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منهجية الحصر
يستعرض الحرص أعداد وهوية الطالب الذين تم القبض عليهم خالل العام الدرايس  ،2015/2014والطالب الذينتعرضوا لجزاءات تأديبية خالل نفس العام عىل خلفية سياسية ،والطالب املحالني للقضاء العسكري يف وقائع متت
داخل الحرم الجامعي وفقًا لقانون حامية املنشآت رقم  136لسنة  .2014كام يستعرض الحرص أعداد الطالب القتىل
داخل أو يف محيط الجامعات خالل نفس العام ،وانتهاكات أخرى تشمل « اقتحام الجامعات ،إتالف ممتلكات عامة
وخاصة ،فض تظاهرة ،تعدي بالرضب أو إصابة ،احتجاز إداري ،قرارات تعسفية ،منع فاعلية سياسية ،منع من
دخول الجامعة ،وتهديد إداري.
النطاق الزماين للحرص :العام الدرايس  2015/2014والذي بدأ يف  11أكتوبر  2014وانتهى  26يونيو .2015 -النطاق املكاين :ترصد مؤسسة حرية الفكر والتعبري كل االنتهاكات التي تتم داخل الجامعات أو يف محيطها أوذات صلة بها أو بصفة أحد أعضاء املجتمع األكادميي.
مالحظة “ تقوم املؤسسة برصد أعداد الطالب املقبوض عليهم من خارج الجامعات حتى ولو مل يكن لصفته دخليف الواقعة ملا له من تأثري داخل الجامعات”.
تعتمد املؤسسة يف حرصها عىل شبكة املرصد الطاليب “ هي شبكة مكونة من طالب الجامعات موجودة بـ 21جامعة حكومية وجامعة األزهر تقوم بالتواصل مع املجموعات الطالبية املختلفة واالتحادات لرصد وقائع وحاالت
اإلنتهاكات ،األخبار الصحفية ،املبادرات والحمالت الطالبية الناشطة يف مجال الحقوق والحريات الطالبية كـ
«الـجامعة للطالب».
االتهامات الواردة ببند التهم سواء يف حرص الطالب املقبوض عليهم أو املحالني للنيابة العسكرية أو الجزاءاتالتأديبية هي وفقًا للجهات الرسمية ،أو وفقًا لصاحب البالغ.
جهة القبض املذكورة بالحرص هي جهة القبض األولية ،حيث أن املؤسسة قد رصدت قيام أفراد من األمن اإلداريورشكة فالكون بالقبض عىل العديد من الطالب واحتجازهم بشكل متعسف ثم تسليمهم لقوات الرشطة.
حالة االنتهاك :هي كل انتهاك يف مكان معني ويف زمان معني بواسطة جهة معينة ،وإذا اشتملت واقعة االنتهاك عىلأكرث انتهاك يتم إدراج كل حالة عىل حدا ،عىل سبيل املثال لو قامت قوات الرشطة باقتحام إحدى الجامعات وفض
تظاهرة والقبض عىل طالب ،فيتم إدراج “اقتحام الجامعة ،فض التظاهرة ،إلقاء القبض” كل عىل حدا.
حرص املحالني للنيابة العسكرية ال يشمل كل الطالب املحالني للنيابة العسكرية مبختلف القضايا ولكن يشملالطالب املحالني للنيابة العسكرية يف وقائع متت داخل الحرم الجامعي.
العدد “صفر” ال يعني بالرضورة عدم وجود انتهاك ولكن يعني عدم توصل املؤسسة ألي انتهاك.األرقام املدرجة بالحرص هي ما استطاعت املؤسسة الوصول إليها وتوثيقها وال تعني بالرضورة أنها األرقام اإلجامليةالفعلية.
يف حالة توافر أي معلومات بشأن االنتهاكات التي تقوم املؤسسة بحرصها ،أو أي إضافات أو تعديالت ،فاملؤسسةترحب بالتواصل معاها عرب  e- mail : info@afteegypt.orgأو ت0227926281 :
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مقدمة
للعام الدرايس الثاين تتصاعد وترية القمع األمني واإلداري ضد طالب الجامعات املرصية يف محاولة من السلطة لغلق املجال العام داخل الجامعات وإجهاض
أي تحركات طالبية معارضة سواء تقودها حركة «طالب ضد االنقالب» املحسوبة عىل التيار الداعم لجامعة اإلخوان املسلمني داخل الجامعات والتي تصدرت
املشهد الجامعي خالل العاميني املاضيني ،أو تحركات أخرى عىل نطاق محدود تقودها مجموعات طالبية «مدنية» واتحادات مستقلة.
