
الشمالية يدينون انتهاكات امركيأأساتذة دراسات الشرق األوسط في   
 الحرية األكاديمية في مصر

   
م ، طلبت لجنة الحريات األكاديمية بمنظمة دراسات الشرق 2013عشر من شهر ديسمبر عام  عباسفي ال

أن يوقف  ،الببالويحازم  الدكتور ،الوزراء المصريمجلس من رئيس   األوسط في أمريكا الشمالية (ميسا)
 انتهاكات الحرية األكاديمية في الجامعات المصرية. جميع أشكال

  
ر الببالوي، عبرت اللجنة عن " قلقها العميق" إزاء سلسلة قرارات حكومية تحد وفي خطاب مفتوح للدكتف

ثناء أارات قد صدرت هذه القرونحاء مصر. أ شتى في الُحُرم الجامعية من حرية التعبير وحرية التجمع في
 عنف.البالكثير من معها  قوات الشرطةتعاملت موجة من التظاهرات الطالبية والتي 

  
 ثالث حوادث في أشد االحتياج إلى استدراكها و هي: وقد أبرزت اللجنة 

  
 ؛عاماً  ۱۷األزهر لمدة  من طالب جامعة امتظاهرً إثنى عشر بحبس  األحكام المجحفة       ·
 ؛القاهرةمقتل المتظاهر محمد رضا في جامعة        ·
 ملفقةإعتقال ثالثة وعشرين طالباً من جامعة الزقازيق بتهم        ·

  
بغرض  1966  عامتم تأسيسها  منظمة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشمالية الجدير بالذكر أن من
المنظمة الرائدة وبحكم كونها العلمي في شئون الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  رتقاء بالتدريس والبحثاال

ما يناهز  تضم كما أن المنظمة، الدورية الدولية لدراسات الشرق االوسط بنشر ميسافي هذا المجال، تقوم 
حرية عن الحرية األكاديمية والدفاع عن تهدف المنظمة إلى ونحاء العالم. أجميع  منالثالثة آالف عضو 

 يةشمالالأمريكا لمنطقة في اات األكاديمية المتعلقة بو فيما يتعلق بالدراسذاتها أفي المنطقة سواء التعبير 
  .من العالم في أماكن أخرىأو 

  
 لمعرفة المزيد عن لجنة الحريات األكاديمية بمنظمة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشمالية، أنظر

freedom/index.html-http://www.mesa.arizona.edu/committees/academic 
  

 األشخاص: بهؤالء لمعرفة المزيد عن هذه الرسالة الرجاء االتصال
  

Laurie Brand 
 بمنظمة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشماليةرئيسة لجنة الحريات األكاديمية 

brand@usc.edu 
     Chris Toensing  

 عضو لجنة الحريات األكاديمية بمنظمة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشمالية
ctoensing@merip.org 
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 2027958016/ 2027958048فاكس: 

 primemin@idsc.gov.eg بريد إلكتروني:
 
 الوزراء،مجلس سيادة رئيس  
  

لجنة الحريات األكاديمية بمنظمة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشمالية  نيابة عنبال مأكتب إليك
لنسجل قلقنا العميق إزاء تردي األوضاع المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي في الُحُرم  (ميسا)

المقيدة لحرية التجمع  سلسلة من اإلجراءاتبقلق متزايد  تابعنالشهور عدة، فالجامعية في مصر. 
عنف متزايد من قبل الدولة تجاه المتظاهرين  مع توالتي تزامنالجامعات المصرية السلمي في 

الجامعيين. وكانت أسوأ هذه الحوادث مقتل الطالب محمد رضا يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 
. ونحن داخل حرم جامعة القاهرة فض مظاهرةة تلك القوات يد قوات األمن خالل محاولبالخرطوش على 

 الدولة. سلطةاالستخدام الغاشم ل الوقف هذ ،وبكل سرعة ،شخصياً  واأن تتدخل منناشدك
  

رتقاء بغرض اال 1966تم تأسيسها عام  لشرق األوسط في أمريكا الشماليةمنظمة دراسات اوُيذكر أن 
المنظمة الرائدة وبحكم كونها بالتدريس والبحث العلمي في شئون الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

بها  أن المنظمةُيذكر كما ، الدورية الدولية لدراسات الشرق االوسط بنشر ميسافي هذا المجال، تقوم 
الحرية األكاديمية  الدفاع عنتهدف المنظمة إلى ونحاء العالم. أجميع  منما يناهز الثالثة آالف عضو 

منطقة في ات األكاديمية المتعلقة بالو فيما يتعلق بالدراسذاتها أفي المنطقة سواء حرية التعبير عن و
   .في أماكن أخرى من العالمأو  يةشمالالأمريكا 

  
قوات أصبحت  فقد . الحرم الجامعيحرية التظاهر داخل  من تضيق إجراءاتسلسلة  صدورالحظنا بداية 

