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 مقدمة

ب�شكل  الأردن  يف  العمالية  الحتجاجات  الأخرية  الأ�شهر  يف  ت�شاعدت 
ملفت وغري م�شبوق. وقد بلغ عددها خلل �شهري كانون الثاين و�شباط 
من العام اجلاري 2011 ما يقارب 100 احتجاج عمايل. واإذا ما قارنا هذه 
الأعداد مع جمموع الحتجاجات العمالية التي جرت يف عام 2010 املا�شي 
والبالغ عددها 140 احتجاجا، نلحظ ت�شاعدا كبريا يف اأعدادها، رغم انه 

مل مي�ض على بدء العام احلايل �شوى �شهرين فقط.
الأزمة  عمق  عن  �شريح  كتعبري  العمالية  الحتجاجات  هذه  وتاأتي 
القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية التي تعي�شها البلد، ونتيجة جلملة 
من العوامل ت�شافرت مع بع�شها البع�ض لتدفع اأعدادا كبرية من العاملني 
للحتجاج على ظروف عملهم ال�شعبة. ومن هذه العوامل تراجع ظروف 
و�شروط العمل لغالبية العاملني يف الأردن من حيث النخفا�ض امللمو�ض 
يف معدلت الأجور واحلد الأدنى لها، وعدم متتع قطاعات وا�شعة منهم 
باحلقوق العمالية الأ�شا�شية التي ن�شت عليها ت�شريعات العمل الأردنية، 
والر�شمية  واملر�شية  ال�شنوية  والإجازات  اليومي  العمل  �شاعات  وت�شمل 
التاأمينات  من  وال�شتفادة  املهنية  وال�شلمة  ال�شحة  و�شائل  وتوفر 
وغياب  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  توفرها  التي  الجتماعية 

التاأمينات ال�شحية وغريها من �شروط العمل اللئق.
هذا اإىل جانب حرمان غالبية العاملني باأجر يف الأردن من حق التنظيم 
وا�شعة  قطاعات  حترم  التي  العمالية  الت�شريعات  ب�شبب  اإما  النقابي، 
منهم من حق التنظيم النقابي لأ�شباب مرتبطة بنظام الت�شنيف املهني 
ال�شادر عن وزير العمل، والذي حدد املهن امل�شموح لها النت�شاب لنقابات، 
زيادتها منذ ما  يتم  نقابة عمالية مل  ب�شبعة ع�شرة  النقابات  وحدد عدد 
يقارب اأربعة عقود، واإما ب�شبب �شعف  غالبية النقابات العمالية الأردنية 
وتقوقعها على ذاتها لتعيد اإنتاج القيادات نف�شها، اإىل جانب عدم اكرتاثها 

بامل�شكلت احلقيقية التي يعاين منها العاملون يف الأردن.
وترافق ذلك مع زيادة وعي قطاعات وا�شعة من العاملني باأهمية اتخاذ 
القيود  العتبار  بعني  الأخذ  دون  حقوقهم  عن  للدفاع  املبادرة  زمام 
القانونية التي حتظر ت�شكيل نقابات وحتظر التجمع دون اإذن م�شبق من 
وزارة الداخلية اأو اجلهات الر�شمية ذات العلقة، اأو انتظار م�شاعدة من 
ا�شتجداء  اأو  العمالية  النقابات  اأو  احلكومة  كانت  �شواء  اأخرى  جهة  اأية 

اأ�شحاب العمل اأو امل�شوؤولني احلكوميني. 
تتلءم  تعد  القانونية مل  القيود  اأن هذه  اإىل  بو�شوح  ي�شري  الذي  الأمر 
وحاجاته.  الأردين  املجتمع  يعي�شها  التي  والتغريات  التحولت  وطبيعة 
تغيري  على  وبقدرتهم  باأنف�شهم  العاملني  ثقة  زيادة  اىل  بالإ�شافة  هذا 
واقعهم ال�شعب والبائ�ض خلل الأ�شهر الأخرية بعد التحولت اجلذرية 
وال�شيا�شي  الجتماعي  واحلراك  وم�شر،  تون�ض  من  كل  يف  حدثت  التي 
واجتماعية  �شيا�شية  اإ�شلحات  حتقيق  باجتاه  املنطقة  يف  امل�شبوق  غري 

