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تعلم الدروس من العقد مع األردن
كاتارينا ليرن ولويس ترينر

م لنا تنفيذ العقد مع األردن ثالثة دروس ميكن االستفادة منها وهي أنَّ املوافقة الحكومية رضورية  يقدَّ
التوصل إىل األرقام املستهدفة ال  لكنَّها ال تكفي، وأنَّ إرشاك أصحاب األصوات املهمة أمر أسايس، وأنَّ 

يحقق بالرضورة األهداف املرجوة. 
كان اإلدماج الرسمي للسوريني يف أسواق العمل يف البلدان 
السنوات  يف  ذكرها  املحظور  األمور  من  لسوريا  املجاورة 
الحكومات  دأبت  فقد  السورية،  األزمة  من  األوىل  الخمس 
رشق األوسطية عىل رفض مجرد التفكري يف ذلك الخيار، بل 
بتبني  اإلنسانيني  للفاعلني  حتى  الحكومات  تلك  تسمح  مل 
يف  تغريَّ  الواقع  ذلك  لكنَّ  للسوريني.  الرزق  كسب  برامج 
لندن،  يف  ُعِقَد  الذي  املانحني  مؤتر  يف   2016 فرباير/شباط 
علناً  وتركيا  ولبنان  األردن  وهي  الثالث  الدول  أعربت  فقد 
السوريني  لالجئني  االقتصادية  الفرص  بتحسني  التزامها  عن 

يف أراضيها. 

لرتجمة  سعياً  الجهود  من  ممكنة  درجة  أكرب  األردن  وبذل 
التزامه العام عىل أرض الواقع، وهكذا، ُأْعِلَن يف نهاية مؤتر 

نصَّ  الذي  األردن’  مع  ‘العقد  إطالق  عن  لندن  يف  املانحني 
عىل توفري ما ُيَقارِب 200 ألف ترصيح عمل للسوريني خالل 
مخترباً  األردن  أصبح  الوقت،  ذلك  القادمة.1ومنذ  السنوات 
التهجري  أوضاع  يف  الالجئني  مع  الرزق  كسب  برامج  لوضع 
ألف   80 عىل  يزيد  ما  الحكومة  أصدرت  وهكذا  ل.  امُلَطوَّ
يناير/ شهر  حلول  مع  للسوريني  جددتها  أو  عمل  ترصيح 

األويل  اإلنسانية  الجهات  حامس  لكنَّ   ،2018 الثاين  كانون 
أدهشتها  أن  بعد  تقريباً  سنتني  خالل  يخفت  بدأ  ما  رسعان 
التحديات التي واجهتها يف تطبيق العقد مع األردن، فالعدد 
نوعاً  ُمَضلٌِّل  الرسمية  التقارير  يف  املستخدم  العام  الحرصي 
يتضمن  بل  فحسب،  املجددة  التصاريح  يتضمن  ال  ألنَّه  ما؛ 
أيضاً آالف التصاريح التي ُمِنَحْت لألشخاص ذاتهم عند تغيري 
)غري  املؤقتة  التصاريح  من  مئات  بضع  إىل  باإلضافة  مهنهم، 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
mailto:miki.takahashi@undp.org
mailto:michael.moroz@undp.org
mailto:jonathan.peters@undp.org
http://bit.ly/UNDP-ArabStates
mailto:jason.pronyk@unv.org
http://www.unv.org
mailto:richard.barltrop@gmail.com
http://bit.ly/UN-HumFinancing-2016
http://www.un.org.lb/english/lcrp
http://bit.ly/UNDP-ILO-WFP-JobsMake-2017-ar
http://rdpp-me.org/RDPP/index.php


4949 السوريون يف التَّهجري نرشة الهجرة القرسية 57

www.fmreview.org/ar/syria2018فرباير/شباط 2018

السنوية(. وهذا يعني أنَّ عدد تصاريح العمل السارية يف أي 
ر ما بني  لحظة زمنية كان أقل بكثري من العدد اإلجاميل )امُلَقدَّ
35 ألفاً- 45 ألفاً(، وهناك انطباع شائع بني الجهات اإلنسانية 
 200 وهو  املنشود  الهدف  تحقيق  الصعب جداً  من  أنَّه  إىل 
الدروس  االستفادة من بعض  كان. وميكننا  بأي مقياس  ألف 

