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 سيادة الدكتور عبد الخالق،
 

الرسالة باسم لجنة الحريات األكاديمية في رابطة دراسات الشرق األوسط في أمريكا أتوجه إليكم بهذه 
(، لإلعراب عن قلقنا بشأن اإلنتهاكات الجسيمة للحرية األكاديمية ألساتذة وطالب MESAالشمالية )

 411الجامعات في مصر على امتداد السنة الماضية، بما في ذلك الفصل النهائي لما ال يقل عن 
، وقد تم ذلك في حاالت كثيرة من دون اعتبار للحقوق القانونية الواجبة، وقرارات من جامعتين طالبا

 بفصل طالب اتهموا باإلساءة إلى شخص الرئيس أو "رموز الدولة".
 

، للنهوض 3911( في MESAلقد أنشئت رابطة دراسات الشرق األوسط في أمريكا الشمالية )
رق األوسط وشمال أفريقيا.  وتنشر الرابطة، وهي المنظمة األبرز بالبحوث العلمية والتدريس عن الش

 International Journal ofفي هذا الحقل، دورية "المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط" )
Middle East Studies 1111(، ولها نحو ( عضو في سائر أنحاء العالم.  إن رابطةMESA )

تعبير عن الرأي، سواء داخل المنطقة وأيضا في ما يتعلق بدراسة ملتزمة بضمان الحرية األكاديمية لل
 المنطقة في أمريكا الشمالية وغيرها.

 
أن عدة أساتذة جامعات قد فصلوا على امتداد األشهر األخيرة، وأن طالبا قد  MESAوقد علمت 

طردوا من الجامعات أو تم تعليق دراستهم من دون اإلجراءات القانونية الواجبة.  ففقط في الفترة بين 
طالبا من عشر جامعات على  214، تم تعليق أو فصل أكثر من 4132ويوليو  4131يوليو )تموز( 

ما في ذلك جامعة القاهرة، وعين شمس، واألزهر، وحلوان، واإلسكندرية، والزقازيق، األقل، ب
حالة على األقل، تم فصل الطالب نهائيا.  وكما قال  411والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ.  وفي 

طالبا  92عميد كلية دار العلوم، محمد صالح، لصحيفة األهرام الصادرة بالعربية بخصوص فصل 
ة من جامعة القاهرة، إن الطالب المفصولين لن يكون لهم الحق في اإللتحاق بأية جامعة أخرى، وطالب

 سواء كانت حكومية أو خاصة، ألن قرار فصلهم تم إبالغه إلى المجلس األعلى للجامعات.
 

، ينص على أن من حق الطالب الذين 4132وكان القانون المصري، حتى يناير )كانون الثاني( 
التعليق عن الدراسة أو الطرد حضور جلسات التحقيق ذات الصلة، لسماع التهم الموجهة يواجهون 

ضدهم والدفاع عن أنفسهم.  كما كان من حقهم أن يمثلهم محام، وأن يستأنفوا الحكم الصادر.  وزعم 
لم و كثير من الطالب الذين فصلوا خالل العام الماضي أنهم لم يتم استدعاؤهم إلى أية جلسة تأديبية،

يتم إطالعهم على أية أدلة على التهم الموجهة ضدهم.  وقد تم فصل بعض الطالب حتى لدى توفر 
في جامعة  ثانية دليل واضح على براءتهم، كما هو الحال في قضية أحمد نور الدين، وهو طالب سنة 

 



 
 

صور لها األزهر.  وكان السيد نور الدين قد حضر مظاهرة في حرم الجامعة فقط من أجل التقاط 
لصالح مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حيث يعمل نور الدين متطوعا.  ومع أن مؤسسة حرية الفكر 

والتعبير قد زودت الجامعة برسالة تشرح نشاطات السيد نور الدين، تم طرده بزعم مشاركته في 
 المظاهرة.

 
طالب عن الدراسة تشعر بقلق عميق نتيجة القرارات غير القانونية بتعليق ال MESAإن رابطة 

وفصلهم.  وفوق ذلك، تشير األحداث األخيرة إلى مزيد من التدهور الحاد للحريات األكاديمية في 
، أقر المجلس األعلى 4132مصر، نتيجة تغيير األنظمة الجامعية.  ففي يناير )كانون الثاني( 

صل طالب يمارسون للجامعات إضافة مادة إلى قانون تنظيم الجامعات، تسمح لرئيس الجامعة بف
 "أعماال تخريبية تضربالعملية التعليمية".

 
وهذا النظام المعّدل يلغي حمايات مهمة ضد إساءة استخدام السلطة من جانب رؤساء الجامعات،  

، اجتمع اتحاد طالب كلية الهندسة في جامعة القاهرة مع عميد الكلية 4132مثال، في يوليو )تموز( 
لبا تم تعليقهم أو فصلهم، حيث قيل لهم أنه على ضوء القانون الجديد، لم طا 34لإلحتجاج على قضية 

 يعد باستطاعة العميد ما يفعله لمساعدتهم.
 

وإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات المعدل، أعلن مجلسا جامعتين حكوميتين، هما جامعة بني سويف 
طرد أي طالب يهين أو يمس شخص وجامعة عين شمس، أن الجامعتين ستقومان ابتداًء من هذا العام ب

رئيس الجمهورية.  وقد مضى محمد الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس، في بيان لوسائل 
اإلعالم، أبعد من ذلك إذ قال أن الجامعة ستحيل أي طالب "يسيئ" إلى مسؤولي الدولة ويهين رموز 

 الدولة إلى مجلس تأديب.
 

اتخذها المجلس األعلى للجامعات ومجالس الجامعات  إننا نشعر بعميق اإلنزعاج للخطوات التي
سيادتكم للسعي إللغاء التغييرات التي أدخلت في يناير )كانون  MESAالمنفردة.  وتنادي رابطة 

على قانون تنظيم الجامعات، من أجل استعادة حقوق الطالب في حضور جلسة  4132الثاني( 
بالعمل نحو إلغاء التغييرات  MESAا تناديكم رابطة التحقيق والدفاع عن أنفسهم ضد تهم محددة.  كم

التي أدخلت أخيرا على أنظمة جامعات معينة، وسحب اإلساءة إلى مسؤولي الدولة و/أو رموز الدولة 
 كمبرر لإلجراءات العقوبية.

 
وإلى جانب انتهاكات الحريات األكاديمية للطالب، فإن وضع أساتذة الجامعات لألسف ليس أفضل 

 بكثير.
 

.  وفي 4132والنصف األول من سنة  4131أستاذا جامعيا على األقل في سنة  33فقد تم فصل 
بعض الحاالت، كانت التهمة الرسمية المؤدية لقرار الفصل هي امتناع عضو الهيئة التدريسية عن 

هم لتأداء واجباته/واجباتها التدريسية، لكن سبب امتناع كثير منهم عن أداء هذه الواجبات كان محاو
 تجنب تعرضهم لإلعتقال بسبب آرائهم السياسية.

 
كما أن اإلجراءات التي اتخذها أخيرا وزير األوقاف قد جعلت من األسهل للجامعات عزل األساتذة، 

 ة.  ففي تصريحات لصحيفتيليس بسبب تغيبهم عن حرم الجامعات، بل بسبب ميولهم السياسي
، دعا وزير األوقاف، محمد مختار 4132س )آب( اليوم" في أواخر أغسطأخبار " و ""األهرام



 
 

جمعة، الجامعات، وخاصة جامعة األزهر، إلى عزل األساتذة والعمداء المتعاطفين مع حركة اإلخوان 
المسلمين المحظورة أو الذين لهم صالت بها.  وقال الوزير في تعليقاته أن من الضروري تطهير 

يمياً إلى الجماعة اإلرهابية" قبل بداية العام الدراسي، التي الجامعات من "المتشددين" و "المنتمين تنظ
سبتمبر )أيلول(.  وقال بشكل خاص أن من الضروري اتخاذ إجراءات ضد الجماعة  41ستبدأ في 

المعروفة باسم "علماء ضد اإلنقالب"، والذين زعم أن أسماءهم ومواقعهم معروفة لمجلس جامعة 
 األزهر.

 
بالغ مشاركة أكثر من وزارة وهيئة حكومية في التدهور الفادح للحرية  بقلق MESAوتلحظ رابطة 

األكاديمية في البالد.  فوزارات التعليم واألوقاف والداخلية، والمجلس األعلى للجامعات، إضافة إلى 
مجالس الجامعات المنفردة، تعمل كلها يداً بيد الستبعاد وعزل الطالب والمدرسين الذين يعربون عن 

ضة.  لكن حرية التعبير عن الرأي، وحرية اإلعتراض، وحرية معارضة الحكومة القائمة مع المعار
الحفاظ على الوالء هي ركائز المجتمع الحر الديمقراطي.  وهي أيضا ركائز الحكم الشرعي.  إن 

 سحب هذه الحقوق يعني حرمان الحكومة من أحد ركائز شرعيتها.
 

على العمل مع السلطات المعنية في مصر لضمان وحماية  تحثك، سيادة الوزير، MESAإن رابطة 
التبادل الحر لألفكار، وحرية التعبير بكل أشكاله، وحرية الطالب والمدرسين على حد سواء في القيام 

 بالبحوث العلمية من دون إعاقة، ومن دون تخويف أو اضطهاد.
 

 مع صادق التحيات، 
 
 

 إيمي و. نيوهال
 المدير التنفيذي
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