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مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني
مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين هو مؤسسة مجتمع مدين 

أردنية مستقلة وغري حكومية وغري ربحية تأُسست يف أيار/مايو 

2006م بجهود مجموعة من الشباب األردين الناشط يف املجتمع 

الحياة  تنمية  يف  املساهمة  إىل  الحياة  مركز  ويسعى  املدين، 

وحقوق  الدميقراطية  مبادئ  إطار  ضمن  األردن  يف  السياسية 

اإلنسان وسيادة القانون، ونرش الوعي الالزم لدى أفراد املجتمع 

العدل  أساس  عىل  تقوم  التي  املدين  املجتمع  بقيم  املحيل 

واملساواة والحرية والدميقراطية وتقبل اآلخر وسيادة القانون.

يؤمن مركز الحياة بأن التنمية يجب أن تشمل األطراف كام 

املشاريع  العديد من  تنفيذ  لذا يعمل عىل  املركز،  هي يف 

واألنشطة يف املناطق األقل حظاً يف التنمية مع الرتكيز عىل 

إنشاء  إىل  إضافة  األنشطة،  هذه  يف  الجنسني  كال  مشاركة 

شبكة محلية تضم مجموعة من مؤسسات املجتمع املدين 

وفروع املركز التي تنترش يف الكرك وعامن واربد، كام يؤمن 

املركز برضورة العمل عىل الصعيد العريب والدويل، لذا انضم 

املركز إىل عضوية العديد من الشبكات الدولية، كام ساهم 

يف  الحياة  مركز  اسم  تحت  شقيقتني  مؤسستني  إنشاء  يف 

مدينة نابلس يف فلسطني يف العام 2009م، ومدينة صنعاء 

يف اليمن يف العام 2013م.

ويهدف مركز الحياة إىل تعزيز اإلصالح االنتخايب يف األردن، 

يف  املساهمة  خالل  من  املنتخبة  املجالس  أداء  وتطوير 

إطار عملها،  القانون يف  والشفافية وسيادة  املحاسبة  تعزيز 

وتعزيز املشاركة العامة يف الحياة السياسية، ودعم الشباب 

املدافع عن حقوق اإلنسان والناشط سياسياً وحامية حقهم 

مؤسسات  دور  تعزيز  إىل  إضافة  الرأي،  عن  التعبري  يف 

املجتمع املدين يف تنمية الحياة السياسية يف األردن، ولتنفيذ 

رئيسية:                                                                  برامج  ثالثة  ضمن  املركز  يعمل  األهداف  هذه 

)1( برنامج راصد: مراقبة االنتخابات وأداء املجالس املنتخبة.                    

)2( برنامج دفاع: دعم الشباب املدافع عن حقوق اإلنسان 

الرأي.                          عن  التعبري  يف  حقهم  وحامية  سياسياً  والناشط 

الحياة  الشعبية يف  املشاركة  تعزيز  برنامج مشاركة:   )3(

السياسية وعملية صنع القرار.

وميتلك املركز خربة مميزة يف مجال الدراسات واألبحاث 

املواضيع  حول  الشعبية  اآلراء  استطالع  تستهدف  التي 

للقوانني  وبناء  دقيق  تحليل  جانب  إىل  املختلفة، 

والسياسات الحكومية املتعلقة باإلصالح السيايس، ويصدر 

السياسية  القضايا  ألهم  توثيقية  دورية  تقارير  املركز 

واآلراء املجتمعية.

شبكة الشباب األردنيين المدافعين عن حقوق اإلنسان في الجامعات األردنية

مرشوع  بفكرة  املدين  املجتمع  لتنمية  الحياة  مركز  جاء 

اإلنسان يف  املدافعني عن حقوق  األردنيني  الشباب  شبكة 

الجامعات األردنية »دفاع« سعياً لتمكني الشباب الناشطني 

والفاعلني من طالب الجامعات وتعزيز فاعلية عملهم ضمن 

وحاميتهم  اإلنسان  حقوق  لحامية  مؤهل  مؤسيس  إطار 

وعن  عنهم  والدفاع  بحقهم  ترتكب  التي  اإلنتهاكات  من 

قضاياهم ضمن آليات الدفاع عن حقوق اإلنسان املتبعة 

عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، وذلك ملا يواجهه 

هؤالء املدافعني الشباب من تضييقات بحياتهم، دراستهم، 

فرص وظائفهم يف املستقبل نظري سعيهم لحامية وتعزيز 

يف  األساسية  والحريات  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق 

الترشيعية  والتهديدات  األمنية  والعقبات  التحديات  ظل 

والتنفيذية اإلجرائية التي تواجههم، وتأيت الشبكة كتعزيز 

التغيري  إىل  للوصول  ومدافعاً  وداعامً  الشبايب  للعمل 
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ومينع  مطالبهم  ويتبنى  جهودهم  يعزز  الذي  الحقيقي 

املامرسات غري العادلة بحقهم وسياسات السلطات املحلية 

التي من شأنها منعهم من تحقيق مطالبهم.

وقد أطلق مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين فكرة تأسيس 

اإلنسان يف  املدافعني عن حقوق  األردنيني  الشباب  شبكة 

الجامعات األردنية »دفاع« بدعم من سفارة مملكة هولندا 

الوطني  املستوى  عىل  نوعها  من  األوىل  وهي  عامن  يف 

األردنيني  الشباب  وتعزيز وحامية  بهدف دعم  واإلقليمي 

املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني سياسياً وخصوصاً 

داخل الجامعات األردنية من خالل تعزيز وحامية حقوق 

وتعزيز  األساسية  والحريات  عاملياً  بها  املعرتف  اإلنسان 

مشاركة الشباب األردين يف الحياة السياسية.

بدأت شبكة »دفاع« أوىل مراحلها يف شهر شباط/فرباير 

من عام 2012م، حيث تم اختيار )25( شاباً وفتاة من 

الرئيسية  النواة  ليشكلوا  األردنية  الجامعات  مختلف 

لشبكة دفاع، وقد تم اختيار النواة وفق معايري محددة 

منها الثقافة الحقوقية للطالب الجامعي والخربة التطوعية 

يف العمل املدين ومدى اإلطالع واالهتامم بقضايا حقوق 

اإلنسان والحريات داخل وخارج الجامعات األردنية، كام 

يكون  النواة حتى  الجغرايف الختيار  التوزيع  مراعاة  تم 

هناك توزيع عادل بني مختلف جامعات اململكة بهدف 

الجامعات  يف  تحصل  التي  اإلنتهاكات  جميع  تغطية 

األردنية، عىل أن يكون عمل هذه النواة تأسيس الشبكة 

وبداية  الداخيل  نظامها  ووضع  وبنيتها  توزيعاتها  بكل 

العمل امليداين.

أما املرحلة الثانية فكان الهدف منها بناء قدرات الشباب 

األردنيني املدافعني عن حقوق اإلنسان، وزيادة وعي النواة 

الصلة بحقوق اإلنسان، ليصبحوا قادة يف  باملواضيع ذات 

مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان حيث تضمنت املرحلة 

الثانية من املرشوع ست ورشات تدريبية كانت عناوينها 

عن  املدافعني  األردنيني  الشباب  قدرات  بناء  حول  تدور 

حقوق اإلنسان للرتويج ونرش الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

وحقوق  الدميقراطية  مفاهيم  ونرش  الشبايب  الوسط  يف 

وإعداد  كتابة  عىل  والتدريب  املدافعني  للشباب  اإلنسان 

التقارير املختصة باإلنتهاكات لحقوق اإلنسان سواء كانت 

تقارير  أو   - اإلنتهاك  أي وقت حدوث   - لحظية  التقارير 

سنوية، كام يتبادل الشباب املدافعني الخربات يف منهجية 

لفكرة  الشباب  تأييد  كسب  عىل  والعمل  األقران  بحث 

وهدف الشبكة، وتضمنت هذه املرحلة تدريب عىل إنتاج 

التي تحصل يف  اإلنتهاكات  توثيق  لغايات  القصرية  األفالم 

عىل  للحصول  الخربة  وإكسابهم  الجامعي  املدافع  محيط 

التمويل لضامن إستدامة شبكة الشباب األردنيني املدافعني 

عن حقوق اإلنسان.

إىل  فتهدف  املرشوع  من  الثالثة  للمرحلة  بالنسبة  أما 

التي  املدافعني وماهية املعلومات والخربات  تحليل وضع 

الثانية، وتطبيق ما تعلمه  تم إكسابهم إياها من املرحلة 

العميل  الجانب  إىل  وتحويله  نظري  جانب  من  املدافع 

لتقييم  استبانة  عمل  خالل  من  وذلك  الواقع  أرض  عىل 

يف  اإلنسان  عن حقوق  املدافعني  األردنيني  الشباب  وضع 

الجامعات األردنية.

تبني  قصرية  فيديوهات  إنتاج  الثالثة  املرحلة  وتتضمن 

لها  يتعرض  التي  الرسمية  وغري  الرسمية  اإلنتهاكات 

عىل  والعمل  لتوثيقها  وذلك  األردنية  الجامعات  طالب 

نرش هذه اإلنتهاكات والتوعية بها، حيث تتضمن هذه 

األردنيني  الشباب  لشبكة  وطنية  ندوة  عمل  املرحلة 

األنظمة  حول  تتمحور  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 

للعهود  موامئتها  من  والتحقق  الجامعية  والتعليامت 

عليها  صادق  التي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  واملواثيق 

األردن وتعترب ملزمة له حال مصادقته، ومدى مطابقتها 
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مع الدستور األردين، أما الخطوة الالحقة فستكون إطالق 

مبادرات وطنية لشبكة الشباب األردنيني املدافعني عن 

حقوق اإلنسان وعمل )15( جلسة تثقيفية تحت عنوان 

تجاه  والتزاماتهم  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  »دور 

أعضاء  بني  مناظرة  جلسات  وتنفيذ ست  مجتمعاتهم« 

الشبكة وصّناع القرار.

الرابعة من املرشوع فتتمحور حول  للمرحلة  بالنسبة  أما 

املدافعني عن حقوق  األردنيني  للشباب  مناسبة  بيئة  بناء 

اإلنسان، حيث سيتم توفري غطاء قانوين من خالل تشكيل 

ملتابعة  اإلنسان  حقوق  يف  املختصني  املحاميني  من  لجنة 

املدافعني عن  األردنيني  الشباب  يرصدها  التي  اإلنتهاكات 

حقوق اإلنسان.

المقدمة
حقوق  عن  املدافعني  األردنيني  الشباب  شبكة  تُقدم 

حول  تقريرها  »دفاع«  األردنية  الجامعات  يف  اإلنسان 

واقع الحقوق والحريات يف الجامعات األردنية يف الظرف 

الزمني املحيل واإلقليمي الراهن وما يشهده من مطالبات 

بحياة أكرث دميقراطية وإرشاك جامعي يف العمل السيايس 

القرار، ومبا أن مطالب الجميع يف  العام وصناعة  والعمل 

مختلف مواقعهم من رسميني ومؤسسات الدولة وأحزاب 

تهدف  املدين  املجتمع  ومؤسسات  حزبية  سياسية  وقوى 

قطاعاتها  مختلف  تنمية  طريق  عن  بالدولة  النهوض  إىل 

وخاصة قطاع العمل العام لدى الشباب األردين مبا يؤسس 

واملتطلبات  املرحلة  مع  يتناسب  أفضل  سيايس  ملستقبل 

الشعبية، يأيت تقرير شبكة »دفاع« كأرضية تحليلية ملوقع 

األردنية  الجامعات  وهو  العام  العمل  مواقع  من  مهم 

تأُسست  التي  فيها، وتسعى شبكة دفاع  الطاليب  والقطاع 

مطلع عام 2012 كمرشوع من مشاريع مركز الحياة لتنمية 

الشباب  العام عند  العمل  املجتمع املدين إىل تقييم حالة 

تطوير  يخدم  مبا  طريقها  يف  والعقبات  مفاصلها  وإظهار 

الحالة والرقي بالعمل الشبايب وتصويب مساره.

وحدة  مع  بالتعاون  دفاع  شبكة  أعضاء  التقرير  نفذ 

الدراسات يف مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين وعدد من 

أعضاء الشبكة، حيث اعتمد التقرير عىل جمع البيانات عن 

اللقاءات  عن طريق  لها  الدقيق  والتحليل  الطاليب  الواقع 

املبارشة مع عمداء شؤون الطلبة والطلبة الناشطني وتحليل 

التقارير الصحفية التي تخص العمل الطاليب يف الجامعات 

املدافعني عن حقوق  الناشطني  تستهدف  استبانة  وتنفيذ 

اإلنسان يف الجامعات األردنية.

تاريخ  يقدم  حيث  ثناياه  يف  أبعاد  عدة  التقرير  يأخذ 

األردنية  الجامعات  داخل  ونشأته  الطاليب  العمل 

للداخل  وانتقاله  الخارج  يف  األردين  الطاليب  والعمل 

يف  وتراجع  تطور  من  شهده  وما  الحايل  وواقعه  األردين 

الجامعات األردنية وتأثره باملناخ السيايس السائد يف كل 

فرتة من فرتاته، كام يستعرض التقرير مستوى الحريات 

بالعمل  يتعلق  فيام  خاصة  األردنية  الجامعات  داخل 

السيايس الطاليب والقدرة عىل انشاء التنظيامت الحزبية 

والتيارات الفكرية وحرية الرأي والتعبري. ويرصد التقرير 

التي تقع   - الطلبة واملختصني  اإلنتهاكات - حسب آراء 

املدافعون عن  لها  ويتعرض  الطاليب  العمل  تحد من  أو 

التي  والعقوبات  الجامعي  الحرم  داخل  اإلنسان  حقوق 

يف  الناشطني  عىل  الجامعات  وأنظمة  تعليامت  تفرضها 

العنف  حول  جزءاً  التقرير  ويضم  كام  الطاليب،  العمل 

الجامعي وتعريفه وأسبابه وما يرتتب عليه من آثار عىل 

املستوى األكادميي واإلداري والتنموي وإرضاره باملصلحة 

العامة وربطه كنتيجة لغياب العمل السيايس والالمنهجي 

والفراغ الفكري داخل الجامعات األردنية.



واقع الحريات السياسية وحقوق اإلنسان في الجامعات األردنية
6مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

أهداف التقرير
اإلنسان  وحقوق  السياسية  الحريات  واقع  تقرير  يهدف 

يف الجامعات األردنية إىل استعراض واقع الحياة السياسية 

والدميقراطية وتعزيز مشاركة الشباب األردنيني يف الحياة 

الشباب  لدى  الوعي  وتعزيز  والدميقراطية  السياسية 

القانونية  باإلجراءات  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 

والقضائية وتوفري أجواء داعمة لهم للتغلب عىل التدخالت 

األمنية والقيود االجتامعية.

الحريات  الضوء عىل  إىل تسليط  التقرير  كام يهدف هذا 

الرأي  التعبري عن  األردنية من حيث حرية  الجامعات  يف 

األردنية،  الجامعات  داخل  السياسية  املشاركة  وحرية 

هذه  توافق  ومدى  السلمي  والتجمع  االلتقاء  وحرية 

الحريات مع مبادىء حقوق اإلنسان.

اإلنتهاكات  توضيح  يف  التقرير  هذا  أهمية  إىل  باإلضافة 

التي يتعرض لها الشباب املدافعون عن حقوق اإلنسان يف 

الجامعات األردنية والتحديات التي يواجهونها سواء كانت 

تحديات اجتامعية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

ويهدف أيضاً هذا التقرير إىل تسليط الضوء عىل املنظومة 

األنظمة  ناحية  من  األردنية  الجامعات  يف  االنتخابية 

الجامعات وقياس مدى فعالية  االنتخابية املعمول بها يف 

الشباب  مشاركة  تحفيز  عىل  وقدرتها  األنظمة  هذه 

إىل  يهدف  التقرير  أن  كام  الجامعات،  داخل  السياسية 

بيان العقوبات وآلية تشكيل ومدى موامئتها مع الدستور 

األردين والقوانني واألنظمة السارية واللجان التأديبية داخل 

من  الحد  يف  دورها  وبالتايل  فعاليتها  ومدى  الجامعات 

العنف يف الجامعات وكل ما يعيق سري العملية التعليمية.

بني  النقاش  تعزيز  أيضاً  التقرير  هذا  أهداف  أهم  من 

الشباب األردين ومراكز صنع القرار من نواب ومؤسسات 

وزيادة  املدين،  املجتمع  ومؤسسات  وتعليمية  حكومية 

والنشاطات  اإلنسان  حقوق  عن  املتاحة  املعلومات 

شبكة  ألعضاء  بالنسبة  أما  الجامعات،  داخل  الدميقراطية 

الشباب املدافعني عن حقوق اإلنسان فيهدف هذا التقرير 

إىل تنمية قدراتهم ومهاراتهم يف منهجيات إعداد التقارير 

املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان وقضايا الدميقراطية.

الشباب  طموحات  من  مجموعة  نهايته  يف  التقرير  ويطرح 

املدافعني عن حقوق اإلنسان بهدف تبادل األفكار والخربات مع 

أقرانهم والناشطني بقضايا الدفاع عن حقوق اإلنسان للوصول 

إىل بيئة طالبية تتوافق مع املعايري العاملية لحقوق اإلنسان.

إتحادات  انتخابات  حول  الطالب  آراء  التقرير  ويستعرض 

واجراءات  االنتخابات  وقوانني  الطالبية  واألندية  الطلبة 

تنفيذها يف مختلف الجامعات، كام ويستعرض التقرير أيضاً 

العقوبات التأديبية ومدى توافقها مع نصوص الترشيعات 

األردنية واالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادق عليها 

كام  وصالحياتها،  التأديبية  اللجان  تشكيل  وآلية  األردن 

يستعرض التقرير تجارب املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 

الجامعات وتأثريهم عىل آليات صنع القرار داخل الجامعات 

واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  األمنية  والتحديات 

التي تواجههم وسبل تطوير هذه التجارب.

ويقدم التقرير توصياته التي يؤمن من خاللها رفع سوية العمل 

ومؤسسات  الطاليب  الجسم  بني  الرشاكة  عىل  القائم  الطاليب 

الدولة والجامعات مبا يحقق ركيزة أساسية لتطوير العمل العام 

يف األردن وخصوصاً العمل الحزيب ألهميته يف البناء الدميقراطي 

واإلنتقال إىل الدولة الدميقراطية ودولة املؤسسات.
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منهجية التقرير
اعتمد فريق شبكة »دفاع« يف إعداد هذا التقرير عىل مؤرشات 

كمية ونوعية يف ضوء الخربات املرتاكمة لدى مركز الحياة لتنمية 

املجتمع املدين يف إعداد التقارير الرقابية، وقد اتخذ فريق العمل 

بجمع  متثلت  التقرير  هذا  إعداد  يف  الخطوات  من  مجموعة 

الجامعات  الباحثون عىل رصدها داخل  التي عمل  املعلومات 

األردنية.

اإلنسان يف  املدافعني عن حقوق  تنفيذ دراسة »وضع  تم  كام 

الجامعات األردنية والتعرف عىل مستوى الحريات للطلبة« من 

خالل اختيار عينة مكونة من )203( طالب ناشطني ومدافعني 

عن حقوق اإلنسان داخل جامعاتهم وتم اختيار العينة مع األخذ 

مجرد  وليس  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعاً  كونه  اإلعتبار  بعني 

ناشط أو مهتم، كام تم األخذ بعني اإلعتبار التوازن بني أعداد 

الذكور وأعداد اإلناث املختارين ضمن العينة إال أن عدد الذكور 

فاق عدد اإلناث وذلك لقلة عدد الطالبات املدافعاًت عن حقوق 

اإلنسان يف الجامعات، وقد شملت العينة )19( جامعة أردنية 

»حكومية وخاصة«.

ولغايات إمتام هذه الدراسة تم تصميم استامرة مكونة من جزئني 

رئيسني، الجزء األول حول التحديات التي يواجهها املدافعون عن 

حقوق اإلنسان يف الجامعات، والجزء الثاين متحور حول وضع 

االستبانات  جمع  تم  وقد  الجامعات،  داخل  للطلبة  الحريات 

 )6( مجموعه  ما  إلغاء  تم  التحليل  عملية  وخالل  وتحليلها، 

استامرات لعدم صالحياتها ليصار إىل تحليل ما مجموعه )197( 

استامرة شكلت عينة الدراسة.

يف  الطلبة  إتحادات  انتخابات  حالة  عىل  التعرف  ولغايات 

الجامعات بشكل أكرب مام ورد يف االستامرة سابقة الذكر، فقد 

تم إجراء )30( مقابلة مع طالب من ست جامعات كانوا قد 

ترشحوا النتخابات إتحادات الطلبة يف جامعاتهم وهي: الجامعة 

التقنية،  الطفيلة  جامعة  طالل،  بن  الحسني  جامعة  األردنية، 

األخذ  البيت، وتم  آل  الريموك، وجامعة  جامعة مؤتة، جامعة 

بعني اإلعتبار أن تتكون هذه العينة من الذين حالفهم الحظ 

ونجحوا يف االنتخابات والذين مل يحالفهم الحظ فتم مقابلة )15( 

طالباً نجحوا يف االنتخابات الطالبية و )15( آخرين مل ينجحوا يف 

الفوز بانتخابات إتحادات الطلبة.

أما فيام يخص التعرف عىل آليات تشكيل اللجان التأديبية يف 

الجامعات وكيفية عملها، فقد تم إجراء )8( مقابالت مع عمداء 

شؤون طلبة يف مثاين جامعات حكومية وخاصة وهي: الجامعة 

األردنية، جامعة الريموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة 

جامعة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  البيت،  آل  جامعة  مؤتة، 

عامن األهلية، وجامعة البرتا، كام وتم الحصول عىل إحصائيات 

بالعقوبات التي أصدرتها الجامعات املذكورة بحق بعض الطالب.

كام تم عمل دراسة دقيقة من قبل محامني وقانونيني لألنظمة 

التأديبية للطلبة يف عدة جامعات وهي: الجامعة األردنية، جامعة 

البلقاء التطبيقية، جامعة البرتا، وجامعة الريموك، جامعة العلوم 

وجامعة  األهلية،  عامن  جامعة  مؤتة،   جامعة  والتكنولوجيا، 

األردين  الدستور  يف  األنظمة  نصوص هذه  ومقارنة  البيت،  آل 

واإلتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والتي صادق عليها 

الفروقات والتجاوزات  التحليل تم توضيح  األردن، ومن خالل 

املوجودة يف تلك األنظمة ومخالفتها للمبادئ العاملية لحقوق 

اإلنسان.

املشاجرات  من  العديد  برصد  »دفاع«  شبكة  فريق  قام  كام 

األسباب  أهم  حول  بدراسة  والخروج  الطاليب  العنف  وحاالت 

والحلول لهذه الظاهرة املجتمعية.

والخروج  والبيانات  املعلومات  وتحليل هذه  تصنيف  تم  وقد 

مبجموعة من التوصيات ذات العالقة والتي تحقق أهداف هذا 

التقرير.
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الجامعات والتعليم العالي في األردن1 

1 موقع وزارة التعليم العايل

وشهد  العلمية،  املؤسسات  إنشاء  يف  عربياً  األردن  متيز 

الزمان  من  قرن  نصف  قبل  واملعاهد  الجامعات  قيام 

ندرة  من  بالرغم  متقدمة  علمية  أُسس  وعىل  تقريباً 

املوارد والتقلبات السياسية التي شهدتها املنطقة، ونجح 

املخططون الرتبويون يف وضع مرتكزات أساسية للتعليم 

األردن  التعليم يف  لجنة سياسة  تقرير  العايل من خالل 

السياسة  أن  تضمن  والذي  1986م  عام  صدر  الذي 

املرتكزات  من  عدد  عىل  تقوم  اململكة  يف  الرتبوية 

واملبادئ املستمدة من تراثنا اإلسالمي والقومي، ودستور 

البالد والتجربة الوطنية بأبعادها السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية.

والتعليم العايل يف األردن ليس فريداً من نوعه ومشكالته 

التعليم  مراحل  من  مرحلة  أي  يشبه  فهو  وقضاياه، 

التعليم  الثانوي،  التعليم  األسايس،  )التعليم  وقطاعاته 

املهني( فهو يشهد يف كل يوم ويف كل خطوة يتقدم فيها 

إىل األمام مشكالت من نوع جديد، ويف األردن مل تكن 

الثانوية متوافرة حتى عام 1951  املرحلة  بعد  الدراسة 

حيث كان الطلبة من خريجي املرحلة الثانوية يتوجهون 

األردنيني  الطلبة  عدد  بلغ  وقد  البالد،  خارج  للدراسة 

األردن  خارج  عربية  جامعات  يف  يدرسون  كانوا  الذين 

عام 1948 )223( طالباً.

وقد بدأت الخطوة األوىل يف إنشاء مؤسسات تعليم عاٍل 

وذلك   1951 عام  الضفتني  وحدة  أعقاب  يف  األردن  يف 

بافتتاح صف لتأهيل املعلمني يف كلية الحسني يف عامن، 

ثم أنشأت وزارة الرتبية والتعليم داراً للمعلامت يف مدينة 

عدد  وبلغ  نفسه،  العام  يف  الغربية  الضفة  يف  الله  رام 

التي تم تأسيسها لغاية عام  معاهد املعلمني واملعلامت 

1962 عند إنشاء أول جامعة يف األردن )الجامعة األردنية( 

ما مجموعه )11( معهداً منها ثالثة معاهد لإلناث ومثانية 

معاهد للذكور.

واملعلامت  املعلمني  معاهد  تحويل  تم   1980 عام  ويف 

الفنيني  فئة  إعداد  مهمتها  وأصبحت  مجتمع،  كليات  إىل 

الالزمني لقطاعات العمل املختلفة من خالل برامج دراسية 

ملدة سنتني بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة، يف مجاالت 

املساعدة  والطبية  والتجارية  والهندسية  التعليمية  املهن 

املستمر  التعليم  برامج  إىل  إضافة  واالجتامعية  والزراعية 

لتلبية متطلبات خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية من 

الكوادر الفنية املدربة، وتطورت كليات املجتمع من حيث 

العدد بصورة رسيعة حتى وصل عددها )52( كلية لعام 

1985 موزعة عىل مختلف أنحاء اململكة ثم تناقصت بعد 

إنشاء الجامعات األهلية.

اإلنسان  حقوق  من  أسايس  حق  كونه  التعليم  وألهمية 

فقد  لألردنيني  الجامعي  التعليم  فرص  توفري  ولرضورة 

تالها  األردنية يف عامن عام 1962،  الجامعة  تأسيس  تم 

تأسيس  تبعها  ثم   ،1976 عام  الريموك  جامعة  تأسيس 

جامعة مؤتة عام 1981، ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 ،1994 عام  البيت  آل  جامعة  ثم   ،1986 عام  األردنية 

البلقاء  جامعة  ثم   ،1995 عام  الهاشمية  الجامعة  ثم 

التطبيقية عام 1997 التي تولت مسؤولية إعادة تنظيم 

كليات املجتمع وتفعيل برامجها إضافة إىل كونها جامعة 

رسمية متنح درجة البكالوريوس مثل شقيقاتها الجامعات 

الرسمية.
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إضافة إىل ذلك فقد تم تأسيس كليات جامعية ذات األربع 

سنوات )كلية عامن الجامعية للهندسة التكنولوجية 1989، 

كلية الدعوة وأصول الدين 1990(، ويف عام 1999 تم تأسيس 

جامعة الحسني بن طالل يف مدينة معان يف الجنوب، وقد 

متيز األردن عن غريه من معظم دول العامل بالسامح للقطاع 

وتديرها  متلكها  أهلية  مجتمع  كليات  بتأسيس  الخاص 

رشكات خاصة تهدف إىل تحقيق الربح حيث تأُسست أول 

وترية  ذلك  بعد  وتوالت   ،1967 عام  خاصة  مجتمع  كلية 

إنشاء الكليات الخاصة لتبلغ )22( كلية عام 1990.

ويعد عام 1990 محطة مهمة من محطات تطور التعليم 

إلنشاء  ترخيص  أول  فيه  منح  إذ  األردن  يف  الجامعي 

جامعة أهلية »جامعة عامن األهلية« التي بارشت عملها 

يف العام الدرايس 1991/1990، وتوإىل بعد ذلك تأسيس 

خاصة  جامعة   )26( عددها  ليصل  األهلية  الجامعات 

ومحلية يدرس فيها حوايل )243( ألف طالباً وطالبة من 

حسب  العليا  الدراسات  برامج  ضمن   )17377( بينهم 

مؤسسات  اعتامد  هيئة  عن  صادرة  رسمية  احصائية 

العايل. التعليم 

يعرّف العمل الطاليب داخل الجامعات بأنه كل مامرسة يقوم 

بها الطلبة ضمن تجمعاتهم وتنظيامتهم داخل الجامعات 

مبا يخدم مصالح تنظيامتهم أو الصالح العام للطلبة ويعترب 

العمل الطاليب يف الدول الدميقراطية ركيزة أساسية للحياة 

يف  الشبابية  للقيادات  ومصدراً  الدول  تلك  يف  السياسية 

مختلف القطاعات ومجال كسب للقوى السياسية الحزبية 

والتيارات الفكرية.

ويف األردن وبالرغم من الحديث الرسمي املتكرر عن رضورة 

تنمية قدرات الشباب وإرشاكهم يف العمل السيايس إال أن 

ضعيفاً  زال  ما  األردنية  الجامعات  داخل  السيايس  العمل 

ويعيق تطويره العديد من التحديات والصعوبات والعقوبات 

من  العديد  سببتها  التي  املجتمعية  الثقافة  إىل  باإلضافة 

السياسات إضافًة إىل نصوص قانونية يف أنظمة وتعليامت 

الجامعات تحد منه وتعاقب عليه أحياناً. 

منذ  السياسية مبكراً  بدأ طلبة األردن بتشكيل تجمعاتهم 

مطلع األربعينيات من العقد العرشين وكان هذا النشاط 

وجود  لعدم  األردن  خارج  الدارسني  الطلبة  عىل  مقترصاً 

جامعات يف األردن حينها، وتشكلت تجمعات طالبية يف كل 

من مرص وسوريا ولبنان حملت أسامء الجامعات واملناطق 

التي يدرس بها الطلبة األردنيون ترافقت مع حالة الوعي 

السيايس  والنشاط  الدول  تلك  يف  العام  بالعمل  الطاليب 

الجمعي يف اإلقليم يف تلك الفرتة.

ونتيجة لظهور األحزاب ذات االمتداد العريب واألممي يف األردن 

الشيوعي  والحزب  البعث  الخمسينات مثل حزب  يف مطلع 

قامئاً  ملحوظاً  تطوراً  األردن  داخل  الطالبية  الحركة  شهدت 

عىل أساس التجمع الفكري الحزيب ساهم يف تعزيزه توحيد 

الضفتني وازدياد أعداد الطلبة، أمثر ذلك كله عن تأسيس مؤمتر 

الطلبة األردنيني يف عام 1953 ليكون أول تنظيم طاليب أردين 

يف الداخل شكل عامده الرئيس منتسبو حزب البعث والحزب 

الشيوعي، إال أن العمل الطاليب يف الداخل تراجع كثرياً مع أزمة 

1957 وإقالة حكومة سليامن النابليس وما لحقه من تضييق 

عىل العمل السيايس العام والعمل الطاليب كجزء منه، فكانت 

العقوبات واملالحقات األمنية مصري الناشطني السياسيني، مام 

أعاد العمل الطاليب األردين إىل منبعه األول كعمل طاليب خارج 

األردن حيث قام منتسبي حزب البعث بتأسيس اإلتحاد العام 

العمل الطالبي داخل الجامعات
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لطلبة األردن عام 1959 يف القاهرة بتجميع التنظيامت الطالبية 

خارج األردن يف أطار جامع وهو اإلتحاد العام لطلبة األردن 

ونشط يف سوريا والعراق وباكستان، كام قام منتسبي الحزب 

تنظيامت  ليجمع  األردين  الطلبة  إتحاد  بتأسيس  الشيوعي 

الطلبة األردنيني عام 1963 يف مناطق اإلتحاد السوفييتي.

وبعد تأسيس الجامعة األردنية عام 1962 بدأ العمل الطاليب 

الفرتة ما بني 1970/1967 بعد حرب  التقدم خاصة يف  يف 

حزيران يف عام 1967 حيث ظهرت فروع اإلتحاد العام لطلبة 

األردن وإتحاد الطلبة األردنيني يف الداخل إضافة إىل ظهور 

تنظيامت جديدة كإتحاد طلبة الضفتني القريب من حركة 

التحرير الفلسطينية )فتح( واإلتحاد الوطني لطلبة األردن 

الذي أُسسته الجبهة الشعبية واقرتب من الجبهة الدميقراطية 

بعد اإلنشقاق الذي حصل يف الجبهة الشعبية عام 1969. 

السيايس  املناخ  بتقلبات  كثرياً  األردين  الطاليب  العمل  وتأثر 

يف األردن وفق األزمات التي تكرر حدوثها، ففي عام 1970 

جديد  من  يستند  وعاد  الداخل  يف  الطاليب  العمل  تراجع 

عىل الطلبة األردنيني الدارسني يف الخارج خاصة يف العاصمة 

بغداد التي كانت مقراً رئيساً لإلتحاد العام لطلبة األردن ويف 

عاصمة جمهورية »براغ« كمقر رئيس إلتحاد الطلبة األردين 

وشهد اإلتحادان توسعاً يف النشاط يف بلدان عربية وآسيوية 

عىل عمل  كثرياً  أثرت  السياسية  الخالفات  أن  إال  وأوروبية 

اإلتحادين مبا سبب إنشقاقات كثرية يف صفوفهام وتشكيل 

إتحادات جديدة أو مبسميات جديدة كاإلتحاد الوطني لطلبة 

األردن واملتكون من كوادر الجبهة الدميقراطية والشيوعيني.

ويف ظل إنشاء العديد من الجامعات داخل األردن وانخفاض 

عدد الطلبة األردنيني الدارسني يف الخارج تراجع دور إتحادات 

الطلبة يف الخارج ونشط العمل الطاليب يف داخل األردن وبرز 

التيار اإلسالمي كقوة طالبية كبرية وجدية تستقطب أعداداً 

طالبية وبتنظيامت عالية الجهوزية.

التحول  وبعد أحدهث نيسان يف عام 1989 ويف ظل أجواء 

الدميقراطي واالنفراجات السياسية وانتقال العمل السيايس من 

مرحلة الخفاء إىل العلن وإلغاء حالة األحكام العرفية، استجاب 

الطلبة لهذه التغيريات فانخرطوا يف حوارات طالبية شاركت 

فيها مختلف التيارات بهدف اإلتفاق عىل تشكيل وشكل جسم 

طاليب أردين جامع يتناسب ومرحلة التحول الدميقراطي، وبعد 

إتفقت معظم األطراف عىل تشكيل هيئة طالبية  أخٍذ ورّد 

شاملة ومستقلة وموحدة تشمل الطلبة األردنيني الدارسني يف 

كافة الجامعات واملعاهد والكليات يف الداخل والخارج اختري 

االقرتاح  هذا  وقدم  األردن«،  لطلبة  العام  »اإلتحاد  اسم  لها 

لالستفتاء يف نيسان/أبريل عام 1990 يف عدة مواقع جامعية 

ضمن صيغة »مبادرة الوحدة الطالبية« ونال موافقة الطلبة 

بأغلبية واضحة، ثم انتخبت اللجنة التحضريية لإلتحاد العام 

وأجريت االنتخابات يف عدة مواقع تعليمية وأظهرت سيطرة 

اليسارية  القوى  وغياب  كبرية  بأغلبية  وفوزهم  اإلسالميني 

والقومية صاحبة السبق يف العمل الطاليب ويعود ذلك للتضييق 

القومية  األحزاب  عىل  مورس  الذي  السيايس  والخنق  الكبري 

للعمل  لإلسالميني  املجال  وفتح   1957 عام  بعد  واليسارية 

السيايس داخل األردن ومامرسة نشاطهم نتيجة التحالف بني 

النظام واإلسالميني بعد أحدهث عام 1957 تزامن ذلك مع 

بداية ظهور تيار طاليب يتبنى الطروحات الحكومية.