من تحليل آلية تنفيذ العقد مع األردن.2

الدرس األول: املوافقة الحكومية 
أمر رضوري، لكنَّها ال تكفي

أنَّ موافقة  األردن  العقد مع  التجارب والخربات مع  لنا  ُتبنيِّ 
السياسات  لتغيري  حرجة  كانت  وإْن  الحكومية  الجهات 
هو  كام  الواقع  أرض  عىل  الحقيقي   َ التَّغريُّ ُتْحِدُث  ال  فهي 
وقد  بكثري.  ذلك  من  أكرث  يتطلب  التغريُّ  ذلك  ألنَّ  مطلوب؛ 
َذُة حساسية كبرية يف توسيع نطاق ما هو  أبدت الهيئات امُلَنفِّ
مقبول سياسّياً يف سياٍق معني، وأقامت عالقات تعاونية قوية 
تعكس  ال  الحكومية  املواقف  لكنَّ  األردنية،  الحكومة  مع 
املالمح  ترسم  التي  العميقة  الحركية  العوامل  بالرضورة 
العامة لالقتصاد السيايس أو سوق العمل يف الدولة، فإدخال 
يقل  ال  أمر  اآلخرين  املعنيني  املصلحة  أصحاب  مسوغات 

أهمية إلنجاح أي تدخل كان. 

توظيف  عىل  القوي  املبديئ  ِكيزُّ  الرتَّ األَمَر  ذلك  ويوضح 
َد  السوريني يف العمل يف صناعة األلبسة. ففي املفاوضات، أَكَّ
؛  املمثلون الحكوميون عىل أنَّ التوظيف يف هذا القطاع حيويٌّ
يستوعب  أن  بذلك  وميكنه  العمل  يف  كثافة  يشهد  ألنَّه  أ( 
كثرياً من السوريني، و ب( ألنَّ القوى العاملة يف هذا القطاع 
فاالستعاضة  الوافدة؛  املهاجرة  العاملة  عليها  تغلب  بالذات 
عنهم بالسوريني يعني أنَّ السوريني لن يكونوا يف منافسة يف 
ا  إمنَّ املقرتح  االستبدال  هذا  لكنَّ  األردنيني.  مع  العمل  سوق 
العاملة  القوى  َتَسُّ  التي  والظروف  للحقوق  إغفاالً  يتضمن 
املهاجرة الحالية يف األردن، بل إنَّ جميع الجهود التي اتُِّبَعت 
إقامة  ورغم  التاريخ.  هذا  حتى  فشلها  ثبت  االتجاه  هذا  يف 
للسوريني،  املعلومات  جلسات  وتقديم  الوظائف  معارض 
ف مع نهاية عام 2016 إال  ُيوظَّ ودعوتهم لزيارة املصانع؛ مل 
سوري  ألفا  وهو  املستهدف  الرقم  أصل  من  سورّياً  ثالثون 
لديهم  الذين  العمل  أصحاب  يدرس  األلبسة،3ومل  قطاع  يف 
عامل مهاجرون حالّياً معظمهم من جنوب آسيا إمكانية أن 
يستبدلوا بهم السوريني؛ ذلك ألنَّ ظروف العمل ال يقبل بها 
السوريون فهي تتضمن العمل لساعات طويلة، وانخفاضاً يف 
ظروف  ُفرَِضت  وقد  لألطفال.  الرعاية  تقديم  وعدم  األجور، 
العمل االستغاللية هذه عىل العامل الوافدين يف األردن منذ 
َده منارصو حقوق اإلنسان.4   سنوات عدة، وذلك حسب ما أَكَّ

