيام بتلك األدوار إفساح املجال للنقاش العلمي وإبداء الرأي وعقد املحارضات الدراسية يف مناخ علمي
فضل عن إعطاء الحرية ألساتذة الجامعات يف نرش ما يرونه مناس ًبا من أبحاث علمية .ما يؤثر بدوره إيجاب ًّيا عىل
حرً ،
األداء املهني ألعضاء هيئات التدريس وينعكس عىل جودة التعليم الجامعي بشكل عام.
وتعترب الدكتورة منى وايل“ ،1اسم مستعار” ،أستاذ دكتور بإحدى كليات جامعة القاهرة ،أن أهمية حرية البحث
العلمي تأيت من كونها األساس الذي تنبني عليه الجامعات ،حيث يرتبط وجود مؤسسات التعليم العايل بالبحث
العلمي وتطوره ،وهو ما ينعكس بعد ذلك عىل التدريس.
وتضيف الدكتورة منى يف شهادتها للمؤسسة ،أن تأثري غياب حرية البحث والتدريس سوف يؤثر بشكل أكرب عىل
األجيال القادمة من الطالب ،وعىل اإلنتاج املعريف للمنطقة العربية بشكل عام ،والذي سيصبح فق ًريا ج ًّدا .كام أن
جهود التنمية االقتصادية واالجتامعية لن تسري بشكل صحيح إذا كانت هناك قيود عىل البحث العلمي واإلنتاج املعريف
للمجتمع.

 .1مقابلة مع الدكتورة منى وايل ،أستاذ دكتور بإحدى كليات جامعة القاهرة ،بتاريخ  5إبريل .2020
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أو ًلا :شطب رسائل علمية ألسباب سياسيةع َّرف إعالن الحرية األكادميية  ،22005الصادر عن املؤمتر العاملي األول لرؤساء الجامعات بجامعة كولومبيا
بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة ،الحرية األكادميية بأنها“ :حرية البحث والتدريس والتحدث والنرش
مع االلتزام مبعايري وقواعد البحث العلمي دون تدخل أو فرض عقوبات ،ودون تقويض ملا ميكن أن يقود
إليه هذا البحث أو الفهم”.
يف أكتوبر  ،2015ألغت 3جامعة األزهر مناقشة رسالة دكتوراه ،لباحثة بكلية الدراسات اإلسالمية (فرع الزقازيق)
وقررت إلزامها بإعادة الرسالة مع تغيري موضوعها ،والذي تناول التكييف الفقهي للثورات .وأحالت الجامعة املرشفني
عىل الرسالة إىل التحقيق ،ومن بينهم الدكتورة سعاد صالح ،أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر.
وأرجع الدكتور توفيق نور الدين ،مستشار رئيس جامعة األزهر للدراسات العليا ،إلغاء رسالة الدكتوراه إىل تناولها
موضو ًعا يحوي إثارة وعدم مالءمة للفرتة الحالية نظ ًرا إىل الظروف التي مت ُّر بها البالد ،عىل ح ِّد وصفه.4
وخالل عام  ،2014أوقفت جامعة األزهر 5منح درجة الدكتوراه لباحث بكلية الدعوة اإلسالمية ،لوصفه  30يونيو
باالنقالب العسكري يف البحث الذي قدمه ،وأحالت الجامعة أعضاء لجنة ُمناقشة رسالة الدكتوراه إىل التحقيق .ذلك
بينام قامت جامعة األزهر _أيضً ا_ بتعديل عناوين رسائل علمية لعدد من الباحثني بالجامعة ،بسبب ما وصفته
مبخالفة “فكر األزهر الوسطي وتهديد الوحدة الوطنية”.6
ويف نهاية ديسمرب  ،2015نرش 7عدد من الصحف أخبا ًرا عن قرارات لجامعة قناة السويس بشطب 8رسالتني علميتني
يف مجال العلوم السياسية ،تناولت األوىل“ :الدميقراطية بني الفكر واملامرسة لدى اإلخوان املسلمني والسلفيني :دراسة
تحليلية لحزيب الحرية والعدالة والنور” ،بينام تناولت الثانية“ :اإلخوان املسلمون وانتخابات مجلس الشعب املرصي
 .”2005وتضمنت األخبار ترصيحات ملسؤولني بالجامعة تربر القرار بتعارض الرسالتني مع “النظام العام للدولة”
و”أحكام القضاء” ،مع وقف املرشف الرئييس عىل الرسالتني عن التدريس وإحالته إىل التحقيق.
وبنا ًء عىل ما نرشته بوابة الوفد ،فإن الدكتورة ناهد مصطفى ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،قالت
إن “الرسالة األوىل كانت مقدمة من باحث فلسطيني لنيل درجة الدكتوراه من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة،
وكان موضوعها“ :الدميقراطية بني الفكر واملامرسة لدى اإلخوان املسلمني والسلفيني ..دراسة تحليلية لدى حزيب الحرية
 .2كتاب وثائق حول الحرية األكادميية واستقالل الجامعات ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف  23سبتمرب  ،2014تاريخ آخر زيارة  13مايو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/2Lr2gOV
 .3محمد عبد السالم ،نرشة الحرية األكادميية العدد الثاين ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف  7نوفمرب  ،2015تاريخ آخر زيارة  10مايو  ،2020رابطhttps://bit.:
ly/38EEqZg
 .4املصدر نفسه.
 .5محمود عيل ،إلغاء مناقشة دكتوراه باألزهر وإحالة املرشفني عليها إىل التحقيق ،مرصاوي ،نرش بتاريخ  29أكتوبر  ،2015تاريخ آخر زيارة  10مايو  ،2020رابطhttps:// :
bit.ly/2Yl8B5I
 .6املصدر نفسه.
