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ة  من�صّ ميّثل  وهو  الزمان،  من  عقد  قبل  والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  تاأ�صي�س  منُذ 

للحوار املجتمعي ويعمل بو�صفه ذراعًا ا�صت�صارية للحكومة يف جمال ال�صيا�صات القت�صادية 

2017 حوارًا داخليًا  اأواخر عام  املجل�س  بداأ  به، فقد  املنوط  للدور  واالجتماعية. وتعميقًا 

الدور  حتديث  يف  ت�صاهم  ومقرتحات  توجهات  بلورة  اإلى  و�صوًل  م�صريته،  ملراجعة  عًا  مو�صَّ

املوؤ�ص�صي له، وحتقيق نقلة نوعية على �صعيد خمرجاته.

وقد كان »تقرير حالة البالد« اأحد جتّليات هذه املراجعة، فقد اتفقُت مع الزميل وال�صديق 

الفكرُة على  ُعِر�صت  التقرير، ثم  النابل�صي على فكرة  االأ�صتاذ حممد  للمجل�س  العام  االأمني 

التقرير  عن  اال�صتعا�صة  رنا  قَرّ وبهذا  وقبواًل.  ا�صتح�صانًا  فَوَجَدْت  معنا،  العاملني  الباحثني 

ال�صنوي االعتيادي للمجل�س بتقرير خمتلف كّليًة، �صكاًل ومو�صوعًا، يعّد االأول من نوعه يف 

االأردن، واأطلقنا عليه »تقرير حالة البالد« ليكون مبثابة »جردة ح�صاب« داخلية للوزارات 

واملوؤ�ص�صات الر�صمية املختلفة، من خالل مراجعة اإ�صرتاتيجياتها و�صيا�صاتها وبراجمها املعَلنة، 

والوقوف على ما اأجُنز منها، وت�صخي�س ما مل ُينجز واأ�صبابه العامة دون الدخول يف التفا�صيل 

الدقيقة، ثم تقدمي تو�صيات من �صاأنها اأن ت�صهم يف التنفيذ الفعلي لهذه االإ�صرتاتيجيات. 

تقارير  �صل�صلة  يف  الأول  التقرير  هو   ،2018 لعام  البالد«  حالة  »تقرير  فاإّن  ال�صيغة،  بهذه 

�صنوية جديدة، لكن تقارير ال�صنوات املقبلة لن تكون ن�صخة طبق االأ�صل عن تقرير 2018، 

التحليل،  بعمق  تت�صم  بحثية  وزوايا  جماالت  اأغوار  ل�صرب  عليه،  وتبني  منه  �صت�صتفيد  بل 
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اآفاق بحثية جديدة ت�صمل جوانب احلياة كافة،  اإلى فتح  اإ�صافة  الت�صخي�س،  وات�صاع نطاق 

�صعيًا اإلى تر�صيخ قيم العدالة واملواطنة و�صيادة القانون، ونهو�س االأردن مبتطلبات حت�صني 

م�صتوى اخلدمات املقدمة ملواطنيه، وحت�صني نوعية حياتهم.

وقد ارتاأينا تناول املحاور االقت�صادية واالجتماعية على ات�صاعها، باالإ�صافة اإلى مراجعة 

املدين،  واملجتمع  املجتمعي،  والعنف  القانون  وحكم  والق�صاء،  الت�صريعية،  ال�صلطة  اأداء 

والتنمية ال�صيا�صية، وخطب العر�س، وكتب التكليف، وحقوق االإن�صان، وكل ذلك من منظور 

عالقة �صلطات الدولة املعنية بهذه املراجعات.

فًا القطاعات  اإّن من اأبرز خ�صائ�س »تقرير حالة البالد«، اأنه يقوم على املراجعة البحثية م�صنِّ

35 ملفًا،  اأخرى ترتبط ب�صلطات الدولة، يف  واملجاالت االقت�صادية واالجتماعية وعناوين 

ورا�صدًا دور الوزارات واملوؤ�ص�صات املعنية بو�صع اخلطط االإ�صرتاتيجية والربامج التنفيذية 

وال�صيا�صات وتنفيذها يف تلك القطاعات واملجاالت. ولعّل من �صاأن عملية الربط هذه، اأنها مل 

ترتك اجلهات امل�صوؤولة عن االإجناز يف خانة املجهول. 