مل تتوقف الحمالت األمنية عىل منازل الطالب أو عمليات القبض عليهم سواء من داخل الجامعات أو يف محيطها حيث زج مبئات الطالب داخل السجون.
كام مل يتوقف سقوط قتىل داخل الجامعات حيث قتل  3طالب داخلها ويف محيطها ،إال أن تغ ًريَا نوعيًا جديدًا طرأ عىل الساحة يف هذا الشأن حيث قتل
أحد طالب جامعة القاهرة نتيجة اعتداء أفراد من األمن اإلداري بالجامعة لتعد أول حالة قتل عىل يد هذا الطرف بإحدى الجامعات منذ اشتعال الوضع
بالجامعات .وقتل أحد طالب جامعة عني شمس بعد اختطافه من أمام الجامعة عقب إنهاءه أحد امتحانات الفصل الدرايس الثاين لتعلن وزارة الداخلية يف
اليوم التايل مقتله بعد اشتباكات تدعي الوزارة أنها اندلعت بني الطالب وقوة أمنية يف أحد املناطق الصحراوية .واستمرت إدارات الجامعات يف التامهي مع
رغبة السلطة يف إغالق مساحات الحركة داخل الجامعات مستخدمة سلطتها يف إقرار جزاءات تأديبية تصل يف كثري من األحيان إىل الفصل النهايئ للطالب عىل
خلفية مامرستهم ألنشطة سياسية ،باإلضافة ملنع أنشطة طالبية وسامحها لقوات الرشطة باقتحام الحرم الجامعي وقتام تشاء.
ويف تطور جديد دخلت املحاكامت العسكرية كأداة قمع إضافية عن العام الدرايس  2014/2013حيث أحيل عرشات الطالب إىل القضاء العسكري يف وقائع
حدثت داخل الجامعة بعد أن اعتربت الجامعة منشأة عسكرية تقوم بحاميتها قوات الجيش وفقًا للقانون رقم  136الذي سنه رئيس الجمهورية مستخد ًما
سلطته الترشيعية يف ظل غياب برملان منتخب.
املتابع للمشهد داخل الجامعات سريى بوضح نجاح السلطة يف الوصول إىل هدفها املنشود بتحجيم وكبح أي حراك طاليب معارض وتأميم النشاط الطاليب
داخل الجامعات عرب إجراءاتها األمنية والتي أثرت بشكل كبري عىل حالة الحقوق والحريات الطالبية وكذلك سالمة العملية التعليمية.
ومن ناحية أخرى ،قامت إدارات الجامعات بالتدخل يف عمل أعضاء هيئة التدريس ،وتعريضهم إىل تهديدات متزايدة والتحويل للتحقيق والتأديب ،يف ظل
مناخ عام يسوده تزايد تدخالت السلطة التنفيذية يف شئون الجامعات من خالل تعديل الترشيعات املتعلقة باختيار القيادات الجامعية والنظام التأديبي
ألعضاء هيئة التدريس.
وقد خضعت إدارات الجامعات الحكومية وجامعة األزهر خالل العام الدرايس  2015/2014لضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية ووسائل اإلعالم،
فيام يتعلق بعمل أعضاء هيئة التدريس .وفرضت إدارات الجامعات قيود عىل البحث األكادميي والتدريس بتدخلها يف الرسائل العلمية املقدمة يف مرحلتي
املاجستري والدكتوراه ،وعمل أعضاء هيئة التدريس سواء يف التدريس أو مناقشة الرسائل العلمية ،يف ظل مناخ سيايس عام مقيد للحريات.
يف القسم اﻷول من هذا التقرير ،تستعرض مؤسسة حرية الفكر والتعبري ما توصلت إليه من وقائع وحاالت انتهاك تعرض له طالب الجامعات شملت إلقاء
القبض عليهم ،وتحويلهم للنيابة العسكرية يف قضايا مرتبطة بوقائع داخل الجامعات ،وكذلك حاالت القتل التي شهدتها الجامعات املرصية ،والجزاءات
التأديبية التي وقعت عىل الطالب نتيجة مامرساتهم العمل السيايس ،ووقائع انتهاكات أخرى شملت ،اقتحام قوات الرشطة للحرم الجامعي ،تخريب منشآت
عامة وخاصة ،قرارات تعسفية ،تعدي بالرضب ،تهديد إداري ،فض تظاهرات طالبية ،منع من دخول الجامعة ،واحتجاز إداري.
