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ّ

مقدمة
يعود الحراك الشعبي في األردن ،وقد تحول من المطالب السياسية المباشرة إلى المطالب االقتصادية االجتماعية
غير المنفصلة عن السياسة ،وعلى رأسها محاربة ثالوث "الفقر والفساد والبطالة" ،ورفض اتفاقية الغاز مع
إسرائيل .كانت مطالب الحركة االحتجاجية ،خالل الفترة  ،2013-2011تتمحور حول إجراء إصالحات سياسية
مثل تعديل الدستور وقانون انتخاب جديد وإنشاء محكمة دستورية ونقابة معلمين ،والتي جرى تلبية بعضها ،أ ّما

الخطوط العامة للحراك الحالي فهي ذات صبغة اقتصادية اجتماعية .وقد رفعت مسيرات الجمعة  25شباط/
فبراير  ،2017ودعوات االحتجاج األخيرة ،شعارات تطالب بإسقاط حكومة "اإلفقار" ومحاربة الفساد ،ورفض
الصمت ،باإلشارة إلى اإلجراءات األخيرة ضد ناشطين جرى اعتقالهم على خلفية هذه التحركات .فما الذي يدفع
الجمهور األردني إلى العودة للشارع ،على الرغم من انتشار مشاهد التدمير والدماء في دول المحيط العربية؟
وما أوجه االختالف بين حراك الشارع األردني اليوم وما حدث قبل سنوات؟

جدل االحتجاجات
لقد فرض الواقع السياسي المعقد أردنًيا هندسة اجتماعية خاصة ،تطرح العديد من األسئلة عن مدى االستجابة
علما أن دعوات العودة إلى الشارع ال
لدعوات االحتجاج ،وتداعياتها في حالة اتساع خط المعارضة للحكومةً ،
معينة ،بل نجد من يحذر منها ويتهمها باالختراق وتنفيذ أجندات
تلقى االستجابة المرجوة لدى شرائج اجتماعية ّ
رفضا واستهج ًانا لدى شبان الحراك الذين يطغى عليهم االنتماء إلى األطراف والعشائر،
خارجية .وهو ما يلقى ً

ويرون أن مطالبهم منتمية إلى حراك وطني مديد وطويل .ويرى هؤالء أن حراكهم يقوم على رفض التبعية للغرب
بديال في المستقبل.
وطنا ً
بالديون التي تجر للقبول بأي تسوية سياسية مقبلة مقابل التعويض ،ولتجعل منه ً

وهكذا يرى هؤالء أن صوتهم ضروري لتذكير النظام السياسي بعدم قبول أي تسوية سياسية تمس بالتكوين
التاريخي والشخصية الوطنية األردنية.
ٍ
حلول ألزمات البلد ،وأن
أيضا أن النجاحات ال تتحقق باالحتجاجات وأن األولوية للبحث عن
يرى تيار عريض ً

ضعفا ،وقد استغله بعض
الميادين والساحات ال تصنع الحلول ،إضافة إلى ذلك ،فإن في بنية الحراك نفسه
ً
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الوجوه سابًقا للوصول إلى مكاسب ومواقع كما حدث في حراك الربيع العربي بين عامي  2011و2013؛ فعدد
كبارا ،بعدما كانوا يهددون بطرح شعار "إسقاط النظام"
من وجوه الحراك وقادته تم تعيينهم وزراء وموظفين ً
ويقودون المتظاهرين؛ ما جعل الثقة بهؤالء القادة والرموز السابقين تهتز ،ولم يعد باستطاعة الشبان انتظار وجوه
جديدة تمارس دور المعارضة الزائفة.

األسباب واإلرث
أساسا لوضع اقتصادي متصل بمخاوف عبر وطنية ،ترى أن الدولة بعد
يعود الحراك إلى الشارع األردني
ً
كبير على موارد البلد الشحيحة
عبئا ًا
سنوات الربيع العربي انتهت باستقبال مليون وسبعمئة ألف سوري ،مثلوا ً

