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مقدمة
أتت جائحة فريوس كورونا املستجد وما حملته من تداعيات سياسية واقتصادية واجتامعية يف ظل ظروف اقتصادية
واجتامعية معقدة ومتداخلة كان يعيشها األردن قبل األزمة ،متثّلت بارتفاع معدالت البطالة ،وصولً إىل  19يف
املئة من قوة العمل((( ،ووصول نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل إىل  96.6يف املئة مع نهاية عام
 ،(((2019وضعف ثقة املواطنني بالحكومة والربملان((( ،إضافة إىل ضعف ثقة املستثمرين بالبيئة االستثامرية(((،
هل يف اإلدارة العامة وعدم وضوح يف الرؤى التنموية الحكومية نتيجة العديد من التعقيدات البريوقراطية
وتر ّ
والتداخالت السياسية .ويُضاف إىل ذلك العبء األمني والجيوسيايس نتيج ً
ة للرصاعات الدائرة يف اإلقليم.
مب ِك ًرا ،يف منتصف آذار /مارس  ،2020إجراءات صحية صارمة لكبح انتشارها
مع انتشار جائحة كورونا عامليًا ،اتّخذ األردن ُ
(((
داخله ،بدأت بإرادة ملكية باملوافقة عىل قرار مجلس الوزراء القايض بتفعيل العمل بقانون الدفاع الذي أعلنت
ول(((؛ ما نجم عنه توقف كامل لعجلة اإلنتاج االقتصادي (جانب العرض) ،وصاحب
ً
الحكومة مبوجبه حظ ًرا
شامل للتج ّ
ذلك مقاربة جديدة لإلدارة العامة مل تكن معهودة يف األردن خالل العقود املاضية ،حيث تدخّلت الحكومة يف
إدارة أدق التفصيالت املعيشية واالقتصادية والعالقات بني الفاعلني االقتصاديني يف املجتمع ،يف ظل توافق
مؤقت للثقة من الفئات املختلفة يف املجتمع (الربملان ،والنقابات
مجتمعي غري مسبوق ،وكان هناك م ْن ٌح
ٌ
تتول الدولة مبؤسساتها كافة تلك املسؤولية.
ّ
املهنية ،ومؤسسات املجتمع املدين) ،نظ ًرا إىل أهمية أن
نجحت اإلجراءات امل ُشدّدة يف كبح انتشار الجائحة ،حيث كان األردن أقل دولة عربية من حيث عدد الحاالت
جل األردن بعد ثالثة شهور من إعالن
جلة (مقارنة بالدول العربية املستقرة التي ال تعاين حروبًا)؛ إذ س ّ
امل ُس ّ
الحظر  1008حاالت ،مبعدل  95حالة لكل مليون مقيم ،و 9حاالت وفاة((( .وعىل الرغم من النجاح يف إدارة
رسة املتوافرة يف املستشفيات األردنية ،حيث يوجد  1.4رسير
الجانب الصحي من األزمة ،ومن قلّة عدد األ ّ
لكل  1000مواطن يف األردن ،وهو أقل من املعدل العاملي((( ،إضافة إىل تع ّرض سكان األردن للخطر نتيجة
ارتفاع معدالت التدخني بني األردنيني مقارنة باملجتمعات األخرى – الثانية يف العامل((( – ونتيجة ارتفاع معدالت
هم فوق سن الخمسني( ،((1فإن التحديات
من ُ
مرىض السكري أيضً ا ،حيث يعانيه  52يف املئة من األردنيني م ّ
االقتصادية برزت إىل الواجهة ،وكانت الحكومة قد تعاملت معها من خالل مجموعة من القرارات واألوامر
الصادرة مبوجب قانون الدفاع.

1

دائرة اإلحصاءات العامة األردنية" ،مسح العاملة والبطالة  ،"2019شوهد يف  ،2020/1/15يفhttps://bit.ly/3gqnqcW :

اململكة األردنية الهاشمية ،وزارة املالية ،مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية ،نرشة مالية الحكومة العامة ،مج  ،22العدد ( 3نيسان /أبريل ،)2020
2
شوهد يف  ،2020/6/25يفhttps://bit.ly/3a4PNvK :
Laith Al-Ajlouni, "Could COVID-19 push Jordan to the edge?" Middle East Institute, 30/3/2020, accessed on 18/8/2020, at: https://bit.ly/3j5Glf5
4

3

"مسح ثقة املستثمرين يف األردن :الجولة السادسة" ،منتدى االسرتاتيجيات األردين (شباط /فرباير  ،)2020شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/3kWwaLF :

"إرادة ملكية باملوافقة عىل قرار مجلس الوزراء بإعالن العمل بقانون الدفاع" ،موقع امللك عبد الله الثاين ،2020/3/17 ،شوهد يف  ،2020/8/18يف:
5
https://bit.ly/306Ilfj
6

"بدء حظر التجول يف األردن ..وإطالق صافرات اإلنذار" ،رؤيا اإلخباري ،2020/3/21 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/3h89zJJ :
"Coronavirus (Covid-19): Jordan," Google News, accessed on 1/7/2020, at: https://bit.ly/3iRslFz

7

8
Allison Spencer Hartnett, Ezzeldeen al-Natour & Laith Al-Ajlouni, "Drastic Measures: Coercive Enforcement and Economic Effects of Pandemic
Suppression in Jordan," in: The COVID-19 Pandemic in the Middle East and North Africa, POMEPS Studies 39 (New York: Middle East Political Science, 2020),
accessed on 18/8/2020, at: https://bit.ly/3158qwF
"األردن الثاين عامليًا بالتدخني :املنظمة تؤكد أن نسبة املدخنني يف األردن من األعىل عامليًا واألوىل بني الذكور باملنطقة" ،الغد ،2019/1/20 ،شوهد يف
9
 ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/2Dxt4wv :
" 10سياسات التعاطي مع كورونا يف األردن :البدائل والخطوات املستقبلية" ،ورقة سياسات ،منتدى االسرتاتيجيات األردين (آذار /مارس  ،)2020شوهد يف
 ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/3h7IpTc :

4

الاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايولوألاو ةلودلا رود فيرعت ةداعإ  دجتسملا انوروك سوريفو ندرألا