ويف القسم الثاين من التقرير توثيقًا لخمس حاالت رصدتها املؤسسة خالل العام الدرايس املايض تعترب انتهاكًا للحرية اﻷكادميية يف الجامعات الحكومية وجامعة
اﻷزهر.
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القسم اﻷول :انتهاكات الحقوق والحريات الطالبية
اً
أول :وقائع القبض على طالب
صبيحة بداية العام الدرايس  2015/2014قامت قوات األمن بشن حملة أمنية
عىل منازل العرشات من الطالب مبختلف الجامعات املرصية ينتمي أغلبهم
لحركة طالب ضد االنقالب واستمرت الحملة األمنية عدة أيام ورصدت املؤسسة
قيام قوات األمن خالل العام الدرايس  2015/2014بإلقاء القبض عىل  187طالبًا
من منازلهم و  170طال ًبا من داخل الحرم الجامعي ،و 81طال ًبا من الشوارع
وامليادين ،و 185طالبًا مل تتمكن املؤسسة من معرفة مكان الواقعة.

وتوزعت أعداد الطالب املقبوض عليهم عىل مختلف الجامعات فتصدر طالب جامعة األزهر مبختلف فروعها القامئة بـ  203طال ًبا تليها جامعة اإلسكندرية
بـ 85طالبًا ،و ،67و 65طالبًا لجامعة القاهرة والفيوم عىل التوايل وجامعة املنصورة  50طالبًا وجامعة املنوفية  32طالبًا و،11 ،15 ،13 ،15 ،18 ، 20، 14 ،16
 12لجامعات عني شمس وحلوان والزقازيق وكفر الشيخ واملنيا وبنها ودمياط و طنطا ودمنهور ،فيام قلت أعداد الطالب املقبوض عليهم بجامعات أسيوط
بني سويف وبورسعيد ،سوهاج وقناة السويس ،والسويس وأسوان بأعداد طالب  6، 3 ،4،4 ،6 ،3 ،8عىل الرتتيب ،و 82طالبًا من الجامعات واملعاهد الخاصة
فيام مل نتوصل إىل معرفة جامعات  10طالب.
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قام األمن اإلداري ورشكة فالكون بالقبض عىل  40طالبًا بجامعات مختلفة واحتجازهم بشكل
تعسفي وتسليمهم للرشطة فيام ألقت قوات الرشطة القبض عىل  721طال ًبا.

وتوزعت أعداد الطالب املقبوض عليهم وفقًا للفصل الدرايس بعدد  301طال ًبا للفصل الدرايس األول
و 355للفصل الدرايس الثاين ،ومل تتمكن املؤسسة من تحديد تاريخ الواقعة لـ  105طالب.

10
وإقليم ًيا توزع أعداد الطالب املقبوض عليهم كالتايل:
الجامعات التي تقع يف محافظات مركزية  ،355وجامعات
الوجه البحري ،244و 13 ،137لجامعات الوجه القبيل ومدن
القناة بالرتتيب ،فيام مل تتمكن املؤسسة من تحديد جامعات
 13طال ًبا.

لإلطّالع عىل الحرص التفصييل للطالب املقبوض عليهم خالل العام الدرايس 5102-4102م
لإلطّالع عىل إحصاءات تفصيلية
ثانيًا :الجزاءات التأديبية
للعام الدرايس الثاين تستخدم إدارات الجامعات سلطتها التأديبية بشكل متعسف يف معاقبة املئات من الطالب عىل خلفية مامرستهم للعمل السيايس داخل
الجامعة متامهية مع رغبة السلطة التنفيذية يف غلق املجال داخل الجامعات ،وأخلت إدارات الجامعات يف كثري من األحيان بحق الطالب يف مجلس تأديبي
عادل ومنصف حيث اتخذت قرارات الفصل يف كثري من األحيان دون تحقيق ودون حتى أن يتم إعالم الطالب يف كثري من األحيان ،ووصل عدد العقوبات
التأديبية إىل  523قرا ًرا بزيادة  %10عن العام الدرايس السابق الذي رصدت املؤسسة وصول عدد القرارات فيه إىل  ،4711وتركزت غالبية االتهامات حول إثارة
الشغب والتحريض عىل العنف والتظاهر دون إذن إال أن امللفت لالنتباه هو إعالن بعض الجامعات عرب قرارات الفصل أن أسباب العقوبة ،التظاهر وتعليق
الفتات والتصوير بدون إذن «انظر املرفقات».
