ازدراء األديان ..ذريعة لقمع الحرية األكاديمية

أعد التقرير :محمود ناجي ،باحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

هــذا ُ
املصنَّــف مرخــص بموجــب
رخصــــــة املشـــــــاع اإلبداعــــي:
النـســـــبـــة ،اإلصـــــــــدارة .4,0

الناشر:
مؤسسة حرية الفكر و التعبير
info@afteegypt.org
www.afteegypt.org

املحتوى
منهجية4............................................................................................................................................................
مقدمة4.............................................................................................................................................................
ً
أول :حــاالت اتهــام أعضــاء هيئــات التدريــس بــازدراء األديــان5..................................................
القســم الثانــي :أنمــاط االنتهاكات املصاحبة لوقائــع القبض علــى املواطنيــن8............................................
القســم الثانــي :أنماط االنتهــاكات املصاحبة لوقائع القب ــض علــى املواطنيــن10............................................
خاتمــة وتوصيــات12...................................................................................................................................

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  2014إلــى عــام .2020

مقدمة
تاريخيــا فــي مصــر بدايــة مــن مســماها القديــم“ :قضايــا الحســبة”،
تطــورت القضايــا املعروفــة بــازدراء األديــان
ًّ
إلــى النــص الحالــي املتضمــن فــي املــادة  98مــن قانــون العقوبــات املصــري ،والتــي اســتحدثت بعــد مــا عــرف
بـ”أحــداث الفتنــة الطائفيــة بالزاويــة الحمــراء” ،فــي عــام  .1981تقدمــت حينهــا الحكومــة بمشــروع قانــون لتعديــل
عــدد مــن مــواد قانــون العقوبــات ،وإضافــة مــواد أخــرى ،منهــا مــواد تتعلــق بتغليــظ العقوبــة املنصــوص عليهــا
فــي املــادة  ،160املتعلقــة بالحــق فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة بعي ـ ًدا عــن أعمــال العنــف ،وتعديــل املــادة 201
الخاصــة بتجريــم إســاءة اســتخدام خطــاب دينــي .وكان الهــدف مــن هــذه التعديــات هــو معاقبــة رجــال الديــن
الذيــن “يســيئون اســتخدام الخطــاب الدينــي” للتحريــض علــى أعمــال عنــف وتهديــد أمــن املواطنيــن ،ولكــن بعــد
ســنوات تــم توســيع نطــاق التجريــم ،ليشــمل كل املواطنيــن بـ ً
ـدل مــن رجــال الديــن فقــط.
عندمــا قدمــت الحكومــة هــذه التعديــات ،كانــت املــادة  98تنــص علــى أنــه “يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن
 6أشــهر وال تتجــاوز خمــس ســنوات أو بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة جنيــه وال تجــاوز ألــف جنيــه كل مــن اســتغل
الديــن فــي الترويــج أو التحبيــذ 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 والســام
االجتماعــي 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 طبقً ا للدســتور،
كمــا ُحذفــت عبــارة“ :أو تكديــر األمــن العــام”  ،1لعــدم إمكانيــة تحديــد معناهــا علــى نحــو دقيــق .وتضمــن نــص
املــادة النهائــي اصطالحيــن يحمــان نفــس االلتبــاس وهمــا“ :اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة والســام االجتماعــي”.
يعبــرون عــن آراء مخالفــة للمعتقــدات الســائدة فــي
وجــرى التوســع فــي اســتخدام تهمــة “ازدراء األديــان” ضــد مــن ِّ
ـرا حـ ًّـرا عــن
املجتمــع ،ســواء كان ذلــك نقـ ًدا لألديــان أو اإليمــان بملــل وطوائــف غيــر منتشــرة داخــل املجتمــع ،أو تعبيـ ً
الــرأي ،طاملــا اقتــرب ولــو مــن بعيــد مــن األديــان الســماوية .وأصبــح مــن املمكــن أن يــؤ ِّدي أي عمــل _ حتــى لــو
كان عمـ ً
علميــا _ بصاحبــه إلــى الحبــس بتهمــة ازدراء األديــان.
أدبيــا أو
ًّ
ـا ًّ
وتعــد قضيــة نشــر كتــاب “الشــعر الجاهلــي” مــن أشــهر القضايــا املتعلقــة بــازدراء األديــان ،التــي وجهــت فيهــا
االتهامــات 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
ـب العــام الدكتــورَ طــه حســين مــن الطعــن فــي الديــن اإلســامي ،وجــاء فــي حيثيــات القــرار أن
التحقيــق .وبـ َّـرأ النائـ ُ
2
مــا ذكــره طــه حســين فــي الكتــاب كان فــي ســبيل البحــث العلمــي ال غيــر  .وأثنــى النائــب العــام علــى مجهــود
الدكتــور طــه حســين العلمــي ،وقــال“ :إن للمؤلــف فضـ ً
ـا ال ينكــر فــي ســلوكه طريقً ــا جدي ـ ًدا للبحــث حــذا فيــه
حــذو العلمــاء الغربييــن”.
ويرصــد هــذا التقريــر تطــور قضايــا اتهــام األكاديمييــن بــازدراء األديــان خــال الســنوات األخيــرة ،ومــا ارتبــط بذلــك
مــن تحــول إدارات الجامعــات ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى دور الرقيــب األول علــى أفــكار أســاتذة
الجامعــات ،بـ ً
ـدل مــن ضمــان الحريــة األكاديميــة واســتقالل الجامعــة عــن تدخــات مؤسســات أو مجموعــات مــن
خارجهــا.

