
 أمام االعتداء على نقابتھم معلمو األردن "لن یتراجعوا" 
 

  حقھم إن المعلمین في األردن "یصرون أیما إصرار على    ،، السید كفاح أبو فرحانمجلس نقابة المعلمین األردنیین  عضوقال  
وتوقیف   یولیو الماضي /نقابة في تموزالعقب إقدام الحكومة على حل  االستسالمعلى عدم  مشددا، القانوني في التنظیم النقابي" 

 . أعضائھاعدد من  
 

یؤكدون مرارا المترجم إن "المعلمین والمعلمات  من خالل  مع مركز التضامن العمالي، قال السید كفاح أبو فرحان    حدیثوفي  
 . إلى وضعھا القانوني السابق" تھم نقابحتى تعود عدم التراجع  عزمھم ورفض اإلجراءات المتخذة بحقھم، وتكرارا 

 
وذلك    2019ألف عضو فعّال كان قد شّن إضراباً دام لمدة شھر في    140ویذكر أن أتحاد المعلمین في األردن والذي یمثل  

% على الرواتب. ونتیجة لذلك اإلضراب حصل المعلمون على  50  لى أثر فشل الحكومة في اإلستجابة لمطلبھ المثمثل بزیادةع
تحسین ولعل األھم منھا ھو إشتراك النقابة في إدارة صندوق التوفیر    14% على رواتبھم باإلضافة الى إجراء  35زیادة بنسبة  

 ملیون دوالر.  141أكثر من  الكلي  للمعلمین والذي یبلغ رصیده
 

مقرا من مقار    11  مداھمة  في العاصمة عمان باإلضافة إلى  الرئیسي  الماضي مقر النقابة  یولیو  /وداھمت الشرطة في تموز
ناصر النواصرة.  وجرى الحقا اإلفراج  نائب نقیب المعلمین،  وأوقفت آالف المعلمین بما في ذلك    ،في المحافظاتھیئات الفروع  
المعلمین الذین أعلنو  بینھمبعد شھر من توقیفھم، و  عن  الطعام حینھاعدد من  ال.   ا إضرابا عن   قضائیة المالحقات  وال تزال 

معلما ومعلمة   62.  وباإلضافة إلى ذلك، أحالت الحكومة  كفاح أبو فرحانلبعض منھم وفق ما جاء على لسان  بحق امستمرة  
القانوني الممثل فریق  ال" وفق ما أفادت بھ إحدى أعضاء  آرائھمالتقاعد المبكر "عقابا لھم على التعبیر عن  االستیداع أو  إلى  

 مع مركز التضامن العمالي. ھا حدیثفي وذلك  ، لنقابة، المحامیة ھالة عاھدل
وسجنت أعضاء   2020كما أن الحكومة قامت بحل أتحاد نقابات العمال في األردن لمدة سنتین وذلك في شھر دیسمبر من عام  

 ھیئتھ اإلداریة لمدة عام واحد.  
 

 بالمخاطر  المحفوفطریق الدیمقراطیة وقمع الحریات النقابیة 
مفوضیة  قالت  ونقابة المعلمین.     عقب إغالقوالمنظمات الحقوقیة الدولیة خطوة الحكومة األردنیة    أدانت الحركة العمالیة العالمیة

من قمع الحریات العامة   "اإلجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمین تشیر إلى نمط متزایدلحقوق اإلنسان إن    السامیة  األمم المتحدة
والمدافعین عن حقوق  بما في ذلك ضد نشطاء حقوق العمال  الحكومة األردنیة    من طرف اطي  المدني والدیمقر  الفضاءوتقیید  

 وأولئك الذین انتقدوا الحكومة سلمیا". اإلنسان والصحفیین 
 

،  مناقشة ظروف المعلمیندعت إلیھ النقابة من أجل    عقد مؤتمر صحفي  السلطاتمنعت  الماضي،    أكتوبر  /وفي تشرین األول
 . حیث نفذت األجھزة األمنیة األمر الصادر عن محافظ العاصمة بھذا الخصوص 

 
المدني   المجتمع  التي تستھدف الحق في تشكیل    یاتضامن  اوالنقابات في األردن بیانوأصدرت منظمات  أدانت فیھ اإلجراءات 

اتفاق   الموافقة على  على  الحكومة  في حمل  المعلمین  نقابة  نجاح  أن  ویُذكر  المدنیة.   الحریات  من  ذلك   عبرالنقابات وغیر 
قھم قد شكل أنموذجا جذب اھتمام قطاعات واسعة من  والموقف القوي الذي تبناه المعلمون دفاعا عن حقو  ،ماعیةالجمفاوضة  ال

مقصدا    نھا قد أصبحتأإن سبب إقدام الحكومة على إغالق النقابة یُعزى جزئیا إلى " ت المحامیة ھالة عاھد  الرأي العام.  وقال
   ".ن خاللھم إزاء األوضاع یتیح للطبقة الوسطى أن تعبر عن امتعاضھا، وتحولت إلى منبر لكل من یرید التجمع سلمیا

 
ھنا تمریرھا  یُراد  "ھناك رسالة رمزیة  إن  ھالة عاھد  المحامیة  الحریات    أنھومفادھا    ،وقالت  التغول على  المسؤولین  بوسع 

".  وأضافت القول إن "ذلك قد یكون مؤشرا على أن الفترة القادمة سوف تكون  طالما أمنوا عدم تعرضھم للمساءلةالدستوریة  
 ".بشكل مباشر وصریحللحریات  كبت وتقییدٍ فترة قمع و

 
   2011التراجع عن مكاسب الربیع العربي 
القرن   تإحیاء النقابة التي أوقفت عن العمل منذ خمسینا  أعاد  مرسوم ملكيموجب  ب  2012تأسست نقابة المعلمین األردنیین في  