وفصلت إدارات الجامعات  286طال ًبا فصل نهائ ًيا ،و 110طال ًبا شه ًرا أو أقل ،و 39فصل درايس واحد ،و 36عا ًما دراس ًيا ،و 12طال ًبا عامني دراسيني ،و ،4 ،6
فصل شهرين ،وفصل  3فصول دراسية عىل الرتتيب .فيام حرم  4طالب من االمتحان ،و 4طالب من مامرسة النشاط ،وفصل  5طالب من املدينة الجامعية وتم
توجيه إنذار لطالب واحد فقط ،و 6طالب توصلت املؤسسة إىل تعرضهم لعقوبة تأديبية إىل أنها مل تتمكن من تحديد نوع العقوبة.

 .1حرص املؤسسة للعقوبات التأديبية عىل خلفية سياسية ،خالل العام الدرايس http://bit.ly/1CVBUYz 2014-2013
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وتعرض  289طالبًا لقرارات تأديبية خالل الفصل الدرايس األول ،و 217طالبًا خالل الفصل الدرايس الثاين ،ومل تتمكن املؤسسة من تحديد تاريخ إصدار 17
قرا ًرا تأديب ًيا.

وتعرض طالب األزهر للعدد األكرب من القرارات التأديبية بواقع  259طال ًبا وطالبة ،وجامعة القاهرة  30قرا ًرا ،وجامعة اإلسكندرية  33قرا ًرا،وجامعة املنوفية
 44قرا ًرا ،و 24لجامعة املنصورة و 24للفيوم ،و 9لكل من جامعتي بني سويف ودمنهور 6 ،قرارات لكل من جامعتي بنها والزقازيق ،و 5لكل من جامعتي
عني شمس وكفر الشيخ ،و ،8 ،3 ،10لجامعات املنيا ،جنوب الوادي ،وطنطا عىل الرتتيب  2 ،4 ،37 ،الجامعة
الربيطانية ،املعهد العايل للتكنولوجيا بالعارش ،ومعهد العارش عىل الرتتيب ،وقرا ًرا واحدًا لكل من جامعة
أسيوط الجامعة األملانية ،واملعهد العايل للهندسة بكفر الشيخ.
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وأقليم ًيا توزعت القرارات التأديبة حيث تعرض طالب الجامعات املوجودة باملحافظات املركزية
لـ 232قرا ًرا ،ومجامعات الوجه البحري 254قرا ًرا ،و 37قرا ًرا لجامعات الوجه القبيل ،ومل تتوصل
املؤسسة إىل أي حاالت تأديبية يف الجامعات املوجودة يف مدن القناة إال أن هذا ال يعني بالرضورة
عدم تعرض طالبها إىل عقوبات تأديبية.
لإلطّالع عىل الحرص التفصييل لعدد الحاالت التي تعرضت لعقوبات تأديبية.
لإلطّالع عىل إحصاءات تفصيلية.
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ثال ًثا :حاالت القتل داخل أو في محيط الجامعات:
استمر نزيف الدماء داخل الجامعات حيث سقط  3طالب قتىل داخل ويف محيط الجامعات الجامعات بنسبة  82.3أقل عن العام املايض والذي قتل فيه
.2
حسب رصد املؤسسة  17طالبًا
إال أن تلك النسبة ال تعني إطالقًا تغيري السياسة األمنية التي تتعامل بها الدولة مع التظاهرات داخل الجامعة فحجم الحراك خالل العام الحايل تضاءل بشدة
تحت وطأة اإلجراءات القمعية مقارنة بتصاعد شهده العام املايض.