 القياموهذا طبقاً لقرار صدر في أكتوبر أتاح لقوات األمن  ،األمن أكثر تواجداً داخل الجامعات يوماً بعد يوم
الدخول للجامعات دون ب لقوات األمنوسرعان من أن صدر قرار آخر سمح  ؛حراسة الجامعات من الخارجب

األول من ألعلى للجامعات في المجلس ا، فقد أصدر هذاضافة إلى إ أي إذن مسبق من اداراتها. 
استشهاداً بما ورد على لسان أحد ويقضي بمنع المظاهرات تجاه شخص أو هيئة بعينها. قراًرا نوفمبر 

 نتظاهر ضد شخص أو هئيةفنحن إلحدى الصحف: "لكن هذا هو الغرض الرئيسي ألي مظاهرة:  بالطال
  غير عادل يستوجب النقد، وإال فما هو الداعي للتظاهر من األساس؟" ءيشب قامتنعتقد أنها  بعينها

ز يتركال ة تستهدفمظاهر أيظراً ألن فن جامعات هو في الواقع قرار محبط.إن قرار المجلس األعلى لل
نفسها أعطت ليعطي االنطباع أن الحكومة  هذا القرارإن ف على سياسات مؤسسة أو مجموعة ما

من أن هناك بعض ب توحيآخر األخبار فإن  ،حقيقة األمرفي و. من األساسالمظاهرات  في منعالحق 
 المظاهراتيشكلون لجاناً للنظر في كيفية تطبيق التضييقات على أخذوا أعضاء إدارات الجامعات 
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القرار هذا بموجب وفي الخامس والعشرين من نوفمبر. الحكومة عنه  أعلنت تنفيذا لقرارالسياسية 
 يجب على المتظاهرين الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لعقد تجمعاتهم. األخير

  
 ةواردتلك الحقوق اللحقوق المواطن المصري،  عميقةانتهاكات واإلجراءات تشكل  قراراتالكل هذه 

 فيه.والتي تعد مصر عضواً  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  في
  

بعضها انفجر بسبب  يبدو أن المظاهرات في الُحُرم الجامعية المصرية، من لقد كان هناك العديد
المحاوالت المتكررة لتضييق الخناق على حرية التعبير. ونذكر هنا ثالث وقائع في غاية السوء يجب 

 تداركها بسرعة وحسم.
  

 ىالدراسالعام مظاهرات شبه مستمرة منذ بداية  شهدتوالتي  ،جامعة األزهرتتعلق بالواقعة األولى 
ثنى عشر طالباً بالسجن لمدة سبعة إفي الثاني عشر من نوفمبر، تم الحكم على ففي شهر أكتوبر. 

 اتهاماتستة  تم توجيه لمشاركتهم في مظاهرة يوم الثالثين من أكتوبر. وقدلكل منهم عشر عاماً 
تهمة إتالف وميين، تهمة التعدي على موظفين عمووتهمة البلطجة، ولطالب وهي تهمة التجمهر، ل

وتهمة حيازة أدوات تستخدم في االعتداء على  ،تهمة إتالف الممتلكات الخاصةوالممتلكات العامة، 
  األشخاص.

  
متمثلة في إحداث ثقب واحد في طفيفة في إحداث تلفيات  تسببواالمتظاهرين  وعلى الرغم من أن

ه العديد تأصدر ما ورد ببيان نعيد ونؤكد علىإحدى قاعات الدراسة، إال أننا ب وفي اإلضرار أحد الجدران
 الحكم الجائر بحق المتظاهرين، حيث أن المحكمة قد هذا من منظمات حقوق اإلنسان المصرية ضد

بالغت في القسوة ضد الطالب المحكوم عليهم، وذلك بمعاقبتهم عن جميع االتهامات التي وجهتها 
العامة، على الرغم من ارتباطها جميًعا بواقعة القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مشيخة إليهم النيابة 

ية في لمصري، الذي ُيلزم المحاكم الجنائن العقوبات انتهاًكا صارًخا لنصوص قانواألزهر، وهو ما ُيعتبر ا
اعتبارها كلها  وكانت مرتبطة ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة، بوجوب واحدحالة وقوع عدة جرائم لغرض 

. هذا مع العلم بأن العقوبة المقررة ألي من تلك الجرائم دقوبة المقررة ألشعجريمة واحدة والحكم بال
 هذه االتهامات الست ال تتعدى ثالث سنوات سجن.

  
تل في يوم قُ  والذي  ،كلية الهندسة جامعة القاهرةبطالب المحمد رضا، تتعلق بالطالب الواقعة الثانية 

 الحرم داخل تلقُ  رضا محمد أن الحكومةفيه الثامن والعشرون من شهر نوفمبر. ففي الوقت الذي تدعي 
طلقات قوات األمن ال تستخدم ذلك النوع من  ، وتزيد بالقول إنمتظاهرين آخرين ييدأعلى  يالجامع

الجامعة والتي صدرت في التي أجرتها وجد في جسده، إال أن نتائج التحقيقات الداخلية  يذالخطوش ال
قال لتحقيقات هذه افي مؤتمر صحفي مصاحب لفاألول من ديسمبر شككت في ما ادعته الحكومة. 

