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ملخص تنفيذي

تأسســت نقابــة المعلميــن األردنييــن عــام 2011، وينتســب إليهــا نحــو 140 ألــف معلــم. بــدأت األزمة 

بيــن المعلميــن والحكومــة فــي 5 ســبتمبر/أيلول 2019، حينمــا نظــم المعلمــون وقفــة احتجاجيــة 

فــي العاصمــة عّمــان للمطالبــة بعــالوة ماليــة، ورّدت قــوات األمــن آنــذاك بفــض الوقفــة بالقــوة.

إثــر هــذه األحــداث، أوقــف األمــن عشــرات المحتجيــن مــن المعلميــن، وتصاعــدت األزمــة بعــد أن 

قــرر المعلمــون خــوض إضــراٍب مفتــوٍح عــن العمــل، اســتمر لمــدة شــهٍر كامــل، وهــو أطــول إضــراب 

تشــهده المملكــة فــي تاريخهــا.
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اشــترط المعلمــون أثنــاء إضرابهــم اعتــذار الحكومة عــن االنتهاكات التي ارتكابهــا أجهزتها األمنية 

أثنــاء الوقفــة االحتجاجيــة، وتنفيــذ االتفــاق المتعلــق بالعــالوة الماليــة علــى الراتــب األساســي 

والــذي بلغــت نســبته 50%، بحســب اتفــاق كانــت قــد أبرمتــه نقابــة المعلميــن مــع الحكومــة عــام 

.2014

اســتجابت الحكومــة بالفعــل لمطالــب المعلميــن، مــن خــالل توقيــع اتفاقيــة مــع نقابــة المعلميــن 

فــي أكتوبر/تشــرين األول 2019، تهــدف إلــى تحســين الوضــع التعليمــي، إذ تضمنــت 15 بنــًدا مــن 

بينهــا البنــد المتعلــق بالعــالوة الماليــة. 

وضعــت هــذه االتفاقيــة حــًدا إلضــراب المعلميــن، ومنحتهــم عــالوة ماليــة تتــراوح مــن 35% إلــى 

 عــن متطلبــاٍت أخــرى تمــت 
ً
75% مــن الراتــب األساســي، وفــق نظــام الراتــب ورتبــة المعلــم، فضــال

الموافقــة عليــه.

علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن األزمــة لــم تنتــه، بــل اســتعرت مــن جديــد فــي تموز/يوليــو 2020، 

حيــن اتهمــت نقابــة المعلميــن الحكومــة بتعطيــل تنفيــذ االتفاقيــة، ورافــق ذلــك دعــوى قضائيــة 

مســجلة ضــد النقابــة –رفعتهــا الهيئــة المركزيــة علــى النقابــة- إثــر تبرعهــا بمبلــغ نصــف مليــون 

ــا،  ــة وطــن والــذي أنشــأته الحكومــة لدعــم جهــود مكافحــة فيــروس كورون ــار لصنــدوق هّم دين

حتــى تطــور المشــهد بإغــالق فــروع النقابــة كافــة، وتشــكيل لجنــة حكوميــة مؤقتــة إلدارة النقابــة، 

واعتقــال كل أعضــاء مجلــس النقابــة والعديــد مــن رؤســاء الفــروع وعــدد مــن القيــادات النقابيــة، 

الذيــن يخوضــون منــذ يــوم الســبت الماضــي ولغايــة تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر إضراًبــا مفتوًحــا عــن 

 عــن توقيــف مئــات مــن المعلميــن قبــل اإلفــراج عنهــم بــذات اليــوم أثنــاء اعتصــام 
ً

الطعــام، فضــال

ــو 2020. ــة يــوم األربعــاء 29 تمــوز يولي ــه النقاب ــر نفذت كبي

وفــي إطــار التطــورات المتالحقــة، وبالتحديــد يــوم الســبت الموافــق 1 أغســطس/آب 2020، فقــد 

ــاء عــن تدهــور الحالــة الصحيــة لخمســة معتقليــن مــن أعضــاء مجلــس النقابــة هــم؛  تواتــرت األنب

ناصــر النواصــرة نائــب نقيــب المعلميــن األردنييــن، ومعتصــم بشــتاوي، ونــور الديــن نديــم، وســلمان 
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المهايــرة، وكفــاح فرحــان، وذلــك إثــر اســتمرارهم فــي اإلضــراب عــن الطعــام بعــد قــرار إغــالق 

النقابــة.