ملمو�شة.
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منهجية التقرير :
يهدف هذا التقرير اإىل تقدمي قراءة حتليلية اقت�شادية 
واجتماعية و�شيا�شية للحتجاجات العمالية التي جرت 
املنهج  ا�شتخدم  املا�شي. وقد  الأردن خلل عام 2010  يف 
جميع  وتوثيق  ر�شد  مت  اإذ  ذلك،  يف  التحليلي  الو�شفي 
عام  خلل  الأردن  يف  جرت  التي  العمالية  الحتجاجات 
باأ�شلوبني، الأول  2010 ، ومتت عملية الر�شد والتوثيق 
التوا�شل املبا�شر مع منفذي هذه الحتجاجات والوقوف 
حتليل  يف  متثل  الثاين  والأ�شلوب  تفا�شيلها،  على 
الإعلم  و�شائل  بها  قامت  التي  ال�شحفية  التغطيات 
التي تنوعت ما بني �شحف ورقية والكرتونية  الأردنية 
الإجراءات  جميع  ت�شنيف  ومت  وم�شموعة.  ومرئية 
فيها  مبا  احتجاجات،  باأنها  �شكلها  كان  اأياً  الحتجاجية 
اعتربت  اإذ  العت�شام،  اأو  بالإ�شراب  التهديد  عمليات 

�شكًل من اأ�شكال الحتجاج.
والحتجاج وفقاً لأدبيات علم الجتماع، بالتمثيل اجلهد 
اجلماعي الرامي اإىل تغيري طابع العلقات الجتماعية 
امل�شتقرة يف جمتمع معني، فاحلركة الجتماعية تتمثل 
نظام  اإقامة  ت�شتهدف  جماعية  وجهود  م�شروعات  يف 
عن  الر�شا  بعدم  اإح�شا�ض  اإىل  وت�شتند  للحياة  جديد 
اأن  على  جديد،  ن�شق  اإقامة  يف  والرغبة  ال�شائد  النمط 
تت�شمن العنا�شر الأ�شا�شية لبقائها وجناحها املتمثلة يف 

ال�شتمرار والتنظيم والوعي والتغيري.

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

الحتجاجات العمالية التي بلغت يف جمملها 140 احتجاجاً 
غالبيتها  اأن  اإل  واخلا�ض.  العام  القطاعني  على  موزعة 
الحتجاجات  ن�شبة  بلغت  اإذ  اخلا�ض،  القطاع  يف  تركزت 
اإجمايل  من   %75 اخلا�ض  القطاع  يف  للعاملني  العمالية 
الحتجاجات بواقع  105 احتجاجاً، فيما قام بتنفيذ باقي 
25% من  بواقع  احتجاجا   35 البالغ عددها  الحتجاجات 

اإجمايل الحتجاجات العاملني يف القطاع العام.
العام،  القطاع  يف  عمالية  احتجاجات  وجود  هنا  وامللفت 
القطاع  من  ا�شتقراراً  اأكرث  يعد  الذي  القطاع  وهو 
التي جرت يف هذا  الحتجاجات  غالبية  اأن  اإل  اخلا�ض، 
القطاع قام بها عمال املياومة ب�شبب عملية التمييز التي 
الذين  الآخرين  زملئهم  مع  مقارنة  لها  يتعر�شون 
بانخفا�ض  التمييز  هذا  ويرتكز  املهام،  بذات  يقومون 
الوظيفي،  وال�شتقرار  الأمن  وغياب  ال�شهري  الأجر 

و�شعوبة ظروف العمل.
كذلك جاء جانب من الحتجاجات العمالية يف القطاع 
العام للمطالبة بت�شكيل نقابة للمعلمني، وقد نفذوا 12 

احتجاجاً.
عام  يف  اخلا�ض  القطاع  اىل  الحتجاجات  اأ�شباب  وتعود 
على  اخلا�ض  القطاع  متر�ض  اإىل  الأغلبية  بهذه   2010
العمل الحتجاجي على مدار فرتات زمنية طويلة واإن 
النقابية  اإىل جتاوزه للأطر  اأقل، بالإ�شافة  كان بوترية 
وحرمان  بديلة،  تنظيمية  اأطر  وا�شتحداث  القائمة 
التنظيم  يف  حقهم  من  العاملني  من  كبرية  �شريحة 
لها  تتعر�ض  التي  الكبرية  النتهاكات  وحجم  النقابي 
قطاعات وا�شعة من العاملني فيه فم�شكلة عمال الأردن 
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وغياب  قا�شر  عمل  بقانون  تت�شل  مركبة  م�شكلة  باتت 
من  العديد  وتغول  الدميقراطي،  النقابي  التنظيم 

اأ�شحاب العمل.