ن الطلقات القاتلة جاءت من الميدان خارج بوابات إعميد كلية الهندسة وقتها،  الدكتور شريف مراد،
 ،شكوى الدكتور جابر نصار نتائج تحقيقات الجامعة مصداقية أيدت الجامعة حيث تجمعت قوات األمن. وقد 

قوة ال"أكد الدكتور جابر نصار على أن الشرطة استخدمت في حديث متلفز ف ،رئيس جامعة القاهرة
نشرت جامعة القاهرة  ،مفرطة" لفض التظاهرات يوم الثامن والعشرين من نوفمبر. وكمؤسسة تعليميةال

 بل قوات األمن.ء المباشر" على المتظاهرين بالحرم الجامعي من قِ االعتدا بياناً "يشجب بشدة
  
حينما أطلقت  طالب جامعة الزقازيقالذي قام به قمع االعتصام السلمي واقعة الواقعة الثالثة هي  

فض   محاولةعلى المعتصمين، هذا بعد قيام مجهولين بالغاز المسيل للدموع  قوات األمن المركزي
كلية التجارة إلى من كلية الهندسة  قد امتداالعتصام وكان هذا . باستخدام األسلحة البيضاء االعتصام

ن زميالً كان قد ياإلفراج عن ثالثة وعشربللمطالبة في نهاية شهر نوفمبر إليه تمت الدعوة ن بعد أ
 توجيه اتهامات مزيفة إليهمبعد  دلذكرى األولى ألحداث محمد محموفي ا  سجنهم تم 

ن وهو في ين طالباً يوجد عضو في تيار االشتراكين الثورييمن ضمن هؤالء الثالثة وعشرو بـ"التخريب". 
ن يعضو بحزب الدستور ونشطاء سياسي؛ كما يوجد نفس الوقت عضو في اتحاد الطلبة بكلية الهندسة

من على وعد  خرين. وكان الطالب قد أجلوا اعتصامهم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر بناءاً آ



تى حعتقال ن طالباً مازالوا رهن االيإدارة الجامعة بإتخاذ خطوات  تلبي مطالبهم، إال أن الثالثة وعشر
 كتابة هذه السطور.

  
وذلك يشمل حماية  ،يهاوالحفاظ عل حقوق كافة مواطنيها  حماية إن الحكومة المصرية مسئولة عن

. إن الحرية األكاديمية خذتها الحكومة ويتظاهرون ضدهاتت أارايعترضون على قر الذين نيمواطنحقوق ال
الحقوق في مصر حيث لعبت الجامعات دوراً حيوياً في  تلكن من أهم احقالجامعة وحرية التعبير في 

    اسية والمدنية.يالحياة الس
  

تتعلق  والتي أعاله اإلشارة إليها تتم التي القيود كل ترفعوا أن يس مجلس الوزراء،، سيادة رئنناشدكم
أن تأمروا بمراجعة فورية لألحكام الصادرة ب كمونطالب .داخل الحرم الجامعي السلمي التجمع حق باحترام

تقوموا أن بكما نطالبكم  .لقانون المصريا عمالً بنصبحق طالب جامعة األزهر مع مراعاة تقليل تلك األحكام 
قتل الطالب محمد رضا طبقاً لما ورد في تقرير جامعة القاهرة متحقيق دقيق حول مالبسات حادث  بإجراء

يجب أن يتضمن هذا التحقيق فحص المشاهد التي تم إلتقاطها بواسطة كاميرا وفي األول من ديسمبر. 
ق في قييجب التحفي محاولة إلعادة تشكيل الحادث. كما بالجامعة البنك األهلي والمواقع األخرى المحيطة 

كما   .لة القانونيةاءللمس لقوة المفرطةل هاستخدميثبت حالة أي ضابط شرطة إلعنيفة واألحداث ا سائر
  .في المستقبل التضييق عليهمفراج الفوري عن طالب جامعة الزقازيق دون أي عقوبة أو باإل كمنطالب

   
لطلب المعرفة والنقاش بوسعكم لكي تضمنوا بقاء الجامعات المصرية مكاناً حراً  وأخيراً نناشدكم أن تفعلوا ما

 المفتوح في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر. في انتظار رد سيادتكم.
    
 ص،بكل إخال 
  

Nathan Brown 
 منظمة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشمالية رئيس 

      
  

Cc:  الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس       
    التعليم العاليالدكتور حسام عيسى، وزير 

 اللواء محمد مصطفى، وزير الداخلية
  ستاذ عادل عبد الحميد، وزير العدالةاأل

 سامة العبد، رئيس جامعة األزهرأفضيلة الشيخ 
 الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة

   الزقازيق جامعة الدكتور أشرف الشيحي، رئيس
 للحقوق الشخصيةالمبادرة المصرية  مدير ستاذ خالد منصور،األ

  
  

 


