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 منهجية

اعتمــد التقريــر علــى تقاريــر إعالميــة وبيانــات منشــورة فــي مواقــع صحفيــة، بشــأن إحالــة أســاتذة الجامعــات إلــى 
التحقيــق باتهامــات تتعلــق بــازدراء األديــان، إضافــة إلــى مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع أحــد أســاتذة الجامعــات. كمــا 
اعتمــد التقريــر علــى اســتعراض وتحليــل القوانيــن ذات الصلــة. ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن عــام 2014 إلــى عــام 2020. 

 مقدمة

ــبة”،  ــا الحس ــم: “قضاي ــماها القدي ــن مس ــة م ــر بداي ــي مص ــا ف ــان تاريخيًّ ــازدراء األدي ــة ب ــا املعروف ــورت القضاي تط
إلــى النــص الحالــي املتضمــن فــي املــادة 98 مــن قانــون العقوبــات املصــري، والتــي اســتحدثت بعــد مــا عــرف 
بـ”أحــداث الفتنــة الطائفيــة بالزاويــة الحمــراء”، فــي عــام 1981. تقدمــت حينهــا الحكومــة بمشــروع قانــون لتعديــل 
عــدد مــن مــواد قانــون العقوبــات، وإضافــة مــواد أخــرى، منهــا مــواد تتعلــق بتغليــظ العقوبــة املنصــوص عليهــا 
ــل املــادة 201  ــف، وتعدي ــًدا عــن أعمــال العن ــة بعي فــي املــادة 160، املتعلقــة بالحــق فــي ممارســة الشــعائر الديني
ــن  ــال الدي ــة رج ــو معاقب ــالت ه ــذه التعدي ــن ه ــدف م ــي. وكان اله ــاب دين ــتخدام خط ــاءة اس ــم إس ــة بتجري الخاص
الذيــن “يســيئون اســتخدام الخطــاب الدينــي” للتحريــض علــى أعمــال عنــف وتهديــد أمــن املواطنيــن، ولكــن بعــد 

ــدًل مــن رجــال الديــن فقــط. ــم توســيع نطــاق التجريــم، ليشــمل كل املواطنيــن ب ســنوات ت
 

عندمــا قدمــت الحكومــة هــذه التعديــالت، كانــت املــادة 98 تنــص علــى أنــه “يعاقــب بالحبــس مــدة ل تقــل عــن 
6 أشــهر ول تتجــاوز خمــس ســنوات أو بغرامــة ل تقــل عــن خمســمائة جنيــه ول تجــاوز ألــف جنيــه كل مــن اســتغل 
ــة  ــارة الفتن ــد إث ــة لقص ــكار متطرف ــرى ألف ــيلة أخ ــة وس ــة أو بأي ــول أو الكتاب ــذ بالق ــج أو التحبي ــي التروي ــن ف الدي
أو تحقيــر أو ازدراء أحــد األديــان الســماوية أو الطوائــف املنتميــة إليهــا أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة والســالم 
الجتماعــي أو تكديــر األمــن العــام، ويعاقــب بــذات العقوبــة املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى كل مــن حــاز 
بالــذات أو بالواســطة محــررات أو مطبوعــات أو تســجيالت تتضمــن مــا ذكــر..”، ولكــن تــم حــذف الفقــرة الثانيــة مــن 
هــذه املــادة أثنــاء عمليــة إقــرار مشــروع القانــون، ملــا تمثلــه مــن قيــد علــى حريــة األفــراد املكفولــة طبًقا للدســتور، 
ــص  ــق. وتضمــن ن ــى نحــو دقي ــد معناهــا عل ــة تحدي ــر األمــن العــام” 1، لعــدم إمكاني ــارة: “أو تكدي ــا ُحذفــت عب كم
املــادة النهائــي اصطالحيــن يحمــالن نفــس اللتبــاس وهمــا: “اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة والســالم الجتماعــي”.

وجــرى التوســع فــي اســتخدام تهمــة “ازدراء األديــان” ضــد مــن يعبِّــرون عــن آراء مخالفــة للمعتقــدات الســائدة فــي 
املجتمــع، ســواء كان ذلــك نقــًدا لألديــان أو اإليمــان بملــل وطوائــف غيــر منتشــرة داخــل املجتمــع، أو تعبيــرًا حــرًّا عــن 
حتــى لــو  الــرأي، طاملــا اقتــرب ولــو مــن بعيــد مــن األديــان الســماوية. وأصبــح مــن املمكــن أن يــؤدِّي أي عمــل _

_ بصاحبــه إلــى الحبــس بتهمــة ازدراء األديــان. ــا ــا أو علميًّ كان عمــاًل أدبيًّ

ــان، التــي وجهــت فيهــا  ــازدراء األدي ــا املتعلقــة ب ــاب “الشــعر الجاهلــي” مــن أشــهر القضاي ــة نشــر كت وتعــد قضي
التهامــات إلــى أكاديمييــن، حيــث حققــت النيابــة العامــة مــع الدكتــور طــه حســين، عميــد األدب العربــي واألســتاذ 
بقســم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب جامعــة القاهــرة، علــى خلفيــة نشــره كتــاب “الشــعر الجاهلــي”، بعــد اتهامــات 
أثارهــا رجــال الديــن. واســتمرت التحقيقــات حينهــا ملــدة تقــارب عشــرة أشــهر، حتــى أصــدرت النيابــة قرارهــا بحفــظ 
التحقيــق. وبــرَّأ النائــُب العــام الدكتــورَ طــه حســين مــن الطعــن فــي الديــن اإلســالمي، وجــاء فــي حيثيــات القــرار أن 
مــا ذكــره طــه حســين فــي الكتــاب كان فــي ســبيل البحــث العلمــي ل غيــر 2. وأثنــى النائــب العــام علــى مجهــود 
الدكتــور طــه حســين العلمــي، وقــال: “إن للمؤلــف فضــاًل ل ينكــر فــي ســلوكه طريًقــا جديــًدا للبحــث حــذا فيــه 

حــذو العلمــاء الغربييــن”.

ــرة، ومــا ارتبــط بذلــك  ــان خــالل الســنوات األخي ــازدراء األدي ــا اتهــام األكاديمييــن ب ــر تطــور قضاي ويرصــد هــذا التقري
مــن تحــول إدارات الجامعــات ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى دور الرقيــب األول علــى أفــكار أســاتذة 
ــة واســتقالل الجامعــة عــن تدخــالت مؤسســات أو مجموعــات مــن  ــة األكاديمي ــدًل مــن ضمــان الحري الجامعــات، ب

خارجهــا. 

https://bit.ly/2LDEceZ :ي 8 يونيو 2016، رابط ية للحقوق الشخصية، نشر ف ية مادة ازدراء األديان، المبادرة المصر 1 عادل رمضان، أسباب عدم دستور

https://bit.ly/3nt6arV :ي 29 مارس 2016، رابط ي "ازدراء األديان" ومدلوالتها االجتماعية، الشروق، نشر ف ي، تطور األحكام القضائية ف 2 أكرم السيس

https://bit.ly/2LDEceZ
https://bit.ly/3nt6arV
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أواًل: حاالت اتهام أعضاء هيئات التدريس بازدراء األديان

يتنــاول التقريــر حــالت اتهــام أعضــاء هيئــات تدريــس بــازدراء األديــان أو الرمــوز الدينيــة، ويضــم مــا رصدتــه مؤسســة 
حريــة الفكــر والتعبيــر، مــن خــالل التقاريــر اإلعالميــة واملقابــالت، ولذلــك فإنــه قــد تكــون هنــاك حــالت أخــرى لــم 
ــه بالبحــث  توثقهــا املؤسســة. ول تتوقــف التهامــات التــي توجــه إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مــا يتناولون
ــض إدارات  ــا بع ــي تراه ــة، الت ــوز الديني ــى الرم ــات إل ــد التهام ــا تمت ــها، إنم ــان نفس ــى األدي ــس عل ــر والتدري والنش

الجامعــات غيــر قابلــة للنقــد. 

