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HTUR          3 2020 آب 

 األردنیین  المعلمین نقابة على األخیرة الھجمات

 الملك، جاللة

 األردن،  في  أعضاء  بینھم  ومن  ،)ITUC(  للنقابات  الدوليّ   االتحاد  إلى  ینتمي  عضو  ملیون  200  عن  بالنیابة

 ).JTS( األردنیین المعلمین نقابة على األخیرة الھجمات ندین لكي إلیكم نكتب

 25 بتاریخ عّمان، في الرئیسي النقابة مبنى وأغلقت اقتحمت األردني العام األمن قوات أنّ  علمنا  إلى بلغ

ً   11  أغلقت  كما  ،2020  تموز/ یولیو  البالغ  النقابة  مجلس  أعضاء  جمیع  واعتقلت  البالد،  أنحاء  كافة  في  فرعا

 وكان العبدالالت، حسن العام النائب أصدره سنتین لمدة النقابة مكاتب بإغالق  قرارٌ  ذلك تبع . 13 عددھم

 قانون  أنّ   من  الرغم  على  وذلك  منتخب،  غیر  آخر  بمجلس  الستبدالھ  تمھیدًا  النقابة  مجلس  ید  كفّ   قبلھا   قرر

 اللجنة أعضاء ثلثي قِبل من بتصویت فقط  یكون المجلس حلّ  أنّ  على ینصّ  2011 لعام المعلمین نقابة

 تخّولھ التي الصالحیة العام النائب یملك ال األردني، القانون أحكام ضمن . قضائي بقرار أو المركزیة

 من ُحرموا المعتقلین النقابة مجلس أعضاء فإنّ  صلتنا،و التي التقاریر وبحسب . قضائیّة قرارات إصدار

 إلى باإلضافة ھذا، أدّى . لھم الضروریة األدویة إیصال أجل من حتى ولو طویلة، لفترة لھم أھالیھم زیارة

ً  الطعام عن إضرابھم  إلى الطارئ واإلدخال الصحیة حالتھم تدھور إلى ظلماً، اعتقالھم على احتجاجا

 وعضو النقابة، سر أمین البشتاوي، ومعتصم النقابة، رئیس نائب النواصرة، ناصر للدكتور المستشفى

 وأُدخل  القلب  في  أمراض  من  النقابة،  باسم  الناطق   ندیم،  الدین  نور  یعاني  كما   . العیاصرة  السالم  عبد  المجلس

 . المرّكزة العنایة إلى
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ً  المعلمون نّظم وعندما  ،2020 تموز/ یولیو 29 بتاریخ ً  احتجاجا  السافر التدّخل ھذا إلدانة عّمان في سلمیّا

 ذلك  معلم  500  قرابة  اعتقل  . الشرطة  قِبل  من  للقوة  المفرط   واالستخدام  بالعنف  قوبلوا  النقابیة،  شؤونھم  في

 . ھذا تاریخنا  حتى مستمرة االعتقاالت زالت وما الیوم،

 مشاركة ذلك في بما  األوضاع، ھذه بخصوص النشر یمنع قراراً  العام النائب أصدر سبق، ما  إلى إضافة

 . االجتماعي التواصل مواقع خالل من التعلیق  أو المحتوى

 الدستور یحمیھ  اإلنسان،  حقوق  من عالميّ   حقّ   ھو  النقابيّ   العمل  حریة أنّ   على  نؤكد  أن  نودّ   الملك،  جاللة

 العنیف  والقمع النقابة في ميالحكو التدّخل إن . األردن علیھا  صادقت التي الدولیة والمعاھدات األردني

 العام والرأي النقابة أعضاء منع إنّ  . النقابيّ  العمل حریة في للحق  جدی�ا  انتھاًكا  یشكالن السلمي لالحتجاج

ً  یعدّ  القضایا ھذه مناقشة من ً  تعدیا  النقابات لعمل ضروري حق التعبیر،وھو حریة في الحق  على واضحا

 . المستقلة العمالیّة

 وحتى بل صحة، فإن الطعام، عن وإضرابھم تلقوھا، التي السیئة والمعاملة القانوني، غیر اعتقالھم عقب

 . سالمتھم مسؤولیة األردنیة الحكومة وسنحّمل داھم، خطر في النقابة قیادات بعض حیاة،

 ابةالنق  مجلس  وأعضاء  المعتقلین  المعلمین  عن  لإلفراج  الفوري  التدّخل  منكم  نطلب  فإننا   سبق،  ما  على  بناء

 تضییق  أو ھجمات أي عن واالمتناع النقابة، عمل بوقف العام النائب قرار وإلغاء السرعة، وجھ وعلى

 . أعضائھا  وعلى علیھا 

 

 االحترام، فائق  بقبول وتفضلوا
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