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مقدمة
ت�صاعدت يف الأ�شهر الأخرية االحتجاجات العمالية يف الأردن ب�شكل
ملفت وغري م�سبوق .وقد بلغ عددها خالل �شهري كانون الثاين و�شباط
من العام اجلاري  2011ما يقارب  100احتجاج عمايل .و�إذا ما قارنا هذه
الأعداد مع جمموع االحتجاجات العمالية التي جرت يف عام  2010املا�ضي
والبالغ عددها  140احتجاجا ،نلحظ ت�صاعدا كبريا يف �أعدادها ،رغم انه
مل مي�ض على بدء العام احلايل �سوى �شهرين فقط.
وت�أتي هذه االحتجاجات العمالية كتعبري �صريح عن عمق الأزمة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي تعي�شها البالد ،ونتيجة جلملة
من العوامل ت�ضافرت مع بع�ضها البع�ض لتدفع �أعدادا كبرية من العاملني
لالحتجاج على ظروف عملهم ال�صعبة .ومن هذه العوامل تراجع ظروف
و�شروط العمل لغالبية العاملني يف الأردن من حيث االنخفا�ض امللمو�س
يف معدالت الأجور واحلد الأدنى لها ،وعدم متتع قطاعات وا�سعة منهم
باحلقوق العمالية الأ�سا�سية التي ن�صت عليها ت�شريعات العمل الأردنية،
وت�شمل �ساعات العمل اليومي والإجازات ال�سنوية واملر�ضية والر�سمية
وتوفر و�سائل ال�صحة وال�سالمة املهنية واال�ستفادة من الت�أمينات
االجتماعية التي توفرها امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وغياب
الت�أمينات ال�صحية وغريها من �شروط العمل الالئق.
هذا �إىل جانب حرمان غالبية العاملني ب�أجر يف الأردن من حق التنظيم
النقابي� ،إما ب�سبب الت�شريعات العمالية التي حترم قطاعات وا�سعة
منهم من حق التنظيم النقابي لأ�سباب مرتبطة بنظام الت�صنيف املهني
ال�صادر عن وزير العمل ،والذي حدد املهن امل�سموح لها االنت�ساب لنقابات،
وحدد عدد النقابات ب�سبعة ع�شرة نقابة عمالية مل يتم زيادتها منذ ما
يقارب �أربعة عقود ،و�إما ب�سبب �ضعف غالبية النقابات العمالية الأردنية
وتقوقعها على ذاتها لتعيد �إنتاج القيادات نف�سها� ،إىل جانب عدم اكرتاثها
بامل�شكالت احلقيقية التي يعاين منها العاملون يف الأردن.
وترافق ذلك مع زيادة وعي قطاعات وا�سعة من العاملني ب�أهمية اتخاذ
زمام املبادرة للدفاع عن حقوقهم دون الأخذ بعني االعتبار القيود
القانونية التي حتظر ت�شكيل نقابات وحتظر التجمع دون �إذن م�سبق من
وزارة الداخلية �أو اجلهات الر�سمية ذات العالقة� ،أو انتظار م�ساعدة من
�أية جهة �أخرى �سواء كانت احلكومة �أو النقابات العمالية �أو ا�ستجداء
�أ�صحاب العمل �أو امل�س�ؤولني احلكوميني.
الأمر الذي ي�شري بو�ضوح �إىل �أن هذه القيود القانونية مل تعد تتالءم
وطبيعة التحوالت والتغريات التي يعي�شها املجتمع الأردين وحاجاته.
هذا بالإ�ضافة اىل زيادة ثقة العاملني ب�أنف�سهم وبقدرتهم على تغيري
واقعهم ال�صعب والبائ�س خالل الأ�شهر الأخرية بعد التحوالت اجلذرية
التي حدثت يف كل من تون�س وم�صر ،واحلراك االجتماعي وال�سيا�سي
غري امل�سبوق يف املنطقة باجتاه حتقيق �إ�صالحات �سيا�سية واجتماعية
ملمو�سة.