أصال من مياه وتعليم وفرص عمل وبنية تحتية وغيرها .أضف إلى ذلك أن المواطن دفع الثمن عندما فشلت
ً
الحكومة في إدارة ملف اللجوء السوري ،وفي توظيف المساعدات المالية التي تلقتها في التنمية ورفع سوية
بدال من ذلك برفع األسعار والضرائب بعد أن بلغ الدين
الخدمات لمجاراة الضغط الكبير الواقع عليها ،وقامت ً
عرض
العام حد الخطر ،ال بل إن تركز الالجئين السوريين في المناطق ذات الصبغة الوالئية للحكم أخذ ي ّ
مخزون الوالء للنظام إلى النضوب.1

أيضا ما يتصل باستشراء الفساد بأنواعه؛ كما ظهر في شركة الملكية األردنية للطيران،
ومن أسباب هذا الحراك ً
وقبلها الفساد في شركة الفوسفات األردنية ،ووجود قضايا لمحكومين بفساد مالي ما زالوا طلقاء .أضف إلى ذلك

أن ظهور طبقة من محدثي النعمة ورجال األعمال متحالفة مع سياسات الحكومة أدى إلى بروز حاالت احتقان
وتوتر شعبي ،تهدد بزعزعة العالقة بين الدولة ومواطنيها.
آمنا وسط
وثمة انطباع عام بوجود تضارب في القناعات والتوجهات بين الملك الذي يسعى لتقديم بلده
نموذجا ً
ً

وئيدا باتجاه اإلصالح ،وتحسين ظروف مواطنيه المعيشية ،وبين حاشية
إقليم مشتعل ،مع سعي وإن كان ً
ذلك ما تذهب إليه دراسة :الكساند ار فرانسيس" ،أزمة الالجئين في األردن" ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ،2015/9/21 ،شوهد في

1

 ،2017/3/1في:
http://ceip.org/2mcBDlY
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ّ
وجماعات سياسية لها مصالح مختلفة وترى أن اإلصالح ومحاربة الفساد قد يؤثران فيها وفي مصالحها وتمثيلها،
وهي على أي حال تقدم نفسها بصفتها حريصة على الحكم والدولة.
لكن صفة الحراك اليوم ال تملك قوة الدفع التي انطلق بها في عام 2011؛ ويعود ذلك إلى جملة من العوامل
ّ

مرحليا ،عالوة على فشل الحركة اإلسالمية
أهمها تحييد قوة المعلمين بإنشاء نقابة لهم ،واستيعاب كتلة المتقاعدين
ً

فضال عن انقساماتها األخيرة .ويضاف إلى هذه
في تحقيق أي مكتسبات من تحالفاتها مع مختلف الحكومات
ً
العوامل فشل الهيئات العمالية ،وعلى رأسها اتحاد النقابات العمالية ،في تشكيل قوة قادرة على التأثير .كما أن
خشية الشبان الملتزمين بوظائف على مستقبلهم الوظيفي في مؤسساتهم الخاصة والعامة ،والحالة العامة لما بعد
ثم ،فإن عودة الحراك اليوم مهما بلغت ال يرجح أن تصل حدوده
الربيع العربي والصورة التي آل إليها .ومن ّ
السابقة.
لكن الظرف االقتصادي الصعب والفشل الذريع في إدارة مالية الدولة وعدم الجدية الكافية في محاربة الفساد
ّ
بكل أنواعه سوف تستمر في تغذية الحركة االحتجاجية .ويزيد تحول هدف الحكومة من محاربة الفساد إلى رفع

شعار تحقيق النزاهة ،ثم تطبيق القانون والعدالة وهو ما رصدته األوراق الملكية النقاشية ،يأس الجمهور بجدية
الحكومة في محاربة الفساد.
قائما ،أهمها:
وبالمجمل تتضافر جملة عوامل في إبقاء الميل نحو االحتجاج ً
 تدني مستوى الثقة عند عموم الناس بالنخب ،مع تنامي الشعور العام بأن زمن الوعظ السياسي الموجه
من العاصمة إلى األطراف انتهى.
 غياب الحلول الجدية لتحدي العجز في الموازنة.
 عدم إنجاز تحول تنموي حقيقي ،مع وجود تحدي مسألة الهوية والعالقة مع فلسطين والمشاركة السياسية
واستحقاقات دولة المواطنة.
أحيانا تجاهل جزء من بنودها،
 البطء الحكومي في تطبيق كتب التكليف الملكية للحكومات وتنفيذها ،و ً
ومحاولة النواب البقاء وتفضيل مصالحهم على مصالح الناخبين ،مع أنه توجد كتلة حاجبة للثقة عن
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سببا في تحفيز الشارع على
نائبا ،لكن يظل ضعف مجلس النواب ً
الحكومة اليوم تزيد على أربعين ً
القول بأن النواب ال يمثلونه؛ فالعجز تحت قبة البرلمان يبرر عند بعضهم الخروج إلى الشارع إليصال
صوتهم.