فــي بدايــة مايــو 2018، أوقفــت جامعــة دمنهــور األســتاذ بقســم التاريــخ بكليــة التربيــة أحمــد رشــوان عــن العمــل 
ملــدة ثالثــة أشــهر، بعــد إحالتــه إلــى التحقيــق علــى خلفيــة تدريســه كتــاب: “دراســات فــي تاريــخ العــرب املعاصــر”، 

والــذي وصــف فيــه رشــوان الشــيخ محمــد متولــي الشــعراوي والداعيــة عمــرو خالــد بالدجاليــن.

وجاء في الكتاب الذي يتناول عهد الرئيسين محمد أنور السادات وحسني مبارك:

“شــهد عهدهمــا ظهــور أكبــر دجاليــِن فــي تاريــخ مصــر الحديــث، وهمــا الشــيخ الشــعراوي وعمــرو خالــد واللــذان 
ــر قصــد فــي تغذيــة روح الهــوس الدينــي لــدى الشــعب املصــري، وتدعيــم  عمــا بــكل قــوة عــن قصــد أو بغي
التيــار اإلســامي السياســي، وهكــذا ســيطر اإلســام السياســي وامتــد حتــى ســقوط االتحــاد الســوفيتي”.

ــق الفــوري بتهمــة ســب وقــذف  ــى التحقي ــة األســتاذ إل ــح 3، رئيــس جامعــة دمنهــور، إحال ــد صال ــور عبي قــرر الدكت
الشــعراوي وخالــد، مؤكــًدا أن الجامعــة ليســت ســاحة لتصفيــة الحســابات السياســية والتعبيــر عــن الــرأي الشــخصي 

والتقليــل مــن اآلخريــن والنيــل منهــم، وخاصــة الرمــوز.

وعلــى خلفيــة ذلــك، نــدد أميــن ســر لجنــة الشــؤون الدينيــة بمجلــس النــواب، الدكتــور عمــرو الحمروشــي، بالواقعــة، 
وقــال إنــه ســيتقدم إلــى رئيــس مجلــس النــواب بطلــب عاجــل لســرعة إصــدار قانــون تجريــم إهانــة الرمــوز الوطنيــة، 
كمــا طالــب وزيــر التعليــم العالــي بتشــكيل لجنــة علميــة محايــدة ملراجعــة الكتــب الجامعيــة بالتنســيق مع أســاتذة 
الجامعــات: “وذلــك ملواجهــة تســريب أي أفــكار شــاذة أو متطرفــة إلــى الطــالب ممــا يشــكل خطــرًا داهًمــا علــى 

مقومــات األمــن القومــي املصــري”.

ــور رشــوان، وإنمــا  ــد حــدود واقعــة الدكت ــه باملجلــس عن ــة فــي مداخلت ــة الشــؤون الديني ــم يتوقــف رئيــس لجن ل
ــر  ــث والنش ــي البح ــاتذة ف ــق األس ــى ح ــق عل ــة والتضيي ــة األكاديمي ــي الحري ــط معان ــف بأبس ــى العص ــعى إل س

ــات.    ــان ملــا ينشــره ويدرســه األســاتذة فــي الجامع ــق تشــكيل لج ــن طري ــس ع والتدري

وقــال الدكتــور رشــوان فــي مقابلــة مــع باحــث بمؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر 4: “كنــت قــد ألغيــت هــذا الفصــل 
_ مــا  وهــو شــيخ باألزهــر مــن الكتــاب ولــم أدرســه للطــالب. مــا حــدث أن إحــدى الطالبــات عرضــت علــى أبيهــا _
ــد  ــدوره اتصــل باإلعــالم وصعَّ ــس الجامعــة ب ــاره. رئي ــس الجامعــة وإخب ــى التصــال برئي ــاب، مــا دفعــه إل ــاء بالكت ج
املوضــوع، وأحالنــي للتحقيــق. علــى خلفيــة ذلــك عقــد اجتمــاع ملجلــس القســم وقيــل فــي محضــر الجتمــاع أن 
مجلــس القســم يحتــرم األزهــر وعلمائــه. بعــد اجتمــاع مجلــس القســم فــي 2 مايــو اصطحبتنــي عميــدة الكليــة 
إلــى رئاســة الجامعــة لحضــور التحقيــق، دون إبــالغ رســمي، حضــرت التحقيــق أمــام الدكتــور أشــرف شــيحة وكيــل 

كليــة الحقــوق بجامعــة طنطــا واملستشــار القانونــي لرئيــس جامعــة دمنهــور”.

أصــدر الدكتــور عبيــد صالــح، رئيــس جامعــة دمنهــور قــرارًا بإيقــاف الدكتــور رشــوان ملــدة ثالثــة أشــهر عــن العمــل5. 
ــر ســلًبا علــى حريــة البحــث  ــا علــى خضــوع الجامعــات لضغــوط مجتمعيــة تؤث ــا واضًح وُتعــد هــذه الواقعــة نموذًج
العلمــي والتدريــس، فــي ظــل غيــاب أي حمايــة مــن إدارات الجامعــات ألعضــاء هيئــات التدريــس فــي تدريــس مــا 
يرونــه مناســًبا، طاملــا كان يســتوفي املبــادئ العلميــة املطلوبــة. حيــث ســعت الجامعــة إلــى إحالــة الدكتــور إلــى 

ــا ســليًما فــي كتابــه مــن عدمــه. التحقيــق دون أن تتحقــق أوًل مــن اســتخدامه منهًجــا علميًّ

ــة  ــن يســري جعفــر 6 عــن العمــل ملــدة ثالث ــة أصــول الدي ــر 2016، أوقفــت جامعــة األزهــر األســتاذ بكلي وفــي أكتوب
ي 2 مايو 2018، 3 ناصر جودة، صور.. تفاصيل اتهام أستاذ بكلية التربية جامعة دمنهور بإهانة الشيخ الشعراوي، اليوم السابع، نشر ف

https://bit.ly/37mQuRs  :رابط 

يخ 15 مايو 2018. ية الفكر والتعبير، بتار 4  شهادة الدكتور أحمد رشوان، لمؤسسة حر
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ــو  ــارة، 12 ماي ي ــر ز ــخ آخ ي ــر 2016، تار ــي 1 نوفمب ــر ف ــراوي، نش ــابات، مص ــة حس ــل تصفي ــن العم ــي ع ــر: إيقاف ــدة باألزه ــتاذ العقي ــر أس ــري جعف ــد، يس ــن أحم ــد الرحم 6 عب
https://bit.ly/3eqjhWv رابــط:   ،2020
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أشــهر، بقــرار مــن رئيســها، لتهامــه باإللحــاد ومحاولــة إحيــاء فكــر محمــد عبــده وطــه حســين، والهجــوم علــى 
التيــار اإلســالمي، ووصفــه بالتيــار الظالمــي، وشــكلت الجامعــة لجنــة تحقيــق قامــت بتوجيــه أســئلة إلــى جعفــر 
حــول محتــوى محاضراتــه وآرائــه العلميــة ورؤيتــه لألزهــر، ووجهــت إليــه عــدة اتهامــات، منهــا الدعــوة إلــى اإللحــاد 
ــى  ــه يدعــو إل ــح أن ــة، مــا نفــاه جعفــر حيــث وضَّ ــل املناهــج األزهري ــى تعدي ــه إل ــح البخــاري، ودعوت وانتقــاد صحي

التنويــر.