األردن  لطلبة  العام  لإلتحاد  التحضريية  اللجنة  تنجح  مل 

فاستثمرت  عليه  املوافقة  الحكومة  بسبب رفض  بتأسيسه 

بأعدادها  الطالبية  الحركة  عىل  سيطرتها  اإلسالمية  الحركة 

إقامة  عىل  الجامعات  مع  فاتفقوا  وجاهزيتها  ونفوذها 

مجلس  فظهر  حده،  عىل  جامعة  كل  يف  طالبية  إتحادات 

طلبة الجامعة األردنية وإتحاد طلبة جامعة الريموك وإتحاد 

طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا وإتحاد طلبة جامعة مؤتة 

بني عامي 1992 و 1993، وتقوضت بذلك فكرة اإلتحاد العام 

لطلبة األردن.
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نقابية  نضاالت  الثامنينات،  خالل  الطالبية  القوى  خاضت 

هامة جداً، كان أبرزها مظاهرات جامعة الريموك عام 1983 

للمطالبة بتخفيض املعدل الرتاكمي الذي يستحق الطالب 

لها  فتحقق   ،)%65( إىل   )%70( من  مبوجبه  األول  اإلنذار 

ذلك باستمرار املظاهرات عدة أيام، كام حصلت مظاهرات 

جامعة الريموك عام 1986 بهدف إلغاء رسوم مالية فرضتها 

إدارة الجامعة لقاء التدريب العميل لطلبة كلية الهندسة، 

وتطورت بإضافة مطالبة إطالق رساح املفصولني عىل خلفية 

تلك املظاهرات، وانتهت باقتحام قوات األمن حرم الجامعة 

فجر 1986/05/15 ووقوع )3( شهداء وعرشات الجرحى.

بعمومية التجربة مل يكن أداء هذه اإلتحادات مقنعاً حيث 

سيطرت عامدات شؤون الطلبة عىل العمل الطاليب، فغريت 

العامدات قوانني االنتخاب عىل أُسس نظام الصوت الواحد 

والقدرة  بالتعيني  عنه  واالستعاضة  أحياناً  االنتخاب  وإلغاء 

عىل الحل والتمديد للمجالس، ويف أوآخر التسعينات شهدت 

اإلسالميني  توجهات  مع  يتناسب  نشاطاً  الطالبية  الحركة 

اإلسالميني  بني  الطالبية  إتحادات  عىل  التنافس  بسبب 

العمل  أن  إال  »وطن«،  األردين  الطاليب  الوطني  والتجمع 

الطاليب بعمومه شهد تراجعاً كبرياً أقرب إىل العدمية.

ويبدو جلياً أن الحركة الطالبية تأثرت كثرياً بتقلبات املناخ 

السيايس السائد يف الدولة واملنطقة وهذا داللة أن العمل 

الطاليب جزًء أصيالً من العمل السيايس العام يتطور بتطوره 

ويتآخر بتآخره.

فلم  األردنية  الجامعات  الحايل يف  الطاليب  العمل  واقع  أما 

يختلف كثرياً عن أوآخره ويعود ذلك ألسباب عديدة أهمها 

ثقافة الخوف من العمل العام التي تأيت كنتيجة لسيادة حالة 

من االرتياب من األحزاب والقوى السياسية والعمل السيايس 

كأثر لغياب العمل الحزيب منذ عام 1957 ولغاية عام 1989 

يف  العام  العمل  يف  الناشطون  لها  تعرض  التي  والعقوبات 

وذلك  ودورها  باألحزاب  الثقة  عدم  إىل  إضافة  الفرتة  تلك 

لضعف تأثريها يف الحياة العامة وافتقارها للربامج وآليات 

حالة  بعد  حتى  الجامعات  داخل  النشط  الحزيب  الكسب 

االنفراج السيايس بعد نيسان عام 1989، واألهم من ذلك 

كله النصوص التي جاءت لتعاقب عىل العمل السيايس يف 

معظم أنظمة وتعليامت الجامعات األردنية وتعرض الطلبة 

الناشطني يف العمل العام داخل الجامعات إىل عقوبات تصل 

إىل اإلنذار والفصل باإلضافة إىل قرن العمل السيايس داخل 

الجامعات باألعامل الطائفية والعنرصية واإلقليمية وتجرميه.

إىل  أيضاً  الجامعات  داخل  الطاليب  العمل  ضعف  ويعود 

حالة الشد والتوتر بني مكونات الجسم الطاليب التي تقوم 

تعود إىل  عىل أُسس عشائرية ومناطقية وإقليمية وأحياناً 

متوتراً وغري  املنابت واألصول مام يشكل وسطاً  تقسيامت 

الطلبة  إتحادات  أسهمت  كام  الطاليب.  للعمل  مناسب 

القطاع  انتامءات  بتقزيم  عملها  وآليات  تشكيلها  وأُسس 

الشبايب وحرصها بأطر ضيقة وعملت عىل تكريس اإلفقار 

عن  الالمنهجي  العمل  وإبعاد  السيايس  والتفريغ  الفكري 

ارتدادات  وانتقال  األردنية  الجامعات  يف  الطالبية  الحياة 

وإفرازات قوانني االنتخابات النيابية منذ 1993 القامئة عىل 

نظام الصوت الواحد بأشكاله إىل الجامعات يف بعدين األول 

حالة عدم الثقة يف العمل العام والثاين إيجاد أرضية جاهزة 

الفتعال أحدهث عنف ومشاجرات.

السيايس  العمل  تدهور  عىل  عملت  التي  األسباب  ومن 

تدخل  هو  األردين  الطاليب  الجسم  داخل  الطاليب  والفكري 

داخل  والتقرير  القرار  صنع  عملية  يف  األمنية  األجهزة 

لها  مكاتب  وفتح  النشاطات  عىل  واإلرشاف  الجامعات 

للمراقبة والتضييق، ورغم صدور توجيهات رسمية بسحب 

األجهزة األمنية من الجامعات كجهاز رقابة ومعاقبة إال أن 
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أفراد األجهزة األمنية ما زالوا ميارسون نشاطهم كام السابق 

حتى دون وجود مكاتب متثيلية لهم يف حرم الجامعة وهذا 

كله أدى إىل عزوف فئات الجسم الشبايب عن العمل العام 

أنشطة  العمل عىل  األردنية وحرص هذا  الجامعات  داخل 

تقوم بها تيارات مقاربة أو مصطنعة من قبل األجهزة األمنية 

فيام  جديد  أي  الطاليب  للعمل  النشاطات  هذه  تقدم  ومل 

يخص املصلحة العامة للطلبة وللتعليم.

الطالبية  الحركات  بعض  أن  إال  املعيقات  هذه  كل  ورغم 

وما  املعيقات  كل  متحدية  األردنية  الجامعات  يف  ظهرت 

للصالح  خدمة  فيه  ترى  ما  إمكاناتها  ضمن  تقدم  زالت 

الطالبية  املكاتب  تشمل  التي  ذبحتونا  حركة  ومنها  العام 

لعدد من األحزاب األردنية املحسوبة عىل طرف املعارضة، 

كام  السياسية،  التوجهات  ذوي  مستقلني  لطلبة  إضافة 

ظهرت عدد من الكتل الطالبية ككتلة كفاح الطلبة وكتلة 

البعث  تتبع ألحزاب  التي  طريقنا  وكتلة  العربية  التجديد 

العريب اإلشرتايك األردين وحزب الوحدة الشعبية الدميقراطي 

األردين والحزب الشيوعي األردين بالتوايل ويربز نشاط هذه 

الكتل يف جامعات مؤتة والهاشمية وآل البيت وأيضاً استمر 

ظهور تنظيم طاليب يتبع لإلخوان املسلمني مبا يسمى قامئة 

العمل االسالمي التي تعد األوسع انتشاراً واألكرث تنظيامً يف 

الجامعات األردنية ولها نصيب كبري من إتحادات الطلبة يف 

الجامعات يف الوقت الحايل.

ومع انطالقة الربيع العريب يف مطلع 2011 والدور الريادي 

أكرث  تحرك  هناك  كان  العريب،  الشباب  به  اضطلع  الذي 

تفعيل  باتجاه  الجامعات  يف  األردين  للشباب  ديناميكية 

أهمها  ائتالفية عدة  وقامت حركات  داخلها  العام  العمل 

ائتالف   – مؤتة  جامعة  يف  الطالبية  الفعاليات  ائتالف 

والذي  الطلبة  كفاح  كتلة  من  مببادرة   – الطاليب  التغيري 

والبنى  الدراسية  البيئة  بتحسني  للمطالبة  اعتصاماته  نفذ 

التحتية ورفض خصخصة مالحق الجامعة ونجح يف تحقيق 

نشاطه  يف  يستمر  مل  االئتالف  أن  إال  أهدافه  من  بعض 

كتلة  وقامت  التأسيس،  بنية  ضعف  إىل  تعود  ألسباب 

التجديد العربية باعتصامات عديدة يف الجامعة الهاشمية 

وآل البيت بهدف تحصيل حقوق الطلبة واملحافظة عليها 

بعض  مالحقة  وتم  املواصالت  بقضايا  يتعلق  فيام  خاصة 

ناشطي الكتلة والتحقيق معهم وتعرضهم لعقوبات، وأيضاً 

الطفيلة  جامعة  يف  قوي  طاليب  تجمع  الساحة  عىل  برز 

التقنية أرضب عن الدراسة واعتصم اعتصاماً مفتوحاً لحني 

الواقع  تحسني  أجل  من  املطلبية  أهدافه  بعض  تحقق 

الخدمايت واألكادميي يف ذات الجامعة وتعرض بعض الطلبة 

األحدهث  تصاعد  بعد  الجامعة  يف  العقوبات  من  لعدد 

أي  الطاليب  للتجمع  يذكر  ومل  الطالبية  االحتجاجات  إبان 

كام  التقنية،  الطفيلة  جامعة  أحدهث  انتهاء  بعد  نشاط 

تجمع  منها  واملقربني  املسلمني  االخوان  وأطلقت جامعة 

نفذ  الطالبية  لتنظيامتهم  جديد  كشكل  األحرار  الطلبة 

ويف  العايل  التعليم  وزارة  أمام  الفعاليات  من  العديد 

منفذي  ولوحق  إدارية  لقرارات  رفضاً  األردنية  الجامعة 

االحتجاجات بالتحقيقات وعقوبات تم الرتاجع عنها بفعل 

تضامن وضغط طاليب يف ذات الجامعة.

باإلصالحات  املطالب  السيايس  األردين  الحراك  إىل  وبالنظر 

نجد أن لجان هذه الحراكات تحوي يف تركيبها عدداً هائالً 

من الطلبة الجامعيني وهم يشكلون عموداً رئيساً يف تركيبة 

الحراك األردين وهذا يفّس تراجع العمل الطاليب بعد سنينت 

من انطالقة الحراك كنتيجة لرتاجع الحراك نفسه.

ورغم أن واقع العمل الطاليب مل يصل إىل مستوى الطموح 

ألسباب كثرية إال أنه من املمكن البناء عىل ما هو موجود اآلن 

لتحقيق حالة وعي طالبية قادرة عىل خوض غامر العمل 

الطاليب رشط رفع املعيقات املوجودة يف طريق هذا العمل.



الباب األول
الدفاع عن حقوق اإلنسان

املعسكر التدريبي األول للشباب املدافعني عن حقوق اإلنسان - جرش شباط/فرباير 2012م
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✽ تعريف حقوق اإلنسان

املستحقة  والحريات  الحقوق  هي  اإلنسان،  حقوق 

حقوق  مفهوم  ويستند  إنسانا1ً،  كونه  ملجرد  شخص  لكل 

من  البرشية  األرسة  أفراد  لجميع  مبا  اإلقرار  عىل  اإلنسان 

قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات 

املرء يستطيع  الحريات فإن  أساسية معينة، وبإقرار هذه 

أن يتمتع باألمن واألمان، ويصبح قادراً عىل إتخاذ القرارات 

التي تنظم حياته.

البرش،  جميع  يف  متأصلة  حقوقاً  اإلنسان  حقوق  وتعترب 

أو  أو جنسهم،  إقامتهم،  أو مكان  كانت جنسيتهم،  مهام 

أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، 

أو أي وضع آخر، إن لجميع البرش الحق يف الحصول عىل 

الحقوق اإلنسانية عىل قدم املساواة وبدون متييز، وجميع 

هذه الحقوق مرتابطة ومتآزرة وغري قابلة للتجزئة.

وقسمت حقوق اإلنسان إىل ثالثة أجيال:

وهي  والسياسية  املدنية  الحقوق  ويشمل  األول:  الجيل 

والحرية  الحياة  يف  الحق  وتشمل  بالحريات،  مرتبطة 

العبودية؛  من  والتحرر  للتعذيب  التعرض  وعدم  واألمن؛ 

املشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبري والتفكري والضمري 

والدين؛ وحرية االشرتاك يف الجمعيات والتجمع.

واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  ويضم  الثاين:  الجيل 

واملستوى  والتعليم  العمل  وتشمل:  باألمن  مرتبطة  وهي 

الالئق للمعيشة؛ واملأكل واملأوى والرعاية.

الحقوق  الصحية،  الحقوق  فيشمل  الثالث:  الجيل  أما 

بيئة  يف  العيش  وتشمل حق  والتنموية،  والثقافية  البيئية 

الثقافية  التنمية  يف  والحق  التدمري؛  من  ومصونة  نظيفة 

والسياسية واالقتصادية.

1 Sepulveda et al. 2004, P.3

ويتم  بالعاملية،  اإلنسان  التعبري عن حقوق  يتم  ما  وكثرياً 

تضمينها بواسطة القوانني الوطنية والترشيعات الدستورية 

الدولة  التزام  لتعكس  املحلية،  واألنظمة  والتعليامت 

القانون  ويرتب  عليها.  صادقت  التي  الدولية  باملواثيق 

الدويل لحقوق اإلنسان التزامات أخالقيه عىل الحكومات 

من  معينة،  أعامل  عن  االمتناع  أو  معينة  بطرق  بالعمل 

األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  وحامية  تعزيز  أجل 

الخاصة باألفراد أو الجامعات.

✽ املدافعون عن حقوق اإلنسان

من  عىل  اإلنسان«  حقوق  عن  »املدافعني  تعبري  يطلق 

يعملون بشكل فردي أو جامعي من أجل حامية حقوق 

القانونية  األطر  ضمن  لها  والرتويج  وتعزيزها  اإلنسان 

الخاصة بذلك.

املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  وبحسب 

فإن  اإلنسان هينا جيالين،  باملدافعني عن حقوق  املعني 

إنتهاكات  أية  يتناولون  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 

تتصل بحقوق اإلنسان، وهذه اإلنتهاكات ميكن أن تكون 

متفاوتة بحيث تشمل عىل سبيل املثال، حاالت اإلعدام 

واإلحتجاز  والتوقيف  والتعذيب  القضاء  نطاق  خارج 

والتمييز  لإلناث،  التناسلية  األعضاء  وتشويه  التعسفي 

واملسائل املتعلقة بالتوظيف واإلخالء القسي للمساكن 

السامة  والنفايات  الصحية  الرعاية  عىل  والحصول 

حقوق  عن  املدافعون  وينشط  البيئة.  عىل  وتأثريها 

تشمل  اإلنسان  حقوق  من  متنوعة  مجاالت  يف  اإلنسان 

واملاء،  الغذاء  عىل  الحصول  يف  والحق  الحياة،  يف  الحق 

والتمتع بأعىل مستوى من الرعاية الصحية ميكن بلوغه، 

له  يكون  أن  يف  الفرد  وحق  الالئق،  السكن  يف  والحق 

وعدم  التنقل  وحرية  التعليم،  يف  والحق  وجنسية،  اسم 
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التعرض للتمييز. وهم يتناولون يف بعض األحيان الحقوق 

املرأة،  حقوق  مثل  الناس  من  مبجموعات  املتعلقة 

وحقوق  األصلية،  الشعوب  وحقوق  الطفل،  وحقوق 

الالجئني واملرشدين داخلياً، وحقوق األقليات القومية أو 

اللغوية أو الجنسية.

أنحاء  كافة  يف  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  وينشط 

العامل، يف الدول التي قسمتها النزاعات الداخلية املسلحة 

والدول املستقرة عىل حد سواء، ويف الدول غري الدميقراطية 

الدول  ويف  راسخة،  دميقراطية  مامرسة  لديها  التي  وتلك 

النامية اقتصادياً وتلك املصنفة كدول متقدمة، كام يسعى 

تعزيز وحامية حقوق  إىل  اإلنسان  املدافعون عن حقوق 

اإلنسان يف سياق مجموعة متنوعة من التحديات مبا فيها 

والتحول  الهيكيل،  التكييف  وسياسات  والهجرة،  التنمية، 

السيايس.

عىل  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  أكرثية  ويعمل  كام 

اإلنسان  املحيل والوطني لدعم واحرتام حقوق  املستويني 

ضمن مجتمعاتهم املحلية وبلدانهم، ونظراؤهم الرئيسيون 

يف مثل هذة الحاالت هم السلطات املحلية التي تقع عىل 

عاتقها كفالة احرتام حقوق اإلنسان ضمن إقليم محدد أو 

يف البلد ككل، بيد أن بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان 

ويقدمون  العاملي،  أو  اإلقليمي  املستويني  عىل  يعملون 

املعلومات عن آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية أو الدولية، 

مبا يف ذلك املقررين الخاصني للجنة األمم املتحدة لحقوق 

حقوق  معاهدات  مبوجب  املنشأة  والهيئات  اإلنسان 

اإلنسان  املدافعني عن حقوق  أصبح عمل  ولقد  اإلنسان. 

متنوعا بشكل متزايد، مع تركيزه عىل قضايا حقوق اإلنسان 

االتصال  مع  ولكن  والوطنية،  املحلية  املستويات  عىل 

لتحسني  دعمهم  ميكنها  التي  والدولية  اإلقليمية  باآلليات 

حالة حقوق اإلنسان يف بلدانهم.

✽ آليات عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان:

1. جمع ونرش املعلومات املتعلقة باإلنتهاكات

وجمع  بالتحري  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  يقوم 

املعلومات املتعلقة بإنتهاكات حقوق اإلنسان والتبليغ عنها، 

إذ ميكنهم أن يستخدموا - عىل سبيل املثال - اسرتاتيجيات 

مامرسة الضغط لتوجيه نظر الجمهور واملسؤولني الرئيسيني 

يف مجايل السياسة والقضاء إىل تقاريرهم، وضامن أن تكون 

التحقيقات التي يقومون بها موضع اهتامم وكفالة معالجة 

إنتهاكات حقوق اإلنسان، ويتم مثل هذا العمل يف الغالب 

تقارير  تصدر  التي  اإلنسان  حقوق  منظامت  خالل  من 

دورية حول النتائج التي تتوصل إليها، ومع ذلك؛ ميكن أيضاً 

أن يقوم أحد األفراد بالرتكيز عىل حادثة معينة من حوادث 

إنتهاك حقوق اإلنسان ثم يجمع املعلومات ويبلغ عنها.

2. دعم ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان

عن حقوق  املدافعني  أنشطة  من  كبري  جزء  ميكن وصف 

اإلنسان بأنه عمل يدعم ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان، 

أن  ميكن  عنها  والتبليغ  الجارية  اإلنتهاكات  يف  فالتحقيق 

وإعانة  وقوعها  تكرار  ومنع  لها  حد  وضع  عىل  يساعد 

املدافعني  بعض  ويقدم  املحاكم،  إىل  اللجوء  الضحايا عىل 

عن حقوق اإلنسان املشورة القانونية املتخصصة للضحايا 

وميثلونهم يف العمليات القضائية، بينام يتوىل آخرون إسداء 

املشورة للضحايا وإعادة تأهيلهم.

3. ضامن املساءلة ووضع حد لإلفالت من العقاب

يعمل العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل 

لحقوق  القانونية  املعايري  احرتام  إزاء  املساءلة  ضامن 
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اإلنسان، وقد يشمل ذلك، مبعناه األوسع، مامرسة الضغط 

الجهود  من  املزيد  لبذل  الدولة  ودعوة  السلطات  عىل 

حقوق  مجال  يف  دولية  التزامات  من  قبلته  مبا  للوفاء 

اإلنسان وذلك بتصديقها عىل املعاهدات الدولية، ويف بعض 

الحاالت األكرث تحديداً، ميكن أن يقود الرتكيز عىل املدافعني 

عن حقوق اإلنسان إىل اإلدالء بشهادتهم بشأن إنتهاكات 

حقوق اإلنسان التي وقعت، وذلك إما من خالل منرب عام 

)اإلعالم عىل سبيل املثال( أو أمام املحاكم، وبهذه الطريقة 

يساهم املدافعون عن حقوق اإلنسان - نيابًة عن الضحايا 

اإلنسان-  حقوق  إنتهاك  عىل  تنطوي  محددة  حاالت  يف 

من  اإلفالت  ألمناط  ووضع حد  العدالة  تحقيق  يف ضامن 

اإلنتهاكات مستقبالً،  يحول دون وقوع هذه  مبا  العقاب، 

وهنالك عدداً كبرياً من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين 

يركزون حرصاً عىل وضع حد لإلفالت من العقاب، وكثرياً ما 

يعمل هؤالء من خالل منظامت أنشئت لهذا الغرض. وقد 

تعمل نفس مجموعات املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل 

تعزيز قدرة الدولة عىل مالحقة مرتكبي اإلنتهاكات وذلك 

بوسائل منها مثالً، توفري التدريب يف مجال حقوق اإلنسان 

للمدعني العامني والقضاة ورجال الرشطة.

4. دعم الحاكمية الرشيدة وسياسات الحكومة

تشجيع  عىل  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  بعض  يركز 

الحكومة عىل اإليفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان وذلك 

بوسائل منها، نرش املعلومات حول سجل الحكومة املتعلق 

بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان ورصد التقدم يف هذا املجال، 

ويركز البعض اآلخر من املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل 

الحاكمية الرشيدة والدعوة إىل التحول الدميقراطي والقضاء 

السكان  وتدريب  السلطة،  استخدام  وسوء  الفساد  عىل 

يف  مشاركتهم  أهمية  إىل  وتنبيههم  التصويت  كيفية  عىل 

االنتخابات.

5. املساهمة يف تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان

كبرية،  مساهمة  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  يساهم 

خصوصاً من خالل منظامتهم، يف التنفيذ الفعيل للمعاهدات 

من  العديد  وهناك  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية 

املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية التي 

تساعد يف إنشاء مشاريع لتوفري املسكن والرعاية الصحية 

الجامعات  لصالح  املستدام  للدخل  املولدة  واملشاريع 

بتوفري  املنظامت  هذه  تقوم  كام  واملهمشة،  الفقرية 

التدريب عىل املهارات األساسية فضالً عن توفري املعدات، 

حصول  إمكانية  تحسني  أجل  من  الحاسوب،  أجهزة  مثل 

هذه الجامعات عىل املعلومات، وتستحق هذة املجموعة 

اهتامماً خاصاً حيث ال يشار إىل أعضائها دامئاً كمدافعني 

عن حقوق اإلنسان وقد ال يستخدمون هم أنفسهم عبارة 

»حقوق اإلنسان« لوصف عملهم، بل يركزون عىل عبارات 

أو  أو »السكن«  تدل عىل مجال نشاطهم مثل »الصحة« 

»التنمية«. والواقع أن العديد من هذه األنشطة الداعمة 

ويقع  للتنمية،  كأعامل  عموماً  توصف  اإلنسان  لحقوق 

الحكومية  غري  املنظامت  من  العديد  الفئات  هذه  ضمن 

بالنسبة  الحال  هو  كام  فعملها،  املتحدة،  األمم  وهيئات 

لعمل املدافعني اآلخرين عن حقوق اإلنسان، يؤدي دوراً 

محورياً يف مجال احرتام معايري حقوق اإلنسان وحاميتها 

وإعاملها، وهذه املجموعات تحتاج وتستحق الحامية التي 

حقوق  عن  باملدافعني  الخاص  اإلعالن  ألنشطتها  يوفرها 

اإلنسان.

6. التثقيف والتدريب يف مجال حقوق اإلنسان

رئييس  عمل  هو  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التثقيف  إن 

آخر يضطلع به املدافعون عن حقوق اإلنسان، ويف بعض 

عىل  التدريب  شكل  التثقيف  أنشطة  تتخذ  الحاالت، 
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مثل  اإلنسان يف سياق عمل مهني  معايري حقوق  تطبيق 

املسؤولني عن  أو  الرشطة  واملحامني ورجال  القضاة  عمل 

رصد حقوق اإلنسان، ويف حاالت أخرى، قد يكون التثقيف 

يف  اإلنسان  حقوق  تدريس  ويشمل  أوسع  نطاق  عىل 

مبعايري  املتعلقة  املعلومات  نرش  أو  والجامعات  املدارس 

أو املجموعات السكانية  حقوق اإلنسان للجمهور عموماً 

الضعيفة، وباختصار فإن جمع ونرش املعلومات والدعوة 

يف  هي  العام  الرأي  وتعبئة  اإلنسان،  حقوق  احرتام  إىل 

املدافعون  يستخدمها  التي  شيوعاً  األكرث  األدوات  الغالب 

عن حقوق اإلنسان يف عملهم، إال أنهم يقومون أيضاً - كام 

أوضح يف هذا الفرع - بتوفري املعلومات لتمكني أو تدريب 

اآلخرين. وهم ينشطون بفعالية يف توفري الوسائل املادية 

بتوفري   – واقعة  حقيقة  اإلنسان  حقوق  لجعل  الرضورية 

املأوى والغذاء وتعزيز التنمية وما إىل ذلك، كام يعملون 

مشاركة  زيادة  بغية  الدميقراطي  التحول  تحقيق  عىل 

حياتهم  تشكل  التي  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  الناس 

عن  املدافعون  يسهم  كام  الرشيدة،  الحاكمية  وتعزيز 

حقوق اإلنسان يف تحسني األوضاع االجتامعية والسياسية 

واالقتصادية، والتقليل من التوترات االجتامعية والسياسية، 

وبناء السالم عىل املستويني املحيل والدويل، وإذكاء الوعي 

الوطني والدويل بحقوق اإلنسان.

✽ من هو املدافع عن حقوق اإلنسان؟ 

ليس مثة تعريف محدد ملن هو املدافع عن حقوق اإلنسان 

حقوق  عن  املدافعني  من  يصبح  أن  ميكنه  الذي  من  أو 

اإلنسان،  باملدافعني عن حقوق  الخاص  اإلنسان، فاإلعالن 

يشري إىل »أفراد ومجموعات وجمعيات تساهم يف التخلص 

اإلنسان  حقوق  إنتهاكات  أشكال  جميع  من  بفعالية 

والحريات األساسية واألفراد«1. ووفقاً لهذا التصنيف املوسع، 

1 الفقرة الرابعة من ديباجة اإلعالن العاملي الخاص باملدافعني عن حقوق 

اإلنسان.

ميكن ألي شخص أو مجموعة من األشخاص يعملون من 

املدافعني عن  من  يكونوا  أن  اإلنسان  تعزيز حقوق  أجل 

الدولية  الحكومية  املنظامت  من  ابتداًء  اإلنسان،  حقوق 

يف  العاملني  األفراد  إىل  العاملية  املدن  أكرب  يف  املوجودة 

عن  املدافعون  يكون  وقد  املحلية،  مجتمعاتهم  إطار 

إناثاً، من مختلف األعامر، ومن  أو  حقوق اإلنسان ذكوراً 

املهنية وغريها،  الخلفيات  أنواع  العامل وبكل  أي مكان يف 

ومن املهم عىل وجه الخصوص مالحظة أن املدافعني عن 

حقوق اإلنسان ال يعملون يف إطار املنظامت غري الحكومية 

واملنظامت الحكومية الدولية فحسب، بل إنهم ميكن أن 

يكونوا يف بعض الحاالت موظفني حكوميني أو موظفني يف 

الخدمة املدنية أو من العاملني يف القطاع الخاص.

اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  تواجه  التي  التحديات 

واإلنتهاكات املرتكبة بحقهم وفقاً ملا أورده املمثل الخاص 

باملدافعني عن حقوق  املعني  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 

حقوق  عن  املدافعون  به  يضطلع  ما  كل  ليس  اإلنسان، 

إنهم  بل  للمخاطر،  عرضة  يجعلهم  عمل  من  اإلنسان 

أن  بيد  الدول.  بعض  يف  جيدة  بحامية  عموماً  يتمتعون 

فداحة ومدى عمليات اإلنتقام التي ارتكبت بحقهم كانت 

من الدوافع األساسية العتامد اإلعالن الخاص باملدافعني عن 

العام  لألمني  الخاص  املمثل  والية  وإنشاء  اإلنسان  حقوق 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وقد أعرب املمثل  املعني 

املتحدة هينا جيالين عن قلقه  العام لألمم  الخاص لألمني 

إزاء وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جميع البلدان، 

مبا يف ذلك يف بلدان الدميقراطيات الوليدة والبلدان ذات 

املؤسسات واملامرسات والتقاليد الدميقراطية العريقة، ومع 

ذلك تم الرتكيز بصفة خاصة عىل البلدان التي: )أ( تشهد 

شديدة؛  مدنية  اضطرابات  أو  مسلحة  داخلية  نزاعات 

الحامية  أصالً  فيها  توجد  ال  أو  تام  بشكل  تكفل  ال  )ب( 

والضامنات القانونية واملؤسسية لحقوق اإلنسان(.



واقع الحريات السياسية وحقوق اإلنسان في الجامعات األردنية
18مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

لقد تعرض عدد كبري جداً من املدافعني عن حقوق اإلنسان 

الخاصة  اإلنسان  حقوق  إلنتهاك  العامل  أقاليم  جميع  يف 

بهم، وقد كانوا هدفاً لعمليات اإلعدام والتعذيب والرضب 

والتوقيف واالحتجاز التعسفي والتهديد بالقتل واملضايقة 

والتعبري  التنقل  يف  حريتهم  تقييد  عن  فضالً  والتشهري، 

وتكوين الجمعيات والتجمع، كام كانوا ضحايا لالتهامات 

وتستهدف  الجائرة،  واإلدانات  واملحاكامت  امللفقة 

حقوق  عن  املدافعني  إما  األعم  الغالب  يف  اإلنتهاكات 

اإلنسان أنفسهم أو املنظامت واآلليات التي يعملون من 

أفراد  اإلنتهاكات  تستهدف  األحيان،  بعض  ويف  خاللها، 

ملخاطر  بعضهم  ويتعرض  عليهم  للضغط  كوسيلة  أرسهم 

أكرب نظراً لطبيعة الحقوق التي يسعون للدفاع عنها، كام 

ملخاطر  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعاًت  النساء  تتعرض 

اهتامماً  يتطلنب  فإنهن  ثم  ومن  نساًء  كونهن  عن  ناشئة 

ضد  املرتكبة  األفعال  تكون  األحيان  معظم  ويف  خاصاً، 

املدافعني عن حقوق اإلنسان أفعاالً تشكل إنتهاكاً للقانون 

الدويل والوطني عىل حد سواء، ويف بعض البلدان تستخدم 

ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان الترشيعات املحلية التي 

اإلنسان. لحقوق  الدويل  القانون  نفسها مع  تتعارض هي 

 

حقوق  عن  املدافعني  لعمل  القانوين  اإلطار   ✽

اإلنسان

يختلف اإلطار القانوين الناظم لعمل املدافعني عن حقوق 

الوطنية  الترشيعات  باختالف  آخر  إىل  بلد  من  اإلنسان 

االلتزامات  من  مجموعة  هناك  أن  إال  البلدان،  تلك  يف 

عىل  صادقت  التي  البلدان  بها  تلتزم  التي  التعاقدية 

املدافعني،  بعمل  املرتبطة  الدولية  واملواثيق  املعاهدات 

عن  باملدافعني  الخاص  اإلعالن  هو  املواثيق  تلك  وأبرز 

حقوق اإلنسان والذي أطلقته األمانة العامة لألمم املتحدة 

العاملي  اإلعالن  إلطالق  الخمسني  الذكرى  يف   1998 عام 

لحقوق اإلنسان، حيث يحتوي ذلك اإلعالن مجموعة من 

الحقوق والحريات األساسية التي يجب توفريها للمدافعني 

بهدف تعزيز عملهم يف دعم حقوق اإلنسان حول العامل.



الباب الثاني
مستوى الحريات في الجامعات 

األردنية ووضع المدافعين

اإلجتامع الدوري ألعضاء شبكة دفاع - عامن نيسان/أبريل 2013م
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توافر  دون  العلمي  اإلبداع  مرحلة  إىل  نصل  أن  ميكن  ال 

توفري  شأنها  من  التي  الجامعات  لطلبة  الالزمة  الحريات 

جميع الظروف املادية واملعنوية لهم لتمكينهم من اإلبداع 

العلمي والذي هو الهدف من التعليم والركيزة األوىل من 

ركائز أي مجتمع متطور.

الجامعات  يف  الحريات  مستوى  عىل  التعرف  ولغايات 

األردنية ووضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الجامعات 

األردنية أعدت شبكة دفاع دراسة حول مستوى الحريات 

من وجهة نظر املدافعني.

وتناولت هذه الدراسة قياس مستوى حريات الطلبة داخل 

الحريات  أهم  عىل  الرتكيز  تم  حيث  األردنية،  الجامعات 

ومن  للطالب،  سليمة  تعليمية  بيئة  خلق  يف  تسهم  التي 

عن  التعبري  حرية  عليها:  الرتكيز  تم  التي  الحقوق  أهم 

الرأي، وحرية املشاركة السياسية والرتويج للفكر السيايس 

هذه  تعد  إذ  السلمي،  التجمع  وحرية  الجامعات،  داخل 

يف  عليها  النص  تم  عاملية  حقوقية  مسلامت  الحريات 

العاملي لحقوق  اإلعالن  الدولية مثل  املواثيق  العديد من 

اإلنسان واإلعالن الخاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان.

1. حرية التعبري عن الرأي والتنظيم والتجمع السلمي 

مع  بالتعاون  الشبكة  أجرتها  التي  الدراسة  نتائج  بينت 

الخاصة  األنشطة  الحياة ضمن  مركز  الدراسات يف  وحدة 

عن  مدافعاً   )197( استهدفت  والتي  التقرير  هذا  بإعداد 

ما  أن  األردنية؛  الجامعات  مختلف  من  اإلنسان  حقوق 

مستوى  يقيّمون  املدافعني  عينة  من   )%68.0( نسبته 

مبستوى  أنها  عىل  جامعاتهم  يف  الرأي  عن  التعبري  حرية 

هذه  وتعترب   ،)1( الشكل  يبني  كام  مقبول  إىل  ضعيف 

النسبة مرتفعة بشكل ملحوظ، مام يشري إىل أن اإلنتهاكات 

الواقعة عىل حرية التعبري عن الرأي يف الجامعات األردنية 

تشكل تهديداً حقيقياً لسري اإلصالح السيايس واالجتامعي 

يف األردن ملا لها من انعكاسات سلبية عىل الجهود املبذولة 

يف سبيل الدمج السيايس للمكون الشبايب تجاه النقد البناء 

واملشاركة يف صنع القرار.

هي  للطالب  السلمي  والتجمع  االلتقاء  حرية  وأن  كام 

الطلبة واملدافعني عن حقوق  لجميع  األهمية مبكان  من 

بحرية  والعمل  آرائهم  عن  التعبري  من  ليتمكنوا  اإلنسان 

التي  األعامل  أن  كانت، طاملا  أي جهة  ودون تخوف من 

جهة  أي  متس  وال  العام  النظام  تخالف  ال  بها  يقومون 

بسوء، وقد بينت الدراسة أن ما نسبته )48 %( من عينة 

الدراسة أعربوا أن حرية األلتقاء والتجمع السلمي للطالب 

داخل الجامعات غري مسموحة إطالقاً إىل مسموحة بدرجة 

ضعيفة جداً وهذه نسبة عالية تبني أن حق حرية االلتقاء 

كام  للطالب منتهك بشكل واضح جداً  السلمي  والتجمع 

الجامعات  يف  للطالب  يسمح  ال  حيث   )2( الشكل  يبني 

األمر  وهذا  سلمي  بشكل  اجتامعات  وينظموا  يلتقوا  أن 

يتناىف مع جميع النصوص القانونية التي تحمي حق حرية 

االلتقاء والتجمع السلمي والتي تم النص عليها يف الدستور 

األردين ويف اإلعالن الخاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان.

الشكل )1(: مستوى حرية التعبري عن الرأي يف الجامعات األردنية
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وتعزى االختالالت الواقعة يف مجال حرية التعبري والتنظيم 

والتجمع السلمي داخل الجامعات إىل القوانني واألنظمة 

الجامعية التي تضيق حرية التعبري والعمل الطاليب، حيث 

عملت هذه القوانني واألنظمة يف عدة مواضع عىل وضع 

غري  بشكل  وتجرميها  املرشوعة  التعبري  حرية  عىل  قيود 

مربر، كام قيدت العديد من األنشطة والتجمعات الطالبية 

التي من شأنها إتاحة املساحة للطالب بالتعبري عن أرائهم 

من خالل نصوص تنظيمية رصيحة، أو من خالل إلزامهم 

بالحصول عىل موافقات معقدة من اإلدارة الجامعية.

لعدد  التأديبية  األنظمة  يف  الواردة  النصوص  بعض  وتالياً 

عىل  واضحة  قيوداً  تضع  والتي  األردنية،  الجامعات  من 

حرية التعبري عن الرأي داخل الجامعات:

املادة )3/ز( من تعليامت اإلجراءات التأديبية يف جامعة  أ. 