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منهجية التقرير :
يهدف هذا التقرير �إىل تقدمي قراءة حتليلية اقت�صادية
واجتماعية و�سيا�سية لالحتجاجات العمالية التي جرت
يف الأردن خالل عام  2010املا�ضي .وقد ا�ستخدم املنهج
الو�صفي التحليلي يف ذلك� ،إذ مت ر�صد وتوثيق جميع
االحتجاجات العمالية التي جرت يف الأردن خالل عام
 ، 2010ومتت عملية الر�صد والتوثيق ب�أ�سلوبني ،الأول
التوا�صل املبا�شر مع منفذي هذه االحتجاجات والوقوف
على تفا�صيلها ،والأ�سلوب الثاين متثل يف حتليل
التغطيات ال�صحفية التي قامت بها و�سائل الإعالم
الأردنية التي تنوعت ما بني �صحف ورقية والكرتونية
ومرئية وم�سموعة .ومت ت�صنيف جميع الإجراءات
االحتجاجية �أياً كان �شكلها ب�أنها احتجاجات ،مبا فيها
عمليات التهديد بالإ�ضراب �أو االعت�صام� ،إذ اعتربت
�شك ً
ال من �أ�شكال االحتجاج.
واالحتجاج وفقاً لأدبيات علم االجتماع ،بالتمثيل اجلهد
اجلماعي الرامي �إىل تغيري طابع العالقات االجتماعية
امل�ستقرة يف جمتمع معني ،فاحلركة االجتماعية تتمثل
يف م�شروعات وجهود جماعية ت�ستهدف �إقامة نظام
جديد للحياة وت�ستند �إىل �إح�سا�س بعدم الر�ضا عن
النمط ال�سائد والرغبة يف �إقامة ن�سق جديد ،على �أن
تت�ضمن العنا�صر الأ�سا�سية لبقائها وجناحها املتمثلة يف
اال�ستمرار والتنظيم والوعي والتغيري.

قراءة يف الأرقام
�شهد الأردن خالل العام  2010زيادة ملحوظة يف عدد

االحتجاجات العمالية التي بلغت يف جمملها  140احتجاجاً
موزعة على القطاعني العام واخلا�ص� .إال �أن غالبيتها
تركزت يف القطاع اخلا�ص� ،إذ بلغت ن�سبة االحتجاجات
العمالية للعاملني يف القطاع اخلا�ص  %75من �إجمايل
االحتجاجات بواقع  105احتجاجاً ،فيما قام بتنفيذ باقي
االحتجاجات البالغ عددها  35احتجاجا بواقع  %25من
�إجمايل االحتجاجات العاملني يف القطاع العام.
وامللفت هنا وجود احتجاجات عمالية يف القطاع العام،
وهو القطاع الذي يعد �أكرث ا�ستقراراً من القطاع
اخلا�ص� ،إال �أن غالبية االحتجاجات التي جرت يف هذا
القطاع قام بها عمال املياومة ب�سبب عملية التمييز التي
يتعر�ضون لها مقارنة مع زمالئهم الآخرين الذين
يقومون بذات املهام ،ويرتكز هذا التمييز بانخفا�ض
الأجر ال�شهري وغياب الأمن واال�ستقرار الوظيفي،
و�صعوبة ظروف العمل.
كذلك جاء جانب من االحتجاجات العمالية يف القطاع
العام للمطالبة بت�شكيل نقابة للمعلمني ،وقد نفذوا 12
احتجاجاً.
وتعود �أ�سباب االحتجاجات اىل القطاع اخلا�ص يف عام
 2010بهذه الأغلبية �إىل متر�س القطاع اخلا�ص على
العمل االحتجاجي على مدار فرتات زمنية طويلة و�إن
كان بوترية �أقل ،بالإ�ضافة �إىل جتاوزه للأطر النقابية
القائمة وا�ستحداث �أطر تنظيمية بديلة ،وحرمان
�شريحة كبرية من العاملني من حقهم يف التنظيم
النقابي وحجم االنتهاكات الكبرية التي تتعر�ض لها
قطاعات وا�سعة من العاملني فيه فم�شكلة عمال الأردن
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باتت م�شكلة مركبة تت�صل بقانون عمل قا�صر وغياب
التنظيم النقابي الدميقراطي ،وتغول العديد من
�أ�صحاب العمل.

