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املقاربات  من  جمموعة  كورونا(  جائحة  الى  )بالإ�صافة  اليوم  العامل  يجتاح 
والأفهام و الطروحات الفل�صفية يف دوائر �صنع القرار وال�ّصيا�صات ومراكز البحث 
انت�صاره  والتفكري، والتي تتناف�س يف تقدمي حتليالت لفهم وتف�صري الفريو�س وكيفية 
واآليات احتوائه، والتنبوؤ بتاأثريات هذا الوباء- الزمةعلى امل�صتويات الإ�صرتاتيجية /
حية و على املديات الق�صرية واملتو�صطة والبعيدة. الأمنية والإقت�صادية وال�ّصيا�صية وال�صّ

يرى البع�س اأن تبعات واآثار هذا الوباء �صتطال قواعد الّلعبة الدولية، وتغري من 
ِزَها واجتاهاتها، وتب�رص بعامل خمتلف متامًا عن الذي نعرفه ونعي�صه؛  موازين القوى وَتَركُّ
القيادة والّريادة وذلك من  ني دور  تلعبال�صّ الىا�صيا و  الدويل  الفعل  حيثينتقل مركز 
خالل حماولتها لبناء منظومة تقنية ات�صالت بديلة عن منظومة الذكاء ال�صطناعي 
املرتبطة بالوليات املتحدة ، بناء منظومة اإقت�صادية جتارية تربطها باأوروبا واأفريقيا عن 
الو�صطى وتاأهيل ُعملتها )اليوان(، وتوطيد دورها من منطلق برغماتي  اآ�صيا  طريق 

غري �صيا�صي يف املنظومة الدولية بدًل من فر�س القوة الع�صكرية. 

باملقابل ، يرى الكثري من علماء وخرباء ال�ّصيا�صة والعالقات الّدولية روؤية مناق�صة 
متامًا تكاد جتزم باأن العامل �صيعود اإلى �صابق عهده ومن دون �صيطرة ال�صني على قيادة 
العامل، بعد فرتة لي�صت طويلة )با�صثناء منبع�س التحويرات والتغريات غري اجلذرية؛ 
الإقت�صادية(، من خالل هيمنة  املمار�صات  اأمناط  اإلى تغيري بع�س  توؤدي  التي �صوف 
التكنولوجيا واأدواتها على الإقت�صاد والأمن وبروز التهديدات الأمنية غري التقليدية 
املرتبطة بالتغيريات البيئية واملناخية وال�صحة العامة، اإلى جانب الّتهديدات التقليدية 
من تناف�س القوى الكربى والتهديدات ال�ّصربيانية وحروب التكنولوجيا والإرهاب.

لتغيري  منحنًى  تكون  لن  طالت،  مهما  الكورونا،  اأزمة  اأن  اآخر  بع�ٌس  ويرى 

المقّدمة
األردن »ما بعد كورونا«

السناريوهات المحتملة والخيارات المتاحة
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ما  عامل  اإلى  الو�صول  عملّية  لت�رصيع  جمّرد حمطة  �صتكون  بل  املعا�رص،  التاريخ  جمرى 
ال�صيطرة  اوجة  تعمق من  العوملة م�صريتها و  فيه  توا�صل  ماألوف،  بعد كورونا:عامل 
اجلديدة، وتتناف�س وتتعاون فيهالقوى الكربى ، كما كان احلال قبل ظهور فريو�س 
كوفيد19-. ومن املحتمل يف هذا ال�صيناريو اأن جتلب الأزمة تعاونًا دولّيًايف جمالت 
املواجهة اجلماعية لالوبئة و كيفية احتوائها حماية لالق�صاد الدويل ، ومعاجلة بع�س 
املناخية، تقدمي بع�س احللول لأزمة  للتغرّيات  الت�صّدي  العالقة مثل  الدولية  امل�صاكل 
اجلميع  به  يلتزم  ال�صيرباين(  )الف�صاء  الإلكرتوين  للف�صاء  قواعد  وو�صع  الالجئني، 
ال�ّصيا�صيني، فالكورونا �صتعّزز  لبع�س املحللني  الدول الكربى. وبالن�صبة  وبالأخ�ّس 
ال�صني واأمريكا؛ ب�صبب  تن�صاأ بني  امل�صرية نحو اندلع حرب عاملية  ال�ّصالم وتبطئ 
اإ�صعاف الفريو�س جميع القوى الكربى واملتو�صطة بدرجات متقاربة، مّما �صي�صعف 
بعد  حتى  عديدة  ل�صنوات  احلرب  ل�صّن  ال�صامل  وا�صتعدادهم  الع�صكرية  قدراتهم 

احتواء الفريو�س. 

وكما تباينت املقاربات الفكرية وال�صيا�صية يف فهم تاأثري كورونا على م�صتقبل 
يف  مبا  املختلفة  للدول  املحلية  وال�صيا�صات  الدولية،  والعالقات  ال��دويل  النظام 
املدنية  واحلقوق  احلر،  القت�صادي  التبادل  وحركية  املركزية،  ذلكالبريوقراطية 
الأ�صا�صية،تباينت كذلك كيفيات فهم هذا الوباء من الناحية العلمّية والّطبية واآليات 
التعامل معه واحتواء انت�صاره بني دعاة الإغالق الكامل وال�صامل للحياة الإجتماعية 
والإقت�صادية، ومتبني نظرية »مناعة القطيع«، وما بينهما من اإغالق جزئي مع الإبقاء 

على احلد الأدنى من الن�صاطات الإقت�صادية لإدامة الإقت�صاد والنظام العام.

عاملية  بحرب  اأ�صبه  اخلفي،  الفّتاك  البيولوجي  العدو  كورونا،  وباء  فمواجهة 
والنظمة  املواطنني  حياة  على  للحفاظ  معًا،  والّنامية  املتقّدمة  ال�صعوب  تخو�صها 
واإغالق  ال�صوارع  واإخالء  الطوارئ،  حالت  اإعالن  قرارات  ا�صتدعت   ، ال�صحية 
النقد الدويل  باأكملها. و يف الوقت الذي يتوقع فيه �صندوق  مدن وحدود ومعابر 
بن�صبة  البطالة  معدلت  يف  منحيثزيادة  العاملي  الق�صاد  على  للوباء  �صلبة  تاثريات 
3.8% - 5.9%، و ركود يف التجارة العاملية بن�صبة 12.9% - 31.9%، وخ�صارة 

تراكمية للناجت الإجمايل العاملي ت�صل حوايل 9 تريليون دولر اأمريكي )خالل العامني 
الطريان والطاقة وال�صياحة  القطاعات احليوية - مثل  تتمركز يف   ، احلايل والقادم( 
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واخلدمات والن�صاط امل�رصيف، فاأن كلفة ب�رصية و ان�صانية عالية كبدها هذا الوباء للعامل: 
لقد اأ�صيب بهذا الفريو�س حتى نهاية �صهر ني�صاناكرث منثالثة ماليني �صخ�صًا يف 210 

دولة ، واأدى هذا الفريو�صاإلىوفاة اكرث من200 األف �صخ�س منذ بداية اجلائحة .

و تتناف�س كربيات �رصكات الدوية لنتاج دواء و لقاحدومنا جدوى حتى اللحظة 
)من املتوقع ويف ظل اكرث ال�صناريوهات تفاوؤل ان يتم التو�صل لعالج قبل نهاية هذا 
العام ، و انتاج لقاح خالل ال�صهر الولى من العام القادم 2021(. من اجلدير بالذكر 
يف هذا ال�صياق اي�صامالحظة انتعا�س �صوق نظريات املوؤامرة �صواء فيما يتعلق مبن�صاأ 
و م�صدر هذا الفريو�س ) دول و �رصكات و اجهزة امنية(،و مالحظة تعاظم احلاجة 
الرابحني و   : املحلي من جهة  الدويل و  ال�صيا�صي  القت�صاد  الى توظيف ح�صابات 
اخلا�رصين و اعادة توزيع دوائر النفوذ و املوارد على امل�صتويات الدولية و القليمية و 

املحلية .

 لقد ابانت الزمة ال�صحية العاملية الراهنة تباينا واختالفا يف �صيا�صات الإ�صتجابة 
لالأزمة واإدارتهاو ارتباط ذلك بتباينالروؤى و الثقافات احلاكمة لل�صيا�صات و م�صالح 
اأخرى،  التحتية ال�صحية من جهة  البنية  النخب احلاكمة من جهة، ومدى جهوزية 
ناهيك بالطبع عن تاأثري غياب احل�صم العلمي/ الّطبي يف توفري اأف�صل واأجنع ال�ّصيا�صات 

للتعامل مع هذا الوباء.

حي و  حية والّطبية بتجنب اإنهيار الّنظام ال�صّ  فبينما تتمثل اأولية الإدارات ال�صّ
من  ذلك  و  ثمن  باأي  املتزايدة  املوؤكدة  الإ�صابات  حالت  مع  التعامل  على  قدرته 
تام وبالتايل جتميد دورانعجلة القت�صاد،  خالل« جتميد« احلياة الإجتماعية ب�صكل 
الأولية  القت�صاديةاأّن  و  الجتماعية  احلياة  اجلزئيلدورة  اأو  الكلي  الإبقاء  دعاة  يرى 
الإقت�صادية/  لالإ�صكالت  الإجتماعي والإقت�صادي جتّنبًا  النظاميني  فاعلية  اإدامة  هي 

حية والّنف�صية واإن رافق ذلك ارتفاع يف عدد الإ�صابات. الإجتماعية وال�صّ

 وبينما يرى الكثري من علماء الإقت�صاد واجليو�صرتاجتيا اأن العامل مقبل على »كارثة 
اإقت�صادية« تتجاوز يف تاأثرياتها ال�ّصلبية اأزمات 2008، 2002، و اأزمات الثمانينات، 
لن  العاملي  الإقت�صاد  على  الأزمة  هذه  تاأثري  اأن  من  اآخر  فريق  ،يعتقد  الثالثينيات  و 
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اإمّنا  اآثاره لفرتة طويلة ولن يكون عميقًا،  يطال« الإقت�صاد احلقيقي املنتج« ولن متتّد 
. )L( اأو )U( ولي�س )V( صي�صتقرعند منوذج�

الّدول وال�ّصعوب  تاأثري الأزمة على  اأن  الّتباينات هو  الّثابت يف كل هذه  الأمر 
والفئات الإجتماعية لن يكون عادًل ول مت�صاويًا؛ فالّدول الغنّية والقوّية �صتتاأثر على 
واملهم�صون  واملتعطلون  الفقراء  يدفع  بينما  وال�صعيفة،  الفقرية  الدول  من  اأقل  نحو 
الثمن الأكرب و قد تنهار املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم وتت�رصر الكبرية منها 

يف كل دولة وجمتمع.

ورة، هنالك اأبعاد وتداعيات اأخرى للوباءوعلى اأكرث من �صعيد وم�صتوى،  بال�رصّ
منها الّثقايف والإجتماعي والّديني، كما انهناك العديد من الطروحات املرتبطة بالآثار 
العاملية واملحلية لكورونا التي تتبلور على ال�صعيد العاملي. على �صبيل املثال، هنالك 
فر�صية تن�ّس على اأّن انت�صار الفريو�س وما جنم عنه من �صيا�صات اإنكما�صية وحمائية 
اأن  ت�صتنتج  واأخرى  العوملة،  مواجهة  يف  الوطنّية  الهوّية  �صيعّزز  العامل  دول  لأغلب 
اأنرتوبولوجية  حتولت  ت�صتدعي  وجمتمعي  ح�صاري  نظام  اأزمة  �صّكلت  الكورونا 

عميقة وروؤية م�صتجّدة، ولي�صت جمّرد اأزمة �صحّية. 

عيد الوطني، فمن الوا�صح اأّن كل دولةتتولّى اإعادة ترتيب اأوراقها  اأّما على ال�صّ
للتعامل مع الأبعاد والتداعيات املفرو�صة ولتتكيف مع الديناميكيات اجلديدة، �صواء 
على �صعيد عالقاتها اخلارجية واأمناط التعاون وال�رصاع والتناف�س الدويل، اأو اجلانب 
يف  تاأتي  والتي  الداخلية،  ال�صيا�صية  والإ�صتحقاقات  املختلفة،  م�صتوياته  يف  الأمني 
مقدمة اأولوياتها الإعتبارات الإقت�صادية التي ت�صغط بدورها على البنى الإجتماعية 

وال�صيا�صية والثقافية.

كما وك�صفت الأزمة عن ه�صا�صة منظومات احلماية الإجتماعية ، و عن احلاجة 
الدويل  املجتمع  ِقَبل احلكومات وموؤ�ص�صات  اإجتماعي جديد من  نهج  لتبّني  املا�ّصة 
واملدنيلحماية الفئات امل�صت�صعفة، من فقراء واأطفال ون�صاء وذوي اإعاقة و لجئني، 
ومنظور حقوق  الإجتماعية«  »العدالة  مبداأ  من  لهم  احلماية  �صتى خدمات  وتوفري 
والإقليمي  الدويل  امل�صتوى  على  والإجتماعي،  الإقت�صادي  والتمكني  الإن�صان 
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العربية للدميقراطية والتنمية »اأر�س«،فان الأمن  النه�صة  واملحلي. فبح�صب منظمة 
26 مليون لجىء  العربية مهّدد )منهم  55 مليون �صخ�س يف املنطقة  الغذائي لنحو 
ت�صجيل  الغذائي(، خ�صو�صًا يف حال  الأمن  انعدام  من  يعانون  مليون  ق�رصي و16 
ال�صلع  اأ�صعار  يف  هائل  ارتفاع  اإلى  يوؤّدي  الغذائية  املواد  يف  لنق�س  العربية  املنطقة 

واملوؤن الغذائية. 

اما يف الردن وبح�صب درا�صة اأجراها مركز الدرا�صات الإ�صرتاتيجية يف اجلامعة 
الأردنية ل�صل�صلة ا�صتطالعات الراأي العام وقيا�س نب�س ال�صارع الأردين ، يرى %86 
داخل  الفريو�س  احتواء  بهدف  التي جاءت  احلكومية  الإجراءات  اأن  الأردنيني  من 
�صتوؤثر  والإن�صائية  والتجارية  ال�صناعية  القطاعات  يف  املن�صاآت  واإغالق  اململكة 
�صلبًا على القت�صاد الوطني وخ�صو�صًاعلى عمال املياومة وذوي الدخل املحدود، 
اأن الأزمة �صتوؤثر �صلبًا وب�صكل كبري على الإقت�صاد الأردين ب�صكل  ويرى74%اي�صا 
عام. وابدى غالبية الردنيني عدم ر�صاهم عن ادارة احلكومة للملف القت�صادي و 
القلق  اأمابخ�صو�س  ال�صياق.  اجراءات احلكومة يف هذا  قرارات و  الجتماعيوعن 
والتوتر النف�صي فقد عانى و يعاين منه اكرث من66% من الأردنيني ب�صببمن اجراءات 
الت�صارك  التعاونو  يتطلب  الذي  المر  الأزمة.وهو  هذه  مع  التعامل  احلكومةيف 
املدين والأفراد ذوي اخلربة  املجتمع  القطاعات احلكومية واخلا�صة ومنظمات  بني 
والإمكانيات لدعم الإقت�صادات املحّلية والعاملني فيها؛ وتبادل اخلربات واملعرفةمبا 
املنهجيات  تفا�صيل  واأدق  والعالجية  الإحرتازية  الإجراءات  �صري  بحيثيات  يت�صل 
املتبعة للحفاظ على ال�صالمة ال�صحية والإقت�صادية والإجتماعية والإن�صانية والأمنية؛ 

والتفكري بحلول ريادية غري م�صبوقة قائمة على امل�صاركة املجتمعية .

تقرير  اإعداد  الىى  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  بادرمركز  ال�صياق،  هذا  �صمن 
ال�صناريوهات  حيث  من  الأردن  على  وتبعاتها  الأزم��ة  هذه  لتاأثري  حتليلي  علمي 
الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية  لتداعياتهذة الزمة :الأمنية وال�صيا�صية،  املحتملة 
يف  واملجتمع  للّدولة  املتاحة  والبدائل  اخليارات  حيث  ومن  الأردنية،  الدولة  على 
التعامل مع هذه الّتداعيات على املديني الق�صري واملتو�صط، ولالإجابة على ت�صاوؤلت 
املطلوبة،  اخلارجية  ال�صيا�صة  الإقليميةو  والإ�صرتاتيجية  الأمنية  البيئة  حول  تتمحور 
الإقت�صاديةو�صيا�صات  ، وال�صيا�صة  النقدية  و  املالية  الداخلية، وال�صيا�صات  وال�صيا�صة 
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العملوالتحولت الإجتماعية والّدينية والّثقافية، وال�صيا�صات الإعالمية وال�صحية. 

لتحقيق هذة الغاية، و بهدف ر�صم مالمح عامل ما بعد كورونا و من اجل تقدمي 
جمموعة من التو�صيات العملية و العلمية ل�صانعي القرار و خمططي ال�صيا�صات العامة 
يف الردن ، اثارمركز الدرا�صات ال�صرتاتيجيةجملة من ال�صئلة و الت�صاوؤلت التي 
ت�صكل اجاباتها تفكيكل ملفا�صل الزمة و تداعياتهت و �صبل التعامل مع اثارها . من 

هذة الت�صاوؤلت مثال:

ازمةكورونا  تاثر  بفعل  اأن حتدث  ثانوية ميكن  اأو  تغرّيات جوهرية  هنالك  هل 
على البيئة الإ�صرتاتيجية والأمنية الدولية والإقليمية و كيف يوؤثر ذلك على الردن و 
�صيا�صاته القليمية و الدولية؟هل �صي�صهد زمن ما بعد كورونا حتولت جيو�صرتاتيجية 
و �صعودا لل�صني و تراجعا للوليات املتحدة و تال�صيا لالحتاد الروبي و موتا للعوملة 
انتهاء  منذ  العامل  على  املهيمن  الليربايل  للنظام  واأنتهاء  الدولية  للموؤ�ص�صات  وانهيارا 
و  الواحد  القرن  ان  ؟ام  ال�صعبوية  القومية  ت�صاعداللنزعة  ،و  الثانية  العاملية  احلرب 
املتحدة  الوليات  ان  الع�رصون و  القرن  بامتياز كما كان  امريكي  الع�رصين هو قرن 
�صوف تطبق �صيطرتها على النظام ال�صا�صي و القت�صادي الدويل؟ ما هي قواعد اللعبة 
الدولية اجلديدة و ما هي قواعدها و من يكتب هذة القواعد؟ من هم الالعبون و ما 

هي ادواتهم و �صبكة حتالفاتهم و منظومة م�صاحلهم؟ 

موعدها  على  النيابية  الإنتخابات  زالت  ما  هل  الردين  املحلي  ال�صان  ويف 
ما هي  النتخاباتالنيابية؟  ل�صوؤال  قرارات جديدة  و  ترتيبات  هناك  ان  ام  املفرت�س، 
و  احلريات  وم�صاحة  الجتماعي  العقد  حتورات  و  باملجتمع  الدولة  عالقة  مالمح 
النقا�س العام للق�صايا العامة؟ ما هي تاثريات الزمة و اداراتها على  املجال العام و 
منوذج  و  منط  هو  ما  املتعاقبة؟  احلكومات  و  املواطن  بني   : الثقة«  فجوة   « مع�صلة 
ادارة الدولة و املجتمع الذي �صين�صج ب�صبب من الزمة و نتيجة لها؟ ما هي تاأثريات 
الزمة و اأداراتها و تداعيات الزمة و اأدارتها علىالتفاعالت و التلونات املحتملة 
لحتواء  املطلوبة  واملتو�صطة  العاجلة  ال�ّصيا�صات  هي  ؟ما  الردنية  الوطنية  للهوية 
بُي�رٍص  منها  التعايف  ميكن  ل  اإقت�صادية  كارثة  اإلى  تتحول  اأن  قبل  املتوقعة،  الأزم��ة 
التدين وحجمه، وعلى �صعيد  املتوقعة على �صعيد منط  امل�صارات  و�صهولة؟ ما هي 
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القيم الإجتماعية والثقافية، والأزمات املجتمعية الداخلية، والهوية الوطنية وما اإلى 
القرارات من  ل�صانعي  التي ميكن تقدميها  التو�صيات  املقرتحات و  ذلك؟ ثم ماهي 
ال�صيا�صية و القت�صادية  التحديات ال�صرتاتيجية و  التعامل مع  اجل تقليل اخل�صائرو 

املحتملة؟ 

الدرا�صات  مركز  دعا  التو�صيات  تلك  لتقدمي  و  الت�صاوؤلت  هذه  عن  لالجابة 
ال�صرتاتيجية نخبة من العلماء واملفكرين الأردنيني للتفاكر و النقا�صبمهنية و مو�صوعية 
املتوقعةواخليارات  ال�صيناريوهات  من  كل  لتحليل  رزينة،  علمية  ا�ص�س  على  و 
ل ومو�ّصع؛ كلٌّ ح�صب جمال اخت�صا�صه و خرباته. و انني اذ اغتنم  املتاحةب�صكل مف�صّ
هذه الفر�صة لعربعن امتناين و امتنان و �صكر مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية لكل 
من �صاهم يف اعداد هذا الكتاب / »امللف » من خالل النقا�صات و الطروحات و 
الوراق املقدمة ، لمل ان ي�صاهم هذا اجلهد برت�صيد و عقلنة الية اتخاذ القرارات 
و �صناعة ال�صيا�صات العامة و لجدد الدعوة الى �رصورة تغعيل دور مراكز الفكر و 
البحث يف الردن و ا�رصاكها يف النق�صات العامة للق�صاي التي تهم الوطن و املواطن 
و�رصورة التن�صيق بني جهود هذه املراكز تعظيما للفائدة و جتنباللتكرار و الزدحام 
وهدر الوقت و املوارد خدمة لل�صالح العام. حمى اهلل الردن و دمتم بخري و عافية.

اأ.د. زيد عيادات
مدير مركز الدرا�صات الإ�صرتاتيجية

اأ�صتاذ ال�صيا�صيةوالعالقات دولية- اجلامعة الأردنية
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الملّخص التنفيذي

اأّن  ودميوغرافيًا،  جغرافيا  كورونا  فريو�س  انت�صار  ازدياد  مع  وا�صحًا،  بات 
اإن�صانية،  كوارث  من  تخّلفه  ما  حدود  عند  تقف  لن  الدولية  اجلائحة  هذه  نتائج 
النتائج عند حدود  ماليني امل�صابني ومئات الآلف من الوفيات، ول حتى �صتقف 
التي تتحدث عن  بالواقع،  امل�صنودة  القراءات والتقارير  تزايد  العاملي، مع  القت�صاد 
بالإ�صافة  والدول.  العامل  اقت�صاد  �صت�صيب  عا�صفة  واأزمة  �صديد،  اقت�صادي  ركود 
فريو�س  اجتياح  على  �صترتتب  ملمو�صة  وتداعيات  واأبعاد  نتائج  ثّمة  ذلك  كل  اإلى 
كورونا للب�رصية، على �صعيد النظام الدويل، والأنظمة الإقليمية، والعالقات الدولية، 

وال�صيا�صات الداخلية يف كل دولة من دول العامل.

الب�رصي،  التاريخ  حتقيب  �صمن  �صتدخل  اجلائحة  هذه  باأّن  يرى  من  ثّمة  بل 
اأحدثها  التي  التاأثريات  وعمق  حلجم  كورونا«،  بعد  ما  »ع�رص  عن  احلديث  اأي 
ال�صياق من  تتك�ّصف، �صمن هذا  تزال  بع�صها، وما  تبّدت يف  التي  الفريو�س،  هذا 
ياأتي  الإقليمية والوطنية،  الدولية،  ال�صرتاتيجية  التحولت والتغريات  اإدراك حجم 
هذا الكتاب - امل�صمول على جهٍد بحثي ومعريف- قام به نخبة مميزة من ع�رصون 
اأردنّيًا، يف جمال ال�صيا�صات اخلارجية والداخلية والقت�صادية واملالية والثقافية  خبرياً 
الذي  ال�صتباقي،  والبحث  والتحليل  الإعداد  جهود  اإلى  بالإ�صافة  والجتماعية، 

وّفره خرباء مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية.

الأردنية يف  الوطنية  ال�صيا�صات  درا�صة وحتليل  اإلى  الكتاب،  هذا  اإذاً،  يهدف   
ال�صيا�صات  كانت  كيف  الفريو�س،  مع  حدثت  التي  والتغريات  التحولت  �صوء 
والتوجهات ت�صري يف هذه املجالت، ثم كيف اأّثر عليها الوباء واملقاربة الأردنية يف 
التعامل معها، ما هي ال�صيناريوهات اأو اخليارات القادمة، ثم التو�صيات التي يقّدمها 
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اخلرباء ومركز الدرا�صات للو�صول اإلى خطة ا�صرتاتيجية وطنية ملواجهة هذا التحدي 
واآثاره وتداعياته.

باملتغريات  يرتبط  ما  م�صتوى؛  من  اأكرث  اإلى  والتحديات  املتغريات  ق�ّصمنا  وقد 
وعلى  الأردنية،  اخلارجية  ال�صيا�صة  على  وانعكا�صاتها  واإقليميًا(  )دوليًا  اخلارجية 
بال�صتحقاقات  املرتبطة  الأردنية  الداخلية  ال�صيا�صة  ثم  اأي�صًا،  الداخلية  ال�صيا�صات 
الد�صتورية والنتخابات النيابية القادمة واإدارة احلياة ال�صيا�صية الأردنية، وال�صيا�صات 
والتداعيات  والإعالم،  ال�صحة  جمال  يف  العامة،  وال�صيا�صات  واملالية،  القت�صادية 

الجتماعية والثقافية اأردنيًا.

تتحدث عن ق�صة فريو�س كورونا،  الأولى  بتمهيد؛ من مقالتني؛  الكتاب  يبداأ 
والثانية تر�صم �صورة اإخبارية- حتليلية لتعامل الأردن مع املر�س منذ البدايات حتى 
والإقليمية  الدولية  املتغريات  حتلل  مقالت  �صتة  على  الأول  الف�صل  يحتوي  الآن. 
وال�صيا�صات الأردنية، فيما يتناول الف�صل الثاين ال�صتحقاقات الد�صتورية واخليارات 
ال�صيا�صية عرب ثالث مقالت، ويف الف�صل الثالث عن ال�صيا�صات القت�صادية واملالية 
هنالك اأربع مقالت، اأّما الف�صل الرابع عن ال�صيا�صات العامة والتداعيات الجتماعية، 
ونتائج  تت�صمن مالحظات  بخامتة  الكتاب  ينتهي  واأخرياً  مقالت،  ثالث  فيت�صمن 

مبنية على املقالت التي يتوافر عليها هذا الكتاب.

اجلامعة  ورئي�س  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير  حمافظة،  عزمي  د.  يقّدم 
الأردنية �صابقًا، واأ�صتاذ الطب، ورقة بعنوان » وباء فريو�س كورونا - 19 اإلى اأين؟« 
والأوبئة  الإ�صابات  وطبيعة  و�صماته  )التاجي(  كورونا  فريو�س  تاريخ  فيها  يتناول 
وخ�صائ�صها وال�صرتاتيجيات العاملية املعتمدة ملواجهة هذا املر�س، واملقاربة الأردنية 

خالل املرحلة احلالية، ثم التو�صيات والقرتاحات التي يقّدمها الباحث.

يف هذا ال�صياق ي�صري د. حمافظة اإلى اأّن فريو�صات كورونا تتمّيز بقدرتها الفائقة 
اأّنه  على تغيري تركيبها اجليني وبالتايل قدرتها على اإحداث املر�س. ومن خ�صائ�صه 
قرب  عن  م�صاب  �صخ�س  خمالطة  نتيجة  اأ�صا�صي  ب�صكل  ينتقل  حاد  تنف�صي  التهاب 
امللوثة  الأيدي  بوا�صطة  اأو  والكالم  والعطا�س  ال�صعال  عن  املتولد  الرذاذ  من خالل 
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بالفريو�س. متتد فرتة  اأو مواد ملوثة  اأدوات  اأو  للتما�س مع �صطوح  نتيجة  بالفريو�س 
احل�صانة من 2 - 14 يوم، وتظهر الأعرا�س يف 90% من احلالت خالل خم�صة اأيام 
عند الأ�صخا�س الذين يبدو عليهم املر�س. يقدر اأن 30% اأو اأكرث من حالت العدوى 
ل تبدي اأعرا�صا، واإذا ما ظهرت تكون الأعرا�س خفيفة، ول ت�صتدعي اأي عالج 
لدى 80% من امل�صابني، وتكون الأعرا�س متو�صطة اإلى �صديدة لدى حوايل %15 

من احلالت، وتكون حوايل 5% من احلالت حرجة وت�صتدعي رعاية حثيثة. 

ويرى حمافظة اأّن اهم ما مييز هذا الوباء هو انت�صار الفريو�س قبل ظهور الأعرا�س 
من  موؤكدة  تقارير  ففي  الإط��الق،  على  عليهم  ظهورها  عدم  اأو  امل�صابني  على 
ال�صفر  قبل حظر  يوهان مل تكن م�صخ�صة  86%، من احلالت يف مدينة  اأن  ال�صني 
احلالت  من   %79 ل�  العدوى  م�صدر  كانت  احلالت  واأن هذه   ،2020/1/23 يوم 
ال�صني  الذين عادوا من  40-50% من  باأن  يقدر  اأّنه  بعد. كما  فيما  �صخ�صت  التي 
بالن�صبة  اإلى بالدهم كانوا يحملون الفريو�س دون عالمات املر�س، وكذلك احلال 

لركاب ال�صفينة داياموند فقد كان ن�صفهم يحمل الفريو�س من دون اأعرا�س.

 وبعد اأن ي�رّصح الطبيب حمافظة الأ�صباب والعوامل التي اأّدت اإلى انت�صار الوباء 
بهذه ال�رصعة، �صواء ما يتعلق باحلالة ال�صينية اأو الدولية، اأو تباطوؤ منظمة ال�صحة الدولية 
يف اإعالنه كجائحة، فاإّنه - اأي حمافظة- ينتقل بعد ذلك ل�صتعرا�س ال�صرتاتيجيات 

الثالثة املطبقة عامليًا يف مواجهة املر�س، وهي: 

على  ال�صيطرة  اإلى  ال�صرتاتيجية  هذه  تهدف   :)Containment( الوباء  احتواء 
الوباء وا�صتئ�صاله. وتقوم على ت�صخي�س احلالت وعزلها وحتديد املخالطني واحلجر 
عليهم بال�رصعة املمكنة، من خالل الر�صد الوبائي الفاعل واإجراء اأكرب عدد ممكن من 

الفحو�صات املخربية.

التخفيف من اآثار الوباء  )Mitigation(: وتهدف هذه ال�صرتاتيجية اإلى التقليل 
تهدف  الدوائية، ول  الإجراءات غري  ا�صتخدام  من خالل  للوباء  ال�صحي  الأثر  من 
عزل  على  ال�صرتاتيجية  هذه  وتقوم  كامل،  ب�صكل  العدوى  انتقال  حلقة  ك�رص  اإلى 
احلالت، واحلجر املنزيل، والتباعد الجتماعي لكبار ال�صن. ي�صمح هذا ال�صيناريو 
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ببناء مناعة لدى افراد املجتمع )مناعة القطيع( خالل انت�صار الوباء مما يوؤدي يف النهاية 
عدد  ولكن  الوباء،  وانح�صار  متدنية  م�صتويات  اإلى  امل�صابني  اعداد  انخفا�س  اإلى 
الوفيات يف مثل هذا  امل�صت�صفى وبالتايل عدد  اإلى  الدخول  ت�صتدعي  التي  احلالت 

ال�صيناريو قد يكون كبريا وفوق قدرة الأنظمة ال�صحية على التعامل معها. 

الوباء  منو  اإلى عك�س  ال�صرتاتيجية  هذه  تهدف   :)Suppression( الوباء  كبح 
بتقليل عدد احلالت من خالل خف�س معامل تكاثر الوباء، اأي عدد الأ�صخا�س الذين 
تنتقل اإليهم العدوى من �صخ�س واحد م�صاب، اإلى اقل من واحد، والبقاء على هذا 
الو�صع ب�صكل دائم اإلى اأن يتوفر مطعوم فعال. وتقوم هذه ال�صرتاتيجية على ك�رص 
التباعد الجتماعي بني ال�صكان  اإجراءات  النا�س بتطبيق  انت�صار الفريو�س بني  حلقة 
وعزل احلالت واحلجر على املخالطني واإغالق املدار�س واجلامعات ودور العبادة 

ومنع التجمعات الكبرية من ثقافية وريا�صية وغريها. 

الوباء، وهي  ا�صرتاتيجية كبح  تتبنى  العامل حاليا  فاإّن معظم دول  وفقًا ملحافظة 
الأكرب  التحدي  الوباء، لكن  اآثار  التخفيف من  ا�صرتاتيجية  متقدمة على  ا�صرتاتيجية 
لهذه ال�صرتاتيجية هو اأن حزمة الإجراءات املطبقة يجب اأن ت�صتمر اإلى حني توفر 
مطعوم فعال بكميات كافية، ما قد يتطلب من �صنة اإلى �صنة ون�صف؛ هذا اإذا مل يغري 
الفريو�س من تركيبته ب�صكل كبري ويجعل من جهود اكت�صاف واإنتاج املطعوم هباء 

منثورا. 

ي�صتعر�س املقال بع�صًا من الدرا�صات العلمية العاملية املهمة عن كورونا ومقاربة 
بالإجراءات  لفرتة  الوباء  على  ال�صيطرة  تتم  قد  القول:  اإلى  ويخل�س  مواجهته، 
املت�صددة. لكن التحدي هو ا�صتمرار ال�صيطرة وعدم عودة الوباء اإن مل يتم ا�صتئ�صاله 
العامة  اإغالق املوؤ�ص�صات  ا�صتثناء. لكن، هل ميكن الإبقاء على  العامل دون  من دول 
واملرافق القت�صادية واجلامعات واملدار�س ودور العبادة ومراكز الت�صوق اإلى الأبد. 
على دول العامل اأن تدرك وتواجه حقيقة اأن احتواء جميع احلالت غري ممكن على 
املدى الطويل، وقد تن�صاأ احلاجة اإلى النتقال من ا�صرتاتيجية الحتواء اإلى التخفيف، 
وذلك من خالل موازنة كلف وفوائد اإجراءات ال�صحة العامة. وحتى لو مل تتمكن 
ب�صبب خ�صائ�صه،  الفريو�س  لنت�صار  الكامل  الحتواء  من  العامة  ال�صحة  اإجراءات 
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فاإنها �صتبقى فعالة يف تاأخري انت�صار جمتمعي وا�صع له مما يقلل من ن�صبة احلدوث الكلية 
ويخف�س ذروة منحنى الوباء والذي �صيخف�س عدد الوفيات ويوفر لالأنظمة ال�صحية 

الفر�صة لزيادة قدرتها وابطاء النت�صار العاملي حلني توفر مطعوم. 

فيقّدم  اخليطان،  فهد  اليومية،  الغد  والكاتب يف �صحيفة  ال�صيا�صي  املحلل  اأّما 
�صورة بانورامية عن تعامل الأردن مع كورونا، يف مقالته »الأردن يف ظالل كورونا.. 
املهمات ال�صعبة«، يبداأ بتقدمي �صورة اإخبارية وحتليلية عن املراحل الأولى من تعامل 
الأردن مع الفريو�س وال�صتباك الأويل كان من خالل اإعادة مائة طالب اأردين اأو يزيد 
من مدينة ووهان ال�صينية، ويف الثناء برز حتدي جديد اأمام العائدين من دول اخرى 
انت�رص فيه الوباء، بعد قرار ال�صلطات الأردنية اإمهال الأردنيني يف اخلارج ثالثة اأيام 

للعودة قبل اإغالق املطار توافد نحو خم�صة األف اأردين دفعة واحدة.

الدولة  اإدارة  يف  اأهمية  الأكرث  ووهان  طائرة  بعد  الثاين  احلدث  هو  هذا  كان   
ال�صعبية  التوقعات  بقلب  اإلى حد كبري  �صاهما  امل�صتفحلة. حدثان مف�صليان  لالأزمة 
حيال احلكومة وموؤ�ص�صات الدولة، التي كانت تعاين من اأزمة ثقة وا�صعة مع الراأي.

يقول اخليطان » �صورة الدولة التي تقدم اأف�صل رعاية ملواطنيها يف فنادق من فئة 
خم�صة جنوم، اأبهرت الكثريين حول العامل، وعلى امل�صتوى الداخلي، اأحيت اللفتة 
احلكومية م�صاعر الولء الوطني الدفني، ومن جديد بداأ اأن العالقة �صبه املنهارة بني 
املوؤ�ص�صات واملواطنني ت�صتعيد زخمها بعواطف جارفة تعيد اإلى الأذهان اأياما حافلة 

كانت فيها الدولة الأب الراعي واحلنون ل�صعبها«.

جتلت �صخ�صية الدولة القوية يف عيون مواطنيها، كما ير�صم اخليطان يف تو�صيفه 
للم�صهد الأردين، ب�صدور الإرادة امللكية باملوافقة على تفعيل ن�صو�س قانون الدفاع 
بهدف حتقيق ال�صمانات الكافية حلماية �صحة املواطنني ومكافحة انت�صار الوباء، وما 
رافق ذلك من قرارات بتعطيل املوؤ�ص�صات الر�صمية والتعلمية وفر�س حظر التجول 
اإدارة الأزمة زخما �صعبيا وح�صنا وطنيا كان  اأّما التطور الثالث الذي اأك�صب  ليال. 
بتكليف اجلي�س الإ�رصاف ميدانيا على تنفيذ اأوامر الدفاع وانت�صاره يف ال�صوارع اإلى 

جانب قوات ال�رصطة.
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الثقة العالية التي منحها الراأي العام ملوؤ�ص�صات الدولة وحتديدا اجلي�س واحلكومة، 
كانت كفيلة بتوفري الغطاء الالزم لتنفيذ التعليمات دون نقا�س عام. حتى يف احلالت 
التي ظهرت فيها �صقوق يف الرواية وال�صلوك الر�صميني، وجد الكثريون لهم الأعذار 
لتخطيها، والتم�صك بحالة الجماع الوطني التي ت�صكلت على وقع اجلائحة العاملية.

 »لكن، كما هي كل عالقة اأ�صا�صها عاطفي، كان لبد مع مرور الوقت اأن تفرت 
امل�صاعر وتتبدى امل�صالح، وتعود حقائق احلياة مبتطلباتها املعي�صية والقت�صادية تطغى 

على العالقة من جديد«.

املرحلة  هذه  لعبور  الدولة  اأمام  ال�صعبة  املهمة  عن  للحديث  اخليطان  ينتقل  ثم 
القت�صاد  فيها  �صتدير  التي  الكيفية  الأول،  اأ�صا�صيان،  جانبان  لها  واملهمة  اخلطرية، 
الثاين  واجلانب  املوارد.  و�صح  والبطالة،  امليزانية  يف  والعجز  بالديون  اأ�صال  املنهك 
اإلى  انت�صار الفريو�س بعد فتح القت�صاد وعودة احلياة  الإجراءات الكفيلة باحلد من 

طبيعتها.

اأي  املهمة،  من  الأول  ال�صق  مع  التعامل  يف  الأردنية  اخليارات  املقال  يتناول 
مع  للتعامل  املطلوبة  والإجراءات  ال�صيا�صات  بع�س  عن  يتحدث  كما  القت�صادي، 
ال�صق الثاين اأي احلد من انت�صار الفريو�س بعد عودة احلياة اإلى طبيعتها، ويتحدث عن 
اإدارة املعلومات وحاجة  الثغرات التي ظهرت خالل هذه الفرتة، مثل: �صوء  بع�س 
من  ال�صتفادة  اإلى  اخليطان  يدعو  كما  الإ�صالح،  اإلى  الجتماعية  الرعاية  نظام 
جتارب دول جنحت يف احتواء الفريو�س وا�صتخدمت تطبيقات حديثة، مثل التعقب 

اللكرتوين لالإ�صابة باملر�س.

امل�صالح  �صتقودها  املقبلة  املرحلة  يف  ال�صيا�صة   « بالقول  مقاله  اخليطان  ينهي   
املبا�رصة للمواطنني، فمع تعمق الأزمة القت�صادية ومعاناة قطاعات اجتماعية وا�صعة، 
الدولة من خيار �صوى  اأمام موؤ�ص�صات  العجز، لن يكون  املديونية وتنامي  وارتفاع 
اإدارة الأزمة مبا هو متاح من موارد، والهتمام مبهمة عاجلة م�صتمرة ل�صنتني على 
الأقل عنوانها الأبرز اإنقاذ القت�صاد من التدهور، وتطوير قدرات املجتمع على النتاج 
والبتكار والعمل، مع ما يتطلبه من تغيريات جذرية يف طبيعة املوؤ�ص�صات، وثقافة 
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املجتمعات املحلية، ودور الدولة يف احلياة العامة.كانت هذه مهمتنا قبل كورونا، 
وجرى التحايل والتباطوؤ يف تنفيذها، لكنها اليوم تبدو ق�صية حياة اأو موت«.

اأوًل: التحولت الدولية والإقليمية وامل�صالح الأردنية

يتحدث الأ�صتاذ عدنان اأبو عوده، وهو وزير الإعالم ال�صابق، ورئي�س الديوان 
امللكي ومندوب الأردن يف الأمم املتحدة، واأحد اأبرز املفكرين ال�صيا�صيني الأردنيني، 
البيئة  يف ورقته بعنوان »ع�رص ما بعد كورونا: مالمح دولية واإقليمية ووطنية« عن 
الدولية والإقليمية والوطنية التي اأحاطت يف ظروف انت�صار جائحة كورونا. فيبداأ 
بتعريف الرتاجع ال�صديد يف العمل العاملي امل�صرتك، الذي بداأ منذ عقود منذ تخلي 
الأمم املتحدة عن دورها يف تطبيق قرارات ال�رصعية الدولية جتاه ال�صلطة الفل�صطينية، 
الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، من معاهدة  اإدارة  ان�صحاب  وتكر�س لحقًا مع 
املناخ، ثم جمموعة ال�5+1، يف مواجهة خطري تغري املناخ وانت�صار ال�صالح النووي 
الذي يهدد الب�رصية، ما يف�رّص وجود نزاعات م�صلحة يف ال�رصق الأو�صط يف الوقت 

الذي يجتاح فريو�س كورونا العامل، ويهدد �صعوب املنطقة.

اجتاهان،  يتنازعه  ثالثة عقود-  منذ  الدويل -  النظام  اأّن  اإلى  اأبو عودة   وي�صري 
التعددية  والثاين  منفردة(،  اإدارته  املتحدة  الوليات  )حماولة  القطبية  اأحادي  الأول 
كالحتاد  الأمريكي،  التفرد  مواجهة  التوازن يف  من  حالة  بناء  دول  )حماولة  القطبية 

ال�صوفيتي �صابقًا، ورو�صيا وال�صني حاليًا(.

 تراجع التعاون مل ي�صب فقط النظام الدويل بل املنظمات والأنظمة الإقليمية، 
ودللة ذلك ما ن�صهده حاليًا من اأزمة داخل دول الحتاد الأوروبي بعد تاأخرها عن 
العربية  فاجلامعة  العربية  املنطقة  اأّما على �صعيد  الالزم.  الدعم  واإ�صبانيا  اإيطاليا  دعم 
تراجعت كثرياً، يف الأعوام املا�صية، ومل تقم بدورها املطلوب، ف�صاًل اأّنها لغاية الآن 

مل تقّدم اأي بيان اأو موقف ا�صرتاتيجي عربي للتعاون يف مواجهة جائحة كورونا.

وجود  الوباء  ك�صف  اإذ  الوطني،  اإلى  والإقليمي  الدويل  من  عودة  اأبو  ينتقل 
اختاللت وعيوب داخل الدول نف�صها، واأردنيًا تبني لنا حجم الفجوة التي حدثت 
موؤ�رصات  هنالك  فاإّن  ذلك  من  بالرغم  الوطني،  الإنتاجي  القت�صاد  �صعف  نتيجة 
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املا�صية  الفرتة  خالل  ظهرت  كورونا  مواجهة  يف  الوطنية  احلالة  اإدارة  يف  م�صّجعة 
الوطنية  فالوحدة  مهمة؛  اأ�صئلة  بدورها  تطرح  التي  اجلديدة  احلالة  وهي  الق�صرية، 
خالل  وجتذيراً  تعزيزاً  تتطلب  الفرعية  الهويات  على  تغّلبت  التي  الوطنية  والهوية 
اجلامعة هي  الوطنية  الهوية  �صنجعل  اإذا كنا  فيما  ت�صاوؤل  اإلى  يقود  ما  املقبلة،  الفرتة 

البنية الرائدة للدولة؟

 كما ي�صري اأبو عودة اإلى دور اجلي�س والأمن يف فر�س النظام والقانون، ب�صورة 
حكم  �صيادة  على  للتاأكيد  لحقًا  ذلك  �صن�صتثمر  فهل  الفرتة،  هذه  خالل  فاعلة 
القانون وهل �صي�صتعيد هيبته يف مواجهة الف�صاد واملح�صوبية؟ كما اأّن جاللة امللك 
والعمل  امل�صرتك  الهدف  هو  اللتزام  ويعني  الطبيعية«  حلياتنا  يعيدنا  »اللتزام  قال 
امل�صرتك والإدارة ال�صليمة. ترى هل �صينعك�س قول جاللته على ال�صلطتني التنفيذية 

والت�رصيعية؟ 

 مي�صي اأبو عودة يف ورقته للقول باأّن الأردن عرب الربيع العربي من دون خ�صائر 
�صيا�صية، لكننا ف�صلنا يف حتقيق النمو القت�صادي املطلوب، وزادت م�صكالت البطالة 
اأ�صباب ذلك وت�رصيحها، والنتقال نحو عهد  البحث عن  اإلى  يدفع  ما  واملديونية، 
الإنتاج  دولة  اإلى  الريعية«  »الدولة  دائرة  من  واخلروج  القت�صادي،  للنمو  جديد 

الوطني، ما يتطلب روؤية جديدة للم�صتقبل.

فقد  كورونا«،  بعد  ب�«ما  القادمة  املرحلة  عنونة  اإلى  بالدعوة  مقالته  ينهي 
اأو  اأمم وهزمية اأخرى،  التاريخية مرتبطة بحروب ع�صكرية وانت�صار  كانت احلقب 
الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  م�صار  يف  نحن  والآن  التاريخ،  جمرى  غريت  باكت�صافات 

فلماذا ل يتم تخليد انت�صار الإن�صان على كورونا بالبدء بحقبة ب�رصية جديدة!

يف  فيقّدم  ال�صيا�صي،  والباحث  الأ�صبق،  اخلارجية  وزير  املع�رّص،  مروان  د.  اأّما 
وال�صيا�صية  القت�صادية  التحديات  اأهم  فيحّدد  الأردنية«،  ورقته »كورونا وامل�صالح 
التي تواجه الردن اليوم حتى قبل ازمة »كورونا« تتمثل بالو�صع القت�صادي احلرج 
وتداعيات اأزمة القرن وما ي�صاحبهما من تهديدات اأمنية واجتماعية وبيئية تتجلَّى 
يف ات�صاع دائرة الفقر والبطالة والتزايد الدميغرايف، الذي ل يتوافق مع ن�صبة النمو 
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عودة  احتمالية  اإلى  اإ�صافًة  الجتماعية،  اخلدمات  م�صتوى  وتدين  القت�صادي، 
احلركات الأ�صولية املتطرفة، ويرى باأّن اأثار اأزمة »كورونا« �صتنعك�س هي الأخرى 

على هذين التحديني الرئي�صيني.

 ويحلل املع�رّص الأو�صاع القت�صادية يف اخلليج العربي لي�صل اإلى نتيجة اأّن عهد 
امل�صاعدات اخلليجية املبا�رصة لالأردن قد انتهى، رمبا الى غري رجعة. ويعّرف عنوان 
املرحلة القادمة باأّنه العتماد القت�صادي على الذات. لكن مثل هذا العتماد ل ميكن 

له اأن يتحقق بهذه ال�صهولة. 

للم�صتقبل  القت�صادية  اخلطط  و�صع  يف  يكمن  ل  الكرب  التحدي  اأّن  ويرى 
فح�صب، بل يف جت�صري هوة الثقة بني املواطن والدولة. ولعل ازمة »كورونا« ت�صكل 
على  تعتمد  جديدة  واقت�صادية  �صيا�صية  حوكمة  نظم  لت�صكيل  للدولة  ذهبية  فر�صة 

حلول ت�صاركية غري تقليدية لإعادة الر�صاقة لالأنظمة احلكومية.

ثم يقّدم املع�رّص ت�صوره ملعامل اخلطة الوطنية املطلوبة للمرحلة املقبلة، على املدى 
القريب واملتو�صط، فعلى املدى القريب يطلب حماية الطبقة العاملة وم�صادر دخلها، 
والعودة التدريجية لعجلة ال�صوق مع معايري �صحية �صارمة، وعدم اللتفات ملو�صوع 
الديون خالل هذه املرحلة بل و�صع حزم حتفيزية، والعمل مع القطاع اخلا�س على 

اإيجاد موارد مالية لالأكرث ت�رصراً. 

اأما على املدى املتو�صط فيطلب املع�رّص اإعادة جدولة الديون و�صطب بع�صها اإن 
اأمكن، واإعادة النظر يف بع�س التزامات الدولة املالية التعاقدية ب�صبب كورونا، واإعادة 
النظر يف النظام ال�رصيبي وت�صجيع ال�صتثمار، وتطوير املنظومة التعليمية وال�رصاكة مع 
بتج�صري فجوة  �صيا�صية  اإرادة  وتوافر  القت�صادية  ال�صيا�صات  بناء  اخلا�س يف  القطاع 

الثقة بني النا�س للم�صي قدمًا يف امل�رصوع القت�صادي.

اجلانب  اإلى  والداخلية  اخلارجية  واأبعاده  القت�صادي  التحدي  من  املع�رّص  يعرب 
النتخابات  ديناميكيات  هنا  وير�صد  القرن،  ب�صفقة  يتعلق  ما  بخا�صة  ال�صيا�صي، 
الإ�رصائيلية والأمريكية، لأنهما الطرفان اللذان ر�صما م�رصوع »�صفقة القرن«. فعلى 
�صعيد الو�صع الإ�رصائيلي يرى املع�رّص اأّن نتنياهو ا�صتثمر كورونا ليفوز بالنتخابات 
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الأخرية، وي�صعى حاليًا ل�صفقة مع مناف�صه بني غانت�س، وعلى كل الأحوال واأّيًا كانت 
لتطبيق  الوقت  عامل  من  ال�صتفادة  على  �صتعمل  الإ�رصائيلية  احلكومة  فاإّن  النتائج 
قبيل  امل�صتوطنات،  وبناء  الأرا�صي،  مزيد من  ب�صم  الواقع  اأر�س  القرن على  �صفقة 

النتخابات الأمريكية املقبلة.

اأّن  من  بالرغم  اأنه  املع�رّص  فريى  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  �صعيد  على  اأما 
�صعبية الرئي�س ترامب ما تزال مرتفعة، فاإّنه من املبّكر قيا�س تداعيات كورونا على 
النتخابات املقبلة. لكن يف حال فوز الرئي�س احلايل فاإّن على الأردن حت�صري نف�صه 
للتعامل مع اإدارتني اأمريكية واإ�رصائيلية ل تاأبهان لأ�رصار ال�صفقة على امل�صالح الوطنية 
التاأثري على املوؤ�ص�صات الأمريكية، بخا�صة الكونغر�س،  اإلى  الأردنية، فعلينا التوجه 

والعمل على التقليل من اأ�رصارها وتبيان خطرها على امل�صالح الأمريكية.

تقارب  اأي  عن  تبتعد  اإ�رصائيل  جتاه  جديدة  مقاربة  تبني  اإلى  املع�رّص  يدعو  كما 
للهوية  فقط  تهديداً  ت�صّكل  ل  اليوم  الإ�رصائيلية  فال�صيا�صات  واقت�صادي،  �صيا�صي 

الفل�صطينية، بل الهوية الوطنية الأردنية.

الت�صاركية يف  تقوية  اإلى نظام حوكمة فاعل واإلى  بالدعوة  املع�رّص مقالته  يختم 
عملية �صنع القرار ويف تعزيز الثقة بني املجتمع والدولة.

يقّدم د. جعفر ح�صان، نائب رئي�س الوزراء ووزير التخطيط �صابقًا، ورقة بعنوان 
الكبرية  التداعيات  فيها  ي�صتعر�س  الأو�صط«  ال�رصق  منطقة  وباء كورونا على  »اآثار 
جلائحة كورونا على منطقة ال�رصق الأو�صط، والأردن ب�صورة خا�صة، من النواحي 
يكون  ولن  املنطقة،  اقت�صاديات  على  ظالله  العاملي  الركود  �صيلقي  اإذ  القت�صادية 
التعايف من هذه الأزمة الكبرية قبل العام 2020، ومن الناحية ال�صرتاتيجية وال�صيا�صية 

كذلك.

يبداأ ح�ّصان بر�صد الأرقام املعلنة عن الإ�صابات يف الفريو�س وم�صتوياته يف العامل 
العربي، وير�صد مفارقة اأّن اأقل الدول اإ�صابة به هي �صوريا وليبيا واليمن وال�صودان 
اأّن  وال�صومال ما يطرح �صكوكًا جدية على م�صداقية هذه الأرقام ودقتها، ما يعني 

انت�صار الفريو�س مل يظهر بعد ب�صورته واأثاره احلقيقية.
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ال�رصاعات  اأغلب  فيه  اإذ  العربي،  العامل  الأو�صاع يف  اإلى خطورة  ينّبه ح�صن   
اقت�صادية  و�صغوط  والالجئني،  النازحني  من  حجم  واأك��رب  العامل،  يف  امل�صّلحة 
يف  وخطورة  تاأثرياً  اأكرث  الفريو�س  اأثار  من  يجعل  ما  كبرية،  و�صيا�صية  واجتماعية 
التحدي  حجم  يف  بخا�صة  الدول،  هذه  على  ال�صغوط  يزيد  وما  القادمة،  املرحلة 
اإلى  �صيوؤدي  ذلك  اأّن  اإلى  ويخل�س  والقت�صادية،  ال�صحية  ملنظوماتها  ي�صكله  الذي 

ا�صطرابات داخلية كبرية.

فاإّن  العاملي،  القت�صاد  يف  يحدث  ما  لتاأثري  ونظراً  اقت�صادي،  �صعيد  على   
نتيجة  اخلليج،  دول  ذلك حتى  من  ت�صلم  ولن  ب�صّدة،  �صتتاأثر  العربية  القت�صاديات 
اأ�صعار النفط، ما يعني - اأردنّيًا- األ ننتظر م�صاعدات مالية، والأخطر من ذلك اأي�صًا 
الوقت  الظروف. ويف  نتيجة هذه  العمالة الأردنية هناك،  احتمالية عودة ن�صبة من 
نف�صه فاإّن الحتاد الأوربي �صيكون م�صغوًل باأو�صاعه القت�صادية، ولي�س من املتوقع 
اأن تاأتي امل�صاعدات الإ�صافية من الوليات املتحدة، لأّنها تعاين اأي�صًا، لذلك يو�صي 

ح�ّصان ب�رصورة طلب الدعم وامل�صاعدة من املوؤ�ص�صات الدولية املالية.

 يحّذر املقال من اأّن هذه الظروف القت�صادية �صتوؤثر اأي�صًا على حجم امل�صاعدات 
اأّن  يعني  ما  الالجئني،  دعم  جمال  العاملة يف  والإقليمية  الدولية  للمنظمات  الدولية 
توقعاتنا يف الدعم املايل الدويل خلطة ال�صتجابة الوطنية يف هذا املو�صوع ل بد اأن 

تاأخذ ذلك بالعتبار. 

ويبداأ  والإقليمي،  الدويل  ال�صيا�صي  اإلى  القت�صادي  التحليل  من  ح�ّصان  ينتقل 
ماآلت �صفقة القرن، وهي كما يعّرفها �صفقة ترامب- نتنياهو. ويرى باأّن ترامب 
يف  فر�صه  على  يوؤثر  قد  ما  كورونا،  مع  التعامل  اإدارة  يف  حقيقية  م�صكلة  يواجه 
له، يف حني  و�صيكة  اأّنها  تقول  �صابقًا  املوؤ�رصات  كانت  اأن  بعد  املقبلة،  النتخابات 
تعاملها  مغايرة يف  �صتكون  بيدين  الدميقراطي جوزيف  اإدارة  اأن  يتوقع - ح�ّصان- 
مع ال�صفقة عن الإدارة احلالية، ولن ت�صطدم بالأردن والفل�صطينيني والدول العربية. 

اأّما بالن�صبة لالنتخابات الإ�رصائيلية، فاإّن الأمور لي�صت حم�صومة متامًا، واإن كانت 
احلكومة الإ�رصائيلية �صتعمل على ا�صتغالل الظروف احلالية وجتيري ال�رصاع الداخلي 
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الذي  الوقت  يف  املكا�صب،  من  مزيد  وحتقيق  الغربية  ال�صفة  اأرا�صي  �صم  ل�صالح 
�صتعاين فيه ال�صلطة الفل�صطينية اقت�صاديًا من اآثار كورونا.

العربية حتت طائلة  الدول  اإ�رصائيل وبع�س  التطبيع بني  ت�صتمر حركة  الأثناء  يف 
احلديث عن خطر م�صرتك يهدد م�صالح الطرفني.

 اأّما عن ال�صيا�صة اخلارجية الإيرانية، فريى ح�ّصان اأّن طهران متّر باأوقات �صعبة، 
يف  ف�صلها  وب�صبب  النفط،  اأ�صعار  تراجع  ومع  كورونا،  تداعيات  مع  التعاطي  يف 
الحتجاجات  وترية  ت�صاعد  عن  ف�صاًل  الأمريكية،  الإدارة  مع  الأزمة  مع  التعاطي 
ال�صعبية يف العراق �صدها. مع ذلك فال يتوقع )ح�ّصان( اأن تغري اإيران من �صيا�صاتها، 
بل �صت�صعى اإلى ت�صدير هذه الأزمات عرب تعزيز دورها الإقليمي يف املنطقة، يف كل 

من العراق ولبنان، ومن خالل املنظمات التابعة لها.

تركيا لي�صت اأف�صل حاًل من اإيران، كما يرى املقال، فهي من اأ�صّد الدول تاأثراً 
بالوباء، اإذ تعتمد بدرجة كبرية على ال�صياحة، التي ت�صهد هبوطًا �صديداً، كما اأّن قيمة 
اللرية الرتكية هبطت، ف�صاًل عن امل�صكالت الداخلية الكبرية ب�صبب اخلالف حول 
فلي�س من  ليبيا،  الع�صكري يف �صوريا، والتدخل يف  التمدد  الرتكي، بخا�صة  الدور 
امل�صتبعد اأن توؤدي احتياجات تركيا للدعم الأمريكي والدويل اإلى حتول تكتيكي يف 

دورها الن�صط.

بالرغم من اأّن اغلب �صاحات القتال يف العامل العربي تدار من عوا�صم اأجنبية، 
اأّن  اإّل  امل�صّلحة،  النزاعات  لهذه  �صيا�صية  حلول  اإيجاد  فر�س  �صعف  من  وبالرغم 
مبواجهة  الإقليمية  القوى  ان�صغال  مع  داخلية  حلول  لإيجاد  اإمكانية  يرى  ح�صان 

الفريو�س وتداعياته.

الدويل  املجتمع  ان�صغال  ب�صبب  الداع�صي  الوباء  انت�صار  من  املقال  يحّذر 
وحكومات املنطقة مبواجهة كورونا، ومع الظروف القت�صادية وال�صيا�صية ال�صيئة، 
�صاحات جديدة،  اإلى  وانتقالها  داع�س وخالياه  تنظيم  ن�صاط  اإلى  التقارير  ت�صري  اإذ 
ويقول ح�ّصان » وقد اأ�صبح معروفًا اأّن تعّمق الأزمات يف مناطق النزاعات، وداخل 
الفئات املهم�صة من ال�صكان، يف ظل الأزمة الوبائية احلالية، يزيد من حالة التطرف 
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والياأ�س التي تراهن عليها مثل هذه اجلماعات وتنمو فيها.

وبالرغم من بروز موؤ�رصات على انكما�س الدول نحو ال�صاأن الوطني واحلمائية 
القت�صادية، وال�رصاع ال�صيني- الأمريكي وت�صع�صع منظومات التعاون الدولية، فاإّن 
ح�ّصان ل يوؤيد الجتاهات التي ترّجح تفكك املنظومات الدولية والإقليمية اأو قلب 
موازين القوى، فهو يرى باأّن املجتمع الدويل والقوى الكربى �صرتى م�صلحتها يف 
التعاون ملواجهة تداعيات الوباء، اأو اأوبئة قادمة، واأّنها ل متلك اإّل العتمادية املتبادلة، 
يف ظل ع�رص العوملة، فالكل �صيكون خا�رصاً يف حال ا�صتفحال ال�رصاع والتناف�س بدًل 

من التعاون واحلوار.

اأردنية  ميزات  لتوافر  اأردنّيًا،  جديدة  فر�س  ا�صتثمار  اإلى  ح�ّصان  يدعو  هنا،   
مهمة، مثل امل�صداقية الدولية والقدرات القت�صادية، لكن ذلك يتطلب تطوير قدرة 
الأردن على التكّيف مع املرحلة القادمة. ي�صري املقال هنا اإلى اأّن اأزمة كورونا �رّصعت 
العمل،  التعليم،  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  التكنولوجيا والدخول يف  التطبيقات  من 
التقليدية  الطرق  تغني عن  لن  اأمور  بعد، والذكاء ال�صطناعي، وهي  التفاو�س عن 
تطبيقها  يف  التو�صع  الأردن  على  و�صيكون  القادمة،  املرحلة  يف  �صتتو�صع  لكنها 
والعتماد على »انرتنت الأ�صياء« واخلدمات اللكرتونية لتقدمي خدمات بديلة عن 

اخلدمات احلكومية التقليدية.

�رصورة  مع  اإليه،  واحلاجة  العام  القطاع  اأهمية  اأثبتت  الأزمة  اأّن  املقال  ويرى 
تطوير قدرات احلكومة اللكرتونية، وتر�صيقه.

بني  الذي  لالأردن،  حقيقيًا  حتديًا  ميثل  به  منر  ما  باأّن  القول  اإلى  الكاتب  ي�صل 
لكنها  املقبلة،  املرحلة  خمتلفة يف  احلال  تكون  ولن  املخاطر،  على  تاريخيًا  اقت�صاده 
اأي�صًا حمّملة بالفر�س التي ميكن اأن ن�صتغلها، مع �رصورة النتباه اإلى اأهمية الثقة بني 

املواطن واحلكومة والت�صاركية وبرنامج الإ�صالح ال�صيا�صي.

ل يبتعد عريب الرنتاوي، مدير مركز القد�س للدرا�صات ال�صيا�صية، عن توقعات 
اخلرباء الآخرين، اإذ يرى يف مقالته »هل �صيتغري امل�صهد الإقليمي يف مرحلة ما بعد 
كورونا وكيف؟« باأّن جائحة كورونا �صتكون مبثابة عامل تغيري يف اأو�صاع منطقة 
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ال�رصق الأو�صط، و�صتوؤدي اإلى تداعيات ا�صرتاتيجية.

على �صعيد �صفقة القرن يحلل الرنتاوي امل�صهد ال�صيا�صي الإ�رصائيلي، ويرى باأّن 
ح ما �صت�صفر عنه مفاو�صات نتنياهو وغانيت�س، لكن اإ�رصائيل -  الأيام القادمة �صتو�صّ
يف كل الأحوال- �صتم�صي قدمًا يف تنفيذ �صفقة القرن من جانب واحد، و�صت�صارع 
اإلى �صم الأغوار وال�صاطئ ال�صمايل للبحر امليت ومزيد من الأرا�صي، و�صت�صتغل ما 

قدمته اإدارة ترامب لها.

 يحّذر الرنتاوي من وجود حتولت جوهرية يف روؤية الأمريكيني والإ�رصائيليني 
اإلى الأردن، واإلى تاأثري �صفقة القرن على اأمنه الوطني وم�صاحله ال�صرتاتيجية.

والعامل  املنطقة  دول  ان�صغال  باأّن  ويرى  الإره��اب،  خطر  اإلى  الكاتب  ينتقل 
�صحراوية  مناطق  يف  الفاعلة  اخلاليا  هذه  �صيعطي  كورونا  فريو�س  اآث��ار  مبعاجلة 
اأّن  بخا�صة  قدراتها،  وترميم  البناء  لإعادة  ذهبية  فر�صة  والعراق  �صوريا  من  �صا�صعة 
�رصوط وجودها ما تزال قائمة حتى لو دّمرت اخلالفة املزعومة، وي�صري اإلى اأّن هذه 
اجلماعات املتطرفة اأ�صبحت فاعلة اأي�صًا يف �صيناء وليبيا واأفريقيا، ما يزيد من حجم 

تهديدها لالأمن الدويل والإقليمي على ال�صواء. 

 ميثل ما ي�صميه الرنتاوي ب� »قطار الربيع العربي« حتديًا اأ�صا�صيًا يف مرحلة كورونا، 
اإذ اأّن املوجة الثانية من الحتجاجات ال�صعبية جتددت يف كل من العراق وال�صودان 
ولبنان واجلزائر، وحتت طائلة تداعيات فريو�س كورونا، القت�صادية والجتماعية، 
من  العربي  الربيع  قطار  فاإّن  معها،  التعامل  على  العربية  الدول  اإمكانيات  و�صعف 
دول  اأّن  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  بخا�صة  اأخرى،  عربية  دول  اإلى  ي�صل  اأن  املتوقع 
اخلليج �صتعاين اقت�صاديًا، ما يعني اأّنها �صتن�صغل باأو�صاعها القت�صادية، ما يجعل منها 
غري قادرة على دعم وم�صاندة دول عربية تواجه اأو�صاعًا اقت�صادية �صعبة، وتقع حتت 

�صغوط كبرية.

اأّنه  ويرّجح  عربيًا،  الفا�صلة«  »الدولة  حتدي  اإلى  الباحث  يلج  الباب  هذا  من   
فرتات  اإلى  حتتاج  واأن  الدول،  هذه  ف�صل  يتعمق  اأن  كورونا،  بعد  ما  مرحلة  يف   «
اإليها دول اأخرى، �صيما تلك  اأطول واأ�صعب للتعايف، بل ومن املرجح اأن تن�صاف 
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التي اأخفقت اأو �صتخفق يف جمابهة الكارثة ال�صحية واحتواء املر�س، وانهيار نظمها 
ال�صحية، ومبا قد يف�صي - رمبا - اإلى انهيارات متالحقة يف نظمها الأمنية والع�صكرية 

وال�صيا�صية«. 

 يف ه���ذا امل��ج��ال ي���ربز ف��اع��ل اآخ���ر م��ه��م وه���و ال��ف��اع��ل ال���ال دولت���ي
Non State Actor، فف�صل الدول العربية وانزلق اأخرى نحو هذا امل�صتنقع �صيرتك 

فراغًا يعطي جماًل وا�صعًا للمنظمات املحلية مللئه، ودوراً للقوى اخلارجية للتدخل، 
وتبدو هنا جماعات الإ�صالم ال�صيا�صي املختلفة، بالرغم من اخل�صائر التي منيت بها 

موؤخراً، لعبًا قادراً على ال�صتفادة من هذه الفر�صة، لأ�صباٍب عديدة.

يبحث الرنتاوي بعد ذلك يف حالة دول اجلوار؛ تركيا واإيران واثيوبيا. ويتفق 
مع جعفر ح�ّصان يف اأّن حالة اإيران ال�صيئة، ب�صبب اإدارة كورونا وتراجع اأ�صعار النفط 
والعقوبات القت�صادية، لكّنه - بخالف ح�ّصان- يتوقع اأن يوؤثر ذلك على ا�صتدامة 

دورها الإقليمي ومتويله.

 اأّما بالن�صبة لرتكيا، فهي - وفقًا لرنتاوي- اأف�صل حاًل من اإيران،مع ذلك فتعاين 
هي الأخرى �صعوبات اقت�صادية كبرية واأزمة داخلية متنامية ب�صبب اخلالف حول 
دورها الع�صكري املت�صخم، و�صتواجه �صعوبات يف متويل نفوذها الإقليمي، بالرغم 

من اأّنها متتلك قدرة يف التكيف مع حتديات مرحلة كورونا وما بعدها.

اأّنها متثل قوة �صاعدة يف املنطقة، وبالرغم  اأثيوبيا، فريى الرنتاوي  فيما يخ�س 
ل  ذلك  لكن  وال�صيا�صية،  القت�صادية  اأبعاده  يف  حمدوداً  يزال  ما  الفريو�س  تاأثري  اأّن 
ينفي اأّنها يف مرحلة لحقة قد ت�صطر من اأن حتّد من طموحها الإقليمي مع تداعيات 

حمتملة قادمة ملا بعد كورونا.

الكاتب  فاإّن  بالفريو�س وتداعياته،  تاأثر دول اجلوار ب�صورة كبرية  بالرغم من   
يف  النهيار  حجم  لأّن  العربية،  املنطقة  يف  يتاأكل  لن  والنفوذ  الدور  هذا  باأّن  يرى 
الدول العربية اأكرب مما يحدث يف هذه الدول، ما يرتك الباب لها مفتوحًا يف التاأثري 

على املنطقة و�صيا�صاتها.
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اجلامعة  يف  ال�صيا�صية  النظرية  اأ�صتاذ  عيادات،  خري  حممد  د.  ير�صد  جهته  من 
ال�صوفيتي،  انهيار الحتاد  الدولية، منذ  العالقات  القومية يف  النزعة  الأردنية، تطور 
و�صوًل اإلى وباء كورونا، اإذ اأ�صبحت حتكم اليوم العالقات بني الدول، ويف مقدمتها 
الدول الكربى يف العامل، لي�س فقط الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، بل قبله رو�صيا 
وامل�صالح  القومية  النزعة  العتبارات؛  بهذه  اليوم حمكوم  فالكل  واأوروبا،  وال�صني 

الوطنية على ح�صاب اأي اعتبارات للتعاون الدويل والإقليمي.

والإقليمية،  الدولية  الأردن  لعالقات  حتليله  يف  القراءة  هذه  عيادات  يرتجم   
وب�صورة مغايرة متامًا ملا قّدمه املع�رّص والرنتاوي يطالب اأ�صتاذ النظرية ال�صيا�صية بتقوية 
وت�صليب عالقات الأردن بالوليات املتحدة، عرب رّد العتبار للقيمة ال�صرتاتيجية 
الأردنية مع الوليات املتحدة، من خالل الندماج يف ا�صرتاتيجية احتواء نفوذ اإيران 

الإقليمي، بداية يف العراق و�صوًل اإلى �صوريا.

اأّما على �صعيد العالقات الإقليمية لالأردن، فيدعو د. عيادات اإلى ا�صتثمار املوقع 
واإ�رصائيل  و�صوريا  العراق  اجلوار،  دول  مع  العالقة  تقوية  عرب  ا�صرتاتيجي،  اجليو- 

وال�صعودية، ويرى باأّن م�صالح الأردن ال�صرتاتيجية تقت�صي ذلك.

 الباحث واملحلل ال�صيا�صي، د. عامر �صبايلة، ير�صد يف مقالته »البيئة ال�صيا�صية: 
املجتمعات  على  كورونا  �صدمة  اخلارجية«،اأثار  وال�صيا�صة  الداخلية  التحديات 
والإن�صان املعا�رص، بخا�صة الأثر ال�صيكولوجي للحظر وتقييد احلركة، وهو اأمر لي�س 
ال�صتهالك  اأمناط مرتاكمة من  اليوم هو �صحية  املعا�رص  فالإن�صان  تقبله،  ال�صهل  من 
وغياب الإنتاجية، لكن ما قد توؤدي اإليه تداعيات كورونا هو عودة احلمائية الوطنية 
يف القت�صاد، والتحول اإلى ال�صاأن الداخلي، وبالتايل اأ�صبح الهّم املحلي القت�صادي 

هو اأولوية دول العامل اليوم.

ينتقل ال�صبايلة اإلى احلالة الأردنية فريى اأّن اخلطر الأكرب اليوم هو و�صول الغليان 
املجتمعي الناجم عن الغلق ملعظم جمالت احلياة والعمل، نقطة ي�صاوي فيها الفرد بني 
خطر اإ�صابته بالفريو�س وخطر املوت جوعًا ب�صبب النقطاع الكلي مل�صادر الدخل، 
ويحّذر ال�صبايلة من خطورة ال�صدام بني قوات الأمن ومواطنني يخرقون احلظر يف 
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املرحلة الراهنة، وما قد يخلقه ذلك يف ظل الظروف القت�صادية من بوؤر �صاخنة.

اإلى  يدعو  القت�صادي  ال�صعيد  فعلى  كورونا؛  اأزمة  لإدارة  اإطاراً  املقال  يقّدم 
التعاون  قنوات  فتح  على  والعمل  وزراعيًا،  �صناعيًا  الوطني  الإنتاج  دعائم  تقوية 
اإلى  ال�صعيد الإعالمي فيدعو املقال  اأّما على  العراق و�صورية.  الإقليمي مع كل من 
التهويل،  عن  والبعد  باملخاطر  املواطنني  توعية  بني  توازن  اإعالمية  ا�صرتاتيجية  تبني 
الذي يرتك اآثاراً �صيكولوجية خطرية، كما يدعو اإلى املرونة يف تطبيق حظر التجول، 

والنتقال التدريجي نحو النفتاح ال�صامل �صمن املعايري ال�صحية املعروفة.

اأّما على �صعيد ال�صيا�صة اخلارجية فريى ال�صبايلة اأّن هنالك بيئات �صيا�صية دولية 
واإقليمية يعاد ت�صكيلها، وعليه من ال�رصوري اأن يتم التمييز يف اإعادة تعريف الأولويات 
وبعيد  ومتو�صط  قريب  زمنية،  م�صتويات  ثالثة  بني  ال�صرتاتيجية  وامل�صالح  الأردنية 
اأي�صًا بني امل�صتويات الثالثة )القريب  املدى، وفيما يتعلق باجلوار اجلغرايف فهو مييز 
اإلى التغيري يف نهج ال�صيا�صة اخلارجية  واملتو�صط والبعيد(، ويدعو - يف اخلال�صة- 
فقد » اأ�صبح مطلبًا ا�صا�صيًا ل ميكن اإغفاله لهذا النتقال من مرحلة احلدود اجلغرافية 
املعطلة اأو غري الفعالة �صيا�صية مع املحيط، ل بد اأن تتحول ب�صورة �رصيعة لتخدم الواقع 

الأردين ودميومة احلركة الداخلية«.

ثانياً- ال�صيا�صات الداخلية: اخليارات الد�صتورية واملقاربات البديلة

ن�رصاوين،  ليث  اأ.د  يقّدم  املتوقعة،  وال�صيناريوهات  الداخلية  ال�صيا�صة  باب  يف 
اأ�صتاذ القانون الد�صتوري، يف مقالته عن »اخليارات الد�صتورية« حتلياًل لل�صيناريوهات 
النتخابات  موعد  على  املتوقعة  وتاأثرياتها  كورونا  جائحة  على  املرتتبة  الد�صتورية 
نهاية  لأّن  نظراً  ال�صيف،  �صتجري يف  اأّنها  امللك  اأعلن  قد  كان  التي  املقبلة،  النيابية 
املدة الد�صتورية للمجل�س احلايل يف اأيلول القادم، لذلك كان ال�صيناريو املتوقع )قبل 
كورونا( هو �صدور الإرادة امللكية يف حل جمل�س النواب، واإجراء النتخابات خالل 

4 اأ�صهر يف �صيف هذا العام، لكن تطورات كورونا تفتح على اأكرث من �صيناريو.

يحّدد ن�رصاوين العوامل املوؤثرة على ر�صم ال�صيناريوهات لال�صتحقاق الد�صتوري 
والثاين  بكورونا،  املتعلقة  والدولية  املحلية  ال�صحية  احلالة  تطورات  الأول  باأمرين؛ 
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عودة احلياة لطبيعتها يف الأردن. 