 2017 عام  صيف  يف  التوظيف  من  جديدة  جولة  بدأت  ثم 
املخيامت.  يف  للقاطنني  العمل  تصاريح  صدور  بدأ  عندما 
لالجئني،  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تولَّت  املرة،  وهذه 
التنقالت  أمور  تنظيم  الحكومية  غري  الدولية  واملنظامت 
والتدريب، عدا عن أنَّ كثرياً من الحاجات املعيشية األساسية 
للقاطنني يف املخيامت تلبيها الجهات الفاعلة اإلنسانية، وهذا 
حدٍّ  عىل  وللسوريني  العمل  ألصحاب  قبوالً  أكرث  أنَّه  ثبت  ما 
سواء، وهذا ما شجع أعداداً أكرب من السوريني إىل الدخول يف 
نظام العمل االستغاليل هذا. لكنَّ بعض هذه العوامل املذكورة 
توظيف  من  تنع  اللحظة  هذه  حتى  زالت  وما  تتغري،  مل 
ح  ُيَوضَّ السوريني بأعداد كبرية. وهذا ما كان من املفروض أن 
منذ  وحاجاتهم  السوريني  نظر  وجهات  ُدرَِست  ما  إذا  أصاًل 
العمل  بسوق  الخاصة  التدخالت  أنَّ  يثبت  الخطة، مام  بداية 
لالجئني يجب أن تنظر يف وجهات النظر السكان املستهدفني، 
التي تفضلها  للحلول  لو كانت وجهات نظرهم معارضة  حتى 

الحكومة. 

اد عىل حق يف بعض األحيان الدرس الثاين: النقَّ
تأسيس  عملية  خالل  أهمية  األكرث  األصوات  َشْت  ُهمِّ ثانياً، 
صلة  األكرث  املعارف  من  َفَكثرٌي  وتنفيذه.  األردن  مع  العقد 
باملوضوع وعمقاً بشأن الظروف االقتصادية يف األردن نجدها 
أو  البحثية،  باملراكز  يرتبطون  ممن  أنفسهم  األردنيني  بني 
املنظامت غري الحكومية، أو ممن يعملون بصفتهم مستشارين، 
لكنَّ هذه الخربات غالباً ما ُأْهِمَلْت ومل ُتْسَتدَع ومل ُتْدَمْج أصاًل 
يف إعداد الربامج. وباملثل، كان اإلقصاء نصيب الخرباء األجانب 
دوٌر يف عملية  لهم  يكْن  فلم  واملنطقة،  األردن  العاملني حول 
من  وبدالً  تاماً،  إهامالً  تحذيراتهم  ُأْهِمَلت  وبذلك  التصميم 
يف  ينجح  مل  اًم  ُمَعمَّ مبدأ  األردن  مع  العقد  معّدو  انتهج  ذلك 
التي  والخاصة  املعقدة  الحيوية  للعوامل  كافية  دراسة  تقديم 

يتسم بها االقتصاد السيايس وسوق العمل يف األردن.

ولذلك تبعات ظاهرة للعيان كام الحال يف الخطط الرامية إىل 
استخدام املناطق االقتصادية الخاصة عىل أنَّها حاضنة للتغيري، 
املعنيني من  العالقة  يتمكن أصحاب  أن  املتوقع  فقد كان من 
الصناعات  قطاع  يف  خاصة  املناطق  تلك  يف  االستثامر  تشجيع 
للسوريني  العمل  فرص  َر  ُتَوفِّ بأن  ُيْفرَتَُض  التي  التحويلية 
الجهود  هذه  محاور  أهم  وكان  سواء.  حدٍّ  عىل  واألردنيني 
مع  التجارة  يف  عليها  التفاوض  األردن  أعاد  التي  الرشوط 
االمتيازات  بتقديم  اآلن  تسمح  أصبحت  التي  األوريب  االتحاد 
لألردن يف النفاذ إىل األسواق األوربية، وذلك حرصاً للمؤسسات 
الالجئني  َفت  َوظَّ ما  إذا  الخاصة  الصناعية  املناطق  يف  القامئة 

