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معلمون ينفذون وقفة احتجاجا العتداء "زعران" على زميل لهم
بالرغم من إقرار التعديالت على قانون العقوبات ،خاصة ما يتعلق بتغليظها ضد المعتدين على المعلمين والمؤسسات
التربوية ،إال أن حاالت االعتداء على المعلمين والمدارس بـ"تزايد ،بسبب عدم تفعيل التعديالت" ،وفق نقابة المعلمين.وفيما
تؤكد النقابة "أنها سجلت أكثر من  09حالة اعتداء على المعلمين ومدارسهم منذ بداية العام الحالي" ،طالب معلمون باإلسراع
في ترجمة التعديالت على قانون العقوبات عمليا ،خاصة بعد االعتداء على أحد معلمي مدرسة أبي هريرة األساسية للبنين
.أول من أمس
وتعبيرا عن احتجاجهم نفذ معلمو المدرسة ،وقفة احتجاجية خالل الحصة األولى من الدوام استنكاراً "لما تعرض له أحد
زمالئهم من اعتداء" ،بحسب بيان للنقابة .وفي التفاصيل ،أوضحت "المعلمين" ،في بيان صحفي أمس ،أن عددا من
"الزعران يحملون السكاكين ،تهجموا على مدرسة أبي هريرة ،محاولين ضرب أحد معلميها" ،مضيفة أن زمالءه "حاولوا
حمايته ،فيما تم االتصال بشرطة النجدة ،إال أن تأخر وصولها أتاح للمعتدين الفرار" .وأكدت أنها تابعت الحادث من خالل
عضوها في منطقة نزال جمال عابدين الذي أوضح أن معلمي المدرسة "نفذوا وقفتهم هذه احتجاجا ً على ما تعرضوا له من
قبل هؤالء الزعران" ،وللمطالبة "بتأمين حماية لزميلهم المستهدف ،ألن المعتدين توعّدوه خارج المدرسة" ،كما طالبوا
".بتأمين حماية لمدرستهم ،التي أصبحت "غير آمنة لهم أو لطالبهم
وفي سياق متصل" ،تهجم أول من أمس أحد أولياء األمور على مدرسة حي معصوم الثانوية للبنين ،وانهال على المعلمين
بالسب والشتائم" ،حسب النقابة .وأكدت النقابة هذه الواقعة ،قائلة "إن ولي أمر تهجم على المدرسة بعدما اتصل به ابنه ،إثر
مشاجرة طالبية تتابع المدرسة خيوطها وحلها تربويا ،إال أن ولي األمر لم يحترم تعليمات المدرسة ومتابعتها للموضوع،
وكال للمدير والمعلمين وابال من اإلهانات ،وهددهم باالعتداء الجسدي" .وتابعت النقابة المشكلة مع المركز األمني الذي
.تحفظ على المعتدي وأوقفه ليلة أول من أمس ،فيما نشطت الوساطات العائلية الحتواء المشكلة

الغد
المحكمة اإلدارية تعيد المعلم العياصرة لوظيفته
أصدرت الهيئة ال عامة للمحكمة اإلدارية العليا الثالثاء قرارا بفسخ حكم المحكمة اإلدارية القاضي بتأييد قرار عزل المعلم
سامر العياصرة عن وظيفته إلدانته بجرم إطالة اللسان الصادر عن محكمة أمن الدولة ،وقررت إلغاء قرار عزله ،والذي
.يتضمن إعادته للعمل
من جانبه رحب نقيب المعلمين ا ألردنيين الدكتور حسام مشة بهذا القرار ،مؤكدا على متابعة نقابة العلمين لجميع حقوق
وقضايا المعلمين بكافة الطرق اإلدارية والقانونية والقضائية  ،مثمنا كافة الجهود القانوينة والتربوية التي بذلتها النقابة
.والمعلمون إلنصاف الزميل المعلم سامر العياصرة وقضيته
وقالت المحامية ليلى عطا " إن المحكمة اإلدارية العليا قد أحالت القضية سابقا للهيئة العامة استنادا لنص المادة ()22
الفقرة (ج)  ،حيث تبين لها أن هذه القضية تحمل مبدأ قانونيا مستحدثا" ،مشيرة إلى أن "هذا القرار غير قابل للطعن،
".ويتضمن إعادته لوظيفته ولمستحقاته القانونية والمالية التي حرم منها سابقا
وأشاد رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين أمجد البدوي بنزاهة القضاء األردني ،مشيرا أن هذه القضية من أهم
.القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين ،خاصة مع ما ترتب عليه عزله من عمله من أعباء مادية واجتماعية ونفسية

