تقرير حالة البالد

متهيد

رقم الإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية
()2018/9/4522

متهيد

ُ
من�صة
منذ ت�أ�سي�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي قبل عقد من الزمان ،وهو مي ّثل ّ
للحوار املجتمعي ويعمل بو�صفه ذراع ًا ا�ست�شارية للحكومة يف جمال ال�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية .وتعميق ًا للدور املنوط به ،فقد بد�أ املجل�س �أواخر عام  2017حوار ًا داخلي ًا
مو�سع ًا ملراجعة م�سريته ،و�صو ًال �إلى بلورة توجهات ومقرتحات ت�ساهم يف حتديث الدور
َّ
امل�ؤ�س�سي له ،وحتقيق نقلة نوعية على �صعيد خمرجاته.
وقد كان «تقرير حالة البالد» �أحد جت ّليات هذه املراجعة ،فقد اتفقتُ مع الزميل وال�صديق
الأمني العام للمجل�س الأ�ستاذ حممد النابل�سي على فكرة التقرير ،ثم ُع ِر�ضت الفكر ُة على
قررنا اال�ستعا�ضة عن التقرير
الباحثني العاملني معنا ،ف َو َجدَ تْ ا�ستح�سان ًا وقبو ًال .وبهذا َّ
ال�سنوي االعتيادي للمجل�س بتقرير خمتلف ك ّل ً
يعد الأول من نوعه يف
ية� ،شك ًال ومو�ضوع ًاّ ،
الأردن ،و�أطلقنا عليه «تقرير حالة البالد» ليكون مبثابة «جردة ح�ساب» داخلية للوزارات
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية املختلفة ،من خالل مراجعة �إ�سرتاتيجياتها و�سيا�ساتها وبراجمها املع َلنة،
والوقوف على ما �أُجنز منها ،وت�شخي�ص ما مل ُينجز و�أ�سبابه العامة دون الدخول يف التفا�صيل
الدقيقة ،ثم تقدمي تو�صيات من �ش�أنها �أن ت�سهم يف التنفيذ الفعلي لهذه الإ�سرتاتيجيات.
بهذه ال�صيغة ،ف�إنّ «تقرير حالة البالد» لعام  ،2018هو التقرير الأول يف �سل�سلة تقارير
�سنوية جديدة ،لكن تقارير ال�سنوات املقبلة لن تكون ن�سخة طبق الأ�صل عن تقرير ،2018
بل �ست�ستفيد منه وتبني عليه ،ل�سرب �أغوار جماالت وزوايا بحثية تت�سم بعمق التحليل،
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وات�ساع نطاق الت�شخي�ص� ،إ�ضافة �إلى فتح �آفاق بحثية جديدة ت�شمل جوانب احلياة كافة،
�سعي ًا �إلى تر�سيخ قيم العدالة واملواطنة و�سيادة القانون ،ونهو�ض الأردن مبتطلبات حت�سني
م�ستوى اخلدمات املقدمة ملواطنيه ،وحت�سني نوعية حياتهم.
وقد ارت�أينا تناول املحاور االقت�صادية واالجتماعية على ات�ساعها ،بالإ�ضافة �إلى مراجعة
�أداء ال�سلطة الت�شريعية ،والق�ضاء ،وحكم القانون والعنف املجتمعي ،واملجتمع املدين،
والتنمية ال�سيا�سية ،وخطب العر�ش ،وكتب التكليف ،وحقوق الإن�سان ،وكل ذلك من منظور
عالقة �سلطات الدولة املعنية بهذه املراجعات.
�إنّ من �أبرز خ�صائ�ص «تقرير حالة البالد»� ،أنه يقوم على املراجعة البحثية م�صنِّف ًا القطاعات
واملجاالت االقت�صادية واالجتماعية وعناوين �أخرى ترتبط ب�سلطات الدولة ،يف  35ملف ًا،