لقد حر�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي على التعاون مع اأف�صل اخلربات البحثية املتاحة 

من اأجل اإعداد مراجعات يف القطاعات واملجاالت املبحوثة. ومن اأجل املزيد من االطمئنان 

من  واحدة  لكل  االأقل  على  املحّكمني  من  باثنني  اال�صتعانة  مّتت  البحثي،  النتاج  نوعية  اإلى 

املراجعات، وا�صتوعب الباحثون مالحظات املحّكمني. 
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خم�س  مدار  على  والتقييم  للحوار  جميعها  املراجعات  م�صّودات  ُعر�صت  تكميلي،  جهٍد  ويف 

وثالثني جل�صة عمل، �صارك فيها عدد وا�صع من امل�صوؤولني احلاليني وال�صابقني من املتخ�ص�صني 

وباحثني،  �صيا�صيني  ون�صطاء  وحزبيني  برملانيني  اإلى  اإ�صافة  املختلفة،  املبحوثة  املجاالت  يف 

وم�صاركة.  م�صارك  �صتمائة  عن  يزيد  ما  على  احلوارات  هذه  يف  امل�صاركني  جمموع  وتعّدى 

اأْثرْت احلوارات هذا التقرير ال�صامل، خ�صو�صًا يف جانب التو�صيات التي انطوت عليها  ولقد 

االإ�صرتاتيجيات  يف  واردة  تكن  مل  تو�صيات  اقرتاح  يف  امل�صاركون  �صاهم  فقد  املراجعات، 

واالأهداف املعَلنة.

لقد متت مراجعة مائة وع�صرين اإ�صرتاتيجية قطاعية يف هذا التقرير، غري اأن هناك ثماين 

�س لها يف القطاعات ذات العالقة كلما اقت�صت  اإ�صرتاتيجيات وطنية مل ُتراَجع، بل مت التعرُّ

احلاجة. كما لوحظ وجود اإ�صرتاتيجيات معَلنة لعدد من القطاعات، يف الوقت الذي غابت فيه 

االإ�صرتاتيجيات عن قطاعات اأخرى. وظهر جلّيًا اأن هناك قطاعات تقع يف مناطق ا�صتباك بني 

املوؤ�ص�صات املختلفة، ف�صاًل عن اأنها ال متتلك اأّي اإ�صرتاتيجيات خا�صة بها. وك�صفت االإح�صاءات 

اأن ال�صنوات الثماين ع�صرة االأخرية التي �صكلت االإطار الزمني ملراجعات »حالة البالد«، تعاَقب 

على الوزارات فيها ثالثمائة و�صبعة وزيرًا، كان منهم مئتان و�صبعة وخم�صون وزيرًا جديدًا. 

واأ�صحاب  امل�صوؤولني  مداخالت  من  ا�صتخراجه  مت  وما  للمراجعات  معّمقة  قراءة  وبعد 

واجهت  التي  االأ�صا�صية  امل�صكلة  اأن  وجدنا  الت�صاورية،  اللقاءات  يف  املختلفة  االخت�صا�صات 

احلكومات املتعاقبة تكمن يف عجزها املتكرر واملرتاكم عن حتقيق اأهدافها املعَلنة، وبالتايل 

ات�صاع فجوة الثقة بني املواطنني وبني هذه احلكومات.

فمعظم  املختلفة،  واملجاالت  القطاعات  تواجه  م�صرتكة  حتّديات  وجود  املراجعات  وك�صفت 

االإ�صرتاتيجيات واالأهداف املعَلنة، مل تقرتن بخطط تنفيذية، ومل ترتبط بجداول زمنية 

الب�صرية  املوارد  �صعف  ذلك  اإلى  ي�صاف  املالية،  املوارد  حتى  لها  �س  ُتخ�صَّ ومل  لتطبيقها، 

لتنفيذها، وعدم وجود قواعد بيانات ر�صينة لالعتماد عليها. 