 .7والء وحيد ،جامعة قناة السويس تلغى رسالتني علميتني حول “اإلخوان” ،الوفد ،نرش يف  2ديسمرب  ،2015تاريخ آخر زيارة  10مايو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/3evxXUo
 .8محمد عبد السالم ،نرشة الحرية األكادميية ،العدد الثالث ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف  10يناير  ،2016تاريخ آخر زيارة  10مايو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/2VDHAtw
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والعدالة والنور” ،وتم إلغاء الرسالة بالكامل من مجلس الجامعة بعد توصية اللجنة الثالثية التي أكدت أن موضوع
البحث يتعارض مع النظام العام للدولة .وأشارت مصطفى إىل أن الرسالة تم تسجيلها يف فرباير سنة  ،2012وأن الباحث
كان قد أمتها بالكامل وكانت عىل وشك املناقشة إال أن الجامعة ألغت مناقشتها.
وأضافت نائب رئيس الجامعة ،أن الرسالة الثانية قدمتها باحثة مرصية لنيل درجة املاجستري بعنوان“ :اإلخوان املسلمون
وانتخابات مجلس الشعب املرصي  ،”2005وتم إلغاء الرسالة ألنها غري موضوعية ومس َّيسة ومتس الدولة املرصية ،وتم
إحالة األمر إىل الشئون القانونية .وأوضحت أن حيثيات إلغاء الرسالة جاء العتبار أن موضوعها يتعارض مع األحكام
فضل عن تعارض ما كتب بالرسالة مع النظام
القضائية النهائية بشأن اعتبار جامعة اإلخوان املسلمني جامعة إرهابيةً ،
العام للدولة الذي يقتيض احرتام األحكام القضائية وسيادة القانون .وأشارت إىل أن قرار مجلس الجامعة تضمن وقف
املرشف الرئييس عىل الرسالتني عن التدريس بالدراسات العليا والبكالوريوس ،ورفع اسمه وإحالته إىل التحقيق وفقًا ملا
ورد باملذكرة املقدمة من مجلس الكلية”.
الوقائع السابقة ليست سوى مناذج ملا يعانيه طالب الدراسات العليا من قيود عىل مستوى إنتاج أبحاثهم ودراساتهم،
تلك القيود التي طالت إىل جانب الطالب والباحثني ،األساتذة املرشفني عىل تلك الرسائل ،وهو ما تسبب يف تنامي
معدالت الرقابة الذاتية بشكل ملحوظ لدى الطالب واألساتذة عىل حد سواء.
فمع تزايد القيود التي يتعرض لها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أصبح أساتذة الجامعات ميارسون نو ًعا من
الرقابة الذاتية عىل أنفسهم يف اختيار املوضوعات التي يتناولونها يف املحارضات أو حتى املوضوعات التي يعمل عليها
طالب الدراسات العليا تحدي ًدا.
تقول الدكتورة منى 9إنها متارس الرقابة الذاتية عىل نفسها وعىل طالبها أثناء إجراء األبحاث فنحاول تقييم كل موضوع
فمثل إذا حاول طالب عمل دراسة عن جامعة سياسية أصبحت
عىل أساس االعرتاضات التي ميكن أن تأيت عليهً ،
محظورة اآلن ،أو حتى حركة ثقافية يتم التضييق عليها ،يكون متريرها صع ًبا للغاية ،ونرفض الكثري من املوضوعات
البحثية خوفًا عىل الطالب من املساءلة األمنية ،وبحسب الدكتورة منى فهذه الرقابة الذاتية مل تكن موجودة إال يف
السنوات الخمس املاضية.
فعىل سبيل املثال :يف  9مارس  2016فوجئت أمنية محمد عبد الله ،الطالبة بقسم اﻹعالم بجامعة عني شمس ،باملعيدة
املسؤولة عن متابعة مرشوع التخرج ،ترفض الحوار الصحفي الذي أجرته مع جورج إسحاق ،عضو املجلس القومي
لحقوق اإلنسانt.
تقول أمنية  10محمد يف شهادتها ملؤسسة حرية الفكر والتعبري“ :قمت بإجراء حوار مع جورج إسحاق عضو املجلس
القومي لحقوق اإلنسان ،تناول قضية االختفاء القرسي ،وأحوال السجون يف مرص ،وتأثري ذلك عىل عالقة الشباب
بالدولة .وقبل أن أتواصل مع جورج إسحاق ،عرضت محاور الحوار عىل املعيدين واألساتذة املرشفني عىل مرشوع
التخرج ووافقوا عليه”.
اكتفت املعيدة املسؤولة عن استالم الحوار من الطالبة أمنية محمد بكتابة عبارة“ :أعتقد ال يصلح مع سياسة املجلة”،
لتسجل بذلك رفضها استالم املوضوع ،ودون إبداء أسباب واضحة لذلك ،خاصة أنه تم املوافقة عليه مسبقًا.
 .9راجع الهامش األول.
 .10شهادة املؤسسة مع أمينة محمد الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية آداب عني شمس.
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تضيف أمنية محمد“ :مل يكن هناك أي مالحظات عن التزامي مبعايري إجراء الحوار الصحفي ،كام نرشت تدوينة عىل
موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك” رويت فيها ما حدث معي من تعنت .وبعدها قامت املعيدة بتهديدي بالتحويل
للتحقيق بسبب ما نرشته ،وطلبت مني أستاذة أخرى أن أقوم باالعتذار لها ،وبعد ذلك وعدوين بالنظر يف املوضوع مرة
أخرى .ولكن هذه املرة رفضوا اعتامد الحوار ووجهوا نقد يل بسبب أن الحوار ال يشمل توجيه انتقادات ألداء املجلس
القومي لحقوق اإلنسان”.