الريموك، واملادة )3/و( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة 

العلوم وتكنولوجيا، واملادة )3/ز( من نظام تأديب الطلبة 

املدنيني يف جامعة مؤتة، واملادة )4/ز(من نظام تأديب 

البلقاء التطبيقية، واملادة )7/5( من  الطلبة يف جامعة 

تعليامت تأديب الطلبة يف جامعة البرتا، واملادة )3/و( 

واملادة  البيت  آل  جامعة  يف  الطلبة  تأديب  نظام  من 

)3/و( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة عامن األهلية.

نص املادة: كام ورد يف جميع التعليامت سابقة الذكر 

"تعترب األعامل التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب 

يف  املبينة  التأديبية  للعقوبات  منها  أياً  يرتكب  الذي 

حائط  جرائد  إصدار  أو  النرشات  توزيع  النظام:  هذا 

بالكليات أو جمع التواقيع أو التربعات دون الحصول 

أو  الجامعة  يف  املختصة  السلطات  من  ترخيص  عىل 

األنشطة  ملامرسة  املمنوح  الرتخيص  استعامل  إساءة 

املذكورة".

السلطة  الجامعات  إدارة  املادة  هذه  منحت  حيث 

التقديرية املطلقة إلتاحة أو حجب التصاريح الخاصة 

للرتويج  الطلبة  بها  يقوم  التي  التأييد  كسب  بأنشطة 

ألفكار اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي داخل 

جامعاتهم.

الترشيعية  النصوص  من  عدداً  املادة  هذه  وتخالف 

عليها  األردن  صادق  دولية  مواثيق  يف  وبنوداً  املحلية 

بها  إلتزامه  يعني  مام  الرسمية  الجريدة  يف  ونرشها 

تعاقدياً أمام مجلس حقوق اإلنسان، منها:

املادة )1/15( من الدستور األردين والتي تنص   .1

عىل ما ييل: " تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل 

أردين أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة 

ال  أن  برشط  التعبري  وسائل  وسائر  والتصوير 

يتجاوز حدود القانون".

بالحقوق  الخاص  العهد  من   )2/19( املادة   .2

املدنية والسياسية والتي تنص عىل ما ييل: "لكل 

إنسان حق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق 

املعلومات  رضوب  مختلف  التامس  يف  حريته 

واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار 

للحدود، سواء عىل شكل مكتوب ومطبوع ويف 

قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

الشكل )2(: مستوى حرية التنظيم والتجمع السلمي يف الجامعات األردنية
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املادة )32( من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان:  .3

يضمن هذا امليثاق الحق يف اإلعالم وحرية  أ. 

الرأي والتعبري وكذلك الحق يف استقاء األنباء 

بأي  اآلخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار. 

وسيلة ودومنا اعتبار للحدود الجغرافية.

إطار  يف  والحريات  الحقوق  هذه  متارس  ب. 

املقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال 

للقيود التي يفرضها احرتام حقوق اآلخرين 

أو  الوطني  األمن  حامية  أو  سمعتهم  أو 

اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  العام  النظام 

العامة.

باملدافعني  الخاص  اإلعالن  من   )7( املادة   .4

مبفرده  شخص،  »لكل  اإلنسان:  حقوق  عن 

وباالشرتاك مع غريه، الحق يف استنباط ومناقشة 

اإلنسان  بصدد حقوق  ومبادىء جديدة  أفكار 

ويف الدعوة إىل قبولها«.

املادة )3( من قانون املطبوعات والنرش والتي   .5

تنص عىل ما ييل: "الصحافة والطباعة حريتان 

وحرية الرأي مكفولة لكل أردين وله أن يعرب عن 

والرسم  والتصوير  والكتابة  القول  بحرية  رأيه 

وغريها من وسائل التعبري واإلعالم".

ترخيص،  أي  تتطلب  فلم  األردنية،  الجامعة  نظام  يف  أما 

إصدار  أو  النرشات  »توزيع  كالتايل:  املادة  وردت  حيث 

جرائد حائط بالكليات أو جمع التواقيع أو التربعات التي 

اإلساءة  أو  الجامعي  والنظام  باألمن  اإلخالل  شأنها  من 

للوحدة الوطنية« أي أنها ممنوعة إطالقاً.

جامعة  يف  الطلبة  تأديب  نظام  من  )3/ه(  املادة  ب. 

الريموك، املادة )3/د( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة 

تأديب  نظام  من  )3/ه(  املادة  والتكنولوجيا،  العلوم 

الطلبة املدنيني يف جامعة مؤتة، املادة )3/د( من نظام 

من  )4/د(  املادة  األردنية،  الجامعة  يف  الطلبة  تأديب 

نظام تأديب الطلبة يف جامعة البلقاء التطبيقية، املادة 

البرتا،  جامعة  يف  الطلبة  تأديب  تعليامت  من   )5/5(

جامعة  يف  الطلبة  تأديب  تعليامت  )4/د(من  املادة 

الزيتونة:

الذكر  سابقة  التعليامت  يف  وردت  كام  املادة:  نص 

"تعترب األعامل التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب 

يف  املبينة  التأديبية  للعقوبات  منها  أياً  يرتكب  الذي 

املشاركة  أو  الجامعة  داخل  تنظيم  أي  النظام:  هذا 

املختصة  السلطات  من  سابق  ترخيص  غري  من  فيه 

بالقواعد  يخل  جامعي  نشاط  أي  يف  واإلشرتاك  فيها، 

التنظيمية يف الجامعة".

وقد عملت هذه املادة أيضاً عىل منح السلطة التقديرية 

أو  ملنح  أُسس  أي  توضيح  دون  الجامعية  لإلدارة  املطلقة 

حجب الرتاخيص الالزمة حسب األنظمة إلقامة التنظيامت 

واألنشطة الجامعية.

وتخالف هذه املادة عدداً من النصوص الترشيعية املحلية 

يف  ونرشها  عليها  األردن  صادق  دولية  مواثيق  يف  وبنوداً 

الجريدة الرسمية مام يعني التزامه بها تعاقديا أمام مجلس 

حقوق اإلنسان، ومنها:

عىل  تنص  والتي  األردين،  الدستور  من   )1/16(  .1

االجتامع ضمن حدود  »لألردنيني حق  ييل:  ما 

القانون«.

املادة )21( من العهد الخاص بالحقوق املدنية    .2

السلمي  التجمع  يف  الحق  »يكون  والسياسية 
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القيود عىل  أن يوضع من  به وال يجوز  معرتفاً 

طبقاً  تفرض  التي  تلك  إال  الحق  هذا  مامرسة 

مجتمع  يف  رضورية،  تدابرياً  وتشكل  للقانون 

السالمة  أو  القومي  األمن  لصيانة  دميقراطي، 

العامة أو النظام العام أو حامية الصحة العامة 

اآلخرين  حقوق  حامية  أو  العامة  اآلداب  أو 

وحرياتهم«.

الدستوري قد ضمن  النص  بناًء عىل ما تم ذكره نجد أن 

حق التعبري ومن منطق األمور أن ضامن حق التعبري عن 

الرأي ال يقبل تعليق هذا الحق عىل إجازة هذه الجهة أو 

تلك وإعطائها كامل السلطة التقديرية دون معايري واضحة 

لإلجازة واملنع، بل يجب أن يكون املنع يف حاالت محددة 

حرصاً يف القانون أو يف النص التنظيمي.

2. حرية املشاركة السياسية للطلبة داخل الجامعات

بينت نتائج الدراسة أن مستوى حرية املشاركة السياسية 

حيث  ملحوظ  بشكل  متدنية  الجامعات  داخل  للطالب 

أفاد )35.0%( من املستجيبني للدراسة أن مستوى حرية 

جداً  ضعيف  الجامعات  يف  للطالب  السياسية  املشاركة 

ومقيد بشكل كبري كام يبني الشكل )3(.

تقييد  عىل  تعمل  التي  الجهة  عن  املدافعني  سؤال  وعند 

حرية املشاركة السياسية داخل الجامعات أفاد )%56.34 ( 

من املدافعني كام يبني الجدول )1( بأن إدارات الجامعات 

ممثلة مبوظفي عامدات شؤون الطلبة هم الذين يقيدون 

القوانني  هو  ذلك  ومعزى  الطالب  عىل  الحرية  هذه 

واألنظمة الجامعية التي تحكم عمل الطالب ونشاطاتهم، 

عن  للمسؤولني  واألنظمة  القوانني  هذه  أعطت  فقد 

نشاط  أي  لتفصيل  واسعة  مساحة  الطالبية  النشاطات 

دون  الجامعية  اإلدارة  تطلبه  الذي  املقاس  عىل  جامعي 

مراعاة االحتياجات التنموية والفكرية للطالب.

والتعليامت  البنود  تفاسري  أتاحت  فقد  آخر  جانب  ومن 

طاليب  نشاط  أي  منع  بتربير  لإلدارات  الحق  الجامعية 

أنظمة   – القانونية  املواد  من  مجموعة  إىل  مستندة 

التأديب الجامعية - وإذا نّفذ النشاط يتم تربير العقوبة 

ومجالس  التحقيق  لجان  أمام  وميثلون  املشاركني  بحق 

الضبط الجامعية، ففي أغلب الجامعات يوجد يف األنظمة 

التأديبية للطالب نصوص تعاقب عىل العمل السيايس يف 

السيايس  العمل  الجامعات وتجرمه حتى أن بعضها ربط 

عليهام  وفرض  املرشوعة  غري  والتنظيامت  بالتجمعات 

ذات العقاب، ومن األسباب أيضاً عىل التضييق عىل هذه 

العينة  أفراد  اليها  أشار  التي  األمنية  العقلية  هو  الحرية 

الجامعات وخاصة  الدراسة لبعض موظفي  املستهدفة يف 

عامدات شؤون الطلبة الذين ينظرون للعمل السيايس يف 

وجود  لجوهر  ومعارض  للنظام  مخالف  بأنه  الجامعات 

الجامعات كمؤسسات تعليمية وحسب.

الشكل )3(: مستوى حرية املشاركة السياسية للطلبة داخل الجامعات
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طرق  عدة  خالل  من  يكون  التقييد  أن  املدافعون  وبنّي 

منها توجيه عقوبات للطلبة بسبب مشاركاتهم السياسية 

أو بتخويف الطالب من العمل السيايس من قبل موظفي 

عامدات شؤون الطلبة، كام يبني الجدول )2(.

أما فيام يتعلق بالنصوص املقيدة لحرية املشاركة السياسية 

للطالب داخل الجامعات وما يقابلها من نصوص يف القوانني 

األردنية واالتفاقيات الدولية املصادق عليها األردن، فنصت 

األردنية رصاحة  الجامعات  الطالبية يف عدد من  األنظمة 

داخلها بصورة عرفية  السياسية  لألفكار  الرتويج  منع  عىل 

ودون أي استثناءات، حيث تم ربط الرتويج للفكر السيايس 

ضمن هذه األنظمة بالرتويج لألفكار الطائفية واالقليمية 

بصورة تخالف حس املنطق التنموي البسيط، وتنتهك أحد 

واملواثيق  األردين  الدستور  كفلها  التي  األساسية  الحقوق 

بها  والتزم  األردن  عليها  صادق  التي  واالقليمية  الدولية 

بشكل تعاقدي.

تأديب  نظام  من  )3/و(  املادة  نصت  املثال  سبيل  فعىل 

الطلبة املدنيني يف جامعة مؤتة عىل ما ييل:

الطالب  تعرض  تأديبية  مخالفات  التالية  األفعال  »تعترب 

للعقوبات املنصوص عليها يف هذا النظام:

و( الدعوة ألفكار سياسية أو طائفية أو إقليمية أو الرتويج 

لها داخل الحرم الجامعي«.

يف  الطالب  تأديب  نظام  من  )3/و(  املادة  ونصت  كام 

الجامعة الهاشمية يف البند )و( ضمن األفعال التي توجب 

العقوبات عىل ما ييل:

املساس  أو  وفعالً،  قوالً  الوطنية  الوحدة  إىل  »اإلساءة 

الحزيب  والعمل  التنظيم  إىل  الدعوة  أو  البلد،  مبعتقدات 

أو  إقليمية  أو  أفكار سياسية  إىل  أو  الجامعة،  داخل حرم 

الرتويج لها«.

الجامعية  األنظمة  وضعت  ذكره،  سبق  ما  إىل  وباإلضافة 

املزيد من القيود عىل املشاركة السياسية داخل الجامعات 

حيث  الطالبية،  باألندية  الخاصة  التعليامت  خالل  من 

وردت العديد من النصوص التي متنع االشتغال بأي نشاط 

أو عمل يتعلق باألمور السياسية رصاحة، ومنها ما ييل:

يف  الطالبية  والجمعيات  األندية  تعليامت  من   )5( املادة 

جدول )1(: الجهات التي تعمل عىل تقييد حرية املشاركة السياسية للطالب

النسبةالجهة

56.34 %إدارة الجامعة

21.33 %الطالب أنفسهم

18.78 %األجهزة األمنية

3.55 %الهيئة التدريسية

جدول )2(: كيفية تقييد الحرية السياسية يف الجامعات األردنية

النسبةكيفية تقييد حرية املشاركة السياسية

3 %ضغوطات أمنية

بعدم  تعهد  توقيع  عىل  املكرمة  طلبة  اجبار 

املشاركة السياسية

% 1

1 %ضغوط من قبل الهيئة التدريسية

2 %عدم وجود اتحاد طلبة

2 %عمل العامدة تحالفات مع التقسيامت العشائرية

مشاركتهم  بسبب  للطلبة  عقوبات  توجيه 

السياسية

% 17

17 %تخويف الطالب من املشاركة السياسية

25 %تقييد حريات الطلبة بشكل عام

13 %عدم وجود انشطة تدعم العمل السيايس

5 %منع املشاركة الحزبية

5 %منع التجمعات داخل الجامعات

3 %القوانني واالنظمة الجامعية

2 %انتامءات الطلبة وتعصباتهم العشائرية

4 %قلة وعي الطلبة حول حقوقهم
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جامعة مؤتة الجناح املدين، املادة )5( من تعليامت األندية 

من   )7( املادة  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  يف  الطالبية 

التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف  الطالبية  األندية  تعليامت 

الجامعة  يف  الطالبية  األندية  تعليامت  من   )5( املادة 

يف  الطالبية  األندية  تعليامت  من   )5( املادة  األردنية، 

الجمعيات  تعليامت  من   )5( املادة  الهاشمية،  الجامعة 

الطالبية يف جامعة الزيتونة.

نص املادة: يف جميع التعليامت السابقة »ال يجوز لألندية 

أو  الطائفية  أو  السياسية  باألمور  االشتغال  الطالبية 

اإلقليمية«.

مامرسة  من  الطالبية  والجمعيات  األندية  متنع  املواد  هذه 

الحقوق  مراعاة  ودون  عرفية  بصورة  السيايس  العمل 

الدستورية للطالب كمواطنني، باإلضافة لوضع العمل السيايس 

يف خانة واحدة مع األعامل الطائفية واإلقليمية والجهوية.

يسمح  نص  أي  عىل  العثور  يتم  مل  الجامعات  بعض  ويف 

رصاحة بالعمل السيايس أو الحزيب داخل الجامعة، وهو 

ما يوحي بشكل غري مبارش بأن هذا العمل وإن مل يكن 

إذا  أنه  يقتيض  األمور  منطق  أن  حيث  رصاحًة،  ممنوعاً 

بد  فال  مسموحاً  الجامعة  داخل  السيايس  العمل  كان 

أدائه،  العمل وتبنّي كيفية  تنظم هذا  من وجود نصوص 

إىل  بالرضورة  يؤدي  النصوص  هذه  غياب  فإن  وبالتايل 

السيايس والحزيب بل وإىل منعه أيضاً، فأي  العمل  تقييد 

الغطاء  يجد  لن  الجامعي  الحرم  داخل  سيايس  عمل 

القانوين له، وبالتايل ميكن وبكل سهولة اعتباره عمالً غري 

مرشوع.

املادة  تنص  مسبقاً،  ذكرها  تم  التي  القيود  إىل  وباإلضافة 

)2( من التعهد الذي يقدمه الطلبة املبتعثني للدراسة عىل 

من   )2( والبند  الجيش«،  »مكرمة  املسلحة  القوات  نفقة 

العقد الخاص بهم عىل إنهاء بعثتهم »إذا انتمى الطالب 

إىل أي حزب أو قام بأي نشاط سيايس ال يتفق ومصلحة 

من  تقرير  مبوجب  ذلك  ويثبت  العليا  وسياستها  اململكة 

الجهات األمنية أو الجامعة أو الكلية املبعوث اليها«.

ونجد أن املواد سابقة الذكر تخالف املواد التالية:

يف  الحق  »لألردنيني  تنص:  الدستور  من   )2/16( املادة 

عىل  السياسية  واألحزاب  والنقابات  الجمعيات  تأليف 

أن تكون غايتها مرشوعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال 

تخالف أحكام الدستور«.

أما املادة )22( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

تكوين  حرية  يف  حق  فرد  »لكل  عىل:  فتنص  والسياسية 

النقابات  إنشاء  حق  ذلك  يف  مبا  آخرين،  مع  الجمعيات 

واإلنضامم إليها من أجل حامية مصالحه«.

ال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال 

القانون وتشكل تدابري رضورية، يف  التي ينص عليها  تلك 

مجتمع دميقراطي، حامية األمن القومي أو السالمة العامة 

أو النظام العام أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة 

أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم، وال تحول هذه املادة 

دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الرشطة لقيود 

قانونية عىل مامرسة هذا الحق، كام أنه ليس يف هذه املادة 

العمل  إتفاقية منظمة  للدول األطراف يف  أي حكم يجيز 

الدولية املعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحامية 

أو  تدابري ترشيعية من شأنها،  اتخاذ  النقايب  التنظيم  حق 

بالضامنات  تخل  أن  شأنها  من  بطريقة  القانون  تطبيق 

املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.
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تنص  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   )1/20( املادة 

عىل: »لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات 

والجامعات السلمية«.

»ال  تنص عىل:  السياسية  األحزاب  قانون  )19( من  املادة 

أو  محاسبته  أو  مساءلته  أو  مواطن  ألي  التعرض  يجوز 

انتامئه  بسبب  القانونية  أو  الدستورية  بحقوقه  املساس 

الحزيب ويعاقب كل من يخالف ذلك«.

يف  بهم  املتعلقة  القرارات  صنع  يف  الطالب  مشاركة   .4

الجامعات

الجامعات  يف  القرارات  صنع  بعملية  الطالب  إرشاك  إن 

عن  يعرب  بشؤونهم  مبارش  بشكل  املتعلقة  تلك  وخاصة 

الطالب  الدميقراطية والشفافية ويعطي  مستوى عاٍل من 

حافزاً كبرياً لإلهتامم واإلخالص لجامعاتهم، فإرشاك الشباب 

بصياغة أنظمة انتخابية إلتحادات الطلبة واألندية الطالبية 

من شأنه تعزيز ثقة الطالب بإدارات الجامعات وعامدات 

التأديبية  باللجان  الطالب  إرشاك  أن  كام  الطلبة  شؤون 

من خالل ممثلني عنهم يسهم يف زيادة مستوى الشفافية 

لعمل هذه اللجان ويخلق نوع من الشعور باإلرتياح من 

قبل الطالب.

إال أن السائد يف الجامعات األردنية غياب إرشاك الطالب 

يف عملية صنع القرارات املتعلقة بهم فقد بينت الدراسة 

أن )21.3%( من املستجيبني للدراسة أفادوا بعدم وجود 

أي نوع من املشاركة الطالبية يف عملية صنع القرار، كام 

يبني الشكل )4(.

املدافعون ومؤسسات املجتمع املدين واألحزاب السياسية

1. املدافعون وعالقتهم مبؤسسات املجتمع املدين

إن ملؤسسات املجتمع املدين دور تنموي كبري يف كافة نواحي 

والحقوقية  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  الحياة 

تعمل  املدين  املجتمع  مؤسسات  من  والعديد  والثقافية، 

عىل دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مختلف أنحاء 

العامل وتعمل هذه املؤسسات عىل بناء قدرات املدافعني 

حقوق  عن  بالدفاع  للقيام  الالزمة  باملهارات  ومتكينهم 

اإلنسان كام تعمل هذه املؤسسات عىل توفري غطاء قانوين 

للمدافعني لحاميتهم من أية إنتهاكات وضغوطات ميكن أن 

يتعرضوا لها، وكثرية هي مؤسسات املجتمع املدين يف األردن 

الحقوقية  والتوعية  اإلنسان  حقوق  بقضايا  تعمل  التي 

والقانونية ألفراد املجتمع لكن قلة هذه املؤسسات التي 

تعمل عىل دعم املدافعني وحاميتهم مبظلة قانونيةتسبب 

وجود  دون  املدافع  لها  يتعرض  وضغوطات  إنتهاكات  يف 

أي حامية.

عن  الدفاع  مجال  يف  تعمل  التي  املؤسسات  ولقلة 

ما  أن  الدراسة  خالل  من  تبني  فقد  اإلنسان  حقوق 

الشكل )4(: مستوى مشاركة الطلبة يف عملية صنع القرار داخل الجامعات
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عالقات  أية  لهم  ليس  املدافعني  من   )%  55.8( نسبته 

الدفاع عن حقوق  تعمل يف  مع مؤسسات مجتمع مدين 

اإلنسان وهذا دليل عىل عدم تركيز املؤسسات عىل هذا 

الجانب، أما )44.2 %( فلهم عالقة.

املدافعني  أرتباط  أن  العينة  من   )%  84.3( أعرب  كام 

مبؤسسات املجتمع املدين يعطيهم أفضلية ونقاط قوة أثناء 

تأديتهم أعاملهم ونشاطاتهم املتعلقة بالدفاع عن حقوق 

أن  )15.7 %( منهم محايدين ملسألة  بينام كان  اإلنسان، 

يف  أفضلية  تعطيهم  مدين  مجتمع  مبؤسسات  ارتباطهم 

عملهم من عدمه.

املطلوب من مؤسسات  الدور  املدافعني عن  وعند سؤال 

العينة  أفادت  الجامعات  داخل  لدعمهم  املدين  املجتمع 

حسب الجدول )3(.

2. املدافعون واألحزاب السياسية

املبادئ  من  واسعاً  حيزاً  تأخذ  اإلنسان  حقوق  قضايا  إن 

يف  السياسية  األحزاب  بها  تنادي  التي  والشعارات  والقيم 

األردن سواًء بصورة مبارشة أو غري مبارشة فالحزب الذي 

يدعو للدميقراطية والتعددية السياسية فإن برنامجه يصب 

بحقوق  ينادي  الذي  والحزب  اإلنسان،  حقوق  قضايا  يف 

األفراد بالعمل والتملك والتعليم وحرية التعبري عن الرأي 

أيضاً هو حزب ينادي بحقوق اإلنسان، كام أن هنالك أحزاباً 

فجميعها  غريها،  من  أكرب  بشكل  املرأة  حقوق  عىل  تركز 

تصب بشكل أو بآخر بقضايا حقوق اإلنسان سواء الحقوق 

ميكن  وال  أواملدنية،  أواالجتامعية  أواالقتصادية  السياسية 

كان  حزب  أي  برنامج  عن  اإلنسان  حقوق  قضايا  إبعاد 

مهام كان توجهه سواء كانت أحزاب قومية أم إسالمية أم 

برامجها  تنادي يف  أم سواها فجميعها  يسارية  أم  ليربالية 

لتطبيق حقوق اإلنسان.

أفاد )60( مدافعاً من املستجيبني للدراسة أن ليس لألحزاب 

الدفاع عن  إيجايب يف  الحايل أي دور  الوقت  السياسية يف 

يف  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  ودعم  اإلنسان  حقوق 

السبب يف  أن  منهم  مدافعاً   )43( أعرب  وقد  الجامعات، 

النواحي  بشتى  األردن  يف  األحزاب  دور  ضعف  هو  ذلك 

وخصوصاً يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، بينام أعترب 

)11( مدافعاً أن األحزاب السياسية مجرد مصالح شخصية 

تجارب  مدافعني  لثالثة  وكان  لها،  املنتسبني  بغري  تهتم  ال 

حقوق  عن  للدفاع  املحاولة  يف  األحزاب  مع  شخصية 

أية نتيجة حققتها األحزاب يف  اإلنسان إال أنهم مل يجدوا 

هذا املجال، ومدافعاًن أثنان اعتربوا أن األحزاب يف األردن 

واحد  ومدافع  فقط،  السياسية  األمور  يف  دورها  ينحرص 

السبب هو عدم وجود مكاتب لألحزاب داخل  بأن  أشار 

الجامعات األردنية.

جدول )3(: الدور املطلوب من مؤسسات املجتمع املدين

النسبةالدور

12.92 %التوسع يف النشاطات داخل الجامعات

24.71 %دعم ومؤازرة املدافعني

12.39 %تدريب املدافعني

15.73 %عمل غطاء قانوين للمدافعني

19.10 %دعم مادي

7.30 %زيادة وعي الطالب حول حقوق االنسان

4.49 %توحيد الجهود

1.12 %عمل مكاتب للمدافعني داخل الجامعات

2.24 %تنظيم عمل املدافعني وتوزيع ادوار العمل
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األحزاب  أن دور  املستجيبني  من  )111( مدافعاً  أفاد  كام 

السياسية يف دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الجامعات 

هو دور قليل ومحدود، وأعاد )20( مدافعاً السبب يف ذلك 

إىل عدم اهتامم األحزاب السياسية يف قضايا حقوق اإلنسان 

يف الجامعات، بينام )6( مدافعني أفادوا بأن األحزاب تنادي 

بحقوق اإلنسان لكن بشكل ضعيف، و )6( مدافعني قالوا 

الدولة لها هو  بأن تعدد مفاهيم وقيم األحزاب ومراقبة 

سبب قلة دعمها للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وبعضهم 

أشار لكون األحزاب مجرد مصالح شخصية.

ويف املقابل أشار )18( مدافعاً أن لألحزاب السياسية دورا 

كبريا يف دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الجامعات 

األحزاب  اهتامم  هو  ذلك  يف  السبب  أن  وبينوا  األردنية 

القدرة  لديها  وأن  اإلنسان  حقوق  قضايا  يف  كبري  بشكل 

املالية لتمويل املدافعني كام اعتربوا أن األحزاب هم قادة 

للفكر.

األحزاب  من  املطلوب  هو  ما  املدافعني  سؤال  وعند 

املطلوب من األحزاب  أن  أفاد )104( مدافعاً  السياسية، 

اإلنتهاكات  حول  التأييد  وكسب  الناس  وعي  زيادة  هو 

والعمل  حقوقهم  يف  الجامعات  طالب  لها  يتعرض  التي 

هذه  من  للتخلص  املعنية  الجهات  تأييد  كسب  عىل 

اإلنتهاكات، كام قال )50( مدافعاً أن عىل األحزاب تقديم 

التحديات  بحل  للمساهمة  للمدافعني  املايل  الدعم 

االقتصادية التي يواجهها املدافعون، و )43( منهم قال أن 

عىل األحزاب تقديم الدعم املعنوي للمدافعني وذلك أقل 

ما ميكن أن تفعله األحزاب السياسية للمدافعني والدعم 

املدافعون  بها  ينادي  التي  املبادئ  بتبني  يكون  املعنوي 

وتسليط الضوء خالل فعالياتهم عىل عمل املدافعني عن 

حقوق اإلنسان.

 3. عالقة املدافعني فيام بينهم

العامل  يف  اإلنسان  عن حقوق  املدافعني  عىل  التعرف  يتم 

من خالل األعامل التي يقومون بها يف الدفاع عن الحقوق 

عن  املدافع  يكون  أن  فيمكن  مهنهم،  خالل  من  وليس 

أو  أو مدرساً  أو طبيباً  أو مهندساً  حقوق اإلنسان محامياً 

طالباً كام ميكن أن يكون ِحرفياً أو عامالً يف أي مجال كان، 

مدافعني  يكونوا  أن  ذكرهم وغريهم ميكن  تم  ما  فجميع 

عن حقوق اإلنسان.

بينهم  التعاون  عالقات  وتوطيد  املدافعني  بني  والتشبيك 

اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  يف  أعاملهم  تطوير  شأنه  من 

الحال  كذلك  الدفاع،  يف  أعاملهم  وثقل  كفاءاتهم  وزيادة 

لدى املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الجامعات فتوحدهم 

شأنه  من  بينهم  التعاونية  العالقات  وزيادة  العمل  يف 

ودفاعهم  تأثريهم  وزيادة  العمل  يف  أكرب  هالة  إعطاؤهم 

عن اإلنتهاكات التي يتعرض لها الطالب يف شتى الجامعات.

يف  املدافعني  بني  السائد  الواقع  أن  الدراسة  بينت  لكن 

بينهم  العالقات  األردنية هو عدم وجود هذه  الجامعات 

بشكل كاٍف، حيث أفاد )121( مدافعاً من املستجيبني بعدم 

الشكل )5(: املطلوب من األحزاب السياسية
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الجامعات  يف  املدافعني  وبني  بينهم  عمل  عالقات  وجود 

عمل  عالقات  بوجود  أفادوا  مدافعاً   )76( بينام  األخرى، 

بينهم وبني املدافعني يف جامعات أخرى.

وأعرب )167( مدافعاً من املستجيبني أن تشبيك املدافعني 

مع بعضهم البعض وبناء عالقات عمل وتعاون بينهم من 

عن حقوق  الدفاع  يف  العمل  مستوى  من  التحسني  شأنه 

اإلنسان بشكل أكيد، فقد أعرب )56( مدافعاً أن عالقات 

العمل بني املدافعني تفيد يف تبادل الخربات بينهم وتطوير 

مستواهم العميل، كام أعرب )40( منهم أن التشبيك يزيد 

من قوة املدافعني يف كسب التأييد لقضاياهم ويزيد من 

ثقل النشاطات التي يعملون عىل تنفيذها، و )23( مدافعاً 

وبالتايل  اآلراء  تعدد  يف  يسهم  املدافعني  تشارك  أن  قالوا 

أن  اعترب )20( مدافعاً  األنسب، فيام  الحلول  إىل  الوصول 

التواصل الفعال بني املدافعني يعمل عىل تحفيزهم للعمل 

والوصول إىل أكرب كم من اإلنتهاكات الحاصلة يف الجامعات.

ومن خالل املؤمتر الذي عقدته شبكة "دفاع" لعرض نتائج 

التقرير فقد تم عمل جلسات نقاشية للمشاركني وكانت 

أن  يجب  التي  الحريات  أهم  حول  الجلسات  مخرجات 

يتمتع بها طالب الجامعات وأبرز املحددات لتلك الحريات 

عىل النحو التايل:

أهم الحريات التي يجب أن يتمتع بها الطالب:

1. حرية التعبري عن الرأي.

يف  األحزاب  دور  وتفعيل  السياسية  املشاركة  حرية   .2

الجامعات.

3. حرية اختيار التخصص الجامعي.

طلبة  اتحادات   ( الطالبية  لالنتخابات  الرتشح  حرية   .4

وأندية طالبية(.

5. حرية املشاركة يف األنشطة الالمنهجية.

6. حق الطالب يف التعليم املجاين.

انتهاك من قبل أعضاء  الطلبة يف حالة  7. ضامن لحقوق 

الهيئة التدريسية.

أبرز املحددات التي تواجه هذه الحريات:

1. القوانني واالنظمة الجامعية التي تقف بوجه الطالب.

2. توغل القبضة األمنية داخل الجامعات.

3. جهل بعض الطلبة يف حقوقهم وحرياتهم .

لالنتخابات  الرتشح  لحق  قانونية  محددات  وجود   .4

الطالبية.

5. احتكار النشاطات الالمنهجية من قبل بعض الطالب.

6. املفهوم السلبي والخاطئ للعشائرية من قبل عدد كبري 

من الطالب.

7. تفيش ظاهرة الواسطة واملحسوبية يف الجامعات.

8. غياب الرقابة عن أعضاء الهيئة التدريسية والية عملهم 

وتعيينهم.

9. أسس قبول الطلبة الغري عادلة يف بعض األحيان.

10. الرتهل اإلداري واملزاجية يف التعامل من قبل موظفي 

الجامعات.
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الباب الثالث
التحديات التي يواجهها المدافعون 

في الجامعات األردنية
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1. وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الجامعات األردنية

لغايات التعرف عىل وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 

الجامعات األردنية أعدت شبكة الشباب األردنيني املدافعني 

التي  التحديات  حول  دراسة  )دفاع(  اإلنسان  حقوق  عن 

أنهم  وتبني  كمدافعني  بعملهم  قيامهم  خالل  يواجهونها 

اجتامعية  تحديات  بني  تنوعت  عدة  تحديات  يواجهون 

واقتصادية وسياسية وأمنية.

1.1. مجال النشاط الذي يقوم به املدافعني

بينت الدراسة أن )50( طالبا من العينة مهتمون بالدفاع 

عن حقوق الطالب بشكل خاص وأن )42( طالبا مهتمون 

طالبا   )33( وأن  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع 

مهتمون بشكل أكرب بنرش ثقافة حقوق اإلنسان للتوصل إىل 

عدد أكرب من املدافعني عن حقوق اإلنسان وتبني أن شخص 

واحد فقط منهم مهتم بالدفاع عن حقوق الالجئني وشخص 

واحد فقط مهتم بالدفاع عن ضحايا العنف األرسي بينام 

بلغ عدد املهتمني بالدفاع عن حقوق املرأة )9( أشخاص.

معها  ينشط  التي  الجهة   .1.2

حقوق  عن  كمدافعني  الطالب 

اإلنسان

يقومون  أنهم  مدافعاً   )77( أفاد 

حقوق  عن  الدفاع  يف  بأعاملهم 

املجتمع  مؤسسات  مع  اإلنسان 

يدل  فإنه  دل  إن  وهذا  املدين 

قانوين  غطاء  وجود  أهمية  عىل 

للمدافعني يساندهم ويدعمهم يف 

يجدونه  الغطاء  وهذا  نشاطاتهم 

لدى مؤسسات املجتمع املدين، كام أفاد )40( مدافعاً أنهم 

الطالبية  الطلبة واألندية  إتحادات  ميارسون نشاطاتهم مع 

حيث أن العمل مع هذه الجهات يشعرهم بنوع من الدعم 

تحميهم  لجهات  املدافعني  حاجة  الواضح  ومن  والحامية، 

وتعينهم أثناء عملهم يف الدفاع عن الحقوق، كام أفاد )18( 

مدافعاً أنهم يقومون بالدفاع عن الحقوق بشكل فردي أو مع 

مجموعة من زمالئهم املدافعني دون اشرتاكهم تحت مظلة 

قانونية أو مع جهة بحد عينها، وكان الدفاع عن الحقوق عن 

طريق مواقع التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم ينشط به 

)6( أشخاص فقط من العينة املختارة للدراسة.

عن  بالدفاع  يقومون  الطالب  تجعل  التي  األسباب   .1.3

حقوق اإلنسان

بينت الدراسة أن )69( مدافعاً قالوا أنهم يدافعون عن حقوق 

الفكرة  اإلنسان ورضورة نرش  بفكرة حقوق  اإلنسان إلميانهم 

وزيادة وعي الناس حول حقوقهم، وقال )30( منهم أن سبب 

كونهم مدافعني هو الظلم وسلب الحقوق الحاصل خصوصاً يف 

الجامعات، وقال )4( منهم أن السبب هو وازع ديني وأن األديان 

الساموية جميعها تحفظ حقوق اإلنسان وتويص باحرتامها.

الشكل )1(: الجهة التي ينشط معها الطالب كمدافعني عن حقوق اإلنسان
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أوالً: التحديات التي تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان 

يف الجامعات األردنية

بأرسه  العامل  يف  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  يواجه 

هذه  وتتنوع  أعاملهم  تعيق  التي  التحديات  من  العديد 

املعيقات والتحديات بني اجتامعية تكمن يف نظرة املجتمع 

لهم واالستهزاء بأفكارهم وترصفاتهم، وتحديات اقتصادية 

تتمثل بعدم حصولهم عىل الدعم الالزم للقيام بالنشاطات 

وأمنية  سياسية  وتحديات  الحقوق،  عن  بالدفاع  املتعلقة 

كالتعرض لالعتقال واملحاكامت غري العادية وتدخالت من 

عن  بالدفاع  قيامهم  أثناء  تعيقهم  مختلفة  سياسية  قوى 

قضايا  نحو  لتوجيههم  عليهم  الضغوط  وتحاول  الحقوق 

معينة دون األخرى.

عن  جزءا  الدراسة  لهذه  املعدة  االستامرة  وتضمنت 

وكان  الجامعات  يف  املدافعون  يواجهها  التي  التحديات 

أهمها ما ييل:

1. التحديات االجتامعية

1.1. درجة تقبل املجتمع الجامعي لشخصية املدافعني

أفاد )49( شخصاً أي ما نسبته )24.9 %( من عينة الدراسة 

واألفكار  لشخصياتهم  الجامعي  املجتمع  تقبل  درجة  أن 

واملبادئ التي يعملون عليها هي درجة كبرية، يف حني أن 

الجامعي  الجتمع  تقبل  أن درجة  قال  منهم  )57( شخصاً 

الرقم ما نسبته )28.9 %(  لهم هي درجة ضعيفة وهذا 

من عينة الدراسة، و )85( مدافعاً أي ما نسبته )43.1 %( 

يف  مقبولة  درجة  لهم هي  املجتمع  تقبل  درجة  أن  قالوا 

حني أن )6( أشخاص )3.1 %( قالوا ال يوجد تقبل نهائياً، 

الجامعي  املجتمع  تقبل  درجات   )2( رقم  الشكل  ويبني 

األردين  املجتمع  وعي  قلة  عىل  يدل  وهذا  للمدافعني، 

تم  الدراسة  بأن  الدفاع عنها علامً  أهمية  لحقوقه ومدى 

اجراؤها يف الجامعات األردنية أي يف رصوح علمية وثقافية 

عالية املستوى.