ط المرصــد األورومتوســطي لحقوق اإلنســان الضــوء على تفاصيل 
ّ
فــي هــذا التقريــر الموجــز، يســل

األحــداث واالنتهــاكات التــي وقعــت منــذ 25 تموز/يوليــو أثنــاء اعتصــام نقابــة المعلميــن، وكذلــك 

للمعتقليــن مــن أعضــاء مجلــس النقابــة المضربيــن عــن الطعــام، ويبــرز اإلجــراءات والقــرارات التــي 

اتخذتهــا الحكومــة حيــال ذلــك. كمــا يوضــح بشــكٍل مفصــل المخالفــات القانونيــة التــي رافقــت قــرار 

إغــالق نقابــة المعلميــن، ومــا تبــع ذلــك مــن مالحقــة واحتجــاز وقمــع، ويضــع توصياتــه بهــدف الحــد 

مــن الممارســات واالنتهــاكات المرتكبــة مــن الحكومــة األردنيــة، ومــن أجــل تحقيــق االلتزامــات التــي 

تعّهــدت بهــا الحكومــة األردنيــة تجــاه حقــوق المعلميــن.



معلمو األردن.. حلقة أخرى في مسلسل وأد الحريات7

اتفاقية أكتوبر	 

بعــد مفاوضــات طويلــة ومكثفــة توصــل الطرفــان –نقابــة المعلميــن والحكومــة- فــي شــهر 

أكتوبر/تشــرين األول 2019 إلــى اتفاقيــة تهــدف إلــى تحســين العمليــة التعليميــة، كان مــن أبرزهــا 

إقــرار عــالوة للمعلميــن بصــورة تدريجيــة، وتعديــل نظــام صنــدوق التربيــة مــن خــالل إيجــاد آليــة 

منتظمــة لمنــح قــروض ميســرة للتعليــم والســكن لمختلــف الفئــات، وتوســيع شــبكة المكرمــة 

الملكيــة الخاصــة بتدريــس أبنــاء العامليــن فــي وزارة التربية والتعليــم، والتأمين الصحي، واعتماد 

المناهــج مــن خــالل تقديــم الــرأي والدراســات.

لت لجنــة مشــتركة مــن الطرفيــن لتنفيــذ 
ّ
ــك

ُ
بعــد اإلعــالن عــن االتفاقيــة وإنهــاء إضــراب المعلميــن، ش

بنودهــا، والتــي وبحســب الناطــق اإلعالمــي للنقابــة لــم تجتمــع ســوى مرتيــن فقــط، بينمــا صــرح 

خلفية عن األحداث
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وزيــر التربيــة والتعليــم بــأن اللجنــة كانــت تجتمــع بصــورة منتظمــة ولــم تتوقــف عــن االجتمــاع إال 

بســبب جائحــة كورونــا المســتجد. 

ــه -وبحســب  هــم المعلمــون الــوزارة بتعطيــل تنفيذهــا، إذ أن
ّ
أمــا عــن تنفيــذ بنــود االتفاقيــة، فيت

النقابــة- لــم يتــم تنفيــذ ســوى بنديــن، األول المتعلــق بالمكرمــة الخاصــة بالعامليــن فــي وزارة 

التربيــة والتعليــم ســواء كانــوا مــن المعلميــن أو مــن الموظفيــن اإلدارييــن بالــوزارة، واآلخــر 

متعلــق ببنــد العــالوة التــي تــم وقفهــا منــذ بدايــة شــهر نيســان/أبريل 2020.

عودة األزمة	 

بــدأت بــوادر عــودة األزمــة تلــوح فــي األفــق عقــب قــرار الحكومــة األردنيــة وقــف صــرف العــالوات 

لموظفــي القطــاع العــام ألجــٍل غيــر مســمى بســبب »جائحــة كورونــا ونظــًرا للظــروف االقتصاديــة 

ــا واضًحا التفاقيتها مــع الحكومة، 
ً

التــي تمــر بهــا البــالد«، وهــو مــا اعتبرتــه النقابــة مــن جهتها خرق

وأّن الحكومــة كان بإمكانهــا اللجــوء إلــى حلــول أخــرى غيــر االقتطــاع. أعلنــت النقابــة أنهــا ســتتجه 

 وأن 
ً

للقضــاء مــن أجــل إبطــال هــذا القــرار، واتهمــت الحكومــة بعــد تقديــر إســهامات النقابــة، خاصــة

النقابــة تبرعــت بنصــف مليــون دينــار-أي مــا يعــادل نصــف ســيولتها- لصنــدوق هّمــة وطــن الــذي 

أنشــأته الحكومــة لدعــم جهــود مكافحــة فيــروس كورونــا.