وأصــدرت جامعــة األزهــر 7، فــي 13 يونيــو 2018، قــرارًا بإيقــاف الدكتــور جمــال محمــد ســعيد عبــد الغنــي، أســتاذ 
العقيــدة والفلســفة بكليــة أصــول الديــن فــي املنوفيــة، عــن العمــل ملــدة ثالثــة أشــهر بعــد إحالته إلــى التحقيق 
اإلداري بســبب اتهامــه “بالتشــيع”. وقالــت الجامعــة فــي بيــان لهــا إن األســتاذ الجامعــي منســوب إليــه النتمــاء 
ــن  ــن الدي ــدة ع ــر املرت ــن العناص ــة م ــذه الجماع ــار ه ــبق اعتب ــيعية، وس ــة الش ــة القطياني ــة األحمدي ــى الجماع إل
اإلســالمي، وقالــت إن قــرار إيقافــه كان حرًصــا علــى مصلحــة الطــالب وحمايتهــم مــن أصحــاب الفكــر املنحــرف.

تظهــر هــذه الوقائــع انتهــاك جامعــة األزهــر الحريــة األكاديميــة باســتخدام قــرارات إيقــاف األســتاذين عــن العمــل، 
ولــم تــراِع أي أســس علميــة فــي تناولهــا العمــل األكاديمــي، بــل إنهــا تدخلــت فــي معتقــد األســتاذ الجامعــي 
جمــال عبــد الغنــي. ولــم ُتِشــر الجامعــة إلــى مخالفــات أكاديميــة، واكتفــت بذرائــع حمايــة الطــالب مــن أصحــاب 

الفكــر املتطــرف.

فــي نوفمبــر 2020، تــم إيقــاف األســتاذ باملعهــد العالــي للخدمــة الجتماعيــة باإلســكندرية محمــد مهدلــي عــن 
العمــل، 8 بعــد إحالتــه إلــى التحقيــق علــى خلفيــة انتشــار مقطــع مصــور، ُيظهــر نقاًشــا بينــه وبيــن طالبــه فــي 
إحــدي املحاضــرات، اتهــم بســببه باإلســاءة لإلســالم. بينمــا قالــت وزارة التعليــم العالــي إنهــا تلقــت شــكوى مــن 
طــالب باملعهــد، قــررت بعدهــا إيقــاف األســتاذ محمــد مهدلــي إلــى حيــن النتهــاء مــن التحقيــق فــي الواقعــة.

ــم يقصــد  ــه ل ــزاؤه مــن ســياقه وأن ــم اجت وبحســب تصريحــه لبــي بــي ســي عربــي 9، فــإن املقطــع املنتشــر ت
أي إســاءة. وأكمــل: “فســر البعــض مــا قلــت بأنــه إســاءة للديــن اإلســالمي، أنــا مســلم وأحتــرم جميــع األديــان. 
ــه  ــي محاضرت ــه ف ــي إن ــال مهدل ــت”. وق ــا قل ــة مم ــعروا بإهان ــن ش ــكل م ــالب ول ــي الط ــذاري ألبنائ ــدم اعت وأق
ا علــى استشــهاد أحــد  عــن املجتمــع الريفــي والحضــري تنــاول أمثلــة عــن الــزواج والطــالق وأن مــا صــدر منــه ردًّ

الطــالب بآيــة قرآنيــة كان “تجــاوز غيــر مقصــود، خانتنــي فيــه كلماتــي فــي لحظــة انفعــال وجــدل حــاد”.

ــزواج فــي اإلســالم،  ــن مهــر ال ــه ع ــي يتحــدث في وكان قــد انتشــر مقطــع مصــور مــن إحــدى محاضــرات مهدل
واعتــرض أحــد الطــالب علــى طــرح األســتاذ، مستشــهًدا بآيــة قرانية، لينفعــل مهدلي ويطــرد الطــالب املعترضين 
خــارج القاعــة. وقــال املتحــدث باســم وزارة التعليــم العالــي حســام عبــد الغفــار، إن مهدلــي أحيــل إلــى تحقيــق 
ــن  ــكوى م ــت ش ــوزارة تلقَّ ــاف أن ال ــكندرية. وأض ــة اإلس ــوق بجامع ــة الحق ــاتذة كلي ــن أس ــة م ــه لجن إداري تجري

الطــالب قــررت علــى خلفيتهــا إيقــاف األســتاذ حتــى صــدور نتيجــة التحقيــق خــالل 48 ســاعة.

وبعــد عــرض نتيجــة التحقيــق الــذي أجــراه الدكتــور فايــز محمــد حســين وكيــل كليــة الحقــوق بجامعــة اإلســكندرية 
ــم  ــررت وزارة التعلي ــو املنتشــر، ق ــي مقطــع الفيدي ــودة ف ــع املوج ــة الوقائ ــي بصح ــرار مهدل ــى بإق ــذي انته ال
العالــي 10 إحالــة الواقعــة إلــى النائــب العــام للتحقيــق فــي ارتــكاب الدكتــور مهدلــي جرائــم ازدراء األديــان، وإهانــة 
_ كمــا أحــال وزيــر التعليــم العالــي  كمــا ورد فــي نــص التحقيــق ثوابــت الشــريعة اإلســالمية، وســب الطــالب _
ــا الخاصــة مــع اســتمرار وقفــه عــن العمــل. ومــن جهــة تحقيقــات  ــى مجلــس تأديــب املعاهــد العلي ــي إل مهدل
ــازدراء األديــان  النيابــة فقــد تقــرر حبــس 11 الدكتــور محمــد مهدلــي 4 أيــام علــى ذمــة التحقيقــات فــي اتهامــه ب

ــة. ــه الصحي ــر تدهــور حالت وتحليــل زواج املحــارم. توفــى مهدلــي، فــي 24 ديســمبر 2020، إث

وفــي ظــل التوســع فــي الرقابــة علــى الحريــة األكاديميــة، بــدأ الطــالب فــي تصيــد مــا يعتبرونــه إســاءة لألديــان، 
ومــع اســتجابة الجامعــة لشــكاوى الطــالب، فهــي ل توفــر مناًخا يســمح باملناقشــة الحــرة بين الطالب واألســتاذ 

يارة 12 مايو 2020،  يخ آخر ز ي 13 يونيو 2018، تار 7 السبيل، مصر جامعة األزهر تحيل أستاًذا للتحقيق بتهمة "التشيع"، نشر ف
https://bit.ly/3bxv6Yu :رابط

ي 4 نوفمبر 2020، ي، نشر ف ي، بي بي س ي مصري عن العمل بعد "إساءة" للدين اإلسالم ي: إيقاف أستاذ جامع يم روق، محمد مهدل 8 مر
https://bbc.in/3gpdaUa :رابط 
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ي 17 نوفمبر 2020، ي اتهامه بازدراء األديان وتحليل زواج المحارم، القاهرة 24، نشر ف ي ف 10 عماد حسانين، حبس الدكتور محمد مهدل
https://bit.ly/3gQ76nF :رابط 

11  راجع الهامش رقم 8.
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ويحمــل األســاتذة علــى مزيــد مــن الرقابــة الذاتيــة علــى مــا يتناولــون مــن آراء وموضوعــات علميــة داخــل قاعــات 
الدراســة. ويعــد مــا فعلــه وزيــر التعليــم العالــي بتحويــل التحقيــق إلــى النيابــة العامــة انتهــاًكا صارًخــا لقيمــة الحرية 
األكاديميــة وحــق األســاتذة فــي املناقشــة الحــرة داخــل املحاضــرات، وكان علــى إدارة معهــد الخدمــة الجتماعيــة 
باإلســكندرية أن تكتفــي بالتحقيــق فــي احتــداد األســتاذ مهدلــي علــى طالبــه، وطردهــم مــن قاعــة املحاضــرات، 

ألن فــي ذلــك مــا يمنــع النقــاش العلمــي الحــر مــع الطــالب. 