 1عادل رمضان ،أسباب عدم دستورية مادة ازدراء األديان ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،نشر ف ي  8يونيو  ،2016رابطhttps://bit.ly/2LDEceZ :
 2أكرم السيس ي ،تطور األحكام القضائية ف ي "ازدراء األديان" ومدلوالتها االجتماعية ،الشروق ،نشر ف ي  29مارس  ،2016رابطhttps://bit.ly/3nt6arV :
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ً
أول :حاالت اتهام أعضاء هيئات التدريس بازدراء األديان
يتنــاول التقريــر حــاالت اتهــام أعضــاء هيئــات تدريــس بــازدراء األديــان أو الرمــوز الدينيــة ،ويضــم مــا رصدتــه مؤسســة
حريــة الفكــر والتعبيــر ،مــن خــال التقاريــر اإلعالميــة واملقابــات ،ولذلــك فإنــه قــد تكــون هنــاك حــاالت أخــرى لــم
توثقهــا املؤسســة .وال تتوقــف االتهامــات التــي توجــه إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مــا يتناولونــه بالبحــث
والنشــر والتدريــس علــى األديــان نفســها ،إنمــا تمتــد االتهامــات إلــى الرمــوز الدينيــة ،التــي تراهــا بعــض إدارات
الجامعــات غيــر قابلــة للنقــد.
فــي بدايــة مايــو  ،2018أوقفــت 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:
ـن فــي تاريــخ مصــر الحديــث ،وهمــا الشــيخ الشــعراوي وعم ــرو خالــد واللــذان
“شــهد عهدهمــا ظهــور أكبــر دجاليـ ِ
عمــا بــكل قــوة عــن قصــد أو بغيــر قصــد فــي تغذيــة روح الهــوس الدينــي لــدى الشــعب املصــري ،وتدعيــم
التيــار اإلســامي السياســي ،وهكــذا ســيطر اإلســام السياســي وامتــد حتــى ســقوط االتحــاد الســوفيتي”.
قــرر الدكتــور عبيــد صالــح  ،3رئيــس جامعــة دمنهــور ،إحالــة األســتاذ إلــى التحقيــق الفــوري بتهمــة ســب وقــذف
الشــعراوي وخالــد ،مؤكـ ًدا 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
داهمــا علــى
ـرا
ً
الجامعــات“ :وذلــك ملواجهــة تســريب أي أفــكار شــاذة أو متطرفــة إلــى الطــاب ممــا يشــكل خطـ ً
مقومــات األمــن القومــي املصــري”.
لــم يتوقــف رئيــس لجنــة الشــؤون الدينيــة فــي مداخلتــه باملجلــس عنــد حــدود واقعــة الدكتــور رشــوان ،وإنمــا
ســعى إلــى العصــف بأبســط معانــي الحريــة األكاديميــة والتضييــق علــى حــق األســاتذة فــي البحــث والنشــر
والتدريــس عــن طريــق تشــكيل لجــان ملــا ينشــره ويدرســه األســاتذة فــي الجامعــات.
وقــال الدكتــور رشــوان فــي مقابلــة مــع باحــث بمؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر “ :4كنــت قــد ألغيــت هــذا الفصــل
مــن الكتــاب ولــم أدرســه للطــاب .مــا حــدث أن إحــدى الطالبــات عرضــت علــى أبيهــا _ وهــو شــيخ باألزهــر _ مــا
وصعــد
جــاء بالكتــاب ،مــا دفعــه إلــى االتصــال برئيــس الجامعــة وإخبــاره .رئيــس الجامعــة بــدوره اتصــل باإلعــام
َّ
املوضــوع ،وأحالنــي للتحقيــق .علــى خلفيــة ذلــك عقــد اجتمــاع ملجلــس القســم وقيــل فــي محضــر االجتمــاع أن
مجلــس القســم يحتــرم األزهــر وعلمائــه .بعــد اجتمــاع مجلــس القســم فــي  2مايــو اصطحبتنــي عميــدة الكليــة
إلــى رئاســة الجامعــة لحضــور التحقيــق ،دون إبــاغ 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 العمــل.5
ـلبا علــى حريــة البحــث
وتُعــد هــذه الواقعــة نموذ ًجــا
ً
واضحــا علــى خضــوع الجامعــات لضغــوط مجتمعيــة تؤثــر سـ ً
العلمــي والتدريــس ،فــي ظــل غيــاب أي حمايــة مــن إدارات الجامعــات ألعضــاء هيئــات التدريــس فــي تدريــس مــا
ـبا ،طاملــا كان يســتوفي املبــادئ العلميــة املطلوبــة .حيــث ســعت الجامعــة إلــى إحالــة الدكتــور إلــى
يرونــه مناسـ ً
ً
ـليما فــي كتابــه مــن عدمــه.
منهجــا
التحقيــق دون أن تتحقــق أول مــن اســتخدامه
علميــا سـ ً
ً
ًّ
وفــي أكتوبــر  ،2016أوقفــت جامعــة األزهــر األســتاذ بكليــة أصــول الديــن يســري جعفــر  6عــن العمــل ملــدة ثالثــة
 3ناصر جودة ،صور ..تفاصيل اتهام أستاذ بكلية التربية جامعة دمنهور بإهانة الشيخ الشعراوي ،اليوم السابع ،نشر ف ي  2مايو ،2018
رابطhttps://bit.ly/37mQuRs :
 4شهادة الدكتور أحمد رشوان ،لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ،بتاريخ  15مايو .2018
 5راجع الهامش رقم .1
 6عب ــد الرحم ــن أحم ــد ،يس ــري جعف ــر أس ــتاذ العقي ــدة باألزه ــر :إيقاف ــي ع ــن العم ــل تصفي ــة حس ــابات ،مص ــراوي ،نش ــر ف ــي  1نوفمب ــر  ،2016تاري ــخ آخ ــر زي ــارة 12 ،ماي ــو
 ،2020رابــطhttps://bit.ly/3eqjhWv :
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أشــهر ،بقــرار مــن رئيســها ،التهامــه باإللحــاد ومحاولــة إحيــاء فكــر محمــد عبــده وطــه حســين ،والهجــوم علــى
التيــار اإلســامي ،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
وضــح أنــه يدعــو إلــى
وانتقــاد صحيــح البخــاري ،ودعوتــه إلــى تعديــل املناهــج األزهريــة ،مــا نفــاه جعفــر حيــث َّ
التنويــر.
وأصــدرت جامعــة األزهــر  ،7فــي  13يونيــو  ،2018قــرارًا 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 االنتمــاء
إلــى الجماعــة األحمديــة القطيانيــة الشــيعية ،وســبق اعتبــار هــذه الجماعــة مــن العناصــر املرتــدة عــن الديــن
حرصــا علــى مصلحــة الطــاب وحمايتهــم مــن أصحــاب الفكــر املنحــرف.