فــي بدايــة شــهر يونيو/حزيــران 2020، كشــفت النقابــة عــن إخفــاء الحكومــة عــدًدا مــن الجريــدة 

 علــى نظــام الخدمــة المدنيــة يجيــز للحكومــة أن تقــرر إيقــاف أو تأجيــل 
ً

الرســمية يتضمــن تعديــال

أو تعديــل أو اقتطــاع أي جــزء مــن رواتــب الموظفيــن العمومييــن أو عالواتهــم أو مكافآتهــم 

أو حوافزهــم أو أي بــدالت يتقاضونهــا للمــدة التــي تراهــا مناســبة، علــى أن يتــم إعــادة النظــر 

بهــذا القــرار عنــد زوال الظــروف »االســتثنائية«، وتســاءلت النقابــة عــن ســبب هــذا اإلخفــاء وهــو مــا 

ردت عليــه الحكومــة بأنــه خطــأ تقنــي جــرى تصحيحــه بعــد ذلــك، ووضحــت الحكومــة بــأن اقتطــاع 

العــالوات ســيتوقف مــع نهايــة العــام الحالــي.
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دعاوى قضائية	 

بعــد إنهــاء حالــة الحظــر الكلــي واســتئناف العمــل فــي المحاكــم، رفــع عــدد مــن المعلميــن دعــوى 

ضــد الحكومــة للطعــن علــى قرارهــا المتعلــق باقتطــاع العــالوة. ومــن ناحيــٍة أخــرى، رفــع عــدد 

مــن أعضــاء الهيئــة المركزيــة دعــوى أخــرى للمطالبــة بحــل مجلــس النقابــة إلســاءة االئتمــان 

ــار لصنــدوق »هّمــة وطــن«،  ــرع المجلــس بمبلــغ نصــف مليــون دين وإهــدار المــال العــام عقــب تب

حيــث تضمنــت الالئحــة المطالبــة بفصــل أعضــاء مجلــس النقابــة، وهــو مــا ردت عليــه النقابــة فــي 

حينــه بأنهــا تبّرعــت بصــورة قانونيــة بعــد أخــذ موافقــة أعضــاء الهيئــة المركزيــة بشــكل شــخصي، 

 
ً
وبعــد ذلــك عقــدت النقابــة اجتماًعــا ألعضــاء الهيئــة المركزيــة إلقــرار هــذا التبــرع حضــره 127 عضــوا

.
ً
مــن أصــل 163، ووافــق علــى هــذا التبــرع 111 عضــوا

إغالق النقابة 	 

بنــود  بقيــة  بتنفيــذ  والمطالبــة  العــالوة  الســتعادة  التصعيديــة  خطتهــا  النقابــة  إعــالن  رافــق 

االتفاقيــة، تصريحــات متلفــزة مــن وزيــر الداخليــة وأميــن عــام وزيــر التربيــة والتعليــم شــّددا فيهــا 

علــى رفضهمــا لتنفيــذ المعلميــن أي شــكل مــن أشــكال اإلضــراب، وهــّددا بالتعامــل الحــازم مــع 

األمــر إن حــدث، وتجاهــال الــرد علــى اتهامــات النقابــة بتعطيــل الحكومــة بنــود اتفاقيــة أكتوبــر/

تشــرين أول 2019.

عــام عّمــان، حســن  نائــب  الموافــق 25 يوليو/تمــوز 2020، صــدر قــرار مــن  الســبت  يــوم  فــي 

ميــن وأعضــاء الهيئــة المركزيــة، وهيئــات 
ّ
 يــد أعضــاء مجلــس نقابــة المعل

ّ
العبدالــالت، يقضــي بكــف

ــرات 
ّ
الفــروع وإداراتهــا، ووقــف النقابــة عــن العمــل وإغــالق مقّراتهــا لمــدة ســنتين، وإصــدار مذك

 المشــتكى عليهــم مــن أعضــاء مجلــس النقابــة، لعرضهــم علــى المّدعــي العــام 
ّ

إحضــار بحــق

المختــّص، الســتجوابهم فــي الجرائــم المســندة إليهــم، كمــا قــّرر النائــب العــام منــع نشــر وتــداول 

، أو التعليــق عليهــا فــي وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي، 
ً

هــذه القضايــا المنظــورة كافــة

باســتثناء الجهــة الرســمية المصــّرح لهــا بذلــك.
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وعليــه تــم إغــالق مقــار نقابــة المعلميــن فــي جميــع المحافظــات األردنيــة بالشــمع األحمــر، 