1.2. الجهات التي يتعرض من قبلها املدافعون للضغوطات

بينت الدراسة أن 49.2% من املدافعني تواجههم ضغوطات 

وعقبات من قبل املجتمع الجامعي خالل عملهم بالدفاع 

هذه  بأن  مدافعاً   )25( أفاد  حيث  اإلنسان  حقوق  عن 

الضغوطات يتعرضون لها من قبل املجتمع الطاليب نفسه 

بينام أفاد )17( مدافعاً أن هذه الضغوطات مصدرها من 

ممثلة  الطلبة  شؤون  عامدات  ومن  الجامعات  إدارات 

يف  التأديبية  واألنظمة  التعليامت  أعطت  حيث  مبوظفيها 

الطلبة واإلدارات تربير أي  الحق لعميد شؤون  الجامعات 

نشاط داخل الجامعة أنه نشاط مخالف للقوانني واألنظمة 

وبالتايل التحقيق مع الطالب وتوجيه عقوبات لهم ويعزى 

السبب يف ذلك إىل سهولة التالعب بتفاسري األنظمة التأديبية 

وعدم تحديدها ملا هو مسموح وما هو ممنوع وملخالفتها 

بنود اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، وأفاد )7( 

مدافعني أنهم يتعرضون ملضايقات من قبل األمن الجامعي، 

الشكل )2(: درجة تقبل املجتمع الجامعي لشخصية املدافعني
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قبلها  من  يتعرض  التي  الجهات  يبني   )3( رقم  والشكل 

املدافعني للضغوطات.

مع  الجامعة  ورئاسة  الطلبة  شؤون  عامدة  تعاون   .1.3

الطالب املدافعني عن حقوق اإلنسان

ال شك بأن تعاون موظفي عامدة شؤون الطلبة وموظفي رئاسة 

الجامعة من عدمه له األثر الكبري يف مدى متكني املدافعني من 

القيام بأعاملهم يف الدفاع عن حقوق الطالب ذلك أن عامدة 

وهي  الطالب،  قضايا  عن  املسؤولة  الجهة  الطلبة هي  شؤون 

الجهة  للطالب وهي  والتأديبية  التحقيقية  اللجان  تشكل  من 

املسؤولة عن النشاطات الطالبية وتنظيمها، وبينت الدراسة أن 

)83( شخصاً )42.2 %(من املدافعني أفادوا بأن تعاون عامدات 

شؤون الطلبة معهم ضعيف بينام أفاد )17( شخصاً )8.6 %( 

قدر  حني  يف  ممتاز،  الطلبة  شؤون  عامدات  تعاون  أن  منهم 

)42( شخصاً )21.3 %( منهم أن مستوى التعاون جيد، و )55( 

قبل  من  التعاون  مستوى  بأن  قالوا  منهم   )%  27.9( شخصاً 

العامدت متوسط، وهذه النتائج تبني ضعف موظفني عامدات 

الطالبية وعدم وجود تعاون  الحقوق  الطلبة يف مجال  شؤون 

من قبلهم مع الطالب املدافعني عن 

حقوق اإلنسان وبالتايل فهم بحاجة 

إىل تأهيل أعىل يف هذا املجال وزيادة 

املحافظة  أهمية  حول  توعيتهم 

مع  والتعاون  الطالب  حقوق  عىل 

والفعاليات  النشاطات  يف  املدافعني 

والدفاع  الطالب  بحقوق  املتعلقة 

عنها.

لعدم  إضافة  الدراسة  بينت  كام 

بأن  املوظفني  قبل  من  التعاون 

الدراسة  عينة  من  مدافعاً   )15(

قبل  من  مضايقات  يواجهون 

الجامعة بشكل  الطلبة وموظفي  موظفي عامدة شؤون 

يواجهون  أنهم  منهم  شخصاً   )114( أفاد  بينام  كبري، 

مضايقات من قبل املوظفني بدرجة قليلة كام أفاد )68( 

شخصاً من عينة الدراسة أنهم ال يواجهون أية مضايقات 

من قبل املوظفني، وتتنوع هذه املضايقات ما بني إعاقة 

إقامة النشاطات وما بني االستهتار بأفكارهم وعدم تقبل 

شخصياتهم.

الشكل )4(: مدى تعاون عامدات شؤون الطلبة مع املدافعني

الشكل )3(: الجهات التي يتعرض من قبلها املدافعون للضغوطات
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1.4. التمييز يف التعامل من قبل الهيئات التدريسية

بينت الدراسة أن هنالك متييزا من قبل الهيئات التدريسية 

يف التعامل مع الطالب املدافعني عن حقوق اإلنسان وتبني 

ومتييزا  إيجابيا  متييزا  نوعني،  إىل  انقسم  التمييز  هذا  أن 

الذين  الطالب  نسبة  أن  الدراسة  خالل  من  وتبني  سلبيا، 

يلقون متييزا ايجايب هي )16.24%( بينام )54.3%( منهم 

يلقون متييزاً سلبياً.

1.5. النشاطات الالمنهجية التي تدعم عمل املدافعني.

أفاد )107( أشخاص من املستجيبني بعدم وجود أنشطة 

المنهجية يف الجامعات تدعم عمل املدافعني عن حقوق 

هذه  بوجود  منهم  شخصاً   )90( أفاد  بينام  اإلنسان 

النشاطات متعلقة  أن هذه  إال  النشاطات يف جامعاتهم 

ببعض األندية الطالبية ومن خالل بعض الفعاليات التي 

تحتاج  النشاطات  هذه  وأن  الطلبة  اتحادات  تقيمها 

إلجراءات معقدة إلقامتها من أخذ املوافقات والتصاريح 

أن  نجد  اإلجابات  لعدد  النظر  وعند  إلقامتها،  الالزمة 

هذه  وجود  بعدم  أفادوا  املستجيبني  نصف  من  أكرث 

عينة  أن  اإلعتبار  بعني  آخذين  جامعاتهم  يف  النشاطات 

هذه الدراسة هم من املدافعني عن حقوق اإلنسان مام 

يعني أنهم عىل مستوى عال من االضطالع عىل نشاطات 

ليس  الذين  الطالب  بعامة  بالنا  فام  وفعالياتها  الجامعة 

ليس  بالتايل  فهم  الجامعات،  يف  تذكر  نشاطات  لهم 

اإلنسان  بحقوق  متعلقة  بنشاطات  معرفة  أية  لديهم 

والدفاع عنها.

الجامعية  والتعليامت  واألنظمة  القوانني  دعم  مدى   .1.6

لعمل املدافعني

القوانني  أن  املستجيبني  من  أشخاص   )10( أفاد 

عملهم  تدعم  الجامعية  والتعليامت  واألنظمة 

أنها  منهم   )77( أفاد  بينام  كبري  بشكل  كمدافعني 

)58( شخصاً  متوسطة يف حني  بدرجة  تدعم عملهم 

منهم قالوا أن درجة دعمها ألعاملهم هي متدنية و 

ال  الجامعية  واألنظمة  القوانني  أن  قالوا  منهم   )51(

نهائياً. كمدافعني  عملهم  تدعم 

الواجب  للحلول  اقرتاحاتهم  عن  سؤالهم  وعند 

عملهم  تدعم  القانونية  األطر  لجعل  إتخاذها 

العدد  اقرتاحات وكان  كمدافعني فقد قدموا )105( 

القوانني  تعديل  حول  يدور  االقرتاحات  من  األكرب 

اإلقرتاح  اختار هذا  فقد  بالطالب  املتعلقة  واألنظمة 

)45( مدافعاً، كام أفاد )29( شخصاً من املستجيبني 

والحقوقية  القانونية  بالتوعية  يكمن  الحل  أن 

معرفة  من  طالب  كل  يتمكن  حتى  للطالب 

قانونية  بطريقة  عليها  الحصول  وكيفية  حقوقه 

له  مبا  ملعرفته  أكرب  بسهولة  العمل  يستطيع  عندها 

زيادة  أن  منهم  شخصاً   )12( أفاد  كام  عليه،  وما 

داخل  الطالب  عمل  عن  املسؤولة  الجهات  وعي 

القوانني  ملشكلة  الحل  من  جزءاً  سيكون  الجامعات 

املقرتحة  الحلول  يبني   )5( رقم  والشكل  واألنظمة، 

واألنظمة  القوانني  مشكلة  لحل  املدافعني  قبل  من 

لعملهم. إعاقتها  ومدى 
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نتائج  لعرض  "دفاع"  شبكة  عقدته  الذي  املؤمتر  وخالل 

للطلبة  نقاشية  جلسات  عمل  تم  فقد  األولية  التقرير 

التحديات  حول  الجلسات  مخرجات  وكانت  املشاركني 

االجتامعية التي يواجهونها يف الجامعات كالتايل:

أبرز التحديات االجتامعية من وجهة نظر املشاركني:

1. التمييز العنرصي بني الطالب.

2. العنف الجامعي.

توفر  عدم  بسبب  االجتامعي  باألمان  الشعور  غياب   .3

فرص عمل مستقبلية.

4. نظرة املجتمع السلبية لبعض التخصصات.

5. عدم عدالة أسس القبول.

الحلول املقرتحة من قبل املشاركني للتحديات االجتامعية:

1. الرقابة عىل أداء الهيئة التدريسية.

2. فرض سيادة القانون.

3. تكثيف النشاطات الالمنهجية.

عمل  بسوق  تحظى  التي  للتخصصات  الطالب  توجيه   .4

بعد التخرج.

املقاعد  أعداد  من  التقليل   .5

املحجوزة للمكرمات واملنح.

6. الرقابة عىل أسس القبول.

2. التحديات االقتصادية

مالياً  الجامعة  دعم  مدى   2.1

لنشاطات املدافعني

أفاد )136( شخصاً من املستجيبني 

أي  نهائياً  تقدم  ال  الجامعة  أن 

الطالب  لنشاطات  مايل  متويل 

والدفاع  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 

لدعم  تحتاج  بها  يقومون  التي  النشاطات  بأن  علامً  عنها 

اللوجستية  الرتتيبات  إجراء  من  للتمكن  األقل  عىل  مايل 

املايل  الدعم  أن  منهم  أفاد )50( شخصاً  بينام  لنشاطاتهم 

يكفي  وال  جداً  قليل  دعم  هو  الجامعة  قبل  من  املقدم 

عينة  )11( شخص فقط من  بينام ذكر  النشاطات  إلقامة 

كبري  بشكل  ماليا  دعام  تقدم  جامعاتهم  أن  الدراسة 

لنشاطاتهم املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان.

2.2 التمويل الخارجي لنشاطات املدافعني

وعند السؤال عن مدى وجود دعم مايل لنشاطات املدافعني 

من خارج الجامعة أفاد )145( شخصاً من املستجيبني أنه ال 

يوجد لديهم أي متويل من خارج الجامعة بينام أفاد )52( 

لنشاطاتهم،  الجامعة  خارج  من  مايل  دعم  بوجود  منهم 

وعند سؤالهم عم مصدر هذا التمويل ذكر )10( أشخاص 

أنهم يحصلون عىل متويل لنشاطاتهم من قبل مؤسسات 

مجتمع مدين ومنظامت دولية تهتم مبجال حقوق اإلنسان 

بينام أفاد )3( أشخاص منهم أن الدعم يحصلوا عليه عن 

الشكل )5(: الحلول املقرتحة من قبل املدافعني لحل مشكلة القوانني واألنظمة الجامعية
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الشكل )6(: مصادر الدعم املايل للطالب من خارج الجامعات

طريق تربعات من بعض الطلبة، ومدافع واحد فقط أفاد 

األحزاب  بعض  قبل  من  مايل  دعم  عىل  يحصلون  أنهم 

السياسية، ومدافع واحد أفاد أن الدعم يحصلوا عليه من 

قبل بعض رجال األعامل.

2.3 مدى تأثري األمور املالية عىل عمل املدافعني

وقلة  املالية  األمور  أن  املستجيبني  من  شخصاً   )70( أفاد 

عملهم  أمام  كبرياً  عائقاً  لهم  تشكل  لنشاطاتهم  التمويل 

كمدافعني كام أفاد )110( أشخاص منهم أن األمور املالية 

تشكل عائقاً لعملهم لكن بدرجة 

متوسطة بينام )17( شخصاً فقط 

تشكل  ال  املالية  األمور  أن  قالوا 

أمام قيامهم بالدفاع  لديهم عائقاً 

عن حقوق اإلنسان يف الجامعات، 

وهذه األرقام تشري ألهمية الدعم 

حيث  املدافعني  لنشاطات  املايل 

أن جزًء كبرياً من نشاطاتهم يحتاج 

إلنفاق املال عىل األقل لتأمني بدل 

نفقات التنقل للمدافعني وتغطية 

بعض التكاليف لألمور اللوجستية.

والعوائق  العقبات  من  للتخلص  املقرتحة  الحلول   .2.4

املالية التي تواجه املدافعني.

الحلول  عن  الدراسة  عينة  من  املدافعني  سؤال  تم 

التي  املالية  العوائق  للتخلص من  يرونها مناسبة  التي 

الذي  الحل  وكان  كمدافعني  عملهم  أثناء  تواجههم 

التعامل  هو  له  املقرتحني  من  عدد  أكرب  عىل  حصل 

الجهات  وهذه  املدافعني  عمل  تدعم  جهات  مع 

بقضايا  املهتمة  املدين  املجتمع  مؤسسات  يف  تتمثل 

قبل  من  االقرتاح  هذا  طرح  تم  وقد  اإلنسان  حقوق 

من   %  33 يقارب  ما  أن  يعني  مام  مدافعاً،   )66(

للمشاكل  األمثل  الحل  هو  هذا  بأن  يرون  العينة 

املدافعني مبؤسسات  ثقة  يدل عىل  األمر  املالية وهذا 

لهم  املايل  الدعم  توفري  من  بإمكانيتها  املدين  املجتمع 

مدافعاً   )34( اقرتح  بينام  مظلتها،  تحت  واحتوائهم 

أن تقوم الجامعة بتخصيص دعم مايل من مخصصات 

حقوق  عن  املدافعني  لعمل  الطلبة  شؤون  عامدة 

يتم عمل جسم  أن  مدافعاً   )12( اقرتح  اإلنسان، كام 

مالية  استثامرات  لديهم  يكون  وأن  للمدافعني  قانوين 

متويل  لديهم  ليكون  مستمر  بشكل  دخل  عليهم  تدر 

الشكل )7(: الحلول املقرتحة للعوائق املالية



38
واقع الحريات السياسية وحقوق اإلنسان في الجامعات األردنية

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

أي جهة،  من  املايل  الدعم  إلنتظار  الحاجة  دون  ذايت 

حكومي  متويل  وجود  اقرتح  فقط  واحد  ومدافع 

الدعم  أن  مدافعني   )6( أفاد  بينام  املدافعني  لعمل 

أنهم  حيث  املادي  الدعم  من  أهم  بنظرهم  املعنوي 

أنهم  إال  مادية  مشاكل  من  بشكل شخيص  يعانون  ال 

العمل بشكل أكرب  ليتمكنوا من  بحاجة لدعم معنوي 

يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.

3. التحديات األمنية والسياسية

3.1. املضايقات األمنية التي تواجه املدافعني

تعد التدخالت من قبل الجهات األمنية بالطالب ونشاطاتهم 

من أكرب اإلنتهاكات التي يتعرض لها الطالب يف حقوقهم 

وهذه التدخالت زادت بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية 

حيث  وحقوقياً،  سياسياً  الناشطني  الطالب  عىل  خصوصاً 

أفاد )45( مدافعاً من املستجيبني أنهم يتعرضون لتدخالت 

خالل  األمنية  الجهات  قبل  من  كبري  بشكل  ومضايقات 

الرقم  هذا  وميثل  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  يف  عملهم 

 )57( أفاد  كام  الدراسة،  عينة  من   )%  22.8( نسبته  ما 

منهم )28.9 %( أنهم يتعرضون لتدخالت ومضايقات من 

قبل الجهات األمنية بشكل متوسط إال أن هذه التدخالت 

باملقابل  نشاطاتهم،  وتعرقل  كمدافعني  عملهم  عىل  تؤثر 

أفاد )95( مدافع )48.3 %( أنهم ال يتعرضون نهائياً ألية 

مضايقات من قبل الجهات األمنية.

أفاد  حيث  أشكال  عدة  بني  املضايقات  هذه  وتنوعت 

أي  أمنية  ومتابعة  ملراقبة  يتعرضون  أنهم  مدافعاً   )12(

أفاد  بأنهم مراقبون بني فرتة وأخرى، كام  أنهم يشعرون 

الجهات  من  ملضايقات  يتعرضون  أنهم  مدافعاً   )12(

بحقوق  املتعلقة  للنشاطات  إقامتهم  خالل  األمنية 

تقوم  األمنية  الجهات  أن  منهم   )6( أفاد  كام  اإلنسان، 

بتنفري أصدقاؤهم وطالب الجامعة منهم، بينام قال )4( 

للمعلومات  الألمنية  الجهات  حجب  أن  املدافعني  من 

مضايقتهم  بهدف  هو  عنهم  القضايا  ببعض  املتعلقة 

وتعطيل عملهم، وكان التهديد الهاتفي للطالب من قبل 

الجهات األمنية له وجوده ضمن املضايقات التي يتعرض 

للتهديد  تعرضوا  أنهم  أفاد)3( منهم  املدافعني حيث  لها 

هاتفياً من قبل بعض الجهات األمنية وكان هذا التهديد 

بهدف دفعهم للتخيل عن متابعة بعض القضايا والدفاع 

وكان  الطالب،  التي تخص عموم  القضايا  عنها وخصوصاً 

من بني املضايقات أيضاً طلب املدافعني من قبل جهات 

املدافعني  من  اثنان  أفادا  حيث  معهم  للتحقيق  أمنية 

معهم  التحقيق  وتم  معينة  جهات  قبل  من  دعوا  أنهم 

ويرى  الطالب  حقوق  عن  الدفاع  يف  نشاطهم  حول 

وتخويفهم  ملضايقتهم  يهدف  التحقيق  أن  املدافعون 

املدافعني  الحقوق، واعترب بعض  الدفاع عن  للرتاجع عن 

املسؤولة  الجهة  قبل  من  تعهد  توقيع  عىل  إجبارهم  أن 

امللكية  املكرمة  نفقة  عىل  العسكريني  أبناء  دراسة  عن 

يتعهدوا به بعدم املشاركة يف األحزاب السياسية هو من 

أهم املضايقات األمنية التي يتعرضون لها.

الشكل )8(: مستوى التعرض للمضايقات األمنية
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3.2. املراقبة األمنية للمدافعني

بينت الدراسة أن ما نسبته )27 %( من املستجيبني 

سواء  األمنية  الجهات  قبل  من  مراقبني  للدراسة 

مدافع   )54( أفاد  حيث  خارجها  أو  الجامعة  داخل 

قبل  من  مراقبون  بأنهم  يشعروا  أنهم  العينة  من 

األمن  رجال  بعض  تتضمن  مختلفة  أمنية  جهات 

الجامعي وتعترب املراقبة إنتهاك صارخ لحق اإلنسان 

يف الحرية حيث أن املراقبة ميكن أن تكون إجراءات 

أمنية تتبع تجاه املجرمني وأصحاب السوابق أو من 

مقارنة  ميكن  فكيف  املجتمع  عىل  خطراً  يشكلوا 

حقوق  عن  املدافعني  باألشخاص  الفئات  هؤالء 

ويخاطرون  بوسعهم  ما  يقدموا  الذين  اإلنسان 

أمتنع  فيام  اآلخرين،  حقوق  عن  للدفاع  بأرواحهم 

كانوا  إذا  فيام  سؤال  عن  اإلجابة  من  مدافعاً   )17(

عدم  هو  امتناعهم  سبب  بأن  ونرى  ال  أم  مراقبني 

لهم  يسمح  الذي  النفيس  باإلستقرار  شعورهم 

)126( مدافع  أفاد  بينام  أسئلة،  األفصاح عن هكذا 

أنهم ال يشعروا بأنهم مراقبني إطالقاً.

3.3. املدافعني واملشاركة السياسية

ال شك يف أن تنشيط الحياة السياسية للطالب هي جزء 

املجتمع ككل  السياسية يف  الحياة  تنشيط  من  مهم جداً 

السيايس  العمل  مستوى  إنحدهر  أحد  عىل  يخفى  وال 

العمل  بأن  الدراسة  وبينت  األردين،  املجتمع  يف  والحزيب 

الجامعات  داخل  ومجرم  محظور  للطالب  السيايس 

حيث ذكر )51( مدافع من املستجيبني أنهم أجربوا عىل 

السياسية  املشاركة  بعدم  به  يلتزمون  تعهد  التوقيع عىل 

التحري  ولدى  الجامعة  داخل  حزب  ألي  اإلنتساب  أو 

مثل  عىل  التوقيع  عىل  الطالب  تجرب  التي  الجهة  حول 

هذا التعهد تبني بأنها الجهات التي توفر دراسة مجانية 

أو متنح مقاعد دراسية للطالب داخل الجامعات وتتمثل 

هذه الجهات باملكرمة امللكية ألبناء العسكريني ومكرمة 

وهنا  أيضاً،  الجامعات  يف  العاملني  وأبناء  املعلمني  أبناء 

املال للضغط عىل  الجهات تستخدم سالح  نجد أن هذه 

السياسية  باملشاركة  وحقهم  حرياتهم  وتقييد  الطالب 

داخل الجامعات.

3.4. املساءلة القانونية للمدافعني

 25.4( نسبته  ما  أي  مدافعاً   )50( أن  الدراسة  بينت 

خالل  قانونية  ملساءلة  تعرضوا  قد  املستجيبني  من   )%

عملهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، بينام أفاد )137( 

ألي  تعرضوا  وأن  لهم  يسبق  مل  أنهم   )%  74.6( منهم 

القانونية وتنوعت هذه املساءالت  نوع من املساءالت 

ما بني اإلعتقال والتحقيق من قبل السلطات القضائية، 

املدافعون  لها  يتعرض  التي  القانونية  للمساءلة  إضافة 

التنبيه  بني  ما  تتنوع  والتي  نفسها  الجامعة  قبل  من 

الوصول للفصل من  واإلنذارات بكافة مستوياتها حتى 

الجامعة.

الشكل )9(: املساءلة القانونية للمدافعني
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ولرفع مستوى الوعي املجتمعي مباهية حقوق االنسان 

واهمية عمل املدافعني عن حقوق االنسان والناشطني 

سياسيا يف مجتمعاتهم فقد عقدت شبكة دفاع 12 جلسة 

اململكة  محافظات  يف  املحلية  للمجتمعات  توعوية 

والناشطني  االنسان  حقوق  عن  املدافعني  عمل  حول 

سياسيا يف الجامعات بشكل خاص ويف املجتمع بشكل 

املجتمع  اهايل  الجلسات  هذه  استهدفت  حيث  عام، 

وناشطني  ومدرسني  وموظفني  وامهات  اباء  من  املحيل 

لتوعيتهم  االجتامعية  الطبقات  كافة  من  اجتامعيا 

عن  املدافعني  واهمية  االنسان  حقوق  ماهية  حول 

عىل  املجتمع  يف  سياسيا  والناشطني  االنسان  حقوق 

لهم  وكيف  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  الصعيد 

مبستوى  للرقي  االنسان  حقوق  اليات  يستخدموا  ان 

يؤثر  مام  املجتمع  ألفراد  املعييش  واملستوى  الحقوق 

الجلسات عىل  هذا  تضمنت  وقد  الجميع،  ايجابا عىل 

التالية: املواضيع 

1. تعريف حقوق االنسان وماهيتها والتطور التاريخي لها.

2. االعالن العاملي لحقوق االنسان.

لحقوق  والدولية  واالقليمية  املحلية  الحامية  اليات   .3

االنسان.

4. تعريف املدافعني عن حقوق االنسان و الية عملهم.

5. السند القانوين لعمل املدافعني عن حقوق االنسان.

6. استعراض بعض انجازات املدافعني عن حقوق االنسان 

يف العامل.

وكانت مخرجات هذه الجلسات عىل النحو التايل:

اهايل  يواجهها  التي  والتخوفات  التحديات  أبرز 

النشاط  او  الحقوقي  العمل  من  املحلية  املجتمعات 

السلمي: السيايس 

عمل  ألي  املصاحبة  االمنية  القبضة  من  التخوف  أ - 

حقوقي او سيايس يف االردن التي من شانها وضع نقطة 

سوداء يف ملف أي شخص ينشط يف العمل الحقوقي او 

السيايس.

بالعمل  االنخراط  من  ابنائهم  عىل  األهايل  خوف  ب - 

خشية  الجامعات  يف  خاصة  السيايس  او  الحقوقي 

عىل  تؤثر  او  دراستهم  من  تحرمهم  لعقوبات  تعرضهم 

مستقبلهم.

ت - تجارب سابقة لعدد من االهايل الذين خاضوا العمل 

فيام  حياتهم  عىل  تأثريه  ومدى  الجامعات  يف  السيايس 

بعد.

السيايس  بالعمل  املشاركني  من  العديد  اميان  عدم  ث - 

واعتباره مضيعة للوقت والجهد معتربين أن ال امل من 

نتاج  أي  من  الثقة  وفاقدين  االردن  يف  الشعبي  العمل 

له.

ج - قلة الوعي بحقوق االنسان لدى بعض املشاركني وعدم 

إدراكهم حقوقهم مام يحول بينهم وبني مامرستها.

بالعمل  متعلقة  الكثريين  لدى  سيئة  ذاكرة  وجود  ح - 

السيايس يف االردن ويف الجامعات االردنية.
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قصص النجاح الناتجة عن الجلسات:

أ - انضامم عدد كبري من املناطق التي عقدت يف الجلسات 

لشبكة دفاع بعد انعقاد الجلسات.

مؤازرين  ليكونوا  اهايل  من  طلبات  عدة  استقبال  ب - 

للشبكة بعد اقتناعهم بالدفاع عن حقوق االنسان.

السن  يف  الكبار  حتى  املشاركني  من  العديد  أصبح  ت - 

يروون مواقف لهم كانوا فيها مدافعني عن حقوق االنسان 

دون علمهم بذلك، وعالنهم نيتهم لالستمرار بالدفاع عن 

حقوقهم وحقوق غريهم بوسائل سلمية.

ث - حضور أعداد كبرية يف بعض املحافظات لهذه الجلسات 

واظهارهم الهتامم كبري يف موضوع حقوق االنسان والعمل 

السيايس.

واستكامال لعمليات كسب التاييد وايصال صوت الشباب 

لصناع  سياسيا  والناشطني  االنسان  حقوق  عن  املدافعني 

بني  حوارية  جلسات  ثالثة  الشبكة  عقدت  فقد  القرار 

اعضائها وبني صناع القرار وذلك ملد جسور الحوار بينهم 

ومحاولة ايجاد حلول عملية لتقييد العمل الطاليب الحقوقي 

والسيايس داخل الجامعات االردنية، وكانت الجلسات عىل 

النحو التايل:

1. عقد جلسة حوارية يف وزارة الشؤون الربملانية والسياسية 

مع امني عام الوزارة وعدد من اعضاء شبكة دفاع، تركزت 

العمل  لدعم  الوزارة  به  تقوم  الذي  الدور  حول  الجلسة 

الحاضنة  تعترب  والتي  االردنية  الجامعات  داخل  السيايس 

منها  املطلوب  الدور  هو  وما  االردين  للشباب  الساسية 

القيام به برأي الشباب اعضاء الشبكة.

لجنة  رئيس  قشوع  حازم  النائب  مع  حوارية  جلسة   .2

الشؤون الخارجية يف مجلس النواب، تركزت هذه الجلسة 

املنطقة  يف  يجري  فيام  االردين  النواب  مجلس  دور  حول 

العربية  املنطقة  يف  واالمني  السيايس  الوضع  تاثري  ومدى 

عىل حقوق االنسان ومدى تاثريها عىل املواطن االردين من 

الجانب الحقوقي.

العودات رئيس  النائب عبد املنعم  3. جلسة حوارية مع 

اللجنة القانونية يف مجلس النواب ومتحورت هذه الجلسة 

االتفاقيات  يف  النواب  ومجلس  القانونية  اللجنة  دور  عن 

املحلية  القوانني  تالؤم  ومدى  االنسان  لحقوق  الدولية 

التي يشعرها امللس مع االتفاقيات الدولية وكيفية التاكد 

والحريات  الحقوق  عىل  حفاظاً  لها  مخالفتها  عدم  من 

عىل  الجلسة  هذه  تركزت  كام  االتفاقيات،  يف  الواردة 

مطالب واحتياجات الشباب املدافعني عن حقوق االنسان 

عدم  ليضمنوا  والترشيعية  القانونية  سياسيا  والناشطني 

تعضهم ملساءلة قانونية جراء اعاملهم املرشوعة والسلمية.





تدريب أعضاء الشبكة عىل مهارات إنتاج األفالم - مادبا آذار/مارس 2013م

الباب الرابع
رصد اإلنتهاكات
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حقوق  عن  املدافعني  األردنيني  الشباب  شبكة  رصدت 

اإلنسان أهم اإلنتهاكات التي يتعرض لها طلبة الجامعات 

األردنية بشكل مستمر، وهذه اإلنتهاكات هي:

1. ارتفاع الرسوم الدراسية.

2. الواسطة واملحسوبية يف الجامعات.

3. غالء األسعار داخل الجامعات.

البنية التحتية للجامعات.  .4

5. أُسس القبول الجامعي.

وفيام ييل تفصيل دقيق لكل إنتهاك من هذه اإلنتهاكات 

حسب أراء الطلبة:

ارتفاع رسوم الدراسة:

بها  مير  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  إىل  باإلضافة 

األردنيون عامة تشكل الرسوم الجامعية مبا يعرف برسوم 

أرباب  عىل  كبرياً  عبئاً  الدراسية  الساعات  الفصل ورسوم 

الجامعية  الرسوم  أخذت  وقد  أنفسهم،  والطلبة  األرس 

بالتزايد وفق قفزات هائلة عىل فرتات متقطعة متقاربة 

واختالق رسوم وهمية تحت مسمى متفرقات ومطبوعات 

تبلغ قيمها ما يقرب من )40( ديناراً فصلياً من أصل )50( 

ديناراً موزعة عىل بنود غري ذات أثر حقيقي عىل الطالب 

أو عىل العملية التعليمية ومثال ذلك بند متفرقات وبند 

بدفع  الجامعات  بعض  يف  الطلبة  إلزام  رغم  مطبوعات 

الرسوم  ارتفاع  يستخرجونها،  ورقة  كل  عن  مادي  مقابل 

النتاج  عىل  سلباً  يؤثر  تبعات  من  يرافقه  وما  الجامعية 

من  الكثري  النشغال  للطالب  املعريف  واملردود  األكادميي 

الطلبة بتوفري هذه الرسوم عن الطريق اللجوء إىل العمل 

عىل حساب أوقات الدراسة.

بني  الفارق  اختفاء  األخرية  السنوات  يف  واملاُلحُظ 

الحكومية  الجامعات  يف  الجامعية  الساعات  رسوم 

عام  بشكل  الخدمات  فارق  رغم  الخاصة  والجامعات 

يف كليهام.

يضمن  واضح  بنص   2011 األردين  الدستور  جاء  لقد 

التعليم  واعترب  األساسية  املرحلة  يف  التعليم  حق 

نصت  حيث  املجانية،  األساسية  الحقوق  من  واحدًه 

الزامي  األسايس  التعليم   " عىل:  منه   )20( املادة 

نص  كام  الحكومة"  مدارس  يف  مجاين  وهو  لألردنيني 

الدستور يف مادته )2/6( عىل: " تكفل الدولة العمل 

الطأمنينة  وتكفل  امكانياتها  حدود  ضمن  والتعليم 

وتكافؤ الفرص لجميع األردنيني " وهذا تحديد واضح 

التعليم  تكفل  أن  رضورة  يف  الدولة  وظائف  ألحدى 

كام  األردنيني،  لجميع  ومستواه  نوعه  تحديد  دون 

الدويل  العهد  من  )ج(  الفقرة  يف   )13( املادة  نصت 

والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  بالحقوق  الخاص 

قدم  عىل  للجميع  متاحاً  العايل  التعليم  "جعل  عىل 

املناسبة  الوسائل  بكافة  للكفاءة،  تبعاً  املساواة، 

وصادق  التعليم"  مبجانية  تدريجياً  باألخذ  سيام  وال 

األردن عىل هذا العهد ويعترب كواحد من املعاهدات 

من  أدىن  ترشيعي  مستوى  ويف  الدولية  واالتفاقيات 

الدستور وأعىل من القوانني.

الدولة  وظيفة  توضح  التي  النصوص  هذه  من  وبالرغم 

الرسوم  أن  إال  ملواطنيها  مبستوياتها  الدراسة  تسهيل  يف 

آالف   )4( الواحد  للطالب  معدلها  يصل  والتي  الجامعية 

جداً  كبري  رقم  وهو  فقط  جامعية  كرسوم  أردين  دينار 

مقارنة مبعدل الدخل السنوي للفرد يف األردن الذي يبلغ 

)3397( ديناراً أردنياً.
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لدى  كبرياً  هاجساً  تشكل  املرتفعة  الساعات  رسوم  إن 

األرس األردنية، وأدى هذا االرتفاع يف الرسوم الجامعية إىل 

إمتام  يف  حقهم  من  املتفوقني  الطلبة  من  العديد  حرمان 

تعليمهم واالنتقال إىل مرحلة التعليم العايل وهذا يشكل 

إنتهاكاً لحق املواطن األردين يف التعليم مبستوياته وتقصرياً 

من الدولة يف وظيفتها يف كفالة التعليم لجميع األردنيني، 

اإلبداع  الجامعية عىل  الرسوم  ارتفاع  تأثري  وبقياس مدى 

والتطور فإننا نجد أنها تشتت الطالب يف أهدافه فاألصل 

الذات  قدرات  وتطوير  والتعلم  للعلم  ساعياً  يكون  أن 

إال  والتطبيقي  األكادميي  املنهاج  والعملية ضمن  العلمية 

أن هاجس الرسوم يجربه عىل الرتكيز والسعي نحو توفري 

التوجه  وأصبح  وتبعاتها،  رسوم  من  الجامعات  مصاريف 

يف  بالرغبة  األخذ  دون  األقل  الرسوم  ذو  التخصص  إىل 

وأنه  له.  العمل  سوق  احتياج  مدى  أو  التخصص  دراسة 

عىل الرغم من تعدد املكارم امللكية والنقابية والعسكرية 

وأن  الطلبة  حاجة  تغطي  ال  أنها  إال  الجامعات  لطلبة 

طلبة  إىل  تعطى  األحيان  بعض  يف  واملنح  املكارم  هذه 

املكارم  توزيع  يف  العدالة  تحقيق  فيجب  يستحقونها،  ال 

الدخل  ذوي  إعطاء  وعدم  الجامعيني،  للطلبة  الدراسية 

املرتفع أو املتنفذين هذه املنح ألن ذلك يعترب تعدياً عىل 

خط  دون  واملصنفني  املحدود  الدخل  ذوي  أبناء  حقوق 

تضمن  آليات  إيجاد  املنح  هذه  توزيع  يف  واألّوىل  الفقر، 

وصول املنح إىل مستحقيها – أي أكرثهم حاجة لها.

وال بد من اإلشارة هنا إىل إجراء وإقرار بعض الجامعات 

املواد، وهذا  قبل تسجيل  الجامعية  الرسوم  رضورة دفع 

القرار يعترب ظاملاً وخنقاً زمنياً واقتصادياً للطالب واألرسة 

يؤدي  مام  املواد  تسجيل  قبل  الرسوم  دفع  واشرتاط 

وااللتزام  التسجيل  من  الطالب  من  الكثري  حرمان  إىل 

بخططهم الدراسية وفق برنامجهم الفصيل.

العمل  العايل  التعليم  ووزارة  الجامعات  إدارات  فعىل 

دخل  مع  يتناسب  مبا  الجامعية  الرسوم  تخفيض  عىل 

ضمن  املنح  توزيع  عدالة  وتحقيق  األردين  املواطن 

وأُطرها  املانحة  الجهات  مع  التوزيع  منهجية  تحديد 

الطلبة  بني  الفرص  تكافؤ  مبدأ  يضمن  مبا  ورشوطها 

الرسوم  تقسيط  مبدأ  تطبيق  إىل  باإلضافة  األردنيني، 

خالل مدة الفصل الدرايس، ليتسنى للطلبة دفعها دون 

تأثر عىل التزامهم الدرايس ضمن الجدول الزمني املتاح 

لهم.