كان أول هذه القرارات ،أمر دفاع يقيض بتأسيس صندوق لجمع التربعات من القطاع الخاص ملصلحة وزارة الصحة،
إضافة إىل فتح حساب يف البنك املركزي بهدف جمع التربعات لعامل املياومة والقطاع غري الرسمي الذين
توقّف دخلهم نتيجة حظر التجول( .((1وتال ذلك مجموعة من أوامر الدفاع التي نظمت مسائل التقايض والقضايا
العاملية واألجور والتعليم املدريس والجامعي .وراعت هذه اإلجراءات تسلسل أولويات إدارة األزمة ،حيث
ركّزت يف البداية عىل الجانب الصحي ،ومن ثم انتقلت إىل جانب تنظيم سوق العمل وآليات مامرسة األعامل
يف القطاع الخاص ،ومن ثم بدأت يف تنظيم إعادة الفتح التدريجي للقطاعات بعد احتواء األزمة الصحية.
الجدول ()1
تسلسل أوامر الدفاع التي صدرت عن الحكومة األردنية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا
املوضوع

رقم أمر الدفاع

التاريخ

1

 19آذار /مارس 2020

تعطيل بعض أحكام قانون الضامن االجتامعي

2

 20آذار /مارس 2020

حظر تنقل األشخاص وتجوالهم يف جميع مناطق اململكة

3

 26آذار /مارس 2020

4

 31آذار /مارس 2020

مة وطن"
إنشاء صندوق ملكافحة وباء كورونا ،أُطلق عليه اسم "صندوق ه ّ

5

 31آذار /مارس 2020

وقف العمل بأحكام قانون الرشكات

6

 8نيسان /أبريل 2020

تعطيل العمل ببعض مواد قانون العمل بهدف حامية حقوق العامل

7

 15نيسان /أبريل 2020

8

 15نيسان /أبريل 2020

9

 16نيسان /أبريل 2020

10

 3أيار /مايو 2020

11

 3أيار /مايو 2020

12

 20أيار /مايو 2020

فرض غرامات مالية ،وعقوبات تصل إىل الحبس ،إضافة إىل حجز املركبات،
ّ
محال مخالفي تعليامت حظر التجول
وإغالق

تنظيم التعليم املدريس والجامعي والتدريب املهني عن بُعد ،وآليات تقييم
الطالب

إجراءات لحامية الصحة العامة ،وللح ّد من انتشار عدوى فريوس كورونا

املستجد

تنظيم دفع األجور يف القطاع الخاص وتقليصها بحسب مستوى ترضر
املنشآت االقتصادية

متديد املدّة املق ّررة لتقديم إقرارات رضيبة الدخل ،واملدّة املتعلّقة بوجوب

املحصلة لدائرة رضيبة الدخل واملبيعات
توريد الرضيبة املقتطعة
ّ

رصح لها بالعمل ،باتّباع أقىص درجات الحيطة والحذر،
إلزام أصحاب املنشآت امل ّ
تفش الوباء
وااللتزام بسبل الوقاية ض ّد
ّ

تعديل العقوبة الواردة يف أمر الدفاع رقم  3الذي ينص عىل حظر تجول

األشخاص والبالغات الواردة مبقتضاه لتُصبح العقوبة غرام ً
ة ال تقل عن 100
دينار ،وال تزيد عىل  500دينار

املصدر :عالء الدين الطويل" ،تعرف عىل أوامر الدفاع التي أصدرتها حكومة الرزاز منذ بدء أزمة كورونا" ،رؤيا اإلخباري ،2020/6/11 ،شوهد يف
 ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/32i03O0 :؛
Allison Spencer Hartnett, Ezzeldeen al-Natour & Laith Al-Ajlouni, "Drastic Measures: Coercive Enforcement and Economic Effects
of Pandemic Suppression in Jordan," in: The COVID-19 Pandemic in the Middle East and North Africa, POMEPS Studies 39 (New York:
Middle East Political Science, 2020), accessed on 28/5/2020, at: https://bit.ly/3158qwF

11

"األردن يصدر أمر الدفاع  4للتعامل مع تداعيات كورونا" ،الرشق األوسط ،2020/3/31 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/349UOCz :

5
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مبك ًرا يف التعامل مع األزمة كان البنك املركزي الذي ات ّخذ قرارات عدة ،هدفت
ومن املؤسسات التي بدأت ُ
إىل الحفاظ عىل الثقة باالقتصاد من خالل تعزيز السيولة يف السوق وتقديم تسهيالت منخفضة التكلفة
التمويلية إىل القطاع الخاص لضامن قدرته عىل استدامة أعامله بعد األزمة .ومن هذه اإلجراءات قرار خفض
االحتياطي اإللزامي لودائع البنوك من  7يف املئة إىل  5يف املئة ،وتأجيل أقساط القروض عىل املواطنني
والرشكات املترضرة وخفض سعر الفائدة(.((1
تسعى هذه الدراسة إىل تحليل استجابة األردن ألزمة كورونا وتداعياتها االقتصادية واالجتامعية والسياسية،
نتيجة اإلجراءات الداخلية والعوامل الخارجية املؤثرة .ويف الواقع ،بسبب ِ
ص فرتة التحليل ،ال ميكن الوصول
ق َ
إىل نتائج حاسمة لتقويم آثار األزمة ،نتيجة لعدد من امل ُحدّدات البحثية التي تتمثل يف عدم توافر بيانات
رسمية كافية متثل فرتة أزمة كورونا ،إضافة إىل حالة عدم الوضوح املرتبطة بطبيعة األزمة ،لكن ميكن قراءة
االتجاهات العامة لألزمة وكيف ساهمت يف تعميق أزمات هيكلية موجودة قبل األزمة الحالية الناجمة عن
و متباطئ وبطالة مرتفعة.
الجائحة ،متثلت يف معدالت من ّ

أول :التداعيات االقتصادية
ً
أدّت الجائحة العاملية إىل إحداث تداعيات اقتصادية سلبية عىل االقتصاد األردين ،ثنائية األبعاد :البعد األول
خارجي التأثري نتيجة توقف حركة املطارات والتجارة العاملية واضطراب سالسل اإلنتاج العاملية وتراجع الطلب
العاملي عىل السلع والخدمات .أما البعد الثاين فكان نتيجة لآلثار االقتصادية الناجمة عن اإلجراءات الحكومية
الحتواء انتشار الجائحة .فمع إعالن حظر كامل امتد نحو ثالثة شهور ،توقفت عجلة اإلنتاج بالكامل يف األردن
حبَها توقف جانب الطلب يف االقتصاد نتيجة أمرين أساسيني :األول ،حظر التجول،
(جانب العرض االقتصادي) ،وصا َ
ما أوقف حركة الرشاء يف السوق ،والثاين ،تراجع التدفقات النقدية عىل نحو جوهري للقطاع الخاص وعامل
املياومة والقطاع غري الرسمي ،ما قاد إىل تراجع القدرة الرشائية لرشيحة واسعة من املجتمع األردين،
إضافة إىل تراجع قدرة القطاع الخاص عىل رشاء مدخالت اإلنتاج ودفع الرواتب واملصاريف الثابتة.
جاءت االستجابة االقتصادية يف ثالثة محاور رئيسة ،شملت السياسة املالية والنقدية وسياسة العمل
والسياسة االستثامرية ،ومتثل الهدف الرئيس لتلك السياسات يف الحفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل من
جهة ،وتج ّنب ما أمكن خروج رشكات عاملة من السوق ،وما يرتتب عىل ذلك ،من جهة أخرى.
قاد كل ما سبق إىل آثار متعددة يف االقتصاد الكيل واملالية العامة وسوق العمل ،حيث توقع صندوق النقد
الدويل أن ينكمش حجم الناتج املحيل اإلجاميل يف األردن يف نهاية عام  ،2020بنسبة  -3.7يف املئة(،((1
كام أشار تقرير التنبؤات االقتصادية لألردن ،الصادر عن وحدة املعلومات االقتصادية يف مجلة اإليكونوميست،
إىل انكامش االقتصاد األردين بنسبة  -5يف املئة ،وتوقع التقرير نفسه ارتفاع معدالت البطالة لتصل إىل ما
نسبته  25يف املئة من قوة العمل( .((1وبغض النظر عن التباين يف التقديرات ،من املؤرشات األولية التي
تظهرها البيانات الرسمية املنشورة ،ميكن توقع أن تكون تأثريات جائحة كورونا يف مستوى النمو ،سلبي ً
ة
صعد عدة ،يف مقدمها املالية العامة واملديونية ،وسوق
خالل العام ،ما سيرتتب عليه تداعيات سلبية عىل ُ
العمل والبطالة أيضً ا ،وال سيام يف القطاع الخاص غري املنظم يف املقام األول ،واملنظم يف املقام الثاين.
12

"املركزي األردين يسمح بجدولة القروض وتأجيل األقساط بسبب كورونا" ،العريب الجديد ،2020/3/15 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/3awl6A0 :

13

ينظر:

International Monetary Fund, "Jordan," accessed on 29/6/2020, at: https://bit.ly/3iRBY7m
"Country Forecast: Jordan," The Economist Intelligence Unit (June 2020), accessed on 18/8/2020, at: https://bit.ly/31rlJrG
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الاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايولوألاو ةلودلا رود فيرعت ةداعإ  دجتسملا انوروك سوريفو ندرألا

شكل يظهر التغري يف اإليرادات العامة يف الثلث األول من عام 2020
مقارنة بالثلث األول من عام ( 2019مليون دينار أردين)

اﳌﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ /ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 2020

اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

اﻹﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻹﻳﺮادات اﳌﺤﻠﻴﺔ

إﺟﺎﻤﱄ اﻹرادات
واﳌﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ /ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 2019

املصدر :اململكة األردنية الهاشمية ،وزارة املالية ،مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية ،نرشة مالية الحكومة العامة ،مج ،22
العدد ( 4أيار /مايو  ،)2020شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/2DK9DAw :

عىل صعيد املالية العامة ،زادت جائحة كورونا األعباء املالية عىل املوازنة العامة لألردن ،وذلك نتيجة زيادة
األعباء املالية عىل الحكومة لدعم القطاع الصحي ،إضافة إىل تراجع اإليرادات املحلية نتيجة توقف الطلب يف
السوق ،حيث كان من املتوقع أن تتفاقم مسألة تراجع اإليرادات الرضيبية نتيجة تراجع الطلب والحركة التجارية
يف السوق ،التي يفاقمها عدد من االختالالت البنيوية يف املالية العامة املتمثلة يف االعتامدية الكبرية
عىل الرضيبة العامة عىل السلع والخدمات التي متثل نحو  68.5يف املئة من إجاميل اإليرادات الرضيبية(،((1
كام تعاين املالية العامة ضعفًا يف كفاءة التحصيل ،نتيجة حاالت الته ّرب والتجنب الرضيبيَّني .وتشري بيانات
الثلث األول من عام  ،2020الصادرة عن وزارة املالية ،إىل انخفاض اإليرادات املحلية إىل  1.91مليار دينار أردين
يف نهاية الثلث األول من عام  ،2020يف مقابل  2.48مليار يف نهاية الثلث األول من عام  .2019ويعود ذلك
عىل نحو رئيس إىل انخفاض ما تم تحصيله من إيرادات رضيبة بيع العقار بنسبة  65.3يف املئة( ،((1ويعود هذا
االنخفاض إىل توقف عمليات بيع العقارات ورشائها يف األردن ،نتيجة الحظر الشامل الذي أعلنته الحكومة
خالل أزمة كورونا ،كام من املتوقع أن ترتاجع بقية اإليرادات خالل العام الحايل ( )2020والعام املقبل نتيجة
تراجع السيولة النقدية وحالة عدم التأكد يف السوق.
ونظ ًرا إىل تراجع اإليرادات الحكومية وزيادة األعباء عليها خالل األزمة ،لن يكون أمام الحكومة خيا ٌر سوى
متويل العجز املتزايد من خالل االستدانة ،حيث تشري مناذج التنبؤات الرقمية لوحدة املعلومات االقتصادية
التابعة ملجلة اإليكونوميست إىل وصول عجز املوازنة العامة يف األردن خالل عام  2020إىل ما نسبته 13.4
يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،وهذا سيؤدي إىل وصول معدل الدين العام نسب ً
ة إىل الناتج املحيل
اإلجاميل ،إىل  114.7يف املئة يف عام  ،2020و 123.3يف املئة يف عام  .((1(2021وت ُع ّد هذه الزيادة ناتجة
"قانون رضيبة الدخل املعدل (أيلول )2018/يف سياق السياسة املالية يف األردن" ،منتدى االسرتاتيجيات األردين (أيلول /سبتمرب  ،)2018شوهد يف
15
 ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/3gQD0PR :
 16اململكة األردنية الهاشمية ،وزارة املالية ،مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية ،نرشة مالية الحكومة العامة ،مج  ،22العدد ( 4أيار /مايو  ،)2020شوهد
يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/2DK9DAw :
""Country Forecast: Jordan.
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من لجوء الحكومة إىل عدد من أدوات الدين لسد ارتفاع العجز الناجم عن األزمة ،حيث أصدرت الحكومة سندات

يورو بوند يف األسواق الدولية بقيمة  1.75مليار دوالر أمرييك( ،((1إضافة إىل حصول األردن عىل مساعدات

فضل عن حصول
ً
طارئة للتجاوب مع أزمة كورونا من صندوق النقد الدويل بقيمة  396مليون دوالر أمرييك(،((1

الحكومة عىل قرض بقيمة  1.2مليار دوالر من البنك الدويل( .((2وتشري هذه األرقام إىل احتاملية ارتفاع نفقات

خدمة الدين عىل األردن ،التي متثّل عبئًا عىل املالية العامة للحكومة ،ما يُقلّل قدرة الحكومة عىل اإلنفاق

التنموي ،وهذا قد يُفاقم تباطؤ النمو االقتصادي وضعف جودة الخدمات العامة.

عىل صعيد سوق العمل ،من املتوقع أن ترتفع معدّالت البطالة يف األردن إىل نحو  25يف املئة من قوة

العمل( ((2مقارنة بنسبة  19يف املئة يف نهاية عام  ،((2(2019وذلك نتيجة ألسباب عدة ،ميكن تقسيمها إىل
عوامل داخلية وأخرى خارجية ،عىل النحو اآليت.

 .1العوامل الداخلية
•انكامش االقتصاد األردين خالل عام  ،2020وانخفاض معدّالت النمو يف السنوات الالحقة.
•تراجع الطلب عىل السلع والخدمات يف السوق األردنية ،ومن ثم تراجع السيولة يف القطاع الخاص
ولجوء رشيحة من املؤسسات العاملة يف القطاع الخاص إىل ترسيح عدد من املوظفني وفقدان

القدرة عىل إيجاد فرص عمل جديدة.

•تأثر املؤسسات الصغرية واملتوسطة من جراء األزمة وإفالس بعضها ،وتعترب هذه املؤسسات امل ُشغّل
الرئيس لألردنيني ،حيث تستوعب نحو  60يف املئة من العاملة األردنية(.((2

•وجود مشكالت هيكلية يف سوق العمل قبل أزمة كورونا ،تتعلق مبهارات األردنيني ومحدودية فرص
العمل التي يولّدها االقتصاد ،إضافة إىل وجود عدد كبري من العاملة الوافدة يف األردن.

 .2العوامل الخارجية
•انكامش االقتصاد العاملي وتراجع معدالت النمو االقتصادي يف الدول املشغلة للعاملة األردنية
جح
املغرتبة ،وال سيام يف دول الخليج العريب التي عانت تراجع أسعار النفط خالل األزمة ،وهذا ما يُر ّ

فقدان املزيد من األردنيني فرص عملهم يف الخارج ،ومن ثم عودتهم إىل األردن للبحث عن عمل ،ما

يفاقم معدالت البطالة.

ول الرقمي عامل ًيا ويف األردن ،وتب ّني تطبيقات الذكاء االصطناعي وتقنيات
•ترسيع الجائحة عمليات التح ّ
جح
الثورة الصناعية الرابعة ،ما سيقود إىل زيادة البطالة الهيكلية يف العامل واألردن ،حيث من املر ّ

18 "Jordan Raises USD1.75bn through Dual-Tranche Bond Sale as Economic Reopening Continues," Bonds & Loans, 1/7/2020, accessed on 18/8/2020, at:
https://bit.ly/3fyOCpC
"19 International Monetary Fund, "IMF Executive Board Approves US$ 396 Million in Emergency Assistance to Jordan to Address the COVID-19 Pandemic,
21/5/2020, accessed on 18/8/2020, at: https://bit.ly/3gKvE0Q
20

" 2.79مليار دينار سندات وأذونات خزينة يف النصف األول" ،الغد ،2020/7/1 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/2CcKBcW :

21

املرجع نفسه.

22

دائرة اإلحصاءات العامة األردنية" ،مسح العاملة والبطالة ."2019

23

رانيا الرصايرة" ،املشاريع الصغرية واملتوسطة تستوعب  60%من العامل" ،الغد ،2019/10/12 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/349MLFO :
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تقليص الطلب عىل العاملة ،إضافة إىل الحاجة إىل العاملة الكتساب مهارات عمل جديدة تُ كّنهم من
مواكبة متطلّبات السوق للحصول عىل فرص عمل.
وعىل صعيد السياسات النقدية ،من املتوقع أن يتأثر ميزان املدفوعات يف األردن سل ًبا نتيجة األزمة ،ومن

العوامل التي قد تساهم يف مفاقمة عجز ميزان املدفوعات :تراجع تحويالت املغرتبني األردنيني نتيجة
األزمة ،واحتاملية خسارة جزء من العاملة األردنية وظائفها يف الخارج ،كام سيتأثر ميزان املدفوعات سلبًا

نتيجة توقف صادرات خدمات السياحة ،حيث مثّل اإلنفاق السياحي يف األردن نحو  5.6مليارات دوالر يف عام
أخريا ،سيؤدي تراجع الطلب العاملي إىل تراجع يف
رئيسا للعملة األجنبية يف األردن.
 ،((2(2019ويُع ّد مصد ًرا
ً
ً
الطلب عىل صادرات الخدمات األردنية ،إضافة إىل احتاملية تراجع الطلب عىل الصادرات األردنية من السلع
بدل من سياسات
ً
والخدمات نتيجة جنوح الدول حول العامل إىل سياسات ت ُع ّزز منعة أمن سالسل إنتاجها،
بديل من االسترياد من الخارج.
ً
الكفاءة ،ما يقتيض االنتقال إىل االعتامد عىل اإلنتاج املحيل عىل نحو أكرب