واعتقــال كل أفــراد مجلــس النقابــة، والذيــن مــا يزالــون لغايــة كتابــة هــذا التقريــر يخوضــون إضراًبــا 

عــن الطعــام احتجاًجــا علــى اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا. شــهدت عمليــة تنفيــذ قــرار اإلغــالق 

خروقــات عديــدة؛ منهــا توقيــف بعــض أعضــاء المجلــس دون مذكــرات توقيــف، وإغــالق المقــر 

 عــن 
ً

الرئيســي للنقابــة علــى الموظفيــن والمراجعيــن ومنــع أي مواطــن مــن التصويــر، فضــال

مجموعــة مــن االعتقــاالت تمــت بمرافقــة قــوى أمنيــة كبيــرة.

مخالفات قانونية رافقت اإلغالق	 

اإلجــراءات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة األردنيــة فــي ســبيل إغالق نقابــة المعلمين، تضمنت 

جملــة مــن التجــاوزات والمخالفــات لعــدد مــن التشــريعات األردنيــة الناظمــة، والتــي يمكــن إجمالهــا 

علــى النحــو اآلتي:
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صالحيات النيابة العامة  .1

إن إيقــاف عمــل النقابــات بشــكل عــام قــد ورد فــي قانــون العقوبــات، وتحديــًدا فــي المــادة )36( 

التــي نصــت علــى »يمكــن وقــف كل نقابــة وكل شــركة أو جمعيــة وكل هيئــة اعتباريــة مــا خــال 

اإلدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باســمها أو بإحدى 

وســائلها جنايــة أو جنحــة مقصــودة يعاقــب عليهــا بســنتي حبــس علــى األقــل«. وهــذا يعنــي أن 

اإليقــاف يجــب أن يتــم بنــاًء علــى قــرار قضائــي بــات بعــد أن تتــم عمليــة التقاضــي المعتــادة، وبعــد 

أن يوفــر للمتهــم خاللهــا كل ضمانــات الدفــاع وضمانــات المحاكمــة العادلــة داخل قاعــات المحاكم 

ا 
ً
المفتوحــة وليــس داخــل غــرف النيابــة العامــة المغلقــة، وعليــه فــإن قــرار التوقيــف يحمــل شــكوك

كبيــرة بعــدم قانونيتــه.

ــا بهــذا الخصــوص 
ً
وممــا تجــدر إليــه اإلشــارة هنــا أن المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان أصــدر بيان

دعــا فيــه »إلــى التمســك بمبــدأ ســيادة القانــون وعــدم التوســع باســتخدام النصــوص الفضفاضــة 

التخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع الى القضاء المختص« و »حصر صالحيات 

النائــب العــام بالتدابيــر الالزمــة الكتمــال عمليــة التحقيــق فــي أضيــق الحــدود والمــدد الزمنيــة 

ــا دعــوة »المؤسســة القضائيــة التــي تحظــى باالحتــرام 
ً

التــي تتطلبهــا طبيعــة التحقيــق«، وأيض

والتقديــر ببســط رقابتهــا الكاملــة علــى مجريــات العمليــة التحقيقيــة وكافــة القــرارات التــي تمــس 

الحريــات العامــة والحقــوق اإلنســانية التــي كفلهــا الدســتور وضــرورة تطبيــق القانــون نًصــا وروًحــا 

بمــا فــي ذلــك حريــة العمــل النقابــي، ويدعــو إلــى اإلســراع فــي إخــالء ســبيل الموقوفيــن«.

منع النشر  .2

تقتصــر صالحيــات النائــب العــام فــي األردن فــي منــع النشــر علــى محاضــر الجلســات فقــط، وهــذا 

ــصَّ عليــه فــي المــادة )225( مــن قانــون العقوبــات: 
ُ
مــا ن

 يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناًرا من ينشر:

وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تالوتها في جلسة علنية.
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محاكمات الجلسات السرية.. 1

المحاكمات في دعوى السب.. 2

كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.. 3

ا في المادة )38( من قانون المطبوعات والنشر:
ً

وكما ورد أيض

أ ـ يحظــر علــى المطبوعــة نشــر كل مــا يتعلــق بــأي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق حــول أي قضيــة 

أو جريمــة تقــع فــي المملكــة إال إذا أجــازت النيابــة العامــة ذلــك. ب ـ للمطبوعــة حــق نشــر جلســات 

المحاكــم وتغطيتهــا مــا لــم تقــرر المحكمــة غيــر ذلــك. ج ـ تنطبــق أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه 

المــادة علــى مراســلي وســائل اإلعــالم الخارجيــة وتطبــق عليهــم العقوبــات المنصــوص عليهــا 

فــي الفقــرة )ج( مــن المــادة )45( مــن هــذا القانــون.

