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احتج األردنيون مرة أخرى

األردن  يف  البالد1  مستوى  على  جديد  إضراب   -2022 األول  كانون   14 -يف  وقع 
بعد أربع سنوات من إضراب آخر أطاح2 حبكومة رئيس الوزراء هاين امللقي. مرة أخرى، الدوافع 
أسعار  الزايدة يف  األردن حول  اجلديدة يف  الشاحنات، االحتجاجات  اقتصادية ويقودها سائقو 
البنزين بعد إفصاح احلكومة عن ميزانيتها املخطط هلا لعام 2023. حظي املتظاهرون -منذ بدء 
االقتصادي  الوضع  من  ابلفعل  يعانون  الذين  األردنيي،  بي  الدعم  من  بقدر كبري  اإلضراابت- 

احلايل، خصوصاً مع ارتفاع معدالت البطالة والفقر.
أدَّت االحتجاجات إىل اشتباكات مع الشرطة وقتل ضابط شرطة يف 16 كانون األول 
2022. يُِثرُي الوضع يف األردن عديداً من التساؤالت حول سبب عدم قدرة عمان على إصالح 
اقتصادها مع تلقِّي3 مبالغ هائلة من املساعدات اخلارجية -حوايل 3.5 مليار دوالر4 سنوايً. كما 
من األسئلة حول سبب سعي احلكومة األردنية حللول سهلة، مثل زايدة أسعار  يثري عديداً  أنَّه 

البنزين، بداًل من تنفيذ إصالحات هيكلية حلل القضااي املالية واالقتصادية يف األردن.
يف السياق األردين، يلقي احملللون الدوليون واحملليون ابلالئمة يف هذا الوضع على حمدودية 
املوارد والقدرة املالية احملدودة واالضطراابت اإلقليمية. ومع ذلك، فهذه ليست سوى أعراض ضعف 

بنيوي لالقتصاد األردين.

1.https://www.reuters.com/world/middle-east/jordan-truckers-strike-over-
costly-fuel-some-shops-shut-solidarity-2022-12-14/ 
2.https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/16/the-recent-protests-in-jordan-and-the-
way-forward-renegotiating-the-social-contract/ 
3. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
4.https://www.mop.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/foreign_
assistance_arabic_2019.pdf 

احتج األردنيون مرة أخرى
ليث العجلوني *

*  اقتصادي سياسي أردين. عمل كمستشار سياسات لعديد من املنظمات مبا يف ذلك البنك الدويل.

https://www.reuters.com/world/middle-east/jordan-truckers-strike-over-costly-fuel-some-shops-shut-solidarity-2022-12-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/jordan-truckers-strike-over-costly-fuel-some-shops-shut-solidarity-2022-12-14/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/16/the-recent-protests-in-jordan-and-the-way-forward-renegotiating-the-social-contract/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/16/the-recent-protests-in-jordan-and-the-way-forward-renegotiating-the-social-contract/
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
https://www.mop.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/foreign_assistance_arabic_2019.pdf
https://www.mop.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/foreign_assistance_arabic_2019.pdf
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

مع أنَّ األردن من أكثر البلدان تلقياً للمساعدات، إال أنَّه بطيء حينما يتعلَّق األمر 
ابإلصالح

للمساعدات  املتلقي  أكب  بي  من  وهو  املساعدات،  على  كبرياً  اعتماداً  األردن  يعتمد 
اخلارجية األمريكية5 والدولية على مستوى العامل. ومع ذلك، فقد كانت املساعدات اخلارجية أحد 
عوامل االستقرار الرئيسة لألردن يف السنوات القليلة املاضية. ومع ذلك، تثار عديد من األسئلة بي 
األردنيي واملراقبي الدوليي بشأن بطء تطبيق اإلصالح يف البالد، واستمرار ضعف االقتصاد. يف 
الواقع، يُعدُّ األردن أحد أكب املتلقي للمساعدات اخلارجية6 على مستوى العامل. على سبيل املثال، 
املتحدة يف عام 2021. وَوْفقاً  الوالايت  للمساعدات7 من  كان األردن اثين أكب دولة متلقية 
لبياانت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، تلقَّى األردن حوايل )32.4( مليار دوالر يف الفرتة 

2020-2011 من املساعدات اخلارجية، كما هو موضَّح يف الرسم البياين يف أدانه.