ثان ًيا :التداعيات االجتامعية والسياسية
نتيج ً
ة لتوقف النشاط االقتصادي يف األردن وتعذّر تقديم الخدمات االقتصادية املختلفة من الفاعلني
ومؤسسات بسبب حظر التجول الشامل ،تأثرت العديد من الفئات التي تُ ثّل
مل
االقتصاديني املختلفني من ُ
ع ّ
ّ
رشيحة واسعة من املجتمع األردين بتداعيات فريوس كورونا ،وكانت هذه الرشائح ذات الدخل املتدين
مل املياومة
رث تأث ّ ًرا بتداعيات الجائحة؛ فكان ُ
ع ّ
التي عانت ضعف السياسات التنموية عىل مدى عقود األك َ

والعاملون يف القطاع غري الرسمي هم األكرث تأث ّ ًرا عىل نحو رئيس ،وتتّسم هذه الفئات من املجتمع بعدم

م
شمولها يف الضامن االجتامعي وبرامج الحامية االجتامعية ،إضافة إىل عدم متتّعها بتأمني صحي ،ومن ث ّ
عدم وجود أي نوع من الحامية االجتامعية ،كذلك تعتاش هذه الفئات عىل دخلها اليومي ،لذا فإنها ال متلك
مدّخرات تُ كّنها من الحصول عىل حاجاتها اليومية يف ظل توقف العمل .وسعت الحكومة خالل أزمة
أي ُ
كورونا إلجبار العديد من هذه الفئات عىل االنضامم إىل مؤسسة الضامن االجتامعي يك تتمكّن من االستفادة
من بعض الربامج واملساعدات االجتامعية التي أخذت صفة مؤقتة .وستقرر قدرة هذه الفئة عىل التعايش مع
تداعيات كورونا العدي َد من السياسات الالحقة؛ إذ إن من شأن استمرار األزمة االقتصادية ترتيب تبعات سياسية
واجتامعية.
تال تلك الفئة موظفو القطاع الخاص الرسمي الذين قُلّصت رواتبهم بنسب تراوح بني  30و 50يف املئة .أما
العاملون يف القطاع العام ومتقاعدوه فكانوا األقل تأث ّ ًرا باألزمة نتيجة استمرار الحكومة بدفع رواتبهم.

ويف هذا السياق ،فإن الرشيحة األكرث تأث ّ ًرا كانت متثّل أغلبية املشتغلني يف األردن؛ إذ يشري مسح العاملة
والبطالة الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة ،إىل أن القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغري الرسمي يضم 61.7

يف املئة من املشتغلني يف األردن( ،((2كام هو موضح يف الجدول (.)2
24 Osama Al Sharif, "Under Nationwide Curfew, Jordanians Now Ponder Economic Cost of Coronavirus," Al-monitor, 23/3/2020, accessed on 18/8/2020,
at: https://bit.ly/2XDxjxF
25
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الجدول ()2
ما يف عام  2019بحسب القطاع
التوزيع النسبي للمشتغلني األردنيني فوق سن  15عا ً
القطاع

النسبة املئوية

القطاع العام

24.3

القطاع الخاص

61.7

هيئات دولية

1.4

العمل يف املنزل

0.4

صاحب عمل مع وجود مستخدمني معتادين

3.1

يعمل لحسابه من دون وجود مستخدمني معتادين

7.8

متدرب مدفوع األجر

0.0

مشاركة أحد أفراد األرسة العاملة

1.4

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة األردنية" ،جداول االستخدام :السلسلة الزمنية لعام  2000وما بعد" ،شوهد يف  ،2020/7/15يف:
https://bit.ly/3gF0MhZ