قراءة يف الأ�سباب
تعددت الأ�سباب التي نفذت لأجلها االحتجاجات العمالية
لت�شمل االعرتا�ض على الف�صل من العمل واملطالبة
بزيادة الأجور وحت�سني املنافع واحلوافز واملطالبة
بت�أ�سي�س نقابات جديدة� ،إىل جانب �أ�سباب �أخرى.
وميكن توزيع الأ�سباب التي دفعت العاملني لالحتجاج
على ال�شكل الآتي:
كان الف�صل من العمل هو ال�سبب الأكرث �أهمية يف
حدوث االحتجاجات العمالية يف عام � ، 2010إذ جرى
تنفيذ  43احتجاجاً م�شك ً
ال ما ن�سبته  30.6باملائة من
جممل االحتجاجات� ،سجلت الغالبية العظمى منها يف
القطاع اخلا�ص ،كاالعت�صامات املتكررة للمف�صولني من
املحطة التلفزيونية  ، atvوبنك دبي الإ�سالمي (بنك
الإمناء ال�صناعي �سابقاً).
كما �شملت االحتجاجات ب�سبب الف�صل من العمل فئات
يف القطاع العام وانح�صرت ب�شكل رئي�س يف االعت�صامات
املتكررة لعمال املياومة املف�صولني من وزارة الزراعة.
ويعك�س ارتفاع ن�سبة االحتجاجات ب�سبب الف�صل من
العمل ،فقدان الإح�سا�س بالأمان الوظيفي نتيجة
للإجراءات التع�سفية التي يتخذها العديد من �أرباب
العمل بحق العاملني ،وهي �إجراءات يي�سرها قانون
العمل الأردين يف ن�ص املادة ( )31والتي تتيح لأرباب
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العمل ف�صل العمال ب�شكل فردي �أو جماعي يف �إطار
ما ا�صطلح على ت�سميته ب�إعادة الهيكلة .ومن اجلدير
بالذكر �أن عمليات الف�صل من العمل التي ا�ستندت �إىل
قانون العمل ال تتجاوز  10باملائة من جممل العمال
املف�صولني� ،إذ مت ف�صل مئات العاملني دون الرجوع
�إىل وزارة العمل ،من خالل ت�سويات �أغلبها جائر بحق
العمال .وتركز هذا النوع من االحتجاجات ب�شكل كبري
يف قطاع اخلدمات بن�سبة  42باملائة وقطاع الزراعة
بن�سبة  %35باملائة ثم القطاع ال�صناعي بن�سبة  21باملائة.
تال ذلك وبن�سبة  25باملائة من جممل االحتجاجات
تلك املطالبة بجملة من املنافع يف ذات الوقت ،بواقع 35
احتجاجاً .وقد �شملت املطالب زيادة الأجور وحت�سني
�شروط ال�صحة وال�سالمة املهنية والت�أمني ال�صحي
وحت�سني ظروف العمل وال�سكن ب�شكل عام .وتركزت هذه
االحتجاجات ب�شكل ملمو�س على قطاع الغزل والن�سيج
بن�سبة  86باملائة وكانت يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة.
كذلك احتلت االحتجاجات العمالية املطالبة بزيادة
الأجور الرتتيب الثالث بن�سبة  16.4باملائة من جممل
االحتجاجات وبواقع  23احتجاجاً� ،سجلت غالبيتها
يف القطاع اخلا�ص ،ال�سيما يف امل�ؤ�س�سات التي ال تلتزم
باحلد الأدنى للأجور �أو تتحايل عليه ،و�شكلت �إ�ضرابات
قطاع الغزل والن�سيج الن�سبة الأعلى من هذا النوع من
االحتجاجات للمطالبة برفع الأجور خا�صة من قبل
العمالة الوافدة التي مت ا�ستثنا�ؤها مبا فيها العمالة
الوطنية من تطبيق احلد الأدنى للأجور البالغ ()150
ديناراً �شهرياً.