وفــي جامعــة قنــاة الســويس، أصــدر الدكتــور الســيد عبــد العظيــم الشــرقاوي قــرارًا رقــم 187 بتاريــخ 15 مايــو 2018 
بعــزل منــى البرنــس أحمــد رضــوان املــدرس بقســم اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة اآلداب 12، مــن وظيفتهــا مــع احتفاظهــا 
باملعــاش أو املكافــأة، بعــد تحقيقــات اســتمرت 14 شــهرًا، بــدأت بإحالــة البرنــس إلــى التحقيــق لتواجــه عــدة تهــم، 
مــن بينهــا نشــرها مقاطــع فيديــو لهــا وهــي ترقــص علــى مواقــع التواصــل الجتماعــي، باإلضافــة إلــى الســفر 
دون إذن الجامعــة، والتهمــة األهــم هنــا هــي “العيــب فــي الــذات اإللهيــة والحديــث مــع الطــالب فــي املعتقــدات 

الدينيــة”، حســب مــا جــاء فــي التحقيقــات التــي أجراهــا مــع البرنــس عميــد كليــة الحقــوق بجامعــة املنصــورة.

ــود”  ــردوس املفق ــو “الف ــر وه ــابع عش ــرن الس ــن الق ــا م ــها نصًّ ــبب تدريس ــان بس ــازدراء األدي ــس ب ــام البرن كان اته
ــه  ــة، وقــد ردت علي ــواء” مــن الجن ــروج “آدم وح ــدأ بخ ــة تب ــدة ملحمي ــون، وهــي قصي ــزي جــون ملت ــب اإلنجلي لألدي
أســتاذة األدب اإلنجليــزي قائلــة: “لــم يحــدث أن قمــت باإلســاءة إلــى األديــان داخــل الجامعــة علــى اإلطــالق”. كمــا 
ــص  ــى ن ــس إل ــى البرن ــور من ــرق دكت ــس، أن تط ــع البرن ــق م ــر التحقي ــذي حض ــعيد 13 ال ــاب س ــي مه ــر املحام ذك
ــن  ــص وبي ــن الن ــوا بي ــا أن يقارن ــن طالبه ــت م ــي إذ طلب ــي وأكاديم ــق أدب ــن منطل ــود” كان م ــردوس املفق “الف
نصــوص عربيــة مثــل روايــة أولد حارتنــا لنجيــب محفــوظ، وقصيــدة كلمــات ســبارتكوس األخيــرة للشــاعر أمــل دنقــل. 
مضيًفــا أن تلــك النصــوص لــم تســئ ألي ديــن ولــم يعاَقــب مؤلفوهــا، بينمــا ُتعاَقــب البرنــس علــى تدريــس تلــك 

النصــوص.

اتهمــت جامعــة قنــاة الســويس دكتــورة منــى البرنــس بنــاًء علــى تدريســها نصوًصــا أدبيــة بحتــة ُتقــرأ وُتــدرس فــي 
كل مــكان وغيــر ممنــوع مناقشــتها أو تدريســها بــأي شــكل، إنمــا أصبــح مجــرد تنــاول أي موضــوع  يتصــل باألديــان 

مــن قريــب أو بعيــد قــد يعــرِّض عضــو هيئــة التدريــس لخطــورة اتهــام ازدراء األديــان وفقــد وظيفتــه. 

لــم يتوقــف التدخــل فيمــا يتناولــه أســاتذة الجامعــة عنــد حــدود اإلســهام العلمــي أو مــا يتــم تناولــه فــي قاعــات 
التدريــس أو الكتــب وإنمــا امتــد إلــى اآلراء الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الجتماعــي. ففــي جامعــة الزقازيــق  
14، أصــدر الدكتــور خالــد عبــد البــاري، رئيــس الجامعــة، قــرارًا رقــم 1620 لســنة 2017، فــي 22 أغســطس، بوقــف الدكتــور 

ماهــر املغربــي، أســتاذ األمــراض النفســية والعصبيــة بكليــة الطــب، عــن العمــل ملــدة ثالثــة أشــهر وإيقــاف صــرف 
ربــع راتبــه مــع إحالتــه إلــى مجلــس تأديــب ومنعــه مــن دخــول الجامعــة إل لحضــور جلســات التحقيــق بســبب نشــره 
علــى موقــع التواصــل الجتماعــي “فيــس بــوك” عبــارات مســيئة إلــى الديــن اإلســالمي، حســب بيــان كليــة الطــب 
بالجامعــة. وذلــك رغــم نفــي املغربــي كتابــة املنشــورات املنســوبة إليــه، حيــث قــال إنــه تجاهــل صفحتــه علــى 

“فيســبوك” مــن عــام 2014، لعــدم درايتــه بأمــور اإلنترنــت.

ــر 2015 حكــم 15 بحبــس الطالــب  ــان، حيــث صــدر فــي 16 فبراي وللطــالب أيًضــا نصيــب مــن ســوط تهمــة ازدراء األدي
بجامعــة قنــاة الســويس شــريف جابــر عبــد العظيــم فــي القضيــة رقــم 7419 لســنة 2014 جنــح ثالــث اإلســماعيلية، 

بالحبــس ســنة وغرامــة قدرهــا ألــف جنيــه إليقــاف التنفيــذ فــي تهــم تتعلــق بــازدراء األديــان.

وكان رئيــس جامعــة قنــاة الســويس قــد حــرر محضــرًا ضــد الطالــب بتهمــة إنشــاء مجموعــة علــى موقــع التواصــل 
الجتماعــي “فيســبوك” تحــت اســم “ملحديــن”، وتحركــت علــى إثــره قوة أمنية من أقســام ثــاٍن وثالث اإلســماعيلية 
بضبطــه والتحفــظ عليــه فــي 26 أكتوبــر للتحقيــق فــي اتهامــه بــازدراء األديــان، ولــم يتــم إخــالء ســبيله إل فــي 
3 ديســمبر 2014 بكفالــة قدرهــا 7500 جنيــه علــى ذمــة القضيــة انتهــاًء بالحكــم النهائــي بالحبــس ســنة مــع إيقــاف 
ــر عــن املعتقــد  ــة التعبي ــد حري ــداًدا لتوســع الجامعــات فــي تقيي ــر امت ــب شــريف جاب ــة الطال ــذ. وتعــد قضي التنفي

ألعضائهــا طالبًــا وأســاتذة.

ــص وازدراء  ــدل الرق ــي وب ــور بالبكين ــر ص ــا بنش ــق تتهمه ــهًرا…ولجنة التحقي ــات 14 ش ــد تحقيق ــويس بع ــة الس ــن جامع ــس م ــى البرن ــزل من ــل ع ــون، تفاصي ــيد ن 12 س
https://bit.ly/39V2njq :ــط ــو 2018، راب ــي 6 يوني ــر ف ــابع، نش ــوم الس ــة اآلداب، الي ــل كلي ــان داخ األدي

https://bit.ly/39Qm7EN :ي 28 أغسطس 2017، رابط 13 صفاء سرور، األكاديميون وازدراء األديان.. تهمة "فضفاضة" وقانون "مطاط"، المنصة، نشر ف

ي 22 أغسطس 2017،  يق" بعد إيقافه عن العمل بسبب "فيسبوك" تعرضت للقرصنة، المصري اليوم، نشر ف ـ"طب الزقاز 14 وليد صالح، أستاذ ب
https://bit.ly/3qIa8in :رابط