السبيل

"العكور :ال تغيير على قرار لجنة معادلة الشهادات بـ"التربية
أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية محمد العكور أنه "ال يوجد أي تغيير على قرار لجنة معادلة
الشهادات بوزارة التربية والتعليم" ،والقاضي بعدم معادلة شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" الصادرة عن مدارس في دول ال
.يخضع طلبتها المتحان وطني
وأوضح ،في تصريح لـ"الغد" ،أن الجامعات األردنية "بدأت بتطبيق قرار عدم قبول أصحاب مثل هذه الشهادات اعتبارا من
".بداية العام الدراسي الحالي
وكان النائب فواز الزعبي وجه أول من أمس عدة أسئلة إلى الحكومة ،من ضمنها سؤال إلى وزارة التربية والتعليم
بخصوص "قرار السماح باعتماد امتحان "التوجيهي" التركي بخالف قرار التعليم العالي الصادر مطلع العام" ،األمر الذي
.نفاه العكور
وأكد العكور أن الشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس فقط ،ولم يخضع طلبتها المتحان وطني "سيتم تصديقها على أنها
ش هادة مدرسية فقط وال تعادل بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية (التوجيهي)" .وقال إن على هؤالء الطلبة أن
" يستوفوا جميع الشروط التي تسمح لهم دخول الجامعة ،وأن تكون شهاداتهم مصدقة حسب األصول كي يتم معادلتها
".بـ(التوجيهي) األردني
وأضاف أن بعض الدول " تفرض على الطلبة كي يلتحقوا بجامعاتها الخضوع المتحان تحصيلي يعقده مركز القياس الوطني
باإلضافة إلى اختبار قياس القدرات" .وأشار العكور إلى أنه من بداية العام الدراسي المقبل سيتم إجراء اختبار القدرة
المعرفية والتحصيلية ،والذي ستشرف على إعداده وإجرائه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لجميع الطلبة الذين يحملون
.شهادة المدرسة الثانوية أو ما يعادلها من خارج األردن للقبول في مؤسسات التعليم العالي األردنية