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كما جاءت املطالبة بزيادة الأجور يف �سياق االحتجاجات
التي نفذها بع�ض العاملني يف القطاع العام ،حيث
ورد مطلب زيادة الأجور يف �سياق جملة املطالب التي
قدمها عمال املياومة واملعلمني ،ما اقت�ضى عدم و�ضع
احتجاجات عمال املياومة واملعلمني يف خانة االحتجاجات
للمطالبة بزيادة الأجور على اعتبار �أن املطلب كان جزءاً
من جمموعة مطالب.
وتوزع هذا النوع من االحتجاجات (املطالبة بزيادة
الأجور) على عدد من القطاعات االقت�صادية كان �أهمها
قطاع اخلدمات وقطاع الغزل والن�سيج ثم قطاعات
البناء واالن�شاء�آت وال�صناعة والنقل ح�سب الن�سب الآتية
 26باملائة و 22باملائة و 17باملائة و 17باملائة و 13باملائة
على التوايل.
وت�ؤ�شر االحتجاجات العمالية املطالبة بزيادة الأجور،
على �صعوبة الأو�ضاع االقت�صادية التي تعاين منها
قطاعات وا�سعة من العاملني يف الأردن ،يف ظل االرتفاعات
الكبرية واملتوا�صلة يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية
والذي مل يواكبه ارتفاع الأجور والرواتب بذات امل�ستوى.
ويجدر الإ�شارة يف هذا املجال� ،أن م�ؤ�شر البطالة الذي
يرتاوح منذ ع�شر �سنوات ما بني � %12إىل  ،%14مل يعد
كافياً لتو�ضيح االختالالت يف �سوق العمل الأردين،
خا�صة مع تنامي طبقة "العمال الفقراء" ،الذين
يح�صلون على رواتب متدنية جداً .فهنالك االنخفا�ض
امللمو�س والكبري يف معدالت الأجور للغالبية الكبرية
من العاملني ب�أجر ،خا�صة �إذا ما �أخذ بعني االعتبار
م�ستويات الأ�سعار ملختلف ال�سلع واخلدمات.

ويف هذا الإطار ت�شري �أرقام امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي لعام � 2009أن متو�سط الأجر ال�شهري
للعاملني املنت�سبني لها يبلغ ( )379ديناراً �شهرياً ،وهو
يف القطاع العام �أقل من القطاع اخلا�ص �إذ يبلغ ()324
ديناراً ،بينما هي يف القطاع اخلا�ص ( )401ديناراً.
وتتو�ضح الأمور ب�شكل �أكرب عند النظر �إىل �شرائح الأجور
التف�صيلية ،وخا�صة عندما نعلم �أن ( )27باملائة من
العاملني تبلغ �أجورهم ال�شهرية  200دينار ف�أقل)56( ،
باملائة تبلغ �أجورهم ال�شهرية ( )300دينار ف�أقل ،وكذلك
( )78باملائة تبلغ �أجورهم ال�شهرية ( )400دينار ف�أقل.
وهذه الأرقام لها داللة �أكرب عندما نعلم �أن خط الفقر
املطلق (الغذائي وغري الغذائي) للأ�سرة املعيارية
البالغة يف الأردن (� )6أفراد يبلغ ( )323ديناراً ،مبعنى
�أن الأ�سرة التي ال ت�ستطيع �أن تنفق هذا املبلغ يف ال�شهر
الواحد ت�صنف �ضمن الفقراء يف الأردن .ويزداد الأمر
قتامة� ،إذا ما علمنا �أن احلد الأدنى للأجور املعتمد يف
الأردن يبلغ ( )150ديناراً �شهرياً ،وهو يقل عن خط
الفقر املطلق ب�شكل كبري وملفت .وت�شري العديد من
الدرا�سات والتقارير �أن �أعداداً كبرية من العاملني يف
الأردن يح�صلون على �أجور �شهرية تقل عن احلد الأدنى
للأجور املنخف�ض �أ� ً
صال ،الأمر الذي ي�شري بو�ضوح �أن
غالبية العاملني ب�أجر يف الأردن ي�صنفون �ضمن العمالة
الفقرية.