ــي 19  ــر ف ــه، نش ــن رأي ــر ع ــه للتعبي ــف جني ــة أل ــنة وكفال ــر س يف جاب ــر ــب ش ــس الطال ــر.. حب ــة التعبي ي ــي حر ــق ف ــرم الح ــد يج ــم جدي ــر، حك ــر والتعبي ــة الفك ي ــة حر 15 مؤسس
https://bit.ly/37HaBsA :ــط ــر 2015، راب فبراي

https://bit.ly/39V2njq 
https://bit.ly/39V2njq 
https://bit.ly/39Qm7EN
https://bit.ly/3qIa8in
https://bit.ly/37HaBsA
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ــازدراء  ــة بســبب اتهامــات ب ــة األكاديمي ــن مــن خــالل اســتعراض هــذه الحــالت أن نمــط انتهــاك الحري وهكــذا، يتبي
ــة مختلفــة، ســواء كان التحــرك تجــاه عقــاب  ــرات زمني ــة، وفــي فت ــر مــن جامعــة مصري ــان قــد تكــرر فــي أكث األدي

ــا مــن إدارات الجامعــات أو بضغــط مــن الطــالب مــن خــالل مواقــع التواصــل الجتماعــي.  األســاتذة نابًع

ثانًيا: اتهامات ازدراء األديان وانتهاك الحرية األكاديمية وحرية التعبير:

ــة مــن خــالل  ــة فــي الســنوات املاضي ــرى هــذه القــرارات بمعــزل عــن السياســة التــي اتبعتهــا الدول ل يمكــن أن ن
ــر،  ــة الفكــر والتعبي ــات الشــخصية وحري ــات األكاديميــة واســتقالل الجامعــات، والتضييــق علــى الحري انتهــاك الحري
حتــى ولــو خــارج أســوار الجامعــة، إضافــة إلــى تقييــد الحــق فــي التنظيــم والعمــل السياســي لألســاتذة والطــالب. 
تخــدم اإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة فــي حــالت “ازدراء األديــان” هــذه السياســة، وتكــرس العتمــاد علــى أســلوب 

الحفــظ والتلقيــن، بــدًل مــن التدريــب علــى التفكيــر النقــدي وإعمــال وترســيخ قواعــد البحــث العلمــي. 

ــوق  ــاب الحق ــي ب ــادة 65 ف ــت امل ــث نص ــر 16، حي ــر والتعبي ــة الفك ــة لحري ــواد ضامن ــري بم ــتور املص ــل الدس ويحف
ــة، أو  ــول، أو بالكتاب ــه بالق ــن رأي ــر ع ــق التعبي ــان ح ــكل إنس ــة. ول ــرأي مكفول ــر وال ــة الفك ــى أن حري ــات، عل والحري
ــاء  ــع أعض ــات وتمت ــتقالل الجامع ــتور اس ــن الدس ــا يضم ــر. كم ــر والنش ــائل التعبي ــن وس ــك م ــر ذل ــر، أو غي بالتصوي
املجتمــع األكاديمــي بالحريــة األكاديميــة الالزمــة لقيــام الجامعــة املصريــة بدورهــا فــي التقــدم العلمــي ونشــر 
الثقافــة والرتقــاء باملجتمــع، حيــث ُنــصَّ فــي املــادة 21 منــه علــى: “تكفــل الدولــة اســتقالل الجامعــات العلميــة 
ــل  ــم، وتكف ــية للتعلي ــزة األساس ــس الركي ــات التدري ــاء هيئ ــون وأعض ــادة 22 أن: “املعلم ــرت امل ــة..”، وأق واللغوي
الدولــة رعايــة حقوقهــم األدبيــة بمــا يضمــن جــودة التعليــم”، بينمــا أكــدت املــادة 23 مــن الدســتور علــى كفالــة 

ــة البحــث العلمــي وتشــجيع مؤسســاته. ــة حري الدول
 

ول يتــم ضبــط التشــريعات وفــق هــذه املــواد، حيــث تحــوي القوانين مــواد تهدر هــذه الحريــات والحقــوق املكفولة 
لألفــراد. إذ تنــص املــادة 98 )و( مــن قانــون العقوبــات علــى: “يعاقــب بالحبــس مــدة ل تقــل عــن 6 أشــهر ول تتجــاوز 
خمــس ســنوات أو بغرامــة ل تقــل عــن خمســمائة جنيــه ول تجــاوز ألــف جنيــه كل مــن اســتغل الديــن فــي الترويــج 
بالقــول أو الكتابــة أو بأيــة وســيلة أخــرى ألفــكار متطرفــة لقصــد إثــارة الفتنــة أو تحقيــر أو ازدراء أحــد األديــان 

الســماوية أو الطوائــف املنتميــة إليهــا أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة”.

ــازدراء األديــان. وكان الهــدف مــن اســتحداث  وتعتبــر هــذه املــادة هــي حجــر األســاس فــي كل التهــم املتعلقــة ب
ــن  ــداث فت ــا يشــارك فــي إح ــا دينيًّ ــال اســتخدامهم خطابً ــن فــي ح ــال الدي ــا، هــو محاســبة رج هــذه املــادة، نظريًّ
داخــل املجتمــع. وكان اختيــار رجــال الديــن نظــرًا إلــى تأثيرهــم الدينــي والعقائــدي علــى املؤمنيــن بهــذه األديــان 
واملعتقــدات، بخــالف عامــة النــاس الذيــن ل يمتلكــون هــذا التأثيــر فــي آرائهــم التــي تعبــر عــن أفكارهــم الخاصــة، 

ل وجهــة نظــر الديــن نفســه. إل أن املــادة اســتخدمت بالطبــع ضــد الجميــع. 

ا للتضييــق علــى حريــة الفكــر والتعبيــر. وهــي تتميــز بقابليتهــا للتأويــل  تســتخدم هــذه املــادة بشــكل واســع جــدًّ
حســب أي موقــف وتبًعــا لــرأي الســلطة السياســية أو اســتجابة للقيــود الجتماعيــة والدينيــة، التــي َيِجــُب ألًّ تكــون 

عائًقــا أمــام ممارســة أعضــاء املجتمــع األكاديمــي عملهــم بحريــة وحقهــم فــي اإلدلء بآرائهــم العلميــة بحريــة.

وكانــت الحكومــة املصريــة قــد تقدمــت فــي عــام 1981 بمشــروع قانــون لتعديــل وإضافــة عــدد مــن مــواد قانــون 
العقوبــات املصــري، كانــت مــن ضمنهــا املــادة 98 املعروفــة اآلن بمــادة “ازدراء األديــان”. فــكان الهدف من مشــروع 
ــا وقتهــا “بأحــداث الفتنــة الطائفيــة بالزاويــة الحمــراء” بإضافــة مــواد تتعلــق  القانــون هــو مواجهــة مــا عــرف إعالميًّ
ــة  ــد املجتمــع. وكان الهــدف هــو معاقب ــف وتهدي ــن أعمــال العن ــًدا ع ــة بعي بالحــق فــي ممارســة الشــعائر الديني
“املتشــددين مــن الشــيوخ والقساوســة” الذيــن يســتخدمون الخطــاب الدينــي للتحريــض علــى العنــف والكراهيــة 
فــي املجتمــع. ولــم يكــن هــدف امُلشــرِّع حينهــا هــو معاقبــة املفكريــن أســاتذة الجامعــات علــى آرائهــم العلميــة 

والفكريــة والتضييــق علــى حقهــم فــي الحريــة األكاديميــة وحريــة التعبيــر عــن الديــن أو املعتقــد.