ورا�صد ًا دور الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية بو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية والربامج التنفيذية
وال�سيا�سات وتنفيذها يف تلك القطاعات واملجاالتّ .
ولعل من �ش�أن عملية الربط هذه� ،أنها مل
ترتك اجلهات امل�س�ؤولة عن الإجناز يف خانة املجهول.
لقد حر�ص املجل�س االقت�صادي واالجتماعي على التعاون مع �أف�ضل اخلربات البحثية املتاحة
من �أجل �إعداد مراجعات يف القطاعات واملجاالت املبحوثة .ومن �أجل املزيد من االطمئنان
�إلى نوعية النتاج البحثي ،متّت اال�ستعانة باثنني من املحكّمني على الأقل لكل واحدة من
املراجعات ،وا�ستوعب الباحثون مالحظات املحكّمني.
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جهد تكميليُ ،عر�ضت م�س ّودات املراجعات جميعها للحوار والتقييم على مدار خم�س
ويف ٍ
وثالثني جل�سة عمل� ،شارك فيها عدد وا�سع من امل�س�ؤولني احلاليني وال�سابقني من املتخ�ص�صني
يف املجاالت املبحوثة املختلفة� ،إ�ضافة �إلى برملانيني وحزبيني ون�شطاء �سيا�سيني وباحثني،
وتعدى جمموع امل�شاركني يف هذه احلوارات على ما يزيد عن �ستمائة م�شارك وم�شاركة.
ّ
ولقد �أثْرتْ احلوارات هذا التقرير ال�شامل ،خ�صو�ص ًا يف جانب التو�صيات التي انطوت عليها
املراجعات ،فقد �ساهم امل�شاركون يف اقرتاح تو�صيات مل تكن واردة يف الإ�سرتاتيجيات
والأهداف املع َلنة.
لقد متت مراجعة مائة وع�شرين �إ�سرتاتيجية قطاعية يف هذا التقرير ،غري �أن هناك ثماين
التعر�ض لها يف القطاعات ذات العالقة كلما اقت�ضت
راجع ،بل مت
�إ�سرتاتيجيات وطنية مل ُت َ
ُّ
احلاجة .كما لوحظ وجود �إ�سرتاتيجيات مع َلنة لعدد من القطاعات ،يف الوقت الذي غابت فيه
الإ�سرتاتيجيات عن قطاعات �أخرى .وظهر جل ّي ًا �أن هناك قطاعات تقع يف مناطق ا�شتباك بني
امل�ؤ�س�سات املختلفة ،ف�ض ًال عن �أنها ال متتلك � ّأي �إ�سرتاتيجيات خا�صة بها .وك�شفت الإح�صاءات
�أن ال�سنوات الثماين ع�شرة الأخرية التي �شكلت الإطار الزمني ملراجعات «حالة البالد»َ ،
تعاقب
على الوزارات فيها ثالثمائة و�سبعة وزير ًا ،كان منهم مئتان و�سبعة وخم�سون وزير ًا جديد ًا.
وبعد قراءة مع ّمقة للمراجعات وما مت ا�ستخراجه من مداخالت امل�س�ؤولني و�أ�صحاب
االخت�صا�صات املختلفة يف اللقاءات الت�شاورية ،وجدنا �أن امل�شكلة الأ�سا�سية التي واجهت
احلكومات املتعاقبة تكمن يف عجزها املتكرر واملرتاكم عن حتقيق �أهدافها املع َلنة ،وبالتايل
ات�ساع فجوة الثقة بني املواطنني وبني هذه احلكومات.
حتديات م�شرتكة تواجه القطاعات واملجاالت املختلفة ،فمعظم
وك�شفت املراجعات وجود ّ
الإ�سرتاتيجيات والأهداف املع َلنة ،مل تقرتن بخطط تنفيذية ،ومل ترتبط بجداول زمنية