�أما بخ�صو�ص االحتجاجات العمالية ب�سبب تطبيق
�أنظمة وتعليمات معينة ،فقد بلغت ن�سبتها  10.7باملائة
من جممل االحتجاجات وبواقع  15احتجاجاً ،وقد
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تركزت ب�شكل ملفت يف قطاع النقل بن�سبة  87باملائة� .أما
بخ�صو�ص االحتجاجات العمالية املطالبة بت�أ�سي�س نقابة
فقد بلغت ن�سبتها  8.6باملائة من جممل االحتجاجات
وبواقع  12احتجاجاً ،ونفذها املعلمون يف خمتلف
حمافظات اململكة.
فيما توزعت باقي الإحتجاجات العمالية على املطالب
بحوافز للعمل ،والعودة �إىل بلدانهم التي ظهرت خا�صة
يف �صفوف العامالت يف املنازل والغزل والن�سيج� ،إ�ضافة
لالحتجاج والنقل التع�سفي واملطالبة بتح�سن �شروط
ال�سالمة ال�صحية واملهنية.
كما �شهد العام  2010احتجاجاً واحداً على اعتقال قيادات
عمالية ،وهو االحتجاج الذي نفذه عمال املياومة يف
وزارة الزراعة للمطالبة بالإفراج عن رئي�س جلنة عمال
املياومة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية حممد ال�سنيد الذي
اعتقل لع�شرة �أيام ب�سبب ن�شاطه العمايل.

جتاوز للأطر النقابية القائمة
وامللفت هنا الإ�شارة �إىل �أن االحتجاجات العمالية يف
غالبيتها نفذت من قبل �شرائح وفئات عمالية ال يوجد
لها �إطار نقابي ينظمها ،ومن �شرائح وفئات عمالية
جتاوزت �أطرها النقابية وا�ستبدلتها بهيئات تنظيم
ذاتية ،تدافع عن م�صاحلها ومطالبها .وهذا امللمح يف
احلراك العمايل يعد "انقالباً وجتاوزاً على العديد من
"القيادات العمالية الر�سمية" نتيجة لفقدان الثقة بها،
وابتعادها عن هموم وم�شكالت العاملني يف القطاعات
االقت�صادية والعمالية التي ميثلونها.
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وتنبع م�شروعية ما حدث من عجز �أو امتناع العديد من
الأطر النقابية القائمة عن القيام بدورها الطبيعي يف
الدفاع عن م�صالح من متثلهم وتوفري احلد الأدنى من
احلماية القانونية لهم.
وي�ستوجب خروج احلركة العمالية على قياداتها
النقابية� ،إعادة النظر يف امل�شروعية التمثيلية للنقابات
املعالية اخلا�صة� ،إذا ما اخذ يف عني االعتبار �أن 15
نقابة عمالية من �أ�صل  17تن�صب ر�ؤ�سائها بالتزكية من
دون �إجراء انتخابات ،و 13نقابة عمالية من �أ�صل 17
نقابة تن�صبت هيئاتها الإدارية بالتزكية �أي�ضاً من دون
انتخابات ،الأمر الذي دفع غالبية النقابات العمالية
للتقوقع حول الأعداد املحدودة جداً من منت�سبيها
واالبتعاد عن القطاعات العمالية الوا�سعة ،مما دفع
العمال �إىل جتاوز نقاباتهم يف حركاتهم االحتجاجية.
ويف الوقت الذي تبلغ فيه القوى العاملة بحدها الأدنى
مليون واربعماية �ألف عامل ،ف�إن النقابات العمالية ال
متثل �أكرث من  %8منها الأمر الذي �سهل جتاوز غالبية
العمال لنقاباتهم والقوانني الكابحة حلركتهم .وهو
الواقع الذي يفر�ض الوقوف عند التنامي الكبري يف
احلراك االحتجاجي ،ا�ستناداً �إىل املنطلقات االجتماعية
واالقت�صادية ،والتوقف عن النظر �إليها من الزاوية
الأمنية وخرق القوانني.