العمال بمختلف أطیافھم عنھا وتمكنوا   دافعالنقابي من بین بعض الحریات المدنیة التي    التنظیمالماضي.  وكان التوسع في حریة  

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4455
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26154&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26154&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26154&LangID=E
https://www.ei-ie.org/en/detail/17092/jordan-education-international-condemns-dissolution-of-teachers%E2%80%99-union-and-detention-of-leaders


تعدیل  أیضا  .  وقد شھد ذلك العام  2011من الظفر بھا إبان االنتفاضات التي اجتاحت منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا عام  
 رسمیا. لتنظیم في األحزاب السیاسیة والنقابات یكفل حق االدستور في األردن بما 

 
ُزج بالكثیر ، وولطالما ناضل المعلمون على مدار عقود من الزمن من أجل نیل حقوقھم في التنظیم النقابي والتفاوض الجماعي

جوبھ حراك المعلمین المتجدد في أوائل    .  كمالھم  تأسیس نقابةتمھیدا لعقب تشكیل لجان فرعیة    1975منھم في السجن عام  
  .للمعلمینلتبریر رفضھا االعتراف بنقابة  حینھا الدستورأحكام ب تذرعت الحكومة بعد أنمن التنظیم النقابي بالمنع التسعینات  

 
الخطیر، بل ومن  التضحیات العمالیة".  كما أضاف إنھ "من  قد تحقق جراء    2012أبو فرحان إن "انتصار عام    كفاحوقال  

اتفاقیة منظمة لّما تصادق بعد على    األردنیة  أن الحكومة  في ھذا السیاق  حقوقھا".  ویُذكر  من  النقابات  دتُجرَ أن    ،الخطیر جدا
على الرغم من أن المحكمة الدستوریة قد اعترفت بتلك  وذلك التنظیم  قل الحریة النقابیة وحمایة حقوحو  87العمل الدولیة رقم 

 االتفاقیة. 
 

غضبھا على أتحاد المعلمین في األردن بعد أن قام األتحاد ومن خالل صفحتھ على  جّل  والجدیر بالذكر أن الحكومة قد سلّطت  
على األلتزام بما وعدت بھ فیما یخص زیادة  وحثھا  الحكومة    علىالفیسبوك بحث أعضاءه على تقدیم أفكار لكیفیة تسلیط الضغط  

الوطنیة لیات تشمل التفكیر المشاركة باألنتخابات  قد دعى الى التظاھر واإلعتصام وإقترح فعاكان  الرواتب. وإن إحد المقترحات  
 أو مقاطعتھا. 

وأضافت السیدة عاھد أن أتحاد المعلمین في األردن لم یرتكب أیة أنتھاكات قانونیة ألنھ لم یدعو أصالً الى مقاطعة األنتخابات 
م إرتكابھ".  وأن الفعل اإلجرامي الوحید  كما  وأن الدعوة الى التظاھر لیست مخالفة قانونیة، وقالت "لیس ھنالك أي جرم قد ت

 بموجب ھذه القضیة ھو فقط إذا ما تم منع الناس بالقوة من الحضور للتصویت". 
 و 

 كما أضافت " لم یسمح للشھود بالحضور للدفاع عن أعضاء الھیئة اإلداریة ألتحاد المعلمین في األردن، أثناء المحاكمة".
 
 

أبو فرحان الذي أضاف قائال إنھ    كفاح" وفق ما جاء على لسان  2012، فسوف نعود إلى أیام ما قبل عام  غائبةالنقابة  ظلت  "إذا  
.  وعالوة على ذلك، یواجھ المعلمون تدھورا التأیید  وكسبالضغط والمناصرة    من خالل"على المعلمین أن یطالبوا بحقوقھم  

اإلصالحات فیما یتعلق بانتكاسة إلى الوراء    وھذهداء.  نة من األالمستویات الممك الحفاظ على أرقى  في األوضاع وصعوبات في  
 المستقبلیة في األردن". 

  
 ینایر  /كانون الثانينظموا احتجاجا في  قد  أنھم    مشیرا إلى ،  أبو فرحان أنھ لن یتم إسكات صوت المعلمین  كفاح  أكد ومع ذلك، فقد  

الحكومة   عمدتإلى مبنى مجلس األمة في العاصمة عمان.  كما    الطرق المؤدیةبإغالق  قوات األمن    قیامالماضي على الرغم من  
 .ھناك كبیرةلة منھا لمنع التجمعات الومقابل مبنى المجلس في محا تقع ساحة مكشوفةیحیط بسیاج معدني  إلى وضع

 
احتجاجاتھم   أثناء  لطالما حملوا  والمعلمات  المعلمین  أن  ویُذكر  أجور   الفتاتھذا  أجل  التفاوض من  إلى مساندة حریة  تدعو 

لن    وطني  "إن نقابتنا ھي إنجاز  قائال  حدیثھ   أبو فرحان  كفاحاختتم  وظروف عمل أفضل من خالل نقابتھم المشكلة بحریة.  و
 "أعیدوا نقابة المعلمین". : وبكل بساطةمضیفا یتخلى عنھ المعلمون األردنیون" 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://www.middleeasteye.net/news/jordan-teachers-union-retirement-tension
https://www.middleeasteye.net/news/jordan-teachers-union-retirement-tension
https://www.middleeasteye.net/news/jordan-teachers-union-retirement-tension
https://ammannet.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D9%88%D8%B1?fbclid=IwAR1tQqyDPIz-got2iJXJ9EKV8sJEDerc1YUIqaWxFIqLgOzOgC-9sJLWr0w