احلالة  بقيت  احلايل، يف حال  النواب  بالتمديد ملجل�س  يتمثل  الأول  ال�صيناريو 
ال�صحية على ما هي عليه، ما يتعّذر معه اإجراء النتخابات النيابية يف موعدها، وهنا 
فاإّن الد�صتور يعطي امللك احلق يف التمديد ملجل�س النواب احلايل ملدة ل تقل عن عام 

ول تزيد عن عامني.

وي�صري ن�رصاوين هنا اإلى عامل اآخر مهم وهو اأّن النظام النتخابي احلايل قائم على 
اأ�صا�س اعتماد مبداأ التمثيل الن�صبي للقوائم النتخابية املفتوحة على م�صتوى املحافظة 
- با�صتثناء حمافظات عمان واإربد والزرقاء. بالتايل، فاإن هذا النظام النتخابي ل ميكن 
له اأن ينجح يف ظل بقاء القيود احلالية على احلق يف حرية عقد الجتماعات واللقاءات 
التي  املرت�صحة  القوائم  ت�صكيل  لغايات  ال�صيا�صية،  والأحزاب  املرت�صحني  بني  العامة 

�صتخو�س النتخابات النيابية القادمة.

اأّما ال�صيناريو الثاين فيتمثل فهو »جمل�س ي�صّلم جمل�صًا«، تن�س املادة )2/68( من 
الد�صتور على �رصورة اإجراء النتخاب العام خالل ال�صهور الأربعة التي ت�صبق انتهاء 
مدة املجل�س، اإل اأنها تق�صي اأي�صا بالقول اإنه »اإذا مل يكن النتخاب قد مت عند انتهاء 
انتخاب  يتم  حتى  قائما  املجل�س  يبقى  الأ�صباب  من  ب�صبب  تاأخر  اأو  املجل�س  مدة 
النواب  باأنه ميكن ملجل�س  البع�س  الد�صتوري يف�رصه  املجل�س اجلديد«. فهذا احلكم 
احلايل اأن ي�صتمر حتى انتهاء وليته الد�صتورية يف 27 اأيلول القادم ما مل يتم حله قبل 
ذلك، بحيث يكون هذا التاريخ هو نف�صه املوعد الد�صتوري لبدء عمر جمل�س النواب 
التا�صع ع�رص، وذلك على قاعدة اأن جمل�س النواب احلايل �صي�صلم جمل�س النواب القادم. 

بقاعدة  يخل  اأّنه  ويرى  اخليار  هذا  اعتماد  من  يحّذر  الد�صتوري  اخلبري  لكن   
التوازن بني ال�صلطات، فالعرف الد�صتوري اأعطى ال�صلطة التنفيذية حق حل جمل�س 
النواب، كما اأّن يف تطبيق قاعدة ت�صليم جمل�س ملجل�س اإخالل مب�صاواة املواطنني اأمام 

القانون، فاملر�ّصح النائب فر�صه اأف�صل من غريه.
 اأّما ال�صيناريو الثالث، وهو الأ�صا�صي، وغريه ال�صتثناء، فيتمثل باإقامة النتخابات 
�صامية  ملكية  اإرادة  �صت�صدر  اخليار،  هذا  و�صمن  الد�صتوري،  موعدها  يف  النيابية 
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بحل جمل�س النواب احلايل متهيدا لإجراء النتخابات النيابية القادمة، وهذا الإجراء 
�صي�صتتبعه بال�رصورة ا�صتحقاقا د�صتوريا يتمثل با�صتقالة احلكومة احلالية خالل اأ�صبوع 
من تاريخ احلل، مع عدم جواز تكليف رئي�س الوزراء احلايل بت�صكيل احلكومة التي 

تليها، وذلك عمال باأحكام املادة )2/74( من الد�صتور. 
انتهاء  مع  احلايل  النواب  بحل جمل�س  القرار  ي�صدر  اأن  فبعد   « ن�رصاوين  يقول   
يفر�صها  التي  الزمنية  املدد  مراعاة  القادم، ومع  اأيار  �صهر  الرابعة يف  العادية  الدورة 
النتخابية،  العملية  مراحل  كافة  ل�صتكمال  امل�صتقلة  الهيئة  على  النتخاب  قانون 

ميكن اإجراء النتخابات النيابية يف ال�صيف القادم«.
 يحدد ن�رصاوين جملة من الإجراءات املطلوبة من الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب من 
ي�صتدعيه  املطلوبة، وما  ال�صحّية  ال�رصوط  مراعاة  النتخابية مع  العملية  �صالمة  اأجل 
ذلك من معايري وتدريب وتاأهيل، لكّنه - اأي اخلبري الد�صتوري- يقّر باأّن التحدي 
لقاءات  من  يرافقها  وما  النتخابية  الدعاية  مبرحلة  �صيتمثل  احلالة  هذه  يف  الأكرب 

واجتماعات ومهرجانات خطابية.
النمري، قراءة يف  ال�صابق والكاتب وال�صيا�صي، جميل  النائب  من جهته يقّدم 
الواقع ال�صيا�صي الراهن املرتبط بتداعيات كورونا، يف مقالته »ال�صيا�صة الأردنية يف 
املركزية وقرارات  الدولة  اأعادت مكانة  الأزمة  اأّن  يرى  اإذ  بعد كورونا«،  ما  حقبة 
ة لدرجة اأّن احلديث عاد عن تاأميم اخلدمات  املجتمع فوق الأفراد وامل�صالح اخلا�صّ

العامة بل و�رصكات كربى. 

ينتقل النمري من ر�صد التداعيات العاملية اإلى �رصورة بناء مقاربة وطنية اأردنية 
الآثار  هي  الطاولة  على  و�صعه  ينبغي  ما  »واأول  القت�صاد،  من  مقاربةتبداأ  وهي 
القت�صادية �صديدة الق�صوة للمرحلة القادمة. الرثوات والأ�صول الكبرية �صتنخف�س 
قليال، لكن بقية فئات املجتمع من امل�صالح املتو�صطة وال�صغرية اإلى جانب اأ�صحاب 

الدخل املحدود �صيتاأثرون بق�صوة«.

لي�صت  املقاربة  تكون  لأن  يدعو  النمري  اأن  اإلى  القت�صاد  اأولوية  من  وبالرغم 
فنية اأو تقنية بل »روؤيويه«، » يجب اأن نفكر يف املفهوم ال�صائد للنمو والثقافة احلالية 
ولكن  اأفقر  نكون  باأن  القبول  ملفهوم  نذهب  اأن  يجب  وال�صتهالك.  الرفاه  ملفهوم 
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اأ�صعد.. نعمل اأكرث ونعي�س بكلفة اقل. والتكيف وفق هذه القيم واملفاهيم. واخلطة 
هي تعوي�س ال�صتحواذ على املال ال�رصوري لالأ�صا�صيات والكماليات ب�صمان الدولة 
لالأ�صا�صيات ونبذ الكماليات وا�صتبدالها بالرفاه املعنوي غري املكلف، وهو ما تتيحه 

التكنولوجيا والعلم واحلرية بكلفة متوا�صعة. 

ويف الوقت الذي يدعو فيه اخلبري اإلى جتاوز اللغة التقليدية يف خطاب الدولة، 
ويدفع نحو خطة ا�صتجابة لكورونا باأبعاد �صمولية، فاإّنه يرى باأّن املواجهة على املدى 
الق�صري تقت�صي »ال�صتدانة من امل�صتقبل«، لتمويل احلا�رص، اأّيًا كان املبلغ، فاملطلوب 
م�رصوعات  وتن�صئ  الوطني،  القت�صاد  وتنقذ  املتعرثة  امل�رصوعات  الدولة  تدعم  اأن 
املالية  الأزمات  الكربى خالل  الدول  تفعل  �رصكات كبرية، كما  وت�صرتي  اإنتاجية، 
�صيا�صية«  »روؤية  �صياغة  اإلى  الكاتب  فيدعو  ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  اأّما  والعاملية. 
تتجاوز الإطار التقليدي لأفكار الإ�صالح ال�صيا�صي تتما�صى مع ال�رصورات املقبلة، 
وهي تبدو للوهلة الأولى متناق�صة، ونعني تقوية وتو�صيع وتعزيز الدولة املركزية من 

جهة، وتقوية وتو�صيع امل�صاركة يف القرار من جهة اأخرى. 

ينتقل النمري اإلى الأ�ص�س التي ترتجم الروؤية ال�صابقة، ويف مقدمتها دولة قوية 
ومت�صعة للجميع، ما يعني ا�صتعادة دور الدولة الجتماعي واإ�رصاك املجتمع يف عملية 
القرار، ودائرة قرار بدًل من دوائر، فال يجوز اأن يكون هنالك غمو�س يف �صناعة 
القرار وا�صتقراره، ويدعو اإلى ال�صتفادة من جتربة اإدارة الأزمة حالية لعبور املرحلة 
العقلية  البتعاد عن  تتطلب  واإنفاذه  القرار  اتخاذ  اأّن عملية  املقبلة، كما يرى اخلبري 
قطاعات حرب«،  »قيادات  وامل�صوؤولني  الوزراء  يرى يف  نحو منوذج  البريوقراطية 
يفهمون امليدان ويتعاملون مع تفا�صيله، كما يرى باأّنه من ال�رصوري اإ�رصاك النخب 
يف كل قطاع من القطاعات يف عملية �صنع القرار عرب ما ي�صميه »الكر�صي الدّوار«، 

اأي تدوير متثيلهم يف هذه القطاعات، لالبتعاد عن اإيجاد اأطر قانونية جديدة لهم.

اأّن البنى ال�صيا�صية التمثيلية  اأّما على �صعيد الإ�صالح ال�صيا�صي، فريى النمري   
احلالية )بخا�صة جمل�س النواب( بدت مغيبة عن امل�صهد خالل اأزمة كورونا، ما يعك�س 
تراجع قوتها واأهميتها يف النظام ال�صيا�صي، ما يعني اأّنها اأ�صبحت عبئًا، اأكرث مما هي 
مفيدة، ويرى اأّن ذلك يقت�صي امل�صارحة يف اإيجاد خيارات وبدائل مل�صاركة جمتمعية 
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يتم عرب تقوية الأحزاب  النمري- لن  الذي - كما يرى  �صيا�صية فاعلة، وهو الأمر 
ال�صيا�صية، لأّنها غري قادرة حتى الآن عن جماراة التطورات، بل عرب ائتالفات عابرة 
قيادية  كفاءات   - موجهة  اآلية  وفق   - »تفرز  الجتماعية  وال�رصائح  للمحافظات 
ملجل�س النواب؛ جمل�س نواب، خمت�رص العدد، يعمل بنظام داخلي خمتلف اأكرث عملية، 
يخدم الدور املناط به بفعالية«. واحلال نف�صها تنطبق على جمل�س الأعيان، الذي يجب 
اأن يكون جممعا للخربات والكفاءات، ولتكن اخلربات العتيقة، لكن لي�س املتقاعدين 

املتعبني. 

امل�صهد  النواب وغيابه عن  قوة جمل�س  تراجع  النمري عن  مقالة  اإليه  انتهت  ما 
ثقة  ن�صتعيد  كيف  بال�صدمة:  »العالج  بعنوان  غي�صان  نبيل  النائب  ورقة  اإلى  ينقلنا 
والأمن(  )اجلي�س  العميقة  الدولة  اأّن  فيها  يرى  التي  النيابي؟«.  مبجل�صهم  الأردنيني 
اأنقذا  اللذان  هما  املا�صية(  العقود  يف  �صتمًا  اأو�صعناها  )التي  الأردنية  والبريوقراطية 

البالد والعباد خالل املرحلة املا�صية.

 ويف الوقت الذي يرى فيه الغي�صان اأّن الفريو�س زعزع القت�صاديات الدولية، 
واأّن البنى ال�صيا�صية الداخلية �صتكون حتت ال�صغط يف املرحلة القادمة يت�صاءل فيما اإذا 
كان الأردن م�صتعداً خلو�س الختبار ال�صعب، وعبور املرحلة القادمة، ما ي�صتدعي 

حوكمة قوية وتو�صيع قاعدة امل�صاركة يف عملية �صنع القرار.

خا�رصاً  بدا  الذي  النواب،  جمل�س  مو�صوع  اإلى  النائب  يلج  املالحظة  هذه  من 
رئي�صًا يف اأزمة كورونا، ما يحّجم من اأهمية �صناديق القرتاع لدى املواطن الأردين، 
ويهدر من قيمة جمل�س النواب يف النظام ال�صيا�صي، الذي ميتلك د�صتوريًا اأهمية عليا، 
يف  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  ملركز  الأخري  )بخا�صة  ت�صري  الراأي  ا�صتطالعات  لكن 
اجلامعة الأردنية اإلى اأّن م�صتوى الثقة ال�صعبية انخف�س اإلى درجة غري م�صبوقة نهائيًا.

ي�صتعر�س الغي�صان �صيناريوهات م�صري جمل�س النواب احلايل وموعد النتخابات 
القادمة، ويرجح خيار اإجراء النتخابات يف موعدها الد�صتوري، على قاعدة جمل�س 
ي�صّلم جمل�صًا، وهو يرى اأّن هنالك - يف الأثناء- �رصورة لعقد جل�صة ملجل�س النواب 
مبلحق  مرتبطة  جديدة  مالية  وترتيبات  تعديالت  لإجراء  لالنعقاد  ودعوته  احلايل، 
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املوازنة العامة نتيجة فريو�س كورونا.

اأّما عن معامل »العالج بال�صدمة« الذي يدعو اإليه النائب ل�صتعاد ثقة املواطنني 
الدولة  من  قوية  �صيا�صية  ر�صالة  مقدمتها  يف  رئي�صة  بنقاط  فيتمثل  النواب؛  مبجل�س 
النواب ودورية اجلل�صات واحلفاظ على مواعيد النتخابات، وحتى  باأهمية جمل�س 
يكون التمثيل حقيقيًا ويوؤدي زيادة يف ن�صبة القرتاع فمن ال�رصوري اإعادة النظر يف 
النظام النتخابي لتو�صيع امل�صاركة ال�صيا�صية، واإن مل يكن الأمر كذلك فمن ال�رصوري 
اإر�صال ر�صالة قوية بنزاهة النتخابات، ومبواجهة ظواهر �رصاء الأ�صوات والتزوير، 
كما يدعو اإلى التخل�س من نواب حاليني اأ�صاءوا ملجل�س النواب و�صمعته يف الأو�صاط 
ال�صعبية، واأخرياً يرى باأّننا على مفرتق طرق؛ اإما امل�صي بامل�صار احلايل )الدور الهزيل 
وال�صوري ملجل�س النواب( ما ي�صكل خطراً على النظام ال�صيا�صي، اأو اإحداث حتول 
مع  العالقة  وجت�صري  النيابية  النخب  وجتديد  ال�صيا�صية  امل�صاركة  قاعدة  وتو�صيع  كبري 

ال�صارع.

ثالثاً: ال�صيا�صات القت�صادية واملالية 

ال�صرتاتيجيات  ملنتدى  التنفيذي  املدير  �صيف،  اإبراهيم  د.  يقّدم  الباب  يف هذا 
الأردين- وزير التخطيط والطاقة الأ�صبق، يف ورقته »املفا�صلة بني اخليارات ال�صعبة« 
تعريفًا باملقاربات الدولية احلالية يف التعامل مع اأزمة كورونا اقت�صاديًا، وي�صري اإلى اأّن 
Freeze the Econ� القت�صاد بتجميد  فيما و�صف  الدخول  املّتبعة هي«   الفل�صفة 
omy، اأي اإبقاء الو�صع على ما هو عليه لفرتة معينة. وذهبت ُحزم الإنقاذ يف تلك 

الدول اإلى حد امل�صاهمة يف دفع اأجور عاملني يف القطاع اخلا�س لالإبقاء عليهم يف 
لالأردن  قبل  ل  طائلة  مبالغ  الدول  تلك  كبدت خزينة  احلزم  وهذه  عملهم.  اأماكن 
بها، اأو حتى بجزء منها، لكنها تعك�س م�صاهمة املال العام يف تب�صيط منحنى الأزمة، 
لتجنب  الإيجابي،  التدخل  خيار  متتلك  التي  الدول،  تلك  حكومات  من  واإدراكا 

ال�صيناريوهات الأ�صواأ يف القت�صاد. 

ويحلل �صيف بع�س ال�صمات واخل�صائ�س الفردية لأزمة كورونا، اقت�صاديًا، على 
امل�صتوى العاملي، ومنها �رصعة انت�صار اأعرا�س الأزمة القت�صادية، خالل فرتة وجيزة، 
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على خالف اأزمة 2008، على �صبيل املثال، كما اأّنها لي�صت اأزمة مالية اأو �صيولة، ول 
اأو  بتعطيل  الدول  ذاتي من  قرار  بل هي  ال�صوق،  بالعر�س والطلب وقوانني  ترتبط 

جتميد اقت�صاداتها، تفاديًا خل�صائر اأكرب اإن�صانيًا و�صحيًا وكلف كبرية.

 ينتقل �صيف - بعد ذلك- اإلى الإدارة الأردنية لأزمة كورونا اقت�صاديًا، وي�صري 
اإلى عودة الدولة بدرجة كبرية اإلى التحكم يف املجال القت�صادي، على الأقل خالل 
املرحلة الراهنة، لتنظيم الأمور، لكن يف املقابل ك�صفت الإدارة احلكومية عن فجوات 
اقت�صادية  قرارات  لتخاذ  وا�صحة  اآليات  و�صع  اأهملنا   « اأننا  مقدمتها  يف  كبرية 
القرارات  انق�صت، كانت  التي  فال�صنوات  مدرو�صة مبينة على معلومات تف�صيلية، 
يف ال�صميم تخلو من ال�صبغةال�صرتاتيجية، وجاءت اأقرب اإلى كونهاتكتيكية تعالج 

اإ�صكالت اآنية، وعنوانها مقاي�صات ما بني احلكومة والربملان والقطاع اخلا�س«!

 يف املقابل، كما يرى �صيف، فاإّن اأزمة كورونا يف جانب منها، فر�صت ايقاعا 
من  التخوف  عن�رص  غياب  مع  القرارات،  اتخاذ  يف  و�رصعة  تن�صيقا  يتطلب  خمتلفا 
تداعيات تلك القرارات، ل بل اأن تفعيل قانون الدفاع منح احلكومة م�صاحة وا�صعة 
لتخاذ بع�س التدابري والجراءات واملخاطرة والإقرار باأن القرارات التي تتخذ اليوم 
ميكن العودة عنها �رصيعا، ما اأ�صفي اأي�صا مرونة نحتاجها، ومّكن على نحو ما �صناع 

القرار من التحرك بهوام�س.

لكن العتماد على دور الدولة والإدارة احلكومية اإلى الآن اأظهر )كما ير�صد 
اإ�صافية على  اأعباء  �صيف( »لدينا هياكل مكتملة، ولي�س موؤ�ص�صات فاعلة، مما رتب 
اخللل  هذا  واأظهر  القرارات،  كافة  اتخاذ  ت�صتطيع  ل  بدورها  التي  الدولة  كاهل 
التعبري  اإن جاز  املوؤ�ص�صي  والت�صتت  القرارات من جهة،  بع�س  رافق  الذي  ال�صعف 

واملعارك ال�صغرية التي بات تخو�صها هياكل تلك املوؤ�ص�صات لإثبات احل�صور«.

 يقّدم �صيف تعريفًا وحتلياًل للخيارات الرئي�صية املتاحة اأمام احلكومة يف املرحلة 
يوؤدي  وال�صوق، وهو خيار  لالأعمال  الإغالق  الإبقاء على حالة  الأول هو  املقبلة؛ 
اإلى نتائج اقت�صادية قد تكون خطرية، وتداعيات اجتماعية على الدرجة نف�صها من 
اخلطورة، واخليار الثاين هو فتح بع�س القطاعات واإبقاء بع�صها، بح�صب الأهمية، 
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اللوج�صتية  واخلدمات  القطاعات،  هذه  حتديد  يف  متعلقة  م�صكلة  ثمة  اأي�صًا  وهنا 
املرتبطة بها، اأما اخليار الثالث فهو عودة احلياة القت�صادية وال�صوق، يف احلّد الأدنى 

من كل الأعمال، مع اللتزام بال�رصوط واملعايري ال�صحية.

املرحلة  يف  الأول��وي��ات  ترتيب  اإع���ادة  اإل��ى  ورقته  ختام  يف  �صيف  يدعو 
القادمة،و�رصورة تعزيز بنود ال�صتثمار يف القطاع ال�صحي والتعليمي والثقايف وتعزيز 
القت�صادية،  املنعة  عنا�رص  من  اأي�صا  لأنها  النفقات  وتر�صيد  الذات،  على  العتماد 
كذلك برزت خالل فرتات الإغالق الأهمية الكبرية لقطاع الزراعة الواهن، الذي 
بالرغم من �صعف اأطره متّكن من الوفاء بالحتياجات الداخلية، مما يوؤكد على �رصورة 

الرتكيز اأكرث على هذا القطاع.

 ب�صكل عام فاإن مو�صوع النكفاء اإلى الداخل، واحلد من العتماد على اخلارج 
على الأرجح �صيميز ال�صيا�صات القت�صادية. ومن الوا�صح اأن الرتكيز على القطاعات 

الإنتاجية �صيكون عنونا عمليا للمرحلة اجلديدة. 

 اأّما الوزير ال�صابق، واخلبري القت�صادي، د. تي�صري ال�صمادي ورقة بعنوان » نحو 
خطة اقت�صادية وطنية ملواجهة اآثار وباء كورونا« ير�صد فيها اأبرز الأثار والتداعيات 
الحتياطيات  حيث:  من  الأردين،  القت�صاد  على  الأزمة  لهذه  املتوقعة  القت�صادية 
الدين  املايل، وحجم  والعجز  املدفوعات،  الأجنبية، وميزان  العمالت  من  الر�صمية 
العام ون�صبته اإلى الناجت املحلي الإجمايل، ومعدل النمو القت�صادي، ومعدلت الفقر 

والبطالة.

لالقت�صاد  �صعب  و�صع  يف  ياأتي  الراهنة  الأزمة  توقيت  اأّن  ال�صمادي  ويرى 
النمو  تباطوؤ  حالة  بتعمق  متثلت  كبرية  حتديات  من  فيها  يعاين  اإذ  الأردين،  الوطني 
القت�صادي وتو�صع عجز املوازنة العامة وت�صخم حجم الدين العام ون�صبته اإلى الناجت 
املحلي الإجمايل، وارتفاع معدلت الفقر البطالة، اإلى جانب العديد من املوؤ�رصات 
القطاعية املتباينة يف اأدائها. وبهذا تاأتي الأزمة الناجمة عن انت�صار الوباء مبثابة اأزمة 
جديدة فوق اأزمة قائمة؛ اأي اأزمة مزدوجة، الأمر الذي ميكن اعتباره منطلقا لتوقعات 

�صديدة القتامة للعام احلايل، على اأقل تقدير!
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ولتخفيف اأعباء هذه الأزمة يدعو اخلبري اإلى جملة من الإجراءات، فعلى ال�صعيد 
املايل؛ فاإن احلكومة اأ�صحت مطالبة باإعادة النظر يف اأولويات الإنفاق واتخاذ املزيد 
ي�صمل حزمة  وهذا  والطلب؛  العر�س  جانبي  �صاأنها حتفيز  من  التي  الإجراءات  من 
مقدمتها  ويف  املختلفة،  القت�صادية  للقطاعات  والإعفاءات  احلوافز  من  اإ�صافية 

القطاعات التي باتت م�صلولة ب�صبب انت�صار الوباء.

كما يحّث ال�صمادي احلكومة على الت�صال مع اجلهات الدولية لتاأجيل �صداد 
القرو�س، والنظر يف »جتميد ت�صديد التزامات �صابقة« وتعزيز الدعم ل�صبكة الأمان 

الجتماعي، حلماية الفئات املت�رصرة واملهم�صة.

توليد  �رصكات  مع  اأبرمت  التي  بالتفاقيات  النظر  اإعادة  اإلى  ال�صمادي  ويدفع 
تلك  املولدة من  الطاقة  تعرفة �رصاء  تعديل  يتم  ال�صم�صية بحيث  الطاقة  الكهرباء من 

ال�رصكات باأ�صعار اأقل.

ت�صديد  ال�رصوري  فمن  املايكرو،  التمويل  �رصكات  على  ينطبق  نف�صه  والأمر   
الفائدة  معدل  لتخفي�س  وكذلك  ا�صتهالكية  قرو�س  تقدمي  من  ملنعها  عليها  الرقابة 

لديها.

لالإقرا�س  الدعم  توجيه  اخلبري:  لها  يدعو  التي  القت�صادية  ال�صيا�صات  ومن 
الزراعي، ا�صتغالل انخفا�س اأ�صعار النفط ل�رصاء كميات بعقود اآجلة، حت�صبًا لرتفاعها 
م�صتقباًل، ودرا�صة الأو�صاع القت�صادية يف الدول التي فيها عمالة اأردنية، التي من 
املمكن اأن يتم ال�صتغناء عنها ب�صبب الظروف اجلديدة، ما يوؤثر على معدل البطالة 

وقيمة احلوالت اخلارجية.

لعمال  �صاملة  بيانات  قاعدة  بناء  اإلى  ال�صمادي  فيدعو  املتو�صط  املدى  وعلى 
اإليهم،  الو�صول  اأو �صهولة  لل�صمان الجتماعي  املياومة بغر�س حتفيزهم لالن�صمام 

كما يطالب بت�صميم نظام اإنذار مبكر لالأزمات القت�صادية واملالية.

على �صعيد املوازنة العامة لعام 2020، فري�صد د. حمد الك�صا�صبة، وزير املالية 
عليها  بنيت  التي  الرئي�صة  الفر�صيات  �صتطاول  التي  واملتغريات  النتائج  اأبرز  الأ�صبق 
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املوازنة، �صواء على �صعيد الإيرادات اأو النفقات، وما يتبع ذلك من تغري على اأرقام 
النمو القت�صادي واملديونية والعجز.

يرى الك�صا�صبة اأّن هنالك نتائج �صلبية على املوازنة اأبرزها:

يف ظل تداعيات اأزمة كورونا على النمو القت�صادي وارتباط اليرادات املحلية 
اإلى انخفا�س  النمو القت�صادي �صوف يوؤدي  فاإن اي تراجع يف وترية  النمو،  بهذا 
ح�صيلة اليرادات املحلية عن م�صتواها املقدر يف موازنة عام 2020 مما ي�صكل حتديًا 

كبرياً لهذه املوازنة.

كما اأن تداعيات هذه الأزمة على القت�صاد العاملي وخا�صة اقت�صادات الدول 
املانحة للمملكة قد ُيف�صي اإلى تقلي�س حجم هذه امل�صاعدات عن امل�صتوى امل�صتهدف 

يف املوازنة.

�صتوؤدي الجراءات والتدابري الوقائية والحرتازية التي اتخذتها احلكومة ملكافحة 
هذا الفايرو�س يف جميع اأنحاء اململكة اإلى زيادة النفقات الطارئة وال�صافية. وهذا 
بالطبع �صيوؤدي اإلى زيادة النفاق العام عن م�صتواه املقدر يف موازنة عام 2020 مما 

ي�صكل اي�صًا حتديًا ا�صافيًا للموازنة العامة. 

 بناًء على التغريات املتوقعة يقّدم وزير املالية الأ�صبق �صيناريوهني، الأول يف حال 
الرئي�صية،  العامة  الن�صاط القت�صادي �صهر، وما يرتبه ذلك على بنود املوازنة  تعطل 
و�صريتفع )وفقًا للجدول الذي يقدمه يف مقالته( عجز املوازنة العامة �صريتفع اإلى نحو 
2094 مليون دينار اأو ما ن�صبته 7.1% من الناجت مقابل 3.9% مقدر يف املوازنة العامة 

لعام 2020.

اأّما ال�صيناريو الثاين يف حال تعطل الن�صاط القت�صادي �صهراً ون�صف، فاإّن الزيادة 
يف عجز املوازنة عن املقدر يف هذا ال�صيناريو �صتبلغ نحو 1170 مليون دينار، وفقًا 

لالأرقام املقّدرة بجدول ثاٍن يقّدمه اخلبري املايل.

 بناًء على ما �صبق يقّدم الك�صا�صبة �صيناريوهني ملالمح املوازنة العامة وفقًا للتدابري 
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والإجراءات املقرتحة. الأول يتطلب القيام بخطوات رئي�صة يف اإعادة ترتيب بع�س 
بنود املوازنة، التي ل ترتك اثراً �صلبيًا على الن�صاط القت�صادي، ومن اأبرزها ما يلي: 

العامة  املوازنة  يف  املر�صودة  الجتماعي  ال�صمان  م�صاهمات  دفع  تاأجيل   .1

بواقع 290 مليون دينار اإلى عام 2021.

تاأجيل ت�صديد بند اللتزامات ال�صابقة يف املوازنة والبالغة قيمتها 70 مليون   .2

دينار لعام 2021.

العام  الدين  فوائد  خم�ص�صات  بند  من  دينار  مليون   200 نحو  دفع  تاأجيل   .3

الداخلي يف املوازنة اإلى عام 2021.

على  الأول  اإلى  بالإ�صافة  اأخرى،  اإجراءات  فيقرتح  الثاين،  ال�صيناريو  اأّما   .4

النحو التايل:

نقل 350 مليون دينار من بند فوائد الدين العام الداخلي يف املوازنة اإلى بند   .5

حزمة المان الجتماعي املر�صودة يف موازنة عام 2020. 

امل�صاريع  لغايات  املوازنة  يف  املخ�ص�صة  الراأ�صمالية  النفقات  �رصف  عدم   .6

اجلديدة واملقدر قيمتها نحو 202 مليون دينار

تخفي�س النفقات الراأ�صمالية املخ�ص�صة للم�صاريع امل�صتمرة وقيد التنفيذ يف   .7

املوازنة العامة بنحو 20%، وذلك باعتبار اأن ن�صبة ال�صتخدام لهذه امل�صاريع 
�صوف لن تتعدى 80% يف اأح�صن الظروف، يف �صوء الجراءات احلكومية 
الن�صاط  يف  توقف  من  رافقها  وما  كورونا  فايرو�س  على  للتغلب  املوجهة 

القت�صادي، وهذا الأجراء يوفر نحو 245 مليون دينار. 

نظراً لنخفا�س  دينار وذلك  مليون   50 بنحو  الت�صغيلية  النفقات  تخفي�س   .8

ا�صعار النفط من جهة ويف �صوء الجراءات احلكومية املوجهة للتغلب على 
الر�صمية  الدوائر احلكومية واملوؤ�ص�صات  وباء كورونا وما رافقه من تعطيل 

ملدة ل تقل عن �صهر ون�صف.
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من  جملة  ويقّدم  الثاين،  ال�صيناريو  بتبني  الك�صا�صبة  يو�صي  ورقته  خال�صة  يف 
التو�صيات واملقرتحات ملواجهة الآثار املتوقعة، وما ميكن اأن يرتتب عليها من نتائج 

�صلبية على املوازنة العامة.

الباحث القت�صادي، يف ورقته »تداعيات  العمري،  يتناول د. خمّلد  من جهته 
مع  التعامل  على  املرتتبة  املالية  الأزمة  مو�صوع  العامة«  املالية  على  كورونا  اأزمة 
كورونا، ومييز بني ثالثة م�صتويات منها؛ ق�صري، متو�صط وبعيد املدى، ولكل مدى 

خ�صائ�صه و�صماته على الو�صع القت�صادي وتاأثر القطاعات املختلفة بها.

املا�صي  العام  باأرقام  مقارنة  العام  هذا  العامة  امليزانية  اأرقام  العمري  يراجع  ثم 
العامة  والنفقات  والإيرادات  اخلارجية،  امل�صاعدات  نف�صها، على �صعيد  الفرتة  من 
والراأ�صمالية، وي�صري اإلى اأّن احلكومة اتخذت جملة من اخلطوات لتخفيف حدة تاأثري 
الأزمة على املالية العامة، لكن هنالك اأي�صًا اإجراءات من املطلوب اتخاذها، كاإعادة 
القطاعات  على  الأزمة  تاأثري  م�صتوى  الى  وبالنظر  العامة.  املوازنة  اأولويات  ترتيب 
القت�صادية املختلفة، وبالتايل انخفا�س الإيرادات ال�رصيبية املتاأتية منها ب�صبب تراجع 
الطلب فاإّن الأثر على املوازنة العامة للدولة يتلخ�س يف تاأثر ح�صيلة الإيرادات املحلية 
ب�صبب توقع تراجع معدل النمو ال�صمي، فلن ي�صل اإلى املعدل املر�صوم له يف موازنة 
وكذلك  املبيعات،  �رصيبة  من  الإيرادات  ح�صيلة  �صتتاأثر  وبالتايل   ،%4 عند   2020

ال�رصائب اجلمركية ب�صبب تباطوؤ معدلت الن�صاط التجاري.

اأقل،  بدرجة  �صيتاأثر  اأّنه  العمري  فريى  الدخل؛  �رصيبة  اإيراد  �صعيد  على  اأّما 
بد من  نفقات طارئة ل  لأّن هنالك   « به  التكهن  ال�صعب  فمن  العام  الإنفاق  بينما 
التي  اليقني،  عدم  حالة  على  النفقات  هذه  حجم  تقدير  يعتمد  حيث  تخ�صي�صها، 
ترافق الأزمة من ناحية مدتها و�صدة تعقيدها، اإذ من املتوقع اأن ت�صل اإلى 500 مليون 
دينار، اإل اأّن هنالك يف املقابل جمال لتخفي�س بع�س اأنواع النفاق بهدف تخ�صي�س 
املزيد من النفقات الطارئة بح�صب احلاجة وبهدف تخفيف حجم العجز يف املوازنة 

يف ظل تراجع حجم الإيرادات«.

 وبالنظر اإلى املمار�صات الف�صلى لبع�س دول العامل، وبقيا�س القت�صاد الأردين 
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من حيث تركيبته وطبيعته مع بع�س القت�صادات املت�صابهة، فاإن الباحث يوؤكد على 
ن�صبته ما  اأي  دينار،  مليار   )3 الى   2.5( بني  قيمتها  ت�صل  مالية  مبالغ  توفري   �رصورة 
)8 الى 10%( من الناجت املحلي الإجمايل من م�صادر خمتلفة، ومن خالل الإجراءات 

التالية:

ن�صبة  تخفي�س  ب�صبب  للبنوك  اإ�صافية  �صيولة  دينار  مليون   550 مبلغ  توفري   •
الحتياطي اللزامي للبنوك من )7 الى %5(.

املركزي  البنك  قيام  للبنوك من خالل  ال�صيولة  500 مليون دينار من  توفري   •
باإ�صدار �صندات بهذه القيمة.

على  والعمل  امل�صتحقة  العام  الدين  فوائد  تاأجيل  خالل  من  دينار  مليار   •
التفاو�س مع اجلهات املانحة لإعادة جدولة الديون والتفاق على الرتتيبات 
الالزمة لهذا الغر�س و�صمن الربنامج املتوافق عليه مع �صندوق النقد الدويل.

120 مليون دينار من خالل ارجاء الزيادات املقرة على رواتب العاملني يف   •
اجلهاز املدين ووقف التعيينات للعام 2020. 

ال�صمان  م�صاهمات  من  جزء  دفع  تاأجيل  خالل  من  دينار  مليون   200  •
الجتماعي لالأ�صهر املتبقية من العام احلايل.

15 مليون اقتطاعات من خم�ص�صات جمل�س العيان والنواب والوزراء وكبار   •
موظفي الدولة والرواتب العالية يف املوؤ�ص�صات امل�صتقلة. 

50 مليون دينار من خف�س النفقات الت�صغيلية للوزارات والدوائر احلكومية   •
و�صبط بع�س اأوجه النفاق فيها خ�صو�صا ان هنالك فرتة تعطل قد مرت 

خالل فرتة الأزمة.

50 مليون من خالل تخفي�س اعانات املوؤ�ص�صات العامة غري املالية والتي ل   •
لتعر�صها  فيها دعم اجلامعات نظرا  مبا  العامة  املوازنة  ترد موازناتها �صمن 

ملدة من التعطل.
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60 مليون من خالل تخفي�س بنود النفقات اجلارية الأخرى غري الالزمة.  •

200 مليون من النفقات الراأ�صمالية واملخ�ص�صة للم�صاريع اجلديدة مبا فيها   •
م�صاريع ال�رصاكة ل�صعوبة تنفيذها وت�صويقها ورمبا عدم جاهزيتها من حيث 

الطرح.

التنفيذ  قيد  للم�صاريع  املخ�ص�صة  الراأ�صمالية  النفقات  من  مليون   100  •
والبالغة )800( مليون والتي ميكن تاأجيلها مبا فيها تخفي�س خم�ص�صات دعم 

البلديات. 

من  �صين�صاأ  املايل«الذي  »احليز  توجيه  يتم  اأن  �رصورة  يرى  املايل  اخلبري  اأّن  اإّل 
الأولويات  ترتيب  اإعادة  مفيدة، من خالل  فاعلة  م�صارات  ال�صابقة يف  الإجراءات 
يف القطاعات املختلفة، ويف تغطية النفقات الطارئة املرتبط بكلف مواجهة فريو�س 
واإعادة  املايكروية،  امل�رصوعات  ودعم  الجتماعي  التكافل  �صبكة  وتعزيز  كورونا، 
واإعادة  الزراعي،  الإقرا�س  اأو  املحافظات  تنمية  ل�صندوق  املقدم  الدعم  يف  النظر 
توزيع النفقات بناء على خارطة القطاعات املتاأثرة اإيجابًا و�صلبًا بالفريو�س، فهنالك 
قطاعات مثل ال�صياحة لن ت�صتطيع اأن تعمل يف هذه الفرتة، وكذلك اإعادة النظر يف 

امل�رصوعات املوجهة لالمركزية، يف �صوء اإعادة تعريف الأولويات.

اأكرب  اأحد  باأّن  ال�صتنتاج  ميكن  ال�صابقتني،  الورقتني  خالل  ومن  بال�رصورة، 
العمل  �صوق  �صي�صيب  والقت�صادية،  املالية  بتداعياتها  كورونا،  اأزم��ة  تاأثريات 
خبري  وهو  عو�س،  اأحمد  ورقة  تغطيه  الذ  املو�صوع  وهو  الأردن،  يف  و�صيا�صاتها 
اقت�صادي ومتخ�ص�س يف ال�صوؤون العمالية، اإذ ير�صد ويحلل املوؤ�رصات املتعددة على 

التاأثريات الكبرية والعميقة التي �صتخّلفها اأزمة كورونا على �صوق العمل الأردين.

م�صبوقة،  درجة غري  اإلى  اأردنّيًا-   - و�صل  قد  البطالة  معدل  كان  كورونا  قبل 
ومع نتائج هذه اجلائحة �صتقفز قفزة اأخرى كبرية،ويتوقع عو�س اأن ترتكز معدلت 
البطالة املرتفعة يف القطاعات القت�صادية الأكرث ت�رصرا، مثل قطاع ال�صياحة؛ مبختلف 
مكوناته من فنادق ومطاعم مبختلف م�صتوياتها، اإذ يقدر اأعداد العاملني يف الفنادق 
مبا يقارب 20 األف عامل وعاملة، اإلى جانب ما يقارب 135 األف عامل وعاملة يف 
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لعل  بها  املرتبطة  القطاعات  ع�رصات  هنالك  القطاعني  هذين  جانب  املطاعم.واإلى 
اأهمها قطاعات النقل اجلوي والنقل ال�صياحي والإر�صاد ال�صياحي وغريها، وجمملها 
�صوف يتعطل ب�صكل كبري، بالتايل فاإن الف العاملني فيها �صيفقدون وظائفهم اأي�صا.

ومن خالل ر�صد �صوق العمل ي�صل الباحث اإلى اأّن اأغلب القطاعات �صتتاأثر فيها 
�صوق العمل، ب�صورة كلية اأو جزئية، على املدى الق�صري اأو الطويل، لكنه يحذر يف 
الوقت نف�صه من احتمالية عودة اآلف العاملني الأردنيني يف اخلليج نتيجة الأو�صاع 

القت�صادية هناك.

ي�صري عو�س اإلى اأّن اأزمة كورونا ك�صفت عن جملة من املعطيات واملوؤ�رصات، 
غري  العمالة  �صعيد  فعلى  و�صيا�صاته،  العمل  �صوق  يف  كبرية  اختاللت  بينها  من 
املنظمة، فن�صف العمالة الأردنية ل تتمتع باأي �صكل من اأ�صكال احلماية الجتماعية، 
كال�صمان الجتماعي، بخا�صة العاملني يف الن�صاءات والزراعة واملحالت ال�صغرية 
و�صيارات الأجرة وغريها، كما ك�صفت الأزمة الأخرية عن اختالل يف متثيل اأطراف 
احلوار الجتماعي ب�صورة مو�صوعية وعادلة، اإذ اأّن اأي قرارات تتعلق ب�صوق العمل 
و�صيا�صاته من ال�رصوري اأن ت�صم الأطراف املختلفة، لأّن القرارات نف�صها هي حم�صلة 
ت�صويات بني هذه الأطراف، الأمر الذي مل يحدث - وفقًا لعو�س- يف القرارات 

التي عاجلت مو�صوع الأزمة القت�صادية و�صوق العمل خالل اأزمة كورونا.

 ويدفع عو�س اإلى اإجراء تعديل على �صيا�صات العمل يف املرحلة املقبلة؛ مثل: 
املحافظة على بقاء اأكرب قدر ممكن من من�صاآت الأعمال يف القطاع اخلا�س القائمة 
على  العمل  فيها،  العاملني  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  واحلفاظ  ا�صتمراريتها،  ودعم 
ال�صناعية  وخا�صة  التو�صع،  على  الت�صغيل  الكثيفة  القت�صادية  القطاعات  ت�صجيع 
وتطوير  الوظائف،  من  املزيد  توليد  ل�صمان  لها  الالزمة  الت�صهيالت  وتقدمي  منها، 
حزم دعم وحتفيز متو�صطة وطويلة املدى ملختلف القطاعات تهدف اإلى دفع عجلة 
ودائم  ملمو�س  ب�صكل  الجتماعي  ال�صمان  ا�صرتاكات  تخفي�س  القت�صادي،  النمو 
لكافة القطاعات القت�صادية مع احلفاظ على خمتلف احلمايات الجتماعية املعمول 
ال�صلع واخلدمات،  للمبيعات على قطاعات كبرية من  العامة  ال�رصيبة  بها، تخفي�س 

لت�صجيع الطلب املحلي الكلي.
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خالل  ملحوظًا  وتطوراً  ت�صارعًا  �صهد  الذي  بعد«،  عن  »العمل  �صعيد  وعلى 
اأزمة كورونا، فريى عو�س اإعطاء اأولوية لت�صجيع من�صاآت الأعمال ومتكينها وتعزيز 
قدراتها لتو�صيع نطاقات العمل عن بعد، ما من �صاأنه تقليل النفقات يف العديد من 
�صاعات عمل كبرية  توفري  الوقت من خالل  اإدارة  القت�صادية، وحت�صني  القطاعات 

كانت ت�صتهلك يف التنقل �صواء داخل الأردن اأو خارجه.

رابعاً- ال�صيا�صات ال�صحية والإعالمية والتحولت الجتماعية

العامة،  ال�صيا�صات  من  جوانب  ومتخ�ص�صون  خرباء  يتناول  الرابع  الف�صل  يف 
بخا�صة يف القطاعات التي تاأثرت بكورونا، وحتديداً ال�صّحة والإعالم. فعلى �صعيد 
د.  وهم  الطب،  جمال  يف  واملتخ�ص�صني  اخلرباء  من  ثالثة  يقّدم  ال�صحية  ال�صيا�صات 
بعنوان  م�صرتكة  ورقة  فرج  اأبو  حممد  ود.  العجلوين،  مو�صى  ود.  القطب،  رائدة 
اتبعتها احلكومة  التي  ال�صيا�صات  »النظام ال�صحي فيما بعد كورونا«، يحللون فيها 
يف احتواء الفريو�س والتعامل مع تداعياته من جهة، وال�صيا�صات واخلطط املقرتحة يف 

خمتلف القطاعات ال�صحية، وعلى املديات الق�صرية واملتو�صطة والبعيدة.

يف جمال ال�صيا�صات ال�صحية، خالل اأزمة كورونا، في�صري اخلرباء اإلى اأّن احلكومة 
احلكومة  فقامت  الأزمة،  مع  التعامل  يف  وناجح  اإيجابي  منوذج  تقدمي  يف  جنحت 
حالة  اأول  اكت�صاف  منذ  ال�صحي،  العزل  �صيا�صات  وبتطبيق  الدفاع،  قانون  بتفعيل 
يف اأذار، والتباعد الجتماعي، وكذلك اأغلقت احلدود، وتعاملت بحزم مع حظر 
التجول، مب�صاعدة من اجلي�س والأمن، ومل ترتاخ يف احتواء الفريو�س، ما �صاعد على 

حماية النظام ال�صحي من ال�صغوط، فيما لو كانت هنالك اأعداد كبرية مّرة واحدة.

ولعّل اإحدى اأبرز ميزات الإدارة احلكومية لحتواء كورونا، كما يذكر اخلرباء، 
على  �صاعد  ما  واحدة،  مركزية  قيادة  حتت  ال�صحية  اخلدمات  مقدمي  توحيد  هي 
واملن�صاآت  الب�رصية  الطاقات  يف  وال�صتثمار  وتوحيدها،  وتطويرها  اجلهود  تن�صيق 

املوجودة ب�صورة مفيدة.

بناء على ما �صبق، وتاأ�صي�صًا على الإدارة الناجعة لالأزمة يقدم خرباء ال�صحة يف 
ورقتهم، جملة من ال�صيا�صات املقرتحة املطلوبة خالل الفرتة القادمة لتطوير القطاع 
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توحيد  اإلى  يدعون  والإدارة  باحلاكمية  املتعلقة  ال�صيا�صات  منها  وتاأهيله،  ال�صحي 
مقدمي اخلدمات الطبية حتت قيادة حكومية مركزية، بال�رصاكة مع القطاع اخلا�س، 
رفع جاهزية النظام ال�صحي يف التعامل مع الأزمات واعتماد منوذج ا�صتباقي بدًل من 
النعكا�صي، وتكييف الت�رصيعات لتتالءم مع التطوير املطلوب يف القطاع ال�صحي. 
اأّما على �صعيد تقدمي اخلدمات فيدعو كاتبو املقالة اإلى اإعادة ترتيب اولويات النظام 
ال�صحي فبدًل من النموذج الذي يركز على »الطب العالجي والتكنولوجيا الطبية 
الدقيقة« اتباع منوذج »ال�صحة العامة« الذي يركز على الوقاية من الأمرا�س والعوامل 
امل�صببة لها وحماية ال�صحة وتعزيزها وال�صيطرة على الأوبئة التي تهدد �صحة وحياة 

اأعداد كبرية من ال�صكان.

الوبائي  الر�صد  على  الإبقاء  �رصورة  اخلرباء  يوؤكد  العامة  ال�صحة  �صعيد  وعلى 
من  وال�صتفادة  ذلك،  على  املحافظات  يف  ال�صحة  مديريات  وتدريب  الن�صيط، 
مكت�صبات الأزمة عرب تطوير اخلدمات املقدمة عرب النرتنت E- Health، وتطبيق 
مفهوم العدالة يف تقدمي اخلدمات ال�صحية الأولية مب�صاركة من املجتمع املدين وتعاون 

مع خمتلف الأطراف.

�رصورة  على  التقرير  معدو  فيوؤكد  الثانوية؛  ال�صحية  اخلدمات  �صعيد  على 
والتعامل  ال�صحي  للعزل  مهياأة  املحافظات،  يف  وخا�صة،  عامة  جتهيزم�صت�صفيات 
مع الأوبئة، و�صع خطة للتعامل مع النعكا�صات القت�صادية التي حلقت بالقطاع، 
بخا�صة يف جمال ال�صحة العالجية، وهنالك �رصورة لإبقاء اإلى اللتزام بالإبالغ عن 

حالت اللتهاب الرئوي احلادة، اأو حالت امل�صتبه بها ومراقبتها.

ويف جمال اخلدمات البحثية والعلمية تظهر احلاجة - كما يرى اخلرباء- اإلى وجود 
والبيولوجيا  امليكروبات  كمجال  متنوعة  خلفيات  من  متخ�ص�صة  علمية  فنية  جلان 
اجلزئية وال�صحة العامة تعمل على درا�صة هذه المرا�س وم�صبباتها وطرائق انت�صارها 
واقرتاح العالجات واختبارها ودرا�صة �صلوك الأفراد خالل فرتة الأوبئة. بالإ�صافة 
الأمرا�س  املعلومات عن  تعنى بجمع  التي  الوطنية،  البيانات  ا�صتحداث قواعد  اإلى 
املزمنة واملعدية وطرق عالجها والإجراءات املتبعة ونتائجها لت�صهيل عمل الباحثني 

والدار�صني لفهم طبيعة الأمرا�س، ومنها هذه اجلائحة.



مركز الدراسات االستراتيجية44

على �صعيد ال�صحة العامة يدعو اخلرباء اإلى اإيجاد معهد لل�صحة العامة، وتعليم 
التعليم والعمل عن بعد. وعلى �صعيد النظم  الكوادر ال�صحية وتاأهيلهم عن طريق 
املعلوماتية فقد ظهرت احلاجة اإلى تطوير نظم �صحية معلوماتية وقواعد بيانات عن 
املعلوماتية  للنظم  التحتية  البنية  وتطوير  ال�صحية  ومعلوماتهم  الأفراد  �صكن  اأماكن 

ال�صحية.

وير�صد اخلرباء بع�س الثغرات التي ظهرت يف مرحلة احتواء املر�س، واأبرزها 
جتلى من خالل الأزمة احلالية حمدودية اأَ�رِصّة الرعاية املركزة واأجهزة التنف�س ال�صناعي 
ال�صغط  اأنظمة  وكذلك  اململكة،  م�صتوى  على  توزيعها  و�صوء  العام،  القطاع  يف 
الهوائي، وفرق الإ�صعاف والإخالء الطبي الأر�صي، وعليه من املهم، اإذاً، اأن يتدارك 
النظام ال�صحي يف املرحلة املقبلة هذه الثغرات، واأن يكون هناك خمزون ا�صرتاتيجي 

من الأجهزة والأدوات والأدوية املهمة لالإبقاء على احلياة يف الأزمات.

اأّما يف جمال ال�صيا�صات الإعالمية فتقّدم وزيرة الإعالم ال�صابقة، ورئي�صة حترير 
ظل  يف  الإعالمية  »البيئة  بعنوان  ورقة  غنيمات  جمانة  �صابقًا،  اليومية  الغد  جردية 
التي تواجه قطاع الإعالم، وهي  الكبرية  التحديات  فيها  تتناول  جائحة كورونا«، 
حتديات وجدت قبل كورونا، وت�صتمر اإلى ما بعدها، اإذ هنالك العديد من املهمات 

املطلوبة يف هذا املجال، ومن املتوقع اأن تت�صمنها ال�صرتاتيجية الوطنية لالإعالم.

احل�صول  يف  احلق  الإلكرتونية،  اجلرائم  منها:  الت�رصيعات  تطوير  �صعيد  على 
ليتما�صى  قانونها  وتطوير  الإعالم  هيئة  اخت�صا�س  نطاق  وحتديد  املعلومات،  على 
اأكرث  تت�صارع  اأن  يتوقع  التي  كبري،  ب�صكل  املت�صارعة  التكنولوجية  التطورات  مع 
الإذاعة  موؤ�ص�صة  لعمل  الناظمة  الت�رصيعات  تطوير  اإلى جانب  اأزمة كورونا،  بعد  ما 
والتلفزيون، وم�صتقبل الرقمنة، وذلك بهدف اإيجاد اأر�صية توافقية تي�رص عملية تغيري 

هذه الت�رصيعات مبا ين�صجم مع التطورات املت�صارعة التي تلحق بالإعالم الرقمي. 

احتواء  فرتة  خالل  الطباعة  عن  توقفت  التي  الورقية،  بال�صحف  يتعلق  وفيما 
كورونا، فيبدو اأّن هذه املرحلة قد عّمقت اأزمتها الوجودية، وعززت من ال�صكوك 
واللكرتوين  التلفزيوين  الإعالم  ع�رص  يف  ال�صمود  على  قدرتها  مدى  يف  والأ�صئلة 
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وال�صو�صال ميديا. مع ذلك فاإّن غنيمات ترى �رصورة دعم ال�صحف الورقية والإبقاء 
عليها، لأّنها ما تزال موؤثرة يف الت�صال والتوا�صل بني احلكومات والراأي العام من 
ال�صعوبة  ما يجعل من  امل�صكالت والأزمات  فيها من  ميديا  ال�صو�صال  جهة، ولأّن 

مبكان اعتبارها بدياًل ا�صرتاتيجيًا حاليًا عن الإعالم التقليدي اأو ال�صحف الورقية.

اليومية على  ال�صحف  اإدارات  فاملطلوب حتفيز  املقال،  يرى  املقابل، وكما  يف 
اللكرتوين  الإعالم  وحت�صني  واملهنية،  الإعالمية  كفاءتها  وزيادة  قدراتها  تطوير 
اأو  احلكومة  من  املقّدم  املايل  الدعم  على  فقط  التكال  وعدم  بها،  املرتبط  واملرئي 

موؤ�ص�صات الدولة.

يف جمال املواقع اللكرتونية، فت�صري الباحثة اإلى اأّن احلكومة عملت على ماأ�ص�صتها 
وتاأطريها، واإلزامها ب�رصوط مثل الت�صجيل الر�صمي، وتوظيف كادر اإعالمي، واللتزام 
بالقوانني، لكن عدداً قلياًل من هذه املواقع فقط التزم بذلك، وهو ما يدفع اإلى التاأكيد 

على اأهمية امل�صي يف م�صار املاأ�ص�صة وتطبيق القانون.

اأو  بدياًل  اإعالمًا  اليوم  اأ�صبحت  التي  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على �صعيد 
فهي  وا�صعة،  اجتماعية  ل�رصيحة  الأخبار  م�صدر  وباتت  التقليدي،  لالإعالم  موازيًا 
واإن كانت زادت من م�صاحة حرية التعبري والراأي، اإّل اأّنها اأي�صًا حملت م�صكالت 
كبرية قد تهدد يف اأحيان ال�صلم املجتمعي والأمن الوطني، عرب ن�رص ق�ص�س ودعايات 
غري �صحيحة، اأو اغتيال ال�صخ�صيات واإثارة الفتنة الداخلية، لذلك بداأت احلكومة 
م�رصوع الرتبية الإعالمية، وو�صعت له ا�صرتاتيجية لالأعوام الثالث املقبلة ت�صرتك نحو 
بتقوية  ت�صاهم  الثقافة، بحيث  مبا�رص وزارة  ب�صكل  وتتابعها  تنفيذها  ٦ وزارات يف 
اجلمهور بالتعامل مع املعلومات وال�صائعات واملعلومات املفربكة عن طريق تكري�س 
التفكري النقدي مبا ل يتعار�س مع حرية املرء يف التعبري، بحيث يلعب التعليم والثقافة 
اجلديد  الإعالمي  امل�صهد  مع  للتعامل  وتاأهيلهم  الأفراد  حت�صني  يف  الأ�صا�س  الدور 

واملتغري.

من جهة اأخرى يقّدم د. ح�صني حمادين، عميد كلية العلوم الجتماعية يف جامعة 
موؤتة، ر�صداً وحتلياًل لأبرز التحولت التي بدت على ال�صلوك الجتماعي اجلمعي 
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لالأردنيني خالل فرتة كورونا اإلى الآن.

ومع اأّنه يقّر منذ البداية باأّن هنالك �صعوبة بحثية يف بناء مقاربة - منذ الآن- 
نظراً  وتداعيات،  نتائج  من  اجلائحة  هذه  مع  الجتماعي  التعامل  اإليه  يوؤدي  قد  ملا 
اجلائحة  تطور  بطبيعة  مرتبط  الغمو�س  من  قدر  فيه  متحرك  واقع  مع  نتعامل  لأننا 
ومدتها وتداعياتها القت�صادية وال�صيا�صية.. الخ، اإّل اأّن هنالك - يف املقابل- بع�س 
التحولت التي ظهرت والتغريات واملعطيات التي متّكن الباحث الجتماعي من بناء 

مقاربة اأولية، من خالل املالحظة واملالحظة بامل�صاركة.

من �صمن ال�صلوكيات التي ير�صدها اأ�صتاذ علم الجتماع، خالل الأ�صهر القليلة 
من تفاعل الأردنيني من كورونا، ظاهرة ارتداء الكمامات ب�صورة جماعية، كاإجراء 
طبي احرتازي من الإ�صابة باملر�س، والأخذ بالن�صائح الطبية املقدمة لهم من خرباء 
ال�صحة واللتزام مبعايري عديدة، مثل النظافة والتباعد الجتماعي وغريها، والتخلي 
ذلك  من  والأهم  اللقاء،  عند  والتقارب  التقبيل  مثل  عديدة  اجتماعية  عادات  عن 
المتثال واجللو�س يف املنزل، التزامًا بقرارات احلكومة، ما يعك�س تطوراً يف الثقافة 

املجتمعية ال�صحية.

وير�صد د. حمادين �صلوكيات اأخرى �صبيهة من اللتزام ال�صحي، ومغايرة للعادات 
والتقاليد، منها عدم الذهاب اإلى بيوت العبادة، والكتفاء بدفن املوتى باأقرب الأقرباء 
لهم، مع الأخذ بال�رصوط ال�صحية، كما ظهرت هناك »اأعرا�س اأون لين«، ويكتفي 

العري�صان بح�صور الأهل املقربني جداً، والتخلي عن الأعرا�س الكبرية واجلماعية.

ي�صري اأ�صتاذ الجتماع، اأي�صًا، اإلى ظاهرة النكت وح�ّس الفكاهة املتنامي لدى 
الأردنيني، وحماولتهم حتويل مناخ القلق واخلوف الذي يثريه مر�س كورونا اإلى اأجواء 

من الفرح وال�صحك، والغناء، ما ظهر بو�صوح على مواقع التوا�صل الجتماعي.

رئي�صتني؛  نتيجتني  تعك�س  اجلديدة  ال�صلوكيات  مثل هذه  اأّن  اإلى  ي�صل حمادين 
العلم،  من  متقدم  م�صتوى  اإلى  امل�صتند  لالأردنيني  وال�صلوكي  الذهني  البناء  الأولى 
والثانية جناح املنظومة الثقافية الأردنية يف احليلولة من دون انت�صار عدوى الطائفية 

والأنانية الجتماعية.
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 كما ير�صد الباحث انت�صار م�صطلحات جديدة يف لغة الأردنيني الجتماعية 
مرتبط بفرتة كورونا وعلى �صلة بامل�صطلحات الطبية، مثل: فالن كوروين، التباعد 

الجتماعي، اجلي�س الأبي�س، بوؤرة الفريو�س، مناعة القطيع، املنحنى الوباء.

موؤ�ص�صات  قيمة  اأّن  حمادين  فريى  الجتماعي  املكانات  حراك  �صعيد  وعلى 
الدولة الوطنية ارتفعت مع عودة دورها بقوة وهيبتها خالل الفرتة املا�صية، وهو اأمر 
والقطاع  الطبي،  والقطاع  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  اأكرب يف مكانة  ارتفاع  ينطبق على 
العام الذي كان يعاين من التهامات والنتقا�س خالل العقود املا�صية، فاأثبت كفاءته 

وفعاليته يف الأزمة احلالية، كما اأّن هذه الفرتة عززت من قيم التكافل الجتماعي. 
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 تمهيد:
قصة كورونا واألردن

يتناول هذا الف�صل التمهيدي مو�صوعني رئي�صني؛ الأول تعريف بوباء فريو�س 
كورونا، من خالل ورقة تعريفية حتليلية يقّدمها وزير الرتبية والتعليم والتعليم العايل 
ووؤئ�س اجلامعة الأردنية ال�صابق، واأ�صتاذ الطب، د. عزمي حمافظة، اإذ يتناول �صمات 
الدولية  وال�صرتاتيجيات  ال�رصيع،  انت�صاره  واأ�صباب  وخ�صائ�صه  كورونا  فريو�س 

والوطنية يف مواجهته، ثم يقدم تو�صياته يف جمال احتواء اجلائحة والتعامل معها.

اإلى �صورة بانورامية ير�صمها املحلل ال�صيا�صي،  اأقرب  اأّما املو�صوع الثاين فهو 
الروؤية  بداأت وتطورت  الأردن مع فريو�س كورونا؛ كيف  فهد اخليطان، عن ق�صة 
اأن  بعد  احلكومة  تنتظر  تزال  ما  التي  ال�صعبة  واملهمة  ومواجهته  للفريو�س  الر�صمية 
عربت املرحلة الأولى من حماولة احتواء الفريو�س اإلى املرحلة احلالية يف التكّيف معه.
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تعر�صت الب�رصية �صابقا لأوبئة جرثومية وفريو�صية كثرية، ولن يكون وباء فريو�س 
هو  الوباء  هذا  باأّن  ال�صائد  العتقاد  من  فبالرغم  اأ�صدها،  ول  اآخرها   %19 كورونا 
الأكرث فتكا بعد وباء النفلونزا ال�صبانية، الذي انت�رص مع نهاية احلرب العاملية الأولى، 
قبل مائة �صنة، وخّلف ما ل يقل عن اأربعني مليون قتيل، فاإّن وباء النفلونزا الآ�صيوية 
)1957-1958( قتل حوايل ثالثة ماليني اإن�صان، كما قتل وباء انفلونزا هونغ كونغ 
)-1968 1969( حوايل مليوين �صخ�س، واإذا ما اأخذنا ن�صبة الوفيات للوباءين بعني 

العتبار فاإّن كل وباء منهما يكون قد ا�صاب مئات املاليني من الب�رص. 

فريو�صات كورونا )التاجية(:

الطيور  1932 لدى  للمرة الأولى عام  التاجية )كورونا(  الفريو�صات  اكت�صفت 
كم�صبب  العائلة  تلك  من  اأفراد  اكت�صاف  توايل  ثم  الق�صبات،  للتهاب  كم�صبب 
والديك  والفئران  واجلرذان  واخلفا�س  والقطط  والكالب  اخلنازير  لدى  للمر�س 
عام  التاجية  العائلة  من  بفريو�س  لالإن�صان  اإ�صابة  اأول  َفت  واكُت�صِ والبقر،  الرومي 
لدى  املر�س  ي�صببان  العائلة  من  فقط  هناك ع�صوان  كان   2003 عام  1965، وحتى 

الن�صان على �صكل التهاب الأنف )الر�صح( ونادرا التهاب املجاري التنف�صية ال�صفلى 
بعد  الن�صان  اأمرا�صا لدى  العائلة  اع�صاء من  �صبب خم�صة   2003 احلاد. ومنذ عام 
انتقالها له من احليوان )اأمرا�س م�صرتكة( ثالثة منها كانت على �صكل اأوبئة خطرية 
وداء   )MERS( الأو�صط  ال�رصق  ومتالزمة   )SARS( احلاد  التنف�صي  اللتهاب  هي 
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وبالتايل  اجليني  تركيبها  تغيري  على  الفائقة  بقدرتها  كورونا  فريو�صات  تتميز 
قدرتها على اإحداث املر�س؛ ويعود ذلك ل�صببني:

الطفرات )Mutations( التي حتدث بتواتر اأعلى من اأي فريو�س اآخر، لدرجة  اأوًل- 
اأن اأحد فريو�صات كورونا الذي كان ي�صبب التهاب الأمعاء لدى اخلنازير 
حدثت لديه طفرة فقد معها 25% من احلام�س النووي اخلا�س به، فاأ�صبح 
ي�صبب التهاب املجاري التنف�صية لدى اخلنازير وانت�رص يف مزارع اخلنازير يف 

اأوروبا واأدى اإلى مقتل ع�رصات الآلف منها. 
 Discontinuous( امل�صتمر  غري  الن�صخ  فت�صمى  لتحوره  الأخرى  الآلية  اأما  ثانيًا- 
)Jumping Transcriptase(حيث  القافز    النا�صوخ  اأو   )Transcription

احلام�س  ذلك  ن�صخ  اأثناء  للفريو�س  النووي  للحام�س  النا�صخ  النزمي  يقوم 
بالقفز والرتباط بحام�س نووي اآخر لفريو�س من نف�س العائلة اأو من عائلة 
فيه  جديد  فريو�س  عنه  ينتج  مما  وين�صخه،  اخللية  نف�س  يف  موجود  اأخرى 
�صفات من الفريو�صني. هذه القدرة على التحور جتعل من فريو�صات كورونا 
مهددا خطريا لالإن�صان واحليوان مما دعا عامل الفريو�صات المريكي كينيث 
ماكنتو�س )عام 1996( اإلى حتذير العامل من خطورة فريو�صات كورونا على 

ال�صحة العامة.

اأهم خ�صائ�ص داء فريو�ص كورونا - 19 

هو التهاب تنف�صي حاد ينتقل ب�صكل اأ�صا�صي نتيجة خمالطة �صخ�س م�صاب عن 
الأيدي  بوا�صطة  اأو  والكالم  والعطا�س  ال�صعال  عن  املتولد  الرذاذ  خالل  من  قرب 
امللوثة بالفريو�س نتيجة للتما�س مع �صطوح اأو اأدوات اأو مواد ملوثة بالفريو�س. متتد 
فرتة احل�صانة من 2 - 14 يوم، وتظهر الأعرا�س يف 90% من احلالت خالل خم�صة 
اأكرث من حالت  اأو   %30 اأن  املر�س. يقدر  يبدو عليهم  الذين  الأ�صخا�س  اأيام عند 
العدوى ل تبدي اأعرا�صا، واإذا ما ظهرت تكون الأعرا�س خفيفة، ول ت�صتدعي اأي 
عالج لدى 80% من امل�صابني، وتكون الأعرا�س متو�صطة اإلى �صديدة لدى حوايل 
15% من احلالت، وتكون حوايل 5% من احلالت حرجة وت�صتدعي رعاية حثيثة. 
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تزداد احلالت خطورة لدى كبار ال�صن وامل�صابني باأمرا�س مزمنة او ال�رصطان 
اأو نق�س املناعة. ي�صيب املر�س الذكور اأكرث من الناث وتكون الوفيات اأعلى بني 
الذكور كما اأّن املر�س اكرث انت�صارا وفتكا لدى الفئات الفقرية واملحرومة والأمريكيني 

من اأ�صل اأفريقي اأو ا�صباين.  

ملاذا انت�رس فريو�ص داء كورونا- 19 �رسيعا؟

عزل  ومت   2019 عام  نهاية  يف   -19 كورونا  داء  حالت  اأول��ى  �صجلت  لقد 
الفريو�س وحتديد تركيبه اجليني واإبالغ منظمة ال�صحة العاملية حول املر�س بحلول 
اأولى  لت  و�ُصجِّ م�صبوق.  وغري  قيا�صي  وقت  وهذا   ،2020 ثاين  كانون  من  العا�رص 
احلالت يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 20 كانون ثاين 2020 وقبل نهاية ذلك 
قارات  الدول يف  والعديد من  ال�صني  انت�رص يف عدة مدن يف  قد  الوباء  ال�صهر كان 
اأ�صيا واأمريكا واأوروبا، مما حدى مبنظمة ال�صحة العاملية اإلى اإعالنه طارئة �صحية ذات 
اأهمية عاملية يف 31 كانون ثاين 2020، على الرغم اأّن موا�صفات اعتباره وباء عامليا 
كانت متحققة، لكن املنظمة مل تعلنه وباء عامليا ال يوم 11 اآذار 2020، ورمبا لعب 

هذا التاأخري دورا يف انت�صار املر�س على النحو الذي حدث. 

لقد ت�رصف فريو�س كورونا كعا�صفة متكاملة من املر�س انت�رص من �صخ�س اإلى 
لكنه يف  ال�صتيعاب،  على  قدرتها  الدول  بع�س  امل�صت�صفيات يف  فقدت  اآخر حتى 
ال�صني  نفذتها  التي  ال�صامل  الغالق  اإجراءات  اأن  اإلى حد  بطيئا  الوقت كان  نف�س 
بدت بالكاد ذات اأثر على انت�صاره، ولو كان اأكرث �رصعة لجتاح �صكان العامل قبل اأن 

تكون لدينا الفر�صة لال�صتجابة، وهذا وجه الغرابة يف انت�صار الفريو�س. 

اإن اهم ما ميز هذا الوباء هو انت�صار الفريو�س قبل ظهور الأعرا�س على امل�صابني 
اأو عدم ظهورها عليهم على الإطالق، ففي تقارير موؤكدة من ال�صني اأن 86%، من 
احلالت يف مدينة يوهان مل تكن م�صخ�صة قبل حظر ال�صفر يوم 2020/1/23، واأن 
هذه احلالت كانت م�صدر العدوى ل 79% من احلالت التي �صخ�صت فيما بعد. 
كما اأّنه يقدر باأن 40-50% من الذين عادوا من ال�صني اإلى بالدهم كانوا يحملون 
الفريو�س دون عالمات املر�س، وكذلك احلال بالن�صبة لركاب ال�صفينة داياموند فقد 
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ي�صل  ما  اأّن  البحاث  اأكدت  اأعرا�س. وقد  الفريو�س من دون  ن�صفهم يحمل  كان 
اإلى 30% من امل�صابني ل تظهر عليهم اأعرا�س الإ�صابة اأبدا، وبالرغم من ذلك فمع 
قد  الوقت  يكون  حادة  تنف�صية  �صائقة  من  ي�صكو  للم�صت�صفى  مري�س  اأول  مراجعة 
تاأخر لأن الفريو�س يكون قد انت�رص اإلى درجة تفوق القدرة على تتبعه، ولهذا ال�صبب 

تغري الهدف لدى معظم دول العامل من احتواء الوباء اإلى التخفيف من اآثاره. 

لقد لعب ال�صفر داخل ال�صني ومنها اإلى باقي دول العامل الدور الأكرب يف انت�صار 
الوباء، وكان ذلك اأ�رصع بكثري مما حدث مع SARS عام  2003 فقد تغريت ال�صني 
بالطائرات  ال�صفر  معدل  من  زاد  مما  اأغنى  �صكانها  واأ�صبح  اقت�صادها،  وكرب  كثريا 
والقطار ال�رصيع، وفاقم ذلك ترافق انت�صار الوباء مع عطلة راأ�س ال�صنة ال�صينية، كما 
تغريت عادات ال�صفر لدى ال�صينيني اذ كرث امل�صافرون دوليا للعمل وال�صياحة، فكان 
انت�صار هذا الوباء ا�رصع بكثري منSARS  الذي ا�صتغرق اأكرث من �صهرين للو�صول 
اإلى اجلارة هونغ كونغ عام  يف 2003 يف حني و�صل COVID-19 اإلى اأمريكا بعد 

ثالثة اأ�صابيع من ت�صخي�س اأول حالة يف ال�صني.

اأخريا ل ميكن اإغفال اأهمية غياب التن�صيق الدويل ك�صبب لنت�صار الوباء بالطريقة 
التي مت بها، فقد تاأخرت ال�صني بع�س ال�صيء يف اتخاذ اإجراءات احتواء الوباء، ومل 
تدرك منظمة ال�صحة العاملية خطورة الوباء احلقيقية اإل متاأخرا، وتلكاأت يف اإعالنه 
وباء عامليا حلوايل �صتة اأ�صابيع بعد انت�صاره اإلى العديد من دول العامل يف قارات خمتلفة، 
ومل تاأخذ معظم دول العامل املتقدم الأمر يف البداية على حممل اجلد وعندما اأدركت 

خطورة الوباء كان الوقت قد تاأخر كثريا لحتوائه. 

اإذ مل يكن  العامل  الوباء يف خمتلف دول  التعامل مع  للنظر فو�صى  ومن الالفت 
هناك تن�صيق فيما بينها للمواجهة، وغاب قائد الورك�صرتا عن امل�صهد وعلى نحو 
املواجهة  قيادة جهود  العاملية �صامتة وغائبة عن  ال�صحة  منظمة  بقيت  الده�صة  يثري 
وتن�صيقها اإذ اقت�رص دورها على الإيجازات ال�صحفية، وما هذا اإل نتيجة لإ�صعاف 

دور املنظمة وحتجيمها من قبل الدول التي فتك الوباء ب�صكانها.   
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ا�صرتاتيجيات مواجهة الوباء   :

ال�صحية  التوعية  اإلى  وا�صافة  ناجع،  دوائي  عالج  او  فعال  مطعوم  غياب  يف 
ا�صرتاتيجيات ملواجهة  العدوى، هناك ثالث  ملنع  ال�صخ�صية  الوقاية  ا�صاليب  واتباع 

هذا الوباء هي:

على  ال�صيطرة  اإلى  ال�صرتاتيجية  هذه  تهدف   :)Containment( الوباء  احتواء 
الوباء وا�صتئ�صاله. وتقوم على ت�صخي�س احلالت وعزلها وحتديد املخالطني واحلجر 
عليهم بال�رصعة املمكنة، من خالل الر�صد الوبائي الفاعل واإجراء اأكرب عدد ممكن من 

الفحو�صات املخربية.

التخفيف من اآثار الوباء ) )Mitigation:  وتهدف هذه ال�صرتاتيجية اإلى التقليل 
تهدف  الدوائية، ول  الإجراءات غري  ا�صتخدام  من خالل  للوباء  ال�صحي  الأثر  من 
عزل  على  ال�صرتاتيجية  هذه  وتقوم  كامل،  ب�صكل  العدوى  انتقال  حلقة  ك�رص  اإلى 
احلالت، واحلجر املنزيل، والتباعد الجتماعي لكبار ال�صن. ي�صمح هذا ال�صيناريو 
ببناء مناعة لدى افراد املجتمع )مناعة القطيع( خالل انت�صار الوباء مما يوؤدي يف النهاية 
عدد  ولكن  الوباء،  وانح�صار  متدنية  م�صتويات  اإلى  امل�صابني  اعداد  انخفا�س  اإلى 
الوفيات يف مثل هذا  امل�صت�صفى وبالتايل عدد  اإلى  الدخول  ت�صتدعي  التي  احلالت 

ال�صيناريو قد يكون كبريا وفوق قدرة الأنظمة ال�صحية على التعامل معها.   

الوباء  منو  اإلى عك�س  ال�صرتاتيجية  هذه  تهدف   :)Suppression( الوباء  كبح 
بتقليل عدد احلالت من خالل خف�س معامل تكاثر الوباء، اأي عدد الأ�صخا�س الذين 
تنتقل اإليهم العدوى من �صخ�س واحد م�صاب، اإلى اقل من واحد، والبقاء على هذا 
الو�صع ب�صكل دائم اإلى اأن يتوفر مطعوم فعال. وتقوم هذه ال�صرتاتيجية على ك�رص 
التباعد الجتماعي بني ال�صكان  اإجراءات  النا�س بتطبيق  انت�صار الفريو�س بني  حلقة 
وعزل احلالت واحلجر على املخالطني واإغالق املدار�س واجلامعات ودور العبادة 

ومنع التجمعات الكبرية من ثقافية وريا�صية وغريها. 
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تتبنى معظم دول العامل حاليا ا�صرتاتيجية كبح الوباء، وهي ا�صرتاتيجية متقدمة 
على ا�صرتاتيجية التخفيف من اآثار الوباء، ولكن التحدي الأكرب لهذه ال�صرتاتيجية 
هو اأن حزمة الإجراءات املطبقة يجب اأن ت�صتمر اإلى حني توفر مطعوم فعال بكميات 
كافية، ما قد يتطلب من �صنة اإلى �صنة ون�صف؛ هذا اإذا مل يغري الفريو�س من تركيبته 

ب�صكل كبري ويجعل من جهود اكت�صاف واإنتاج املطعوم هباء منثورا. 

كبري  متجدد  انت�صار  خطر  هناك  فاإّن  الوباء  كبح  اإجراءات  تراخت  حال  ويف 
منخف�صة،  القطيع  مناعة  على  تبقي  فهي  �صلبياتها  الكبح  ول�صرتاتيجية  للفريو�س، 
ب�صكل  الإج��راءات  تخفيف  يت�صمن  الذي  املتقطع  الكبح  يقرتح  من  هناك  لذلك 
متقطع ملدد ق�صرية واإعادة فر�صها اإذا عاد النت�صار وزادت احلالت بحيث يتمكن 

النظام ال�صحي من ا�صتيعاب احلالت وال�صماح بالإ�صابة لتعزيز مناعة القطيع. 