وقتل الطالب بجامعة اإلسكندرية ،عمر رشيف إثر إصابته بطلقات نارية أدت إىل نزيف بالرئة ،وانفجار مبقلة العني خالل اقتحام قوات األمن لجامعة
اإلسكندرية بالفصل الدرايس األول بتاريخ  ،2014/10/21والطالب بجامعة القاهرة أنس كامل مهدي والذي تويف يف السادس عرش من مايو املايض متأث ًرا بجراحه
التي أصيب بها بعد اعتداء األمن اإلداري لجامعة القاهرة خالل الفصل الدرايس الثاين بتاريخ  ،2015/4 /19وهي واقعة تحدث ألول مرة منذ تصدر العنف
املشهد الجامعي مع بداية العام الدرايس السابق  ،2014/2013والطالب بجامعة عني شمس ،إسالم صالح عطيتو والذي أعلنت وزارة الداخلية مقتله خالل
الفصل الدرايس الثاين يف العرشين من
مايو الجاري ،بعد اشتباكات دارت
بينهام يف أحد الدروب الصحراوية ،وهو
ما تنفيه رواية زمالئه بالكلية والذين
أعلنوا حضوره المتحانه قبل يوم من
العثور عليه مقتول وأن شخصني حرضوا
أثناء سري االمتحان للسؤال عنه وظال
ينتظرانه بالخارج ،وقاما بإلقاء القبض
3
عليه بعد خروجه من الكلية مبارشة
لإلطّالع عىل الحرص التفصييل لحاالت القتل داخل الجامعات أو يف محيطها.
رابعًا :حاالت اإلحالة للنيابة العسكرية في وقائع
حدثت داخل الجامعة
استمرا ًرا لإلجراءات األمنية التي تتخذها السلطة التنفيذية لغلق املجال العام داخل
الجامعات أصدر رئيس الجمهورية يف  27أكتوبر من العام املايض قرا ًرا بقانون رقم 136
لسنة  2014يف شأن تأمني وحامية املنشآت واملرافق الحيوية والذي أخضع الجرائم أو
االنتهاكات التي تقع عىل املنشآت العامة إىل النيابة العسكرية  -من بينها الجامعات
– وسمح القانون بتحويل الطالب املتهمني يف وقائع حدثت داخل الجامعة إىل النيابة
العسكرية مطي ًحا بحقهم يف املثول أمام القضاء املدين ومطي ًحا بكل ضامنات املحاكمة
العادلة .ووأحيل  89طالبًا عىل إثر ذلك القانون ،وطبق القانون عىل كثري منهم بأثر
رجعي حيث أن الوقائع املتهمني فيها متت قبل إصدار القانون .وأحيل  30طال ًبا من
جامعة األزهر مبختلف فروعها ،و 22بجامعة املنصورة ،و 10طالب بجامعة عني شمس،
و 9طالب بجامعة أسيوط ،و 12طال ًبا بجامعة الزقازيق ،و 6طالب بجامعة املنوفية.
لإلطّالع عىل الحرص التفصييل لعدد الطالب املحالني للنيابة العسكرية يف وقائع متت
داخل الحرم الجامعي.

 .2حرص املؤسسة للقتىل داخل ويف محيط الجامعات خالل العام الدرايس http://bit.ly/1exiD9Z 2014-2013
 .3تقرير إستقصايئ :إسالم عطيتو ..وقائع قتل طالب خارج إطار القانون http://bit.ly/1CVBUYz
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خامسًا :انتهاكات أخرى قامت بها قوات األمن وإدارات الجامعات
وتشمل إتالف ممتلكات عامة وخاصة7 :
وقائع ،واحتجاز إداري 13 :واقعة ،واقتحام
للجامعات 50 :واقعة ،وتعدي بالرضب
أو اإلصابة  21واقعة ،فض تظاهرة 48
واقعة ،و 16قرار تعسفي ،ومنع فاعلية
سياسية 15واقعة و 4وقائع منع من دخول
الجامعة ،وواقعتان تهديد إداري.

15

وتعرضت مجموعات وفئات طالبية لتلك
االنتهاكات بواقع  50واقعة تعرض لها حركة
“طالب ضد االنقالب” ،فئات طالبية داخل
الجامعة بواقع  99واقعة ،حركة “طالب
صوت امليدان  ،4حركة طالب مرص القوية ،3
وواقعتان تعرضت لهام أرسة الدعوة السلفية
ومجموعات وحركات “مدنية” لكل منهام،
وواقعة واحدة ضد أرسة صوت الحرية،
حركة مقاومة الطالبية .يف حني تعرضت إدارة
الجامعات لـ 3وقائع ،واألمن اإلداري ورشكة
كل من وزارة الداخلية والصحفيني.