املصدر: قاعدة بياانت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتمويل التنمية8
ومع هذه املبالغ اهلائلة للمساعدات اخلارجية اليت تلقاها األردن، يعاين األردن حالياً من 
معدل بطالة إمجايل يبلغ )%22.6(، ويشكِّل الدين9 العام حوايل )%110( من الناتج احمللي 
اإلمجايل للبالد، ويعيش حوايل )%27( من السكان يف فقر10. عالوة على ذلك، تظهر بياانت 
5. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
6. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
7. www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/ 
8. https://bit.ly/3viamQW 
9. https://www.mof.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/arabic_sep_2022.
pdf 
10.https://tinyurl.com/2kz3jhbu

https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=113263
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
http://www.concernusa.org/story/foreign-aid-by-country/
https://bit.ly/3viamQW
https://www.mof.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/arabic_sep_2022.pdf
https://www.mof.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/arabic_sep_2022.pdf
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استطالعات الرأي مستوى كبري من عدم الرضا بي األردنيي، إذ يعتقد )%70( أنَّ بلدهم »حيكم 
ح هذا املقال- فإنَّ هذه ليست القضية الوحيدة، إذ توجد  لصاحل قلة قليلة«. ومع ذلك -كما يوضِّ

مخس عقبات رئيسة أمام تنفيذ اإلصالح االقتصادي يف األردن.
انعدام احلكم الذايت للحكومة

يُعدُّ استقاللية احلكومة املدنية يف مواجهة القوى األخرى داخل النظام السياسي عاماًل حمدداً 
لقدرة احلكومة على تنفيذ اإلصالح. يف السياق األردين، تواجه احلكومة قًوى عديدة تقوِّض قدرهتا 
على السيطرة على مؤسسات الدولة واالستحواذ على ملكية تنفيذ اإلصالح. على سبيل املثال، 
يتمتع العاهل األردين بسلطات دستورية واسعة ترتك جمااًل حمدوداً؛ لسيطرة حكومته املدنية وقيادة 

مؤسسات الدولة.
امللك لتشمل  لتوسيع صالحيات  الدستور األردين يف عامي 2016 و202211؛  ُعدَِّل 
القضاء والسياسة اخلارجية والدفاع واألمن، إىل جانب صالحياته يف تعيي جملس الوزراء وإقالته، 
تعيي رئيس احملكمة  امللك سلطات  اآلن  الدستور  البملان. مينح12  الشيوخ، وحل  وتعيي جملس 
العليا وعزله، ورئيس جملس القضاء الشرعي، واملفيت العام، ورئيس الديوان امللكي، ووزير احملكمة، 

ومستشاري القضاء.
ارتبط هذا التوسُّع يف سلطات امللك بزايدة دوران الوزارات. منذ عام 1999 حىت الوقت 
احلاضر، كان لألردن ثالثة عشر رئيس وزراء13 وتسع عشرة حكومة خمتلفة14 واثنان وأربعون تعدياًل 
وزاراًي15. أدَّى ذلك إىل قصر عمر احلكومات مبتوسط عمر يصل إىل )1.2( سنة. جعل معدل 
الدوران املرتفع احلكومات الوزارية األردنية مرتدِّدة يف اختاذ إجراءات غري شعبية قد تتعارض مع رؤية 

الديوان امللكي؛ خشية أن حيلها امللك.
وبسبب ضعف االقتصاد، فإنَّ مساحة احلكومات األردنية حمدودة لتنفيذ إصالحات حامسة 
تثري اجلدل واملعارضة العامة. جعلت )املظامل العامة املرتاكمة، والوضع االقتصادي الضعيف، والتغلغل 
الكبري لوسائل التواصل االجتماعي( من السهل على األردنيي التجمُّع والتعبري عن غضبهم من 
11. https://carnegieendowment.org/sada/86537 
12. https://carnegieendowment.org/sada/86538 
13. https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment 
14. https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment 
15. https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment 

https://carnegieendowment.org/sada/86537
https://carnegieendowment.org/sada/86538
https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
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السياسات احلكومية، ممَّا أدَّى إىل أتخري احلكومات لإلصالحات، أو تعديل السياسات.