الفاعلون اليوم
معظم من تتكون منهم الحركة االحتجاجية هم من أفرزتهم الحراكات الشعبية من الفئة العمرية ما فوق ثالثين
عاما ،وكذلك متقاعدون عسكريون ،ونواب جدد يتميزون بسقوف مرتفعة ،ونشطاء ممثلون بحركة "ذبحتونا"
ً
لكن مساهمة
وطالب جامعات وجدوا أن رفع الرسوم الجامعية وعلى الدبلوم غير مقبول ويتجاوز الطاقة الماليةّ .

قياسا بما كان عليه الوضع بين عامي  2011و .2013ومؤشرات القلة تبدو في تدني
العنصر الشبابي تراجعت ً
العدد ونضوب الجمهور ،لكنها ال تعني عدم التـأثير أو التقليل من شأن الحراك وقيمته ،وقدرته على دفع

الحكومة إلى كبح بعض الق اررات أو تلطيفها.
وقد تزامنت عودة الحراك مع صدور رسائل عديدة سبقته ،ونشرت على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة،
تالها اعتقال عدد من الناشطين فيه؛ نائب سابق وقادة عسكريين كانوا قد أرسلوا رسائل مباشرة إلى الملك
بضرورة استدراك البلد ،وكانت ذات سقوف عالية وغير معهودة.
أما ش اررة العودة ،فجاءت من الكرك بدعوة من النائب صداح الحباشنة الذي هاجم الحكومة بناء على ق ار ارتها
ّ
االقتصادية غير الشعبية .وكان موقف زمالئه النواب الذين حاولوا منعه من إتمام كالمه ونقده لرئيس الحكومة
سببا آخر في تعاظم السخط على النواب الموالين للحكومة ،ورد المعارضين بطرح مذكرة ثقة بالحكومة وّقعها
ً

نائبا.
أحد عشر ً

ومن الالفت موقف كتلة اإلصالح النيابية ذات الصبغة اإلسالمية التي بينت أن الخيارات تظل مفتوحة على

لكن كتلة اإلصالح  -والتي حجبت
الموقف من الحكومة ،بحسب تصريحات الناطق باسم الكتلة ديما طهبوبّ .
الثقة عن الحكومة عند تشكلها ورفضت الموازنة  -ترفض مذكرة الحجب ألن الحكومة خالفت ما اتفقت عليه
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لكن موقف الكتلة قد يكون مؤقتًا؛ وهو ما لمحت إليه الناطق باسم الكتلة ،3وظهر الحًقا في
مع النواب ّ .

 25شباط /فبراير  ،2017في مشاركة اإلخوان بمسيرة خاصة بهم في مسيرات التنديد برفع األسعار.

تدخل القصر لمواجهة ضعف الحكومة
تحديدا؛ لذا جاء لقاء الملك عبد هللا مع المكتب
يبدو أن القصر قد أدرك ضعف حكومته بعد حوادث الكرك
ً

الدائم ورؤساء الكتل النيابية يوم  18شباط /فبراير ،ونظر إليه على أنه مساعدة من القصر للحكومة ،لتلطيف
األجواء مع النواب .وهو التدخل الثاني بعد إنقاذ الحكومة بالموافقة على التعديل الحكومي ،صبيحة يوم
نائبا الثقة بوزير الداخلية األسبق سالمة حماد.
 15شباط /فبراير المنصرم؛ لتعطيل طرح نحو ً 80
وبالتقاء الملك الحكومة والمكتب الدائم ورؤساء الكتل ،يمكن القول إن النظرة العامة إلى رئيس الحكومة بأنه
لكن إسعاف
غير قادر على مواجهة النواب من دون دعم الملك قد تعززت ،وهو ما سيضعف الحكومة أكثرّ .

القصر للحكومة سيبقى إلى حدود.

