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 وقــــد اســتــقــبــلــت لــجــنــة  املــطــالــبــة بــالــتــعــويــضــات 

لــطــالب درســـوا بجامعات دول الحصار،  حـــاالت 

وفوجئوا بشطب مقرراتهم ودرجاتهم الجامعية، 

وإغــــــالق حــســابــاتــهــم اإللــكــتــرونــيــة عــلــى املـــواقـــع 

الــرســمــيــة لــلــجــامــعــات، ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن سحب 

أوراقهم الثبوتية لتقديمها لجامعات أخرى، مما 

، مما  الــدراســي  تسبب فــي اإلضــــرار بمستقبلهم 

أثــر سلبا على  نفسيات الــطــالب وأســرهــم الذين 

صدموا من جراء هذه القرارات التي تسببت لهم  

بالضرر املادي واملعنوي.

 وأفـــاد مــصــدر فــي لجنة املطالبة بالتعويضات 

لـ الشرق أن ملف الطالب القطريني الذين طــردوا 

مــن جــامــعــات دول الــحــصــار الــثــالث الــســعــوديــة ، 

اإلمـــــارات والــبــحــريــن قــد حــل بــالــكــامــل مــع نهاية 

العام املاضي 2017 عدا حــاالت محدودة  لطالب 

فـــي تــخــصــصــات عــلــمــيــة مــثــل الـــطـــب  قــبــلــوا في 

ــــروا  ألخــــذ مـــقـــررات  ــطـ ــ ــيـــة  واضـ جـــامـــعـــات خـــارجـ

إضــافــيــة نــظــرا الخــتــالف أنــظــمــة الــقــبــول  فــي كل 

جــامــعــة ، رغــــم أن بــعــضــهــم  لـــم يــتــبــق لـــه ســوى 

الجلوس لالمتحان النهائي ليتخرج من جامعته 

األصلية .

ــلـــبـــات الـــتـــضـــرر مــــن الـــحـــصـــار  وحـــــــول مـــصـــيـــر طـ

الــتــي قــدمــهــا الــطــالب للجنة أكـــد املــصــدر أن حل 

الــذي وقع  مشاكل الطالب اليعني انتفاء الضرر 

عليهم جــراء الحصار ، مشيرا إلى وجــود  طالب 

ســددوا أقساط دراستهم كاملة ورغم ذلك طردوا 

مــن جــامــعــات دول الــحــصــار دون الــحــصــول على 

حــقــوقــهــم ومــســتــنــداتــهــم الــتــي تــحــدد مــســتــواهــم 

ـــواد الـــتـــي درســــوهــــا ، فــضــال عن  ــمـــي واملــــ ــاديـ األكـ

الضرر املعنوي الذي أصاب الطالب وأسرهم منذ 

فرض الحصار الجائر على قطر وإلى حني تدبير 

جامعات بديلة تناسب تخصصاتهم ، علما بأن 

هناك طالب لم يجدوا التخصصات التي درسوها 

، واضطروا للقبول بتخصصات مشابهة وهذا قد 

يتطلب تأخير الطالب ، أو اضطراره إلى اخذ مواد 

إضافية لصفوف دراسية أدنى مستوى قد تشكل 

عبئا عليه .

◄ استيعاب الطالب املطرودين 
وقــــد تــمــكــنــت لــجــنــة الــتــعــويــضــات بــالــتــعــاون مع 

وزارة التعليم والتعليم العالي من إلحاق معظم 

الطالب املتضررين بالجامعات املحلية من بينها 

جــامــعــة قــطــر ، جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة وكــلــيــة 

، وأعــداد قليلة توزعت على دول عربية  املجتمع 

من بينها األردن والكويت  ويظل االنتهاك قائما 

نــظــرا ملــا تــرتــب عليه مــن أضـــرار مــاديــة ومعنوية 

الــذيــن يتحملون مــصــروفــات دراســتــهــم  لــلــطــالب 

بــالــكــامــل .وقـــبـــلـــت جــامــعــة قــطــر طــلــبــة مــبــتــدئــني 

وطلبة بقي على تخرجهم ساعات معدودة، ومن 

بني الحاالت هناك طلبة بقيت لهم مادة دراسية 

واحــــدة لــلــتــخــرج، وقـــد قــبــل الطلبة الــعــائــدون في 

تخصصات القانون واإلدارة والشريعة واإلدارة 

واالقــتــصــاد والتربية، وفقا للمتطلبات التي تم 

وضعها من قبل الجامعة . 

واســتــوعــبــت جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة عــــددا من 

ــرريــــن مـــــن الــــحــــصــــار مـــــن خـــالل  ــتــــضــ الـــــطـــــالب املــ

إســتــراتــيــجــيــة وضــعــتــهــا الــجــامــعــة لــحــل مشكلة 

الطالب العائدين من جامعات دول الحصار، فيما 

استوعبت كلية املجتمع 100 طالب من العائدين 

من دول الحصار ، وقامت الجامعة باستثنائهم 

اللغة اإلنجليزية ومدته عام  من دراســة برنامج 

كــامــل قــبــل الــتــخــصــص، وذلــــك اخــتــصــارًا لــلــوقــت، 

كما أن املسؤولني بالجامعة أصــدروا قرارًا بشأن 

الــحــصــار غــيــر الرسمية  قــبــول أوراق طــلــبــة دول 

والــشــهــادات غير املــصــدقــة، وذلـــك بسبب التعنت 

الــذي واجــهــوه من قبل جامعاتهم التي حرمتهم 

مـــن أي وثــيــقــة رســمــيــة تــثــبــت مــوقــفــهــم الـــدراســـي 

وعدد الساعات التي درسوها.