خ�ص�ص لها حتى املوارد املالية ،ي�ضاف �إلى ذلك �ضعف املوارد الب�شرية
لتطبيقها ،ومل ُت َّ
لتنفيذها ،وعدم وجود قواعد بيانات ر�صينة لالعتماد عليها.
ومما يزيد من حجم التحديات� ،أنّ التن�سيق والت�شبيك بني اجلهات املعنية لتنفيذ
الإ�سرتاتيجيات يكاد يغيب عن امل�شهد ،فقد �شاهدنا فرق ًا وزارية غري متوافقة على �أهداف
حمدَّ دة قابلة للتنفيذ ،مما انعك�س على �أدوات التوا�صل يف امل�ستويات امل�ؤ�س�سية املختلفة،
فكلما ازداد عدد امل�ؤ�س�سات املعنية ازداد �ضعف االت�صال وازدادت البريوقراطية� ،إ�ضافة
�إلى بروز معيقات عديدة يف ت�شكيل اللجان امل�شرتكة بني اجلهات كافة ،وبالتايل غدتْ معظم
َ
حبي�سة الأدراج ،ما �أدى �إلى هذا الرتاجع الفادح،
الإ�سرتاتيجيات حرب ًا على ورق وظ ّلت
أو�ص َلنا �إلى احلالة التي نحن عليها الآن .وقد نتج عن هذا ال�ضعف يف �أداء الدولة وعدم
و� َ
قيامها بدورها يف تقدمي خدمات عامة تل ّبي حاجات مواطنيها دون متييز �أو حماباة �أو
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زبائنية ،اتّ�سا ُع فجوة الثقة بني احلكومات واملواطنني.
بحد ذاته ،ونتيجة يف الوقت نف�سه ،ل�ضعف م�ؤ�س�سات الدولة و�سوء الإدارة،
كل ذلك كان �سبب ًا ّ
فالعمل البريوقراطي هو عمل ر�سمي محُ ّدد ب�أطر ت�شريعية من قوانني و�أنظمة وتعليمات.
ويتقا�ضى املوظف احلكومي املعينّ مقابل ذلك �أجر ًا وامتيازات تبع ًا للمن�صب الذي ي�شغله .ويف
هذا الإطار ،ت�صبح الوظيفة العامة يف م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة الدميقراطية واجب ًا يقت�ضي
العمل بان�ضباط و�صرامة لتحقيق الأهداف املع َلنة لكل م�ؤ�س�سة� ،سواء �ساهم املوظف يف و�ضع
هذه الأهداف وال�سيا�سات �أو جاء �إلى املوقع لتنفيذها .ويجب �أن يكون الوالء للم�ؤ�س�سة ولي�س
للأ�شخا�ص ،وال�صرامة هنا ال تعني التغ ّول ،وال جمال �أبد ًا للتغيري والتعديل يف ال�سيا�سات
وفق ًا لرغبات امل�س�ؤول و�أهوائه من خالل �إ�صدار الأوامر ،حتى ال يتحول عمل املوظفني �إلى
خدمة امل�س�ؤول الأعلى بد ًال من حتقيق الأهداف العليا .ويف حاالت كثرية ،ي�صبح املوظف ذو
التفكري الناقد الذي يعمل مبهنية «متمرد ًا» ،ي�سعى امل�س�ؤولون �إلى احتوائه ،بل و�إلى ا�ستبعاده
�أحيان ًا .وقد َخ ُل َ�صت مراجعات «حالة البالد» �إلى �أن �ضعف امل�ؤ�س�سات ناجت ب�شكل �أ�سا�سي عن
الت�شوهات يف البنى امل�ؤ�س�سية.
فعلى �سبيل املثال ،بالرغم من الإنفاق العايل ن�سبي ًا على ال�صحة والتعليم والتعليم العايل
حيث �أُنفق �أكرث من ت�سعة مليارات دينار ما بني عامي  2013و� 2018-إلاّ �أن نوعية اخلدماتاملقدمة كانت بحاجة �إلى تطوير وارتقاء حقيق ّيني ،هذا �إلى جانب غياب منظومة نقل عام