والتباعد  املنزيل  واحلجر  احل��الت  عزل  اأّن  للوباء  منذجة  درا�صة  ا�صتنتجت 
الجتماعي خا�صة ملن هم فوق ال�صبعني من العمر قد يقلل من احلاجة للعناية احلثيثة 

مبقدار الثلثني، ومن الوفيات مبقدار الن�صف. 

هناك من يحذر من رفع اإجراءات التباعد الجتماعي ويربطه بخطر موجة ثانية 
من النت�صار اأ�صد من املوجة الأولى. ومن ال�صعوبة مبكان التنبوؤ مبوعد املوجه الثانية 
بالن�صبة للدول التي تطبق اإجراءات اإغالق �صارمة. يعترب البع�س التباعد الجتماعي 
�صالحا ذا حدين؛ ففي حني اإّنه يحقق املهمة احليوية باإبطاء انت�صار الفريو�س ويحول 
دون و�صوله اإلى فئات الختطار العايل يف املجتمع، فاإّنه، يف الوقت نف�صه، يحرم 
غالبية ال�صكان من فر�صة التقاط املر�س وك�صب مناعة غالية الثمن؛ اإذ ت�صري التوقعات 
اأن ن�صبة الذين �صي�صابون يف هذه املوجة من انت�صار الوباء لن تتجاوز -5 10% من 

ال�صكان.

التباعد  من  اأ�صهر  خم�صة  ومع  اأّنه  لندن  يف  كوليدج  امربيال  درا�صة  توقعت 
حني  يف   ،2020 نوفمرب  �صهر  منت�صف  يف  ثانية  موجة  هناك  �صتكون  الجتماعي 
اأن الدرا�صة نف�صها ودرا�صة اأخرى من جامعة هارفرد الأمريكية اتفقتا على اأن تبني 
ا�صرتاتيجية التباعد الجتماعي املتقطع �صيحمي من موجة ثانية �رصيطة ا�صتمرار هذه 
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ال�صيا�صة ل�صنة اأو اأكرث مما ميكن من �رصاء الوقت على اأمل تطوير مطعوم فّعال خالل 
هذه الفرتة علما باأّن هناك اأكرث من اأربعني مطعوما يجري تطويرها من �رصكات خمتلفة 

وبع�صها يف مرحلة التجربة ال�رصيرية.

داء  وفيات  من  التقليل  من  العامل  دول  خمتلف  يف  احلكومات  تتمكن  لن  رمبا 
فريو�س كورونا ول التخفيف من الآثار القت�صادية املرتتبة على انت�صار الوباء، بالرغم 
من اأن جتربة ال�صني تثبت اأنه ميكن احتواء الوباء بالعزل واحلجر والتباعد الجتماعي، 

فهل ت�صتطيع باقي دول العامل تنفيذ مثل تلك الإجراءات؟  

تكمن القدرة على الجابة على هذا ال�صوؤال يف معرفة بع�س المور اأهمها �رصعة 
انت�صار الفريو�س والوقت الذي تت�صاعف احلالت خالله واملدة التي يكون ال�صخ�س 
خاللها معديا. ومن العوامل التي ت�صاعد يف احلد من انت�صار الفريو�س تق�صري املدة 
الفا�صلة بني ت�صخي�س الإ�صابة وعزل امل�صاب، وكذلك الو�صول اإلى ما ل يقل عن 
الأويل  النت�صار  على  لل�صيطرة  الوبائي  ال�صتق�صاء  خالل  من  املخالطني  من   %70

املبكر. 

يف  القرار  اتخاذ  يف  القرار  �صانعي  النمذجة  على  املبنية  التنبوؤات  ت�صاعد  قد 
الوقت املالئم، ومن الأمثلة على ذلك اأن التقليل من النت�صار بن�صبة 60% اأو العزل 
واحلجر خالل يوم واحد من بدء ظهور الأعرا�س، قد ي�صيطر على انت�صار الفريو�س، 

لكن من غري املعروف على وجه الدقة �رصعة اأثر التباعد الجتماعي. 

لقد مت ا�صتئ�صال وباء اللتهاب التنف�صي ال�صديد SARS نتيجة لال�صتق�صاء الوبائي 
بع�س  ويف  املخالطني  كل  على  املت�صدد  واحلجر  للم�صابني  الفوري  والعزل  الن�صط 
احلالت احلجر املجتمعي، فلماذا مل تتم هذا الإجراءات يف حالة COVID-19، على 
الرغم من الت�صابه بني الفريو�صني؟  �صحيح اأن هناك فروقا ب�صيطة بينهما من حيث 
�رصعة النت�صار و�صدة املر�س، اإل اأن ت�صخي�س وباء فريو�س كورونا وعزل الفريو�س 
وحتديد تركيبه اجليني واإنتاج فحو�س ت�صخي�صية للمر�س، كل هذا مت ب�رصعة قيا�صية. 
وكما ُذكر �صابقا قد تكون �رصعة النت�صار وكثافة ال�صفر مع بدء انت�صار الوباء �صببني 
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مهمني لالنت�صار، اإّل اأّن ال�صبب الأ�صا�صي وراء هذا النت�صار هو عدم اأخذ املجتمع 
اتخاذ  عن  املتقدمة،  الدول  خا�صة  وتقاع�صه،  جدية  من  ي�صتحق  مبا  الأمر  الدويل 
الإجراءات املالئمة لحتواء الوباء وا�صتئ�صاله قبل ا�صتفحاله. لقد كانت بداية انت�صار 
الوباء خالل �صهر كانون ثاين فر�صة ذهبية للعامل للتحرك اجلاد والتن�صيق التام على 
اأن احلكمة والتن�صيق  ال  الكارثة الن�صانية،  العامل من هذه  امل�صتويات حلماية  اأعلى 
غابا عن امل�صهد الدويل وما زال بل حل مكانهما تبادل التهامات بني الدول وحتميل 

امل�صوؤوليات لبع�صها البع�س.  

هو  التحدي  لكن  املت�صددة.  بالإجراءات  لفرتة  الوباء  على  ال�صيطرة  تتم  قد   
ا�صتمرار ال�صيطرة وعدم عودة الوباء اإن مل يتم ا�صتئ�صاله من دول العامل دون ا�صتثناء. 
لكن، هل ميكن الإبقاء على اإغالق املوؤ�ص�صات العامة واملرافق القت�صادية واجلامعات 
واملدار�س ودور العبادة ومراكز الت�صوق اإلى الأبد. على دول العامل اأن تدرك وتواجه 
احلاجة  تن�صاأ  الطويل، وقد  املدى  احلالت غري ممكن على  احتواء جميع  اأن  حقيقة 
اإلى النتقال من ا�صرتاتيجية الحتواء اإلى التخفيف، وذلك من خالل موازنة كلف 
من  العامة  ال�صحة  اإجراءات  تتمكن  مل  لو  وحتى  العامة.  ال�صحة  اإجراءات  وفوائد 
تاأخري  فعالة يف  �صتبقى  فاإنها  ب�صبب خ�صائ�صه،  الفريو�س  الكامل لنت�صار  الحتواء 
منحنى  ذروة  الكلية ويخف�س  احلدوث  ن�صبة  من  يقلل  مما  له  وا�صع  انت�صار جمتمعي 
الوباء والذي �صيخف�س عدد الوفيات ويوفر لالأنظمة ال�صحية الفر�صة لزيادة قدرتها 

وابطاء النت�صار العاملي حلني توفر مطعوم.         

ماذا بعد هذا الوباء:

يعي�س العامل حاليا جتربة حية ل تخلو من الرعب وقلة احليلة، وبعد مدة قد متتد 
ل�صنة اأو اأكرث عندما يعود النا�س حلياتهم العادية واأعمالهم بعد زوال خطر الفريو�س 
هذا  ثمن  ال�رصية  �صتدفع  ما  وغالبا  الب�رص،  حياة  على  للوباء  الكارثية  الآثار  �صتت�صح 
الوباء لعقود قادمة من النواحي القت�صادية وال�صحية والجتماعية. لكن هناك اآثارا 
ان�صانية ونف�صية ل ميكن قيا�صها اأو حمو اآثارها وقعت على الأ�رص التي فقدت اأعزاء لها، 
ومل تتمكن حتى من وداعهم، واأولئك الذين فقدوا اأعمالهم اأو وظائفهم اأو فر�س 
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اآثار �صتخيم على جيل كامل، وعندها �صتكون الب�رصية على  اإكمال درا�صتهم، تلك 
موعد مع وباء جديد.  

يتوقع  مما  باأ�رصع  ورمبا  ق�رص  اأو  الزمن  طال   19 كورونا-  فريو�س  وباء  �صينتهي 
يبقى هذا  النت�صار، ورميا  اأكرث من  اأو  ثانية  بعد موجة  يكون ذلك  الكثريون، وقد 
ا�صتئ�صاله  اإمكانية  واأن  بخا�صة  مو�صميا،  مر�صا  كالإنفلونزا  وي�صبح  بيننا  الفريو�س 
تبدو �صئيلة يف �صوء املعطيات الدولية. رمبا يكون الأمر الأهم هو اأن ي�صتفيد املجتمع 
اأو  التجربة، وي�صتعد جيدا لوباء جديد رمبا ب�صبب فريو�س كورونا  الدويل من هذه 

فريو�س انفلونزا جديدين اأو فريو�س مل ن�صمع به بعد. 

اإّن  عامليا.  امل�صتقبل جهدا  عاملي يف  وباء  اأو  اأوبئة  مع خطر  التعامل  يتطلب     
حمركات ظهور الأوبئة هي الن�صاطات الب�رصية املتزايدة على م�صتوى عاملي، مثل اإزالة 
اأمر ي�صتدعي  الربية. هذا  الزراعية�، وجتارة احلياة  الن�صاطات  الغابات، والتو�صع يف 
التخطيط امل�صتقبلي حيث يتوقع القادة اأ�صواأ ال�صيناريوهات ويتخذون ال�صتعدادات 
املر�صى  التقليل من  �صل�صلة  الأولى يف  احللقة  فالتخطيط هو  معها،  للتعامل  الكافية 
والوفيات والتاأثريات ال�صارة الأخرى لأي كارثة قد حتدث. ومن احليوي يف هذا 
ال�صياق اأن تقود مبادئ وممار�صات اإدارة الزمات حت�صريات ال�صحة العامة والنظمة 

ال�صحية. 

ال�صحية بكامل مكوناتها من عيادات خارجية  متثل الأوبئة حتد مهم لالأنظمة 
واأق�صام طوارئ ووحدات عناية حثيثة م�صببة نق�صا حادا يف القوى الب�رصية العاملة يف 
احلقل ال�صحي واللوازم واملعدات والأ�رصة املتاحة مع ما يتبع ذلك من تاأثريات خطرية 
ال�صحية  للرعاية  الأوبئة  متثله  الذي  التحدي  هذا  عام.  ب�صكل  املر�صى  م�صري  على 
ديناميكي الطابع يتطلب مواءمة ال�صرتاتيجية مع الطلب، اإذ غالبا ما ل تكون عنا�رص 
الرعاية ال�صحية بنف�س احلال؛ فقد يكون هناك نق�س حاد يف بع�س اللوازم الأدوية لكن 
اأو تكون القوى الب�رصية بحاجة لإعداد وتدريب  القوى الب�رصية والأ�رصة متوفران، 
بينما ال�رصة واللوازم واملعدات متوفرة بكميات كافية. لهذه الأ�صباب يتوجب على 
مزود الرعاية ال�صحية حتديد التحديات بدقة وو�صع الإ�صرتاتيجية ملعاجلتها والتعامل 
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معها للموازنة بني الطلب والتزويد.

  عادة ما ت�صتخدم امل�صت�صفيات مبادئ اإدارة الأزمات للتعامل مع الأوبئة املو�صمية 
وم�صاكل  الب�رصية  القوى  ونق�س  وامل�صتلزمات  الأدوية  ونق�س  الأ�رصة  نق�س  مثل 
الطوارئ والعيادات اخلارجية، لكن الوباء العاملي يتطلب فهما اأعمق وتطبيقا اأدق 
ملبادئ ومعايري الرعاية ال�صحية خالل الأزمات، وبح�صب منظمة ال�صحة العاملية فاإن 

اأعمدة ال�صتعداد وال�صتجابة للوباء تتمثل مبا يلي:

التخطيط والتن�صيق واملراقبة على م�صتوى الدولة• 

التوعية باخلطورة وا�رصاك املجتمع • 

الر�صد وفرق التدخل ال�رصيع وا�صتق�صاء احلالت• 

نفاط الدخول• 

املختربات الوطنية• 

الوقاية وال�صيطرة على العدوى• 

الدعم العملياتي والتزويد • 

اأن  فعال وعليه يجب  لقاح  اإلى حني تطوير  �صيبقى فريو�س كورونا معنا  غالبا 
نح�رص اأنف�صنا حلياة تبدو غريبة لأمد طويل.      

اأخريا ل بد من كلمة حول الو�صع يف الأردن؛ فقد اأغلق احلدود وحجر على 
القادمني ملدة ا�صبوعني وطّبق اإجراءات اإغالق �صارمة �صابها بع�س اخللل من حيث 
واإدارة  الأمن  مركز  من  الوباء  مواجهة  واأدار  الجتماعي،  التباعد  قواعد  خرق 
قوات  فاعلة من  اأزمة ومب�صاركة  فرق  الدفاع، من خالل  بقانون  م�صتعينا  الأزمات 
والغالبية  ن�صبيا  قليل  الأردن  يف  احلالت  عدد  يزال  ما  المنية.  والأجهزة  اجلي�س 
ال�صاحقة لهذه احلالت هي لقادمني من اخلارج وخمالطيهم وقلة قليلة من احلالت مل 
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يت�صح م�صدرها اكت�صفت يف عمان يف اأول يوم يتم فيه فح�س ع�صوائي؛ مما ي�صري اإلى 
اأن العدد احلقيقي للحالت اأكرب مما هو مكت�صف، وهذا اأمر متوقع ومنطقي اإذا ما 

اأخذنا عدد الفحو�صات التي اأجريت وخ�صائ�س املر�س بعني العتبار. 

مل متثل احلالت املكت�صفة يف الردن حتد يذكر للنظام ال�صحي خا�صة واأن الغالبية 
العظمى منها كانت خفيفة. ومل يخل الأمر من بع�س الثغرات التي برزت خالل هذه 
الأزمة بخا�صة من حيث توفر امل�صتلزمات واملعدات الطبية بكميات كافية و�صعف 
قدرات ال�صتق�صاء الوبائي. اأما ب�صاأن اإجراءات الغالق فال بد من تخفيفها لتمكني 
اأعمالها بخا�صة واأن عدد احلالت  اإلى  النا�س  الدوران وعودة  عجلة القت�صاد من 
املكت�صفة يوميا قليل، وهو كذلك منذ مدة طويلة ن�صبيا �رصيطة الإبقاء على الر�صد 

الوبائي الن�صط وفح�س اأكرب عدد ممكن من العينات. 

بالإبقاء  الوباء  ي�صتاأ�صل  اأن  لالأردن لوحده  العامل ول ميكن  نحن جزء من هذا 
على اإجراءات الغالق ال�صارمة، لأّن الثمن باهظ جدا والنتيجة لي�صت م�صمونة.    
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ارتبط احل�س الأردين املبكر بخطر فريو�س كورونا امل�صتجد بتداعيات الأحداث 
يف مدينة ووهان ال�صينية مهد »كوفيد 19« الذي تبدى جائحة عاملية �رصبت الب�رصية 

برمتها واأذلت اإمرباطورياتها القت�صادية والع�صكرية.

ووهان،  يف  الكارثة  و�صط  عالقني  كانوا  الأردنيني  الطلبة  من  يزيد  ما  اأو  مائة 
ا�صتدعت الظروف نقلهم من هناك يف طائرة خا�صة.

العامل  الأولى يف  الدولة  اإمكانياته  على �صغر حجمه وحمدودية  الأردن  كان    
التي ت�صريِّ رحلة جوية اإلى ال�صني ل�صتعادة مواطنيها. �صيكون لهذا التطور مفاعليه 
يف ت�صكيل املزاج العام حيال الدولة �صناأتي اإليه لحقا. لكن اجلانب الذي طغى على 
مناق�صات ال�صلطات يف تلك اللحظة متحور حول بروتكول التعامل مع العائدين من 

بوؤرة كورونا ال�رص�صة.

  مثل دول كثرية يف العامل، مل يكن لدى امل�صوؤولني يف احلكومة والقطاع ال�صحي 
معلومات كافية حول الفريو�س امل�صتجد، وب�صبب نهج احلكومة ال�صينية املتكتم، مل 

يتوفر �صوى القليل من املعرفة عما ينبغي فعله للتعامل مع الأردنيني العائدين.

طورت كوادر ال�صحة على نحو م�صتعجل خطة لفر�س حجر ملدة 14 يوما على 
كل من يرغب بالعودة من ووهان، واأبلغتهم بذلك م�صبقا وقبل ال�صعود اإلى الطائرة.

  وقع الختيار على م�صت�صفى الب�صري لإقامة جناح خا�س لإقامتهم، لكن الأردن 

األردن في ظالل كورونا..
المهمات الصعبة 2

فهد اخليطان
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الأردن يف ظالل كورونا.. املهمات ال�صعبة
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حتى تلك اللحظة مل يكن يحوز على �رصائح الفح�س اخلا�صة بالفريو�س، ومت الكتفاء 
بقيا�س حرارة القادمني ومراقبتهم �صحيا طيلة فرتة اإقامتهم يف احلجر للتاأكد من عدم 

ظهور اأعرا�س املر�س عليهم.

وا�صع  عراك  و�صط  للتواجد  قادته ظروفه  �صخ�س  مثل  كنا  الوقت  ذلك   حتى 
ال�رصيع  بالتدفق  بداأت  املعلومات  لكن  معه.  يتعامل  يعلم كيف  فيه، ول  له  �صاأن  ل 
حول الفريو�س واملخاطر التي يحملها على الب�رص. ويف الثناء برز حتدي جديد اأمام 
العائدين من دول اخرى انت�رص فيه الوباء. وك�صفت جتربة ب�صعة اأ�صخا�س مت اإيداعهم 
احلجر ال�صحي يف م�صت�صفى الب�صري عن نق�س �صديد يف اخلدمات وتراجع فادح يف 
م�صتوى النظافة وعدم ان�صباط يف قواعد التباعد الجتماعي. وت�رصبت فيديوهات 
من املوقع ت�صببت بحرج �صديد للحكومة مما ا�صتدعى البحث عن بديل لق�صم احلجر 
ال�صحي يف الب�صري وكان م�صت�صفى الأمري حمزة الذي اأ�صبح فيما بعد م�صتقرا مل�صابي 
كورونا اإلى جانب م�صت�صفى امللك املوؤ�ص�س يف اإربد، بعد اأن مت جتهيز اأجنحة للعزل 

الطبي ترتقي مل�صتوى املعايري التي و�صعتها منظمة ال�صحة العاملية.

اأيام للعودة قبل  اإمهال الأردنيني يف اخلارج ثالثة  بعد قرار ال�صلطات الأردنية 
اإغالق املطار توافد نحو خم�صة األف اأردين دفعة واحدة.

الدولة  اإدارة  يف  اأهمية  الأكرث  ووهان  طائرة  بعد  الثاين  احلدث  هو  هذا  كان 
ال�صعبية  التوقعات  بقلب  اإلى حد كبري  �صاهما  امل�صتفحلة. حدثان مف�صليان  لالأزمة 
حيال احلكومة وموؤ�ص�صات الدولة، التي كانت تعاين من اأزمة ثقة وا�صعة مع الراأي.

�صورة الدولة التي تقدم اأف�صل رعاية ملواطنيها يف فنادق من فئة خم�صة جنوم، 
احلكومية  اللفتة  اأحيت  الداخلي،  امل�صتوى  وعلى  العامل،  حول  الكثريين  اأبهرت 
م�صاعر الولء الوطني الدفني، ومن جديد بداأ اأن العالقة �صبه املنهارة بني املوؤ�ص�صات 
واملواطنني ت�صتعيد زخمها بعواطف جارفة تعيد اإلى الأذهان اأياما حافلة كانت فيها 

الدولة الأب الراعي واحلنون ل�صعبها.

جتلت �صخ�صية الدولة القوية يف عيون مواطنيها ب�صدور الإرادة امللكية باملوافقة 
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�صحة  الكافية حلماية  ال�صمانات  حتقيق  بهدف  الدفاع  قانون  ن�صو�س  تفعيل  على 
املوؤ�ص�صات  بتعطيل  قرارات  من  ذلك  رافق  وما  الوباء،  انت�صار  ومكافحة  املواطنني 

الر�صمية والتعلمية وفر�س حظر التجول ليال.

انك�صاف اجتماعي وتراجع  تعاين من  التي كانت حتى وقت قريب  احلكومة 
حاد يف �صعبيتها، حظيت بتقدير �صعبي وا�صع عك�صته نتائج ا�صتطالعات الراأي ملركز 

الدرا�صات ال�صرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية.

كان  وطنيا  وح�صنا  �صعبيا  زخما  الأزمة  اإدارة  اأك�صب  الذي  الثالث  التطور 
بتكليف اجلي�س الإ�رصاف ميدانيا على تنفيذ اأوامر الدفاع وانت�صاره يف ال�صوارع اإلى 

جانب قوات ال�رصطة.

كان الهدف من ذلك اإظهار هيبة الدولة عرب اأقرب واأحب موؤ�ص�صة اإلى قلوب 
الأردنيني؛ اجلي�س العربي، وقد حققت هذه اخلطوة غاياتها على اأح�صن وجه.

بعد تفعيل قانون الدفاع انتقلت اإدارة الأزمة من مقر احلكومة اإلى املركز الوطني 
لالأمن واإدارة الأزمات، الذي ميلك قدرات لوج�صتية وتقنية كبرية توؤهله ليكون غرفة 

عمليات كربى لإدارة الأزمات الوطنية الطارئة.

لها  تتعر�س  قد  افرتا�صية  اأزم��ات  حتاكي  جتارب  يدير  ول�صنوات  كان  املركز 
اململكة. لكن الرتكيز كان على الكوارث الطبيعية واحلروب اجلرثومية والكيماوية 
لكل  م�صبوق  بدا غري  املاثل  التحدي  اأن  بيد  النطاق.  وا�صعة  الإرهابية  والهجمات 

الأطراف.

املجهز بكل  املركز  لالإقامة يف  انتقلت  الأطراف  اإن جميع  القول  عمليا ميكن 
اخلدمات، بدون خطة متكاملة للتعامل مع خطر متدحرج وغام�س اإلى حد كبري.

وممثلني  وزراء  وت�صم  الوزراء  رئي�س  يقودها  التي  الأزمة  خلية  ا�صتغلت  هناك 
الدولة  موؤ�ص�صات  قدرات  تطوير  على  الأمنية،  والأجهزة  امل�صلحة  للقوات  نافذين 

للتعامل مع الوباء الأخذ يف النت�صار ب�رصعة عامليا.
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بهذا املعنى حتولت خلية الأزمة اإلى ما ميكن و�صفه بالبديل عن موؤ�ص�صة جمل�س 
و�صعت  وتولت  الإعالمية  الرواية  على  ف�صيطرت  الدفاع،  لأوامر  ا�صتنادا  الوزراء 
اخلطط اللوج�صتية ملختلف العمليات امليدانية. ومن هناك كان وزيرا ال�صحة والإعالم 
يطالن يوميا على الأردنيني عرب �صا�صات التلفزة لتقدمي اإيجاز يومي لتطورات انت�صار 
الوباء يف الأردن واحلالت امل�صجلة، واإعالن التعليمات املتعلقة بتنظيم �صوؤون احلياة 

يف ظل حظر التجول وتعطيل الدوام يف موؤ�ص�صات الدولة والقطاع اخلا�س.

 الثقة العالية التي منحها الراأي العام ملوؤ�ص�صات الدولة وحتديدا اجلي�س واحلكومة، 
كانت كفيلة بتوفري الغطاء الالزم لتنفيذ التعليمات دون نقا�س عام. حتى يف احلالت 
التي ظهرت فيها �صقوق يف الرواية وال�صلوك الر�صميني، وجد الكثريون لهم الأعذار 
لتخطيها، والتم�صك بحالة الجماع الوطني التي ت�صكلت على وقع اجلائحة العاملية.

لكن، كما هي كل عالقة اأ�صا�صها عاطفي، كان لبد مع مرور الوقت اأن تفرت 
امل�صاعر وتتبدى امل�صالح، وتعود حقائق احلياة مبتطلباتها املعي�صية والقت�صادية تطغى 

على العالقة من جديد.

انهكته  وا�صع  جلمهور  بالن�صبة  حدود  الوطنية  للت�صحية  كان  اأخرى  بكلمات 
التي  ال�صحية  العتبارات  مقابل  ففي  الأعمال.  وتعطل  التجوال  حظر  اأ�صابيع 
ملنع  تدريجيا  القت�صاد  بفتح  يطالب  تيار  برز  وخوفا،  طوعا  املجتمع  لها  ا�صت�صلم 
انهيار اقت�صادي وتلبية حاجات النا�س املعي�صية وتعوي�س القطاعات الجتماعية التي 

ت�رصرت جراء �صيا�صة الإغالق التام.

موؤ�ص�صات �صناعة القرار يف الدولة كانت تدرك منذ البداية، احلاجة للتخطيط 
مبكرا ملرحلة انتقالية جت�رص بني حالة الغالق والنفتاح املتدرج لرتميم ما ميكن ترميمه 
من خ�صائر اقت�صادية كبرية قدرت بنحو 150 مليون دولر يوميا، وتراجع حاد يف 
للحكومة  التوجيهات  من  �صل�صلة  الثاين  عبداهلل  امللك  اأطلق  وقد  اخلزينة.  اإيرادات 
للبدء يف ترتيب مرحلة ما بعد كورونا، اأو ما ميكن ان ن�صميه مرحلة التكيف مع وباء 

منت�رص مبعدلت حمدودة يف بالدنا حتديدا.
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كان هذا هو اجلزء الأ�صعب من املهمة، وعليه �صتتوقف قدرة الدولة يف امل�صتقبل. 
املهمة ال�صعبة لها جانبان اأ�صا�صيان، الأول، الكيفية التي �صتدير فيها القت�صاد املنهك 
اأ�صال بالديون والعجز يف امليزانية والبطالة، و�صح املوارد. واجلانب الثاين الإجراءات 

الكفيلة باحلد من انت�صار الفريو�س بعد فتح القت�صاد وعودة احلياة اإلى طبيعتها.

   يف ال�صق الأول، كان من ال�صهولة مبكان اقرتاح اأفكار ملقاربة اللحظة الراهنة، 
واتخاذ اإجراءات مالية واقت�صادية ذات طبيعية مرحلية لإنقاذه من ال�صقوط. حزمة 
املت�رصرين  مل�صاعدة  املالية  واحلوافز  املركزي،  البنك  اأطلقها  التي  املالية  الت�صهيالت 
والفئات ال�صعيفة، اإ�صافة حلمالت التربع التي جمعت ح�صاباتها املتعددة ما يقارب 
املئة مليون دينار، كانت مثال على يجوز و�صفه بامل�صادات احليوية لتخفيف اأعرا�س 
بالنظر  اأكرث تعقيدا و�صعوبة  املتو�صط والبعيد تبدو املهمة  الأزمة. لكن على املديني 
اإلى الطبيعة الكونية لالأزمة، وت�رصر اقت�صاديات الدول املانحة، وحالة الك�صاد العاملي 

املتوقعة.

املتداولة  الأفكار  حتتويها  اأن  من  اأكرب  املهمة  تغدو  الأردن  مثل  لدولة  بالن�صبة 
الدرا�صات واأ�صحاب  التنبوؤات القت�صادية لكربى مراكز  حاليا. ولغاية الآن تعجز 
اخلربات ال�صرتاتيجية عن ت�صخ�صيها، اإل بالإطار العام ومقارنتها مع اأزمة ثالثينيات 

القرن املن�رصم، اأو حالة العامل بعد احلرب العاملية الثانية.

القت�صاديات ال�صغرية التابعة كاقت�صادنا ل ميلك هوام�س املناورة املتاحة للدول 
الكربى. ويف كل الأحوال الرهان لإنقاذ القت�صاد يتمحور حول طلب املزيد من 
القرو�س ل�صد فجوة العجز الهائلة، ودفع فاتورة الوباء القت�صادية. لكن هذا اخليار 
على  املتزايد  العاملي  الطلب  حلجم  بالنظر  لوقت،  هذه  يف  ب�صهولة  متاحا  يبدو  ل 
الأخرى  هي  تواجه  التي  املانحة  الدول  طرف  من  املتاحة  املوارد  و�صح  ال�صتدانة 

احتياجات مالية �صخمة.

اكت�صاب  يف  عالية  مهارة  يتطلب  لكنه  الأول،  من  �صعوبة  اأقل  الثاين،  ال�صق 
اخلربات وتوظيف التقنيات وتكري�س ثقافة اجتماعية بديلة للتكيف مع حياة يف ظل 

كورونا، اإلى اأن يتوفر عالج اأو لقاح �صاف.
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ك�صفت الأزمة التي داهمتنا كما العامل كله عن فقر يف خطط التعامل مع انت�صار 
الأوبئة، ولبد من العمل �رصيعا على تطوير قدرات وزارة ال�صحة بهذا املجال وتعزيز 
الطبية  باخلربات  ودعمها  اأكرب  لدائرة  وحتويله  الوبائية  الأمرا�س  ق�صم  امكانيات 
الفريو�صات  خمترب  تاأ�صي�س  اإجراءات  يف  وال�صري  الخت�صا�س،  اأ�صحاب  من  الالزمة 

الذي اأعلن عنه وزير ال�صحة.

  مبوازاة ذلك يتعني على الكليات العلمية يف اجلامعات تعزيز قدراتها البحثية، 
وابتعاث الطلبة املميزين للخارج لكت�صاب املعرفة، ور�صد موازنات اإ�صافية لذلك.

عن  املعلومات  اإدارة  �صوء  الأزم��ة،  اأظهرتها  التي  الكربى  الثغرات  بني  ومن 
ال�صكان يف الأردن، فهي من ناحية �صحيحة وغري حمدثة، ومن ناحية اأخرى م�صتتة 
يتولى  �صامل  معلومات  مركز  لإن�صاء  الوقت  حان  وقد  جهات.  عدة  بني  ومبعرثة 
ب�صكل  وعناوينهم  بالتف�صيل،  اجلغرايف  وتوزيعها  لل�صكان  مكتملة  خريطة  و�صخ 
ي�صهل الو�صول اإليهم ومينح ال�صلطات القدرة على حتديد احتياجات كل حي �صكني 
يف البالد وهوية �صكانه، وحالتهم الجتماعية و�صجلهم ال�صحي وتوفري معلومات 
كافية لتطبيق نظام التزود بالغذاء، وما اإلى ذلك من معلومات تفيد �صاحب القرار 

يف ظروف الأزمات.

وبالرغم من تطور نظام الرعاية الجتماعية يف الأردن مقارنة مع دول تقارب 
عن  ك�صفت  الأخرية  الأزمة  اأن  اإل  املعي�صي،  وامل�صتوى  ال�صكان  عدد  يف  الأردن 
الجتماعية  احلماية  اأ�صاليب  توفري  ي�صمن  النظام،  لهذا  �صامل  لإ�صالح  احلاجة 
والوقاية، وتوفري الرعاية ال�صحية الأولية للجميع، ونظام فعال ملعاجلة م�صكلة التعطل 
عن العمل يغطي خمتلف الفئات الجتماعية، وتوفري ر�صيد مايل لالإجازات املر�صية 

مدفوعة الأجر. 

الفريو�س مع عودة احلياة لطبيعتها  الق�صري، تتطلب جهود احتواء   على املدى 
اإلى ال�صتعانة بتقنيات وتطبيقات فعالة جمربة يف عدة بلدان متقدمة، تعتمد على مبداأ 
التعقب الإلكرتوين. يف كوريا جلنوبية على �صبيل املثال مت اعتماد اأجهزة ا�صت�صعار عن 
بعد تنبه ال�صلطات حلالت الأ�صخا�س الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارتهم وهم 
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يف الأماكن العامة.

يف  بكرثة  »املنت�رصة  الذكية  الهواتف  على  تطبيق  اعتماد  مت  عديدة  دول  ويف 
الأردن«، للمواطنني اخلا�صعني للحجر املنزيل »الذاتي« للتاأكد من مالزمتهم منازلهم 

وباأنهم متاحون دوما لزيارات مفاجئة من الفرق الطبية ورجال الأمن.

ولي�س جديدا القول اإن عودة احلياة لطبيعتها يف الأ�صابيع املقبلة يتطلب التو�صع 
يف اإجراء الفحو�صات الع�صوائية لل�صكان، لتجنب اكت�صاف اأعداد كبرية من امل�صابني 
يعجز النظام ال�صحي عن معاجلتهم، ويفر�س العودة حلالة الإغالق التام التي كبدت 
مبداأ  تطبيق  للم�صاومة يف  قابل  ت�صددا غري  ي�صتدعي  فادحة. كما  القت�صاد خ�صائر 
التباعد الجتماعي وفر�س �صيادة القانون، ما يعني احلاجة ل�صتمرار العمل بقانون 

الدفاع لثالثة اأ�صهر مقبلة على الأقل.

تعمق  فمع  للمواطنني،  املبا�رصة  امل�صالح  �صتقودها  املقبلة  املرحلة  يف  ال�صيا�صة 
وتنامي  املديونية  وارتفاع  وا�صعة،  اجتماعية  قطاعات  ومعاناة  القت�صادية  الأزمة 
الأزمة مبا هو متاح  اإدارة  �صوى  الدولة من خيار  اأمام موؤ�ص�صات  لن يكون  العجز، 
من موارد، والهتمام مبهمة عاجلة م�صتمرة ل�صنتني على الأقل عنوانها الأبرز اإنقاذ 
القت�صاد من التدهور، وتطوير قدرات املجتمع على النتاج والبتكار والعمل، مع 
ما يتطلبه من تغيريات جذرية يف طبيعة املوؤ�ص�صات، وثقافة املجتمعات املحلية، ودور 

الدولة يف احلياة العامة.

لكنها  تنفيذها،  والتباطوؤ يف  التحايل  قبل كورونا، وجرى  كانت هذه مهمتنا 
اليوم تبدو ق�صية حياة اأو موت.
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الدولية  البيئة  يف  حتدث  اأن  املمكن  من  التي  التحولت  الف�صل  هذا  يتناول 
الوطنية  امل�صالح  تعريف  اإعادة  على  وتاأثريها  عمومًا  الدولية  والعالقات  والإقليمية 

الأردنية وم�صادر التهديد والتحدي املتوقعة.

لهذه  روؤيتهم  الف�صل  هذا  يف  امل�صاركون  الأردنيون  والباحثون  اخلرباء  يقدم 
املتغريات، فيكتب الأ�صتاذ عدنان اأبو عودة عن املعامل الرئي�صية لع�رص ما بعد كورونا، 
فيما ير�صد د. مروان املع�رّص العوامل الدولية والإقليمية املوؤثرة على امل�صالح الوطنية 
العاملية والإقليمية وانعكا�صاتها على  التحولت  الأردنية، ويحلل د. جعفر ح�ّصان 
منطقة ال�رصق الأو�صط وتاأثري ذلك على امل�صالح والأمن الوطني الأردين، ويقدم كال 
الباحثني )املع�رّص وح�ّصان( ت�صورهما لل�صيا�صات الأردنية املطلوبة للتجاوب مع هذه 

التحولت.

من  فيه  �صيحدث  وما  الإقليمي  للم�صهد  قراءته  الرنتاوي  عريب  يقّدم  كما 
عيادات،  د. حممد خري  يقّدم  بينما  كورونا،  بتداعيات  مرتبطة  متغريات وحتولت 
العالقات  يف  القومية  ل�صعود  حتلياًل  الأردنية،  اجلامعة  يف  ال�صيا�صية  النظرية  اأ�صتاذ 
الدولية، وال�صيا�صات اخلارجية الأردنية املطلوبة يف املرحلة القادمة. ثم يحلل د. عامر 
ال�صيا�صية املحيطة من حتديات داخلية و�صيا�صة خارجية وانعكا�صاتها  البيئة  ال�صبايلة 

على اإعادة تعريف وحتديد امل�صالح الوطنية الأردنية.

الفصل األول
السياسة الخارجية األردنية

في ُعهدة كورونا وتداعياتها
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بواجبه  قياما   - ويبادر  ا�صمه  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  يحرتم  كالعادة 
الوطن  اإنقاذ  يف  لالإ�صهام  الأردنيني  املفكرين  كبار  من  جمموعة  بدعوة  الوطني- 
واملواطنني من اآثار حرب �صنها عدو خفي �رص�س على الب�رصية جمعاء ُيقتل فيها اأي 

اإن�صان دون متييز؛ الأمر الذي جعل هذا احلرب حربًا بني الإن�صان والطبيعية.

 وبناء على ذلك، تخو�س �صائر حكومات و�صعوب العامل هذا احلرب نيابة عن 
املعركة يف وقت  �صاركنا يف  لقد  الأردين بحكومته و�صعبه.  الإن�صان، ومنها وطننا 
ُمبكر ن�صبة لغرينا من الدول. وكغرينا، تت�صارك حكومتنا مع موؤ�ص�صات الدولة املدنية 
امل�صلحة  القوات  التخطيطا والتنفيذ، ومعها  والع�صكرية يف هذه احلرب من حيث 
املتميزة بالن�صباط والنظام، وال�صعب بوعيه والتزامه وبالتكافل الوطني الذي ميثله 
�صندوق » همة وطن«؛ فتتبارى املوؤ�ص�صات والبنوك الوطنية واملو�رصون يف تغذيته 

بالتربعات.

 ن�صكر اهلل اأن هذا اجلهد الوطني الذي َي�رِصُف عليه جاللة امللك قد جنح حتى 
باإميان  ثقتكم  اأ�صارك  مثلكم  واأنا  واحتوائه،  الوباء  انت�صار  اأمام  الطريق  بقطع  الآن 
جاللة امللك باأننا �صنك�صب هذه احلرب التي من �صاأنها اأن تخلف اآثاراً �صارة و�صلبية 
بكل معنى الكلمة على كل جوانب احلياة القت�صادية ال�صناعية والزراعية واخلدماتية 
واحلياة الجتماعية مبا تنطوي عليه من فقر وبطالة ومر�س وكذلك اجلانب التعليمي 
ببعديه املدر�صي واجلامعي. وعلينا اأن نعّد اأنف�صنا للتعامل مع هذه الآثار والتداعيات 

ليتمكن الوطن من ا�صتئناف م�صريته التنموية بنجاح واأمان.

عصر »ما بعد كورونا«:
مالمح دولية وإقليمية ووطنية 1
عدنان اأبو عودة
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الدرا�صات  مركز  له  خطط  الذي  امل�رصوع  هذا  اأهمية  ندرك  الإطار  هذا  ويف 
وتقدمي  والتحليل  بالتف�صري  ومتخ�ص�صني-  كخرباء   - بدورنا  بالقيام  ال�صرتاتيجية 
الن�صح، كجزء من املهمة الوطنية الكربى ملواجهة تداعيات هذه الأزمة. واأرجو من 
اهلل التوفيق وبخا�صة اأن هذا اجلهد �صيكون جهداً وطنيًا �صيحاول التفاعل وال�صتفادة 

من جهد عاملي اإن اأمكن ذلك. 

تراجع الت�صاركية الدولية والإقليمية

الذي  جمعاء،  الب�رصية  على  احلرب  هذا  »اإ�صهار«  توقيت  اأن  مدركون  اإنكم   
اختاره هذا العدو ال�رص�س، كان يف زمن ترتاجع فيه عاملية العمل امل�صرتك الذي متثله 

وتقوده الأمم املتحدة مبنظماتها املختلفة. 

بداأ هذا الرتاجع يف العمل الدويل امل�صرتك قبل ن�صف قرن مرتبطًا ب�صكل وا�صح 
بالحتالل الإ�رصائيلي لالأرا�صي العربية عام 1967، حينما بداأ م�صل�صل عدم اللتزام 
بالق�صية  يتعلق  فيما  املتحدة  لالأمم  التنفيذية  ال�صلطة  باعتباره  الأمن  بقرارات جمل�س 
الفل�صطينية. واكت�صبت �صريورة الرتاجع هذه قوة جديدة بعد �صقوط الحتاد ال�صوفياتي 
قبل اأربعون عامًا حينما انتهت احلرب الباردة عام 1990. تالزم مع هذا املنعطف توجه 
امريكي نحو ما ي�صمى »اأحادية القطبية«؛ اأي احتكار الوليات املتحدة لقيادة العامل 
بدًل من العمل اجلمعي الدويل الذي ميثله ميثاق الأمم املتحدة. ولعل اأبرز ال�صواهد 
التاريخ« للمفكر الأمريكي املعروف فران�صي�س فوكوياما،  على ذلك كتاب »نهاية 
الذي قال بو�صوح اأّن العامل �َصُيحَكم بالنظام الراأ�صمايل الدميوقراطي باعتباره النظام 
النظام ال�صرتاكي  ال�صوفياتي، ممثل  اأربعون عامًا من ال�رصاع مع الحتاد  املنت�رص بعد 
ال�صمويل. وترافق مع هذا �صعود العتقاد يف منطقتنا دعوة الإدارة الأمريكية لنظام 

�رصق اأو�صطي جديد. 

بالتوازي والتزامن مع هذا الرتاجع الفكري وال�صيا�صي حدث تراجع اآخر على 
العربية.  اجلامعة  ومنها  الإقليمية  باملنظمات  ممثاًل  الإقليمي،  اجلمعي  العمل  �صعيد 
اجلديد.  الواقع  وفق  التمو�صع  من  الدول  من  عدد  بادرت  التغرّي  هذا  �صوء  وعلى 
الوليات املتحدة  الرئي�س حافظ الأ�صد من  املثال- تقرب  ومن ذلك - على �صبيل 
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بعد �صقوط حليفه احلامي ممثاًل بالحتاد ال�صوفياتي، ذلك حينما ان�صم اإلى التحالف 
لإخراج  الأب،  بو�س  جورج  حينها  الأمريكي  الرئي�س  �صكله  الذي  الع�صكري، 

اجلي�س العراقي من دولة الكويت عام 1990. 

 ما يهمنا هنا هو اأّن العامل يف العقود الثالثة املا�صية ما زال يعي�س �رصاعًا عامليًا بني 
توجهني: الأول هو اأحادية القطبية ممثلة بالوليات املتحدة، اأما الثاين فهو التعددية 
القطبية التي يقودها الحتاد ال�صوفياتي وال�صني بتعاطف من دول عديدة. ومن معامل 
ان�صحب  اإذ  دللة؛  ذات  بخطوتني  احلالية  الأمريكية  الإدارة  قامت  ال�رصاع  هذا 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من معاهدة باري�س املناخية يف حزيران 2017، ومن 
جمموعة )اخلم�صة+ واحد( التي و�صعت اخلطة ال�صاملة للعمل ب�صفقة اإيران النووية 

يف ايار 2018.

حلماية  امل�صرتك  العاملي  العمل  عن  تعربان  الإتفاقيتني  هاتني  اأن  الوا�صح  ومن   
هذين  وقبل  النووية.  الأ�صلحة  انت�صار  خطر  ومن  املناخي  التغري  خطر  من  العامل 
احلدثني تعطلت اللجنة الرباعية الدولية حلل ال�رصاع الإ�رصائيلي الفل�صطيني وتوقفت 
عن العمل مع نهاية ولية الرئي�س اوباما الثانية؛ اأي مع بداية ولية الرئي�س ترامب 
الذي مل يكتف برقاد الرباعية، بل واأخذ قرارات �صد القانون الدويل، منها اعتبار 
القد�س عا�صمة موحدة لإ�رصائيل ب�صقيها الغربي وال�رصقي واعتبار اجلولن ال�صوري 

ار�صًا اإ�رصائيلية.

 ل بد اأن يكون الأمني العام لالأمم املتحدة هو اأكرث امل�صوؤولني يف العامل حرجًا 
ب�صبب غياب العمل الدويل امل�صرتك واإهمال القرارات الدولية؛ ما �صمح للنزاعات 
امل�صلحة اأن تزداد وت�صتد كما هو احلال يف ال�رصق الأو�صط ممثاًل يف الو�صع يف �صوريا 
والعراق وليبيا واليمن وفل�صطني. وقد بادر اأمني عام الأمم املتحدة، ال�صيد اأنطونيو 
غوتريي�س، موؤخراً من خالل مبعوثيه اإلى ال�رصق الأو�صط اإلى دعوة القوى املتنازعة 
ع�صكريًا اأن توقف القتال وتوجه جهدها نحو حماربة فريو�س كورونا باعتباره العدو 
اأجل  بعد غياب دورها اجلمعي من  املتحدة  الأمم  ت�صتعيد  ان  اآماًل بذلك  امل�صرتك، 
الأمن وال�صالم الدوليني ومراهنا على عاملية العلم ك�صالح فّعال لهزمية عدو الإن�صانية.
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لقد ك�صفت حرب كورونا اأي�صًا كيف اأن املنظمات الإقليمية هي الأخرى قد 
فقدت متا�صكها ودورها. على �صبيل املثال حينما �رصب الوباء ايطاليا وا�صبانيا ودول 
الحتاد  من  املتوقعة  املعونات  تلَق  مل  الوروبي،  الحتاد  يف  اأع�صاء  اأخرى  اوروبية 
نف�صه. ويف منطقتنا العربية مل ي�صدر حتى الآن اتفاق عربي من اجلامعة العربية حول 

خطة عمل عربي م�صرتك ملكافحة الوباء باعتباره عدّواً م�صرتكًا.

 العودة اإلى القت�صاد الإنتاجي وطنياً 

وباء كورونا مل يك�صف غياب العمل اجلمعي الدويل والعمل اجلمعي الإقليمي 
فح�صب، بل ك�صف اأي�صًا عيوبًا جمتمعية و�صيا�صية يف القطار املختلفة. ففي الأردن 
مثاًل ك�صف الوباء اخطار انحراف الأردن عن القت�صاد الإنتاجي، لكن يف املقابل 
واأنا احتدث عن الأردن فقد، وّحد الوباء ال�صعب الأردين باأكمله يف مواجهته بعيداً 

عن العتبارات وامل�صالح الفئوية �صواء كانت ع�صائرية اأو طائفية اأو اإقليمية اأو اإثنية.

هي  الوطنية  وت�صبح  للكورونا  التايل  اليوم  يف  الظاهرة  هذه  �صت�صقّر  هل  ترى 
البنية الرائدة للدولة!؟

مكافحة  يف  اتّبعت  )التي  الوطنية  ال�صرتاتيجية  يف  النتباه  يلفت  اآخر  واأمر 
كورونا( هو م�صاركة القوات امل�صلحة واإ�صهامها الوا�صح امل�صكور يف احتواء الأزمة 
يف  هيبته  القانون  �صي�صتعيد  هل  ترى  القانون.  وحكم  بالن�صباط  املمثل  ب�صالحها 

اليوم التايل ملوا�صلة مكافحة الف�صاد واملح�صوبية؟

 لقد قال جاللة امللك: »اللتزام يعيدنا حلياتنا الطبيعية«، مما يعني اأن اللتزام هو 
الهدف والعمل امل�صرتكني والإدارة ال�صليمة. ترى هل �صينعك�س قول جاللته على 

ال�صلطتني التنفيذية والت�رصيعية؟ 

�صيا�صية وبال  العربي دون ا�صطرابات  الربيع  باأن الأردن قد اجتاز  نحن نفخر 
عنف ودون تغريات بنيوية مدمرة؛ الأمر الذي منح الأردن نحو عقد من الزمان قدراً 
الهدوء  فرتة  اأن  املالحظ  لكن  م�صطرب.  وال�صتقرار يف حميط  الهدوء  من  وا�صحًا 
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واإمنا  يح�صل،  اأن  ينبغي  كان  كما  م�صاحبًا  اقت�صاديًا  منواً  ت�صهد  مل  هذه  وال�صتقرار 
مزيداً من الفقر والبطالة والهجرة واملديونية. 

 املطلوب اليوم ونحن نرنو وناأمل بعد هزمية كورونا بعهد منو جديد اأن نحلل 
اأ�صباب عدم قدرتنا على اإحداث النمو املطلوب ونتعامل مع اأ�صباب ذلك لإزالتها، 
واإّل �صنكرر ما �صبق - فنبّدد اليجابيات التي اكت�صبناها من اللتزام والعمل امل�صرتك 
كورونا  ذيول  من  وجنعل  الآن-  حتى  م�صرتك  كعدو  الوباء  من  وطننا  حماية  يف 
وتداعياتها حقبة اأكرث ق�صوة من جميع النواحي القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية. 

روؤية  ن�صع  اأن  كورونا  وتداعيات  ذيول  نواجه  ونحن  ميكن  هل  هو:  �صوؤايل 
الذي حولنا  الرعوي  القت�صاد  واقع  من  تخرجنا  مكوناتها،  ب�صائر  للتنمية  جديدة 
على  تركيزها  بدل  معني  عن  البحث  على  ال�صيا�صية  جهودها  تركز  معتمدة  لدولة 
تطوير قدراتها الب�رصية ومواردها الطبيعية للتحول نحو القت�صاد النتاجي والت�صاركية 

ال�صيا�صية الكفيلني بتعزيز ا�صتقاللنا وحا�رصنا وم�صتقبل اأجيالنا؟

اخلامتة: ع�رس »ما بعد كورونا«

اإلى خاطري واأنا اأفكر يف الن�رص املحّتم الذي �صيحققه  ويف اخلتام، لقد ت�صّلل 
الإن�صان على هذا العدو املرعب األ ي�صتحق هذا الن�رص الذي هو الأول من نوعه يف 
التاريخ حينما تعر�س الب�رصية لهذا العدو القاتل ويتمكن الإن�صان من هزميته اأن يخّلد 

يف التاريخ؟ 

لقد حّقب العلماء واملفكرون التاريخ وفق الهزائم الكربى والإجنازات العملية 
العظيمة. فبالن�صبة للهزائم انتهت الع�صور القدمية وبداأت الع�صور الو�صطى عام 476م 
حينما �صقطت روما عا�صمة المرباطورية على ايدي التتار. وبداأت الع�صور احلديثة 

عام 1453 حينما �صقطت الق�صطنطينية عا�صمة المرباطورية البيزنطية.

واملفكرون  العلماء  لها  حّقب  فقد  العظيمة  الإن�صانية  لالإجنازات  بالن�صبة  اأما 
الثورة  ع�رص  الثامن  القرن  يف  البخارية  الآلة  اخرتاع  فاعتربوا  الثورات  مب�صطلح 
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ال�صناعية الأولى، واكت�صاف الكهرباء، واخرتاع اأداة الحرتاق الداخلي يف اأواخر 
القرن التا�صع ع�رص الثورة ال�صناعية الثانية، واخرتاع الآلة احلا�صبة الكومبيوتر الثورة 
الرابعة وهي  ال�صناعية  الثورة  عتبة  على  الإن�صان  اأن  الآن  ويقولون  الثالثة  ال�صناعية 

الذكاء ال�صناعي. 

 لقد ت�صّلل اإلى خاطري واأنا اأفكر بانت�صار الإن�صان على كورونا باعتباره اإجنازا 
اأن  بخا�صة  كورونا«،  بعد  ما  »ع�رص  الع�رص  هذا  على  ُيطلق  ل  ملاذا  كبرياً،  اإن�صانيًا 
هذا الن�رص جاء م�صداقًا لقوله تعالى: »واذ قال ربك للمالئكة اإين جاعل يف الأر�س 
خليفة«، وتاأكيده يف اآية اأخرى على مهمة هذا الإن�صان بقول تعالى » هو اأن�صاأكم من 

الأر�س وا�صتعمركم فيها« -�صدق اهلل العظيم-.
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اإذا ما �صلمنا اأن اهم التحديات القت�صادية وال�صيا�صية التي تواجه الردن اليوم 
اأزمة القرن  حتى قبل ازمة »كورونا« تتمثل بالو�صع القت�صادي احلرج وتداعيات 
اأمنية واجتماعية وبيئية تتجلَّى يف ات�صاع دائرة الفقر  وما ي�صاحبهما من تهديدات 
والبطالة والتزايد الدميغرايف الذي ل يتوافق مع ن�صبة النمو القت�صادي، وتدين م�صتوى 
املتطرفة، فال  اإلى احتمالية عودة احلركات الأ�صولية  اإ�صافًة  اخلدمات الجتماعية، 
الرئي�صيني.  التحديني  اأزمة كورونا �صتنعك�س هي الخرى على هذين  اأثار  اأن  �صك 
لكن ال�صوؤال اليوم هو فيما اإذا كانت هذه التداعيات �صلبية يف طبيعتها، اأم اأن هناك 
فر�صة لال�صتفادة من بع�س التغريات التي فر�صتها و�صتفر�صها هذه الزمة امل�صتجدة. 

الو�صع القت�صادي بني الداخلي واخلارجي

اعتمد النموذج القت�صادي الأردين الى حد كبري، كما غريه الكثري من الدول 
النفط،  عائدات  من  املتاأتية  املوارد  على  كبري  ب�صكل  يعتمد  ريعي  منوذج  العربية، 
او  اخلليجية،  الدول  من  املقدمة  للخزينة  املبا�رصة  امل�صاعدات  طريق  عن  اإما  وذلك 
عن طريق حوالت العاملني والعامالت الردنيني يف تلك الدول. وقد و�صل معدل 
امل�صاعدات واحلوالت يف اْلردن الى اأكرث من 10% من الدخل القومي الجمايل. 
وقد ا�صتخدمت معظم هذه العوائد خللق الوظائف يف القطاع العام، ا�صافة لتقدمي 
يف  �صيا�صيا  املواطنني  متثيل  يف  �صعف  مقابل  والتعليم  كال�صحة  ال�صا�صية  اخلدمات 

عملية �صنع القرار.

»مرحلة كورونا«
والمصالح االردنية 2

مروان املع�رس
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وتبعا لذلك، زاد حجم القطاع العام ومل تعد العائدات الريعية تواكب مثل هذه 
42% من حجم  الردن  العام يف  القطاع  يعملون يف  ن�صبة من  بلغت  الزيادة حتى 
القوى العاملة. ومع عدم قدرة القطاع العام يف الردن ا�صتيعاب املزيد من القوى 
العاملة، بداأت معدلت البطالة الإجمالية بالرتفاع لت�صل ر�صميا اليوم الى اأكرث من 
19% من �صمنها ارتفاع معدلت البطالة بني فئة ال�صباب الى اأكرث من 30% لت�صبح 

اأحد اأعلى املعدلت يف العامل. 

ثم جاء عام 2014.يف �صهر اب من ذلك العام، هبط �صعر النفط دون 100 دولر 
�صعر  2010.وو�صل  العام  140 دولرا يف  ان كان قد و�صل لأكرث من  بعد  للربميل 
الربميل ل�� 30 دولرا يف العام 2016 قبل ان ينتهي اليوم يف حدود ال���� 25 دولرا 

للربميل بعد ازمة كورونا والتناف�س العاملي حول اأ�صعار النفط. 

املقدمة لالأردن من  امل�صاعدات   تزامن كل ذلك مع تغريات جذرية يف طبيعة 
الدول اخلليجية ب�صكل عام، ومن اململكة العربية ال�صعودية ب�صكل خا�س، بحيث مل 
يح�صل الردن يف ال�صنوات اخلم�س املا�صية على اي دعم مبا�رص للخزينة من الدول 
امل�صاعدات  عهد  فاإّن  و�صيا�صية،  اقت�صادية  لعتبارات  انه  القول  وميكن  اخلليجية. 
اخلليجية املبا�رصة لالأردن قد انتهى، رمبا الى غري رجعة حيث تقع نقطة التعادل املايل 
 80 حوايل  عند   - عجز  بال  ميزانية  يحقق  الذي  النفط  �صعر  اأي   - مثال  ال�صعودية 
دولرا للربميل مما يجعل معه �صعوبة تقدمي م�صاعدات مبا�رصة لالأردن يف �صوء العجز 

املتوقع يف ميزانيات تلك الدول. 

تاأتي ازمة »كورونا« لت�صيف تداعيات �صلبية الى و�صع اقت�صادي مرتدي ا�صال، 
فاإ�صافة الى ارتفاع معدلت البطالة فاإن ن�صبة الدين للعام للدخل الجمايل تقارب 
النفط لأدنى  اأن و�صول  املقايي�س.كما  100%، وهي ن�صبة خطرية بكل  ال���  حاجز 
م�صتوياته منذ عقود من الزمن يعني بال�رصورة اأن عائدات النفط لي�صت متوفرة اليوم 
الدول  هذه  لدى  مالية  فوائ�س  اية  واأن  كالأردن،  املت�رصرة  العربية  الدول  مل�صاعدة 
اليوم �صت�صتخدم مل�صاعدة مواطني تلك الدول دون اللتفات للدول الأخرى لتعو�س 
اأثر انخفا�س ا�صعار النفط.اإ�صافة اإلى ان ال�صتدانة من ال�صواق اخلارجية �صتخ�صع 
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للمناف�صة مع عدد كبري من الدول الخرى التي تعاين هي الخرى من نف�س الو�صع.

بيت الق�صيد اأن عنوان املرحلة القادمة �صيكون العتماد القت�صادي على الذات. 
لكن مثل هذا العتماد ل ميكن له ان يتحقق بهذه ال�صهولة، فقدرة املواطن الردين 
اقت�صادية  خطة  لوجود  حاجة  هناك  حمدودة.  باتت  الأعباء  من  املزيد  حتمل  على 
متو�صطة املدى لإعادة القت�صاد لو�صع طبيعي، حتى وان تطلبت يف املدى الق�صري 
زيادة النفاق احلكومي على القطاعات والأفراد الكرث ت�رصرا، وحتى اإن نتج عنها 

زيادة موؤقتة يف ن�صب الدين العام. 

من ال�رصورة اليوم اإدراك الدولة اأن عن�رصي ثقة النا�س بحكوماتهم والت�صاركية 
يف و�صع هذه اخلطط هما اللذان �صيحددان مدى قبول النا�س باأي خطط، والتي ل 
بد اأن تت�صمن بال�رصورة ت�صحيات اقت�صادية فوق تلك التي يتحملها املواطن العادي 
للم�صتقبل  التحدي الكرب ل يكمن يف و�صع اخلطط القت�صادية  اليوم.مبعنى اخر، 
فح�صب، بل يف جت�صري هوة الثقة بني املواطن والدولة، واقناع املواطنني كافة اأنهم 
اأي  تنفيذ  يوؤدي  قد  ذلك،  دون  م�صتقبلهم.  �صتحدد  التي  اخلطط  بلورة  يف  �رصكاء 
من  بدل  الأهلي  ال�صلم  تهديد  اإلى  الت�صاركية  عن�رص  توافر  دون  و�صعها  يتم  خطط 

الو�صول ل�صاطئ المان. 

ومن خالل ازمة كورونا، بات من الوا�صح حتى هذه اللحظة اأّن جناح التعامل 
مع مثل هذه الزمات يتطلب جهدا جماعيا �صعبيا م�صتداما، معززا بالقناعة بقدرة 
التدابري الأمنية والإجراءات الفورية، لي�س  الدولة على قيادة جهد ت�صاركي يتعدى 
فقط ملواجهة اأثار الزمة ق�صرية المد، واإمنا اي�صا لحتواء اأثارها ال�صلبية بعيدة املدى 
على كافة قطاعات الدولة. ولعل ازمة كورونا ت�صكل فر�صة ذهبية للدولة لت�صكيل 
تقليدية  غري  ت�صاركية  حلول  على  تعتمد  جديدة  واقت�صادية  �صيا�صية  حوكمة  نظم 
املجتمع  وموؤ�ص�صات  اخلا�س  القطاع  ولإ�رصاك  احلكومية،  لالأنظمة  الر�صاقة  لإعادة 
املدين لبلورة بيئة تنموية جديدة قادرة على احداث النمو املطلوب بقدر قدرتها على 

مواجهة اي حتديات م�صتقبلية على �صاكلة حتدي »كورونا«. 
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معامل اخلطة الوطنية ملواجهة اأثار كورونا

�صمن هذا الإطار الت�صاركي، ميكن لي خطة ان تت�صمن املحاور التالية: 

يف املدى الق�صري:

حماية الطبقة العاملة وم�صادر دخلها و�صمان ا�صتمرارية املوؤ�ص�صات الداعمة  اول: 
لالقت�صاد الوطني.

البدء تدريجيا باإعادة عجلة النتاج �صمن معايري �صحية �صارمة، لن الأزمة  ثانيا: 
�صتطول ولن ن�صتطيع فر�س حظر �صامل ملدة طويلة دون ان يوؤثر ذلك وبقوة 

على الو�صع املعي�صي لعدد كبري من املواطنني. 
لي�س  الدول  معظم  لأن  الدين،  ملعدلت  احلالية  املرحلة  يف  اللتفات  عدم  ثالثا: 
لديها القدرة املالية على �صخ حزم حتفيزية يف ال�صوق دون القرتا�س، الذي 
اأ�صبح �رصورة اليوم بغ�س النظر عن التكاليف امل�صتقبلية التي ميكن معاجلتها 

لحقا.
العمل مع القطاع اخلا�س لإيجاد موارد مالية بديلة مل�صاعدة الكرث ت�رصرا  رابعا: 

من هذه الزمة وتعزيز التما�صك الجتماعي. 

يف املدى املتو�صط:

�صنة  بحلول  العاملي  القت�صادي  النظام  يتعافى  اأن  الدويل  النقد  �صندوق  يتوقع 
الالزمة  ال�صافية  املالية  املوارد  الى  تفتقر  العربية  الدول  معظم  ان  وباعتبار   ،2021

الى فر�صة وذلك عن  ال�رصوري حماولة حتويل الأزمة  اقت�صاداتها، فمن  ل�صخها يف 
طريق:

بع�س  تقدمها  التي  الإنقاذ  حزم  من  وال�صتفادة  الديون  جدولة  اإع��ادة  اول: 
املوؤ�ص�صات الدولية. 

العمل ل�صطب بع�س الديون اإن اأمكن. ثانيا: 
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اإعادة النظر يف بع�س التزامات الدول التعاقدية التي ت�صكل التزامات مالية  ثالثا: 
على خزينة الدولة من خالل مراجعة املعاهدات الدولية وال�صتفادة من اية 

بنود متكن الدول من النتهاء من تلك اللتزامات دون �رصوط جزائية.
اعادة النظر يف النظام ال�رصيبي وت�صجيع ال�صتثمار يف ال�صناعات املحلية.  رابعا: 

اإعادة النظر يف املنظومة التعليمية مبختلف مكوناتها من معلمني ومن�صاآت  خام�صا: 
واأ�صاليب التعليم والتعلم من خالل ايجاد منظومة تن�صق ما بني دور املعلم 
التعلم، والعمل على  القادر على  وتاأهيله واملنهاج والتكنولوجيا والطالب 
واأولياء  املعلمني  نقابة  مع  حتالفات  اقامة  من خالل  وا�صعة  �رصاكات  ايجاد 
بالتعليم ومعاجلة الختاللت  للنهو�س  املدين  املجتمع  الأمور وموؤ�ص�صات 
والبداع.نحن  الفكر  يف  التعددية  على  مبنية  جديدة  تربوية  نظم  و�صع 
بحاجة ق�صوى اليوم لنظم تربوية جديدة ل توؤهل اجليل اجلديد للعمل يف 
القطاع اخلا�س فح�صب، لكن للتعامل مع حتديات احلياة امل�صتجدة يف عامل 

اأ�صبحت وترية التغيري فيه اأ�رصع بكثري من قبل. 
العربية والعمل على غرار  العمل لرتابط جتاري واقت�صادي اكرب مع الدول  �صاد�صا: 
اجلمركية  القيود  ورفع  التجاري  التبادل  زي��ادة  على  الوروب��ي  الحت��اد 
املجالت  وباقي  ال�صحي  املجال  يف  اخلربات  وتبادل  العربية  الدول  بني 

القت�صادية.
اخلا�س  القطاع  مع  وال�رصاكة  القرار  �صناعة  يف  الت�صاركية  مبداأ  اعتماد  �صابعا: 

كمتطلب ا�صا�صي لنجاح اي خطط يتم اعتمادها. 
توفر الإرادة ال�صيا�صية املقرونة بتج�صري فجوة الثقة مع النا�س لو�صع اخلطط  ثامنا: 

القت�صادية مو�صع التنفيذ.

ل �صك اأن هناك حماور اأخرى مل يتم ذكرها. فالغاية هنا التاأكيد من خالل طرح 
الأمثلة على اأن املرحلة القادمة ت�صتوجب اإعادة التفكري جذريا يف نظم احلوكمة لدينا 
مبختلف مكوناتها. فاإن كان الت�صديد الأمني والتباعد الجتماعي والإجراءات املالية 
والت�صاركية  والإقليمي  املجتمعي  النفتاح  فاإن  اليوم،  الزمة  مواجهة  عنوان  الآنية 
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ال�صيا�صية من اأهم مفاتيح تطبيق اخلطط القت�صادية التي �صيتم و�صعها ملعاجلة الزمة 
على املدى املتو�صط والبعيد. 

�صفقة القرن وامل�صالح الوطنية

�صفقة  بتداعيات  يتمثل  بامتياز  وجودي  بل  �صيا�صي  فهو  الخر،  التحدي  اأما 
يف  الداخلية  التغريات  نتيجة  العاملية  كورونا  باأزمة  الآخر  هو  �صيتاأثر  الذي  القرن، 
الوليات املتحدة واإ�رصائيل، وهما الدولتان اللتان حتاولن فر�س هذه ال�صفقة، الأمر 

الذي �صيكون له انعكا�صات على امل�صالح الردنية اي�صا. 

بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  لرئي�س  جديدة  حياة  اعطت  كورونا  اأزمة  اأن  يبدو 
ال�صابق حلزب  الرئي�س  نتنياهو، الذي ا�صتطاع بدهائه من جهة، وقلة خربة مناف�صه 
»اأزرق اأبي�س«، بني غانت�س، من جهة اأخرى، حتقيق فوز حزب الليكود الذي برتاأ�صه 
بالفوز يف النتخابات العامة وت�صكيل حكومة برئا�صته لالأ�صهر الثمانية ع�رص املقبلة 
بني  املفاو�صات  حاليا  جتري  كما  مماثلة،  ملدة  ال�صلطة  غانت�س«  »بني  بعدها  ي�صتلم 
م  الطرفني على مبادئ عمل احلكومة اجلديدة مبا يف ذلك م�صاحة الرا�صي التي �َصُت�صَ

من ال�صفة الغربية. 

تاأخرت  ولو  ال�صفقة  هذه  تنفيذ  �صتوا�صل  ال�رصائيلية  احلكومة  اأن  ذلك  معنى 
ب�صعة ا�صابيع ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا. هذا و�صيقوم نتنياهو با�صتغالل وجوده 
على راأ�س احلكومة ووجود الرئي�س المريكي ترامب حتى �صهر ت�رصين الثاين على 
الأقل ل�صم اأكرب ن�صبة ممكنة من اأرا�صي ال�صفة الغربية، وذلك قبل ت�صليم »غانت�س« 
ترامب يف  تبقي  قد ل  التي  الأمريكية  الرئا�صية  النتخابات  وقبيل  احلكومة،  رئا�صة 

ال�صلطة. 

اأّما يف الوليات املتحدة، فقد كان البع�س يتوقع اأن ال�صائقة القت�صادية احلالية 
التي �صببها انت�صار كورونا، ونتج عنها ارتفاع حاد يف معدلت البطالة هناك، اأنها 
�صتوؤثر �صلبا على �صعبية الرئي�س المريكي وت�صعف من فر�س جناحه يف �صهر ت�رصين 
اأن ذلك مل يحدث حتى الآن، ف�صعبية ترامب ما زالت ترتفع، �صاعدها  اإل  الثاين. 
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املتبقي  الدميقراطي  املر�صح  اختفاء  و�صبه  التلفزيون  على  اليومي  ظهوره  ذلك  يف 
»جوزيف بايدن«.

ويف حني ل زال الوقت مبكرا كي تظهر كافة تداعيات الزمة، فاإن هناك فر�صة 
حقيقية لأن يتعامل الردن بعد عام من اليوم مع اإدارتني اأمريكية واإ�رصائيلية ل تاأبهان 
بالآثار ال�صلبية ل�صفقة القرن عليه، بل تعمالن عمليا �صد امل�صلحة الوطنية الردنية.

وملواجهة ذلك، فعلى الردن موا�صلة العمل امريكيا مع باقي دوائر �صنع القرار 
المريكي وبخا�صة الكونغر�س حيث يحظى باحرتام كبري، وذلك للوقوف اأمام هذه 
ي�صعر عدد كبري من  نف�صها، حيث  ا�رصائيل  بل على  اأ�رصارها عليه،  وتبيان  ال�صفقة 
املدى  على  ا�رصائيل  �صالح  يكون يف  لن  الدولتني  مقتل حل  اأن  الكونغر�س  اع�صاء 
البعيد. كما يجب عليه موا�صلة العمل مع املجتمع الدويل الذي يرف�س اي�صا وباأغلبية 

�صاحقة هذه ال�صفقة.

او  �صيا�صي  تقارب  اي  عن  تبتعد  ا�رصائيل  مع  جديدة  ملقاربة  الوقت  حان  كما 
اقت�صادي بعد ان بات وا�صحا انها - اأي اإ�رصائيل- ل تقف يف وجه الهوية الوطنية 

الفل�صطينية فح�صب، واإمنا اي�صا يف وجه الهوية الوطنية الردنية اي�صا.

ل ي�صتطيع اأحد التقليل من تداعيات اأزمة كورونا على القت�صاد العاملي ب�صكل 
عام، واأثر التحولت القليمية والدولية ب�صببها على الردن ب�صكل خا�س. ولكن 
هناك دائما فر�صا جديدة تخرج من رحم الأزمات اإن مت ا�صتيعاب الدرو�س املطلوبة.

اخلامتة: احلوكمة والت�صاركية �رسطا النجاح 

لقد اأثبتت اأزمة »كورونا« ان الدول التي لديها نظم حوكمة فاعلة هي الأقدر 
والأردن  اجمع  العامل  دول  ت�صتطيع  ل  عليها.  والتغلب  الأزم��ات  مواجهة  على 
ول  واعد.  مل�صتقبل  املنا�صبة  الأر�صية  بناء  يف  احلوكمة  نظم  دور  جتاهل  بالتحديد 
ي�صتطيع اأحد ان يعزل تطوير نظم �صحية فاعلة مثال عن تطوير نظم حوكمة فاعلة 
يف باقي املجالت، فاحلوكمة ل ميكن جتزئتها بعد اليوم، والأخطار املحدقة بالعامل 
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تتطلب معاجلات كلية تنال كافة املجالت.

امل�صاعدة  �صاأنه  القرار من  قاعدة �صنع  الت�صاركية وتو�صيع  مبداأ  اعتماد  اإّن  كما 
ب�صكل كبري التاأ�صي�س لنظم اقت�صادية اأكرث اإنتاجية تبتعد عن الريع وتقرتب من العتماد 
التخطيط  يف  حقيقيون  �رصكاء  باأنهم  املواطنني  ت�صعر  �صيا�صية  ونظم  الذات،  على 

مل�صتقبلهم. 
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العامل بوباء كورونا ونتائجه  ال�رصق الأو�صط ك�صائر دول ومناطق  تتاأثر منطقة 
مل  حالة  قبله  تعي�س  الأحوال  جميع  يف  وهي  والقت�صادية،  والجتماعية  ال�صحية 
الأزمات  تتعمق  حيث  املتو�صط،  اأو  القريب  املدى  على  انفراج  بوادر  حتمل  تكن 
العامل  يف  كاّفة  امل�صتعلة  امل�صلحة  النزاعات  وتتمو�صع  املختلفة،  جبهاتها  على 
العاملية  ال�صاحة  على  منازع  دون  وليبيا(،  و�صوريا  )اليمن  العربية  منطقتنا  يف  اليوم 
كما  الداخلي(.  القتتال  اإنهاء  اإلى  تكون يف طريقها  قد  والتي  اأفغان�صتان  )با�صتثناء 
ت�صكل منطقتنا اأكرب �صاحة يف العامل حلركة الالجئني والنازحني بالإ�صافة الى انت�صار 
ال�صطرابات ال�صيا�صية والقت�صادية يف عدد من الدول العربية، التي ت�صري على حافة 

النهيار ال�صيا�صي والقت�صادي.

يف �صوء هذه الظروف فمن البديهي اأن يفاقم وباء كورونا الأزمات القت�صادية 
واإيران(.  )تركيا  القليم  ودول  العربية  الدول  تواجه  التي  والجتماعية  وال�صيا�صية 
ولكن - يف الوقت نف�صه- من ال�صعوبة اأن نقيِّم حجم الثار التي �صتنتج عن الوباء 
على املنطقة يف هذه املرحلة 1، التي قد ل تنتهي اإّل بعد التو�صل لعالج فاعل خالل 

الأ�صهر القادمة اأو لقاح خالل العام القادم.

كما اأّن ح�صاب اخل�صائر والآثار القت�صادية على النمو والنتاج والتجارة العاملية 
وبالتايل امتداد الزمة القت�صادية العاملية القادمة مرتبٌط مبدة انت�صار الوباء، ولن يظهر 
اأغلب  ت�صري  اإذ  للمجتمعات،  الطبيعية  احلياة  عودة  بعد  اإل  لذلك  احلقيقي  احلجم 

العدوى وانت�صارها يف  اإمكانيات تردد  الوبائية غري وا�صحة، مبا يف ذلك  الناحية  امتداد الأزمة من  مدة   1
اأنحاء من العامل مل تتعر�س لها ب�صكل وا�صع لغاية الآن )مثل اأفريقيا واأمريكا الالتينية وجنوب اأ�صيا(،

آثار وباء كورونا
على منطقة الشرق االوسط 3

جعفر ح�صان
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التحليالت اإلى توقعات بركود القت�صاد العاملي وتباطوؤ التعايف القت�صادي لغاية عام 
.2022

الوباء  انت�صار  يرتكز  حيث  الآن؛  لغاية  منطقتنا  يف  كورونا  اآثار  تباينت  لقد 
و�صوريا(  ولبنان  والعراق  اخلليج  دول  الى  الوباء  لنت�صار  الولى  )البوؤرة  ايران  يف 
وتركيا. وبالطبع فاإن الأرقام املتوفرة ملدى النت�صار تعتمد على م�صاحة الفحو�صات 
امل�صابة  احلالت  ور�صد  ن�رص  يف  الدولة  موؤ�ص�صات  وم�صداقية  وقدرة  املجتمع  يف 
والوفيات الناجتة عن الوباء. واملفارقة يف هذه الأرقام اأّن اأقل دول ينت�رص فيها الوباء 
ني�صان( و�صوريا   10 بتاريخ  اأول حالة  )التي �صجلت  اليمن  اليوم )يف منطقتنا( هي 
وليبيا وال�صومال وال�صودان، وقد اأح�صت حكوماتها ما جممله 82 اإ�صابة و�صتة وفيات 
لهذه الدول اخلم�صة جمتمعة، مما يثري �صكوكًا واأ�صئلة عن دقة البيانات واملعلومات، 
وب�صكل خا�س  كافة،  العربية  للدول  ال�صحية  املنظومة  على  الأزمة  اأثار  فاإّن  لذلك 
الدول الأكرث �صعفًا من حيث قدراتها والأزمات التي متر بها، مل تظهر بعد بحجمها 
التي  التحديات  كبري  حد  اإلى  تواجه  لن  الدول  تلك  اأّن  ذلك  يعني  ول  املفرت�س. 
تواجهها اإيران اأو تركيا يف حجم النت�صار اأو اأعداد الوفيات بخا�صة تلك الدول التي 
مل تتخذ اجراءات وقائية مبكرا ل�صبط م�صتويات النت�صار واإعداد كوادرها ال�صحية 

وتوجيه املوارد نحو ادارة الزمة واحتواء اخل�صائر الب�رصية.