وي�شار هنا كذلك �أن جميع االحتجاجات العمالية
جرى تنفيذها ،رغم املوانع واملعوقات التي يحددها
قانون العمل وقانون االجتماعات العامة ،ما يدلل
على �أن احلراك االجتماعي للعمال متدد وتو�سع رغم
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القوانني املانعة وفر�ض نف�سه كحقيقة واقعة ،الأمر
الذي ي�ستوجب �إعادة النظر يف القوانني املعوقة للحراك
االحتجاجي ال�سلمي� .إذ �أن قانون العمل الأردين وكما
ت�شري املادة  135يف الفقرة (�أ) منه ،ال يجوز للعاملني �أن
ي�ضربوا دون �إعطاء �إ�شعار ل�صاحب العمل قبل مدة ال
تقل عن �أربعة ع�شر يوماً من التاريخ املحدد للإ�ضراب
وت�ضاعف هذه املدة �إذا كان العمل متعلقاً ب�إحدى خدمات
امل�صالح العامة.
و�أمام �ضعف غالبية الأطر النقابية القائمة ،وجناح
التنظيم الذاتي الذي �أن�ش�أه املحتجون يف حتقيق العديد
من املطالب واحل�صول على جملة من املكا�سب ،ودخولهم
على الرغم من عدم "�شرعيتهم القانونية" يف مفاو�ضات
مع اجلهات الر�سمية و�أرباب العمل ،نتيجة لفر�ض
وجودهم على �أر�ض الواقع ،بات مطلوباً فتح املجال �أمام
جميع العاملني يف الأردن لت�شكيل نقاباتهم دون قيود.
ويعك�س تنامي االحتجاجات يف بعدها االجتماعي انتقال
الطبقة العاملة �إىل مراحل متقدمة يف الدفاع عن
حقوقها ،غري �آبهة بالقوانني املقيدة حلرية التنظيم
والتعبري ،نتيجة لإح�سا�سها بت�آكل تلك احلقوق ،بفعل
غياب البعد االجتماعي يف غالبية م�ؤ�س�سات و�شركات
القطاع اخلا�ص الأردنية ،وتركيزها على معادالت الربح
واخل�سارة على ح�ساب العاملني.

االحتجاجات والقطاعات االقت�صادية
توزعت االحتجاجات العمالية التي جرت يف عام 2010
على عدد من القطاعات االقت�صادية بدرجات متفاوتة،

�إذ �شكلت احتجاجات عمال الغزل والن�سيج الن�سبة الأكرب
من االحتجاجات العمالية بلغت  25.6باملائة من جممل
االحتجاجات العماليةو بواقع  36احتجاجا ،قام بتنفيذ
غالبيتها العمالة الوافدة" املهاجرة" التي تعي�ش ظروف
عمل �صعبة و�شاقة ،وهي حمرومة من حقوقها العمالية
الأ�سا�سية .وواجهت ظروف العمل يف هذا القطاع العديد
من االنتقادات من قبل منظمات حقوقية حملية ودولية.
وما زال العاملون يف قطاع الغزل والن�سيج (الأردنيون
والوافدون) يتعر�ضون لتمييز فا�ضح فيما يتعلق
بتطبيق احلد الأدنى للأجور ،حيث مت ا�ستثنا�ؤهم من
هذا القرار ،وما زال يطبق عليهم احلد الأدنى للأجور
القدمي البالغ  110دنانري �شهرياً ،يف حني �أن احلد الأدنى
للأجور الذي يطبق على القطاعات الأخرى  150ديناراً
�شهرياً.
وجاء ترتيب قطاع اخلدمات باملرتبة الثانية بني
االحتجاجات العماليـ ــة فبلغـ ـ ــت ن�سبتهـ ـ ـ ــا  21.4باملائة،
بواقع  30احتجاجاً ،تركزت غالبيتها  80باملائة �ضد
الف�صل من العمل واملطالبة بزيادة الأجور .فيما بلغت
الن�سبة امل�سجلة يف قطاع النقل  13.4باملائة ،بواقع 19
احتجاجا جاء غالبيتها احتجاجا على تطبيق تعليمات
معينة مثل منع وقوف �سيارات النقل وال�شحن يف
�أماكن حمددة ،ومنع مرور �سيارات النقل �أو ال�شحن
من خطوط بعينها واحتجاج �سائقي "تك�سي املميز"
على تغيري عقودهم وتخفي�ض منافعهم وهكذا� .أما
قطاعي ال�صناعة والزراعة فقد �شكال ن�سبة  12.9باملائة
و12.1باملائة على التوايل من هذه االحتجاجات �إذ تركزت
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هذه االحتجاجات �ضد الف�صل من العمل واملطالبة
بزيادة الأجور .فيما برزت احتجاجات العامالت يف
املنازل على الرغم من �أنها مل ت�سجل �سوى  %2.9من
جممل االحتجاجات ،بواقع  4احتجاجات فقط� ،إذ قامت
بع�ض العامالت الفلبينيات باالعت�صام �أمام وزارة العمل
للمطالبة بالعودة �إىل بلدانهن.