قراءة يف الأ�صباب
تعددت الأ�شباب التي نفذت لأجلها الحتجاجات العمالية 
واملطالبة  العمل  من  الف�شل  على  العرتا�ض  لت�شمل 
واملطالبة  واحلوافز  املنافع  وحت�شني  الأجور  بزيادة 
اأخرى.  اأ�شباب  جانب  اإىل  جديدة،  نقابات  بتاأ�شي�ض 
العاملني للحتجاج  دفعت  التي  الأ�شباب  توزيع  وميكن 

على ال�شكل الآتي:
يف  اأهمية  الأكرث  ال�شبب  هو  العمل  من  الف�شل  كان 
جرى  اإذ   ،  2010 عام  يف  العمالية  الحتجاجات  حدوث 
من  باملائة   30.6 ن�شبته  ما  م�شكًل  احتجاجاً   43 تنفيذ 
يف  منها  العظمى  الغالبية  �شجلت  الحتجاجات،  جممل 
القطاع اخلا�ض، كالعت�شامات املتكررة للمف�شولني من 
الإ�شلمي )بنك  دبي  ، وبنك   atv التلفزيونية  املحطة 

الإمناء ال�شناعي �شابقاً(.
كما �شملت الحتجاجات ب�شبب الف�شل من العمل فئات 
يف القطاع العام وانح�شرت ب�شكل رئي�ض يف العت�شامات 

املتكررة لعمال املياومة املف�شولني من وزارة الزراعة.
من  الف�شل  ب�شبب  الحتجاجات  ن�شبة  ارتفاع  ويعك�ض 
نتيجة  الوظيفي  بالأمان  الإح�شا�ض  فقدان  العمل، 
اأرباب  من  العديد  يتخذها  التي  التع�شفية  للإجراءات 
قانون  يي�شرها  اإجراءات  وهي  العاملني،  بحق  العمل 
لأرباب  تتيح  والتي   )31( املادة  ن�ض  يف  الأردين  العمل 

اإطار  يف  جماعي  اأو  فردي  ب�شكل  العمال  ف�شل  العمل 
اجلدير  ومن  الهيكلة.  باإعادة  ت�شميته  على  ا�شطلح  ما 
بالذكر اأن عمليات الف�شل من العمل التي ا�شتندت اإىل 
العمال  جممل  من  باملائة   10 تتجاوز  ل  العمل  قانون 
الرجوع  دون  العاملني  مئات  ف�شل  مت  اإذ  املف�شولني، 
اأغلبها جائر بحق  ت�شويات  العمل، من خلل  وزارة  اإىل 
العمال. وتركز هذا النوع من الحتجاجات ب�شكل كبري 
الزراعة  وقطاع  باملائة   42 بن�شبة  اخلدمات  قطاع  يف 
بن�شبة  35% باملائة ثم القطاع ال�شناعي بن�شبة 21 باملائة.
الحتجاجات  جممل  من  باملائة   25 وبن�شبة  ذلك  تل 
تلك املطالبة بجملة من املنافع يف ذات الوقت، بواقع 35  
وحت�شني  الأجور  زيادة  املطالب  �شملت  وقد  احتجاجاً. 
ال�شحي  والتاأمني  املهنية  وال�شلمة  ال�شحة  �شروط 
وحت�شني ظروف العمل وال�شكن ب�شكل عام. وتركزت هذه 
والن�شيج  الغزل  ب�شكل ملمو�ض على قطاع  الحتجاجات 

بن�شبة 86 باملائة وكانت يف املناطق ال�شناعية املوؤهلة.
بزيادة  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  احتلت  كذلك 
باملائة من جممل   16.4 بن�شبة  الثالث  الرتتيب  الأجور 
غالبيتها  �شجلت  احتجاجاً،   23 وبواقع  الحتجاجات 
تلتزم  ل  التي  املوؤ�ش�شات  يف  ل�شيما  اخلا�ض،  القطاع  يف 
باحلد الأدنى للأجور اأو تتحايل عليه، و�شكلت اإ�شرابات 
قطاع الغزل والن�شيج الن�شبة الأعلى من هذا النوع من 
قبل  من  خا�شة  الأجور  برفع  للمطالبة  الحتجاجات 
العمالة  فيها  مبا  ا�شتثناوؤها  مت  التي  الوافدة  العمالة 
الوطنية من تطبيق احلد الأدنى للأجور البالغ )150( 

ديناراً �شهرياً.
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كما جاءت املطالبة بزيادة الأجور يف �شياق الحتجاجات 
حيث  العام،  القطاع  يف  العاملني  بع�ض  نفذها  التي 
التي  املطالب  جملة  �شياق  يف  الأجور  زيادة  مطلب  ورد 
و�شع  عدم  اقت�شى  ما  واملعلمني،  املياومة  عمال  قدمها 
احتجاجات عمال املياومة واملعلمني يف خانة الحتجاجات 
للمطالبة بزيادة الأجور على اعتبار اأن املطلب كان جزءاً 