ا�صبانيا  او  ايطاليا  يف  الب�رصية  اخل�صائر  حجم  املثال-  �صبيل  على   - قارنا  فاإذا 
عربية  بدول  مقارنة  الدولتني-  تلك  لدى  املتقدمة  ال�صحية  املنظومة  من  بالرغم   -
وبالن�صبة نف�صها لعدد ال�صكان فاإن اخل�صائر يف م�رص �صتتجاوز 30 الف وفاة و 3500 
يف تون�س، واأكرث من 10 الف يف اململكة العربية ال�صعودية، و 3000 يف الأردن، 
و11000 يف املغرب، خالل فرتة ل تتجاوز الثالثة �صهور، بناء على ن�صب الوفيات 
يف اإيطاليا واإ�صبانيا والإجراءات املتخذة يف املراحل الأولى للتف�صي. هذا وقد تزيد 

اخل�صائر كثريا قبل اأن تتم ال�صيطرة متاما على انت�صار الوباء.

اجتماعية  اآثار  له  �صتكون  العربية  املنطقة  الوبائي يف  التف�صي  اأن  الوا�صح  ومن 
ال�صحية  املنظومة  تواجهها  اأن  املمكن  من  التي  ال�صدمة  ب�صبب  خطرية  و�صيا�صية 
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والطبية يف ظرف يحتاج فيه الف املواطنني للرعاية الطبية العاجلة يف اآن واحد.

اإّن مثل هذه الأزمة بنتائجها الكارثية �صتقلب املجتمعات �صد قياداتها وتفقدها 
اأو احلماية حلياة  الرعاية  توفري  لعدم قدرتها على  ثقة  اأو  �صيا�صي  تبقى من ر�صيد  ما 

مواطنيها.

قد  التي  الداخلية،  ال�صطرابات  الظروف  مثل هذه  توؤجج  اأن  الأغلب  وعلى 
تظهر ب�صكل او�صع خالل فرتة لحقة، مع تفاقم امل�صاعب القت�صادية التي �صتواجه 

املجتمعات كافة ب�صكل غري م�صبوق.

ومما ل �صك فيه اأن التحدي الأول اأمام الدول العربية �صيكون يف قدرتها على 
احلد من انت�صار الوباء وتوفري الرعاية ال�صحية ال�رصورية ل�صبط ن�صب الوفيات وحماية 
اإجراءات  اتخاذ  العربية قد متكنت من  الدول  اأن  الآن  حياة مواطنيها. ويبدو حتى 
�رصورية - واإن كانت متباينة من حيث النتائج - ل�صبط الت�صارع يف النت�صار، فال 
اأو  اإ�صبانيا  اأو  اإيطاليا  ن�صب  اإلى  ت�صل  الأرقام  يف  خطرية  ارتفاعات  الآن  حتى  جند 
بريطانيا اأو حتى اإيران اأو تركيا، كما اأّن حالت الوفاة يف جممل الدول العربية حتى 
يومنا هذا حوايل 700 وفاة مقارنة بالوليات املتحدة )19 األف وفاة( التي يقل عدد 
�صكانها عن �صكان العامل العربي، اأو ايطاليا )17 األف وفاة( التي يبلغ عدد �صكانها 
60% من عدد �صكان م�رص. لكن ذلك ل يعني اأن املنطقة مل تعد تواجه خطر الكارثة 

ال�صحية. 2

الدولة  واجهزة  امللك  جاللة  قيادة  كانت  فقد  الأردين،  الوطني  ال�صعيد  على 
الردن  ا�صتطاع  وقد  والعامل،  املنطقة  لدول  بالن�صبة  مثالية  الزمة  مواجهة هذه  يف 
جتاوز املراحل الأكرث �صعوبة يف امتحان الت�صدي للوباء بف�صل الجراءات ال�رصيعة 
اجلريئة، التي مت اتخاذها وتعاون املجتمع الردين ووقوفه يدا واحدة يف هذه الأزمة 
التي �صاهمت يف تعزيز ثقة املجتمع مبوؤ�ص�صاته، فتمكنت احلكومة من خالل وزارة 

ال�صحة والإعالم الر�صمي من اإعادة بناء م�صداقيتها ولو مرحليا.

الأرقام والإح�صائيات اإلى حني كتابة املقال يف 11 ني�صان- ابريل 2020.  2
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بالتطورات  الوثيق  لرتباطه  القت�صادي  هو  والأ�صعب،  الثاين  التحدي  لكن 
اأ�صا�صي، من ناحية الأثار القت�صادية للوباء، التي هزت ركائز النفط  العاملية ب�صكل 
وال�صياحة وال�صادرات وتدفق ال�صتثمار لدول املنطقة، حيث من املتوقع اأن تنخف�س 
العاملي.  القت�صاد  تباطوؤ  نتيجة  العام  مليار دولر هذا   28 العربية  املنطقة  �صادرات 
املايل  ال�صتقرار  على  احلفاظ  على  والقدرة  النمو  م�صتويات  على  ذلك  و�صينعك�س 
وتلبية متطلبات موازناتها. وهذه الثار �صتكون مرهقة وباأثار ممتدة ل�صنوات على 
مليون   1.7 املقدر خ�صارة  البطالة حيث من  ن�صب  وارتفاع  والنمو  املديونية  اأرقام 
وظيفة يف القطاع اخلا�س يف املنطقة العربية )بناء على تقديرات ال�صكوا( وات�صاع 
املرتابطة  الجتماعية  فاملخاطر  للماليني.  الدخل  م�صادر  فقدان  مع  الفقرية  الفئات 
مع ا�صتمرار الوباء واأثاره �صت�صع �صغوطا هائلة على قدرة الدول يف اإدارة متطلبات 

جمتمعاتها ال�صا�صية.

حتفيزية  مالية  واج��راءات  النقدية  املوؤ�ص�صات  من  تدخالت  الأزمة  �صتتطلب 
بالإ�صافة الى تعزيز منظومة احلماية الجتماعية، وهي جميعا متطلبات ل ت�صتطيع 

معظم اقت�صادات املنطقة توفريها ب�صكل كاف.

حتى دول جمل�س التعاون اخلليجي لن تتمكن من العودة خالل املدى القريب 
التي  التحفيز  بالرغم من حزمة  املا�صي،  العقد  النمو يف  م�صتويات  اإلى  املتو�صط  او 
اأطلقتها بقيمة 97 مليار دولر، فهي تواجه هذه الأزمة وهي منهكة بعد �صنوات من 
العجوزات والنزاعات، فربميل النفط اليوم يف اأدنى اأ�صعاره منذ عقود، اإذ خ�رصت 
املنطقة العربية ايرادات نفطية منذ مطلع العام قيمتها تقدر باأكرث من 11 مليار دولر.

لذلك ميكن القول باأّن الأزمة احلالية رفعت من م�صتويات املخاطر للدول اخلليجية 
يف �صوء املخاوف من ا�صتنزاف احتياطاتها و�صناديقها ال�صيادية وال�صتثمارية، التي 
انخف�صت حوايل 20% اأو اأكرث من 2 تريليون دولر بح�صب �صندوق النقد الدويل. 
وقد يحمل العقد القادم املزيد من املخاطر على ميزان مدفوعاتها وعجوزاتها، مما 
�صيدفعها لزيادة ال�رصائب واإزالة بع�س اوجه الدعم والنفاق مما �صيكون له اأثره على 
اقت�صادها ال�صيا�صي بخا�صة مع حجم الإنفاق الع�صكري، الذي ي�صل اإلى 30% من 
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نفقات اململكة العربية ال�صعودية على �صبيل املثال.

لعدة  العمل والنتاج  توقف  اقت�صاده - مع  الأزمة على  فاإّن كلف  الأردن  اأّما 
لي�س  املحلية  املوازنة  ايرادات  على  الأثر  حيث  من  وا�صعة-  قطاعات  يف  اأ�صابيع- 
بكبري مقارنة بحجم اخل�صائر املتوقعة، خالل الأ�صهر القادمة، نتيجة النخفا�س يف 
م�صتويات ال�صادرات وتوقف ال�صياحة الجنبية وال�صتثمار واأثر ذلك على ا�صتدامة 

الكثري من من�صاآت القطاع اخلا�س واحلفاظ على الوظائف التي توفرها.

وتغطية  املوازنة  يف  العجز  لتمويل  ما�صة  بحاجة  الردن  �صيكون  لذلك   
اأو  ال�صحة  قطاع  يف  �صواء  القت�صادية،  الأزمة  ملواجهة  اإ�صافية  متويلية  احتياجات 
احلماية الجتماعية ملواجهة الزيادة يف البطالة والفقر، مع تراجع اأحوال الفئات التي 

تقع على هام�س م�صتوى الفقر.

ويف اإطار الظروف احلالية فاإن قدرة الردن املالية والقت�صادية على احتواء هذه 
العاملية والربيع  التي تلت الأزمة املالية  اأقل مما كانت عليه يف الفرتة  الأزمة �صتكون 
العربي خالل العوام 2009-2012، من حيث ن�صبة املديونية وقدرة ال�صيا�صة املالية 
على املناورة بالإ�صافة اإلى الإرهاق الذي �صببته معدلت النمو املنخف�صة وم�صتويات 

البطالة املرتفعة خالل ال�صنوات الخرية على دخل املواطن. 

كما اأّن قدرة الردن اليوم على العتماد على دعم الدول اخلليجية لي�صت كما 
كان احلال، خالل الفرتة ال�صابقة، بل هناك خماوف مربرة من عدم قدرة العديد من 
العاملني الأردنيني يف الدول اخلليجية من احلفاظ على وظائفهم، مما قد ينعك�س على 

معدل البطالة ومقدار حوالت املغرتبني يف اخلارج.

يف  نازح  اأو  لجئ  مليون   24 ح�صول  كورونا  وباء  يهدد  اأخرى  ناحية  ومن 
املنطقة العربية على الحتياجات الأ�صا�صية والإمدادات الطبية. ولي�س من الوا�صح 
ما  اإطار  يف  �صواء  الأردن  يف  لالجئني  الإن�صانية  امل�صاعدات  على  الأزمة  اأثر  بعد 
انعكا�س ذلك على متويل خطة  الدولية، ومدى  املنظمات  اأو  املانحة  الدول  تقدمه 
ال�صتجابة الردنية لعام 2020 بعد النخفا�س امل�صتمر يف متويلها منذ 2017 اأومن 
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حقيقية  اأزمة  يواجه  الوروبي  فالحتاد  الإغاثة،  لوكالة  املقدم  الدويل  الدعم  حيث 
اع�صاءه خا�صة يف  فعال يف دعم وم�صاعدة  ب�صكل  العمل  امتحان قدرته على  بعد 
�صوء الأزمة يف اإيطاليا، لي�صبح مبداأ »كلٌّ لنف�صه« �صيد املوقف. فالحتاد الأوروبي 
اأع�صاء الحتاد  املالية، و�صيكون  اأمام ال�صتحقاق الأ�صعب يف مواجهة الأزمة  الآن 
نف�صه بحاجة اإلى دعم مايل كبري، ول يوجد �صوى املانيا التي با�صتطاعتها حتمل بع�س 

العبء يف حني اأ�صبحت بريطانيا خارج اللعبة!

يف الوقت نف�صه من امل�صتبعد اأن ت�صتطيع اململكة عمليا احل�صول على م�صاعدات 
اأمريكية اإ�صافية فوق امل�صاعدات املتفق عليها خالل العام احلايل؛ يف �صوء الظروف 

التي تعي�صها الوليات املتحدة، التي قد متتد اإلى النتخابات الرئا�صية الأمريكية.

لذلك فمن ال�رصوري ال�صعي )على املدى القريب( للح�صول على دعم طارئ 
بُكلف  يتعلق  فيما  بخا�صة  الدويل،  والبنك  والعربية  الدولية  املالية  املوؤ�ص�صات  من 
لأزمة  والجتماعية  املالية  الرتدادات  جتاوز  وبهدف  و�رصوطها،  املديونية  خدمة 
وباء كورونا، ولو مرحليا، مع التقدم بحزمة اأو�صع من الرتتيبات التمويلية، والقيام 

باإجراءات للتخفيف من عبء املوازنة يف نهاية ال�صيف القادم.

اأثار الأزمة على نزاعات املنطقة

التي  الأمريكية،  النتخابات  حملة  يف  الرئي�صية  العناوين  اأحد  اأّن  الوا�صح  من 
الإدارة  تعامل  اأ�صلوب  �صيتمو�صع يف  بايدين،  ترامب يف مواجهة جوزيف  �صت�صع 
مع تف�صي الوباء. فالرئي�س الأمريكي الآن يف �صباق مع الزمن ملحا�رصة انت�صار الوباء 
واإعادة القت�صاد المريكي للعمل، واإعادة املاليني من فر�س العمل باأ�رصع وقت قبل 
النتخابات القادمة وهي مهمة �صعبة. فقد و�صعت الأزمة احلالية ظاللها على فر�س 
للفوز يف ظل  متهيئا  يبدو  كان  اأن  بعد  ثانية،  برئا�صة  النجاح  الأمريكي يف  الرئي�س 
اقت�صاد اأمريكي كان ينمو بن�صب قيا�صية، من حيث الوظائف والأ�صواق املالية لغاية 

مطلع العام احلايل.

اأمريكية  اإدارة  �صتبتعد  الغلب  فعلى  للمنطقة؛  الأمريكية  ال�صيا�صة  منظور  ومن 
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برئا�صة بايدن عن �صفقة ترامب-نتانياهو، وت�صعى اإلى �صيغة جديدة اأقرب للمواقف 
�صفقة  و�صعت  فقد  والفل�صطينيني،  الدويل  للمجتمع  مقبولة  ال�صابقة،  الأمريكية 

ترامب- نتانياهو �رصوطا ت�صمن ف�صل قيام دولة فل�صطينية من الناحية العملية.

وبخّط مواٍز فاإّن نتانياهو يحاول جاهدا البقاء يف ال�صلطة وال�صتفادة من اإرباك 
الأزمة الوبائية ل�رصاء الوقت، وتثبيت مكا�صبه من �صفقته مع الإدارة الأمريكية احلالية 
بال�رصوع ب�صم اأرا�ٍس يف ال�صفة، و�صمان الفوز يف معركته للبقاء يف حال اأ�صبحت 

احتمالية انتخابات رابعة قائمة موؤخرا اإذا مل يتم التو�صل اإلى اتفاق مع غانت�س.

عربية  دول  مع  امل�صلحية  ببناء عالقاتها  ذاته  الوقت  اإ�رصائيل يف  وت�صتمر  هذا   
خمتلفة، ب�صكل غري ر�صمي يف ظل التهديدات املتعددة وامل�صريية التي تواجه الأخرية، 
وبغطاء وحتفيز من الإدارة الأمريكية، التي ترغب باإعادة تعريف الق�صية الفل�صطينية 

من خالل الأمر الواقع، اأي ما هو مفرو�س ا�رصائيليا حاليا على الأر�س.

 و�صيكون لالأثار القت�صادية نتائج كبرية على املواطن الفل�صطيني، بخا�صة مع 
ال�صعبة  الإن�صانية  احلالة  اإلى  بالإ�صافة  اإ�رصائيل،  يف  العمالة  وتوقف  ال�صياحة  انهيار 

اأ�صال التي يعاين منها قطاع غزة.

ومن املفارقات اليوم اأن نرى ال�صلطة الفل�صطينية تعمل جاهدة ملنع اإزالة احلواجز 
املحيطة بال�صفة الغربية ومنع خروج وعودة العمال الفل�صطينيني من اإ�رصائيل لإجناح 

جهودها يف احتواء انت�صار الوباء داخل ارا�صي ال�صلطة.

 اأما بالن�صبة لالأزمة الأمريكية مع اإيران؛ فنجد اأّن النظام الإيراين قد بداأ العام 2020 
ب�صكل �صيء، اإذ بداأ بخ�صارة �صليماين ثم اإ�صقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل ع�رصات 
املواطنني الإيرانيني دون اأن ُيقتل جندي اأمريكي واحد )يف عملية الرد الإيراين على 
مقتل �صليماين(. كما �صقط الف ال�صحايا لفريو�س كورونا، ومنهم م�صوؤولون كبار 
يف النظام الإيراين، وذلك ب�صبب النت�صار ال�رصيع للوباء والتباطوؤ يف اأخذ الجراءات 
الوقائية الكافية يف املراحل الأولى، لأ�صباب خمتلفة حتى و�صلت اإيران للمرتبة الثامنة 

يف العامل من حيث عدد الإ�صابات املعلنة.
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كما تعاين اإيران من اأزمة مالية حادة، �صتزداد وطاأتها مع التباطوؤ القت�صادي يف 
الإيراين  فالنظام  لذلك  اجلوار.  مع  التجارة  وتباطوؤ  النفط  اأ�صعار  وانخفا�س  ال�صني 
اليوم لي�س يف اأف�صل حالته �صيا�صيا اأو اقت�صاديا منذ �صنوات. يف املقابل بدت م�صاعر 
املظاهرات  خالل  بارزة  ولبنان  العراق  يف  واأدواته  اليراين  التدخل  �صد  الغ�صب 
اليهما من خالل  العدوى  انتقال معظم حالت  اإلى  بالإ�صافة  البلدين،  العارمة يف 

اإيران.

على  القت�صادية  والعقوبات  القيود  لتخفيف  الأمريكية جمال  الإدارة  ترتك  ومل 
طهران، اإذ تزداد املناو�صات بني الدولتني، حدة يف �صوء ت�صميم اإيران على ال�صغط 
املتحدة  الوليات  وا�صتمرار  العراق،  من  قواتها  لإخراج  املتحدة  الوليات  على 
بت�صديد ال�صغوط القت�صادية على اإيران، بالرغم من ان�صغال الطرفني باأزمة كورونا.

عرب  واخلارجية  الداخلية  اأزماتها  على  اللتفاف  اإيران  حتاول  اأن  املتوقع  من 
الت�صعيد على ال�صاحة العراقية وغريها، من خالل حلفائها، مع زيادة حجم ال�صغوط 
التي تواجهها بدل من تبني مواقف اأكرث مرونة يف الفرتة املقبلة. فلي�س من املحتمل 
اأن ن�صهد تغيريا ملحوظًا على ال�صيا�صة اليرانية يف املدى القريب، بغ�س النظر عن 
اأثار الأزمة احلالية، يف �صوء غياب حتولت يف النظام القليمي اأو ال�صيا�صة الأمريكية، 
وعدم متّكن الدول العربية من القيام بدور فاعل يف اإعادة بناء ميزان القوة الإقليمية، 

بعد تقلي�س موازناتها الدفاعية التي ت�صتنزف مواردها.

لذلك غالبًا �صت�صتمر اإيران بتعزيز وماأ�ص�صة دورها يف العراق ولبنان وغريها من 
الدول، ويف تقوية ودعم املنظمات اأو اجلماعات املحلية التي تبني حتالفات معها، 
نف�صها  بالطريقة  الإقليمي،  النظام  املتفاقمة يف  البنيوية  ال�صعف  ا�صتغالل حالة  ويف 

التي جنحت فيها �صابقا يف املنطقة.

الع�صكري  الدور  يف  ت�صاعد  هنالك  الإقليمية  املعادلة  من  اآخر  طرف  على   
الربيع  خالل  من  لرتكيا،  اأو�صع  �صيا�صي  دور  لقيام  الفر�س  انح�صار  بعد  الرتكي، 
ال�صورية، كما  الأرا�صي  لل�صيطرة على معظم  ال�صوري  النظام  ا�صتعادة  العربي، مع 
يالحظ دخول تركيا ر�صميا يف النزاع امل�صلح يف ليبيا وتعزيز موقعها كقوة اإقليمية 
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ببناء قدراتها ودورها يف حو�س املتو�صط و�صمال اأفريقيا.

مع ذلك فاإّن تركيا هي من اأكرث دول املنطقة تاأثرا بالوباء - بعد اإيران- اإذ دخل 
انخف�صت  بليون دولر( يف خطر. كما   34 يتجاوز  )الذي  فيها  ال�صياحي  القطاع 
احتياطاتها من العمالت ال�صعبة )خالل الأ�صبوع الأخري( حوايل 17%، وهي حتت 
�صغوط متزايدة للجوء لربنامٍج مع �صندوق النقد الدويل وحتاول جاهدة تالفيه مع 
انخفا�س قيمة اللرية الرتكية مقابل الدولر 10%، وحتاول - تركيا- طلب العون من 
خالل برامج مبادلة مع الحتياطي الفدرايل الأمريكي. فلي�س من امل�صتبعد اأن توؤدي 

احتياجات تركيا للدعم الأمريكي والدويل اإلى حتول تكتيكي يف دورها الن�صط.

اإلى  اأجنبية  عوا�صم  من  تدار  اليوم  العربية  ال�صاحة  على  القتتال  �صاحات  كل 
حد كبري؛ مما ي�صعف فر�س التو�صل حللول داخلية اأو عربية ملعظم هذه النزاعات، 
بالرغم من الفر�صة ال�صئيلة يف حتقيق وقف لإطالق النار للتفرغ ملواجهة وباء كورونا 
يف حال ا�صتفحاله على اجلبهة اليمنية اأو الليبية، ما قد ينتج عنه فر�صًا للدبلوما�صية 
انت�صار  الداخلي مع امتداد  اإقليمية يف �صاأنها  ان�صغال قوى  واخرتاقات �صيا�صية، مع 

الوباء.

من جهة اأخرى ل تزال اخلطورة قائمة من ا�صتعادة بع�س التنظيمات الإرهابية 
لقوتها، يف ظل الفراغ ال�صيا�صي واحلالة الأمنية يف العراق، مع ان�صغال دول املنطقة 
هذه  من  اخلروج  بعد  نفاجاأ  اأن  فاخلطورة  الداخلية.  اأو�صاعها  معاجلة  يف  والعامل 
الأزمة بانت�صار »الوباء الداع�صي« جمددا، بخا�صة مع تاأكيد تقارير دولية على انتقال 
بع�س اجلماعات املقاتلة من �صوريا اإلى ليبيا خالل الأ�صهر املا�صية.وقد اأ�صبح معروفًا 
ال�صكان، يف  املهم�صة من  الفئات  النزاعات، وداخل  الأزمات يف مناطق  تعّمق  اأّن 
ظل الزمة الوبائية احلالية، يزيد من حالة التطرف والياأ�س التي تراهن عليها مثل هذه 

اجلماعات وتنمو فيها.
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النظام العاملي يف مواجهة الوباء

منظومة  لتعزيز  اأف�صل  فر�صة  تهيئ  قد  احلالية  الأزمة  فاإّن  الدولية  ال�صاحة  على 
التعاون الدويل، من حيث ال�صفافية وال�رصعة يف تبادل املعلومات والعمل امل�صرتك يف 
منع انت�صار الأوبئة مبا يت�صابه يف التعاون يف مكافحة الإرهاب.فال�رصورة ما�صة اليوم 
ال�صنوات  اأوبئة خمتلفة يف  انت�رصت  الدويل وقد  التعاون  النظر يف م�صتويات  لإعادة 
ال�صابقة يف ال�صني )�صار�س(، و)مري�س( وايبول يف اأفريقيا واأ�صبح حجم ال�صحايا غرب 
م�صبوق )منذ اكرث من مائة عام(، و80% من ال�صحايا هم يف دول واأوروبا والوليات 

املتحدة، ما يعني اأّن اأثار الوباء �صتكون كارثية على القت�صاد العاملي باأ�رصه.

اليوم،  ملحوظة  ب�صورة  الدولية،  العالقات  على  الأزمة  هذه  توؤثر  الأثناء  يف 
فيما نراه من انتهاز للفر�س من خالل »دبلوما�صية كورونا«، فهنالك اجتاه لتغليب 
ا�صتنتاج  وميكن  امل�صتقبل،  يف  واحلمائية  اليمينية  اأو  الوطنية  ال�صيا�صات  اعتبارات 
موؤ�رصات اأولية على ذلك من خالل ال�صطراب والت�صابق على �رصاء اجهزة التنف�س، 
اأو حجزها اأو منع ت�صدير الحتياجات ال�صحية العاجلة، اأو الأغذية اأو منع مغادرة 
خ�صمهذه  يف  طارئة  اإجراءات  من  وغريها  اخلارج،  يف  للعمل  واملمر�صني  الأطباء 

الأزمة قد يتم جتاوزها للتو�صل اإلى اأدوات اأكرث ا�صتدامة وفعالية.

الناحية  من   - لالأزمة  واأمريكا  ال�صني  مثل  كربى  قوى  اإدارة  �صبل  اأن  كما 
الإعالمية- اأو ا�صتغاللها خالل هذه الأ�صهر؛ ل يعني بال�رصورة قلب موازين القوة اأو 

النفوذ يف العامل بهذه الب�صاطة عرب ت�صويه احلقائق او املعلومات.

مع ذلك لي�س من املتوقع اأن توؤدي الأزمة اإلى اإعادة بناء منظومة القت�صاد الدويل 
وال�صيا�صات  التجارية  احلروب  ع�رص  اإلى  العودة  اأو  الوطنية«  »القلعة  مناذج  على 
احلمائية التاريخية، اإذ �صيخرج منها اجلميع خا�رصا، واأول هذه الدول ال�صني. فربع 
القوى العاملة يف ال�صني معر�صة لفقدان وظائفها، وحوايل 470 مليون مواطن هندي 
عادوا لقراهم من مناطق عملهم، بعد فر�س اإجراءات م�صددة. لذلك على الأغلب 
اجلميع  وقدرات  اإمكانيات  تطّور  دولية  ومعاجلات  حلوًل  طياته  يف  الغد  �صيحمل 

على التكاتف، ومنع تكرار انت�صار الأوبئة، بامل�صار املدمر، الذي راأيناه!
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لن تنغلق الدول على نف�صها لأنها لن جتد يف ذلك اأية حلول فاعلة، ولن يكون 
يف اإعادة توزيع ال�صتثمارات الدولية و�صبكات النتاج املرتابطة عامليا جدوى عملية، 
ن الدول من مواجهة الوباء ب�صكل اأف�صل، و�صريتب عليها  لأن ذلك بحد ذاته لن ميكِّ
كلفًا اقت�صادية تتجاوز كلف التعاون يف مكافحة انت�صار جائحة م�صتقبلية اأو تركيز 

اجلهود واملوارد العلمية والتقنية على امل�صتوى الدويل نحو هذه الغاية.

الدقيق وحما�رصة  التتبع  باآليات  الإجراءات  �صُتفر�س منظومة جديدة من  لذلك 
اإلى  ال�صحي  امل�صح  اإجراءات  وتطبيق  املبكر،  الإنذار  اأنظمة  وتفعيل  الأوبئة،  بوؤر 
جانب امل�صح الأمني يف املطارات واحلدود، با�صتخدام اأحدث اأدوات التكنولوجيا، 

وتعزيز القدرات الوطنية والدولية للموؤ�ص�صات املعنية مبكافحة الأوبئة.

الفر�ص ال�صانحة اأردنيّاً

التعاون  منظومة  �صمن  متقدم،  دور  للعب  مهياأ  الأردن  فاإّن  ال�صياق  هذا  يف 
اجلديدة، ب�صبب اإمكانياته وجتربته وم�صداقيته الدولية وقدراته يف املجال ال�صحي.

�صتتطلب املرحلة القادم قدرَا كبرياً من التكيف، و�صيتطلب جزء مهم من ذلك 
ال�صحية  بخا�صة  املحلية،  الحتياجات  من  الأ�صا�صية،  الوطنية  ال�صناعات  تعزيز 

والغذائية، ومن بناء قدرات الكتفاء الدوائي والغذائي.

ل بد من الإ�صارة هنا اإلى اأن الأزمة قد �رّصعت يف ا�صتخدام التكنولوجيات احلديثة 
وتطبيقاتها يف احلياة العامة عرب التعليم عن بعد، والعمل عن بعد، وحتى التفاو�س 
عن بعد، وعقد القمم عن بعد. بال�رصورة لن تكون هذه الجراءات ال�صتثنائية بدياًل 
يف امل�صتقبل القريب عن التعامالت التقليدية، لكنها �صُت�صتخدم ب�صكل مت�صارع يف 
الكفاءة والإنتاجية، بخا�صة كلف  والوقت وزيادة  الكلف  لتقليل  جمالت عديدة، 
النتقال وال�صفر وكلف اخلدمات والت�صوق. كما �صيكون هناك تو�صع يف ا�صتخدام 
بعد  عن  التطبيب  اأو  الت�صخي�س  وتطبيقات  ال�صحية  الرعاية  نظام  يف  الروبوتات 
لتخفيف ال�صغط على الكوادر الطبية وحمايتها وا�صتخدام الذكاء ال�صناعي للتو�صل 

اإلى العالجات ب�رصعة اأكرب.
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ولعل الفر�صة �صانحة اليوم لي�صتفيد الردن من هذه اللحظة املواتية التي تت�صع 
اخلدمات  من  العديد  ل�صتبدال  الأ�صياء  لأنرتنت  وال�رصورية  احلياتية  احلاجة  فيها 
احلكومية - التي توقفت خدماتها من دون اأن نلحظ غيابها اأو اأن حُتدث خلال كبريا 
اأو  بالن�صبة للمواطن- بخدمات الكرتونية وتطبيقات تنفي احلاجة ملراجعة الدوائر 
�رصاء طوابع تل�صق على املعامالت وغريها من اليات العمل التقليدي. لدى القطاع 
اخلا�س يف الأردن اإمكانيات واعدة وكفاءات �صاهمت خالل الأزمة بتطوير تطبيقات 

وبدائل خمتلفة للخدمات الإلكرتونية بخا�صة يف جمال التعليم واإدارة الزمة. 

كما اأظهرت حالة احلظر مدى احلاجة احلقيقية للقطاع العام يف حجمه احلايل 
املوارد  ا�صتغالل  اأو�صع، مع  الكرتونية يف جمالت  اإلى حكومة  التحول  واإمكانيات 
املتاحة من تر�صيق القطاع العام ب�صكل اأف�صل لتحفيز قطاعات نا�صئة �صتكون حمركات 

م�صتقبلية للنمو.

ت�صهد املنظومة العربية الأزمة احلالية وهي يف حالة �صعف يف مواجهة حتديات 
ولعل  م�صريية.  خارجية  تهديدات  وتواجه  و�صيا�صية،  واأمنية  اقت�صادية  تاريخية، 
الفر�صة اليوم مهياأة لتعزيز منظومة التعاون العربي يف ظل احلاجة ال�رصورية ملواجهة 
مثل هذه املخاطر الوبائية العارمة، عرب التن�صيق احليوي وتوحيد الإجراءات وتعزيز 

الكتفاء الغذائي والدوائي والمن الن�صاين امل�صرتك.

والقت�صادية  ال�صيا�صية  دعائمها  انهيار  �صت�صهد  العربية  الدول  من  العديد  اإن 
والأمنية اإذا �صاءت املعطيات القائمة، وذلك يتطلب عملية »اإنقاذ اقت�صادي« بهدف 
ال�صمود واخلروج باأقل اخل�صائر، ما يرتبط بقدرة احلكومات على تعزيز م�صداقيتها 

اأمام �صعوبها وا�صتعادة ثقة مواطنيها لتجاوز املرحلة ال�صعبة القادمة. 

اخلال�صة

فر�صة  مبثابة  واملواطن  الدولة  الدقيقة يف عالقة  اللحظة  ا�صتغالل هذه  اأردنيًا؛   
فريدة لتعزيز عملية ال�صالح ال�صيا�صي وا�صتدامة ر�صيد الثقة والعتزاز.
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 لقد بني الردن ون�صاأ اقت�صاده يف رحم الأزمات، وقد يبقى على هذه احلال.
واأثبتت الزمة احلالية قوة الدولة و�رصعتها يف مواجهة املخاطر، وقدرتها على تقدمي 
م�صلحة املواطن وحياته وكرامته على اي اعتبار. ولعل هذه الأزمة - كذلك- ت�صكل 
نقطة بداية لتجاوز المتحان احلقيقي يف هذه املرحلة، من خالل العمل يداً واحدة 
الذات،  اأكرب على  ب�صكل  بالعتماد  القادمة،  القت�صادية  التحديات  التعامل مع  يف 

وابتكار الفر�س للم�صي قدمًا.
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اإذا كان ال�صوؤال حول »عامل ما بعد كورونا«، كيف �صيكون، واأي نظام عاملي 
�صين�صاأ، هو ما ي�صغل الباحثني يف اأربعة اأرجاء الكوكب، فاإن من الطبيعي اأن يكون 
ال�صوؤال حول امل�صهد الإقليمي واجتاهات تطوره بعد اأن ت�صع »اجلائحة« اأوزارها، هو 
ال�صوؤال الذي يتعني اأن ي�رصف عليه الباحثون يف املنطقة، ُجل وقتهم وجهدهم، اأخذاً 
بالعتبار اأن عنا�رص الرتابط بني ال�صوؤالني، اأكرب بكثري من عنا�رص التمايز والنف�صال.

وجوارها  العربية  املنطقة  جابهت  اجلاري،  القرن  من  الثانية  الع�رصية  طوال 
مرحلة  اإلى  التاريخ  يف  يعود  بع�صها  والتهديدات،  التحديات  من  جملة  الإقليمي، 
من  »اجلائحة«  ولأن  خاللها..  وا�صتجد  طراأ  وبع�صها  الع�رصية،  تلك  من  اأق��دم 
امل�صهدين  “Game Changer”، يف  تغيري  ما يجعلها عامل  الأثر«  العمق و«�صمول 
الإقليمي والدويل، فاإن ال�رصورة املعرفية وال�صيا�صية تقت�صي تق�صي الأثر الذي اأحدثته 
فيها  �صتنعك�س  التي  التحديات والتهديدات، والكيفية  و�صتحدثه، على جملة هذه 
على عالقات القوى وتوازناتها بني الفواعل الوطنية والالعبني الإقليميني املوؤثرين 

يف �صياغة �صورة املنطقة وم�صتقبلها.

جميع  تناول  اأو  تف�صيل  كل  عند  الوقوف  )املوجزة(  الورقة  هذه  يف  ي�صعب 
لذا  كورونا«،  بعد  »ما  مرحلة  يف  الإقليم  �صتجابه  التي  والتهديدات  التحديات 
�صنكون انتقائيني بع�س ال�صيء، و�صنتناول اأكرثها اأهمية واأعمقها م�صا�صًا باأمن الأردن 

وا�صتقراره وم�صاحله الوطنية العليا:

هل سيتغير المشهد اإلقليمي
في مرحلة »ما بعد كورونا«، وكيف؟ 4
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وهو  خا�س،  نحو  على  اإ�رصائيل  مع  والعالقة  القرن«  »�صفقة  حتدي  يف  اأوًل: 
منذ  عامًا،  وراأيًا  وحكومة  حكما  الأردنيني،  اهتمام  ُجّل  ا�صتغرق  الذي  التحدي 
اأن بداأت تت�رصب اأنباء املبادرة الأمريكية املعروفة با�صم »ال�صالم من اأجل الزدهار« 

والتي ا�صتهرت اإعالميًا با�صم »�صفقة القرن«.

املت�صارع  التف�صي  تغطيات  وطغت  »ال�صفقة«،  على  »اجلائحة«  غطت  لقد 
لفريو�س »كوفيد 19«، على اأنباء »ال�صفقة«، لكن ذلك ل يعني تراجع التهديد، ول 
ينبغي اأن يقلل من فداحة الأخطار التي حتملها ال�صفقة والدللت التي ت�صتبطنها، 
وحتديداً جلهة التحولت يف املواقف الأمريكية والإ�رصائيلية حيال مو�صوعات احلل 
من  الأردن  مكانة  يف  والتبدل  فيها،  الأردن  وم�صالح  الفل�صطينية،  للق�صية  النهائي 

املنظورين الأمريكي والإ�رصائيلي.

الثالثة )خالل  املبكرة  الإ�رصائيلية  النتخابات  انعقدت  »اجلائحة«  حتت ظالل 
اأقل من عام(، وعززت نتائجها نفوذ اليمني القومي واحلريدي ومتثيله يف الكني�صت، 
من دون اأن متكنه لأ�صباب تتعلق بخالفاته الداخلية و�رصاعات اأقطابه ال�صخ�صية يف 
غالبها، من التفرد بت�صكيل حكومة ميينية �رصف، فاأُعطي التكليف بت�صكيل احلكومة 
لتيار مييني و�صط، من دون �صمانة للنجاح يف التاأليف، بالنظر لعتماده على اأ�صوات 
القائمة العربية امل�صرتكة، ما ُعّد خطًا اأحمر يف ال�صيا�صة الإ�رصائيلية، ل يجوز اخرتاقه 

بحال.

للح�صول على  فر�صه  تعزيز  نتنياهو يف  بنيامني  وحتت ظالل »اجلائحة«، جنح 
رئا�صة خام�صة للحكومة الإ�رصائيلية، فهو اعتمد تكتيك »التهويل« بحجم الكارثة 
وخطرها املحدق، و�صوًل اإلى طرح فكرة »حكومة الطوارئ«، وجناحه يف ا�صتغالل 
الظرف ال�صتثنائي لإقناع خ�صمه اأو اإرغامه )بيني غانت�س(، للقبول مبا كان يرف�صه 
وطنية(،  )وحدة  تناوب  اإطار حكومة  نتنياهو يف  راية  الن�صواء حتت  ال�صابق:  يف 
مت�صببًا يف تفكيك حتالف اأزرق - اأبي�س، تاركًا رئي�س احلكومة املكلف، مثل »بطة 

عرجاء«، على راأ�س كتلة من 15 نائبًا فقط.
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حكومة اليمني برئا�صة نتنياهو، التي من املتوقع اأن ترى النور خالل اأيام قليلة،1 
�صتعيد ترتيب اأولويات الدولة واملجتمع الإ�رصائيليني، با�صتثناء اأولوية واحدة، �صتبقيها 
القرن« من جانب  تنفيذ »�صفقة  قدما يف  امل�صي  األ وهي  اهتماماتها،  يف �صدارة 
واحد، وال�رصوع يف �صم امل�صتوطنات وغور الأردن وال�صاطئ ال�صمايل للبحر امليت 
اأن حمادثات ت�صكيل احلكومة تك�صفت عن تباين بني نتنياهو وغانت�س  ... �صحيح 
حول هذه امل�صاألة، الأول يريدها فورية ومن جانب واحد، والثاين يريدها تدريجية 
الئتالف  يف  ال�صعيفة  غانت�س  مكانة  لكن  ودولية،  اإقليمية  عوا�صم  مع  وبالتن�صيق 
احلكومي، لن جتعله قادراً على فر�س »حذره« على القوى اليمينية واحلريدية الأكرث 
تطرفًا، كما اأن وجهة نظر نتنياهو، �صتجد من يدعمها من خارج الئتالف احلكومي 
كذلك )اإ�رصائيل بيتنا، جي�رص، ونواب من حزب املعار�صة الرئي�س املكون من حتالف 

»تيلم- يعلون« و«يا�س عتيد - لبيد(.

اإ�رصائيل التي انتظرت »حلظة ترامب يف البيت الأبي�س« بفارغ ال�صرب، لن تدع 
الكولونيايل،  وتو�صعها  ا�صتيطانها  »�رصعنة«  يف  توظيفها  دون  من  متر  الفر�صة  هذه 
ذلك،  لفعل  �صانحة  »اجلائحة«  يف  يرى  بامتياز،  اليميني  فيها،  املركزي«  و«التيار 
و�صيعمل على ترجمة م�رصوعه م�صتغاًل ان�صغال دول العامل والإقليم مبواجهة الفريو�س، 

وان�رصاف الفل�صطينيني اإلى احلجر املنزيل واإجراءات الوقاية من الوباء.

ثانيًا: واجه الأردن والإقليم خالل الع�رصية الفائتة، خطر �صعود ظاهرة الإرهاب 
وهبوطها، واإذا كان تنظيم »داع�س« قد �صار »عالمة جتارية« للظاهرة باأكملها، اإل 
اأنه يف واقع احلال، ل يخت�رص جميع احلركات الإرهابية، املتدثرة بالإ�صالم، املرتبطة 

باأجندات حملية اأو تلك املنخرطة يف اأجندة »اجلهاد العاملي«.

�صقوط »دولة اخلالفة« وتدمري موؤ�ص�صاتها وطردها من جغرافية »�صوراقيا«، مل 
يعن يف حينه اأن تهديد الإرهاب قد زال، برغم �صيحات الن�رص التي اأطلقت مبكراً 
فتهديد  ودم�صق،  مو�صكو  يف  واأحيانًا  اخل�صو�س،  وجه  على  وبغداد  وا�صنطن  يف 
الإرهاب ما زال ماثاًل، وهو �صيزداد خطورة يف مرحلة »ما بعد كورونا«، ول�صببني 

اثنني من بني جملة من اأ�صباب وعوامل اأخرى:
ُكتب املقال بتاريخ 10 ني�صان 2020.  1
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اأحدهما: اأن عنا�رص التنظيم و�صبكاته وخالياه النائمة واليقظة، ما زالت كامنة 
احلدودي  واملثلث  ال�رصقية  ال�صورية  والبادية  الفرات  وجنوب  العراق  غرب  يف 
الأردين - ال�صوري - العراقي، واأن وجوداً كثيفًا للجماعات الإرهابية، غري م�صبوق 
من حيث احل�صد والتعداد، ما زال قائمًا يف اإدلب وال�صمال الغربي ل�صوريا، وبحماية 
اإقليمية »تركيا«، و«غ�س ب�رص« دويل يجري عادة حتت �صعارات ومربرات اإن�صانية، 

»ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب«.

من  واإخراجها  وموؤ�ص�صات  »دول��ة«  »داع�س«،  على  الق�صاء  اأن  وثانيهما: 
اجلغرافيا ال�صورية - العراقية، ل يعني الق�صاء على الأ�صباب والعوامل التي جعلت 
اللتني  الأزمتني،  فكلتا   ... ممكنًا  اأمراً  وتف�صيها،  انت�صارها  ثم  ومن  الظاهرة،  ن�صوؤ 
جعلتا من �صوريا والعراق ار�صًا خ�صبة لن�صوء التهديد الإرهابي، بكل ما اأحاط بهما 
من تدخالت اإقليمية ودولية، ما زالتا بال حل �صيا�صي، اأو اأقله، بال حل عادل ودائم 
و�صامل، ترت�صيه ال�صعوب ول يفر�س عليها، حل يفتح الطريق للم�صتقبل، ول ينبثق 

فقط من حالة الإنهاك التي اأ�صابت الأطراف املت�صارعة.

باأن ان�صغال دول الإقليم والعامل، مبواجهة تف�صي  ثمة معلومات و«تقديرات« 
واحتواء  اجلائحة  مواجهة  يف  املنطقة  دول  وانخراط  واخلبيث،  اخلبيء  الفريو�س 
تداعياتها، يعطي هذه التنظيمات الإرهابية ف�صحة من الوقت للتقاط اأنفا�صها واإعادة 
�صهدتها  التي  العمليات  وما  والقيادية،  التنظيمية  قدراتها  وتعزيز  �صفوفها،  ترتيب 
مناطق �صمال وغرب العراق موؤخراً، والهجوم املباغت لداع�س على بلدة ال�صخنة 
من  ت�صتبطنه  وما  كورونا،  بعد  ما  ملرحلة  اأولية  اإرها�صات  �صوى  حم�س،  �رصقي 

احتمالت عودة التهديد الإرهابي من جديد.

واحلال اأن الو�صع يف �صيناء ودول ال�صاحل وال�صحراء، والقرن الأفريقي، لي�صت 
خمتلفة عن احلال يف الإقليم العربي من حولنا، فاله�صا�صة التي قد يت�صبب بها الفريو�س 
القت�صادية  تداعياته  املر�س واحتواء  تبدو عاجزة عن مواجهة  لأنظمة وحكومات 
والجتماعية، تدعو للقلق وتبعث على التح�صب من خطر اندلع هذا التهديد من 

جديد.
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ثالثاً: هل ي�صتاأنف قطار الربيع العربي جريانه بني العوا�صم العربية؟

من  ثانية(  )موجة  جديداً  ف�صاًل  يعي�س  وهو  العربي  العامل  »اجلائحة«  داهمت 
ف�صول ثورات وانتفا�صات ما بات ُيعرف ب�«الربيع العربي«، والتي �رصبت هذه املرة 
كل من العراق ولبنان واجلزائر وال�صودان ... لقد قطعت »اجلائحة« ان�صياب هذه 
الثورات، وحالت دون حتقيق اأهدافها ومراميها ... لكن جمر الغ�صب والنتفا�س، 
ما زال متقداً حتت الرماد، ولي�س من امل�صتبعد، بل يبدو مرجحًا، اأن ت�صتاأنف �صعوب 
هذه البلدان ثوراتها وانتفا�صاتها، ما اأن ت�صع املواجهة مع الفريو�س اأوزارها، وبعد 
اأن يرتاجع التهديد ال�صحي ليتفاقم من بعده، التهديد القت�صادي والجتماعي الناجم 

عن الوباء وكلفه الباهظة على املال والأعمال والقت�صادات الوطنية والعاملية.

اإلى حمطات اأخرى، غري تلك  اأن ت�صل قاطرة »الربيع العربي«  ولي�س م�صتبعداً 
اجلادة  القت�صادية  التقديرات  فاأغلب  الثانية،  موجته  يف  بها  مرت  التي  الأربعة 
مع  التعامل  يف  املنطقة  ودول  حكومات  معظم  ف�صل  عن  تتحدث  والر�صينة، 
اجلائحة، واأغلب التقديرات ال�صت�رصافية تتنباأ مب�صاعب جّمة، �صتواجه القت�صادات 
العربية اله�صة اأ�صاًل، و�صط معلومات عن انهيارات متوقعة ل�رصكات كربى وقطاع 
الأعمال ال�صغرى واملتو�صطة، وتف�صي حالة الإفقار والعوز لع�رصات ماليني العاملني 
قوائم  اإلى  العرب  العمال  ماليني  وان�صمام  املنظمة،  غري  القت�صادية  القطاعات  يف 
يف  واملعوزين  الفقراء  قوائم  اإلى  �صين�صمون  ممن  واأ�صعافهم  العمل،  عن  العاطلني 

املنطقة عمومًا.

�صوء  يف  �صوءاً  العربي  العامل  يف  الجتماعي   - القت�صادي  امل�صهد  و�صيزداد 
عاملني اإ�صافيني: 

وال�صتثمارات  املي�رصة  والقرو�س  امل�صاعدات  حجم  برتاجع  التقديرات  الأول: 
الدولية يف املنطقة العربية، حيث �صتعطي كل دولة من دول العامل الأولوية 
ملواجهة اأو�صاعها القت�صادية واملالية ال�صعبة الناجمة عن اأ�صواأ موجة ركود 
اقت�صادي باتت تقارن باأزمة 1929 الكربى، ولي�س باأزمة 2008، و�صتكون 
وطويلة  متو�صطة  وطنية،  اقت�صادية  اإنقاذ  خطط  لتنفيذ  بحاجة  الدول  هذه 
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الأجل، قبل اللتفات مل�صاعدة الدول الأجنبية.
تزامن  والتي  والجتماعية،  واملالية  القت�صادية  ومرتتباتها  كورونا  اأزمة  اأن  والثاين: 
واندلع  الكبري«،  القت�صادي  »الركود  عتبات  العامل  دخول  مع  تف�صيها 
النفطية من حلظة  اخلليج  اقرتاب دول  �صت�رّصع يف  النفط«،  اأ�صعار  »حرب 
من  لالنتقال  واحلاجة  واإيراداتها،  نفقاتها  بني  املواءمة  على  القدرة  انعدام 
دولة »الريع« و«الرفاه« اإلى دولة الإنتاج وامل�صادر املتعددة للدخل ... تلك 
اللحظة التي تنباأ �صندوق النقد الدويل بحلولها يف العام 2034، ولكن قبل 

اأن ي�صبح »كوفيد 19« جائحة ووباًء عامليًا بامتياز.

تطور كهذا، ل يعني اأن دول اخلليج العربية، قد ت�صبح حمطات موؤهلة ل�صتقبال 
قطار الربيع العربي اجلائل فح�صب، بل �صتكون لها انعكا�صاتها على الدول »املتلقية 
اإن  وغريها(،  لبنان  م�رص،  )الأردن،  ومبيعاته  النفط  لعوائد  مبا�رص«  غري  نحو  على 
على �صكل م�صاعدات وقرو�س وا�صتثمارات، اأو على �صكل حتويالت للعاملني يف 
دول اخلليج، اأو بفعل تقل�س قدرة الأ�صواق اخلليجية على ا�صترياد ال�صلع واملنتجات 

امل�صدرة اإليها من هذه الدول بالوترية ذاتها.

رابعاً: قبل الع�رصية الأخرية ويف �صياقها، قبل جائحة كورونا، وبالأخ�س بعدها، 
�صهد العامل العربي، انزلق عدد من دوله اإلى م�صتنقع »الدول الفا�صلة« اأو تلك التي 
تقف على »حافة الف�صل«... حالة ال�صتباك الدامي بني ثورات الربيع العربي ال�صعبية 
والثورات امل�صادة التي قادتها عوا�صم اإقليمية وازنة، اأدت اإلى انزلق املزيد من هذه 

الدول اإلى قعر الف�صل«.

يبدو مرجحًا يف مرحلة ما بعد كورونا، اأن يتعمق ف�صل هذه الدول، واأن حتتاج 
اإلى فرتات اأطول واأ�صعب للتعايف، بل ومن املرجح اأن تن�صاف اإليها دول اأخرى، 
املر�س،  واحتواء  ال�صحية  الكارثة  جمابهة  يف  �صتخفق  اأو  اأخفقت  التي  تلك  �صيما 
وانهيار نظمها ال�صحية، ومبا قد يف�صي - رمبا - اإلى انهيارات متالحقة يف نظمها 

الأمنية والع�صكرية وال�صيا�صية.
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الدول الفا�صلة، �صكلت حوا�صن طبيعية لن�صوء ظاهرة »الالعبني الال- دولتيني« 
“Non�State Actors”، وتنامي قدرات هوؤلء الالعبني �صاهم يف تعميق ف�صل هذه 

اإقليمية ودولية على خط الأزمات املندلعة يف هذه  اأطراف  اأن دخول  الدول، كما 
الال-دولتيني، وحتول  الالعبني  وتقوية  الوطنية  الدولة  اإ�صعاف  �صاعد يف  الدول، 
كثريين منهم اإلى اأطراف تفوق الدولة يف معادلة القوة والقتدار )اليمن - احلوثي، 
حفرت   - ليبيا  ال�صعبي،  العراق-احل�صد  حما�س،   - فل�صطني  اهلل،  حزب  لبنان- 

وامللي�صيات الداعمة حلكومة طرابل�س الغرب(.

الف�صل املُميز لأداء بع�س الدول يف مواجهة اجلائحة، والعجز املرجح عن احتواء 
تداعياتها القت�صادية والجتماعية، �صيمكن لعبني حمليني من القيام باأدوار متالأ فراغ 
الدولة وت�صتثمر يف عجزها ... هنا بالذات، تبدو احلركات الإ�صالمية على اختالف 
على  وتنظيمًا،  خربة  والأكرث  الأقدر  هي  الفكرية،  ومدار�صها  املذهبية  مرجعياتها 
ال�صبع  ال�صنوات  يف  تعر�صت  التي  القا�صمة  ال�رصبات  برغم  الدولة،  فراغ«  »ملء 
املنطقة  تاريخ  ي�صهد  ورمبا  م�رص(،  مر�صي يف  الدكتور  �صقوط حكومة  )منذ  الفائتة 
انعطافة �رصيعة جديدة، بعودة الروح حلركات الإ�صالم ال�صيا�صي بعد اأن راهن كثريون 

على نهاية الظاهرة، واأخذوا يف احلديث عن مرحلة »ما بعدها«.

تاريخ هذه املنطقة، ُيظهر كيفية و�رصعة حتّول »الالعبني الال دولتيني« من احلقل 
الع�صكري  و�صبه  ال�صيا�صي  احلقل  اإلى  الرتبوي  الدعوي - اخلريي -  الجتماعي- 
من  ي�صقطوا  األ  ال�صيا�صة  ورجال  الراأي  قادة  من  املحللني  وعلى   ... الأمني  و�صبه 
ح�صاباتها �صيناريو عودة »الإ�صالم ال�صيا�صي« بقوة اإلى امل�رصح من جديد، وا�صتمرار 
اأو  الفا�صلة،  الدول  تفاقم  احتمال  تزايد  الال دولتيني، مع  الالعبني -  اأدوار  تنامي 

ان�صمام املزيد من الدول اإلى نادي الف�صل.

خام�صاً: العرب وجوارهم الإقليمي

ي�صعب التكهن مبا �صتوؤول اإليه اأحوال دول اجلوار الإقليمية الثالث للعامل العربي 
التعامل مع »اجلائحة«،  )اإيران، تركيا واأثيوبيا(، فهي تواجه �صعوبات متفاوتة يف 
وتبدو قدراتها على مواجهة الأثر القت�صادي والجتماعي لكورونا، متباينة.. الأمر 
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الذي �صيف�صي حتمًا، اإلى تناق�س قدراتها على موا�صلة اأدوارها الإقليمية وتاأثريها يف 
تقرير اجتاه �صري الأحداث والتطورات يف املنطقة العربية.

 من بني هذه الدول الثالث، تبدو اإيران الأ�صواأ حاًل، فاجلائحة داهمتها وهي 
ال�صعبي  احلراك  فيما  الأمريكي،  العقوبات«  »اق�صى  لتكتيك  خ�صوعها  ذروة  يف 
اأما  احلاكمة،  والنخبة  ال�صعب  بني  الأخطر  هو  بانف�صال  ينذر  الداخلي،  وال�صبابي 
الإقليمي  لدورها  ومزعزع  مبا�رص  كتهديد  جاءتا  فقد  ولبنان،  العراق  انتفا�صتا 
مع  الإيرانية  احلكومة  بها  تعاملت  التي  النزيهة  الطريقة غري  ال�صيعي«...  و«هاللها 
النفط،  اأ�صعار  العقوبات وانهيار  اقت�صاداتها، يف ظل  املتوقعة على  الوباء، والكلف 
تنبئ مب�صاعب ل ميكن تقدير حجمها واأثرها على »اإدامة« و«متويل« الدور الإيراين 

يف امل�صتقبل.

تركيا يف و�صع اأف�صل ن�صبيًا من اإيران، فهي تتمتع باقت�صاد متعدد وقوي ومفتوح 
على جميع اأ�صواق العامل، وهي برغم ال�صعوبات القت�صادية وتراجع اأ�صعار �رصف 
»لريتها« اإل اأنها ما زالت قادرة على اإدارة اأزمة كورونا، بفاعلية اأف�صل ... �صحيح 
اأن ثمة عالمات ا�صتفهام عديدة رافقت اإنكار تركيا لنت�صار الفريو�س قبل �صهر واحد 
فقط من انتقالها اإلى املرتبة العا�رصة للدول املتاأثرة باجلائحة، لكن ال�صحيح كذلك، 
اأن لدى تركيا القدرة على التكيف مع �صعوبات مرحلة ما بعد كورونا اأكرب بكثري مما 

لدى جوارها العربي والإقليمي.

لهموم  لالنكفاء  احلاجة  حول  عاملي  جدل  من  تثريه  وما  كورونا،  اأزمة  لكن 
القت�صادية والجتماعية،  اآثار اجلائحة  املوارد ملعاجلة  واأولوياته، وتكري�س  الداخل 
اأردوغان  �صيا�صات  واأن  �صيما  الرتكي كذلك،  الداخل  لها �صدى يف  يكون  �صوف 
يف  التو�صعية  العثمانية  واأحالمه  داخليًا،  الفرد  وحكم  الدكتاتورية  نحو  املنجرفة 
الرتكي، عرّبت عنها  ال�صعب  وا�صعة من  من قطاعات  متزايداً  تلقى رف�صًا  اخلارج، 

نتائج اآخر انتخابات بلدية اأجريت يف البالد.

الإقليمي  دوره��ا  على  الإنفاق  يف  جّمة  م�صاعب  تركيا  جتد  اأن  املتوقع  من 
ا�صتنفار  اأكرث �صعوبة يف  الرتكي حلظات  الرئي�س  يواجه  اأن  املرجح  املت�صخم، ومن 
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الع�صب املذهبي والقومي عند الأتراك، الذين �صتن�رصف غالبيتهم للمطالبة بتح�صني 
القت�صاد«  »ع�صكرة  �صيا�صات  يف  امل�صي  بدل  والجتماعية  القت�صادية  اأو�صاعهم 

وجتيي�س الراأي العام خلو�س املعارك خارج احلدود.

قوة  تبدو  م�رص،  �صكان  عدد  يفوق  الذي  ال�صكاين  بتعدادها  فهي  اأثيوبيا،  اأما 
�صاعدة اقت�صاديًا و�صيا�صيًا، وقد اأظهرت اإدارتها لأزمة �صد النه�صة مع م�رص، قدرة 
فائقة على حتقيق املكا�صب وت�صجيل النقاط، حتى اأن القاهرة مل تعد جتد يف اخلرطوم 

حليفًا لها يف اخلالف مع اأدي�س اأبابا حول ال�صد.

الأثيوبي حتى حلظة  الداخل  بقوة يف  الفريو�س مل ي�رصب  اأن  الرغم من  وعلى 
كتابة هذه املقالة على اأقل تقدير، األ اأن تداعياته )واآثاره على اقت�صاد اأثيوبيا وجتارتها 
اخلارجية وقطاعها ال�صياحي وقدرتها على جذب ال�صتثمارات والر�صاميل( �صوف 

ت�صعف قدرة البالد وحتد من طموحاتها الإقليمية.

لكن وبرغم التقديرات التي ترجح تراجع قدرات دول اجلوار الثالث على اإدامة 
اأدوارها ومتويلها، اإل اأن ذلك ل يعني تلقائيًا اأن اأدوارها الإقليمية يف منطقتنا �صتتاآكل 
اأو ترتاجع على نحو دراماتيكي، ذلك اأن حجم النهيارات املنتظرة يف العامل العربي 
جراء اجلائحة، تبدو اأكرث بكثري من مثيالتها يف دول اجلوار، ف�صاًل عن اأن قدرات 
تلك الدول على التعايف، تبدو اأعلى واأ�رصع بكثري مما هو عليه حال معظم اإن مل نقل 
جميع دول العامل العربي، ما ُيبقي توازنات القوى بني العرب وجوارهم الإقليمي، 
مرتامية  اجلغرافيا  �صلوكه  حتكم  وطامع،  تدخلي  وبع�صه  اجلوار،  هذا  ل�صالح  متيل 

الأطراف والأعداد الكبرية من ال�صكان ف�صاًل عن الإرث التاريخي الإمرباطوري.
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مقدمة

 من املاألوف بعد حدث كبري البدء يف احلديث عن العامل ما بعد احلدث. احلرب 
العاملية الثانية؛ انهيار الحتاد ال�صوفياتي؛ احلادي ع�رص من �صبتمرب 2001؛ وعامل جديد 
بعد الكورونا. العامل يتغري بالتاأكيد، ويقال اإنه يتحول يف بع�س الأحيان. لكن التفكري 
مب�صطلحات ثنائية يحجب فهمنا للعامل، مثل تعددية الأطراف والإنفرادية؛ التي هي 
التباين واجلديد مينعنا من روؤية املاألوف  اإن تركيزنا على  الثنائيات.  واحدة من هذه 

وال�صائد. وهذا �صحيح جداً يف نهجنا بالتعامل مع ال�ّصيا�صات العاملية والإقليمية.

عامليًا، هناك اإحياء للقومية التي ميكن للمرء اأن يتتبعها اإلى فرتة الثمانينيات وقت 
انهيار الحتاد ال�صوفييتي والتي كانت تعد مظهًرا لهذا الجتاه. على الرغم من احتفالنا 
�صحيًحا  كان  الذي  الليربايل  للنظام  انت�صاًرا  باعتباره  »ال�رصقي«  التحالف  بانهيار 
جزئًيا، اإل اأننا جتاهلنا اجلانب البارز الآخر لهذا النهيار وهو اإحياء القومية اجلديدة.

 ا�صتمّرت مثل هذه امل�صاعر القومية املكتومة يف التعبري عن نف�صها حتى يومنا 
هذا؛ ميكننا روؤيتها يف كل من رو�صيا واأوروبا ال�رصقية. لكن مل يقت�رص انتعا�س القومية 
ن�صيانها،  اإلى  منيل  والتي  املثال،  �صبيل  فال�صني على  فقط،  ال�رصقية  اأوروبا  هذا على 
اأحيت م�صتقبلها القت�صادي، والأهم من ذلك منطقها ال�صيا�صي، على توجه �صديد 

القومية.

الأولى يف طرح  العوملة، كانت  باأنها مدافعة عن  ال�صني  اإّدعاء  الرغم من  على 
وتاأييد »ال�صني اأوًل«، وحتى قبل �صيا�صة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب »اأمريكا 
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قررت  وبريطانيا  القومي،  اخلطاب  �صد جتدد  منيعة  تكن  مل  اأوروبا  اأوًل«. كذلك 
التخلي عن امل�رصوع الأوروبي على اأ�صا�س قومي، اأّما بقية اأوروبا فما زالت تعاين من 
القومية، الإقليمية، والتوجهات الأوروبية. بالن�صبة للتوجهات الأوربية، فاإنها على 
ما يبدو، جنت من الإغالق الكامل ب�صبب كورونا، ولكن ظهور م�صاعر جديدة يعترب 

م�صتحياًل.

كان رد الفعل على �صيا�صة »اأمريكا اأوًل« خمادعًا ومنافقًا يف اأح�صن الأحوال. 
بب�صاطة، اأطلق ترامب على العامل ما كان عليه دائمًا، بدًل من كيف يجب اأن يكون. 

لكن ال�صني واأوروبا وبقية القوى الكربى كانت تعرب وتت�رصف ب�صكل خمتلف.

enlightened/( عادة ما تت�رصف الدول بدافع امل�صلحة الوطنية ح�صب ت�صورها 
الآخرين.  بامل�صوؤولية الأخالقية جتاه  ال�صعور احلقيقي  بدًل من   )not enlightened

التهديد  ت�صور  على  قائم  ع�صكريٌّ  حتالٌف  واإمّنا  اإجتماعيًا  ناديًا  لي�س  الناتو  حلف 
والتوزيع  لدوافعها  املنفعية  احل�صابات  اإع��ادة  امل�صرتكة.  والإ�صتمرارية  امل�صرتك 
»العادل« اأمر منطقي فقط. الوليات املتحدة تعيد التفكري يف »اإلتزاماتها« العاملية؛ 
�صبقت ترامب و�صت�صتمر بعد اإدارة ترامب. ترامب، بهذا املعنى، عك�س وجهة نظر 
عاملية ت�صتند على فكرة امل�صلحة واحل�صابات املنفعية. ويف هذا ال�صدد، فهو الرئي�س 

الأقل اأيديولوجية من حيث ت�صوره للعامل.

وتوؤكد  الذاتية.  امل�صاعدة  مبفهوم  وثيقًا  ارتباطًا  القومية  اإحياء  فكرة  ترتبط 
الإ�صتجابة لفريو�س كورونا هذه الفكرة )اأمريكا اأوًل، الإحتاد الأوروبي اأوًل، ال�صني 
اأوًل، رو�صيا اأوًل، اليابان اأوًل، اإلخ(. الإ�صتجابة لالآخرين كانت غري مهمة ومتدنية 

من حيث الأولوية.

 العامل كما هو الآن، واملرجح تطوره يف امل�صتقبل القريب، يحكمه اعتباران؛ 
التي  الذاتية  امل�صاعدة  فكرة  وثانيًا،  الوطنية،  بال�رصوط  املحّددة  امل�صلحة  اأوًل، 
�صتحل حمل فكرة التعاطف والتقارب ال�صيا�صي. يتم حتديد الأولويات من النواحي 
اجليو�صيا�صية والقت�صادية، ال�صادرات ميكن حتديد حجمها، واملنفعة من اأي عالقة 
ميكن قيا�صها بالت�صاوي. اإن التخلي عن التوظيف ملدى احلياة، والتقارب ال�صخ�صي 
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لهذا  بفهمنا  ال�صلة  اأمر وثيق  الياباين،  العمل  التي ميزت منوذج  لل�رصكات،  والولء 
و  املدى  ق�صرية  الإنحيازيات  ت�صبح  اأن  املرجح  من  اأن  حيث  العاملي.  التحول 
والإلتزام  الولء  العاملية.  لل�صيا�صة  معياراً  للتحالفات،  مب�صادر خارجية«  »ال�صتعانة 
طويلي الأمدين هم الكماليات التي من غري املتوقع اأن يتحملها العامل. التوتر داخل 
حلف ال�صمال الأطل�صي، والتوتر بني الوليات املتحدة وحلفائها التقليديني يو�صح 

هذا العامل بب�صاطة.

والقت�صادية(  اجليو�صيا�صية  )اأف�صليتها  تركيزها  الكربى  القوى  �صتزيد  لذلك،   
وت�صتك�صف الإمكانيات والفر�س التي قد يوفرها بقية العامل. من الناحية القت�صادية، 
للبيع  �صيكون  الإ�صرتاتيجية.  الفر�س  عر�س  يتم  حيث  ال�رصاء  �صوق  العامل  �صي�صبه 
قدرة متناق�صة على امل�صاومة؛ �صت�صتفيد الدول الكربى فقط من الفو�صى الإقت�صادية 
والإجتماعية التي من املرجح اأن يرتكها وباء فريو�س كورونا يف اأثره؛ وعلى الأرجح 
وهذا  ال�صعف.  نقاط  من  انتفاع  �صي�صهد  ولكن  متزايداً،  تعاطفًا  العامل  ي�صهد  لن 

�صينطبق على جميع القوى الكربى.

الواقع العاملي اجلديد، والعالقات الأردنية - الأمريكية

الوليات املتحدة هي حليف اإ�صرتاتيجي لالأردن منذ خم�صينيات القرن املا�صي. 
ول يجب التقليل من اأهمية الوليات املتحدة بالن�صبة لبقاء الأردن. لكن، للحفاظ 
كافيني.  يكونا  لن  والتعاطف  الألفة  وتعميقها،  الإ�صرتاتيجية  العالقات  هذه  على 
مع  وتناغم  ليكون يف دعم  الإ�صرتاتيجية  قيمته  ت�صكيل  يعيد  اأن  الأردن  يتعني على 

الإ�صرتاتيجية المريكية يف املنطقة.

احتواء  املنطقة هو  املتحدة يف  للوليات  الإ�صرتاتيجي  الهدف  اأن  الوا�صح  من 
اإيران تهديداً وجوديًا حمتماًل حللفاء الوليات املتحدة يف املنطقة، مبا  اإيران. ت�صكل 
يف ذلك اإ�رصائيل ودول جمل�س التعاون اخلليجي. ُينظر لهذا التهديد على اأنه تعطيل 
لذلك،  الإ�صتقرار.  وعدم  للفو�صى  رئي�صي  وم�صدر  الإقليمي  للنظام  اإ�صرتاتيجي 
اأي�صًا،  يجب مواجهة وحتدي الوجود الإيراين يف كل من العراق و�صوريا، ويجب 
الوليات  اأو�صحت  لقد  م�صتوى.  اأعلى  اإلى  املنطقة  يف  اإي��ران  طموح  ثمن  رفع 
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املتحدة اأن اأولويتها الأولى لحتواء اإيران هي احلد من نفوذها ووجودها يف العراق. 
حيث اأن ال�صيطرة الإيرانية على العراق توفر للجمهورية الإ�صالمية فر�صًا اقت�صادية 

واإ�صرتاتيجية هائلة �صتجعل اإحتواء اإيران اأ�صعب بكثري يف امل�صتقبل.

 الأردن قادر على اأن يلعب دوراً ا�صتباقيًا يف دعم اإ�صرتاتيجية الوليات املتحدة 
جتاه تقلي�س الوجود والنفوذ الإيراين يف العراق، ويجب عليه ذلك. �صيا�صيًا، الأردن 
يف موقع جيد للعب دور هام يف العراق .. وهذا من �صاأنه اأن يجعل ن�صاطها ال�صيا�صي 
اأكرث قبوًل. يجب اأن ي�صارك الأردن مع الوليات املتحدة يف مثل هذا الدور ال�صيا�صي 
املحتمل للمملكة يف العراق. �صتكون املزايا بالن�صبة لالأردن على �صقني: العراق فر�صة 
اقت�صادية لالأردن )�صوق النفط(. وثانًيا، تعزيز العالقات ال�صرتاتيجية مع الوليات 

املتحدةو دول جمل�س التعاون اخلليجي و م�رص.

والو�صول  �صوريا  ونفوذه يف  من وجوده  الّتقليل  اأي�صًا  �صيتطلب  اإيران  احتواء 
اإلى اإنهائهما. قد ي�صري القرار الأمريكي بخف�س قواتها يف �صمال �صوريا اإلى تراجع 
الإهتمام الأمريكي باحتواء اإيران يف �صوريا. ل ينبغي اأن يكون هذا هو احلال حيث 
من  الرغم  على  دائمًا.  احتمال موجود  هو  �صوريا  الأمريكي يف  الوجود  زيادة  اأن 
ذلك، يجب اأن نتذكر اأن �صوريا، ولأ�صباب اإ�صرتاتيجية ولي�صت اقت�صادية، هي فر�صة 
مهمة لإيران وتهديد اإ�صرتاتيجي جلريانها مبا يف ذلك اإ�رصائيل والأردن. لذلك، فاإن 
احتواء الوجود الإيراين يف �صوريا يجب اأن يعك�س امل�صالح الإ�صرتاتيجية الأمريكية 

الأردنية امل�صرتكة. 

خمتلفة،  اأ�صكاًل  يتخذ  اأن  الهدف  هذا  حتقيق  يف  ال�صيا�صي  الأردن  لدور  ميكن 
اخليار  هذا  اأن  من  الرغم  على  ال�صوري.  النظام  مع  �صيا�صي  حوار  بدء  ذلك  يف  مبا 
حمفوف باملخاطر وقد تعار�صه الوليات املتحدة على اأ�صا�س اأنه اإعادة تاأهيل للنظام 
ال�صغوطات  الوقت من  واإيران يف هذا  النظام  ثغرة بني  اإيجاد  قد يكون  ال�صوري، 
الإقت�صادية فر�صة يجب ا�صتك�صافها. رو�صيا اأي�صًا، اإ�صرتاتيجيًا، تتعاون �صمنيا لتقليل 
النفوذ الإيراين يف �صوريا. كما اأن الأردن يف و�صع جيد بالنظر اإلى عالقاته اجليدة مع 
رو�صيا ملتابعة هذا اخليار. لذلك، ل ينبغي الإ�صتهانة بامل�صالح الإ�صرتاتيجية لالأردن يف 
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�صوريا امل�صتقرة حال تقلي�س الوجود الإيراين.

املتحدة  الوليات  مع  الإ�صرتاتيجية  لعالقته  الأردن  ت�صكيل  اإعادة  فاإن  بالتايل، 
اإن حماربة  النظر الإ�صرتاتيجية الأمريكية لإيران.  اإنحيازه لوجهة  الرتكيز على  يوؤكد 
هذا  مثل  ت�صكيل  منها يف  الإ�صتفادة  الأردن وميكن  فيها  منطقة جنح  الإرهاب هي 

التوافق الإ�صرتاتيجي.

الأردن وال�ّصياق الإقليمي

اإن اإمكانية اإقامة حتالف اإقليمي م�صتقر وطويل الأجل قليلة للغاية. ومن املرجح 
املناف�صة بني  اإلى زيادة  الق�صري،  املدى  بعد فريو�س كورونا، على  ما  اأزمة  توؤدي  اأن 
التحالف  ف�صيكون  معنى.  ذي  اإقليمي  نظام  ت�صكيل  عن  عو�صًا  الإقليمية  القوى 

لغايات حمددة والإ�صتفادة من فر�س املتاحة هي الغاية الأ�صا�صية.

 ال�رصق الأو�صط، وبطريقة مماثلة للتوجهات العاملية، �صيو�صف باإحياء اأو ت�صكيل 
التعاطف  وعدم  النفعية  من  �صيقة  اأمة  تن�صاأ  اأن  ا  اأي�صً املحتمل  من  قومية.  �صيا�صات 
اأ�ص�ًصا  اأو  مقبولة  �صيا�صية  ر�صالة  متتلك  رئي�صية  اإقليمية  قوة  توجد  ل  الآخرين.  مع 

اأيديولوجية لإن�صاء نظام اإقليمي ذي معنى. فماذا يعني ذلك لالأردن؟

واأن  اأولوية  يظل  اأن  املتحدة، يجب  الوليات  مع  الإ�صرتاتيجي  الأردن  حتالف 
يرتجم اإلى �صياق اإقليمي العالقات مع �صوريا والعراق ودور الأردن املهم فيما يتعلق 

بالإثنني كما هو مو�صح �صابقًا يعترب مثاًل على ذلك.

ل  رمبا  ال�صداقة  و�صعور  للكرم  فالوقت  لالأردن؛  بالن�صبة  ع�صيٌب  وقت  هذا 
الإ�صرتاتيجية ودوره، ميكن  قيمته  تقييم  اإعادة  يتواجد. ولكن مع ذلك، من خالل 
لالأردن �صمان التوافق القوي مع الوليات املتحدة، وعلى الأرجح تعاطفًا اأكرب يف 
الغري  القيود  من  حمررة  جديدة  فر�س  عن  دائما  يبحث  اأن  لالأردن  فينبغي  الإقليم. 

�رصورية.
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مقدمة 

مل ي�صهد العامل منذ احلرب العاملية الثانية اأزمة حقيقية كتلك التي اأحدثها انت�صار 
مرتابطة   « قرية �صغرية  »العامل  مفهوم  على  �صبت  التي  فالأجيال  فايرو�س كورونا. 
الب�رصي وعودة  والتوا�صل  النتقال  مفاهيم حرية  ب�صقوط  اليوم  دمت  �صُ ومت�صلة، 
واقع  وهو  اجلديد،  بالواقع  ال�صدمة  فهو  الأخطر  اأما  ال�صغرية.  دائرته  الى  الن�صان 
لالإن�صان.  والطبيعية  الأ�صا�صية  الطقو�س  منع  حلد  ت�صل  و�صوابط  حمددات  ي�صتبطن 
اأّنه ل  اإل  اأّن الإن�صان ميتلك خا�صية التكيف مع الواقع املفرو�س عليه  وبالرغم من 
ميكن اإ�صقاط الأثر ال�صيكولوجي الكبري الذي ميكن ل�صدمة من هذا النوع اإحداثه يف 

املجتمعات.

فمن امل�صتحيل اقناع الن�صان املعا�رص مبحددات ل�صلوكه املعتاد، اأو عدم قدرته 
املنزل.   من  بخروجه  واملتمثل  حلرياته  م�صتوًى  واأدنى  الطبيعية  حياته  ممار�صة  على 
ك�صحية  ت�صنيفه  ميكن  الذي  اليوم  اإن�صان  تواجه  التي  الكربى  ال�صدمة  عن  ناهيك 
حلالة متفاقمة من ال�صتهالكية والعتماد، يف ظل جمتمعات حتولت ايل جمتمعات غري 

منتجة وم�صبعة بثقافة ال�صتهالك.

فاإنه يجب  الوباء وتبعاته،  الت�صدي لهذا  التي وقع على عاتقها  اأما احلكومات 
والقت�صادية  الجتماعية  امل�صكالت  وكذلك  اجلديدة،  احلقائق  مع  التعامل  عليها 
والأمنية املرتتبة على ذلك. فعندما يتعلق الأمر بامل�صكالت الجتماعية، لن يكون من 

البيئة السياسة، التحديات 
الداخلية والسياسة الخارجية 6

د. عامر ال�صبايلة
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ال�صهل التعامل مع م�صتوى ال�صدمة التي غزت عقول الب�رص ب�صبب النهيار ال�رصيع 
جلميع جوانب احلياة وفر�س قواعد و�رصوط جديدة. فقد كان على اأغلب الدول اأن 
تتما�صى والتدابري ال�صارمة من الإغالق �صاحب الأثر ال�صيكولوجي الأبرز للنا�س. 
اأبًدا،  اأو خماطر حقيقية  اأزمة  فالعي�س مع امل�صاعب لي�س بالأمر ال�صهل ملن مل يواجه 
بخا�صة اإذا كانت تلك املخاطر ذات طابع وجودي يتعلق بالإمدادات الغذائية التي 

باتت �صال�صل توريدها تواجه احتمالت اخللل اأو حتى النقطاع.