بعد تفاوض ﻷكرث من مرة ،تم إبالغ الطالبة أمنية محمد باختيار أحد حلني ،إما أن يتم حذف فقرات من الحوار ويعاد
إجراء الحوار مرة أخرى بأسئلة يختارها املسؤولون عن مرشوع التخرج ،وإما أن يتم احتساب الدرجة للحوار دون
استالمه أو نرشه يف املجلة املخصصة ملرشوعات التخرج ،والتي يحتفظ الطالب بنسخ منها ويتم توزيعها عىل بعض
الصحفيني وأعضاء هيئة التدريس يف احتفالية التخرج.
تنهي أمنية محمد شهادتها ،قائلة“ :وافقت عىل عدم النرش مقابل الحصول عىل الدرجة ،وحتى ال يؤدي ذلك إىل رسويب
أو تحوييل للتحقيق .وعرفت بعدها أن بعض زماليئ وجهت لهم مالحظات حول املوضوعات التي اختاروها من البداية
وتم إجبارهم عىل اختيار موضوعات أخرى ،ولكنهم مل يتحدثوا خوفًا عىل مستقبلهم الدرايس”.
إال أن هذه النامذج ال متثِّل كل املعوقات التي تواجه الطالب والباحثني واألساتذة يف إنتاج أبحاثهم ،حيث يفتقر البحث
العلمي يف الجامعات املرصية إىل عديد من املقومات التي تساعد عىل تطوره ومنوه .من بني هذه املقومات توفري
الجامعة مصادر املعلومات وقواعد البيانات واملراجع الالزمة إلجراء البحوث العلمية وتسهل إجراءات الحصول عىل
الوثائق القومية وإتاحة األرشيف الوطني دون قيود .كام أن الحرية األكادميية ترتبط بحرية الوصول إىل املعلومات
والبيانات واإلحصاءات الدقيقة ،ألن نتائج البحوث تعتمد عىل سهولة الحصول عىل املعلومات ودقتها.
يقول الدكتور عامد أبو غازي ،11أستاذ الوثائق املتفرغ بجامعة القاهرة ،أن هناك معوقات مستمرة تواجه البحث
العلمي منذ سنوات طويلة ،مثل املعوقات الخاصة بحرية تداول املعلومات ،والقيود عىل إجراء االستطالعات وجمع
البيانات .كذلك القيود عىل االطالع عىل الوثائق ،وقد تزايدت هذه القيود يف السنوات األخرية فأصبح ترصيح االطالع
يتأخر لشهور طويلة بعد أن كان ال يستغرق سوى أيام معدودة ،ويف بعض الحاالت ال تأيت املوافقة ،وهذا يشكل عقبة
أمام البحث العلمي يف مجال التاريخ والوثائق.
نقصا يف الكتب العلمية
وتضيف الدكتورة “وايل” 12أن طالب الدراسات العليا أثناء عملهم عىل األبحاث يواجهون ً
املتوفرة يف مكتبات الكليات ،ويحاولون تعويض ذلك عن طريق رشاء الكتب املطلوبة يف كتابة األبحاث من خالل
منصات إلكرتونية مختلفة ،لكنهم يف أغلب األوقات يفاجؤون بصعوبة الوصول إىل كثري من الكتب بسبب الرقابة
األمنية التي ترفض تداولها بسبب عناوينها التي قد تحتوي عىل دالالت سياسية .وتؤكد “وايل” أن عدم حصول الطالب
عىل هذه الكتب يتسبب يف أزمات كبرية فيام يتعلق مبتابعة أبحاثهم العلمية نظ ًرا إىل ضعف إمكانيات املكتبات
بالجامعة.

 .11شهادة للدكتورة عامد أبو غازي بتاريخ  14مارس .2020
 .12مقابلة مع الدكتورة منى وايل ،أستاذ دكتور بإحدى كليات جامعة القاهرة ،بتاريخ  5إبريل .2020
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ثان ًيا :تدخالت إدارات الجامعات في حرية البحث والتدريستعد الظروف والتغيُّ ات السياسية التي تلحق باملجتمعات من أهم العوامل التي تؤثر عىل الحرية األكادميية ويف القلب
منها حرية البحث والتدريس ،ويعتمد هذا التأثري سواء كان إيجاب ًّيا أو سلب ًّيا عىل موقف الدولة من حرية الرأي
والتعبري بشكل عام ،وما إذا كانت الدولة توفر ألساتذة الجامعات والباحثني الحرية الكاملة يف اختيار موضوعاتهم
البحثية وإبداء آرائهم العلمية .وإىل أي مدى متنح الدولة الجامعات واملراكز البحثية مساحة من الحرية بالشكل الذي
ميكنها من تطويع البحث العلمي يف خدمة تنمية املجتمع.
ما يحدث يف مرص منذ سنوات يربز كيف استخدمت السلطات املرصية عرب أجهزتها املعنية أساليب التهديد والتخويف
بحق أعضاء هيئات التدريس والباحثني بالجامعات املرصية إىل أن تح َّول التدريس إىل عملية تلقني للطالب دون
محاولة تنمية الفكر النقدي واملناقشة والتعبري الحر عن الرأي والفكر .ومع مرور الوقت أدى هذا املناخ من التضييق
إىل مامرسة أعضاء هيئات التدريس والباحثني رقابة ذاتية عىل أنفسهم ،ما يضطرهم يف كثري من األحيان إىل تج ُّنب
الحديث عن املوضوعات التي قد ال ترىض عنها السلطة ،بحسب الدكتورة منى ،13التي تؤكد أنهم يلجؤون إىل رضب
أمثلة من بلدان أخرى يف حالة الحديث عن أحداث سياسية ،وهو ما يؤثر عىل فهم الطالب بالطبع.
يف هذا السياق ،أمر رئيس جامعة سوهاج 14الدكتور نبيل نور الدين ،بإحالة الدكتور مرزوق عبد الحكيم العاديل،
أستاذ الصحافة واإلعالم بجامعة سوهاج ،إىل الشؤون القانونية بالجامعة لتناوله أمر أحد االنتخابات الرئاسية من خالل
امتحان “فن اإلقناع” لطالب الفرقة الرابعة بقسم اإلعالم ،شعبة العالقات العامة.