ــب ذلــك تحديــد مــن املنــوط  ويســمح اســتخدام وصــف “أفــكار متطرفــة” بتأويــالت غيــر محــدودة لــكل اآلراء، ويصعِّ
بــه أن يقــرر مــا إذا كانــت تلــك األفــكار متطرفــة أم ل. كمــا يتــرك ذلــك مجــاًل للقاضــي أو املحقــق أن يحــدد وفــق 
ــان، واملعــروف أن الســائد مــن  ــازدراء األدي ــق ب ــي ينظرهــا وتتعل ــا الت ــراه مــدى تطــرف األفــكار فــي القضاي ــا ي م
ــر مفهــوم التطــرف  ــالف الظــروف، ويتغي ــف مــع تطــور الزمــن واخت أفــكار ومعتقــدات فــي املجتمــع قــد يختل

وفًقــا لختــالف املعتقــدات أو الثقافــات.  

https://bit.ly/3qzWDS1   :ي 2019، رابط 16 الدستور المصري المعدل ف

https://bit.ly/3qzWDS1
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وباإلضافــة إلــى مــواد قانــون العقوبــات، فــإن إدارات الجامعــات تســتخدم فــي إحالتهــا أعضــاء هيئــات التدريــس إلــى 
التأديــب 17، مــواد قانــون تنظيــم الجامعــات التــي تمنــح الحــق فــي تأويــل أي ممارســة طبيعيــة للحريــة األكاديميــة 

كاملناقشــة أو البحــث العلمــي بأنهــا “ أفعــال تحــط مــن القيــم واألعــراف الجامعيــة”.
إلــى جانــب إعطــاء قانــون تنظيــم الجامعــات الحريــة لجهــة التحقيــق فــي توقيــع أي عقوبــة يختارهــا دون تحديــد 

تناســب العقوبــات باألفعــال املخالفــة ألحــكام القانــون.

وينــص العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية 18 فــي املــادة 18 منــه علــى أن: “لــكل إنســان الحــق فــي حرية 
ــن أو معتقــد  ــاق أي دي ــه فــي اعتن ــن مــا، وحريت ــن بدي ــه فــي أن يدي ــك حريت ــن ويشــمل ذل الفكــر والوجــدان والدي
يختــاره، وحريتــه فــي إظهــار دينــه..”. كمــا تنــص املــادة 19 مــن العهــد نفســه علــى: “لــكل إنســان حــق فــي حريــة 
ــى  ــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إل ــر. ويشــمل هــذا الحــق حريت التعبي
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

يختارهــا.”

وأكــد التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة املعنيــة بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة 19 علــى املــادة رقــم 
13 مــن العهــد الدولــي للحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة 20 الخاصــة بالحــق فــي التعليــم علــى تمتــع 
أفــراد املجتمــع األكاديمــي بصــورة فرديــة وجماعيــة بالحريــة فــي متابعــة وتطويــر ونقــل املعــارف واألفــكار عــن 

طريــق األبحــاث أو التعليــم أو الدراســة أو املناقشــة أو التوثيــق أو اإلبــداع أو الكتابــة.

ويشــرح إعــالن الحريــة األكاديميــة الصــادر فــي 2005 أنــه: “مــع أن كل واقــع وطنــي يشــكل بــال شــك رؤيتــه الخاصــة 
ملعنــى وممارســة الحريــة األكاديميــة، إل أنــه كحــد أدنــى يجــب أن يخضــع أداء أعضــاء هيئــة التدريــس وتعبيرهــم 
داخــل قاعــات الــدرس وفــي الســياقات التعليميــة األخــرى للتقديــر املهنــي لزمالؤهــم وحدهــم”، ويخالــف ذلــك مــا 
يحــدث فــي مصــر، حيــث يتــم إخضــاع كل منتــج لألكاديمييــن املصرييــن لقيــود عــدة منهــا الدينيــة أو السياســية أو 

املجتمعيــة، دون اكتــراث بمعاييــر البحــث العلمــي. 

ــط  ــاًل “تح ــوا أفع ــات 21 إذا ارتكب ــم الجامع ــون تنظي ــا لقان ــق طبًق ــى التحقي ــاتذة إل ــات األس ــل إدارات الجامع وتحي
مــن القيــم واألعــراف الجامعيــة”. كمــا افتقــد قانــون تنظيــم الجامعــات فــي لئحتــه التنفيذيــة الخاصــة بتأديــب 
أعضــاء هيئــة التدريــس الدقــة الالزمــة فــي تحديــد العقوبــات، فضمــن القانــون عقوبــات عــدة، مثــل: التنبيــه واللــوم 
والعــزل والوقــف عــن العمــل، دون أن يحــدد أي األفعــال املجرَّمــة تناســب كل عقوبــة منهــا وفــي ذلــك إطــالق ليــد 

إدارات الجامعــات فــي توقيــع عقوبــات جزافيــة وفًقــا لتقديــر القائميــن علــى التحقيــق.

وأكــدت املحكمــة الدســتورية العليــا 22 فــي حكــٍم لهــا علــى أن النصــوص العقابيــة الغامضــة: “ يكــون تطبيــق تلك 
ــورًا  ــا، ومحــدًدا علــى ضــوء أهوائهــم الشــخصية، ومبل ــل القائميــن علــى تنفيذهــا عمــاًل انتقائيًّ النصــوص مــن قب
بالتالــي خياراتهــم التــي يتصيــدون بهــا مــن يــردون، فــال تكــون إل شــراًكا، ل يأمــن أحــد معهــا مصيــرًا”، كمــا أنــه 
مــن القواعــد القانونيــة العامــة 23 أن القوانيــن تخاطــب كل أفــراد املجتمــع بغــض النظــر عــن طبيعــة عملهــم أو 
ثقافتهــم، لذلــك يجــب أن تكــون نصــوص القوانيــن املوجهــة إلــى املواطنيــن واضحــة ومحــددة وســهلة الفهــم 
والســتيعاب لكــي تصــل إلــى كافــة املواطنيــن علــى حــدٍّ ســواء، لتحقــق فــي ذلــك املبــدأ القانونــي: “عــدم جــواز 
ــا غيــر ملتبــٍس حتــى تنطبــق عليهــم  ــا واضًح العتــداد بالجهــل بالقانــون”، فيجــب أن يفهــم النــاس القانــون فهًم

القاعــدة القانونيــة. 

ــن، فــي  ــات املواطني ــى اإلضــرار بحقــوق وحري ــة والتوســع فــي تأويالتهــا إل ــؤدي غمــوض النصــوص القانوني وي
حالــة مــادة “ازدراء األديــان” فــإن األمــر ينســحب علــى اإلخــالل بالحــق فــي حريــة الفكــر والتعبيــر وحريــة املعتقــد. 
وتقــول املحكمــة الدســتورية 24 فــي هــذا الصــدد إن “املواطنيــن الذيــن اختلــط عليهــم نطــاق التجريــم والتــوت 

https://bit.ly/3r1KZ2e  :ي 21 نوفمبر 2016، رابط ية الفكر والتعبير، نشر ف يس، مؤسسة حر ي تأديب أعضاء هيئة التدر ي ف 17 مهاب سعيد، الدليل القانون

https://bit.ly/39SePAb :ي للحقوق المدنية والسياسية، رابط 18 العهد الدول

https://bit.ly/36ZipXG :19  التعليق العام رقم 13 الخاصة باللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، رابط

 https://bit.ly/2LbSmDU :ي 16 ديسمبر 1966، رابط ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر ف 20  العهد الدول

https://bit.ly/34bH6y4 :21 قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، رابط

ي 8 - رقم الجزء -1 رقم الصفحة 713. يخ الجلسة 5 يونيو 1997 مكتب فن 22 الطعن رقم 58 لسنة 18 تار

ي 8 يونيو 2016،  يات الشخصية، نشر ف ية للحقوق والحر ية مادة ازدارء األديان، عادل رمضان، المبادرة المصر 23 أسباب عدم دستور
https://bit.ly/3nmSyhY :رابط

ي 6 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 154. يخ الجلسة 12 فبراير -1994 مكتب فن 24 الطعن رقم 105 - لسنة -12 تار

https://bit.ly/3r1KZ2e
https://bit.ly/39SePAb
https://bit.ly/36ZipXG
 https://bit.ly/2LbSmDU 
 https://bit.ly/2LbSmDU 
https://bit.ly/34bH6y4
https://bit.ly/3nmSyhY
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_ عــن مباشــرة األفعــال التــي داخلتهــم شــبهة  حــذر العقوبــة وتوقًيــا لهــا بهــم مقاصــد املشــرع، يقعــدون عــادة _
تأثيمهــا، وإن كان القانــون فــي معنــاه العــام يســوغها”.