وبنــاًء علــى ذلــك فــإن النائــب العــام قــد توســع بشــكل كبيــر وخــرج عــن نطــاق صالحيتــه فــي منــع 

النشــر، إذ كفــل الدســتور األردنــي حريــة التعبيــر، ومــن ذلــك مــا ورد فــي المــادة )15( منــه »تكفــل 

الدولــة حريــة الــرأي، ولــكل أردنــي أن يعــرب بحريــة عــن رأيــه بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر 

وســائل التعبيــر بشــرط أن ال يتجــاوز حــدود القانــون«.

وباإلضافــة للنــص الدســتوري، فــإن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والذي 

صادقــت عليــه المملكــة األردنيــة الهاشــمية قــد كفــل لألفــراد حريــة التعبيــر عــن الــرأي وفــق مــا 

ورد فــي المــادة )19( منــه: 

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.   .1

لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف   .2

ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء 

على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

المــادة  الفقــرة 2 مــن هــذه  المنصــوص عليهــا فــي  الحقــوق  تســتتبع ممارســة   .3

واجبــات ومســئوليات خاصــة، وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة 
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أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: 

)أ( الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.

)ب( لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بنــاًء علــى البــالغ الصــادر مــن للنائــب العــام تــم توقيــف الصحفــي »باســل 

العكــور« وهــو ناشــر فــي موقــع »جــو 24 اإلخبــاري«، عقــب نشــره ألخبار متعلقة بأزمــة المعلمين، 

غيــر أن توقيفــه انتهــى فــي ذات اليــوم دون التوقيــع علــى كفالــة أو تعهــد.

ــا »للتخفيــف مــن 
ً

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن بيــان »المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان« دعــا أيض

ــة«. ــر بمــا ال يعرقــل دور العدال ــة النشــر والتعبي اإلجــراءات والتطبيقــات التــي تمــس حري

اعتقاالت ولجنة مؤقتة	 

عقــد   ،2020 يوليو/تمــوز   25 الموافــق  الســبت  يــوم  جــرت  التــي  المفاجئــة  اإلجــراءات  عقــب 

المعلمــون عــدة وقفــات احتجاجيــة فــي مختلــف المناطــق، وبعدهــا اجتمــع رؤســاء فــروع النقابــة 

ــا اعتقــال معظــم مــن 
ً

ليعلنــوا عــن اعتصــام مركــزي يــوم األربعــاء عنــد الــدوار الرابــع، ليتــم الحق
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حضــروا هــذا التجّمــع. وفــي يــوم اإلثنيــن 28 يوليــو/ تمــوز أصــدر وزيــر التربيــة قــراًرا بتشــكيل لجنــة 

مؤقتــة لتســيير أمــور النقابــة برئاســة أميــن عــام الــوزارة وبأعضــاء كامليــن مــن الــوزارة دون أن 

يكــون للمعلميــن أي تمثيــل فيهــا.

ــا يحمــل مخالفــات قانونيــة، كونــه ُيخالــف المــادة )27( مــن قانــون النقابــة والتــي 
ً

هــذا القــرار أيض

نصــت علــى مــا يلــي:

» أ- ُيحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين:

 - بموافقــة ثلثــي أعضــاء الهيئــة المركزيــة للنقابــة فــي اجتمــاع تعقــده لهــذه الغايــة علــى أن 

تنظــم جميــع األمــور المتعلقــة باالجتمــاع بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

 - بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون. 

ب- يشــكل الوزيــر لجنــة مــن الهيئــة العامــة للنقابــة تقــوم مقــام المجلــس المنحــل لحيــن 

انتخــاب مجلــس جديــد خــالل مــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ الحــل.

 ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة«.