.1

2

"لماذا لم تشارك (اإلصالح) بمذكرات طرح الثقة؟" ،موقع خبرني ،2017/2/21 ،شوهد في  ،2017/3/1في:

http://bit.ly/2lxM6VD
3

جيدا دورها الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان
"وأضافت النائب طهبوب لموقع جو  24إن الكتلة تعي ً

وضرورة استخدام كافة األدوات المتاحة للنواب لمحاسبة السلطة التنفيذية بما في ذلك طرح الثقة بالحكومة.

وشددت طهبوب على أن الخيار المطروح أمام كتلة اإلصالح في حال لم تستجب الحكومة لمطالباتها ومقترحاتها
وتتراجع عن سياسة الجباية هو طلب "طرح الثقة" ،مستدركة بالقول" :من غير المعقول وال المقبول أن نطلب
جلسة لمناقشة رفع األسعار وتقديم بدائل للحكومة ثم نقفز على مقترحنا ونستبق تلك الجلسة بعدما تقرر عقدها
بطلب طرح الثقة" ،انظر" :طهبوب :طرح الثقة خيارنا بعد استنفاد البدائل" ،إياس اإلخباري،2017/2/15 ،
شوهد في  ،2017/3/1في:
http://bit.ly/2lykcbP

5

عودة الحراك الشعبي في األردن :األسباب والتداعيات المحتملة

متجانسا ،وأنه غير قادر على ضبط فريقه،
غاضبا كاشفة أن رئيس الحكومة ال يملك فريًقا
تأتي عودة الشارع
ً
ً
أكد للشارع
وأن ما سرب من حديث عن معاتبة هاني الملقي للفريق الحكومي عشية التعديل األخير لحكومتهّ ،
عمق األزمة وغياب الثقة في من يتولى إدارة شؤون البلد.

الوضع االقتصادي ومؤشراته
وفق نشرة و ازرة المالية بلغ الدين العام في عام  2016ما قيمته  26.2472مليار دينار (ما يعادل  40مليار
دوالر) ،وبنسبة  %95.6من الناتج المحلي اإلجمالي ،ومنه  6.6مليار دينار هي ديون شركة الكهرباء الوطنية.4
5

دينار
ا
وقد ارتفع نصيب الفرد األردني من الدين العام نهاية  2016إلى 3772

أما االحتياطي من العملة الصعبة حتى نهاية  ،2016فهو  12مليار دوالر ،تكفي لسبعة شهور لشراء
مستوردات المملكة .وفيما ارتفع الدخل من السياحة إلى  ،%12.2تراجعت حواالت األردنيين من الخارج
%2؛ وهذا مرتبط بظروف الدول التي يعمل بها أردنيون ،وخاصة دول الخليج .وقد بلغت نسبة الفقر %31
وارتفع معدل البطالة نهاية العام المنصرم إلى  .6%15.8ولم يتعد معدل النمو االقتصادي  %1.8في الربع
األخير من  .2016كل هذه المؤشرات ال تبعث على االرتياح ،لكنها ال تعلن أن البلد في حالة عجز كامل.

4

انظر :المملكة األردنية الهاشمية ،و ازرة المالية ،نشرة مالية الحكومة العامة ،المجلد  ،18العدد  ،11كانون األول  ،2016ص  ،14شوهد

في  ،2017/3/1في:
http://bit.ly/2mEFHIT
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حمزة دعنا" ،نصيب األردني من دين المملكة نحو  4آالف دينار" ،الغد ( 29كانون أول /ديسمبر  ،)2016شوهد في ،2017/3/1

في:
http://bit.ly/2lykIqd .3
6

بلغ المعدل للذكور  %13.8مقابل  %24.8لإلناث للفترة نفسها ،أي إنه ارتفع للربع الرابع من عام  2016بمقدار  2.2نقطة مئوية وذلك

عن الربع الرابع من عام  .2015انظر %15.8" :معدل البطالة خالل الربع الثالث من عام  ،"2016دائرة اإلحصاء العامة األردنية ،شوهد
في  ،2017/3/1في:

6

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
أما في مجال التجارة الخارجية ،فيشير تقرير دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن قيمة الصادرات الكلية خالل
عام  2016قد بلغت  5331.4مليون دينار ،بانخفاض نسبته  ،%4.1مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2015
فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية خالل عام  2016ما مقداره  4369.3مليون دينار بانخفاض نسبته %8.9
مقارنة بالفترة نفسها من عام  .2015أما المستوردات ،فقد بلغت قيمتها  13637.0مليون دينار خالل عام
 2016بانخفاض نسبته  ،%6.2مقارنة بالفترة نفسها من عام  .2015وبهذا ،فإن العجز في الميزان التجاري
الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ  8305.6ماليين دينار ،يكون قد انخفض
خالل عام  2016بنسبة  ،%7.5مقارنة بالفترة نفسها من عام  .72015وحول التضخم بينت التقارير الرسمية
أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) لشهر كانون ثاني /يناير  2017قد ارتفع بمعدل  %2.5مقارنة بالفترة
نفسها من عام . 82016
احتل االقتصاد األردني المرتبة  15بين  19اقتصادا عربيا من حيث الحجم ،والدول األربع التي تلت األردن
هي البحرين ،وفلسطين ،وموريتانيا ،وجيبوتي .تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

http://bit.ly/2mEggr6
"( )8.9%انخفاض الصادرات الوطنية و( )6.2%انخفاض المستوردات خالل عام  2016مقارنة بنفس الفترة من عام  ،"2015دائرة

7

اإلحصاء العامة األردنية ،شوهد في  ،2017/3/1في:
http://bit.ly/2lWb7ur
8

من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا االرتفاع مجموعة "النقل" بنسبة " ،%11.0اإليجارات" بنسبة " ،%2.1الثقافة والترفيه"

بنسبة " ،%11.1الصحة" بنسبة " ،%10.0التبغ والسجائر" بنسبة  .%4.8في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها
مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة " ،%5.2الفواكه والمكسرات" بنسبة " ،%9.2المالبس" بنسبة " ،%3.7األثاث والسجاد والمفارش" بنسبة
 ،%0.9انظر :المرجع نفسه.

7

عودة الحراك الشعبي في األردن :األسباب والتداعيات المحتملة

لعام  ،2016جاء فيه أيضا أن معدل دخل الفرد السنوي في األردن في المرتبة  ،11فيما بلغت مساهمة
االقتصاد األردني حتى نهاية العام الماضي  %1.3من الناتج اإلجمالي العربي البالغ  2716مليار دوالر!.9
وتشير معطيات النمو االقتصادي خالل عام  2016إلى أن األردن قد سجل نموا قارب  .%3وهو معدل يقل
عن المتوسط العربي الذي بلغ  ،%3.4وحل األردن في المرتبة  15بين  19دولة عربية من ناحية أكبر عجز
في ميزان الحساب الجاري .وكان ترتيب األردن في مؤشر جاذبية االستثمار ضمن المجموعة الثانية عربيا
التي تضم مصر ،واألردن ،ولبنان بقيمة  40.3نقطة من إجمالي  100نقطة وبمستوى منخفض عن أداء
عام  .2015وتلت األردن دول المجموعة الثالثة (تونس ،والمغرب ،والجزائر) ،والمجموعة الرابعة (موريتانيا،
والسودان ،وجيبوتي ،واليمن).10
تحرك البنك المركز األردني برفع سعر الفائدة فسر بأنه مؤشر على إجراءات الحكومة االقتصادية ،فيما أكد
البنك بأن ذلك جاء في ضوء متابعته للتطورات االقتصادية والنقدية المتعلقة باالحتياطي الفدرالي األميركي،
وبالتطورات المحلية واإلقليمية .وأشار البنك إلى أن ما قام به كان حرصا منه على تعزيز تنافسية الموجودات
المحررة بالدينار األردني وجاذبيتها ،والحفاظ على االستقرار النقدي والمصرفي؛ لذلك رفع سعر الفائدة الرئيس
للبنك وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية األخرى بواقع  50نقطة أساس .وقد نظر إلى هذا اإلجراء
على أنه احترازي ووقائي لضمان الحفاظ على الدينار .11وهو ما أكدته خبيرة الشؤون االقتصادية جمانة

9

انظر :المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،تقرير جاذبية االستثمار (الكويت ،)2016 :ص ،9شوهد في ،2017/3/2

في:
http://bit.ly/2lW989E
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المرجع نفسه ،ص .34

ّ 11بين البنك تفاصيل ذلك ،بأن سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء ألجل أسبوع) هو
سنويا .وسعر فائدة شهادات اإليداع ألجل
سنويا .وسعر فائدة نافذة اإليداع للدينار لليلة واحدة ً %2.25
ً %3.25