السوريني ضمن حدٍّ أدىن من معدالت قواها العاملة.
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ر الناشطون واملنظامت غري الحكومية  لكنَّ الذي حدث كام حذَّ
وخرباء سوق العمل قبل مدة طويلة أنَّ أصحاب العمل يف هذه 
ينظرون  الذين  العامل  ُلون  ُيَفضِّ ا  إمنَّ الخاصة  الصناعية  املناطق 
بكل  يستغلونهم  أن  ميكنهم  والذين  منتجون،  أنَّهم  عىل  إليهم 
موقع  يف  يعيشون  الذين  املهاجرون  فالعامل  وُيرْس.  بساطة 
أكرث  األردن  خارج  تعيش  التي  عائالتهم  عن  منفصلني  العمل 
إجبار  مُيِْكن  مام  أطول،  لفرتات  العمل  عىل  لإلجبار  ُعرَْضًة 
السوريني الذين يعيشون يف املدن مع عائالتهم عىل ذلك، وكان 
أثر يف منع حدوث جهد توظيفي كبري املستوى لكل من  لذلك 
الصناعات  قطاع  أرجاء  جميع  يف  والسوريني  األردنيني  العامل 

التحويلية.

الصناعية  املناطق  أنَّ  إىل  ومزاولون  أكادمييون  أشار  وباملثل، 
تخفق يف جذب  ما  عادة  آخر  أي مكان  األردن ويف  الخاصة يف 
االقتصاد  اإليجايب عىل  التغيري  إحداث  أو  به  املرغوب  االستثامر 
الُقْطِريون عىل  الخرباء  د  أكَّ باألردن خاصة،  يتعلق  العام. وفيام 
غري  االستثامر  أنواع  من  تبقى  الخاصة  الصناعية  املناطق  أنَّ 
اإلنتاج  يف  تكاليفها  ارتفاع  بسبب  الرشكات  من  لكثري  اب  الجذَّ
الذين  امُلَصنِِّعني  أنَّ  عىل  أيضاً  ُدوا  وأكَّ مبنافسيها،  مقارنة  والنقل 
يعملون ضمن املناطق الصناعية الخاصة غالباً ما تتجه أفكارهم 
ونتيجة  وسوريا.  العراق  خاصة  املنطقة  ضمن  األسواق  نحو 
التي  االسترياد  معايري  يف  الكبرية  الخربة  لديهم  تكن  مل  لذلك، 
أي  إىل  يفتقرون  ما  وغالباً  املشرتكة،  األوروبية  السوق  تشرتطها 

قدرة عىل تلبية هذه املعايري والرشوط. 

وهكذا ُأعيد التفاوض حول األمور التجارية بني االتحاد األورويب 
واألردن5 عىل عجالة إلثبات نجاح املتابعة يف هذا املوضوع، لكنَّ 
ذلك مل يعالج هذه العوامل سابقة الذكر، فلو أنَّ أحداً أصغى إىل 
ما قاله الخرباء الناقدون حول هذه العوامل الحيوية، ولو أنَّهم 
العقد  فلرمبا كان  البداية،  الناقدة منذ  اآلراء  تلك  بتنفيذ  بدؤوا 

مع األردن قد انتهج طريقاً مختلفاً تاماً.

الدرس الثالث: ال ينبغي إغفال األهداف الضمنية
ثالثاً، يف عملية تنفيذ العقد مع األردن ضاع كثري من اإلمكانات 
قد  املعنيني  العالقة  أصحاب  من  كثري  فكان  للعقد  التقدمية 
إىل  تهدف  أداة  أنَّه  عىل  أساساً  األردن  مع  العقد  إىل  نظروا 
تقديم  مع  عملهم  وظروف  العمل  يف  السوريني  تحسني حقوق 
العمل  سوق  لكنَّ  األردنيني،  للعامل  نفسه  الوقت  يف  الفائدة 
جعلت  بعيد  أمد  منذ  راسخة  حركية  عوامل  يواجه  األردين 
الهيئات املنفذة يف نهاية األمر تتخىل عن أهدافها املذكورة تلك، 
املانحون  حددها  التي  الرسمية  األرقام  إىل  الوصول  أصبح  بل 