ترتبت اآلثار عىل نحو رئيس عىل الفئات املذكورة ،إما بفقدان العمل ،وإما بفقدان الدخل أو تقلّصه ،وهذا
يعني ترتيب املزيد من األعباء عىل األرس األردنية التي كانت تعاين أعبا ًء والتزامات مالية كبرية قبل األزمة،
حيث يُشري "مسح نفقات ودخل األرسة  "2018-2017الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة ،إىل أن  45.6يف املئة
من األرس األردنية ملتزمة بقروض للبنوك( ،((2حيث تقرتض  29.2يف املئة من هذه األرس ،إما لسداد مصاريف
طارئة ،وإما لسد الحاجات األساسية ،ويُضاف إىل ذلك التزام األرس األردنية بنحو  61يف املئة من دخلها الثابت
اللتزامات املسكن والغذاء ،حيث تُنفق األرس األردنية  35.4يف املئة من دخلها عىل الحاجات الغذائية ،و25.4
يف املئة عىل التزامات املسكن واملياه والكهرباء(((2؛ وهذا قد يساهم يف انزالق املزيد من األرس إىل ما
دون خط الفقر ،وعدم متكّنها من الحفاظ عىل مستوى معيشتها ،ما يُقلّل فرص هذه األرس من الحصول عىل
فرص تعليم أفضل ،ومن ثم الدخول يف دوامة طويلة من قلة اإلمكانات.
يضاف إىل كل ذلك ارتفاع درجة الاليقني وانعدام القدرة عىل التنبؤ باملستقبل ،ومن شأن هذا السلوك تعزيز
امليل نحو االنتظار وتأجيل القرارات االستهالكية غري الرضورية واالستثامرية ،ما يعني الدخول يف دورة من
التباطؤ االقتصادي من شأنها تعزيز الرتاجع الحاصل ،وهذا يتطلّب قرارات تحفيزية من الحكومة ،مثل اللجوء
إىل سياسة مالية توسعية .لكن ظروف املالية العامة ال تساعد يف اتخاذ قرارات يف هذا االتجاه.
سياس ًيا ،من املتوقع أن تحمل جائحة كورونا العديد من اآلثار السياسية التي سوف تنعكس عىل املشهد
األردين ،وتتمثل هذه اآلثار بثالثة عناوين رئيسة :أولها طبيعة العالقة بني مؤسسات الدولة ،وثانيها العالقة
بني الدولة واملواطنني ،وثالثها مرتبط بحجم دور الدولة يف الحياة العامة والتفاعالت االجتامعية واالقتصادية.
أولً  ،بالنسبة إىل العالقة بني مؤسسات الدولة ،تعاملت الدولة األردنية مع جائحة كورونا من خالل ات ّباع مقاربة
أمنية نابعة عن قرار سيايس متثل يف تفعيل قانون الدفاع ،ونجم عن ذلك أسلوب جديد يف إدارة الدولة مل
" 26جدول  :8-2النسبة املئوية لألرس األردنية امللتزمة بقرض حسب الغرض من االقرتاض واملحافظة والحرض والريف ( ،")%يف :دائرة اإلحصاءات العامة األردنية،
"مسح نفقات ودخل األرسة  ،"2018-2017شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/31oUpc8 :
27
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يكن معهودًا يف السنوات األخرية ،واعتمد هذا األسلوب عىل عنرصين أساسيني :أولهام ،تفعيل دور األجهزة
األمنية والقوات املسلّحة يف تنفيذ أوامر الدفاع والقرارات الحكومية إلدارة األزمة ،حيث كان دورها بارزًا يف
املشهد العام خالل األزمة ،من خالل التموقع غري املسبوق يف الشوارع بني املدنيني ،إضافة إىل دور كبري
يف إدارة األزمة من خالل إدارة خلية األزمة التي يُديرها مسؤول يف القوات املسلحة .وثانيها ،مركزية القرار
امتثال ملا تُ ليه
ً
الحكومي ومحاوالت مامرسة الوالية العامة من الحكومة ،حيث أبدت مؤسسات الدولة كافة
يارس صالحياته بوصفه وزي ًرا
الحكومة من قرارات صادرة عن رئيس الحكومة ،حيث كان أول رئيس حكومة ُ
للدفاع خالل السنوات العرشين األخرية.
تشري هذه اآللية التي اتبعت يف أزمة كورونا إىل احتامل حدوث تغريات يف التفاعالت بني مؤسسات الدولة
األردنية ،حيث أظهرت األزمة فاعلية مركزية القرارات يف تعزيز الثقة الشعبية بكفاءة اإلدارة الحكومية؛ إذ
ارتفعت الثقة الشعبية بالحكومة الحالية إىل  72يف املئة بحسب استطالع لع ّينة وطنية أجراه مركز الدراسات
االسرتاتيجية يف الجامعة األردنية يف حزيران /يونيو  ،2020بينام مل تتجاوز معدّالت الثقة بالحكومة نسبة 39
يف املئة يف مسح أُجري يف ترشين الثاين /نوفمرب  .((2(2019وليس من الواضح عىل املدى البعيد ما إذا
كان هذا النجاح املرتبط بإدارة أزمة كورونا سيُع ّزز نزوع الحكومات القادمة إىل تعزيز دورها املركزي يف اتخاذ
مشت خالل أزمة كورونا ،مثل الربملان الذي مل ينعقد خالل
القرار وتهميش دور مؤسسات أخرى كانت قد ُ
ه ّ
فرتة األزمة ،أو مجالس املحافظات (الالمركزية).
ة وسهول ً
منح قانون الدفاع أيضً ا مرون ً
عرِف عنها املعارضة
ة يف اتخاذ القرار وسط نوع من التقبّل يف أوساط ُ
إل أن ذلك الدعم
خصوصا يف بدايات األزمةّ ،
الشديدة ،سواء بعض األحزاب السياسية أم النقابات املهنية،
ً
بدأ يف الرتاجع مع مرور الوقت والشعور بأن الدولة تساهلت يف الشق االقتصادي ،يف مقابل التشدد يف
امللف الصحي ،فارتفعت املعاناة يف مؤسسات القطاع الخاص األكرث تأث ًرا .واستغلت الحكومة هذه املرونة
عىل نحو جيد ،ما قد يكون أحد أهم أسباب تعزيز الثقة الشعبية بها ،حيث اتخذت قرارات مبارشة ،ويف األوقات
املناسبة إجاملً  ،كام مكّنها قانون الدفاع من الرتاجع عن بعض القرارات التي واجهت بعض االعرتاضات ،أو مل
حا عندما عدّلت الحكومة أمر الدفاع رقم  ،6بعد اعرتاض أصحاب
وة ،وكان ذلك واض ً
ت ُحقق املنفعة العامة املرج ّ
(((2
العمل عليه ،ليوائم بني مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل  .إضافة إىل ما سبق ،تع ّززت الثقة الشعبية
بالحكومة بفضل قدرتها عىل رفع كفاءة تواصلها اإلعالمي مع الرأي العام ،حيث اعتادت عقد مؤمتر صحفي
يوم ًيا ،ت ُعلن فيه قراراتها كلها ،وت ُجيب فيه عن االستفسارات العامة كلها ،كام عمدت إىل التواصل مع األطراف
م ِ
رضية لألطراف كلها
ذات العالقة املختلفة يف القطاعات املختلفة لسامع آرائهم ،ما مكّنها من اتخاذ قرارات ُ
إىل حد مقبول.
ثانيًا ،بالنسبة إىل العالقة بني الدولة واملواطنني ،تب ّنت الدولة األردنية تاريخيًا عقدًا اجتامعيًا رعويًا باهظ
التكلفة ،يعتمد عىل تقديم اإلعفاءات الرضيبية ودعم السلع وتقديم اإلعفاءات الطبية والوظائف يف القطاع
العام ،يف مقابل مشاركة سياسية متواضعة ،واعتمدت أيضً ا ،يف متويل هذا العقد االجتامعي ،عىل املنح
واملساعدات الخارجية( .((3ومع الرتاجع يف بند املساعدات واملنح خالل السنوات األخرية والزيادة الكبرية
يف عدد السكان ،ما عادت الدولة قادرة عىل استدامة هذا العقد ،نتيجة تراجع موارد الدولة املالية وارتفاع