فاعلة ،وفو�ضى يف ملفات كثرية �أخرى ،ناهيك عن �أرقام ون�سب البطالة العالية وغري املقبولة
قت املاليني على تعليمهن ومتكينهن ،ما ُي�شري �إلى االختالل يف
ال �سيما بني الإناث اللواتي �أُ ْن ِف ِ
ا�ستثمار موارد الدولة.
ففي امل�ؤ�س�سات املدنيةُ ،يف َ
رت�ض �أن هناك تق�سيم ًا للعمل وتراتبية تقوم �أ�سا�س ًا على تفعيل
�أ�صحاب الكفاءات ،وت�ضمن مراقبة الأداء ،وبذلك ُي َ
ق�صر يف �أدائه ،و ُيكاف�أ َمن يعمل
عاقب من ُي ّ
مبهنية وتفانٍ كحافز له على مزيد من التقدم.
ل�سد الفجوات املعرفية لدى املوظفني ،والتي
كل ذلك ي�ساعد �أي�ض ًا يف و�ضع برامج تدريبية ّ
تمُ كّن بدورها حلقات الإدارة كافة لال�ستمرار ك�شرط �أ�سا�سي ملنع الرتاجع يف الأداء .من هنا،
ف�إنّ تعديل املناهج الدرا�سية والنهو�ض ب�سوية اجلامعات من �أبرز ال�ضرورات وطنية .ويجب
عدم االكتفاء بذلك ،بل علينا العمل على حت�سني �أداء حلقات �إدارة الدولة العليا والو�سطى
من خالل التدريب امل�ستمر ملواكبة التطورات املعرفية والإدارية .وهنا يجب الرتكيز على
تفعيل معهد الإدارة العامة وتطويره ليقوم بهذا الدور.
وال يفوتنا �أن ُن�شري هنا �إلى وجود ق�ص�ص جناح حمدودة يف بع�ض اجلوانب� ،سببها �إ�سناد املوقع
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ل�شخ�ص َعم َِل مبهنية و�إخال�ص ،لكن �سرعان ما يحدث الرتاجع
الأول يف امل�ؤ�س�سة املعنية
ٍ
مبجرد �أن ُيخْ لي هذا ال�شخ�ص موقعه.
لقد �ساهمنا جميع ًا يف تعميق �أزمتنا ،من ر�ؤ�ساء وزارات ووزراء وم�س�ؤولني ومثقفني وقوى
�سيا�سية وبرملانيني و�إعالميني ،مع الإ�شارة �إلى بع�ض اال�ستثناءات .لقد كان الرتاجع وا�ضح ًا،
وترتاكم �آثاره �سنة بعد �سنة ،ومع ذلك وا�صلْنا ال�سري على النهج نف�سه ،ودف ْعنا باجتاه
أ�س�س جهوية وفرعية ،و�أ�صبح املوقع العام يحقّق دخ ًال
املحا�ص�صة وتقا�سم «الكعكعة» على � ٍ
ووجاهة ،وغابت معايري الكفاءة والرقابة وامل�ساءلة ،وا�ستفادت ٌ
فئات حمددة من ذلك� ،أما
الذي دفع الثمن فهو البالد وال�سواد الأعظم من «العباد».
يف اخلتام ،ت�ؤكد املراجعات التي ي�شتمل عليها التقرير� ،أن اخلطوة الأولى للخروج من
موحد للم�صلحة الوطنية .كما ت�ؤكد �أن الظروف
احلالة التي نعي�شها ،تقوم على � ِ
فهم ّ
أ�سا�س ٍ
توحد ال�صف ،وت�سمح
املو�ضوعية التي متر بها بالدنا ت�سمح بالو�صول �إلى توافقات و�إجماعات ِّ
جوهري يف النهج احلايل �إلى نهج فكري وعملياتي جديد ،نحقّق به اخرتاق ًا
ب�إحداث تغيري
ّ
يقودنا نحو التجديد والتقدم على م�شارف مئوية الدولة الأردنية .ومن دون ذلك �سنبقى
نعيد �إنتاج الرتاجع.
ّ
نقدمه للر�أي العام للحوار.
لكل ذلك ،هذا هو �إ�سهامنا اليوم يف «تقرير حالة البالد» الذي ّ

رئي�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي

م�صطفى احلمارنه

6