ُيْعَمْل من أجله.  وهيئات التنفيذ نفسها هدفاً 

عمل  ترسيم  إىل  الرامية  الجهود  خالل  من  تاماً  ذلك  ويتضح 
غري  القطاع  يف  أصاًل  األردن  يف  يعملون  كانوا  الذين  السوريني 
وجود  مفادها  حقيقة  املحاوالت  هذه  واجه  وقد  الرسمي. 
مجاالت كثرية يف االقتصاد األردين يف القطاع غري الرسمي أو شبه 
من  لكثري  كان  وكذلك  عقود،  منذ  ذلك  يف  كانت  بل  الرسمي، 
الفاعلني املعنيني حوافز قوية لرتك األمور عىل ما هي عليه، ففي 
قطاعات مثل الزراعة واإلنشاء عىل سبيل املثال غالباً ما يحصل 
عىل  ذلك  وينطبق  الوسطاء.  مبساعدة  الوظيفة  عىل  العامل 
الوافدين املرصيني الذين ميثلون السواد األعظم من العاملني يف 
هذين القطاعني منذ أمد بعيد بصفتهم عامل ووسطاء يف الوقت 
نفسه. ويبدو أنَّ إزالة العاملة املرصية وإحالل العاملة السورية 
مكانها ليست من األشياء التي تنصب يف مصالحهم، بل تخالفها 
تاماً. وباملثل، هناك أصحاب العمل يف القطاعات املختلفة ممن 
ال  أنَّهم  ذلك  ومثال  الرسمي،  غري  العمل  من  مالياً  يستفيدون 
يدفعون اقتطاعات الضامن االجتامعي، وال رسوم تصاريح العمل 
ا املوظفون من جهتهم  )إذا ما كانت مطلوبة( من موظفيهم. أمَّ
ُلوَن العمل غري الرسمي ألنَّه مرن، وألنَّه َيِفي بحاجتهم  فقد ُيَفضِّ
التزاماتهم بعقد لسنة  مقارنة مبا مُيِكن الحصول عليه من خالل 
معظم  تشرتطه  كام  غريه،  دون  محدد  عمل  ولصاحب  واحدة، 
املامرسات  هذه  من  واحدة  فكل  األردن.  يف  العمل  ترصيحات 

تجعل من العمل غري الرسمي مستعصياً عىل ترسيمه.

التحديات،  هذه  تواجه  نفسها  املنفذة  الهيئات  وجدت  لقد 
التي ميكن من خاللها  الطرق  الرتكيز أكرث فأكرث عىل  فلجأت إىل 
ترصيح  أنَّ  أساس  عىل  الصادرة  العمل  تصاريح  عدد  زيادة 
البنك  من  التمويل  عىل  للحصول  األهم  الرشط  هو  العمل 
املثال  ذوا ذلك عىل سبيل  فنفَّ املانحة.  الدول  الدويل وحكومات 
وكالء  مبنزلة  لتكون  واالتحادات  التعاونية  الجمعيات  باستخدام 
الحصول عىل ترصيحات  من  السوريني  ولتمكني  العمل  أصحاب 
ن  ُتَكِّ والتي  موسمية  عاملة  تقدم  التي  القطاعات  يف  العمل 
العمل من االنتقال من صاحب عمل إىل صاحب عمل  أصحاب 
للتعامل  املنسقة  الجهود  أثناء كل ذلك ضاعت جميع  آخر. ويف 
مع الظروف التي تدفع السوريني دفعاً نحو قبول ظروف العمل 
الخطرة والسيئة وتبقيهم هناك. ونتيجة لذلك، يقول السوريون 
الذين ُمِنُحوا اآلن تصاريح العمل أنَّ ذلك يخفف عنهم الشعور 
بالتعرض لخطر الرتحيل والتسفري، لكنَّهم مع ذلك ال يجدون يف 
التي  العمل  ظروف  عىل  جوهرية  تحسينات  العمل  ترصيحات 
التكاليف  معظم  ُلوَن  ُيَحمَّ ذلك  كل  مع  وأنَّهم  إليها،  يتعرضون 
رسوم  دفع  مثل  الرسمية،  املعامالت  عن  الناتجة  اإلضافية 
العمل.  صاحب  مسؤولية  بأنَّها  قانوناً  ُيْفرَتَض  التي  الترصيحات 
وباإلضافة إىل ذلك، تجد الفئات األخرى من السكان غري املغطاة 
والعامل  األردنيون،  العامل  فيهم  مبن  العمل،  تصاريح  بهدف 
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الوافدون، والالجئون غري السوريني، أنَّ ترصيحات العمل تلك ال 
تنصب يف مصلحتهم، وال يتوقعون االستفادة منها. ونتيجة لذلك، 