 
مــا يعنــي أن املواطنيــن عندمــا ل يفهمــون علــى نحــو دقيــق نصــوص القانــون وماهيــة األفعــال املجرَّمــة طبًقــا 
ــذه  ــير ه ــم تفس ــن أن يطاله ــا م ــتور خوًف ــون والدس ــا للقان ــة وفًق ــم املصان ــة حقوقه ــون ممارس ــص، يخاف للن

ــة. ــة بالعقوب ــوص الفضفاض النص

لــذا، فإنــه مــن الضــروري لحمايــة الحريــة األكاديميــة وحريــة التعبيــر ألعضــاء هيئــات التدريــس أن يعمــل املشــرعون 
علــى ضبــط التشــريعات بمــا يتوافــق مــع مــواد الدســتور املصــري التــي تضمــن الحريــة األكاديميــة وحريــة التعبيــر، 

بمــا ينهــي هــذا التناقــض بيــن الدســتور والقوانيــن الســارية. 

ثالًثا: اإلدارات الجامعية كرقيب على أعضاء هيئة التدريس:ثالًثا: اإلدارات الجامعية كرقيب على أعضاء هيئة التدريس:

فــي 3 مــارس 1932 صــدر قــرار عــن وزيــر املعــارف محمــد علــي عيســى بإقالــة الدكتــور طــه حســين مــن منصبــه 
ــة  ــرار اإلقال ــاء ق ــام. ج ــش ع ــل كمفت ــوزارة ليعم ــوان ال ــى دي ــه إل ــؤاد األول ونقل ــة ف ــة اآلداب بجامع ــد لكلي كعمي
نتيجــة رفــض حســين طلــب الوزيــر بمنــح درجــات الشــرف لعــدد مــن الطــالب األجانــب، وبعــض الطــالب املصرييــن 

مــن كبــار األعيــان، علــى أن يوزعهــا عليهــم امللــك فــؤاد فــي حفــل بالجامعــة. 

ــة25   ــة الجامع ــن رئاس ــتقالته م ــيد باس ــي الس ــد لطف ــور أحم ــدم الدكت ــارس تق ــي 9 م ــام ف ــرار بأي ــدور الق ــد ص بع
احتجاًجــا علــى نقــل حســين مــن ِعمــادة كليــة اآلداب، وجــاء فــي نــص خطــاب اســتقالته: “أســفت لنقــل الدكتــور 
ــي  ــدروس الت ــارف، ألن هــذا األســتاذ ل يعــوض، ل مــن جهــة ال ــى وزارة املع ــة اآلداب، إل ــد كلي طــه حســين، عمي
يلقيهــا علــى الطــالب، ول مــن جهــة البيئــة التــي خلفهــا حولــه، وبــث فيهــا روح البحــث األدبــي… وعلــى األخــص 
ألن علــى هــذه الصــور دون رضــا الجامعــة ول استشــارتها كمــا جــرت التقاليــد منــذ نشــأة الجامعــة، كل ذلــك يذهــب 

بالســكينة والطمئنــان الضرورييــن إلجــراء األبحــاث العلميــة”.

جــاءت اســتقالة الســيد دفاًعــا عــن اســتقالل الجامعــة عــن الســلطة التنفيذيــة مــا يوفــر لألســاتذة وهيئــة التدريــس 
بيئــة أكاديميــة حــرة تمكنهــم مــن تطويــر املعرفــة واألبحــاث العلميــة مــا يعــود علــى الطــالب واملجتمــع بالتقــدم 
والزدهــار. ظلــت ذكــرى اســتقالة لطفــي الســيد مــن منصبــه كرئيــس للجامعــة املصريــة باقيــة إلــى اآلن، إذ أصبــح 

9 مــارس يوًمــا لالحتفــاء باســتقالل الجامعــة والتذكيــر بأهميتهــا البالغــة.

ــة  ــن حري ــة دورًا فــي الدفــاع ع ــة فــي هــذه اآلون ــم تلعــب اإلدارات الجامعي ــى العكــس مــن لطفــي الســيد، ل عل
ــة  ــة األكاديمي ــى الحري ــق عل ــن التضيي ــؤول األول ع ــذه اإلدارات املس ــد ه ــس، وتع ــة التدري ــاء هيئ ــتقالل أعض واس
واســتقالل الجامعــة. ففــي كل الحــالت التــي رصدهــا التقريــر قــام رئيــس الجامعــة باتخــاذ قــرار بوقــف عضــو هيئــة 
التدريــس عــن العمــل مباشــرة كإجــراء عقابــي إلــى حيــن اســتكمال التحقيقــات، وفــي كل الوقائــع لــم تكــن هنــاك 
مخالفــة علميــة أو إخــالل مــن طــرف عضــو هيئــة التدريــس بواجباتــه تجــاه العمليــة التعليميــة ســوى مــا أتــى بــه 
ــة  ــة األكاديمي ــت القــرارات تدخــاًل فــي الحري ــع الطــالب مــن النقــاش. وإنمــا كان ــي مــن من ــور محمــد مهدل الدكت

ــا علــى حقهــم فــي حريــة التعبيــر والحيــاة الخاصــة تــارَة أخــرى.  لألســاتذة تــارَة وتعدًي

وإذا كان علــى األســاتذة والطــالب أن يراجعــوا قائمــة طويلــة مــن املمنوعــات الدينيــة والجتماعيــة والسياســية 
التــي يجــب أل يتطرقــوا إليهــا ل بالبحــث ول املناقشــة، فلــن يتبقــى لهــم إل املوضوعــات التــي تحددهــا 
الســلطة ســواء كانــت ســلطة دينيــة أو مجتمعيــة تخضــع لهــا الســلطات التنفيذيــة. وتعــد املبــادرة باتخــاذ إجــراء 
تأديبــي قــاٍس كالوقــف عــن العمــل ملــدة ثالثــة شــهور بمجــرد وصــول الشــكوى إلــى رؤســاء الجامعــات قبــل انتهاء 
_ مغــالة وســوء اســتخدام للســلطة  ــة التدريــس مــن األســاس ــذي ينتهــك حقــوق أعضــاء هيئ وال التحقيقــات _

التأديبيــة املمنوحــة لهــم.

ــة أشــهر  ــة عــن العمــل ملــدة ثالث ــة املعاون ويســتند رؤســاء الجامعــات فــي قرارهــم بوقــف األســاتذة 26 أو الهيئ
علــى املــادة 106 مــن قانــون تنظيــم الجامعــات التــي تنــص علــى: “لرئيــس الجامعــة أن يوقــف أي عضــو مــن أعضــاء 
_ ويكــون الوقــف ملــدة ل تزيــد  إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق معــه ذلــك ــا _ هيئــة التدريــس عــن عملــه احتياطيًّ
ــي الســيد مديــر جامعــة فــؤاد األول لتضامنــه مــع طــه حســين، اليــوم الســابع، نشــر  25 ســعيد الشــحات، ذات يــوم 13 مــارس 1932.. تقبــل الحكومــة اســتقالة أحمــد لطف

https://bit.ly/3aGl7n7 :ــي، 13 مــارس 2018، رابــط ف

ــي 30 أغســطس 2019،  ــي القانــون الجديــد، صــدى البلــد، نشــر ف يــس ف ــى أعضــاء هيئــة التدر ــى الفصــل والحرمــان مــن المعــاش.. محظــورات عل ــي، تصــل إل 26 أســامة عل
 https://bit.ly/2L1oSZe :رابــط

https://bit.ly/3aGl7n7
https://bit.ly/2L1oSZe 
https://bit.ly/2L1oSZe 
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علــى ثالثــة أشــهر، ويترتــب علــى وقــف عضــو هيئــة التدريــس عــن العمــل وقــف صــرف ربــع راتبــه ابتــداء مــن تاريــخ 
الوقــف”.