ــه لــم يصــدر أي قــرار قضائــي 
ّ
بنــاًء علــى النصــوص القانونيــة الــواردة أعــاله، يمكننــا القــول أن

قطعــي بمخالفــة أعضــاء مجلــس النقابــة لقانــون النقابــة، كمــا لــم تتوافــر موافقــة ثلثــي 

 
ً

ــا جملــة
ً

أعضــاء الهيئــة المركزيــة لحــل المجلــس، وهــو مــا يعنــي أن القــرار الصــادر جــاء مخالف

 لنصــوص قانــون النقابــة.
ً

وتفصيــال

اعتصام الرابع	 

كانــت الدعــوات لالعتصــام أمــام دار رئاســة الــوزراء عنــد الــدوار الرابــع كبيــرة ومــن مختلــف مناطــق 

المملكــة مــع تصريحــات حكوميــة بــأن:« التعامــل مــع محــاوالت االعتصام والتجمــع يتم بهدف منع 

 لمتطلبــات 
ً
التجمهــر بأعــداد تزيــد عــن المســموح بــه لضمــان الصحــة والســالمة العامــة، واحترامــا

التباعــد وإجــراءات الوقايــة، والحيلولــة دون تعطيــل أي أماكــن عامة، أو شــوارع حيوية، أو مرافق 
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تقــدم خدمــات صحيــة مهمــة، وحركــة المواطنيــن بانســيابية فــي هــذه المناطــق الحيويــة. وهــذا 

موقف أعلنته الحكومة وستلتزم بتنفيذه«. 

 فــي واقــع األمــر فــإّن األحــداث المرافقــة لالعتصــام بــدأت قبــل أن يبــدأ، إذ أوقــف األمــن عــدًدا مــن 

المعلمــات عنــد أحــد مداخــل العاصمــة وهــن قادمــات مــن محافظــة إربــد فــي طريقهــن لالعتصــام، 

وانتشــرت العناصــر األمنيــة بشــكل كثيــف وغيــر مســبوق علــى الــدوار الرابــع وإغــالق كل الطــرق 

الفرعيــة التــي تــؤدي إليــه أمــام المــارة والمركبــات.

 

نتيجــة لذلــك لــم يتمكــن المعلمــون مــن الوصــول للــدوار واالحتشــاد أمــام دار رئاســة الــوزراء، 

لت عــدة تجمعــات رئيســية باتجــاه الــدوار عنــد الــدوار الثالــث والــدوار الخامــس وفــي الطــرق 
ّ
وتشــك

الفرعيــة، و قوبلــت أي محاولــة للتجمــع بتفريــق مــن القــوات األمنيــة بحجــة تطبيــق أمــر الدفــاع 

المتعلــق بمنــع التجمعــات، إذ تمنــع التجمعــات ألكثــر مــن 20 شــخًصا، وقــد أفــاد بعــض المتظاهريــن 

ــا ألمــر الدفــاع 
ً

الذيــن حضــروا االعتصــام بأنهــم حيــن ُطلــب منهــم تفريــق أحــد التجمعــات تطبيق
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وزعــوا أنفســهم إلــى مجموعــات صغيــرة كل واحــدة منهــا تضــم أقــل مــن 20 شــخًصا ومــع ذلــك 

التجمــع. تفريــق  جــرى 

ورافــق عمليــة تفريــق التجمعــات اعتقــال مئــات مــن المشــاركين والمشــاركات فــي االعتصــام 

والذيــن جــرى إطــالق ســراحهم بعــد انتهــاء االعتصــام دون توقيعهــم علــى أي تعهــد أو كفالــة.

وبحســب المستشــار القانونــي لنقابــة المعلميــن األســتاذ »بســام فريحــات« فإن عــدد الموقوفين 

ــا جــرى توزيعهــم علــى مختلــف المراكــز األمنيــة ولــم 
ً

الذيــن تــم اعتقالهــم وصــل إلــى 718 موقوف

تجــر مراعــاة تعليمــات التباعــد االجتماعي.

ــا بشــكل ملحــوظ، فكانــت بعــض القــوى األمنيــة تنفــذ تعليمــات منــع 
ً
 كان التعامــل األمنــي متفاوت

التجمــع والوصــول بحــزم واحتــرام للمحتجيــن دون توجيــه إهانــات، إال أن األمــر كان علــى العكــس 

 لبعــض المحتجيــن فــي الشــوارع، وتوجيــه 
ً

ــا وســحال تماًمــا فــي بعــض الحــاالت التــي شــهدت ضرًب

إهانــات كبيــرة.