ُفِقَد كثرٌي من إمكانات التقدم يف زخم الرتسيم. 

الخالصة
لالجئني  الحرجة  األمور  من  العمل  سوق  إىل  النفاذ  يكون  قد 
يكتسب  ولذلك  املنفى،  يف  كرمية  حياة  بناء  إىل  يسعون  الذين 
تيسري هذا النفاذ أهمية كبرية يف إمكانية تحسني الظروف املادية 
ليس  ذلك  لكنَّ  كبرياً.  تحسيناً  لالجئني  والنفسية  واالجتامعية 
فكام  مكفول.  النجاح  بأنَّ  قطعي  استنتاج  إىل  إشارة  بالرضورة، 
ُم لنا الخربات الحديثة يف األردن عىل  ُتَقدِّ ذكرنا يف هذه املقالة، 
الذين يسعون إىل تقديم  للفاعلني اإلنسانيني  األقل ثالثة دروس 

تدخالت تخص سبل كسب الرزق. 

الدرس األول هو أنَّ املوافقة الحكومية رضورية لتمكني حدوث 
تدخالت سبل كسب الرزق، لكنَّ موقف الحكومة ال يعكس بدقة 
واقع التحديات املعقدة يف سوق العمل، وال يعكس أيضاً وجهات 
النظر  وجهات  أنَّ  مع  اآلخرين،  املعنيني  العالقة  أصحاب  نظر 
ا الدرس الثاين فهو  تلك من األمور الحاسمة يف إنجاح التدخل. أمَّ
تسعى  أن  الحكومية  غري  واملنظامت  اإلنسانية  الهيئات  أنَّه عىل 
الستخدام خرباتها الحالية ومعارفها خاصة من األفراد واملنظامت 
أنَّهم تحدثوا عن مخاوفهم  لو  املضيفة نفسها، حتى  الدولة  من 
لإلسرتاتيجيات  حامسياً  قبوالً  يقدموا  أن  من  بدالً  العملية  إزاء 
املقرتحة، وال ُبدَّ من فهم التحديات التي غالباً ما تكون تحديات 
نقطة  الفهم  ذلك  يكون  أن  من  ُبدَّ  وال  األمد،  وبعيدة  بنيوية 

سبل  لتعزي  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  تدخالت  يف  االنطالق 
كسب الرزق. وثالثاً، يجب عىل األهداف واملؤرشات الرسمية أن 
أبداً  تتحقق  لن  وإال  كانت،  الضمنية ألي خطة  الغايات  تعكس 
أي إمكانات للتقدم. وحده التعلم واالستفادة من هذه الدروس 
تدخالت كسب  يف  نظرهم  ووجهات  الالجئني  أصوات  إدراج  ثم 
ن من بناء إسرتاتيجيات قادرة عىل أن  الرزق هي التي سوف ُتَكِّ

توفر فرص العمل الكريم والدائم لالجئني. 

k.lenner@bath.ac.uk كاتارينا ليرن 
زميلة يف دراسات ما بعد الدكتوراه، جامعة باث 

  www.bath.ac.uk/sps/staff/katharina-lenner/

lewis_turner@soas.ac.uk لويس ترينر 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، مدرسة 

الدراسات الرشقية واإلفريقية، جامعة لندن 
 www.soas.ac.uk/staff/staff102034.php
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