لتنفيذ  املعنية  اجلهات  بني  والت�صبيك  التن�صيق  اأّن  التحديات،  حجم  من  يزيد  ومما 

اأهداف  االإ�صرتاتيجيات يكاد يغيب عن امل�صهد، فقد �صاهدنا فرقًا وزارية غري متوافقة على 

املختلفة،  املوؤ�ص�صية  امل�صتويات  يف  التوا�صل  اأدوات  على  انعك�س  مما  للتنفيذ،  قابلة  دة  حمدَّ

اإ�صافة  البريوقراطية،  وازدادت  االت�صال  �صعف  ازداد  املعنية  املوؤ�ص�صات  عدد  ازداد  فكلما 

اإلى بروز معيقات عديدة يف ت�صكيل اللجان امل�صرتكة بني اجلهات كافة، وبالتايل غدْت معظم 

الفادح،  الرتاجع  هذا  اإلى  اأدى  ما  االأدراج،  حبي�صَة  وظّلت  ورق  على  حربًا  االإ�صرتاتيجيات 

الدولة وعدم  اأداء  ال�صعف يف  نتج عن هذا  االآن. وقد  التي نحن عليها  اإلى احلالة  َلنا  واأو�صَ

اأو  حماباة  اأو  متييز  دون  مواطنيها  حاجات  تلّبي  عامة  خدمات  تقدمي  يف  بدورها  قيامها 
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زبائنية، اّت�صاُع فجوة الثقة بني احلكومات واملواطنني.

كل ذلك كان �صببًا بحّد ذاته، ونتيجة يف الوقت نف�صه، ل�صعف موؤ�ص�صات الدولة و�صوء االإدارة، 

واأنظمة وتعليمات.  ت�صريعية من قوانني  باأطر  ر�صمي حُمّدد  البريوقراطي هو عمل  فالعمل 

ويتقا�صى املوظف احلكومي املعنّي مقابل ذلك اأجرًا وامتيازات تبعًا للمن�صب الذي ي�صغله. ويف 

هذا االإطار، ت�صبح الوظيفة العامة يف موؤ�ص�صات الدولة احلديثة الدميقراطية واجبًا يقت�صي 

العمل بان�صباط و�صرامة لتحقيق االأهداف املعَلنة لكل موؤ�ص�صة، �صواء �صاهم املوظف يف و�صع 

هذه االأهداف وال�صيا�صات اأو جاء اإلى املوقع لتنفيذها. ويجب اأن يكون الوالء للموؤ�ص�صة ولي�س 

ال�صيا�صات  يف  والتعديل  للتغيري  اأبدًا  جمال  وال  التغّول،  تعني  ال  هنا  وال�صرامة  لالأ�صخا�س، 

وفقًا لرغبات امل�صوؤول واأهوائه من خالل اإ�صدار االأوامر، حتى ال يتحول عمل املوظفني اإلى 

خدمة امل�صوؤول االأعلى بداًل من حتقيق االأهداف العليا. ويف حاالت كثرية، ي�صبح املوظف ذو 

التفكري الناقد الذي يعمل مبهنية »متمردًا«، ي�صعى امل�صوؤولون اإلى احتوائه، بل واإلى ا�صتبعاده 

ت مراجعات »حالة البالد« اإلى اأن �صعف املوؤ�ص�صات ناجت ب�صكل اأ�صا�صي عن  اأحيانًا. وقد َخُل�صَ

الت�صوهات يف البنى املوؤ�ص�صية. 

العايل  والتعليم  والتعليم  ال�صحة  على  ن�صبيًا  العايل  االإنفاق  من  بالرغم  املثال،  �صبيل  فعلى 

-حيث اأُنفق اأكرث من ت�صعة مليارات دينار ما بني عامي 2013 و-2018 اإاّل اأن نوعية اخلدمات 

املقدمة كانت بحاجة اإلى تطوير وارتقاء حقيقّيني، هذا اإلى جانب غياب منظومة نقل عام 

فاعلة، وفو�صى يف ملفات كثرية اأخرى، ناهيك عن اأرقام ون�صب البطالة العالية وغري املقبولة 

ال �صيما بني االإناث اللواتي اأُْنِفقِت املاليني على تعليمهن ومتكينهن، ما ُي�صري اإلى االختالل يف 

ا�صتثمار موارد الدولة.