اإلســامي ،وقالــت إن قــرار إيقافــه كان
ً
تظهــر هــذه الوقائــع انتهــاك جامعــة األزهــر الحريــة األكاديميــة باســتخدام قــرارات إيقــاف األســتاذين عــن العمــل،
ـراع أي أســس علميــة فــي تناولهــا العمــل األكاديمــي ،بــل إنهــا تدخلــت فــي معتقــد األســتاذ الجامعــي
ولــم تـ ِ
ُشــر الجامعــة إلــى مخالفــات أكاديميــة ،واكتفــت بذرائــع حمايــة الطــاب مــن أصحــاب
ت
ـم
ـ
ول
ـي.
ـ
الغن
ـد
جمــال عبـ
ِ
الفكــر املتطــرف.
فــي نوفمبــر  ،2020تــم إيقــاف األســتاذ باملعهــد العالــي للخدمــة االجتماعيــة باإلســكندرية محمــد مهدلــي عــن
ً
نقاشــا بينــه وبيــن طالبــه فــي
العمــل 8 ،بعــد إحالتــه إلــى التحقيــق علــى خلفيــة انتشــار مقطــع مصــورُ ،يظهــر
إحــدي املحاضــرات ،اتهــم بســببه باإلســاءة لإلســام .بينمــا قالــت وزارة التعليــم العالــي إنهــا تلقــت شــكوى مــن
طــاب باملعهــد ،قــررت بعدهــا إيقــاف األســتاذ محمــد مهدلــي إلــى حيــن االنتهــاء مــن التحقيــق فــي الواقعــة.
وبحســب تصريحــه لبــي بــي ســي عربــي  ،9فــإن املقطــع املنتشــر تــم اجتــزاؤه مــن ســياقه وأنــه لــم يقصــد
أي إســاءة .وأكمــل“ :فســر البعــض مــا قلــت بأنــه إســاءة للديــن اإلســامي ،أنــا مســلم وأحتــرم جميــع األديــان.
وأقــدم اعتــذاري ألبنائــي الطــاب ولــكل مــن شــعروا بإهانــة ممــا قلــت” .وقــال مهدلــي إنــه فــي محاضرتــه
عــن املجتمــع الريفــي والحضــري تنــاول أمثلــة عــن الــزواج والطــاق وأن مــا صــدر منــه ر ًّدا علــى استشــهاد أحــد
الطــاب بآيــة قرآنيــة كان “تجــاوز غيــر مقصــود ،خانتنــي فيــه كلماتــي فــي لحظــة انفعــال وجــدل حــاد”.
وكان قــد انتشــر مقطــع مصــور مــن إحــدى محاضــرات مهدلــي يتحــدث فيــه عــن مهــر الــزواج فــي اإلســام،
واعتــرض أحــد الطــاب علــى طــرح األســتاذ ،مستشــه ًدا بآيــة قرانية ،لينفعــل مهدلي ويطــرد الطــاب املعترضين
خــارج القاعــة .وقــال املتحــدث باســم وزارة التعليــم العالــي حســام عبــد الغفــار ،إن مهدلــي أحيــل إلــى تحقيــق
إداري تجريــه لجنــة مــن أســاتذة كليــة الحقــوق بجامعــة اإلســكندرية .وأضــاف أن الــوزارة تلقَّ ــت شــكوى مــن
الطــاب قــررت علــى خلفيتهــا إيقــاف األســتاذ حتــى صــدور نتيجــة التحقيــق خــال  48ســاعة.
وبعــد عــرض نتيجــة التحقيــق الــذي أجــراه الدكتــور فايــز محمــد حســين وكيــل كليــة الحقــوق بجامعــة اإلســكندرية
الــذي انتهــى بإقــرار مهدلــي بصحــة الوقائــع املوجــودة فــي مقطــع الفيديــو املنتشــر ،قــررت وزارة التعليــم
العالــي  10إحالــة الواقعــة إلــى النائــب العــام للتحقيــق فــي ارتــكاب الدكتــور مهدلــي جرائــم ازدراء األديــان ،وإهانــة
ثوابــت الشــريعة اإلســامية ،وســب الطــاب _ كمــا ورد فــي نــص التحقيــق _ كمــا أحــال وزيــر التعليــم العالــي
مهدلــي إلــى مجلــس تأديــب املعاهــد العليــا الخاصــة مــع اســتمرار وقفــه عــن العمــل .ومــن جهــة تحقيقــات
النيابــة فقــد تقــرر حبــس  11الدكتــور محمــد مهدلــي  4أيــام علــى ذمــة التحقيقــات فــي اتهامــه بــازدراء األديــان
وتحليــل زواج املحــارم .توفــى مهدلــي ،فــي  24ديســمبر  ،2020إثــر تدهــور حالتــه الصحيــة.
وفــي ظــل التوســع فــي الرقابــة علــى الحريــة األكاديميــة ،بــدأ الطــاب فــي تصيــد مــا يعتبرونــه إســاءة لألديــان،
ومــع اســتجابة الجامعــة لشــكاوى الطــاب ،فهــي ال توفــر منا ًخا يســمح باملناقشــة الحــرة بين الطالب واألســتاذ
ً
أستاذا للتحقيق بتهمة "التشيع" ،نشر ف ي  13يونيو  ،2018تاريخ آخر زيارة  12مايو ،2020
 7السبيل ،مصر جامعة األزهر تحيل
رابطhttps://bit.ly/3bxv6Yu :
 8مريم روق ،محمد مهدل ي :إيقاف أستاذ جامع ي مصري عن العمل بعد "إساءة" للدين اإلسالمي ،بي بي س ي ،نشر ف ي  4نوفمبر ،2020
رابطhttps://bbc.in/3gpdaUa :
 9راجع الهامش رقم .6
 10عماد حسانين ،حبس الدكتور محمد مهدل ي ف ي اتهامه بازدراء األديان وتحليل زواج المحارم ،القاهرة  ،24نشر ف ي  17نوفمبر ،2020
رابطhttps://bit.ly/3gQ76nF :
 11راجع 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 انتهـ ً
ـاكا صار ًخــا لقيمــة الحرية
األكاديميــة وحــق األســاتذة فــي املناقشــة الحــرة داخــل املحاضــرات ،وكان علــى إدارة معهــد الخدمــة االجتماعيــة
باإلســكندرية أن تكتفــي بالتحقيــق فــي احتــداد األســتاذ مهدلــي علــى طالبــه ،وطردهــم مــن قاعــة املحاضــرات،
ألن فــي ذلــك مــا يمنــع النقــاش العلمــي الحــر مــع الطــاب.