ك�سر اخلوف وتنامي ثقافة االحتجاج

العامة الذي ي�شرتط لرتخي�ص عقد االجتماعات �أو
تنظيم امل�سريات تقدمي طلب �إىل احلاكم الإداري وفقاً
ل�شروط حمددة ،وتعترب موافقة احلاكم الإداري �شرطاً
�أ�سا�سياً لعقد االجتماع �أو امل�سرية ،ويف حال خمالفة
�إجراءات القانون يعترب العمل غري �شرعي وحتت طائلة
امل�س�ؤولية القانونية .الأمر الذي يدعو اىل �ضرورة
تغيري هذه القوانني لتت�سع للحراك االجتماعي.

يعك�س العدد الكبري لالحتجاجات العمالية يف العام تغيري رد الفعل احلكومي
 ، 2010تغرياً وا�ضحاً يف الثقافة االجتماعية ،عززها
�إح�سا�س الطبقة العاملة بحجم الظلم الذي تتعر�ض
له� ،إىل جانب �إح�سا�سها بالقدرة على التغيري ،وك�سر
حاجز اخلوف .و�شكلت حركة عمال املياومة ،الفئة الأقل
ترتيباً يف ال�سلم الوظيفي يف القطاع احلكومي ،حافزاً
كبرياً ملختلف الفئات العمالية على التحرك ،خا�صة بعد
�أن حقق عمال املياومة جملة من االجنازات على �صعيد
مطالبهم ،واثبتوا ح�ضورهم كقوة حقيقة على ار�ض
الواقع ،وقد وجدت احت�ضاناً �شعبياً.
وت�شكل االحتجاجات دافعاً لتغيري القوانني الناظمة
للحياة العامة� ،إذ خالفت االحتجاجات العمالية قانون
العمل الذي ي�شرتط على العمال تقدمي مطالبهم �إىل
�أ�صحاب العمل من خالل النقابات ،ويعترب تقدميها عن
طريق االحتجاجات عم ً
ال "غري قانوين"� ،إىل جانب �أنها
�شكلت �أطراً عمالية خارج �إطار تعليمات قانون العمل
الأردين ونظام ت�صنيف املهن الذي يحدد عدد النقابات
العمالية ،كما "خالفت" االحتجاجات قانون االجتماعات

14

و�سجل امل�شهد االحتجاجي يف عام  2010تغرياً يف طرق
تعامل امل�ؤ�س�سات احلكومية مع االحتجاجات العمالية،
ففي حني كان تدخل الأجهزة الأمنية تدخ ً
ال عنيفاً يف
التعامل مع االحتجاجات عن طريق التهديد امل�سبق
و�صو ًال �إىل ف�ض االحتجاجات بالقوة و�شن حمالت
اعتقال يف �صفوف املحتجني� ،أ�صبح تدخلها ناعماً يف
غالبية الأحيان و يتمثل يف التعامل مع االحتجاجات
ك�أمر واقع ،با�ستثناء ما حدث مع اعت�صام عمال املياومة
�أمام وزارة الزراعة الذي مت انها�ؤه بالقوة من قبل
رجال الدرك ،وباملجمل يعد �أ�سلوب تعامل احلكومة مع
االحتجاجات العمالية �إيجابياً ،الأمر الذي ي�شكل خطوة
للأمام يف ر�ؤية احلكومة ك�سلطة تنفيذية مع مظاهر
االحتجاج ال�سلمي باجتاه القبول به ك�أحد مظاهر
احلراك االجتماعي.