من جمموعة مطالب.
بزيادة  )املطالبة  الحتجاجات  من  النوع  هذا  وتوزع 
الأجور( على عدد من القطاعات القت�شادية كان اأهمها 
قطاعات  ثم  والن�شيج  الغزل  وقطاع  اخلدمات  قطاع 
البناء والن�شاءاآت وال�شناعة والنقل ح�شب الن�شب الآتية 
13باملائة  و  17باملائة  و  17باملائة  و  باملائة  و22  باملائة   26

على التوايل.
الأجور،  بزيادة  املطالبة  العمالية  الحتجاجات  وتوؤ�شر 
منها  تعاين  التي  القت�شادية  الأو�شاع  �شعوبة  على 
قطاعات وا�شعة من العاملني يف الأردن، يف ظل الرتفاعات 
الكبرية واملتوا�شلة يف اأ�شعار ال�شلع واخلدمات الأ�شا�شية 
والذي مل يواكبه ارتفاع الأجور والرواتب بذات امل�شتوى.
الذي  البطالة  اأن موؤ�شر  املجال،  الإ�شارة يف هذا  ويجدر 
يرتاوح منذ ع�شر �شنوات ما بني 12% اإىل 14%، مل يعد 
الأردين،  العمل  �شوق  يف  الختللت  لتو�شيح  كافياً 
الذين  الفقراء"،  "العمال  طبقة  تنامي  مع  خا�شة 
يح�شلون على رواتب متدنية جداً. فهنالك النخفا�ض 
الكبرية  للغالبية  الأجور  معدلت  يف  والكبري  امللمو�ض 
العتبار  بعني  اأخذ  ما  اإذا  خا�شة  باأجر،  العاملني  من 

م�شتويات الأ�شعار ملختلف ال�شلع واخلدمات.

لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  اأرقام  ت�شري  الإطار  هذا  ويف 
ال�شهري  الأجر  متو�شط  اأن   2009 لعام  الجتماعي 
وهو  �شهرياً،  ديناراً   )379( يبلغ  لها  املنت�شبني  للعاملني 
يف القطاع العام اأقل من القطاع اخلا�ض اإذ يبلغ )324( 

ديناراً، بينما هي يف القطاع اخلا�ض )401( ديناراً.
وتتو�شح الأمور ب�شكل اأكرب عند النظر اإىل �شرائح الأجور 
من  باملائة   )27( اأن  نعلم  عندما  وخا�شة  التف�شيلية، 
 )56( فاأقل،  دينار   200 ال�شهرية  اأجورهم  تبلغ  العاملني 
باملائة تبلغ اأجورهم ال�شهرية )300( دينار فاأقل، وكذلك 

)78( باملائة تبلغ اأجورهم ال�شهرية )400( دينار فاأقل.
وهذه الأرقام لها دللة اأكرب عندما نعلم اأن خط الفقر 
املعيارية  للأ�شرة  الغذائي(  وغري  )الغذائي  املطلق 
مبعنى  ديناراً،   )323( يبلغ  اأفراد   )6( الأردن  يف  البالغة 
اأن الأ�شرة التي ل ت�شتطيع اأن تنفق هذا املبلغ يف ال�شهر 
الأمر  ويزداد  الأردن.  يف  الفقراء  �شمن  ت�شنف  الواحد 
املعتمد يف  الأدنى للأجور  اأن احلد  اإذا ما علمنا  قتامة، 
خط  عن  يقل  وهو  �شهرياً،  ديناراً   )150( يبلغ  الأردن 
من  العديد  وت�شري  وملفت.  كبري  ب�شكل  املطلق  الفقر 
يف  العاملني  من  كبرية  اأعداداً  اأن  والتقارير  الدرا�شات 
الأردن يح�شلون على اأجور �شهرية تقل عن احلد الأدنى 
اأن  بو�شوح  ي�شري  الذي  الأمر  اأ�شًل،  املنخف�ض  للأجور 
غالبية العاملني باأجر يف الأردن ي�شنفون �شمن العمالة 