الغد
الطفيلة :معلمون يفقدون حقهم بشقق تم توزيعها عليهم بالقرعة
استهجن مئات المعلمين في الطفيلة اشتراطا متأخرا لوزارة التربية يحدد المستفيدين من مشروع التطوير الحضري ،والذي
يقضي بعدم استفادة المعلم الذي يملك أي مسكن ،خاصة وأنه جاء بعد أن تم توزيع الشقق عليهم من خالل قرعة أجرتها
.الوزارة بما يحرمهم من حق مكتسب ،بحسبهم
وهددوا بالتصعيد بكافة الوسائل والطرق القانونية ردا على حرمانهم من حق امتالكهم مساكنهم المدفوعة الثمن من رواتبهم،
.بعد تيقنهم من حصولهم عليها وبشكل قانوني قبل أكثر من  5أشهر
وكان معلمون في وقت سابق قد تقدموا المتالك شقق سكنية في مختلف مناطق المملكة وخاصة في ضواحي عمان ،وأجرت
وزارة التربية والتعليم قرعة بين المتقدمين لالستفادة من المساكن ،إال أنهم فوجئوا باشتراط الوزارة بضرورة عدم امتالك
.المعلم المتقدم ألي مسكن مهما كانت مساحته
وأكد المعلم المتقاعد بهجت الضروس أنه تفاجأ ومعه الكثيرون من المعلمين من هذا الشرط الذي وضعته الوزارة في وقت
متأخر ،ويتم تطبيقه بأثر رجعي ،خاصة بعد أن تم توزيع الشقق عليهم من خالل قرعة أجريت بين المتقدمين ،عالوة على
اشتراط إحضار الراغب في االستفادة من المسكن إثباتا من البنك يحدد فيه صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه وبما ال يقل
.عن  059دينارا
ووصف الضروس هذه الشروط بالتعجيزية ،لكونها تحرم العديد من المعلمين من حق مكتسب ،وبعد خدمة ألعوام طويلة في
.وزارة التربية ،أفنوا خاللها ربيع عمرهم وشبابهم
ولفت المعلم أحمد حماد إلى أن تحديد شروط االستفادة من السكن يجب أن يأتي في وقت مبكر قبل إجراء القرعة وتوزيع
.الشقق على المستفيدين ،وفي حال صدر شرط جديد يجب أن ال يكون بأثر رجعي
وأشار رئيس فرع نقابة المعلمين في الطفيلة محمد الزحيمات إلى أن تلك الشروط التي وضعتها الوزارة في وقت الحق،
.وبعد أن تم توزيع الشقق على المعلمين المستفيدين أثارت غضبهم
وأكد الزحيمات أن الوزارة باتت تتالعب بحقوق المعلمين وتضرب بعرض الحائط آمالهم التي انتظروا من أجلها أعواما
.عديدة ،الفتا إلى أن ذلك يدفعهم إلى اتخاذ كافة الخيارات المتاحة لهم السترجاع حق مكتسب لهم
من جهته أك د مدير التربية والتعليم في الطفيلة الدكتور محمد الطراونة أن ال عالقة للمديرية بموضوع مساكن المعلمين ،وأن
.الوزارة هي التي تبنت مسؤولية توزيعها ووضع الشروط االستفادة منها
وبالرغم من االتصاالت العديدة مع مسؤولي وزارة التربية وأليام عديدة ،ومع الناطق اإلعالمي فيها إال أن "الغد" لم تتمكن
.من الحصول على أي رد حول الموضوع

! مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة  ..تفاعل ومالحظات

كتب:كمال زكارنة