2. الواسطة واملحسوبية يف الجامعات:

إن الواسطة هي مرض ينترش يف املجتمعات وتفرض 

والنفعية  الفردية  املصلحة  أُسس  عىل  نفسها 

والعدالة  املساواة  مبادئ  يخرق  مبا  الشخصية 

الظاهرة  هذه  انترشت  األردن  ويف  االجتامعية، 

لغياب الدور الحقيقي لدولة املؤسسات والرتاخي يف 

تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة االجتامعية. ووصلت 

أثر  مام  مستوياتها  بجميع  التعليمية  العملية  إىل 

يف  والفكري  والثقايف  األكادميي  املخرج  عىل  سلباً 

الجامعات األردنية، إضافًة لخلق حالة من االحتقان 

والحقد غري املعلن يف كثري من األحيان بني املنتفعني 

غريهم  حقوق  عىل  العتدائهم  الواسطة  ظاهرة  من 

ومع  كفاءتهم،  عىل  بناًء  حقوقهم  من  واملحرومني 

لتحصيل  واملحسوبية  الواسطة  استخدام  تنامي 

املنافع واملصالح أصبحت أقرب إىل ظاهرة مجتمعية 

يستخدمها حتى أصحاب الحقوق لتحصيل حقوقهم 

غري  بطرق  لغريهم  الذهاب  من  عليها  والحفاظ 

رشعية، حتى وصلت للعديد من املؤسسات والهيئات 

مبا يف ذلك الجامعات األردنية.
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 تظهر الواسطة يف عديد من املحطات العملية التعليمية 

فتظهر يف قبول الطلبة يف الجامعات والتالعب بالتسجيل؛ 

االنتقال  ثم  املوازي  كالتسجيل يف تخصص عىل حساب 

املانحة  الجهات  إحدى  من  كمبعوث  مبنحة  فرتة  بعد 

واملَنح،  التطبيق  وآلية  املنح  رشوط  يف  وضوح  دون 

إليها  والتحويل  التخصصات  اختيار  عند  أيضاً  وتظهر 

يف  خصوصاً  ملدرسيهم  الطلبة  اختيار  يف  نراها  وأننا  بل 

انتشاراً  وأوسعها  الواسطة  مظاهر  أكرث  ومن  التسجيل 

بعض  لصالح  بالعالمات  التالعب  هي  الجامعات  يف 

واملصالح  واملحسوبية  القرابة  أُسس  عىل  بناًء  الطلبة 

من  العديد  يتأثر  حيث  الطبقة  لبقية  شمولها  وعدم 

واإلدارية  االجتامعية  بالضغوط  الجامعات  يف  األساتذة 

التي تجعلهم ال يطبقون أُسس العدالة يف وضع عالمات 

أثر  التدخالت  ولهذه  يستحقونه  الذي  بالشكل  الطلبة 

بني  التوتر  من  حالة  تخلق  حيث  الطلبة  عىل  واضح 

واألساتذة من جهة  املترضرين  والطلبة  أنفسهم  الطلبة 

أو  كالعنف  سلبية  أشكال  عىل  ينفجر  قد  مام  أخرى 

فقد  فقط،  العالمات  يف  الواسطة  تتمثل  وال  التعنيف، 

التسجيل  يف  الجامعة  مناحي  من  منحى  كل  نجدها يف 

بحياة  متعلقة  كثرية  وأمور  الالمنهجية  األنشطة  ويف 

الجامعيني. الطلبة 

كام تجدر اإلشارة هنا إىل أمر خطري أثرت به الواسطة 

الجامعي  العنف  وترية  زيادة  إىل  أدى  سلبي  بشكل 

تؤدي  واملحسوبية  الواسطة  بدأت  حيث  كبري،  بشكل 

إليها  يستند  الذي  للمشاجرات  الدفاعي  الحائط  دور 

عىل  محاسبته  لعدم  املحسوبية  صاحب  الطالب 

املشاجرات التي يقوم بها، فالطالب الذي لديه واسطة 

التدريسية  الهيئة  قبل  من  استثنائية  معاملة  يعامل 

التأديبية. واللجان 

يعتمد  الجامعات  يف  الواسطة  ظاهرة  من  الحد  إن 

ومبادئ  ألُسس  الحقيقي  التطبيق  عىل  األوىل  بالدرجة 

الدراسة  تقسيامت  كل  يف  الفرص  وتكافؤ  العدالة 

الجامعات  يف  الطلبة  قبول  مرحلة  من  ابتداًء  الجامعية 

واختيار تخصصاتهم حتى تخرجهم، كام يجب عىل إدارة 

واملحاسبة  املراقبة  آليات  وتفعيل  تطبيق  الجامعات 

الطلبة  عىل  املرشفة  واإلدارية  التدريسية  الهيئة  وتقييم 

الواسطة  توسع  من  حد  من  الرقابة  هذه  تحققه  مبا 

واملحسوبية.

 3. ارتفاع األسعار يف الجامعات:

الجامعات  يف  األسعار  ارتفاع  مناقشة  نستطيع  حتى 

عليها  القياس  تم  التي  املعايري  تحديد  البداية  يف  يجب 

وهي؛  للطالب  يومية  مصاريف  مبثابة  تعترب  والتي 

املأكوالت واملرشوبات وتصوير ورشاء الكتب واملواصالت 

ومصاريف السكن وكلها تعترب مصاريف أساسية ال ميكن 

عنها. االستغناء 

إن األسباب الرئيسية الرتفاع أسعار املصاريف السابقة 

الجامعات سواًء من  تتبعها  التي  السياسيات  يعود إىل 

ناحية التوجه نحو خصخصة معظم املطاعم واملكتبات 

رسوم  فرض  بسبب  أو  الجامعات،  داخل  تقع  التي 

التجار واملستثمرين  املحالة عىل  العطاءات  عالية عىل 

وتقديم  الجامعات  داخل  االستثامر  يف  يرغبون  الذين 

الجامعي،  الدوام  أثناء  املطلوبة  الطالبية  الخدمات 

عىل  الرقابة  ألدوات  الجامعات  افتقار  بسبب  أو 

كافة  أسعار  ارتفاع  إىل  يؤدي  مام  فيها  املستثمرين 

السلع التي يحتاجها الطلبة.
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العديد  منها  يعاين  التي  املواصالت  مشكلة  إىل  باإلضافة 

من طلبة الجامعات املختلفة يف املناطق املختلفة بارتفاع 

أسعار املواصالت التي متكنهم من الوصول إىل جامعاتهم. 

وعدم وجود رقابة رسمية عىل آليات رفع وتقايض األجرة 

أو حتى تنظيمها.

الجامعات مؤسسات  أن  وبناًء عىل ما سبق وبالنظر إىل 

ملحقات  توفري  فاألوىل  ربحية،  غري  تنموية  تعليمية 

الجامعات من مطاعم ومكتبات وسكنات طالبية بأسعار 

األردنية  ولألرسة  للطالب  االقتصادية  الظروف  تراعي 

والحفاظ عىل أن ال تتحول الجامعات إىل ساحات تنافس 

واالستفراد  االحتكار  معطيات  ضمن  جديدة  اقتصادية 

بالطالب وتخيل الجامعات عن دورها، ورضورة التنسيق 

عىل  والرقابة  التنظيم  يخص  فيام  املختصة  الجهات  مع 

وسائل املواصالت وتوفريها داخل وخارج حرم الجامعات 

االحتياجات. حسب 

4. البنيه التحتية للجامعات األردنية

فيها  العايل  التعليم  املتعاقبة ووزراء  الحكومات  تداولت 

والبنى  املنهج  بتطوير  الرسمية  الجامعات  تطوير  فكرة 

الحكومية  الربامج  خالل  من  وذلك  ودعمها  التحتية 

التكليف  كتب  أن  بل  للحكومة  اإلعالمية  والترصيحات 

يؤكد  أكرث  أو  بنداً  تضمنت  الحكومات  بتشكيل  املليك 

عىل رضورة دعم التعليم العايل وتطويره ورفع سويته.

للتطوير  ماسة  بحاجة  الرسمية  الجامعات  وضع  أن 

األردنية  الجامعات  تشهده  فمام  الحكومي  والدعم 

الهيئة  من  كبري  عدد  وتسب  متزايدة،  مديونية  من 

يف  خاصة  العربية  الجامعات  يف  للتدريس  التدريسية 

املخصصات  وضعف  التحتية  البنية  وتآكل  الخليج، 

التدرييس  األداء  وضعف  العلمي  البحث  ومخرجات 

يتزامن  كله  للجامعات وهذا  اإلدارية  القدرات  وتراجع 

تفوق  بنسبة  الجامعات  إىل  الطلبة  تدفق  تزايد  مع 

القدرة االستيعابية للجامعات، كل هذا يستدعي التدخل 

املبارش والسيع عىل إنشاء برنامج تطوير شامل يشمل 

الذي  املستوى  إىل  لرتقى  الجامعة  مستلزمات  جميع 

واقتصادية  وسياسية  علمية  قيادات  توفري  من  ميكنها 

تسري بنا إىل رصح مجتمعي سليم البنية، وتسهم بإيجاد 

مخرج أكادميي ومهني قادر عىل التعامل مع متطلبات 

السوق والعمل.

ومقتنياتها  الجامعة  ممتلكات  يف  واضحاً  النقص  وكان 

منشأتها  وترهل  ومخترباتها  أبنيتها  وتجهيزات  وجاهزية 

املنهج  سبل  توفري  عىل  يؤثر  مبا  والتدريبية  التدريسية 

الواضحة. التدريسية  واأللية 

أن هذه املعوقات املادية واإلدارية يف جامعاتنا األردنية 

تراجع  عىل  ساعدت  التي  العوامل  أهم  إحدى  هي 

التي  والتطبيقية  العلمية  والجودة  التعليمي  املستوى 

تزود بها الجامعاُت الدولة مام أدى إىل تراجع الدولة يف 

مجاالت عديدة لها عالقة بالتنمية السياسية واالقتصادية 

عىل  األردنية  الجامعات  تراجع  عن  فضالً  واالجتامعية 

مستوى الرتتيب العاملي واإلقليمي.

حول   2013 أيار   13 يف  نرش  برتا  لوكالة  تقرير  وحسب 

وأثارها  الجامعات  مبديونيات  التعليمية  القيادات  أراء 

األردنية  الجامعة  رئيس  الطراونة  اخليف  الدكتور  قال 

عىل  سلبية  أثار  التحتية  البنية  وضعف  "للمديونية  أن 

تسب  عىل  ينعكس  وهذا  التعليمية  العملية  الجودة 

األكادميية  العملية  مخرجات  وتراجع  العلمية  الكفاءات 

الخريجني". ونوعية 
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 وبدوره يصف رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة 

مديونية الجامعة األردنية بـ "الهم الكبري" الذي يقف عائقاً 

أمام التطور العلمي يف الجامعات وخصوصاً جامعة مؤتة 

التي تقف عاجزًة أمام تطوير منشاتها ومخترباتها وبنيتها 

التحتية أو حتى صيانة منشاتها القدمية باإلضافة إىل عدم 

التكنولوجي  التطور  ملواكبة  برامجها  تطوير  عىل  قدرتها 

مؤكداً أن ضعف البنية التحتية للجامعة هو املؤثر املنفر 

لـ العملية التعليمية والهيئات التدريسية املمتازة.

سالباً  ينعكس  حالتها  وتردي  التحتية  البنية  ضعف  أن 

مخرجات  تدين  إىل  يؤدي  مام  التعليمية  املسرية  عىل 

الجامعة فضالً عن املوجة السلبية التي يعكسها الضعف 

التي  الحاسوب  أجهزة  يف  كنقص  الجامعات  طالب  عىل 

أصبحت األن من أساسيات التعلم والتطور العلمي وهذا 

العلمي وتعرث  البحث  التكنولوجيا يف  يقلل من استخدام 

التطور  ويعيق  الجديدة  للفصول  الطلبة  تسجيل  عملية 

العلمي واملعايري التي أصبح يرتكز عليها العلم.

املركز  تكون  التي  والطبية  العلمية  املختربات  حتى 

األساس  هي  والتي  كتبه  يف  الطالب  يتعلمه  ملا  العميل 

العميل الذي يقوم بتطوير الطالب وتحسني أدائه وتعزز 

أدائه  بها  يطور  عملية  دورات  عن  البحث  دون  قدراته 

التدريسية  األبنية  عليه  تقوم  التي  النظام  العلمي، حتى 

مراعاة  فيجب  التعليمية  العملية  سري  يف  مهم  دور  له 

جميع الحاالت اإلنسانية يف نظامه وإيجاد طرق ألصحاب 

املكفوفني  تناسب  خدمات  وتوفري  الجسدية  اإلعاقات 

وبرامج تعليمية تنسجم مع الصم والبكم.

الجامعات  عىل  املتدفقني  للطلبة  الكبري  العدد  وأن 

هذا  تكفي  كافية  دراسية  قاعات  توفري  وعدم  الرسمية 

التدريسية أدى إىل حشد  الهيئة  الطلبة وقلة  العدد من 

يقلل  مام  واحدة  دراسية  قاعة  يف  الطلبة  من  كبري  عدد 

بشكل  ومناقشتها  املعلومة  وتبادل  االستيعاب  فرص 

علمي.

يبني لنا الطرح السابق أن البنية التحتية للجامعات هي 

علمي  رصح  بناء  عليها  يعتمد  التي  الركائز  أهم  أحد 

مؤطر باملعايري السليمة التي من شأنها أن تنقل املسرية 

تزويد  يساعد عىل  مام  تقدماً  أكرث  مراحل  إىل  التعليمية 

مجاالت  تنمية  عىل  القادرة  العلمية  بالكفاءات  الدولة 

العمل يف الدولة.

الدولية  واملعايري  املحلية  الجامعي  القبول  أُسس   .5

لحقوق اإلنسان

أن األُسس املعيارية التي تقوم عليها وزارة التعليم العايل 

أمام  عائقاً  تشكل  األردنية  الجامعات  يف  الطلبة  بقبول 

السليمة  األُسس  أن  حيث  التعليمية،  العملية  تطوير 

والقدرات  الكفاءات  مراعاة  تقتيض  الطلبة  اختيار  يف 

العدالة  وتطبيق  التعليم  جودة  وتحسني  التعليمية 

يف  املناسب  "الطالب  معادلة  إىل  والوصول  االجتامعية، 

واختيار  السليمة  املعايري  فبتطبيق  املناسب"،  التخصص 

أبناء  ومقاعد  كاملكارم  االستثناءات  وتجنب  الكفاءات 

وتكافؤ  عدالة  يحقق  مبا  تقنينها  األقل  عىل  أو  العشائر 

فرص ميكن الوصول إىل بيئة طالبية قادرة عىل االنسجام 

التعليمي والتخصصات وبالتايل تحقيق مخرج  مع املناخ 

أكادميي أفضل.

إن أُسس القبول الجامعي املتبعة حالياً تقلل فرص الطلبة 

املناسب  التخصص  اختيار  منهم من  وتحرم جزًء  املتفوقني 

لقدراتهم األكادميية، فال تزال الواسطة واملحسوبية تلعب دوراً 

كبرياً يف فرص كسب مقاعد دراسية يف الجامعات األردنية.
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الجامعي  القبول  أُسس  وضع  يف  الترشيعي  الخلل  إن 

ينعكس سلباً عىل مدى توافق البيئة الجامعية مع املعايري 

الفرص،  وتكافؤ  واملساواة  بالعدالة  الخاصة  الدولية 

العامة  االجتامعية  البنية  عىل  الهدام  أثرها  إىل  باإلضافة 

الناتجة عن شعور الطلبة بضعف العدالة األكادميية.

ويف خضم العمل عىل تحسني عملية االصالح التعليمي ال 

بد من توجيه األنظار إىل األماكن األقل حظاً وعمل برنامج 

تنمية حقيقي لتلك املناطق، ويتضمن هذا الربنامج دعامً 

التنمية  مكتسبات  توزيع  يف  العدالة  وتعزيز  حكومياً 

االقتصادية عىل املحافظات.

توفري  األردنية  جامعاتنا  عىل  فيجب  الخصوص  هذا  ويف 

املنح الجامعية الداخلية والخارجية وتوزيعها عىل جميع 

التعليمية  القدرات  مع  يتناسب  مبا  اململكة  مناطق 

تنموية  برامج  إنشاء  مع  منطقة،  كل  يف  واألكادميية 

العلمية  قدراتهم  وبناء  طلبتها  وتأهيل  املناطق  لتلك 

االجتامعي  وضعها  وتحسني  املنطقة  ألعامر  والتعليمية 

والتعليمي. واالقتصادي 

أحد  هو  االجتامعية  العدالة  فمكنون  سبق  ملا  نظراً 

عامل  وهي  املجتمع  سلوك  عىل  الرئيسية  املؤثرات 

االجتامعية  األوضاع  وتحسني  تطوير  يف  رئييس 

التعليم  فرص  توفري  وأن  والتعليمية،  واالقتصادية 

ومنح  الفرص  بتكافؤ  منضبطة  سليمة  مبعاير  املحددة 

األفضلية للمتفوقني وقبول الطلبة عىل أُسس القدرات 

النائية  املناطق  فرص  وتعزيز  والعلمية  األكادميية 

فيها  التعليمي  املستوى  ورفع  وتنميتها  حظاً  واألقل 

تكافؤ  تحقيق  إطار  يف  يَصب  ال  استثناء  أي  وتجنب 

الفرص.





املعسكر التدريبي األول للشباب املدافعني عن حقوق اإلنسان - جرش شباط/فرباير 2012م

الباب الخامس
العنف الطالبي
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العنف حسب منظمة الصحة العاملية هو تعبري عن القوة 

آخر  أي شخص  أو ضد  النفس  تصدر ضد  التي  الجسدية 

بصورة متعمدة أو إرغام الفرد عىل إتيان هذا الفعل، وال 

قد  إمنا  الجسدي حرصاً،  األذى  العنف عىل  يقترص مفهوم 

يأخذ أشكاالً عدة منها: املعنوي والنفيس واللفظي.

ويقصد بالعنف الطاليب كافة أشكال السلوك غري الرشعي 

الذي يلجأ إليه الطلبة بشكل فردي أو جامعي بقصد اإليذاء 

املتعمد يف تفاعلهم االجتامعي داخل الحرم الجامعي، وأهم 

املادي  واإليذاء  الطالبية  املشاجرات  العنف  هذا  مظاهر 

واللفظي واألعتداء عىل ممتلكات الجامعة وتعطيل املرافق 

التعليمية والخدمية يف الجامعات.

ظهرت يف الفرتة األخرية ظاهرة العنف الجامعي يف جامعاتنا 

للدولة  العام  الوضع  ساهم  بحيث  والخاصة  الحكومية 

إىل  داخلية وخارجية  عوامل  له من  تعرضت  وما  األردنية 

سيطرت تلك الظاهرة عىل معظم الجامعات بحيث مل تعد 

تُخل جامعة من جامعتنا من تعرضها لهذه الظاهرة.

االجتامعي  والسلوك  التكوين  يشكل  الطبيعي  الوضع  ويف 

لألفراد واملجموعات داخل الجامعة انعكاساً لصورة ووضع 

االجتامعية  الدوافع  تتطابق  حيث  الدولة،  يف  املجتمع 

للنزاعات الطالبية مع موروث القيم املجتمعية التي ميارسها 

الطالب يف حياتهم خارج النطاق األكادميي، فعىل سبيل املثال 

يشكل ضعف إحساس الطلبة مبلكيتهم للمرافق الجامعية 

عند تخريبها انعكاساً لضعف اإلنتامء املجتمعي للدولة والثقة 

مبؤسساتها وملكية مرافقها العامة خارج إطار الجامعة.

ومن خالل رصد حوادث العنف الجامعي التي قامت بها 

أن  نرى   2013/2012 الدرايس  العام  خالل  "دفاع"  شبكة 

معظم أطراف نزاعات العنف الجسدي قد كانوا من الذكور، 

كام وتشري العديد من الدراسات إىل وجود ارتباط معياري ما 

بني العنف وتراجع قدرة الجامعات والنظام التعليمي بشكل 

عام عىل تزويد الطلبة مبهارات الحياة األساسية واملهارات غري 

األكادميية مثل القدرة عىل تقبل اآلخر والحوار االجتامعي 

وتوجيه وقبول النقد البناء وقيم الزمالة.

ال بد من اإلشارة إىل االرتباط الوثيق ما بني السلوك االجتامعي 

مكان  أي  يف  باملجتمع  الدولة  وعالقة  الجامعات  يف  للطالب 

بالعامل، حيث أن البحث عن الحلول لظواهر العنف املجتمعي 

يبدأ بايجاد الدوافع القيمية التي تعارضت وقت وقوع حوادث 

العنف مع القوانني واألنظمة التي تجرمها، وسبب اختيار األفراد 

واملجموعات لخرق القانون استثناًء، حيث أن البحث يف أسباب 

الخلل الواقع عىل أولويات اإلنتامء لدى األفراد ما بني الدولة 

عالج  إىل  للوصول  األنسب  البداية  هو  االجتامعية  والفئات 

مناسب وبناء قناعات مغايرة لدى ُموقعي العنف الطاليب.

األردنية  الجامعات  يف  الطاليب  العنف  حوادث  عن  وينتج 

العديد من اإلنتهاكات الحقوقية الواقعة عىل الطالب أنفسهم 

والكوادر الجامعية من أكادمييني وعاملني باإلضافة إىل الزوار 

يف بعض الحاالت، حيث تم رصد العديد من حاالت اإليذاء 

الجسدي وتخريب للممتلكات واملرافق الخاصة بالجامعة.

العنف  ظاهرة  انتشار  إىل  املؤدية  األسباب  بحث  تم  وقد 

واالكادميية  البحثية  الجهات  من  العديد  قبل  من  الطاليب 

والسياسية، حيث تم الخروج بالعديد من االستنتاجات منها 

الجامعي  القبول  الجامعية واختالف أُسس  العدالة  ضعف 

ومنع العمل السيايس والحزيب يف الجامعات وتقييد الحريات 

الطالبية وضعف دور عامدات شؤون الطلبة يف رفع الوعي 

الطاليب والرتويج لقيم القبول والتناغم والتعامل مع النزاعات 

الطالبية بالطرق املناسبة ووضع الترشيعات الرادعة.

وإضافة إىل ما تم ذكره سابقاً، قامت شبكة "دفاع" باجراء 

استطالع آلراء عمداء شؤون الطلبة يف عدد من الجامعات 
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األردنية حول أسباب انتشار ظاهرة العنف الجامعي، حيث 

أفاد العمداء بالتايل:

يرى عميد شؤون الطلبة يف الجامعة األردنية أن سبب انتشار 

ظاهرة العنف الجامعي هو:

1. وجود قصور يف تطبيق القانون بشكله الصحيح مام يؤدي 

الستهتار الطالب.

2. تدخل الواسطات يف بعض الجامعات للتوسط بتخفيف 

العقوبة أو عدم تطبيقها من األساس.

3. اإلعالم السلبي له دور كبري يف تشويه صورة الجامعات 

وتضخيم الظاهرة لتصل للمتابعني بصورة خاطئة وأكرب مام 

هي عليه فعالً.

بينام يرى عميد شؤون الطلبة يف جامعة الريموك أن سبب 

العنف الطاليب يف الجامعات يكمن مبا ييل:

1. التعصب القبيل الخاطئ من قبل بعض الطالب.

2. التنشئة األرسية الخاطئة من قبل بعض األهايل.

مع  التعامل  عىل  قدرته  وعدم  نفسه  الطالب  شخصية   .3

املواقف.

4. اإلعالم املريئ واملسموع ومحاولة بعض الطالب تقليد ما 

يراه يف وسائل اإلعالم.

5. الفراغ الكبري الذي يعيشه الطالب ما بني املحارضات.

وذكر عميد شؤون الطلبة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا بأن 

العنف الجامعي هو ظاهرة منترشة بشكل كبري وهي جزء 

من العنف املجتمعي الذي نراه يف معظم قطاعات املجتمع، 

وعزى أسباب العنف الطاليب يف الجامعات إىل:

1. السبب الرئييس لزيادة ظاهرة العنف الطاليب يف الجامعات 

هو عدم التطبيق الفعيل للقوانني والتهاون يف توجيه العقوبات 

للطلبة املذنبني هذا يف بعض الجامعات وليس جميعها.

توجيه  يف  األكرب  الدور  تلعب  والتي  األرُسية  التنشئة   .2

الطالب وتأديبه وانشاؤه نشأة صالحة فاألرسة أول وأهم لبنة 

من لبنات املجتمع، فانخراط الطالب ببيئة سيئة من شأنه 

تغيري سلوكياته وأفكاره مام يؤدي لزيادة تعصبه املناطقي 

وبالتايل زيادة حاالت العنف الجامعي.

وصل  حتى  فرتة  منذ  انحدر  املدريس  والتعليم  الرتبية   .3

الطالب للجامعات واآلن نحن نحصد مثار هذا االنحدهر.

4. سياسات القبول يف الجامعات من أبناء مكارم وتفوقات 

رياضية وفنية وغريها.

كام ويرى عميد شؤون الطلبة يف جامعة مؤتة أن للعنف 

الطاليب عدة أسباب ومن أهام:

1. مواجهة املجتمع الزمة مالية تولد ضغوطات لدى جميع 

أفراد املجتمع حيث يقوم الشباب بتفريغها داخل الجامعات.

2. عدم وجود عدالة يف القبول بني طلبة الجامعات ومثال 

عىل ذلك طالب املكارم امللكية الذين يحصلون عىل مقاعد ال 

يتمكن أصحاب املعدالت األعىل منهم الحصول عليها.

3. املفهوم الخاطئ للعشائرية بني طالب الجامعات.

4. الرتبية األرُسية واملدرسية التي اختلفت قيمها ومبادئها 

عام سبق.

5. تغيب العقوبات عىل الطالب املستحقني لعقوبة ويعود 

الدولة  تعيشه  الذي  الحساس  الوضع  ذلك  يف  السبب 

والضغوطات من قبل جهات معينة عىل الجامعات من أجل 

إلغاء العقوبة.
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ويف التحليل األويل ملا تم ذكره من قبل العمداء املستطلعة 

آراؤهم، لوحظ أنهم قد اجتمعوا عىل األسباب التالية:

1. عدم التطبيق الفعيل للقوانني والتهاون يف توجيه العقوبات 

للطلبة املذنبني هذا يف بعض الجامعات وليس جميعها.

2. عدم كفاءة مخرجات نظام التعليم األسايس وضعف يف 

قوانني القبوالت واملنح الجامعية.

3. اجتمع )3( عمداء جامعات عىل أن التنشئة األرُسية التي 

تساهم يف بناء شخصية الطالب قبل تواجده داخل الحرم 

الجامعي هي سبب مهم يف تفيش ظاهرة العنف.

4. دور وسائل اإلعالم السلبي يف تضخيم املشكلة لتجتاح 

الجامعة وجامعات أخرى.

يف  العدالة  وجود  عدم  سلبية  العمداء  من  عدد  وأورد   .5

القبوالت الجامعية بني الطالب، مثل طالب املكارم امللكية 

واألقل حظاً والتفوق الريايض والفني.

ويف ذات السياق قامت شبكة "دفاع" برصد أبرز حوادث العنف 

الجامعي الواقعة خالل العام الدرايس )2013/2012( بيانها كام ييل:

اسم الجامعة
تاريخ وقوع 

الحادثة
بيان الحادثة

الجامعة 

األردنية
2013-1-11

نشوب مشاجرة ظهر يوم الخميس أمام مركز اللغات وتجمهر العرشات بعد اشتباك أحد رجال أمن 

الطالب، وأكد  أقارب  الجامعة مع طالبني مام دفع أقارب رجل األمن للدفاع عنه وباملقابل تجمهر 

راصدو الشبكة إصابة طالب مل تكن له عالقة باملشاجرة.

من جهتها قالت الجامعة األردنية عىل لسان مدير دائرة األمن الجامعي أن مشادة كالمية وقعت بني 

أحد العاملني يف شعبة النقل وأحد الطلبة، حيث تجمع حولهام مجموعة من الطلبة بشكل عفوي 

وفضويل ورسعان ما انتهى األمر بينهام، وسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأن.

الجامعة 

األردنية
2013-3-31

نشبت مشاجرة بني طالبني يف كلية الحقوق يف الجامعة األردنية أمام مبنى كلية الحقوق يف حوايل 

الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

حيث قال شهود عيان بأن املعتدي توجه إىل املكان املعتاد لجلوس املعتدى عليه أمام كلية الحقوق، 

وقد كان يحمل بيده أداًة حادة بشكٍل رسي وعند اقرتابه من املعتدى عليه قام بإصابته برقبته من 

الخلف والَذ بالفرار إىل خارج الجامعة مبساعدة شاب آخر بالسنة الرابعة من نفس الكلية "الحقوق" 

ثم تم نقل املصاب للمستشفى وتلقى االسعافات والعالجات الالزمة.

بعد هذه الحادثة بثالثة أيام قام املعتدي بتسليم نفسه لألجهزة األمنية، وبعد الحادثة بحوايل أسبوع 

تم عقد صلح عشائري غري رسمي بني طالب عشائر املحافظة التي ينتمي إليها املعتدى عليه، وبني 

العشرية التي ينتمي إليها املعتدي.

الجامعة 

األردنية
2013-4-23

ضمن استمرار مسلسل العنف الطاليب أكد راصدو شبكة دفاع أن مشاجرة عشائرية اندلعت عرص يوم 

الثالثاء املوافق 2013/4/23 داخل حرم الجامعة األردنية بالعاصمة عاّمن مام أدى إىل وقوع إصابات مختلفة.
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اسم الجامعة
تاريخ وقوع 

الحادثة
بيان الحادثة

الجامعة 

الهاشمية
2012-10-24

اندلعت مشاجرة بني شخصني من خارج الجامعة مام أدى إىل تدخل أقاربهام من طالب الجامعة حيث 

تجمهر أقارب الطرفني مام أدى إىل اشتباك باأليدي واستخدام أسلحة بيضاء داخل الحرم الجامعي 

حيث نتج عن املشاجرة إصابة موظف من القبول والتسجيل.

الجامعة 

الهاشمية
2012-11-22

رصد فريق الرصد يف شبكة دفاع مشاجرة بني طالبني ثم ما لبثت أن اتخذت طابعاً جهوياً، استخدمت 

فيها الحجارة والعيص، وقامت األجهزة األمنية باعتقال مفتعيل املشاجرة، وقامت بإجراء التحقيق معهم.

وبحسب شهود عيان، فإن املشاجرة وقعت يف مجمع الحافالت الغريب، حيث سادت حالة من الذعر 

يف صفوف الطلبة الذين سارع غالبيتهم إىل مغادرة الجامعة.

الجامعة 

الهاشمية
2013-2-28

بعد ظهر يوم الخميس املوافق 2012/2/28 اندلعت مشاجرة عشائرية يف الجامعة الهاشمية، شارك 

العيص  واستخدموا  الطلبة  شؤون  عامدة  مبنى  أمام  من  بدأت  حيث  طالب   )100( من  أكرث  فيها 

والحجارة وبعض القطع الحديدية.

وقال الطالب أن بعض املركبات تعرضت لتحطيم زجاجها باإلضافة إىل تكسري عدد من املرافق العامة يف الجامعة.

الجامعة 

الهاشمية
2013-3-21

رُصدت مشاجرة بني طالب اثنني استخدم فيها العيص وأدوات حادة مام أدى إىل تجمهر أقارب الطرفني 

وزيادة املشكلة، مام أدى إىل أرضار جسيمة بالكثري من املمتلكات واملباين واملارة، وتم ايقافها من قبل 

األمن الجامعي، وحول الطالب املتسببني باملشاجرة إىل لجنة تحقيق يف عامدة شؤون الطلبة.

7-12-2012جامعة مؤتة

يف الحرم الجامعي ملؤتة، رصدت شبكة "دفاع" يف يوم الخميس املوافق 2012/12/7 بني طالب من 

من  واسعة  ملساحات  املشاجرة  هذه  وامتدت  والحجارة،  النارية  األسلحة  فيها  استخدموا  عشريتني 

لألشجار  وحرق  زجاجية  لواجهات  تحطيم  من  الجامعة  ممتلكات  عىل  االعتداء  تم  حيث  الجامعة 

فريق  قام  وقد  الحريق،  من  املنبعثة  الغازات  استنشاق  أثر  الطالب  لبعض  تنفس  بضيق  أدى  مام 

اإلسعاف املوجود بالجامعة باإلسعافات األولية للمصابني واملترضرين من غازات الحريق وتم نقلهم 

إىل مستشفى األمري عيل العسكري يف الكرك ومركز صحي الجامعة.

1-2-2013جامعة مؤتة

اندالع مشاجرة جامعية يف جامعة مؤتة بني أبناء عشريتني، مل تعرف أسبابها، حيث شارك فيها العرشات 

من أبناء العشريتني تخللها استخدام األسلحة البيضاء، وقد ذكر شهود عيان بأنه سمع صوت إطالق 

عيارات نارية داخل الجامعة، ومل يتسنى لنا معرفة كافة التفاصيل املتعلقة بأسباب اندالع املشاجرة 

التي تسببت بحدوث إصابات حسب شهود عيان.

ويف التفاصيل فقد أُصيب ثالث طالب يف جامعة مؤتة نتيجة استخدام الخناجر والسيوف يف املشاجرة 

وسمع إطالق أعرية نارية.

28-3-2013جامعة مؤتة

اندلعت مشاجرة عشائرية عىل خلفية انتخابات إتحاد الطلبة التي سبقت املشاجرة بيوم واحد حيث 

بدأت املشاجرة بني أفراد من عشريتني وما لبثت حتى امتدت بني مجموعه من العشائر ومحافظتني 

مختلفتني، وحسب راصدي الشبكة فإن املشاجرة بدأت داخل الحرم الجامعي واستخدم فيها العيص 

والحجارة وتم تكسري وتخريب العديد من املرافق العامة داخل الحرم الجامعي وأصيب العديد من 

الطالب والطالبات بسبب الرتاشق بالحجارة مام اضطر إدارة الجامعة تعليق الدوام لنهاية اليوم حفاظاً 

عىل الطالب وامتدت املشاجرة بعد ذلك إىل البوابة الشاملية حيث كان الدرك متواجد عىل أسوار الجامعة.
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2-4-2013جامعة مؤتة

تجددت املشاجرات يف جامعة مؤتة من جديد والتي كان سببها نتائج انتخابات إتحاد الطلبة حيث 

تجددت يوم الثالثاء املشاجرة الكبرية التي كانت بتاريخ 2013/3/28م وبدأت داخل الحرم الجامعي 

حيث اشرتك املئات من الطلبة باملشاجرة، فقد قام الطالب برتاشق الحجارة فيام بينهم مام أدى إىل 

إصابات كبرية بني الطالب والطالبات وحتى رجال األمن الجامعي، وسمع دوي إطالق عيارات نارية 

وبكثافه، وأكد شهود عيان وجود أسلحة أوتوماتيكية استعملت يف املشاجرة داخل الحرم الجامعي 

بعد ذلك انتقلت املشاجرة إىل خارج الحرم الجامعي حيث كان الدرك عىل أبواب الجامعة وأطلقو غاز 

مسيل للدموع لتفريق طريف املشكله مام أدى إىل وفاة الطالب أسامة الدهيسات وامتدت املشاجرة 

لتشمل كلية الزراعه يف منطقة الربة وكلية املجتمع يف منطقة "زحوم"، وُعلق الدوام يف جامعة مؤتة 

وكلية املجتمع إىل أن يتم حل املشكلة.

27-4-2013جامعة مؤتة

مشاجرة عنيفة وقعت أمام البوابة الشاملية لجامعة مؤتة يف محافظة الكرك، بني )3( عشائر عىل خلفية 

انتخابات إتحاد الطلبة، حيث أدت هذه املشاجرة إىل ترضر زجاج )8( سيارات كانت تقف بالقرب من 

الجامعة، وترضر العديد من الواجهات األمامية ملجموعة من املحال التجارية عىل بوابة الجامعة وأصيب 

العديد من الطلبة املتواجدين يف مكان وقوع املشاجرة وأصيب طالبني بإصابات خطرية وهام من طريف 

املشاجرة إىل أن استطاع األمن فض املشاجرة مع إبقاء عدة محطات أمنية أمام البوابة الشاملية.

جامعة الحسني 

بن طالل
2013-4-29

النارية  األسلحة  فيها  استخدمت  معان،  يف  طالل  بن  الحسني  جامعة  داخل  عنيفة  مشاجرة  اندلعت 

واألوتوماتيكيه ومسدسات ورشاشات من نوع كالشينكوف، وأسفرت املشاجرة عن مقتل الدكتور محمود 

البواب رئيس قسم الدراسات وتنمية املجتمع إثر عيار ناري أصابه يف منطقة الرقبة أودى بحياته عىل 

الفور، كذلك وفاة الطالبان من الجامعة محمد عبدالله الركيبات وأمني مرجي ذيابات إثر إصابتهم بأعرية 

نارية، باإلضافة إىل وفاة طالب مدرسة مشارك بإحدى فعاليات الجامعة يدعى أنس الشاعر.