_ لــم يشــترط الوقــف عــن العمــل فــي حالــة التحقيــق مع عضــو هيئــة التدريس،  وفًقــا لصياغتــه رغــم أن القانــون _
ــوا مــع هــذه  ــه، فــإن رؤســاء الجامعــات تعامل ــة حاجــة مصلحــة التحقيــق إلي وإنمــا وضعــه كقــرار ممكــن فــي حال

اإلمكانيــة كضــرورة فــي كل الحــالت. 

ــد  ــالق ي ــي إط ــر ف ــم األزه ــون تنظي ــات وقان ــم الجامع ــون تنظي ــى قان ــت عل ــي أدخل ــالت الت ــاهمت التعدي وس
ــالت  ــر هــذه التعدي ــى األســاتذة. وكان آخ ــة القاســية عل ــات التأديبي ــع العقوب إدارات الجامعــات فــي فصــل وتوقي
ــم  ــون تنظي ــل بعــض مــواد قان ــون رقــم 152 لســنة 2019، بتعدي ــاح السيســي علــى قان ــد الفت ــق الرئيــس عب تصدي
الجامعــات 27 رقــم 49 لســنة 1972. اســتهدفت التعديــالت فــي املــواد مــن 103 إلــى 112 الخاصــة بتأديــب أعضــاء هيئــة 
التدريــس، توســيع الســلطة التأديبيــة املمنوحــة لرؤســاء الجامعــات وتشــديد العقوبــات التــي تصــل إلــى الفصــل 
إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق  مــن الوظيفــة والحرمــان مــن املعــاش، والوقــف عــن العمــل ملــدة ثالثــة أشــهر _

_ وهــي املــادة التــي ُيســتَند إليهــا فــي قــرارات الوقــف عــن العمــل املتكــررة لألســاتذة. ذلــك

_ الــذي أدخــل علــى قانــون األزهــر ، إذ صــدر قــرار بتعديــل املــادة 72 مــن القانــون 103  تقريًبــا وهــو نفــس التعديــل _
لســنة 1961 بشــأن قانــون تنظيــم األزهــر بمــا يســمح لرئيــس الجامعــة بعــزل أعضــاء هيئــة التدريــس وفصــل الطــالب 
مــن الجامعــة نتيجــة ادعــاءات بالشــتراك فــي مظاهــرات أو أعمــال تخريبيــة، واســتخدمت جامعــة األزهــر هــذا التعديــل 
فــي فصــل 18 أســتاًذا ، بدعــوى تحريضهــم علــى التظاهــر داخــل الجامعــة والنقطــاع عــن العمــل ملــدة جــاوزت ســتة 
أشــهر، كان ذلــك علــى خلفيــة تغيبهــم عــن العمــل بســبب احتجازهــم علــى ذمــة قضايــا سياســية، منهــم الدكتــور 
عبــد الرحمــن البــر األســتاذ بكليــة أصــول الديــن باملنصــورة، والدكتــور محمــد البلتاجــي األســتاذ بكليــة الطــب بنيــن 

بالقاهرة.

ــن  ــل تعيي ــة ، وجع ــادات الجامعي ــاب القي ــة انتخ ــاء آلي ــمل إلغ ــا يش ــات بم ــم الجامع ــون تنظي ــدل قان ــي 2014، ع وف
ــن رؤســاء  ــت تعيي ــة عرقل ــه تدخــالت أمني ــب علي ــا ترت ــة، م ــس الجمهوري ــة رؤســاء الجامعــات مــن ســلطة رئي وإقال

ــية. ــم السياس ــبب انتماءاته ــات بس جامع

إن روح هــذه التعديــالت بجملتهــا تهــدف إلــى تضييــق الخنــاق علــى حريــة أســاتذة الجامعــة فــي التدريــس والنشــر 
والبحــث مــن ناحيــة، وحريتهــم الشــخصية فــي التعبيــر عــن مواقفهــم فــي مختلــف املوضوعــات مــن ناحيــة أخــرى. 

كمــا أحكمــت هــذه التعديــالت ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى الجامعــات. 

27 راجع هامش رقم 26.
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 خاتمة وتوصيات

ــث  ــة البح ــى حري ــتمل عل ــي تش ــة، الت ــة األكاديمي ــاتذة الحري ــى األس ــه إل ــي توج ــان الت ــات ازدراء األدي ــد اتهام تقي
والتدريــس والنشــر واملناقشــة والبتــكار، التزاًمــا باملعاييــر العلميــة واألكاديميــة، والتــي تعــد األســاس فــي قيــام 
الجامعــة بــاألدوار املنوطــة بهــا، مــن نشــر املعرفــة وتطويــر البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، وبنــاء أجيــال قــادرة 
علــى التفكيــر النقــدي واإلبــداع. ويجــب أن تتوقــف هــذه النتهــاكات ملــا لهــا مــن تأثيــر ســلبي يمنــع الجامعــة مــن 
القيــام بأدوارهــا ويحــرم أعضــاء هيئــات التدريــس مــن حقوقهــم املكفولــة فــي الدســتور املصــري، وفــي ســبيل 

ذلــك توصــي مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر باآلتــي:

علــى إدارات الجامعــات والكليــات واملعاهــد العليــا وقــف إحالــة أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى التحقيــق  	
بســبب ممارســة الحريــة األكاديميــة أو حريــة التعبيــر عــن الديــن أو املعتقــد. 

يجــب أن توقــف إدارات الجامعــات والكليــات واملعاهــد العليــا تدخاتهــا فــي اختيــار األســاتذة موضوعات  	
أبحاثهــم العلميــة، وطريقــة التدريــس واملناقشــة داخــل قاعــات املحاضــرات والبحث.

علــى رؤســاء الجامعــات عــدم التغــول فــي اســتخدام ســلطتهم التأديبيــة، والعمــل علــى حمايــة أعضــاء  	
هيئــة التدريــس مــن الضغــوط السياســية والدينيــة واالجتماعيــة حتــى يتمكنــوا مــن ممارســة عملهــم بحريــة.

يجــب أن يلغــي مجلــس النــواب املنتخــب املــادة 98 )و( مــن قانــون العقوبــات بســبب عــدم دســتوريتها  	
وإخالهــا بالحــق فــي حريــة التعبيــر والحريــة األكاديميــة. 

ــة  	 ــن الحري ــا يضم ــات بم ــم الجامع ــون تنظي ــل قان ــى تعدي ــل عل ــب العم ــواب املنتخ ــس الن ــى مجل عل
األكاديميــة واالســتقال الفعلــي للجامعــات عــن الســلطة التنفيذيــة، وإلغــاء ســلطة رئيــس الجمهوريــة في 

تعييــن رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات.

ــن  	 ــة” م ــد الجامعي ــراف والتقالي ــح “األع ــتخدام مصطل ــاء اس ــب إلغ ــواب املنتخ ــس الن ــى مجل ــب عل يج
قانــون تنظيــم الجامعــات، والــذي يســتخدم عــادة للتضييــق علــى حريــة األســاتذة وأعضــاء الهيئــات املعاونــة.
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