سنويا .سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة %4.00
أسبوع ضمن المدى ( 3.00%إلى )%3.25
ً
8

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
غنيمات بقولها" :الهدف األهم لمحافظ البنك المركزي يتمثل باإلبقاء على الدينار كأداة ادخار مغرية ألصحاب
علما أن قيمة هذه الودائع اليوم تبلغ
األموال ،لزيادة الودائع بالدينار أو عدم تراجعها ً
تبعا ألسوأ السيناريوهاتً .
نحو  32مليار دينار".12
كل هذا يحدث مع تراجع المنح والدعم الخارجي وعدم تجدد المنحة الخليجية ،وتعاظم مؤثرات اللجوء السوري
وتكلفته ،وعدم التزام المجتمع الدولي تعهداته .وهي حالة مهما كانت صعوبتها ،فإن األردن قد شهد ما هو أشد
تأزما منها عام  ،1989وتجاوز آنذاك أزمته المالية المزدوجة .13وبناء عليه ،يمكن القول إن األردن قادر ولديه
ً
خبرة على مواجهة األوضاع االقتصادية الصعبة ،لكنها اليوم مرتبطة بتحديات أخرى إقليمًيا تعظم خطر الراهن،
بيد أن حقبة التسعينيات انتهت وواكبها حل سياسي إصالحي شامل تمّثل بعودة الحياة الديمقراطية وإجراء

انتخابات ظلت حتى اليوم هي األفضل.

آفاق األزمة

سنويا ،انظر" :رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية"،
سنويا .وسعر إعادة الخصم %4.25
ً
ً
األخبار ،البنك المركزي األردني ،2017/2/21 ،شوهد في  ،2017/3/2في:
http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php
http://bit.ly/2mI1ejY

12 .4جمانة غنيمات" ،هل "المركزي" قلق؟" ،صحيفة الغد.2017/2/23 ،
http://bit.ly/2lSPUDi .5
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للمزيد انظر :محمد سعدي النابلسي ،األزمة المالية المزدوجة (عمان :دار سندباد.)2005 ،

عودة الحراك الشعبي في األردن :األسباب والتداعيات المحتملة

لم ينظر إلى اإلجراءات الحكومية األخيرة على أنها إصالح ،وإنما "فزعة" لجباية مبلغ  450مليون دينار
مطلوبة لتغطية العجز المالي ،وهو ما كان محل نقد صناعيين واقتصاديين أردنيين .14ومع زيادة الفقر وغياب
حلول تقدمها الحكومة ،وباالقتراب من موعد االنتخابات البلدية والالمركزية ،فإن المشهد المحلي سيزداد
حركية وتزداد جاذبية الشارع .وكل ذلك مرهون بعقالنية الحراك وحفاظه على السلمية وعدم استفزاز األجهزة
األمنية وتحييد أصحاب األجندات .لكن موقف المتقاعدين العسكريين ،إذا ما قرروا االنضمام إلى الحراك
بأعداد كبيرة ،قد يدفع بقوته أكثر.
مطالب الحراك اليوم غير تأملية ،بل موروثة ومتكررة ووطنية ،وتتمثل بـ :محاربة الفساد ،وجلب الفاسدين،
وضبط المال العام ،والتفكير في بدائل حكومية لتغطية العجز المالي ووقف نهج الجباية ،وتشكيل حكومة إنقاذ
ٍ
مستعص.
وطني ،والمطلب األخير يبدو
أيضا .وهي أكثر أهلية
ميالة ًا
كثير إلى التأمل ،لكنها غير مؤهلة للمحاكمة العقلية ً
صحيح أن الجماهير ليست ّ

لالنخراط في الممارسة والعمل الجماعي ،إذا طال وجودها في الشارع؛ ما يجعل قوتها تتعاظم وتلح على الحكومة
وغير خمس حكومات بدأ اليوم
لكن عقل الدولة الذي استجاب ًا
بالرحيل ًا
مبكرّ .
كثير لمطالب الحراك قبل أعوام ّ
يرفض مقولة "نعمل بما يطلبه الجمهور".

قدم الحلول .وإن لم
ال يبدو أن الحكومة مغادرة؛ فاالستقرار مطلوب ،وتبديل الحكومة لم ينفع البلد ًا
كثير ولم ي ّ

لكن بقاء الحكومة
يتعاظم الغضب الشعبي ،فإنها ستبلغ االنتخابات البلدية والالمركزية في آب /أغسطس المقبلّ .