 يتمثل التحدي احلقيقي اليوم بالهزات الرتدادية لزلزال كورونا، والتي طالت 
القت�صاد العاملي والقت�صادات املحلية على ال�صواء. وكما وقعت م�صوؤولية مكافحة 
الوباء كاأولوية ق�صوى على عاتق احلكومات، فاإن ما بعد الوباء �صي�صهد العودة اجلربية 

للدولة اإلى القت�صاد من بوابة اإعادة الإنعا�س ومنع انهيار قطاعات حيوية منه. 

ويف ظل عودة احلمائية اإلى كثري من الدول وبناء اأ�صوار كانت قد هدمتها العوملة 
من قبل، فاإن التفكري حمليًا �صيكون عنوان املرحلة القادمة. لذلك، من املهم تطوير 
اخلطط حيث تقود الدولة عملية وطنية تقوم على اإعادة العتبار لالقت�صاد احلقيقي، 

والأمن الغذائي، والإنتاج الوطني والأنظمة الزراعية املتقدمة.

البيئة ال�صيا�صية واملجتمعية 

يعترب الأردن اإحدى الدول التي متار�س فيها الكثري من الأعمال بعيداً عن التاأطري 
النقابي اأو التنظيم املهني، ما يك�صب العديد من الأن�صطة القت�صادية الطابع الع�صوائي 
القطاع  �صواء كان عاماًل يف  اليومي،  بعمله  اأو ك�صبه  العامل  اأجر  واليومي، فريتبط 
هذه  ويكتنف  ال�صغرية.  بالأعمال  ي�صمى  ما  �صمن  يقع  املهني،الذي  اأم  التجاري 
الأعمال ه�صا�صة كبرية جتاه اأي اختالل، ما يجعلها غري قادرة على �صمان ال�صتدامة 

يف ظل اأي خلل اأو طارئ.

 اخلطر الأكرب اليوم هو و�صول الغليان املجتمعي الناجم عن الغلق ملعظم جمالت 
املوت  بالفريو�س وخطر  اإ�صابته  الفرد بني خطر  فيها  ي�صاوي  نقطة  احلياة والعمل، 
جوعًا ب�صبب النقطاع الكلي مل�صادر الدخل. فعلى الرغم من جناح احلظر ب�صقيه 



د. عامر ال�سبايلة

البيئة ال�سيا�سة، التحديات الداخلية وال�سيا�سة اخلارجية

مركز الدراسات االستراتيجية111

اجلزئي وال�صامل يف وقف متدد الوباء، اإل اأن ذلك ل ينفي غياب اآلية فعالة لإي�صال 
على  املرتتبة  ال�صلبية  النعكا�صات  من  يفاقم  مما  مل�صتحقيها  والأم��وال  امل�صاعدات 

احلظر.

اإن ا�صتمرار احلظر ملدة اأطول �صيزيد من حالة الغليان املجتمعي ب�صورة مطردة، 
و�صيزيد معها عدد من يخرقون هذا احلظر. وعليه �صيكون من الواجب احتواء هذه 
الدولة بعيدا  اخلروقات عو�صًا عن الإ�رصاف يف معاقبة مرتكبيها، ومبا ي�صمن هيبة 
عن فكرة ال�صدام مع قطاعات من املجتمع. ذلك اأن مثل هذا ال�صدام قد يوؤدي خللق 
بوؤر �صاخنة خا�صة يف املناطق التي ميكن لعتقال بع�س الأفراد املخالفني اأن يثري ردود 

فعل ذات خلفية مناطقية او ع�صائرية.

كما وجتب الإ�صارة اإلى اأن خطورة خلق البوؤر ال�صاخنة يتجاوز حالة ال�صدام مع 
الأجهزة الأمنية اإلى تهيئة البيئة لظهور التنظيمات الإرهابية� التي ترى يف الفو�صى 

مناخًا منا�صبًا للعودة للم�صهد من جديد. 

القانون  اإنفاذ  عاتقهم  على  يقع  الذين  والع�صكرية  الأمنية  الأجهزة  اأفراد  اأما 
واحلظ، فيجب �صحنهم بفكرة اأن وجودهم يف ال�صارع هو للت�صدي خلطر جمعي 
يرتب�س بهم وباملواطنني، ما يعني تغليب فكرة م�صاعدة وحماية النا�س على �صورة 

عقابهم، مما ل جتعل من قانون الدفاع اأحكامًا عرفية.

اإدارة الزمة
اجلانب القت�صادي

يواجه الردن اليوم اأزمة غري م�صبوقة ت�صاف اإلى �صجل الأزمات، التي كان قد 
اإجراءات ذات  ا�صطرته لتخاذ  التي  الأزمة  الآن، وهي  التاأ�صي�س حتى  منذ  عاناها 
طابع ا�صتثنائي كالعمل بقانون الدفاع. وبقدر ما لالأزمة من اإحلاح على اللجوء ملثل 
تلك الإجراءات، فاإنه ل بد من الإ�صارة اإلى الأثار القت�صادية وال�صيكولوجية املرتتبة 

عليها. 
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اإّن النعكا�صات القت�صادية الهائلة لالأزمة، التي طالت القطاعني العام واخلا�س 
على ال�صواء، هي القا�صم امل�صرتك بني كل البلدان التي ا�صطرت حماربة هذا الفريو�س 
على اأرا�صيها. اإّل اأّن تعاطي بلد ما مع اجلائحة غالبًا ما يت�صق وخ�صو�صيته على كافة 
امل�صتويات، ما يعني �رصورة �صياغة منوذج بروؤية اأردنية خال�صة عو�صًا عن ا�صترياد 

مناذج مطبقة يف دول اأخرى.

 يف الوقت الذي ت�صطر فيه كثري من الأن�صطة القت�صادية اإلى التباطوؤ اأو التوقف، 
يتوجب جتنيب تلك املرتبطة بالأمن الغذائي النعكا�صات ال�صلبية لالأزمة والإجراءات 
ال�صتثنائية املرتتبة عليها. فالأولوية اليوم لأي ا�صرتاتيجية ق�صرية الأجل ملواجهة الأزمة 
تتمّثل يف حتقيق الكتفاء الذاتي، وتعزيز الرخاء الريفي، وفتح الأ�صواق لل�صناعات 
الأ�صا�صية الأخرى، وتطوير اقت�صاد اأكرث توازنًا يخلق وظائف جديدة عرب القطاعات.

و�صيحتاج اإن�صاء ودعم ال�صناعة املحلية اإلى الأردن لفتح اأ�صواق اأجنبية، خا�صة مع 
الدول املجاورة، مثل �صوريا والعراق.

ا على التفكري يف اأهمية اإعادة   يجب اأن حتث خطة الكتفاء الذاتي الأردن اأي�صً
النخراط مع دول جماورة مثل �صوريا، لأن هذه املرحلة ال�صعبة قد تدفع البلدان التي 
الأزمة  تدفع  احتياجاتها. فهذه  لتلبية  الثنائي  التعاون  اإلى تطوير  ت�صرتك يف احلدود 
العاملية الدول اإلى تبني نهج اأكرث براغماتية، مع دور اأقوى للدولة، واقت�صاد واقعي 

واأ�صلوب جديد للعالقات الثنائية.

 اجلانب العالمي 

ان الجراءات ال�صتثنائية التي فر�صتها الأزمة يف جوانبها الإيجابية لناحية وقف 
متدد الوباء اأو ال�صلبية الناجمة عن الغلق، لي�صت �صوى و�صيلة حلماية الوطن واملواطنني 
على ال�صواء. وعليه فاإن اخلطاب الإعالمي الر�صمي يجب اأن ي�صاغ مبا يت�صق مع هذه 
الغاية، ومبا يزيل اأي تعاطي �صلبي مع الإجراءات ال�صتثنائية من قبل الدولة.ولبد من 
الرتكيز على �صخ اأفكار وطنية تعزز �صعور امل�صوؤولية لدى املواطنني وتعمل على رفع 
املخاوف  التحمل وتبديد  الإجراءات والقدرة على  الإيجابي مع  التفاعل  من�صوب 

وال�صاعات.
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بالقدر الذي ي�صكل فيه اللتزام مبقت�صيات احلجر والتباعد الجتماعي و�صيلة 
�صلبية  اأثارا  يرتب  قد  الوباء  من  التحذير  الإ�رصاف يف  فاإن  الوباء،  انت�صار  من  للحد 
على اجلانب ال�صيكولوجي للنا�س. وعليه فاإن التوعية ال�صحية امل�صفوعة بالبعد عن 
من  نوع مميت  ما هي  بقدر  اإلى كورونا كطاعون  ينظر  فال  تعد �رصورية،  التهويل 

النفلونزا ل� 4% ممن ي�صاب به فقط.

 على الدولة تبني ا�صرتاتيجية اإعالمية قادرة على بناء حالة وطنية وفقًا ملعطيات 
ا�صتثمار  على  العمل  وبالتايل  امل�صرتك،  والقلق  اخلوف  فكرة  من  اجلديدة  الأزمة 
الفعالة والرتكيز على مواجهة  بامل�صوؤولية واملواطنة  اإطار رفع احل�س  الواقع يف  هذا 
التحديات امل�صرتكة من باب امل�صوؤولية الوطنية التي يتحمل اجلميع فيها م�صوؤولياته 

اأفراداً وموؤ�ص�صات.

حظر التجوال 

ا�صتثنائي ملواجهة  اإجراء  �صوى  لي�س  املرتتب عليه  التجوال والغالق  اإّن حظر 
بزوال  اأن هذا الجراء مرهون  ينبغي تكري�س فكرة  اأزمة مبدى زمني حمدد، وعليه 
امل�صبب ولي�س ابديًا. ف�صعور املواطن با�صتطالة مدة احلجر وانعدام اأفق العودة للحياة 
الطبيعية، ينطوي على اأثار نف�صية واجتماعية خطرية، قد تت�صبب يف ك�رص احلظر اأو 

تفريغه من م�صمونه. 

 املرونة يف تطبيق اإجراءات احلظر ت�صهم ب�صكل كبري يف حتقيق املبتغى منه وبقدر 
اأقل من النعكا�صات ال�صلبية، فالهدف الأ�صا�س يتمثل يف تفكيك التجمعات الب�رصية 
مبا مينع انتقال الفريو�س. وهو ما يرتب البقاء على غلق املدار�س واجلامعات ودور 
عند  الجتماعي  التباعد  بقواعد  اللتزام  مع  والرتفيهية،  العامة  والتجمعات  العبادة 

الت�صوق وفقًا ملعايري ال�صالمة العاملية.

اأ�صهمت عملية ك�رص احلظر ملدة 8 �صاعات يوميًا يف التخفيف من الثار النف�صية 
والقت�صادية ال�صلبية على املواطن وقطاع العمال على ال�صواء، ال ان هذه العملية 
يتوجب ان تكون �صل�صلة يف حلقة تنتهي برفع احلظر نهائيًا. ومبا ان احلظر مرتبط 
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التخفيفية  الجراءات  املزيد من  فاإن  تقدمه،  الوباء ووقف  التقدم يف حما�رصة  مبدى 
تعد مطلوبة وحيوية. فال بد من التفكري جديُا يف اعادة ت�صغيل العديد من القطاعات 
الجراءات  مراعاة  للمواطنني، مع  وال�صحي  الغذائي  بالأمن  ال�صلة  النتاجية ذات 

التي ت�صمن احلد من انت�صار الوباء. 

يف ال�صيا�صة اخلارجية:

جاء انت�صار جائحة كورونا ب�صورة اأقرب الى ال�صدمة القوية التي �رصبت العامل، 
وبالتايل دفعت كثري من الدول الى النتقال ملربع املواجهة املبا�رصة مع انت�صار املر�س 
على اأرا�صيها. وكما احلروب توؤثر الوبئة يف العالقات الدولية و�صكلها باعتبار اننا 
العمل  اآليات  ينعك�س على  ما  العاملي، وهو  ال�صيا�صي  التوازن  نعي�س حالة من عدم 
بني  او  امل�صرتكة  ال�صيا�صية  الرتكيبات  اأع�صاء  بني  الدويل  التعاون  واأهمها  الدويل 

املنظومات الدولية.

يت�صكل يف العامل اليوم بيئات �صيا�صية جديدة ت�صهم يف تغيري الأولويات وطريقة 
التعاطي يف ال�صيا�صة اخلارجية ب�صكل جذري ومبا قد يقود اي�صًا الى اأمناط جديدة من 

العمل امل�صرتك.

ميكن تقييم العالقات اخلارجية اليوم وفقًا مل�صتويات ثالث �صمن معايري تعتمد 
املدة الزمنية اأو الواقع اجلغرايف.

زمنياً ميكن تق�صيم الزمة:

ق�صرية الأمد: تتميز هذه املرحلة بالبحث عن حلول �رصيعة لالزمة داخليًا وبطرق 
فردية تتوافق مع خ�صائ�س كل دولة.

متو�صطة الأمد: تتميز هذه املرحلة يف البدء بالبحث عن �رصكات ا�صرتاتيجية موؤقتة 
مرتبطة بالأو�صاع الناجتة عن اأزمة الفايرو�س التاجي، وبالتايل تتعاظم فكرة التجارة 

الربية والت�صاركية ال�رصورية لتاأمني الحتياجات.



د. عامر ال�سبايلة

البيئة ال�سيا�سة، التحديات الداخلية وال�سيا�سة اخلارجية

مركز الدراسات االستراتيجية115

طويلة الأمد: وهي املرحبة املرتبطة بنتائج هذه الزمة واإعادة �صياغة العالقات 
بني الدول وظهور الرتكيبات ال�صيا�صية اجلديدة، مما يحدد مالمح فرتة طويلة قادمة 
من اإعادة �صياغة ال�صيا�صة الدولية وبناء تكتل وحتالفات جديدة تاأتي يف فرتة ت�صعر 
كثري من الدول بحاجتها املا�صة للم�صاعدة وبتحررها من اأي التزامات اأيدولوجية او 

�صيا�صية �صابقة.

 اما جغرافياً فيمكن تق�صيم الزمة كما يلي:

ق�صرية المد: تتميز هذه املرحلة بتن�صيط وتعزيز العالقة مع دول اجلوار مبا ي�صمن 
التعاون الثنائي مع هذه الدول يف التعاطي مع الزمة وطرق الت�صدي لتداعياتها.

متو�صطة الأمد: تتميز هذه املرحلة باإيجاد �صيغة للتعاون يف الت�صدي لالزمة على 
امل�صتوى الإقليمي، مبا ينطلق من الواقع اجليو�صيا�صي لالأردن .

ال�صعيد  على  اجلدية  ال�صيا�صية  العالقات  فتتناول  املرحلة  هذه  اما  الأمد:  طويلة 
الدويل مبا ي�صمن �رصاكة الردن يف اجلهود الدولية للت�صدي للوباء والتعاطي مع اثاره 

عامليًا وحمليًا.

يف الإطار العام لبد من اتواكب ال�صيا�صة اخلارجية املتغريات ال�رصيعة والبقاء على 
متا�س وتوا�صل مع كافة الأطراف، والعمل على اقتنا�س فر�س التقارب من املحيط 
اجلغرايف عرب تعزيز العالقات الثنائية املبا�رصة حيث ميلك الأردن فر�صة مهمة لإعادة 
بناء عالقات ا�صرتاتيجية طويلة الأمد مع املحيط معتمداً اي�صًا يف هذه املرحلة على ما 
ميلك من �صناعات حتولت خالل الزمة ل�صناعات مهمة واأ�صا�صية مثل ال�صناعات 

الدوائية وال�صحية والبرتوكيماوية.

لهذا  اإغفاله  ميكن  ل  ا�صا�صيًا  مطلبًا  اأ�صبح  اخلارجية  ال�صيا�صة  نهج  يف  التغيري   
النتقال من مرحلة احلدود اجلغرافية املعطلة اأو غري الفعالة �صيا�صية مع املحيط،فالبد 

اأن تتحول ب�صورة �رصيعة لتخدم الواقع الأردين ودميومة احلركة الداخلية.
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يتناول هذا الف�صل مو�صوع ال�صيا�صات الداخلية الأردنية وانعكا�صات كورونا 
عليها، �صواء على �صعيد ال�صتحقاقات الد�صتورية اأو الدرو�س واخليارات ال�صيا�صية 

امل�صتفادة من هذه التجربة.

ال�صيناريوهات  عن  الأولى  الورقة  ن�رصاوين  ليث  الد�صتوري،  اخلبري  يكتب 
ال�صيا�صي  واملحلل  ال�صابق  النائب  يتناول  بينما  كورونا،  الد�صتورية يف ظل جائحة 
يف  واملطلوب  كورونا  من  امل�صتفادة  الدرو�س  الثانية(  الورقة  )يف  النمري  جميل 
املرحلة املقبلة على �صعيد ال�صيا�صة الداخلية واإدارة الدولة للتكيف مع هذه املتغريات، 
اأّما النائب نبيل الغي�صان فيتناول يف ورقته و�صع جمل�س النواب، ويدعو اإلى ما ي�صميه 

بالعالج بال�صدمة ل�صتعادة ثقة املواطنني بهذه املوؤ�ص�صة الد�صتورية.

الفصل الثاني
السيناريوهات الدستورية

والسياسات الداخلية
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بانت�صار  واملتمثلة  الأردنية  الدولة  �صهدتها  التي  الأخرية  التطورات  األقت  لقد 
1992 بظاللها على  ل�صنة  الدفاع رقم )13(  بقانون  العمل  جائحة كورونا وتفعيل 
هو  الد�صتوري  الإطار  ويبقى  والجتماعية.  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الأ�صعدة  كافة 
الأهم، حيث من املفرت�س اأن ي�صهد الأردن ا�صتحقاقا د�صتوريا يف عام 2020 يتمثل 
باإجراء النتخابات النيابية لختيار جمل�س النواب التا�صع ع�رص، وهذا ما يثري ت�صاوؤلت 

حول مدى تاأثري جائحة كورونا على النتخابات النيابية القادمة.

مالحمه جاللة  ر�صم  قد  الطوارئ  حالة  اإعالن  قبل  العام  الد�صتوري  امل�صهد  اإن 
العام،  هذا  �صيف  نيابة  انتخابات  �صي�صهد  الأردن  باأن  �رصاحة  اأعلن  عندما  امللك 
اأيلول  الد�صتورية يف نهاية �صهر  اإنهاء مدته  النواب احلايل قد �صارف على  فمجل�س 
القادم، حيث تن�س املادة )1/68( من الد�صتور اأن مدة جمل�س النواب هي اأربع �صنوات 

�صم�صية تبداأ من تاريخ ن�رص نتائج النتخاب العام يف اجلريدة الر�صمية. 

وقد جاء قرار جاللة امللك باإجراء النتخابات النيابية يف ال�صيف القادم ليتوافق 
مع اأحكام املادة )2/68( من الد�صتور التي تن�س �رصاحة على اأنه يجب اإجراء النتخاب 
خالل ال�صهور الأربعة التي ت�صبق انتهاء مدة املجل�س. فال�صيناريو الد�صتوري املتوقع 
بحل  ال�صامية  امللكية  الإرادة  ب�صدور  يتمثل  كان  الدفاع  بقانون  العمل  اإعالن  قبل 
جمل�س النواب احلايل، وذلك تكري�صا للعرف الد�صتوري الذي يق�صي ب�رصورة حل 
اأن ي�صدر الأمر امللكي  النيابية. وبعد  املجل�س كخطوة ا�صتباقية لإجراء النتخابات 
باإجراء النتخابات النيابية يقرر جمل�س مفو�صي الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب موعدها، 
اآخذين بعني العتبار املدد الزمنية املقررة يف قانون النتخاب ل�صتكمال كافة مراحل 

جائحة كورونا
واالنتخابات النيابية لعام 2020:
الخيارات الدستورية والمقترحات 1
اأ.د ليث كمال ن�رساوين
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العملية النتخابية املتمثلة باإعداد جداول ناخبني، وقبول الرت�صيحات وما يتبعها من 
دعاية انتخابية، وانتهاء مبرحلة الت�صويت والفرز واإعالن النتائج النهائية.

تتمثل  القادمة  النيابية  النتخابات  على  الد�صتورية جلائحة كورونا  التبعات  اإن 
يف املفا�صلة بني اخليارات املتاحة التالية، وذلك اعتمادا على الو�صع ال�صحي لهذا 

الوباء، وتبعاته على احلياة العامة يف الأردن.

اأول: خيار التمديد ملجل�ص النواب احلايل 

على  الأ�صا�صية  بالدرجة  يتوقف  القادمة  النيابية  النتخابات  م�صري  تقرير  اإن 
اإلى  بالإ�صافة  الوباء،  بهذا  املرتبطة  والعاملية  املحلية  ال�صحية  واملعطيات  الظروف 
الوقت الزمني الذي حتتاجه الدولة الأردنية لكي تعود احلياة فيها اإلى طبيعتها، اأو على 
املفرو�صة على احلق يف عقد الجتماعات واللقاءات  القيود  يتم تخفيف  اأن  الأقل 
احلكومية  فالت�رصيحات  الفريو�س.  هذا  انت�صار  من  للحد  احتياطي  كاإجراء  العامة 
وباإعالن  عامليا،  بانح�صاره  الأردن  منتهيا يف  يعد  الكورونا  وباء  باأن  تفيد  الر�صمية 

منظمة ال�صحة العاملية انتهائه ب�صكل ر�صمي. 

بالتايل، فاإذا ا�صتمرت التبعات ال�صحية لهذا الوباء كما هي عليها الآن لالأ�صهر 
القادمة ب�صكل يجعل من اإجراء النتخابات النيابية اأمرا متعذرا، فاإن احلل الد�صتوري 
املبا�رص يتمثل يف تطبيق املادة )1/68( من الد�صتور، التي تعطي احلق جلاللة امللك باأن 

ميدد مدة جمل�س النواب مدة ل تقل عن �صنة واحدة ول تزيد على �صنتني.

اإن الأ�صل يف النظام النيابي الربملاين الكامل الذي تكر�صه املادة )1( من الد�صتور 
اإجراء النتخابات  اأن تكون هناك دورية يف  نيابي ملكي وراثي -  - نظام احلكم 
النيابية، بحيث جترى هذه النتخابات كل اأربع �صنوات وفق اأحكام الد�صتور، واأن 
يعد  التمديد  اأن  اعتبار  اأ�صيق احلدود، على  اإل يف  التمديد  اإلى خيار  اللجوء  يتم  ل 
ال�صتثناء على الأ�صل العام، واأن ال�صتثناء يجب عدم التو�صع يف تف�صريه اأو تطبيقه. 

وانطالقا من هذه القاعدة، فاإن التمديد مل يكن هو اخليار الأ�صا�صي يف تعامل 
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ا�صتخدامه  مت  حيث  الأردن،  يف  التاريخ  عرب  النيابية  املجال�س  مع  التنفيذية  ال�صلطة 
يف منا�صبات حمدودة جدا اأهمها متديد جمل�س النواب التا�صع يف عام 1972 ل�صنتني، 

وذلك ب�صبب ظروف الحتالل وتعذر اإجراء انتخابات يف ال�صفة الغربية املحتلة. 

واملتمثلة  الأردنية  الدولة  بها  متر  التي  العتيادية  غري  الظروف  تبقى  بالتايل، 
املتمثل  ال�صتثناء  تفعيل  اإلى  للجوء  د�صتوريا  مربرا  الدفاع  بقانون  العمل  باإعالن 
نظرا  وذلك  احلايل،  النيابي  للمجل�س  بالتمديد  ال�صامية  امللكية  الإرادة  ب�صدور 
ل�صعوبة اإجراء النتخابات النيابية القادمة يف موعدها الد�صتوري. فالنظام النتخابي 
احلايل قائم على اأ�صا�س اعتماد مبداأ التمثيل الن�صبي للقوائم النتخابية املفتوحة على 
م�صتوى املحافظة - با�صتثناء حمافظات عمان واإربد والزرقاء. بالتايل، فاإن هذا النظام 
اأن ينجح يف ظل بقاء القيود احلالية على احلق يف حرية عقد  النتخابي ل ميكن له 
الجتماعات واللقاءات العامة بني املرت�صحني والأحزاب ال�صيا�صية، لغايات ت�صكيل 

القوائم املرت�صحة التي �صتخو�س النتخابات النيابية القادمة.

ثانيا: خيار تطبيق قاعدة »جمل�ص ي�صلم جمل�ص« 

خالل  العام  النتخاب  اإج��راء  �رصوة  على  الد�صتور  من   )2/68( املادة  تن�س 
ال�صهور الأربعة التي ت�صبق انتهاء مدة املجل�س، اإل اأنها تق�صي اأي�صا بالقول اإنه »اإذا 
مل يكن النتخاب قد مت عند انتهاء مدة املجل�س اأو تاأخر ب�صبب من الأ�صباب يبقى 
يف�رصه  الد�صتوري  احلكم  فهذا  اجلديد«.  املجل�س  انتخاب  يتم  حتى  قائما  املجل�س 
البع�س باأنه ميكن ملجل�س النواب احلايل اأن ي�صتمر حتى انتهاء وليته الد�صتورية يف 
27 اأيلول القادم ما مل يتم حله قبل ذلك، بحيث يكون هذا التاريخ هو نف�صه املوعد 

الد�صتوري لبدء عمر جمل�س النواب التا�صع ع�رص، وذلك على قاعدة اأن جمل�س النواب 
احلايل �صي�صلم جمل�س النواب القادم. 

اإن هذا التف�صري الد�صتوري ينطوي على حماذير عديدة اأهمها اأن الد�صتور الأردين 
جمل�س  بحل  العام  النتخاب  اإجراء  اقرتان  وجوب  على  �رصاحة  ين�س  مل  كان  واإن 
باأن احلل  يق�صي  ال�صابقة  ال�صنوات  ت�صكل خالل  قد  د�صتوريا  اأن عرفا  اإل  النواب، 
هو الإجراء ال�صتباقي لتنظيم النتخابات النيابية يف الأردن. فقد �صدرت الإرادات 



اأ.د ليث كمال ن�رصاوين

جائحة كورونا واالنتخابات النيابية لعام 2020

مركز الدراسات االستراتيجية120

امللكية ال�صامية بحل جميع املجال�س النيابية منذ عام 1947 با�صتثناء املجل�س النيابي 
الد�صتورية، فقد جرى حلها  اأكملت مددها  التي  النيابية  املجال�س  اخلام�س، وحتى 

كخطوة ا�صتباقية لإجراء النتخابات النيابية.

اإنكار احلق على  اأي حماولة لتف�صري ن�س املادة )2/68( من الد�صتور ل�صالح  اإن 
ال�صلطة التنفيذية بحل جمل�س النواب من �صاأنه اأن يخل بالتوازن املق�صود بني ال�صلطتني 
الت�رصيعية والتنفيذية يف النظام الربملاين الكامل يف الأردن. فاإلغاء احلق يف احلل - اأو 
الأ�صا�صية - �صيرتتب عليه حرمان  القاعدة  ا�صتثناء على  اأنه  الأقل تف�صريه على  على 
ال�صلطة التنفيذية من اأهم اأ�صلحتها الد�صتورية يف مواجهة حق جمل�س النواب يف طرح 
الثقة باحلكومة، و�صينجم عنه تقوية »�صوكة« ال�صلطة الت�رصيعية يف مواجهة ال�صلطة 

التنفيذية.

اإن فقه القانون الد�صتوري يعرتف بثالثة اأنواع من اأنظمة احلكم، نظام احلكم 
الرئا�صي الذي يقوم على الف�صل اجلامد بني ال�صلطتني الت�رصيعية والتنفيذية مع تقرير 
يف  احلال  هو  كما  الت�رصيعية  ال�صلطة  على  برئي�صها  ممثلة  التنفيذية  لل�صلطة  هيمنة 
اأ�صا�س تركيز  الوليات املتحدة الأمريكية، ونظام حكومة اجلمعية الذي يقوم على 
النظام  اأما  التنفيذية.  ال�صلطة  على  الت�رصيعية  ال�صلطة  وهيمنة  الربملان،  بيد  ال�صلطة 
الثالث، فهو النظام الربملاين الذي يقوم على اأ�صا�س التوازن بني ال�صلطتني الت�رصيعية 
والتنفيذية دون هيمنة اأي منهما على الأخرى. بالتايل، فاإن حل جمل�س النواب يعد 
ا�صتحقاقا د�صتوريا ل مفر منه، كونه يتما�صى مع نظام احلكم النيابي الربملاين الكامل 

الذي كر�صه الد�صتور الأردين. 

ومن �صلبيات تطبيق قاعدة »اأن جمل�س ي�صلم جمل�س« تكري�س �صورة من �صور 
عدم امل�صاواة بني الأردنيني اأمام القانون ب�صكل يتعار�س مع املادة )6( من الد�صتور، 
اإذ ل يعقل احلديث عن مبداأ امل�صاواة بني املر�صحني لالنتخابات النيابية القادمة، يف 
اإلى  الد�صتور  نواب مبوجب  فهم  النيابية.  لالنتخابات  نواب مرت�صحني  ظل وجود 
ملنا�صبهم  ا�صتغاللهم  فر�س  من  يزيد  اأن  �صاأنه  من  وهذا  مر�صحني،  كونهم  جانب 
النيابية خلدمة حلمالتهم النتخابية، اإلى جانب تلقيهم مكافاأت الع�صوية يف جمل�س 
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النيابية  لالنتخابات  تر�صحهم  فرتة  وذلك خالل  للدولة  العامة  الأموال  من  النواب 
القادمة واأثناء اإجرائهم حلمالتهم النتخابية.

ول يرد القول باأن جمل�س النواب ميكن اأن يكون يف حالة عدم انعقاد عند اإجراء 
القبة  النواب جلل�صات حتت  اأن عدم عقد جمل�س  القادمة، ذلك  النيابية  النتخابات 
النيابة مبوجب  ب�صفة  يتمتعون  زالوا  ما  املجل�س  اأع�صاء  اأن  الأمر  يغري يف حقيقة  ل 
الد�صتور، ناهيك عن حق املجل�س يف عقد اجتماعات للجانه النيابية وللكتل الربملانية 

اأثناء فرتة عدم انعقاد املجل�س، وخالل فرتة اإجراء النتخابات النيابية القادمة.

كما اأن ال�صوابق الد�صتورية ل تدعم مقرتح »جمل�س ي�صلم جمل�س«، اإذ مل ي�صبق 
لأي جمل�س نيابي اأن �صّلم جمل�صا اآخر يف ظروف اعتيادية يف ظل الد�صتور احلايل لعام 
1956 واأكمل  النواب اخلام�س الذي انتخب يف عام  با�صتثناء جمل�س  1952، وذلك 

مدته الد�صتورية وجرى التمديد له ل�صنة واحدة، وا�صتمر يف النعقاد حلني انتخاب 
جمل�س النواب ال�صاد�س يف عام 1961.

اإن هذه ال�صابقة اليتيمة ل ميكن ال�صتناد اإليها للتم�صك بفكرة بقاء جمل�س النواب 
من  ا�صتثنائية  كانت  الزمنية  الفرتة  فتلك  اجلديد.  املجل�س  انتخاب  حني  اإلى  احلايل 
حيث الوقائع التي �صهدتها، حيث �صدر القرار بت�صكيل الحتاد العربي بني الأردن 
والعراق يف عام 1958، وما ا�صتتبع ذلك من تعديل الد�صتور يف اأيار من عام 1958 
اأن يعاد تعديله مرة اأخرى يف اآب من العام  ليتوافق مع د�صتور الحتاد العربي، قبل 
نف�صه لإلغاء اأي اأثر لد�صتور الحتاد العربي. كما ُعِدل الد�صتور يف عهد جمل�س النواب 

اخلام�س يف يناير من عام 1960 لتكري�س حق امللك يف التمديد ملجل�س النواب.

ثالثا: خيار اإجراء النتخابات النيابية يف العام احلايل 

القادم هو احرتام  الد�صتوري  ال�صتحقاق  التعاطي مع  الأمثل يف  اخليار  ويبقى 
العام،  هذا  القادمة �صيف  النيابية  النتخابات  واإجراء  الد�صتورية  واملواعيد  الآجال 
�رصيطة اأن ت�صمح الظروف ال�صحية املرتبطة بفريو�س كورونا بالقدر الكايف من حرية 

التنقل والجتماع ال�رصوريتني لإمتام العملية النتخابية.
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و�صمن هذا اخليار، �صت�صدر اإرادة ملكية �صامية بحل جمل�س النواب احلايل متهيدا 
ا�صتحقاقا  بال�رصورة  �صي�صتتبعه  الإجراء  وهذا  القادمة،  النيابية  النتخابات  لإجراء 
د�صتوريا يتمثل با�صتقالة احلكومة احلالية خالل اأ�صبوع من تاريخ احلل، مع عدم جواز 
تكليف رئي�س الوزراء احلايل بت�صكيل احلكومة التي تليها، وذلك عمال باأحكام املادة 

)2/74( من الد�صتور. 

فبعد اأن ي�صدر القرار بحل جمل�س النواب احلايل مع انتهاء الدورة العادية الرابعة 
النتخاب على  قانون  يفر�صها  التي  الزمنية  املدد  القادم، ومع مراعاة  اأيار  �صهر  يف 
الهيئة امل�صتقلة ل�صتكمال كافة مراحل العملية النتخابية، ميكن اإجراء النتخابات 

النيابية يف ال�صيف القادم، كما �صبق واأن اأمر بذلك جاللة امللك. 

ويف معر�س اإ�رصافها واإدارتها للعملية النتخابية القادمة، ميكن الطلب من الهيئة 
معايري  تطبيق  خالل  من  واحلذر  احليطة  درجات  اأعلى  اعتماد  لالنتخاب  امل�صتقلة 
وقائية احرتازية تقوم على تقليل التجمعات الب�رصية، وتوفري املعدات واملواد ال�رصورية 

للوقاية من هذا الفريو�س. 

 )6( رقم  احلايل  النتخاب  قانون  اأن  اإلى  الإ�صارة  من  بد  ل  الإطار،  هذا  ويف 
بتنظيم  مبا�رصة  قانونية ذات �صلة  واأحكاما  ن�صو�صا  يت�صمن  2016 وتعديالته  ل�صنة 
النتخابات والتي تعترب بطبيعتها وقائية تتنا�صب مع قرار اإجراء النتخابات القادمة 
القانون  الناخبني، فاإن  اإعداد جداول  يف ظل الظروف احلالية. ففيما يتعلق مبرحلة 
احلايل ل ي�صرتط تدافع الأردنيني على الت�صجيل يف جداول الناخبني كما كان عليه 
تطلب  اأن  على  النتخاب  قانون  من  )4/ب(  املادة  تن�س  واإمنا  ال�صابق،  الو�صع يف 
الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب - مبا�رصة وبعد حتديد موعد النتخاب - من دائرة الأحوال 
املدنية واجلوازات اإعداد جداول اأولية باأ�صماء من يحق لهم النتخاب بناء على مكان 
مبقت�صى  املحددة  النتخابية  الدوائر  وذلك ح�صب  الدائرة،  قيود  الناخب يف  اإقامة 

القانون والنظام ال�صادر مبقت�صاه.

ولغايات تنظيم عمليتي العرتا�س والطعن على جداول الناخبني املقررة مبوجب 
امل�صتقلة  والهيئة  واجل��وازات  املدنية  الأح��وال  دائرة  من  لكل  ميكن  فاإنه  القانون، 
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لالنتخاب اأن ت�صع القيود وال�صوابط التي تنظم هذه العملية وذلك لغايات احلد من 
اأي جتمعات ب�رصية، اإلى جانب ت�صجيع كلتا الدائرتني على اتخاذ الإجراءات الفنية 
والتقنية الالزمة لأمتتة عملية العرتا�س، مبا ل يتعار�س مع ن�صو�س قانون النتخاب 

والتعليمات التنفيذية ال�صادرة عن جمل�س مفو�صي الهيئة. 

امل�صتقلة  الهيئة  من  الطلب  فيمكن  الرت�صيح،  يتعلق مبرحلة  فيما  احلال  وكذلك 
لالنتخاب اأن تقوم بتوفري الكوادر الفنية والب�رصية والإمكانات اللوج�صتية ل�صتقبال 
طلبات الرت�صح من القوائم النتخابية ومر�صحيها �صمن اأعلى معايري ال�صحة وال�صالمة 

العامة وب�صكل يقلل من الختالط والتدافع بني املرت�صحني.

مرحلة  القادم  ال�صيف  يف  النتخابية  العملية  تنظيم  يف  الأكرب  التحدي  ويبقى 
املقرات  داخل  ب�رصية  واجتماعات  لقاءات  من  يرافقها  وما  النتخابية  الدعاية 
النتخابية. ويف هذا ال�صياق، ميكن اأن تت�صافر جهود الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب مع 
البلديات  اإلى جانب  ال�صلة  ذات  احلكومية  والدوائر  واملوؤ�ص�صات  الأمنية  الأجهزة 
واملجال�س املحلية لتنظيم عملية الدعاية النتخابية ب�صكل يقلل من التجمعات. كما 
ميكن توجيه املر�صحني وقوائمهم النتخابية اإلى اتباع و�صائل الدعائية الإلكرتونية، 

وذلك يف ظل توقع عدم اقبال الناخبني على تلك املواقع واملقرات النتخابية. 

امل�صتقلة  الهيئة  فاإن  النتائج،  واإعالن  والفرز  الت�صويت  مبرحلتي  يتعلق  وفيما 
والفرز  القرتاع  مراكز  احليطة واحلذر داخل  اأعلى درجات  لتكري�س  اأي�صا  مدعوة 
الوقاية  م�صتلزمات  وتوفري  الناخبني  بني  التباعد  ل�صمان  اخلارجي  حميطها  و�صمن 
العامة داخل هذه املراكز. ويف هذا ال�صياق، جتدر الإ�صارة اإلى اأن قانون النتخاب 
احلايل يف املادة )37/و( منه يعطي احلق ملجل�س مفو�صي الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب 
اأن يقرر اإجراء عملية القرتاع اأو الفرز اأو كليهما بو�صائل الكرتونية، على اأن حتدد 

اأحكامها و�رصوطها مبوجب تعليمات تنفيذية ت�صدر لهذه الغاية. 
اخلال�صة والتو�صيات

امل�صاركة يف  احلق يف  اأهمية عن  يقل  ل  البدنية  وال�صالمة  ال�صحة  احلق يف  اإن 
م�صري  فاإن  بالتايل،  النيابي.  املجل�س  يف  ممثلني  انتخاب  خالل  من  ال�صيا�صية  احلياة 
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الظروف  على  اأ�صا�صية  بدرجة  يتوقف  احلايل  العام  يف  القادمة  النيابية  النتخابات 
اخليار  يكون  بجائحة كورونا، بحيث  املتعلقة  والعاملية  املحلية  ال�صحية  واملعطيات 
بني التمديد ملجل�س النواب احلايل يف حال �صعوبة اإجراء النتخابات، اأو امل�صي قدما 
يف اإجرائها يف موعدها الد�صتوري، �صمن �صل�صلة من الإجراءات والتدابري الوقائية 

التي تلزم الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب بتوفريها خالل كافة مراحل العملية النتخابية. 

اإن اإجراء النتخابات النيابية يف موعدها الد�صتوري له تبعات اإيجابية على كافة 
ال�صيا�صي،  ال�صعيد  فعلى  الأردن.  والجتماعية يف  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الأ�صعدة 
�صري�صل الأردن ر�صالة دولية واإقليمية وا�صحة املعامل باأنه دولة قوية قادرة على مواجهة 
النتخابات  اإجراء  عند  احلال  عليه  كان  كما  ال�صتثنائية،  والتبعات  الظروف  كافة 
النيابية ال�صابقة يف عامي 2013 و2016 رغم التحديات ال�صيا�صية والأمنية التي كانت 

تع�صف بالدول املجاورة.

وعلى ال�صعيد القت�صادي، فاإن اإجراء النتخابات النيابية يف ال�صيف القادم يعترب 
الوباء.  �صلبا مبجريات هذا  تاأثر  الذي  الأردن  للقطاع القت�صادي يف  اإجراء حتفيزيا 
فاإجراء النتخابات النيابية خالل الأ�صهر القادمة �صيلقي بظالله على قطاعات جتارية 
و�صناعية وا�صعة يف الدولة، وذلك من خالل تن�صيط احلركة التجارية من بيع و�رصاء، 

وزيادة موارد الدولة املالية من الر�صوم وال�رصائب.

خالل  النيابية  النتخابات  اإجراء  فاإن  التمثيلي،  الجتماعي  ال�صعيد  على  اأما 
الأ�صهر القادمة �صيعطي الناخب الأردين فر�صة لختيار املمثل الأف�صل له يف الربملان، 
وذلك على �صوء الوقائع وجمريات الأحداث التي رافقت عملية تفعيل قانون الدفاع 
وفر�س حظر التجول يف الأردن. فعلى الرغم من اأن الثقة ال�صعبية باملوؤ�ص�صة الربملانية 
القريب  يف  نيابية  انتخابات  اإجراء  اأن  اإل  ال�صابقة،  الفرتة  خالل  �صلبا  تاأثرت  قد 
العاجل ميكن اأن ي�صكل و�صيلة �صعبية ملراجعة مدى جناح املمثلني احلاليني يف متثيل 
فئة الناخبني، وذلك �صمن مفهوم الدميقراطية النيابية التمثيلية التي يكر�صها الد�صتور 

الأردين.
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راأينا و�صرنى في�صا ل مثيل له من التحليالت والروؤى والتقديرات خلرباء وعلماء 
اجتماع واقت�صاد و�صيا�صة ومراكز ابحاث ودرا�صات لعامل ما بعد كورونا. ما ينطبق 
على العامل كله ينطبق على الأردن. نحن نتلقى املفاعيل والآثار نف�صها التي تلقتها 
وتتلقاها الدول واملجتمعات مهما كانت خ�صو�صياتها. و�صنكون �رصكاء يف الأزمة 
من  اقوى  اخلرباء  من  عديد  بح�صب  وهو  املتوقع  حلجمها  وفقا  العاملية  الأقت�صادية 

الأزمة املالية والقت�صادية لعام 2008 بل ومن الك�صاد الكبري لعام 1929. 

الوباء  فر�صه  الذي  احلياة  و�صلل  التعطل  نتيجة  املحلية  ال�صخمة  اخل�صائر   ومع 
ح�رص  ول  ح�رصها  ميكن  ل  التي  ال�صخمة،  واأبعادها  العاملية  الأزمة  امتداد  �صنتلقى 
العابرة  الدولية وعمل ال�رصكات والأعمال  اأثرها على العالقات القت�صادية واملالية 
للقارات ومكانة العمالت ويف مقدمتها الدولر وواقع العوملة كله كما عرفناه حتى 

الأم�س.

اآن  يف  تدفع  التي  اأي   - املتناق�صة  املفاعيل  هي  له  النتباه  لفت  يجب  ما  اأول 
معا باجتاهني متناق�صني - للوباء الفريو�صي على كل امل�صتويات. ان الظواهر املرتتبة 
على هذه املواجهة غري امل�صبوقة �صرناها نف�صها يف خمتلف املجتمعات والقت�صادات 
جانب  من  وعززها  جانب  من  العوملة  الفريو�س  �رصب  فقد  ال�صيا�صية،  والأنظمة 
اآخر. وكذلك احلال بالن�صبة للدولة الوطنية واحلكومة املركزية، وللفردانية الليربالية 
والت�صاركية  املجتمع  ومعنى  الجتماعي  وللت�صامن  الربح  ومعنى  ال�صوق  واقت�صاد 

والعدالة الجتماعية. 

السياسة األردنية في حقبة
»ما بعد كورونا« 2
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وظهرت  جمتمعاتها،  وحماية  الوطنية  اأولويتها  على  تنكفئ  الدول  راأينا  لقد 
الدويل،  فوق  املال  وراأ�س  للدول  العابرة  والتزويد  النتاج  �صال�صل  وبوؤ�س  ه�صا�صة 
الكتفاء  اأولوية  اإلى  احلاجة  وظهرت  نعتقده،  الذي  بالر�صوخ  لي�صت  البنى  فهذه 
الذاتي للدول وعدم احتياجها للخارج يف ال�صلع واخلدمات. يف املقابل راأينا الوحدة 
الكونية واحلاجة للتعاون وال�رصاكة الن�صانية يف املواجهة اأمام اأول وباء عاملي باملعنى 

احلريف للكلمة. 

الأف��راد  فوق  املجتمع  وق��رارات  املركزية  الدولة  مكانة  الأزم��ة  اأع��ادت  لقد 
بل و�رصكات  العامة  اخلدمات  تاأميم  احلديث عاد عن  اأّن  لدرجة  ة  اخلا�صّ وامل�صالح 
كربى. كما ظهرت مكانة العلم وجمتمع العلماء واخلرباء وتكنولوجيا التوا�صل فوق 
التقليدية  امل�صفوفات  يف  املتناق�س  التدافع  هذا  واأدواتها.  احلكومية  البريوقراطية 
بالتدريج عن  �صُي�صِفر  لكن  �صياأخذه وتفاعالته،  الذي  بامل�صلك  التنبوؤ  ميّكننا من  لن 
اجتاهات جديدة تطال كل املفاهيم ال�صائدة وامل�صتقرة. ويف النهاية �صتتكون الرواية 
ال�صيا�صية اجلديدة وهي على الأرجح �صتمثل اخت�صارا للزمن الذي كانت ت�صري اليه 
بكل حال بالتطور الطبيعي على مدار عقود، فعلى �صبيل املثال �صتت�رّصع نهاية القيادة 
الأمريكية للعامل لكنها لن تنتهي با�صتبدالها بال�صينية )بال�صورة التي كانت يف الأذهان 

لهذا ال�صيناريو(، فال�صني - هي الأخرى �صتتاأثر زعامتها �صلبيا.

هنالك ت�صارب �صديد يف تقييمات اخلرباء مع اإجماعهم على اأّن التحول قادم 
ل حمالة - واخل�صية اأن نذهب اإلى عامل قِلٍق، �صديد ال�صطراب يف عالقاته يف غياب 
»الأخ الكبري« احلاكم، وقد يتمكن العامل من ال�صتقرار على �صياغة جديده للنظام 
الدويل وقوانينه وبتعريف جديد للم�صالح والأعراف و�صلطة القانون الدويل لتجنب 

ال�صطراب الكبري باأمر ال�رصورة وجتنب املخاطر. 

اإقليميا ودوليا مبا  املوقف  ت�صخي�س  الأردن  اأمامنا يف  ف�صيكون  الأمر  اأّيًا يكن   
لبلدنا  الداخلية  ال�صيا�صية  روؤيتنا  جانب  اإلى  م�صتجد  جيو�صيا�صي  متو�صع  من  ميليه 

وم�صنتقبله.
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املقاربة ال�صيا�صية لأردن ما بعد كورونا

تبداأ هذه املقاربة، بال�رصورة، من القت�صاد، واأول ما ينبغي و�صعه على الطاولة 
هي الآثار القت�صادية �صديدة الق�صوة للمرحلة القادمة. الرثوات والأ�صول الكبرية 
�صتنخف�س قليال، لكن بقية فئات املجتمع من امل�صالح املتو�صطة وال�صغرية اإلى جانب 
اأ�صحاب الدخل املحدود �صيتاأثرون بق�صوة، و�صيكون الأثر مديدا اأي�صا بتاأثري الأزمة 
العاملية التي يرى اخلرباء اأنها اأكرث ق�صوًة من اأي حالة �صابقة منذ بداية الع�رص ال�صناعي. 
ما يعني �رصورة و�صع روؤية جريئة وابتكارية للتكيف القت�صادي وبال�رصورة بغطاء 

�صيا�صي. 

 اأول ما يجب التنبيه له اأن املعاجلة لي�صت تقنية مالية واإجرائية بل »روؤيوية« للنمط 
اأن نفكر يف املفهوم  اإننا يجب  القت�صادي- الجتماعي املقبل، وللتو�صيح نقول: 
ملفهوم  نذهب  اأن  يجب  وال�صتهالك.  الرفاه  ملفهوم  احلالية  والثقافة  للنمو  ال�صائد 
القبول باأن نكون اأفقر ولكن اأ�صعد.. نعمل اأكرث ونعي�س بكلفة اقل. والتكيف وفق 
هذه القيم واملفاهيم. واخلطة هي تعوي�س ال�صتحواذ على املال ال�رصوري لالأ�صا�صيات 
والكماليات ب�صمان الدولة لالأ�صا�صيات ونبذ الكماليات وا�صتبدالها بالرفاه املعنوي 

غري املكلف، وهو ما تتيحه التكنولوجيا والعلم واحلرية بكلفة متوا�صعة. 

يجب تقوية دور الدولة من جهة والقطاع اخلا�س الجتماعي من جهة اأخرى. 
املفاهيم  ا�صتمرت  اإذا   - واإل  وال�صتثمار  اخلا�س  الراأ�صمال  مكانة  تعريف  واإعادة 
خطرية  اأزمة  اإلى  وذاهبون  النهو�س  من  اأعجز  القدمية  بالطريقة  فنحن   - التقليدية 

اقت�صادية- اجتماعية ثم �صيا�صية. فب

املن�صود  النمو  ا�صتعادة م�صتوى  التقليدية لن ميّكننا من  الو�صائل   العتماد على 
للتغلب على الأزمة. فاملقولة التقليدية عن ت�صجيع ال�صتثمار من الراأ�صمال اخلا�س 
وزيادة النمو لتقليل البطالة وزيادة الت�صغيل واإطفاء يوؤر الفقر باتت كالمًا فارغًا ينتمي 
حلقبٍة انتهت؛ وهي على كل حال مل تنجح يف ال�صنوات الأخرية لالأزمة القت�صادية؛ 
دائما  �صيت�رصف  راأ�صمال  اأّن  ذلك  و�صمولية؛  عمقًا  الأكرث  الأزمة  زمن  يف  فكيف 
و�صتزداد  خطرية،  ب�صورة  �صتعاين  وال�صغرية  املتو�صطة  وامل�صالح  الطريقة،  بنف�س 
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اأعداد العاطلني واخلريجني، بال وظائف، و�صتت�صع النقمة الجتماعية، والنزاعات، 
على  احلقد  و�صيتعمق  الجتماعية،  الأخ��الق  و�صترتدى  والكراهية،  وال�صخط، 
املنا�صب، و�صيفقد العاملون يف الوظيفة العامة اأخالق النتماء وامل�صوؤولية، و�صيكفر 
�صاأن  مبثابة  النتخابات  يف  امل�صاركة  ق�صية  و�صتكون  ال�صيا�صية،  بامل�صاركة  النا�س 
و�صويل وانتهازي، و�صتقوم النتخابات ح�رصيا على �رصاء الأ�صوات والفقدان التام 

للم�صوؤولية الوطنية عند املر�صحني والناخبني. 

من ال�رصوري، اإذاً، اأن تكون املقاربة �صمولية ثقافيا وفكريا و�صيا�صيا، فتنعك�س 
املالية  القيادات  تلتقي  اأن  يعني  وه��ذا  القت�صادية.  وال��ق��رارات  اخليارات  على 
والقت�صادية - العاملة يف املنا�صب احلكومية وخارجها - مع »امل�صتوى ال�صيا�صي« 
منظور  من  واخلطوات  اخلطط  معنى  على  للتفاهم  املنا�صب-  وخارج  داخل   -

ا�صرتاتيجي كلي. 

امل�صتقبل«  من  »ال�صتدانة  قبول  تعني  لالحتياجات  �رصيعة  ا�صتجابة  خطة  اإّن 
لتمويل احلا�رص، مهما كانت قيمة ال�صتدانة، ولنقل اإّنها مليار دينار اأو �صعف ذلك 
وقد   ،2008 عام  فعلوا  وكذلك  ذلك،  تفعالن  واأوروب��ا  اأمريكا  العام،  لهذا  واأكرث 
اأ�صهمها. ومن  اأو �رصاء  اأو�صع- �رصاء املوؤ�ص�صات املتعرثة  يتم - هذه املرة على نطاق 
املعروف اأّن الوليات املتحدة حني تطبع كميات �صخمة من الدولرات تفعل ذلك 
على ح�صاب العامل كله، الذي يتعامل بالدولر، لكن الدولر ونظام العمالت نف�صه 
�صيكون يف اأزمة هذه املرة، ول نعرف اإلى ما �صيوؤول، و�صيكون ممكنا جتميد �صداد 

ديوننا وفوائدها لبع�س الوقت.

للم�صاركة يف  اأن تدخل بقوة  للمال والتمويل ويجب  اأكرب م�صدر  الدولة هي 
ال�رصكات التي يتوجب اإنقاذها اأو اإن�صاء م�صاريع كربى جديدة تعتمد العمالة املكثفة. 
وعلى القت�صاديني مناق�صة اأفكار جريئة خارج ال�صندوق بالن�صبة ل�صخ املال، ورمبا 
تخفي�س فيمة الدينار، وهو مبثابة اقتطاع من كل املجتمع لتمويل كل املجتمع وعلى 
اأمل )وخطة(تكيف املجتمع مع النمط القادم للمعي�صة والنفاق وهو بال�رصورة يقوم 

على زيادة النتاجية والعمل وتخفي�س ال�صتهالك. 
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الإدارة  على  وتعتمد  التقليدية  الأ�صاليب  تتجاوز  اأن  يجب  القت�صادية  اخلطة   
احلازمة، كما جتلت يف مواجهة الوباء، ويجبكذلك اأن ت�صتمر )اخلطة( يف مواجهة 
التقليدي  الإطار  تتجاوز  �صيا�صية«  »روؤية  �صياغة  علينا  الأثناء  ويف  الوباء،  تبعات 
لأفكار الإ�صالح ال�صيا�صي تتما�صى مع ال�رصورات املقبلة، وهي تبدو للوهلة الأولى 
وتو�صيع  وتقوية  جهة،  من  املركزية  الدولة  وتعزيز  وتو�صيع  تقوية  ونعني  متناق�صة، 

امل�صاركة يف القرار من جهة اأخرى. 

كيف نرتجم هذا؟!

دولة قوية ومت�صعة للمرحلة املقبلة: املداخالت من الأو�صاط ال�صيا�صية الفكرية 
يف خزانات الفكر الغربية تتحدث عن انح�صار الليربالية اجلديدة وعودة قوية لدور 
الدولة الجتماعي. لكن تقوية الدور املركزي للدولة - الذي برز يف هذه املواجهة 
غري امل�صبوقة وامل�صتمر للمرحلة املقبلة- يتطلب م�صاركة جمتمعية بقنوات منظمة عرب 
مراكز وهيئات ومنظمات جمتمع مدين ودوائر ا�صت�صارية، لأن املنا�صب البريوقراطية 
احلكومية اأعجز من اأن تدير الأمر بالطريقة التقليدية. امل�صاركة القطاعية واملجتمعية 
يجب اأن تكون ملمحًا رئي�صًا لتو�صع دور الدولة ولآلية اإدارة القرار يف املرحلة املقبلة. 

دائرة القرار بدل دوائر: ما �صبق ي�صتدعي و�صوحا وا�صتقرارا يف مركز القرار. 
لقد كنا نعاين من غمو�س مفهوم الولية العامة للحكومة وت�صتت مركز القرار يف 
الدولة. وخالل هذه الأزمة ظهرت احلكومة ك�صاحبة قرار وولية عامة، ويف الوقت 
نف�صه ظهرت الدولة موحدة؛ يجتمع قرارها الأمني والع�صكري وال�صيا�صي يف مركز 

موحد - مركز ادارة الأزمات واللجان امل�صرتكة فيه. 

يجب اأن ن�صتمر على ذلك، ول يجوز اأن يعود انف�صال مراكز القرار، مبا يجلبه 
امللكية  الرعاية واملرجعية  واآلياته، حتت  القرار  �صكوك وت�صكيك حول م�صادر  من 
الدولة.  موؤ�ص�صات  لكل  ال�صامل  مبعناها  للحكومة  العامة  الولية  وتاأكيد  تعزيز  يف 
وقد راأينا كيف اأمكن يف ظّل هذا الأداء خالل اأزمة الوباء اأن ت�صتعيد احلكومة الثقة 
والهيبة والقبول، وقد كانت قبل ذلك تواجه بال�صتخفاف وقلة العتبار وال�صكوك 

ومن�صوب ثقة يف اأدنى امل�صتويات. 
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علينا اأن ن�صتلهم جتربة قيادة احلرب على الوباء لعبور املرحلة القادمة ولإجناح 
دور الدولة الأو�صع والأخطر ملرحلة ما بعد كورونا. فالإح�صا�س بوجود مركز قرار 
ومتكني  والثقة  وامل�صوؤولية  الهيبة  يفر�س  بالطبع،  احلكومة  وهو  وحقيقي،  مرئي 

احلكم. واأي�صا يخلق الإح�صا�س بجدوى النقد وامل�صاءلة واحلوار.

القادمة،  الأيام  يف  �صديدة،  ب�صورة  املختلفة،  القطاعات  �صتعاين  القرار:  اإدارة 
و�صوف تت�صارب املطالب وامل�صالح وال�صغوط، و�صتكون هناك بلبلة �صديدة يف اتخاذ 
بقرارات  ال�صالمة  طريق  اإلى  بالعادة-   - احلكومية  البريوقراطية  وتلجاأ  القرارات، 

مواربة تتجنب اخليارات امللمو�صة التي تلقي على كاهلها م�صوؤوليات خطرية. 

»كتبنا  املعروفة  املتوالية  عرب  الأمور  احلكومية  البريوقراطية  تدير  كانت  هكذا 
امل�صوؤولون  للكارثة.  نتيجة، وهذه و�صفة  الفراغ بال  وكتابكم«، يف دورة مملة يف 
اأن ميار�س كل منهم دوره  القادمة هم قادة »قطاعات حرب«، ويجب  املرحلة  يف 
يحظى  حقيقيًا،  قائداً  كورونا  مرحلة  يف  ال�صحة  وزير  بدا  وهكذا  قاطع،  كقائد 
باحلب والحرتام والت�صامن، فوزير ال�صحة القائد يف احلرب على كورونا لي�س وزير 

ال�صحة املوظف برتبة وزير!

اإدارة موقف يف حالة طوارىء )حالة حرب( تتعلق بحياة  اأّن  ل نتوقع بالطبع 
النا�س �صتكون مثل املرحلة الالحقة؛ اإمنا يجب ا�صتلهام هذا املثال مع خلق الأدوات 
والآليات املنا�صبة لدور القائد )يف حالة �صلم(، الأمر الذي يتم ب�رصاكة مع القيادات 

الفاعلة )الر�صمية والأهلية( يف القطاع.

القيادية الر�صمية - ملرحلة تكيف جذري مع  ال�صلطة  اإجناح  م�صاركة النخب: 
كل  ففي  املجتمع.  نخب  م�صاركة  دون  من  ممكن  غري  والتحديات-  امل�صتجدات 
قطاع وم�صتوى هناك نخب فاعلية �صواء بدورها القت�صادي على راأ�س موؤ�ص�صات 
البني، ويف  اأو كقيادات جمتمعية، عرب خمتلف  الثقايف والعلمي كخرباء،  اأو بدورها 
مقدمتها منظمات املجتمع املدين.. الخ. هذه النخب يجب اإ�رصاكها بطريقة موؤ�ص�صية 

جدية يف احلوار وبلورة القرار. 
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ي�صبه  ما  اأو  »جمال�س«  خالل  من   - �صاغطة  يومية  حقيقية  �رصاكة  اإن�صاء  علينا 
على  ع�رصات  ب�صع  ي�صم  جمل�صا  اإّن  وزارة.  كل  مع  القطاعات  ممثلي  من  برملانات 
اأو  ين�صاأ يف كل قطاع مع وزارة  اأن  امل�صوؤولة يجب  اأو  املميزة  الفعاليات  الأقل من 
الزراعي  اأو  ال�صياحي والفندقي  اأو  ال�صحي  القطاع  املعنية، مثل  الوزارات  اأكرث من 
او ال�صناعي اأو اخلدمات اأو املقاولت والن�صاءات.. الخ، ول حاجة لإطار قانوين 
اأّن  اأي  الدوار«؛  »الباب  مفهوم  خالل  من  تت�صكل  اأن  ميكن  التي  املجال�س،  لهذه 
ع�صويتها لي�صت بال�رصورة ثابتة، وميكن املزاوجة بني ع�صوية ثابتة ومتغرية، واملتغرية 
تكون بح�صب مو�صوع البحث، ويح�رص هذه املجال�س القيادات املعنية يف الوزارة.
و�صُتنتج هذه اللقاءات تقليدا ُملِزمًا ميتحن القدرات القيادية للوزير، الذي يجب اأن 

ي�صتمع وُي�صِمع، ويفاو�س وُيقِنع ويقتنع.

احلوار  لإدارة  وحيويًا  حقيقيًا  ميدانًا  الهيئات  هذه  تكون  اأن  ال�رصوري  من 
واإن�صاج املوقف وحتمل امل�صوؤولية. هناك ثمن ُمّر على اجلميع - ومن اأجل اجلميع. 
واإذا كان من ال�رصوري على اأي قطاع اأن يدرك هذه القرارات وحجم الت�صحيات 
وتاأثري  احلال  واقع  بدقة   - اأي�صًا  هم   - يدركوا  اأن  امل�صوؤولني  على  فاإّن  املطلوب؛ 
»العزلة  اإّن  املحتملة.  الت�صويات  اأف�صل  مع  يتجاوبوا  واأن  وجدواها،  القرارات 
تنفع،  ولن  زمانها  ولّى  وامل�صوؤولون  الوزراء  وراءها  يختبىء  التي  البريوقراطية«، 
لقيادات ميدانية  لت�صيري الأعمال واملهمات، بل  فالزمن مل يعد ملنا�صب بريوقراطية 

قادرة لي�س فقط على اأخذ القرار خل�صة على الورق، بل على املالأ وقيادة تنفيذه.

مرحلة  من  املو�صوعة  والربامج  والأفكار  اخلطط  من  كثرٌي  واخلطط:  الربامج 
كورونا قد تبقى �صحيحة و�صاحلة. وميكن اأن ُي�صتق من الربنامج �صيا�صات تنفيذية 
منا�صبة للمرحلة اجلديدة، ورمبا تعديالت تن�صجم مع التوجه العام ب�صاأن القطاعات 
القطاع  لتو�صع  العودة  ذلك  يعني  قد  والنقل.  والتعليم  كال�صحة  الرئي�صة،  اخلدمية 
العام منفردا اأو ب�صيغ ت�صاركية )خذ مثال امل�صت�صفيات اخلا�صة واملدار�س اخلا�صة(، اإذ 
ترتفع اليوم اأ�صوات يف املراكز الراأ�صمالية الرئي�صية لتاأميم قطاعات كاملة، كال�صحة 
والتعليم والنقل. قد ل نذهب - بال�رصورة- نحو هذا احلد الأق�صى، لكن من املوؤكد 
اأن املطلوب تو�صع القطاع العام، وخ�صو�صا يف القطاعات اخلدمية ال�صحة والتعليم 
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والنقل، ورمبا املاء والكهرباء والطاقة وال�رصاكة يف قطاعات اأخرى.

القطاع اخلا�س على جانب اآخر، ويف الوقت نف�صه، علينا حترير الأعمال اإلى 
اأبعد حد من البريوقراطية احلكومية، التي تثقل كاهل الأعمال بالرتاخي�س والت�صاريح 
والر�صوم واملعامالت العائدة لع�رص الدولة الرعوية، فاأحد ال�رصوط الرئي�صة يف اإدارة 

املرحلة القادمة حترير الأعمال وتقلي�س البريوقراطية احلكومية. 

بهذا املعنى نحن �صائرون باجتاهني يبدوان للوهلة الأولى متناق�صني، لكنهما من 
�صمات الدولة الدميقراطية الجتماعية؛ تو�صيع دور الدولة اإلى اق�صى مدى وتقلي�س 
تنفق  للدولة ول  يعود  اأو عمل ل  اأو م�صلحة  اق�صى مدى. فكل مهنة  اإلى  �صلطتها 
عليه فلي�س لها حق التدخل فيه ول ا�صتيفاء اأموال ور�صوم اإل بالن�صبة الدقيقة الأدنى 
للخدمة التي تقدم له، اأي التوقف النهائي ملنطق اجلباية ناهيك عن الر�صوة والتنفع 

ب�صلطة املنح واملنع.

و�صيوؤدي التو�صع يف املعامالت اللكرتونية - غالبًا- اإلى »معامالت �صفافة«، 
وخمت�رصة، وخارج يد املزاجية البريوقراطية. ويتوجب تي�صري املعامالت لأق�صى مدى 
البيانات املقدمة، وو�صع العقوبات القوية يف حال تقدمي معلومات  وقبول �صدقية 
كاذبة اأو م�صللة، وتر�صيخ مبداأ �صلطة القانون الرادعة على التجاوزات و�صالمة ال�صلع 

واخلدمات على �صحة امل�صتهلك اأو حقوقه وهكذا. 

بهذه الطريقة ناأخذ اأف�صل ما لدى الدولة الليربالية والدولة ال�صمولية يف اآن معا 
البريوقراطية  �صلطتها  مدى  اأبعد  اإلى  ت�صحب  اأن  يجب  فالدولة  اجلديدة.  للمرحلة 
املعيقة - والفا�صدة - اأحيانا- عن القطاع اخلا�س والأهلي اإلى جانب �صيا�صة ن�صطة 

وداعمة لتعميق راأ�س املال غري العائلي والقطاع التعاوين.

لبع�س  �صت�صتمر  التي   - والحتياطات  الوباء  جتربة  والتح�رص:  والعلم  العمل 
الوقت- �صتعزز مفاهيم وممار�صات كانت اآخذه ببطء طريقها، مثل العمل عن بعد 

واخت�صار املكاتب واملجمعات الكبرية والتنقل اليومي. 
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والتطبيقات  للقاءات  التوا�صل  ات  ومن�صّ اللكرتونية  اخلدمات  ا�صتخدام  اإّن 
العلمية والتكنولوجية هي  اأّن املنجزات  ملختلف املعامالت �صت�صتمر وتتو�صع. كما 
التغيري،ومع  امل�صكالت وتخلق  التي حتل  وتر�صم مالحمه، وهي  امل�صتقبل  تقرر  التي 
اأّن هذا كان معروفًا دائما�، فقد اأظهرته كورونا ب�صورة قوية، ويجب اأن ن�صعه يف 

احل�صبان للم�صتقبل، وباأ�رصع من الوترية ال�صابقة. 

والوظائف،  النقل،  واملوا�صالت،  )املدن،  احل�رصية  املراكز  م�صتقبل  �صينتقل 
تكنلوجيا  اإلى  عالية  بن�صبة  والتعليم(  ال�صحة  ذلك  يف  مبا  واخلدمات،  والت�صوق، 
الت�صال، وعلينا بناء اخلطط على هذا الأ�صا�س.التباعد الجتماعي �صيكون مطلوبا 
لالأيام القادمة ورمبا لفرتة اأطول اإذا ظل تهديد الفريو�صات اجلديدة، لكنه قد يكون 
ي�صبح �صمة دائمة للم�صتقبل، فالكثري من العادات والتقليد بداأت ك�رصورة ا�صتثنائية 
قبل اأن ترت�صخ كتقليد اجتماعي. و�صي�صبح اللتقاء الفيزيائي هو الندرة وال�صتثناء، 
وغالبا خارج نظام العمل ولغايات اجتماعية وترفيهية. وكل الأعمال واملعامالت، 
التي تتطلب ح�صورا فيزيائيًا، �صتتجه نحو الالمركزية يف املحافظات واملناطق، واأي�صا 
يف الأحياء يف عمان. وبدًل من الدوائر الكربى املركزية، �صي�صبح لكل حي ومنطقة 
والق�صائية،  والبلدية  العامة احلكومية  اخلدمات  احلق يف وجود جممع �صغري جلميع 

و�صيذهب التخطيط احل�رصي ملراعاة احلد من التنقل البعيد اإلى اأبعد مدًى ممكن.

تعتمد  التي  التقليدية،  البنى  جانبا  الوباء  اأزمة  و�صعت  واملواطنة:  املجتمع   -  
مكان ال�صكن والعمل والع�صوية املجتمعية. فتهديد الوباء جتاهل كليا انتماءات النا�س 
ت�صاوت وكذلك  فرد  اأي نوع وقيمة. حياة كل  الع�صائرية والطبقية والهوياتية من 
املجتمع.هذا  يف  اأع�صاء  مواطنني  جميعًا  جعلهم  والتهديد  وم�صوؤوليات،  واجباته 
امل�صهد �صيوؤثر يف الوجدان العام والثقافة املجتمعية و�صيعزز تكري�س مفهوم املواطنة 
وقيمها، ويخدم معنى دولة القانون واملوؤ�ص�صات و�صيكون له تدريجيا ا�صتحقاقات 

لحقة.

التمثيل ال�صيا�صي وموؤ�ص�صات الدميقراطية ل جمال للمجاملة ب�صاأن البنى ال�صيا�صية 
القائمة للم�صاركة مثل الربملان )جمل�صي النواب والأعيان(، فقد ظهرت كتكوينات 
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فائ�صة عن احلاجة خالل الأزمة، وهذا بالطبع هو ال�صتثناء، لكن مب�صارحة جريئة - 
وفق ما تقت�صي مرحلة ما بعد كورونا- يجب القول: اإّن هذه البنى ب�صيغتها القائمة 
ت�صتمر كعبء فائ�س عن احلاجة، فاقد للم�صداقية، كما كانت يف املا�صي، يتم حتملها 
لي�س مطروحا -  ال�صيا�صية.  التمثيل والدميقراطية  اأعباءها ملداراة مقت�صيات  وحتمل 
بالتاأكيد- التخل�س منها، ولي�س هناك - يف العامل- اخرتاع بديل لها، اإمّنا يتوجب 
و�صع اإ�صالحات معينة مو�صع التنفيذ، والأمر ل يحتاج اإلى تعديالت د�صتورية جلعل 
دورها معينا وفعال وبّناًء يف امل�صتقبل املنظور. فالدميقراطية ال�صكلية �صتكون عبئا ل 
الفاعلة  حاجة لتتحمله الإدارة والتنمية للمرحلة املقبلة، لكن امل�صاركة الدميقراطية 
واملقرتنة بامل�صوؤولية القوية والكفاءة يف تاأدية الدور �صتكون �رصورية لتمكني الدولة 

والبلد واملجتمع من التقدم والنهو�س. 

ال�صيا�صي  التمكني  فكرة  على  ال�صيا�صي  لال�صالح  الروؤية  قامت  الأم�س  حتى 
لالأحزاب و�صول اإلى جمل�س نواب، من كتل حزبية براجمية حزبية وحكومات برملانية 
منتخبة وفق النموذج الغربي التقليدي، لكن هذا النموذج نف�صه اأ�صبح ماأزوما يف 

الغرب قبل اأن ن�صل اأو يف طريقنا املتعرث بال نهاية للو�صول اليه! 

 لذلك علينا الجتهاد لر�صم مقاربة خمتلفة للمو�صوع على املدى القريب. يجب 
هذه  القائم.  احلزبي  النظام  تطور  على   - ُوِجد  قد  اأ�صال  كان  اإذا   - الرهان  وقف 
حقيقة ي�رصخ بها الواقع. ول معنى للتم�صك ب�صيغة فا�صلة اإل الرغبة يف اإدامة الف�صل، 
وذلك ترٌف ل حتتمله املرحلة القادمة. ميكن اعتماد هيكل جديد للم�صاركة ال�صيا�صية 
عماده اإئتالفات انتخابية عابرة للمحافظات وال�رصائح الجتماعية تفرز - وفق اآلية 
موجهة - كفاءات قيادية ملجل�س النواب؛ جمل�س نواب، خمت�رص العدد، يعمل بنظام 

داخلي خمتلف اأكرث عملية، يخدم الدور املناط به بفعالية.

واحلال نف�صها تنطبق على جمل�س الأعيان، الذي يجب اأن يكون جممعا للخربات 
والكفاءات، ولتكن اخلربات العتيقة، لكن لي�س املتقاعدين املتعبني. 

حتتاج  الوطني  امل�صتوى  على  الرباجمية  النتخابية  ال�صيا�صية  التجمعات  �صيغة 
اأبواب  اأننا على  الى قوننة، ورمبا بديل لقانوين الأحزاب والنتخاب احلاليني. ومبا 
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نهاية الربملان احلايل وانتخاب برملان جديد لأربعة اأعوام قادمة، هي مرحلة »ما بعد 
كورونا«، فلي�س من املنطقي اإر�صال منوذج »برملان قدمي« للمرحلة اجلديدة، لذلك 
قد نكون اأمام خيار تاأجيل النتخابات لإقرار الت�صور اجلديد البديل، ما قد يقت�صي 

تعديالت ت�رصيعية يجب اإقرارها يف اأقرب فر�صة.
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مقدمة

اإلى يتحول  اأن  ب�صدد  اإن��ه  بل  فقط،  �صحية  م�صاألة  لي�س  ك��ورون��ا   وب��اء 
زلزال اقت�صادي واجتماعي-�صيا�صي، اإذا ف�صلت الدول يف مواجهة اأثاره على املدى 

املنظور اأوالبعيد.

ل توجد دولة يف العامل لن تتغري اأو ل تريد اأن تتعلم من در�س الوباء، فاإغما�س 
العيون هو اأ�صواأ اخليارات يف التجاوب مع امل�صتجدات. فالتحدي الأكرب اأمام الدول، 
بخا�صة ال�صغرية منها، هو التحدي القت�صادي. لكن هذا ل يبتعد كثريا عن التحدي 
ال�صيا�صي وكيفية ا�صتمرار الأنظمة احلاكمة اأو تاأقلمها مع املتغريات اجلديدة، بخا�صة 
ما يتعلق باملزاج ال�صعبي الناقم اأو املطالب بتوفري احلماية الجتماعية لقطاعات اأو�صع 

من املواطنني.

ك�صف الوباء و�رصعة انت�صاره ه�صا�صة بع�س الدول، وعلى وجه التحديد الكربى 
منها، وعرّى وح�صية راأ�س املال، وهنا واجب التفكري بخطورة متدد راأ�س املال اإلى 
ال�صلطة ال�صيا�صية )حكومة وبرملان( وال�صيطرة على قرارها عرب توظيف الأموال، لأّن 
اأ�صحاب املال يبحثون عن النفوذ ال�صيا�صي، بينما الدميقراطية احلقيقة تعني تو�صيع 
امل�صاركة ال�صعبية يف �صنع القرار، وهي ت�صكل حماية للنظام ال�صيا�صي ولالأفراد من 

تغول ال�صلطات على بع�صها.

العالج بالصدمة:
كيف نستعيد ثقة األردنيين

بمجلسهم النيابي؟ 3
النائب نبيل الغي�صان
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يف الأردن وبعد تف�صي الوباء، اكت�صفنا اأن الدولة العميقة والبريوقراطية الأردنية 
امل�صلحة  بقواتها  العميقة  فالدولة  وللبلد.  لالأردنيني  جناة  طوق  �صكال  اللذان  هما 
فخر،  بكل  الأردنيون  اإليها  ا�صتند  فائقة  حماية  مظلة  �صكلت  الأمنية  وموؤ�ص�صاتها 

ف�صندت ظهورهم وقت ال�صدة وحمتهم وحفظت اأمنهم. 

اأما البريوقراطية الأردنية التي اأو�صعناها �صتما يف الع�رصين �صنة املا�صية وو�صعنا 
�صوء  اإنتاجية،  قلة  كفاءة،  )عدم  امل�صاوئ  كل  بها  واأل�صقنا  منها،  للتخل�س  برناجما 
اإدارة، ترهل( لكنها بقيت وفية لتاريخها وبلدها وكانت هي ال�صدر احلنون وامللجاأ 
اأذعرتهم ردات فعل وت�رصفات الدول املتقدمة يف مواجهة  الأمني لالأردنيني الذين 

الفايرو�س.

وهنا نقول اإنه يجب النظر الى اإعادة بناء الطبقة الو�صطى كم�رصوع وطني اأول 
اأن تكون اقت�صادية، لن  العام؛ هذه عملية �صيا�صية قبل  اإنقاذ القطاع  �رصوط جناحه 

الطبقة الو�صطى هي ع�صب النظام ال�صيا�صي وعمود ا�صتقراره. 

ل يختلف اثنان على اأن الفايرو�س �صيزعزع ا�صتقرار القت�صاديات الدولية وينتج 
اأ�صكال جديدة من العالقات الدولية، ويف موازاة ذلك فاإّن البنى ال�صيا�صية املحلية 

يجب اأن تتاأقلم مع التغريات الدولية وخا�صة القت�صادية وال�صيا�صية منها.