الفقرية.
تطبيق  ب�شبب  العمالية  الحتجاجات  بخ�شو�ض  اأما 
باملائة  ن�شبتها 10.7  اأنظمة وتعليمات معينة، فقد بلغت 
وقد  احتجاجاً،   15 وبواقع  الحتجاجات  جممل  من 
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تركزت ب�شكل ملفت يف قطاع النقل بن�شبة 87 باملائة. اأما 
بخ�شو�ض الحتجاجات العمالية املطالبة بتاأ�شي�ض نقابة 
الحتجاجات  جممل  من  باملائة   8.6 ن�شبتها  بلغت  فقد 
خمتلف  يف  املعلمون  ونفذها  احتجاجاً،   12 وبواقع 

حمافظات اململكة.
املطالب  على  العمالية  الإحتجاجات  باقي  توزعت  فيما 
بحوافز للعمل، والعودة اإىل بلدانهم التي ظهرت خا�شة 
يف �شفوف العاملت يف املنازل والغزل والن�شيج، اإ�شافة 
�شروط  بتح�شن  واملطالبة  التع�شفي  والنقل  للحتجاج 

ال�شلمة ال�شحية واملهنية.
كما �شهد العام 2010 احتجاجاً واحداً على اعتقال قيادات 
يف  املياومة  عمال  نفذه  الذي  الحتجاج  وهو  عمالية، 
وزارة الزراعة للمطالبة بالإفراج عن رئي�ض جلنة عمال 
الذي  ال�شنيد  حممد  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  املياومة 

اعتقل لع�شرة اأيام ب�شبب ن�شاطه العمايل.

جتاوز لالأطر النقابية القائمة
يف  العمالية  الحتجاجات  اأن  اإىل  الإ�شارة  هنا  وامللفت 
غالبيتها نفذت من قبل �شرائح وفئات عمالية ل يوجد 
عمالية  وفئات  �شرائح  ومن  ينظمها،  نقابي  اإطار  لها 
تنظيم  بهيئات  وا�شتبدلتها  النقابية  اأطرها  جتاوزت 
يف  امللمح  وهذا  ومطالبها.  م�شاحلها  عن  تدافع  ذاتية، 
احلراك العمايل يعد "انقلباً وجتاوزاً على العديد من 
"القيادات العمالية الر�شمية" نتيجة لفقدان الثقة بها، 
القطاعات  يف  العاملني  وم�شكلت  هموم  عن  وابتعادها 

القت�شادية والعمالية التي ميثلونها.

وتنبع م�شروعية ما حدث من عجز اأو امتناع العديد من 
الطبيعي يف  بدورها  القيام  القائمة عن  النقابية  الأطر 
الدفاع عن م�شالح من متثلهم وتوفري احلد الأدنى من 

احلماية القانونية لهم.
قياداتها  على  العمالية  احلركة  خروج  وي�شتوجب 
للنقابات  التمثيلية  امل�شروعية  يف  النظر  اإعادة  النقابية، 
 15 اأن  العتبار  عني  يف  اخذ  ما  اإذا  اخلا�شة،  املعالية 
نقابة عمالية من اأ�شل 17 تن�شب روؤ�شائها بالتزكية من 
 17 اأ�شل  من  عمالية  13نقابة  و  انتخابات،  اإجراء  دون 
دون  من  اأي�شاً  بالتزكية  الإدارية  تن�شبت هيئاتها  نقابة 
العمالية  النقابات  غالبية  دفع  الذي  الأمر  انتخابات، 
منت�شبيها  من  جداً  املحدودة  الأعداد  حول  للتقوقع 
دفع  مما  الوا�شعة،  العمالية  القطاعات  عن  والبتعاد 

العمال اإىل جتاوز نقاباتهم يف حركاتهم الحتجاجية.
ويف الوقت الذي تبلغ فيه القوى العاملة بحدها الأدنى 
ل  العمالية  النقابات  فاإن  عامل،  األف  واربعماية  مليون 
متثل اأكرث من 8% منها الأمر الذي �شهل جتاوز غالبية 
وهو  حلركتهم.  الكابحة  والقوانني  لنقاباتهم  العمال 
يف  الكبري  التنامي  عند  الوقوف  يفر�ض  الذي  الواقع 
احلراك الحتجاجي، ا�شتناداً اإىل املنطلقات الجتماعية 
الزاوية  من  اإليها  النظر  عن  والتوقف  والقت�شادية، 