تفاعلت بعض المدارس الخاصة مع الموضوع الذي نشرته «الدستور» امس بعنوان «تصنيف المدارس الخاصة وفرص
االلتحاق بها» ،واوردت مالحظات جديرة باالهتمام ركزت على عدة نقاط تضمنها النظام ،ابرزها ،اعتبار حجم المساحات
المكشوفة في كل مدرسة من بين الشروط التي تحدد الفئة التي تصنف على اساسها تلك المدرسة ،فاذا كان بناء المدرسة
قائما وال توجد مساحات اض افية تابعة لها غير مستغلة ومشغولة بالبناء،من اين ستأتي المدرسة بمساحات جديدة وبخاصة
تلك المدارس التي تقع في مناطق عمان الغربية حيث الغالء الفاحش لقطع االراضي اذا توفرت ،وهل هذا الشرط سيتم
تطبيقه على المدارس الجديدة ام سيشمل القائمة منها اي انه سيطبق باثر رجعي  ،اضافة الى اهمية الموقع اذ اقامة مدرسة
على عشرات الدونمات في مكان بعيد عن العاصمة او المدينة بكلفة قليلة بينما تكون كلفة هكذا مشروع في مراكز المدن
.اضعافا مضاعفة
وحول االختبارات التي ستجريها وزارة التربية والتعليم للطلبة فان هناك فروقا فردية في القدرات بين الطلبة تؤثر في نتائج
االختبار ودور المدرسة في هذا الموضوع محدود  ،والمدارس التي يلتحق بها الطلبة االذكياء والمتميزون تكون محظوظة ،
اضافة الى ان العديد من المدارس الخاصة تقوم باغراء الطلبة المتفوقين الستقطابهم والحصول على نتائج ومعدالت عالية
باسم تلك المدارس  ،كما ان نسب النجاح تختلف من عام الى اخر،فكيف ستكون نتائج االختبارات المتغيرة باستمرار مقياسا
.لمستوى الطلبة والمدرسة
وبالنسبة للرواتب والمزايا للمعلمين والعاملين في المؤسسة التعليمية الخاصة من االفضل أن يتم اقرارها بعد التصنيف وليس
.قبله ،اذ يمكن أن تكون هناك مزايا قبل التصنيف ولكن سرعان ما تنتهي بعد التصنيف
.وهناك اساليب كثيرة لذلك  ،لكن الجميع حاليا يتبع قانون العمل والعمال المعتمد من نقابة المعلمين ووزارة العمل
اما نظام التعليم االجنبي فانه قائم بذاته ويعتمد من جهات دولية وكل مدرسة تحدد االجور وال يعقل ان يكون الحد االعلى
لقسط الطالب في هذا النظام  0999دينار  ،النه في هذه الحالة سيلغي التوجيهي االدبي وسيحول الجميع الى هذا النظام،
وعند ذلك يؤثر سلبا على التعليم ،اضافة الى ان المدارس تدفع رسوما ورواتب عالية للجهات الدولية ولمعلمي هذه
.المواد،فالنظام الدولي له جهات دولية العتماده
لن تستطيع اية جهة او وزارة او مؤسسة ان تضع نظاما تعليميا يرضي جميع الجهات ويحظى باالجماع  ،لكن يمكن
التوصل الى حالة من التوافق حول النظام عندما يلبي نسبة معقولة من احتياجات جميع اطراف وشركاء العملية التعليمية في
القطاع ا لخاص ،وهذا يتحقق بالحوار والنقاش والبحث البناء للنظام بمشاركة جميع االطراف المعنية بما فيها التشريعية
.والقانونية

