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 انـــــــيــــب
 

المرحوم الشهيد غتيال بعملية ا اذروته تبلغ والتيمادي والمعنوي تصاعد وتيرة العنف الأمام 

في أدائه لوظيفته  عند الزارلطفي المرحومعون األمن  استشهادو 3102فيفري  6في  شكري بلعيد

 استخالص العبرة منالطلبة  بكافة ة والسياسية واالجتماعيةتهيب كلية العلوم القانونيحفظ األمن، 

االلتزام بالطابع والتحلي بروح المسؤولية و اإلقصاءنبذ العنف وهذه الفاجعة بالعمل على نشر ثقافة 

 ؛االستفزازو التحريضبعيدا عن التجييش و اآلراءو تعبير عن المواقفالسلمي في ال

 بفضاء جامعي حر والتمسكانطالقا من الوحدة الوطنية حول هدف مقاومة العنف بكل أشكاله و

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بأن معالجة ظاهرة تؤمن  ،يحكمه القانونوديمقراطي 

النفسي...( تقوم ، االجتماعي ،السياسي ،)القانونيالعنف تستوجب مقاربة متكاملة ومتعددة األبعاد 

الحوار مع الطلبة لبلوغ "توافق عام" على المفاهيم و األسس التي تحكم المشروع أساسا على 

 ؛الديمقراطي و السلمي

قيم التسامح التمسك بضرورة على والدفاع عن حرمة الجامعة ضرورة على الكلية  منحرصا و

عن  النأي بهو الفضاء الجامعيحياد المحافظة على مع  عدم اإلقصاء،االحترام المتبادل و في كنف

 ؛المذهبيةالسياسية والعقائدية و والصراعات التجاذبات

في مأمن من كّل ما من شأنه أن يمّس من القيم الجامعية إبقاء المؤسسة الجامعية  إلى اسعيا منهو

 ؛أعوانهاموظفيها ولمسؤوليها ومدّرسيها وطلبتها وجميع المعنوية وومن السالمة الجسديّة 

 : التدابير التاليةاتخاذ في جلسة عامة استثنائية  قررت

إلى  3102فيفري  03، خالل بداية من يوم الثالثاء تخصيص حيز زمني من كل درس. 0

يقع من خالله التحاور مع  ،بالنسبة لكافة المدّرسين بالكلية ،فيفري 06موفّى يوم السبت 

وخطورته على االنتقال الديمقراطي واستحقاقات بمختلف أشكاله الطلبة حول مسألة العنف 

الديمقراطية والحوار من ناحية وعلى قيم الثورة، كما يقع فيه التأكيد على ضرورة التمسك ب

كل الوسائل المتاحة بالطرق السلمية وب بجميع أشكالهمواجهة دعاة العنف التصدي وضرورة 
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