الأمنية وخرق القوانني. 
العمالية  الحتجاجات  جميع  اأن  كذلك  هنا  وي�شار 
يحددها  التي  واملعوقات  املوانع  رغم  تنفيذها،  جرى 
يدلل  ما  العامة،  الجتماعات  وقانون  العمل  قانون 
رغم  وتو�شع  متدد  للعمال  الجتماعي  احلراك  اأن  على 
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الأمر  واقعة،  كحقيقة  نف�شه  وفر�ض  املانعة  القوانني 
الذي ي�شتوجب اإعادة النظر يف القوانني املعوقة للحراك 
وكما  الأردين  العمل  قانون  اأن  اإذ  ال�شلمي.  الحتجاجي 
ت�شري املادة 135 يف الفقرة )اأ( منه، ل يجوز للعاملني اأن 
ل  قبل مدة  العمل  ل�شاحب  اإ�شعار  اإعطاء  دون  ي�شربوا 
اأربعة ع�شر يوماً من التاريخ املحدد للإ�شراب  تقل عن 
وت�شاعف هذه املدة اإذا كان العمل متعلقاً باإحدى خدمات 

امل�شالح العامة.
وجناح  القائمة،  النقابية  الأطر  غالبية  �شعف  واأمام 
التنظيم الذاتي الذي اأن�شاأه املحتجون يف حتقيق العديد 
من املطالب واحل�شول على جملة من املكا�شب، ودخولهم 
على الرغم من عدم "�شرعيتهم القانونية" يف مفاو�شات 
لفر�ض  نتيجة  العمل،  واأرباب  الر�شمية  اجلهات  مع 
وجودهم على اأر�ض الواقع، بات مطلوباً فتح املجال اأمام 

جميع العاملني يف الأردن لت�شكيل نقاباتهم دون قيود.
ويعك�ض تنامي الحتجاجات يف بعدها الجتماعي انتقال 
عن  الدفاع  يف  متقدمة  مراحل  اإىل  العاملة  الطبقة 
التنظيم  حلرية  املقيدة  بالقوانني  اآبهة  غري  حقوقها، 
بفعل  احلقوق،  تلك  بتاآكل  لإح�شا�شها  نتيجة  والتعبري، 
و�شركات  موؤ�ش�شات  غالبية  يف  الجتماعي  البعد  غياب 
القطاع اخلا�ض الأردنية، وتركيزها على معادلت الربح 

واخل�شارة على ح�شاب العاملني.

الحتجاجات والقطاعات القت�صادية
 2010 عام  يف  جرت  التي  العمالية  الحتجاجات  توزعت 
القطاعات القت�شادية بدرجات متفاوتة،  على عدد من 

اإذ �شكلت احتجاجات عمال الغزل والن�شيج الن�شبة الأكرب 
من الحتجاجات العمالية بلغت 25.6 باملائة من جممل 
الحتجاجات العماليةو بواقع 36 احتجاجا، قام بتنفيذ 
غالبيتها العمالة الوافدة" املهاجرة" التي تعي�ض ظروف 
عمل �شعبة و�شاقة، وهي حمرومة من حقوقها العمالية 
الأ�شا�شية. وواجهت ظروف العمل يف هذا القطاع العديد 
من النتقادات من قبل منظمات حقوقية حملية ودولية.
)الأردنيون  والن�شيج  الغزل  قطاع  يف  العاملون  زال  وما 
يتعلق  فيما  فا�شح  لتمييز  يتعر�شون  والوافدون( 
ا�شتثناوؤهم من  الأدنى للأجور، حيث مت  بتطبيق احلد 
هذا القرار، وما زال يطبق عليهم احلد الأدنى للأجور 
القدمي البالغ 110 دنانري �شهرياً، يف حني اأن احلد الأدنى 
للأجور الذي يطبق على القطاعات الأخرى 150 ديناراً

�شهرياً.
بني  الثانية  باملرتبة  اخلدمات  قطاع  ترتيب  وجاء 
باملائة،   21.4 ن�شبتهــــــــا  فبلغــــــت  العماليــــة  الحتجاجات 
�شد  باملائة   80 غالبيتها  تركزت  احتجاجاً،   30 بواقع 
بلغت  الأجور. فيما  بزيادة  واملطالبة  العمل  الف�شل من 
 19 بواقع  باملائة،   13.4 النقل  قطاع  يف  امل�شجلة  الن�شبة 
تعليمات  تطبيق  على  احتجاجا  غالبيتها  جاء  احتجاجا 
يف  وال�شحن  النقل  �شيارات  وقوف  منع  مثل  معينة 
ال�شحن  اأو  النقل  �شيارات  مرور  ومنع  حمددة،  اأماكن 
املميز"  "تك�شي  �شائقي  واحتجاج  بعينها  خطوط  من 
اأما  وهكذا.  منافعهم  وتخفي�ض  عقودهم  تغيري  على 
قطاعي ال�شناعة والزراعة فقد �شكل ن�شبة 12.9 باملائة 
و12.1باملائة على التوايل من هذه الحتجاجات اإذ تركزت 
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واملطالبة  العمل  من  الف�شل  �شد  الحتجاجات  هذه 
يف  العاملت  احتجاجات  برزت  فيما  الأجور.  بزيادة 
من   %2.9 �شوى  ت�شجل  مل  اأنها  من  الرغم  على  املنازل 
جممل الحتجاجات، بواقع 4 احتجاجات فقط، اإذ قامت 
بع�ض العاملت الفلبينيات بالعت�شام اأمام وزارة العمل 

للمطالبة بالعودة اإىل بلدانهن.