الدستور

اعتداء على معلم بالسكاكين وولي أمر طالـب يتهجم على معلمي مدرسة
نفذ معلمو مدرسة أبو هريرة األساسية للبنين امس الثالثاء وقفة احتجاجية الحصة األولى من الدوام  ،استنكاراً لما تعرض له
أحد زمالئهم امس األول من اعتداء .وفي التفاصيل تهجم عدد من «الزعران» اول أمس االثنين على المدرسة يحملون
السكاكين (المواس) محاولي ن ضرب أحد المعلمين في المدرسة ،وقد حاول بقية المعلمين حمايته ،وتم االتصال بالشرطة وقد
.خرج المعتدون
من جهتها تابعت نقابة المعلمين الحادث من خالل عضو النقابة في منطقة نزال جمال عابدين ،الذي أشار إلى أن معلمي
المدرسة نفذوا وقفتهم احتجاجا ً على ما تعرضوا له من اعتداء من قبل هؤالء «الزعران» .كما طلب المعلمون تأمين حماية
لزميلهم المستهدف ،ألن المعتدين توعّدوه خارج المدرسة ،وطالبوا كذلك بتأمين حماية لمدرستهم ،التي أصبحت غير آمنة
 .لهم أو لطالبهم
وقد رصد المكتب اإلعالمي للنقابة أكثرمن  09حالة اعتداء على المعلمين ومدارسهم منذ بداية العام  ،كما تابعت النقابة
حملتها التي بدأتها في هذا الموضوع تحت عنوان « كرامة المعلم من كرامة الوطن»  .وفي حادثة ثانية ،تهجم أحد أولياء
األمور على مدرسة حي معصوم الثانوية للبنين ،وانهال على المعلمين بالسب والشتائم،وذلك بعدما اتصل به ابنه ،وهو
طالب في المدرسة إثر مشاجرة طالبية تتابع المدرسة خيوطها وحلها تربويا  ،إال أن ولي األمر لم يحترم تعليمات المدرسة
ومتابعتها للموضوع ،وانهال على المدير والمعلمين بوابل من اإلهانات ،كما أنه هددهم باالعتداء الجسدي ،إال أن المعلمين
 .منعوا ذلك .وتواصلت النقابة مع المركز األمني الذي تحفظ على المعتدي وأوقفه ليلة لعرضه على المدعي العام
.يشار إلى أن الوساطات العائلية بدات مع المدرسة الحتواء المشكلة
الدستور
مصدر :هيئة النقل لم تقر مسودة تعليمات باصات طالب المدارس الحكومية
حرق رئيس هيئة تنظيم النقل البري كل المراحل اإلدارية والبيروقراطية بإعالنه حول باصات المدارس الحكومية ،فدخل
في تفاصيل التعليمات ومواصفات تلك الباصات ولونها البرتقالي ،ورخص السائقين المهنية ،وحمولة الباص ،بل أكد انه
.سيتم نقل الطلبة بالباصات الجديدة مع بداية الفصل الدراسي المقبل
لكن المفاجأة هي أنه لم تتخذ الهيئة ،حتى اللحظة ،أي قرار بخصوص مسودة التعليمات التي تسمح بوجود وسائط نقل
".مخصصة لنقل طالب المدارس الحكومية ،بحسب ما أكد مصدر مطلع في "الهيئة
وأكد المصدر ،لـ"الغد"  ،ان مسودة التعليمات لم يتم نفض الغبار عنها منذ عهد االدارة السابقة ولغاية اللحظة ،ولم تتخذ أية
.اجراءات بحق هذه التعليمات
.بل إن المصدر المطلع أكد ،أن مسودة التعليمات ما تزال على أجندة أعمال ادارة الهيئة ،ولم يتم البت بها
وبين المصدر انه في حال إقرار مسودة التعليمات من قبل مجلس إدارة الهيئة ستمر المسودة بمراحل عدة قبل تعميمها
والعمل بها؛ حيث سيصار إلى تحويلها إلى ديوان التشريع والرأي ليتم بعد ذلك نشرها بالجريدة الرسمية ومن ثم تعاد للهيئة
.لتقوم بوضع آلية تحدد فيها ضوابط التنفيذ والشروط الالزمة لهذه التعليمات
يأتي ذلك في وقت صرح فيه رئيس هيئة تنظيم النقل البري ،مروان الحمود ،لبعض وسائل اإلعالم أول من أمس أنه سيتم
تحويل الباصات التي تنقل الطلبة من والى المدارس الحكومية إلى باصات مرخصة بمواصفات معينة تضمن سالمة الطلبة
.ووفق القانون
وبين انه سيتم تخصيص اللون البرتقالي للباصات ،وفق ما هو متفق عليه دوليا ،مشيرا الى ان السائق سيحمل رخصة قيادة
تخوله لنقل الطلبة صادرة عن ادارة الترخيص ،ورخصة مهنية لنقل طلبة المدارس "مزاولة مهنة" يتم من خاللها التأكد من
.ان السائق قادر على التعامل مع الطالب
وأشار الى انه تم تحديد حمولة الباص الواحد بـ  09ركاب دون تحديد األجرة ،مؤكدا الى انه سيتم نقل الطلبة بالباصات
.الجديدة مع بداية الفصل الدراسي المقبل
بدورهم ،أكد سائقو باصات نقل طالب مدارس حكومية أنهم ولغاية اآلن متوقفون عن العمل ،وان هيئة تنظيم النقل ممثلة
.برئيسها لم تخاطبهم ولم تقم بتعميم التعليمات التي ستنظم عملهم
وقال سائق الباص ،محمد عوسج ،انه ما زال متوقفا عن العمل احتجاجا على المخالفات التي تصدر بحقهم باعتبارهم
.مخالفين
.وأضاف لـ"الغد" أن الهيئة لغاية اآلن لم تقم باتخاذ أي خطوة على ارض الواقع لتصويب اوضاع السائقين
.بدوره ،قال سائق آخر ،عمر عودة ،ان المشكلة ما تزال قائمة دون حل ،وان السائقين ما زالوا متوقفين عن العمل

وأضاف انه يجب العمل على حل المشكلة لوقف المخالفات التي تصدر بحقنا ،مؤكدا أنه وفي حال صدور التعليمات
.واقرارها يجب تعميمها على السائقين لتصويب اوضاع المخالفين منهم والعودة للعمل
.يشار إلى أن هنالك ما يقارب  0099باص يعمل بهذه الخدمة في عمان
وكانت الهيئة قد بينت في تصريحات سابقة لـ"الغد" ان الهيئة قامت بتشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة ووزارة التربية
والتعليم وادارة الترخي ص ومديرية األمن العام لالطالع على أهم تجارب الدول التي لديها شركات نقل طالب مدارس
حكومية ،ومن ثم تم وضع هذه المواد وارسال التعليمات الى كل من وزارة التربية والتعليم وادارة الترخيص والمركبات،
.وهي اآلن على جدول أعمال ادارة الهيئة ليصار الى اقرارها

الغد