على  احلوكمة  فر�س  اختبار  يف  الأردن  يف  نحن  �صننجح  هل  هنا،  وال�صوؤال   
نظامنا الدميقراطي؛ فيكون الإن�صان وحياته ور�صاه وم�صاركته حمور اهتمامنا؟ وهل 
نذهب باجتاه مراجعات حقيقية يف بلورة معطيات �صيا�صية واجتماعية جديدة تو�صع 

امل�صاركة ال�صعبية يف �صنع القرار ال�صيا�صي؟ 

هيبة )�صناديق القرتاع( وجمل�ص النواب الأكرث ت�رسرا!

فايرو�س  فجاء  الوباء،  انت�صار  قبل  حال  باأح�صن  الدميقراطي  نظامنا  يكن  مل 
الكورونا ليزيد هموم بنيتنا ال�صيا�صية وبالذات جمل�س النواب الثامن ع�رص، بعد توايل 
تدين ن�صب �صعبية املجل�س املنتخب يف الع�رصين من اأيلول عام 2016، والتي و�صلت 
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يف اآخر ا�صتطالع ملركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية اإلى 14%، وهي 
ن�صبة غري م�صبوقة يف تاريخ احلياة النيابية منذ 1989.

وقد اأح�صت رئا�صة املجل�س باخلطر وعّلقت جل�صاته اعتبارا من 15 اآذار، ول 
يبدو اأن هناك موؤ�رصات على عودة املجل�س اإلى النعقاد لإكمال دورته العادية الرابعة 
يف العا�رص من اأيار 2020، فيما تنتهي املدة الد�صتورية للمجل�س يف ال�صابع والع�رصين 

من اأيلول املقبل.

وكانت التعديالت الد�صتورية يف عام 2011 قد اأر�صت قواعد جديدة يف احلياة 
لذلك  الت�رصيعية،  ال�صلطة  يف  د�صتوري  فراغ  وجود  اإمكانية  مبوجبها  األغت  النيابية 
املقبل  ال�صيف  انتخابات يف  باإجراء  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ت�رصيحات جاللة  جاءت 

لتوؤكد ا�صتمرارية املوؤكد، ونفي الإ�صاعات حول التمديد ملجل�س النواب.

وكانت ال�صيناريوهات تذهب يف اجتاهني: 

الأول- حل جمل�س النواب باإرادة ملكية �صامية، وعندها يتوجب على احلكومة 
ال�صتقالة، خالل اأ�صبوع مع عدم جواز تكليف رئي�صها بت�صكيل حكومة جديدة.

الثاين- ي�صري اإلى ترك جمل�س النواب يكمل مدته الد�صتورية، واإجراء النتخابات 
قبل ال�صابع والع�رصين من اأيلول املقبل، والهدف هنا لي�س اإطالة مدة املجل�س بقدر ما 

هو احلفاظ على احلكومة وبالذات رئي�صها.

ملاذا تفقد املجال�ص النيابية �صعبيتها �رسيعا؟

لوحظ منذ عودة احلياة النيابية اأن الثقة ال�صعبية يف املجال�س املنتخبة يف انحدار 
مل  التي  النتخاب  قوانني  اإلى  الأمر  يعزي  من  فمنها  متعددة،  والتف�صريات  متواٍل، 
يثبت �صكلها او نظامها النتخابي، حتى اإن قانون النتخاب الواحد مل يطبق مرتني 

متتاليتني، وكانت كل دورة انتخابية جتري بقانون جديد.

ولي�س �رصا اإن قلنا اإن قوانني النتخاب - مبا فيها احلايل- مل حتَظ بتوافق وطني، 
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وهناك - با�صتمرار- انتقاد �صعبي ونيابي وحزبي للقوانني النتخابية، لأنها ت�صجع 
على الفردية وغياب احلياة احلزبية وال�صيا�صية احلقيقية.

وهناك من ي�صع اللوم على الناخب الذي ما يزال ل ياأخذ العملية النتخابية على 
حممل اجلد كعمل �صيا�صي ومتثيلي مل�صالح الناخبني، وبالتايل فاإّن اأغلبية الناخبني متيل 
اأو  اأو اجلار  ال�صديق  اأو  القريب  املجاملة وانتخاب  اإلى  النتخابي  يف ممار�صة حقها 

يلجاأ )بع�صهم( اإلى بيع �صوته وقب�س ثمنه.

واإذا عدنا الى النتخابات الأخرية )2016(، جند اأن ن�صبة القرتاع ال�صعبي على 
م�صتوى اململكة بلغت 36.3 % من جمموع الناخبني الواردة اأ�صماوؤهم يف جداول 
اأ�صال يف  الناخبني الأردنيني مل ت�صارك  63% من  اأكرث من  اأن  يعني  القرتاع. وهذا 

العملية النتخابية، وبالتايل هي غري مهتمة اأو ل تعرتف بها ول بنتائج �صناديقها.

تطول  والذين  اجلديد،  النيابي  املجل�س  اأعداء  قائمة  التو�صع يف عر�س  نريد  ل 
قائمتهم، ابتداًء من املر�صحني اخلا�رصين يف النتخابات ومرورا باملقاطعني لالقرتاع 
ال�صيوانات والكرا�صي  تاأجري  )وهم الأغلبية( وبائعي الأ�صوات واأ�صحاب حمالت 
الإعالم.  وو�صائل  واملطابع  احللويات  حمالت  باأ�صحاب  وانتهاًء  ال�صوت،  واأجهزة 
جميع هوؤلء من م�صلحتهم باأن جترى النتخابات كل �صنة ولي�س كل اأربع �صنوات.

هل التمثيل النيابي حقيقي؟

تالحق  الإ�صاعات  اأن  بدليل  حقيقي.  غري  القبة  حتت  النيابي  التمثيل  نعم. 
هذا  باأّن  تبث  املاكينة  وتبداأ  النتخابات،  نتائج  ظهور  منذ  اجلديد،  النواب  جمل�س 
العمل  اأ�صلوب  ياأتي  ثم  الد�صتورية.  مدته  يكمل  لن  واأنه  مطول(،  )م�س  املجل�س 
النيابي القائم على الفردية املطلقة رغم وجود الكتل النيابية التي مل ت�صف جميعها 
للعمل  م�صافة  قيمة  اأية  النيابي  العمل  الى  الإ�صالمي(  العمل  جبهة  كتلة  عدا  )ما 
ال�صبيانية( او  امل�صوؤولة  )غري  الفردية  الت�رصفات  اإليها  وي�صاف  وال�صيا�صي،   اجلمعي 
حتت القبة او خارجها لبع�س النواب لتعطي املناه�صني للمجل�س النيابي وقودا دائما 

ملهاجمته والإ�صاءة اإليه.
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امل�صتقلة  الهيئة  بخا�صة  واأجهزتها،  الدولة  تغا�صي  اأو  �صكوت  اأن  نن�صى  ول 
لالنتخاب، عن عمليات �رصاء وبيع الأ�صوات ب�صتى الطرق املك�صوفة، هي الإ�صاءة 
الأولى التي ترتكب بحق املجال�س املنتخبة وت�صيء للنظام ال�صيا�صي نف�صه، لن �رصاء 

ذمم النا�س اأكرب عملية تزوير ميكن اأن يعاقب عليها القانون.

تراجع الثقة بالنواب اأم يف املجل�ص النيابي؟

مبجل�س  وينتهي  كاأفراد  بالنواب  يبداأ  النواب  جمل�س  ومعاداة  الهجوم  لالأ�صف 
بح�صب  الأردين  ال�صيا�صي  النظام  عماد  وهي  ت�رصيعية،  و�صلطة  كموؤ�ص�صة  النواب 
الد�صتور، حتى اإن الراأي العام مل يعد يفرق بني النواب اأنف�صهم كاأفراد، بخا�صة اأولئك 
الذين ي�صجلون اأداًء جيدا اأو مميزا، بل اإّن العداء انتقل اإلى املجل�س النيابي كموؤ�ص�صة 
فمن  اهتماما.  فقط،  ولي�س احلكومة  الدولة،  تعرها  التي مل  النقطة  د�صتورية، وهي 
الطبيعي اأن يهاَجم نائب اأو اآخر اأو جمموعة اأو كتلة على اأدائهم النيابي، لكن اأن ي�صل 
العداء اإلى املوؤ�ص�صة الد�صتورية ورف�س وجودها بالأ�صا�س والتحري�س عليها. فذلك 
خطر داهم على جممل النظام ال�صيا�صي، لأن جمل�س النواب هو اإحدى الزوايا الثالث 
التي يقوم عليها النظام ال�صيا�صي الأردين )نيابي ملكي وراثي - �صلطة ت�رصيعية و�صلطة 

تنفيذية و�صلطة ق�صائية(.

كانت احلكومات املتتالية ت�صكت عن الإ�صاءة التي توجه ملجل�س النواب وعلى 
�صيطنته يف و�صائل التوا�صل الجتماعي، وكانت بع�س احلكومات ت�صاهم بها عن 
النواب  ملجل�س  تهمي�س  من  الأخ��رية  الفرتة  يف  جرى  وما  ق�صد،  غري  وعن  ق�صد 
وجتاهله يف اإطار اجلهد الوطني املبذول ملكافحة وباء الكورونا اآخر دليل على ذلك 

بل وخري دليل.

هل �صيعود املجل�ص النيابي لالنعقاد؟

اآثاره  مع  والتعامل  الوباء  ملكافحة  جهودها  اإطار  يف  احلكومة  ب�صاطة  بكل 
القت�صادية الأكرث خطورة من الوباء، لن ت�صتغني عن جمل�س النواب، بل هي بحاجة 
اجل  من  اأيام  لعدة  تعقد  ا�صتثنائية  دورة  اأو يف  العادية  الدورة  نهاية  قبل  الى جل�صة 
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مناق�صة واإقرار م�رصوع قانون ملحق موازنة، الذي يهدف اإلى اإجراء املناقالت املالية 
يف قانون املوازنة العامة ل�صنة 2020، التي ل يبيح الد�صتور اإجراءها اإل بتمرير م�رصوع 

قانون يقره جمل�س الأمة.

ما م�صري املجل�ص النيابي احلايل؟ متى جترى النتخابات؟

ل اأحد يعرف متى �صتنتهي اآثار وباء الكورونا، ومتى ميكن اإجراء النتخابات؟ 
لكن ل يبدو يف الأفق املنظور اأن النتخابات �صتجري كاملعتاد بحل املجل�س واإجراء 
النتخابات خالل الأربعة �صهور التالية، والحتمال الأكرب )اإذا �صارت الأمور على 
خري بعد �صهر متوز( اأن جتري انتخابات لكن من دون حل املجل�س، بل جتري على 
قاعدة جمل�س ي�صلم جمل�س، بالرغم من اأّن قرار حل املجل�س النيابي ياأتي عادة من اأجل 
تلبية مطالب الإرادة ال�صعبية واإعطاء جاللة امللك والدولة الكلمة الف�صل يف ذلك. 

وهو قرار عادة ل ميكن اأن تتوانى عن تنفيذه الدولة.

ن�صائح لإجراء النتخابات التالية

لنتفق بداية اأن �صمعة العملية النتخابية الأردنية ت�رصرت كثريا يف متوالية هند�صية 
حتى و�صلت اليوم اإلى اأ�صواأ مراحلها. اإذاً، ويف �صوء ذلك، كيف ميكن تغيري املزاج 
ال�صعبي وجعله ي�صارك يف العملية النتخابية القادمة بنف�صية جديدة وبكثافة مقبولة؟

يجب اأن يكون مفهوما باأّن انتخاب جمل�س نواب قوي ميثل م�صالح الأردنيني ل 
ي�صكل خطورة على النظام ال�صيا�صي اأو حتديا له، بل هو رديف مهم وي�صفي �رصعية 
�صعبية حقيقية على العملية ال�صيا�صية، وي�صع ال�صلطات مبوازاة بع�صها البع�س، حتت 

رعاية راأ�س ال�صلطات جاللة امللك. 

اأو  ال�صعبية  امل�صاركة  تو�صع  ال�صيا�صية ول  النخب  التي ل جتدد  النتخابات  اإن 
وت�رص  للوقت  احلاجة وم�صيعة  فائ�صة عن  انتخابات  ال�صيا�صية هي  الربامج  ل جتدد 

ب�صمعة النظام ال�صيا�صي ل بل ت�صكل خطورة غري منظورة يف امل�صتقبل.

اأعلن جاللة امللك عبد اهلل الثاين عن اإجراء انتخابات نيابية يف ال�صيف املقبل، 
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يكون  قد  كورونا  فايرو�س  ظهور  لكن  الطبيعية،  الظروف  يف  ملكي  التزام  وهذا 
عامال مهما يف تغيري خطط الدولة.

نقنع  كيف  جناحها؟  �رصوط  هي  ما  اإذن  �صتجري،  النتخابات  اأن  لنفرت�س 
الأردنيني بان النتخابات املقبلة خمتلفة عن �صابقاتها؟ وما هي �رصوط ا�صتعادة جمل�س 

النواب املقبل للثقة ال�صعبية؟ 

بن�صب تفوق اخلم�صني  اإلى �صناديق القرتاع  بالتوجه  الناخبني  اإقناع  اأجل  من 
ب�صناديق  الناخب  ثقة  ل�صتعادة  منظورة  وغري  منظورة  خطوات  من  بد  ل  باملئة، 
القرتاع، وهذا يحتاج اإلى اإحداث �صدمة يف املجتمع الأردين بهدف ك�رص الأمناط 

ال�صائدة واإعادة بناء ج�صور الثقة ال�صعبية عرب خطوات اأهمها:

يجب على الدولة التاأكيد على اأن وجود جمل�س النواب وا�صتمرارية انتخابه يف 
الت�صكيك.  اأو  مواعيد معروفة وثابتة هي ا�صرتاتيجية وطنية غري خا�صعة للم�صاومة 
ويجب التاأكيد على اأن كل جمل�س نيابي يجب اأن ينهي مدة الد�صتورية )اأربع �صنوات 
قاعدة مبداأ »جمل�س  النيابي على  املجل�س  واأّن النتخابات جتري وبوجود  �صم�صية( 

ي�صلم جمل�س«. ويف ذلك ر�صالتان مهمتان: 

الذي  للناخب  التاأكيد  وبالتايل  القرتاع  لعملية  جدية  اإعطاء  الأولى،  الر�صالة 
�صينهي كامل  انتخبه  باأّن من  �صيا�صية حقيقية  اأ�ص�س  مار�س دوره بكل وطنية وعلى 

مدته الد�صتورية ويف ذلك مكافاأة له. 

والر�صالة الثانية ملن مل ي�صارك يف العملية النتخابية اأو باع �صوته اأو انتخب على 
اأ�ص�س ع�صائرية اأو مناطقية باأن يجب عليه اأن يتحمل وزر خياره يف �صندوق القرتاع 

واأن يتحمل نتائج ت�رصفه اأربع �صنوات كاملة. 

الأحزاب  ت�صجيع  اأجل  من  النتخاب  قانون  على  تغيري  اإج��راء  عن  بديل  ل 
وال�صخ�صيات الوطنية واأ�صحاب الكفاءة على خو�س النتخابات )لأّن الكثري منهم 
املنظم  ال�صيا�صي  العمل  ي�صجع  اأن  بد  ل  املن�صود  والتغيري  الرت�صيح(.  عن  ا�صتنكف 
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وو�صع قيود اأكرث �رصامة على ال�رصوط الرت�صيح وتخفي�س عدد اأع�صاء جمل�س النواب 
مبا ل يزيد عن باملئة.

 وحتى لو مل يجِر تغيري على النظام النتخابي، فاإّن الأمر لن يكون كارثة، فمهما 
كان القانون �صيئا اأو )ل يحظى بالتوافق(؛ فاإن الأهم منه اإجراء النتخابات بنزاهة 
وعدالة، وعدم البحث عن مربرات لرفع ن�صب القرتاع واملق�صود هنا اإنهاء ظاهرة 
بيع و�رصاء الأ�صوات نهائيا وبقرار �صيا�صي لأن القانون يجرم ذلك، لكن من دون اأن 

نلم�س اإجراءات فعالة.

هناك عدد من النواب من الذين �صاهموا يف تدنى ثقة النا�س يف املجل�س النيابي 
ل بد اأن يختفوا من حتت القبة يف املجل�س املقبل وعددهم قد ل يزيد عن 15 �صخ�صا، 
بع�صهم يحظى برعاية ر�صمية، وميكن ب�صهولة اإنهاء وجوده برفع الغطاء عنه. لكن 
�صخ  نتيجة  يفوز  هوؤلء  وبع�س  قوية،  �صعبية  قواعد  لهم  الذين  النواب  امل�صكلة يف 
الذمم  �رصاء  )احلنفية( ومنعه من  تلك  اإغالق  الأ�صوات، وهنا ميكن  الأموال و�رصاء 
لينتهي، وبع�صهم الأخر يفوز بقواعده الع�صائرية واملناطقية وهوؤلء ميكن اأن يكون 

مكانهم يف جمل�س الأعيان.

ومعايري  اأ�ص�س  لو�صع  العمل  املطلوب  فاإّن  اجلديد،  املجل�س  انتخاب  مت  واإذا 
غياب  م�صاألة  يف  للت�صدد  الداخلي  النظام  تعديل  من  ابتداء  النيابي،  للعمل  جديدة 

النواب عن اجلل�صات وح�رص العمل حتت القبة بالكتل النيابية.

يجب على الدولة اأن تكون وا�صحة يف تر�صيم عالقة جديدة بني املجل�س النيابي 
واحلكومة، تقوم اأول على اإلغاء العرف املتواتر عند النواب باأن قرار اإ�صقاط احلكومة 
لي�س بيدهم واأكرب منهم، لكن يف الوقت نف�صه ل ميكن اأن ترتك الأمور بحيث ت�صبح 
النظام  �صعبية  رفع  اأجل  من  هنا  واملطلوب  دائمة.  ممار�صة  احلكومة  اإ�صقاط  عملية 
ال�صيا�صي اأول وا�صتعادة الثقة مبجل�س النواب كموؤ�ص�صة د�صتورية ل بد اأن يقوم جمل�س 
النواب يف ال�صنوات املقبلة بحجب الثقة عن حكومة حتى يك�رص التابو لدى النواب 

والراأي العام.
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طريق  اإلى  النيابية،  وبالذات  ال�صيا�صة،  العملية  يف  و�صلنا  اأننا  القول:  خال�صة 
احلايل، وهذا خطري  امل�صار  ال�صتمرار يف  الأول  اإلى مفرتق طرق،  يف�صي  م�صدود 
النواب  جمل�س  يف  النظر  واإع��ادة  امل�صار  ت�صحيح  والثاين  الدولة،  م�صتقبل  على 
اإدارة النتقال  انتخابا ودورا، وا�صتعادة ثقة النا�س به. فمهمة الدولة ال�صتمرار يف 
يعاند  فمن  امللك.  اأكدها جاللة  متوا�صلة  ال�صيا�صي عملية  والإ�صالح  الدميقراطي، 

التغيري �صيجرفه التيار ومن ينجو هو من يتاأقلم مع التغيري ومطالب النا�س. 
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ميّثل اجلانب القت�صادي اأحد اأهم اجلوانب املتاأثرة ب�صيا�صات كورونا، اإذ تتوقع 
م�صادر متخ�ص�صة عديدة حالة من الركود القت�صادي الدويل، وت�صري املعطيات اإلى 
اأزمات اقت�صادية ومالية �صتمر فيها غالبية دول العامل. ويبدو القت�صاد الأردين اأمام 
امتحان حقيقي يف مواجهة هذه التداعيات، على اأكرث من �صعيد، اقت�صادي، ومايل 

وعّمايل من حيث �صوق العمل ومعدلت البطالة.

يف هذا الف�صل يعّرف املدير التنفيذي ملنتدى ال�صرتاتيجيات- وزير التخطيط 
والطاقة الأ�صبق، د. اإبراهيم �صيف اخليارات املتاحة اأمام احلكومة يف التعامل اقت�صاديًا 
مع كورونا، بعد اأن يقّدم قراءة يف الإجراءات التي متّت اإلى الآن. بينما ي�صتعر�س د. 
تي�صري ال�صمادي، الوزير ال�صابق واخلبري القت�صادي، الأبعاد والدللت والتداعيات 
اأّما د.  الوطنية املطلوبة ملواجهة ذلك.  القت�صادية لكورونا، ويقدم ت�صوره للخطة 
الآثار  على  املرتتبة  ال�صيناريوهات  فيعّرف  الأ�صبق،  املالية  وزير  الك�صا�صبه،  حمد 
 ،2020 لعام  العامة  املوازنة  على  املالية  كورونا  ل�صيا�صات  املتوقعة  والتداعيات 
والفر�صيات التي قامت عليها، ويقرتح جملة من الإجراءات التي ميكن اأن تخفف 
من حدة هذه الأزمة، فيما يتناول اخلبري القت�صادي، د. خمّلد العمري، تاأثري كورونا 
ال�صيا�صات  من  ويطرح جملة  واملديونية،  والنفقات  والإيرادات  املالية  الأزمة  على 
ال�رصورية ملواجهة هذه الظروف. اأّما د. اأحمد عو�س، اخلبري القت�صادي والعّمايل 
فيتناول �صوق العمل وتاأثرها بكورونا، ويطرح ت�صوره لل�صيا�صات املطلوبة لإ�صالح 

�صوق العمل واحلّد من معدلت البطالة املرتفعة.

الفصل الثالث
السياسات االقتصادية

في مرحلة كورونا وما بعدها
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اإنقاذ القت�صاد من عرثته للخروج من نفق الأزمة احلالية اأقل كلفة من الوقوع يف 
اأزمة ركود �صتكون كلفة اخلروج منها مكلفة اأكرب بكثري مما ميكن اإنفاقه على مدى 
ال�صيا�صات يف  ا�صتجابة  الآن  التي حكمت حتى  الفل�صفة هي  املقبلة. هذه  ال�صهور 
العديد من الدول يف اأوروبا واآ�صيا والوليات املتحدة، تلك الدول قبلت الدخول 
فيما و�صف بتجميد القت�صاد )Freeze the Economy(، اأي اإبقاء الو�صع على ما 
هو عليه لفرتة معينة. وذهبت ُحزم الإنقاذ يف تلك الدول اإلى حد امل�صاهمة يف دفع 
اأجور عاملني يف القطاع اخلا�س لالإبقاء عليهم يف اأماكن عملهم. وهذه احلزم كبدت 
خزينة تلك الدول مبالغ طائلة ل قبل لالأردن بها، اأو حتى بجزء منها، لكنها تعك�س 
م�صاهمة املال العام يف تب�صيط منحنى الأزمة، واإدراكا من حكومات تلك الدول، 

التي متتلك خيار التدخل الإيجابي، لتجنب ال�صيناريوهات الأ�صواأ يف القت�صاد. 

ردود الفعل حمليا وخ�صو�صية الأزمة

ال�صحي  البعد  يف  الأول��ى  مراحلها  يف  تركزت  داخليا  املحلية  الفعل  ردود   
املتمثلبكبح انت�صار الفريو�س، ومت ت�صخري املوارد الب�رصية واملالية لتلك الغاية، وحقق 
الأردن عدة مكا�صب ، الأول متثلباحلد من �رصعة انت�صار الفريو�س، والثاين ، ولعله 
الأهم على املدى البعيد ،با�صتعادة جانب كبري من الثقة مبوؤ�ص�صات الدولة املختلفة 
املوؤ�ص�صي  تعيقالأداء  التي كانت  تن�صيق جهودها وجتنب املماحكات  وقدرتها على 
ال�صالحيات، ما كان  ب�صبب تداخل  الإنتاجية  ال�صبابية وتعطل  الكثري من  وت�صفي 
يفتح املجال اأمام الكثري من التاأويالت املتعلقة باآليات العمل العام. وكل ذلك كان 

المفاضلة بين الخيارات الصعبة 1
د. اإبراهيم �صيف
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املفا�سلة بني اخليارات ال�سعبة
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ُيفقد العمل العام عن�رصاً مهمًا يتمثل بوجود مرجعية وا�صحة اأ�صهم غيابها يف كثري 
من الأحيان بالف�صل يف التعامل مع بع�س امللفات الأقل �صعوبة من اأزمة كورونا. 

اإل اأن هذا الدعم وامل�صداقية لالأداء، لي�س مطلقا وبدون �صوابط، فهو ر�صيد مت 
بناءه خالل املراحل الأولى من الأزمة، وهو مر�صح للن�صوب، اإذا مل ت�صع احلكومة 
اإطاراً زمنيًا وا�صحًا وبرناجمًا تنفيذيًا ي�صتمل القطاع اخلا�س ول يبقيه يف الظل، وياأخذ 

بعني العتبار املفا�صلة بني الأداء القت�صادي واملعايري واملخاوف ال�صحية. 

الديناميكية  حيث  من  فرادتها  هي  القت�صادية  كورونا  اأزمة  اأبعاد  خ�صو�صية 
الإنتاجية  العملية  اأو  العر�س،  القت�صادات، فهي عطلت جانب  التي فر�صتها على 
بقرار ذاتي من تلك الدول، لي�س ب�صبب الكلف او لأ�صباب مرتبطة بكوارث غري 
طبيعية او بيئية او ع�صكرية، والت�صارع الذي تعمقت فيه الأزمة، غري م�صبوق اأي�صا، 
فبينما ظهرت اآثار اأزمة عام 2008 على امتداد عامني، فاإن الآثار القت�صادية املرتبطة 

بكورونا ظهرت خالل �صهور قليلة.

واأزمةكورونالي�صت مالية ومتعلقة بال�صيولة، بل اأوقفت العمل وعطلت اآليات 
ال�صوق التي �صادت ل�صنوات، واأعادت الدولة واأجهزتها املختلفة اإلى �صلب اتخاذ 
القرار، كل هذا اأربك الفاعلني القت�صاديني، واأ�صفى حالة من الاليقني وال�صك حول 
القادم، فرتاجع الطلب، واختلفت اأولويات امل�صتثمرين وامل�صتهلكني على حد �صواء، 
واكتملت عنا�رص العا�صفة املكتملة )perfect Storm( لينجم عنها ركود اقت�صادي، 
نهائيا  ال�رصكات واخلروج  اإغالق  الأن�صطة وحماولة جتنب  اإدامة  اإلى  الرتكيز  وانتقل 
من ال�صوق، واأ�صبح هذا هو ال�صغل ال�صاغل للجميع بدل من حماولتتحفيز النمو، 
كما كانت عليه احلال يف بداية العام يف الأردن، الذي كان يعيبه اأنه ير�صى مبعدل منو 
حقيقي ل يتجاوز 2 يف املئة، اأما الآن فبات ال�صوؤال كيف نحد من ن�صب الرتاجع يف 

ظل التوقعات املت�صائمة. 

دور الدولة والفرق بني الهياكل واملوؤ�ص�صات 

اختبارا غري متوقع  القت�صادي فر�س  امللف  اإدارة  القلب من  الى  الدولة  عودة 
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على مفا�صل اإدارة الدولة، ومع مرور الوقت تبني اأننا وبعد �صنوات من التحولت 
القت�صادية اأهملنا و�صع اآليات وا�صحة لتخاذ قرارات اقت�صادية مدرو�صة مبينة على 
تخلو  ال�صميم  يف  القرارات  كانت  انق�صت،  التي  فال�صنوات  تف�صيلية،  معلومات 
من ال�صبغة ال�صرتاتيجية، وجاءت اأقرب اإلى كونها تكتيكية تعالج اإ�صكالت اآنية، 

وعنوانها مقاي�صات ما بني احلكومة والربملان والقطاع اخلا�س!

اأثر  من  اأهم  والت�رصيعات  ال�صيا�صات  بع�س  مترير  كان  الأحيان  من  كثري  ويف   
ذلكعلى املدى البعيد. كذلك بات يحكم اتخاذ القرارات جلان عديدة تعمل على 
تاأجيل اتخاذ القرارات وت�صعى قدر الإمكان اإلى الت�صويف واملماطلة وجتنب حتمل 
بهم؛  املناطة  �صالحياتهم  عن  الأول  ال�صف  م�صوؤولو  بذلك  وتخلى  امل�صوؤولية، 
وطوعا يف كثري من الأحيان، فهذا النمط من الإدارة يجنب اتخاذ املخاطرة والتبعات 
املحتملة لتلك القرارات يف اأوقات لحقة، ومل تكن احلوافز اأو العقوبات التي ترافق 

هذه الديناميكية كافية لتغيري هذه الآليات العقيمة. 

تن�صيقا و�رصعة يف  يتطلب  ايقاعا خمتلفا  اأزمة كورونا يف جانب منها، فر�صت 
اتخاذ القرارات، مع غياب عن�رص التخوف من تداعيات تلك القرارات، ل بل اأن 
تفعيل قانون الدفاع منح احلكومة م�صاحة وا�صعة لتخاذ بع�س التدابري والجراءات 
واملخاطرة والإقرار باأن القرارات التي تتخذ اليوم ميكن العودة عنها �رصيعا، ما عك�س 
�صفافية وواقعية افتقدناها لفرتة طويلة، ما اأ�صفي اأي�صا مرونة نحتاجها، ومّكن على 
نحو ما �صناع القرار من التحرك بهوام�س وحتت ال�صوء، فال �صيء خلف الكوالي�س 

يلهب اخليال ومن�صات التوا�صل الجتماعي. 

هذا الإيقاع جنم عنه بع�س الأخطاء وك�صف عن وجود نق�س و�صعف يف توافر 
املعلومة واآليات ال�صتهداف، واأدخل احلكومة اأي�صا يف دوامة التفا�صيل، وهذا منط 
عليها  للعمل  ما  ن�صاط  تقرر عودة  عندما  فاحلكومة  الإدارة،  من  فاعل  بائ�س وغري 
درا�صة �صال�صل التزويد والرتابطات املختلفة للقطاعات، وهي ل متتلك املعلومة، ول 
تريد اإيالء هذه املهام الى موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س املعنية وذات ال�صلة مثل غرف 

التجارة وال�صناعة والنقابات العمالية فيما يخ�س العمال. 
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اأعباء اإ�صافية  وتبني اأن لدينا هياكل مكتملة، ولي�س موؤ�ص�صات فاعلة، مما رتب 
على كاهل الدولة التي بدورها ل ت�صتطيع اتخاذ كافة القرارات، واأظهر هذا اخللل 
التعبري  اإن جاز  املوؤ�ص�صي  والت�صتت  القرارات من جهة،  بع�س  رافق  الذي  ال�صعف 
واملعارك ال�صغرية التي بات تخو�صها هياكل تلك املوؤ�ص�صات لإثبات احل�صور. اأما 
مو�صوع �صعف الأطر املوؤ�ص�صية فهو مو�صوع بحاجة اإلى بحث عميق لفهم كيف 
و�صلنا اإلى هنا، وملاذا بعد مرور عقود من العمل ل زالت تلك الأطر �صعيفة وغري 

فاعلية على النحو املطلوب. 

والوقت عامل مهم يف اإدارة الأزمة، ويف الوقت الذي ا�صتعادت فيه احلكومة 
روؤية  وغياب  واخلا�س،  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  بني  الثقة  اأن  تبني  ال�صارع،  ثقة 

م�صرتكة تعطالن الأداء. 

كيف ن�صري اإلى المام 
اخليارات املتاحة يف املدى القريب ثالثة: 

اخليار الأول يتمثل بال�صتمرار بال�صيا�صة القا�صية بالإغالق �صبه التام، ما يعني 
تراكم العبء على املجتمع والقطاع اخلا�س وارتفاع قيمة الفاتورة، وهذا �صريتب 
تداعيات  لها  �صيكون  مفرغة  حلقة  يف  الدخول  ويعني  ثقيلة،  اأعباء  اخلزينة  على 
الوا�صح  من  ولي�س  الأردين.  لالقت�صاد  الكلي  الإطار  مت�س  كبرية  �صلبية  اقت�صادية 
باحلظر  ال�صتمرار  على  مفاجئ  ب�صكل  مداخيلها  توقفت  التي  الفئات  حتمل  قدرة 
املفرو�س، مما يعني اأّن هذا النمط من اإدارة الأزمة بهذا ال�صكل غري م�صتدام، ويقت�صي 

التفكري ببدائل معقولة.

بالعديد  م�صوب  املعايري،وهذا  لبع�س  قطاعاتوفقا  باختيار  يتمثل  الثاين  اخليار 
بناء  الأن�صطة  بع�س  عودة  �صتقرر  جلانها  وعرب  الدولة  اأن  يعني  فهو  املحاذير،  من 
قبل  �صدرت  تعليمات  يف  عنه  اأعلن  ما  وهو  اخل�صو�س،  بهذا  تقدم  طلبات  على 
التفا�صيل يف  احل��دود  اأبعد  اإل��ى  تدخال  يعني  الإدارة  يف  الأ�صلوب  وه��ذا   اأي��ام، 
الراغب  بني  املرا�صالت  من  تنتهي  ل  دوامة  )micro management(،والغو�صفي 
يف العودة اإلى الن�صاط وا�صتئناف العمل وبني الطرف احلكومي الذي �صيتلقى اآلف 
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الطلبات التي �صيغرق يف درا�صتها، فاملعايري غري وا�صحة والكل متلهف للعودة الى 
 )interactive participation(العمل. ويف هذا جتاوز على مفهوم الت�صاركية التفاعلية
النمط  اأن هذا  الفرتة احلرجة. ومعلوم  اإليه خالل هذه  اأحوج ما نكون  الذي نحن 
من الإدارة لن ير�صي اإل فئة قليلة، و�صيعوزه ا�صتكمال �صال�صل التزويد والرتابطات 

القطاعية. 

 اخليار الثالث يتمثل بت�صغيل القت�صاد كامال ل�صمان جتاوز م�صكلة �صال�صاللتزويد، 
معالتعهد من قبل امل�صغلني بتفا�صيل الربوتوكول ال�صحي و�صمان تطبيقه ب�رصامة، 
وهذا من �صاأنه اإعادة الدورة القت�صادية لبدء العمل بتكاملية و�صمان التنا�صقما بني 
ت�صغيلية  بالعمل وفقا لطاقة  به  البدء  العر�س والطلب والت�صغيل. وهذا اخليار ميكن 
اأقل من املعتاد، مبعنى ميكن اأن نبداأ وح�صب الن�صاط اأو املن�صاأة، ويجنب هذا اخليار 
التباعد  مفهوم  ويراعي  اللجان،  من  كبري  عدد  اإلى  واحلاجة  التفا�صيل  يف  الغو�س 

الجتماعي. 

التي  واحلزمة  احلافز  هي  والت�صغيل،  الإنتاج  دورة  ل�صرتجاع  العودة  �رصعة 
ميكن فعليا اأن تقدمها احلكومة خالل هذه الفرتة، فاحلوافز التي قدمت حتى الآن، 
مفيدة يف ظل ظروف الت�صغيل العتيادية، وهذا ينطبق على معظم احلزم التي قدمت 
واآخرها كان يف قطاع ال�صياحة الذي مل تبد فعالياته ارتياحا ل�صل�صلة حوافز كانت 
حلما قبل �صهور، اأما يف ظل توقف احلركة حاليا، فاملطلوب مقاربة خمتلفة تتعامل 
مع الواقع امل�صتجد من خالل �رصعة ال�صتجابة وبانتظار �صخ �صيء من ال�صيولة يف 
)New Normal(»اإلى »الطبيعي اجلديد العودة  قبل جفاف �رصايينه وتعقيد  ال�صوق 

الذي كان �صائداً. 

اإعادة ترتيب الأولويات 

يعلم  والكل  والغالق،  الأزمة  انق�صاء  بعد  فيما  الذهن  الى  تقفز  كثرية  اأ�صئلة 
كثرية،  التجربة  تلك  عن  متخ�صت  التي  املحلية  الدرو�س  لكن  موؤقتة،  مرحلة  اأّنها 
فهي اأظهرت �رصورة تعزيز بنود ال�صتثمار يف القطاع ال�صحي والتعليمي والثقايف 
وتر�صيد  النوعية  اأكرث على حت�صني  الرتكيز  �صيتم  فهل  الذات،  العتماد على  وتعزيز 
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النفقات لأنها اأي�صا من عنا�رص املنعة القت�صادية، كذلك فاإن التن�صيق �صاعد يف تعزيز 
الكبرية  الأهمية  برزت  الإغالق  فرتات  وخالل  ال�صحية،  الأمنية  املنظومة  كفاءة 
لقطاع الزراعة الواهن، الذي بالرغم من �صعف اأطره متّكن من الوفاء بالحتياجات 

الداخلية، مما يوؤكد على �رصورة الرتكيز اأكرث على هذا القطاع.

ب�صكل عام فاإن مو�صوع النكفاء اإلى الداخل، واحلد من العتماد على اخلارج 
على الأرجح �صيميز ال�صيا�صات القت�صادية. ومن الوا�صح اأن الرتكيز على القطاعات 

الإنتاجية �صيكون عنونا عمليا للمرحلة اجلديدة. 

اأي�صا جاء  وكالعادة، فاإن اجلدل الذي رافق الأزمة حول ماهية اأدوار الفاعلني 
امل�صهد  احلكومات  ت�صدر  من  العامل،  دول  معظم  يف  يجري  ما  وبعك�س  ملتب�صا، 
وتقدمي حزم انقاذ مببالغ نقدية وموجهة مبا�رصة، فاإن ما جرى اليوم با�صتثناء مبادرة 
البنك املركزي كانت اإجراءات حمدودة، وتربز مطالبات باأن يتقدم القطاع اخلا�س 

امل�صهد، وهو الأمر غري املمكن ب�صبب تعقيد امل�صهد والكلف الهائلة. 

ا�صرتاتيجية جديدة  ال�صيا�صات وتبني  اإلى مراجعة  باأننا بحاجة  تتمثل  اخلال�صة 
العامة ورفع كفاءتها  الإدارة  الأزمة، وتقدير دور  تعلمناه من درو�س  ما  تقوم على 
واإعادة هيكلتها والبتعاد فيها عن ال�صرت�صاء وتبني �صيا�صة توا�صل وا�صحة ت�صاهم 
باحلد من ال�صبابية والاليقني وتطمني القطاع اخلا�س اإلى طبيعة الدور املناط له. وهذا 
نهج ل يرتبط بالأزمة الراهنة بل يتخطاها اإلى املدى البعيد، فال�صيا�صات الراهنة وما 
يرافقها من �صبابية و�صعف يف الثقة باملوؤ�ص�صات اأثرت على الأداء وافقدتنا البو�صلة. 

ولعل من مكا�صب الأزمة احلالية ت�صحيح امل�صار. 
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من  كغريه  الأردين،  القت�صاد  اأداء  على  �صلبية  اآثارا  كورونا  وباء  انت�صار  ترك 
اقت�صادات دول العامل، ورمبا ما زال الوقت مبكرا لتقييم هذه الآثار بالأرقام ب�صورة 
التي  التقديرات  فاإن  الدولية  املوؤ�ص�صات  ال�صادرة عن  التقارير  وا�صحة! فكما ت�صري 
ت�صدر عنها تتغري ب�صورة م�صتمرة، ويتم اإعادة النظر فيها خالل فرتات زمنية متقاربة! 

وميكن القول اأّن التقدير الدقيق لآثار هذا الوباء يرتبط بعاملني رئي�صيني؛ الأول 
يتمثل بالفرتة الالزمة لحتواء هذا الوباء والق�صاء عليه نهائيا، وبالتايل عودة الأمور 
اإلى طبيعتها، على امل�صتوى املحلي، اأما العامل الثاين فيتمثل بالفرتة الالزمة لحتواء 
هذا الوباء والق�صاء عليه عامليا، بخا�صة يف الدول التي ت�صنف على اأنها اأبرز ال�رصكاء 
الرئي�صيني لالأردن يف املجال القت�صادي؛ مثل الوليات املتحدة الأمريكية، وال�صني، 

ودول الحتاد الأوروبي، ودول اخلليج العربي. 

قراءة اأولية يف الآثار القت�صادية

�صلبية على جميع  اآثارا  �صيرتك  الوباء  تف�صي هذا  اأن  �صك  فال  �صبق،  مما  بالرغم 
وميزان  الأجنبية،  العمالت  من  الر�صمية  الحتياطيات  مثل:  القت�صادية  املتغريات 
املدفوعات، والعجز املايل، وحجم الدين العام ون�صبته اإلى الناجت املحلي الإجمايل، 
ومعدل النمو القت�صادي، ومعدلت الفقر والبطالة. و�صتكون بيانات الربع الأول 
واأولى  الوباء،  التي خّلفها هذا  الفعلية«  »الآثار  املوؤ�رصات على  اأولى  العام  من هذا 
املوؤ�رصات التي ميكن البناء عليها لتقدير اآثاره على الأداء القت�صادي لعام 2020 كامال، 

نحو خطة اقتصادية وطنية
في مواجهة آثار وباء كورونا 2

د. تي�صري ال�صمادي
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مع الأخذ بعني العتبار الفرتة الزمنية املتوقعة للتخل�س من الوباء اأو وقف انت�صاره اإلى 
احلدود الدنيا؛ مبا ل يعيق �صري عجلة الن�صاط القت�صادي!

من  بد  ل  الوطني  القت�صاد  على  الوباء  انت�صار  انعكا�صات  اإلى  العودة  وعند 
الإ�صارة اإلى اأن هذه الأزمة قد جاءت يف فرتة كان القت�صاد الأردين يعاين فيها من 
حتديات كبرية متثلت بتعمق حالة تباطوؤ النمو القت�صادي وتو�صع عجز املوازنة العامة 
الإجمايل، وارتفاع معدلت  املحلي  الناجت  اإلى  العام ون�صبته  الدين  وت�صخم حجم 
وبهذا  اأدائها.  يف  املتباينة  القطاعية  املوؤ�رصات  من  العديد  جانب  اإلى  البطالة،  الفقر 
تاأتي الأزمة الناجمة عن انت�صار الوباء مبثابة اأزمة جديدة فوق اأزمة قائمة؛ اأي اأزمة 
مزدوجة، الأمر الذي ميكن اعتباره منطلقا لتوقعات �صديدة القتامة للعام احلايل، على 

اأقل تقدير!

اإجراءات اأ�صا�صية مطلوبة

 من هنا فاإن على احلكومة اأن تبادر اإلى اتخاذ املزيد من الإجراءات وتبني حزمة 
القت�صاد  على  كورونا  لوباء  ال�صلبية  النعكا�صات  لتقلي�س  ال�صيا�صات  من  اأو�صع 
الوطني. ففي قطاع املالية العامة اأ�صبح وا�صحا اأن الإيرادات املحلية، ورمبا الإيرادات 

العامة، �صت�صجل تراجعا عن م�صتوياتها خالل ال�صنوات القليلة املا�صية. 

اأما النفقات العامة فاإن مدى تاأثرها، اأو بتعبري اأدق ت�صخمها، يعتمد على عدد 
من العوامل لعل من اأبرزها: كفاءة الإنفاق، واحلد من النفقات الت�صغيلية، وم�صتوى 
الإنفاق الراأ�صمايل الفعلي مقارنة مبا قدر يف قانون املوازنة العامة وقانون موازنات 
الوحدات احلكومية امل�صتقلة! ويف هذا املجال فاإن احلكومة اأ�صحت مطالبة باإعادة 
النظر يف اأولويات الإنفاق واتخاذ املزيد من الإجراءات التي من �صاأنها حتفيز جانبي 
للقطاعات  والإعفاءات  احلوافز  من  اإ�صافية  حزمة  ي�صمل  وهذا  والطلب؛  العر�س 
القت�صادية املختلفة، ويف مقدمتها القطاعات التي باتت م�صلولة ب�صبب انت�صار الوباء؛ 
مثل القطاع ال�صياحي والأن�صطة املرتبطة به كالنقل اجلوي والنقل ال�صياحي الربي. 
وقد ت�صمل احلزمة املذكورة تخفي�س اأو اإلغاء �رصيبة املبيعات املفرو�صة على خمتلف 
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القطاعات وتخفي�س تعرفة الكهرباء واملياه ورمبا تقدمي املزيد من القرو�س املي�رصة من 
خالل الربامج التي يتم التفاق عليها بني البنك املركزي والقطاع امل�رصيف. 

كما يتوجب على احلكومة التوا�صل ال�رصيع مع اجلهات املقر�صة ومعرفة مدى 
تقبلها لتاأجيل دفع اأعباء الدين اخلارجي التي ت�صتحق هذا العام؛ الأمر الذي ميكن، 
اإذا مت، اأن يوؤدي اإلى تخفي�س النفقات اجلارية والراأ�صمالية مبقدار الفوائد والأق�صاط 
التي كان مقررا الوفاء بها، من جهة، وعدم تاأثر الحتياطات الر�صمية للبنك املركزي 

بتلك املدفوعات.

بند  اإمكانية جتميد  درا�صة  للحكومة  ميكن  ذاته  ال�صياق  اأخرى؛ ويف  من جهة 
»ت�صديد التزامات �صابقة«، بخا�صة اأن اجلزء الأكرب من هذه اللتزامات قد مت التفاق 

على ت�صديده �صابقا من خالل اتفاقيات اأبرمت مع بع�س البنوك. 

من جانب اآخر فقد بات من الأهمية مبكان توجيه املزيد من املوارد نحو �صبكة 
الأمان الجتماعي للحد من تداعيات الأزمة على الفئات املهم�صة اأو الفقرية والتي 

يتوقع اأن تتو�صع رقعتها ب�صبب انت�صار الوباء وتداعياته!

بناء �صيا�صات اقت�صادية جديدة

على  ورمبا  الإنتاج،  قطاعات  على  الكهربائية  التعرفة  تخفي�س  اآثار  ولتقلي�س 
امل�صرتكني املنزليني، لدعم القوة ال�رصائية الالزمة لدفع الطلب ال�صتهالكي، فاإن من 
الأهمية مبكان ا�صتغالل هذا الظرف الطارئ لإعادة النظر بالتفاقيات التي اأبرمت 
مع �رصكات توليد الكهرباء من الطاقة ال�صم�صية بحيث يتم تعديل تعرفة �رصاء الطاقة 
�صابقا  املتفق عليها  العالية  التعرفة  باأن  اأقل؛ علما  باأ�صعار  ال�رصكات  تلك  املولدة من 

تكبد �رصكة الكهرباء الوطنية نفقات تقدر مبئات املاليني �صنويا!

على  يتوجب  الفقر  معدلت  على  الوباء  لإنت�صار  املتوقعة  الآثار  من  وللحد 
التمويل  جمال  يف  العاملة  ال�رصكات  عمل  على  ال�صوابط  من  املزيد  و�صع  احلكومة 
املايكروي وال�صغري بحيث يتم منع هذه ال�رصكات من تقدمي القرو�س ال�صتهالكية، 
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من جانب، ودفعها للقيام بتخفي�س اأ�صعار الفائدة على القرو�س القائمة واجلديدة، 
من جانب اآخر.

يف هذا املجال فقد يكون من املنا�صب توجيه املزيد من املوارد ل�صندوق التنمية 
والت�صغيل وموؤ�ص�صة الإقرا�س الزراعي لتقدمي قرو�س انتاجية وزراعية بتكلفة متويل 
منخف�صة للم�صاريع املنتجة والن�صاطات الزراعية، الأمر الذي من �صاأنه خلق فر�س 
عمل جديدة، وا�صتدامة القائم منها، مع ما يرتكه ذلك من اآثار اإيجابية على معدلت 

الفقر والبطالة! 

وبالنظر اإلى التداعيات التي تركها انت�صار الوباء، بالإ�صافة اإلى حرب الأ�صعار 
درا�صة  باحلكومة  فيجدر  النفط  اأ�صعار  على  ورو�صيا،  ال�صعودية  العربية  اململكة  بني 
اإمكانية ال�صتفادة من الو�صع احلايل من خالل �رصاء كميات منا�صبة من النفط بعقود 
العديد  اآجلة م�صتفيدة من الأ�صعار احلالية املتدنية )التحوط(، وهذا من �صاأنه حتقيق 
انعكا�س  مع  اخلام  النفط  ا�صترياد  فاتورة  بتخفي�س  تتمثل  التي  الإيجابية  النتائج  من 
ذلك اإيجابيا على اأداء امليزان التجاري، وعلى اأداء �رصكة الكهرباء الوطنية، واحتياطي 
اأ�صعار امل�صتقات النفطية، ما ي�صهم يف  اململكة من العمالت الأجنبية، واأخريا على 
ارتفاع  وعدم  املنزيل  للم�صتهلك  ال�رصائية  القوة  وحت�صني  الإنتاج  تكاليف  تخفي�س 

معدل الت�صخم ب�صبب اأ�صعار امل�صتقات النفطية.

الآثار  درا�صة  العالقة  ذات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  على  فاإن  ذلك  جانب  اإلى 
التي تتواجد  انت�صار وباء كورونا على الأداء القت�صادي للدول  املحتملة لتداعيات 
فيها العمالة الأردنية، واإعداد �صيناريوهات حول مدى انعكا�صات ذلك على م�صتوى 
حوالت العاملني واأعداد العاملني الذين قد يفقدون وظائفهم يف تلك الدول وتاأثري 

ذلك على م�صتوى الطلب العام املحلي وعلى معدلت البطالة!

حول  �صاملة  بيانات  قاعدة  اإعداد  احلكومة  على  فاإن  املتو�صط،  املدى  يف  اأما 
عمال املياومة بحيث ميكن الو�صول اإليهم؛ �صواء لغر�س حفزهم لال�صرتاك بال�صمان 
الجتماعي اأو لتقدمي امل�صاعدات النقدية والعينية لهم اإذا ما دعت احلاجة اإلى ذلك. 
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كما يتوجب على احلكومة التوجه نحو بناء نظام كفوؤ وفاعل لالإنذار املبكر يف 
واملحلية  والإقليمية  الدولية  وامل�صتجدات  التطورات  اآثار  لتوقع  القت�صادي  املجال 
على الأداء القت�صادي. وميكن يف هذا املجال البناء على ما مت اإجنازه يف كل من وزارة 
التخطيط والتعاون الدويل والبنك املركزي الأردين. اإلى جانب ذلك فاإن من الأهمية 
البيانات  توفري  من  لتمكينها  العامة  الإح�صاءات  لدائرة  الكافية  املوارد  توفري  مبكان 
حول كل من معدلت الفقر والبطالة ب�صورة دورية اأف�صل مما هي عليه الآن لتمكني 
�صانعي ال�صيا�صات ومتخذي القرار من القيام مبهامهم بناء على معلومات ولي�س على 

توقعات اأو قراءات غري رقمية.
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متهيد

التي جنمت عن وباء كورونا  القت�صادية والجتماعية واملالية  التداعيات  تعترب 
العظيم  الك�صاد  منذ  العاملي  القت�صاد  يواجهها  التي  التداعيات  اأخطر  من  العاملي 
�صوف  العاملية  والقت�صادات  الأ�صواق  على  املنفتح  الردين  والقت�صاد   .1929 عام 
لن يكون مبعزل عن الأبعاد ال�صلبية لهذه الأزمة. وقد توؤدي هذه الأزمة اإلى التاأثري 
اخلارجية  وامل�صاعدات  العاملني  وحوالت  ال�صياحة  من  اململكة  دخل  على  �صلبًا 

وال�صادرات الوطنية يف ظل النكما�س احلاد يف القت�صاد العاملي. 

وعلى الرغم من هبوط اأ�صعار النفط التي تزامنت مع انت�صار وباء كورونا العاملي 
الردين،  لالقت�صاد  الرئي�صية  املوؤ�رصات  بع�س  على  ايجابية  اآثار  من  يرافقه  قد  وما 
الت�صغيلية  والنفقات  الت�صخم  ومعدل  املدفوعات  ميزان  يف  اجلاري  العجز  كو�صع 
زيادة معدلت  اإلى  توؤدي  قد  التداعيات  لهذه  النهائية  املح�صلة  اأن  اإل  املوازنة،  يف 
الرتاجع يف الن�صاط القت�صادي يف الردن، الأمر الذي �صينعك�س �صلبًا على معظم 

املتغريات القت�صادية الكلية، ومنها املتغريات املتعلقة مبوازنة احلكومة لعام 2020. 

تهدف هذه الدرا�صة اإلى حتليل الآثار والتداعيات املحتملة لوباء فايرو�س كورونا 
على موازنة احلكومة لعام 2020 واقرتاح بع�س الإجراءات والتدابري التي من �صاأنها 

التخفيف من هذه الآثار والنعكا�صات ال�صلبية.

التداعيات المتوقعة لكورونا 
على الموازنة العامة لعام 2020 

وتدابير مواجهتها* 3
د. حمد الك�صا�صبه
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التداعيات املتوقعة لزمة كورونا على املوازنة العامة لعام 2020

اأبرزها منو  الفر�صيات من  2020 وفقًا ملجموعة من  لعام  العامة  املوازنة  بناء  مت 
اإلى %1.9،  الناجت الجمايل احلقيقي بن�صبة 2.1%، وارتفاع معدل الت�صخم لي�صل 
اإلى  24%، بالإ�صافة  الناجت املحلي ال�صمي  لتبلغ ن�صبتها من  ومنو الإيرادات املحلية 

ورود م�صاعدات خارجية. 

وت�صاعد  والبطالة  الفقر  م�صاكل  من  يعاين  يزال  ل  الذي  الأردين  القت�صاد  اإّن 
املديونية العامة وتباطوؤ النمو القت�صادي �صوف يكون املتاأثر الكرب من تداعيات اأزمة 
كورونا العاملية، التي تعد من اأخطر ال�صدمات التي يتعر�س لها القت�صاد العاملي منذ 
النمو القت�صادي  ي�صهد معدل  اأن  املتوقع  1929. لذلك، فمن  العظيم عام  الك�صاد 
تراجعًا حاداً جراء تداعيات كورونا، قد يكون هذا الرتاجع هو ال�صواأ منذ عقود. 

الأمر الذي �صوف ينعك�س �صلبًا على موازنة 2020 من النواحي التالية:

اليرادات  وارتباط  القت�صادي  النمو  على  اأزمة كورونا  تداعيات  يف ظل   .1

املحلية بهذا النمو، فاإن اي تراجع يف وترية النمو القت�صادي �صوف يوؤدي 
اإلى انخفا�س ح�صيلة اليرادات املحلية عن م�صتواها املقدر يف موازنة عام 

2020 مما ي�صكل حتديًا كبرياً لهذه املوازنة.

اقت�صادات  وخا�صة  العاملي  القت�صاد  على  الأزمة  هذه  تداعيات  اأن  كما   .2

امل�صاعدات عن  تقلي�س حجم هذه  اإلى  ُيف�صي  للمملكة قد  املانحة  الدول 
امل�صتوى امل�صتهدف يف املوازنة.

احلكومة  اتخذتها  التي  والحرتازية  الوقائية  والتدابري  الجراءات  �صتوؤدي   .3

ملكافحة هذا الفايرو�س يف جميع اأنحاء اململكة اإلى زيادة النفقات الطارئة 
وال�صافية. وهذا بالطبع �صيوؤدي اإلى زيادة النفاق العام عن م�صتواه املقدر 

يف موازنة عام 2020 مما ي�صكل اي�صًا حتديًا ا�صافيًا للموازنة العامة. 

واإزاء هذه التحديات، �صتتناول هذا الورقة �صيناريوهني لو�صع املوازنة العامة يف 
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عام 2020، وذلك ا�صتناداً اإلى طول فرتة تعطل الن�صاط القت�صادي التي رافقت عملية 
القت�صاد  تاأثر  ومدى  كورونا  فايرو�س  وباًء  ملواجهة  املتخذة  احلكومية  الجراءات 

الوطني بها. 

يف  القت�صادي  الن�صاط  تعطل  مدة  اأن  ال�صيناريو  هذا  يفرت�س  الأول:  ال�صيناريو 
اململكة تبلغ �صهراً واحداً خالل هذا العام. ويف �صوء ذلك فاإن املوؤ�رصات القت�صادية 

الرئي�صية من املتوقع اأن تكون على النحو التايل:

2.4% م�صتهدف يف  6.4% بدًل من  �صيبلغ -  النمو القت�صادي احلقيقي   .1

املوازنة.

يف  م�صتهدف   %4 من  بدًل   %4.7  - �صيبلغ  ال�صمي  القت�صادي  النمو   .2

املوازنة.

معدل الت�صخم �صيبلغ 1.7% بدًل من 1.9% م�صتهدف يف املوازنة.  .3

امل�صاعدات اخلارجية 707 مليون دينار بدًل من 807 مليون دينار م�صتهدف   .4

يف املوازنة.

من املتوقع اأن ترتفع النفقات اجلارية لتبلغ 8483 مليون دينار بدًل من 8383   .5

املوازنة، وذلك يف �صوء الجراءات احلكومية  مليون دينار م�صتهدف يف 
املتخذة ملكافحة هذا الوباء يف خمتلف انحاء اململكة.

ال�صمي  املحلي الجمايل  الناجت  يبلغ  اأن  املتوقع  املوؤ�رصات، من  ويف �صوء هذه 
29614 مليون دينار بدًل من 32306 مليون دينار مقدر يف املوازنة العامة. وعليه فاإن 

اليرادات املحلية التي ُقدَر اأن تبلغ ن�صبتها من الناجت املحلي الجمايل ال�صمي يف عام 
2020 نحو 24%، �صترتاجع اإلى 7107 مليون دينار بدًل من 7754 مليون دينار مقدر 

يف املوازنة العامة، بانخفا�س مقداره 647 مليون دينار. واإذا ما ا�صيف اإلى ذلك قيمة 
انخفا�س امل�صاعدات اخلارجية بنحو 100 مليون دينار فاإن النخفا�س يف اليرادات 

العامة �صيبلغ 747 مليون دينار. 
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جدول رقم 1: موازنة 2020 وفقاً لل�صيناريو الول )باملليون دينار(

املوازنة العامة يف ظل ال�صيناريو الأول قانون املوازنة العامة لعام 2020البيان 
77547107اليرادات املحلية

807707امل�صاعدات اخلارجية

85617814اجمايل اليرادات

83838483النفقات اجلارية

14251425النفقات الراأ�صمالية

98089908اجمايل النفقات العامة

12472094العجز بعد امل�صاعدات

7.1%3.9%ن�صبة من الناجت %

847-الزيادة يف العجز

3230629614الناجت املحلي ال�صمي

وعند ا�صافة 100 مليون دينار زيادة يف النفقات اجلارية كنفقات طارئة وا�صافية 
العامة  املوازنة  فاإن عجز  اململكة،  اأنحاء  كورونا يف جميع  فايرو�س  مكافحة  جراء 
�صريتفع اإلى نحو 2094 مليون دينار اأو ما ن�صبته 7.1% من الناجت مقابل 3.9% مقدر 

يف املوازنة العامة لعام 2020، وذلك كما هو مو�صح يف اجلدول رقم 1.

ال�صيناريو الثاين: يفرت�س هذا ال�صيناريو اأن مدة تعطل الن�صاط القت�صادي تبلغ 
�صهراً ون�صف خالل هذا العام. ويف �صوء ذلك فاإن املوؤ�رصات القت�صادية الرئي�صية 

�صتكون على النحو التايل.

يف  مقدر   %2.1 من  بدًل   %10.7  - �صيبلغ  احلقيقي  القت�صادي  النمو   .1

املوازنة.
النمو القت�صادي ال�صمي �صيبلغ - 8.9% بدًل من 4% مقدر يف املوازنة.  .2

معدل الت�صخم �صيبلغ 1.8% بدًل من 1.9% مقدر يف املوازنة.  .3

دينار  مليون   807 من  بدًل  دينار  مليون   757 �صتبلغ  اخلارجية  امل�صاعدات   .4

مقدر يف املوازنة.
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8383 مليون دينار  8533 مليون دينار مقابل  �صتزيد النفقات اجلارية لتبلغ   .5

احلكومة  اتخذتها  التي  الج��راءات  �صوء  يف  وذلك  املوازنة،  يف  مقدر 
ملواجهة الوباء يف خمتلف حمافظات اململكة. 

ويف �صوء ذلك من املتوقع اأن يبلغ الناجت املحلي الجمايل ال�صمي 28268 مليون 
دينار بدًل من 32306 مليون دينار مقدراً يف موازنة عام 2020. وعليه فاإن اليرادات 
نحو   2020 عام  يف  ال�صمي  املحلي  الناجت  من  ن�صبتها  تبلغ  اأن  ُقدرت  التي  املحلية 
24% �صتهبط اإلى 6784 مليون دينار بدًل من 7754 مليون دينار مقدراً يف املوازنة، 

فانخفا�س مقدارة 970 مليون دينار. واإذا ما اأ�صيف اإلى ذلك قيمة النخفا�س املتوقع 
يف امل�صاعدات اخلارجية بنحو 50 مليون دينار فاإن جممل النخفا�س يف اليرادات 
املتوقع يف  الزيادة  مبلغ  اإلى ذلك  اأ�صيف  ما  واإذا  دينار.  مليون   1020 �صيبلغ  العامة 
رافقة  وطارئة  اإ�صافية  كنفقات  دينار  مليون   150 بواقع  واملقدرة  اجلارية  النفقات 
عمليات مكافحة الوباء، فاإن الزيادة يف عجز املوازنة عن املقدر يف هذا ال�صيناريو 

�صتبلغ نحو 1170 مليون دينار.

جدول رقم 2: موازنة 2020 وفقاً لل�صيناريو الثاين ) باملليون دينار(

املوازنة العامة يف ظل ال�صيناريو الثاين قانون املوازنة العامة لعام 2020البيان 
77546784اليرادات املحلية

807757امل�صاعدات اخلارجية

85617541اجمايل اليرادات

83838533النفقات اجلارية

14251425النفقات الراأ�صمالية

98089958اجمايل النفقات العامة

12472417العجز بعد امل�صاعدات

8.6%3.9%ن�صبة من الناجت %

1170-الزيادة يف العجز

3230628266الناجت املحلي ال�صمي
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 الجراءات والتدابري املقرتحة ملواجهة التداعيات املتوقعة على املوازنة

املالية  والج��راءات  التدابري  اإطار  يف  العامة  املوازنة  مالمح  الول:  ال�صيناريو 
املقرتحة.

 قبل اخلو�س يف الجراءات املالية والتدابري املو�صى بها يف اإطار هذا ال�صيناريو 
الراأ�صمالية منها يف ظل  النفقات الجمالية وخا�صًة  باأن تخفي�س  الإ�صارة  لبد من 
ظروف التباطوؤ القت�صادي املتوقعة تعترب �صيا�صة مالية غري مالئمة، ذلك اأن مثل هذه 
ال�صيا�صة �صت�صاهم يف تعميق حالة الرتاجع القت�صادي. اإل اأن ارتفاع العجز املايل من 
2094 مليون دينار يف ظل هذا ال�صيناريو  اإلى  1247 مليون دينار مقدر يف املوازنة 

يتطلب اتخاذ اجراءات وتدابري مالية لإبقاء ن�صبة العجز اإلى الناجت املحلي الجمايل 
قريبة لتلك التي مت تقديرها يف املوازنة. وميكن يف هذا املجال اقرتاح اإعادة ترتيب 
بع�س بنود املوازنة التي ل ترتك اثراً �صلبيًا على الن�صاط القت�صادي، ومن اأبرزها ما 

يلي: 

العامة  املوازنة  يف  املر�صودة  الجتماعي  ال�صمان  م�صاهمات  دفع  تاأجيل   .1

بواقع 290 مليون دينار اإلى عام 2021.

تاأجيل ت�صديد بند اللتزامات ال�صابقة يف املوازنة والبالغة قيمتها 70 مليون   .2

دينار لعام 2021.

العام  الدين  فوائد  خم�ص�صات  بند  من  دينار  مليون   200 نحو  دفع  تاأجيل   .3

الداخلي يف املوازنة اإلى عام 2021.

560 مليون دينار،  وبذلك ي�صبح جمموع ما ميكن توفريه من هذه الجراءات 
م�صاعدات  على  للح�صول  املانحة  الدول  لدى  احلثيث  ال�صعي  يتطلب  الذي  الأمر 

مبقدار 287 مليون دينار للتمكن من تغطية كامل فجوة العجز املتوقع.
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 جدول رقم 3:
موازنة عام 2020 وفقاً لل�صيناريو الول بعد اتخاذ التدابري والجراءات )باملليون دينار(

 املوازنة العامة يف ظل ال�صيناريو الولقانون املوازنة العامة لعام 2020البيان 
بعد اتخاذ التدابري والجراءات

77547107اليرادات املحلية

807707امل�صاعدات اخلارجية

85617814اجمايل اليرادات

83837923النفقات اجلارية

14251425النفقات الراأ�صمالية

98089348اجمايل النفقات العامة

12471534العجز بعد امل�صاعدات

5.2%3.9%ن�صبة من الناجت %

287-الزيادة يف العجز

3230629614الناجت املحلي ال�صمي

املالية  والج��راءات  التدابري  اإطار  قي  العامة  املوازنة  مالمح  الثاين:  ال�صيناريو 
املقرتحة.

ال�صيناريو الول والتي �صتوفر  اإلى الجراءات والتدابري املقرتحة يف   بالإ�صافة 
نحو 560 مليون دينار، فاإنه ُيقرتح اتخاذ الجراءات ال�صافية التالية:

نقل 350 مليون دينار من بند فوائد الدين العام الداخلي يف املوازنة اإلى بند   .1

حزمة المان الجتماعي املر�صودة يف موازنة عام 2020. 

امل�صاريع  لغايات  املوازنة  يف  املخ�ص�صة  الراأ�صمالية  النفقات  �رصف  عدم   .2

اجلديدة واملقدر قيمتها نحو 202 مليون دينار

تخفي�س النفقات الراأ�صمالية املخ�ص�صة للم�صاريع امل�صتمرة وقيد التنفيذ يف   .3

املوازنه العامة بنحو 20%، وذلك باعتبار اأن ن�صبة ال�صتخدام لهذه امل�صاريع 
�صوف لن تتعدى 80% يف اأح�صن الظروف، يف �صوء الجراءات احلكومية 
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الن�صاط  يف  توقف  من  رافقها  وما  كورونا  فايرو�س  على  للتغلب  املوجهه 
القت�صادي، وهذا الأجراء يوفر نحو 245 مليون دينار. 

نظراً لنخفا�س  دينار وذلك  مليون   50 بنحو  الت�صغيلية  النفقات  تخفي�س   .4

ا�صعار النفط من جهة ويف �صوء الجراءات احلكومية املوجهه للتغلب على 
الر�صمية  الدوائر احلكومية واملوؤ�ص�صات  وباء كورونا وما رافقه من تعطيل 

ملدة ل تقل عن �صهر ون�صف. 

يتطلب  مما  دينار،  مليون   497 التدابري  لهذه  الجمالية  احل�صيلة  ت�صبح  وبذلك 
دينار  مليون   463 مبقدار  م�صاعدات  للح�صول  املانحة  الدول  لدى  احلثيث  ال�صعي 

للتمكن من تغطية الفجوة املالية املتوقعة وفقًا لهذا ال�صيناريو. 

 جدول رقم 4:
موازنة عام 2020 وفقاً لل�صيناريو الثاين بعد اتخاذ التدابري والجراءات)باملليون دينار(

 املوازنة العامة يف ظل ال�صيناريو الثاينقانون املوازنة العامة لعام 2020البيان 
بعد اتخاذ التدابري والجراءات

77546784اليرادات املحلية

807757امل�صاعدات اخلارجية

85617541اجمايل اليرادات

83838273النفقات اجلارية

1425978النفقات الراأ�صمالية

98089251اجمايل النفقات العامة

12471710العجز بعد امل�صاعدات

6.1%3.9%ن�صبة من الناجت %

463-الزيادة يف العجز

3230628266الناجت املحلي ال�صمي

بالإيرادات  املتعلقة  والتدابري  الج��راءات  اتخاذ  بعد  ال�صيناريوهني،  خال�صة 
والنفقات.
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 جدول رقم 5: خال�صة ال�صيناريوهني
بعد اتخاذ الجراءات املتعلقة باليرادات املحلية والنفقات )باملليون دينار(

قانون املوازنة العامة البيان
لعام 2020

املوازنة العامة يف ظل ال�صيناريو 
الول بعد اتخاذ التدابري 

والجراءات

املوازنة العامة يف ظل ال�صيناريو 
الثاين بعد اتخاذ التدابري 

والجراءات
775471076784اليرادات املحلية

807707757امل�صاعدات اخلارجية

856178147541اجمايل اليرادات

838379238273النفقات اجلارية

14251425978النفقات الراأ�صمالية

980893489251اجمايل النفقات العامة

124715341710العجز بعد امل�صاعدات

6.1%5.2%3.9%ن�صبة من الناجت %

287463-الزيادة يف العجز

323062961428266الناجت املحلي ال�صمي

املالمح العامة لل�صيناريو املقرتح

التداعيات  من  التخفيف  للحكومة  يت�صنى  حتى  اأنه  القول  ميكن  تقدم  مما 
فُيقرتح  ال�صاأن،  املنا�صبة يف هذا  تبني اخلطة  التاأخر يف  ال�صواأ لأزمة كورونا وعدم 
تبني احلكومة لل�صيناريو الثاين الذي يت�صمن اتخاذ تدابري مالية ا�صتباقية على جانبي 
اليرادات والنفقات من جهة، وعلى �صعيد امل�صاعدات اخلارجية من جهٍة ثانية. ومما 

ينبغي التاأكيد عليه يف هذا ال�صاأن ما يلي: 

يف حال عدم ورود م�صاعدات خارجية لتغطية الفجوة ال�صافية امل�صار اإليها يف 
ال�صيناريو الثاين، فاإن ال�صيا�صية القت�صادية احل�صيفة تقت�صي يف هذه الظروف حتمل 
زيادة العجز املايل ال�صايف بدًل من اتخاذ اجراءات قا�صية يف جمال تخفي�س النفقات 
اأو زيادة ال�رصائب، نظراً للظروف ال�صتثنائية التي مير بها هذا العام يف �صوء تداعيات 

فايرو�س كورونا، والذي يتطلب اتخاذ اجراءات غري اعتيادية.
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اخلارجي،  القرتا�س  على  العجز  يف  ال�صافية  الزيادة  متويل  يف  الرتكيز  ينبغي 
من  التمويل  على  احل�صول  يف  اخلا�س  للقطاع  احلكومة  مزاحمة  لتجنب  وذلك 
جهة، وتعزيز احتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية من جهٍة ثانية، هذا ف�صاًل 
مقارنًة  اخلارجي  القرتا�س  على  املنخف�س  الفائدة  �صعر  هام�س  من  ال�صتفادة  عن 

بالقرتا�س الداخلي.

و�صع املديونية يف اإطار ال�صيناريو املقرتح 

ويف �صوء نتائج ال�صيناريو الثاين اي�صًا، ُيالحظ اأنه مع زيادة العجز املتوقع جراء 
اأزمة فايرو�س كورونا، فاإن ن�صبة الدين العام اإلى الناجت املحلي الإجمايل �صوف ترتفع 
هي الأخرى مبعدلٍت قيا�صية مقارنًة مبا هو م�صتهدف يف قانون موازنة عام 2020. 
ويف حال مت متويل العجز الإ�صايف امل�صار اليه يف ال�صيناريو الثاين بعد اأخذ التدابري 
و�صع  فاإن  الداخلية،  اأو  اخلارجية  املديونية  على  العتماد  خالل  من  والجراءات 
97% مقدرة  115% مقابل  اإلى  الناجت املحلي الإجمايل �صرتتفع  املديونية كن�صبة من 

يف موازنة عام 2020. 

مقرتح بخ�صو�ص خطة للتحفيز القت�صادي يف اإطار ال�صيناريو املقرتح

التدابري  اخذ  بعد  الثاين  ال�صيناريو  اإطار  يف  املوازنة  موؤ�رصات  اإلى  بالرجوع 
العام  الدين  بند فوائد  اإجراء مناقالت من  اقرتاح  اأنه مت  املالية، ُيالحظ  والجراءات 
 350 769 مليون دينار بحيث يتم نقل حوايل  الداخلي يف املوازنة واملُقدر بحوايل 
مليون دينار من هذا البند اإلى بند حزمة المان الجتماعي يف املوازنة لعام 2020، 
وبالتايل ترتفع املخ�ص�صات يف بند حزمة الأمان الجتماعي، اإلى ما يربو على 500 
مليون دينار. هذا املبلغ ميكن للحكومة ا�صتخدامه كحزمة اأمان اجتماعي ُتخ�ص�س 
حلماية القطاعات واجلهات الكرث ت�رصراً من تداعيات فايرو�س كورونا على القت�صاد 
القطاعات  لغالبية  القت�صادي  الن�صاط  يف  تعطل  عمليات  من  رافقها  وما  الردين 
العاملني حل�صابهم اخلا�س،  لفئات  املياومة، وكذلك  القت�صادية واخلدمية، وعمال 
بعد  الفئات  اأ�ص�صًا وا�صحة وحمددة ل�صتهداف هذه  ت�صع  اأن  للحكومة  وهنا ميكن 
ح�رصها وبالتايل توجيه دعم نقدي من هذه املخ�ص�صات لهم، علمًا باأن هذا الجراء 
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�صوف لن يوؤدي اإلى زيادة اإ�صافية يف العجز من جهة، كما اأنه ُيعطي اإ�صارة اإيجابية 
هذه  من  ت�رصراً  الأكرث  اجلهات  رفد  يف  احلكومة  بدور  الردين  لل�صارع  و�صيا�صية 

الزمة من جهة اأخرى. 

 وما ينبغي التاأكيد عليه هو اأنه يف هذه املرحلة فاإن القطاع اخلا�س الأردين، ل 
�صيما القطاعات الأكرث ربحيًة ومالئمًة مالية مدعوًة اليوم اأكرث من اأي وقٍت م�صى 
للم�صاهمة يف م�صاندة دور احلكومة يف دعم القطاعات الأكرث ت�رصراً، بخا�صة اأن 
القطاع اخلا�س الأردين هو �رصيك اأ�صا�صي للحكومة يف الن�صاط القت�صادي. لذلك 
دينار  مليون   200 عن  يقل  ل  مببلغ  امل�صاهمة  هو  اخلا�س  القطاع  من  املطلوب  فاإن 
ولي�س العتماد فقط على املبالغ التي التربع بها ل�صالح �صندوق همة وطن التي قد ل 
تتجاوز مبلغ 100 مليون ديناراً. فالتداعيات ال�صلبية لفايرو�س كورونا على القت�صاد 
الردين هي تداعيات عاملية فوق قدرة احلكومة يف ظل الأو�صاع القت�صادية واملالية 
ال�صيئة التي يعي�صها القت�صاد قبل انت�صار فايرو�س كورونا، الذي طالت اآثاره ال�صلبية 

بلدان العامل املتقدمة والنامية على حٍد �صواء. 
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 تعد الأزمة الراهنة اأو ما تعرف باأزمة كورونا، التي تواجه خمتلف دول العامل، 
اأزمة غري م�صبوقة من حيث م�صتوى الرتكيب والتعقيد، الذي احتوته، وكذلك حجم 
التي تعد ال�صواأ  ال�صلبية على الأو�صاع القت�صادية واملالية والجتماعية،  تداعياتها 
 ،2008 عام  العاملية  املالية  الأزمة  مقدمتها  ويف  ال�صابقة،  العاملية  بالأزمات  مقارنة 
فقد اأدت اإلى تراجع الن�صاط القت�صادي ودخول القت�صاد العاملي يف مرحلة ركود 
جراء النعكا�صات ال�صلبية لالأزمة، فرتاجع كل من العر�س الكلي وكذلك م�صتويات 

الطلب الكلية الى نقطة توازن جديدة. 

مقدمتها  ويف  القت�صادية،  القطاعات  من  العديد  على  الأزم��ة  واأث��رت  كما   
قطاعات ال�صياحة والنقل وال�صناعة والتجارة والن�صاءات، فمن املتوقع ان يرتافق مع 
ذلك زيادات معدلت البطالة والفقر، ورمبا انكما�س حجم الطبقة الو�صطى ب�صبب 
تراجع وتدهور الأو�صاع املالية العامة وميزان املدفوعات، وبالتايل تراجع م�صتويات 
نتيجة  وذلك  الجمايل،  املحلي  الناجت  من  الفرد  ح�صة  وانخفا�س  لالأفراد  املعي�صة 
ل�صطرار الدول الى اتخاذ العديد من الجراءات ملنع انت�صار الفريو�س مثل اغالق 
والفعاليات  الأن�صطة  ومنع  التجول  وفر�س حظر  اجلوية  الرحالت  وتعليق  احلدود 
والتجمعات العامة وتعطيل املدار�س واجلامعات واحيانًا املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة، 
على  واقت�صارها  املختلفة  القت�صادية  القطاعات  يف  الإنتاجية  احلركة  وتعطيل 
القطاعات الإنتاجية ال�صناعية املتعلقة باإنتاج املواد الطبية وال�صحية واملواد الغذائية 

الرئي�صية وباحلد الأدنى.