28 "New Poll: Jordanians Remain Frustrated with the Economy and Government," International Republican Institute (IRI), 31/3/2020, accessed on
18/8/2020, at: https://bit.ly/2C4EJSV
" 29الرزاز يُعدّل أمر الدفاع  ..6ويُجيز االتفاق عىل تخفيض أجور العاملني يف القطاعات املترضرة" ،رؤيا اإلخباري ،2020/5/31 ،شوهد يف  ،2020/8/18يف:
https://bit.ly/2DHArBm
30 Laith Fakhri Al-Ajlouni & Allison Spencer Hartnett, "Making the Economy Political in Jordan's Tax Revolts," Middle East Research and Information
Project, 24/2/2019, accessed on 18/8/2020, at: https://bit.ly/3kXztls
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نسبة املديونية إىل الناتج املحيل .ومع أزمة كورونا ،باتت هذه القدرة محدودة عىل نحو أكرب نتيجة ضيق
الح ّيز املايل للحكومة ،ونظ ًرا إىل ترتب املزيد من االلتزامات عليها وتعاظم احتاملية زيادة التزامات عبء
الدين خالل السنوات القادمة ،ما سيُضعف قدرتها عىل استدامة اإلنفاق عىل املنافع االجتامعية (صحة،
وتعليم ،ومعونة وطنية ،ودعم سلع) .وقد يولّد هذا االنخفاض الذي يوصف باإلنفاق االجتامعي ،مصحوبًا
بتزايد معدّالت البطالة وتراجع األوضاع املعيشية للمواطنني ،املزيد من التوترات بني الحكومات واملواطنني،
إل
ومن ثم سينجم عنه املزيد من املطالبات من املواطنني بتوفري حياة أفضل ،وقد ال يكون املخرج من ذلك ّ
ريا يف قواعد اللعبة السائدة .لكن
بإصالحات سياسية ت ُع ّ
مق مشاركة املواطنني يف صنع القرار ،ما يعني تغي ً
مسبقة تفرتض تطور الحياة السياسية
هذا االنتقال من النموذج الحايل إىل منوذج جديد ،يحتاج إىل رشوط ُ
مقبول من األحزاب التي متارس العمل السيايس ،وهذا غري متوافر حاليًا ،عىل الرغم من الدعوات
ً
وعددًا
(((3
املتكررة إىل ذلك عىل أكرث من صعيد  ،مبا يف ذلك امللك عبد الله الثاين الذي أشار إىل ذلك رصاحة يف
عدد من األوراق النقاشية التي نرشها( ،((3لكن ،كانت االستجابة لتلك األوراق وترجمة مضمونها محدودة ،ومل
ريا
يشهد األردن تطو ًرا يُذكر يف العملية السياسية ،بل شهدت الثقة باملؤسسة الربملانية املنتخبة تراج ً
عا كب ً
خالل السنوات املاضية ،بسبب انعدام قدرته عىل مامرسة العمل السيايس املنظم ،باستثناء حزب جبهة
العمل اإلسالمي .لذلك ،يُعترب سيناريو االنتقال السيايس السلس ،يف ظل ضعف األحزاب السياسية األردنية
وتصاعد القوى الشعبوية التي ال متتلك الخربة السياسية وخربة صنع القرار من داخل املؤسسات الدستورية،
ضئيل .أما السيناريو اآلخر ،فيتمثل يف االستمرار
ً
خصوصا يف ما يتعلّق يف السياسات االقتصادية واالجتامعية،
ً
يف السياسات واألدوات الحالية لبعض الوقت ،عىل أمل تحسن الظروف االقتصادية ،وهو سيناريو ال تسنده
املعطيات السائدة يف ظل انشغال الدول مبلفّاتها الداخلية .والبديل املعقول الثالث هو تعزيز الحاكمية
ربر الرتكيز خالل الفرتة
الجيدة والقبول مبرحلة انتقالية تُ ّ
هد النفراجة سياسية ضمن إطار زمني .ولعل هذا ما يُ ّ
ويكن رصد ذلك يف
األخرية عىل محاربة الفساد والته ّرب الرضيبي وتعزيز دور بعض املؤسسات الرقابية،
ُ
ترصيحات متتابعة من رئيس الوزراء عمر الرزاز وبعض الحمالت الرضيبية غري املسبوقة.
ثالثًا ،بالنسبة إىل دور الدولة يف الحياة العامة ،إذا نظرنا إىل ما طرحناه يف النقطتني األوىل والثانية من
حيث امليل نحو تعزيز مركزية قرار الدولة األردنية ،ومن حيث احتاملية الحاجة إىل استخدام أدوات لكبح أي
احتجاجات يف املستقبل ،إضافة إىل ما شهده األردن خالل أزمة كورونا من انخراط مؤسسات الدولة يف
تفصيالت مل تكن تنخرط فيها يف السابق ،فإن من املتوقع أن يكون هنالك دو ٌر أكرب للدولة يف الحياة العامة
ة خالل األزمة من خالل أوامر الدفاع التي نظّمت دفع
االقتصادية واالجتامعية .وكانت العالمات عىل ذلك بارز ً
األجور بني أصحاب العمل والعامل وقيام الدولة بتنظيم ساعات تحرك الناس خارج بيوتهم وفرض تعليامت
صارمة وتفصيلية للحفاظ عىل التباعد االجتامعي من حيث تنظيم التجمعات العامة والصلوات يف الجوامع
فضل عن تفكري الدولة بتقديم الدعم لقطاعات اقتصادية معيّنة دون أخرى ،والرتكيز عليها،
ً
والكنائس وغريها،
مثل قطاعات الزراعة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا املعلومات .والتساؤل هو هل سيستمر هذا النهج
يف اإلدارة ،وبناء عىل إجابة التساؤل السابق ،ميكن استخالص الطبيعة الجديدة ملؤسسات الدولة ،ويالحظ
عا
يف هذا السياق أن درجة تق ّبل التدخل وإدارة التفصيالت متيزت بالدينامية والتغيري ،فهي غري مستقرة تِب ً
للظروف املستجدة ،فهي من جهة تغوي بعض ص ّناع القرار لالستمرار عىل النهج نفسه ،لكنها من جهة
أخرى ترتب أعباء كبرية ومسؤوليات قد ال ترغب مؤسسات الدولة الحساسة يف أن تتصدى لها ،يف مقابل
رأي عام يعاين ضائقة اقتصادية.
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خامتة
عىل الرغم من الوضوح النسبي لبعض اتجاهات السياسات العامة بعد أزمة كورونا ،ووضوح بعض اآلثار
ُتغيات التي ال ميكن الجزم بها
االقتصادية واالجتامعية والسياسية لألزمة ،فإن هنالك العديد من األمور وامل
ّ
وشح البيانات الرسمية ،وهذا ما يُع ّد من أهم محددات دراسة أزمة
يف الوقت الحايل نتيجة لطبيعة األزمة
ّ
كورونا وتداعياتها ،الذي يجب أن يأخذه الباحثون يف االعتبار .كام ال ميكن إرجاع تداعيات أزمة كورونا ،إجاملً ،
وخصوصا بالنسبة إىل الحالة األردنية ،أن أزمة تداعيات كورونا
وعىل نحو كامل إىل األزمة فحسب ،إمنا األدق،
ً
فاقمت مجموعة من التحديات البنيوية التي كان يعانيها األردن قبل األزمة.
سيعاين االقتصاد األردين تزاي َد معدالت البطالة وارتفا َع معدالت الدين العام ،إضافة إىل آثار عميقة يف قدرة
القطاع الخاص عىل النمو والتوسع خالل العامني القادمني ،ورمبا خروج بعض مؤسسات القطاع الخاص من
رض ًرا من الجائحة ،مثل السياحة وخدمات الرتفيه التي تساهم بنحو
السوق،
ً
خصوصا يف القطاعات األكرث ت ّ
 12يف املئة من الناتج املحيل ،لكن هذا ال يعني عدم وجود فرصة يف أزمة كورونا ،التي تتمثل يف بعض
التغريات العاملية التي ميكن استغاللها ،كام ال يكفي أن ت ُستغَل هذه التغريات العاملية ،إمنا يجب االستمرار
يف اإلصالحات البنيوية التي كانت مطلوبة قبل األزمة لتعزيز منعة االقتصاد األردين وتحفيز النمو املستدام
والشامل فيه.