التي وقعت يف حرم  ناتجة عن املشاجرة  الدفاع املدين إىل )24( إصابة  وبلغ عدد اإلصابات حسب 

الجامعة، ورصحت مصادر إدارة اإلعالم والتثقيف الوقايئ يف املديرية العامة للدفاع املدين أنه تم نقل 

اإلصابات إىل مستشفى امللكة رانيا يف وادي موىس ومستشفى معان الحكومي.

ومن خالل راصدي شبكة "دفاع" يف امليدان قام الراصدين بإجراء مقابالت مع عدد من الطلبة وقالوا 

إن ما حصل يف جامعة الحسني هو تطور لتبعات قرارات إدارية من رئاسة الجامعة وعامدة شؤون 

تراثية دون  أنها  أساس  الطالب عىل  من  معينه  لجهة  أسلحة  موافقات إلدخال  إعطاء  الطلبة وهي 

التواصل والتحقق من الجهات األمنية بخصوص عمل هذه االسلحة.

جامعة آل 

البيت
2013-4-23

اندلعت مشاجرة بني مجموعة من الطلبة وشاب من خارج الجامعة استخدم فيها سالح ناري، حيث 

أقدم األخري عىل إصابة طالب بعد أن أطلق عليه الرصاص بعد ذلك تدخل أقارب الطرفني وامتدت 

املشاجرة إىل البوابة الجامعية ليتدخل فيام بعد األمن العام ويلقي القبض عىل مطلق النار، وأسفرت 

املشاجرة عن تخريب وتكسري للممتلكات داخل الجامعة.
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جامعة آل 

البيت
2013-5-12

اندلعت مشاجرة طالبية يف جامعة آل البيت أمام مبنى مجمع بني هاشم التعليمي، استخدمت فيها 

الحجارة والعيص واألسلحة البيضاء، وأسفرت هذه املشاجرة عن إصابات مختلفة مام أدى إىل نقلهم 

بسيارات اإلسعاف إىل املركز الصحي يف حرم الجامعة، وانترشت قوات الدرك واألمن العام أمام بوابات 

الجامعة منعاً لدخول أفراد من غري الطلبة إىل داخل الحرم الجامعي تالفياً لحدوث تطورات أخرى.

جامعة 

الزيتونة
2012-12-27

نشبت مشاجرة جامعية داخل حرم جامعة الزيتونة بسبب تحرش أحد الطلبة بفتاة مام أدى إىل تجمع 

مجموعة الطلبة الذين ينتمون لعشريتها صباح اليوم التايل من أجل اإلنتقام من الطالب "املتحرش" 

أدى  الحجارة  تراشق  أن  الراصد  الحادة وأضاف  األدوات  والحجارة وبعض  العيص  فيها  وأستخدمت 

إىل تكسري عدد من املركبات التابعة ملوظفي وإدارة الجامعة، باإلضافة إىل تحطيم بعض ممتلكات 

الجامعة خاصة يف كلية االقتصاد.

جامعة 

الزيتونة
2013-4-4

الزيتونة بالقرب من كلية االقتصاد يف الجامعة، إذ بدأت بالكالم  حدثت مشاجرة بني طلبة جامعة 

إصابات  عن  أسفرت  حيث  الحادة  واآلالت  والحجارة  األيدي  استخدام  إىل  الوضع  تطور  ثم  القبيح 

للطالب املشاركني باملشاجرة وقدرت بعضها بالخطرية.

جامعة 

الزيتونة
2013-4-18

اندلعت مشاجرة عشائرية استخدم الرتاشق بالحجارة يف بدايتها وانتهت بإطالق النار، وكانت املشاجرة 

عىل أثر مشاجرة سابقة بني الطرفني، وأفاد راصد الشبكة بأن إطالق النار حال دون متكن الطلبة من 

املشاجرة،  هذه  جراء  مكاتبهم  لزموا  الذين  التدريسية  الهيئة  أعضاء  وكذلك  مبحارضاتهم  اإللتحاق 

وقال أن مجموعات من الطالب دخلوا مسلحني إىل كلية اآلداب وقاموا بإطالق النار يف الهواء، وأشار 

أحد الطالب إىل أن األمن الجامعي مل يبذل جهداً الحتواء املوقف مام أدى إىل تفاقم املشكلة ووقوع 

إصابات بني طالب الجامعة وتعليق الدوام لنهاية اليوم.

جامعة عجلون 

الوطنية
2012-2-20

أحد  ثلجية عىل  الوطنية بسبب رمي كره  اندلعت مشاجرة عشائرية بني طالب يف جامعة عجلون 

الطلبة وتسبب ذلك بالتالسن بني الطالب وقيام أحدهم بشتم اآلخر مام أدى إىل تجمع أقارب الطرفني، 

وبدأت املشكلة بالحجارة والرضب بالعيص واألدوات الحادة وامتدت إىل خارج الحرم الجامعي حيث 

تم استخدام بعض األسلحة النارية وامتدت املشاجرة إىل منطقة سكن "الطرفني" يف قضاء الجنيد وتم 

إغالق الطرق وتدخل الدرك ملحاولة احتواء املوقف، ونتج عن املشاجرة إصابات عديدة بني الطلبة 

وتخريب للمرافق العامة داخل الجامعة.

جامعة عجلون 

الوطنية
2012-3-14

الوطنية شارك بها عدد كبري من طلبة  اندلعت مشاجرة عشائرية كبرية داخل حرم جامعة عجلون 

الجامعة حيث بدأت املشاجرة بني عدد قليل من الطالب، وما لبث إال أن تجمع أقارب الطرفني ليبدأ 

من  العديد  تكسري  إىل  أدى  مام  البيضاء  األسلحة  واستخدام  الجامعي  الحرم  داخل  الحجارة  تراشق 

الواجهات الزجاجية يف الكليات، وامتدت املشاجرة إىل خارج الجامعة حيث تجمع عدد كبري من أبناء 

العشريتني خارج أسوار الجامعة وتم إغالق الطريق ملدة تزيد عن ساعة وتدخل الدرك واألجهزة األمنيه 

ملحاولة فض اإلشتباكات بإطالق الغاز املسيل للدموع، ونتجت عن املشاجرة إصابات ملجموعة من 

الطلبة كان أكربها إصابة طالبة ونقلها إىل مركز صحي الجامعة.
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جامعة جرش 

األهلية
2013/3/19

وانتقلت  والعيص  الحجارة  استخدام  وتم  الجامعي  الحرم  داخل  عشائرية  طالبية  مشاجرة  اندلعت 

املشاجرة إىل خارج أسوار الجامعة حث تسببت بإغالق الطريق الواصل بني عامن وإربد لفرتة طويلة 

إىل أن تدخلت قوات الدرك واألجهزة األمنية ليقوموا بفتح الطريق ونتج عن املشاجرة العديد من 

الجامعة  داخل  العامة  املرافق  من  العديد  تكسري  وتم  بالخطرية،  بعضها  وصفت  للطلبة،  اإلصابات 

وبعض املرافق الخارجية للمحال التجارية عىل بوابة الجامعة.

جامعة جرش 

األهلية
2012-4-5

اندلعت مشاجرة عشائرية كبرية بني عدد كبري من الطالب يف جامعة جرش األهلية، حيث استخدم املتشاجرون 

العيص وتراشقوا بالحجارة وعمدوا إىل تحطيم عدد من سيارات أعضاء الهيئة التدريسية وبعض املرافق التعليمية.

ومل يعرف سبب املشاجرة، إال أن شهود عيان قالوا إنها كبرية وتسببت بحاالت من الذعر والخوف بني 

الطالب والطالبات، وتم تعليق الدوام لثالث ساعات حتى انتهاء املشاجرة.

جامعة جرش 

األهلية
2012-12-6

اندلعت مشاجرة طالبية داخل حرم جامعة جرش األهلية، وحسب املعلومات الواردة أن املشاجرة 

الحرم  خارج  إىل  املشاجرة  امتدت  حيث  عشريتني  إىل  ينتمون  الذين  الطالب  من  عدد  بني  نشبت 

الجامعي وتم احتواء املشاجرة من قوات الدرك، كام تواجد عدد كبري من الدرك خارج أسوار الجامعة 

حيث تم اعتقال )14( طالباً يف مركز أمن شامل جرش، وتم إطالق رساح )11( منهم بكفالة فيام تم 

تحويل الثالثة اآلخرين بتهمة اإلعتداء عىل رجال األمن، حيث تم اإلفراج عنهم الحقاً.

جامعة الطفيلة 

التقنية
2013-4-8

اندلعت مشاجرة طالبية يف جامعة الطفيلة التقنية، أثناء إجراء عملية اإلقرتاع النتخابات الهيئة اإلدارية 

إلتحاد طلبة الجامعة، بعدما أقدم مجموعة من الطلبة عىل اقتحام مركز اإلقرتاع واستطاع قوات األمن 

الجامعي بالسيطرة عىل املشاجرة ومل توقع املشاجرة أية إصابات.

جامعة الطفيلة 

التقنية
2013-5-13

مشاجرة بني موظف وطالب يف جامعة الطفيلة التقنية أسفر عنها إصابة الطالب بكدمات ورضوض 

يف الوجه واضحة، وتقدم الطالب بتقديم شكوى إلدارة الجامعة.

28-4-2013جامعة الريموك

اندلعت مشاجرة عشائرية يف جامعة الريموك شارك بها العرشات من الطلبة يف كلية اآلداب قبل أن 

تنتقل املشاجرة إىل كلية اآلثار واإلنرثوبولوجيا داخل حرم الجامعة.

وأفاد راصدوا شبكة دفاع أن الطلبة املشاركني يف املشاجرة استخدموا الحجارة واألدوات الحادة مام 

أدى إىل وقوع إصابات بني طلبة الجامعة، مشرياً إىل أن مركبات من األمن العام متركزت أمام البوابات 

الرئيسية للجامعة، وأشار إىل أن الطلبة املشاركني يف املشاجرة حطموا مجموعة من املركبات الخاصة 

داخل حرم الجامعة قبل أن يتمكن األمن من فض اشتباك الطلبة أمام البوابة الخارجية لكلية اآلثار 

بالقرب من "شارع الجامعة"، ويف تطور الحق، أقدم عدد من الطلبة املشاركني باملشاجرة عىل رشق 

مركبات األمن التي تتمركز أمام بوابة "كلية اآلثار" بالحجارة مام أدى إىل تحطيم زجاج مركبة تابعة 

لألمن العام، قبل أن يتم اعتقال عدد غري معروف من الطلبة.

25-4-2013جامعة الريموك

استخدم  االقتصاد، حيث  كلية  بوابة  أمام  الريموك  جامعة  طلبة  من  عدد  بني  كبرية  مشاجرة  اندلعت 

املتشاجرون العيص والحجارة يف املشاجرة، األمر الذي أدى إىل وقوع عدد من اإلصابات بني الطلبة، من 

جهته حاول األمن الجامعي السيطرة عىل املشاجرة والعمل عىل منعها من االنتشار، يف الوقت الذي 

حرضت فيه األجهزة األمنية ومتركزت أمام الجامعة وحولها تجنباً لحدوث تصادم بني الطلبة خارج الجامعة.
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اسم الجامعة
تاريخ وقوع 

الحادثة
بيان الحادثة

جامعة اربد 

األهلية
2013-4-16

مشاجرة كبرية وقعت داخل حرم الجامعة بني عدد من الطالب وتم إطالق العيارات النارية فيها ونتج 

عنها إصابة طالب بعيار ناري بالقدم اليسى، وتم نقل الطالب املصاب إىل املستشفى، بينام هرب 

مطلق النار من الحرم الجامعي.

جامعة العلوم 

اإلسالمية

نشبت مشاجرة عشائرية أدت إىل تعليق الدراسة يف الجامعة لذلك اليوم، حيث تم تكسري وإتالف 

ملمتلكات الجامعة وإطالق األعرية النارية خارج الحرم الجامعي، وأورد الراصد بأن املشاجرة حصلت 

الحجارة  لها، وافتعلوا املشاجرة برمي  للثأر  الجامعة  أبناء عمومتها يف  لفتاة مم أجرب  إثر مضايقات 

وإصابة عدد من طالب وطالبات الجامعة.

وأفاد الراصد بأن األمن الجامعي مل يستطع التدخل ألن عدد املشاركني يف املشاجرة كبري جداً.

جامعة العلوم 

اإلسالمية
2013-4-11

اندلعت مشاجرة عشائرية خارج أسوار الجامعة، وقال الشهود إن املشاجرة نشبت بني طلبة ينتمون 

إىل تجمعني عشائريني مختلفني، حيث تراشقوا بالحجارة فيام استخدم آخرون األحزمة والعيص، مام 

نتج عنها عدد من اإلصابات بني الطلبة واملارة.

جامعة البلقاء 

التطبيقية
2013-3-14

املشاجرة بدأت مبشادة كالمية بني طالبني داخل الحرم الجامعي أدت إىل تجمهر بعض الطلبة، وأضاف أن 

الطلبة توجهوا لخارج الحرم الجامعي بعد تفريقهم من قبل األمن الجامعي مام أدى إىل اشتباكات كبرية 

خارج أسوار الجامعة وتراشق الطلبة بالحجارة نتج عنها تحطيم )3( سيارات وإصابات عديدة بني الطلبة.

16-5-2013جامعة جدارا

مشاجرة جامعية داخل حرم الجامعة أصيب فيها أربعة طالب وكان قد استخدم يف املشاجرة العديد 

من األسلحة البيضاء والعيص والحجارة وكان هناك بعض التدخالت من أعضاء الهيئة التدريسية الذين 

نجحوا يف احتواء املوقف مبساعدة األمن الجامعي واحتواء املوقف.

كلية املجتمع 

العريب
2013-5-13

الجامعة  الطلبة وانتقلت إىل خارج أسوار  الكلية بني عدد كبري من  مشاجرة عشائرية بدأت داخل 

واستخدم فيها األسلحة البيضاء ونتج عن ذلك إصابة طالب إصابة بليغة يف وجهه وتراشق املتشاجرين 

بالحجارة عىل بوابة الكلية مام تسبب بتكسري عدد من سيارات الطلبة والهيئة التدريسية.

إن ظاهرة العنف الجامعي التي أصبحت جزًء من الحياة 

الجامعية لكثري من طلبة جامعاتنا األردنية وأصبحت تشكل 

إنتهاك واضح لحق التعليم حيث نص اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان يف املادة )26( الفقرة األوىل عىل حق التعليم "لكل 

شخص الحق يف التعلم، وأن ييس القبول للتعليم العايل عىل 

قدم املساواة التامة للجميع وعىل أساس الكفاءة.

أما بخصوص حق التعليم يف الدستور األردين، فقد جاء يف 

الدولة  " تكفل  الدستور:  الثالث من  البند  السادسة  املادة 

العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطأمنينة 

وتكافؤ الفرص لجميع األردنيني".

التعليم  يف  الفرد  حق  أهمية  عىل  تؤكد  البنود  هذه  كل 

الذي  العنف  باملقابل  ولكن  مستقبله،  عىل  تأثريه  ومدى 

واضحاً  تأثرياً  يؤثر  الجامعات  طلبة  بعض  قبل  من  ميارس 

عىل مسرية التعليم يف الجامعة بحيث ينقطع الطالب عن 

مسار الخطة الدراسية التي تكلف الطالب يف بداية كل فصل 

عن  الطالب  ينقطع  املشاجرات،  تلك  بسبب  وقدره  مبلغ 

عدد من املحارضات بسبب حالة الرعب التي تجتاح الحرم 

الجامعة  إىل  أبنائهم  إرسال  من  األهايل  وخوف  الجامعي 

بسبب األحدهث املتكررة للعنف، وهنا يقع العبء األكرب 

عىل الطالب الذين تم إنتهاك حقهم يف التعليم واستمراريته 

بسبب هذه املشاجرات.
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يف عام 1976 جاء العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية يف املادة )13( تؤكد عىل أهمية التعليم 

واهمية نتائجه عىل املجتمع ومستقبله، والتي جاء نصها:

1. تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية 

والتعليم.

2. جعل التعليم العايل متاحاً للجميع عىل قدم املساواة، تبعاً 

تدريجياً  باألخذ  سيام  وال  املناسبة  الوسائل  بكافة  للكفاءة، 

مبجانية التعليم.

أعامل  عن  بعيداً  يظل  أنه  يعني  األمن  الطالب يف  إن حق 

العنف وعن الخوف والفزع واالضطراب، وتحقيق االستقرار 

والطأمنينة له من خالل إبعاده عن مصدر العنف ومسبباته 

ويف حالة حدث ذلك يجب أن يتم التعامل مع املوقف من 

قبل إدارة الجامعة بحزم وجديه حتى ال تتفاقم األمور إىل 

مرحلة يصبح األمن فيها معدم.

لقد أكدت االتفاقيات الدولية والقوانني املحلية عىل حق األمن 

وتبني ذلك يف املادة )9( من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية الفقرة األوىل "لكل فرد حق يف الحرية ويف 

األمان عىل شخصه"

وقد أقرت الرشيعة اإلسالمية وأكدت عىل رضورة احرتام حق 

الفرد يف األمن واألمان، وقدمت له من الضامنات ما يكفل 

حاميته ويخفف حّدة االعتداء عليه إن وقع.

وأقر املرشع األردين بحق الفرد يف األمن عىل اعتبار أنه أحد 

يتطلب  أسايس  حق  فهو  الفردية،  والحريات  الحقوق  أهم 

إحاطته بالضامنات الكفيلة بحاميته. 

باآلونة األخرية  الجامعات  إدارات  وبكل بساطة مل تستطيع 

التي  العنف  ظاهرة  من  الجامعة  حرم  أمن  عىل  الحفاظ 

تتعرض لها مجتمعاتنا بشكل متكرر ودائم، إذ هي مخالفة 

رصيحة لكل القوانني واألنظمة الدولية واملحلية أيضاً.

وال تنتهي معاناة الطالب الجامعي عند ذلك فقط وإمنا هو 

أيضاً يُنتهك حقه يف التنقل داخل الحرم الجامعي باإلضافة إىل 

أنه يف حال استمرار املشاجرة وتفاقمها يصعب عليه الوصول 

أن مينعه أهله من  أيضاً  الجامعة بسهوله ومن املمكن  إىل 

ذهب إليها خوفاً لتعرضه ألي خطر.

وضح اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة )13(يف الفقرة 

األوىل" لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود 

كل دولة"، ومن ثم جاء التأكيد عىل مدى أهمية حق التنقل 

يف العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة )12( 

"يجب تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق 

املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد " حتى 

بالتنقل بحرية يف  املواطن  الدستور األردين قد ذكر حق  يف 

املادة)9( الفقرة الثانية.

األنشطة  للتعلم من خالل  الطالب فرصة  لدى  الجامعة  يف 

الجامعي ال  الواقع  الالمنهجية ولكن يف  املنهجية واألنشطة 

العلمية فقط ولكن  املنهجية  للنشاطات  نرى سوى تطبيق 

كيف يكون ذلك والتجهيزات األساسية يف الجامعات ال ميكن 

أن تدعم االنشطة املنهجية وبرغم هذه الحالة فإن األنشطة 

الالمنهجية تساهم يف ظاهرة العنف من جهتني قلتها التي 

تساعد عىل وقت الفراغ الزائد لدى الطلبة وأيضاً عندما يكون 

الطالب لديه شعور بالخوف الدائم واملستمر نتيجة احدهث 

العنف املتكررة يشعره بعد األمان وبالتايل ال يهتم بأي نشاط 

يحدث داخل الحرم الجامعي.
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جاء يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املادة)27( الفقرة 

األوىل " لكل فرد الحق يف أن يشرتك اشرتاكاً حراً يف حياة 

يف  واملساهمة  بالفنون  االستمتاع  ويف  الثقايف  املجتمع 

التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه."

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  العهد  أيضاً  به  جاء  ما 

واالجتامعية والثقافية يف املادة)13(

1( تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد:

)أ( أن يشارك يف الحياة الثقافية، 

)ب( أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، 

)ج( أن يفيد من حامية املصالح املعنوية واملادية الناجمة 

عن أي أثر علمي أو فني أو أديب من صنعه.

التي  التدابري  العهد، يف  الدول األطراف يف هذا  2( تراعى 

أن  الحق،  لهذا  الكاملة  املامرسة  ضامن  بغية  ستتخذها 

والثقافة  العلم  صيانة  تطلبها  التي  التدابري  تلك  تشمل 

وإمناؤهام وإشاعتهام.

الحقوق  مجموعة  باملحصلة  ولكن  الحق  هذا  عىل  نؤكد 

الفعيل  بالتنفيذ  إال  تنتهي  أن  ميكن  ال  هي  تُنتهك  التي 

للقوانني واألنظمة التي تساعد عىل الحد من هذه الظاهرة 

مع األخذ بالحلول املقرتحة من قبل جميع األطراف ليكون 

الحل لهذه الظاهرة جذري ومضمون النتائج.

نتائج  لعرض  "دفاع"  شبكة  أعدته  الذي  املؤمتر  خالل  من 

التقرير فقد تم عقد جلسات نقاشية للطلبة املشاركني وكانت 

مخرجات الجلسات حول ظاهرة العنف الطاليب كالتايل:

أسباب العنف الجامعي:

نشاطات  وجود  وعدم  للطلبة  الكبري  الفراغ  وقت   .1

المنهجية.

2. الفهم الخاطئ ملفهوم العشائرية من قبل الطالب.

وجود  وعدم  الجامعات  يف  التأديبية  األنظمة  ضعف   .3

عقوبات رادعة للطالب.

4. قلة وعي الطالب.

معدالت  وتدين  للطالب،  دميوغرايف  توزيع  وجود  عدم   .5

القبول.

يف  العقوبات  مطبقي  عىل  األمنية  والقبضة  الهيمنة   .6

الجامعات.

الحلول املقرتحة لظاهرة العنف الجامعي:

فراغ  وقت  مللء  للطالب  المنهجية  نشاطات  ادراج   .1

الطالب.

2. تفعيل دور اتحادات الطلبة يف الجامعات.

3. وضع منهجية ألسس توزيع الطالب يف الجامعات )بحيث 

يكون هنالك توزيع ديوغرايف(.

تطبيق  يف  القرار  أصحاب  عن  األمنية  الجهات  يد  رفع   .4

العقوبات.

5. تعزيز روح االنتامء لدى الطالب ورفع املستوى الثقايف 

لدى أفراد املجتمع ككل.

6. اصالح األنظمة الداخلية يف الجامعات.

7. تعديل أسس القبول يف الجامعات بحيث تتالءم مع مبدأ 

املساواة.

 

تأثري العنف الجامعي عىل الطالب:

1. تعطيل مصالح الطلبة )املحارضات واألنشطة الالمنهجية(.

2. زعزعة األمن واالستقرار داخل وخارج الحرم الجامعي.

3. فقدان ثقة الجامعة )وطنياً ودولياً(.

4. الحاق األرضار املادية واملعنوية.





املعسكر التدريبي الثاين للشباب املدافعني عن حقوق اإلنسان - العقبة شباط/فرباير 2012م

الباب السادس
االنتخابات الطالبية
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اتحادات  انتخابات  حول  الطالبية  االنتخابات  تتمحور 

الطلبة واألندية الطالبية وانتخابات الجمعيات العلمية يف 

بعض الجامعات، وتشكل العملية االنتخابية  بكافة اشكالها 

يف الجامعات محور الدميقراطية للطالب، وتنشئة  الطالب 

عىل الدميقراطية وتطبيقاتها بالشكل الصحيح يؤسس جيالً 

صحياً مامرساً للدميقراطية مام يؤدي إىل بناء مجتمع يفهم 

معنى الدميقراطية ويطبقها بصورتها السليمة.

ولتكون انتخابات دميقراطية يجب أن تتوافر فيها  املعايري  

والشفافية  النزاهة  انتخابات وهي،  العاملية ألي  واملبادئ 

والحرية والعدالة، وعند النظر لألنظمة االنتخابية املتبعة 

يف الجامعات والعملية االنتخابية ككل نجد أن اإلجراءات 

املطبقة تفتقد لكثري من هذه املبادئ و يتضح  ذلك من 

الطلبة  دليل  يف  باالنتخابات  املتعلقة  املواد  قراءة  خالل 

هو  ملا  دقيقة  متابعة  إىل  إضافة  حده  عىل  جامعة  لكل 

مطبق عىل ارض الواقع، عدا عن ذلك نشري إىل أن بعض 

الجامعات االردنية ال يوجد فيها اتحادات طلبة يف األساس، 

وجامعة  التطبيقية  البلقاء  )جامعة  الجامعات  ومن هذه 

جرش االهلية(، وهذا مؤرش لعدم تطبيق الدميقراطية يف 

اختيار   يف  الطالب  لحق  إنتهاك  يعد  مام  الجامعات  هذه 

امام  فيها  معرتف  قانونية  كجهة  لتمثيلهم  عنهم  ممثلني 

إدارة الجامعة، باإلضافة  أن جامعة البرتا تجري انتخابات 

هذه  ينظم  قانوين  اطار  وجود  دون  لكن  طلبة  اتحاد 

االنتخابات.

 6.1

يف الدراسة التي أجريت عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان 

الجامعات والتي وجهت إىل )197( مدافعاً، تبني أن  يف 

ترشحوا  وأن  لهم  سبق  قد  الدراسة  عينة  من   )%  30.5(

وهذه  الطالبية،  األندية  أو  الطلبة  اتحادات  النتخابات 

النسبة متثل )60 مدافعاً( بينام )69.5 %( أي ما ميثل )137 

مدافعاً( مل يسبق لهم الرتشح ألي منهام، وعند سؤال الذين 

ترشحوا عام إذا كانوا قد تعرضوا لضغوط لسحب ترشحهم،  

أفاد )40( منهم أنهم تعرضوا لضغوطات من قبل جهات 

الضغوطات  هذه  وتنوعت  ترشحهم،  لسحب  مختلفة 

األجهزة  قبل  من  وضغوطات  عشائرية  بني ضغوطات  ما 

إضافة  العامة  املخابرات  بجهاز  غالباً  واملتمثلة  األمنية 

القول  الطلبة، وعند  قبل عامدات شؤون  لضغوطات من 

أن )40( شخص من أصل )60( أي ما نسبته )66.6 %( من 

عينة الدراسة تعرضوا لضغوطات لسحب ترشحهم، فهذه 

لالنتخابات  الرتشح  يف  الطالب  بحق  صارخ  إنتهاك  تعترب 

الطالبية بكافة أنواعها وحقهم يف املشاركة بالعمل الطاليب.

عملية  عدالة  مدى  عن  للدراسة  املستجيبني  سؤال  وعند 

من   )%  33( أجاب  الجامعات،  يف  لالنتخابات  الرتشح 

لالنتخابات  الرتشح  عملية  أن  مدافع(   65( الدراسة  عينة 

والعوامل  القيود  من  العديد  هنالك  أن  ذلك  عادلة  غري 

التي تحرم بعض الطالب من حقهم يف الرتشح، ومن هذه 

القيود ارتباط الرتشح بعدد الساعات الدراسية التي أنهاها 

الطالب فجميع الجامعات تشرتط عىل من يرغب بالرتشح 

الشكل )1(: مستوى التعرض لضغوطات لسحب الرتشح
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أن يكون قد تجاوز عدد معني من الساعات يتفاوت هذا 

بأن  الرتشح  حق  ربط  تم  كام  ألخرى،  جامعة  من  العدد 

أو  تنبيه  أي عقوبة سواء  الطالب غري صادر بحقه  يكون 

العديد من  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  أو غري ذلك وهنا  إنذار 

الجامعات أعطت أعضاء الهيئة التدريسية منفردين الحق 

يف توجيه عقوبة التنبيه للطالب، وال يخلو هذا األمر من 

تنبيه  بتوجيه  التدريسية  الهيئة  أعضاء  أحد  قيام  خطورة 

ألحد الطالب ألسباب شخصية وبشكل تعسفي، فكان من 

الرتشح  من  الطالب  تحرم  التي  العقوبات  تحديد  األجدر 

وتحديد نوعها بحيث يجب أن تقترص عىل العقوبات التي 

متس اآلداب العامة والنظام العام يف الجامعات.

أجرت  الطالبية  لالنتخابات  تفصييل  بشكل  وللتطرق 

ترشحوا  ممن  طلبة  شملت  أخرى   دراسة  دفاع  شبكة 

الدرايس  للعام  جامعاتهم  يف  الطلبة  اتحاد  النتخابات 

وطالبة   طالب   )30( مقابلة  متت  حيث   2012/2011

الحظ   حالفهم  ممن  األوىل  مجموعتني   إىل  تقسموا 

قد  منهم   )15( كان  الحظ،  يحالفهم  مل  ممن  والثانية 

الحظ،  يحالفهم  مل  و)15(  النجاح  يف  الحظ  حالفهم 

الحظ  حالفهم  الذين  األوىل(  )املجموعة  سؤال  وعند 

عالقاتهم  أن  منهم   )9( أجاب  نجاحهم،  يف  السبب  عن 

الشخصية مع الطالب وقدراتهم عىل اإلقناع هو السبب 

 )4( أفاد  بينام  النجاح  عىل  ساعدهم  الذي  الرئييس 

للطالب  قدموه  الذي  االنتخايب  برنامجهم  أن  طالب 

اثنني  وطالبني  نجاحهم،  يف  السبب  هو  ممنهج  بشكل 

بينوا أنهم نجحوا بالتزكية.

الطالب  الثانية(  )املجموعة  برأي  النجاح  عدم  أما سبب 

هو  األول  السبب  كان  فقد  الحظ،  يحالفهم  مل  الذين 

إعالن فتح باب الرتشح بوقت متآخر وغري واضح للجميع 

أجاب  وقد  للمرشحني  العمل  وقت  ضيق  إىل  أدى  مام 

من  كل  طالبني  أجاب  بينام  طالب،   )3( اإلجابة  هذه 

للعملية   املعنية  الجهة  تخطيط  سوء  التالية:  األسباب 

يوم  الطالب  قبل  من  الكبرية  الغياب  نسبة  االنتخابية، 

واإلنتامءات  املرشحني،  بني  القوية  املنافسة  اإلقرتاع، 

واحد  طالب  اعترب  حني  يف  للطالب،  الخاطئة  العشائرية 

السبب يف عدم نجاحه يف  االنتخاب هو  قانون  أن  فقط 

الخاطئ  املفهوم  يعمق  القانون  ان  واعترب  االنتخابات 

دون  العشرية  البن  التصويت  فكرة  ويعزز  للعشائرية 

االنتخابات  موعد  أن  آخر  طالب  وأفاد  للكفاءة،  النظر 

يوم  االنتخابات  موعد  كان  حيث  نجاحه  عدم  يف  سبب 

الجامعة  الطالب قد غادروا  خميس وكان عدد كبري من 

للتوجه مبكرا لحافظاتهم، وأضاف آخر أن العنرصية هي 

السبب وميز العنرصية عن العشائرية.

الرتشح هو خدمة طلبة  أن هدفهم من  وبني )18( طالباً 

أن  قالوا  طالباً  و)12(  الطلبة،  اتحاد  خالل  من  كلياتهم 

النواحي  جميع  من  لألفضل  األوضاع  تغيري  هو  هدفهم 

الدراسية والخدمية وحتى النشاطات الالمنهجية.

تم  إذا  وفيام  االنتخابات  نزاهة  عن  الطالب  سؤال  وعند 

األمنية يف  األجهزة  أو  الجامعات  إدارات  قبل  من  التدخل 

الشكل )2(: عدالة االنتخابات يف نظر املدافعني
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أن الجامعة بكافة  نتائج االنتخابات، فقد أفاد )21( طالباً 

االنتخابات، يف  بنتائج  التالعب  لها يد يف  مكوناتها مل يكن 

حني أفاد )8( طالب أن الجامعة ممثلًة بعامدة شؤون الطلبة 

تدخلت يف نتائج االنتخابات حيث أثرت يف النتائج بشكل أو 

بآخر، فضغطت عىل بعض الطالب للتصويت ملرشح معني 

من جهة، وقامت بالتالعب ببعض النتائج من جهة أخرى، 

وفضل طالب واحد الحياد واإلمتناع عن إجابة هذا السؤال.

فقد  باالنتخابات  األمنية  االجهزة  بتدخل  يتعلق  فيام  أما 

أفاد 12 طالباً بأنها لعبت دوراً بالتأثري عىل نتائج االنتخابات 

حيث كان دورها من خالل تدخل جهاز املخابرات العامة 

يف التأثري عىل إرادة الطالب وتوجيهها نحو مرشحني معينني، 

كام يجزم بعضهم أنها لعبت دور يف تغيري بعض صناديق 

اإلقرتاع بصناديق أخرى، وهذا ما مل نستطع اثباته بدالئل 

ملموسة سوى شهادة بعض الطالب.

يف املقابل أفاد )18( طالباً أنهم ال يعلمون فيام إذا تدخلت 

األجهزة األمنية يف االنتخابات أم ال.

نزيهة  انتخابات  أي  يف  األمنية  األجهزة  أن  املعلوم  ومن 

يجب أن تتخذ صفة الحياد، دون التدخل يف أي مرحلة من 

مراحل العملية االنتخابية، وتدخلها سواء كان تدخل فعيل 

يعترب مخالفة ألدىن معايري  الناخبني  ارادة  بالتأثري عىل  أو 

الدميقراطية.

يف  االنتخايب  النظام  عدالة  عن  الطالب  سؤال  وعند 

جامعاتهم، أفاد )21( طالب منهم أنه يحقق العدالة ومل 

يشعروا أنه يشكل ظلم للطالب، يف حني أفاد 9 منهم أنه ال 

يحقق عدالة بني الجميع ويحرم بعض الطالب من حقهم 

يف الرتشح.

6.2

العملية  تنظم  التي  القانونية  للنصوص  استعراض  وتالياً 

تبني  والتي  الطالبية  الطلبة ولألندية  االنتخابية التحادات 

مثانية  يف  بالرتشح،  الراغبني  يف  توافرها  الواجب  الرشوط 

جامعات اردنية وهي: الجامعة األردنية – جامعة الريموك 

– جامعة العلوم والتكنولوجيا – جامعة الزيتونة – جامعة 

مؤتة – جامعة البرتا – جامعة البلقاء التطبيقية - الجامعة 

الهاشمية.

1. الجامعة األردنية: املادة )6( من تعليامت اتحاد الطلبة 

يف: "يشرتط يف الرتشيح لعضوية االتحاد ما ييل:

وأنهى  الجامعة  يف  ومسجالً  منتظامً  طالباً  يكون  أن  أ .( 

بنجاح )12( ساعة معتمدة عىل األقل لطلبة البكالوريوس 

و)6( ساعات معتمدة لطلبة الدراسات العليا.

ب .( أن ال يقل معدله الرتاكمي عن الحد األدىن املطلوب 

ونصف  نقطتان  و)2.5(  للبكالوريوس  نقطتان   )2( وهو 

أو ما  العليا  الدراسات  للدبلوم و)3( ثالث نقاط ملستوى 

يعادلها.

الجامعة طيلة فرتة عضويته يف  ت .( أن يكون مسجالً يف 

مجلس االتحاد.

ث .( أن ال يكون متوقعاً تخرجه يف الفصل الذي تجري فيه 

االنتخابات.

ج .( أن ال تكون قد أوقعت بحقه أي عقوبة تأديبية, إال إذا 

تم محو آثارها أو شطبها.

2. جامعة الريموك: املادة )7( من تعليامت اتحاد طلبة: 

نفسه  ترشيح  حق  العامة  الهيئة  يف  عامل  عضو  لكل   "

الرشوط  يستويف  أن  عىل  االتحاد  مجلس  انتخابات  يف 

التالية:
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1( أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )60 %(.

2( أن يكون مسجالً يف الجامعة لعدد مبا ال يقل عن الحد 

تقدميه  عند  معتمدة  ساعة   )12( الدرايس  للعبء  األدىن 

طلب الرتشح.

3( أن يبقى عىل تخرجه )36( ساعة معتمدة عىل األقل.

العقوبات  أي عقوبة من  أن ال يكون قد صدر بحقه   )4

للطلبة  التأديبية  االجراءات  تعليامت  يف  عليها  املنصوص 

باستثناء عقوبة التنبيه أو ارتكب أي مخالفة تخل بالرشف 

والسمعة وأدين بها من القضاء".

تعليامت  من   )8( املادة  والتكنولوجيا:  العلوم  جامعة   .3

ترشيح  حق  االتحاد  يف  عامل  عضو  لكل   " الطلبة:  اتحاد 

نفسه لالنتخابات رشيطة ميض فصلني دراسيني عىل قبوله 

يف الجامعة وبقاء فصلني دراسيني عىل تخرجه عىل األقل 

عىل أن تتحقق فيه الرشوط التالية:

لطلبة   )%  60( عن  الرتاكمي  معدله  يقل  ال  أن   أ( 

البكالوريوس و)75 %( لطلبة الدراسات العليا.