وكان األستاذ الجامعي قد طالب املمتحنني تقمص دور املرشحني للرئاسة ،عبد الفتاح السييس وحمدين صباحي،
وإقناع الشعب بربامجهام االنتخابية ورؤيتهام لإلصالح السيايس واالقتصادي.
واعتربت إدارة الجامعة أن هذا السلوك يعد مخالفة لتعليامت املجلس األعىل للجامعات ومجلس الجامعة ،بعدم
إقحام الجامعات يف الخالفات السياسية ،وعدم التعرض النتخابات رئاسة الجمهورية بأي شكل من األشكال.
ذلك ،بينام أحالت كلية الهندسة بجامعة اإلسكندرية 15أستاذ مادة هندسة البيئة ،الدكتور هيثم عوض ،إىل التحقيق
بسبب إشارته إىل مرصية جزيرة تريان يف سؤال أورده بامتحان مادته .وقال عميد كلية الهندسة بجامعة اإلسكندرية،
الدكتور عبد العزيز قنصوة ،يف ترصيحات صحفية ،إنه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق حول السؤال الذي جاء لطالب
كلية الهندسة قسم الهندسة املدنية ،وأكد فيه أستاذ املادة أن جزيرة تريان مرصية.
يذكر أن نص السؤال الرابع من مادة الهندسة البيئية للفرقة الرابعة بالكلية كان قد جاء فيه:
“يف القمة املرصية السعودية التي عقدت يف شهر إبريل  2016تم اإلعالن عن مرشوع عمالق لربط دولتني
عن طريق جرس مير أعىل مضيق تريان للربط بني مدينة رشم الشيخ وجزيرة تريان املرصية ومنها إىل أرايض
اململكة ،ناقش جميع البدائل األربعة املتاحة لهذا املرشوع”.
 .13راجع هامش .12
 .14إسالم أبو خطوة ،إحالة أستاذ جامعي في سوهاج بسبب سؤال عن “السييس” ،فيتو ،نرش يف  22مايو  ،2014تاريخ آخر زيارة  12مايو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/3cOxXOH
 .15الخليج الجديد ،التحقيق مع أستاذ جامعي وضع امتحانًا يؤكد مرصية“ :تريان وصنافري” ،نرش يف  7يونيو  ،2016تاريخ آخر زيارة  12مايو  2020رابطhttps:// :
thenewkhalij.news/article/39080
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يذكر أن اإلحالة إىل التحقيق جاءت عىل الرغم من أن نصوص معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع اململكة العربية
السعودية مل يتم إقراره وقتذاك دستوريًّا أو قضائ ًّيا ،وكذلك يف الوقت الذي مل يتم محاسبة أي ممن تحدثوا عن سعودية
الجزيرتني حيث ورد يف امتحان الفرقة الثانية بكلية اإلعالم بجامعة األزهر أن الجزيرتني سعوديتان ،وهو ما تكرر
يف امتحان الجغرافيا لطالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية جامعة اإلسكندرية ،حيث أشار السؤال إىل تبعية الجزيرتني
للسعودية.
ويف جامعة دمنهور ،تعرض 16أستاذ بكلية الرتبية للوقف عن العمل ملدة ثالثة أشهر عىل خلفية إحالته إىل التحقيق
بسبب وصفه الشيخ محمد متويل الشعراوي وعمرو خالد ،بالدجالني ،يف أحد كتبه .وكان الدكتور أحمد محمود رشوان،
األستاذ بقسم التاريخ بكلية الرتبية ،قد أشار يف كتابه “دراسات يف تاريخ العرب املعارص” ،والذي يتم تدريسه للطالب
مؤر ًخا عهدي الرئيسني محمد أنور السادات وحسني مبارك ،إىل أن “شهد عهداهام ظهور أكرب دجال ِني يف تاريخ مرص
الحديث ،وهام الشيخ الشعراوي و عمرو خالد واللذان عمال بكل قوة عن قصد أو بغري قصد يف تغذية روح الهوس
الديني لدى الشعب املرصي ،وتدعيم التيار اإلسالمي السيايس ،وهكذا سيطر اإلسالم السيايس وامتد حتى سقوط
االتحاد السوفيتي”.
حيث قرر الدكتور عبيد صالح ،رئيس جامعة دمنهور ،إحالة األستاذ إىل التحقيق الفوري بتهمة سب وقذف الشعراوي
وخالد ،مؤك ًدا أن الجامعة ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية والتعبري عن الرأي الشخيص والتقليل من اآلخرين
والنيل منهم ،خاصة الرموز.
وأدان الدكتور عمرو حمروش 17أمني رس لجنة الشؤون الدينية مبجلس النواب ،الواقعة ،وقال إنه سيتقدم إىل رئيس
مجلس النواب بطلب عاجل لرسعة إصدار قانون تجريم إهانة الرموز الوطنية .كام طالب وزير التعليم العايل بتشكيل
لجنة علمية محايدة ملراجعة الكتب الجامعية بالتنسيق مع أساتذة الجامعات“ ،وذلك ملواجهة ترسيب أى أفكار شاذة
داهم عىل مقومات األمن القومي املرصي”.
أو متطرفة إىل الطالب مام يشكل خط ًرا ً
قال الدكتور رشوان:18
“كنت قد ألغيت هذا الفصل من الكتاب ومل أدرسه للطالب .ما حدث أن إحدى الطالبات عرضت عىل
أبيها ،وهو شيخ باألزهر ،ما جاء بالكتاب ،ما دفعه إىل االتصال برئيس الجامعة وإخباره .رئيس الجامعة
بدوره اتصل باإلعالم وص َّعد املوضوع ،وأحالني للتحقيق .عىل خلفية ذلك عقد اجتامع ملجلس القسم وقيل
يف محرض االجتامع أن مجلسالقسم يحرتم األزهر وعلامئه .بعد اجتامع مجلس القسم يف  2مايو اصطحبتني
عميدة الكلية إىل رئاسة الجامعة لحضور التحقيق ،دون إبالغ رسمي ،حرضت التحقيق أمام الدكتور أرشف
شيحة وكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا واملستشار القانوين لرئيس جامعة دمنهور”.

 .16أرشف عبد الحميد ،التحقيق مع أستاذ جامعي اتهم الشعراوي وعمرو خالد بالدجل ،العربية ،نرش يف  3مايو  ،2018تاريخ آخر زيارة  12مايو  ،2020رابطhttps:// :
bit.ly/2yLcfMx
 .17نارص جودة ،تفاصيل اتهام أستاذ بكلية الرتبية بدمنهور بإهانة الشيخ الشعراوي ،اليوم السابع ،نرش يف  2مايو  ،2018تاريخ آخر زيارة  12مايو  ،2020رابطhttps:// :
bit.ly/2I2OBu6
 .18شهادة الدكتور أحمد رشوان ،ملؤسسة حرية الفكر والتعبري ،بتاريخ  15مايو .2018
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بعد ذلك أصدر الدكتور عبيد صالح ،رئيس جامعة دمنهور وقف الدكتور رشوان ملدة ثالثة أشهر عن العمل.
وتعد هذه الواقعة منوذ ًجا واض ًحا عىل خضوع الجامعات لضغوط مجتمعية تؤثر سلبًا عىل حرية البحث العلمي
والتدريس ،يف ظل غياب أي حامية من إدارات الجامعات ألعضاء هيئات التدريس يف تدريس ما يرونه مناس ًبا ،طاملا
كان يستويف املبادئ العلمية املطلوبة .حيث سعت الجامعة إىل إحالة الدكتور إىل التحقيق دون أن تتحقق أولً من
سليم يف كتابه من عدمه.
استخدامه منه ًجا علم ًّيا ً
وعن الضغوط التي يتعرض لها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يقول دكتور مصطفى حسني“ ،19اسم مستعار”،
األستاذ املعار من جامعة القاهرة للعمل بإحدى الجامعات األمريكية ،إنه أثناء فرتة تدريسه بجامعة القاهرة تع َّرض
ملا أسامه “ضغوط معنوية” .حيث تلقى تحذيرات ودية شفهية من زمالئه بالكلية ينصحونه مبحاولة تقليل ظهوره
اإلعالمي حتى ال يؤثر ذلك عىل عمله األكادميي ،حتى أن بعض األساتذة أشاروا عليه مبحاولة السفر للعمل بإحدى
الجامعات األجنبية .وبالفعل اضطر حسني إىل السفر للعمل بإحدى الجامعات األمريكية بسبب هذه الضغوط
املستمرة التي كانت تشكل منا ًخا “غري مريح” للعمل ،بحسب وصفه.
يضيف حسني“ :تكررت تلك النصائح الودية _التي تطورت إىل تحذيرات فيام بعد_ مع دكتورة زميلة له ،وذلك بعد
أن تطرق الحديث يف محارضة لها عن الجيش املرصي ،ما تسبب يف توجيه نصائح إىل الزميلة بعدم الحديث عن
الجيش يف املحارضات مرة أخرى”.
وعن أهمية حرية البحث والتدريس بالنسبة إىل الباحثني وأعضاء هيئات التدريس ،يقول حسني 20إنه “ال بد من أن
يتمتع أعضاء هيئات التدريس مبساحة مطلقة من الحرية حتى يتمكنوا من مامرسة عملهم بشكل طبيعي ،وهو أمر
رضوري بالنسبة لتدريس العلوم االجتامعية بشكل خاص”.
ويضيف حسني“ :أحيانًا أثناء املحارضات يكون من األفضل رشح املناهج عن طريق إيراد أمثلة من الواقع الذي
يعيشه الطالب لكن ذلك أصبح غري ممكن مع التوجيهات املستمرة بعدم تناول موضوعات تخص السياسة املرصية
بأي شكل”.
ويكمل األستاذ املعار من جامعة القاهرة:
“بالطبع هذا األسلوب يف التدريس ينعكس عىل الطالب ،ويظهر ذلك يف تعاملهم مع املواد التي َيدرسونها
باعتبارها (امتحان وشهادة فقط) وهو ما يعد قتل للفكر النقدي لدى الطالب ،كام أن ذلك يعترب إهدا ًرا
إلمكانيات أساتذة الجامعات الذين كانوا طوال الوقت _وبغض النظر عن اختالف األنظمة السياسية_ جزء
ال يتجزأ من عملية صناعة القرار يف مرص .أما اآلن ال وجود إال لألستاذ املؤيد لوجهة نظر الدولة وسياستها،
ومن غري املطروح أن تبدي وجهة نظر ناقدة تجاه السياسات العامة يف مرص”.
أكد حسني أن هذا املناخ أدى إىل هجرة علامء وأساتذة كثريين للعمل يف جامعات أجنبية ،ما يعد إهدا ًرا كب ًريا ملوارد
الجامعات البرشية.
 .19مقابلة مع الدكتور مصطفى حسني ،أستاذ معار من جامعة القاهرة إلحدى الجامعات األمريكية ،بتاريخ  13مارس .2020
 .20راجع الهامش السابق.
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 ًثالثا :تدخالت وزارة التعليم العالي في حرية البحث والتدريس
من الشواهد الواضحة عىل االنتهاكات والقيود التي تتعرض لها حرية البحث والتدريس يف الجامعات املرصية،
التدخالت الرسمية من وزارة التعليم العايل .كاعرتاض وزير التعليم العايل عىل أحد األسئلة الواردة بامتحان لطالب
كلية الحقوق لتناولها بيان القائد العام للقوات املسلحة بعزل الرئيس األسبق محمد مريس (بيان  3يوليو  ،)2013أو
مخاطبة الوزير برضورة التوجيه لدى كافة األقسام العلمية بكليات الجامعات الخاصة واألهلية ومعاهدها ومراكزها
أي من
البحثية أن يخلو املحتوى العلمي من أي إساءة بالترصيح أو التلميح بشأن املجتمعات أو الدول أو األفراد يف ٍّ
الدول الصديقة.