تتمثل فرص التعايف يف قدرة األردن عىل اآليت:
•إيجاد بيئة استثامرية جاذبة لالستثامرات املهاجرة من الصني واالستثامرات العربية الرامية إىل تعزيز
ول إىل مركز إقليمي للصناعات الغذائية
أمن سالسل اإلنتاج يف اإلقليم ،وقدرة األردن عىل التح ّ
والزراعية والخدمات الرقمية.
•تحفيز النمو االقتصادي من خالل اإلرساع يف تنفيذ مشاريع استثامرية كربى بالرشاكة بني القطاعني
العام والخاص.
•تعزيز قدرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عىل مواكبة التطورات العاملية املرتبطة بالذكاء
االصطناعي وطلب االبتكارات التكنولوجية املرتبطة باملتطلبات الناجمة عن األزمة.
•دعم القطاعات التي أثبتت منعتها خالل األزمة ،مثل القطاع الزراعي وقطاعي الصناعات الدوائية
والصناعات الغذائية ،وتب ّني أساليب تزيد من كفاءتها وإنتاجيتها ،وتعزيز القيمة املضافة فيها ،ومن
ثم تعزيز حجم الصادرات األردنية وزيادة الطلب عليها.
بنا ًء عىل ما سبق ،فإن من املهم أن تعيد الدولة األردنية النظر يف أولوياتها من ناحية سياسية واقتصادية
واجتامعية لتجاوز تداعيات األزمة وتوظيف الدروس املستفادة منها لزيادة منعة األردن يف املستقبل ،كام
ييل:
أول :الجانب االقتصادي
ً
•دراسة هيكل القطاع العام والعمل عىل إعادة هيكلته بهدف "ترشيق" مؤسسات القطاع العام من
خالل إعادة دمج مؤسسات القطاع العام وهيئاته لخفض النفقات والتخلّص من البطالة املقنعة فيه،
وهذا سيُساهم يف تخفيف األعباء عىل املوازنة العامة من حيث املصاريف الجارية ،ومن ثم إيجاد حيّز
مايل لتعزيز اإلنفاق الرأساميل امل ُحفّز للنمو االقتصادي.
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•إعادة النظر يف الترشيعات واإلجراءات الناظمة لسري األعامل يف القطاع الخاص ،بهدف تيسري اإلجراءات
ممكّنة النمو االقتصادي.
وترسيعها ،وإيجاد بيئة تنافسية عاملية جاذبة االستثامرات الخارجية و ُ
•اإلرساع يف اإلصالحات الرضيبية املتمثلة يف مكافحة الته ّرب الرضيبي وزيادة قاعدة دافعي الرضائب
من خالل الح ّد من التهرب الرضيبي وتشجيع مؤسسات القطاع غري الرسمي عىل االنتقال إىل العمل يف
القطاع الرسمي.
ثانيًا :الجانب االجتامعي
•العمل عىل تسهيل إدماج مؤسسات األعامل غري الرسمية يف القطاع الرسمي بهدف تعزيز منعتها
وقُدرتها عىل النمو والتوسع ،إضافة إىل تعزيز قدرة الجهات الرسمية يف الوصول إليها ودعمها يف
أوقات األزمات.
•العمل عىل تقديم حوافز للعاملة غري الرسمية لتشجيعها عىل االشرتاك يف الضامن االجتامعي ،ومن
ثم تعزيز قدرتها عىل الوصول إىل املساعدة يف حاالت التعطل عن العمل يف أوقات األزمات.
•إعادة النظر يف املنظومة التعليمية والخطط الدراسية يف برامج التعليم العايل ،بالتعاون مع
مؤسسات القطاع الخاص ،يك تتمكّن املوارد البرشية األردنية من الحصول عىل املهارات التي يحتاج
إليها القطاع الخاص ،إضافة إىل مهارات العمل املرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة ،لتعزيز تنافسية
العاملة األردنية وخفض معدّالت البطالة الهيكلية.
•تعزيز االستثامرات الرأساملية يف املناطق األشد فق ًرا وتهميشً ا بهدف جذب استثامرات إليها ومنح
فرصا أكرب لالرتقاء االجتامعي .Social Mobility
سكانها
ً
ثالثًا :الجانب السيايس
•العمل عىل إرشاك املزيد من املواطنني يف الحياة السياسية من خالل تعديل قوانني االنتخاب واألحزاب،
هلها
بهدف تعزيز متثيل الفئات ،مثل الشباب ،ومتكني األحزاب السياسية من الفوز مبقاعد نيابية تؤ ّ
مستقبل لتشكيل حكومات برملانية.
ً
•يف سياق النقطة السابقة ،من املهم العمل عىل تشجيع األحزاب السياسية عىل االندماج ،ومن ثم
وصول إىل أحزاب برامجية قادرة عىل متثيل رشيحة أوسع من املواطنني
ً
تقليل عدد األحزاب السياسية،
وتشكيل حكومات بكفاءة.
•تعزيز الشفافية الحكومية ورفع كفاءة اإلعالم الحكومي ،بهدف إيصال رسائل أوضح إىل املواطنني،
ومن ثم تعزيز الثقة الشعبية بالحكومات وتقليل استغالل التيارات الشعبوية األخطاء وإرسال رسائل
مضللة إىل الرأي العام األردين.
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