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 حتية طيبة وبعد،

 
يوم اخلميس  ،األمن التابعة لوزارة الداخليةاملؤسسات احلقوقية املوقعة أدناه عن إدانتها الشديدة لالعتداء الذي قامت به قوات تعلن 
كلية اهلندسة،   - الطالب بالفرقة األوىل » حممد رضا«مقتل وحرم كلية اهلندسة، والذي أسفر عن على حرم جامعة القاهرة  ،نوفمرب 28

إصابة العشرات  إلحدى عينيه، باإلضافة إىلحدمها بطلقات اخلرطوش يف العني، أدت إىل فقدان أ إصابة طالبني آخرين باإلضافة إىل
  .بطلقات اخلرطوش يف أماكن متفرقة من أجسادهم

 
 ، أدت إىلالصدر والبطن واحلوض إصابته بثالث طلقات نارية يف »حممد رضا«د التقرير األويل للطب الشرعي أن سبب وفاة وقد أفا

  . نزيف يف جتويف الصدر مما نتج عنه الوفاة
  

وره بساحة وأصابه الرصاص أثناء مر  ،داخل حرم كلية اهلندسة اشهدوا الواقعة أن الطالب كان موجود هذا وقد أكد العشرات ممن
  .الكلية

 
حقوقيني وأساتذة جامعات وطالب حضروا الواقعة؛ خالل من  داخل احلرم اجلامعيمن  الشهادات اليت مجعتها املنظماتأكدت كما 

ش طلقات اخلرطو ل للدموع، كما استخدمت املسي كبرية من قنابل الغاز  بأن قوات الداخلية قد استهدفت احلرم اجلامعي بإطالق أعداد
م حىت بعد دخوهلم إىل جتاه   .احلرم وإغالق باب اجلامعة الطالب، ومطارد
 

لكافة املواثيق الدولية سافرا  انتهاكايعد  ،اخلميس املاضي ،وتؤكد املنظمات املوقعة أدناه إن التصعيد الذي قامت به قوات األمن
سابيع صعيد الذي جاء يف سياق اهلجوم املتكرر خالل األواملبادئ األكادميية اليت تؤكد استقالل اجلامعات وقدسية حرمها، وهو الت

وتزامنت مع موجة االعتداءات العنيفة قرار . مشلت جامعات األزهر واإلسكندرية والفيوم وغريها ؛عدد من اجلامعاتعلى  ،املاضية
أمن اجلامعة، وذلك دون الرجوع على يف احلاالت اليت تراها خطر واقتحامها اجلامعات داخل جملس الوزراء بإطالق يد وزارة الداخلية 

. ساسية الستقالل اجلامعاتاملبادئ األ على مثل هذا األمر، وهو ما يعد مرة أخرى اعتداء م تقدير نوطامل ،رؤساء اجلامعات إىل
ديد حياة الطالب أنفسهم، وهو ما يضع إدارات اجلا ديد استقالل اجلامعات، ليصل إىل  معات، ويف وقد جتاوز املوقف اآلن 

 .مقدمتها رؤسائها أمام مسئولية محاية حياة الطالب وسالمتهم، ومحاية استقالل اجلامعات وحرمها
  



عنها يف بيانكم الصادر أمس، وتتطلع إىل قرارت حامسة  واليت عربمت ،ألحداث اخلميس املاضي ترحب املؤسسات املوقعة بإدانتكم
 ،، وحتملكم مسئولية محاية احملتجني واملتظاهرينمن التظاهرات الطالبية داخل احلرم اجلامعي قوات وزارة الداخليةموقف بشأن 
بعد وفاة زميل هلم وإصابة آخرين بإصابات بالغة، خاصة يف حال  ،وساط الطالبيةاألا يف ظل حالة الغضب احلالية يف خصوص

ملظاهرات الطالب، واالعتداء على  ياحلق املطلق يف قرار التصد كهااستمرار قوات وزارة الداخلية بالتمركز حول اجلامعة، ومتلُ 
 .اجلامعات

  وتفضلوا بقبول خالص االحرتام،
  

  :التوقيعات
  

 .املبادرة املصرية للحقوق الشخصية .١
 .نسانوعة املساعدة القانونية حلقوق اإلجمم .٢
 .نسانلدراسات حقوق اإل مركز القاهرة .٣
 .والتعذيبمركز الندمي لتأهيل ضحايا العنف  .٤
 .مركز أندلس لدراسات التسامح .٥
 .مركز هشام مبارك للقانون .٦
 .)أكت(تصال املالئمة من أجل التمييز مركز وسائل اال .٧
 .مصريون ضد التمييز الديين .٨
 .املؤسسة املصرية للنهوض بأوضاع الطفولة .٩

 .مؤسسة حرية الفكر والتعبري .١٠
 .مؤسسة قضايا املرأة .١١
 .نظرة للدراسات النسوية .١٢