اأ�صا�صًا على تفعيل  للعمل وتراتبية تقوم  اأن هناك تق�صيمًا  ُيفرَت�س  املدنية،  املوؤ�ص�صات  ففي 

ر يف اأدائه، وُيكافاأ َمن يعمل  اأ�صحاب الكفاءات، وت�صمن مراقبة االأداء، وبذلك ُيعاَقب من ُيق�صّ

مبهنية وتفاٍن كحافز له على مزيد من التقدم. 

اأي�صًا يف و�صع برامج تدريبية ل�صّد الفجوات املعرفية لدى املوظفني، والتي  كل ذلك ي�صاعد 

مُتّكن بدورها حلقات االإدارة كافة لال�صتمرار ك�صرط اأ�صا�صي ملنع الرتاجع يف االأداء. من هنا، 

فاإّن تعديل املناهج الدرا�صية والنهو�س ب�صوية اجلامعات من اأبرز ال�صرورات وطنية. ويجب 

عدم االكتفاء بذلك، بل علينا العمل على حت�صني اأداء حلقات اإدارة الدولة العليا والو�صطى 

على  الرتكيز  يجب  وهنا  واالإدارية.  املعرفية  التطورات  ملواكبة  امل�صتمر  التدريب  خالل  من 

تفعيل معهد االإدارة العامة وتطويره ليقوم بهذا الدور.

وال يفوتنا اأن ُن�صري هنا اإلى وجود ق�ص�س جناح حمدودة يف بع�س اجلوانب، �صببها اإ�صناد املوقع 
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الرتاجع  يحدث  ما  �صرعان  لكن  واإخال�س،  مبهنية  َعِمَل  ل�صخ�ٍس  املعنية  املوؤ�ص�صة  يف  االأول 

مبجرد اأن ُيْخلي هذا ال�صخ�س موقعه.

وقوى  ومثقفني  وم�صوؤولني  ووزراء  وزارات  روؤ�صاء  من  اأزمتنا،  تعميق  يف  جميعًا  �صاهمنا  لقد 

�صيا�صية وبرملانيني واإعالميني، مع االإ�صارة اإلى بع�س اال�صتثناءات. لقد كان الرتاجع وا�صحًا، 

باجتاه  ودفْعنا  نف�صه،  النهج  على  ال�صري  وا�صْلنا  ذلك  ومع  �صنة،  بعد  �صنة  اآثاره  وترتاكم 

اأ�ص�ٍس جهوية وفرعية، واأ�صبح املوقع العام يحّقق دخاًل  املحا�ص�صة وتقا�صم »الكعكعة« على 

ووجاهة، وغابت معايري الكفاءة والرقابة وامل�صاءلة، وا�صتفادت فئاٌت حمددة من ذلك، اأما 

الذي دفع الثمن فهو البالد وال�صواد االأعظم من »العباد«. 

من  للخروج  االأولى  اخلطوة  اأن  التقرير،  عليها  ي�صتمل  التي  املراجعات  توؤكد  اخلتام،  يف 

احلالة التي نعي�صها، تقوم على اأ�صا�ِس فهٍم موّحد للم�صلحة الوطنية. كما توؤكد اأن الظروف 

د ال�صف، وت�صمح  املو�صوعية التي متر بها بالدنا ت�صمح بالو�صول اإلى توافقات واإجماعات توحِّ

باإحداث تغيري جوهرّي يف النهج احلايل اإلى نهج فكري وعملياتي جديد، نحّقق به اخرتاقًا 

�صنبقى  ذلك  دون  ومن  االأردنية.  الدولة  مئوية  م�صارف  على  والتقدم  التجديد  نحو  يقودنا 

نعيد اإنتاج الرتاجع.

لكّل ذلك، هذا هو اإ�صهامنا اليوم يف »تقرير حالة البالد« الذي نقّدمه للراأي العام للحوار.

رئي�س املجل�س القت�صادي والجتماعي

م�صطفى احلمارنه