ــه –فــي معظمــه- تجاهــل بشــكل كامــل تغطيــة االعتصــام واألحــداث  اإلعــالم المحلــي مــن جانب

المرافقــة لــه، ومنــع العديــد مــن الصحفييــن مــن تغطيــة االعتصــام، وتــم االعتــداء علــى بعــض 

المصوريــن الذيــن نجحــوا بالوصــول لبعــض التجمعــات بالضــرب، وُســّجل خــالل االعتصــام تعطيــل 

مؤقــت لموقــع »فيســبوك«، وتعطيــل خاصيــة تشــغيل الفيديوهــات والتــي رصدهــا الموقــع 

.»netblocks.org« المتخصــص فــي مراقبــة أعطــال شــبكة االنترنــت

مــن ناحيــٍة أخــرى، شــهدت العديــد مــن المناطــق فــي األردن اعتصامــات احتجاًجــا علــى مــا جــرى 

مــن انتهــاكات وقمــع فــي اعتصــام الــدوار الرابــع، وللمطالبــة باإلفــراج عــن المعلميــن الموقوفين 

بشــكٍل عاجــل وتلبيــة مطالبهــم.

إّن هــذه اإلجــراءات المتشــددة فــي التعامــل مــع شــريحة لهــا خصوصيــة مميــزة فــي المجتمــع 

األردنــي كالمعلميــن، وفــي إطــار مطالــب معيشــية ووظيفيــة بحتــة تحقــق أدنــى متطلبــات 

 مــع الدســتور األردنــي الــذي كفــل لألردنيين حــق التعبير عن 
ً

العيــش الكريــم لهــم، تأتــي متناقضــة
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رأيهــم، وهــو ذات األمــر الــذي أكــد عليــه الملــك األردنــي فــي رســالته بالموافقــة علــى تنســيب 

رئيــس الــوزراء بإعــالن قانــون الدفــاع، حيــث أوصــى الحكومــة بــأن »يكــون تطبيــق قانــون الدفــاع 

واألوامــر الصــادرة بمقتضــاه، فــي أضيــق نطــاق ممكــن، وبمــا ال يمس حقوق األردنيين السياســية 

والمدنيــة، ويحافــظ عليهــا، ويحمــي الحريــات العامــة والحــق فــي التعبيــر، التــي كفلهــا الدســتور 

ــا، إذ 
ً

ــح ضعيف ــون الدفــاع أصب ــرر تطبيــق قان ــة النافــذة«، كمــا أّن مب وفــي إطــار القوانيــن العادي

إن حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( فــي األردن تعــد قليلــة وخصوًصــا فــي 

اآلونــة األخيــرة التــي شــهدت إعــادة فتــح معظــم القطاعــات الحيويــة.

اإلضراب عن الطعام	 

قــّررت الســلطات يــوم الســبت 2020/8/1 تجديــد توقيــف المعلميــن أســبوًعا آخــر بعــد انقضــاء 

توقيفهــم لألســبوع األول دون أي اســتجابة لمطالــب اإلفــراج عنهــم، ومــع هــذا التجديــد اســتمر 

إضــراب المعلميــن عــن الطعــام لألســبوع الثانــي على التوالي، حيــث أدى ذلك إلى تفاقم الحاالت 

المرضيــة واألوضــاع الصحيــة للعديــد مــن الموقوفيــن مــن أعضــاء مجلــس نقابــة المعلميــن.

تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين	 

فــي يــوم الســبت –نفــس اليــوم الــذي صــدر فيــه قــرار الســلطات بتجديــد توقيــف المعلميــن- 

تــرددت األنبــاء حــول تدهــور الحالــة الصحيــة لخمســة معتقليــن مــن أعضــاء مجلــس النقابــة وهــم: 

ناصــر النواصــره نائــب نقيــب المعلميــن األردنييــن، ومعتصــم بشــتاوي، ونــور الديــن نديــم، وســلمان 

المهايــرة، وكفــاح فرحــان، إثــر اســتمرارهم فــي اإلضــراب عــن الطعــام بعــد القــرار القاضــي بإغــالق 

النقابــة، والتــي افتقــدت اإلجــراءات المتخــذة فيهــا لألســس القانونيــة.

وفــي إطــار ذلــك، حصــل المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان علــى إفــادات بخصــوص الحالــة 

الصحيــة لبعــض المعتقليــن يمكــن ذكرهــا علــى النحــو اآلتــي:
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الدكتور ناصر النواصرة	 

إفادتــه  فــي  قــال  النواصــرة(  ناصــر  )شــقيق  النواصــرة  زيــد 

زاره  الــذي  النواصــرة  ناصــر  شــقيقه  إّن  لألورومتوســطي، 

فــي الســجن أمــس، يعانــي مــن انهيــار صحــي بســبب إضرابــه 

إلــى  نقلــه  تــم  إذ  المعاملــة،  لســوء  وتعرضــه  الطعــام  عــن 

مستشــفى األميــرة بســمة، وعــرض الطبيــب عليــه وضع ســوائل 

)جلوكــوز( فــي الوريــد ولكنــه رفــض تنــاول هــذه الســوائل حتــى 

ال يفــك إضرابــه عــن الطعــام..