تعد تلك التدخالت والتوجيهات التي متارسها وزارة التعليم العايل انتهاكًا واض ًحا للحرية األكادميية واستقالل الجامعات،
ومتثل يف الحقيقة محاوالت مستمرة لعزل الجامعات عن املجال العام يف مرص ،دون أن يكون لها أي دور يف إثراء
النقاش عن القضايا التي تهم املجتمع املرصي أو تقوم بدورها يف املساهمة يف تنمية املجتمع فكريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا
وثقاف ًّيا.
ويف هذا السياق تقول دكتورة منى واىل 21،اسم مستعار ،أستاذ دكتور بإحدى كليات جامعة القاهرة ،إنهم تلقوا أكرث
من مرة خطابات توجيهية تطلب عدم تناول موضوعات معينة يف التدريس أو البحث ،أول تلك الخطابات كان منذ
عامني ،وكان يدعو إىل عدم الحديث عن السياسة بشكل عام يف املحارضات دون تحديد ملفهوم السياسة ،ألن كل
معمم عىل مستوى كل
املوضوعات ميكن أن تعترب سياسة بشكل ما ،حتى األدب .إىل جانب أن هذا الخطاب كان
ً
كليات الجامعة مبا فيها كلية االقتصاد والعلوم السياسية التي تتمحور دراستهم عن السياسة.
الخطاب الثاين ،كان وقت أزمة ترسيم الحدود البحرية بني مرص واململكة العربية السعودية التي أدت إىل انتقال ملكية
جزيريت تريان وصنافري إىل السعودية .كان الخطاب يدعو إىل تجنب تناول “حدود مرص” يف األبحاث أو املحارضات ،كان
مفهو ًما أن املقصود من الخطاب هو عدم الحديث عن جزيريت تريان وصنافري ،ألن الخطاب وصل إلينا وقت األحداث
التي صاحبت توقيع االتفاقية بني البلدين.22
و يقول الدكتور عامد أبوغازي 23أستاذ الوثائق املتفرغ يف كلية اآلداب جامعة القاهرة إنه يف عام  2018وصل إىل
األقسام العلمية توجيه من وزارة التعليم العايل بعدم التعرض ملوضوعات دينية أو سياسية يف االمتحانات أو املقررات
الدراسية وقد سجل بعض أعضاء هيئة التدريس اعرتاضهم عىل هذا التوجيه ،ومل يلتزم به أحد ألن معظم األقسام
يف الكليات النظرية لها صلة مبارشة أو غري مبارشة بالدين أو السياسة ،باإلضافة إىل أنه مل تتابع أي جهة تنفيذ ذلك
التوجيه غري القابل للتحقيق ،بحسب وصفه.
تنوعت تدخالت وزارة التعليم العايل يف حرية البحث والتدريس ما بني توجيهات بشأن مضمون املحتوى املعريف الذي
يتناوله األساتذة والباحثون يف عملهم سواء عىل مستوى التدريس يف قاعات املحارضات أو كتابة الرسائل واألبحاث
العلمية.
 .21مقابلة مع الدكتورة منى وايل بتاريخ  9إبريل 2020
 .22املصدر نفسه.
 .23مقابلة مع عامد أبو غازي.
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فعىل سبيل املثال ،أرسل وزير التعليم العايل 24خطابًاً إىل أمني مجلس الجامعات الخاصة واألهلية ،يف  15أكتوبر ،2016
برضورة التوجيه لدى كافة األقسام العلمية بكليات الجامعات الخاصة واألهلية ومعاهدها ومراكزها البحثية أن يخلو
أي من الدول الصديقة
املحتوى العلمي من أي إساءة بالترصيح أو التلميح بشأن املجتمعات أو الدول أو األفراد يف ٍّ
أو الشقيقة ،وذلك عىل خلفية تقديم رسالة علمية يف إحدى الجامعات ،اعترب وزير التعليم العايل أنها تنطوي عىل ما
وصفه بـ”إساءة لشخصية عامة بدولة شقيقة”.
ويف سياق منفصل ،طالب وزير التعليم العايل 25أرشف الشيحي ،يف  5يناير  ،2016رئيس جامعة القاهرة جابر نصار،
بفتح تحقيق مع الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق ،ملا وصفه بـ”سعي فودة ﻹثارة الرأي
العام” ،وذلك عىل خلفية قيام الدكتور رأفت فودة بوضع سؤال عن مدى قانونية بيان القائد العام للقوات املسلحة
بتاريخ  3يوليو  ،2013الذي تم من خالله عزل الرئيس املنتخب محمد مريس.
كان السؤال 26ضمن امتحان مادة القانون اﻹداري لطالب دبلومة القانون العام ،واعترب وزير التعليم العايل أن السؤال
يحمل تلميحات ذات توجهات واضحة ،ويعترب إثارة ملفاهيم غري مطلوبة ،ما يستوجب التحقيق مع اﻷستاذ من قبل
جامعة القاهرة.
ويف  28يناير  ،2016أعلن وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،أن مجلس القانون العام بالكلية عرض تقري ًرا عىل
مجلس الكلية ،بشأن السؤال الخاص ببيان  3يوليو ،بامتحان مادة القانون اﻹداري ،التى يدرسها الدكتور رأفت فودة،
وخلص التقرير إىل أن السؤال الذي انتقده وزير التعليم العايل ،علمي بحت ويتصل مبوضوع املادة ،وال يتعلق بأي
أشياء أخرى ،وتم تشكيل لجنة ،انتهت بعد الفحص ،إىل أنه سؤال قانوين بحت وكان يسأل عن “رشعية ومرشوعية
بيان  3يوليو”.