وبالنسبة لطالب الدراسات العليا  في املاجستير 

الــدول املحاصرة  والدكتوراه  ويــدرس بجامعات 

ــقــــرب مــــن 100 خــــريــــج قــــطــــري مــــن حــامــلــي  مــــا يــ

الــدرجــات العليا يواصلون أبحاثهم األكاديمية 

وامليدانية بتلك الدول.

وبــالــنــســبــة لــلــطــالب الـــدارســـني فــي مــصــر والــذيــن 

أعاقتهم  التأشيرة األمنية التي فرضتها القاهرة  

فــي أغــســطــس 2017  تــم حلها فــي نــوفــمــبــر  بعد 

الــطــالب  تــدخــالت مــن منظمات حقوقية وانــتــظــم 

في جامعاتهم رغم تعطل معظمهم عن الجلوس 

لالمتحانات الفصلية في سبتمبر. 

االعتداء على حق 1046 طالبا وطالبة في التعليم.. مصدر بلجنة التعويضات لـ �:

استيعاب الطالب املطرودين من جامعات
 دول الحصار ال يعني انتفاء الضرر

  طالب سددوا أقساط دراستهم كاملة ورغم ذلك طردوا من جامعات دول الحصار   طالب سددوا أقساط دراستهم كاملة ورغم ذلك طردوا من جامعات دول الحصار 

    أبو بكر الحسن 

انتهاك الحق في التعليم يعد ضمن أبرز تداعيات الحصار الجائر 
الــذي  فرض على الدولة منذ الخامس من يونيو املاضي ، إلى 
 ، جانب  انتهاكات أخرى تتعلق بحق التنقل والتملك والصحة  
وأحصت لجنة التعويضات  1046 طالبا وطالبة جامعيني انتهك 
حقهم في التعليم ، منهم 340 حالة لطالب وطالبات قطريني 
يدرسون في دول الحصار األربع ، بينما أجبرت دول الحصار نحو 

706 طالب يدرسون في جامعة قطر على العودة إلى بلدانهم.
وحسب إحصاءات جهات حقوقية فإن انتهاك حق القطريني 
في التعليم طال 157 طالبا يدرسون في اإلمــارات و62 طالبا 
في الجامعات السعودية و28 طالبا في البحرين ، وأكثر من 3 
آالف طالب يدرسون في مختلف الجامعات املصرية بما في ذلك 

طالب الدراسات العليا املسجلني للماجستير والدكتوراه . 

 حاالت من 
انتهاك 
الحق في 
التعليم 

   من واقع ما وثقته لجنة املطالبة بالتعويضات للحاالت 

الطالبية التي تعرضت النتهاك الحق في التعليم ، ولم 

ــرادف أو بــديــل مــنــاســب للتخصص في  ــ يــتــم إيـــجـــاد مـ

الــتــي  كانت   " الجامعات القطرية حالة الطالبة " هيا 

قــاب قوسني أو أدنــى من الجلوس لالمتحان النهائي 

، و تبقى لها تحديدا  لكلية الطب في جامعة عجمان 

أســبــوعــان فــقــط لــلــجــلــوس لــالمــتــحــان الــنــهــائــي ، ونيل 

شهادة بكالوريوس الطب ولكن بمجرد وقوع الحصار 

طــلــب مــن جــمــيــع الــطــالب الــقــطــريــني فــى جــامــعــات دول 

الحصار املغادرة دون أي اعتبار ملشاعر هؤالء الطالب 

وذويهم الذين تضررت نفسيتهم كثيرا من هذا اإلجراء 

الذي ال يمت لإلنسانية بصلة .

هيا لم تجد مقعدا في كلية الطب حديثة اإلنــشــاء في 

، وبــعــد جــهــد مضن  الــســنــة النهائية  قــطــر لكونها فــي 

حــصــلــت  عــلــى مــوافــقــة جــامــعــة أمــيــركــيــة ، واعــتــمــدت 

قبولها إال أنها ستضطر للدراسة مــدة سنة وثمانية 

أشهر قبل أن تجلس لالمتحان النهائي  .

حـــالـــة أخـــــرى لــطــالــبــة قــطــريــة كـــانـــت تـــــدرس تخصص 

ــة، وهـــــي فــــي الــســنــة  ــارقــ ــشــ ــات عـــامـــة بــجــامــعــة الــ عــــالقــ

الــنــهــائــيــة لــلــتــخــرج، الـــــذي كــــان مـــحـــددا فـــي ديــســمــبــر 

الــصــيــفــيــة   الـــعـــطـــلـــة  فـــــي  ، وأثــــــنــــــاء وجــــــودهــــــا   2017

بـــالـــدوحـــة ، تــســلــمــت رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة عــلــى بــريــدهــا 

الشخصي بشطب قيدها الجامعي، وحــاولــت إرســال

 مــــن يــتــســلــم كـــشـــوف درجـــــــات مـــقـــرراتـــهـــا الــجــامــعــيــة، 

ولكن الجامعة رفضت التجاوب ، وحصلت على وعد 

باستيعابها في جامعة محلية بقطر مع إمكانية تأخر 

تخرجها . 

¶    جانب من عمل لجنة المطالبة بالتعويضات 