ب( أن يكون طالب الرتشيح منتظامً يف دراسته يف الجامعة 

)ويكون االنتظام يف الجامعة بتسجيل الطالب للحد األدىن 

والفصل  التخرج  فصل  باستثناء  املعتمدة  الساعات  من 

الدرايس الصيفي(.

تأديبية من  أي عقوبة  أن ال تكون قد صدرت بحقه   ج( 

درجة إنذار أول يف السنة التي تسبق الرتشيح.

من  تأديبية  عقوبة  أي  بحقه  قد صدرت  تكون  ال  أن   د( 

درجة إنذار ثاين فام فوق".

مجلس  تعليامت  من   )4( املادة  الهاشمية:  الجامعة   .4

الطلبة: " يشرتط يف عضو املجلس ما ييل:

 أ. أن ال يكون قد أوقعت بحقه أية عقوبة تأديبية حتى 

بداية الرتشيح.

األقل  عىل  واحدًه  دراسياً  فصالً  أنهى  قد  يكون  أن   ب. 

بعبء درايس ال يقل عن الحد األدىن، ومبعدل تراكمي ال 

يقل عن نقطتني لطلبة البكالوريوس، وثالث نقاط لطلبة 

يكون  الدبلوم، وأن ال  لطلبة  املاجستري ونقطتني ونصف 

فصول  مثانية  من  أكرث  الجامعة  يف  دراسته  عىل  مر  قد 

دراسية.

 ج. أن يكون طالباُ منتظامً يف الجامعة طيلة فرتة عضويته، 

الدرايس  العبء  من  األدىن  للحد  املسجل  الطالب  ويعترب 

طالباً منتظامً يف الجامعة.

 د. أن يكون مسجالً للحد األدىن من العبء الدرايس أثناء 

فرتة عضويته باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي"

الطلبة:  اتحاد  تعليامت  من   )8( املادة  مؤتة:  جامعة   .6

"يشرتط يف الطالب املرشح لعضوية مجلس االتحاد ما ييل:

 أ. أن ال يقل معدلة الرتاكمي عن )60 %(.

 ب. أن يكون مسجالً يف الجامعة يف الفصل الذي تجري فيه 

االنتخابات لعدد من الساعات املعتمدة ال يقل عن الحد 

األدىن من العبء الدرايس املسموح به.

الذي  الدرايس  العام  يف  تخرجه  متوقعاً  يكون  ال  أن   ج. 

تجري فيه االنتخابات.

باستثناء  تأديبية   د. أن ال يكون قد صدرت بحقه عقوبة 

عقوبتي التنبيه واإلنذار من الدرجة األوىل.

ال يوجد لكل من جامعة البرتا والبلقاء التطبيقية تعليامت 

تخص اتحاد الطلبة.

عىل  الرشوط  أن  نجد  السابقة  املواد  عىل  االطالع  عند 

اختالفها تتلخص فيام ييل:

يف  الدرايس  للعبء  األدىن  للحد  مسجالً  يكون  أن   )1.1

الفصل الذي تجري فيه االنتخابات.
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2.2( أن ال يكون طالباً متوقعاً تخرجه.

ولكن  تأديبية,  عقوبة  بحقه  صدر  قد  يكون  ال  أن   )3.3

اختلفت درجة العقوبة من جامعة ألخرى.

4.4( أن ال يقل معّدله الرتاكمي عن حد معنّي.

الرتّشح  حق  تّقيد  ال  تنظيمية  نراها  الرشوط  هذه  كل  و 

العلمية  والجمعيات  الطلبة  واتحادات  مجالس  لعضوية 

الطالبية, باستثناء رشط عدم صدور عقوبة تأديبية والذي 

ميكن أن يساء استغالله ملنع طالب معنّي راغٌب يف الرتشح 

جاء يف رشوط  الذي  بالنص  نشيد  لذلك  الحق,  ذلك  من 

والذي  مؤتة  جامعة  يف  الطلبة  اتحاد  النتخابات  الرتشح 

العقوبات  هذه  أن  إذ  واإلنذار,  التنبيه  عقوبتي  استثنى 

تكون ألفعال بسيطة ال ترقى أن تكون مانعاً للطالب الذي 

ارتكبها من مامرسة حّقه.

6.3 األندية الطالبية:

لعضوية  بالرتشح  يرغب  ملن  توافرها  الواجب  الرشوط 

األندية الطالبية بحسب األنظمة الجامعية

األندية  تعليامت  من   )9( املادة  األردنية:  الجامعة   )1

لعضوية  نفسه  يرشح  الذي  الطالب  يف  يشرتط  الطالبية: 

الهيئة اإلدارية ألي ناد ما ييل:

أ . أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )ج(

دراسيان  فصالن  الجامعة  من  تخرجه  عىل  يبقى  أن  ب . 

عىل األقل.

ت . أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عىل األقل.

ث . أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية من 

درجة إنذار أول فام فوق".

2( جامعة البرتا: املادة )9( من تعليامت األندية الطالبية: 

الهيئة  لعضوية  نفسه  يرشح  الذي  الطالب  يف  يشرتط 

اإلدارية ألي ناد ما ييل:

1. أن ال يقل معدله الرتاكمي عن 2.33.

2. أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عىل األقل.

3. أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية.

3( جامعة الريموك: املادة )10( من تعليامت األندية الطالبية: 

يشرتط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية 

يف أي ناد ما ييل:

املحدد يف  األدىن  الحد  عن  الرتاكمي  معدله  يقل  ال  أن   .1

تعليامت منح الدرجات العلمية املختلفة يف الجامعة.

2. أن ال تقل املدة املتبقية لتخرجه من الجامعة عن فصلني 

دراسيني متواصلني عىل األقل.

3. أن يكون قد مىض عىل التحاقه بالجامعة فصالن دراسيان 

متواصالن عىل األقل.

4. أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية".

األندية  تعليامت  من   )9( املادة  والتكنولوجيا:  العلوم   )4

لعضوية  نفسه  يرشح  الذي  الطالب  يف  يشرتط  الطالبية: 

الهيئة اإلدارية ألي ناد ما ييل:

 أ( أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )60 %(.

 ب( أن يبقى عىل تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان عىل 

األقل.

 ج( أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عىل األقل.

 د( أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة 

إنذار أول فام فوق".

5( جامعة مؤتة: املادة )9( من تعليامت األندية الطالبية: 

يشرتط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية 

ألي ناد أو جمعية ما ييل:

1. أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )60 %(.

2. أن يبقى عىل تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان عىل 

األقل.
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3. أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عىل األقل.

من  تأديبية  عقوبة  أية  بحقه  قد صدرت  يكون  ال  أن   .4

درجة إنذار فام فوق.

5. أن ال يكون عضواً يف مجلس اتحاد الطلبة.

تعليامت  من   )11( املادة  التطبيقية:  البلقاء  جامعة   )6

نفسه  يرشح  الذي  الطالب  يف  يشرتط  الطالبية:  األندية 

لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناد ما ييل:

1. أن ال يقل معدله الرتاكمي عن جيد.

2. أن يبقى عىل تخرجه من الجامعة فصلني دراسيني عىل 

األقل.

3. أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية باستثناء 

عقوبة التنبيه.

4. أن يكون املرشح عضواً يف الهيئة العامة للنادي.

5. أن ال يكون مؤجالً لدراسته يف الجامعة".

الجامعة  يف  الطالبية  األندية  تعليامت  من   )9( املادة 

لعضوية  نفسه  يرشح  الذي  الطالب  الهاشمية: يشرتط يف 

الهيئة اإلدارية ألي ناٍد ما ييل:

 أ. أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )2( نقطة.

دراسيان  فصالن  الجامعة  من  تخرجه  عىل  يبقى  أن  ب. 

عىل األقل.

 ج. أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عىل األقل.

من  تأديبية  عقوبة  أية  بحقه  قد صدرت  يكون  ال  أن   د. 

درجة إنذار فام فوق".

نجد أن الرشوط يف كافة الجامعات سابقة الذكر تتلخص 

فيام ييل:

1. أن ال يقل معدل الطالب املرتشح عن مقدار معنّي.

2. أن يكون قد مىض عىل دخوله للجامعة فصالن دراسيان 

عىل األقل.

عىل  دراسيان  فصالن  تخرجه  عىل  بقي  قد  يكون  أن   .3

األقل )باستثناء جامعة البرتا(.

)واختلف  تأديبية  عقوبة  بحقه  قد صدر  يكون  ال  أن   .4

مقدار العقوبة من جامعة ألخرى(.

5. أن يكون مسجالً للعبء الدرايس يف الجامعة )جامعة البلقاء(.

6. أن ال يكون عضواً يف مجلس اتحاد الطلبة )جامعة مؤتة(.

باستعراض الرشوط نورد املالحظات التالية:

1. عدم تكافؤ الفرص يف اشرتاط ميض مدة فصلني دراسيني 

عىل دخول الطالب الراغب بالرتشح للجامعة.

الراغب  الطالب  من  املطلوب  املعدل  توحيد  رضورة   .2

بالرتشح يف كافة الجامعات حرصاً عىل املساواة, من خالل 

معادلة املعدالت املئوية مع معدالت الرموز.

الراغب  الطالب  كون  برضورة  املتعلق  بالرشط  األخذ   .3

بالرتشح مسجالً للعبء الدرايس وهو ما أخذت به جامعة 

البلقاء التطبيقية.

4.  أن  يتم توحيد الحد األدىن للعقوبة الذي ال يسمح معه 

النهايئ،  اإلنذار  الحد هو عقوبة  يكون هذا  وأن  بالرتشح, 

باإلضافة إىل العقوبات املاسة باآلداب العامة  والسلوك يف 

الجامعة. 

الطالب  يكون  ال  بأن  املتعلق  بالرشط  األخذ  رضورة   .5

الراغب بالرتشح عضواً يف اتحاد الطلبة.

6.4 نبذة عن األنظمة االنتخابية املتبعة يف بعض الجامعات 

األردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:

تتم انتخابات املجلس عىل النحو التايل:

أ. تعترب كل كلية من كليات الجامعة دائرة انتخابية واحدة، 

عىل  املجلس  يف  ممثليهم  فيها  الدارسون  الطلبة  ينتخب 

أساس االنتخاب التمثييل لكل قسم فيها بالنسبة وقاعدة 

التقريب املحددتني , ضامنا للعدالة وحسن التمثيل: مبعنى 

أن ينتخب الطلبة يف كل قسم ممثليهم من بني املرشحني 

عن ذلك القسم ويف صندوق محدد.
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ب. يعطى كل )1000( طالب يف القسم ممثالً واحده يف 

املجلس ويقرب كل ما يساوي )500( طالبا أو ما يزيد عن 

ذلك بعضو آخر.

يعترب هذا القانون مثيالً لقانون الصوت الواحد أي أن كل 

القسم  ضمن  فقط  واحدة  ملرة  بالتصويت  يقوم  طالب 

من  أكرث  عىل  القسم  حصل  إن  وحتى  فيه  يدرس  الذي 

مقعد فال يكون للطالب إال صوتاً واحدًه.

ج. ينتخب الفائزون يف جميع أقسام الكلية من بينهم رئيسا 

للجنة الكلية بالتصويت والحاصل عىل أعىل األصوات هو 

الرئيس.

د. الحد األدىن لكل قسم أو كلية عضو واحد.

جامعة الريموك:

أ. يعد كل قسم أكادميي دائرة انتخابية واحدة.

ب. يشكل مجلس االتحاد من مجموعة الطلبة املنتخبني 

يف كل قسم حسب التمثيل التايل:

1. عدد األعضاء يتناسب مع أعضاء الهيئة العامة يف القسم 

بحيث تكون نسبة التمثيل ممثل واحد لكل )500( طالب 

)وفق قاعدة التقريب إىل 250(.

2. عضو واحد لكل قسم يقل طلبته عن )250( طالب.

3. يف جميع األحوال يجب أن ال يقل عدد ممثيل الكلية 

عن ثالثة.

ج. يحدد العميد أعداد الطلبة املسجلني يف كل قسم وعدد 

التي  الرسمية  القوائم  الذين سينتخبون مبوجب  ممثليهم 

األعداد  والتسجيل وال تشمل هذه  القبول  دائرة  ترد من 

الطلبة املسجلني يف الربامج الخاصة.

د. تجري االنتخابات باإلقرتاع السي املبارش ويشرتط العتامدها 

أن يشارك يف اإلقرتاع األغلبية من مجموع الطلبة الذين يحق 

لهم االنتخاب يف ذلك القسم ومتدد من قبل اللجنة العليا ملدة 

ال تزيد عىل ساعتني يف القسم الذي مل يكتمل فيه النصاب 

وتعد عملية االنتخاب حينئذ قانونية مهام بلغ عدد املقرتعني.

جامعة آل البيت:

واحد،  يوم  يف  املجلس  لعضوية  االنتخابات  تجري   .1

املقرتعني،  عدد  بلغ  مهام  قانونية  االنتخابات  وتكون 

التاسعة صباحاً وتنتهي  وتبدأ عملية اإلقرتاع من الساعة 

يف الساعة الخامسة مساًء.

لجنة  الجامعة  يف  والتسجيل  القبول  وحدة  تزود   .2

االنتخابات املركزية بقامئة تتضمن أسامء الطلبة املسجلني 

يف كل كلية أو معهد من كليات أو معهد الجامعة وقامئة 

بأسامء  وقامئة  والدبلوم  العليا  الدراسات  طلبة  بأسامء 

ورد  الجامعة  يف  طالب  لكل  ويحق  الوافدين،  الطلبة 

اسمه يف هذه القوائم اإلدالء بصوته لصالح مرشح واحد 

فقط من دائرته االنتخابية أو كليته أو معهده.

التاسعة  الساعة  من  مفتوحة  اإلقرتاع  مراكز  تكون   .3

بدء  وقت  تحديد  ويتم  مساًء،  الخامسة  الساعة  ولغاية 

أعضاء  توقيت ساعات  وانتهائها حسب  االنتخابات  هذه 

لجنة اإلقرتاع الذين يتم ضبط ساعاتهم يف الوقت نفسه 

يف اليوم املخصص لالنتخابات.

مينع املرشفون عىل عملية اإلقرتاع من الرتويج ملرشح ما 

أو إبداء الرأي حول أي مرشح طيلة سري عملية اإلقرتاع.

تهمل كل ورقة اقرتاع تحمل أكرث من اسم أو التي تحمل 

االسم األخري للمرشح.

ملراقبة عملية  واحدًه  مندوباً  يعني  أن  لكل مرشح  يجوز 

اإلقرتاع وفرز األصوات وال يجوز لهذا املندوب أن يتدخل 

مراكز  بني  يتجول  أن  أو  الفرز،  أو  اإلقرتاع  عملية  أثناء 

اإلقرتاع.

4. يفوز املرشحون لعضوية املجلس بأغلبية األصوات ويف 

حال تعادل طالبني أو أكرث للفوز باملقعد األخري لكلية أو 

الفائز  القرعة لتحديد  انتخابية ما تجري  أو دائرة  معهد 

من بني هؤالء الطلبة بحضورهم جميعاً.

الهوية  إبراز  دون  باإلقرتاع  طالب  ألي  يسمح  ال  5.  أ( 

الجامعية أو أي وثيقة إثبات رسمية أخرى.
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 ب( يجوز للمنتخب أن يقرتع ملرشح واحد من كليته أو 

معهده أو دائرته االنتخابية.

هويته  يربز  أن  التصويت  يف  يرغب  طالب  كل  عىل   ج( 

أحد  أمام  رسمية  شخصية  إثبات  وثيقة  أو  الجامعية 

هذا  ويقوم  له  املخصص  املركز  يف  اإلقرتاع  عن  املسؤولني 

املسؤول بوضع عالمة بجانب اسم الطالب يف قامئة التسجيل 

الرئيسية لهذا اإلقرتاع ومن ثم يسلمه ورقة اإلقرتاع.

جامعة مؤتة:

ليكون عىل  مؤته  االنتخايب يف جامعة  القانون  تعديل  تم 

النحو التايل

طالب  لكل  ويحق  انتخابية  دائرة  كلية  كل  تكون  أن  ـ   1

يف الكلية أن يصوت بجميع األقسام يف الكلية وأن يصوت 

للقامئة املرتشحة عن الكلية.

ومثال ذلك: طالب يف قسم املحاسبة يحق له أن يصوت يف 

جميع أقسام كلية إدارة األعامل

2 ـ ترتشح داخل الكليات قوائم يكون عدد أعضاء القامئة 

الطالب  ويقوم  للكلية،  املعطاة  املقاعد  عدد  نصف 

ما  عىل  تحصل  التي  القامئة  وتنجح  للقوائم  بالتصويت 

نسبه 1+50 % من األصوات.

باإلضافة إىل )3( مقاعد كوتا للطالبات يف الكليات اإلنسانية 

و )3( مقاعد للكليات العلمية.

الجامعة األردنية:

النظام االنتخايب يف الجامعة األردنية كان مامثال للقانون 

له صوتان صوت  كان كل طالب  األردين حيث  االنتخايب 

الجامعة  مستوى  عىل  للقامئة  وصوت  الكلية  أو  للقسم 

طالب  كان  حيث  السنوات  يقسم  القانون  وكان  ككل 

الثالثة  السنة  التصويت مبرتشح  له  الثانية ال يحق  السنة 

والعكس صحيح.

جامعة البلقاء:

دليل  يف  يرد  ومل  طلبة..  مجلس  انتخابات  فيها  يوجد  ال 

الطالب أي نصوص للقانون االنتخايب.

جامعتي عامن األهلية والبرتاء يجري بهام انتخابات لكن 

دون وجود مواد قانونية تنظم العملية االنتخابية بهام.





املؤمتر الوطني األول عامن متوز/يونيو 2012م

الباب السابع
اللجان والمجالس التأديبية والعقوبات
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ألهمية ما متتلكه اللجان واملجالس التأديبية يف الجامعات 

الجامعية وتحقيق  الحياة  من صالحيات من شأنها ضبط 

موضوع  بدراسة  دفاع  شبكة  قامت  الطالب،  بني  العدالة 

اللجان واملجالس التأديبية من حيث كيفية تشكيلها وآلية 

عملها ومدى قانونية العقوبات التي تصدرها بحق الطالب 

وذلك من قبل فريق متخصص من محامني وقانونيني، يف 

مثاين جامعات أردنية حكومية وخاصة وهي:

العلوم  جامعة  الريموك،  جامعة  األردنية،  الجامعة 

جامعة  البيت،  آل  جامعة  مؤتة،  جامعة  والتكنولوجيا، 

عامن األهلية، البلقاء التطبيقية وجامعة البرتا.

7.1 – آلية تشكيل وعمل اللجان واملجالس التأديبية

لطلبة  التأديبية  األنظمة  دراسة  خالل  من  اتضح 

وجود  وخاصة  حكومية  جامعات  مثاين  يف  الجامعات 

لجنة تحقيق يف كل جامعة باإلضافة إىل مجلس تأديبي، 

داخل  املتكونة  والتأديب  التحقيق  لجان  إىل  باإلضافة 

كل كلية عىل حده، ويختلف تشكيل لجنة التحقيق عن 

التحقيق  لجنة  أن  تبني  التأديبي حيث  املجلس  تشكيل 

شؤون  عميد  خالل  من  تشكل  الجامعات  غالبية  يف 

رئيس  من  بقرار  تشكل  أخرى  جامعات  ويف  الطلبة 

الجامعة، ففي كل من الجامعة األردنية وجامعة البلقاء 

وجامعة  البرتا  وجامعة  البيت  آل  وجامعة  التطبيقية 

من  بقرار  التحقيق  لجان  تشكل  والتكنولوجيا  العلوم 

الهيئة  عميد شؤون الطلبة وتتكون من )3( أعضاء من 

الريموك  جامعة  يف  أما  احتياط،  وعضو  التدريسية 

من  بقرار  التحقيق  لجان  تشكيل  فيتم  مؤتة  وجامعة 

الجامعة. رئيس 

وتبني أن لجان التحقيق يف جميع الجامعات يتم تشكيلها 

يف بداية كل عام درايس وملدة سنة دراسية قابلة للتمديد 

يف بعض الجامعات.

جميع  أن  تبني  فقد  التأديبية  باملجالس  يتعلق  فيام  أما 

تأديبية  مجالس  بها  يوجد  سابقاً  املذكورة  الجامعات 

بها  يوجد  حيث  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  باستثناء 

لجنة تأديب لكن بالتدقيق اتضح أن عملها هو ذاته عمل 

كل  بداية  يف  املجالس  هذه  وتتشكل  التأديبية،  املجالس 

سنة دراسية من قبل مجلس العمداء يف الجامعة وغالباً ما 

تكون برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية )3( من أعضاء 

الهيئة التدريسية يف الجامعة وعضوية عميد كلية الطالب 

املحقق معه وعضو احتياط، أما فيام يتعلق بجامعة عامن 

األهلية فلم يتم ذكر آلية تشكيل اللجان وماهية عملها.

اللجان  أعضاء  يف  توافرها  الواجب  الرشوط  بخصوص  أما 

واألنظمة  الجامعية  القوانني  أن  تبني  فقد  واملجالس 

الطالبية مل ترشط وجود رشوط أو صفات معينة ملن يستلم 

عضوية لجنة أو مجلس تأديبي، لكن جرى العرف يف بعض 

الريموك  األردنية وجامعة  الجامعة  منها  والتي  الجامعات 

عضو  فوجود  الحقوق،  كلية  من  األعضاء  أحد  يكون  أن 

واملجالس  اللجان  يف  مطلوب  أمر  هو  قانونية  معرفة  ذو 

التعامل مع  التأديبية ذلك ألنها بحاجة لشخص يستطيع 

روح النص والتكيف معه حسب الحالة وليس فقط شخص 

يقرأ النص ويحاول أسقاطه عىل أرض الواقع.

مدى قانونية تشكيل اللجان واملجالس التأديبية:

مل يرد أي نص يف قانون الجامعات األردنية يشري إىل صالحية 

أي جهة يف تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب، سواء 

يف النصوص املتعلقة بصالحيات ومهام مجلس العمداء أو يف 

إمنا جاءت  الجامعات،  املتعلقة بصالحيات رؤساء  النصوص 

هذه النصوص يف األنظمة التأديبية فقط، وهذا ال يعني عدم 

األنظمة  أن  حيث  واملجالس  اللجان  هذه  تشكيل  قانونية 

لها قوتها القانونية بال شك، إمنا يختلف مصدر الصالحيات 

مجلس  صالحيات  من  نجدها  فتارًة  ألخرى  جامعة  من 

أخرى  وتارًة  الجامعة  رئيس  صالحيات  من  وتارًة  العمداء 



75

واقع الحريات السياسية وحقوق اإلنسان في الجامعات األردنية
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

الطلبة،  لعميد شؤون  اللجان  تشكيل  من صالحيات  تكون 

من  نوعا  يخلق  أن  له  الصالحيات ميكن  يف  التفاوت  وهذا 

عدم املساواة يف تشكيلها مام قد يؤثر عىل تفاوت كفاءات 

رئيس  قرار  أو  منفرداً  الطلبة  شؤون  عميد  فقرار  أعضائها، 

الجامعة منفرداً يختلف عن قرار يصدر من مجلس متكون 

من أكرث من فرد فالقرار الصادر من مجموعة ال شك بأنه 

أصوب من القرار الصادر من فرد، لذا فإنه من األفضل توحيد 

الجهة صاحبة الصالحية يف تشكيل لجان التحقيق ومجالس 

التأديب وجعلها صالحية بيد مجالس العمداء يف الجامعات 

باالشرتاك مع رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة.

آلية العمل:

تبني من خالل الدراسة أن جميع الجامعات تتبع األسلوب 

التأديبية،  واملجالس  اللجان  عمل  آلية  خالل  من  ذاته 

التحقيق  للجنة  تحال  القضية  أن  هو  املتبع  فاألسلوب 

وتقوم اللجنة بالتحقيق يف القضية وسامع شهادة الشهود 

الصورة  لوضوح  الالزمة  والبينات  األدلة  عن  والبحث 

للجنة وثبوت الفعل املرتكب وتصنيفه، وبعد اإلنتهاء من 

التحقيق وتكّون قناعة لدى اللجنة إما أن تويص بقرارها 

العقوبة من  بإصدار  العميد  الطلبة ويقوم  لعميد شؤون 

العقوبة كام هي أو أن  خالله ويكون له صالحية إصدار 

اللجنة  وجدت  حال  ويف  ذلك،  أرتأى  إذا  بتخفيفها  يقوم 

القضية  بإحالة  فتقوم  صالحياتها  من  ليست  العقوبة  أن 

القضية  يف  بالنظر  بدوره  يقوم  الذي  التأديبي  للمجلس 

العقوبة  مرتكبها وإصدار  املناسبة بحق  العقوبة  وإصدار 

الالزمة كام يراها مناسبة.

يف  التأديبية  األنظمة  جميع  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا 

وصالحيات  اللجان  صالحيات  بتحديد  قامت  الجامعات 

املجالس التأديبية فيام يتعلق بنوع العقوبة التي يصدرها 

كل منهام.

ففي الجامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة 

صالحية  تكون  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  البيت  آل 

تقيض  التي  العقوبات  عدا  ما  العقوبات  جميع  إصدار 

شؤون  لعميد  الفصل  مدة  كانت  مهام  الطالب  بفصل 

الطلبة بناًء عىل تنسيب من لجنة التحقيق، أما العقوبات 

التي تقيض بفصل الطالب فتكون من صالحيات املجلس 

التأديبي حيث يقوم املجلس بإصدار هذه العقوبات.

باستثناء  العقوبات  أما يف جامعة مؤتة فاختصاص جميع 

العقوبات التي تقيض بالفصل تكون لرئيس الجامعة بناًء 

تحال  العقوبات  وباقي  التحقيق  لجنة  من  تنسيب  عىل 

يكون  والبرتا  الريموك  جامعتي  ويف  التأديبي،  للمجلس 

التنبيه  عقوبة  بإصدار  الطلبة  شؤون  عميد  اختصاص 

استخدام  من  والحرمان  مستوياتها  بكافة  واإلنذارات 

بعض املرافق يف الجامعة، ولرئيس الجامعة إصدار جميع 

العقوبات ولغاية عقوبة الفصل ملدة أربعة فصول دراسية، 

ويكون ملجلس العمداء إصدار كافة العقوبات بال استثناء، 

وجامعة عامن األهلية مل تبني آلية إصدار العقوبات فيها 

من خالل نصوص قانونية.

وتالياً استعراض للمواد القانونية من األنظمة التأديبية للطلبة 

يف بعض الجامعات والتي تبني آلية عمل اللجان واملجالس.

الجامعة األردنية:

املادة )4(: مع مراعاة أحكام املواد )5( و )6( و )7( و )8( 

عىل  للطالب  التأديبية  العقوبات  تحدد  النظام،  هذا  من 

املخالفات التأديبية الواردة يف املادة )3( من هذا النظام 

عىل النحو التايل:

أ. التنبيه الخطي.

ب. اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن الجامعي 

عند الرضورة إلخراجه.
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ج. الحرمان من حضور بعض أو كل محارضات املواد التي 

يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.

د. الحرمان ملدة محددة من االستفادة من الخدمات التي 

يقدمها مرفق أو أكرث من املرافق الجامعية التي تم ارتكاب 

املخالفة فيها.

أو أكرث من  الحرمان ملدة محددة من مامرسة نشاط  ه. 

األنشطة الطالبية التي ارتكبت املخالفة فيها.

و. اإلنذار بدرجاته الثالثة: األول واملزدوج والنهايئ.

ز. الغرامة مبا ال يقل عن قيمة مثيل اليشء أو األشياء التي 

أتلفها الطالب.

ح. إلغاء التسجيل يف مادة أو أكرث من مواد الفصل الذي 

تقع فيه املخالفة.

ط. اعتباره راسباً يف مادة أو أكرث.

ي. الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث أو 

عدم السامح له بالتسجيل يف الفصل الصيفي.

ك. الفصل النهايئ من الجامعة.

ل. تعليق منح الدرجة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني.

م. إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير 

أو احتيال يف متطلبات الحصول عليها.

التأديبية  العقوبات  إيقاع  صالحيات  تحدد   :)17( املادة 

عىل الطلبة عىل النحو التايل:

إيقاع  املادة، حق  يدرس  أو من  التدريس  لعضو هيئة  أ. 

العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات )أ( و )ب( و )ج(من 

املادة)4( من هذا النظام خطياً عىل الطالب.

يف  عليها  املنصوص  العقوبات  ايقاع  حق  للعميد  ب. 

الفقرات من )أ( إىل )ي( من املادة )4( من هذا النظام.

ج. للعميد املختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب 

بهدف استخدامها ألي غرض غري مرشوع.

د. ملجلس التأديب حق إيقاع العقوبات املنصوص عليها يف 

املادة )4( من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة املناسبة 

للمخالفة املعروضة عليه.

جامعة البرتا:

املادة )12(: حددت صالحيات توقيع العقوبات التأديبية 

عىل الطلبة عىل النحو التايل:

توقيع  إعادة حق  يدرس  أو من  التدريس  لعضو هيئة  أ. 

العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة )أ، ب( من املادة )4( 

الطالب  يؤدي حرمان  ال  أن  التعليامت رشيطة  من هذه 

من املحارضات أو إخراجه منها يف هذه الحالة إىل حرمانه 

من دخول االختبار أو االمتحان.

ب. للعميد حق توقيع أي من العقوبات املنصوص عليها يف 

الفقرات من )أ( إىل )ز( من املادة )4( من هذه التعليامت.

ج. لرئيس الجامعة حق توقيع أي من العقوبات الواردة يف 

الفقرات من )أ( إىل )ح( من املادة )4( من هذه التعليامت.

د. ملجلس العمداء حق توقيع أي من العقوبات املنصوص 

عليها يف املادة )4(.

العقوبات  إيقاع  له  يحق  من  عن  تتحدث  املادة  هذه 

إيقاع  التدريس  هيئة  عضو  من حق  أن  حيث  التأديبية، 

عقوبتي التنبيه واإلخراج من القاعة، وللعميد حق إيقاع 

ج.  القاعة  من  اإلخراج  ب.  التنبيه  أ.  التالية:  العقوبات 

الحرمان  د.  املحارضات  بعض  الطالب من حضور  حرمان 

ملدة محددة من االستفادة من مرافق الجامعة ه. اإلنذار 

األول واإلنذار املزدوج واإلنذار النهايئ، كام لرئيس الجامعة 

إلغاء  لعقوبة  باإلضافة  السابقة  العقوبات  كافة  إيقاع 

التسجيل ملادة أو أكرث مع عدم رد الرسوم املدفوعة.

جامعة مؤتة:

املادة )4(:تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها عىل 

الطالب مبا ييل:

أ- التنبيه.

ب- إخراج الطالب من قاعة املحارضات.

ج- اإلنذار بدرجاته الثالثة األول والثاين والنهايئ.
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د- الحرمان ملدة محدودة من مامرسة نشاط أو أكرث من 

األنشطة الطالبية.

الخدمات  من  االستفادة  من  محدودة  ملدة  الحرمان  ه- 

التي يقدمها مرفق أو أكرث من مرافق الجامعة التي ترتكب 

فيه املخالفة.

لهذا  أكرث وفقاً  أو  مادة  االختبار يف  أو  االمتحان  إلغاء  و- 

النظام.

أرتكبت  الذي  الفصل  أكرث يف  أو  ملادة  التسجيل  إلغاء  ز- 

فيه املخالفة.

ح- الفصل من الجامعة لفصل درايس أو أكثر.

ط- الفصل النهايئ من الجامعة.

املادة )9(:

املخالفة  حول  أعاملها  نتائج  التحقيق  لجنة  تقدم  أ- 

اإلجراءات  التخاذ  الجامعة  رئيس  إىل  فيها  وتوصياتها 

املناسبة بشأنها وله يف هذه الحالة فرض أي من العقوبات 

املنصوص عليها يف الفقرات )ج، د، ه( من املادة )4( من 

أنها عقوبة مناسبة يف  إذا رأى  الطالب  النظام، عىل  هذا 

ضوء توصيات لجنة التحقيق.

ب- إذا تبني لرئيس الجامعة أن العقوبة التأديبية الواجب 

فرضها عىل الطالب ال تدخل صالحياتها املبينة يف الفقرة 

)أ( من هذه املادة فعليه أحالة توصيات لجنة التحقيق 

إىل املجلس التأديبي ليتوىل محاكمة الطالب وإصدار القرار 

الذي يراه مناسبا بشأنه.

جامعة البلقاء التطبيقية

املادة )5(: يعاقب الطالب الذي يرتكب أياً من املخالفات 

من  بأي  النظام  هذا  من   )4( املادة  يف  عليها  املنصوص 

العقوبات التأديبية التالية:

أ- التنبيه الخطي.

ب- اإلخراج من قاعة التدريس وإذا دعت الحاجة استدعاء 

األمن الجامعي إلخراجه.

ج- الحرمان من حضور بعض أو كل محارضات املواد التي 

يخل الطالب بالنظام بها أثناء التدريس.

د- الحرمان ملدة محددة من االستفادة من الخدمات التي 

يقدمها مرفق أو أكرث من املرافق الجامعية التي تم ارتكاب 

املخالفة فيها.

ه- الحرمان مدة محددة من االستفادة من مامرسة نشاط 

أو أكرث من األنشطة الطالبية ذات العالقة باملخالفة.

و- اإلنذار بدرجاته الثالثة: األول واملزدوج والنهايئ.

ز- الغرامة مبا ال يقل عن قيمة مثيل اليشء أو األشياء التي 

أتلفها الطالب.

ح- إلغاء التسجيل يف مادة أو أكرث من مواد الفصل الذي 

تقع فيه املخالفة.

ط- اعتباره راسباً يف مادة أو أكرث.

ي- الفصل املؤقت من الجامعة أو الكلية ملدة فصل درايس 

أو أكرث.

ك- الفصل النهايئ من الجامعة أو الكلية.

ل- تعليق منح الدرجة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني.

م- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير 

أو احتيال يف متطلبات الحصول عليها.

التأديبية  العقوبات  إيقاع  صالحيات  تحدد   :)17( املادة 

عىل الطلبة عىل النحو التايل:

إيقاع  املادة حق  يدرس  من  أو  التدريس  هيئة  لعضو  أ- 

العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات )أ( و )ب( و )ج( 

من املادة )5( من هذا النظام عىل الطالب.

ب- لعميد الكلية حق إيقاع العقوبات املنصوص عليها يف 

الفقرات من )أ( إىل )ي( من املادة )5( من هذا النظام.

ج- للعميد املختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب 

بهدف استخدامها ألي غرض غري مرشوع.

د- للمجلس حق إيقاع أي من العقوبات املنصوص عليها يف 
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املادة )5( من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة املناسبة 

للمخالفة املعروضة عليه.

مدة التحقيق:

يف  التحقيق  مدة  أن  الواقع  أرض  عىل  مطبق  هو  ما  إن 

ما  وذلك  طويل  لوقت  تحتاج  ما  غالباً  الطالبية  القضايا 

املدة  عن  سؤالهم  لدى  الطلبة  شؤون  عمداء  إليه  أشار 

الطلبة  شؤون  عميد  أفاد  حيث  التحقيق،  يحتاجها  التي 

يف الجامعة األردنية أن مدة التحقيق تحتاج من أسبوعني 

ولغاية شهر إال أن هنالك بعض الحاالت تحتاج ملدة أطول 

من ذلك، وهذا يعتمد عىل حجم القضية وعدد املشاركني 

جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  نائب  أفاد  بينام  فيها، 

التحقيق يحتاج من شهر حتى شهرين، بينام  الريموك أن 

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  الطلبة يف  عميد شؤون  أفاد 

أن التحقيق قد يحتاج شهراً حتى يكتمل، أما عميد شؤون 

الطلبة يف جامعة مؤتة فبني أن التحقيق يستمر من يوم 

ولغاية شهر كحد أقىص، واملعمول به بباقي الجامعات أن 

برر  ولغاية شهرين، وقد  أسبوعني  يستغرق من  التحقيق 

عمداء شؤون الطلبة أنه ال يوجد تباطؤ مقصود يف العمل 

عىل التحقيق إمنا يعزى سبب التأخري يف عمل اللجان إىل 

حجم بعض القضايا الكبري والذي قد يشرتك بها عدد كبري 

من الطالب إضافة للوقت املستغرق لسامع شهادة الشهود 

بعض  هناك  أن  كام  للقضية،  الالزمة  البينات  وتجميع 

التحقيق مام  لحضور  اللجنة  لدعوة  يستجيب  ال  الطالب 

غيابياً،  الحكم  إصدار  قبل  مرة  من  أكرث  تبليغه  يستدعي 

ويف حقيقة األمر أن ما هو معمول به يخالف ما ورد يف 

تم  التي  الجامعات  جميع  يف  للطالب  التأديبية  األنظمة 

عمل الدراسة عليها.