وفــي جامعــة قنــاة الســويس ،أصــدر الدكتــور الســيد عبــد العظيــم الشــرقاوي قــرارًا رقــم  187بتاريــخ  15مايــو 2018
بعــزل منــى البرنــس أحمــد رضــوان املــدرس بقســم اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة اآلداب  ،12مــن وظيفتهــا مــع احتفاظهــا
ـهرا ،بــدأت بإحالــة البرنــس إلــى التحقيــق لتواجــه عــدة تهــم،
باملعــاش أو املكافــأة ،بعــد تحقيقــات اســتمرت  14شـ ً
مــن بينهــا نشــرها مقاطــع فيديــو لهــا وهــي ترقــص علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،باإلضافــة إلــى الســفر
دون إذن الجامعــة ،والتهمــة األهــم هنــا هــي “العيــب فــي الــذات اإللهيــة والحديــث مــع الطــاب فــي املعتقــدات
الدينيــة” ،حســب مــا جــاء فــي التحقيقــات التــي أجراهــا مــع البرنــس عميــد كليــة الحقــوق بجامعــة املنصــورة.
نصــا مــن القــرن الســابع عشــر وهــو “الفــردوس املفقــود”
كان اتهــام البرنــس بــازدراء األديــان بســبب تدريســها ًّ
لألديــب اإلنجليــزي جــون ملتــون ،وهــي قصيــدة ملحميــة تبــدأ بخــروج “آدم وحــواء” مــن الجنــة ،وقــد ردت عليــه
أســتاذة األدب اإلنجليــزي قائلــة“ :لــم يحــدث أن قمــت باإلســاءة إلــى األديــان داخــل الجامعــة علــى اإلطــاق” .كمــا
ذكــر املحامــي مهــاب ســعيد  13الــذي حضــر التحقيــق مــع البرنــس ،أن تطــرق دكتــور منــى البرنــس إلــى نــص
“الفــردوس املفقــود” كان مــن منطلــق أدبــي وأكاديمــي إذ طلبــت مــن طالبهــا أن يقارنــوا بيــن النــص وبيــن
نصــوص عربيــة مثــل روايــة أوالد حارتنــا لنجيــب محفــوظ ،وقصيــدة كلمــات ســبارتكوس األخيــرة للشــاعر أمــل دنقــل.
مضيفً ــا أن تلــك النصــوص لــم تســئ ألي ديــن ولــم يعاقَ ــب مؤلفوهــا ،بينمــا تُعاقَ ــب البرنــس علــى تدريــس تلــك
النصــوص.
نصوصــا أدبيــة بحتــة تُقــرأ و ُتــدرس فــي
ـاء علــى تدريســها
ً
اتهمــت جامعــة قنــاة الســويس دكتــورة منــى البرنــس بنـ ً
كل مــكان وغيــر ممنــوع مناقشــتها أو تدريســها بــأي شــكل ،إنمــا أصبــح مجــرد تنــاول أي موضــوع يتصــل باألديــان
ـرض عضــو هيئــة التدريــس لخطــورة اتهــام ازدراء األديــان وفقــد وظيفتــه.
مــن قريــب أو بعيــد قــد يعـ ِّ
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 االجتماعــي .ففــي جامعــة الزقازيــق
 ،14أصــدر الدكتــور خالــد عبــد البــاري ،رئيــس الجامعــة ،قــرارًا رقــم  1620لســنة  ،2017فــي  22أغســطس ،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 إال لحضــور جلســات التحقيــق بســبب نشــره
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “فيــس بــوك” عبــارات مســيئة إلــى الديــن اإلســامي ،حســب بيــان كليــة الطــب
بالجامعــة .وذلــك رغــم نفــي املغربــي كتابــة املنشــورات املنســوبة إليــه ،حيــث قــال إنــه تجاهــل صفحتــه علــى
“فيســبوك” مــن عــام  ،2014لعــدم درايتــه بأمــور اإلنترنــت.
أيضــا نصيــب مــن ســوط تهمــة ازدراء األديــان ،حيــث صــدر فــي  16فبرايــر  2015حكــم  15بحبــس الطالــب
وللطــاب ً
بجامعــة قنــاة الســويس شــريف جابــر عبــد العظيــم فــي القضيــة رقــم  7419لســنة  2014جنــح ثالــث اإلســماعيلية،
بالحبــس ســنة وغرامــة قدرهــا ألــف جنيــه إليقــاف التنفيــذ فــي تهــم تتعلــق بــازدراء األديــان.
ـرا ضــد الطالــب بتهمــة إنشــاء مجموعــة علــى موقــع التواصــل
وكان رئيــس جامعــة قنــاة الســويس قــد حــرر محضـ ً
ـان وثالث اإلســماعيلية
ـ
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وتحرك
االجتماعــي “فيســبوك” تحــت اســم “ملحديــن”،
ٍ
بضبطــه والتحفــظ عليــه فــي  26أكتوبــر للتحقيــق فــي اتهامــه بــازدراء األديــان ،ولــم يتــم إخــاء ســبيله إال فــي
ـاء بالحكــم النهائــي بالحبــس ســنة مــع إيقــاف
 3ديســمبر  2014بكفالــة قدرهــا  7500جنيــه علــى ذمــة القضيــة انتهـ ً
التنفيــذ .وتعــد قضيــة الطالــب شــريف جابــر امتــدا ًدا لتوســع الجامعــات فــي تقييــد حريــة التعبيــر عــن املعتقــد
ألعضائهــا طالبًــا وأســاتذة.