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اخلال�صة والتو�صيات
�إن الزيادة الكبرية وامللحوظة يف ارتفاع وترية
االحتجاجات العمالية مبختلف �أنواعها و�شمولها
خمتلف الفئات العمالية ،م�ؤ�شر رئي�سي على تفاقم
وتعمق الأزمة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
يف الأردن ،والناجمة ب�شكل �أ�سا�سي عن تطبيق جملة
من ال�سيا�سات والت�شريعات العمالية التي جتاوزتها
التغيريات والتطورات يف املجتمع الأردين ،وبات ملحاً
تغيريها لت�أطري بيئة ت�شريعية عمالية �ضاغطة على
القطاع اخلا�ص والعام لإعادة التوازن بني رواتب و�أجور
ت�آكلت ب�سبب ارتفاع م�ستويات املعي�شة.
كما �أن تكل�س عدد كبري من النقابات وت�سيد قياداتها
للم�شهد العمايل ملدة جتاوزت �أكرث من ربع قرن� ،أدى
�إىل ن�شوء بيئة عمل �صعبة وغري قادرة على �إيجاد قنوات
توا�صل ومنابر للدفاع عنها وتبني ق�ضاياها ،الأمر الذي
�أدى �إىل �أخذ العاملني زمام املبادرة ب�أيديهم واخلروج
�إىل ال�شارع للمطالبة بحقوقهم ،و�إذا مل ت�أخذ ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية هذا الأمر على حممل اجلد،
و�أعادت النظر بالأ�سباب التي �أدت �إىل ن�شوء هذه الأزمة،
وعملت على جتاوزها ،ف�إن املجتمع الأردين مقبل على
�أزمات �أعمق يف هذا املجال ،ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تهديد
ال�سلم االجتماعي ،ب�سبب ات�ساع دائرة امل�شاركني يف
االحتجاجات.
وللم�ساهمة يف جتاوز الأو�ضاع القائمة ،يو�صي التقرير
مبا ي�أتي:
�	-1إعادة النظر يف بع�ض ن�صو�ص قانون العمل والتي
تي�سر عمليات الف�صل التع�سفي للعاملني ،وزيادة
التعوي�ضات للعاملني الذين يف�صلون من �أعمالهم
ب�شكل تع�سفي ،و�إعادتهم �إىل العمل ،وحت�سني

�آليات املفاو�ضة اجلماعية ،ومنح النقابات العمالية
اال�ستقاللية ،واحلد من تدخل احلكومة فيها ،و�إلغاء
املادة القانونية التي متنع حدوث مفاو�ضات جماعية
بني العمال الذين لي�س لهم متثيل نقابي مع �أ�صحاب
العمل ،و�إلغاء الن�ص القانوين الذي يعطي وزير
العمل �صالحية حل النقابة العمالية قبل اللجوء �إىل
الق�ضاء.
 -2امل�صادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
( )87املتعلقة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم،
وفتح املجال �أم العمال لت�شكيل نقاباتهم ،واالنفتاح
على مو�ضوع التعددية النقابية.
�	-3إعادة النظر يف العديد من ال�سيا�سات االقت�صادية
التي �أثرت �سلبياً وب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر على
�أو�ضاع غالبية العاملني يف الأردن و�أدت �إىل وجود
قطاع وا�سع من العاملني الفقراء ،و�أبرزها �سيا�سات
حترير الأ�سعار وال�سيا�سات ال�ضريبية.
 -4العمل على رفع معدالت الأجور لت�صبح �أكرث مواءمة
مع امل�ستويات املرتفعة لأ�سعار ال�سلع واخلدمات
الأ�سا�سية .ورفع م�ستوى احلد الأدنى للأجور لي�أخذ
بعني االعتبار م�ستوى خط الفقر املطلق (الغذائي
وغري الغذائي) املعتمد يف الأردن والبالغ ( )323ديناراً
للأ�سرة املعيارية (� )6أفراد ،وربطه مب�ؤ�شر الت�ضخم
ب�شكل �سنوي.
 -5زيادة فعالية �أنظمة التفتي�ش املتبعة يف وزارة العمل
وامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة ل�ضمان تطبيق احلدود الدنيا من احلقوق
العمالية التي توفرها ت�شريعات العمل الأردنية.
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