وتالياً بعض النصوص التي تحدد مدة التحقيق من أنظمة 

تأديب الطلبة يف الجامعات:

املادة )15( من نظام تأديب الطلبة يف الجامعة األردنية:

القضايا  يف  البت  التأديب  ومجلس  التحقيق  لجان  "عىل 

تاريخ  من  يوماً  ثالثني  تتجاوز  ال  مدة  إليها خالل  املحال 

إحالتها من الجهات املختصة، ولرئيس الجامعة متديدها إن 

اقتضت الظروف ذلك، وعىل الطالب املخالف املثول أمام 

لجان التحقيق أو مجلس التأديب خالل هذه املدة وللجان 

التحقيق ومجلس التأديب الحق يف اصدار العقوبة غيابياً 

إذا مل ميثل الطالب املخالف بعد تبليغه عن طريق اإلعالن 

يف الكلية للمرة الثانية".

املادة )10/ب( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة البرتا:

خالل  إليها  املحالة  القضايا  يف  البت  التحقيق  لجان  عىل 

إليها،  إحالتها  تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  تتجاوز  مدة ال 

ولرئيس الجامعة تحديد املدة بأقل من ذلك إذا اقتضت 

الظروف.

املادة )13( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة آل البيت:

القضايا  البت يف  التأديب  التحقيق ومجالس  " عىل لجان 

من  يوماً  عرش  أربعة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  إليها  املحالة 

تاريخ إحالتها من الجهات املختصة"

كام نصت املادة )15( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة 

ال  أن  يجب  التحقيق  مدة  أن  عىل  التطبيقية  البلقاء 

تتجاوز شهراً واحدًه، إال أن بعض الجامعات كجامعة مؤتة 

وجامعة  الريموك  وجامعة  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة 

التحقيق  إلنهاء  محددة  مدة  عىل  تنص  مل  األهلية  عامن 

خاللها بل تركتها غري محددة مام يسمح للجان بالتباطؤ يف 

عملها دون أية محددات.

أنها  نجد  التحقيق  مدة  حددت  التي  للنصوص  وبالنظر 

إذا  التحقيق  مدة  الجامعة صالحية متديد  لرئيس  أعطت 
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أعطت  التي  البرتا  جامعة  باستثناء  ذلك،  األمر  استدعى 

الرئيس صالحية بتقليل مدة التحقيق.

عن  بالواقع  ومقارنتها  النصوص  هذه  استعراض  وبعد 

طريق التحقق والرصد الذي قام به فريق الشبكة نجد 

أن الواقع يختلف اختالفاً كلياً عام هو محدد فنجد أن 

الحكم  إلصدار  طويالً  وقتاً  تستغرق  القضايا  من  الكثري 

بها قد يتجاوز الشهرين، وهذا التباطؤ يف التحقيق يؤثر 

بشكل كبري عىل الطالب، فالطالب الذي ارتكب مخالفة 

دراسته  يكمل  فإنه  للتحقيق  وأحيل  الفصل  بداية  يف 

أكرث  ورمبا  شهرين  بعد  ويتفاجأ  التحقيق  مدة  خالل 

هذه  مثل  يف  فإنه  الفصل،  مثل  بحقه  عقوبة  بصدور 

طيلة  وجهد  وقت  من  بذله  ما  خس  قد  يكون  الحالة 

يف  التحقيق  يف  اللجان  تباطؤ  بسبب  الدرايس  الفصل 

القضايا.

مدة  بتحديد  األردنية  الجامعات  كافة  نويص  فإننا  وعليه 

التحقيق مبدة ال تتجاوز األسبوعني، ويف حال تواجد زخم يف 

القضايا فيمكن بهذه الحالة تشكيل لجنة إضافية ملساعدة 

اللجنة األصلية وتخفيف العبء عنها، وذلك حفاظاً عىل 

حقوق الطالب وتجنباً للظلم.

اللجان  تصدرها  التي  العقوبات  قانونية  مدى   –  7.2

واملجالس التأديبية

الجامعات  لطلبة  التأديبية  األنظمة  وتحليل  دراسة  بعد 

التي جرى البحث عليها اتضح لشبكة دفاع لنا أن جميع 

الطالب  يرتكبها  التي  املخالفة  تربط  مل  الطالبية  األنظمة 

بعقوبة معينة حيث تركت هذه األنظمة الصالحية املطلقة 

للجان واملجالس التأديبية إليقاع العقوبة مبا يرونه مناسباً، 

ويتضح ذلك من خالل النصوص التالية:

الجامعة األردنية:

املادة )3( من نظام تأديب الطلبة يف الجامعة األردنية

الطالب  تعرض  تأديبية  مخالفات  التالية  األعامل  تعترب 

الذي يرتكب أي منها للجزاءات التأديبية املنصوص عليها 

يف هذا النظام:

أ- االمتناع املدبر عن حضور املحارضات أو الدروس أو عن 

األعامل األخرى التي تقيض األنظمة باملواظبة عليها، وكل 

تحريض عىل هذا االمتناع.

ب- الغش يف االمتحان أو االشرتاك أو الرشوع فيه.

ج- اإلخالل بنظام االمتحانات أو الهدوء الواجب توافره فيها.

د- أي فعل ماس بالرشف أو الكرامة أو األخالق أو مخل 

سمعة  إىل  اإلساءة  شأنه  من  أو  والسلوك  السرية  بحسن 

هذا  من  فعل  أي  ذلك  يف  مبا  فيها،  العاملني  أو  الجامعة 

تشرتك  مناسبة  يف  الجامعة  خارج  الطالب  يرتكبه  القبيل 

فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

ه - املشاركة يف أي تنظيم داخل الجامعة من غري ترخيص 

يف  اإلشرتاك  أو  الجامعة،  يف  املختصة  الجهات  من  مسبق 

يف  النافذة  التنظيمية  بالقواعد  يخل  جامعي  نشاط  أي 

الجامعة، أو التحريض عليه.

و- استعامل مباين الجامعة لغري األغراض التي أعدت لها أو 

استعاملها دون إذن مسبق.

مواد  أي  وإدخال  مرشوعة  غري  مواد  أي  إدخال  ز- 

واستخدامها لغرض غري مرشوع.

أو  بالكليات  حائط  جرائد  إصدار  أو  النرشات  توزيع  ح- 

جمع التواقيع أو التربعات التي من شأنها اإلخالل باألمن 

والنظام الجامعي أو اإلساءة إىل الوحدة الوطنية.

ط- اإلخالل بالنظام أو االنضباط الذي تقتضيه املحارضات 

أو الندوات أو األنشطة التي تقام داخل الجامعة.

ي- أي إهانة أو إساءة أو إيذاء يرتكبه الطالب بحق عضو 

هيئة التدريس أو أي من العاملني أو الطلبة يف الجامعة.

املنقولة  بالجامعة  الخاصة  املمتلكات  من  أي  إتالف  ك- 
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وغري املنقولة أو بالعاملني فيها أو بطلبتها أو بزوارها.

ل- التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعامل األوراق املزورة 

يف أي أغراض جامعية.

م- إعطاء وثائق وهويات جامعية للغري بقصد استعاملها 

بطريقة غري مرشوعة.

ن- رسقة أي من املمتلكات الخاصة بالجامعة أو بالعاملني 

فيها أو بطلبتها أو بزوارها.

س- التحريض أو التدبري أو االشرتاك أو التدخل يف أعامل 

عنف أو شغب أو مشاجرات ثنائية أو جامعية ضد طلبة 

يف  الجامعة  خارج  أو  الجامعة  داخل  آخرين  أشخاص  أو 

مناسبات تشرتك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

ع- حيازة مرشوبات روحية أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو 

الرتويج لها داخل الجامعة، أو حضور الطالب إىل الجامعة 

وهو تحت تأثري املرشوبات الروحية أو املواد املخدرة.

أو  تعليامتها  أو  أنظمتها  أو  الجامعة  قانون  مخالفة  ف- 

قراراتها النافذة أو التحريض عىل مخالفة أي منها.

املادة )4( من نظام تأديب الطلبة يف الجامعة األردنية

 )3( املادة  يف  الواردة  للطالب  التأديبية  الجزاءات  تحدد 

من هذا النظام مع مراعاة كل من املادة )5( واملادة )6( 

واملادة )7( واملادة )8( من هذا النظام:

أ- التنبيه الخطي.

ب- اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن الجامعي 

عند الرضورة إلخراجه.

ج- الحرمان من حضور بعض أو كل محارضات املواد التي 

يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.

د- الحرمان ملدة محددة من االستفادة من الخدمات التي 

يقدمها مرفق أو أكرث من املرافق الجامعية التي تم ارتكاب 

املخالفة فيها.

ه- الحرمان ملدة محددة من مامرسة نشاط أو أكرث من 

األنشطة الطالبية التي ارتكبت املخالفة فيها.

و- اإلنذار بدرجاته الثالثة: األول واملزدوج والنهايئ.

ز- الغرامة مبا ال يقل عن قيمة مثيل اليشء أو األشياء التي 

أتلفها الطالب.

ح- إلغاء التسجيل يف مادة أو أكرث من مواد الفصل الذي 

تقع فيه املخالفة.

ط- اعتباره راسباً يف مادة أو أكرث.

ي- الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث، 

أو عدم السامح له بالتسجيل يف الفصل الصيفي.

ك- الفصل النهايئ من الجامعة.

ل- تعليق منح الدرجة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني.

م- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير 

أو احتيال يف متطلبات الحصول عليها.

بالنظر يف هاتني املادتني نجد أن املادة )3( قد استعرضت 

استعرضت   )4( واملادة  للعقاب  املستوجبة  األفعال 

العقوبات التي ميكن إيقاعها عىل الطالب مرتكب أي من 

االفعال املذكورة يف املادة السابقة، ومل يتم ربط أي فعل 

بأي عقوبة وهذا ما يخلق فراغ قانوين يرتك صالحية اختيار 

العقوبة لقناعة اللجنة أو املجلس التأديبي، مام لن يحقق 

الحيادية  انتشار ظواهر عدم  الطلبة. يف ظل  العدالة بني 

والواسطة واملحسوبية.

يف  الطلبة  تأديب  نظام  من   )4( رقم  املادة  نصت  كام 

جامعة مؤتة عىل:

"تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها عىل الطالب 

مبا ييل:

أ- التنبيه.

ب- إخراج الطالب من قاعة املحارضات.

ج- اإلنذار بتدرجاته الثالثة األول والثاين والنهايئ.

د- الحرمان ملدة محدودة من مامرسة نشاط أو أكرث من 

األنشطة الطالبية.
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الخدمات  من  االستفادة  من  محدودة  ملدة  الحرمان  ه- 

التي يقدمها مرفق أو أكرث من مرافق الجامعة التي ترتكب 

فيه املخالفة.

لهذا  أكرث وفقا  أو  االختبار يف مادة  أو  االمتحان  إلغاء  و- 

النظام.

ارتكبت  الذي  الفصل  أكرث يف  أو  ملادة  التسجيل  إلغاء  ز- 

فيه املخالفة.

ح- الفصل من الجامعة لفصل درايس أو أكرث.

ط- الفصل النهايئ من الجامعة.

ونصت املادة )5( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة البلقاء 

التطبيقية عىل العقوبات التي توقع عىل الطالب يف حال 

ارتكابه أي من األفعال منصوص عليها يف النظام ومل يربط 

العقوبة بالفعل.

وذات الحال يف النظام التأديبي لجامعة العلوم والتكنولوجيا 

التي نصت يف املادة الرابعة من نظام تأديب الطلبة عىل 

من  أي  ارتكابه  حال  الطالب  عىل  تفرض  التي  العقوبات 

األفعال املنصوص عليها يف النظام.

كذلك يف جامعة آل البيت فقد نصت املادة )4( عىل ذات 

العقوبات املنصوص عليها يف باقي الجامعات دون الربط 

بني العقوبة واملخالفة، ونصت عىل هذه العقوبات املادة 

وكذلك  الريموك،  جامعة  يف  الطلبة  تأديب  نظام  من   )4(

األهلية ويف جامعة  املادة )4( من جامعة عامن  األمر يف 

البرتا.

وبالنظر لجميع النصوص املذكورة نجد أنها جميعاً مل تربط 

الفعل بالعقوبة املحددة له فهي بالتايل ال تحقق العدالة 

وتكون سبباً يف فتح الباب للمزاجية والواسطة واملحسوبية 

اللجنة  مخالفة وتقرر  أن يرتكب طالباً  واملحاباة، فيمكن 

آخر  بينام طالب  عليه  إيقاع عقوبة  التأديبي  املجلس  أو 

فهذا  مختلفة،  عقوبة  عليه  توقع  املخالفة  ذات  يرتكب 

األمر يحدث تضارباً بني العقوبات الواقعة عىل الطلبة مام 

يولد شعوراً لدى الطالب بالظلم وعدم العدالة.

وجميع هذه النصوص تخالف ما نصت عليه املعاهدات 

املادة  األردن حيث نصت  التي صادق عليها  واالتفاقيات 

رقم)13( من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل:

1. لكل شخص الحق يف محاكمة عادلة تتوافر فيها ضامنات 

كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة 

أية تهمة جزائية  القانون، وذلك يف مواجهة  بحكم  سابقاً 

كل  وتكفل  التزاماته،  أو  حقوقه  يف  للبت  أو  إليه  توجه 

دولة طرف لغري القادرين مالياً اإلعانة العدلية للدفاع عن 

حقوقهم.

2. تكون املحاكمة علنية إال يف حاالت استثنائية تقتضيها 

وحقوق  الحريات  يحرتم  مجتمع  يف  العدالة  مصلحة 

اإلنسان.

كام تخالف املادة )15( من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان 

والتي نصت عىل:

"ال جرمية وال عقوبة إال بنص ترشيعي سابق، ويطبق يف 

جميع األحوال القانون األصلح للمتهم.

باملخالفة،  العقوبة  ربط  عدم  عملية  تخالفها  املواد  هذه 

كذلك تخالفها الصالحية املمنوحة للجان التحقيق بالجمع 

بني عقوبتني أو أكرث ألنه مل يحدد مقدار العقوبة املعينة 

للمخالفة"

وتخالف نص املادة 10 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

التي نصت: "لكل إنسان الحق- عىل قدم املساواة التامة 

مستقلة  محكمة  أمام  قضيته  تنظر  أن  يف  اآلخرين-  مع 

للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية  نزيهة نظراً عادالً علنياً 

تهمة جنائية توجه إليه"
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كام أنها تخالف نص املادة )3( من قانون العقوبات األردين 

والتي نصت عىل:

" ال جرمية إال بنص وال يقىض بأي عقوبة أو تدبري مل ينص 

القانون عليهام حني اقرتاف الجرمية، وتعترب الجرمية تامة إذا 

متت أفعال تنفيذها دون النظر إىل وقت حصول النتيجة"

العقوبات  بتحديد  كافة  الجامعات  نويص  فإننا  وعليه 

يرتكبها  مخالفة  أو  جرماً  يعترب  فعل  كل  عىل  املستحقة 

الطالب، وعدم ترك العقوبات معومة دون تحديد، لتحقيق 

العدالة بني الطالب ولتجنب التضارب بني العقوبات.

ازدواجية العقوبة:

لقد نصت معظم الجامعات عىل إجازة الجمع بني عقوبتني 

عىل ذات الفعل ومن الجامعات التي نصت عىل ذلك من 

العلوم  وجامعة  األردنية  الجامعة  هم  الدراسية  العينة 

النص  وهذا  البيت،  وآل  التطبيقية  والبلقاء  والتكنولوجيا 

ميثل إنتهاك لحق الطالب يف الحصول عىل محاكمة وعادلة 

وهو مخالف للقاعدة القانونية املطبقة يف املحاكم األردنية 

والتي متنع عقاب الشخص عىل نفس الفعل مرتني، وتالياً 

استعراض للنصوص التي تجيز ازدواج العقوبة يف األنظمة 

التأديبية لطلبة الجامعات.

الجامعة  يف  الطلبة  تأديب  نظام  من   )9( املادة  نصت 

األردنية عىل:

"يجوز الجمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكرث من العقوبات 

املنصوص عليها يف هذه النظام.

العلوم  الطلبة يف جامعة  تأديب  نظام  من  )4/ب(  املادة 

والتكنولوجيا نصت عىل:

"يجوز الجمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكرث من العقوبات 

املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة"

البلقاء  جامعة  يف  الطلبة  تأديب  نظام  من  )8/أ(  املادة 

التطبيقية نصت عىل:

"يجوز الجمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكرث من العقوبات 

املنصوص عليها يف هذه النظام"

املادة )7/أ( من النظام التأديبي يف جامعة آل البيت عىل:

" يجوز الجمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكرث من العقوبات 

املنصوص عليها يف هذه النظام"

االجراءات  تعليامت  من  11/ب  املادة  نصت  املقابل  يف 

التأديبية للطلبة يف جامعة الريموك عىل:

"ال يجوز توقيع أكرث من عقوبة عن املخالفة الواحدة"

وتطبيقه  عليه  بالنص  الجامعات  كافة  نويص  ما  وهذا 

مرتني،  واحد  فعل  الطالب عىل  معاقبة  الظلم  من  حيث 

فعىل الجامعات التقيد بالقواعد القانونية العامة والتقيد 

بتطبيق عقوبة واحدة فقط عىل الفعل الواحد.

7.3 استئناف القرارات بالعقوبات

درجتني،  عىل  التقايض  مبدأ  األردين  القضايئ  النظام  كفل 

بحيث تستأنف األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األوىل 

)الصلح والبداية( إىل محاكم الدرجة الثانية )االستئناف(.

فقد نصت املادة )100( من الدستور األردين عىل:

"تعني أنواع جميع املحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها 

وكيفية إدارتها بقانون خاص عىل أن ينص هذا القانون عىل 

إنشاء قضاء إداري عىل درجتني"

املتحاكمني  بني  العدالة  لتحقيق  النظام  هذا  وضع  وتم 

البرشي موجود يف جميع املجاالت سواء  الخطأ  حيث أن 

كان مقصوداً أم غري مقصود، ففي حالة وجود هذا الخطأ 

أو شعور أحد األطراف بعدم عدالة قرار محكمة الدرجة 

الثانية،  الدرجة  محكمة  أمام  الستئنافه  يلجأ  فإنه  األوىل 

أما بالنسبة ملا هو معمول به يف الجامعات األردنية فهو 

األنظمة  جميع  نصت  فقد  النظام،  لهذا  متاماً  مخالف 

عىل  عليها  الدراسة  أجريت  التي  الجامعات  يف  التأديبية 
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قابلة  غري  الطالب  بحق  تصدر  التي  العقوبات  جميع  أن 

من  بالفصل  تقيض  التي  العقوبات  باستثناء  لإلستئناف 

الجامعية وهذا يتناىف  الجامعة وإلغاء قرار منح الشهادة 

إنتهاك  شأنه  من  أن  كام  درجتني،  التقايض عىل  مبدأ  مع 

لالنتخابات  الرتشح  ومنها حق  الطلبة  للعديد من حقوق 

الطالبية، فصدور عقوبة تأديبية بحق الطالب تحرمه من 

حقه يف الرتشح لالنتخابات، وعدم قدرته عىل استئناف هذه 

العقوبة التي ميكن أن تكون غري عادلة هو إخالل بقاعدة 

أعطت  الجامعات  معظم  أن  كام  درجتني،  عىل  التقايض 

التنبيه  عضو الهيئة التدريسية منفرداً حق توجيه عقوبة 

عىل الطالب ويكون قراره قطعياً غري قابل لالستئناف.

التأديبية  األنظمة  يف  القانونية  للنصوص  استعراض  وتالياً 

للطلبة التي تخالف مبدأ التقايض عىل درجتني:

املادة )18/أ( من نظام تأديب الطلبة يف الجامعة األردنية

"مع مراعاة الفقرتني )ب، ج( من هذه املادة تكون جميع 

املنصوص  العقوبات  باستثناء  نهائية  التأديبية  القرارات 

عليها يف الفقرات )ي( و )ك( و )ل( و )م( من املادة )4( 

من هذا النظام، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس 

العمداء أي قرار منها خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 

أن  العمداء  وملجلس  الكلية،  يف  إعالنه  أو  القرار  صدور 

يعدلها  أو  العقوبة  بشأن  املتخذة  القرارات  عىل  يصادق 

أو يلغيها، وإذا مل يستأنف الطالب قرار الجزاء خالل املدة 

املحددة يعترب القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.

والفقرات )ي/ك/ل/م( من املادة 4 هم:

فصل  عن  تقل  ال  ملدة  الجامعة  من  املؤقت  الفصل  ي- 

درايس وال تزيد عىل أربعة فصول دراسية وعدم السامح له 

بالتسجيل يف الفصل الصيفي، إذا وقع بني فصلني دراسيني 

شملتهام العقوبة.

ك- الفصل النهايئ من الجامعة.

ل- تعليق منح الدرجة ملدة ال تتجاوز فصلني دراسيني من 

تاريخ تخرج الطالب.

م- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير أو 

احتيال أو رسقة علمية يف تحقيق متطلبات الحصول عليها.

املادة )16( من نظام تأديب الطلبة يف جامعة آل البيت

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات 

املنصوص عليها يف الفقرات )ي( و )ك( و )ل( من املادة 

لدى  يستأنف  أن  للطالب  يحق  إذ  النظام،  هذا  من   )4(

مجلس الجامعة أي قرار منها خالل خمسة عرش يوماً من 

تاريخ صدور القرار أو إعالنه يف الكلية، وملجلس الجامعة 

أن يصادق عىل القرارات املتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها 

يعترب  العقوبة  قرار  الطالب  يستأنف  مل  وإذا  يلغيها،  أو 

القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.

والفقرات )ي/ك/ل( من املادة 4 هم:

ي- الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث.

ك- الفصل النهايئ من الجامعة

ل -إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير 

أو احتيال يف متطلبات الحصول عليها.

العلوم  جامعة  يف  الطلبة  تأديب  نظام  من   )10( املادة 

والتكنولوجيا

باستثناء  نهائية،  التأديبية  القرارات  جميع  تكون  أ- 

البنود )9( و )10( و )11(  املنصوص عليها يف  العقوبات 

يحق  إذ  النظام  هذا  من   )4( املادة  من  )أ(  الفقرة  من 

منها  قرار  أي  العمداء  مجلس  لدى  يستأنف  أن  للطالب 

خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار.

املواد )9-10-11( من الفقرة )أ( من املادة )4(

9. الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث

10. الفصل نهائياً من الجامعة.

11. إلغاء منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير أو 
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احتيال يف إجراءات منحها.

املادة )10/ب( من نظام تأديب الطلبة املدنيني يف جامعة مؤتة

يجتمع املجلس التأديبي بدعوة من رئيسه ويصدر قراراته 

عدم  أو  الطالب  بتربئة  إما  إليه  املحالة  املخالفات  يف 

مسؤوليته أو بفرض أي من العقوبات املنصوص عليها يف 

هذا النظام عليه وتكون قراراته قطعية باستثناء القرارات 

الفقرات  يف  عليها  املنصوص  بالعقوبات  بالحكم  الصادرة 

و، ز، ح، ط من املادة 4 من هذا النظام إذ يحق للطالب 

أن يعرتض عىل  العقوبات  تلك  الذي تفرض عليه أي من 

 15 خالل  الجامعة  مجلس  إىل  فيها  عليه  الصادرة  القرار 

خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهيا 

أو تبليغه إليه إذا كان غيابياً.

الفقرات )و/ز/ح/ط( من املادة )4(

لهذا  أكرث وفقا  أو  االختبار يف مادة  أو  االمتحان  إلغاء  و- 

النظام.

ارتكبت  الذي  الفصل  أكرث يف  أو  ملادة  التسجيل  إلغاء  ز- 

فيه املخالفة.

ح- الفصل من الجامعة لفصل درايس أو أكرث.

ط- الفصل النهايئ من الجامعة.

البلقاء  جامعة  يف  الطلبة  تأديب  نظام  من   )18( املادة 

التطبيقية

العقوبات  التأديبية نهائية، باستثناء  القرارات  " تكون جميع 

املنصوص عليها يف الفقرات )ك( و )ل( و )م( من املادة )5( من 

هذا النظام، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء 

أي قرار منها خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ صدور القرار 

أو إعالنه يف الكلية وملجلس العمداء أن يصادق عىل القرارات 

املتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها وإذا مل يستأنف 

الطالب قرار العقوبة يعترب القرار التأديبي الصادر بحقه نهايئ.

الفقرات )ك/ل/م( من املادة )5(

ك- الفصل النهايئ من الجامعة أو الكلية.

ل- تعليق منح الدرجة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني.

م- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير 

أو احتيال يف متطلبات الحصول عليها.

 )10( املادة  نصت  حيث  الريموك  جامعة  يف  الحال  كذلك 

من تعليامت تأديب الطلبة عىل أن جميع العقوبات تكون 

النهايئ  والفصل  املؤقت  الفصل  عقوبة  باستثناء  قطعية 

وعقوبة الغاء الشهادة، أما جامعة عامن األهلية فلم تتطرق 

يف نظام تأديب الطلبة الستئناف القرارات من عدمه.

الجامعات  كافة  فإن  النصوص  لهذه  قراءتنا  خالل  من 

القابلة  الحاالت  حول  نصوصهم  توحدت  قد  املذكورة 

أن  إال  املسمى  اختالف  فربغم  االعرتاض  أو  لالستئناف 

حالتي  أضافت  التي  مؤتة  جامعة  باستثناء  ذاته،  الهدف 

تسجيل  إلغاء  وقرار  االختبار  أو  االمتحان  إلغاء  يف  القرار 

مادة أو أكرث يف الفصل الذي ارتكبت فيه املخالفة.

كافة  نويص  فإننا  أعاله،  ذكره  تم  ما  ضوء  وعىل  وعليه 

الجامعات األردنية بإتاحة الفرصة وإعطاء الطالب حقهم 

يف استئناف جميع القرارات التي تصدر بحقهم مهام بلغت 

درجتها، ابتداًء من عقوبة التنبيه ووصوالً لعقوبة الفصل 

النهايئ أو منع إعطاء الشهادة.

7.4 إحصائية بالعقوبات

أجرت  التي  الثامنية  الجامعات  من  دفاع  شبكة  طلبت 

الدراسة عليهم إحصائيات العقوبات التي أصدرتها عامدات 

شؤون الطلبة فاستجابت جميعها ملطالب الشبكة باستثناء 

جامعة البلقاء التطبيقية حيث مل تكن قد أعدت إحصائية 

حول إعداد العقوبات، وكانت األعداد عىل النحو التايل:
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ومن خالل هذه االحصائية يتضح لنا أن الجامعات الخاصة 

أي  بحق  تأديبية  عقوبة  أي  تصدر  مل  الدراسة  شملتها  التي 

طالب خالل العام الدرايس 2013/2012 من قبل عامدة شؤون 

الطلبة، بينام أكرث حاالت الفصل كانت يف جامعة الريموك حيث 

تم فصل )117( طالب من بينهم طالبة واحدة، و )116( طالب 

ذكر، وتفاوتت مدد فصلهم من فصل ولغاية فصلني دراسيني، 

تلتها جامعة آل البيت حيث تم فصل)15( طالب فصالً نهائياً 

أربعة  الجامعة، و )15( طالب آخرون تم فصلهم ملدة  من 

فصول دراسية، و )23( طالب من فصل إىل فصلني دراسيني، 

ثم الجامعة األردنية حيث تم فصل طالب واحد فصالً نهائياً 

وطالبان ملدة فصلني دراسيني وطالبني ملدة )4( فصول دراسية 

تلتها جامعة مؤتة حيث تم فصل طالب واحد فصال نهائياً هذا 

من حيث حاالت الفصل، أما من حيث عدد اإلنذارات فكانت 

جامعة مؤتة أكرث جامعة وجهت إنذارات لطلبتها حيث تم 

توجيه)24( إنذار نهايئ، و )12( إنذار مزدوج و )3( إنذارات 

أولية و )4( تنبيهات، ثم الجامعة األردنية حيث تم توجيه )5( 

إنذارات إنذاراً نهائياً، تلتها جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث 

وجهت إنذارين أوليني و )10( تنبيهات، ويف جامعة آل البيت 

تم توجيه إنذار أويل واحد فقط.

نتائج  الذي عقدته شبكة دفاع لعرض  املؤمتر  ومن خالل 

للطلبة  نقاشية  جلسات  عقد  تم  فقد  األولية،  املؤمتر 

املشاركني وكانت مخرجات هذه الجلسات حول األنظمة 

التأديب  ومجالس  لجان  وعمل  الجامعات  يف  التأديبية 

كالتايل:

• االختالالت املوجودة يف األنظمة التأديبية

1. السامح بازدواجية العقوبة.

يف  التأديبية  واملجالس  للجان  مزاجية  بوجود  السامح   .2

ايقاع العقوبة حيث مل يتم ربط الفعل بالعقوبة املستوجبة 

له.

3. عدم امكانية استئناف معظم العقوبات الصادرة بحق 

الطلبة.

4. عدم وجود قانون يحدد الية تشكيل اللجان واملجالس 

التأديبية.

واملجالس  اللجان  يف  الطلبة  عن  ممثل  وجود  عدم   .5

التأديبية.

الواسطة  تدخل  بسبب  للقوانني  الفعيل  التطبيق  6. عدم 

واملحسوبية.

إنذار إنذار أولتنبيهالجامعة

مزدوج

إنذار 

نهايئ

الفصل 

ملدة فصل 

واحد، 

لفصلني

الفصل 

لثالث 

فصول

الفصل 

ألربع 

فصول

الفصل 

النهايئ

00052021الجامعة األردنية

0000117000جامعة الريموك

01002301515جامعة آل البيت

4312240001جامعة مؤتة

00000000جامعة البرتا

102000000جامعة العلوم والتكنولوجيا

00000000جامعة عامن األهلية
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7. عدم وجود جهة قانونية تنوب عن الطالب يف الدفاع عنهم.

8. عدم االلتزام بالفرتة املحددة للتحقيق.

• عمل اللجان واملجالس التأديبية:

مسرية  مجالس  فهي  واالنصاف  بالعدالة  تتصف  ال   .1

مرتبطة  تصدرها  التي  والعقوبات  لها  واضحة  مهام  وال 

بأشخاص وأحداث معينني فقط.

بسبب  العقوبات  وفرض  القانون  تطبيق  يف  ضعف   .2

تدخالت من جهات خارجية.

• التوصيات:-

ايقاع  ميكن  بحيث  املدنية  الخدمة  نظام  تفعيل   .1

عقوبات عىل الطلبة تقيض بإلزامهم بعمل خدمة مدنية 

يف الجامعة.

2. تشكيل لجنة وطنية من قبل دكاترة وأصحاب االختصاص 

النص  حيث  من  الجامعية  للقوانني  طريق  خارطة  لرسم 

والتطبيق.

3. وجود جهة رقابية عىل عمل اللجان واملجالس التأديبية.

4. توحيد األنظمة التأديبية يف كافة الجامعات.
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وتحليل  التقرير  يف  الواردة  املعلومات  عىل  بناءا 

مسببات وقوع االنتهاكات املذكورة والجهات املسببة 

التصحيحي  املسار  يتضمن  أن  من  بد  ال  فانه  لها، 

ما  األردنية  الجامعات  يف  والحقوق  الحريات  لواقع 

ييل:

١( ال بد من اعادة النظر يف أنظمة تأديب الطالب يف 

تتضمن  شاملة  مراجعة  واجراء  األردنية،  الجامعات 

شطب أو تعديل املواد التي تحد من موافقة الواقع 

التي  التعاقدية  لاللتزامات  الجامعات  يف  الحقوقي 

املواثيق  عىل  مبصادقتها  األردنية  الدولة  قدمتها 

والعهود الدولية كام ييل:

• شطب البنود التي متنع أو تعيق أو تحد من حرية 

التعبري واملشاركة السياسية، وخاصة تلك التي تعترب 

الجامعة عمال موجبا  داخل  السيايس  للفكر  الرتويج 

للعقوبة.

من  تحد  أو  تعيق  أو  متنع  التي  البنود  شطب   •

داخل  السلمي  والتجمع  االلتقاء  حق  مامرسة 

تصاريح  عىل  الحصول  آليات  وتعديل  الجامعات، 

عن  االمتناع  ودوافع  والفعاليات  األنشطة  اقامة 

منحها بصورة تتوافق واملعايري الدولية الخاصة بهذا 

املجال.

بصورة  التأديب  لجان  تشكيل  بآلية  النظر  اعادة   •

القرارات  وقانونية  واملوضوعية  العدالة  تضمن 

الصادرة بحق الطلبة.

اختيار  آليات  توضيح  الجامعات  ادارة  • يجب عىل 

العقوبات التي توجبها كل مخالفة عن طريق ربط 

رسد  من  بدال  توجبها  التي  بالعقوبة  مخالفة  كل 

وفتح  العقوبات  ومجموعة  املخالفات  مجموعة 

اختيار  يف  بالتعسف  القرار  صنع  مركز  أمام  الباب 

العقوبة.

• تحقيقا ملبدأ العدالة ومتاشياً مع ما ورد يف الدستور 

بد  ال  فانه  الدولية،  املواثيق  من  والعديد  األردين 

قرارات  واستئناف  والتقايض  الطعن  حق  اتاحة  من 

لجان التأديب واالدارة الجامعية اذا ما شعر الطالب 

بالظلم نتيجة توجيه عقوبات يف غري محلها.

أعضاء  ووعي  الطاليب  الوعي  رفع  عىل  العمل   )٢

مبفاهيم  الجامعية  االدارة  وكوادر  التدريس  هيئات 

والتزامات  األساسية  والحريات  االنسان  حقوق 

الدولة التعاقدية يف هذا املجال والحد من التحديات 

الحقوققيني  الناشطني  عمل  تعيق  التي  االجتامعية 

والسياسيني داخل الجامعات األردنية.

كافية  مخصصات  توفري  الجامعية  االدارات  عىل   )٣

حقوق  عن  املدافعني  لتمكني  الالزمة  املوارد  تتيح 

وخارج  داخل  أنشطتهم  بعقد  الطلبة  من  االنسان 

الجامعة  دور  من  أسايس  كجزء  الجامعي  الحرم 

التنموي.

مؤسسات  تعمل  أن  بد  ال  السياق،  ذات  يف   )٤

الطلبة  تبني  يف  تقصريها  رفع  عىل  املدين  املجتمع 

خارطة الطريق لالصالح الحقوقي في الجامعات األردنية
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لهم  والتقني  املايل  الدعم  وتوفري  حقوقيا  الناشطني 

االنسان  حقوق  عن  الدفاع  بآليات  قدراتهم  ورفع 

التأييد. وكسب 

بيئة  توفري  عىل  العمل  الجامعية  االدارات  عىل   )٥

آمنة لعمل املدافعني عن حقوق االنسان فيها ومنع 

الناشطون  لها  يتعرض  التي  والتمييز  املضايقات 

الطاليب  املجتمع  قبل  من  والسياسيون  الحقوقيون 

وكودار  الجامعي  واألمن  التدريس  هيئات  وأعضاء 

االدارة الجامعية.

لتخفيف  وطنية  آلية  بلورة  عىل  العمل  يجب   )٦

عبئ الرسوم الدراسية يف الجامعات األردنية تدريجيا 

ووصوال اىل مجانية التعليم العايل كحق لكل أردين.

حقيقية  حلوال  تضع  أن  الجامعية  االدارات  عىل   )٧

ملشكلة ارتفاع أسعار الطعام والرشاب وتصوير املواد 

املرافق  األردنية، والحد من خصخصة  الجامعات  يف 

باألسعار  املطلق  والتحكم  االحتكار  ومنح  الجامعية 

من قبل أصحاب االستثامرات داخل الجامعات.

محاربة  عىل  العمل  الجامعية  االدارات  عىل   )٨

املتمثلة  العادلة  غري  املامرسات  تفيش  من  والحد 

القانون  الواسطة واملحسوبية حفاظا عىل سيادة  يف 

وتحقيقاً ملبادئ العدالة األكادميية.

٩( عىل ادارة الجامعات ووزارة التعليم العايل وضع 

التحتية للجامعات  البنى  خطة طويلة األمد لتطوير 

املفرتضة  االستعابية  وطاقاتها  يتناسب  مبا  األردنية 

واحتياجاتها التنموية والضغط الطاليب عىل مرافقها.

١٠( ال بد من اعادة النظر يف أسس القبول الجامعي 

بشكل يعيد التوازن ويحقق تكافؤ الفرص ومفاضلة 

الكفاءة  عىل  بناءا  الجامعية  املقاعد  عىل  الحصول 

وتوزيع املنح والبعثات ملن يستحقها.

األنظمة  مراجعة  الجامعية  االدارات  عىل   )١١

الطلبة  ومجالس  باتحادات  الخاصة  االنتخابية 

واألندية الطالبية مبا يحقق اعىل درجة من التوافق 

مع املعايري الدولية لالنتخابات الدميقراطية والتمثيل 

العادل للطالب أمام االدارة الجامعية.