فالكون لـ 9وقائع ،وواقعة واحدة ضد اً

وارتكبت وزارة الداخلية العدد األكرب من وقائع تلك االنتهاكات بواقع  101واقعة ،يليها أفراد
األمن اإلداري ورشكة فالكون ب 42واقعة ،وإدارات الجامعات بواقع  17واقعة ،وحركة “طالب
ضد االنقالب  9وقائع ،وواقعتان ارتكبها كل من “مجهولون” وفئات طالبية داخل الجامعة،
وواقعة واحدة ارتكبها مؤيدون للرئيس.
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وتصدر جامعة األزهر الجامعات التي ارتكبت بها تلك االنتهاكات بعدد  57واقعة ،تليها جامعة اإلسكندرية بعدد  29واقعة ،و 17واقعة بجامعة الزقازيق،
و 16واقعة بالفيوم ،و 14باملنوفية ،و 10بالقاهرة ،و 6 ،7 ،8بجامعات عني شمس ،املنصورة ،واملنيا ،و 3وقائع بجامعتي بني سويف وكفر الشيخ ،وواقعة
واحدة بجامعات قناة السويس حلوان وبورسعيد.
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وارتكبت 141واقعة خالل العام الدرايس األول ،و 35واقعة خالل
العام الدرايس الثاين.
لإلطّالع عىل الحرص التفصييل.
لإلطّالع عىل إحصاءات تفصيلية.
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القسم الثاني :انتهاكات الحرية اﻷكاديمية
اً
أول :منع باحث بجامعة األزهر من الحصول على الدكتوراه
أوقفت جامعة األزهر منح درجة الدكتوراه للباحث محمد إبراهيم أبو عطية ،بكلية الدعوة االسالمية باألزهر ،يف  21سبتمرب  .2014وذلك لوصفه  30يونيو
باالنقالب العسكري ،خالل مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به والتي حملت عنوان “الحاكمية بني التيارات العلامنية والتيارات اإلسالمية املعارصة” .كام
أحالت جامعة األزهر أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه إىل التحقيق وهم الدكتور عمر عبد العزيز رئيس قسم األديان واملذاهب بالكلية ،والدكتور محمود
مزروعة أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين باملنوفية ،والدكتور ماجد عبد السالم أستاذ بكلية الدعوة االسالمية ،باإلضافة إىل مراجعة كافة الرسائل
العلمية بكلية الدعوة االسالمية.
ثانيًا :تعديل عناوين بعض الرسائل العلمية لمجموعة باحثين بجامعة األزهر
قررت جامعة األزهر تعديل عناوين رسائل ماجستري ودكتوراه لبعض الباحثني بالجامعة ،بسبب ما وصفته مبخالفة العناوين لفكر األزهر الوسطي وتهديدها
للوحدة الوطنية ،وهو ما أكده الدكتور توفيق نور الدين ،نائب رئيس جامعة األزهر ملؤسسة حرية الفكر والتعبري ،يف  28ديسمرب .2014
ثال ًثا :وقف أستاذة بجامعة القاهرة عن العمل ومنع تدريس مادة علمية
قامت إدارة جامعة القاهرة بإحالة الدكتورة مديحة السايح ،أستاذة بكلية دار العلوم ،إىل التحقيق ووقفها عن العمل ملدة  3شهور ،يف  22يناير املايض،
لقيامها بتدريس مادة علمية من كتابات سيد قطب عن بالغة القرآن الكريم.
ومنعت الجامعة تدريس أي مؤلفات لسيد قطب يف كلية دار العلوم بدعوى “حامية الطالب من الفكر املتطرف”.
رابعًا :وقف أستاذ بجامعة المنصورة عن العمل وإحالته للتأديب
قررت جامعة املنصورة إيقاف الدكتور عادل بدر ،أستاذ الفلسفة ،عن العمل ملدة  6شهور ومنعه من دخول منشآت الجامعة إال لحضور مجلس التأديب
ووقف رصف ربع راتبه الشهري ،يف  7مارس  ،2015وذلك بعد خضوعه لتحقيق بواسطة إدارة الجامعة يف  28فرباير املايض ،بتهم تحريض الطالب عىل العنف
والتحريض عىل قلب نظام الحكم وسب نظام الحكم.