ك�صر اخلوف وتنامي ثقافة الحتجاج
العام  يف  العمالية  للحتجاجات  الكبري  العدد  يعك�ض 
عززها  الجتماعية،  الثقافة  يف  وا�شحاً  تغرياً   ،  2010
تتعر�ض  الذي  الظلم  بحجم  العاملة  الطبقة  اإح�شا�ض 
وك�شر  التغيري،  على  بالقدرة  اإح�شا�شها  جانب  اإىل  له، 
حاجز اخلوف. و�شكلت حركة عمال املياومة، الفئة الأقل 
حافزاً  احلكومي،  القطاع  يف  الوظيفي  ال�شلم  يف  ترتيباً 
كبرياً ملختلف الفئات العمالية على التحرك، خا�شة بعد 
اأن حقق عمال املياومة جملة من الجنازات على �شعيد 
ار�ض  على  حقيقة  كقوة  ح�شورهم  واثبتوا  مطالبهم، 

الواقع، وقد وجدت احت�شاناً �شعبياً.
الناظمة  القوانني  لتغيري  دافعاً  الحتجاجات  وت�شكل 
قانون  العمالية  الحتجاجات  اإذ خالفت  العامة،  للحياة 
العمل الذي ي�شرتط على العمال تقدمي مطالبهم اإىل 
اأ�شحاب العمل من خلل النقابات، ويعترب تقدميها عن 
طريق الحتجاجات عمًل "غري قانوين"، اإىل جانب اأنها 
العمل  قانون  تعليمات  اإطار  خارج  عمالية  اأطراً  �شكلت 
الأردين ونظام ت�شنيف املهن الذي يحدد عدد النقابات 
العمالية، كما "خالفت" الحتجاجات قانون الجتماعات 

اأو  الجتماعات  عقد  لرتخي�ض  ي�شرتط  الذي  العامة 
الإداري وفقاً  اإىل احلاكم  امل�شريات تقدمي طلب  تنظيم 
ل�شروط حمددة، وتعترب موافقة احلاكم الإداري �شرطاً 
خمالفة  حال  ويف  امل�شرية،  اأو  الجتماع  لعقد  اأ�شا�شياً 
اإجراءات القانون يعترب العمل غري �شرعي وحتت طائلة 
�شرورة  اىل  يدعو  الذي  الأمر  القانونية.  امل�شوؤولية 

تغيري هذه القوانني لتت�شع للحراك الجتماعي.

تغيري  رد الفعل احلكومي
امل�شهد الحتجاجي يف عام 2010 تغرياً يف طرق  و�شجل 
العمالية،  الحتجاجات  مع  احلكومية  املوؤ�ش�شات  تعامل 
الأمنية تدخًل عنيفاً يف  الأجهزة  ففي حني كان تدخل 
امل�شبق  التهديد  طريق  عن  الحتجاجات  مع  التعامل 
حملت  و�شن  بالقوة  الحتجاجات  ف�ض  اإىل  و�شوًل 
يف  ناعماً  تدخلها  اأ�شبح  املحتجني،  �شفوف  يف  اعتقال 
الحتجاجات  مع  التعامل  يف  يتمثل  و  الأحيان  غالبية 
كاأمر واقع، با�شتثناء ما حدث مع اعت�شام عمال املياومة 
قبل  من  بالقوة  انهاوؤه  مت  الذي  الزراعة  وزارة  اأمام 
رجال الدرك، وباملجمل يعد اأ�شلوب تعامل احلكومة مع 
الحتجاجات العمالية اإيجابياً، الأمر الذي ي�شكل خطوة 
مظاهر  مع  تنفيذية  ك�شلطة  احلكومة  روؤية  يف  للأمام 
مظاهر  كاأحد  به  القبول  باجتاه  ال�شلمي  الحتجاج 