األستاذ معتصم بشتاوي	 

تــم نقلــه إلــى مستشــفى األميــرة بســمة، كونــه يعانــي مــن 

ضعــف فــي وظائــف الكلــى وجفــاف حــاد، وكانــت إدارة الســجن 

يبعــد مســافة  الــذي  البشــير  إلــى مستشــفى  نقلــه  تنــوي 

ســاعتين بســيارة الترحيــالت دون وجــود مرافقــة طبيــة، ولكــن 

الحثيثــة  العنايــة  إلــى وحــدة  نقلــه  تــم  األهــل  اعتــراض  بعــد 

بمستشــفى الرمثــا القريــب.

نور الدين نديم 	 

يرقــد فــي قســم العنايــة الحثيثة / قســم القلــب تحت المراقبة 

بســبب تراجــع وضعــه الصحــي، مــع العلــم بأنــه مريــض قلــب 

وســبق لــه تركيــب 6 شــبكات، وُيمنــع أي شــخص مــن زيارتــه.
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األستاذ سلمان المهايرة	 

يعانــي مــن نزيــف وقرحــة شــديدة فــي المعــدة ومشــاكل فــي 

القولــون وصــداع شــديد فــي الــرأس وحالتــه الصحيــة تــزداد 

ســوًءا.

األستاذ كفاح فرحان 	 

نقــل الــى المستشــفى قبــل يوميــن إثــر معاناتــه مــن آالم فــي 

ــب الطاقــم  ــت نتائجهــا جيــدة، وطل ــا كان صــدره، وأجــرى فحوًص

الطبــي إعطــاءه ســوائل بالوريــد ولكنــه رفــض حتــى ال يفــك 

إضرابــه، وبعدهــا طلــب الطبيــب فحــوص للــدم فســأل فرحــان 

هــل فحــص الــدم يكســر إضرابــي فكانــت اإلجابــة نعــم فرفــض 

ــا فحــص الــدم.
ً

أيض
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توصيات
بنــاًء علــى مــا ورد فــي هــذا التقريــر الموجــز، يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

بـــــــــــــــــــــــــاآلتـي:

علــى الحكومــة األردنيــة إعــادة فتــح النقابــة باعتبارهــا مــن المؤسســات المنتخبــة،   .1

كــون إغــالق هــذه المؤسســات دون مبــررات قانونيــة مقنعــة، يشــكل اعتــداًء خطيــًرا علــى 

الــرأي والتعبيــر، ويحــرم المواطنيــن مــن ممارســة العمــل الديمقراطــي بشــكل جــدّي. حريــة 

ــار أن هــذا الحــق يعــد  ــر عــن آرائهــم، باعتب الســماح للمتظاهريــن الســلميين بالتعبي  .2

ســواء. حــٍد  علــى  الدوليــة  والقوانيــن  األردنيــة  الوطنيــة  القوانيــن  فــي   
ً
مكفــوال  

ً
حقــا

عــدم التعــرض للصحفييــن بــأي شــكل من أشــكال االنتهاكات التي قــد تعيق عملهم،   .3

حيــث يعــد منــع الصحفييــن مــن تغطيــة األحــداث المختلفــة واالعتــداء علــى بعضهــم بالضــرب 

ا لحريــة العمــل الصحفــي، ويحــد مــن قــدرة الصحفييــن علــى أداء عملهــم بشــكل 
ً
انتهــاك

صحيــح، ومــن الواجــب محاســبة المتســببين فــي هــذه االنتهــاكات. 

علــى الحكومــة األردنيــة اإلفــراج عن المعلمين المعتقلين لما يشــكله اعتقالهم من   .4

انتهــاك كبيــر لحقهــم فــي الحريــة، ومخالفتــه للدســتور األردنــي والمواثيــق والمعاهــدات 

 فــي ظــل تــردي حالتهــم الصحيــة.
ً
الدوليــة ذات العالقــة، وخصوصــا

يجــب علــى الحكومــة أن تعيــد النظــر فــي مختلــف اإلجــراءات القانونيــة التــي رافقــت   .5

النقابــة.  وإغــالق  المعلميــن  توقيــف  عمليــة 