وتعود االتهامات إىل نقاش جرى بني الدكتور عادل بدر والدكتور إبراهيم طلبة خالل مناقشة رسالة ماجيستري يف الفلسفة ،بكلية اآلداب بجامعة املنصورة ،يف
 19فرباير املايض ،حيث وصف الدكتور عادل بدر النظام السيايس الحايل بأنه عسكري استبدادي فايش ،يف سياق النقاش والرد عىل زميله إبراهيم طلبة الذي
قال أن النظام القائم يخطو برؤية واضحة نحو املستقبل.
خامسًا :منع أستاذ بجامعة القاهرة من السفر ألداء مهمة علمية
منعت وزارة التعليم العايل الدكتور نبيل يوسف ،أستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة ،من السفر إىل املجر ألداء مهمة علمية ،حيث امتنعت الوزارة عن
استكامل أوراقه ،بسبب اشرتاط الحصول عىل موافقة أمنية مسبقة قبل السفر.
وبحسب شهادة الدكتور نبيل لبيب يوسف ،ملؤسسة حرية الفكر والتعبري ،فقد « توجه الدكتور يوسف خالل استكامله ﻷوراق سفره إىل املجر واملقرر له يف
الفرتة من  6إىل  30يونيو 2015م ،إىل إدارة اإلرشاف املشرتك التابعة لوزارة التعليم العايل ،لتسليم موافقة جامعة القاهرة عىل سفره يف مهمة علمية ملتابعة
اﻹرشاف عىل رسالة دكتوراه لطالب مرصي يف املجر ممولة من قبل وزارة التعليم العايل .وهناك فوجئ الدكتور يوسف باملسئولني عن متابعة إجراءات السفر
يف وزارة التعليم العايل ،يخربونه باشرتاط الحصول عىل موافقة الجهات األمنية قبل السفر”.
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وأبلغ املسئولون بوزارة التعليم العايل الدكتور نبيل يوسف يف  14مايو الجاري أنه دون املوافقة اﻷمنية ال تستطيع وزارة
التعليم العايل املوافقة عىل السفر أو دفع تكلفته ،وذلك بنا ًءا عىل تعليامت شفهية من وزير التعليم العايل السيد عبد الخالق.
كل من وزير التعليم
ودفع ذلك الدكتور يوسف إىل رفع الدعوى القضائية رقم  ٦٤٦٠٨لسنة  ،٦٩أمام محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة ،يف  4يوليو  ،2015ضد اً
العايل ورئيس جامعة القاهرة طع ًنا عىل القرار السلبي باإلمتناع عن السامح له بالسفر للمجر لإلرشاف عىل رسالة دكتوراة.
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خاتمة
شهد العام الدرايس الحايل  2015/2014تعدي ممنهج عىل حقوق وحريات الطالب حيث شهدت الجامعات املرصية  1552حالة انتهاك بواقع  761طال ًبا
تم القبض عليهم خالل هذا العام ،و 523جزاء تأديبيًا أصدرته إدارات الجامعات ضد الطالب تحت دعاوى مطاطة مطيحة بحقهم يف مجلس تأديبي عادل
ومنصف ،وحولت السلطة الجامعات إىل منشآت عسكرية وأطاحت بحق الطالب باملثول أمام قاضيهم الطبيعي وأطاحت بكل ضامنات املحاكمة العادلة،
وتعرض  89طالبًا وطالبة لإلحالة للقضاء العسكري ،وارتكبت  176انتهاك شملت اقتحامات الجامعات وإتالف ممتلكات عامة وخاصة واحتجاز إداري وتعدي
بالرضب وفض تظاهرات وقرارات تعسفية ومنع فعاليات سياسية ومنع من دخول الجامعة وتهديد إداري.
كذلك تربز حاالت انتهاك الحرية اﻷكادميية تدخل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العايل يف عمل أعضاء هيئة التدريس والباحثني األكادمييني ،وتزايد فرض
القيود عىل حرية البحث والنقاش والتدريس ،مبا يؤثر بالسلب عىل التعليم العايل يف الجامعات املرصية ،فهناك رضورة لتوفري املناخ املناسب للبحث والنقاش
والتدريب داخل الجامعات ،لضامن حفظ املعرفة ونقلها ،ومتتع الطالب والباحثني بالحق يف التعليم العايل.
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المرفقات
صور قرارات فصل وتحويل لمجالس تأديبية
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