احلراك الجتماعي.
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اخلال�صة والتو�صيات
وترية  ارتفاع  يف  وامللحوظة  الكبرية  الزيادة  اإن 
و�شمولها  اأنواعها  مبختلف  العمالية  الحتجاجات 
تفاقم  على  رئي�شي  موؤ�شر  العمالية،  الفئات  خمتلف 
وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية  الأزمة  وتعمق 
جملة  تطبيق  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  والناجمة  الأردن،  يف 
جتاوزتها  التي  العمالية  والت�شريعات  ال�شيا�شات  من 
ملحاً  وبات  الأردين،  املجتمع  يف  والتطورات  التغيريات 
على  �شاغطة  عمالية  ت�شريعية  بيئة  لتاأطري  تغيريها 
القطاع اخلا�ض والعام لإعادة التوازن بني رواتب واأجور 

تاآكلت ب�شبب ارتفاع م�شتويات املعي�شة.
قياداتها  وت�شيد  النقابات  من  كبري  عدد  تكل�ض  اأن  كما 
اأدى  قرن،  ربع  من  اأكرث  جتاوزت  ملدة  العمايل  للم�شهد 
اإىل ن�شوء بيئة عمل �شعبة وغري قادرة على اإيجاد قنوات 
توا�شل ومنابر للدفاع عنها وتبني ق�شاياها، الأمر الذي 
واخلروج  باأيديهم  املبادرة  زمام  العاملني  اأخذ  اإىل  اأدى 
اإىل ال�شارع للمطالبة بحقوقهم، واإذا مل تاأخذ ال�شلطتني 
اجلد،  حممل  على  الأمر  هذا  والتنفيذية  الت�شريعية 
واأعادت النظر بالأ�شباب التي اأدت اإىل ن�شوء هذه الأزمة، 
على  مقبل  الأردين  املجتمع  فاإن  جتاوزها،  على  وعملت 
تهديد  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  املجال،  هذا  يف  اأعمق  اأزمات 
يف  امل�شاركني  دائرة  ات�شاع  ب�شبب  الجتماعي،  ال�شلم 

الحتجاجات.
وللم�شاهمة يف جتاوز الأو�شاع القائمة، يو�شي التقرير 

مبا ياأتي:
والتي  العمل  قانون  ن�شو�ض  بع�ض  يف  النظر  اإعادة   -1
وزيادة  للعاملني،  التع�شفي  الف�شل  عمليات  تي�شر 
اأعمالهم  من  يف�شلون  الذين  للعاملني  التعوي�شات 
وحت�شني  العمل،  اإىل  واإعادتهم  تع�شفي،  ب�شكل 

العمالية  النقابات  ومنح  اجلماعية،  املفاو�شة  اآليات 
ال�شتقللية، واحلد من تدخل احلكومة فيها، واإلغاء 
املادة القانونية التي متنع حدوث مفاو�شات جماعية 
بني العمال الذين لي�ض لهم متثيل نقابي مع اأ�شحاب 
وزير  يعطي  الذي  القانوين  الن�ض  واإلغاء  العمل، 
العمل �شلحية حل النقابة العمالية قبل اللجوء اإىل 

الق�شاء.
رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  امل�شادقة   -2
)87( املتعلقة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
والنفتاح  نقاباتهم،  لت�شكيل  العمال  اأم  املجال  وفتح 

على مو�شوع التعددية النقابية.
القت�شادية  ال�شيا�شات  من  العديد  يف  النظر  اإعادة   -3
على  مبا�شر  وغري  مبا�شر  وب�شكل  �شلبياً  اأثرت  التي 
وجود  اإىل  واأدت  الأردن  يف  العاملني  غالبية  اأو�شاع 
�شيا�شات  واأبرزها  الفقراء،  العاملني  من  وا�شع  قطاع 

حترير الأ�شعار وال�شيا�شات ال�شريبية.
العمل على رفع معدلت الأجور لت�شبح اأكرث مواءمة   -4
واخلدمات  ال�شلع  لأ�شعار  املرتفعة  امل�شتويات  مع 
الأ�شا�شية. ورفع م�شتوى احلد الأدنى للأجور لياأخذ 
)الغذائي  املطلق  الفقر  خط  م�شتوى  العتبار  بعني 
وغري الغذائي( املعتمد يف الأردن والبالغ )323( ديناراً 
للأ�شرة املعيارية )6( اأفراد، وربطه مبوؤ�شر الت�شخم 

ب�شكل �شنوي.
العمل  وزارة  املتبعة يف  التفتي�ض  اأنظمة  فعالية  زيادة   -5
واملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي واملوؤ�ش�شات ذات 
احلقوق  من  الدنيا  احلدود  تطبيق  ل�شمان  العلقة 

العمالية التي توفرها ت�شريعات العمل الأردنية.