تداعيات أزمة كورونا
على المالية العامة 4

خمّلد العمري
د. حممد الهزامية
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والأردن كغريه من دول العامل واملنطقة لي�س مبناأى عن تاأثريات وتداعيات اأزمة 
كورونا على القت�صاد الوطني، بل قد تكون تداعيات الأزمة على القت�صاد الردين 
دخول  قبل  �صعبة  ومالية  اقت�صادية  اأو�صاع  من  يعاين  كان  الردن  لأّن  حدة؛  اكرث 
يتجاوز  مل  الذي  احلقيقي،  القت�صادي  النمو  معدل  بتوا�صع  متثلت  احلالية  الأزمة 
اأكرث من  اإلى  البطالة لي�صل  2019، رافقه ارتفاع معدل  1.9% خالل عام  ما ن�صبته 
19.0% خالل عام 2019، وارتفاع عجز املوازنة العامة اإلى حوايل 1.1 مليار دينار 

العام  الدين  وتفاقم   ،2019 عام  الإجمايل يف  املحلي  الناجت  من   %3.4 ن�صبته  ما  اأو 
لي�صل الى حوايل 30.1 مليار دينار اأو ما ن�صبته 96.6% من الناجت املحلي الإجمايل 

يف عام 2019. 

الفريو�س  انت�صار  ملنع  اأكرث حزما و�رصامة  اجراءات  اتخاذ  اإلى  الردن  كما جلاأ 
المر  بداية  يف  الكلي  احلظر  نهج  باتخاذ  املواطنني  و�صالمة  �صحة  على  واحلفاظ 
لبع�س  وال�صماح  اجلزئي  احلظر  اإلى  النتقال  ثم  املحلي،  الإنتاج  حركة  وتعطيل 
�صتزيد  بدورها  التي  الإجراءات  الأدنى، وهي  بالعمل وباحلد  ال�رصورية  القطاعات 

من حدة �صعوبة الأو�صاع القت�صادية واملالية التي يعاين منها القت�صاد الردين.

 من املتوقع اأن ي�صتمر تاأثري هذه الأزمة على القت�صاد الأردين لفرتة زمنية لي�صت 
بالق�صرية، حتى واإن مت اإعالن الأردن خاليا من مر�س فريو�س كورونا يف مرحلة معينة، 
باحلد  اأن�صطتها  وممار�صة  العمل  اإلى  بالعودة  الإنتاجية  القطاعات  لبع�س  وال�صماح 
التدابري ال�صحية احلمائية والوقائية. فالقطاعات الإنتاجية مرتبطة  الأدنى مع اتخاذ 
ومن خالل �صال�صل التزويد ببع�صها البع�س �صواء حمليا او عامليا، ف�صعف م�صتويات 
العر�س الكلي على م�صتوى العامل والتاأخر يف تلبية الطلبات من امل�صتوردات، �صواء 
كانت منتجات نهائية اأو مدخالت اإنتاج �صيكون له الأثر الكبري على م�صتوى القيمة 

امل�صافة لبع�س القطاعات الإنتاجية خ�صو�صا ال�صناعية منها.

اأما يف جمال القطاعات اخلدمية فاإّن الأمر يزداد �صعوبة وتعقيدا حيث ترتبط   
بع�س القطاعات مثل قطاعي النقل وال�صياحة ارتباطا كبري بتقييم وتطور واقع احلال 
يعتمد الأمر  التي كان يق�صد �صكانها الأردن كوجهة �صياحية، بحيث  الدول  لدى 
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على مدى تاأثرها بفريو�س كورونا ودرجة تعافيها. بالنتيجة النهائية �صوف يتاأثر كل 
القطاعات يف  امل�صاهمة لهذه  من ميزان املدفوعات واحل�صاب اجلاري وم�صتويات 

الناجت املحلي الإجمايل ويف الإيرادات املالية املتاأتية منها. 

 ويف املقابل ل ميكن اإنكار زيادة حجم الطلب على بع�س القطاعات القت�صادية 
واملتمثلة بالقطاعات ال�صناعية املنتجة للمواد الغذائية الأ�صا�صية وكذلك املواد الطبية 
وم�صتلزمات ال�صحة العامة، واأي�صًا قطاع املنتجات الدوائية والقطاع ال�صحي ب�صكل 
عام. هذا بالإ�صافة اإلى قطاع الت�صالت وخدمات تكنولوجيا املعلومات التي زاد 
قطاعات  بع�س  وممار�صة  بعد  عن  التعلم  م�صار  تطبيق  يف  خ�صو�صا  عليها  الطلب 

الأعمال لن�صاطاتها اليومية من خالل التطبيقات اللكرتونية املختلفة. 

تداعيات الأزمة على املالية العامة

تتحّدد تداعيات اأزمة كورونا وِحّدِة تاأثريها على القت�صاد الأردين، وبالتايل على 
املالية العامة لالقت�صاد الوطني، من خالل مدى تاأثر القطاعات القت�صادية املختلفة، 
فمما ل �صك فيه باأّن التاأثر يختلف من قطاع اإلى اآخر، كما تختلف الأهمية الن�صبية 
املفرو�صة  ال�رصيبية  امل�صتويات  يف  وكذلك  الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  للقطاعات 
ثالثة  الى  ت�صري  العاملية  فاملنهجيات  الدولة.  ال�رصيبية خلزينة  ايراداتها  عليها وحم�صلة 

م�صتويات من تاأثري اأي اأزمة على القطاعات القت�صادية وهي على النحو التايل:

من •  القت�صادية  القطاعات  تعاين  وهنا   :)V-Shape( املدى  ق�صري  التاأثر 
فرتة ق�صرية من الركود اأو الرتاجع يف الإنتاج اإلى اأنها �رصعان ما ترجع اإلى 
الطلب  عودة  ب�صبب  اقت�صادي  انتعا�س  واإلى  املعهودة،  انتاجها  م�صتويات 
ب�صورة �رصيعة. وهنا تنطبق الأمثلة على العديد من القطاعات الإنتاجية: مثل 
الدوائية،  وال�صناعات  الغذائية،  التحويلية  وال�صناعات  الزراعي،  القطاع 
وخدمات  والأدوات،  الِعدد  و�صناعة  والتغليف،  التعبئة  و�صناعات 
املياه  وقطاعي  التعدين،  وقطاع  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�صالت، 

والكهرباء.
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الإنتاجية •  القطاعات  تنكم�س  بحيث   :)U-Shape( املدى  متو�صط  التاأثر 
لعدة اأرباع من ال�صنة، ول تعود حركة الإنتاج اإل بعد فرتة زمنية وبتعايف 
ينطبق  التي  الإنتاجية  القطاعات  وتتمثل  الزمن.  من  وقتا  يحتاج  تدريجي 
وقطاع  الكيماوية  وال�صناعات  التحويلية  ال�صناعات  يف  النوع  هذا  عليها 

الن�صاءات وقطاع اليجار والعقارات وقطاعات النقل.

التاأثر طويل املدى )L-Shape(: وهذا هو اأ�صد اأ�صكال التاأثر بحيث تاأخذ • 
�صابق  اإلى  تعود  حتى  بال�صهلة  لي�صت  زمنية  مدة  القت�صادية  القطاعات 
عهدها وتتعافى ب�صكل دائم. الأمر الذي يجعلها ترزح يف �صبات اإلى فرتة 
طويلة. وتتاأثر كذلك القطاعات املرتبطة بها �صواء بروابط اأمامية اأو خلفية 
القت�صاد  ال�صكل يف  بهذا  يتاأثر  اأن  املتوقع  والإنتاج. ومن  التزويد  ل�صل�صة 
على  �صيوؤثر  مما  الأخرية  الفرتات  يف  انتع�س  الذي  ال�صياحة  قطاع  الأردين 
الإيرادات املالية املتاأتية منه، كما �صيوؤثر على م�صتويات البطالة نظرا لتوظيف 
هذا القطاع لأعداد كبرية، �صواء كانت وظائف مبا�رصة او غري مبا�رصة. يف 
املح�صلة فاإّن التاأثري الكلي على القت�صاد الأردين من املتوقع اأن يكون �صمن 

جمموعة التاأثر متو�صطة املدى.

 قراءة يف و�صع املالية العامة

 ومبراجعة �رصيعة لو�صع املالية العامة، فقد ارتفعت الإيرادات املحلية املقدرة يف 
موازنة العام 2020 بحوايل 788 مليون دينار اأو بزيادة ن�صبتها )11.3%( عن م�صتواها 
يف العام 2019، حيث تاأتي هذه الزيادة من زيادة الإيرادات ب�صبب النمو املتوقع عند 
م�صتوى 4%، وبحوايل 280 مليون دينار، ومن �رصيبة الدخل اجلديدة بحوايل 200 
مليون دينار، و308 مليون دينار تاأتي ب�صبب الإجراءات الأخرى املتمثلة يف مكافحة 

التهرب ال�رصيبي والتهريب. 

 817 الى  لت�صل  دينار  مليون   18 بحوايل  املقدرة  اخلارجية  املنح  ارتفعت  كما 
دينار  مليون  الأمريكية و120  املنحة  من  دينار  مليون   538 بني  موزعة  دينار  مليون 
املنحة اخلليجية و70 مليون دينار من منح خمرجات قمة مكة و53 مليون دينار من 
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الحتاد الأوروبي و26 مليون من بند منح اأخرى. 

 اأّما يف جانب النفقات العامة، فقد ارتفعت النفقات اجلارية املقدرة للعام 2020 
بحوايل 437 مليون دينار، اأو ما ن�صبته )5.5%( عن م�صتواها يف العام ال�صابق لت�صل 
لًة ما ن�صبته )86.7%( من اإجمايل النفقات العامة 2020.  كِّ اإلى 8334 مليون دينار ُم�صَ
وياأتي هذا الرتفاع يف النفقات اجلارية املقدرة جراء ارتفاع رواتب اجلهاز املدين 
بنحو 105 مليون دينار، وارتفاع النفقات الت�صغيلية بنحو 3.8 مليون دينار، وزيادة 
خم�ص�صات اجلهازين الع�صكري واملدين بحوايل 89 مليون دينار، وارتفاع خم�ص�صات 
بحوايل  العام  الدين  فوائد  خم�ص�صات  وارتفاع  دينار،  مليون   88 بحوايل  التقاعد 
141 مليون دينار، وارتفاع اإعانات املوؤ�ص�صات غري املالية بحوايل 7.5 مليون دينار، 

وارتفاع خم�ص�صات املعونة النقدية بحوايل 22 مليون دينار، وانخفا�س خم�ص�صات 
خم�ص�صات  وانخفا�س  دينار،  مليون   30 بحوايل  الأعالف  فيه  مبا  النقدي  الدعم 

املعاجلة الطبية بحوايل 21 مليون دينار. 

اأما يف جانب النفاق الراأ�صمايل فقد ارتفعت النفقات الراأ�صمالية املقدرة مبقدار 
358 مليون دينار عن العام ال�صابق لت�صل الى حوايل 1273 مليون دينار م�صكلة ما 

ن�صبته )12.3%( من النفقات العامة. 

على  وكذلك  للدولة،  العامة  املالية  على  الأزمة  تاأثري  حدة  تخفيف  وبهدف 
التدابري والإجراءات  اتخذت احلكومة جملة من  فقد  القت�صادي،  النمو  معدلت 
تلخي�صها  النقدية ميكن  ال�صيا�صة  م�صتوى  العامة، وكذلك على  املالية  م�صتوى  على 
يف امللحق رقم )1(. اإل اأّن على احلكومة اتخاذ املزيد من الإجراءات التي من �صاأنها 
الإجراءات  اليها لحقا، ومن �صمن هذه  التطرق  �صيتم  الأزمة  تاأثري  تخفيف حدة 
)ح�صب  الأزمة  تاأثري  م�صتوى  الى  وبالنظر  العامة.  املوازنة  اأولويات  ترتيب  اإعادة 
وبالتايل  املختلفة،  القت�صادية  القطاعات  على  �صابقا(  املذكورة  الثالث  امل�صتويات 
انخفا�س الإيرادات ال�رصيبية املتاأتية منها ب�صبب تراجع الطلب فاإّن الأثر على املوازنة 
العامة للدولة يتلخ�س يف تاأثر ح�صيلة الإيرادات املحلية ب�صبب توقع تراجع معدل 
النمو ال�صمي، فلن ي�صل اإلى املعدل املر�صوم له يف موازنة 2020 عند 4%، وبالتايل 
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ب�صبب  اجلمركية  ال�رصائب  املبيعات، وكذلك  من �رصيبة  الإيرادات  �صتتاأثر ح�صيلة 
تباطوؤ معدلت الن�صاط التجاري.

اأما �رصيبة الدخل فتاأثرها بدرجة اأقل، لأّن ال�رصيبة امل�صتوفاة على ال�رصكات يف 
العام 2020 تكون عن اأرباحها للعام 2019. وبالتايل فاإّن النخفا�س يف الإيرادات 
املحلية من املتوقع اأن يزيد عن )1.5( مليار دينار جراء املبالغة يف تقدير الإيرادات 
املحلية بحوايل 700 مليون ونتيجة لالأزمة واأثرها على القطاعات املختلفة بحوايل 

800 مليون دينار. 

النفاق  م�صتوى  حول  التكهن  ال�صعب  من  فاإنه  العام  النفاق  جانب  يف  اأّما 
املطلوب، خ�صو�صا اأّن هنالك نفقات طارئة ل بد من تخ�صي�صها حيث يعتمد تقدير 
حجم هذه النفقات على حالة عدم اليقني، التي ترافق الأزمة من ناحية مدتها و�صدة 
تعقيدها، اإذ من املتوقع اأن ت�صل اإلى 500 مليون دينار، اإل اأّن هنالك يف املقابل جمال 
لتخفي�س بع�س اأنواع النفاق بهدف تخ�صي�س املزيد من النفقات الطارئة بح�صب 

احلاجة وبهدف تخفيف حجم العجز يف املوازنة يف ظل تراجع حجم الإيرادات. 

الإجراءات والتدابري امل�صتقبلية

اإعادة دوران عجلة الإنتاج يف  الرئي�صي يف املرحلة احلالية يف   يكمن الهدف 
خمتلف القطاعات القت�صادية ب�صكل تدريجي و�صول اإلى م�صتوى الإنتاج كما كان 
الإيرادات  من  اآمنة  م�صتويات  على  احلفاظ  بهدف  وذلك  الأزمة،  قبل  �صابقا  عليه 
ال�رصيبية، وكذلك بهدف تخفيق تاأثري مدة التعطل اأو خف�س م�صتويات الإنتاج على 
اإلى  بحاجة  الأردين  القت�صاد  مناعة  تعزيز  فاإّن  وبالتايل  م�صتقبال.  البطالة  معدلت 
جملة من التدابري والإجراءات على خمتلف م�صتويات ال�صيا�صات العامة �صواء املالية 
اأو النقدية وحتى التجارية. اإّل اأّن هذه الإجراءات والتدابري بحاجة اإلى حيز مايل ل 

بد من خلقه، وحزم حتفيزية �صواء ماليه اأو اإجرائية ملختلف القطاعات القت�صادية.

وبالنظر اإلى املمار�صات الف�صلى لبع�س دول العامل فقد قامت هذه الدول بتوفري 
حيز مايل مببالغ خمتلفة كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل، وبقيا�س القت�صاد الأردين 
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من حيث تركيبته وطبيعته مع بع�س القت�صادات املت�صابهة، فاإننا نوكد على �رصورة 
الى   8( ن�صبته  ما  اأي  دينار،  مليار   )3 الى   2.5( بني  قيمتها  ت�صل  مالية  مبالغ  توفري 

10%( من الناجت املحلي الإجمايل من م�صادر خمتلفة ومن خالل الإجراءات التالية:

ن�صبة •  تخفي�س  ب�صبب  للبنوك  اإ�صافية  �صيولة  دينار  مليون   550 مبلغ  توفري 
الحتياطي اللزامي للبنوك من )7 الى %5(.

املركزي •  البنك  قيام  للبنوك من خالل  ال�صيولة  500 مليون دينار من  توفري 
باإ�صدار �صندات بهذه القيمة.

على •  والعمل  امل�صتحقة  العام  الدين  فوائد  تاأجيل  خالل  من  دينار  مليار 
التفاو�س مع اجلهات املانحة لإعادة جدولة الديون والتفاق على الرتتيبات 
الالزمة لهذا الغر�س و�صمن الربنامج املتوافق عليه مع �صندوق النقد الدويل.

120 مليون دينار من خالل ارجاء الزيادات املقرة على رواتب العاملني يف • 

اجلهاز املدين ووقف التعيينات للعام 2020. 

ال�صمان •  م�صاهمات  من  جزء  دفع  تاأجيل  خالل  من  دينار  مليون   200

الجتماعي لالأ�صهر املتبقية من العام احلايل.

15 مليون اقتطاعات من خم�ص�صات جمل�س العيان والنواب والوزراء وكبار • 

موظفي الدولة والرواتب العالية يف املوؤ�ص�صات امل�صتقلة. 

50 مليون دينار من خف�س النفقات الت�صغيلية للوزارات والدوائر احلكومية • 

و�صبط بع�س اأوجه النفاق فيها خ�صو�صا ان هنالك فرتة تعطل قد مرت 
خالل فرتة الأزمة.

50 مليون من خالل تخفي�س اعانات املوؤ�ص�صات العامة غري املالية والتي ل • 

لتعر�صها  فيها دعم اجلامعات نظرا  مبا  العامة  املوازنة  ترد موازناتها �صمن 
ملدة من التعطل.
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60 مليون من خالل تخفي�س بنود النفقات اجلارية الأخرى غري الالزمة.• 

200 مليون من النفقات الراأ�صمالية واملخ�ص�صة للم�صاريع اجلديدة مبا فيها • 

م�صاريع ال�رصاكة ل�صعوبة تنفيذها وت�صويقها ورمبا عدم جاهزيتها من حيث 
الطرح.

100 مليون من النفقات الراأ�صمالية املخ�ص�صة للم�صاريع قيد التنفيذ والبالغة • 

)800( مليون والتي ميكن تاأجيلها مبا فيها تخفي�س خم�ص�صات دعم البلديات. 

يف املقابل فاإّن احليز املايل الذي �صيتم اإيجاده ل بد من تخ�صي�صه بفاعلية وكفاءة 
لتغطية النفقات يف جمالت �رصورية من الناحية الجتماعية، وكذلك لتغطية الق�صور 
عليها  الأزمة  اأثر  حدة  من  للتخفيف  القطاعات  م�صتوى  على  النفقات  بع�س  يف 

وانعا�صها، ومنها:

اإعادة ترتيب اأولويات موازنة العام 2020 بتخ�صي�س مبلغ 500 مليون دينار • 
كمبلغ اويل للنفقات الطارئة يتم مراجعته مع ا�صتمرار تطور الأزمة، بحيث 

يغطي هذا املخ�ص�س:

العالجية •  والنفقات  ال�صحية  والتدابري  الإج��راءات  عن  الناجتة  النفقات 
والت�صخي�صية املتعلقة بانت�صار الفايرو�س.

الفقرية •  ال�رص  لإغاثة  الوطنية  املعونة  ل�صندوق  املخ�ص�صة  النفقات  تعزيز 
واملحتاجة وتو�صيع مظلتها وادراج عمال املياومة املت�رصرين ب�صبب توقف 
وقوعهم  من  خوفا  الدخل  وحمدودي  املعر�صة  الفئات  وكذلك  اأعمالهم. 
�صمن دائرة الفقر. المر الذي قد يعالج العاملني يف القطاع الر�صمي ويعمل 
الجتماعي  ال�صمان  مظلة  حتت  م�صتقبال  اخ�صاعهم  مقابل  تغطيتهم  على 

وبالتايل تقليل حجم القطاع غري الر�صمي والعمالة غري الر�صمية. 

مثل •  احلكومة  يف  القرا�صية  لل�صناديق  املخ�ص�صة  املبالغ  يف  النظر  اإعادة 
�صندوق التنمية والت�صغيل و�صندوق الإقرا�س الزراعي و�صندوق الت�صغيل 
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والتدريب املهني والتقني و�صندوق توفري الربيد، واإعادة توجيهها ب�صكل 
مبا�رص نحو امل�صاريع ال�صغرية واملاكروية املتعرثة ب�صبب الأزمة.

الجتماعي •  ال�صمان  موؤ�ص�صة  خالل  من  البطالة  تاأمينات  �صندوق  تفعيل 
اإ�صافة الى تفعيل برنامج دعم الدخل التكميلي يف �صندوق املعونة الوطنية. 
بالذات  الأعمال  مل�صاعدة   )Labor Subsidy( العمال  دعم  �صيا�صة  وخلق 

ال�صغرية واملتو�صطة التي تعرثت ب�صبب الأزمة. 

تغري الأولويات القطاعية: حيث من الوا�صح - وكما ذكر �صابقا- اإّن بع�س • 
القطاعات لن تكون منتجة لفرتة طويلة، مع اأّنها تعترب قطاعات ذات اأولوية، 
مثل ال�صياحة. وعليه يجب اإعادة التفكري بالقطاعات ذات الأولوية ودعم 
هذه القطاعات حلني و�صوح الروؤية امل�صتقبلية. حيث ميكن اأن يت�صمن هذا 

مراجعة بع�س التفاقيات التجارية. 

اإعادة النظر يف �رصيبة اأرباح ال�صادرات واملفرو�صة على القطاعات الت�صديرية • 
واإيجاد اآلية منا�صبة لها اأكرث ح�صافة، بهدف اإعادة ت�صجيع القطاعات على 
الت�صدير وتعزيز تناف�صيتها من خالل خف�س الكلف املختلفة وال�صتفادة من 

فر�س الت�صدير ب�صبب الفجوة يف بع�س الأ�صواق والتي اوجدتها الأزمة.

املنتجات •  من  وال�صتفادة  القطاع  اإنعا�س  بهدف  الزراعي  القطاع  دعم 
الزراعية لل�صوق املحلي يف ظل �صعوبة ال�صترياد والت�صدير، بالإ�صافة اإلى 
انتاجهم  للمواطنني من خالل  الغذائية  ال�صلة  تاأمني  املزارعني من  م�صاعدة 

احليواين والزراعي. 

اإعادة النظر باملخ�ص�صات املدرجة مل�صاريع املجال�س املحلية والبلدية، حيث • 
يجب العمل على توجيه هذه املخ�ص�صات اإلى احلاجات الآنية: مثل تقدمي 
الوطنية.  املبا�رص من خالل برامج �صندوق املعونة  الدعم الجتماعي املايل 
بهذه اخلطوة يتم التن�صيق والعمل بني احلكومة املركزية والالمركزية. او اإذا 
اأمكن يتم حتويل املخ�ص�صات املالية للمجال�س املحلية والبلدية لرفد املوازنة 
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العامة خلدمة الحتياجات الناجتة عن الأزمة.

من •  له  اخلادمة  التحتية  البنية  جاهزية  ورفع  اللكرتوين  الدفع  نظام  تعزيز 
اأثر مبا�رص يف كفاءة حت�صيل  خالل توفري املخ�ص�صات الالزمة له، ملا له من 

الإيرادات ال�رصيبية و�رصعتها.

اإعادة النظر يف الية بناء املوازنة من خالل جتفيف م�صادر الهدر فيها خ�صو�صا • 
املتعلقة بالنفقات الت�صغيلية وغري ال�رصورية.

لإدامة عجلة •  الالزمة  ال�صيولة  من  املزيد  توفري  املركزي يف  البنك  ا�صتمرار 
الإنتاج لل�رصكات ال�صغرية واملتو�صطة والكبرية منها، من خالل ال�صتمرار 
يف تخفي�س ا�صعار الفائدة او مفا�صلتها من قطاع الى اخر ح�صب احلاجة 

والهمية واإ�صدار ال�صندات الالزمة للتمويل.

اإّن الأزمات يف حالتها الطبيعية توؤخر بع�س الإ�صالحات ال�صعبة واملن�صودة التي 
ت�صكل حمفزاً  بع�س احلالت  لكنها يف  بعيد،  اأمد  منذ  بالعمل عليها  تقوم احلكومة 
لالإ�صالح ال�رصيع، وبالذات لالأنظمة املالية التي ك�صفت الأزمة م�صتويات ق�صورها.

ملحق رقم )1(

الإجراءات املتخذة من قبل احلكومة يف جمال ال�صيا�صتني املالية والنقدية.
ال�صيا�صة النقدية: 

وال�رصكات •  لالأفراد  الئتمانية  الت�صهيالت  اأق�صاط  بتاأجيل  للبنوك  ال�صماح 
واإعادة جدولة الديون.

تخفي�س اأ�صعار الفائدة مبا جمموعه )1.5%( خالل �صهر اذار.• 

�صخ �صيولة اإ�صافية للبنوك مبيلغ 1050 مليون دينار.• 
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القطاعات •  ودعم  لتمويل  املركزي  البنك  متويل  برنامج  كلف  تخفي�س 
القت�صادية.

تخفي�س عمولت �صمان القرو�س وزيادة تغطية برنامج �صمان املبيعات • 
املحلية وال�صادرات.

تاأجيل الأق�صاط والفوائد امل�صتحقة على موؤ�ص�صة الإقرا�س الزراعي.• 

الإجراءات اخلا�صة بال�صيكات وت�صويتها.• 
ال�صيا�صة املالية

مع •  اجلديد  املايل  الإ�صالح  برنامج  على  الدويل  �صندوق  موافقة  ت�رصيع 
الأردن وملدة 4 �صنوات.

تاأجيل ا�صتحقاق �رصيبة املبيعات حلني القب�س ولي�س عند البيع.• 

اجلمركية •  ال�رصيبة  من   %30 دفع  الذهبية  القوائم  على  لل�رصكات  ال�صماح 
وتاأجيل الباقي لحقا دون تعهد بنكي.

ت�صهيل الإجراءات الرقابية لدخول الب�صائع.• 

التفاق مع �رصكة احلاويات يف العقبة مبا يخ�س ت�صهيل ر�صوم مدة ال�صماح • 
لت�صبح 14 يوم بدل من 7 اأيام وكذلك ر�صوم التربيد.

 تاأجيل ر�صوم عوائد التنظيم املفرو�صة على قطاع الأرا�صي حلني بيع امل�صاريع • 
او اقامتها بدون فوائد، وال�صماح مبعامالت الفراز بني الورثة وال�رصكاء يف 

نف�س القطاع مع تاأجيل دفع الفوائد حلني نقلها الى املالكني.

تاأجيل �رصف بدل العمل الإ�صايف واية مكافاآت وبدل القتناء والتنقالت • 
ل�صهر ني�صان 2020. 
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تداعيات  اأن  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�صرتاتيجية  القراءات  خمتلف  جتمع   
وتاأثريات جائحة »كورونا امل�صتجد« �صتوؤثر على خمتلف جمالت احلياة. واأّنه وبالقدر 
العامل، وعلى  ال�صحية يف جميع دول  النظم  الراهن على  الوقت  توؤثر فيه يف  الذي 
خمتلف القطاعات القت�صادية والعاملني فيها، فاإنها �صوف تقوم على تغيري منظومة 
اخلرباء  بع�س  يذهب  بل  والقت�صادية،  الإن�صانية  م�صامينها  بكل  الدولية،  العالقات 

ال�صرتاتيجيني اإلى اأن النموذج )Paradigm( للعامل �صوف يتغري.

ولعل حالة الرتاجع القت�صادي الكبري - الذي تواجهه كافة القت�صادات العاملية 
مبختلف اأنواعها- تطفو على �صطح غالبية النقا�صات اليوم، اإذ توؤكد خمتلف التوقعات 
العاملية، التي جتريها املوؤ�ص�صات القت�صادية واملالية الدولية اإلى جانب مراكز البحوث 
الدولية، اأن القت�صاد العاملي والقت�صادات الوطنية �صتعاين من حالة ك�صاد مل ي�صهده 
القرن  من  الع�رصينات  عقد  نهاية  يف  العامل  �رصب  الذي  الكبري  الك�صاد  منذ  العامل 

املا�صي.

اأ�صواق العمل العاملية يف ظل »كورونا«

مبختلف  العمل  اأ�صواق  على  ال�صعبة  بظاللها  العاملية  القت�صادية  الأزمة  تلقي   
الدولية  العمل  منظمة  توقعات  يتمثل يف  الرئي�س  اخلطر  ولعل  ومكوناتها.  اأبعادها 
بفقدان  توقعات  �صبقها  بدوام كامل،  مليون وظيفة   195 يقارب  ما  العامل  بخ�صارة 

سياسات العمل ما بعد كورونا 5
اأحمد عو�ص
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الفقرية  الدول  اأن  تفيد  الدولية  املوؤ�رصات  للتزايد.1 وكل  مر�صحة  مليون وظيفة   25

باآثار  القوية  القت�صادات  من  اأكرث  تتاأثر  �صوف  ال�صعيفة(  )القت�صادات  واملتو�صطة 
الأزمة، وتوؤكد املنظمة ذاتها اأن العاملني الفقراء �صوف يتاأثرون اأكرث من غريهم من 

العاملني جراء هذه الأزمة.

 اأما بخ�صو�س الدول العربية، فتتوقع جلنة الأمم املتحدة القت�صادية والجتماعية 
لغرب اآ�صيا )ا�صكوا( اأن �صبعة ماليني وظيفة �صيتم خ�صارتها جراء تداعيات انت�صار وباء 
تبعا للمعطيات  بناوؤها  التوقعات مت  »كورونا امل�صتجد«.وباملجمل فاإن خمتلف هذه 
التي توفرت عند اإعدادها، التي ميكن اأن تتغري يف اأي وقت. واملنطقة العربية تعاين 
- يف الواقع- من معدلت بطالة مرتفعة جدا هي الأعلى بني اأقاليم العامل، بح�صب 

منظمة العمل الدولية.

 ،%19.0 بلغت  الأردن، حيث  عالية جدا يف  البطالة  معدلت  تعد  ولالأ�صف 
يف نهاية عام 2019 بح�صب موؤ�رصات دائرة الح�صاءات العامة2، اإلى جانب معدل 
منخف�س جدا ملعدلت امل�صاركة القت�صادية املنقحة )قوة العمل من�صوبة الى جمموع 

ال�صكان(، حيث بلغت يف نهاية عام 23.4 باملائة.3

اأن  املتوقع  التحديات  املقت�صب ل�صتعرا�س  التقرير  ياأتي هذا  ال�صياق  ويف هذا 
امل�صتجد«،  وباء »كورونا  انت�صار  تداعيات  الأردن جراء  العمل يف  �صوق  يواجهها 
وال�صيا�صات التي ميكن تطويرها وتنفيذها لتجاوز تداعيات هذه اجلائحة املتوقع اأن 

ت�صتمر ل�صنوات غري قليلة.

فو�ص�س، م. )8 اأبريل 2020(. تتوقع وكالة العمل التابعة لالأمم املتحدة خ�صارة 195 مليون وظيفة ب�صبب   1
كورونا19-. الرابط:

https://newseu.cgtn.com/news/2020�04�08/UN�labor�agency�predicts�loss�of�195�million�jobs�due�to�COVID�19�Pv�
jPnmE3rG/index.html

2  دائرة الإح�صاءات العامة، تقرير البطالة للربع الرابع 2019، اآذار 2020.
3  املرجع ال�صابق.

https://newseu.cgtn.com/news/2020-04-08/UN-labor-agency-predicts-loss-of-195-million-jobs-due-to-COV
https://newseu.cgtn.com/news/2020-04-08/UN-labor-agency-predicts-loss-of-195-million-jobs-due-to-COV
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معدلت بطالة غري م�صبوق

وال�صنوات  اجلاري   2020 عام  الردين خالل  القت�صاد  ي�صهد  اأن  املتوقع  من   
القليلة القادمة موجة من الركود القت�صادي، ل بل ت�صري توقعات البنك الدويل اأنه 
 - يعاين  الأردين  القت�صاد  كان  وقد  باملائة4.   3.4 بحوايل  يقدر  �صالبا  منوا  �صواجه 
على مدار ال�صنوات املا�صية- من معدلت منو بطيئة تقارب 2.0 باملائة.5 اأمام حالة 
اأن ي�صهدها الأردن ف�صوف ترتفع  املتوقع  بال�صالب(  النكما�س القت�صادي )النمو 
معدلت البطالة الى م�صتويات غري م�صبوقة )م�صتويات مل ي�صهدها الأردن من قبل(، 
ما �صيرتتب عليه حتديات اجتماعية غري م�صبوقة، الأمر الذي �صيهدد ال�صلم املجتمعي. 

الأكرث  القت�صادية  القطاعات  يف  املرتفعة  البطالة  معدلت  ترتكز  اأن  ويتوقع 
مبختلف  ومطاعم  فنادق  من  مكوناته  مبختلف  ال�صياحة؛  قطاع  مثل  ت�رصرا، 
األف عامل وعاملة،   20 يقارب  مبا  الفنادق  العاملني يف  اأعداد  يقدر  اإذ  م�صتوياتها، 
اإلى جانب ما يقارب 135 األف عامل وعاملة يف املطاعم.6 ويف الوقت الذي ميكن 
يعتمد على  اأ�صهر، لأن جانبًا من عملها  التدريجي خالل  بالعمل  املطاعم  تعود  اأن 
اإذ  مواٍز،  ب�صكل  العمل  اإلى  الفنادق  تعود  اأن  املتوقع  من غري  فمن  املحلي،  الطلب 
تعتمد ب�صكل كبري جدا على ال�صياحة اخلارجية، ومن غري املتوقع اأن تعود ال�صياحة 
اخلارجية اإلى �صابق عهدها ل�صنوات لأ�صباب عديدة، منها ا�صتمرار اخلوف من اإعادة 
اأن  جانب  اإلى  ال�صياحة،  لغايات  اخلارجي  بال�صفر  يرغبون  من  لدى  الوباء  انت�صار 
حالة النكما�س القت�صادي الذي �صي�صهده العامل �صتوؤدي الى تراجع القدرات املالية 

للطبقات الو�صطى فاأعلى يف خمتلف اأنحاء العامل.

وبالتايل فاإن الآلف من العاملني يف قطاعات الفنادق واملطاعم - الذي انتع�س 
خالل ال�صنوات القليلة املا�صية- �صيفقدون وظائفهم. واإلى جانب هذين القطاعني 

4  بيرب�س، �س. )اأبريل 2020(. البنك الدويل: تاأثري �صلبي لأزمة “كورونا” على اآفاق النمو يف الأردن. الرابط:
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83�%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%
D9%84%D9%8A�%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1�%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A�
%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9�%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

5  وزارة املالية، الن�رصة املالية ال�صهرية، الأردن، �صباط 2020.
6  دائرة الإح�صاءات العامة، التعداد العام للمن�صاآت القت�صادية لعام 2018.
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والنقل  اجلوي  النقل  قطاعات  اأهمها  لعل  بها  املرتبطة  القطاعات  ع�رصات  هنالك 
بالتايل  ب�صكل كبري،  يتعطل  �صوف  ال�صياحي وغريها، وجمملها  والإر�صاد  ال�صياحي 

فاإن األف العاملني فيها �صيفقدون وظائفهم اأي�صا.

والى جانب ذلك، هنالك العديد من القطاعات القت�صادية غري احليوية توقفت 
اأعمالها، خالل فرتة تطبيق حظر التجوال ال�صامل واجلزئي، بع�صها �رصعان ما �صيعود 
وال�صغرية  املتو�صطة  وامل�صاغل  امل�صانع  مثل  اجلزئية،  اأو  الكلية  بطاقتها  العمل  اإلى 
و�صالونات  اخلا�صة،  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  ال�صخ�صية  اخلدمات  وموؤ�ص�صات 
التي تعمل  ال�صغرية، وخمتلف املحالت وامل�صاغل  الداخلي  النقل  التجميل وو�صائل 
اإلى ذلك ع�رصات الأن�صطة القت�صادية  يف جمال احلدادة والنجارة وغريها. ي�صاف 
غري املنظمة، التي يعمل فيها مئات الف العمال والعامالت ب�صكل مو�صمي اأو يومي 
قطاع  اأو  الن�صاءات  قطاع  �صواء يف  �صغرية،  مقاولت  �صكل  على  اأو  ا�صبوعي  اأو 

الزراعة وغريها.

 خال�صة الأمر اأن كافة القطاعات القت�صادية �صوف تتاأثر �صلبا نتيجة لتداعيات 
اأعاله  اأ�رصنا  كما  فبع�صها  خمتلفة،  وملديات  خمتلفة  بدرجات  امل�صتجد،  وباء كورونا 
�صيعاين ملدد زمنية طويلة، وبع�صها �صيعاين ملدد زمنية ق�صرية واأخرى متو�صطة. اإّل اأن 
جممع هذه القطاعات �صوف تتاأثر بطريقة اأو اأخرى، اإّما نتيجة توقف غالبية الأن�صطة 
الوطني.  القت�صاد  �صي�صهده  الذي  القت�صادي  الرتاجع  حالة  من  واإّما  القت�صادية، 
وبالتايل خ�رصان املزيد من الوظائف. واإذا ما اأ�صفنا الى ذلك كّله، اأعداد الداخلني 
اجلدد اإلى �صوق العمل من خريجي النظام التعليمي، والذي تقارب اأعدادهم 100 

األف �صنويا، فاإن معدلت البطالة �صوف تقفز اإلى م�صتويات عالية جدا. 

ي�صاف اإلى ذلك اأن حالة الركود القت�صادي الذي يتوقع اأن تعاين منه العديد من 
دول اخلليج العربي خالل ال�صنوات القليلة القادمة، والناجمة عن النخفا�س الكبري يف 
اأ�صعار النفط يف ال�صوق العاملي مب�صتويات اأقل من الفر�صيات التي بنيت عليها موازناتها 
العامة من جانب، وب�صبب تداعيات الوباء من جانب اآخر، ما �صيوؤدي الى ال�صتغناء عن 

مئات الآلف من العاملني يف هذه الدول، ومن بينهم اأردنيني بطبيعة احلال. 
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اختاللت �صوق العمل:

اأظهر وباء كورونا امل�صتجد وجود اختاللت عميقة يعاين منها �صوق العمل يف 
الأردن، ميكن عر�س اأهمها ب�صكل مقت�صب كما يلي:

العمالة غري املنظمة: ما يقارب ن�صف القوى العاملة يف الأردن ل تتمتع باأي   .1

�صكل من اأ�صكال احلماية الجتماعية، ويطلق عليهم »العاملون ب�صكل غري 
منظم«، وهم العاملون الذين ل يتمتعون باأي �صكل من اأ�صكال احلمايات 
ال�صمان  بخا�صة  الأردنية،  الت�رصيعات  يف  عليها  املن�صو�س  الجتماعية 
الإح�صاءات  دائرة  لدى  املتوفرة  التقديرات  اأحدث  ووفق  الجتماعي، 
وعاملة  عامل  مليون   1.25 بواقع   %48 ن�صبتهم  تبلغ   ،2019 للعام  العامة 
قطاع  بخا�صة  القت�صادية  القطاعات  غالبية  يف  ينت�رصون  وهم  تقريبا. 
واملحالت  الزراعة  وقطاع  وفروعه،  اأحجامه  مبختلف  والبناء  الن�صاءات 
واملتو�صطة  ال�صغرية  والنقل  الركوب  �صيارات  و�صائقو  ال�صغرية  التجارية 
وغريها(  والبكبات  الكو�صرت  وبا�صات  وال�رصفي�س  الأ�صفر  )التك�صي  مثل 
واملطاعم مبختلف م�صتوياتها و�صالونات التجميل وحمالت �صيانة ال�صيارات 
واأعمال ال�صكرتارية واملدار�س اخلا�صة واحل�صانات وجميع عمال املياومة 
وغريها من قطاعات الأعمال ال�صغرية واملتناهية ال�صغر. واأمام هذه الأعداد 
الكبرية من العاملني، وجدنا اأنف�صنا يف الأردن غري قادرين على تقدم الدعم 
دوامة  يف  احلكومة  ودخلت  لهم،  احلمايات  اأ�صكال  وخمتلف  وامل�صاعدة 

الجتهادات لكيفية م�صاعدتهم.

اأزمة  القرار:  اتخاذ  احلوار الجتماعي يف عمليات  اأطراف  اإ�رصاك  �صعف   .2

وباء كورونا امل�صتجد اأظهرت اختالل اآخر يف �صوق العمل، متثل يف �صعف 
ا�رصاك جميع اأطراف احلوار الجتماعي يف عمليات اتخاذ القرار، وبالتايل 
بني  اجتماعية(  )ت�صويات  على  تقوم  التي  التوازنية،  ال�صيا�صات  غياب 
اأ�صحاب العمال والعمال واملجتمع املدين، وعلى وجه اخل�صو�س، �صعف 
القرارات  اتخاذ  عملية  يف  العمالية  النقابية  للمنظمات  الفعالة  امل�صاركة 
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ملواجهة التحديات الجتماعية والقت�صادية كنتيجة لتداعيات وباء كورونا 
امل�صتجد، حيث احل�صور الكثيف للقطاع اخلا�س بغرف ال�صناعة والتجارة 
على  وا�صحة  ب�صماتهم  وكانت  املختلفة،  الأعمال  رجال  وجمعيات 
العاملني  حقوق  بني  التوازن  عنها  غاب  التي  احلكومية  القرارات  مالمح 
امل�صائل  يف  -بخا�صة  القرار  اتخاذ  عمليات  ولأن  الأعمال.  واأ�صحاب 
القت�صادية والجتماعية - تقوم على عالقات القوة بني مكونات املجتمع 
الأ�صا�صية، فقد انتق�صت هذه القرارات من حقوق العاملني ب�صكل كبري عرب 
تخفي�س الأجور ب�صكل عام يف القطاع اخلا�س مبا يقارب 30 باملائة، وعرب 
النت�صار الوا�صع حلجم النتهاكات العمالية التي �صملت خمتلف القطاعات 
احلمايات  حت�صني  من  العمالية  النقابات  ت�صتطيع  اأن  دون  القت�صادية، 
للعاملني والعامالت يف هذه القرارات، التي مل تتمكن اأي�صا من و�صع حد 
لت�صاع رقعة هذه النتهاكات، وبدا �صوق العمل خال من اأي تاأثري ملمو�س 

للنقابات العمالية يف هذين املجالني. 

�صيا�صات العمل ملا بعد كورونا:

»كورونا  وباء  انتهاء  بعد  ملا  العمل  �صيا�صات  جمال  يف  التفكري  عملية  تتطلب 
امل�صتجد«، النظر يف ال�صيا�صات على اأكرث من م�صتوى، فمن جانب مطلوب العمل 
على تطبيق �صيا�صات عمل ق�صرية املدى ت�صاهم يف �صفاء �صوق العمل من الأمرا�س 
والعمل على  امل�صتجد« خلفه  وباء »كورونا  �صيخلفها  التي  العميقة(  )الختاللت 
البطالة،  معدلت  ا�صتمرار  اأمد  من طول  للحد  �صيا�صات عمل  تطبيق  ثم  جتاوزها، 
اإلى جانب اإ�صالح الختاللت التي برزت واأدت الى تعميق اأثر التداعيات بخا�صة 

الجتماعية.

 وملواجهة التحدي الأ�صا�صي املتمثل يف البطالة املرتفعة، يتطلب العمل على اأكرث 
من م�صار كما يلي:

املحافظة على بقاء اأكرب قدر ممكن من من�صاآت الأعمال يف القطاع اخلا�س • 
القائمة ودعم ا�صتمراريتها، واحلفاظ على اأكرب قدر ممكن من العاملني فيها، 
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التي  الأعمال  ملن�صاآت  املايل  للدعم  احلكومة  تقدمي  خالل  من  هذا  ويتم 
اأن ي�صمل هذا الدعم، م�صاعدات مالية  ت�رصرت جراء هذه اجلائحة، على 
قرو�س  توفري  جانب  اإلى  فيها،  العاملني  اأجور  دفع  من  لتمكينها  مبا�رصة 
بت�صهيالت ملمو�صة، من حيث اأ�صعار فائدة قريبة من ال�صفر ومدد ت�صديدها 
مع فرتات �صماح، لتمكينها من ال�صتمرار يف اأعمالها. وميكن اأن يتم ذلك 
من  ال�صناديق  لهذه  خم�ص�صات  وتوفري  طوارئ  �صناديق  ان�صاء  خالل  من 
الراأ�صمايل  النفاق  بع�س  الديون اخلارجية، ووقف  فوائد  خالل عدم دفع 
غري ال�رصوري، اإلى جانب ال�صتفادة من برامج امل�صاعدات ال�صخمة، التي 
توفرها املوؤ�ص�صات املالية الدولية، بالإ�صافة الى توفري من بع�س بنود املوازنة 

الأخرى.

خارجية •  م�صاعدات  احل�صول  خالل  من  العام  النفاق  زيادة  على  العمل 
القطاع  اإلى  املالية  التزاماتها  بت�صديد  احلكومة  وقيام  اأنواعها،  مبختلف 

اخلا�س ليتمكن من ال�صتمرار يف اأعماله والتو�صع فيها.

التو�صع، •  على  الت�صغيل  الكثيفة  القت�صادية  القطاعات  ت�صجيع  على  العمل 
وخا�صة ال�صناعية منها، وتقدمي الت�صهيالت الالزمة لها ل�صمان توليد املزيد 

من الوظائف.

تطوير حزم دعم وحتفيز متو�صطة وطويلة املدى ملختلف القطاعات تهدف • 
اإلى دفع عجلة النمو القت�صادي لأق�صى قدر ممكن ملواجهة حالة الركود/ 
النكما�س القت�صادي املتوقعة، للحفاظ على العاملني لديها وت�صغيل املزيد 

من طالبي الوظائف من الداخلني اجلدد الى �صوق العمل.

لكافة •  ودائم  ملمو�س  ب�صكل  الجتماعي  ال�صمان  ا�صرتاكات  تخفي�س 
القطاعات القت�صادية مع احلفاظ على خمتلف احلمايات الجتماعية املعمول 
بها، حيث اأنه ووفقا ملختلف التقييمات املحلية والدولية تعد مرتفعة جدا، 

وت�صكل عبئا على القت�صاد، وت�صاهم يف عدم خلق فر�س عمل جديدة.
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تخفي�س ال�رصيبة العامة للمبيعات على قطاعات كبرية من ال�صلع واخلدمات، • 
املختلفة  القت�صادية  القطاعات  �صيدفع  ما  الكلي،  املحلي  الطلب  لت�صجيع 

على التو�صع، وبالتايل املزيد من خلق املزيد يف الوظائف.

عدم •  بهدف  العربي  اخلليج  دول  حكومات  مع  الر�صمية  اجلهود  تكثيف 
العامة،  القطاعات  يف  العاملني  من  فيها  الأردنيني  العاملني  عن  ال�صتغناء 
العاملني  عن  ال�صتغناء  لعدم  فيها  اخلا�صة  القطاعات  بت�صجيع  ومطالبتها 

الأردنيني.

فل�صفة •  على  الرتكيز  باجتاه  التعليم  ب�صيا�صات  جوهري  ب�صكل  النظر  اإعادة 
واملهني  املتو�صط  التعليم  يف  التو�صع  يتطلب  وهذا  العمل،  لأجل  التعليم 
الى  اجلامعي،  التعليم  يف  للتو�صع  حمددات  وو�صع  كبري،  ب�صكل  والتقني 
من  املتدربني  لتمكني  والتدريبية  التعليمية  الربامج  حمتويات  تطوير  جانب 
بالتن�صيق  املوجودة،  القت�صادية  القطاعات  يف  بالعمل  ال�رصيع  اللتحاق 

الكامل مع القطاع اخلا�س امل�صغل الأ�صا�صي لهذه العمالة.

اأما ملواجهة الختالل الأ�صا�صي الثاين املتمثل يف ات�صاع رقعة العمالة غري املنظمة، 
فُيقرتح العمل على ما يلي:

اإطار •  يف  املحمية  غري  العمالة  من  كبري  ب�صكل  التقليل  على  العمل  �رصورة 
منظومة ال�صمان الجتماعي يف الأردن خالل فرتة زمنية متو�صطة املدى.

�رصورة اإجراء تعديالت على قانون ال�صمان الجتماعي، بحيث يتم تخفي�س • 
قيمة ا�صرتاكات ال�صمان الجتماعي، ما �صيوؤدي اإلى تقليل عمليات التهرب 
التاأميني من قبل القطاع اخلا�س، وتقليل العمالة غري امل�صجلة يف ال�صمان 

الجتماعي.

�رصورة اإجراء تعديالت على قانون ال�صمان الجتماعي، بحيث يتم تغيري • 
منوذج ال�صرتاك الختياري املرتفع الكلفة، والذي ي�صل الى )17.5( باملائة 



�أحمد عو�ض

�سيا�سات �لعمل ما بعد كورونا

مركز الدراسات االستراتيجية187

اأنف�صهم،  للعاملني مع  املتاح حاليا  الوحيد  اأجورهم، وهو اخليار  قيمة  من 
والعاملني باملياومة باأي �صكل كان، على اأن تكون قيمة ال�صرتاك منخف�صة، 

وعلى اأن يكون ال�صرتاك اإلزاميا.

 وعلى �صعيد احلوار الجتماعي يف عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة ب�صوق • 
العمل، ُيقرتح العمل على ما يلي:

اتخاذ •  واأهميتها يف عمليات  الجتماعي  احلوار  ملوؤ�ص�صات  العتبار  اإعادة 
القرار: مثل املجل�س القت�صادي والجتماعي واللجنة الثالثية التي ت�صكل 

وفق قانون العمل.

اإعادة النظر بالن�صو�س القانونية يف قانون العمل باجتاه متكني كافة العاملني • 
املعايري  وفق  النقابية  منظماتهم  ت�صكيل  من  اخلا�س  القطاع  الأردن يف  يف 

الدولية للعمل ووفق املمار�صات الف�صلى املتبعة يف العامل.

العمل عن بعد: 

برزت خالل تطبيق �صيا�صة حظر التجوال اجلزئي وال�صامل التي مت تطبيقها يف 
الأردن، فر�س كبرية جدا للعمل عن بعد يف العديد من القطاعات القت�صادية وللعديد 
من املهن، لي�س فقط يف تاأدية املهام الأ�صا�صية للعمل، بل يف جمال عقد الجتماعات 
اأي�صا، الأمر الذي من �صاأنه زيادة فاعلية العمل بع�رصات القطاعات القت�صادية. لذلك 
تربز اأولوية ت�صجيع من�صاآت الأعمال ومتكينها وتعزيز قدراتها لتو�صيع نطاقات العمل 
عن بعد، ما من �صاأنه تقليل النفقات يف العديد من القطاعات القت�صادية، وحت�صني 
�صواء  التنقل  ت�صتهلك يف  �صاعات عمل كبرية كانت  توفري  الوقت من خالل  اإدارة 

داخل الأردن اأو خارجه.
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واملالية  والقت�صادية  واخلارجية  الداخلية  ال�صيا�صات  كورونا  وباء  اآثار  تتجاوز 
يف  املهمة  القطاعات  اأبرز  اأحد  ولعّل  البالد،  يف  العامة  ال�صيا�صات  اأغلب  لت�صيب 
مرحلة كورونا هو القطاع ال�صحي، اإذ كان اأبناوؤه مبثابة القادة واجلنود يف ال�صفوف 
الأمامية يف مواجهة هذا الفريو�س. ويف الأردن كان الوباء مبثابة اختبار كبري للقطاع 
اأهمية  ظهرت  نف�صه  الوقت  ويف  الأردنية،  والإداري��ة  الطبية  والكفاءات  ال�صحي 
ال�صيا�صات ال�صحية وتطويرها وال�صتفادة من درو�س املرحلة احلالية، وهو املو�صوع 
الذي تتناوله ورقة كل من د. رائدة القطب ود. مو�صى العجلوين ود. حممد اأبو فرج 

بعنوان »النظام ال�صحي فيما بعد كورنا«.

ومن القطاعات الأخرى املهمة قطاع الإعالم و�صيا�صاته، بخا�صة اأّن مو�صوع 
الر�صالة الإعالمية كان اأحد عوامل النجاح والف�صل عامليًا وعربيًا وحمليًا يف التعاطي 
مع كورونا، ويف هذا ال�صدد تر�صدت وزيرة الإعالم ال�صابقة، جمانة غنيمات يف 
ورقتها »البيئة الإعالمية يف ظل جائحة كورونا«، وتقدم تو�صياتها للمرحلة القادمة.

 كما ير�صد اأ.د ح�صني حمادين، عميد كلية العلوم الجتماعية يف جامعة موؤتة، يف 
ورقته جملة من التحولت ال�صو�صيوثقافية التي رافقت املرحلة الأولى من كورونا، 

وانعكا�صاتها على املدى البعيد.

الفصل الرابع
السياسات الصحية واإلعالمية 

والتحوالت المجتمعية 
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مقدمة

 يعد فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد - 19( جائحة عاملية وانت�رص يف مدة ق�صرية 
املر�صى  الكثريين وتركت مئات الآلف من  اأ�صهر واأودت بحياة  العدة  تتجاوز  مل 
واطاحت بالنظم ال�صحية يف العديد من الدول املتقدمة وغري املتقدمة على حد �صواء.

مل يكن الأردن يف معزل عن هذه الأحداث حيث �صجلت اأول حالة بفايرو�س 
2020، ثم بداأت احلالت بالنت�صار تدريجيًا  اآذار  اأوائل �صهر  كورونا امل�صتجد يف 
وكانت جميع احلالت امل�صجلة لأ�صخا�س قادمني من دول موبوءة اأو من خمالطني 
لهوؤلء ال�صخا�س. على الرغم من قدرة الفريو�س على النت�صار ال�رصيع اإل اأن قرارات 
احلكومة الأردنية ا�صتطاعت اأن حتتوي انت�صار املر�س ب�رصعة اأكرب حيث فّعلت قانون 
الجتماعي  التباعد  �صيا�صات  وطبقت  ال�صامية  امللكية  الإرادة  �صدور  بعد  الدفاع 
على  اللزامي  احلجر  وطبقت  احلدودية  املعابر  اململكة  واأغلقت  التجوال،  وحظر 
2020، متبعة بذلك تو�صيات  اأذار   17 جميع القادمني من دول موبوءة لغاية م�صاء 
اإلى ت�صخي�س ال�صابات وعزلهم يف م�صت�صفيات  منظمة ال�صحة العاملية، بالإ�صافة 

خم�ص�صة لذلك، ور�صد املخالطني مبكرا واحلجر عليهم. 

كما عملت احلكومة - ومن خالل قنواتها العالمية الر�صمية وغري الر�صمية- 
على ن�رص الوعي ال�صحي بني املواطنني والت�صديد على اأهمية تطبيق اإجراءات الوقاية 
ال�صخ�صية واللتزام يف املنزل واإلزام املوؤ�ص�صات على تطبيق املعايري التي تعنى ب�صالمة 

العاملني واملراجعني. 

النظام الصحي فيما بعد كورونا؟ 1
اأ.د رائدة القطب، د. مو�صى العجلوين، د. حممد اأبو فرج
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ا�صابة اعداد كبرية خالل فرتة  ال�صارمة منع  الهدف من هذه الجراءات  كان 
النظام  قدرة  لزيادة  متهيداً  احلالت(  ت�صجيل  �رصعة  على  )ال�صيطرة  ق�صرية  زمنية 
ال�صحي على ا�صتيعاب العداد املتزايدة املفرت�صة للم�صابني وتقدمي الرعاية ال�صحية 
املثلى للم�صابني واملر�صى الخرين خ�صو�صا لال�صابات احلادة التي ت�صتدعي دخول 

وحدة العناية املركزة.

ات�صمت اإدارة النظام ال�صحي خالل هذه الأزمة بتوحيد جهود مقدمي اخلدمات 
واجلامعات  امللكية  الطبية  واخلدمات  ال�صحة  وزراة  وت�صمل:  اململكة  يف  ال�صحية 
ومتت  واحده.  قيادة  حتت  من�صقا  الأزمة  بداية  منذ  العمل  كان  اخلا�س.  والقطاع 
واأخ�صائي  واملمر�صني  كالطباء  للتعاون  العاملة  ال�صحية  القوى  اأداء  تنظيم  عملية 
ال�صحة العامة والوبائيات اأو العاملني يف املختربات اأو اخلدمات الطبية امل�صاندة يف 

امل�صت�صفيات ويف غرف العناية املركزه وحتى العاملني يف الدفاع املدين. 

هذه  من  يتجزاأ  ل  جزءا  الطبية  وامل�صتلزمات  الدوائية  ال�صناعات  قطاع  كان 
بكميات  موؤقتًا(  ُاعتِمَد  )الذي  العالج  لتقدمي  التكاثف  يف  ياأُل جهداً  فلم  املنظومة 
كافية وقام هذا القطاع بتاأمني امل�صتلزمات الطبية الالزمة للوقاية على مدار ال�صاعة 
يف  احلكومة  ت�صاعد  مبالغ  لتقدمي  الالزمة،  املالية  التربعات  ال�صعب  تقدمي  عن  عدا 
تغطية التكلفة املتزايدة للت�صدي لنت�صار الوباء وعالج احلالت باأ�رصع وقت بفعالية 

اأكرب. 

احلالت  لكت�صاف  الالزمة  الفحو�صات  بتوفري  الردنية  احلكومة  قامت  كما 
وعالجها جمانا وفح�س املخالطني يف جميع اأنحاء اململكة من دون اأي تبعات مالية. 
ب�صكل  وم�صدرها  الإ�صابات  عدد  على  واملقيمني  املواطنني  احلكومة  اأطلعت  كما 
وخ�ص�صت  املجتمعية  ال�صحة  تهم  عديدة  تفا�صيل  يف  املواطنني  و�صاركت  يومي، 
من�صات حكومية لن�رص الوعي املجتمعي ولالإجابة على الأ�صئلة وال�صتف�صارات، التي 
اليومية، وانهالت  العامة وحياتهم  اأذهان املواطنني، فيما يخ�س ال�صحة  قد ترد يف 
ر�صائل التوعية ال�صحية من كل الأطراف على و�صائل التوا�صل الجتماعي والعالم 
وتقي  املناعة  تعزز  التي  ال�صحية  احلياة  اأمناط  اتباع  لتعزيز  وذلك  وامل�صموع  املرئي 
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املجتمع من الأمرا�س ومتنع تناقل العدوى بني اأفراد املجتمع. 

اأظهرت اأزمة كورونا قدرة موؤ�ص�صة �صنع القرار على اتخاذ العديد من ال�صيا�صات 
والجراءات الناجعة التي لقت قبول ملمو�صا، كما اأظهرت ا�صتطالعات الراأي التي 

اأجرتها املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة. 

 يف املجمل اإّن جناح هذا العمل يدعو اإلى ال�صتفادة من هذه التجربة يف املرحلة 
اإلى وجود حماور عديدة مل�صاعدة  املقبلة وتطويرها و�صمان ا�صتمراريتها، بالإ�صافة 
اململكة يف مواجهة التحديات الناجتة عن اأي اأزمة �صحية ممكنة م�صتقباًل، كالأوبئة 

اأو الكوارث الطبيعية ل قدر اهلل يف حماور عديده اأبرزها:

)Governance( احلاكمية والإدارة

على احلكومة توحيد مقدمي اخلدمات ال�صحية حتت مظلة واحدة وقيادة واحدة 
وتقدمي  العامة  ال�صحة  على  املحافظة  يف  للحكومة  املركزي  الدور  يكون  بحيث 
اخلدمات ال�صحية. وهذا الدور ل ميكن اأن يتم تفوي�صه للقطاع اخلا�س اإمنا بالت�صارك 
معه. ويكون لزامًا على هذه الدارة املوحدة اأن تن�صق وتت�صارك مع جميع مقدمي 
وامل�صت�صفيات  امللكية  الطبية  واخلدمات  ال�صحة  )وزارة  العامة  ال�صحية  اخلدمات 
اجلامعية( فيما بينها وبني القطاعات ال�صحية اخلا�صة والأهلية )جمعية امل�صت�صفيات 
اخلا�صة والنقابات املهنية كنقابة الطباء والتمري�س وال�صيادلة واملختربات واجلمعيات 
غري احلكومية العاملة يف جمال ال�صحة املحلية والدولية( الأمر الذي ي�صتدعي اأكرث من 
اأي وقت م�صى اإيجاد مظلة وطنية حمددة تنظم عمل جميع مقدمي الرعايةال�صحية 
يف  ال�صحية  الوطنية  التحديات  ملجابهة  جهودها  وتوحد  واملدنية  واخلا�صة  العامة 

جميع الأحوال.

رفع جاهزية النظام ال�صحي وقدرته على التعامل مع الأزمات ال�صحية الوطنية 
النموذج  من  بدًل  لها(  وال�صتعداد  لالأزمة  )التخطيط  ال�صتباقي  النموذج  باتباع 

.Proactive Versus Reactive approach )النعكا�صي )رد الفعل الآين
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 العمل على تكييف الت�رصيعات مبا يتالئم مع احتياجات املرحلة والأزمة وو�صع 
الت�رصيعات ملعاجلة اأي حالة م�صابهة يف امل�صتقبل واإيجاد ت�رصيعات خا�صة لعقوبات 

رادعة ملن ل يلتزم بتعلميات احلجر ال�صحي اأو يوؤثر على ال�صحة العامة.

)Service delivery( تقدمي اخلدمات

اإعادة ترتيب اولويات النظام ال�صحي فبدًل من النموذج الذي يركز على »الطب 
العالجي والتكنولوجيا الطبية الدقيقة« اتباع منوذج »ال�صحة العامة« الذي يركز على 
الوقاية من الأمرا�س والعوامل امل�صببة لها وحماية ال�صحة وتعزيزها وال�صيطرة على 
الأوبئة التي تهدد �صحة وحياة اأعداد كبرية من ال�صكان. اإّن اإيجاد مثل هذا النظام 
ال�صحي الذي يوازن بني حاجات املجتمع ال�صحية ككل واحلاجات ال�صحية للفرد 
اولويات  قلب  اإلى  يحتاج  قد   )Collective Versus individual health needs(
الهرم الطبي احلايل يف اململكة، الذي يظهر جليًا من خالل النظر اإلى الموال التي 
تنفق يف اململكة على العالج الطبي مقارنه باملوازنة املخ�ص�صة خلدمة ال�صحة العامة 

الوقائية.

)Health service( جمال تقدمي خدمات ال�صحة العامة

عن  لالبالغ  مرنه  اآليات  وو�صع  الن�صط  الوبائي  الر�صد  على  البقاء  �رصورة 
الإ�صابات من جميع القطاعات، وتدريب الكوادر املتخ�ص�صة على الر�صد، وتفعيل 
دور مديريات ال�صحة يف املحافظات وال�صتعانة والتن�صيق مع كوادر امل�صت�صفيات 
على  وخمترباتهم  واخلا�صة  اجلامعية  وامل�صت�صفيات  الطبية  واخلدمات  احلكومية 

امل�صتوى املحلي والوطني.

للمواطنني  �صحية  خدمات  تقدمي  خالل  من  الأزمة  مكت�صبات  من  ال�صتفادة 
كتقدمي  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات  على  العبء  لتخفيف  وذلك  منازلهم  يف  واملقيمني 
العالجات ملر�صى الأمرا�س املزمنة وامل�صنني وذوي الحتياجات اخلا�صة، وخدمات 
تنظيم الأ�رصة والتطعيم، واإجراء الفحو�صات الدورية والبدء بتفعيل بع�س اخلدمات 

.)E-Health( ال�صحية الإلكرتونية عن بعد
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تفعيل ومتكني الرعاية ال�صحية الأولية التي تعتمد على مفهوم العدالة يف تقدمي 
اخلدمات ال�صحية وتوفري اخلدمة والتن�صيق بني القطاعات ال�صحية املختلفة، مب�صاركة 
بخا�صة  البطالة،  معدلت  بزيادة  احلالية  الزمة  ت�صببت  املدين.  املجتمع  موؤ�ص�صات 
�صمن الفئات الأقل حظا والالجئني، كما ت�صببت بزيادة معدلت الفقر، واأثرت على 
توفر الحتياجات الأ�صا�صية للعديد من العائالت كالحتياجات الغذائية اأو عدم القدرة 
على توفري اأجرة ال�صكن والتعلم عن ُبعد، وحيث اأن هذه العوامل ت�صكل املحددات 
التعامل معها  بد من  لل�صحة )Social determinants of health( فال  الجتماعية 
النائية  املحافظات واملناطق  الأولية يف  ال�صحية  الرعاية  تفعيل  والتاأكيد على  ب�رصعة 
والبادية، وتاأهيل الكوادر العاملة لتقدمي خدمات ال�صيطرة على الأمرا�س ال�صارية، 
وتوفري املطاعيم و�صمان الأمن الغذائي وخدمات المومة والطفولة وتنظيم الأ�رصة، 
املكت�صبات  على  للحفاظ  البئية  و�صحة  املهنية  وال�صحة  املزمنة  المرا�س  وعالج 
ال�صحية  الرعاية  ي�صمل دور  للمراجعني. كما  الأ�صا�صية  العالجات  ال�صحية وتوفري 
تقدمي خدمات التوعية والتثقيف ال�صحي والعمل على ن�رص الوعي باأ�صاليب الوقاية 
العامة بالربوتوكولت  املن�صاأت وامل�صانع واملوؤ�ص�صات  ال�صخ�صية، وتزويد  ال�صحية 
التي تعنى بال�صحة العامة وال�صالمة بالتن�صيق مع وزارة العمل و�صمان اللتزام بالتطبيق 
ومتابعته. جتدر الإ�صارة هنا اإلى اأهمية متكني دور مديريات ال�صحة يف املحافظات يف 
جمال ال�صحة العامة، واأهمية ا�رصاك البلديات واملجال�س املحلية وموؤ�ص�صات املجتمع 
املدين كدور العبادة والنوادي الثقافية واملدار�س واجلمعيات الأهلية وغريها يف تقدمي 

الدعم للموؤ�ص�صات ال�صحية ل�صمان �صحة املواطنني وحمايتها.

)Secondary Health Care( جمال اخلدمات ال�صحيه الثانوية

والتكامل  والت�صاركية  التن�صيق  على  الإبقاء  وامل�صتقبلية  احلالية  املرحلة  تتطلب 
والتجهيز  الإعداد  يف  واخلا�س(  العام  )القطاعني  ال�صحية  اخلدمات  مقدمي  بني 
لالأوبئة  م�صت�صفيات جمهزه  ال�صحي وجود  النظام  يحتاج  ال�صحية. كما  للخدمات 
فرعية  خمتربات  جتهيز  اإلى  ما�صة  حاجة  وثمة  املختلفة.  اململكة  مناطق  يف  والعزل 
جديدة يف املحافظات وحتديث املوجود منها، والبقاء على التن�صيق مع املختربات 

املركزية وخمتربات القطاع اخلا�س.
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و�صع خطة للتعامل مع النعكا�صات القت�صادية التي حلقت بالقطاع اخلا�س نتيجة 
للم�صت�صفيات  ال�صتيعابية  الطاقة  وتقليل  العالجية  الطبية  ال�صياحة  كاإيقاف  الأزمة، 
بفريو�س  امل�صابني  وعالج  عزل  تكاليف  وتغطية  اخلا�س  القطاع  عيادات  وتعطيل 

كورونا خالل الأزمة.

ل زالت احلاجة ملّحة اإلى اللتزام بالبالغ عن حالت اللتهاب الرئوي احلادة، 
الرعاية  مقدمي  جميع  قبل  )Surveillance(م��ن  ومراقبتها  بها  امل�صتبه  حالت  اأو 
ال�صخ�صية  الوقاية  بتعليمات  واللتزام  فيه،  العدوى  انت�صار  منع  و�صمان  الثانوية، 
والتعامل  والبيولوجية،  الطبية  الف�صالت  من  الأمثل  والتخل�س  ال�صحية  للكوادر 
ال�صا�صية  العالجية  اخلدمات  وتوفري  عنهم،  والبالغ  الوفيات  حالت  مع  األمثل 
للمر�صى املعر�صني للخطر مثل مر�صى المرا�س املزمنة وحالت الولدة وال�صعاف 

والطوارئ وتوفري الأدوية الالزمة لهم.

اإن تدريب الكوادر ال�صحية العالجية مبا فيها من اأطباء وممر�صني و�صيادلة وفنيي 
)خمتربات واأ�صعة واأمرا�س تنف�صية( وتدريب الكوادر امل�صاندة من مرتبات الدفاع املدين 
يجب ان ي�صتمر بحيث يركز على التعامل مع احلالت امل�صتبهة واملثبتة واملخالطني 
وطرق منع انت�صار العدوى والوقاية ال�صخ�صية و�صمان اجلودة والتوا�صل مع املر�صى 
وذويهم. هذا التدريب ميكن اأن يكون عن طريق التعلم على ُبعد با�صتخدام التقنيات 
التكنولوجية، وبا�صتخدام بروتوكولت ومعايري دولية مكيفة حمليًا، كما وميكن اأن 
يتم تدريب الكوادر على تقدمي بع�س اخلدمات العالجية عن طريق التطبيب عن ُبعد 

)Telemedicine( لالبقاء على اأ�رصة امل�صت�صفيات ل�صتخدامها للحالت احلرجة.

)Applied research( جـ- جمال اخلدمات البحثية 

تظهر احلاجة اإلى وجود جلان فنية علمية متخ�ص�صة من خلفيات متنوعة كمجال 
المرا�س  هذه  درا�صة  على  تعمل  العامه  وال�صحة  اجلزئية  والبيولوجيا  امليكروبات 
الأفراد  �صلوك  العالجات واختبارها ودرا�صة  انت�صارها واقرتاح  وم�صبباتها وطرائق 
خالل فرتة الأوبئة. كما تبدو احلاجة ملحة اأكرث من اأي وقت م�صى يف اإيجاد فح�س 
خمربي �رصيع اأو لقاح، وهذا يتطلب البقاء على العينات التي �صحبت من املر�صى عند 
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الت�صخي�س وخالل فرتة العالج يف خمتربات متخ�ص�صة لعمل درا�صات علمية. كما 
يجب العمل على توثيق هذه التجربة بالطرق العلمية وحتديد الأولويات والتو�صيات 

امل�صتقبلية.

ا�صتحداث قواعد البيانات الوطنية، التي تعنى بجمع املعلومات عن الأمرا�س 
املزمنة واملعدية وطرق عالجها والإجراءات املتبعة ونتائجها لت�صهيل عمل الباحثني 
والدار�صني لفهم طبيعة الأمرا�س، ومنها هذه اجلائحة. اإّن حتليل هذه البيانات الدقيقة 
و�صانع  للمجتمع  ال�صحيحة  وال�صتناجات  املعلومات  تقدمي  يف  ي�صهم  ومعاجلتها 

القرار مما ينعك�س ايجابا على واقع القطاع ال�صحي وم�صتقبله. 

وهنالك حاجة لتاأ�صي�س مراكز بحثية بيوتقنية )Biotechnology( على م�صتوى 
تتيح  التي  التحتية  بالبيئة  واملتعلقة  والتدريبية  اللوجت�صية  ال�صعوبات  وتذليل  عاملي 
لالأكادمييني والباحثني من درا�صة هذا الفريو�س وغريه من الأمرا�س اجلينية والوراثية.

العاملية وتبني  التقنية  البحثية  التوا�صل والتعاون مع املوؤ�ص�صات  بناء ج�صور  اإّن   
التجارب الدولية يف ان�صاء هذه املوؤ�ص�صات والعمل على دميومتها يعد احدى الطرق 
الناجعة لتمكني هذه امل�صاريع ح�صب املعايري الدولية ومواكبة التطور التقني �صامال 

البنية التحتية واملعدات والكوادر الب�رصية.

)Human Resources( 3 - القوى الب�رسية

اململكة  يرفد  العامة«  لل�صحة  وطني  »معهد  اإيجاد  اإلى  ملحة  احلاجة  تبدو 
باملخت�صني يف املجالت املختلفة يف تخ�ص�س ال�صحة العامة مبا فيها الوبائيات و�صحة 
البئية وال�صحة املهنية و�صحة امل�صنني والأم والطفل وال�صلوكيات ال�صحية والإدارة 
والقت�صاد ال�صحي، بحيث يكون التدريب عمليا وتطبيقيا يف جميع هذه املجالت، 
ويرفد جميع مقدمي اخلدمات يف اململكة بحاجتهم من املخت�صني وباإجراء الأبحاث 

الالزمة لتخاد القرارات و�صن ال�صيا�صات الوطنية.

تفعيل اإعداد القوى ال�صحية الب�رصية عن طريق التعلم عن ُبعد مع التاأكيد على 
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التعليمية  التدريب العملي خا�صة يف جمال امليكروبات الطبية يف املوؤ�ص�صات  اأهمية 
ال�صحية.

تفعيل تدريب الكوادر وتاأهيلها والتعليم الطبي امل�صتمر با�صتخدام التكنولوجيا 
عن ُبعد وبخا�صة يف جمال ال�صحة العامة/ الوبائيات ومنع العدوى ومهارات الت�صال 
وال�صالمة ال�صخ�صية وهذا ينطبق على القوى الب�رصيه املتقاعده لتكون جاهزه دائما 

لأية اأزمة لحقة.

يف  العاملة  بالكوادر  مب�صاواتهم  بان�صافهم  العامة  بال�صحة  املتخ�ص�صني  حتفيز 
الطب العالجي.

 )Health Information( نظام املعلومات

الب�رصية  الإمكانات  تبني  معلوماتية  �صحية  نظم  لوجود  امللحة  احلاجة  ظهرت 
كل  يف  املتوفرة  ال�صحية  واخلدمات  واملرافق  والتكنولوجيه  واللوجي�صتية  والفنية 
اجلغرافيه  املناطق  جميع  م�صتوى  وعلى  �صحية  موؤ�ص�صة  كل  م�صتوى  وعلى  قطاع 
لت�صهيل الو�صول اإلى البيانات واملعلومات عند ح�صول اأزمات �صحية وطنية مماثلة. 

اأنظمة  واإدارة  لتفعيل  الالزمة  التحتية  البنى  و�صع  اإلى  احلاجة  ظهرت  كذلك 
ان�صيابها  ت�صمن  التي  الت�رصيعات  )Digital Health( وو�صع  اللكرتونية«  »ال�صحة 
يف  الأف��راد  خ�صو�صية  حفظ  مع  املواقع  كل  يف  املختلفة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  بني 

املعلومة املتداولة.

املجتمع  افراد  �صكن  اأماكن  تظهر  بيانات  قاعدة  لوجود  احلاجة  ظهرت  كما 
هذه  خ�صو�صية  وحفظ  وغريها  مزمنة  اأمرا�س  وجود  مثل  ال�صحية؛  وخ�صائ�صهم 
�صحية  كوادر  من  للمتقاعدين  بيانات  قاعدة  وجود  اأهمية  اإلى  اإ�صافة  البيانات. 

و�صحية م�صاندة موزعة على مناطق اململكة املختلفة.
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 التكنولوجيا والدواء
)Appropriate Technology/Technology and medicine(

التنف�س  واأجهزة  املركزة  الرعاية  اأَ�رِصّة  حمدودية  احلالية  الأزمة  خالل  من  جتلى 
اأنظمة  وكذلك  اململكة،  م�صتوى  على  توزيعها  و�صوء  العام،  القطاع  يف  ال�صناعي 
جهاز  بذلك  حمّملني  الأر�صي  الطبي  والإخالء  الإ�صعاف  وفرق  الهوائي،  ال�صغط 

الدفاع املدين امل�صوؤولية الكاملة عن ت�صغيل واإدارة هذا امللف.