 12ســيد نــون ،تفاصيــل عــزل من ــى البرنــس مــن جامعــة الســويس بعــد تحقيقــات  14شــه رًا…ولجنة التحقيــق تتهمهــا بنشــر صــور بالبكين ــي وبــدل الرقــص وازدراء
األديــان داخــل كليــة اآلداب ،اليــوم الســابع ،نشــر ف ــي  6يونيــو  ،2018رابــطhttps://bit.ly/39V2njq :
 13صفاء سرور ،األكاديميون وازدراء األديان ..تهمة "فضفاضة" وقانون "مطاط" ،المنصة ،نشر ف ي  28أغسطس  ،2017رابطhttps://bit.ly/39Qm7EN :
 14وليد صالح ،أستاذ بـ"طب الزقازيق" بعد إيقافه عن العمل بسبب "فيسبوك" تعرضت للقرصنة ،المصري اليوم ،نشر ف ي  22أغسطس ،2017
رابطhttps://bit.ly/3qIa8in :
 15مؤسس ــة حري ــة الفك ــر والتعبي ــر ،حك ــم جدي ــد يج ــرم الح ــق ف ــي حري ــة التعبي ــر ..حب ــس الطال ــب ش ــريف جاب ــر س ــنة وكفال ــة أل ــف جني ــه للتعبي ــر ع ــن رأي ــه ،نش ــر ف ــي 19
فبراي ــر  ،2015راب ــطhttps://bit.ly/37HaBsA :
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وهكــذا ،يتبيــن مــن خــال اســتعراض هــذه الحــاالت أن نمــط انتهــاك الحريــة األكاديميــة بســبب اتهامــات بــازدراء
األديــان قــد تكــرر فــي أكثــر مــن جامعــة مصريــة ،وفــي فتــرات زمنيــة مختلفــة ،ســواء كان التحــرك تجــاه عقــاب
نابعــا مــن إدارات الجامعــات أو بضغــط مــن الطــاب مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي.
األســاتذة
ً

ثانيا :اتهامات ازدراء األديان وانتهاك الحرية األكاديمية وحرية التعبير:
ً
ال يمكــن أن نــرى هــذه القــرارات بمعــزل عــن السياســة التــي اتبعتهــا الدولــة فــي الســنوات املاضيــة مــن خــال
انتهــاك الحريــات األكاديميــة واســتقالل الجامعــات ،والتضييــق علــى الحريــات الشــخصية وحريــة الفكــر والتعبيــر،
حتــى ولــو خــارج أســوار الجامعــة ،إضافــة إلــى تقييــد الحــق فــي التنظيــم والعمــل السياســي لألســاتذة والطــاب.
تخــدم اإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة فــي حــاالت “ازدراء األديــان” هــذه السياســة ،وتكــرس االعتمــاد علــى أســلوب
الحفــظ والتلقيــن ،بـ ً
ـدل مــن التدريــب علــى التفكيــر النقــدي وإعمــال وترســيخ قواعــد البحــث العلمــي.
ويحفــل الدســتور املصــري بمــواد ضامنــة لحريــة الفكــر والتعبيــر  ،16حيــث نصــت املــادة  65فــي بــاب الحقــوق
والحريــات ،علــى أن حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة .ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول ،أو بالكتابــة ،أو
بالتصويــر ،أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر والنشــر .كمــا يضمــن الدســتور اســتقالل الجامعــات وتمتــع أعضــاء
املجتمــع األكاديمــي بالحريــة األكاديميــة الالزمــة لقيــام الجامعــة املصريــة بدورهــا فــي التقــدم العلمــي ونشــر
ـص فــي املــادة  21منــه علــى“ :تكفــل الدولــة اســتقالل الجامعــات العلميــة
الثقافــة واالرتقــاء باملجتمــع ،حيــث ُنـ َّ
واللغويــة ،”..وأقــرت املــادة  22أن“ :املعلمــون وأعضــاء هيئــات التدريــس الركيــزة األساســية للتعليــم ،وتكفــل
الدولــة رعايــة حقوقهــم األدبيــة بمــا يضمــن جــودة التعليــم” ،بينمــا أكــدت املــادة  23مــن الدســتور علــى كفالــة
الدولــة حريــة البحــث العلمــي وتشــجيع مؤسســاته.
وال يتــم ضبــط التشــريعات وفــق هــذه املــواد ،حيــث تحــوي القوانين مــواد تهدر هــذه الحريــات والحقــوق املكفولة
لألفــراد .إذ تنــص املــادة ( 98و) مــن قانــون العقوبــات علــى“ :يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن  6أشــهر وال تتجــاوز
خمــس ســنوات أو بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة جنيــه وال 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”.
وتعتبــر هــذه املــادة هــي حجــر األســاس فــي كل التهــم املتعلقــة بــازدراء األديــان .وكان الهــدف مــن اســتحداث
دينيــا يشــارك فــي إحــداث فتــن
نظريــا ،هــو محاســبة رجــال الديــن فــي حــال اســتخدامهم خطابًــا
هــذه املــادة،
ًّ
ًّ
ـرا إلــى تأثيرهــم الدينــي والعقائــدي علــى املؤمنيــن بهــذه األديــان
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ـ
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ً
واملعتقــدات ،بخــاف عامــة النــاس الذيــن ال يمتلكــون هــذا التأثيــر فــي آرائهــم التــي تعبــر عــن أفكارهــم الخاصــة،
ال وجهــة نظــر الديــن نفســه .إال أن املــادة اســتخدمت بالطبــع ضــد الجميــع.
ـدا للتضييــق علــى حريــة الفكــر والتعبيــر .وهــي تتميــز بقابليتهــا للتأويــل
تســتخدم هــذه املــادة بشــكل واســع جـ ًّ
ـب ًّ
أل تكــون
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وتبعــا لــرأي الســلطة
حســب أي موقــف
ً
َ ِ ُ
عائقً ــا أمــام ممارســة أعضــاء املجتمــع األكاديمــي عملهــم بحريــة وحقهــم فــي اإلدالء بآرائهــم العلميــة بحريــة.
وكانــت الحكومــة املصريــة قــد تقدمــت فــي عــام  1981بمشــروع قانــون لتعديــل وإضافــة عــدد مــن مــواد قانــون
العقوبــات املصــري ،كانــت مــن ضمنهــا املــادة  98املعروفــة اآلن بمــادة “ازدراء األديــان” .فــكان الهدف من مشــروع
إعالميــا وقتهــا “بأحــداث الفتنــة الطائفيــة بالزاويــة الحمــراء” بإضافــة مــواد تتعلــق
القانــون هــو مواجهــة مــا عــرف
ًّ
بالحــق فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة بعيــ ًدا عــن أعمــال العنــف وتهديــد املجتمــع .وكان الهــدف هــو معاقبــة
“املتشــددين مــن الشــيوخ والقساوســة” الذيــن يســتخدمون الخطــاب الدينــي للتحريــض علــى العنــف والكراهيــة
فــي املجتمــع .ولــم يكــن هــدف ُ
ـرع حينهــا هــو معاقبــة املفكريــن أســاتذة الجامعــات علــى آرائهــم العلميــة
املشـ ِّ
والفكريــة والتضييــق علــى حقهــم فــي الحريــة األكاديميــة وحريــة التعبيــر عــن الديــن أو املعتقــد.
ويصعــب ذلــك تحديــد مــن املنــوط
ويســمح اســتخدام وصــف “أفــكار متطرفــة” بتأويــات غيــر محــدودة لــكل اآلراء،
ِّ
بــه أن يقــرر مــا إذا كانــت تلــك األفــكار متطرفــة أم ال .كمــا يتــرك ذلــك مجـ ً
ـال للقاضــي أو املحقــق أن يحــدد وفــق
مــا يــراه مــدى تطــرف األفــكار فــي القضايــا التــي ينظرهــا وتتعلــق بــازدراء األديــان ،واملعــروف أن الســائد مــن
أفــكار ومعتقــدات فــي املجتمــع قــد يختلــف مــع تطــور الزمــن واختــاف الظــروف ،ويتغيــر مفهــوم التطــرف
وفقً ــا الختــاف املعتقــدات أو الثقافــات.

 16الدستور المصري المعدل ف ي  ،2019رابطhttps://bit.ly/3qzWDS1 :
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وباإلضافــة إلــى مــواد قانــون العقوبــات ،فــإن إدارات الجامعــات تســتخدم فــي إحالتهــا أعضــاء هيئــات التدريــس إلــى
التأديــب  ،17مــواد 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  18فــي املــادة  18منــه علــى أن“ :لــكل إنســان الحــق فــي حرية
الفكــر والوجــدان والديــن ويشــمل ذلــك حريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا ،وحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد
يختــاره ،وحريتــه فــي إظهــار دينــه .”..كمــا تنــص املــادة  19مــن العهــد نفســه علــى“ :لــكل إنســان حــق فــي حريــة
التعبيــر .ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى
يختارهــا”.
وأكــد التعليــق العــام رقــم  13للجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة  19علــى املــادة رقــم
 13مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة  20الخاصــة 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 إعــان الحريــة األكاديميــة الصــادر فــي  2005أنــه“ :مــع أن كل واقــع وطنــي يشــكل بــا شــك رؤيتــه الخاصــة
ملعنــى وممارســة الحريــة األكاديميــة ،إال 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.
ً
أفعــال “تحــط
وتحيــل إدارات الجامعــات األســاتذة إلــى التحقيــق طبقً ــا لقانــون تنظيــم الجامعــات  21إذا ارتكبــوا
مــن القيــم واألعــراف الجامعيــة” .كمــا افتقــد قانــون تنظيــم الجامعــات فــي الئحتــه التنفيذيــة الخاصــة بتأديــب
أعضــاء هيئــة التدريــس الدقــة الالزمــة فــي تحديــد العقوبــات ،فضمــن القانــون عقوبــات عــدة ،مثــل :التنبيــه واللــوم
املجرمــة تناســب كل عقوبــة منهــا وفــي ذلــك إطــاق ليــد
والعــزل والوقــف عــن العمــل ،دون أن يحــدد أي األفعــال
َّ
إدارات الجامعــات فــي توقيــع عقوبــات جزافيــة وفقً ــا لتقديــر القائميــن علــى التحقيــق.
22
ـم لهــا علــى أن النصــوص العقابيــة الغامضــة “ :يكــون تطبيــق تلك
وأكــدت املحكمــة الدســتورية العليــا فــي حكـ ٍ
النصــوص مــن قبــل القائميــن علــى تنفيذهــا عمـ ً
انتقائيــا ،ومحــد ًدا علــى ضــوء أهوائهــم الشــخصية ،ومبلــورًا
ـا
ًّ
ً
ـرا” ،كمــا أنــه
ـ
مصي
ـا
ـ
معه
ـد
ـ
أح
ـن
ـ
يأم
ال
ا،
ـراك
ـ
ش
إال
ـون
ـ
تك
ـا
ـ
ف
ـردون،
بالتالــي خياراتهــم التــي يتصيــدون بهــا مــن يـ
ً
مــن القواعــد القانونيــة العامــة  23أن 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
ـد ســواء ،لتحقــق فــي ذلــك املبــدأ القانونــي“ :عــدم جــواز
واالســتيعاب لكــي تصــل إلــى كافــة املواطنيــن علــى حـ ٍّ
ـس حتــى تنطبــق عليهــم
ـ
ملتب
ـر
ـ
غي
ـا
ـ
واضح
ـا
ـ
فهم
ـون
ـ
القان
االعتــداد بالجهــل بالقانــون” ،فيجــب أن يفهــم النــاس
ً
ً
ٍ
القاعــدة القانونيــة.

ويــؤدي غمــوض النصــوص القانونيــة والتوســع فــي تأويالتهــا إلــى اإلضــرار بحقــوق وحريــات املواطنيــن ،فــي
حالــة مــادة “ازدراء األديــان” فــإن األمــر ينســحب علــى اإلخــال بالحــق فــي حريــة الفكــر والتعبيــر وحريــة املعتقــد.
وتقــول املحكمــة الدســتورية  24فــي هــذا الصــدد إن “املواطنيــن الذيــن اختلــط عليهــم نطــاق التجريــم والتــوت
 17مهاب سعيد ،الدليل القانون ي ف ي تأديب أعضاء هيئة التدريس ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،نشر ف ي  21نوفمبر  ،2016رابطhttps://bit.ly/3r1KZ2e :
 18العهد الدول ي للحقوق المدنية والسياسية ،رابطhttps://bit.ly/39SePAb :
 19التعليق العام رقم  13الخاصة باللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،رابطhttps://bit.ly/36ZipXG :
 20العهد الدول ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر ف ي  16ديسمبر  ،1966رابطhttps://bit.ly/2LbSmDU :
 21قانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم الجامعات ،رابطhttps://bit.ly/34bH6y4 :
 22الطعن رقم  58لسنة  18تاريخ الجلسة  5يونيو  1997مكتب فن ي  - 8رقم الجزء  1-رقم الصفحة .713
 23أسباب عدم دستورية مادة ازدارء األديان ،عادل رمضان ،المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية ،نشر ف ي  8يونيو ،2016
رابطhttps://bit.ly/3nmSyhY :
 24الطعن رقم  - 105لسنة  12-تاريخ الجلسة  12فبراير  1994-مكتب فن ي  - 6رقم الجزء  - 1رقم الصفحة .154
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وتوقيــا لهــا _ عــن مباشــرة األفعــال التــي داخلتهــم شــبهة
بهــم مقاصــد املشــرع ،يقعــدون عــادة _ حــذر العقوبــة
ً
تأثيمهــا ،وإن كان القانــون فــي معنــاه العــام يســوغها”.
املجرمــة طبقً ــا
مــا يعنــي أن املواطنيــن عندمــا ال يفهمــون علــى نحــو دقيــق نصــوص القانــون وماهيــة األفعــال
َّ
للنــص ،يخافــون ممارســة حقوقهــم املصانــة وفقً ــا للقانــون والدســتور خوفً ــا مــن أن يطالهــم تفســير هــذه
النصــوص الفضفاضــة بالعقوبــة.
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.

ثال ًثا :اإلدارات الجامعية كرقيب على أعضاء هيئة التدريس:
فــي  3مــارس  1932صــدر قــرار عــن وزيــر املعــارف محمــد علــي عيســى بإقالــة الدكتــور طــه حســين مــن منصبــه
كعميــد لكليــة اآلداب بجامعــة فــؤاد األول ونقلــه إلــى ديــوان الــوزارة ليعمــل كمفتــش عــام .جــاء قــرار اإلقالــة
نتيجــة رفــض حســين طلــب الوزيــر بمنــح درجــات الشــرف لعــدد مــن الطــاب األجانــب ،وبعــض الطــاب املصرييــن
مــن كبــار األعيــان ،علــى أن يوزعهــا عليهــم امللــك فــؤاد فــي حفــل بالجامعــة.
بعــد صــدور القــرار بأيــام فــي  9مــارس تقــدم الدكتــور أحمــد لطفــي الســيد باســتقالته مــن رئاســة الجامعــة
احتجا ًجــا علــى نقــل حســين مــن ِعمــادة كليــة اآلداب ،وجــاء فــي نــص خطــاب اســتقالته“ :أســفت لنقــل الدكتــور
طــه حســين ،عميــد كليــة اآلداب ،إلــى وزارة املعــارف ،ألن هــذا األســتاذ ال يعــوض ،ال مــن جهــة الــدروس التــي
يلقيهــا علــى الطــاب ،وال مــن جهــة البيئــة التــي خلفهــا حولــه ،وبــث فيهــا روح البحــث األدبــي… وعلــى األخــص
ألن علــى هــذه الصــور دون رضــا الجامعــة وال استشــارتها كمــا جــرت التقاليــد منــذ نشــأة الجامعــة ،كل ذلــك يذهــب
بالســكينة واالطمئنــان الضرورييــن إلجــراء األبحــاث العلميــة”.
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جــاءت اســتقالة الســيد دفا ًعــا عــن اســتقالل الجامعــة عــن الســلطة التنفيذيــة مــا يوفــر لألســاتذة وهيئــة التدريــس
بيئــة أكاديميــة حــرة تمكنهــم مــن تطويــر املعرفــة واألبحــاث العلميــة مــا يعــود علــى الطــاب واملجتمــع بالتقــدم
واالزدهــار .ظلــت ذكــرى اســتقالة لطفــي الســيد مــن منصبــه كرئيــس للجامعــة املصريــة باقيــة إلــى اآلن ،إذ أصبــح
يومــا لالحتفــاء باســتقالل الجامعــة والتذكيــر بأهميتهــا البالغــة.
 9مــارس
ً
علــى العكــس مــن لطفــي الســيد ،لــم تلعــب اإلدارات الجامعيــة فــي هــذه اآلونــة دورًا فــي الدفــاع عــن حريــة
واســتقالل أعضــاء هيئــة التدريــس ،وتعــد هــذه اإلدارات املســؤول األول عــن التضييــق علــى الحريــة األكاديميــة
واســتقالل الجامعــة .ففــي كل الحــاالت 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 إخــال مــن طــرف عضــو هيئــة التدريــس بواجباتــه تجــاه العمليــة التعليميــة ســوى مــا أتــى بــه
الدكتــور محمــد مهدلــي مــن منــع الطــاب مــن النقــاش .وإنمــا كانــت القــرارات تدخـ ً
ـا فــي الحريــة األكاديميــة
وتعديــا علــى حقهــم فــي حريــة التعبيــر والحيــاة الخاصــة تــارَة أخــرى.
لألســاتذة تــارَة
ً
وإذا كان علــى األســاتذة والطــاب أن يراجعــوا قائمــة طويلــة مــن املمنوعــات الدينيــة واالجتماعيــة والسياســية
التــي يجــب أال يتطرقــوا إليهــا ال بالبحــث وال املناقشــة ،فلــن يتبقــى لهــم إال املوضوعــات التــي تحددهــا
الســلطة ســواء كانــت ســلطة دينيــة أو مجتمعيــة تخضــع لهــا الســلطات التنفيذيــة .وتعــد املبــادرة باتخــاذ إجــراء
ـاس كالوقــف عــن العمــل ملــدة ثالثــة شــهور بمجــرد وصــول الشــكوى إلــى رؤســاء الجامعــات قبــل انتهاء
تأديبــي قـ ٍ
التحقيقــات _ والــذي ينتهــك حقــوق أعضــاء هيئــة التدريــس مــن األســاس _ مغــاالة وســوء اســتخدام للســلطة
التأديبيــة املمنوحــة لهــم.
ويســتند رؤســاء الجامعــات فــي قرارهــم بوقــف األســاتذة  26أو الهيئــة املعاونــة عــن العمــل ملــدة ثالثــة أشــهر
علــى املــادة  106مــن قانــون تنظيــم الجامعــات التــي تنــص علــى“ :لرئيــس الجامعــة أن يوقــف أي عضــو مــن أعضــاء
احتياطيــا _ إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق معــه ذلــك _ ويكــون الوقــف ملــدة ال تزيــد
هيئــة التدريــس عــن عملــه
ًّ

 25س ــعيد الش ــحات ،ذات ي ــوم  13م ــارس  ..1932تقب ــل الحكوم ــة اس ــتقالة أحم ــد لطف ــي الس ــيد مدي ــر جامع ــة ف ــؤاد األول لتضامن ــه م ــع ط ــه حس ــين ،الي ــوم الس ــابع ،نش ــر
ف ــي 13 ،م ــارس  ،2018راب ــطhttps://bit.ly/3aGl7n7 :
 26أس ــامة عل ــي ،تص ــل إل ــى الفص ــل والحرم ــان م ــن المع ــاش ..محظ ــورات عل ــى أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ف ــي القان ــون الجدي ــد ،ص ــدى البل ــد ،نش ــر ف ــي  30أغس ــطس ،2019
راب ــطhttps://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”.
رغــم أن القانــون _ وفقً ــا لصياغتــه _ لــم يشــترط الوقــف عــن العمــل فــي حالــة التحقيــق مع عضــو هيئــة التدريس،
وإنمــا وضعــه كقــرار ممكــن فــي حالــة حاجــة مصلحــة التحقيــق إليــه ،فــإن رؤســاء الجامعــات تعاملــوا مــع هــذه
اإلمكانيــة كضــرورة فــي كل الحــاالت.
وســاهمت التعديــات التــي أدخلــت علــى قانــون تنظيــم الجامعــات وقانــون تنظيــم األزهــر فــي إطــاق يــد
إدارات الجامعــات فــي فصــل وتوقيــع العقوبــات التأديبيــة القاســية علــى األســاتذة .وكان آخــر هــذه التعديــات
تصديــق الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى قانــون رقــم  152لســنة  ،2019بتعديــل بعــض مــواد قانــون تنظيــم
الجامعــات  27رقــم  49لســنة  .1972اســتهدفت التعديــات فــي املــواد مــن  103إلــى  112الخاصــة بتأديــب أعضــاء هيئــة
التدريــس ،توســيع الســلطة التأديبيــة املمنوحــة لرؤســاء الجامعــات وتشــديد العقوبــات التــي تصــل إلــى الفصــل
مــن الوظيفــة والحرمــان مــن املعــاش ،والوقــف عــن العمــل ملــدة ثالثــة أشــهر _ إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق
ذلــك _ وهــي املــادة التــي ُيســتنَد إليهــا فــي قــرارات الوقــف عــن العمــل املتكــررة لألســاتذة.
تقريبــا _ الــذي أدخــل علــى قانــون األزهــر  ،إذ صــدر قــرار بتعديــل املــادة  72مــن القانــون 103
وهــو نفــس التعديــل _
ً
لســنة  1961بشــأن قانــون تنظيــم األزهــر بمــا يســمح لرئيــس الجامعــة بعــزل أعضــاء هيئــة التدريــس وفصــل الطــاب
مــن الجامعــة نتيجــة ادعــاءات باالشــتراك فــي مظاهــرات أو أعمــال تخريبيــة ،واســتخدمت جامعــة األزهــر هــذا التعديــل
فــي فصــل  18أســتاذًا  ،بدعــوى تحريضهــم علــى التظاهــر داخــل الجامعــة واالنقطــاع 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.
وفــي  ،2014عــدل قانــون تنظيــم الجامعــات بمــا يشــمل إلغــاء آليــة انتخــاب القيــادات الجامعيــة  ،وجعــل تعييــن
وإقالــة رؤســاء الجامعــات مــن ســلطة رئيــس الجمهوريــة ،مــا ترتــب عليــه تدخــات أمنيــة عرقلــت تعييــن رؤســاء
جامعــات بســبب انتماءاتهــم السياســية.
إن روح هــذه التعديــات 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 التعديــات ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى الجامعــات.

 27راجع هامش رقم .26
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خاتمة وتوصيات
تقيــد اتهامــات ازدراء األديــان التــي توجــه إلــى األســاتذة الحريــة األكاديميــة ،التــي تشــتمل علــى حريــة البحــث
التزامــا باملعاييــر العلميــة واألكاديميــة ،والتــي تعــد األســاس فــي قيــام
والتدريــس والنشــر واملناقشــة واالبتــكار،
ً
الجامعــة بــاألدوار املنوطــة بهــا ،مــن نشــر املعرفــة وتطويــر البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع ،وبنــاء أجيــال قــادرة
علــى التفكيــر النقــدي واإلبــداع .ويجــب أن تتوقــف هــذه االنتهــاكات 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 اﻷكاديميــة أو حريــة التعبيــر عــن الديــن أو املعتقــد.
•يجــب أن توقــف إدارات الجامعــات والكليــات واملعاهــد العليــا تدخالتهــا 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 يلغ ــي مجلــس النــواب املنتخــب املــادة ( 98و) مــن قانــون العقوبــات بســبب عــدم دســتوريتها
وإخاللهــا بالحــق فــي حريــة التعبيــر والحريــة األكاديميــة.
•علــى مجلــس النــواب املنتخــب العمــل علــى تعديــل قانــون تنظيــم الجامعــات بمــا يضمــن الحريــة
األكاديميــة واالســتقالل الفعلــي للجامعــات عــن الســلطة التنفيذيــة ،وإلغــاء ســلطة رئيــس الجمهوريــة في
تعييــن رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات.
•يجــب علــى مجلــس النــواب املنتخــب إلغــاء اســتخدام مصطلــح “األعــراف والتقاليــد الجامعيــة” مــن
قانــون تنظيــم الجامعــات ،والــذي يســتخدم عــادة للتضييــق علــى حريــة األســاتذة وأعضــاء الهيئــات املعاونــة.
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