استشعار
ًا
مدة أكثر من عام مرتبط بمطالب تتعلق بحضور رئيسها وطريقة تعامله وإدارته لفريقه؛ ذلك أن ثمة
.6
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يقول نائب رئيس غرفة صناعة األردن موسى الساكت " :الحكومات المتعاقبة "أفلست" بإيجاد حلول عملية ألنها ال تستشير

أصحاب االختصاص ولجأت الى جيب المواطن "المفلس" أصال ،فكيف نفسر العديد من الق اررات التي تم اتخاذها بين عشية وضحاها
والتي لها آثار سيئة على االقتص اد وجميع المكونات االقتصادية بما في ذلك الفقر والبطالة!  ...عندما يتم رفع الضريبة على
مستلزمات المعاقين والمدافئ التي تعمل على الكاز والغاز باإلضافة الى كل ما يتعلق بأجهزة ترشيد الطاقة ،فإنه يؤسفني القول إنه

ما حصل هو فزعة وليس إصالحا؛ ال ضريبيا! وال اقتصاديا!" ،انظر :م .موسى عوني الساكت" ،إصالح اقتصادي أم فزعة جبائية؟"،
الغد ،2017/2/22 ،شوهد في  ،2017/3/1في:
http://bit.ly/2lblTQA
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7.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
بضعفه في مواجهة النواب .وكل هذا يمكن تجاوزه وتغييره؛ بالتحصن بالشارع عبر كف يد الفاسدين ،ومتابعة
المطلوبين منهم ،وتقليل االنفاق وإصالح التعليم ،وفي نزول رئيس الحكومة إلى الميدان والوصول لألطراف
وعدم منح النواب امتيازات ومشاريع خاصة كما فعلت الحكومة السابقة.
بمثل هذه اإلجراءات يعوض رئيس الحكومة عدم حضوره سابًقا بكثافة في المشهد المحلي ،إذ ما زالت النظرة
إليه على أنه نخبوي منذ غادر العمل العلمي التقني في الجمعية العلمية الملكية ،وبدأ العمل السياسي مع وفد
بعيدا عن الشبهات
التفاوض األردني لمؤتمر مدريد .ومع ذلك ،يحسب له أنه قبيل تسلمه رئاسة الحكومة ظل ً
اقتصاديا.
والفساد ،ويفضل حل المشكالت وعدم تأجيلها ،وهذا ما يبرر إجراءاته األخيرة
ً

مفتوحا
لم يعد الحراك الشعبي اليوم كما كان عام 2011؛ فله عيوبه كأي مجاميع بشرية أو جمهور عام ،ويبقى
ً
على الزيادة والجاذبية في األعداد ،وهي مرهونة بطبيعة التصرفات األمنية إذا ما زادت الحشود؛ ذلك أن السقوف

التي ارتفعت في النقد الذي وجه مباشرة إلى رأس الحكم لم تنجح على ما يبدو في جذب الحشود .ويعتقد أنه
لكن الشعارات ستبقى ذاتها متوقفة
مع قدوم فصل الصيف وتفاعل الملفات الداخلية قد تعود الجماهير بكثافةّ ،
عند سقف إسقاط الحكومة ومثلث الفقر والبطالة والفساد.

قادر على ضبط األوضاع ،كما أن تعامل السلطات األمنية بإيجابية واحترام يقدم صورة إيجابية عن
يظل األمن ًا

عمل األجهزة األمنية ،والتي تعتقل الناس بناء على نصوص قانونية وتشريعية فحسب ،خاصة أن جل المعتقلين
يخيا ظلت األجهزة األمنية
من أبناء عشائر والعاملين بهذه األجهزة ينتمون إلى الطبقة االجتماعية ذاتها ،وتار ً
تعمل باحتراف ومراعاة للقوانين الدولية بعدم اإليذاء .أضف إلى ذلك أن وجود شهداء من رجال األمن والمخابرات

في الحوادث اإلرهابية في العام المنصرم ،ومطلع العام الحالي في الكرك ،يدعم إبقاء الوضع تحت السيطرة
والقدرة على إدارة المشهد بهدوء ،مع أن سقف المطالب ٍ
عال.
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