ال يثق األردنيُّون بنظامهم السياسي
أظهر استطالع وطين حديث لعام 202216 نشره املعهد اجلمهوري الدويل يف األردن أنَّ 
ما يقرب من )%40( من األردنيي يعتقدون أنَّ البلد سائر يف الغالب يف االجتاه اخلاطئ، بزايدة 
قدرها )%24( عن عام 2020. وابملثل، تراجعت مستوايت ثقة اجلمهور يف احلكومة -ال سيَّما 
جملس الوزراء- تراجعاً ملحوظاً بعد الربيع العريب عام 2011. ُتظهر بياانت الباروميرت العريب17 أنَّ 
نسبة األردنيي الذين يثقون يف احلكومة تراجعت من )%71.5( يف عام 2011 إىل )43.3%( 
يف عام 2020. وينطبق الشيء نفسه على البملان، إِذ اخنفضت مستوايت الثقة من )48%(18 
يف عام 2011 إىل )%13.7(19 يف عام 2018. قلَّل الرتاجع يف الثقة االجتماعية يف مؤسسات 
الدولة من مصداقية برامج اإلصالح احلالية، وخلق مساحة أكب للقوى الشعبوية لبناء نفوذ يعوق 

اإلصالح.
ضعف آليات توظيف النخبة

الواضحة  النخبة  توظيف  آليات  إىل  األردن  يفتقر  املؤسسية«20  »احملسوبية  استمرار  مع 
والشفافة والفعالة. حُيَْصل على املناصب العامة عن طريق احملاابة واحملسوبية والزابئنية. بعبارة أخرى، 
»ما يزال جتنيد النخبة قائماً على الصداقة الشخصية، إن مل تكن العالقة األسرية«، َوْفقاً لألكادمييِي 

)أوليفر شلمبجري، وأندريه بنك(21.
حينما يتعلَّق األمر ابملسؤولي املنتخبي، تواجه البملاانت األردنية عديداً من األسئلة املتعلقة 
16.https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-
countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-
democratic-development/ 
17. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/ 
18. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/ 
19. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/ 
20.https://tinyurl.com/2h9xppkm
21. https://www.jstor.org/stable/27933804 

https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-democratic-development/
https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-democratic-development/
https://www.iri.org/news/iri-jordan-poll-shows-dissatisfaction-over-countrys-direction-distrust-in-political-institutions-strong-desire-for-democratic-development/
https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/
https://www.jstor.org/stable/27933804
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ابلشرعية؛ بسبب التمثيل غري العادل للجمهور. على سبيل املثال، وصلت نسبة إقبال الناخبي 
يف االنتخاابت األخرية لعام 2020 إىل )%29.9( فقط22، مع عرض عديد من األسئلة حول 
نزاهة االنتخاابت؛ بسبب إجراءات )COVID-19( يف ذلك الوقت. عالوة على ذلك، فإنَّ 

السلوك االنتخايب يف األردن قَبليٌّ يف الغالب.
جاءت غالبية التصويت من املناطق القبلية يف االنتخاابت النيابية لعامي 2016 و2020، 
يف حي شهدت مدينتا عمان والزرقاء أقل نسبة إقبال يف كال االنتخابي )يف انتخاابت 2020(، 
الناخبي23. من انحية  املؤهلون يف عمان والزرقاء )%53.54( من جمموع  الناخبون  إذ شكَّل 
أخرى، جاءت أعلى معدالت املشاركة يف كال االنتخابي من الدوائر البدوية الثالث يف األردن، 

فضاًل عن مدن أخرى ذات أغلبية عشائرية، كما هو موضَّح يف الرسوم البيانية يف أدانه.

22.https://tinyurl.com/2k98qoyu
23.https://tinyurl.com/2k98qoyu
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هتميش القطاع اخلاص
مع مشاركة األردن النشطة يف برامج التحرير مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل منذ 
عام 1989، ما يزال القطاع اخلاص األردين يكافح للسيطرة احلكومية على االقتصاد. يف الواقع، 
استطالع  أظهر  املاضية.  القليلة  السنوات  مدى  على  ترتاجع  املستثمرين  ثقة  مستوايت  كانت 
ثقة املستثمر24 الذي نشره املنتدى اإلسرتاتيجي األردين أنَّ نسبة املستثمرين الذين يرون أنَّ بيئة 

24.https://tinyurl.com/2kolgfz4
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عة« لالستثمار ارتفعت من )%56( يف عام 2017 إىل )%68.4(25 يف  األعمال »غري مشجِّ
عام 2022.