 .24محمد عبد السالم ،نرش الحرية األكادميية العدد السادس ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف  19يناير  ،2017تاريخ آخر زيارة  12مايو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/2I7FpGC
 .25عبد الله الشافعي ،التحقيق مع أستاذ جامعي سأل عن رشعية السييس ،شبابيك ،نرش يف  5يناير  ،2016تاريخ آخر زيارة  12مايو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/2WVLcpt
 .26راجع مصدر . 25
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رابعا :اعتراضات أخالقية وتقييد للحريات الشخصية
 ًمل تتوقف القيود املفروضة عىل حرية البحث والتدريس يف الجامعات املرصية ،حكومية وخاصة ،عند الحدود السياسية،
بل تجاوزتها إىل فرض قيود خاصة بتناول أمور الدين أو الجنس .وكذلك القيود املتعلقة مبراقبة السلوك الشخيص وما
يسمى األعراف والتقاليد الجامعية .تلك القيود ال ميكن اعتبارها منطًا من أمناط انتهاك حرية البحث والتدريس عن
الفرتة التي يغطيها التقرير فحسب ( )2019-2013بل هي منط متكرر ومعتاد لسنوات عديدة سابقة عىل هذه الفرتة.
يف أغسطس  ،2016فوجئ طارق أبو النجا ،أستاذ العامرة ،بقيام الجامعة األملانية بإنهاء التعاقد معه ،وأرجعت تقارير
إعالمية 27قيام الجامعة بهذه الخطوة بسبب اعرتاضات لديها ولدى بعض أولياء اﻷمور عىل مضمون مرشوعات
تخ ُّرج أرشف عليها أبو النجا ،حيث تناولت موضوعات ترتبط بفكرة العري يف تاريخ اإلنسانية ،واأللوهية األنثوية عرب
الحضارات .حيث عمد أفراد األمن بالجامعة إىل إزالة لوحات لطالبني من أحد املعارض يف وقت سابق من العام.
ومن خالل تواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبري مع الدكتور طارق أبو النجا ،أكد أن إدارة الجامعة مل تبلغه سبب إنهاء
ِ
تكتف إدارة الجامعة بالتضييق عىل مرشوعات التخرج ،بل أنهت التعاقد مع األستاذ املسؤول عنها،
التعاقد معه .ومل
28
كعقاب له عىل دعمه حرية طالبه يف البحث .
ويف جامعة األزهر تعرض يرسي جعفر ،29األستاذ بكلية أصول الدين ،للوقف عن العمل ملدة  3أشهر ،بقرار من جامعة
األزهر ،التهامه باإللحاد ومحاولة إحياء فكر محمد عبده وطه حسني ،والهجوم عىل التيار اإلسالمي ،ووصفه بالتيار
الظالمي ،بحسب ما نقلت صحيفة الوطن 30عن مصادر يف مشيخة األزهر .حيث شكلت الجامعة لجنة تحقيق قامت
بتوجيه أسئلة إىل جعفر حول محتوى محارضاته وآرائه العلمية ورؤيته لألزهر ،ثم وجهت اللجنة إليه عدة اتهامات
منها الدعوة إىل اإللحاد ،وانتقاد صحيح البخاري يف محارضاته ووصفه التيار اإلسالمى بالظالمي ،ودعوته إىل تعديل
املناهج األزهرية ،وهي اتهامات نفاها جعفر موض ًحا أنه يدعو إىل التنوير .وأشارت مصادر من داخل الجامعة أن
النية تتجه إىل فصل جعفر نهائ ًّيا ،إذا ما تحدث إىل وسائل اإلعالم ،حتى ال يتم اتهام األزهر بأنه يقيم محاكم للتفتيش.
بينام يف  13يونيو  ،2018أعلنت جامعة األزهر 31وقف أستاذ جامعي عن العمل ثالثة أشهر وإحالته إىل التحقيق
اإلداري عىل خلفية اتهامه بـ”التشيع” .ووفق بيان لجامعة األزهر فإن األستاذ الجامعي منسوب إليه االنتامء إىل
الجامعة األحمدية القطيانية الشيعية ،وقد سبق اعتبار هذه الجامعة من العنارص املرتدة عن الدين اإلسالمي.
وقالت الجامعة إن “الدكتور جامل محمد سعيد عبد الغني ،أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين يف املنوفية،
حرصا عىل مصلحة الطالب وحاميتهم من أصحاب الفكر
تم إيقافه عن العمل  3أشهر وإحالته للتحقيق اإلداريً ،
املنحرف”.
 .27طارق عبد الجليل ،مرص :الحرية األكادميية مهددة مجددًا ،الفنار لإلعالم ،نرش يف  12سبتمرب  ،2016تاريخ آخر زيارة 13 ،مايو  ،2020رابطhttps://bit.ly/3er0gmM :
 .28راجع الهامش رقم .24
 .29عبد الرحمن أحمد ،يرسي جعفر أستاذ العقيدة باألزهر :إيقايف عن العمل تصفية حسابات ،مرصاوي ،نرش يف  1نوفمرب  ،2016تاريخ أخر زيارة 12 ،مايو  ،2020رابط:
https://bit.ly/3eqjhWv
 .30أحمد الخطيب“ ،األزهر” توقف أستاذ عقيدة وتتهمه باإللحاد و”إحياء فكر محمد عبده وطه حسني” ،الوطن ،نرش يف  1نوفمرب  ،2016آخر زيارة  23يونيو .2020
رابطhttps://bit.ly/2Yry65s :
 .31السبيل ،مرص جامعة األزهر تحيل أستاذًا للتحقيق بتهمة “التشيع” ،نرش يف  13يونيو  ،2018تاريخ آخر زيارة  12مايو  ،2020رابطhttps://bit.ly/3bxv6Yu :
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ويف جامعة السويس 32،أصدر رئيس الجامعة السيد الرشقاوي قرا ًرا بعزل الدكتورة منى الربنس ،املدرس بقسم اللغة
اإلنجليزية بكلية اآلداب من الوظيفة مع احتفاظها باملعاش واملكافأة ،وذلك بنا ًء عىل قرار مجلس التأديب املخول
بالتحقيق مع الربنس والصادر يف  13مايو .2018
كانت إدارة الجامعة قد أحالت الربنس إىل التحقيق اإلداري يف  5إبريل  2017وقررت وقفها عن العمل إىل حني انتهاء
التحقيقات .وقالت الجامعة يف بيان أصدرته بخصوص األمر ،إن الربنس قامت بـ”نرش مقاطع وصور عىل الحسابات
الخاصة بها عىل مواقع التواصل االجتامعي (فيديو) اعتربتها مسيئة لآلداب ،عدم االلتزام بتدريس املنهج العلمي بكلية
الرتبية ،الظهور ىف عدة برامج تليفزيونية بدون إذن الجامعه ،وإدالئها بترصيحات مخالفة للتقاليد والقيم الجامعية
والنظام العام واآلداب واألخالق ،مام يتناىف مع دور األستاذ الجامعي ،وأخ ًريا التأخر يف تسلم وتسليم املواد الخاصة
بالكنرتول”.
بينام حاول ماهر مصباح ،رئيس جامعة السويس السابق ،أن يشتت االنتباه عن تدخل الجامعة يف الحياة الخاصة،
بالقول إن منى الربنس تم إحالتها إىل التحقيق قبل نرشها الفيديو عىل حسابها الشخيص ،عىل خلفية تجاوزات مهنية
ترتبط بخروجها عن أطر املحارضات ،وعدم االلتزام باملواعيد القانونية للحضور بالجامعة ،ومشكالت أخرى ترتبط
بالتصحيح والنتائج .أما وزارة التعليم العايل فقد أصدرت بيانًا  33جاء فيه أن “الحرية الشخصية ألعضاء هيئة التدريس
مصانة بحكم الدستور والقانون ،إال أنها ليست عىل حساب األعراف واألخالق الجامعية”.

 .32قمع بروح الطوارئ تقرير عن حالة حرية التعبري يف عام  ،2018مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف  23يناير  ،2019تاريخ آخر زيارة 12 :مايو  ،2020رابطhttps:// :
bit.ly/2TSimWM
 .33أكرث من سلطة للقمع ،تقرير عن حالة حرية التعبري يف عام  ،2016مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف  20يناير  ،2016تاريخ أخر زيارة  13مايو  ،2020رابط:
https://bit.ly/316K8Tu
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خاتمة وتوصيات

حاول التقرير إبراز أهم االنتهاكات والقيود التي تتعرض لها حرية البحث والتدريس يف الجامعات املرصية ،حكومية
وخاصة ،يف الفرتة بني عام  2013وحتى  .2019وهي األعوام التي شهدت تزاي ًدا ملحوظًا عىل مستوى حجم وطبيعة
االنتهاكات املرتكبة سواء من إدارات الجامعات أو وزارة التعليم العايل ،بحق طالب الدراسات العليا وكذلك الباحثني
واألساتذة.
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن استمرار تلك االنتهاكات يعني تفريغ الجامعة من كوادرها التي تسارع يو ًما
بعد اآلخر إىل الهرب من املناخ الخانق للحرية األكادميية يف مرص ويف القلب منها حرية البحث والتدريس ،حيث
فضل عن تأثري هذا املناخ عىل الرتدي
تعد تلك الهجرة للعلامء واألساتذة إهدا ًرا للموارد البرشية بالجامعات املرصيةً .
املستمر لواقع البحث العلمي ما يؤدي بالرضورة إىل فقر اإلنتاج املعريف وعدم قدرة الجامعات واملؤسسات التعليمية
واملراكز البحثية التابعة لها يف القيام بأدوارها نحو تنمية املجتمع ومواجهة أزماته ،واملساهمة يف ارتقائه فكريًّا وثقافيًّا
واقتصاديًّا واجتامع ًّيا.
وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبري وزارة التعليم العايل واملجلس األعىل للجامعات وإدارات الجامعات املرصية،
حكومية وخاصة ،إىل االلتزام باآليت:
	-الوقف الفوري لكافة التدخالت والتوجيهات التي تتعلق مبضمون الرسائل العلمية واألبحاث والدراسات،
مع إعطاء الباحثني واألساتذة وطالب الدراسات العليا الحرية املطلقة يف اختيار موضوعاتهم البحثية دون
قيود سياسية أو أخالقية أو دينية.
	-توقف إدارات الجامعات بشكل كامل عن التدخل يف حق األساتذة الجامعيني يف تناول ما يرونه من موضوعات
بحرية داخل قاعات التدريس واملحارضات مع إعطائهم الحرية الكاملة يف وضع أسئلة االمتحانات وربط
عملية التدريس بالواقع الفعيل الذي يعيشه الطالب يف مرص.
	-الوقف الفوري لكافة التدخالت والتوجيهات الصادرة عن وزارة التعليم العايل بشأن محتوى املواد العلمية
أو البحثية التي يتناولها األساتذة والباحثني ملا ميثله ذلك من انتهاك صارخ للحرية األكادميية واستقالل
الجامعات.
	-التوقف عن إحالة األساتذة إىل لجان التحقيق واملساءلة اإلدارية عىل خلفية مخالفتهم ما يسمى األعراف
والتقاليد الجامعية مع التوقف عن التدخل يف حياة األساتذة وسلوكهم الشخيص ،أو التفتيش يف مواقفهم
السياسية أو ميولهم الدينية.