من املهم، اإذاً، اأن يتدارك النظام ال�صحي يف املرحلة املقبلة هذه الثغرات، واأن 
يكون هناك خمزون ا�صرتاتيجي من الأجهزة والأدوات والأدوية املهمة لالإبقاء على 
احلياة يف الأزمات. كما ومن املهم التنبه اإلى اأن ال�صناعات الدوائية املحلية قد تاأثرت 
من اإغالق املعابر احلدودية مما اأثر على ت�صدير الأدوية وا�صترياد املواد اخلام الالزمة 
العمل يف ظل  �صاعات  الطاقة ال�صتيعابية وتقليل  باأقل من  العمل  اأّن  للت�صنيع. كما 
اإقفال  اإلى  بالإ�صافة  الإنتاجية،  يقلل  العمل  مكان  يف  الجتماعي  بالتباعد  اللتزام 
الأدوية. الطلب على  يقلل  امل�صت�صفيات مما  القطاع اخلا�س وخف�س عمل  عيادات 
وكل هذا ي�صتدعي وجود خطة اإدارة اأزمات خا�صة لهذا امللف لبقاء هذه ال�صناعة 

حية قادرة على تلبية احتياجات ال�صحه العامة للدولة ورفدها اقت�صاديًا.

 Health( كما وظهرت اأهمية وجود موؤ�ص�صية وطنية لتقيم التكنولوجيا ال�صحية
Technology Assessment( لتزويد الدولة بالأجهزة والأدوية والتقنيات والربامج 

ال�صحية ذات الفائدة الأكرب مقارنة بكلفتها القت�صادية والجتماعية. ومن الأوليات 
اأي�صا تفعيل الدور الت�صاركي بني القطاع ال�صناعي واجلامعات ل�صتحداث ال�صناعات 
الطبية والتقنية وتطويرها لتلبية احتياجات القطاع ال�صحي ورفد ال�صناعة الوطنية. 
اأنواعها  باختالف  ال�صناعات  هذه  لوجود  الأزمة  هذه  خالل  احلاجة  ظهرت  فقد 

وزيادة الطاقة النتاجية لل�صناعات النتاجية الخرى.

)Health Financing( 6 - التمويل

ال�صامل( من خالل  ال�صحية  الدولة خالل هذه الأزمة مفهوم )التغطية  طبقت 
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ال�صكان،  جلميع  اللوجي�صتية  وحتى  والعالجية  الوقائية  ال�صحية  للخدمات  �صملها 
اأو  املادية  مقدرتهم  عن  النظر  ب�رصف  ممكنة،  جودة  باأف�صل  لها  بحاجة  هم  الذين 
جن�صهم اأو جن�صيتهم اأو اأعمارهم اأو مركزهم الجتماعي، كمفهوم قابل للتطبيق، 
بالرغم من اأنه مكلف للدولة اإّل اأنه يحقق العدالة يف اإتاحة الرعاية ال�صحية الأ�صا�صية 
لكل ال�صكان بدون عوائق اجتماعية اأو مالية. اإّن البقاء على هذا املفهوم �رصوري 
كما  واحدة،  مظلة  حتت  ال�صحي  التاأمني  �صناديق  جتميع  اأ�صا�صي  ب�صكل  ويتطلب 
متتجميع اخلدمات ال�صحية املختلفة بفعالية عالية حتت مظلة واحدة خالل الأزمة. 
وبالفعل قامت الدولة بتطبيق هذه ال�صيا�صة قبل الأزمة اإّل اأن التجربة احلالية تعطي 
مثال لأهمية الأخذ بكل جوانب مفهوم التغطية ال�صحية ال�صاملة ولي�س فقط مبفهوم 

التاأمني ال�صحي.

اولويات  اإعادة  من  بد  فال  العامة  ال�صحة  خدمات  متويل  اأهمية  اأي�صًا  جتلت 
التمويل والإنفاق والرتكيز على تقوية بنية خدمات ال�صحة العامة يف كل املجالت 

ذات اخلطورة العالية.

من املتوقع اأن تنخف�س املعونات اخلارجية التي كانت ترفد القطاع ال�صحي قبل 
الأزمة، فمن املهم الآن و�صع خطط بديلة لال�صتفادة من اخلربات الوطنية وم�صاركة 
منظمات املجتمع املدين القوية يف املجال ال�صحي يف تقدمي اخلدمات ال�صحية خا�صة 

تلك املتعلقة باملجتمعات املحلية.

 )People and Communities( 7 - اأملجتمع والفراد

ب�صيا�صات  التزامهم  ومدى  للمواطنني  واملهم  الكبري  الدور  الأزمة  اأظهرت 
وال�صالمة  التجول  وحظر  الجتماعي  كالتباعد  عالية،  وبدرجات  احلكومة 
ال�صعب  التزام  ملدى  املعوقات  اأهم  اأّن  الوطنية  الدرا�صات  نتائج  وبينت  ال�صخ�صية. 
ب�صيا�صات احلكومة هو العائق املادي واخلوف من العزلة الجتماعية واحلر�س على 
التعليم، وقد ظهرت هذه الأ�صباب كعوائق لتطبيق ال�صيا�صات، �صواء بني الردنيني اأو 
الالجئني يف املخيمات، اأو يف املجتعمات امل�صيفة. وعليه فاإن املرحلة املقبلة تتطلب 
بقدرتهم على حماية �صحتهم وم�صاحلهم  الثقة  النا�س  ال�صعب واإعطاء  اإلى  التوجه 
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من  بدل  اأنف�صهم  على  رقابية  �صلطة  لي�صكلوا  ال�صلطات  ومع  بينهم  فيما  والتعاون 
مراقبة الدولة الدقيقة التي ترهق ال�صلطات الأمنية.

 بناء على نتائج هذه الدرا�صات، فاإنه ل بد م�صتقبال من بناء برامج توا�صل �صحي 
التي  الأ�صباب،  لفهم  معروفة  علمية  ومناذج  نظريات  على  ومبنية  مدرو�صة  وطنية 
النا�س،  املتعلقة ب�صحة  املختلفة  ال�صيا�صات  ال�صعب جتاه  توؤثر يف معتقدات و�صلوك 

وتكييفها مبا يتما�صى مع تبديد خماوف ال�صعب لتحقيق الهدف املرجو منها. 

ل بد من تنظيم وتن�صيق وتوحيد من�صات التوعية ال�صحية بحيث يكون هناك 
الختالفات  حتاكي  املثبته  العلمية  الأدلة  على  مبنية  موثوقة  معتمدة  وطنية  مرجعية 

املوجوده بني فئات املجتمع املختلفه.
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زمن كورونا،  قبل  ما  الإعالم حتى  لقطاع  املطلوبة  الإ�صالحات  متعددة هي 
يف  جتلت  حتديًدا  والأخرية  مالية،  واأخرى  ومهنية،  قيمية  اأخالقية  حتديات  ومنها 
ظل اجلائحة، فيما يتعلق بظاللها التي األقتها على ال�صحف الورقية بدرجة رئي�صية، 

وو�صائل العالم الأخرى بدرجة اقل.

 وطاملا باتت الأزمة املاثلة حمطة للتقييم ومراجعة الأداء فاإّن البيئة العالمية ل 
ت�رصيعات فح�صب،  تعديل  يتطلب  الذي ل  الأمر  اآخر�  اأي قطاع  اأهميتها عن  تقل 
بل يتعداه لتقدمي اأوجه الدعم لالإبقاء على اأدوات العالم التقليدي وتطوير احلديث 
منه، خ�صو�صا واأّن املجتمعات لي�صت ناجزة ب�صكل كبري لفكرة تعاملها وتعاطيها مع 
التوا�صل الجتماعي، فكان لالأخرية يف بع�س الأزمات، التي يعربها البلد اأثاراً �صلبية 

على احلالة العامة، مما �صاهم بتو�صيع فجوة الثقة التي ت�صعى احلكومات لرتميمها..

 القول باأن التناف�س هو من �صيبقي الأقوياء فقط ويخرج الأ�صعف من ال�صوق، 
اأما واحلديث عن العالم، فاإن  التناف�س والربحية، نظريا يبدو �صحيحا،  وفقا ملبداأ 
تطبيقه يبدو �صعبا يف هذه املرحلة ومعطياتها ال�صيا�صية والجتماعية، ويجعل احلفاظ 
والإبقاء على اأدوات العالم التقليدية ي�صبح �رصورة ما�صة، حلني حتقق �رصط الن�صوج 
بوك  في�س  مثل  منها،  الظاهر  الجتماعي،  التوا�صل  من�صات  ا�صتخدام  والوعي يف 
واملخفي وهو الأخطر، مثل )وات�س اب( وما يحمله بني ثناياه من اإ�صاعات واأخبار 
كاذبة ومعلومات غري �صحيحة ومفربكة، ت�صعى لل�رصب يف الثوابت وخلق حالة من 

الت�صكيك وتو�صيع فجوة الثقة.. 

»البيئة اإلعالمية«
في ظل جائحة كورونا 2

جمانة غنيمات
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احلاجة  تتعاظم  املفربكة،  واملعلومات  املجهول  الورقية  ال�صحف  م�صري  بني 
يف  احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  لالإعالم  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اإطالق  يف  لالإ�رصاع 
املدى، واأخرى  اأهداف ق�صرية  ترتكز على  املا�صي، بحيث  العام  الأخري من  الربع 
العالمية  واملوؤ�ص�صات  احلكومة  بني  ال�رصاكة  تكر�س  املديني،  وطويلة  ومتو�صطة 

واخلرباء وموؤ�ص�صات املجتمع املدين.. 

 الت�رسيعات: مواكبة التطورات الإعالمية الكبرية 

 يتطلب المر العمل على تطوير الت�رصيعات الإعالمية الناظمة للبيئة الإعالمية 
يف الأردن، ومنها: اجلرائم الإلكرتونية، احلق يف احل�صول على املعلومات، وحتديد 
نطاق اخت�صا�س هيئة الإعالم وتطوير قانونها ليتما�صى مع التطورات التكنولوجية 
املت�صارعة ب�صكل كبري، التي يتوقع اأن تت�صارع اأكرث ما بعد اأزمة كورونا، اإلى جانب 
الرقمنة،  وم�صتقبل  والتلفزيون،  الإذاعة  موؤ�ص�صة  لعمل  الناظمة  الت�رصيعات  تطوير 
وذلك بهدف اإيجاد اأر�صية توافقية تي�رص عملية تغيري هذه الت�رصيعات مبا ين�صجم مع 

التطورات املت�صارعة التي تلحق بالإعالم الرقمي. 

 وي�صهم حت�صني الت�رصيعات يف تطوير امل�صهد الإعالمي وتوفري اجلاهزية للتعامل 
غري  القوانني  تزال  ما  اذ  الإنرتنت  تلفزيونات  ومنه  العامل،  يف  احلا�صل  التطور  مع 

مواكبة لهذا المر. 

ال�صحف الورقية.. اأزمة وجودية

م�صري ال�صحف بني البقاء او الأغالق حتد لي�س باجلديد، لكنه �صطع ب�صكل اأقوى 
يف ظل اأزمة كوفد 19 وتوقفت طباعة ال�صحف بقرار حكومي، ما اأغلق الأبواب 
الرئي�صة مل�صادر دخلها : الإعالن بدرجة كبرية والتوزيع بدرجة اأقل. ذلك بالرغم 
من اأّن ال�صحف اأبقت على اإنتاج حمتواها الرقمي، من خالل مواقعها الإلكرتونية اأو 

ح�صاباتها على مواقع التوا�صل الجتماعي. 

باإعادة  بال�صماح  �رصيع  الأول  م�صارين:  يتطلب  ال�صحف  اأزمة  مع  التعامل 
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امل�صتفيدة  لل�صحف  الق�صائي  الإعالن  قيمة  تقدمي دفعة مقدمة من  الإ�صدار والثاين 
منها مبوجب القانون. 

ال�صحف  على  تعتمد  املدى، وهذه  وبعيدة  متو�صطة  فهي  الأخرى  امل�صاألة  اأما 
واإداراتها كون ال�صحافة الورقية يف اْلردن حتتاج اإلى اإعادة تعريف دورها وتو�صيع 
اأدواتها، لت�صتطيع النجاة من املاأزق احلايل، كما اأّنها حتتاج اإلى تو�صيع نطاقها اجلغرايف 
ومتثيلها ل�رصائح اجتماعية عري�صة. الو�صع ال�صابق يعني اأن على ال�صحف اأن تتطور 
اأو اأنها �صتختفي، بالرغم من اأن اأهميتها يف اْلردن ما تزال قائمة، مبا تتمتع مب�صداقية 

اإلى حد ما، مقارنة بو�صائل الإعالم الأخرى.

احلكومة،  وبني  بينها  التبادلية  العالقة  اإلى  بالنظر  اأكرث  ال�صحف  حالة  تتعقد 
املقابل ثمة م�صكلة  باإي�صال ر�صائلها. يف  الدولة  اإعالم تعتمد عليها  اأداة  اإذ ما تزال 
من اأهم امل�صكالت البنيوية التي مل تخدم موثوقية ول دور العالم الأردين ب�صكل 
الدولة،  على  التمويل  يف  واعتماده  الوثيق  بارتباطه  تتمثل  خا�صة،  وال�صحف  عام 
بالرغم من اأّن حجم الإنفاق ونوعية ا�صتثمار الدولة ما تزال حمدودة مقارنة بحجم 

التحديات. 

الورقية  ال�صحف  مل�صاعدة  �رصكاء  تاأمني  احلكومة  ت�صتطيع  املايل  املو�صوع  يف 
�صحافييها.  وتاأهيل  نف�صها  تقدمي  واإعادة  م�صتقبال،  اللكرتونية  لل�صحافة  للتحول 
اإ�صالح وتطوير  اأملانيا تتحم�س لهذا النوع من التعاون يف  اأوروبا بالعادة وبالذات 
العالم  ولعامل  لالإنرتنت،  الإنتاج  خط  وحتويل  القدرات  بناء  على  املبني  العالم 

اجلديد.

اأي�صا تبدو فكرة ان�صاء �صندوق لدعم الإعالم حاجة ملحة، �رصيطة البحث عن 
م�صادر جديدة للتمويل، ولي�س اأ�صا�صيا اأن يكون التمويل من اخلزينة، بل من خالل 
اتفاقيات �رصاكة مع �رصكات عاملية مثل في�س بوك وتويرت، توفر مبوجبها الأخرية مبالغ 
مالية مقابل املحتوى الذي حت�صل عليه من املوؤ�ص�صات العالمية الردنية احلكومية 
الدول  اأوائل  ت�صنف من  اململكة  واأن  �صواء، خ�صو�صا  واخلا�صة والأفراد على حد 
من حيث عدد ح�صابات الفي�س بوك مقارنة بعدد ال�صكان، عدا عن الن�صب املرتفعة 
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لنت�صار النرتنت واأ�صعارها املناف�صة على م�صتوى العامل لناحية اإمكانية توفرها حتى 
لأ�صحاب الدخل املحدود واملنخف�س.. 

هذه الفكرة لي�صت جديدة، فثمة دول �صبقت اليها منذ �صنوات، حيث �صي�صاعد 
والتحول  ال�صتدامة  على  مهنية  ومعايري  �رصوط  �صمن  املوؤ�ص�صات  ال�صندوق  هذا 
والتطور املطلوبني، ليكون هذا ال�صندوق مبثابة بوابة اأخرى لتمويل ودعم العالم.. 

 املواقع الإلكرتونية تعزيز �صيا�صات املاأ�ص�صة. 

زاد  والتي  الإخبارية  اللكرتونية  املواقع  جاءت  الأ�صبوعية  لل�صحف  كبديل 
حترير  رئي�س  تعيني  با�صرتاط  قانونيا  احلكومة  ونظمتها  موقًعا،   ١٥٠ عن  عددها 
وترخي�صها من قبل هيئة الإعالم، اإل اأّن املواقع الإلكرتونية با�صتثناء عدد منها بقيت 
اإعالمًيا ب�صكل موؤ�ص�صي، ما انعك�س  بعيدة عن املوؤ�ص�صية، ومل تعني كادرا �صحافًيا 
اأ�صيل  )اإّل عدد حمدود( منها لإنتاج حمتوى  على حمتوى هذه املواقع الذي مل يرتق 
ي�صاهم بتطوير املحتوى الإعالمي، الأمر الذي يتطلب نظرة جديدة ت�صاهم مباأ�ص�صة 
التحليلي  املحتوى  لناحية  العالمية  احلالة  بتطوير  وت�صاهم  الخبارية  املواقع  عمل 

واحلقيقي وال�صيل اي�صا.. 

التوا�صل الجتماعي والرتبية الإعالمية 

يتعاظم م�صكل ال�صائعات لي�صل حدود التهديد اأحيانا لل�صلم املجتمعي والأهلي، 
احللول  اأحد  واخلا�صة.  العام  النا�س  مب�صالح  والإ�رصار  ال�صخ�صية  اغتيال  عن  ف�صاًل 
من  اأزمة كرونا  احلكومةيف ظل  وفرته  الذي  المر  للمعلومات،  دائم  بتدفق  يتمثل 
خالل الإيجاز ال�صحايف امل�صرتك لوزيري ال�صحة والإعالم، وكذلك بتفعيل من�صة 

حقك تعرف للرد على ال�صائعات وتفنيدها باملعلومات واحلقائق. 

جذرية  حلول  يتطلب  ما  قائما،  التحدي  هذا  �صيبقى  كرونا  بعد  فيما  لكن   
اأهمها ت�رصيع تنفيذ م�رصوع الرتبية العالمية الذي بدء تنفيذه وو�صعت له ا�صرتاتيجية 
مبا�رص  ب�صكل  وتتابعها  تنفيذها  يف  وزارات   ٦ نحو  ت�صرتك  املقبلة  الثالث  لالأعوام 
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وال�صائعات  املعلومات  مع  بالتعامل  اجلمهور  بتقوية  ت�صاهم  بحيث  الثقافة،  وزارة 
واملعلومات املفربكة عن طريق تكري�س التفكري النقدي مبا ل يتعار�س مع حرية املرء 
يف التعبري، بحيث يلعب التعليم والثقافة الدور الأ�صا�س يف حت�صني الأفراد وتاأهيلهم 

للتعامل مع امل�صهد الإعالمي اجلديد واملتغري.

تبقى الظواهر ال�صلبية يف مواقع التوا�صل الجتماعي انعكا�صا للظواهر ال�صلبية 
يف املجتمع الأردين لكن ب�صكل مكثف. وملعاجلة ذلك على الدولة التدخل من بعيد 
بحيث ل تظهر وكاأنها ت�صعى لقمع احلريات او ال�صيطرة على العالم، اذ من املهم 
اإلى جانب حما�صبة غري املهني الذي  يف هذه املرحلة تعزيز املنتج ال�صحي وال�صليم، 

ينطوي على جرائم الكراهية واغتيال ال�صخ�صية وغريها. . 

 م�صكالت اْلردن يف هذا ال�صدد، ل تختلف عما يحدث يف دول وجمتمعات 
اأخرى، وهنا ياأتي دور اخلربة، القوى الجتماعية، موؤ�ص�صات املجتمع املدين، الن�صطاء 
واملثقفني يف ت�صليط ال�صوء على هذه ال�صلبيات وحتييدها. فاإذا ا�صتطاع الأفراد متييز 
خطاب الكراهية وتبعاته الجتماعية، فاإننا �صن�صل اإلى ثقافة جممعية ترف�صه وتدينه، 
ي�صاف اإلى ذلك اأن املجتمع املدين يف اْلردن فاعل ميكن له اأن يعمم ثقافة اإعالمية 
الأفراد واملوؤ�ص�صات  التدريبية، عن طريق  العامة واملواد  نقدية عن طريق احلوارات 

التي تقوم بالر�صد ب�صكل تطوعي اأو بدعم من املوؤ�ص�صات الدولية.
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الد�صتوري  باملعنى  لوطنهم  املنتمني  الأردنيني  املواطنني  جمموع  هو  املجتمع 
�صوابطهم  ولهم  الوطن،  هذا  العامل خارج  ومع  بينهم  ما  با�صتدامة يف  واملتفاعلني 
الداخلية اخلا�صة بكل منهم كالأخالق وال�صمري والميان باهلل والتي يت�رصبونها من 
اأعمارهم ذكوراً  نهاية  اإلى  الطفولة  منذ  ِهم  اأُ�رَصِ التن�صئة الجتماعية يف  اأمناط  خالل 
واإناثًا، بالتعلم والتعليم عرب العادات والتقاليد والأعراف والرموز الوطنية؛ وبالتايل 
اأوقات  ي�صبح لهم �صمري جمعي كامن يربطهم وينظم �صلوكياتهم اخلا�صة والعامة 
لم؛ واأمام التحديات التي تهدد وجودهم مثل جائحة كورونا، حمور هذه الورقة.  ال�صِ
العامة  ال�صحة  قانون  »تفعيل  مثل  املدنية  بالقوانني  ممثلة  اخلارجية  �صوابطهم  ولهم 

احلايل« والتفاقيات الدولية والنظم الع�صائرية. 

اأما املوؤ�ص�صات املرجعية لتن�صئة املواطنني فهي: اأُ�رص عربية وم�صلمة ذات قيم دينية 
وتف�صريية غيبية اأحيانا للتحديات التي تواجههم تناغما مع تاأثري الكنائ�س وامل�صاجد 
ل�صيما  الإعالم؛  و�صائل  �صطوة  ُنغفل  اأن  دون  من  املختلفة،  التعليمة  واملوؤ�ص�صات 
اجتاهات  ت�صكيل  يف  الآن  وفعالية  عبية  الأكرث  وهي  الجتماعي؛  التوا�صل  و�صائل 
الردنيني نحو اأنف�صهم وواقعهم املعي�س والعامل املتعومل، الذي اأ�صبح بحدود كف 
اليد »الهاتف اخللوي« عرب ت�صّيد ثقافة ال�صورة/البث املبا�رص للفيديوهات والتماهي 

معها. 

ت�ص�عينيات  من�ذ  �ص�بق؛ وج�ود هّو��س ر�ص�مي مت�ص�ارع  م�ا  اإل�ى كل  وا�ص�تناد 
الق�رن املا�ص�ي و�ص�يادة القط�ب الواح�د م�ع اأطروح�ات نظري�ة التحدي�ث الغربي�ة 

كورونا وتأثيرها على المجتمع 
االردني - رؤية سسيوثقافية 3

اأ.د ح�صني طه حمادين
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لل�ص�وق  وحري�ة  »خ�صخ�ص�ات«  م�ن  �صاحبه�ا  وم�ا  املعومِل�ة   )modernization(
بعده�ا  وم�ا  احلديث�ة،  العومل�ات  لتداعي�ات  دميقراطيةكمظاه�ر  وتبا�ص�ري  والف�راد 
م�ن  �ص�بق  م�ا  كل  وتفاع�ل  الن�اِم.  الردين  جمتمعن�ا  عل�ى  وبعم�ق  اأث�رت  الت�ي 

م�ن: كل  يف  الطبيع�ة  م�ع  موؤث�رات 

 اجلغرافيا ال�صحراء وهي امل�صاحة الكرب لبلدنا، وِقلة مياه ال�رصب والزراعة رغم 
البا�صم«. لذا  العقبة و�صميناه فرحا به »ثغر الأردن  لنا هو  وجود منفذ مائي وحيد 
فالذاكرة اجلمعية املت�صكلة لدينا هي احلا�صنة لوعينا واملوجهة ل�صلوكياتنا و�صوًل اإلى 
ت�صكيل هوية و�صخ�صية املجتمع الردين ال�صارمة واملتقلبة بحدِتها كجذر �صحراوي 
�صهولة ونخوة  مثل  اأخرى  اأحايني  املغايرة يف  بدواخلنا كجموع؛ ومبرونتها  كامن 
كا�صتقبالنا لهجرات �صكانية عربية وم�صلمة متنوعة والتربم منهم لحقا كمناف�صني 
املتفاعل  الأردين  الأ�صا�صية.فاملجتمع  اخلدمية  واملرافق  والعمل  الأ�صواق  يف  لنا 
من  ما؛  جامعة  يف  الكيمائي  املخترب  اأبدا  ي�صبه  ل  الب�رصي؛  وغناها  مكوناته  بتنوع 
تاأثري  فيه؛ ودرجة  الداخلة  املواد  نوعية  احلكم  على  والقدرة  ال�صبط  اإمكانية  حيث 
وحرارة كل مكون فيه نحو كورونا ب�صورة م�صتقلة عن غريه؛ فالتداعيات الن�صانية 
بخ�صو�صيتها - لي�صت كاملواد يف املخترب-فهي تتاأثر بعدة عوامل؛ ما يعني �صعوبة 
احل�صم رقميا بحجم مظاهر وتاأثري تداعيات كورونا امل�صتمرة والقادمة علينا يف هذه 

الفرتة الق�صرية ُبعيد ظهورها.

غمو�ص كورونا معريف ومغالبة للواقع بالتحليل العلمي

كورون�ا  لتداعي�ات  واليوم�ي  العلم�ي  والتحلي�ل  بالر�ص�د  املقارب�ة  لغاي�ات 
املنظوري�ن  م�ن  هن�ا  التذك�ري  ميك�ن  املختلف�ة؛  باأن�ص�اقه  الردين  املجتم�ع  عل�ى 
الع�ص�وي وعل�م نف��س الجتماع�ي مع�ا؛ ب�اأن املجتم�ع الردين ك�ص�خ�س معن�وي 
يتاأث�ر  فكالهم�ا  ع�ادي  ك�ص�خ�س  الف�رد  الإن�ص�ان  ي�ص�به  بالقان�ون؛  ُيع�ّرف  كم�ا 
حتدي�ات  حقب�ة  قب�ل  م�ن  بهم�ا  م�را  الت�ي  ال�ص�ابقة  اخل�ربات  ودرج�ة  بنوعي�ة 
الت�ي  التكيفي�ة  وال��رصعة  الكيفي�ة  عل�ى  راهن�ا  �صينعك��س  ال�ذي  الأم�ر  كورون�ا؛ 

يف:- واملتمثلت�ان  ج�دا  اجلدي�دة  التحدي�ات  ه�ذه  م�ع  مع�ا  به�ا  يتعام�ال 
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اكت�صاف فايرو�س كورونا يف العامل قبل اأربعة �صهور تقريبا وغياب العالج • 
ال�صايف للق�صاء عليه؛ وا�صتمرار خطورته كعملية م�صتمرة لالآن بعدة اأ�صكال 
وبعناوين متوالدة؛ بالإ�صافة اإلى اأنه ل مرئي وفتاك بالب�رصية وعابر للجغرافيا 

والدول واللغات والعراق واملعتقدات معا هدفه فقط اإفناء الب�رص.

الد�صتورية •  لل�صلطات  كرئي�س  امللك  بجاللة  ممثلة  الردنية  الدولة  اتخاذ   
لالأفراد  العام ك�صبط خارجي  الدفاع  قانون  تفعيل  قرار   2020/3/17 يوم 
اإذ  ال�صابقةلإقراره؛  حرياتناالفردية  على  ال�صاغطة  وم�صاحباته  واجلموع 
نواب؛   « العامني  ال�صخا�س  اأو  املواطنينالعاديني  من  العديد  اأن  لحظنا 
نقابني قد جتاوزوا احلظر العام، يف الوقت الذي تهرب اأي�صا بع�س امل�صابني 
من الإبالغ عن اإ�صابتهم مهددين بذلك الآخرين، ما حدى باحلكومة اإلى 
اإقامة دعوى ق�صائية عليهم بتهمة ال�رصوع بتهديد حياة الآخرين؛ وهذا يعني 
�صحة  اأهمية  على  املوؤِكدة  ال�صوية  التن�صئة  واأمناط  الداخلي  ال�صبط  �صعف 
الآخرين يف حياتنا مهمة لنا كاأفراد اأي�صا؛ مما عر�صهم كمهددين لأنف�صهم 
واملجتمع للم�صاءلة القانونية ال�صارمة. ويجب النتباه اإلى اأن هذا القانون 
املواطنني؛ وهاتان  د�صتورية وحجر على حرية  موؤ�ص�صات  قد عطل �صمنا 
املا�صي؛  القرن  ت�صعينيات  مطلع  منذ  كاأردنيني  علينا  جديدتان  خربتان 
ل�صيما بالن�صبة لل�صباب من اجلن�صني وهم القاعدة الأو�صع للهرم ال�صكاين. 

والآث��ار  التداعيات  وحتليل  لر�صد  املحاولة  هذه  ا�صتثنائية  تكمن  هنا  ومن 
الجتماعية الثقافية بجذورهما الدينية عمومًا التي طراأت على جمتمعنا �صواء الراهنة 

منها اأو النتائج املتوقعة يف امل�صتقبل.

)sociocultural change( التغري الجتماعي الثقايف

علميا، التغري هو الثابت الوحيد يف ال�صلوك الإن�صاين؛ فهو كل �صيء مادي اأو 
نظم  اأن�صاق/  ُت�صيب  التي  الداخلية  للتحديات  نتيجة  ب�صورة جديدة  يظهر  معنوي 
املجتمع؛ اأو اخلارجية املعوملة، كما هي احلال هنا مع عدوانية كورونا وم�صاحباتها 

املتعددة التي وفدت على جمتمعنا الأردين.
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بطبيعته   - الثقايف  -الجتماعي  امل��زدوج  التحدي  اأو  التغري  من  النوع  هذا 
عملية م�صتمرة ذات اأثر وتاأثري متبادل ميكن ان تكون ملحوظة معنويا؛ اأو ملمو�صة 
ك�صلوكيات ظاهرة للعيان؛ كما حتتمل اأن تكون باأكرث من اجتاه؛ اذ ميكن اأن تك�صف 
هذه التداعيات املتجددة - بغ�س النظر عن �رصعتها وباأي اجتاه- عن طريق الر�صد 
والتحليل امليدانيمن ِقبل املتخ�ص�صني لتك�صف مدى تكيف اجلموع مع التحديات 

اجلديدة املهددة لهم و�صول اإلى التوازن الن�صبي وظيفيا ملوؤ�ص�صات املجتمع .

 �صلوكيات وافدة على ثقافتنا مع كورونا 

اقتنع  املتدرج؛  كورونا  تف�صي  بعد  اأ�صابيع  خم�صة  ظرف  ويف  وثقافيًا؛  طبيًا 
الردنيون وعيًا وخوفًا؛ باأن قوة جهاز املناعة لالإن�صان و�رصورة احلفاظ عليه معافًا 
وترجموا  بالفايرو�س؛  اإ�صابته  دون  يحول  الذي  والأهم  الأقوى  ال�صد  حائط  هي 
وعيهم الطبي والثقايف ال�صمل �صلوكيا، فانت�رصت عملية ارتداء الكمامات اإلى حد 
ميكن و�صفها باحلالة ال�صعبية اأو بال�صلوك اجلمعي تقريبا، وهذا مل يكن متعامال به من 
قبل؛ واأخذ ُجل الأفراد والأ�رص بالن�صائح الطبية التي تبثها و�صائل الإعالم املختلفة، 
عن  امتناعهم  �رصورة  اأو  تناوله؛  الواجب  الغذاء  وجودة  نوعية  حت�صني  يف  �صواء 
باإبالغ  منهم  البع�س  قيام  حتى  اأو  واأ�صدقائه؛  اأ�رصته  واأفراد  هو  والتقبيل  امل�صافحة 
اأو لحظها على  َيُح�ّس بها؛  اأعرا�س مر�صية لك  اأية  اجلهات الر�صمية املخت�صة عن 
غريه كمهدد لل�صحة العامة؛ فهذا ال�صلوك املُ�صتحدث اجتماعيا وثقافيا اأ�صبح مقبول 

مبا يف ذلك امتثالهم للحجر املنزيل التباعد اجل�صدي مع الآخرين يف الف�صاء العام . 

و�صبه  املقد�صة  التاأثرية  الأدوار  قوة  من  الرغم  على  اإّنه  باملالحظة  واجلدير   
امل�صتقرةللكني�صة وامل�صجد يف جمتمعنا على تفكري و�صلوكيات الأفراد واملجاميع؛ اإل 
اأّن الكثافة الدينية قد تراجعت فكرا و�صلوكا مع الحرتام لهما؛ فاأ�صبحت ال�صالة ُتقام 
موؤقتا- للحفاظ على حياة امل�صلني وغريهم معا - دون م�صلني يف امل�صاجد والكنائ�س 
كما كانت احلال قبلمجيء كورونا التي لم�صت كل ما هو اعتقادي ومقد�س؛ فمن 
خالل املالحظة باملعاي�صة للباحث؛ لوحظ اأنهاأثناء م�صاركة النا�س كانقليلة جدا يف 
النتهاء من  واإقامة غداء،بعد  الطبيعيني ومن دون مقرات عزاء  املوتى  دفن  طقو�س 
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عملية الدفن؛ والكتفاء بقبول العزاء اللفظي من امل�صاركني يف اجلنازات، بالإ�صافة 
من  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  املوتى عرب  اأهايل  اإعالنات  ونوع  تغري حمتوى  اإلى 
معمالحظةتفهموقبول  �صواء-،  حد  على  وم�صلمني  م�صيحني   - واأماكن  مواعيد 

اأهايل املتوفينبهذا ال�صلوك الوافد نتيجة خلطورة عدوى كورونا. 

 كما ظهرت يف جمتمعنا اأنواع وطرائق جديدة للزواج وهو ما �صمّي »بالعر�س 
اأو جتمع ب�رصي وجاهي )كما هي العادة(؛ اذ يتفق  اللكرتوين« اأي من دون قطار 
العرو�صان مع املدعوون املحددين م�صبقا من ِقبلهما على �صاعة بدء امل�صاركة عرب قناة 

الكرتونية معهما يتبادلون عربها الغناء ومظاهر الفرح املختلفة واملبِاِركة لهما. 

املناعةالثقايف  جهاز  ال�صلوكي  وتكيفهم  اجلمعي  بوعيهم  الأردنيون  فّعل  لقد 
لديهملمحا�رصة ثقافة اخلوف/املوت التي يف حال متكنها من النا�س -ل �صمح اهلل 
- �صت�صعف ح�صانة الأفراد وموؤ�ص�صات املجتمع مهددة للوحدة الوطنية يف ظل هذا 
والأغاين  الفيديوهات  من  الكثري  لذلكظهر  لالإن�صانيةجمعاء؛  املُ�صتِهدف  التحدي 
املتميزة التي تبث الوعي لأعرا�س هذا املر�س املعدي؛ وانت�رصتالكثري من ال�صفحات 
املدعمة  النكات  وعر�س  والفكاهة  الفرح  على  تبعث  التي  اللكرتونية  والروابط 
املحجورين  املواطنني  عن  للرتويح  والكاريكاتريات  ال�صاخرة  والتعليقات  بال�صور 
ببيوتهم؛ بالرغم من اأن هذه املمار�صات املتنوعة مل تكن حا�رصة يف ثقافة ويوميات 
الأردنيني بهذا احلجم البارز بنف�س الدافعية والقبول الثقايف، اأو حتى �صعة النت�صار 

و�رصعة تبادلها بني م�صرتكي اأدوات التوا�صل الجتماعي من جهة. 

ورفع  التفاوؤل  ببث  منهم  الأطفال  املواطنون وحتى  �رصع  املقابلة،  اجلهة  ومن 
الروح املعنوية للعموم عرب الفي�س بوك مثل »اقبل التحدي« ببث ال�صور التي حتظى 
بدللت الفرح يف حياتهم؛ كما قام اآخرون بتقدمب الن�صح لغريهم بقراءة الكتب او 
ا�صتثمار اوقاتهم يف املنازل والتفاعل والتعاون مع الزوجات والولد داخل بيوتهم؛ 
كما �صهدنا اإطالق حمالت للت�صامن والتربع الوجداين واملادي املتبادل بني اأهلنا يف 

بع�س املناطق التي ُعزلت وقائيا مع اخوتهم الخرين . 

 اإّن هذه ال�صلوكيات الواعية، والعابرة للمناطقية اأو الطائفية واملنحازة لكل ما 
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هو وطني وان�صاين، توؤ�رص على ما هو اآٍت:
لقد ات�صم البناء الذهني وال�صلوكي لالأردنيني امل�صتند اإلى ارتفاع ن�صب التعليم   ا- 
موؤ�ص�صات  وقدرة  �رصعة  جراء  ولغريهم،  لهم  الالفتة  باملرونة  جمتمعنا  يف 
الدولة العميقة؛ وعقلها املتقدم بالتكيف املتدرج يف اإبقاء املجتمع الأردين 
- بالرغم من تعدد امل�صتويات القت�صادية والثقافية بني �رصائحه - يف حالة 
توازن وتيقظ متناٍم عموما؛ بدليل اأن الأردن قد احتل متقدمة مرتبة عامليا يف 

جناحه بالتعامل مع كورونا.
بجائحة  تفاجئها  الأردين وبرغم  املجتمع  الثقافية يف  املنظومة  لقد جنحت  ب- 
اأو  الطائفية  اأو  الأنانية  الفردية  عدوى  انت�صار  دون  احليلولة  يف  كورونا 
اختالف  )ومع  و�صلوكيًا  نظريًا  الأردنيني  اأغلبية  لإميان  نتيجة  الإقليمية؛ 
اأمام حتِد واحد يجب  باأنهم  بادية؛ ريف؛ مدينة؛ خميم(  الفرعية:  ثقافاتهم 
م�صاهمة  عناوين  تنوع  بقاعدة  عمال  عليه  الفوز  ثم  ومن  انت�صاره،  اإيقاف 
الأفراد واملوؤ�ص�صات الع�صكرية واملدنية وتكامل املجهودات الوطنية بتحقيق 

هذه الأولوية الق�صوى للجميع. 

اأبجدية جديدة لكورونا اأردنيا..

فهي  الواحد؛  املجتمع  اأبناء  بني  الرئي�صة  التوا�صل  اأداة  العربية  اللغة  ُتعترب 
وال�صمنية  الظاهرة  ب���دللت  والأف��ك��ار  الثقافيللم�صاعر  احلاملواملحمول 
وباإيحاءاتهاالوا�صحة بني املتفاعلني من خاللها؛ وبالتايل فاإّن اأزمة كورونا قد ات�صفت 
مفاهيم  ا�صتدخال  من  مكنها  ما  ووطنيا،  عامليا  انت�صارها  بحكم  الو�صعة  ب�صطوتها 
عرب  بثها  لكرثة  لالأردنيني  واحلياتي  اللغوي  القامو�س  يف  متداولة  اأ�صبحت  جديدة 

اأدوات التكنولوجيا ومنها ما هو اأِت:-

ُفالن كوروين وحتمل معنيني مت�صلني هما :-

اأي اأنه م�صاب بكورونا وهذا »و�صم اجتماعي« وجتلى تاأثري هذا الو�صف  اأ- 
بامتناع وهروب بع�س امل�صابني من العالج خ�صية من هذا الو�صم، الذي 
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�صاع اإطالقه وتداوله ب�صورة وا�صعة جدا عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي، 
ما حدا برئي�س الوزراء د. عمر الرزاز اإلى الت�رصيح ر�صميا قائال »لي�س عيبا 

ان ُي�صاب الن�صان بهذا الفايرو�س«.
مثل كورونا؛  والعدوى  اخلطورة  م�صابهة  ب�صمات  ويتمتع  موؤٍذ  فرد  اأنه  اأو  ب- 
وهو ما ُي�صمى بالتنا�س يف اللغة العربية عادة؛ اإذ يقوم العقل اجلمعي احلائر 
اأي م�صكلة مل  اأمام  التعبريي  التوازن  لت�صاعده على  �صابقة  تعابري  با�صتعمال 
ياألفها من قبل ونذكر هنا مثال؛ كيف اأن م�صطلح داع�صي قد ُنحت وانت�رص 

قبل �صنوات اأمام هول وغمو�س الداع�صية وقتها. 
العزل؛ وهي مفردة حتث على اخلال�س الفردي وت�صيء باأهمية القبول اجلمعي ملبدا 
يتنافى  ما  وهذا  اإ�صابتهم؛  يف  امل�صتبه  حتى  او  كب�رص  امل�صابني  مع  القطيعة 
تاريخيا مع منظومة القيم اجلماعية والتكافلية التي كانت �صائدة قبل انت�صار 

هذه العدوى.
اأ�صبح  اإذ  لالآخرين؛  الجتماعي  ال�صتبعاد  على  يحث  تعبري  هو  الجتماعي؛  التباعد 
نة النا�س وعرب و�صائل الإعالم  متداول بكرثة ل بل اأخذ يقفز ب�رصعة على ال�صِ
املختلفة بعد جميء كورونا، على الرغم من عدم دقته العلمية براأيي ا�صتنادا 
و�صفته  اذ  و�صفه؛  املراد  املوقف  لو�صف  الجتماع  علم  اأطروحات  اإلى 

وللدقة العلمية بالتباعد اجل�صدي بني الأفراد.
املهن  يف  والعاملني  واملمر�صني  الطباء  اأن  عن  للدللة  جمازيا  تعبريا  الأبي�ص؛  اجلي�ص 

الطبية هم من يتقدم �صفوف املعركة مع كورونا. 
بوؤرة للفايرو�ص؛ وهو تعبري مركب اإذ �صبه البوؤرة كم�صدر لالإ�صعاع، كما هو معروف 

فاأقرنت هنا ببوؤرة لبث الفايرو�س املُعدي لالآخرين.
من  امل�صتوحاة  التعابري  من  م�صتلهم  للب�رص  دوين  ت�صبيه  هي  تاريخيا؛  القطيع؛  مناعة 
 « معِد  امل�صاب مبر�س  احليوانات  قطيع  مع  غالبا  البيطريني،  الأطباء  تعامل 
الأقرب اإلى نظرية النتخاب الطبيعي؛ وحورت لحقا واأ�صبحت اإحدى 

ا�صرتاتيجيات العالج لأن الأقوياء منهم ي�صتحقون العي�س فقط . 
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املنحى الوبائي؛ وهو املدى بني اأعلى واأقل عدد ت�صل اليه اإ�صابات كورونا قبل الق�صاء 
عليها. 

التعبريي  قامو�صنا  على  دخلت  خميفة  اإيحاءات  ذو  جديد  تعبري  موقوته؛  ب�رسية  قنبلة 
ال�صلمي كاأردنيني لو�صف كورونا من حيث غمو�صها وخطورتها التفجريية 

لالإن�صان يف اأن.

ِحراك املكانات الجتماعية للموؤ�ص�صات - روؤية ا�صت�رسافية

من  الجتماع  علم  يف  به  معمول  ت�صنيف  هو  الجتماعي؛  املكانات  حراك   
يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  اأدوار  اأو  املهنة  اأهمية  م�صتوى  ارتفاع  اأو  انخفا�س  حيث 
املجتمع بالن�صبة للمواطنني يف خمتلف الظروف، ومنها حتديات كورونا اأردنيا، التي 
نتج عنها بحكم املالحظة بامل�صاركة للباحث اإمكانية ا�صتمرار املراكمة على ما رافق 
معركتنا مع كورونا من تغريات ودور�س ترابطامع ما ميكن ا�صتخال�صه من جتارب 
اأردنيا  التغريات  هذه  اأبرز  اأما  كوروناقبلنا؛  لتحديات  تعر�صها  اأثناء  الغربية  البلدان 

فهي ما يلي:
تبلور اأهمية هيبة الدولة الردنية الوطنية وب�صورة حا�صمة جراء �رصعة و�رصامة  اأول- 
اإجراءاتها الناجحة ُبعد تفعيل قانون ال�صحة العامة، بعيدا عن املفاهيم العوملية 
ال�صابقة والتفاقيات الدولية التي �صادت ما قبل ظهور العدوين يف الأردن: 

كورونا كفايرو�س جديد معرفيا وحياتيا خطري النت�صار. ا   - 

لظهور  امل�صاحب  الجتماعيالن�صبي  بالُرهاب  متمثال  الجتماعي؛  ب - 
العدوى بني عدد قليل من املواطنني.

وب�صورة  التخ�ص�صية  م�صمياتها  بكافة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  مكانة  ارتفعت  ثانيا- 
ا�صافية ومراكمة عما كانت قبال.

ارتفعت مكانة الكادر الطبي بكل م�صمياته وب�صكل اعلى مما كان عليه المر  ثالثا - 
قبل ظهور جائحة الفايرو�س.
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ارتفعت مكانة قيم التكافل والت�صاند الجتماعي والثقايف مقارنة عما كان   رابعا - 
قبال انطالقا من الأُ�رصة، مرورا ببع�س اخلدمات التطوعية للجمعيات اخلريية 
اأثناء  اأطلقتها احلكومة  التي  الوطنية  لل�صناديق  التربع  اإلى حمالت  و�صول 

اأزمة كورونا، و�صاهمت فيها بع�س ال�رصكات وعدد حمدود من الأثرياء.
خام�صا- ارتفاع مكانة واأهمية القطاع العام احلكومي جمددا، بعد اأن تراجعت بعد 
ت�صعينات القرن املا�صي نتيجة ل�رصعة اخل�صخ�صة وم�صاحباتها من ارتفاع 
يف ن�صب الِبطالة وتوثيق للعالقة املت�رصعة بني الوطني والعوملي يف ظل �صيادة 

القطب العوملي الواحد. 
اأ�صا�س  كمرِجل  الردنية  الأ���رصة  باأهمية  الوعي  ومكانة  من�صوب  �صاد�صا- ارتفع 
والتعاون  ال�صرب  قيم  التن�صئة،  الأبناء، عرب  واإك�صاب  الزوجني  بني  كنى  لل�صُّ
املنزل  العمل داخل  تق�صيم  واإعادة  بينهم  امل�صرتكة  الن�صانية  الروح  وتنمية 
املبادرة ومهارات الأداء بني ولد وبنت ل�صورة مغايرة مِل كان  اأ�صا�س  على 

احلال عليه قبل احلجر املنزيل امل�صاحب ملجيء جائحة كورونا.
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وال�صيا�صات  للتحولت  الكتاب،  هذا  مقالت  يف  واخلرباء  الباحثون  تطرق 
والتوقعات والتو�صيات املرتبطة مبرحلة كورونا وما بعدها: يف جمال املتغريات الدولية 
و�صيناريوهات  الأردنية،  والداخلية  اخلارجية  ال�صيا�صات  على  وتاأثريها  والإقليمية 
ال�صتحقاق الد�صتوري لالنتخابات النيابية القادمة، ومقاربات اإدارة الدولة واحلكم، 
وال�صيا�صات املالية والقت�صادية والعّمالية والإعالمية وال�صحية، ومالمح التحولت 

الجتماعية والثقافية املرتبطة بهذه املرحلة.

  قوا�صم م�صرتكة: الأزمة واحللول

التباين  اأغلب القراءات، وهنالك بع�س   ثّمة »قوا�صم م�صرتكة« توافقت عليها 
والختالف يف التو�صيات بني هذه الأوراق، يف بع�س املجالت. لكن ما ميكن اأن 
نراه مبثابة الإجماع بني هذه النخبة البارزة من الباحثني واخلرباء، فهي القراءة التالية:

فالعامل  القادمة،  الفرتة  خالل  �صعوبة،  اأكرث  �صتكون  القت�صادية  الأو�صاع  اأّن 
والتعاون  اخلارجية  امل�صاعدات  والرتاجع يف  القت�صادي  الركود  مر�ّصح ملرحلة من 
اقت�صادية  اأزمة  يتعامل مع  اأن  القادمة  الفرتة  اأّن على الأردن خالل  الدويل، ما يعني 

مالية قا�صية، من دون اأن يتوقع »يد امل�صاعدة« من اخلارج.

اأزمة كورونا، »احتواء الفريو�س«،  اإدارة الأردن للمرحلة الأولى من  اإنَّ جناح 
جديدة  فر�صة  اجلميع  ومنحت  باملواطنني،  وعالقتها  الدولة  �صورة  �صوغ  اأعادت 
لإ�صالح وتطوير املعادلة الداخلية، عرب ح�صور فّعال للدولة، من خالل مبداأ تطبيق 
القانون، وجت�صري الفجوة بني ال�صارع واحلكومة، وامل�صي بخطوات جديّة يف تاأهيل 
وتطوير القطاع العام، الذي قّدم اأداءاً مقبوًل يف املرحلة الأولى من الأزمة، واأثبت 

الخاتمة
والنتائج
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فعاليته يف مواجهة الأزمات.

اإنَّ الأزمة اأثبتت �رصورة اإعطاء الأولية للقطاعات الإنتاجية، �صناعيًا وزراعيًا، 
التي ا�صتطاعت اأن حتمي البالد خالل الفرتة الأولى من خالل توفري املنتجات الزراعية 
ال�صعور بوجود فراغ كبري يف  ال�صوق الأردين، وعدم  وال�صناعية ب�صورة جّيدة يف 
هذا املجال، ما يجعل من هذه القطاعات يف وقت بداأ العامل يتجه فيه اإلى النكفاء 
املعاهدات  اأو  امل�صرتك  التعاون  ح�صاب  على  القومية  وامل�صالح  التجارية  واحلمائية 

الدولية؛ كل ذلك يدفع اإلى منح الأولوية يف املرحلة القادمة لالقت�صاد الإنتاجي.

تو�صيع قاعدة اتخاذ القرار وتعزيز احلوكمة وال�رصاكة الوطنية هي مفتاح النجاح 
والعبور يف املرحلة القادمة، فمن ال�رصوري اأن يكون هنالك تعاونًا وثيقًا اأوًل بني 
موؤ�ص�صات الدولة جميعًا، حتت اإ�رصاف احلكومة، وثانيًا بني القطاع العام واخلا�س، 
كل  يف  القرار  بناء  عملية  )Stakeholders(يف  امل�صالح  اأ�صحاب  ا�صتدخال  وثالثًا 
قطاع من القطاعات، بخا�صة عند التعامل مع الأزمات القت�صادية واملالية والعّمالية.

اإنَّ هنالك خماوف حمّققة من ارتفاع ملمو�س يف معدلت البطالة نتيجة الأزمة 
داخليًا، بخا�صة يف قطاعات ال�صياحة والفنادق، وبع�س ال�رصكات وقطاعات جتارية 
من  لذلك  احتياجاتهم،  واأولويات  للمواطنني  ال�رصائية  بالقدرة  ترتبط  وخدماتية 
املتوقع اأن يخ�رص اآلف املواطنني وظائفهم ب�صبب هذه اجلائحة داخليًا، بالإ�صافة اإلى 
تاأثري الركود القت�صادي الدويل وتراجع اأ�صعار النفط دوليًا على حالة العمالة الأردنية 
يف اخلارج، مع ترجيح اأغلب اخلرباء اأن تكون هنالك عودة معاك�صة لهذه العمالة اإلى 

الأردن، بخا�صة من دول اخلليج العربية.

يتفق جميع اخلرباء على �رصورة اأن يتم عودة احلياة الطبيعية - اقت�صاديًا - على 
ومنهجية  ديناميكيات  اإيجاد  على  العمل  مع  جميعًا،  القطاعات  يف  ال�رصعة  وجه 
من  حتّد  التي  ال�صحية  وال�رصوط  املعايري  اتباع  يف  املجتمع  اإلزام  يف  وقوية  وا�صحة 
اإمكانيات انت�صار الفريو�س، مثل التباعد الجتماعي، ارتداء الكمامات الطبية، جتنب 

العادات الجتماعية التي توؤدي اإلى نقل الفريو�س، والجتماع عن بعد.
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اأولويات  على  القادمة  املرحلة  يف  الرتكيز  يكون  اأن  �رصورة  على  اخلرباء  يتفق 
وا�صحة؛ اأي دعم وحماية ال�رصائح الجتماعية املت�رصرة من خالل تطوير وتو�صيع 
�صبكات احلماية الجتماعية، اإعادة النظر يف الإنفاق العام يف املوازنة وتوجيهه اإلى 
القطاعات املطلوبة بدًل من القطاعات اأو اجلوانب غري املهمة يف املرحلة القادمة، 
ملنع  الإغالق  اأو  النهيار  من  حلمايتها  املت�رصرة  وال�رصكات  اخلا�س  القطاع  ودعم 

تفاقم م�صكلة البطالة يف البالد.

واملخاطر  القت�صادية  والأزمة  ال�صغوطات  وبالرغم من حجم  اأّنه  اخلرباء  يرى 
التي يواجهها القت�صاد الأردين وما ينجم عنه من تداعيات جمتمعية و�صيا�صية، فاإّن 

الأزمة احلالية تخلق فر�صًا مميزة لالأردن يف خمتلف املجالت، اأبرزها:

متّيز الأردن يف جمال تكنولوجيا املعلومات، على �صعيد البنية التحتية واخلربات 
اإلى  اإقليميًا متميزاً يف انتقال دول املنطقة  الب�رصية الأردنية، ما يجعل الأردن مركزاً 
العامل اجلديد وتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة، مثل تطبيقات الذكاء ال�صطناعي، 
مميزة  فر�صة  الأبعاد، وكما هنالك  ثالثية  الطباعة  بعد،  العمل عن  بعد،  التعليم عن 

لتطوير القدرات الأردنية يف هذا املجال وت�صديرها للخارج.

الإلكرتوين،  العامل  اإلى  خدماتها  اأغلب  ونقل  الأردنية  الإدارة  قدرات  تطوير 
الإلكرتونية،  الذكية واحلكومة  اخلدمات  باجتاه  ملمو�صة ومت�صارعة  ب�صورة  والقفز 
كبرية،  نفقات  يوفر  قد  ما  بعد،  عن  والعمل  بعد  عن  التعليم  جمالت  وا�صتدخال 
ويعطي الأردن عالمة مميزة يف هذا املجال، ويح�صن من اأداء البريوقراطية الأردنية، 

ويحّد من حجم الف�صاد الإداري.

الطبية،  التكنولوجية  الدوائية،  ال�صناعات  مثل  مهمة،  قطاعات  على  الرتكيز   
التكنولوجية املعلوماتية، ال�صناعات التحويلية يف الزراعة، وتكييف منتجات القطاع 

اخلا�س مع التغري يف حاجيات ال�صوق.

اجليو  املوقع  اأهمية  تعريف  اإعادة  ميكن  والإقليمية  الدولية  املتغريات  على  بناءاً 
امل�صالح  اأ�صا�س  على  اجلغرايف  اجلوار  مع  العالقات  وت�صميم  الأردين،  ا�صرتاتيجي 
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العراق  من  كل  مع  بخا�صة  الإقليمي،  التكامل  واعتبارات  امل�صرتكة،  القت�صادية 
و�صوريا، التي ميكن اأن تقّدم اأ�صواقًا مهمة للمنتجات والأعمال الأردنية.

املتغريات اخلارجية وال�صيا�صات الوطنية

هو  الأول  رئي�صة؛  ملفات  ثالثة  اأهمية  على  اجلانب  هذا  يف  اخل��رباء  اأجمع 
تداعيات الأزمة العاملية على القت�صاد الوطني، بخا�صة مع الركود املتوقع يف دول 
القرن والعالقات الأردنية-الأمريكية، والثالث عالقة الأردن  العامل، والثاين �صفقة 

مع القوى الإقليمية، بخا�صة تركيا واإيران. 

على �صعيد النعكا�صات اخلارجية، فاأبرز النتائج تتمّثل ب�رصورة حتجيم �صقف 
مي�رصة  وديون  قرو�س  توفري  اإمكانية  وتراجع  اخلارجية،  امل�صاعدات  من  توقعاتنا 
اأكرب، مع �صعوبة ذلك، ويف بحث  الذات بدرجة  يعني العتماد على  لالأردن، ما 
الذاتية، واحتمالية تراجع  اأولوياتها  اليوم عن م�صاحلها وترتيب  العامل  كل دولة يف 
على  ال�صغط  حجم  يزيد  ما  الأردن،  يف  ال�صوريني  لالجئني  املقدرة  امل�صاعدات 
الأردن، وعودة اأردنيني عاملني يف اخلارج، ما قد يزيد من معدل البطالة ويقلل من 

حجم حوالت املغرتبني، التي ت�صكل م�صدراً مهمًا من م�صادر الدخل الوطني.

اأبعدت  احلالية  الأزم��ة  اأّن  اخلرباء  فيجمع  القرن«،  »�صفقة  �صعيد  على  اأّما   
ال�صغوط الأمريكية على الأردن للقبول بها، ومنحتنا مزيداً من الوقت، مع وجود 
مناف�صه  اأم  ترامب،  دونالد  احلايل،  الأمريكي  الرئي�س  ا�صتمر  ملمو�س يف حال  فرق 
الدميقراطي، الذي لن ي�صعى اإلى مترير ال�صفقة بالقوة. لكن، وعلى ال�صفة الأخرى، 
يجمع خرباوؤنا على اأّن عامل الوقت ل�صالح اإ�رصائيل، التي �صت�صعى اإلى �رصعنة ال�صفقة 

و�صم مزيد من الأرا�صي واملناطق يف ا�صتثمار لن�صغال العامل بفريو�س كورونا.

والإ�رصار  الأردنية-الإ�رصائيلية،  العالقات  يرون �رصورة حتجيم  اخلرباء  اأغلب   
اأّن  اإّل  الأردنية،  الوطنية  امل�صالح  تخدم  ل  اأنها  بو�صفها  القرن  �صفقة  رف�س  على 
الأردنية- العالقات  يف  ال�صفقة  تهمي�س  ���رصورة  يرى  املقابل-  يف   - بع�صهم 

بتحالف  تكمن  ال�صرتاتيجية  الأردن  م�صلحة  لأّن  الإ�رصائيلية،  وحتى  الأمريكية، 
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قوي مع الوليات املتحدة واإ�رصائيل.

ُكاّلً من تركيا واإيران  اأّن  القوى الإقليمية؛ فيجمع اخلرباء على  اأّما على �صعيد 
وخالف  تباين  هنالك  لكن  واإقليميًا،  داخليًا  احلالية،  كورونا  اأزمة  من  مت�رصرتان 
باأّنهما  يرى  من  بني  اقليميًا،  الدولتني  �صلوك  على  ذلك  انعكا�صات  يف  اخلرباء  بني 
�صتعززان الدور الإقليمي، لأ�صباب خمتلفة، ومن يرى باأّن كلتيهما اأو اإحداهما �صتهتم 
اأكرث بالأزمات الداخلية، و�صتكون عاجزة عن متويل تدخلها الع�صكري يف املرحلة 

القادمة.

 على كّل احلالت نرى - يف مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية - اأّن املرحلة القادمة 
�صتحّجم من اأهمية مواجهة �صفقة القرن ديبلوما�صيًا، على ال�صعيد الأردين، ما يبعد 
ما �صكلته من �صغط خالل املرحلة املا�صية عن �صّلم اأولوياتنا اخلارجية، مع �رصورة 
اإبقاء العني مفتوحة على املمار�صات الإ�رصائيلية يف ال�صفة الغربية والقد�س، وا�صتمرار 

الدور الأردين يف دعم الأ�صقاء الفل�صطينيني يف هذا املجال.

توقع  القادمة، مع عدم  املرحلة  الأردن يف  اأولوية  الأخرى، تكمن  على اجلهة 
زيادة يف حجم امل�صاعدات اخلارجية، بخا�صة الأمريكية، اأن يتوجه اإلى اإعادة تعريف 
ما  واقت�صاديًا،  �صيا�صيًا  اجلوار،  عالقات  تطوير  يف  ا�صرتاتيجي  اجليو  موقعه  اأهمية 
ي�صمح باإيجاد اأ�صواق للمنتجات وامل�رصوعات والعمالة الأردنية، مع العراق و�صوريا 
احتياجات هذه  لدرا�صة  يقت�صي ور�صة عمل جديدة وطنية  العربي، وهذا  واخلليج 
اجلانب  وت�صخري  معها،  الأردنية  القت�صادية  والعمليات  املنتجات  وتكييف  الدول 

ال�صيا�صي خلدمة القت�صاد يف املرحلة القادمة. 

ال�صتحقاق الد�صتوري- النتخابي

النيابية  النتخابات  ا�صتحقاق  مع  للتعامل  �صيناريوهات  ثالثة  اخلرباء  يحدد 
التي كان امللك قد اأعلن عن اإجرائها هذ العام، مع انهاء جمل�س النواب احلايل مدته 

الد�صتورية يف اأيلول املقبل. 
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حت�صنت  ف��اإذا  املو�صوع،  يف  احلا�صم  الرئي�س  العامل  هي  ال�صحية  ال�رصوط   
امل�صتقلة  الهيئة  مع  انت�صار فريو�س كورونا، وتو�صلت احلكومة  الظروف، وتراجع 
لالنتخابات اإلى و�صع تعليمات توازن بني العتبارات النتخابية وال�صحية؛ فاخليار 
الأف�صل - بطبيعة احلال- اإجراء النتخابات يف موعدها، ما يعني حّل جمل�س النواب 
النواب،  جمل�س  من  بقرار  القادمة،  النتخابات  اإجراء  على  اأ�صهر   4 من  اأقل  قبل 

وت�صكيل حكومة جديدة، كما كان هو ال�صيناريو الراجح قبل اأزمة كورونا. 

اإذا ا�صتمرت الظروف ال�صحية مبا ل ي�صمح باحلمالت النتخابية وباإجراء  اأّما 
هوالتمديد  الآخر  فال�صيناريو  املقّرر،  موعدها  يف  �صحية  ب�صورة  نيابية  انتخابات 
ملجل�س النواب ملدة ل تقل عن عام ول تزيد على عامني، وهو ال�صيناريو الذي �صيتم 

اعتماده كخيار بديل.

 اأّما ال�صيناريو الثالث، فهو قاعدة »جمل�س ي�صّلم جمل�س«، وهو ال�صيناريو املطروح 
ب�صورة ملحوظة اليوم يف دوائر القرار، ا�صتناداً اإلى الن�س الد�صتوري التايل » يجب 
اجراء النتخاب خالل ال�صهور الربعة التي ت�صبق انتهاء مدة املجل�س فاذا مل يكن 
النتخاب قد مت عند انتهاء مدة املجل�س او تاأخر ب�صبب من ال�صباب يبقى املجل�س 
قائمًا حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد«؛ اإذ يتيح هذا الن�س لل�صلطة التنفيذية اختيار 
الوقت املنا�صب لإجراء النتخابات النيابية، يف حال ا�صتمر املجل�س احلايل بالنعقاد، 
�صهور  لب�صعة  احلايل  املجل�س  ا�صتمرار  وهنا ميكن  انتخاب جمل�س جديد،  اإلى حني 

فقط، اإّما لآخر العام احلايل اأو بداية القادم، دون ال�صطرار لتمديده عامًا كاماًل. 

يوافق مركز الدرا�صات الإ�صرتاتيجية على جتنب �صيناريو )جمل�س ي�صّلم جمل�س( 
لأ�صباب متعددة، من �صمنها العرف ال�صيا�صي، واأي�صًا ل�صمان امل�صاواة بني املر�ّصحني 
يف الفر�س، فاإذا تعّذر اإجراء النتخابات يف موعده احلايل، فالأف�صل التمديد ملجل�س 
اأي�صًا فر�صة جيدة للدولة لدرا�صة تاأثري فريو�س كورونا على  النواب احلايل، ما مينح 
يف  التفكري  على  ي�صاعد  ما  وهو  واجتماعيًا،  واقت�صاديًا  �صيا�صيًا  العامة،  الأو�صاع 
وظروف  العام  املزاج  حالة  مع  ينتا�صب  مبا  القادمة،  النيابية  النتخابات  خمرجات 

املعادلة الداخلية.
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 ال�صيا�صات القت�صادية واملالية 

ثمة اتفاق بني اخلرباء على اأّن الأو�صاع القت�صادية القادمة �صتكون اأكرث �صعوبة، 
على اأكرث من �صعيد، لذلك فالتو�صية هي بتدخل جراحي اأكرب للدولة يف املو�صوع 
ودعم  اخلا�س،  القطاع  يف  و�رصكات  موؤ�ص�صات  دعم  خالل  من  القت�صادي، 
�رصائح اجتماعية عري�صة، �صواء من خالل �صيا�صات حمائية اأو تو�صيع نطاق احلماية 
الجتماعية لهم، والرتكيز على تطوير قدراتنا القت�صادية الإنتاجية للتعامل مع مرحلة 

من الركود القت�صادي العاملي، مبا يحمل قدراً اأكرب منالعتماد على الذات.

الديون  مو�صوع  يف  التفاو�س  �رصورة  عن  الإقت�صاديني  اخلرباء  اأغلب  يدافع 
باإعادة  ي�صمح  الدولية، مبا  العقود  اململكة ومراجعة  املرتتبة على  املالية  واللتزامات 
تكييفها والتعامل معها وفق بنود الأزمة املالية العاملية واملحلية، وي�صاعد اململكة على 

ترحيل بع�س ال�صتحقاقات على املدى الق�صري.

 هنالك تو�صيات ب�رصورة مراجعة املوازنة العامة على �صوء ما حدث، واإعادة 
هيكلة النفقات العامة والأولويات، والتخلي عن امل�رصوعات والنفقات غري ال�رصورية 

يف املرحلة القادمة، ودعم القطاعات الأكرث اإفادة لالقت�صاد الوطني.

اإعادة هيكلتها وا�صتثمار  التو�صع يف  العمل، فمن ال�رصوري  على �صعيد �صوق 
اخلارجية،  واملحلية  الوطنية  العمالة  اإح��الل  �صيا�صات  يف  احلقيقية  البطالة  اأزم��ة 
لالأردن  التي ميكن  واملجالت  وال�رصكات  القطاعات  والتو�صع يف  بها،  وا�صتبدالها 
اأن يقّدم فيها من خدمات ومنتجات، مثل الزراعة وال�صناعة الإنتاجية وال�صناعات 

الدوائية، وتكنولوجيا املعلوماتية.

اأظهرت الأزمة �رصورة تنظيم �صوق العمل من خالل اإدخال القطاعات جميعًا 
يف ال�صمان الجتماعي، واإعطاءها ت�صهيالت يف هذا املجال.

ال�صيا�صات ال�صحية والإعالمية

 اأظهر القطاع ال�صحي، بخا�صة يف قطاعه العام، قدرة ملمو�صة على ال�صتجابة 
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لل�صغوط املرتبطة باأزمة كورونا، ويف الوقت نف�صه ظهرت ثغرات كبرية من ال�رصوري 
حتكم  التي  الفل�صفة  �صعيد  على  �صواء  القادمة،  الفرتة  خالل  معاجلتها  على  العمل 
وال�صحة  الوقائي  باجلانب  الهتمام  اأو  العالج،  توفري  على  وتقوم  الطبي،  القطاع 
املجتمعية وبتعزيز اخلربات الب�رصية والبحثية يف مواجهة الأوبئة والأمرا�س ال�صارية.

 كما اأّن توحيد اإدارة القطاع الطبي اأ�صبح م�صاألة �رصورية، لتوزيع اجلهود وتنظيم 
املوؤ�ص�صات والقدرات والو�صول اإلى اأف�صل النتائج، بالإ�صافة اإلى اأهمية وجود بنك 
معلومات طبي، والو�صول اإلى ال�صيغة الف�صلى يف جمال التاأمينات ال�صحية والعالقة 

بني القطاعني العام واخلا�س.

اأّما يف جمال الإعالم، فقد اأظهرت الأزمة اأهمية توافر املعلومات املطلوبة بال�رصعة 
الق�صوى، و�رصورة ح�صور اخلطاب الر�صمي للدولة وعدم ترك فراغ، واإيجاد اآليات 
فاعلة ورادعة �صد املعلومات التي تهدد امل�صالح املجتمعية وال�صلم الأهلي، ما يعزز 
ح�صوره  هام�س  وتو�صيع  احلكومي  الإعالمي  اخلطاب  قدرات  تطوير  اأهمية  من 
امل�صوؤولني  بني  ال�صيا�صي  الت�صال  قنوات  وتعزيز  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  يف 

احلكوميني والإعالميني وم�صتخدمي من�صات التوا�صل الجتماعي.

اخلطابات  تقوية  عرب  الكاذبة  والأخبار  الإ�صاعات  حتجيم  من  الدولة  متّكنت   
احلكومية ومتابعة الر�صائل با�صتمرار، ما زرع الثقة بالرواية احلكومية بدرجة كبرية 
البناء على  املطلوب  لذلك  العام،  الراأي  لدى  والدولة  احلكومة  وح�ّصن من �صورة 
الإعالمية،  الوطنية  الر�صالة  وتطوير  اإعالميًا  للدولة  الناعمة  القوة  بناء  يف  �صبق،  ما 
وقد اأثبتت املرحلة ال�صابقة اأّن �صهولة مترير املعلومات وال�صفافية يف اإي�صالها، مبثابة 
ال�صالح الأجنح والأكرث ردعًا للمعلومات املغلوطة والإ�صاعات والر�صائل الإعالمية 

الهّدامة.
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ا.د زيد عيادات: مدير مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية،ا�صتاذ • 
الأمري  كلية  وعميد  الردنية  اجلامعة  يف  الدولية  العالقات  و  ال�صيا�صية  العلوم 
احل�صني بن عبداهلل للدرا�صات الدولية يف اجلامعة الأردنية �صابقًا، رئي�س جمل�س 

اأمناء منظمة النه�صة العربية للتنمية والدميقراطية.

د. عزمي حمافظة: اأ�صتاذ علم الأوبئة والفريو�صات كلية الطب يف اجلامعة الأردنية، • 
رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير املناهج، وزير تربية وتعليم والتعليم العايل ال�صابق، 

ورئي�س اجلامعة الأردنية �صابقًا.

فهد اخليطان: كاتب �صحايف وحملل �صيا�صي يف �صحيفة الغد اليومية الأردنية، • 
وامل�صت�صار الإعالمي ل�صحيفة الغد �صابقًا، ورئي�س حترير �صحيفة العرب اليوم 

�صابقًا.

عدنان اأبو عودة: �صيا�صي ووزير �صابق، �صغل من�صب وزير الثقافة والإعالم يف • 
عدة حقائب وزارية منذ �صنة 1970 اإلى �صنة 1984 على فرتات متقطعة، وهو 
م�صت�صار جاللة امللك الراحل احل�صني �صابقًا، ورئي�س الديوان امللكي الها�صمي 

1991-19992، ومندوب الأردن يف الأمم املتحدة 1995-1992.

د. مروان املع�رس: نائب الرئي�س للدرا�صات يف موؤ�ص�صة كارنيغي حاليًا، وزيراأ�صبقًا • 
للخارجية والبالط، وديبلوما�س �صابق.

ملكتب •  �صابقًا، ومديراً  التخطيط  الوزراء ووزير  نائب رئي�س  د. جعفر ح�ّصان: 
جاللة امللك، ومدير العالقات الدولية يف مكتب جاللة امللك �صابقًا.

تعريف
بالمشاركين

في الكتاب
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عريب الرنتاوي: مدير مركز القد�س للدرا�صات، وكاتب �صحايف وحملل �صيا�صي • 
يف �صحيفة الد�صتور.

د. عامر ال�صبايله: كاتب وحملل �صيا�صي، وع�صو هيئة تدري�س يف اجلامعة الأردنية • 
�صابقًا.

د. حممد خري عيادات: اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية يف اجلامعة الأردنية.• 

د. ليث ن�رساوين: اأ�صتاذ القانون الد�صتوري يف كلية احلقوق يف اجلامعة الأردنية، • 
ع�صو جمل�س اأمناء املركز الوطني حلقوق الإن�صان.

جميل النمري: كاتب وحملل �صيا�صي، اأمني عام حزب الدميقراطي الجتماعي • 
الأردين، وع�صو جمل�س النواب الأردين �صابقًا.

وكاتب •  �صابقًا،  اليوم  العرب  �صحيفة  حترير  رئي�س  اأردين،  نائب  غي�صان:  نبيل 
وحملل �صيا�صي.

ووزير •  الأردين،  ال�صرتاتيجيات  ملنتدى  التنفيذي  املدير  �صيف:  اإبراهيم  د. 
التخطيط والطاقة �صابقًا، ومدير مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية �صابقًا، وباحث 

اأول يف موؤ�ص�صة كارنيغي �صابقًا.

القطاع •  لتطوير  الدولة  ووزير  والزراعة  التخطيط  وزير  ال�صمادي:  تي�صري  د. 
العام،حا�صل عل الدكتوراه يف القت�صاد من جامعة ولية يوتا.

املالية •  وزير  الزيتونة،  جامعة  يف  الدويل  القت�صاد  اأ�صتاذ  الك�صا�صبة:  حمد  د. 
الأ�صبق، وعني �صابق، وله جمموعة من الأبحاث والدرا�صات املن�صورة يف جمالت 

مرموقة، كما دّر�س وحا�رص يف العديد من اجلامعات الأمريكية.
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د. خمّلد العمري: حا�صل على درجة الدكتوراه يف اقت�صاد الأعمال، عمل يف • 
القطاع احلكومي )15( عامًا متنقاًل يف القطاع احلكومي بني وزارة التخطيط 

والتعاون ورئا�صة الوزراء واأمني عام هيئة ال�صتثمار �صابقًا.

وخبري •  واملعلوماتية،  القت�صادية  للدرا�صات  الفينيق  مركز  مدير  عو�ص:  اأحمد 
وحملل اقت�صادي، ماج�صتري يف القت�صاد ال�صيا�صي. ع�صو يف العديد من �صبكات 
املجتمع املدين حمليًا وعربيًا ودوليًا، ومن�صقًا للعديد من حتالفات �صبكات املجتمع 

املدين حلقوق الإن�صان.

د. رائدة قطب: حتمل �صهادة الدكتوراه يف ال�صحة العامة من جامعة جون هوبكنز • 
اأ�صتاذة يف كلية الطب يف اجلامعة  يف الوليات املتحدة الأمريكية. تعمل حاليًا 
والوطنية  الدولية  املجال�س  من  العديد  يف  ع�صواً  وتعمل  تراأ�س  وهي  الأردنية، 
املعنية يف ال�صحة العامة والتنمية. عملت م�صت�صارة جلاللة امللكة رانيا العبداهلل 
وكانت  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  وم�صت�صارة  الطفل  و�صحة  العامة  ال�صحة  يف 
الوطني ل�صوؤون الأ�رصة واملجل�س الأعلى لل�صكان، وقد  العام للمجل�س  الأمني 
اأول طبيبة ت�صغل  �صغلت موقع عميد كلية الطب يف اجلامعة الأردنية، وكانت 

هذا املوقع يف الأردن، قبل اأن تعنّي يف جمل�س الأعيان.

اإدارة •  العامة،  ال�صحة  يف  الدكتوراه  على  حا�صل  العجلوين:  طه  مو�صى  د. 
امل�صت�صفيات من جامعة ال�صكندرية، واملاج�صتري يف ال�صحة العامة من اجلامعة 
يف  ليدز  جامعة  من  ال�صحي  التخطيط  يف  وماج�صتري  بريوت،  يف  الأمريكية 
بريطانيا، عمل يف اخلدمات الطبية امللكية وكان م�صاعداً ملدير العام اخلدمات 
للتخطيط واملعلومات، تقاعد من اخلدمات برتبة لواء، وحا�صل على لقب مهني 

»م�صت�صار اأول يف اإدارة امل�صت�صفيات«. 

البولية •  وامل�صالك  الكلى  جراحة  يف  ا�صت�صاريًا  يعمل  فرج:  اأبو  ماجد  حممد  د. 
ق�صم  يف  م�صاعداً  وا�صتاذاً  الأردنية،  اجلامعة  م�صت�صفى  يف  والعقم  والتنا�صلية 
اجلراحة اخلا�س يف كلية الطب يف اجلامعة الأردنية، وله اأكرث من 85 بحثًا علميًا 

من�صوراً يف جمالت دولية حمّكمة، واأكرث من 30 ورقة عمل يف موؤمترات عاملية.
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جمانة غنيمات: وزير الإعالم ال�صابقة، ورئي�صة حترير جريدة الغد �صابقًا، ومديرة • 
حترير الق�صم القت�صادي يف جريدة الغد �صابقًا. 

د. ح�صني حمادين: عميد كلية العلوم الجتماعية يف جامعة موؤتة، واأ�صتاذ علم • 
من  العديد  له  �صدرت  �صحايف،  وكاتب  نا�صط  موؤتة،  جامعة  يف  الجتماع 

الدرا�صات يف علم الجتماع.

د. حممد اأبو رمان: باحث يف مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية، • 
الثقافة وال�صباب �صابقًا، ومدير حترير الدرا�صات واملقالت يف �صحيفة  ووزير 

الغد �صابقًا.

التمويل من جامعة عمان •  الدكتوراه يف  الهزامية: حا�صل على درجة  د. حممد 
املوازنة  دائرة  القطاع احلكومي )مدير عام  العليا، عمل يف  للدرا�صات  العربية 
ولوزير  العام،  القطاع  تطوير  لوزير  اإقت�صاديًا  م�صت�صاراً  وعمل  ال�صابق(  العامة 

التخطيط والتعاون الدويل، وغريها.
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