عالوة على ذلك، يعتمد القطاع اخلاص األردين اعتماداً كبرياً على الدولة، ممَّا جيعله أقل 
القروض  -مثل  املالية  التسهيالت  شكَّلِت  املثال،  سبيل  على  مستقلة.  بصورة  النمو  على  قدرة 
والسندات احلكومية- اليت قدَّمها القطاع املصريف األردين للحكومة األردنية حوايل )22.7%(26 
من أصول القطاع يف الفرتة 2020-2010، ممَّا جعل القطاع يعتمد اعتماداً كبرياً على الدولة، 
وأقل قدرة على توفري التمويل للقطاع اخلاص. وابملثل، تقوم احلكومة األردنية حالياً أبعمال جتارية 
لت سبع عشرة27 شركة  ُسجِّ األردنية،  والصناعة  التجارة  وزارة  لبياانت  وَوْفقاً  اجليش.  عن طريق 
لت )11( من  ن الفرتة 2022-2006 مع القوات املسلحة األردنية كشريك. ُسجِّ جديدة إابَّ
هذه الشركات28 بي عامي 2019 و2022. تعمل هذه الشركات اململوكة للجيش األردين يف 
تطوير املعدات العسكرية، والزراعة، والتعدين، والبناء، والعقارات، واالتصاالت. لذا، فإنَّ احلكومة 

األردنية تزاحم القطاع اخلاص بداًل من خلق بيئة مؤاتية للنمو للمؤسسات اخلاصة.
تراجع رأس املال البشري

يعود ارتفاع معدل البطالة يف األردن )%22.6(29 إىل عديد من التشوهات اهليكلية يف 
سوق العمل. واحدة من هذه املشكالت الرئيسة هي تدهور رأس املال البشري. حقَّق األردن )55 
ر رأس املال البشري30 لعام 2022 التابع للبنك الدويل »أقل من املتوسط  من 100( يف مؤشِّ
ملنطقة الشرق األوسط ]و[ مشال إفريقيا«. وهذا يعين31 أنَّ »الطفل املولود يف األردن قبل جائحة 
كروان مباشرة سيكون إنتاجه بنسبة )%55( حينما يكب كما ميكن أن يتمتع بتعليم كامل وصحة 
املتوسط  أقل من  األردنية على درجات  املدارس  فقد حصل طالب  كاملة«. فضاًل عن ذلك، 
25.https://tinyurl.com/2jq4mvxg
26. https://www.etd.ceu.edu/2021/alajlouni_laith.pdf 
27. https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx 
28. https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx 
29. http://dosweb.dos.gov.jo/ 
30.https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe
4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf 
31.https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe
4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf 

https://www.etd.ceu.edu/2021/alajlouni_laith.pdf
https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx
https://portal.ccd.gov.jo/search/by-name.aspx
http://dosweb.dos.gov.jo/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7c9b64c34a8833378194a026ebe4e247-0140022022/related/HCI-AM22-JOR.pdf
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ميكن  آخر، ال  مبعىن   .32)PISA( الدوليي الطالب  لتقييم  برانمج 2018  اختبار  العاملي يف 
لألردن ملء القطاعي اخلاص والعام بعاملي موهوبي ومبدعي.

بناًء على ما ذُِكَر سابقاً، ال ميكن اختزال املصاعب االقتصادية األردنية يف الوضع اإلقليمي 
معاجلة  إىل  حتتاج  اليت  األخرى  اهليكلية  القضااي  من  عديد  توجد  إذ  املالية.  القدرات  وضعف 
القيادة واإلرادة السياسية. تتجاهل خطط  اقتصادية وإدارية جادة تتطلب  عن طريق إصالحات 

اإلصالح احلالية األساسيات وتقرتح إصالحات اقتصادية سطحية.
سياسياً، حتاول اخلطط احلالية بناء واجهة دميقراطية غري فعالة. من دون معاجلة األسباب 
اجلذرية لقضااي البالد، مثل: الفساد، وضعف التعليم، واحملسوبية، والَقَبليَّة السياسية، واالفتقار إىل 
القيادة، إذ لن تؤدِّي ابلدولة إال إىل أتخري األزمة، وستتحوَّل إىل شيء أكب يف املستقبل. لذا، من 
املتوقَّع أن يشهد األردن مزيداً من االحتجاجات واملعارضة العامة إذا مل تـُنـَفَّذ اإلصالحات اهليكلية.

املصدر:
https//:www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordani-
ans-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-ad-
ministrative-reforms/ 

32. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordanians-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-administrative-reforms/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordanians-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-administrative-reforms/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/jordanians-are-protesting-again-its-time-for-economic-and-administrative-reforms/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf

