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 الملخص التنفيذي 
اليت  إلقليميةاألحداث االتطورات و آثار الذي أعّده اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  هذا التقرير يْدُرس
يف  الوقائع رصد حيث يتمعلى االقتصاد األردين.  ،1022حىت آب و  1022 عام منذ أوائل جرت

 املباشرة وغري املباشرة ثاراآل بالتفصيل، التقرير يستعرض مث يف هذه الفبرة، ي واالقتصاديالسياساجملالن 
، ، والسياسة النقديةللفرد احلقيقيدخل الو  ،الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيكّل من على   تلك الوقائعل

الزراعة، والسياحة، قطاعات أثرها على  وكذلك ؛النقد األجنيب احتياطياتو واإلنفاق احلكومي، 
البطالة  ِنسب على وتأثريها ؛ومستقبلها )الطاقة واملياه( املوارد الطبيعيةانعكاسها على واقع و ؛ والصناعة

حتويالت و بية املباشرة، االستثمارات األجنحجم  على ونتائجها قريبة املدى وبعيدة املدى ؛التضخمو 
 والتجارة اخلارجية.  تغبربنامل
منه  قسموُتطر ح يف هناية كل  ،يعتمد على البيانات اإلحصائية الرمسية اا موضوعي حتليالا  التقريرقدم يو 

تقييم  ملصفوفة هتدف إىلمنوذٌج  التقريركما يُطرح يف هناية   ،توصياٌت حول املسارات السياسية املقبرحة
 .اجلارية واملستقبلية داء وحتليل آثار التطوراتنوعية األ

استشرافية واستباقية السياسة ضرورة أن تكون يف  العامة هلذا التقرير، وميكن تلخيص التوصيات
 جيبكما   .يات معها إىل فرصاألحداث اإلقليمية، حبيث تتحول التحدّ واسبراتيجية يف ما يتعلق ب

إىل  ،ةف مع الصدمات اخلارجيليتغدو أكثر قدرة على التكي   رديناأل االرتقاء مبستوى تنافسية االقتصاد
ومشاريع  كيانات إجيادوالبركيز على النمو والتنمية عن طريق  ،االقتصادية عاريتعزيز بيئة املشجانب 

 . لتكون قادرة على البقاء هامتكينودعمها و  ،جديدة ريادية
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 تنويه 
ويعد   متابعة آثار التطورات اإلقليمية على االقتصاد األردين.، إىلعنوانه ، كما يدلّ التقرير ارمي هذي

نقطة مرجعية لدراسات الحقة منتظمة ومستمرة يأمل اجمللس باالستمرار يف إعدادها ملتابعة آثار  التقرير
التتغريات اخلارجية على االقتصاد االردين، وليتم بعد ذلك استنباط القضايا الرئيسية والتوجهات 

ة حسب أفضل املمارسات العاملية املالئمة لألردن، ومث وضع سيناريوهات، وسياسات االسبراتيجي
هدف، على هذا األساس، إىل يو  اقتصادية ينبثق عنها اسبراتيجيات وخطط عمل مستقبلية قابلة للتطبيق

ثري حال من األحوال، حجم التأ ، بأيّ ا التقريردد هذحيتقييم نوعية األداء ال إىل قياس مستواه. ولن 
حتليل اقتصادي و يستند إىل من قطاعات االقتصاد. فه واحد   التوزيعي لكل حدث إقليمي يف كلّ 

قيمة  التطورات. ومن هنا فإنّ هذه ي لرد الفعل الذي أبداه االقتصاد أو أحد جوانبه جتاه ماكروي/ كلّ 
الحقة. يضاف إىل ذلك أن ية القارن لألحداث واآلثار االقتصادية الكلّ تكمن يف التقييم امل ا التقريرهذ

اجمللس االقتصادي رة، ألن بالعمومية، وقد تبدو بالتايل مكر   تتسمحة توصيات املقبر  سياسات والال
أن التحليل رغم و . مجيع األطراف املعنية مشاركةيتطلب  وإقرارها لسياساتأن رسم ا يعتقد واالجتماعي

 ،تطرق إىل فبرات سابقةي منه اا ، فإن جانب1022و 1022 يعام  بركز على األحداث اليت وقعت بن ي
مع استمرار البركيز  ،1022إىل عام  وصوالا  ،هبا الوضع االقتصادي مرّ اليت  املنعطفاتمن أجل تبيان 

 . للتحليلعلى الفبرة اخلاضعة 
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 تمهيد 
بعد  بعة عربياا الراحيتل املرتبة ) يف الشرق األوسط اا من أكثر االقتصادات انفتاح اا األردن واحد يعدّ 

يف منطقة الشرق األوسط  من أكثر الدول اعتداالا  دّ والبحرين(، كما يعر، اإلمارات العربية املتحدة، وقط  
 اا ومن هنا، فإن للتطورات اإلقليمية آثار  ويقع األردن يف قلب االقليم.ات. باالضطرابفلة فريقيا احلاإومشال 

يع جوانب احلياة )االقتصادية، والسياسية، شمل مجتمتعددة اجلوانب على الوضع يف األردن 
ة العناصر، وينعكس بدرجات متفاوتة من احلدّ  متعددُ هلذه التطورات ي الكلّ  ن األثر  إواالجتماعية(. كما 

 على املناطق اجلتغرافية يف اململكة.
ا مم وضى،الصراعات والفسودها تيف منطقة األردن واحة لالستقرار السياسي  ّثلوباإلضافة إىل ذلك، مي

اجملاورة، األمر الذي يؤدي إىل تبعات  الدولوطاليب اإلغاثة من  جئنلاّل مالذاا آمناا نسبياا جيعله 
 يف السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي.خطرية وتداعيات 

 احلاصل بسبب التأثريوتقدير حجم  وحتليل  حتديدتتمثل األولوية األوىل يفمن ناحية السياسات، و 
السياسات الوطنية  وال شّك أنالتأثري. هذه اليت يطاهلا  اجلوانب واجملاالتت اإلقليمية، وكذلك التطورا

اخلطوة األوىل يف تصميم سياسات أفضل هي لكن . الشائكة التعامل مع التطورات اإلقليميةحاولت 
هذه رت فيها أثّ فهم التفاعل والتأثري املتبادل بن السياسات والتطورات اإلقليمية واملتتغريات اليت 

 ة.يلو التطورات، وتقييم تداعياهتا الفعلية بطريقة مش
لتقييم نوعية األداء ألغراض املستقبل، وللمتابعة، والرقابة، والتكهن باالجتاهات  اا التحليل مقياس ويوّفر

سواء - السابقةالفعل  ردود كما إن. اا وسياسي اا واقتصادي اا والتفاعالت بن التيارات احمللية، اجتماعي
، بل ميكن االستعانة هبا تراكمية تشّكل جتربةا  ،عةجتاه األحداث املفاجئة واملتوقّ  -جيابيةأم إسلبية أكانت 

جات واملخر   باملساراتومن هنا، فإن توفري أداة للتنبؤ  .املستقبلتصميم السياسات يف  عند والتعّلم منها
ثار السياسات يف املستقبل يف ظل االضطرابات إلجراء تقييمات آل ال غىن عنه املستقبلية ميثل مدخالا 

 لة وما ينجم عنها من عوامل ختفيفية/ تصعيدية.اخلارجية املستمرة أو احملتم  
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يف املستقبل. يضاف إىل ذلك أن نقطة مرجعية ا جيعل منه مم ،مشوليةومن شأن التحليل أن يقدم نظرة 
التفاعل والتأثري  توضحيقدم مناذج تفسريية كما   ،حيدد املتتغريات األساسية اليت ستجري متابعتهاالتحليل 

 .يف املستقبل عداد السياساتإل ركيزةهذه العناصر مبجموعها، ستشكل املتبادل بن العوامل احملددة. و 
 .إىل حتقيقها التقرير هذهدف يهو ما و 

 حيث يتم وضع ،1022منذ عام يف اإلقليم  للتطورات اا موجز  اا تلخيص ،التقرير األول من احملوريتضمن 
 احلركة السلفية مث يتم رصد أبرز احملطات يف مسريةتاريخ وقوعه.  إىل جانب ر لكل حدثخمتص   تعريف

ة  منشورةعلى دراسات  اعتماداا  ئهاأسباب نشو والتعريف ب يف األردن، معاينة  يف هذا اجملال. مث تتمومعتَب 
 د األردين.القتصاا علىوتداعياهتا ( قط ر)األخرية ليجية األزمة اخل

ة على مجيع القطاعات اليت تسهم يف تتغيري النمو االقتصادي. يلو نظرة إمجالية مش ،الثاين احملور ويلقي
التتغرّيات يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، املستخلصة من نتائج حرب  تأثريات معدل احملورهذا  ويبن

خالل الفبرة املمتدة من  للفرد احلقيقييف الدخل  التتغرّيات يتتّبعحىت اآلن. كما ( 2992الثانية )اخلليج 
يف هذا  عدم الثباتت إىل العوامل اخلارجية اليت أدّ يسلط الضوء على و  ،الوقت احلاضر إىل 1022عام 

اإلنفاق احلكومي لتحديد الكيفية و السياسة النقدية مسـأليت  على  ذلك بعد البحث. ويبركز السياق
 احملورهذا تناول يكما يف األردن.   ا يف جممل النموّ ما وإلبراز مسامهتهمهواألسباب اليت أدت إىل تتغيري 

يف  األساسية ات النقد األجنيب قبل إطاللته على واقع احلال واملؤشراتيين العام واحتياطموضوع الد  
 والصناعة. ،قطاعات الزراعة، والسياحة

 استثمارها واستتغالهلامن حيث  ردن،يف األ الطبيعيةموارد التقرير للالثالث من  احملور ُُيص صو 
 معلومات القسمويتضمن هذا أمهيتها وإسهامها يف االقتصاد احمللي. مع اإلشارة إىل  ،هاواستخالص

السكان. ويلي  تزايد يف ظل املتزايد للمياه االستهالكو  املتوفرة، املياه ذات داللة حول كمية وبيانات
 ات التغاز الطبيعي األجنيب.يياسية واالقتصادية السترياد احتياطلسوضوع الطاقة والنتائج امناقشة ملذلك 

العمالة والبطالة، ويبن بالتفصيل معدالت البطالة  ونسب الجتاهات اا توضيحي اا الرابع شرح احملورويقدم 
 الزيادات احلادة وأسباهبا يف كليهما. ويعاين ،السنوية والربعية
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د م هذه االجتاهات ق  مية للقطاع االقتصادي يف األردن. وتُـ ضخّ يبن االجتاهات التف ،اخلامس احملورأما 
إىل جنب  باا على أساس مؤشر السعر للمستهلك ومؤشر السعر الزراعي على السواء، وجيري حتليلها جن

 مع االتفاقيات اليت أبرمتها احلكومة األردنية مع صندوق النقد الدويل.
يت أسهمت يف إحداث التتغيريات يف االقتصاد األردين، عن العوامل اخلارجية ال ،السادس احملور وحيّدد

االستثمار األجنيب املباشر، والتحويالت النقدية والتجارة اخلارجية.  حجم طريق استقصاء التتغرّيات يف 
حىت الوقت  1022عام  منذالصادرات والواردات ميزان يف  التتغرياتِ طبيعة   القسمهذا  يُظهركما 

 احلاضر.
تلّخص نتائج أهم البحوث اليت  يف احملور السابع، ةموجز  ةنوعي مصفوفةر إىل استحداث ُيُلص التقريو 

 حتديد املواضع اليت ميكنليتسىّن  على األردن،التطورات اإلقليمية وتأثرياهتا  رصدُأجريت يف هذا اجملال، وت
 على نطاق واسع. و فورية  وعالجات إصالحاتإلجراء  البدء هبا
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(2) 

 (1022-1022)اإلقليمية  لتطوراتا
 
 

شهر ي لألحداث اإلقليمية األساسية اليت شهدهتا الفبرة املمتدة بن  الا مفص   اا سجالا زمني احملوريعرض هذا 
خالل تلك الفبرة.  اا ، واإلشارات/ القرارات/ األفعال اليت برزت داخلي1022 وآب 1022كانون الثاين 

 واالقتصادية كر األصويل السلفي يف األردن، نتيجة للتطورات السياسيةز لنشوء الفموج   حتليلٌ  يلي ذلك
ستتحد د اليت ، و يف بدايتها، اليت ما زالت (رقط  ليجية )لألزمة اخل مث يقد م رصدٌ . واالجتماعية يف املنطقة

 يف املستقبل. ومساراهتا  هاآثارها مع انكشاف املزيد من جوانب
 
 

  زمنيتسلسل أبرز الوقائع.. 
 رتبطواليت ي، املؤثرة والقراراتاألحداث  من ومتزامنة متتالية سلسلة واحملليةاإلقليمية  تانالساح شهدت
 ،السياسيالثالثة؛  ةيت الرئيساجملاال ضمن. وهي تتوزع أو يتفاعل معه بالبعد الدويل بعُضها

إضافة  ،ةالتجار و  الطاقة، والسياحة، قطاعاتِ  -بشكل  رئيس- شملي ومبا ؛واالجتماعي ،واالقتصادي
  املرتبط باملعونات املقّدمة لاّلجئن السورين. اإلنساين اجلانبإىل 

منذ مطلع وتتغريات من تطورات اإلقليم، وخباصة األردن، ه ا شهدبرز مأل عرضاا  اجلدول أدناهويتضمن 
 املستقبلية.احلالية و  تأثرياهتاو  تداعياهتا وتبعاهتا إىل جانب، 1022 شهر آب من عامحىت  1022عام 
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 وتأثيراتها األحداثجدول 
طبيعة 
 الحدث

 الحدثتفاصيل  التاريخ

 /سياسي
 حملي

كانون   21
 1022الثاين 

مث تونس  يف سياسييف املشهد الالشعيب الذي أفضى إىل تتغرّي  احلراكعلى إثر 
ـ، احتجاجاا 1022يف أواسط كانون الثاين  إىل الشارع نزل األردنيونمصر، يف 

 صالح السياسي، وطالبباإلات احلكومة االقتصادية وللمطالبة على سياس
 اعي.الرف زيد رئيس الوزراء مسري بإقالةون احملتجّ 

اقتصادي/ 
 حملي

كانون  10
 1022 الثاين

زيادة رواتب  إجراءات لتخفيف األعباء عن املواطنن، تشملعن تعلن  احلكومة
ري والبلديات واملؤسسات العاملن واملتقاعدين يف اجلهازين املدين والعسك

الرمسية، ودعم السلع األساسية، ودعم األعالف محايةا للثروة احليوانية، 
 ز.واالستمرار يف تقدمي الدعم ألسطوانة التغا

 /سياسي
 حملي

شباط  2
1022 

 بتشكيل حكومة معروف البخيت ، ويكّلفالرفاعييقيل حكومة مسري امللك 
قد  عسكريةاللفية اخلذو  البخيتان كو  ".ةبـ"إصالحات سياسية حقيقيتقوم 

 .(1002-1002) يف وقت سابق شتغل منصب رئيس الوزراء
/ طاقة

 إقليمي
شباط  2

1022 
للمطالبة بإسقاط حكم حسين  مصرأحناء يف بالتزامن مع املظاهرات العارمة 

منطقة الشيخ زويد التغاز يف  خط أنابيبتفجري جمهولون ب مسّلحون قام، مبارك
من خالل خط التغاز  التغاز لألردن اتدإمداما أدى إىل توقف  ،العريشجنوب 

 اعتداءا  21 على خط التغاز حىت بلغ عددها وقد توالت االعتداءات. العريب
منخفض تعثر تدفق التغاز املصري  يف تسّببت، 1021و 1022 يعام  بن 

زادت  خسائر شركة الكهرباء الوطنية األردنية ، وهو ما كّبدالكلفة إىل األردن
عايل سترياد الديزل وزيت الوقود الثقيل ال واضطّرها، دوالر مليارات 3 على

 .عاجلة النقص يف اإلمداداتمل الكلفة
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 /سياسي
 حملي

شباط  12
1022 

خرج ذروهتا عندما  بلغتو  تتصاعد االحتجاجاتعلى الرغم من تتغيري احلكومة، 
صالح وتطبيق مطالبن باإل إىل وسط العاصمة عّمان يف مسرية كبرية، اآلالف

 ة.امللكية الدستوري
 /سياسي

 حملي
آذار  21

1022 
املوافقة يقرر جملس الوزراء  اإلصالح السياسي،حتت وطأة املطالب الشعبية ب

شخصية،  21اسة طاهر املصري وعضوية على تشكيل جلنة احلوار الوطين برئ
ت لالنتخابات النيابية ولألحزاب السياسية. وضمّ  ينجديد قانوننلوضع 

 وُكلفت بإجناز مهمتها خالل ،املعارضةيف اللجنة مسؤولن حكومين وزعماء 
من  ن استقالوااإلخوان املسلمماعة املمثلن الثالثة جلثالثة أشهر. بيد أن 

حبل اجمللس النيايب وانتخاب رئيس  نطالبم اللجنة بعد ساعات على تشكيلها،
 .د بأغلبية برملانيةوزراء جدي

 
ار آذ 22 إقليمي

1022 
 .اسوري االحتجاجات الشعبية يفبدء 

 /سياسي
 حملي

آذار  12
1022 

فّض االعتصام الذي شارك به اآلالف يف ميدان مجال عبدالناصر بالقوة، 
يف حدائق  يتجمهرون اآلالف ،ويف املقابل .ةاحلكومب شعبية تندد ظاهراتمو 

 .قيادته والتفافهم حول لإلعراب عن والئهم للملك العاصمة احلسن غرب
 /يقتصادا

 حملي
تقرير للمرصد العمايل يشري إىل أن عدد االحتجاجات العمالية وصل إىل  1022نيسان 

 .1022يف الربع األول من عام  اا احتجاج 132
/ طاقة

 إقليمي
تقدم رئيس ، يف مصر الضتغط الشعيباستمرار و عدم االستقرار السياسي  يف ظل 1022نيسان 

ف بطلب إلعادة دراسة عقود التغاز اليت أبرمتها مصر الوزراء املصري عصام شر 
 ال يتجاوز متوسط أسعار تصدير التغاز مع مجيع الدول، مبا فيها األردن، ألن

 .نيةمليون وحدة حرارية بريطاكل دوالرات ل 3
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 /سياسي
  حملي

حزيران  3
1022 

شارك فيها اآلالف عقب جنوب األردن،  مظاهرات يف الكرك والطفيلة وذيبان
ن بإقالة احلكومة وحماربة الفساد وتداول السلطة واستقالل طالبالة اجلمعة، مص

 .القضاء
 /سياسي

 حملي
حزيران  21

1022 
إنه يتطلع إىل "آلية تقود إىل برملان قائالا الشعب  بطاُي عبداهلل الثاينامللك 

بتمثيل حزيب فاعل، مما يسمح يف املستقبل بتشكيل حكومات على أساس 
اإلصالحات السياسية ستنطلق من توصيات  علن أنوي النيابية احلزبية"،األغلبية 

جلنة احلوار الوطين التوافقية حنو قانوين االنتخاب واألحزاب، لضمان إجناز 
 .مجيع األردنين قانون انتخاب عصري يقود إىل جملس نواب ميثل

سياسي/ 
 حملي

تشرين  2
 1022 األول

إليها رئيس الوزراء ومدير املخابرات األسبق خروج قوى املعارضة يف مسرية دعا 
لإلصالح". ونددت املسرية  أمحد عبيدات، يف إطار ما يعرف بـ"اجلبهة الوطنية

اليت شاركت هبا أحزاب املعارضة والنقابات املهنية واحلركة االسالمية، مبا وصفته 
وهتف  بـ"ممارسات البلطجة واالعتداءات" على عدد من احلراكات الشعبية.

  .املشاركون بضرورة إصالح النظام واالستجابة إىل املطالب الشعبية
بإقرار قانون هيئة مكافحة الفساد تنص أحدى مواده على وندد املشاركون 

 ظة.تتغرمي ناشري قضايا الفساد دون دليل بتغرامات مالية باه
 /سياسي

 ليحم
تشرين  22

 1022األول 
يف معاجلة  -معارضن حبسب–أن أخفقت بعد  استقالة حكومة البخيت

 .الفساد وتبين اإلصالح السياسي املوعود
كلف عون اخلصاونة، القاضي يف حمكمة الهاي الدولية، بتأليف امللك ي

كتاب التكليف على أولوية إجناز التشريعات   ويؤكد يفحكومة جديدة. 
 والقوانن الناظمة للحياة السياسية، ويف مقدمتها قانونا االنتخاب واألحزاب. 

 /سياسي
 حملي

تشرين  11
 1022األول 

صدور اإلرادة امللكية باملوافقة على تشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة عون 
ون من املعتدلن، ومن السياسين العشائرين د  يع   وزراءضمت اليت ، و اخلصاونة
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 .الشعبية ظاهراتامل اراستمر مبوازاة ذلك، والتكنوقراط. و 
سياسي/ 

 إقليمي
تشرين  21

 1022ثاين ال
بعد  ذلكو ، إىل التنّحي بشار األسد يدعوأول زعيم عريب الثاين امللك عبد اهلل 

 .اسوري االحتجاجات الشعبية يفمثانية أشهر من بدء 

سياسي/ 
 إقليمي

تشرين  21
 1022الثاين 

ساحقة يقضي بتعليق عضوية سوريا يف  قراراا بأغلبيةاجلامعة العربية  اختذت
الثة أيام للتوقيع على بروتوكول إلرسال مراقبن عرب إىل اجلامعة وإمهاهلا ث

، ومع إصرار سوريا على تشرين الثاين 12البالد. مث ُمددت املهلة حىت مساء 
وأبدى األردن مساندته عدم التوقيع فُرضت عليها عقوبات اقتصادية عربية. 

 .لقرارذا اهل
 /سياسي

 حملي
تشرين  21

 1022الثاين 
 لقضاء علىابان مطالبن سرية احتجاجية يف عمّ مينظمون شخص  2000
احلركة  املسريةيف  . وشاركإصالح النظام، و تشكيل حكومة منتخبةو  ،الفساد

وأعضاء من التيار السلفي، واحلراك صالح, الوطنية لإل اجلبهةسالمية و اإل
 .ونحزبي ونوناشط الشبايب والشعيب،

ي/ قتصادا
 سياسي

كانون األول   9
1022 

تبن أن  نأبعد  على سوريا، تصاديةن فرض العقوبات االقاجع عيبر األردن 
 .مليون دوالر وحنو ثلثي وارداته 200ه فهذه العقوبات ستكلّ 

 /سياسي
 حملي

كانون   11
 1022األول 

. صالحاتإتطالب بردن خرى يف األأيف وسط عمان ومناطق مسريات 
اجلناح / ميأعضاء يف جبهة العمل اإلسالومظاهرات احتجاجية مبشاركة 

ملسيل التغاز ا الشرطةإطالق  ، وذلك بعدنإلخوان املسلماالسياسي حلركة 
 .على مسرية لإلسالمين يف مدينة املفرق للدموع

اقتصادي/ 
 حملي

أوائل عام 
1021 

دوالر  مليار 2.1السعودية )الذي بلغ من بينها مته دول الدعم الذي قدّ  توّقف
احلكومة و  يف ختفيف العجز يف امليزانية.أسهم كان قد ( والذي  1022 يف عام
إلتغاء الدعم و  ،زيادة الرسوم والضرائبمنها: إىل إجراءات تقشفية  تلجأ األردنية

 .لمياهاحلكومي لدعم ال وختفيض ،اخلاص بالطاقة
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

اقتصادي/ 
 حملي

ظاهرات اليت قام هبا العمال قد بلتغت أن امل تقرير للمرصد العمايل يكشف 1021نيسان 
 ،1021يف الربع األول من عام  301ل عددها إىل و وصب اا جديد مستوىا 

 يف عام يف الفبرة نفسها ظاهراتعدد املن % ع11.2 بنسبة وهو ما يزيد
1022.  

عديل القوانن املتعلقة تزيادة األجور، و حول  زت مطالب املتظاهرينوتركّ 
 يدة.فرص عمل جدتوفري بالعمالة، و 

اقتصادي/ 
 إقليمي

 2على مدى  دينار مليار 3.2لس التعاون اخلليجي يقرر منح األردن جم 1021نيسان 
سنوات لتمويل مشاريع تنموية. وتقرر أن يقس م املبلغ املرصود يف صندوق 

 ر.اإلمارات والكويت وقطدولة التنمية اخلليجي، بالتساوي بن السعودية و 
/ إنساين
 إقليمي

 ألف 200 ووصول ،نطاق واسع إىل األردن ق الالجئن السورين علىتدفّ  ءبد 1021نيسان 
 ."الجئن" اعتبارهم دون ولكنمنهم، 

اقتصادي/ 
 طاقة

رفعت احلكومة أجرة املواصالت العامة  بعدماأوىل الزيادات يف أجور النقل  بدء 1021نيسان 
 .%1بنسبة 

 اقتصادي/
 جتاري/
 إقليمي

نيسان  1
1021 

املشاكل املتعلقة  وتفاقم% 20نسبة ب االتجارة بن األردن وسوري تراُجع حركة
عدد مزودي  وتراُجعالسورية، قيمة اللرية  اض، واخنفبن البلدين بالنقل

 .اإلمدادات لألردن
سياسي/ 

 حملي
نيسان  11

1021 
ور اإلرادة امللكية بقبول استقالة حكومة عون اخلصاونة اليت مل ميِض على دص

عملية احلكومة يف  تباطؤ َباعتُ تشكيلها سوى سّتة أشهر، وذلك بعد أن 
 .ات الشعبيةاالنتقاد تزايداا يف سبباإلصالح 

 
 /سياسي

 حملي
نيسان  11

1021 
ليكون  امللك يكلف رئيس الوزراء األسبق فايز الطراونة بتشكيل احلكومة،

 . 1022عام  مطلعرابع رئيس للوزراء منذ بذلك 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

هيئة مستقلة تشرف على قانون إلنشاء  إىل إجنازديدة اجلكومة امللك يدعو احل
 العام.االنتخابات البلدية والنيابية قبل هناية 

 ي/قتصادا
 طاقة 

جملس و لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين.  اا خطط تقرّ  احلكومة 1021أيار 
يف القطاع  التعييناتتعليق و نفقات التشتغيل احلكومية  تقليصعن يعلن الوزراء 

مليون دينار.  300ع من هاتن اخلطوتن توفري مبلغ العام. وكان اهلدف املتوق  
 الكهرباء أمرّ إىل أن زيادة أسعار التغاز و بعض املسؤولن  ويف الوقت نفسه، أملح

  ال مفر منه.
طاقة/ 

  حملي
حمدودة" يف أسعار الكهرباء والتغاز زيادة وصفته " النقاب عما تكشف احلكومة 1021أيار 

عار يف مجيع القطاعات. وكانت زيادة األسعار على األس% 9مقارنة بزيادة 
، ستؤدي إىل يف ما بعد ىلتغتُ  قبل أنملدة شهرين  حوهلا نقاشعة، اليت دار املتوق  
. هموظائف املواطنن وإىل فقدان آالف، %10 بنسبة أسعار املواد التغذائية رفع

من  (92 البنزين )أوكتانلبر وقد أسفر تطبيق األسعار اجلديدة عن رفع سعر 
على % 21، ورفع أسعار الكهرباء مبا معدله واحدإىل دينار  اا قرش 22

، مع إعفاء املواطنن، والتجار، واملزارعن، واملستشفيات، حمددةقطاعات 
واملؤسسات احلكومية والصناعات الصتغرية واملتوسطة من زيادة األسعار. 

االتصاالت، لت قطاعات البنوك، والفنادق، و ومبوجب األسعار اجلديدة حتمّ 
 ت نسبتهراوحاألكَب من ارتفاع األسعار، الذي ت القسط   ،والصناعات الكبرية

حبسب يف أسعار الكهرباء،  . وكان االرتفاع احلادّ %220و% 11بن 
جراء التعثر املستمر يف إمداد التغاز  ال مفّر منهاحلكومة، أمرا   تصرحيات

، بسبب اا  دوالر يوميمالين 2، اا املصري، وهو الذي كّلف األردن، فعلي
، وهو البديل األكثر كلفة، بدالا من الثقيل الزيت خداماضطرار البالد الست

 التغاز لتوليد الكهرباء.
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

/ إنساين
 إقليمي

حزيران 
1021 

جئن السورين يف األردن الستضافة ما جهود املعونات الدولية الداعمة لاّل  دتزايُ 
 ..ايمن اهلاربن من سور  ألفاا  210ينوف على 

/ سياسي
 حملي

حزيران  2
1021 

ع إىل الشوارع، واندال ينزلون التقشفية، املتظاهرونواإلجراءات نتيجة للتدابري 
 االقتصاديةسياسة ال ضد يهتفون املتظاهرونو . عدة مدنشتغب يف أعمال 

، من حدوث انتفاضات شعبية ينر ذّ حم، "ال تتسم باإلنصاف" للحكومة ألهنا
الفساد، وغياب التخطيط  ناتج عنيف امليزانية  تزايداملأن العجز ومعتَبين 

 .من املؤسسات الدوليةاالسبراتيجي على املدى الطويل، واالقبراض 
اقتصادي/ 

 طاقة
حزيران  2

1021 
. اا قرش 20إىل  11من  (90 أوكتان)البنزين  لبر رفع سعريعلن جملس الوزراء 

امليزانية، عجز ختفيف  يفأن ذلك قد يساعد  أكدواومع أن خَباء اقتصادين 
اإلنفاق  تقليصهذه اخلطوة ألن زيادة األسعار تزامنت مع  انتقد بعضهم إاّل أن

الرتفاع أسعار التغاز، ارتفعت أجور  ي فاقم العجز االقتصادي. ونتيجةا الذ
النقل وأسعار املواد التغذائية كذلك، األمر الذي أدى إىل فرض ضتغوط 

 املستفحلة،البطيء، والبطالة  صل يعاين النمو  اقتصادية على اقتصاد كان يف األ
 .وارتفاع معدالت الفقر

 /سياسي
 حملي

حزيران  22
1021 

أسعار احملروقات واستمرار التأخر  رفععلى  اا احتجاج نتظاهرو يآالف األردنين 
الطراونة يف فايز يف اإلصالح السياسي. ونتيجة لذلك، صرح رئيس الوزراء 

أن احلكومة لن تتساهل  ،التلفزيون األردين شاسة علىبرنامج "ستون دقيقة" 
انتهاكاا سيـُع ّد  مؤكداا أن أي عمل  من هذا القبيل ،لملكل إساءة أيّ جتاه 

املعنية لضمان األمن  اجلهاتبأن تعمل الطراونة . ووعد لقانون العقوبات
 .واالستقرار يف األردن وحلماية االحتجاجات السلمية

 /سياسي
 حملي

متوز  2
1021 

ن األردن حباجة إىل إيف مقابلة أذيعت يف نشرة "أخبار الثامنة"، يقول امللك 
. رأي اآلخرالواحلوار واحبرام  التنوعأساس على التعددية ب تؤمنثقافة دميقراطية 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

زيادة  حبيث تتماالنتخاب،  ونانق بتعديلاحلكومة  توجيههامللك إىل  ولفت
احلزبية ياة احليف تطوير  اا أساسي اا ل ركنيت متثاملخصصة للقائمة الوطنية، القاعد امل

 مستوىاملشاركة السياسية والشعبية على و توسيع قاعدة التمثيل و  الَباجمية،
  .الوطن
ملستقبل األردن.  مهم اإلصالح وأنامللك أن ال رجعة عن اإلصالح،  وأكد

الح يف االنتخابات إلثبات أن اإلصلى التنافس عمجيع الفئات السياسية وحّث 
 .الدميقراطي يؤيت ُأُكل ه بالفعل

 

 
إنساين/ 

 إقليمي
متوز  19

1021 
يف  جئن السورينخميم "الزعبري" يف املفرق، وهو أول خميم لاّل  تفتتح احلكومة
مبلغ يطلبان جئن التابعة لألمم املتحدة ووكالة غوث الاّل  ناألردو . األردن
 .املخيم آنذاكمليون دوالر لتلبية احتياجات املقيمن يف  200

/ سياسي
 إقليمي

آب  22
1021 

وات األردنية والقوات السورية بعد أن اشتباكات على احلدود بن الق عو وق
 على الالجئن اهلاربن إىل األردن. الرصاص   السوريةقوات الأطلقت 

 /سياسي
 حملي

آب  22
1021 

ون وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تكشف أهنا بصدد تعديل قان
االتصاالت مبا يتيح حظر مواقع "غري مرغوب هبا"؛ وقد ُفّسرت هذه اخلطوة 

 ة.للتضييق على احلريات العامة وحق احلصول على املعلوم بأهنا حماولة
 /سياسي

 ليحم
تشرين  2

 1021األول 
وجاءت . 1023ام علالنتخابات املقبلة يف أوائل  اا الَبملان متهيد حيلّ  امللك

فيه إىل  ودعواالطريق أمام حشد نظمه "اإلخوان املسلمون" لقطع  هذه اخلطوة
 يف حال مل تـُل ب  اإلصالح االقتصادي والسياسي وإىل مقاطعة االنتخابات 

   "املقاعد الَبملانية. وطالب "اإلخوان عدد أي بزيادة ؛مطالبهم بتوسيع التمثيل
رغم و . ب وعارضوا تعين امللك لرؤساء احلكوماتكذلك برئيس وزراء منتخ  
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

يف املواطنن آالف مبشاركة حتجاجات ال، فقد استمرت احل الَبملانقرار 
 .عمان

اقتصادي/ 
 طاقة

تشرين  21
 1021الثاين 

 قيامأدى إىل ما تغاز وأنواع احملروقات األخرى، سعار الأرفع  يعلن رئيس الوزراء
بعد قرار إىل إعالن اإلضراب العام. و والدعوة ظاهرات يف مجيع أرجاء البالد، امل

أهنا من حتّذر السلطات و . %21بنسبة  تقفز أسعار غاز الطبخ والتدفئةالرفع، 
ستتخذ إجراءات صارمة ضد أعمال الشتغب بعد وقوع اعتداءات على الشرطة 

 م.أربعة أيااستمرت االحتجاجات اليت  خالل
/ إنساين
  إقليمي

كانون األول   2
1021 

جئن السورين يف تقدمي املعونة لاّل لالدولية إىل األسرة  نداء توّجه األمم املتحدة
 األردن.

 ر.الدو  مليار 2.2 لتوفريإطالق نداء 
 /سياسي

 حملي
كانون   23

 1023الثاين 
 العمليةصالحياته كجزء من  بعضعن بالتنازل امللك  يطالبونمتظاهرون 

 وشارك يف التظاهر حنو"االنتخابات التجميلية".  لـ لنن رفضهماإلصالحية، مع
بتأجيل يطالبون "اإلخوان املسلمون" وان. يف عمّ  شخص 1000

 االنتخابات.
نساين/ إ
 قليميإ

شباط  12
1023 

 .ساعة 21يف غضون  إىل األردن الجئ سوري آالف 20 وصول

 /سياسي
 ليحم

آذار  9
1023 

اليت أجراها رئيس الديوان امللكي مع الكتل النيابية  "غري املسبوقة" املشاورات
  لس النواب الختيار رئيس وزراء ميثل األغلبية النيابية، تفضي إىلوأعضاء جم

 .بتشكيل احلكومة اجلديدةعبد اهلل النسور د. تكليف
نساين/ إ
 قليميإ

آذار  13
1023 

بتقدمي معونة إنسانية إضافية لألردن يتعهد باراك أوباما الرئيس األمريكي 
 .السورين جئنلاّل  املستمر تدفقاليف التعامل مع  تهساعدمل

رئيس الوزراء و  أمام امللك، اليمن الدستوريةتؤدي اهلل النسور عبدحكومة د.آذار  30 /سياسي
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 اقتصادي/
 حملي

قرض من صندوق لتأمن  "ةغري مستحب  "ختاذ إجراءات تقشفية املك لف يّتجه ال 1023
 الدويل.النقد 

/ طاقة
 إقليمي

حزيران  3
1023 

مليون  200عند يستقر ي املصري إىل األردن مستوى صادرات التغاز الطبيع
 اا د عليها سابق، وهو أقل بكثري مما كانت عليه الكمية املتعاق  اا قدم مكعب يومي

دوالرات لكل  2دوالر إىل  1.2مع ارتفاع السعر من ، مليوناا  110 والبالتغة
يف نسبة اعتماد  اخنفاضٌ  ونتج عن هذا التحول. بريطانية حرارية وحدةمليون 

عام % يف 22إىل  1009عام % يف 19من  ي،صر املردن على التغاز األ
1021.  

سياسي/ 
 إقليمي

كانون الثاين   1
1021 

اعتذرت احلكومة السعودية يف جملس األمن الدويل بعد  يشتغل مقعداألردن 
السعودية عن قبول عضوية اجمللس بسبب "فشل" اجمللس يف التعامل مع قضايا 

 .املنطقة الراهنة
 /سياسي

 حملي
كانون الثاين   1

1021 
" يف اا إدارة "أكثر حزميشدد على انتهاج النسور،  رئيس الوزراء د.عبداهلل

املكاشفة وتبادل اخلَبات بن أجهزة الدولة من أجل إىل " ويدعوالقطاع العام، 
جاء ذلك يف احلكومية وحتسن نوعية العمل".  املؤسساتاحلواجز بن  إزالة

اجلديد، النسور املالمح الرئيسية لنظام اخلدمة املدنية  فيه طرح   مؤمتر صحفي
 .والذي ينص على إلتغاء التعيينات الدائمة واستبدال العقود السنوية هبا

/ سياسي
 إقليمي

كانون الثاين   2
1021 

 كيري وزير اخلارجية األمزيارة  التغرض من نيقول إوزير اخلارجية ناصر جودة 
ملف آخر التطورات يف رض ع ثاين، هوال امللك عبداهللولقائه ألردن ل

 ري.سو ال ، إضافة إىل الشأنواالسرائيلين ينفلسطينال بن مفاوضات السالم 
 /ياقتصاد

 حملي
كانون الثاين   9

1021 
مقارنة مبا   1023عام يف % 2.1ع مؤشر األسعار للمستهلك بنسبة ا ارتف

 معدل التضخموغ وبل ،العامة وفقاا لدائرة اإلحصاء، 1021عام كان عليه يف 
 .النقد الدويلصندوق  لتوّقعات اا وفق% 2.2
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

اقتصادي/ 
 طاقة

شباط  29
1021 

 "نوبل إنريجي"اتفاقية مع شركة  توّقعانركتا البوتاس العربية وبرومن األردن ش
،  "تامار"مليار مبر مكعب من التغاز الطبيعي من حقل  1األمريكية، لتوريد 

 ر.ن دوالمليو  222وبقيمة  عاماا  22ملدة 
طاقة/ 
 إقليمي

آذار  2
1021 

متوقفة متاماا األردن  إىلاملصري التغاز  وزير الطاقة املصري يكشف أن إمدادات
 ، بسبب التفجريات اليت أثّرت على خط التوريد.1021كانون الثاين   12منذ 

سياسي/ 
 إقليمي

نيسان  1
1021 

ك إىل تأزم ية. وأدى ذلان اجتماع ضم زعامات عراقية سنّ قد يف عمّ عُ 
سيواصلون كفاحهم أكد اجملتمعون أهنم . و العالقات بن األردن والعراق

وبعد  ،املالكي ينور من رئيس الوزراء  بتغداد العاصمة العراقية "استعادة"لـ
 حول ما وصفهمن األردن  اا إيضاحيف عّمان االجتماع طلب السفري العراقي 

 ه.الداخلي لبالد الشأنيف  "الا تدخّ "
/ سياسي
 إقليمي

 .إغالق جزئي للحدود العراقية األردنية 1021آب 

طاقة/ 
 حملي
 

آب  22
1021 

استخدام و  ،لديه النفطتستهدف البركيز على احتياطيات  اا خططيضع األردن 
 .املصري التغاز توّقف يف ضور ،أساليب جديدة الستخالصه

 /اقتصادي
 جتاري/
 إقليمي

آب  12
1021 

يف حجم التجارة مع األردن،  كبريمع اخنفاض  تصاعد حدة العنف يف العراق، 
. وكان العراق يستورد يف اا""جزئي بن البلديناحلدود املشبركة  بعد إغالق

دها األردن منذ ر اخلسائر اليت يتكبّ من صادرات األردن. وتقد  % 10السابق 
 اا.يمليون دوالر شهر  21اإلغالق اجلزئي للحدود بنحو 

/ طاقة
 حملي

أيلول  3
1021 

يف سياق مساعيها طويلة األمد لتأمن بدائل أقل كلفة لواردات النفط الثقيل 
 "نوبل إنريجي"نوايا غري ملزم مع شركة  خطاب   عوقّ تمة األردنية احلكو والديزل، 

از تغمبر مكعب من ال مليار 12األردنية بـ  ء الوطنيةالكهربالتزويد شركة 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 اا.عام 22البحري على مدى  "ليفياثان"الطبيعي من حقل 
/ سياسي
 إقليمي

تشرين  23
 1021الثاين 

ان ملناقشة الوضع املضطرب جون كريي إىل عمّ وزير اخلارجية األمريكي ل و وص
عبد  امللكيف حمادثات ثالثية مع يشارك رئيس احلكومة اإلسرائيلية و يف القدس. 
ية واألراضي الفلسطين إسرائيلهبدف ختفيف حدة التوتر بن  وكريياهلل الثاين 

 .احملتلة
 /سياسي

 حملي
تشرين  22

 1021الثاين 
 .سجن مخسة أردنين النضمامهم إىل "داعش"

 /سياسي
 حملي

تشرين  12
 1021الثاين 

 ، يف األردننالعام جلماعة اإلخوان املسلم املراقباعتقال زكي بين ارشيد نائب 
هت لبين وُوجمن جانب احلكومة جتاه اجلماعة.  اا متشدد اا يف خطوة متثل موقف

 كافحةمل املعدل قانون"تعكري العالقة مع دولة شقيقة" استناداا إىل ال ارشيد هتمة
 .اإلرهاب

/ إقليمي
 حملي

تشرين  11
 1021الثاين 

أن السفري  ذكرت تقارير بعد إسرائيلتصاعد التوتر السياسي بن األردن و 
ن ال يأخذون أن األردني يةسرائيلاإلإلذاعة لح صرّ  فو"دانييل ني"اإلسرائيلي 

 بقضايا ال يهتمون إاّل  النوابوأهنم يعتقدون أن  ،برملاهنم على حممل اجلدّ 
 .هامشية ومبصاحلهم اخلاصة

 سياسي/
 اقتصادي/

 حملي 

كانون   20
 1021 األول

جملس النواب األردين يصّوت تأييداا لقرار غري ملزِم ضد خطاب النوايا غري امللزم 
 شركة الكهرباء الوطنية األردنية وشركة "نوبل بن 1021الذي ُوّقع يف أيلول 

مليار  22إنريجي"، رغم أن التقديرات تشري إىل أن الصفقة اليت تبلغ قيمتها 
مليار  1دوالر، ستخّفض من قيمة فاتورة الطاقة السنوية يف األردن مبا يعادل 

 .دوالر.
 /سياسي

 حملي
كانون   12

 1021 األول
رماا شنقاا، بعد توّقف األردن عن تنفيذ عقوبة جم 22تنفيذ حكم اإلعدام حبّق 

 .1001اإلعدام منذ حزيران 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

سياسي/ 
 إقليمي

 كانون الثاين  3
1022 

يف  "داعش"على يد حرقاا معاذ الكساسبة األردين الطيار احلريب  استشهاد
 مدينة الرقة السورية.

 /سياسي
 قليميإ

شباط  3
1022 

انقسام الرأي . اا معاذ الكساسبة حي بإحراق هر قياميصوّ  اا فيلم "داعش" يبث
" وارتفاع أصوات داعش" لدويل ضديف التحالف ااألردن  مشاركة العام حول

 .شعبية تنتقد استمرار هذه املشاركة
 /سياسي

 حملي
شباط  1

1022 
شاركت يف تفجري  حبق العراقية ساجدة الريشاوي اليتاإلعدام شنقاا تنفيذ حكم 

املتهم باالنتماء  ، والعراقي زياد الكربويل1002ثالثة فنادق يف عّمان عام 
 ة.الكساسبلة قت  برّد "مزلزل" على امللك  تعّهدوذلك بعد أن لتنظيم القاعدة، 

سياسي/ 
 إقليمي

شباط  1
1022 

 "داعشـ"املعقل الرئيس ليف الرقة،  "داعش"غارة جوية استهدفت  يشنّ  األردن
 ا.يف سوري

 /سياسي
 حملي

شباط  22
1022 

يف األردن  نإلخوان املسلمجلماعة ا نائب املراقب العامسجن بحكم ر صدو  
 ه.يف إحدى مقاالت اإلماراتدولة  النتقاده ،اا مثانية عشر شهر  ،رشيدإزكي بين 

آذار  11 طاقة
1022  

مليارات دوالر، تضع األساس القانوين  20األردن يوّقع اتفاقية مع روسيا بقيمة 
وتشمل ميتغاواط.  1000يف األردن بطاقة  لبناء أول حمطة طاقة نووية

للطاقة  "روساتوم"شركة و  هيئة الطاقة الذرية األردنيةعتها االتفاقية، اليت وقّ 
 طاقة مشال النووية اململوكة للحكومة الروسية، إنشاء حمطة تتألف من وحديت  

  .1011األردن حبلول 
سياسي/ 

  إقليمي
 نية.إغالق احلدود السورية األرد 1022نيسان 

/ سياحة
  حملي

حزيران 
1022 

. ولوحظ اخنفاض اإلمجايل احمللي الناتج% من 23تساهم مبا نسبته  السياحة
 .والعقبة ار إىل وادي رم، والببراملموس يف عدد الزو 

ذروهتا بقيام امللك عبداهلل الثاين تبلغ جهود األردن لتنويع مصادر الطاقة متوز  30/ طاقة
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

اليت و  ،ل يف العقبةاالشيخ صباح األمحد للتغاز الطبيعي املس بتدشن حمطة 1022 حملي
ل من امن التغاز الطبيعي املس اا مليون قدم مكعب يومي 320 ستخدم لضخّ ستُ 

ألمر الذي سيؤدي . اأحناء البالد يفاألسواق العاملية إىل حمطات توليد الكهرباء 
 % من كلفة الكهرباء.30% و10إىل ختفيض ما يبراوح بن 

 /يسياس
 حملي

آب  12
1022 

الذي اإلرهاب  منعقانون احلكومة األردنية تنتهي من إجراء تعديالت على 
استهدفت ، بعد التفجريات االنتحارية اليت 1001عام مرحلة التطبيق يف دخل 

 .(1002) انشخصاا يف العاصمة عمّ  10راح ضحيتها ثالثة فنادق و 
على حرية الرأي والتعبري يف  التضييق انتقادات كبرية خشية والتعديالت تلقى

  .تعريف "اإلرهاب"وسائل اإلعالم، وخباصة بعد التوّسع يف 

 /سياسي
 حملي

آذار  1
1021 

قتل تو  ،إربد مدينة يف "داعش" لتنظيم خمططاا إرهابياا حتبط األردنية األمن قوات 
 .عناصر من التنظيمسبعة 

 /سياسي
 حملي

نيسان  23
1021 

بعد  انعمّ  العاصمة يف ناإلخوان املسلممجاعة  مقرّ  لقة تتغاألمن األردنيقوات 
 قبل إغالقه بالشمع األمحر. هؤ وإخال املقرتفتيش ومّت اقتحامه. 

 
 /سياسي

 حملي
نيسان  12

1021 
حق ممارسة صالحياته مللك متنح اتعديالت دستورية  يقرّ  جملس النواب األردين

الوزراء املختصن، يف احلاالت بإرادة ملكية من دون توقيع من رئيس الوزراء أو 
التالية: اختيار ويل العهد، وتعين نائب امللك، وتعين رئيس وأعضاء جملس 
األعيان، وحل اجمللس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، 
وتعين رئيس اجمللس القضائي وقبول استقالته، وتعين رئيس وأعضاء احملكمة 

قاالهتم، وتعين قائد اجليش ومدير املخابرات، ومدير الدستورية وقبول است
 .الدرك، وإهناء خدماهتم

 التعديل.حضروا اجللسة على هذا  211نائباا من أصل  213ووافق 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 

،  
 

طاقة/ 
 إقليمي

آب  2
1021 

 لنقل املصرية-األردنية فجر شركة معتوّقع األردنية  املعدنية والثروة الطاقة وزارة
 األردنية الصناعات لتزويد املسال التغاز وشراء بيع اتفاقية يعي،الطب التغاز وتوريد
على أن تتحمل يومياا،  يالطبيع التغاز من مكعب قدم مليون 20 حبوايل
كلفة إقامة البنية التحتية املطلوبة الستقبال التغاز   ات املستفيدةالشرك

 اجلزءشكل اليت ت-أن حتتاج الصناعات املتوسطة والصتغرية ويُتوق ع واستخدامه. 
ف مع إىل دعم احلكومة يف جهودها للتكيّ  -األكَب من الصناعة األردنية

 .متطلبات االتفاقية
 /سياسي

 حملي
أيلول  12

1021 
أمام بوابة قصر العدل ناهض حبر بإطالق النار عليه الصحفي الكاتب  اغتيال

الستكمال حماكمته بتهمة  حيث كان متوجهاا  بالعاصمة األردنية عّمان،
 ة.ساءة للذات اإلهلياإل

طاقة/ 
 إقليمي

أيلول  11
1021 

الوطنية األردنية  ءالكهربادوالر بن شركة  مليارات 20بقيمة  اتفاقية توقيع
ما كية املطورة حلوض البحر املتوسط، السترياد ري ي" األمجشركة "نوبل إنري و 

ذلك  )وميثل عاماا  22ملدة   تريليون قدم مكعب من التغاز الطبيعي 2.1يعادل 
 اا األردنية من التغاز الطبيعي سنويالكهرباء الوطنية % من احتياجات شركة 10

  .1010عام أو  1029 عام ع أن يبدأ اإلنتاج يفومن املتوق   .(لتوليد الكهرباء
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 /سياسي
 حملي

كانون   21
 1021األول 

ج جنوب األردن، نت يف الكركيشّنون هجوماا إرهابياا  "داعشعناصر ينتمون لـ "
سبعة من قوات األمن، ومدنيان أردنيان، وسائحة عنه مقتل عشرة أشخاص )

نتائج  هلذه العملية. وكان اا إصابة سبعة وثالثن شخص باإلضافة إىل، (كندية
 .ألردينعلى القطاع السياحي ا سلبية

طاقة/ 
 حملي

كانون الثاين 
1022 

شركة برومن إىل شركة البوتاس العربية و مار اتمن حقل التغاز  وصول ءبد 
 222بقيمة  1021عام التفاقية املَبمة يف وفقاا لكتن للحكومة، األردنية اململو 

يف ية بشعاملعارضة المن رغم ، وذلك على الإنريجي"نوبل " معدوالر مليون 
. وكان السعر التقديري دعن اجلدول الزمين احملد   كامالا   عاماا ر والتأخ   األردن
 .حلرارية الَبيطانيةدوالر للوحدة ا 2.2للتغاز 

سياسي/ 
 إقليمي

شباط  1
1022 

 دويلحتالف  ضمن ايف جنوب سوري "داعشـ"ل أهدافاا هتاجم القوات األردنية 
 ملكافحة اإلرهاب.

/ إنساين
 إقليمي

شباط  23
1022 

ن نسبة املساعدات أ تكشفوزير التخطيط والتعاون الدويل تصرحيات ل 
ضمن خطة االستجابة األردنية لألزمة  1021اإلضافية املتعاقد عليها عام 

ن متويل االحتياجات التمويلية م %31مقارنة مع  %10السورية بلتغت حوايل 
  .1022عام  يف

على  ،، وضمن التعهدات املعلنة خالل مؤمتر لندنالوزيروحصل األردن وفق 
متويل ميسر من املاحنن والبنوك واملؤسسات التنموية متعددة األطراف، حيث 

 913.1ما قيمته  1021القروض امليسرة اليت مت التعاقد عليها يف عام  بلتغت
 ي.مليون دوالر أمريك

 

 

 /ياسيس
 حملي

شباط  12
1022 

يف حماولة  البالديف مجيع أحناء  وانتشارهاحتجاجات يف الكرك، بدء اال
الضرائب على املواد التغذائية  برفع يقرار احلكومالللتصدي الرتفاع األسعار و 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 .ماتواخلد
طاقة/ 
 إقليمي

املصرية لنقل -اتفاقيات مع شركة فجر األردنية 1ع وقّ شركات ومصانع أردنية ت 1022نيسان 
وزير الببرول املصري خالل املؤمتر الدويل الثالث ي، حبضور وتوريد التغاز الطبيع

 ان. للطاقة املنعقد يف عمّ 
ل وغري ااملسوتضمنت االتفاقيات مذكرة السترياد وتصدير التغاز الطبيعي 

شف يف طناا من األقدام املكعبة من حقل "زهر" الذي اكتُ  30ل من مجلة ااملس
 .1022 يف عاممصر 

اقتصادي/ 
 إقليمي

اإلعالن عن أن جمموع ما تسّلمه األردن من دول جملس التعاون اخلليجي حىت  1022نيسان 
ول هذه الددت مما تعهّ  فقط، دينار مليار 2.11 ، بلغ1021هناية عام 

. 1021عام  بدءاا من سنوات 2على مدى مليار دينار(  3.2)بتقدميه 
 ، والكويتمليون دينار 211.91لت قد حوّ  السعوديةالبيانات أن  وُتظهر

  ر.مليون دينا 122.1اإلمارات دولة ، و مليون دينار 212.1
 /إنساين

 اقتصادي/
 إقليمي

نيسان  1
1022 

األردن وصل إىل حد اإلرهاق بسبب إن يقول  هاين امللقيرئيس الوزراء د.
أن كلفة استضافتهم بلتغت أكثر من  حتمل عبء الالجئن السورين، مضيفاا 

 . مليارات دوالر 20
قصى قدراته على حتمل عبء الالجئن أىل إردن وصل ن األأامللقي وأكد 

 والبنية التحتية املادية ،مكانات املاليةواإل ،السورين من حيث املوارد املتاحة
 .والطاقة االستيعابية للخدمات احلكومية ،واالجتماعية

 
 /إنساين
 إقليمي

نيسان  22
1022 

 جئنلاّل  املضيفة للدول بروكسل مؤمتر يف الدولين املاحنن من املؤكدة التعهدات
 منح. شكل يف ،1022 لعام دوالر مليارات 1 يبلغ جمموعها السورين،

 1021 بن للفبرة دوالر مليار 3.2 يمةبق منح بتقدميتتعهد  املاحنة الدولو 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 دوالر، مليار 30 بقيمة (الدولية التمويل مؤسسات) قروض وتوفري ،1010و
 جداا. ميسرة بشروط مليار 1.3 منها
 جمموع بلغ فقد ،(1021لندن ) مؤمتر عن الصادرة األردن" "وثيقة ووفق

 حوايل ،1021 عام معه العقد خالل من لألردن هبا داملتعه   االلتزامات
 داملتعاق   التمويل بلغكما ي  .ميسر ومتويل حن  مِ  على شكل دوالر مليار 1.22

 حنو 1021 لعام السورية لألزمة األردنية االستجابة خطة لدعم اا منح عليه
 املطلوبة التمويلية احلاجات من املئة يف 12 يعادل ما أي دوالر، مليار 2.13

 ه.نفس للعام

. 
سياسي/ 

   إقليمي
ران حزي 1

1022 
الناطق باسم احلكومة و  ر.األردن ُيفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قط  

ذ لضمان "األمن اإلقليمي"، و"تنسيق اخت  قرار هذا الأن يصرّح باألردنية 
 . ةنطقامليف  "السياسات بن الدول العربية" و"إهناء األزمة

 ،ماراتاإلدولة السعودية، ومصر، و كل من وجاء القرار بعد أن قطعت  
 .تها لإلرهابرعاي بدعوىر العالقات مع قط  

ي/ اقتصاد
  إقليمي

حزيران  1
1022 

من  ،شيواوامل اواتطن من الفواكه واخلضر  100شاحنة حتمل  33نع م
ع أن يسفر ذلك عن توق  ر. ويُ دخول األراضي السعودية يف طريقها إىل قط  

 .مليون دينار أردين 122تكبيد األردن خسارة تبلغ 
قتصادي/ ا

 إقليمي
آب  30

1022 
 إعادة فتح معَب "طريبيل" احلدودي بن األردن والعراق.
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 الجهادية /الحركة السلفية بروز
عتقد أن . ويُ إىل احلدود القصوى داخل اإلسالم السيّن  اا حمافظ "اا إصالحي" اا فرعي اا متثل النزعة السلفية تيار 

بالعودة  يةا ناد، مية األوروبية يف القرنن الثامن عشر والتاسع عشراحلركة تبلورت يف ظالل احلملة الكولونيال
 .احل"إىل تقاليد "السلف الص

 مث حترير (2990) للكويت يتغزو العراقاليف أعقاب  الثانيةكان من التداعيات املهمة حلرب اخلليج 
الذين  الفلسطينينمن  ألف 100أو عودة حنو  ترحيل، (2992) عَب "عاصفة الصحراء" الكويت

. عقودل هاوعمل في أقام يف الكويت من منهمأن  رغم األردن،إىل من الكويت  حيملون اجلنسية األردنية
التحالف رفض االنضمام إىل  -على األقل– أو)إىل جانب العراق األردن  اصطفّ أن  بعد وكان ذلك

  رير الفلسطينية.هو موقف قريب من املوقف الذي اختذته منظمة التحو  ه(،ضد الدويل الذي تشّكل
معظم الذين عادوا  على سوق العمل والبنية التحتية، غري أن كبريإىل ضتغط  ة املفاجئة عودهذه الوأدت 

للمتضررين من  األمم املتحدة أقّرهتاتعويضات حصلوا على مث خراهتم معهم مدّ  محلوا أو جرى ترحيلهم
 يف تلك الفبرةلالقتصاد األردين  يب املباشراالستثمار األجن ازدادت قيم تدفق وقد. غزو العراق للكويت

تها من إمجايل بلتغت نسبف، 2992ون دوالر يف عام يمل 20إىل  2991مليون دوالر يف عام  12من 
 .2991 عام يف %2.1% يف هذا العام، بعد أن كانت 3.1تدفق االستثمارات األجنبية والعربية 

إلرشادات صندوق النقد الدويل  اا ت االقتصادية وفقأدى اإلعالن عن حترير السوق مع بداية اإلصالحاو 
ذلك،  وعلى وقعأسفر عن ارتفاع تكاليف املعيشة.  بعد أنإىل آثار عكسية على الطبقة الوسطى 

بدخول  األمريكية العسكريةقوات لالسماح ل بعد بيئة مناسبة لتنمو، خباصة السلفية ةاأليديولوجي وجدت
 شبه اجلزيرة العربية.نطقة والتمركز يف م السعودية راضياأل

 جمموعة من قادته وعناصره عاد  ذي ال السلفي للتيار اا تنامي 1002و 2990 يوشهدت الفبرة بن عام  
على  هنشر أيديولوجيتي بدأ ، ما دفع السلطات للتصدي هلذا التيار الذيمن الباكستان وأفتغانستان

 .الساحة
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

أيلول  22نيويورك اليت وقعت يوم  هجماتبعد السلفي التيار  التعامل معيف وبدأت املرحلة الثانية 
 بالبعد األمين، خباصة بعد أكثر اهتماماا  األردنإذ أصبح ، األمريكية يف الواليات املتحدة 1002
 إىل احلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب. هانضمام

مصعب الزرقاوي  شأن أبو يف رفع (،1003) عراقمريكي للتغزو األالة و لثحرب اخلليج الثا أسهمتوقد 
التفجريات  من خالليف العراق، وامتدت ساحة املواجهة إىل داخل األردن  وتنظيم "القاعدة" الذي متركز

 10راح ضحيتها و و  1002تشرين الثاين  9 يوميف العاصمة األردنية عّمان نادق فثالثة اليت استهدفت 
، فقد األمريكية القواتإىل العراق حملاربة ن املتوجهللجهادين  حمطةا إربد اليت كانت حمافظة أما . شخصاا 

 .وخالياهم النائمة لجهادينل حاضنة أصبحت
على تتغيري قادرون الشباب  أن ،1022" الذي انطلق عام الربيع العريبما مُسّي "أثبت  وفيما بعد،

إال يف  ملأمولا ، غري أن ذلك مل حيدث على هذا النحواا األنظمة يف املنطقة العربية بطريقة سلمية تقريب
هاديون يثريون الشتغب يف شوارع املدن الرئيسية يف أخذ السلفيون/ اجليف غمرة هذه التحوالت، . و تونس

اليت  ذه احلركة يف الزرقاءعناصر ينتمون هلاشتباكات مع  1021األردن للمرة األوىل. ووقعت يف عام 
إليها  انضم اادية جديدة يف سوريحركة جه تشكيل ذلك وتلى يف األردن. هلممتثل معقالا رئيسياا 

 اأردين. وقد دخل اجلهاديون األردنيون إىل سوري 2000-200 هممن بين ،دول عدةجهاديون من 
سافر بعض الذين تطاردهم كما بصورة غري شرعية عن طريق درعا، وانضم أكثرهم إىل جبهة النصرة.  

 .ا" )داعش(وسورياإلسالمية يف العراق تنظيم الدولة " ما يسمى مث انضموا إىل ،ات إىل تركياالسلط
ال أن إآالف شخص،  2حنو  تضم يف األردن ومع أن التقديرات تشري إىل أن احلركة السلفية اجلهادية
زعماء هذه احلركة قد نشأوا يف أن غرابة يف . وال قطاعاا عريضاا من اجملتمع يتأثر بأفكارهم ويناصر بعضها

 أو من التحصيل العلمي اا ، وتلقوا مستوى متدنيمنظمةغري  هنميف  امناطق وبيئات فقرية، وعملو 
متزايدة يف د اعدأ وهناك. بشكل أساسي ، من مدن الزرقاء ومعان والسلطاا دون جتغرافيالتدريب. وهم يفِ 

، مع اليت تعاين الفقر والتهميش انشرق عمّ مناطق املخيمات الفلسطينية و أبناء  احلركة السلفية من
 ينتمون إىل أصول قبلية أو عشائرية أردنية. يةالسلفقادة من  اال بأس هب سبةنأن اإلشارة إىل 
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 منهامنية، األتدابري من ال جمموعة السلطاتذ اختاإىل  ،املنتسبن إىل احلركة اجلهادية تزايد عدد أدىلقد 
 بوقد ترتّ صول على تأشرية. احل، واشبراط جنسيات معينة إىل األردنحاملي فرض قيود على دخول 

أو  قطاع السياحة الطبيةعدة، من أبرزها قطاعات اقتصادية  طالتآثار عكسية هذه السياسة على 
الذي كان قد حقق مكاسب مهمة جراء معاجلة املرضى الليبين قبل صدور القرار مبنع دخول  العالجية

هذه  إثرتراجعاا على االستثمارات األجنبية املباشرة  وشهدتإىل األردن.  حاملي هذه اجلنسية
تعليمات كانوا يقيمون يف األردن قبل صدور الذين  "املقي دة"  أبناء اجلنسيات كما عاىن  ،اإلجراءات

 ختضع ملراقبة أمنية. أصبحتألن إقامتهم  احلظر،
وباإلضافة إىل ذلك كله، ال ميكن جتاهل التكلفة االقتصادية املتزايدة للحرب على اإلرهاب، وهو ما 

كب رياا على املوازنة، نظراا للحاجة إىل مواجهة  عملياتية نوعية ومدروسة لصد يشكل عامل  ضتغط  
التنظيمات اإلرهابية املبربصة على احلدود، والقضاء على خالياها النائمة يف الداخل، وخباصة بعد أن 

 انتقلت يف عملياهتا األخرية يف سوريا إىل أسلوب "حرب العصابات".
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 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 
 توصيات 

 
السياسات التنموية و اجلهود  وعرقلة فهو يؤدي إىل إحباط، فاآلثار االقتصادية للتطرّ  ال ميكن التقليل من

 يف كل جانب من جوانب االقتصاد.
اجلهود الرامية إىل دمج اجلميع، وعلى نطاق واسع، يف عملية حرف بوسعها  التطرف ةنزعأن  ومن املعلوم

. ذلك أن التطرف يؤدي إىل ةتنموي خطة يف أيّ  اا ومطلوب اا ضروري مدخالا  واليت متثلالقتصادي، االتوسع 
البلبلة حول مستقبل الدخل واالستثمار  وإثارةشها، يمهتد األقليات و استبعوا، موإقصائهاآلخرين نبذ 

 واإلنتاج )يف املدى القريب واملتوسط والطويل(.
 توفري بيئة خصبة شأهنا من اليت االختالالت ملعاجلةه طاقاهتا أن توجّ  األردنيف  املؤسسات الرمسيةعلى و 
االجتماعي. ولتحقيق هذا اهلدف، و االقتصادي  يف اجملالن اختالالت تبركز أساساا لنزعة السلفية، وهي ل

وتعزيز برامج التعليم للطفولة املبكرة، ، على احلكومة أن تواصل جهودها إلعادة النظر يف مناهج التعليم
 لشباب.لفرص العمل  ، وزيادةبناء رأس املال البشريواستثمار املزيد يف املبادرات الرامية إىل 

أبناء اجلنسيات "املقي دة" على دخول  وضةاملفر  والشروطالنظر يف احلظر  تعيدأن  اجلهات املعنية وعلى
 ةهذه السياس، فضالا عن أن إىل "صاحل" و"طاحل". فمن الواضح أنه ال ميكن تصنيف هؤالء إىل األردن

والفرص االقتصادية. وبدالا من ذلك، ينبتغي أن تبركز اجلهود على النظر يف لحق الضرر باملكاسب تُ 
 جنسياهتم.بصرف النظر عن  هبموامللفات اخلاصة األشخاص مثار الشّك خلفيات 
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 (قَطر) الخليجية تأثيرات األزمة
 ،رات مع قط  بقطع العالق ،اإلمارات ومصردولة والبحرين و  السعوديةكّل من أسفر القرار الذي اختذته  

هة من األردن إىل قطر من عبور نعت الشاحنات املتوجّ عن توقف التجارة الَبية مع األردن عندما مُ 
املواصالت  قطاعوعلى  ،واملواشي اواتواخلضر  ر ذلك على صادرات الفواكهأثّ قد احلدود السعودية. و 

 كانت ومركبة شاحنة 200 حوايل إنف األردنية، الشاحنات أصحاب نقابة بحسبف .أيضاا  والنقل
 .وقطر السعودية بن احلدود إغالق بسبب توقفت الدوحة، انعمّ  خطّ  على تعمل

 يف خاصة احمليطة، األزمات بسبب دوالر مليار حبوايل رقد  تُ  الشاحنات قطاع خسائروبعد أن كانت 
 .قطرإىل  التصدير إن مل ُيستأن ف ذلك من أكثرمرش حة لالرتفاع ا إهنف ،والعراق اسوري

دول األربع، إال أن الداعم ملواقف اللألردن الرمسي  وقففرغم امل قامتاا متاماا،ومع ذلك، فإن الوضع ليس 
أخرى دول ردود الفعل اليت اختذهتا باملقارنة مع  "ناعماا "كان مع قط ر،  ختفيض التمثيل الدبلوماسي  قراره

لكية األردنية قد اخلطوط اجلوية املذلك أن ومن األردن قد حيقق بعض املكاسب.  هلذا فإن، يف املنطقة
شحن ، أتاح الفرصة للاا ر( برّ )الصادرات الرئيسية إىل قط   اواتر شحن الفواكه واخلضتوقف تستفيد ألن 

اإلمارات العربية رين دخول ظر على القط  بعد أن حُ  يشهد انتعاشاا قد  ياحيالس القطاعن إ. كما يو اجل
اإلمارات قد جتد البرحاب دولة رية اليت كانت تتوجه يف العادة إىل القط  االستثمارات  كما إناملتحدة.  

 واملالذ اآلمن يف األردن.
قدرة األردنية  ة الرمسيةملؤسسا من خالل إظهار ،األزمة على االقتصاد األردينهذه  وميكن التقليل من آثار

ما ، وال سيّ ةهذه املؤسسهبا ستقوم  الكيفية اليت وكذلك من خالل ،يف التعامل معهاة واسبراتيجي ةاستباقي
 العربية. -العالقات العربية اخلالفاتاجم عن الن التوتر بتخفيف، االقتصاديالفريق 

 
 توصيات

أن حياولوا و بل  ،رينبتغي على واضعي السياسات أن يبحثوا عن مسارات بديلة ملواصلة التصدير إىل قط  
نافسن؛ وبذلك، يتحول التهديد إىل فرصة إذا ما عوجل ع يف التصدير حىت مع تضاؤل البدائل واملالتوسّ 
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املفروض على فادة من احلصار ستأحد األساليب لالشحن اجلوي البسرعة وبطريقة اسبراتيجية. وميثل 
 وتعزيز مكاسب األردن منه.قطر، 

ة إىل مكاسب اقتصاديالناعم  موقفه لو أن حيو  ،السياسي الظاهري هحيادوعلى األردن أن جيين مثار 
ات حزمة املعون ضمن احلصة اليت تعّهدت هباب تلتزمر مل أن قط   ةالحظموسياسية مستدامة. ومن املهم 

لدعم مشاريع  1021يف عام  دول جملس التعاون اخلليجي أقّرهتااليت و  دينار مليار 3.2 البالتغة قيمتها
  سنوات. 2تنموية يف األردن على مدى 

 جماالت أخرى للتعاون االقتصادي االسبراتيجي، مع إيالء أمهية وينبتغي البدء بالنظر بصورة ملّحة يف
ن العالقات بن البلدين. كما جيب االنتباه إىل أن تتحسّ  حاملار قصوى لتأمن مزيد من املساعدة من قط  

اخلليج األخرى اليت انتكست عالقاهتا مع  ودولالسعودية م إىل تقليص الدعم من حياد األردن لن يبرج  
أو  املزاجية من بابوليس  ،فرضته الضرورة اا موقف بوصفهياد األردن الظاهري حب التمسكال بد من . و رقط  

 .االرجتالية
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(1) 
 النمو االقتصادي

نه أكثر املؤشرات مشوالا إ، بل يف قطاع االقتصاد هو املؤشر األبرز ،معدل النمو االقتصادي احلقيقي إن
. ومن اجلدير بالذكر أن خرتلو آ عاماا صادية من حيث قيمتها املضافة ألنه يلخص مجيع األنشطة االقت

 .الطلبو  العرض، وخباصة عند صدمات اخلارجية وعلى نطاق واسعمعدل النمو سريع التأثر بالصدمات 
ن االقتصاد قد القول إ، فإن من املتعذر على مدى سنوات باجتاه تصاعديو حقق استقرار النمو توما مل ي

 تدهور، على اا وهبوط اا ارجية، صعوداخلتطورات األحداث والالذبذبات النامجة عن  . وتدلّ اا و من غدا أكثر
 وافتقاره إىل النمو. االقتصاد 
اإلدارة االسبراتيجية لالقتصاد.  تتوفر  يف حالعلى النمو  تأثري كون للتطورات اإلقليمية أيّ ي وينبتغي أاّل 

 كس صحيح بطبيعة احلال.والع
 

 اإلجمالي الحقيقيالناتج المحلي 
، 2992و 2993ي خالل الفبرة بن عام  % 2.3منا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل سنوي بلغ 

جلدير . ومن االثانيةوهي الفبرة اليت تلت مباشرة عودة األردنين من اخلليج يف أعقاب حرب اخلليج 
، 2991 عام% 21.322مجايل بنسبة أن هذه الفبرة متثل بداية اخنفاض الناتج احمللي اإلباملالحظة 

قبل أن يعملوا على خراهتم مدّ حيملون  ألف أردين من الكويت وهم 100عودة  شهدي ذالو العام وه
 ستثمارات يف األردن. الا ة حجمضاعفم

 سيكون مبثابة إنذار مبا سيحدث% 20ع أن االخنفاض املفاجئ يف معدل النمو بنسبة وكان من املتوقّ 
 عن ناجتة، كانت اا وهبوط اا واحد، صعود عامن الذبذبات خالل إنه مل يكن كذلك. كما غري أ الحقاا،

للنمو  املعهودهو السبب  وهذات يف املشاريع العقارية، تغلّ املدخرات قد استُ  النسبة الكَبى منأن 
. فقد 2991عام يؤثر بصورة دائمة على االقتصاد بعد االخنفاض الذي وقع يف  السريع، غري أنه مل

لك ذمن  شهر تشرين الثاينيف  إسرائيلاألردن اتفاقية سالم مع  أبرمانتعش االقتصاد مرة أخرى عندما 



 

 

 
 

35 
 

 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

بزيادة  اتسمتء مرحلة آنذاك وبدْ  شاعجراء التفاؤل الذي  اا سنوي% 1.1منو يبلغ  ، فحقق معدل  العام
لتغاء الديون املبرتبة ، مع الوعد بأن "مثار السالم" ستشمل إالحقاا املعونات من الواليات املتحدة 

ر طويالا، إذ تولت مليون دوالر. غري أن موجة التفاؤل هذه مل تعمّ  200للواليات املتحدة بقيمة 
 .2992سحق رابن يف شهر تشرين الثاين رئيس الوزراء إبعد اغتيال  إسرائيلاحلكم يف  حكومة حمافظة

 خمّيبةمبعدالت منو  واتسمت. 2999و 2991 يعام  كانت الفبرة الثانية األكثر أمهية هي الفبرة بن 
 2991خالل تلك املدة. وحدث يف عام % 1.9ومبعدل منو يعادل  2991يف عام % 1.2بدأت بـ 

ت جتاه معاهدات السالم، كما وقع اا متزمت اا تطورات إقليميان؛ إذ اختذت حكومة بنيامن نتنياهو موقف
عائدات  تراجع، األمر الذي أدى إىل مبصر واناعتداء على جمموعة من السياح األملان يف أس حادثة

 .وفقاا للسائح األجنيب تقعان يف منطقة واحدة مصر واألردنن نظراا أل ،السياحة يف األردن
بصورة  تمتّ احلكم نتقال عملية ا، ألن اا عمما كان متوق   احلسن أقلّ وكانت اآلثار العكسية لوفاة امللك 

أثريات األحداث اإلقليمية اإلجيابية مستدامة، فقد طتغت عليها . ومرة أخرى، مل تكن تاا نسبي سلسة
 اجملاورة. الدوليف ذات التداعيات السلبية التطورات 

 الفلسطينية . وكان لالنتفاضةاا سنوي% 1.9 ، بلغ معدل النمو1003و 1000 يخالل الفبرة بن عام  
تأثريات مبكرة  ،1002عام حىت شهر شباط وامتدت  1000 يف شهر أيلول عامالثانية اليت بدأت 

على األردن، غري أن آثارها كانت قليلة األمهية بالنسبة لالقتصاد األردين لسببن: فقد أصدر امللك 
إلطالق برنامج للتحول االقتصادي االجتماعي  1002اهلل الثاين توجيهات للحكومة يف أواخر عام عبد
تقاء مبستوى املعيشة الر وذلك لاخلصخصة،  ناجتة عنال والعائداتله املساعدات املالية من املاحنن متوّ 

لألردنين. يضاف إىل ذلك أن مبادرات احلكومة األردنية قد تزامنت مع تدفق املساعدات وعدد من 
" و"إجادة (AMIR" )"أمري د، على غراراليت أسهمت يف تعزيز االقتصا مشاريع الدعم الفين املمّولة

(EJADA.) 
النمو  معّدل ، وارتفع1009و 1001 يعلى الفبرة بن عام   لثالثةاحرب اخلليج سيطرت لقد 

مرحلة من النمو  ودّشنوا. وتدفق األثرياء العراقيون على األردن اا سنوي% 2.1ليبلغ االقتصادي يف األردن 
نفذ ستة من ، أعلن األردن أنه 1001عام  . ويف1001 عاماستمرت حىت الربع الثالث من املهم 
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الوارد من  النفطدعم  توقف. وعلى الرغم من صندوق النقد الدويلية اليت اقبرحها اإلصالحَبامج ال
األثرياء واحلرفين العراقين الذين تدفقوا  مشاريع توارت بسبب ة لذلكر السلبياثاآلإاّل أن ، لألردن العراق

 حن 1002يف عام عن األمن واألمان. وحقق الناتج احمللي اإلمجايل الزيادة األعلى  اا على األردن حبث
جراء استثمارات  1002و 1001 ييف عام   اا سنوي %1.2ارتفع بنسبة مث ، %1.1ارتفع بنسبة 

إىل األردن، وهو  مقرات عملهماملاحنون  نقلان عندما يف عمّ  األجنبيةاجلاليات  وازدياد أعدادالعراقين، 
قاعدة لعملياهتم يف العراق، للتخفيف ا ا ويؤسسو انطالقاا منه مهامهمدولة آمنة ومستقرة ميكن أن ميارسوا 

وشهدت البالد ، مما كانت عليه أضعاف  . وارتفعت أسعار العقارات هناكمن أعباء احلرب وتداعياهتا 
. وخالل تلك الفبرة، تفاخر األردن بأنه قد حقق أعلى معدالت النمو يف العامل السيولة النقدية فائضاا يف

ما  بسبب 1001عام تصادي أن بدأ باالخنفاض مع الربع الثالث من ما لبث النشاط االقمث واملنطقة. 
، 1001مع اهنيار بنك "ليمان بروذرز" يف آب  اندلعتعرف بـ "أزمة سوق األوراق املالية" اليت أصبح يُ 

يف األردن  اهللع عندما دبّ % 2.11، اخنفض النمو بنسبة 1009عام وبداية األزمة املالية الدولية. ويف 
" اليت استتغلت ودائع املستثمرين األبرياء وزعمت أهنا الومهية البورصةشركات " انكشاف على إثر

  -واحملدود املتوسط الدخل ذوي منومعظمهم – لضحاياها تُِعد، ومل استثمرهتا يف أسواق املال العاملية
 مما قبضته منهم. فتات  سوى 

اليت انتشرت يف أرجاء البالد،  لشركاتاهذه كان رد احلكومة هو املصادرة الفورية ملمتلكات أصحاب 
استندت وسائل اإلعالم إىل ، رمسياا يف حينه عن حجم األضرارعلن مل يُ وألنه . وحتويلهم إىل القضاء
 ار.دين مليار 1نحو اليت قّدرت خسائر املودعن ب األقاويل والشائعات

املبلغ  % من20، أي ينارمليون د 290)وهي احلقيقية لألضرار قيمة الرفت بعد سنوات، عندما عُ 
 اهللعحالة  ت، كان العطب قد ترّسخ يف البنية االقتصادية. وترك(وسائل اإلعالم آنذاك حتدثت عنه الذي

وأسعار السلبية على سوق األوراق املالية  اآثاره اليت أصابت اجملتمع األردين بسبب هذه القضية،
احمللي والسوق العامل، فبدأت بذلك مرحلة من  العقارات، حيث ربط الشارع بن سوق األوراق املالية

التباطؤ يف النمو، وتناقص االقبراض البنكي ألن السياسة النقدية اجتهت إىل ختفيض اإلنفاق واملزيد من 
النمو يف اإلقراض للقطاع اخلاص املقيم  معدل، كان 1009عام ر. وشحت األموال )ففي التبصّ 
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 من عام آبشهر السابقة(. ويف  السنواتقورن مبعدالت إذا ما  متواضع جداا  معدل و، وه2.3%
العاملية، فيما كان األردن يوشك على  املالية ، أعلنت الدول متقدمة النمو هناية أزمة االعتمادات1009

 ة.معدالت النمو بصورة حادّ بتديّن  اتسمتاالنتغماس فيها ويبدأ فبرة 

 
 

قد ، و %1.3ليبلغ  ،1021عام خالل  االخنفاض مزيداا من شهدمعدل النمو  ( أن2ويُظهر الشكل )
يف الناتج احمللي اإلمجايل باملقارنة مع معدل النمو الذي شهدته الفبرة السابقة.  كبرياا  اا ل ذلك هبوطمثّ 

، إىل تناقص االستثمار األجنيب املباشر )الذي اا وميكن أن يعزى اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل، جزئي
 معاناة(، وإىل استمرار 1002، وهو األدىن منذ 1020دينار يف  ليارم 2.1وصل مستواه إىل 

االقتصاد وتأثره بالصدمات اخلارجية، من مجلة أمور أخرى، وعجز اإلصالحات عن تعزيز التنافسية. وقد 
لت أو توقفت ، وتعطّ العاملية ملاليةعندما تناقصت االعتمادات ا قاسيةتلقى االستثمار العقاري ضربة 

 العاملية ملموس ألزمة االعتمادات املالية . ومل يكن مثة أثرٌ 1020عام بعد منتصف عدة قارية مشاريع ع
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هناية مرحلة النمو بصورة حادة يف أواسط  مث ظهرت، 1009 عاموالسياسات االحبرازية النامجة عنها 
ريع اليت كانت املشا لكن. 1001عام د عليها يف لة املتعاق  جنزت املشاريع املمو  عندما أُ  1020عام 
 !مل يتم البدء هبا عةمتوقّ 

إىل  ليصل اا بصورة بطيئة جد 1023و 1020 يام  عوقد ارتفع معدل النمو السنوي يف الفبرة بن 
حممد البوعزيزي  عندما أشعل التونسيّ  1020قد بدأ يف كانون األول  "الربيع العريب". وكان 1.1%

ظاهرات يف األردن مطالبةا باإلصالحات االقتصادية بدأت امل، "الربيع العريب"نفسه. وفور انطالق النار ب
 ايبرأسه وحّلت مكاهنا حكومة جديدةحكومة مسري الرفاعي  أقيلت، 1022والسياسية. ويف شباط 

مل تعّمر  اليت ( حكومة عون اخلصاونة1022بعد أشهر )يف تشرين الثاين  امعروف البخيت، أعقبته
عد مخسة ا ببدلت هباستُ  ، ما لبثْت أن1021يف نيسان بتشكيل حكومة  فايز الطراونة ُكّلف، إذ  طويالا 
يف  البالدتعاقبت على أربع حكومات  أي أن. (1023آذار )عبد اهلل النسور ترأسها  حكومةٌ  ،أشهر

 .1023و 1022 يعام  الفبرة الواقعة بن 
ألف سوري األراضي  200عندما دخل  ،السورية على األردن األزمةبداية تأثريات  1021 عامشهد 

من التجارة األردنية متر آنذاك % 10)وكانت  االتجاري مع سوري األردنية واخنفض إىل النصف التبادلُ 
ة تدفق الالجئن إىل األردن مع بروز مؤشرات على تأثريات حادّ  عَب احلدود السورية(. واستمر منذئذ  

ضتغوط اشتداد ال إىل، 1021 عام يف وتريته تزايدتالذي  تدفق الالجئن، وأدىتصاد األردين. على االق
ر العمل قد أثّ  سوق إىل الالجئن انضمام. وعالوة على ذلك، فإن والبنية التحتية اخلدمات العامةعلى 

فرص العمل املتاحة لألردنين يف هذا القطاع. وحدث ذلك يف على و  املنظمعلى سوق العمالة غري 
اء جرّ  باهظة الكلفةالتحديات اليت تنطوي عليها فاتورة الطاقة  الوقت الذي كان فيه املال العام يواجه

تناقص إمدادات التغاز الطبيعي املصري، وهو املصدر الرئيس لتشتغيل مولدات الطاقة الكهربائية يف 
أنابيب التغاز  ية علىتخريبال ت اهلجماتوأد ،األردن. وتزايدت كذلك الضتغوط على ميزان املدفوعات

باملقارنة مع عام  املتدفق لألردن التغاز متتال  على كميةختفيض إىل  1021 اريف شباط وآذاملصري 
وإىل  ،الوقود عايل الكلفة لتوليد الكهرباءاملزيد من كميات ، األمر الذي أفضى بدوره إىل استرياد 1022

 .فادحةخسائر  شركة الكهرباء الوطنية األردنيةتكّبد 
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 3.2حبزمة من املعونات تبلغ قيمتها  1021عام دت يف كانت دول جملس التعاون اخلليجي قد تعهّ 
 ،والكويت، اإلماراتدولة يها السعودية، و سنوات، وتتشارك ف 2ملشاريع تنموية على مدى  دينار مليار

 دينار مليار 2.11 ، حوايل1021حىت أواخر عام  مه األردن من هذه املنحةبلغ إمجايل ما تسلّ و وقطر. 
اإلمارات دولة مليون دينار، و  212.1الكويت مليون دينار، و  211.91السعودية حولت إذ  فقط.

 مليار 1.119د هبا املاحنون ، بلغ جمموع املنح اليت تعهّ 1021. وحبلول عام مليون دينار 122.1
 .دينار

، وأعلنت احلكومة أهنا ستتخذ 1023 عاميف % 1.1 تهسبوبلتغت ن ،اا بقي معدل النمو منخفض
صندوق النقد الدويل من شأهنا تقدمي قروض للحكومة إذا متت اإلصالحات احتياطية مع  ترتيبات

الربيع "يف غمرة تقلبات  اا ضعيف اا اقتصاد 1023و 1020 يعام  بالفعل. وشهدت الفبرة املمتدة بن 
يف ر على األردن ، األمر الذي أثّ "داعش"يف العراق مع انتشار تنظيم  ا، مثوتفاقم األزمة يف سوري "العريب

 .املنطقةتدفق الالجئن وعدم االستقرار يف  استمرار ظلّ 
 1021آب  3يف راا شه 31وافق اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل على البرتيبات االحتياطية ملدة 

من احلصة املقررة(. ووافق اجمللس على املراجعة اخلامسة يف % 100دوالر، أي  مليار 1.2)وهي تعادل 
ما ا رفع إمجايل نفقات هذه البرتيبات إىل مم، 1021تشرين الثاين  20اطية يف نطاق البرتيبات االحتي

 21. ومت التوصل إىل اتفاقية على مستوى املوظفن مع املراجعة السادسة يف دوالر مليار 2.31يقارب 
 .1022 آذار

بة النمو ؛ إذ كانت نسواملبراجع استمرار مرحلة النمو البطيء 1021و 1021 يتبن الفبرة بن عام  
تدفق من يف ال استمروا، غري أن الالجئن الشعبية يف األردن . وقد احنسرت موجة االحتجاجات% 1.1
أن يصل معدل منو الناتج احمللي ع . وكان أحد تقارير البنك الدويل قد توقّ أيضاا  من العراقو ، ياسور 

مع معدل منو أعلى. كما  ،1023، أي أن يزيد على ما كان عليه يف 1021 عام يف% 3اإلمجايل إىل 
عام يف % 3.9و 1022 عام يف %3.2معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ليبلغ  يتسارع أن توّقع

 عامالعراق يف أواسط مث مع  ا،هلذا التقرير، فإن التباطؤ يعود إىل إغالق احلدود مع سوري اا . ووفق1021
ار الطاقة وما سينجم عنه من استثمارات أن ختفيض أسع. غري أن التقرير يؤكد يف الوقت نفسه 1022
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حوافز حكومية جديدة،   نتيجة تقدميالعقارات والسياحة  يقطاع   وانتعاشترمي إىل تنويع مصادر الطاقة، 
ما  وهذاإىل نتائج إجيابية )من حيث تقليص العجز يف امليزانية ويف احلركة التجارية(. ؤدي يسكل ذلك 

ع أن يرتفع مستوى النمو كان من املتوق    لذااالستثمارات العامة.  حتسن وضع إىل يف النهاية سيؤدي
. كما أوضح التقرير أن مجيع قطاعات االقتصاد 1022يف عام % 1و 1021يف عام % 3.2بنسبة 

يف الربع الثالث من عام  واملناجمقد أسهمت بصورة إجيابية يف النمو، ويف مقدمتها صناعات التعدين 
واخلدمات  ،قاإلنشاءات، وجتارة اجلملة واملفر   :يف النمو اا األكثر إسهام. ومشلت القطاعات 1021

سكان جراء الباالرتفاع امللموس يف عدد  اا والتأمن، وهي القطاعات اليت كانت كذلك األكثر تأثر  ،املالية
 . إىل األردن تدفق الالجئن

والعراق   ادود مع سوريغلقت احلض االقتصاد لصدمة خارجية أخرى عندما أُ ، تعرّ 1022يف عام 
املتصلة  واملستجدات أحداث املنطقةجراء  ُمين به االقتصاد الوطين باخلسائركليهما. ففي الوقت الذي 

ل إىل ميناء العقبة، وال سيما ميناء احلاويات فيه. ورمبا كانت األمهية املتزايدة مليناء ، فإن البركيز حتوّ اهب
بتحسن األجور وشروط العمل. ومن الالفت أن تلك  طالبةاملىل إ امليناءعمال بالعقبة هي اليت أدت 

قد تزامنت مع حلول شهر رمضان، أي يف الفبرة اليت يتصاعد فيها الطلب على املنتجات التغذائية  احلركة
األهم هي أن  املسألة. من السعرات احلرارية سكانه من احتياجات% 12ستورد يي ذاليف األردن، 

 .1021 عام ، كما مت إحباط إضراب آخر يف1022عام  امليناء يف بالفعل وقع   راباا إض
إىل زيادة معدالت  اا منظومة جديدة من التدابري اليت ترمي أساس، 1021يف عام تبنت احلكومة وقد 

وخدمات جديدة. وكان الدافع  اا بعض الضرائب على املبيعات والتوسع يف التتغطية الضريبية لتشمل سلع
لنقد الدويل يف هذه اخلطوة هو خلق االنسجام قدر املستطاع، والتخلص من وراء تفكري صندوق ا

 ت يف ضريبة املبيعات والرسوم اجلمركية على املواد من أجل ختفيف "التشوهات".الاالختال
يف نطاق  سنوات 3لـ ، وافق اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل على متديد 1021آب  11يف 

مليون دينار من حقوق السحب اخلاصة )حنو  221.12لألردن مبا يعادل  املقدمتسهيالت التمويل 
وبعد قرار اجمللس، زّود األردن مبا يعادل  من حصة األردن(.% 220مليون دوالر، أو  213
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مليون دوالر( لإلنفاق الفوري؛ أما بقية  21.3)حنو  مليون من حقوق السحب اخلاصة 22.112
 راحل خالل مدة الَبنامج، وبعد إجراء ست مراجعات.ف على مصر  ت قّرر أن تُ املبلغ ف

على  اا تدرجيي اا نقدي اا وينص الَبنامج على ضرورة حتريك الدين العام وفق مسار تنازيل منحن  ميثل تعزيز 
قد تّتجه احلكومة إىل املدى املتوسط مع احملافظة على اإلنفاق االجتماعي اجلوهري. ولتحقيق ذلك، 

ائب املبيعات العامة والرسوم اجلمركية وتعديل قانون ضريبة الدخل. وعلى اإلعفاءات من ضر ختفيض 
لتتغطية كلفة التشتغيل، كما يتوجب دعم التمويل  العائداتق ما يكفي من شركة الكهرباء الوطنية أن حتقّ 

ويؤكد  املخاطرة النقدية.وختفيض يف سلطة املياه، وتقوية اإلدارة املالية العامة لتعزيز الشفافية النقدية 
ألجندة اإلصالح اهليكلي سيؤدي إىل تعميق وزيادة القدرة على التكيف يف  اا سريع اا الَبنامج أن تطبيق

وعات الصتغرية واملتوسطة من حيث مواجهة التحديات يف املشر  يفالقطاع املايل وبيئة األعمال، ويساعد 
صالح يف سوق العمل من أجل حاجة لإل فضالا عن أن هناكقدرهتا على النفاذ إىل مصادر التمويل. 

 يف أوساط الشباب واإلناث.  املنظمالعمل غري وختفيض التوجه حنو رفع معدالت العمالة 
قيمة إن أحد االفبراضات الكافية وراء برنامج صندوق النقد الدويل، من مجلة أمور أخرى، هو أن 

، ات العامةدائرة اإلحصاءل وفقاا  ت. غري أن الزيادات اليت طرأارتفاعاا ستشهد الكلية لألردن الصادرات 
. واأللبسة ،، واقتصرت فقط على صادرات البوتاس، واألمسدةصندوقال توّقعهاأقل بكثري من تلك اليت 

أما صادرات األلبسة اليت تستهدف  ،وتعود الزيادة يف البوتاس واألمسدة إىل جهود الشركتن املعنيتن
يف الواليات راء االنتعاش املؤقت الذي طرأ على األسواق ، فقد ازدادت جاا كية أساسري األسواق األم

 .رئيساا  لد ترمببعد انتخاب دونا املتحدة
 زاد من النقد الدويل، ملرتبط بصندوقا "القتصادياصالح إلابرنامج " ما يسّمى فإن ،وباختصار

ز املوازنة سد عج، لوزيادة اإليرادات احلكومة إىل خفض اإلنفاقتوّجه من خالل  ات املشكلةدتعقي
وإذا أخذنا باالعتبار أن  كأولوية عوضاا عن البحث يف زيادة النمو الفعلي لالقتصاد.واملديوونية  العامة 

، فإن زيادة الضرائب والرسوم من جانب معدالت منو متدنية األخرية السنواتاالقتصاد قد شهد خالل 
  ة إضافية.د خماطر سياسيالركود وتولّ  حالةق تعمّ قد احلكومة 
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 توصيات
عام وسياسة حكومية ترمي إىل توجيه زيادة ينبتغي أن يكون تقليص الدين العام نتيجة ملعدالت منو 

ناقض اآلراء يالركود ات الضرائب خالل فبر  رفع. إن واألجنبيةاحمللية  الديون لتسديد اإليرادات املالية
لضائقة االقتصادية الراهنة تتمثل يف . ويف حالة األردن، فإن االستجابة السليمة لفظةتحاملاالقتصادية 

 زيادة النشاط االقتصادي.لمة من جملس التعاون اخلليجي املعونة املقدّ ما تبّقى من اإلسراع يف إنفاق 
ينبتغي هلذا ، تعقيدات السياسة االقتصادية الداخلية ولوية لسد عجز املوازنة العامة يزيد منعطاء األإن إ

. فالتعايف االقتصادي العام االقتصاد ال جمرد تقليص الدين إنعاشإعادة أن تبركز السياسات على كيفية 
 زيادة يف احملصلة ع النشاط االقتصادي يعينتوس  و  ،عملية ينتفع هبا الشعب واحلكومة على السواء

 احلكومة. عائدات
 فيذ برنامجتن ، وذلك بالتوازي معلتشجيع النمو االقتصاديالفورية جراءات اإل جمموعة من وميكن اختاذ

 ومن هذه اإلجراءات: .صندوق النقد الدويل
 التواصل مع الصناديق السيادية األجنبية لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة. 
 عملية املوافقة على االستثمار تسهيل وتسريع. 
 وترويج هذه تعليموالصحة، والفرص االستثمار يف جماالت الطاقة، والنقل، والبنية التحتية،  إبراز ،

  .االستثمارات العالية أصحاباملشاريع مباشرة للمستثمرين من 
 هبدف قاويل املشاريع احلكومية مل اليت مت االلتزام هبا للمبالغالتسديد املبكر  ، مبعىنمقدماا  الدفع

ت درجمن أعباء الدين ألن هذه األموال قد أُ زيد ت نلوهي خطوة  ،زيادة السيولة النقدية لديهم
  .يف امليزانية

  التعليمات اخلاصة بالبرخيص  وتسهيلالسماح باستخدام بدائل رخيصة للطاقة وباستريادها
  .والتمكن
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  وبعبارة أخرى، هناك ملشاريع االستثمار الكبرية واملشاريع املتسلسلة تقدمي األرض جماناا .
بعض  إعادة وسعلامع أن ب ،متر يف حالة من البيات بسبب عجز السياسات عدة استثمارات

 .ياالقتصادالوضع احليوية والتفاؤل إىل 
يف منطقة  واّمناا  مستقراا  بلداا  هاليت يتمتع هبا بوصف اإلضافيةامليزة  ليستفيد منوما زالت أمام األردن فرصة 

القطاع  وجعليٌض من فيض مما ميكن اقبراحه لزيادة النمو، غوما هذه التوصيات إال  .اترابباالضط تعجّ 
رفع دون من الوظائف يف القطاع العام، و على  الطلب تقليلألردنين، وبالتايل لأكثر جاذبية ص اخلا

 املديونية. مستويات
 
 للفرددخل الحقيقي ال

. فباإلضافة إىل 1021-1022فبرة ردن يف اليف األ للفردمن املهم مناقشة قضية معدل الدخل احلقيقي 
توضح لنا ما إذا كان معدل الدخل قد التتغريات يف دخل الفرد ن إاملعدالت اإلمجالية للنمو احلقيقي، ف

 تأثر باملتتغريات اإلقليمية. 
يُطرح من معدل النمو احلقيقي ن وحلساب النمو يف دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، فإن منو السكا

قيقي على مستوى يف الناتج احمللي اإلمجايل، لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة أو نقصان باملعىن احل
  .من مصادر رمسية هاصذات داللة مت استخال وأرقاماا  بيانات (1الشكل ) ويقدمالفرد. 
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سوءاا مع تدفق األمر ، كان دخل الفرد قد بدأ بالنمو مبعدل سليب، وازداد "الربيع العريب"عند انطالق 
معدل ، اخنفض 1021 عامويف  والعراق. االالجئن، وارتفاع أسعار الطاقة، وإغالق احلدود مع سوري

السكان جراء اخنفاض حجم تدفق الالجئن إىل األردن.  تزايدبنسبة أقل بعد احنسار معدل  دخل الفرد
 .للفرداحلقيقي دخل الوعلى العموم، متيزت تلك الفبرة باخنفاضات حادة يف 

 
 توصيات 

دجمهم يف نطاق االقتصاد و  العمل،يف جمال على واضعي السياسات أن يسعوا إىل متكن الالجئن 
على وكاالت املعونة واملاحنن و . مؤمتر لندن الصادرة عن "األردن وثيقةبِـ" فقط وليس االنتفاع ،املنظم

املوج هة عموماا أن يسامهوا يف جهد تدرييب ضخم يشمل تدريب األردنين كذلك. فالبركيز على املعونة 
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لألردنين. ومن هنا، ينبتغي البركيز على حفز  خل الفرددتديّن ل عن معاجلة للميزانية وحدها سيتغف  
سياسات ترمي إىل تعزيز تدفق  وضععلى العمل، ويتطلب ذلك  "الضيوف"األردنين والعمال 

ال ميكن أن ينخفض، كما  يدين احلكومالاالستثمارات األجنبية املباشرة ودعم بعض القطاعات، ألن 
بزيادة النشاط االقتصادي. وجيب أن يؤدي ختفيض ، إال (1003) يف أعقاب غزو العراق حدث

املسبقة للمشاريع اجلارية اآلن إىل وضع املزيد من األموال قيد التداول  الضرائب واإلسراع يف الدفعات
 .طلبعرض والوحفز ال

هذه  لكن. املنظمغري  ال ميكن اجلزم بأن منافسة السورين قد أقصت األردنين إىل خارج سوق العمل
، حيث يتقاضون أجوراا املنظمح هلم بالعمل واندجموا بالتايل يف القطاع االقتصادي إذا مسُ ستنتهي سة املناف

وكذلك  .أعلى فيزداد بذلك مستوى استهالكهم )ويؤدي ذلك إىل زيادة الطلب الكلي يف األردن(
لعمال السورين ان السورين جراء استخدامهم االستثمارات يف األردن )وقد عاىن الكثري من املستثمري

شبه املهرة يف مشروعاهتم حىت عندما التزموا باحلصص اليت أقرها األردن(. كما سيسهم هؤالء يف زيادة 
معدالت استهالكهم. وعالوة زيادة الضريبية على ما حيققونه من مكاسب عالية، وبالتايل من  العائدات

فقط من % 1ألجانب ينافسون غريهم يف أن العمال ا ات العامةعلى ذلك، تؤكد بيانات دائرة اإلحصاء
 ".مهينة"ألهنم يعتَبوهنا أعماالا عنها الوظائف اليت يعزف األردنيون 

ومن الواضح أن العمال السورين ينافسون العمال غري األردنين ممن حيملون جنسيات أخرى يف سوق 
ن و ملعذين يلسورين الل العمل. وقد درج العمال املصريون الوافدون على قرع جرس اإلنذار بالنسبة

املفرق. وال يقوم العمال السوريون بتحويالت نقدية إىل خارج األردن  حمافظةبصورة غري قانونية يف 
زيادة  فإن. ومن جهة أخرى، من الدول األخرىألسباب واضحة، بينما يقوم بذلك العمال الوافدون 

 جنبية أقل كلفة.قوة العمل األ جعلت ،حجم جتمعات العمال األجانب يف األردن
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 الحكومي  اإلنفاق –السياسة النقدية 
. ويتغطي التحليل 1021و 1002 يعام  الفبرة بن خالل  احلكومي اإلمجايل قانفإللنعرض هنا حتليالا 

مريكي تغزو األال( اليت اتسمت مبعدالت منو عالية يف أعقاب 1002-1002ثالث فبرات متميزة هي: )
( اليت جاءت إثر بدء أزمة 1020-1001)إىل األردن؛ و العراقين األثرياءعراق وتوافد الالجئن لل

(، 1021-1021)مث  "؛الربيع العريب"على األردن قبل انطالق  وتداعياهتاالعاملية املالية االعتمادات 
 ا، واألزمة السورية وتدفق الالجئن، وإغالق احلدود مع سوري"الربيع العريب" موجة اليت شهدت توّسع

والتعامل  1022 عام ءااستثن ه متوحزمة صندوق النقد الدويل اإلصالحية. وجتدر اإلشارة إىل أن ،لعراقوا
 من قاعدة بيانات البنك املركزي األردين. (2يف اجلدول )صت البيانات . وقد اسُتخلِ منفصل بشكل معه

 
ي اإلمجايل والنفقات من الناتج احملل ع يف كل  فبرة توس   1002و 1002 يعام  كانت الفبرة بن 

. %23بينما بلغ معدل النفقات  ،%1.21منو يعادل  ل  احلكومية. وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل معدّ 
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خالل تلك الفبرة، وأظهر عالقة إجيابية قوية بن هذين املتتغريين، ما يعين أن % 12وكان معدل البرابط 
دل عال  هذه املرة. وميثل ذلك دليالا على وجود ن االقتصاد، ومبعاحلكومة قد زادت من اإلنفاق مع حتس  

 الفبرة. سياسة شبه دورية لإلنفاق احلكومي خالل تلك
العاملية ورد الفعل األردين االحتياطي عليها  املالية ( بداية أزمة االعتمادات1020-1001متثل فبرة )

 عاممعلنة استمرت خالل ، على حنو ما، سياسة غري ميثل ، وهو1001من الربع األخري من عام  اا بدء
التغاز من مصر. ومع اخنفاض معدل النمو احلقيقي للناتج  اتبداية التعثر يف إمداد شهد ذي، ال1020

خالل تلك الفبرة، فإن معدل منو النفقات احلكومية اخنفض أيضاا بنسبة % 2.02احمللي اإلمجايل إىل 
الناتج احمللي احلقيقي. وسجل معادل  ؛ واندفع على هذا األساس إىل االجتاه نفسه الذي اختذه1%

. وبعبارة أخرى، كان مثة تطابق كامل بن النفقات %200كامالا بنسبة   البرابط يف تلك الفبرة تطابقاا 
حازمة تستهدف تقليص التوسع يف اإلنفاق  والنمو. وميثل البرابط اإلجيايب املرتفع بصورة حادة سياسةا 

 يقي.خالل فبرة االنكماش االقتصادي احلق
 وجوهٌ ، بدأ التعثر يف تدفق التغاز الطبيعي من مصر بالتأثري على االقتصاد األردين، وبرزت 1022يف عام 

وذوي الدخل  من املعونة املخصصة للفقراءخمتلفة ، مبا فيها أنواع كومياحل قانفلإل إضافية غري متكررة
 تفاع طفيف يف معدل النمو.وأدى إىل ار  الفرديأن زاد اإلنفاق لك ذ. وكان من نتائج احملدود

 ،%3.3انكماش اقتصادي ارتفعت فيها النفقات بنسبة  ( فبرة1021-1021كانت الفبرة الثالثة )
؛ وميثل ذلك، مرة %11. وكان معادل البرابط %1.29بينما كان الناتج اإلمجايل احمللي ينمو بنسبة 

ينما كان الناتج اإلمجايل احمللي يشهد حلكومي. وبأخرى، سياسة شبه دورية بدرجة ملموسة يف اإلنفاق ا
ع يف اإلنفاق، ومن شأن ذلك أن يؤدي يف العادة إىل آثار ، قررت احلكومة ختفيض التوس  اا فعلي اا نكماشا

 عكسية على األعمال التجارية.
ى وجود عالقة مؤشراا عل هذا دّ . ويع  %11بأكملها  1021-1002كان معادل البرابط الكلي لفبرة 

عت إىل جنب. ومن الواضح هنا أن احلكومة قد وسّ  اا جنبن املتتغريين، أي أهنما كانا يتحركان إجيابية ب
نطاق اإلنفاق أثناء النمو االقتصادي، وقامت بعكس ذلك يف فبرات االنكماش االقتصادي، أي أهنا 

" يف أدبيات ةغري موفـ ق  " دّ اتبعت سياسة نقدية شبه دورية. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه السياسة تع
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متقدمة  الدولاآلخذة بالنمو، وليس يف  الدولعلم االقتصاد ألهنا حتفز على التضخم، وهي شائعة يف 
 .النمو، ألن األخرية تقوم بإدارة مواردها واقتصاداهتا بصورة أفضل

ويعين ذلك  ة.على الدعوة إىل انتهاج سياسة نقدية دورية مضادّ  "ونالكينزيّ "لقد درج اخلَباء االقتصاديون 
من الناتج اإلمجايل احمللي، ينبتغي أن ينخفض يف فبرة االزدهار  اا أن اإلنفاق احلكومي الكلي، بوصفه جانب

من الناتج احمللي اإلمجايل، جيب أن ترتفع. وينبتغي أن  اا االقتصادي، وأن فوائض امليزانية، بوصفها جانب
يف دول منظمة  النقدي الدوري املضادّ حيدث عكس ذلك من خالل فبرات الكساد. وينتشر اإلنفاق 

اآلخذة بالنمو  الدولذ يف كثري من خ  ت  غري أن البرتيبات اليت تُـ . (OECD) التعاون االقتصادي والتنمية
)اليت ترّكز  "اإلمدادية"، و"ةيالنقد"ومن جهة أخرى، فإن مدارس اقتصادية أخرى مثل . تكون شبه دورية

 ، تعارض انتهاج سياسات نقدية دورية مضادة، وال يدعو أي  "يةكالسيكنيو ال"و على جانب العرض(،
 ون( إىل تبين سياسات نقدية شبه دورية.من االقتصادين )مبن فيهم الكينزيّ 

 
 توصيات 

عليها أن  ينبتغي على احلكومة أن تنتهج مقاربة دورية مضادة يف الدورة االقتصادية. وبعبارة أخرى، فإنّ 
تقلل منه يف حاالت االزدهار االقتصادي. غري أن أن و  ،ت التعثر االقتصاديتزيد من اإلنفاق يف حاال

عكس. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ذلك ال ميثل دعوة العلى أن ما كان حيدث هو  املمارسة الواقعية تدلّ 
 ع يف اإلنفاق، بل ينادي بتحويل اإلنفاق إىل االجتاه املعاكس.للتوس  
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 ين العام الد  

ليتسىن لنا إبراز بعض األحداث احملورية  1021-1001الفبرة  ال بّد من تتغطيةليل الدين العام، عند حت
تطورات. وقد مُجعت أحداث و من  استتبعهوما  "الربيع العريب"، أي قبيل انطالق 1020 عامقبل 

بة مئوية من ه كنسوّ البيانات إمجايل الدين العام ومن (. وتتغطي1اجلدول ) يتضمنهاسلسلة من البيانات 
ومنوه كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وإمجايل الدين  احملليالناتج احمللي اإلمجايل، وإمجايل الدين 

مسي خدم الناتج احمللي االونسبته املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل. وألغراض هذا التحليل استُ  األجنيب
  مسي.وقيمة الدين اال
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مليون  2132.2قد تزايد مبعدل سنوي بلغ  احملليإمجايل الدين  أن ،ىل اجلدولإمن نظرة سريعة  يتبّن 

مسي . وخالل الفبرة نفسها، زاد إمجايل الناتج احمللي اال1001و 1002 يعام  دينار خالل الفبرة بن 
قط. ومن جهة أخرى، وخالل مليون دينار ف 23رق يعادل امليون دينار؛ أي بف 2119مبعدل بلغ 

 312 مبعدلاألجنيب مليون دينار، والدين  2012مبعدل سنوي بلغ  احملليالفبرة نفسها، زاد الدين 
 مليون دينار.

 (3يف الشكل )املقارنة بن مستويات الدين املختلفة من حيث اجتاهاهتا، فقد جرى للمرء ولكي تتسىن 
 عامظ أن . ومن املالح  األجنيبالدين و  ،احملليالدين ين اإلمجايل، و الد كل  من  بياناتلترقيط اخلط البياين 

ألن األردن اختار أن يعيد شراء املبرتب عليه  األجنيبيف مستوى الدين  ملموساا  ظهر اخنفاضاا يُ  1001
مليون دينار تطبيقاا  1029من قروضه احمللية مببلغ  العاملك ذبيد أن األردن زاد يف ، لنادي باريس

ا مبحصر مديونية الدولة بالدائنن اخلارجين عدم )وبالتايل  الديون اخلارجية جتنبة الرامية إىل للسياس
(. وشهدت الفبرة بن اا ينطوي عليه ذلك من خماطر(، والتوجه ملصادر اإلقراض احمللية )وهي البنوك أساس

لية، فيما ارتفع الدين ازدياد شهية احلكومة لالقبراض، وخباصة من املصادر احمل 1022و 1009 يعام  
 سنوياا.% 23ارتفع الدين بنسبة  1021و 1022ي سنوياا. وبن عام   %22مبعدل 
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 (1ويبن الشكل ) .ز النقاش يف األردن على مستوى الدين كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايلوقد تركّ 
الناتج احمللي من  كل  منهاة  من حيث نسب( واألجنيب واحمللي)اإلمجايل الديون الثالثة أنواع مستويات 

رد أن اجلانب األكَب من االقبراض املط   . ويُظهر منطُ 1021-1001، وذلك خالل الفبرة اإلمجايل
إقليمية، وذلك صحيح حىت الفبرة اليت ارتفعت فيها أسعار الطاقة  الالقروض كان يعود إىل أسباب حملية 

ألردنية إىل استرياد طاقة بديلة عالية الكلفة حلكومة اوتوقفت فيها إمدادات التغاز املصري، وهو ما دفع ا
 مستويات الدين. بالتايل رفع  و لتلبية االحتياجات احمللية، 
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ن نسبة الدين من الناتج إ. كما 1001 عام يف% 91ومن اجلدير باملالحظة أن إمجايل الدين كان 
رد ألهنا كانت تنمو مبعدل أقل من مط  على اخنفاض  تؤشراحمللي اإلمجايل يف فبرة النمو املرتفع كانت 

 1001 يف عاممعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل. يضاف إىل ذلك أن الدين كان يف أدىن مستوياته 
ن األردن، يف الفبرات اليت يقل فيها تعرضه إاملذكور أعاله. كما  األجنيبإعادة دفع الدين بسبب 

در االقبراض األسهل، غري أنه األكثر كلفة من ناحية للصدمات اخلارجية، يقبرض حملياا؛ وذلك هو مص
 "الربيع العريب"، وهو يزاحم القطاع اخلاص. وخالل فبرات االضطراب اإلقليمي مثل معدل الفائدة

واألزمة السورية، فإن االقبراض يستهدف املؤسسات والدول املاحنة بصورة أكثر حدة. ومييل االقبراض من 
 ت أو املساعدات.القرض من مجلة املعونا ُعد  يكون أقل كلفة، وخصوصاا إذا  املؤسسات األجنبية إىل أن
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ل يف املاضي كثرياا من الديون يف نطاق الناتج احمللي اإلمجايل. والواقع أن أن األردن قد حتمّ  وُيالح ظ
قد  1001 عام الدين باملقارنة مع الناتج احمللي اإلمجايل خالل فبرة التسعينات من القرن املاضي وحىت

 (.2، كما يبن الشكل )%200جتاوز 

 
 ن  ، وهو معدل تزام  %221كانت   2991 عام اإلمجايل يفظ أن نسبة الدين من الناتج احمللي من املالح  

خراهتم من اخلليج يف األردنين ومدّ  بالقيمة احلقيقية مع عودة% 21.3 منو بلغ مع العاملك ذيف 
، فيما %231ليصل إىل  2993 عام املعدل بصورة حادة يف. واخنفض الثانيةأعقاب حرب اخلليج 

 بصورة بطيئة.ذلك استمر النمو، وإن كان 
، 1023و 1022ي على الرغم من تعاظم نسبة الدين من الناتج احمللي اإلمجايل بصورة كبرية بن عام  

زن بن مصادر ا اتسمت على ما يبدو باالستقرار، جراء مساعي احلكومة لتحقيق التنوع والتواال أهنإ
فادة من القروض اخلارجية اليت اخنفضت الفائدة عليها نتيجة الستمرار ست، ولالواألجنبيةاالقبراض احمللية 
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. ونظراا ألن اا زالت عالية نسبي أن نسبة الدين ما البالد. غرياألزمة السورية وتدفق الالجئن السورين إىل 
، فإن وضع األردن يف للحكومة نفقات التشتغيليةالستخدم لتمويل ضة تُ الكَبى من األموال املقبر   النسبة

 .اا عض  زال مضعْ  ما يتعلق بالتزاماته جتاه الديون ما
 
 

 توصيات 
األرقام ين من الناتج احمللي اإلمجايل ليست جديدة على األردن، وذلك ما تثبته إن النسبة احلالية للد  

بل كيفية  ،. غري أن املهم هنا ليس املعدل1003و 2991ي الفبرة املمتدة بن عام   خالل والبيانات
ى "القاعدة يسمّ  ،استخدام القروض. ففي علم االقتصاد، هناك مبدأ مشهور تتبناه كثري من الدول

ينص على أن احلكومة، خالل الدورة االقتصادية، تقبرض فقط لالستثمار يف تعزيز مشاريع ، الذهبية"
فيد منها األجيال القادمة يف البالد، وليس لتمويل النفقات ستاملادي لتمثل البنية التحتية ورأس املال 

 . اجلارية
د التباسات على هذه املعلومات. فاجلهل يولّ  الرأي العامطلع باإلضافة إىل ذلك، فإن على احلكومة أن تُ 

الطلب العرض و  علىؤثر هذا بدوره يو  .وخماوف غري مَبرة تفتقر إىل الصحة، وإشاعات ال داعي هلا،
سهم يف إثارة البلبلة السياسية. ومن ياالقتصاد برمته، كما وميتد أثره ليطال  ،بالنسبة للبضائع واخلدمات

دات حمدّ  من أيّ  اا ظ أن التوقعات السلبية تؤثر يف العوامل االقتصادية بصورة أسرع وأكثر ضرر املالح  
 ملخاوف اليت ال أساس هلا ينبتغي أاّل أخرى. ومن هنا، فإن إطالع اجلمهور على حقيقة الوضع وتبديد ا

 ، بل هو سياسة اقتصادية سليمة وضرورية ومهمة.نافالا ه احلكومة مكرمة أو عمالا دّ تع
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 ات النقـد األجنبـيياحتياط
ات النقد األجنيب يف أي دولة من الفرق يف ميزان املدفوعات عندما ُتطرح دفعات الدولة يتتشكل احتياط

مها من دول أخرى. وبسبب التوازن التجاري السليب يف األردن، سلّ تفعات اليت جيري إىل دولة ما من الد
ات النقد األجنيب اليت ي، فإن احتياطاا كبري جد  مبقدارالصادرات  عن قيمة الواردات تزيد قيمةحيث 

 وعائداتُ رة، األجنبية املباش املالية، واالستثماراتُ  يولدها امليزان التجاري تقابلها )جزئياا( التحويالتُ 
للمساعدات على هيئة قروض ومنح، يودِع املعونات، اليت  أساسيّ  متلق  السياحة. مث إن األردن، وهو 

تكون عادة بعملة أجنبية يف البنك املركزي األردين، ويقبرض على أساسها بالدينار، ومن هنا فإن 
 النقد األجنيب.ات ياملساعدات، باإلضافة إىل عوامل أخرى، تولد التوازن يف احتياط

ات النقد األجنيب بعدد الشهور اليت ستتغطي يما لديها من احتياط تتوخى كثري من الدول أن تقيس كفاية  
م على عدد الشهور اليت )وهي مبثابة العد اد( تقس   حتياطياتا. ومن هنا فإن االوارداهتِ فيها اهتا ياحتياط

فإن العنصر املهم ليس املستوى املطلق الحتياطيات النقد  جيري فيها االسترياد )بالعملة الورقية(. وبالتايل
، فإن عدد حتياطياتبصورة أسرع من اال الوارداتزادت  ناألجنيب وحده، بل حجم الواردات كذلك. فإ

 يتناقص. والعكس صحيح. حتياطياتالشهور اليت تتغطيها اال
ظ أن أعلى . ويالح  الشهري تالوارداحجم  حبسبالنقد األجنيب  احتياطياتواقع ( 1يُظهر الشكل )

 عام. وقد بلتغت احلد األدىن 1020و 1009ي املستويات يف تتغطية الواردات قد ُسجلت يف عام  
. وعلى اا ه الحقري فسيتم ت، وذلك ما سالعاملك ذاخنفضت بشكل كبري يف  حتياطياتألن اال 1000
ردة عندما اخنفضت أسعار الطاقة يف ط  والواردات بصورة مُ  حتياطياتالتوازن بن اال متت استعادةالعموم، 

 استضافة املزيد من الالجئن.ب املرتبطةوازدادت املعونات  1022و 1021ي عام  



 

 

 
 

56 
 

 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 
. ولذلك، حتياطياتاالخنفاض يف اال وأإن تتغطية الواردات ال تكفي حبد ذاهتا لوصف مستوى االرتفاع 

 طرأتبالدينار األردين والتتغريات اليت  يبالنقد األجن احتياطياتقيم  ( يبن2التحليل يف الشكل )فإن 
 حتياطيات هنا لتحديد آثار األحداث اإلقليمية على املستوى املطلق ال. ويستخدم التتغرّي عاماا تلو آخر

 .سنوياا  النقد األجنيب والنسبة املئوية للتتغريات
 1002 عام ي بن ات النقد األجنيب خالل الفبرةياحتياط حجمالنمو اإلجيايب يف  ةالحظم ومن املهم

عراق مريكي للتغزو األتبعات الاإلجيايب ل األثر   1001و 1001 عام يالفبرة بن وتبن . 1020و
ات، حيث تدفقت األموال واملساعدات واالستثمارات األجنبية املباشرة على يعلى االحتياط( 1003)

ظراا الخنفاض الواردات مبا يزيد على األردن. وكانت هذه القفزة يف احتياطيات النقد األجنيب أمراا مهماا، ن
دينار، وهو األدىن  مليار 2.21دينار واخنفاض العجز يف امليزان التجاري فيما بعد مببلغ  مليار 2.92

 .1021و 1002ي يف الفبرة بن عام  
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ة مع انتشار املخاوف من أن احلكومة ، اخنفضت احتياطيات النقد األجنيب بصورة حادّ 1021يف عام 
. وقد تأثر يف 2991 عامعلى ختفيض معدل صرف الدينار من السعر الذي مت تثبيته يف أواخر  توشك

التغاز الطبيعي من مصر، واالرتفاع  اتمستوى احتياطيات النقد األجنيب جراء التعثر يف إمداد العاملك ذ
 تطبيق نمزيد من املساعدات، واإلعالن عوعدم وصول احلاد يف أسعار الطاقة، وتدفق الالجئن، 

 إجراءات تقشفية يف األردن.
كذلك الذي  اا النقد األجنيب )الذي مل يكن حاد احتياطيات، الذي شهد اخنفاض 1021وخالل عام 

برنامج إصالحي آخر مع صندوق النقد الدويل  (، بدأ األردن مرة أخرى تطبيق  1021 ه عامشهد
لنمو املتدنية. وبدأت موجة من التشاؤم ترتيبات تقشفية على الرغم من استمرار معدالت ا ىانطوى عل

 صندوق.المع مواصلة احلكومة تنفيذ برنامج  1022استمرت خالل عام 
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وارتباط مستواها النقد األجنيب  احتياطياتباملقصود بـ وتكرار ذلك ما أمكن،اجلمهور،  تعريفينبتغي 

من املطلوب قد يكون حنو ثالثة شهور أن املستوى اآلو ، وتتغطيتها خالل فبرة زمنية حمددة الوارداتب
 على مستويات الرأي العام طالعإف، الناستثقيف لفحسب. فهذه التطمينات املتكررة مهمة 

فليس هناك ما  ،بالضرورة، بل هو تطور إجيايب اا الراهن ليس أمراا سيئ هاووضع السابق يف حتياطياتاال
 . أو إخفاؤه ميكن التسبر عليه

آخر، ينبتغي على احلكومة أن تبادر إىل النقاش مع اثنتن من املؤسسات املالية يف موضع  أشريوكما 
الدولية وغريها من املاحنن، وأن تعمل يف إطار صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتحقيق مزيد من 

أن ميتنع  النمو، واألهم من ذلك لبدء سياسة تتمركز يف البرتيبات واملبادرات التنموية. ومن األمهية مبكان
صرف العمالت سيواجه سعر أن معدل ، السياسيون عن اإلعالن أمام املأل من خالل وسائل اإلعالم

الضرر  وتُلحق مثل هذه التصرحيات أحلقتفق األردن هذه اخلطوة اإلصالحية أو تلك، خماطر إذا مل يطبّ 
فعتهم إىل حتويل يف أوساط املودعن ود خماوف   وقت  سابقدت يف وولّ  ،مبستوى االحتياطيات

 استثماراهتم إىل دوالرات أو نقل ودائعهم إىل خارج البالد.
 
 

 الزراعة 
 1021ي بن عام  % 3.32تج احمللي اإلمجايل )بلغ املعدل من النا% 1ميثل القطاع الزراعي أقل من 

 أفقرمن كون األردن من هذا القطاع من القوى العاملة. ويعاين % 3يوظف أقل من هو و  ،(1021و
األمر  ،املياه، واألفقر بالتأكيد من حيث جتاوز الطلب ملستوى العرض يف مصادردول يف العامل عشر 

، ألن كثرياا من اا مهم اا قطاع تبقى. ومع ذلك، فإن الزراعة املياهالذي أسفر عن ختفيض حصة الفرد من 
 ضة للمخاطر تعتمد عليه كمصدر للدخل. الفئات املعرّ 
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. وقد 1021و 1020صادرات األردن من احملاصيل الزراعية خالل الفبرة  ( إمجايل1يبن الشكل )
وارتفاع  "الربيع العريب"بعد ذلك مع بداية  اا ، واخنفضت فور 1022 عام يف ارتفعت الصادرات الزراعية

عندما زادت  0.9مع اخنفاض الصادرات بنسبة  1023أسعار الطاقة. واستمر هذا االجتاه خالل عام 
يستهلك الطاقة بصورة مكثفة. وبن  اا ، وكان التأثري ضئيالا نسبياا ألن الزراعة ليست قطاعأسعار الطاقة

مع اإلغالق الكامل للحدود  نتيجةاخنفضت الصادرات الزراعية إىل حد كبري  1021و 1021ي عام  
 ةمث نتيج، 1021 عام يف البلدينبن  يةاحلدوداملنطقة سيطرهتا على  "داعش"بسطت  بعدماالعراق 

 .1022 عام مع األردن اإلغالق الكامل للحدود الَبية السورية

 
ومن اجلدير بالذكر أن الصادرات عَب احلدود الَبية السورية ال تستهدف األسواق السورية فحسب، بل 

أسعار احملاصيل املخصصة  نإ. كما الشرقية أوروباودول تتوجه كذلك إىل أسواق أخرى مثل لبنان 
لتجاوز الطلب مستوى العرض. وعلى الرغم من ذلك، فإن تصدير  اا يف األردن نظر  للتصدير قد اخنفضت
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تدهور أصابه الهناك  الزراعةقد ازداد عند بداية األزمة السورية ألن قطاع  ااحملاصيل الزراعية عَب سوري
يف لياا ك  ااحلدود الَبية مع سوري إذ أُغلقت ،فبرة وجيزةسوى ل مل يستمر ذلك لكن. األزمة هناكجراء 

 . 1022 عام
يف القطاع  اا منخفضي الكلفة نسبي الزراعةدمج عمال  ،اإلجيابية األخرى لألزمة السورية التبعاتكان من 

يف هذا القطاع. إال أن مكسب  اا ، فحّلوا بذلك حمل العمال املصرين مرتفعي الكلفة نسبياألردين الزراعي
، ألن اإلصالحات اليت اا اخنفاض القدرة الشرائية حمليالكفاءة ذاك كان يقابله ارتفاع أسعار الطاقة و 

ض الدخل احلقيقي الذي يستطيع املواطن العادي التصرف يفخت أدت إىلفرضها صندوق النقد الدويل 
 به.

أن الدخل الذي ميكن التصرف به هو الدخل بعد اقتطاع الضرائب والرسوم  من اإلشارة إىل هنا وال بد
مسي املتوفر لدى من يتقاضى يادة الضرائب والرسوم إىل ختفيض الدخل االمن جانب احلكومة، وتؤدي ز 

هذا الدخل. ذلك أن زيادة الضرائب على السلع واخلدمات تؤدي إىل خفض القدرة الشرائية للدخل، 
مسي وبعبارة أخرى، فإن الشخص يعجز عن شراء الكميات نفسها كما كان يف املاضي بالدخل اال

 الطلب تراجعيؤدي إىل  ،ملزدوج الخنفاض الدخل احلقيقي الذي ميكن التصرف بهنفسه. وهذا التأثري ا
 دومنا تتغيري. هيانكماش السوق إذا بقيت العوامل األخرى كما و 

بسبب زيادة السكان بعد تدفق  1021عام منتصف أخذ الطلب احمللي يف األردن باالزدياد منذ 
بينما خفض الطلب، إىل اإلصالحات أدت ادرات، و الص تراجع إىل إغالق احلدودفقد أدى . السورين

وأخرياا، فإن من تبعات زيادة الطلب(.  وبالنتيجةأدى تدفق الالجئن إىل زيادة أعداد املستهلكن حملياا )
 ،1021يف متوز  اتطبيقهبدأ و  لندن وثيقة األردن" اليت صدرت عن مؤمتر" ـتنظيم العمالة السورية وفقاا لِ 

 إىل رفع كلفة اإلنتاج الزراعي. بدوره سيفضي ما  ،السورين لزراعةاعمال  كلفة  رفع  
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ا، ردود الفعل السياسية وتداعياهتو السياسية، واإلصالحات، واإلجراءات  التتغرياتإن اآلثار النامجة عن 

. يضاف إىل التقديراتغامضة يف أحسن  تبقى، 1021و 1021ي على الزراعة يف األردن بن عام  
لة ال م يف اآلونة األخرية. وينبتغي أن ختضع لدراسة مفصّ أن تنافسية القطاع الزراعي األردين مل تُقي  ذلك 

 يتسع هلا املقام يف هذا التحليل.
. ويتضمن ذلك األولويات أبرزمن  دّ ومع ذلك، فإن حتويل الزراعة إىل إنتاج ذي قيمة إضافية أفضل يع

تستفيد من التقومي الزمين حمددة حماصيل إنتاج دة فيها، و زيادة حجم احملاصيل وحتسن مستوى اجلو 
املزيد من الصناعات إنتاج الحتاد األورويب الذي يعفي الصادرات األردنية من الرسوم اجلمركية، و لالزراعي 

اعتماد الصادرات االسبراتيجية إىل أسواق جديدة، و توجيه التغذائية الزراعية ذات النوعية األفضل، و 
 قطاعللتكنولوجيا يف  املكثف ستخدامالوا ،دعمة الرامية إىل زيادة الكفاءة يف استخدام املياهالتقنيات امل

 .الزراعة
  

 السياحة 
بفضل ما يتمتع به األردن من تراث ثقايف غين، وموقع مركزي يف الشرق األوسط، ومناخ دافئ وتنوع يف 

يف االقتصاد األردين. غري أن األحداث يف  اا أساسي اا على الدوام ركن بقيالتضاريس، فإن القطاع السياحي 
 عام يف "الربيع العريب"رات ثو و  ،1009 يف عام العامليةاملالية ، مثل أزمة االعتمادات األخرية السنوات
، بينت بصورة جلية أن األردن سريع التأثر على حنو خاص بالتقلبات يف البيئة االقتصادية 1022

  .الدولية واالضطرابات اإلقليمية
. ومن هنا، فإن من اا اخلصائص الذاتية للقطاع السياحي تنطوي على املخاطر والفرص يف آن مع لكن

عرض املالمح مث به السائح من مشاعر متباينة جتاه األردن واملنطقة،  يشعرم ما ميكن أن الضروري تفه  
الفعل جتاه هذه الصدمات  العامة للكيفية اليت تأثرت هبا السياحة األردنية بالصدمات اخلارجية، وردود

 من جانب احلكومة األردنية.
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لعب حدثان حموريان، مها توقيع اتفاقية السالم مع ، من أواسط التسعينات من القرن املنصرم اا اعتبار 
يف تسهيل النمو يف  اا حامس اا ، دور 2992 ار عاموسّن قانون تشجيع االستثم ،2991عام  إسرائيل

يف  وخباصةت التطورات إىل تعزيز اإلحساس باألمن واألمان يف املنطقة القطاع السياحي األردين. وأد
اململكة، األمر الذي أسفر عن زيادة سنوية معتدلة يف  إىلاجتذاب االستثمارات  يفوساعدت  ،األردن

 عائداتوارتفاع  2991و 2992ي يف الفبرة بن عام  % 12احلركة السياحية الدولية إىل األردن بنسبة 
 .يف الفبرة نفسها% 1لدولية، على املعدل، بنسبة السياحة ا

، وتعثرت عملية السالم 2992 عام العراق يفو أمريكي -جنلواإلبن احملور ومع ذلك، فقد تصاعد التوتر 
إىل اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية،  ى ذلكأدو والفلسطينين يف أواخر التسعينات،  إسرائيلبن 

وخسائر  اا يف اخلارج جتاه املنطقة. وتضافرت هذه العوامل مجيعها وأحلقت أضرار ملشاعر ا وحتول سليب يف
هذا االهنيار جراء اهلجمات اإلرهابية يف الواليات املتحدة عام  وقد تفاقمجسيمة بالسياحة األردنية. 

 املخاوف لتزايد اا ( نظر %1.2يف العامل )بنسبة  اا ذلك من اخنفاض حركة التنقل جوّ  ىوما تل 1002
 .اا القيود على السفر جوّ  وفرض مزيد من

السياحة الدولية وأعداد السياح القادمن  عائداتمن  انعكست اآلثار السلبية هلذه التطورات على كلّ و 
على % 2و% 10خسائر تراكمية بنسبة  1002و 2999ي إىل األردن. وشهدت الفبرة بن عام  

أسواق فة اليت بذلتها هيئة تنشيط السياحة للتواصل مع املكث ف من هذه اخلسائر اجلهودُ خفّ  وقدالتوايل. 
يف أعداد % 31. وأدت هذه اجلهود إىل زيادة سنوية بنسبة 2991 عاماخلليج الناشئة واجتذاهبا منذ 

 عائداتمن % 12, وميثل ذلك 2991و 2992ي السياح اخلليجين القادمن إىل اململكة بن عام  
 األردنية.السياحة 

 أيلول 22نيويورك ) إىل األردن بعد أحداث التغربية الوفود السياحيةحركة ؤقت يف امل الركودبعد 
دعم القطاع السياحي يف األردن. ففي أعقاب اخلطة البديلة لالتحول إىل اخلليج هو  كان،  (1022

، أخذ العرب بتحويل رحالهتم السياحية إىل مناطق الذي ضرب الواليت املتحدة اهلجوم اإلرهايب الضخم
السياحة والسفر البيين يف الشرق األوسط، وزيادة  تريبة من بلداهنم. وكان من نتائج ذلك ارتفاع معدالق

، 1002يف عام  ( إىل األردنالشرق األوسطدول املنطقة )من القادمن السياح أعداد يف % 12بنسبة 
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واستمر هذا . %10من مناطق أخرى بنسبة  السياح القادمن يف الوقت الذي اخنفضت فيه أعداد
ض د السياح السعودين والكويتين إىل األردن، فعوّ التايل، بفضل تزايد أعدا العاماالجتاه اإلجيايب يف 

% 20ن السياحة بذلك مبا يقرب م عائداتبذلك عن خسارة السياح األملان والفرنسين. وارتفعت 
  ر.دينا مليون 213.3بلغ لت، 1002 عامباملقارنة مع 

 
اليت تزعمتها الواليات  العملية العسكريةقد تدهورت جراء  وعائداهتاالسياحة األردنية  وباملثل، فإن

ألن اجملهود احلريب  اا هذا اهلبوط كان مؤقت . إال أنّ 1003يف عام وانتهت بتغزوه املتحدة ضد العراق 
ألمم املتحدة على هيئة موظفن يف ا 1001كي أدى إىل زيادة أعداد الوافدين إىل األردن يف عام ري األم

وعسكرين وصحفين ورجال أعمال، وذلك باإلضافة إىل تدفق الالجئن العراقين على نطاق واسع. 
 األجنيب.النقد  احتياطياتدعمت  دينار مليون 913إىل  العائداتوأسفر ذلك عن رفع 

 تغزوالعقبت اليت أ السنواتوالواقع أن االضطرابات يف املنطقة قد أفادت قطاع السياحة األردين يف 
 كنتيجة 1002دينار عام  املليارحدود ( 9يوضح الشكل )كما  العائداتلعراق، إذ جتاوزت ل األمريكي
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اذبية األردن كبلد سياحي ما كان يتمتع به خالل تدفق الزوار العرب واألجانب. وزاد من جالستمرار 
شيءٌ دها ايف هذا املضمار واليت س نافسهليت تاملنطقة ا دولتلك الفبرة من استقرار نسيب، باملقارنة مع 

ال يعين بالطبع أن األردن كان مبنأى عن هذا وإسرائيل ولبنان. و  اعدم االستقرار مثل سوريمن 
االضطرابات اليت اكتنفت املنطقة. واتضح ذلك بصورة جلية يف التفجريات اليت وقعت يف ثالثة من 

وعلى الرغم من اخنفاض طفيف يف عدد الزوار  . 1002تشرين الثاين  22ان يف الفنادق الفاخرة يف عمّ 
مل يكن هلا  1001 عام ، فإن املخاوف من انتكاس القطاع السياحي يف األردن يفالعاملك ذيف أواخر 

ما جعل  )حرب متوز(، ولبنان إسرائيليف اجلوار بن الذي اندلع ، إىل النزاع اا ما يَبرها. ويعود ذلك، جزئي
ن من جملس التعاون اخلليجي، كما يعود يف جانب منه إىل حتسّ القادمن اح يللس اا أكثر أمن اا األردن بلد

 .اح األوروبينيأقل كلفة للس اا وضع اليورو مقابل الدوالر، فأصبح األردن بلد
، طرأ 1009و 1001ي العاملية، يف الفبرة بن عام   املالية وعندما دامهت األسواق أزمة االعتمادات

لإلعجاب يف الفبرة  اا مثري ذي كان الفتاا و وى أداء القطاع السياحي األردين الاخنفاض طفيف على مست
خنفاض معدل اال وبلغ .%13.1بنسبة  اا سنوي اا السياحية منو  العائداتحن شهدت  1001-1001
، وهي املرة األوىل اليت يعاين فيها 1009و 1001( بن عامي %2)أي  اا مليون دينار سنوي 12.2

 العائداتن من حتقيق انتعاش مشهود بزيادة متكّ فقد . ومع ذلك 1002منذ عام  اا سلبي اا هذا القطاع منوّ 
ومن بينها املنطقة، بدول  الذي بدأ يعصف "الربيع العريب". بيد أن 1020 عام دينار مليار 0.2بنحو 

نظمة ت الشعوب الساخطة أكبري. ففيما حتد   هذا االنتعاش إىل حدّ  كبحقد   ،1022 عام األردن، يف
يف أعداد السياح العرب واألجانب على السواء. ونتج عن  اا احلكم القائمة منذ عقود، شهد األردن تناقص

 العائدات. من% 1.2يعادل مبا يف أعداد الزوار و % 1 بنسبةذلك اخنفاض 
واليات التايل، بفضل تزايد أعداد السياح من ليبيا والعراق وال العاميف  اا ومع أن هذا القطاع شهد انتعاش

السعودية مع زيادة يف أعداد األوروبين نتيجة للحملة اإلعالنية اليت قامت هبا هيئة تنشيط و املتحدة 
بعيد  سلسلة من األحداث اليت أحبطت إىل حدّ  تضّمن "الربيع العريب"السياحة األردنية يف أوروبا، فإن 

وفيما استمر  على مدى عقد كامل. معدالت النمو اإلجيايب الذي متتعت به السياحة األردنية عموماا 
، تصاعدت 1021و 1023ي واسع يف املنطقة خالل عام  وعلى نطاق عدم االستقرار السياسي 



 

 

 
 

65 
 

 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

. "الربيع العريب"أخرى إضافة إىل تلك النامجة عن  اا األسعار يف األردن، وأحلقت بقطاع السياحة أضرار 
ت يف تفاقم الوضع، ومن بينها تدفق مئات عوامل مبرابطة أسهملوكانت تلك الزيادة اإلضافية نتيجة 

وسلسلة الزيادات اليت فرضها ، (1021من عام  اا اآلالف من الالجئن السورين إىل األردن )اعتبار 
 . 1021واإلغالق اجلزئي للحدود العراقية األردنية يف آب  صندوق النقد الدويل على أسعار الكهرباء،

يف فرض ضريبة مبيعات بنسبة  اا دممن أن احلكومة ستمضي قُ ومع ارتفاع األسعار، انتشرت املخاوف 
ونتج عن ذلك هبوط يف مستوى أداء القطاع  (.%21على الفنادق )مبعدل إمجايل يبلغ % 1

أي ، 1021ألف شخص يف  100إىل  ، إذ اخنفض حجم الزوار للببراأصالا  اا الضعيف نسبي ،السياحي
 .1020عام  "الربيع العريب"قبل نفسه يعادل نصف العدد الذي زار املوقع  ما

 ذلك ، مبا يف1022، أعلنت احلكومة عن تدابري جديدة لدعم السياحة عام البراجعملواجهة هذا 
، مع ختفيض والسفر اإلعفاء من رسوم التأشرية عالية الكلفة ملن يزور األردن من خالل مكاتب السياحة

 دة".ر عَب احلدود الَبية، واستحداث "التذكرة املوحّ دنانري للزوا 20إىل  اا دينار  10رسوم التأشريات من 

مليون دينار لتمويل محلة البرويج اليت تقوم هبا هيئة تنشيط  32كما أقرت احلكومة ميزانية إضافية بقيمة 
 .السياحة األردنية يف أوروبا ودول اخلليج

ة شاشات التلفز بثته ، الذي "داعش"الطيار احلريب األردين معاذ الكساسبة على يد  استشهاد نبأ غري أن
أسهما يف  ،، واحتدام الصراع بعدها بن األردن والتنظيم اإلرهايب1022عام  شباط 3 يوم العاملية

التايل، عاىن األردن من اعتداءين إرهابين، األول  العام. ويف أمام العامل صورة مهزوزة عن األردن تشكيل
على قطاع السياحة.  سلبيةفت الواقعتان آثاراا ، وخلّ اا جنوب والثاين يف الكرك ا،سوري ه مععلى حدود

، فرضت قيوداا مشددة على الزوار املتزايدةوعالوة على ذلك، فإن احلكومة، يف غمرة املخاوف األمنية 
 تاألردن. وأد والعالجية يف السودان، ومها مصدران مهمان للسياحة الطبيةو ليبيا كل  من القادمن من  

ال يف املنطقة العربية، وأسفر ذلك عن خسارة ما هذا اجملإلضرار مبوقع األردن املتقدم يف إىل ا القيودهذه 
ونتيجة لذلك، تكبد األردن خسائر تراكمية  السابق. العامباملقارنة مع  العائداتمن % 22يعادل 
، وهي اخلسائر اليت أسهمت يف 1021و 1022ي السياحة بن عام   عائداتمن مجلة % 2.1تعادل 

  اقص معدالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايلتن
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هز على جْ كانت ستُ  1021عام  اليت وقعتواهلجمات اإلرهابية على الرغم من أن االعتداءات 
ها يف حتفيز السياحة، يف وقت سابق قد فعلت فعل  للحكومة هود التسويقية اجل إاّل أنالسياحة يف األردن، 

. وتشري بيانات وزارة السياحة واآلثار عن 1022بياا طفيفاا يف عام إجيا زمخاا فشهد القطاع السياحي 
العربية األخرى قد  والدولإىل أن أعداد السياح من اخلليج  1022األشهر اخلمسة األوىل من عام 

وساعد يف تسهيل هذا االرتفاع  السابق. العامارنة مع على التوايل باملق% 1.1و% 1.3ارتفعت بنسبة 
ح العرب قرار احلكومة األردنية إلتغاء جانب من القيود املفروضة على تأشريات الزيارة يف أعداد السيا 

وأدى هذا اإلجراء إىل رفع أعداد السياح الذين زاروا األردن خالل  .1022لليمنين والسودانين يف عام 
ملقارنة ، با%22.2مليون شخص، أي بزيادة تعادل  1.029إىل  العاملك ذاألشهر اخلمسة األوىل من 

 مليون سائح. 2.113بلغ عددهم  نالذيو مع زوار الفبرة نفسها من العام السابق، 
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وبفضل جهود هيئة تنشيط السياحة األردنية لبرويج األردن مبفرده كوجهة سياحية، ويف حماولة لفصله عن 
ذا االجتاه وه .%1.3سود املنطقة، ازداد عدد السياح لليلة واحدة بنسبة ت يتعدم االستقرار الحالة 

-21ر باخلري لالقتصاد األردين الذي درجت السياحة على اإلسهام فيه يف املاضي بنحو املتصاعد يبشّ 
 الدولاإلجيابية يف أعداد الزوار من  ولكن رغم هذه الزيادة التطورات (.20كما يشري الشكل ) 23%

احلكومة األردنية مهية أن تكون د أيؤك 1022يف عام  األزمة اخلليجية )قط ر(العربية واخلليج، فإن نشوب 
التواصل والتفاعل مع األسواق املتعددة اليت يتوافد  تكّثفة لالستجابة للتطورات اإلقليمية، وأن مستعدّ 

 .منها الزوار
 

 توصيات
الدول اجملاورة لألردن، وبالنظر إىل أمهية الصناعة  علىشديدة الوطأة  "الربيع العريبآثار " يف ظل استمرار

 للبالد ستقرار النسيبالا استثماراحية لالقتصاد األردين مبجمله، فإن من واجب احلكومة أن تواصل السي
ه. ففي الوقت الذي حققت فيه جهود احلكومة جناحاا نسبياا لتخفيف اآلثار السلبية لألزمة من واالستفادة

بدالا عة السياحة وتنويعها، السورية على السياحة يف األردن، فإن عليها أن تواصل البركيز على منو صنا
القيود على التأشريات. ولتحقيق ذلك، فإن فرض اللجوء إىل رفع الضرائب والتشدد يف زيادة الرسوم و  من

 االستدامة لتعزيز السياحة "مشروع من الضروري بصورة حامسة االستمرار يف دعم هذا القطاع من خالل
مليون  31ص له ما يعادل الذي ُخصّ  الدولية للتنمية ريكيةماأل الوكالة من املمول األردن" يف االقتصادية

  .1010و 1022دوالر للفبرة املمتدة بن عامي 
، فإن ما ينتفع به األردن ال يستحق الذكر. إسرائيلمن مصر و  ق على السائح يف كل  وباملقارنة مع ما يُنف  

ردة على األردن ط  السياح بصورة مُ  ذلك أن متويل أنشطة البرويج السياحي خطوة حيوية وضرورية لتوافد
املنطقة. وميكن، على سبيل املثال، البركيز  دولالذي ينبتغي عليه أن مييز نفسه يف هذا املضمار عن بقية 

على أن األردن، عالوة على ما يتمتع به من مزايا، هو األكثر أماناا وأمناا وسالماا يف املنطقة إن مل يكن 
 نصف قرن.  على مدىيتعرض للصراعات يف العامل بأسره، ألنه مل 
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 الصناعة
لبيانات ل وفقاا  الصناعي يف األردن، من حيث التتغريات اليت طرأت عليه اإلنتاجوضع ( 22يبن الشكل )
والثاين عن الصناعة  ،ْن: األول عن التعدينيـ  . ويضم الشكل منحنـ  1022و 1002ي الرمسية بن عام  

مسية الصناعية استخدام مستويات اإلنتاج احلقيقي بدالا من القيم االالتحويلية. ويشبه اختيار الكميات 
 اليت ستتأثر بسبب التضخم.

 
، نظراا لزيادة اإلنتاج بقصد 1001تراجع النمو يف الصناعات التحويلية بعد ارتفاع مفاجئ يف عام لقد 

العراقين  ن أموالماألكَب  القسط، ألن 1021و 1002ي التصدير إىل العراق خالل الفبرة بن عام  
االستثمار يف قطاع على ترّكز  1003عراق يف عام مريكي للتغزو األال الذين وفدوا إىل األردن على إثر

اجلنسيات أبناء على حتويل استثمارات األردنين و  انصبّ  العقارات. وكان من نتائج ذلك أن اجلهد
ثر رحباا يف جمال العقارات. وشهدت بقية إىل استثمارات أسهل وأك "الوليد"األخرى من القطاع الصناعي 
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هذه الفبرة معدالت منو منخفضة عندما ارتفعت أسعار الطاقة وأصبحت الصناعة التحويلية أقل 
يف النمو األدىن  ونسبة 1009 % يف عام2.1بن  تراوحتظ أن معدالت النمو تنافسية. ومن املالح  

ع، مل ن ارتفاع أسعار الطاقة، كما هو متوق  إما . كاملصري مع بداية تعثر إمدادات التغاز 1020 عام
السكان والناتج احمللي  وّ يساعد عملية النمو كذلك، فقد كان النمو ضعيفاا للتغاية ودون معدالت من

 1022 خالل أعوامالواضحة على ذلك اإلعالنات اليت صدرت  اإلمجايل على السواء. ومن الدالئل
وتسبب إغالق احلدود  عن إغالق منشآت صناعية. ،انمّ ، وأوردهتا غرفة جتارة ع1022و 1021و

مليون  100العراقية، عند معَب طريبيل، يف اخنفاض إنتاج املصانع يف مناطق التجارة احلرة يف األردن من 
 .1021يف عام مليون دينار  300إىل  1022عام  يفدوالر 

آخر. فقد تولت  العمالقتان، فله وجهٌ شركتا الفوسفات والبوتاس  اا أما قطاع التعدين الذي تتزعمه أساس
ي فزاد اإلنتاج بشكل كبري يف الفبرة بن عام   ،إدارة جديدة رئاسة شركة مناجم الفوسفات األردنية

، اخنفضت أسعار األمسدة والسلع بشكل كبري يف مجيع أحناء العامل، 1009ام ع. ويف 1022و 1001
شهد التتغيري يف اإلدارة وعدم االستقرار يف الشركة عام . وقد العامك ذلما أدى إىل اخنفاض اإلنتاج يف 

 ا االضطراب.اهببعد ذلك معدالت منو سلبية ش 1021
ف . وخفّ شركة نوبل انرجيشراء التغاز من لشركة البوتاس العربية  بتوّجهوبلت الزيادات يف أسعار الطاقة وق

أسعار البوتاس والفوسفات يف  اضاخنفذلك من بعض األعباء اليت ترتبت على تكاليف الطاقة. غري أن 
نت شركة البوتاس من مواجهة االجتاه السليب يف األسعار . ومتكّ يةالرحب تدىنأدى إىل  العامليةسواق األ

العاملية بأرباح الشركات الفرعية التابعة هلا وبإجناز خطوات لتخفيض التكاليف. غري أن الشركات التابعة 
 األخرية. تالسنوايف  متزايدة عانت خسائرتلك 
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منو  واجلدير بالذكر أن قطاع الصناعات التحويلية، كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، مل حيقق أيّ 
من الناتج احمللي اإلمجايل وال يتسم بالتنويع. كما % 10. وما زال ميثل األخريةالثن الث السنواتخالل 

 .تزايدةنه من القطاعات األكثر تأثراا بأسعار الطاقة املإ
. وستكون للسياسات %0ي للصناعة، من ناحية النمو، يف نقطة ، كان األداء الكلّ 1020ومنذ عام 

آثار عكسية على الصناعة  صندوق النقد الدويلاملتـ ف ق عليه مع  َبنامج اإلصالحيضمن الاألخرية 
بشكل    سّتتضح -استمّرتإن –تلك اآلثار حّدة ن إمدخالت اإلنتاج، كما أسعار زيادة نظراا ل ،األردنية
 يف املستقبل. كامل
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 توصيات 
 

تكاليف الطاقة تكمن يف التنويع السريع ملصادر الطاقة، وخصوصاا ارتفاع أن معاجلة  البديهيمن 
هذا القطاع وبصورة مستعجلة  حنو وفاعليةباستخدام الطاقة الشمسية. ويتطلب ذلك نظرة أكثر تركيزاا 

 للتغاية.
. وينبتغي األفق بضيق يتسمعلى تسديد ديون شركة الكهرباء اليت كانت قد ضمنتها إن تركيز احلكومة 

ل املدخرات إىل القطاعات املستهلكة على اجلهود األخرية الرامية لتنويع مصادر الطاقة أن حتوّ 
املنخفضة إىل الصناعة. وجيب  النفطاالقتصادية. كما جيب حتويل املدخرات النامجة عن رفع أسعار 

ع بصورة عاجلة يف تنفيذ املشاريع املؤجلة. فاالقتصاد منظومة مبرابطة من العناصر، وال ميكن فصل اإلسرا 
باالعتبار، فإن املوقف الكلي إزاء الصناعة  النقطةالقطاعات. وعند أخذ هذه بقية قطاع متاماا عن  أيّ 
 يتتغري.س
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(2) 

 الموارد الطبيعية
  ي املياه والطاقة يف األردن.على قطاع   اإلقليميةوالتطورات  يعاجل هذا القسم تأثري األحداث

 
 
 

 المياه
درجة حرارة مرتفعة ومناخ جاف: " بعنوان 1021يف شهر أيار البنك الدويل  يبّن التقرير الذي أصدره

و آثار التتغريات املناخية على دورة املياه واآلثار الالحقة على النمد"، تتغري املناخ واملياه واالقتصا
 . املختلفة يف العامل االقتصادي يف املناطق

املياه العذبة واملنافسة من جانب االستخدامات األخرى كالطاقة  كميات  من أن اخنفاض التقريرر ذّ حيو 
 1020سيؤديان إىل تناقص املاء املتاح يف املدن مبا يعادل الثلثن حبلول عام  ،والزراعة على سبيل املثال

. ويؤكد التقرير أن املخاطر اليت ينطوي عليها انعدام األمن املائي يف 1022 عام باملقارنة مع الوضع يف
املستقبل قد تفضي إىل النزاعات، ورمبا إىل ارتفاع حاد يف أسعار التغذاء بسبب اجلفاف، وتؤدي إىل 

 اهلجرة.
ن املاء عنصر أل ،نقص يف إمدادات املياه سيؤثر بالتايل على منو االقتصادات أيّ  يوضح التقرير أنّ و 

أن هذه ظاهرة  التقريرؤكد يجوهري يف جوانب االقتصاد مجيعها، مبا فيها الصناعة، والزراعة، والطاقة. و 
أشدها يف  بلغستبرك آثارها على مجيع مناطق العامل بدرجات متفاوتة، ولكن آثارها السلبية ست ،عاملية
 (.MENA) الشرق األوسط ومشال إفريقيا دول

يف املياه املتاحة  بالفعل األكثر جفافاا يف العامل، وستواجه اخنفاضاا  دّ ع  أن هذه املنطقة تُـ ويعود ذلك إىل 
قلق لألردن، بسبب معدالت  وارتفاعاا يف درجات احلرارة. ومتثل احلرارة املرتفعة بصورة خاصة مصدر  
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من تفاقم . ويزيد 1022و 1001ي عام   خالل الفبرة بن% 93.3ر مياه األمطار اليت بلتغت تبخّ 
 هذه املشكلة يف املنطقة حجم األنشطة اليت تتطلب االستخدام املكثف للمياه، مثل الزراعة املروية.

تحقيق ل اليت ال غىن عنهااملستلزمات ومن  ،يف اإلنتاج اا حيويّ  عامالا بوصفها املياه  مهيةأ التقريركد يؤ و 
إىل معدالت منو اقتصادي أبطأ يف بعض يؤدي االخنفاض يف إمدادات املياه  إذ قدلنمو االقتصادي. ا

يف معدالت  اا تشهد هذه املناطق اخنفاض ويُتوق ع أن ،نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياماملناطق، مثل 
نتيجة خلسائر املياه املتعلقة بالزراعة، والصحة، والدخل،  1020حبلول عام % 1النمو مبا يعادل 

 دام نتيجة هذه اخلسائر. نمو سليب مستل معّرضة وهيواملمتلكات. 
اآلثار العكسية على النمو، حجم ضاعف من ياه قد تُ وارد املأن سياسات اإلدارة السيئة مل التقريرذكر يو 

النامجة عن التتغريات املناخية يف هذه املناطق. وعلى العكس من ذلك، فإن اإلدارة السليمة للموارد املائية 
وارد ، نتائج اإلدارة السيئة ملغري عادلةيتحمل الفقراء، بصورة قد تساهم يف التخفيف من تلك اآلثار. و 

، ويعيشون يف وإعالة أسرهم همياه ألهنم يف أغلب احلاالت يعتمدون على الزراعة املروية لكسب رزقامل
بقاع هامشية، ويكونون األكثر تعرضاا للمخاطر جراء استخدام املياه امللوثة واالفتقار إىل مستلزمات 

  امة.الصحة الع
. وهي تبن املناطق اليت ستكون التقرير اهذ نتائج من (23املبينة يف الشكل )طة يخلصت اخلر وقد استُ 

وارد مل وحكيمة الةذ فيها سياسات إدارية فعّ إذا مل تنف   1020حبلول عام  سواهاضة للخطر أكثر من معرّ 
 ذه الناحية.دة من هبأسرها مهد   (MENA)ملياه. وجتدر اإلشارة إىل أن منطقة ا
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ذت فيها سياسات ف  املناطق األكثر تأثراا، إجياباا وسلباا، إذا نُـ  فُتظهر (21يف الشكل )املبينة طة يأما اخلر 
 . 1020الة للمياه، وكذلك اآلثار النامجة عن ذلك على الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام إدارية فعّ 
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كما تبن (MENA)بالكفاءة، فإن منطقة تتمتع وعلى الرغم من تنفيذ سياسات إدارية للمياه 

ونتائج السابقتان طتان ياخلر  وُتظهر. %1بنسبة  منخفض يف السالب ضة لنمومعر   ستبقىطة، ياخلر 
وتداعياهتا يف املدى البعيد على االزدهار الكلي يف األردن  القائم، ئياملا عوضالاألزمة يف  حجم   التقرير

 .ة بعامةاملنطقيف و 
 

 بحسب القطاعاتالمياه  استهالك 
كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفبرة ات،  القطاع يف عدد من استهالك املياه (3) يبن اجلدول

 .1021و 1022ي بن عام  
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رداا، بينما اتسع االستهالك يف اجملال ط  مُ  يشهد اخنفاضاا  القطاع املنزيلومن الواضح أن استهالك املياه يف 

مليون مبر مكعب  213.22إىل  1001 عام مليون مبر مكعب يف 291.12مث اخنفض من  الزراعي
من املياه مما كانت تستهلكه يف املاضي )من  أقلّ  اا ن الصناعة تستهلك قدر إ. كما 1021 عام يف

وكانت  .(1021 عام مالين مبر مكعب يف 3إىل  1001 عام مليون مبر مكعب يف 31.12
جاهتا األخرية، واستتبع ذلك ختفيض خمر   السنواتأسعار الطاقة واملياه يف  ع  الصناعة قد عانت ارتفا 

 اإلنتاجية.
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 السكان في ضوء تزايد استهالك المياه 
إىل  1001 عام مليون مبر مكعب يف 219.13اخنفض استهالك املياه على العموم من لقد 

 ،%22نوف على ت يةانالسكنسبة الزيادة مع أن  ،1021عام يف مليون مبر مكعب  111.22
كان   1021ال الوافدين. ومن الالفت أن استهالك املياه يف عام ذلك الالجئن والعم ويشمل

 مث إىل ،مليون مبر مكعب 239.9إىل  1023مليون مبر مكعب، ومع أنه ارتفع يف عام  201.13
مليون  121.1إىل ليصل  1022 عام نه اخنفض يفال أإ، 1021مليون مبر مكعب يف عام  211.2

لت القطاعات ، عندما عدّ 1021 عاممبر مكعب. ويعود هذا االخنفاض إىل ارتفاع أسعار املياه. ويف 
 مليون مبر مكعب.  111.22من أمناط استهالك بعد صدمة األسعار، ارتفع االستهالك إىل 

، فإن 1022ين يف أواخر شهر تشرين الثا العامة الذي أجرته دائرة اإلحصاءات لتعداد السكاينلووفقاا 
 9.23عددهم السكان البالغ من % 23ميثلون حنو مليون نسمة،  2.3عدد السورين يف األردن بلغ 

 يف األردن جئن املسجلنجئن التابعة لألمم املتحدة عدد الاّل ر املفوضية العليا لاّل وتقد  مليون نسمة. 
  .ت اململكةيف حمافظا ناملوجودو ن و السوري اا، مبن فيهمألف 310ن م بأكثر

حيث  ،األردنمة على خالل فبرة قصرية أعباء جسيمن الالجئن ق هذه األعداد الضخمة وقد فرض تدفّ 
له أصالا. أو أُِعد ت دمة قاعدة سكانية أوسع بكثري مما أُقيمت خلرت املوارد الشحيحة والبنية التحتية ُسخ  

مة املساعدات الدولية املقد   من ضئيل جزء مشاكل املياه مل ُُي ص ص هلا سوى وقد تفاقم الوضع ألن
 1021يف شهر حزيران  كشفلألردن، مع أهنا من القضايا األكثر إحلاحاا. وكان وزير املياه والري قد  

 .دينار 200حنو  1022 يف عامف قطاع املياه كلّ  الجئكل ن  أ
تح لألردن الوقت الكايف حبيث مل يُ  ايف سوري ئةاملفاج األزمة اندالعا الواقع، وزاد من صعوبة هذ

. غري أن السورين مل يكونوا اليت بدأت تعَب حدوده لالستعداد الستقبال األعداد الضخمة من السورين
من جنسيات عربية أخرى وفدوا  البشرة الوحيدة اليت استضافها األردن، ألن آالفاا مؤلفة من موعاجمل

السياح العرب الذين املتغبربن و إىل هؤالء مجهرة  الصيف، تنضم موسم. وخالل أيضاا  لإلقامة يف األردن
 .لون األردن الذي حيتل مرتبة متميزة بوصفه البلد الوحيد اخلايل من النزاعات يف دول املشرق العريبيفضّ 
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 وال سيما املياه، مبعدالت متزايدة. وكان األردن يعاين يف األصل من شحّ  هلكت موارد األردن،لقد استُ 
دية هطول األمطار ومصادر املياه السطحية واجلوفية. ويتجلى ذلك بأوضح صوره يف املياه، ومن حمدو 

مبر مكعب  3100، كانت حصة الفرد 2911تضاؤل حصة الفرد من املياه العذبة املتجددة. ففي عام 
 90. ومن املتوقع أن تتناقص لتبلغ 1001مبراا مكعباا حبلول عام  212من املياه العذبة، واخنفضت إىل 

 .1012اا مكعباا حبلول عام مبر 
مليون مبر  12.2 خدماستُ ، 1021املياه حدودها الدنيا يف األردن، ففي عام  استخداموتبلغ إعادة 

 مليون 221.9 اليت تبلغمن مدخالت املاء % 22.3ل ثمتهي كمية مكعب من معامل تصفية املياه، و 
باملياه. يضاف إىل ذلك أن املياه املهدورة  بلد فقريبالنسبة إىل مبر مكعب. وهي أرقام متدنية للتغاية 

وأكثر من ذلك يف بعض املناطق. ومن هنا فإن % 20عادل جراء التسرب يف شبكة توزيع املياه تبلغ ما ي
 املياه تضيع هدراا خالل التوزيع، حىت ولو مت إنتاجها.

املياه اجلوفية اليت   ستخداماوتثري القلق على حنو خاص عندما تؤخذ يف االعتبار معدالت اقم األمور وتتف
املياه  ختزين، وإعادة 1022و 1001ي يف الفبرة بن عام   املستخدمةاه من املي% 29لـ كانت املصدر 

 (.1اجلوفية، كما يعرضها اجلدول )
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مليون مبر مكعب، بينما  2111.1بلغ حجم املياه اجلوفية املستعملة  1022و 1001ي بن عام  
الكميات الناجتة مليون مبر مكعب فقط، أي أن االستهالك جتاوز  3223 ختزينهاالكمية املعاد بلتغت 

يف تلك الفبرة. وستفرض الزيادة السكانية أعباء مليون مبر مكعب  1021بنحو  التخزينإعادة عن 
إضافية على مصادر املياه، وخباصة مصادر املياه اجلوفية، اليت تتغطي أغلب االستخدامات يف األردن مع 

 السلبيةن تزايد السكان واآلثار إ. كما ختزينهاإعادة تلك اليت تتطلبها أسرع من وترية ب بُتستنض   أهنا
  ان بعملية االستنضاب.للتتغري املناخي ستسرعّ 

 
 توصيات 

وازداد الوضع هذا . وتفاقم األخرية السنواتخالل  أسعار الطاقة وأسعار املياه عاىن قطاع املياه ارتفاع  
هذا املستوى املتدين ملصادر املياه وإمدادات يف ظل وجود لالجئن. وال ميكن حتقيق النمو بتدفق ا سوءاا 

إصالح. كما جيب تأهيل و إىل حتتاج  الشبكاتو ب، والسكان يتزايدون، ستنض  املياه. فمصادر املياه تُ 
 . املدّورة املياه استخدامالتوسع يف إعادة 
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 الطاقة
. غري أن بسعر منخفض ، كان األردن يستورد احملروقات من العراقالعشرين نقر ات من النيف أوائل التسعي

 ت مصر حملّ ، فحلّ 1003 عامعراق مريكي للتغزو األالإمدادات الوقود منخفض الكلفة تعثرت بسبب 
واحد بوصفها املزود الرئيس للتغاز الطبيعي إىل األردن عن طريق أنبوب التغاز  بعامالعراق بعد ذلك 

 نمبراا مكيلو   111 بشكل خاص عَب األنبوب الذي ميتد يف نطاق األنبوب العام مسافة  و ، العريب
 داخل األراضي األردنية اا كيلو مبر   112، واألنبوب الذي ميتد مسافة األردنية العقبةاملصرية إىل العريش 

، 1022ام عمطلع مصر يف يف ثورة اندالع المث  "الربيع العريب"رحاب. ومع انطالق إىل  العقبة من
أدت  1021و 1022ي بن عام  خترييب اعتداء  21تعرض تدفق التغاز من مصر عَب هذا األنبوب إىل 

 من احتياجات األردن لتوليد الطاقة الكهربائية% 19ومبا أن أنبوب التغاز العريب كان يليب . إىل انقطاعه
 ة على االقتصاد األردين.سلبية كبري  اا إن تطور األحداث على هذا النحو ترك آثار ، ف1020 عام يف

 ةاألخري  السنة) 1020 عام مبر مكعب يف مليار 1.2كان من نتائج ذلك أن اخنفض حجم التغاز من 
يف  . وانعكس ذلك1022مبر مكعب فقط يف مليار  0.1مبارك( إىل  املصري حسين سيرئال يف عهد

، دوالر مليارات 3 ا يقد ر بـمب 1023و 1022 يبن عام   املركزيةالكهرباء  توليد شركةزيادة نفقات 
إىل ما يزيد على  1020 عام يفمليون دينار  210من الكهرباء الوطنية شركة لوزيادة اخلسائر السنوية 

 .1021عام دينار يف  مليار
ف ، توقّ إىل اخلارج بإعادة النظر يف مجيع اتفاقيات إمداد التغاز املتكررة يف مصر الشعبية اتطالباملبعد 

. ولتلبية احتياجات الكهرباء احمللية اضطرت 1021نيسان شهر يف  اا إىل األردن هنائيتدفق التغاز 
 1و 3 تبراوح بناحلكومة األردنية إىل استرياد الزيت الثقيل وزيت الديزل من األسواق العاملية بكلفة 

 .أضعاف كلفة التغاز املصري
زينة العامة، وأدت اخلسائر اليت تكبدهتا على اخل اا لقد فرضت الزيادة يف فاتورة الطاقة يف البالد ضتغوط

من الناتج احمللي اإلمجايل يف % 22.2إىل ارتفاع الدين العام يف األردن مبا يعادل  الوطنية الكهرباءشركة 
وعلى هذا األساس، ارتفعت كلفة الطاقة  .السابق العاميف % 12.1باملقارنة بنسبة  1021عام 
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دينار أردين، إىل أن اخنفضت  مليارات 1ن، فبلغ معدهلا السنوي يف تلك الفبرة يف األرد املستهلكة
واخنفاض معدالت منو الناتج احمللي  ،ارتفاع الدين العام وكان. 1021يف عام  اا أسعار الببرول عاملي

يف سابقاا قد تضافرا العاملية وتداعيات انعدام األمن اإلقليمي، املالية اإلمجايل نتيجة ألزمة االعتمادات 
 احلكومة األردنية إىل أن تطلب كفالة صندوق النقد الدويل. ارّ اضط  حبيث  1021 عام

ختفيض الدين العام يف األردن عن طريق  علىاالتفاقية االحتياطية مع صندوق النقد الدويل،  وتنص
وإلجياد صيتغة للتخفض وعلى هذا األساس، . لة إجراءات أخرىمجاإلصالحات يف قطاع الطاقة من 

، 1021 عام يف أواخر الوطنية الكهرباءشركة للخسائر املبرتبة منذ وقت طويل للفروع التابعة لتدرجيي ال
ضعت خطة لزيادة ضريبة الطاقة يف املستقبل. ويف غمرة االحتجاجات الشعبية على رفع األسعار الذي وُ 

وعلى الرغم من التأثري. ومع ذلك،  اطاهلاليت  للشرائحترتب على ذلك، أُقرت دفعات نقدية/ معونات 
غري مسبوق هو  اا مبلتغ 1021تبراكم إىل أن بلتغت حبلول عام  ما فتئتخسائر الشركة إلتغاء الدعم، فإن 

ا تزال تتحمل مكانت شركة  الهذه ألن ، من الناتج احمللي اإلمجايل(% 21ي أدينار ) مليار 1.11
 .التكاليف املرتفعة لفاتورة استرياد الطاقة

، فإن 1022ومتوز  1021للَبميل بن متوز  اا دوالر  20أكثر من بالعاملية  فطالنورغم اخنفاض أسعار 
% 2، مث 1022و 1021 عام ي يف% 22تكاليف الكهرباء، وكذلك األسعار، قد زادت مبا يعادل 

 التعرفةألن االستمرار يف منط  اا ضروري اا الكهرباء أمر  تعرفةهذا التعديل يف  ُعد  وقد  .1022 عام يف
 راا عتباابعد توقف إمدادات التغاز الطبيعي املصري  اا يف املاضي مل يعد ممكن اا قالذي كان مطب  املنخفضة 

  .1022من 
فية اليت أوعز هبا باإلضافة إىل ذلك، فإن اجلمع بن هذه الزيادات يف أسعار الطاقة واإلصالحات التقشّ 

لقطاع اخلاص. واتضحت هذه اآلثار يف رة على امدمّ  اا قد ترك آثار  ،صندوق النقد الدويل يف قطاع الطاقة
ن أداء هذا القطاع أداء قطاع الصناعات التحويلية الذي يستخدم الطاقة بصورة مكثفة. ففي حن حتسّ 

 اا اعتبار  ملحوظاا  اا شهد اخنفاض فقد، اا سنوي% 2.2على العموم إىل احلد األقصى وبلغ معدل النمو فيه 
 العاميه يف باملقارنة مع ما كان عل% 2.2بلغ  اا فاض، وسجل مؤشر اإلنتاج فيه اخن1020من عام 

من العوامل التخفيفية أسهمت  اا غري أن عدد .1022 عام يف% 1.1السابق، تبعه هبوط إضايف بنسبة 
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السكان،  عددة يف منها الزيادة املعتَب  ، 1023و 1021ي يف عكس هذا االجتاه بصورة طفيفة يف عام  
 1021ي تعاون اخلليجي واملساعدات من املاحنن يف الفبرة بن عام  وتدفق التمويل من دول جملس ال

 1021 عام العاملية يف النفطاالخنفاض الكبري يف أسعار س اعكعدم انواألهم من ذلك أن  .1021و
 يتالختفيف حدة االخنفاض يف الرحبية أسهم يف ، ة األردنيةالطاق ةتعرفبسبب االقتصاد األردين على 
من نتائج ذلك تزايد الطلب  وكان .1021و 1020ي اص خالل الفبرة بن عام  القطاع اخل هاشهد

 .التزويدطفيفة يف اإلمجايل الذي أدى إىل زيادة 

 
 

 ذلك ىوما تل ،1022 عاممن  راا التغاز الطبيعي املصري إىل األردن اعتبا اتانعكس التعثر يف إمدادلقد 
 فقد ارتفع(، 22يُظهر الشكل )وكما احمللي األردين. ، على الناتج اإلمجايل اا من خطوات سياسية، جزئي

 ومبعدالت سنوية اا بصورة بطيئة جد 1023و 1020ي معدل النمو يف الناتج اإلمجايل احمللي بن عام  
 . ويعود ذلك، يف جانب منه، إىل1021 يف إاّل % 3، ومل يتجاوز نسبة %1.1و% 1.3تبراوح بن 
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عاملية. غري أن منو الناتج اإلمجايل احمللي انتكس بشكل أكَب يف ال النفطاالخنفاض الكبري يف أسعار 
على التوايل. ويف  1021و 1022 عام ي يف %1و% 1.2التالية، واخنفض مرة أخرى إىل  السنوات

تفعت تكاليف الطاقة كجزء من الناتج الوقت نفسه انكمشت معدالت منو الناتج اإلمجايل احمللي، وار 
مباشرة % 9.2، قبل أن تنخفض إىل 1022 عام يف% 10إىل  اا حاد اعاا ارتف اإلمجايل احمللي، وشهدت

 .لنفطابعد اخنفاض أسعار 

 
 اا التنازيل، ويف حماولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة يف األردن، بدأت احلكومة عدد املنحىاستجابة هلذا 

ل السترياد الزيت الثقيل من املبادرات على الصعيدين احمللي واإلقليمي. ففي معرض البحث عن بدي
بتدشن ميناء الشيخ صباح  1022متوز شهر مرتفع الكلفة، وزيت الديزل، قام امللك عبد اهلل الثاين يف 

من التغاز  اا مليون مبر مكعب يومي 320 ستخدم لضخّ ل يف العقبة الذي سيُ ااألمحد للتغاز الطبيعي املس
 وليد الكهرباء يف أحناء البالد.ل من األسواق العاملية إىل حمطات تاالطبيعي املس
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من تكاليف % 30و 12وأشارت التقديرات إىل أن هذا املرفق سيساهم بتخفيض ما يبراوح بن 
يف  ة امليناءما من فعالي حنو  على  تلقد قلّ  1021ام الكهرباء، غري أن اخنفاض أسعار الببرول بعد ع

 خفض الكلفة.
اتفاقيتن ملدة  1021أيلول شهر و  1021شباط شهر يف عت احلكومة األردنية ويف هذا السياق، وقّ 

ي لتوريد التغاز الطبيعي من حقل   ،هلا اا اليت تتخذ من الواليات املتحدة مقر  إنريجي"مع "نوبل  عاماا  22
بنجاح إىل  "مارات"وألن التغاز وصل من حقل . مار" و"ليفياثان" على التوايل للسوق األرديناالتغاز "ت

، فإن قابلية 1029يف  "ليفياثان"، وسيبدأ التصدير من حقل 1022ن الثاين كانو شهر  األردن يف 
دوالر، تثري التساؤل.  مليارات 20ما يزيد على  األردن ستكلفاناللتن احلياة هلاتن االتفاقيتن مع 

، على الرغم من قدرة إسرائيللتعامل مع ل الرافضالشعيب  د املدّ والسبب الرئيس يف ذلك هو تصاعُ 
كهرباء من احتياجات شركة ال% 10 ما يزيد على ل تكاليفه، وسيليّب حتم   قدمي حل ميكنعلى ت ئيلإسرا

 التغاز الطبيعي.  منوطنية ال
إىل ذلك أن احلكومة األردنية، بعد اكتشاف حقل "زُهر" للتغاز الطبيعي قرب الساحل املصري، يضاف 

شهر و  1021آب  شهر االتفاقيات يف عت سلسلة منتريليون مبر مكعب، وقّ  30ه احتياطياتوتبلغ 
ق مصر االكتفاء الذايت قّ ، تنص على بيع التغاز الطبيعي املصري لألسواق األردنية حاملا حتُ 1022 نيسان

وقد –على أنبوب التغاز العريب يف سيناء املصرية  التخريبية  أن تكرار االعتداءاتيف هذا املضمار، إاّل 
املخاطر الكبرية اليت ينطوي عليها االعتماد على ب ينبئ -1022و 1022ي اعتداء بن عام   30بلتغت 

 .التغاز املصري
  ال أن هذه اجلهوديف جهود احلكومة األردنية لتنويع مصادر الطاقة، إلة من مواطن اخللل احملتم  على الرغم 

حسب ب. فما، من تأثريات كلفة الطاقة العالية على الناتج احمللي اإلمجايل يف األردن فت، إىل حدّ خفّ 
احمللي  من جممل الدخل% 2تقرير أصدرته وزارة الطاقة والثروة املعدنية، اخنفضت كلفة الطاقة املستهلكة 

)عندما  1021السابق، وهي النسبة األدىن منذ عام  العاميف % 9باملقارنة مع  1021اإلمجايل يف عام 
 النفطأسعار اخنفاض شك يف أن  من إمجايل الدخل احمللي(. وما من% 12.2كانت كلفة الطاقة متثل 

سامهت يف ختفيف التكاليف. وقد لعب ميناء الشيخ صباح يف  يف السوق العاملي واملبادرات األردنية قد
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من احتياجات % 11ل الوارد إليه ايف هذا املضمار، حيث غطى التغاز الطبيعي املس اا مهم اا العقبة دور 
ن هذا االجتاه التنازيل انعكس على امليزان التجاري إ. كما 1021 عام اململكة لتوليد الكهرباء يف

، 1021ام عمن الواردات ل% 21.2متثل  -من حيث القيمة-، حيث كانت تكاليف الطاقة األردين
 .1021 عام يف% 32.2و 1022 عام يف% 22.2مقابل 

، فإن أسعار اا امليع النفطد هلا االخنفاض يف أسعار وعلى الرغم من بيئة العمل التجاري املؤاتية اليت مهّ 
قت يف ب  اليت طُ  الثابتةالكهرباء  فة، إىل تعر اا . ويعود ذلك، جزئياا الكهرباء يف األردن ما زالت مرتفعة نسبي

إطار االتفاقية االحتياطية مع صندوق النقد الدويل. وبذلك، استقر سعر الكهرباء يف األردن يف عام 
لبنان  إذا ما قورن باألسعار يف مرتفع جداا  دوالر للكيلوواط، وهو سعر 11.2يف حدود  1021

دوالر  22.2 ا اليت يبلغ سعر الكهرباء فيها، وسوري(21.2)، والعراق (20.9)، ومصر (23.1)
للكيلوواط( دوالر  11.1سعار الكهرباء يف األردن، األقرب إىل نظريهتا يف أملانيا )ألللكيلوواط. وكان 

آثار جسيمة على القطاع الصناعي. وبالنظر إىل ، (MENA)ة يف منطق الدولمن بقية  منها إىل أي  
، فإن اآلثار السلبية لذلك 1022 عام يف% 1.1بنسبة من املتوق ع أن يرتفع أن الطلب على الكهرباء 

 ستطال القطاع الصناعي األردين.
 توصيات

العاملية، فإن  النفطسعار ك االقتصاد األردين إىل األمام، واألهم من ذلك استمرار االخنفاض يف أمع حتر  
آثار تشويه األسعار النامجة عن رفع الضرائب على الطاقة ينبتغي أن ختضع للمراجعة. فال غبار على 
اهلدف الذي تسعى احلكومة األردنية إىل بلوغه، وهو أن تتغطي شركة الكهرباء الوطنية تكاليف التشتغيل، 

 ال هناية هلا يف تعرفة الكهرباء، يثقل كاهل االقتصاد اره، وهو الزيادات اليتيختمت اغري أن العالج الذي 
حول تأثريات أسعار الطاقة على الصناعة األردنية،  1009عام  ُأجنزتدراسة  تاألردين. وكما أوضح

ي بنسبة ؤدي يف وقت الحق إىل اخنفاض اإلنتاج الصناعتس% 20فإن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 
2.1%. 
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سعار الطاقة والنشاط االقتصادي، مع اخنفاض معدالت النمو يف الناتج احمللي إن العالقة السلبية بن أ
. وبالنظر إىل اآلثار سياسة قاسيةإزاء قطاع الطاقة  احلكوميةسياسة من الاإلمجايل، من شأهنا أن جتعل 

ز على تركّ  على كلفة اإلنتاج يف القطاع اخلاص، فإن على احلكومة أاّل  سابقاا التقييدية للتعرفات املذكورة 
إىل  هال انتباهحتوّ  ينبتغي أن بل ،املقبر حة ضمن برنامج التصحيح االقتصادياإلجراءات التقشفية 

 ع على النمو.تشجّ  والتدابري اليت سياساتال
من ، و اا عاملي النفطباإلضافة إىل ذلك، فإن على األردن أن يستفيد من املهلة اليت يتيحها اخنفاض أسعار 

بانتهاج سياسات اقتصادية حتفز على النمو والتوسع، األمر الذي  أيضاا، ت اخلارجيةالتمويل واملساعدا
 ، يف الوقت نفسه، من تسديد ديون شركة الكهرباء الوطنية.هانسيزيد من إيرادات احلكومة وميكّ 

شعة ذلت جهود محيدة لتنويع املصادر يف قطاع الطاقة وحتويلها إىل موارد للطاقة املتجددة، مثل أوقد بُ 
املمر  برنامجرحت لتوسيع قدرة الشبكة الكهربائية )الشمس والرياح، باإلضافة إىل العطاءات اليت طُ 

من  عّد ذلكاألخضر(، غري أن من الضروري بذل املزيد من اجلهود لزيادة االستثمار يف هذا القطاع مع 
ر جراء االفتقار إىل ادي سيتضرّ الصناعي واالقتص ة. وما مل يتم ذلك، فإن النموّ املهمات الوطنية امللحّ 

األسعار إىل اخنفاض من الناجتة خرات ، فإنه ينبتغي حتويل املدّ اا كر سابقالطاقة وغالء أسعارها. وكما ُذ 
احلكومة على زيادة النمو االقتصادي جلمع  ينبتغي أن تركزاملستهلكن واملنتجن مبعدالت عالية، كما 

من البركيز بصورة معزولة على ديون شركة الكهرباء الوطنية؛ فقد   د ديون الطاقة بدالا يسدتإيرادات أكَب ل
 كان للمقاربة األخرية تأثري عكسي على النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي.

وملزيد من التأكيد، ينبتغي على اإلصالحات احلكومية أن تستهدف املنتجن، ال املستهلكن فقط. 
لصناعات التصديرية من املنافسة بطريقة أفضل مع الدول األخرى. لتمكن ا ةالتعرف إعادة النظر يفوجيب 

. ومن الواجب ال حمالة ، وكذلك النمو، سيستمرلك، فإن نزيف فرص العمل واإلنتاجمل حيدث ذ نوإ
يل منذ أوائل و ختصيص الدعم للمحتاجن. وهذه التوصية ليست جديدة، فقد طالب هبا البنك الد

  التسعينات يف القرن املاضي.
سيجعل تسديد الديون وهو ما  ،ةيكومحلايرادات اإل رفعالنمو االقتصادي يؤدي إىل ومن املعلوم أن 

 أمراا ممكناا  املبرتبة على شركة الكهرباء الوطنية
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(4) 
 العمالة والبطالة

يتميز سوق العمل األردين بدرجة عالية من التجزئة، ويَبز فيه عدد من السمات اليت نشهدها عادة يف 
: أي معدالت البطالة العالية )وال سيما يف أوساط الشباب. وهي إحدى (MENA)منطقة  دول

؛ ووجود اقتصاد مهم غري للتشتغيلنتائج طبيعتها الدميتغرافية(؛ وكون القطاع العام هو املصدر األساسي 
 .العمل ىيف قو  املرأة، واخنفاض مشاركة منظم

يف الفئة  ونقعي نيذال األفراد تث اإلقليمية اليت دفعوازدادت حدة هذه اخلصائص املميزة بفعل األحدا
من دول اجلوار. ومتثل األزمة السورية آخر األمثلة يف  إىل اللجوء إىل األردن ،العمرية القادرة على العمل

 هذا اجملال.
 30للتعداد السكاين الذي أجري يف  نسمة استناداا  مليون 9.23 األردنمجايل عدد سكان وبلغ إ

 غري األردنين يشّكلونأن مبعىن  ؛مليون نسمة 1.12 بـ ناألردنيعدد وُقّدر ، 1022ثاين تشرين ال
مليون من السكان  3.2. غري أن هم تقريباا من السورين، نصفالسكانإمجايل من % 30 حوايل

طون مليون منهم ناش 2.2ن ما يقل قليالا عن إاألردنين هم يف الفئة العمرية القادرة على العمل، كما 
ألف أردين يعملون يف  112سب تقديرات وزارة العمل، فإن هناك حب. وعالوة على ذلك، و اا اقتصادي

بأعلى درجات التحصيل العلمي )إذ حيمل  ،اخلليج، ويتمتع هؤالء املتغبربون، من مجلة األردنين دول
الختيار ويشكل ذلك حالة من "ا، منها(منهم الشهادة اجلامعية األوىل أو ما هو أعلى % 22

 إال األقل تأهيالا(. )أي أن أفضل العاملن يعملون يف اخلارج وال يبقى منهم حملياا  "،العكسي
ي أن معدل البطالة األعلى يف الفبرة بن عام  ، األردنولية إىل معدالت البطالة يف األنظرة وتكشف ال

 وتكرر يف ،1001( يف عام 22، وقد ظهر ذلك كما يبن الشكل )%22.3كان   1022و 1001
غامضة ألهنا كانت متثل بداية االستعداد و ملتبسة  جزءاا من مرحلة 1001 عام. فقد كان 1021 عام

ء يف األردن يف البطي من معدالت النمو فبرة  من تقلبات بعد  ذلك ىوما تل ،عراقمريكي للتغزو األلل
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لنسبة نفسها اليت ظهرت يف هي ا، 1022يف عام  . ومن الالفت أن نسبة البطالةالثانيةأواخر األلفية 
 (.%22.3) 2992عام 

مع سلسلة  ، بالتزامن%22.9والبالغ ، 1021وخالل هذه الفبرة، ظهر املعدل السنوي للبطالة يف عام 
الزيادة ناقض ما تقوله النظريات االقتصادية األولية، ألن الزيادات يف أسعار الطاقة. وهذه الظاهرة تُ 

إىل فرض ضتغوط تضخمية يف العادة هي مدخل أساسي يف اإلنتاج، تؤدي أسعار الطاقة، و املفاجئة يف 
والطلب يف  العرض تراجعوركودية على االقتصاد بأسره بزيادة تكاليف اإلنتاج، األمر الذي سيؤدي إىل 

االخنفاض بسبب ، بل (22كما يبن الشكل )  فرص العملن مل يكن بسبب زيادة . إن التحس  اا آن مع
 .1021 عام يف% 31.1إىل  1023 عام يف% 32.2مشاركة قوة العمل من  امللموس يف معدل

 
الربع  يف ظهروي  . 1022و 1001الربعية يف الفبرة بن عام ي ( معدالت البطالة 21يبن الشكل )و 

 .اا مخسة وثالثن عامخالل أعلى معدل للبطالة  1022 األول من عام
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لت من األسلوب : األول هو أن احلكومة عدّ 1022 عام هناك عامالن يفسران ارتفاع معدل البطالة يف

من البطالة. فاألسلوب اجلديد يصنف من عملوا يف األسبوعن املاضين معدل الذي تستخدمه حلساب 
ون عاملن. أما السبب الثاين، فهو دّ كانوا يف املاضي يُع  دون أجر باعتبارهم عاطلن عن العمل، بينما

. ويعمل السبب الثاين بطريقتن لزيادة معدل ن برنامج التصحيح االقتصادياملنبثقة عصالحات حزمة اإل
عن  اا البطالة: فالذين كانوا مييلون إىل التسبر أمام الباحثن يف املسح امليداين على كوهنم يتقاضون أجور 

  من الضرائب املتصاعدة؛ اا ن صرحوا بذلك، كانوا مدفوعن لإلعالن عن رأيهم ختوفعملهم، وكذلك م  
ع، إىل حتجيم النشاط ، كما هو متوق  سيؤدي ن ارتفاع تكاليف االستهالك واإلنتاج يف األردن كانإكما 

إمجالية وحتليالا الجتاهات معدالت البطالة يف  ، وبالتايل العمالة. غري أن نظرةا أيضاا  االقتصادي، والنمو
 من هذه القضية. اا واحد باا األردن يكشفان جان
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ية إىل سوق العمل األردين، من تدفق العمال ذوي املهارة املتدنّ  سّببتهوما  ،سوريةلقد تركت األزمة ال
 اا نظر  ياا يف األردن. وهناك بالتأكيد صعوبة يف حماولة حتديد هذه اآلثار كمّ  املنظمآثارها على االقتصاد غري 

 همل، وتقاضيتصاريح عمعلى السورين  حصولن عدم إلتغياب البيانات املتعلقة هبذا القطاع، كما 
، املنظماألجور يف القطاع غري  اخنفاضتؤدي إىل  اا ، يفرض ضتغوطصعبة يف ظروفعملهم و ، أقل أجوراا 

فّرق.وال سيما يف جماالت الزراعة واإلنشاءات وجتارة 
ُ
على أكثر  اا وتؤثر هذه الضتغوط بدورها سلبي امل

إىل ما دون خط الفقر. كما  همدفعبد وهتدّ  للمخاطر، وهي فئة الفقراء، اا ضالشرائح األردنية العاملة تعر  
مع بن تدين املهارة، وتدين جيي ذالو االقتصاد األردين،  ا املشهد غري احملمود يفستسهم يف استدامة هذ

  اإلنتاجية.األجور، وتدين 

 
 توصيات 

ردين عمل سيساهم يف التخفيف من آثارهم السلبية يف االقتصاد األ منح العمال السورين تصاريح   إن
واجه أسوأ ت يتشرائح الالاألوسع على السواء. وسيساعد ذلك يف محاية الكلي ويف االقتصاد  املنظمغري 

العربية واجملتمع الدويل بإخراج  الدول، كما يؤكد التزام األردن أمام السكان األردنين من بن خماطر الفقر
ية املناسبة ليقوم العمال السوريون الذين سيكون من هذا املأزق. وال بد من اختاذ التدابري االحبراز  اسوري

نظرائهم األردنين. وميكن حتقيق ذلك عند  وجودهم قانونياا آنذاك، بدور تكميلي وليس باحللول حمل  
مثل الوظائف يف الصناعات التحويلية اليت تتطلب  ،اليت ال تستهوي األردنين اجملاالتيف  ةنقص العمال

املناطق الصناعية املؤهلة. ويف هذا السياق، فإن هذه و راعة واخلدمات اإلنشائية الز يف مهارات متدنية، و 
 للفبرة بن االسبراتيجية الوطنية للتشتغيل"ت عنه "التوصية تنسجم مع موقف احلكومة األردنية، كما عَبّ 

لتطبيق دة زمنياا، وتشمل مجيع القطاعات، ، واليت تدعو إىل مقاربة تدرجيية حمد  1010و 1022 عام ي
 هبا.أخرى  سياسة جديدة تتيح ألرباب العمل تعزيز العمالة األردنية وليس استبدال
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(5) 
 مالتضخ  

زيادة مستمرة، وإن كانت بطيئة، يف مؤشر أسعار  1022و 1022ي شهدت الفبرة بن عام  
ستمر تباطؤ ، وأظهر ضتغوطاا تضخمية، فيما ا1022 عام االستهالك؛ وهو االجتاه الذي تراجع أخرياا يف

بعد  1021 عام يف اا النمو االقتصادي. ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر األسعار الصناعي ارتفاعاا طفيف
عام نقطة يف  0.2و ،1023 عام نقاط يف 1الزيادة األوىل يف أسعار الطاقة، مث اخنفض مبا يقرب من 

لى، مث بدأ باالخنفاض إىل ل الصناعيون أساليب اإلنتاج وفقاا ألسعار الطاقة األععندما عدّ  1021
تزايد االعتماد على التغاز املستورد من خالل  إىل . ويعود هذا االخنفاض1021 عام يف% 201.3

خليط من املصادر البديلة مثل الفحم، والسوالر، والتغاز  باستخدامالصباح يف العقبة والبدء الشيخ ميناء 
للحدود  ، مع اإلغالق التاماادرات إىل العراق وسوريل وسوائل التغاز الببرويل، واخنفاض الصاالطبيعي املس

يف اخنفاض مؤشرات  ،. كما أسهم االخنفاض يف أسعار الطاقة العاملية1022يف أواسط عام هما مع
 أسعار الواردات. معظمر على ألنه أثّ  ،األسعار يف األردن
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 ، مث هبط يف(29لشكل )يشري اكما   1022و 1022ي ارتفع مؤشر األسعار الزراعية بن عام  وقد 
إىل العراق بنسبة  راواتخفض تصدير اخلضتسّبب يف مع إغالق احلدود العراقية الذي  1021 عام
وكان من  وزاد من صعوبة التصدير الزراعي وتكاليفه. ،السابق العامباملقارنة مع  1022 عام يف% 21

. وقد ساهم اخنفاض كال اا ر حملي، اخنفاض األسعا1021نتائج هذا التأثري، الذي استمر ليشمل عام 
 يف 200.1و ،1021عام يف  92.2ين واملؤشرات األخرى، مثل مؤشر األسعار لتجارة اجلملة )املؤشر  

ين. ألنه يعتمد على هذين املؤشر   1021 عام (، يف اخنفاض مؤشر األسعار االستهالكية يف1022 عام
وكان احلدث  (.2 التضخم كما يبن اجلدول )مييل إىل 1022 عام وتشري البيانات إىل أن االجتاه يف

الكبري الذي فرض هذا التيار اجلديد هو االتفاقية مع صندوق النقد الدويل اليت تنص على زيادة 
 اا أمور  دّ ع  الضرائب على بعض البضائع واخلدمات. ومع أن هذه الزيادات حتاشت اإلشارة إىل ما كان يُـ 

ار االستهالكي مبجمله. باإلضافة إىل ذلك، فإن التضخم ينتشر رت على مؤشر األسعضرورية، فإهنا أثّ 
ن إاالستهالك من مادة إىل أخرى. كما دفة ل املستهلكون بسبب االستبدال وتأثريات الدخل عندما حيوّ 

 ينكمش مع زيادة األسعار. أنه قد أصبح أكثر فقراا ألن دخله يشعراملستهلك 
خالل األشهر اخلمسة األوىل  مؤشر األسعار االستهالكي ىل أنإات العامة تشري تقارير دائرة اإلحصاءو 

. ومن 1021 عام ا كان عليه يف الفبرة نفسها منمقارنةا مب% 3.2بنسبة قد زاد ، 1022من عام 
، %22فئات السلع الرئيسية اليت أسهمت يف هذه الزيادة جمموعة "املواصالت والنقل" بنسبة 

، و"الثقافة %9.1"التبغ والسجائر" بنسبة ، و%21.2بة" بنسبة لّ والبقول اجلافة واملع اواتو"اخلضر 
سيؤدي  التصحيح االقتصاديج برنامبه . وجتدر اإلشارة إىل أن الضتغط الذي سبّ %9.9والبرفيه" بنسبة 

 .1021 عاميف  اإلجراءات التصحيحية مزيد من يدعو إىل هأن خباصةم مستمر ومتسارع، إىل تضخّ 
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 تــوصيــات
، م، حبد ذاته، ليس أمراا سيئاا بالضرورة، ولكن اندماجه مع الكساد يف األنشطة االقتصاديةضخّ إن الت

تكفي للمحافظة على  نهم لمداخيلبالضيق ألن  سيشعرونعاملن،   وغرينعاملاجلميع، يعين أن 
على  فر ضتُ على البضائع واخلدمات املتزايدة ن الضرائب أ األسوأ من ذلكو مستوى استهالكهم السابق. 

املنتجن. وكان من املفبرض أن يؤدي اخنفاض أسعار السلع، وخصوصاا الطاقة، إىل  املستهلكن ال
برنامج يض معدل التضخم يف األردن، بوصفه مستورداا صافياا. غري أن ذلك مل حيدث، بسبب فخت

 الَبنامجالذي فرضه والسياسات الالحقة. ومن هنا، فإن الضتغط التضخيمي  التصحيح االقتصادي
 حيتاج إىل مراجعة وإعادة نظر.
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(6) 
 ةجيار الخ العوامل

من التتغريات وهي: االستثمار األجنيب املباشر، وحتويالت املتغبربن، والتجارة  اا عدد احملورهذا  يعاجل
 اخلارجية. 

 
 

 االستثمار األجنبي المباشر
ون ملي 112.2وزادت من %  19إىل األردن إىل  ارتفعت نسبة تدفق االستثمار األجنيب املباشر سنوياا 

 أن معدالت النمو خالل إاّل  .1021و 1000ي يف الفبرة بن عام   مليون دينار 2091.1دينار إىل 
عدم االستقرار، حيث لعبت األحداث اخلارجية التباين و هذه الفبرة كانت تتميز بدرجة عالية من 

املباشر ومنوها يف  ( تدفقات االستثمار األجنيب10الشكل )ويبن . ذلكوالسياسات الداخلية دوراا يف 
 .1021و 1000 عام ي الفبرة الواقعة بن
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مليون دينار  112.2لقة، اخنفض تدفق االستثمار األجنيب املباشر أول األمر من من حيث األرقام املطْ 

 ذلكاه العاملي خالل  مع االجت. وينسجم هذا االخنفاض املعتَب  1002مليون دينار يف عام  291إىل 
وتزامن . إمجايل تدفق االستثمار األجنيب بشكل كبري، ومبعدل النصف تقريباا  الذي اخنفض فيه العام،

يف األراضي الفلسطينية. واستمر الثانية أيلول يف الواليات املتحدة واالنتفاضة  22ذلك مع هجمات 
، غري أنه %21.1، حيث اخنفض إىل 1001 عام النمو السليب لتدفق االستثمارات األجنبية خالل

 1001 عام ، واستمر يف االرتفاع إىل أن بلغ الذروة يف%219.1بنسبة  1003ارتفع يف عام 
 تلك وشهدت. 1001 عام، وحافظ على معدالت النمو املرتفعة حىت (مليون دينار 1,221.2)

بدأت تأثريات األزمة مث . 1003 عام يف الثالثةإثر نشوب حرب اخلليج إىل األردن الفبرة توافد العراقين 
. يف ذلك العام تسببت يف اخنفاض االستثمارات األجنبية املباشرةاليت ، و 1009املالية العاملية يف عام 

 2.022إىل  1020 عام مليون دينار يف 2019.9يف اخنفاض التدفق من  "الربيع العريب"وساهم 
 .1001 عاميف الذي حققه من املستوى % 11، أي بنسبة 1022 عام دينار يف

زيادة طفيفة يف تدفق االستثمارات األجنبية بوصول املستثمرين السورين،  1023و 1021 اوشهد عام
شهد التدفق مث . 1001و  1002ي ق يف الفبرة بن عام  قّ املستوى الذي حت   التدفق بذلك يقاربل

أن اخنفض إىل  مث ما لبث، مليون دينار 2,211.2ليصل إىل  1021 عام طفيفاا يف اشاا انتع
 1022ي الذي بلتغه يف عام   لذلك اا مشاهبحمققاا مستوى ، 1021 عام يفمليون دينار  2,091.1

 . 1023و
قصور السياسات الداخلية  هو نتيجةارجية، بل اخلحداث األإىل  ميكن رّدهاخنفاض التدفقات ال إن 

كما بينت سبعة تقارير متوالية أصدرها   221إىل املرتبة  200درجة من املرتبة  21األردن  الذي أنزل  
. وميكن القول إن تقدم عملية اإلصالح 1022و 1020 عام ي األعمال" عن الفبرة بن سريمؤشر "

ن تكاليف تسيري األعمال يف األردن قد ارتفعت جراء الزيادات يف أسعار إاملرتبة الثانية، و  قد احتلّ 
 يعي من مصر.الطاقة نتيجة لتوقف إمدادات التغاز الطب
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أن تدفق االستثمارات األجنبية يقاس يف العادة بعالقته بالناتج اإلمجايل احمللي. ومن  ةالحظمومن املهم 
ز على هذه التدفقات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل. وقد حدث تتغري هنا، فإن التحليل التايل يركّ 

 .اا دو أكثر وضوحب(، ت12الشكل )طفيف يف املشهد، إال أن الصورة، كما يبن 
 

 
يف % 3 مناألمر  لقد اخنفضت تدفقات االستثمار األجنبية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل أول  

، وينسجم ذلك مع االخنفاض العاملي يف االستثمارات 1002 عام يف% 1.2إىل  1002عام 
سبرتفع فيما بعد، كنسبة من الناتج احمللي  األجنبية. غري أن االستثمارات اليت تزامنت مع وصول العراقين

بداية األزمة و  1009 عام حىت% 20أعلى من النسبة  وتبقى، 1001 عام غ ذروهتا يفاإلمجايل، لتبل
 .املالية العاملية

النمو  يوبق ،أكثر ندرة فيه غدت االستثمارات الذي 1020 عام وسيستمر هذا االجتاه التنازيل يف
اليت بلتغت فيه األزمة السورية  العام وه 1021 عام وكان ،%1.1حدود االقتصادي احلقيقي يف 
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ختفيض قيمة خشية اهللع  تدفق مئات اآلالف من الالجئن السورين على اململكة. كما دبّ إذ ذروهتا، 
 1020 عام يف% 1.1الدينار األردين. وكان من نتائج ذلك أن اخنفض االستثمار األجنيب املباشر من 

 .1001ى األدىن منذ عام ، وهو املستو 1021 امع يف% 2إىل 
، ارتفع االستثمار األجنيب أول األمر بصورة طفيفة من 1021و 1023ي عام   خالل الفبرة بن

جراء االستثمار السوري وتزايد السكان؛ لكنه  1021يف عام % 1.1إىل  1023يف عام % 2.9
والعراق.  اإغالق احلدود مع سوري مع 1021 عام يف %1مث إىل  1022يف عام % 1.3اخنفض إىل 

ومرة أخرى، تزامنت اإلجراءات التقشفية اليت أملتها إصالحات صندوق النقد الدويل مع اخنفاض معدل 
 1022 عام ي النمو االقتصادي ومزيد من االخنفاض يف تدفق االستثمارات. وقد جرت التخفيضات يف

، وتعرض فيها العتداءين "داعش" تنظيمضد  هربحن نفسها اليت بدأ فيها األرد الفبرةيف  1021و
إرهابين، مع تصرحيات متكررة من جانب املسؤولن احلكومين حول عجز األردن عن استيعاب املزيد 

، اا األعمال"، سلبي سري"سّلم  علىمرتبة األردن  إىل جانب تراجعر هذان العامالن من الالجئن؛ ورمبا أثّ 
 اململكة. على ثقة املستثمرين األجانب يف

 
 

 توصيات
املستثمرين اجتهوا إىل العقارات، وأنه مل حيدث كثرياا من أن  ، هذا التقرير يف اخلاص بالصناعةأوضح اجلزء 

تركيز االستثمار على النشاط العقاري على أن  إال القليل من التنويع والتوسع يف القطاع الصناعي. ويدلّ 
األعمال ولتنفيذ اسبراتيجية متماسكة الجتذاب املستثمرين حتسن بيئة  لبذل املزيد من أجل مثة حاجةا 
ت الصناعة، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبنية التحتية من أجل تطوير قطاع إىل جماال

واملوانئ  النقل )مثل حافالت النقل يف أرجاء البالد، ونظام الشحن باستخدام اخلط احلديدي،
للوجسيت وأنظمة املواصالت داخل املدن ويف ما بينها، ومشاريع الطاقة(. املتخصصة، ومراكز الدعم ا

ن العام واخلاص. كما جيب أن وينبتغي أن تستفيد هذه املشروعات التمكينية من الشراكات بن القطاع  
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وبالتايل االرتقاء مبستوى الرحبية يف  ،الكلفة بالنسبة للمستثمرين احلكومية ختفيض   تستهدف املشاركةُ 
ألن قطاع النقل عنصر متكيين، وألن املردود االقتصادي لألردن يتجاوز إىل درجة كبرية ، شاريعهمم

اإلجراءات املالية التقليدية واحلسابات والقرارات اليت تقوم على أساس الربح/ اخلسارة. وعالوة على 
يف منطقة حافلة  للبلدستقرار النسيب الن تطلق محلة تسويقية تقوم على اأذلك، فإن على احلكومة 

 (Legatum) ، وعلى أساس تقييمات السالمة واألمن اإلجيابية مثل "مؤشر ليتغاتوماتباالضطراب
هذه احلملة أن  ومن شأنعند مقارنته بدول اجلوار.  اا األردن البلد األكثر أمان دّ لالزدهار"، الذي يع

  املباشر.تساعد احلكومة يف مساعيها الرامية إىل استدراج االستثمار األجنيب
 
 

 تحويالت المغتربين
ألهنا  ،من مكونات ميزان املدفوعات اا مهم اا مكون ،العاملن يف اخلليج األردنين تشكل حتويالت املتغبربن

التحويالت حجم يعانيه األردن. غري أن تزايد  ذيمن العبء الناجم عن العجز التجاري ال اا ختفف جانب
مسي بنسبة تزايد يف الناتج احمللي اإلمجايل اال بهُ ح  صا 1021و 1000ي بن عام  % 200بنسبة 
خار والعمالت التحويالت كمصدر لالدّ اخنفاض أمهية يف الفبرة نفسها. ويعين ذلك أن % 300

املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، والنسبة  تهاالتحويالت، ونسبعائدات ( 1اجلدول ) ويُظهراألجنبية. 
 السنوية.ت املئوية للتتغري يف التحويال
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صورة أفضل الجتاهات هذه املتتغريات وتزامنها مع  ( لعرض11يف الشكل )هذه العالقة  مت إيضاحوقد 

باملقارنة  1020يف عام ها أوج   بلتغت لتحويالتالقيمة احلقيقية ل ظ أناألحداث اإلقليمية. ومن املالح  
غري  اا بلغ مستوى عاليتعود لت أنقبل  ،1022 عام اخنفاض طفيف يف مث أصاهبا .السابقة السنواتمع 

اخنفضت مرة أخرى عند تبين وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدويل يف عام مث ، 1022 عام مسبوق يف
األمريكي تغزو لاألوىل نتيجة لالفبرة ؛ 1001رد بعد عام . وكانت هناك فبرتان من النمو املط  1021

وّلد معدالت منو عالية ، ما (1001-1001) ألردنالعراقين ل لمستثمرينلتوافد ما تبعه من لعراق و ل
 1021ي كانت بن عام  أما الفبرة الثانية فراهتم إىل األردن؛ دفعت املتغبربن األردنين إىل حتويل مدخّ 

وكانت، على األرجح، نتيجة لعدم االستقرار من سابقتها،  دفعت إىل حتويالت أكَب وقد ،1022و
 يفخالل هاتن الفبرتن ساعد  النفطن ارتفاع أسعار إالبحرين. كما  اخلليج مثل دولاإلقليمي يف بعض 

أفضل مما كان عليه  اا جناحاليت يعملون هبا زيادة تلك التحويالت ألن األردنين حققوا يف االقتصادات 
 املنتجة للببرول. الدولرتبط بدخل يالتحويالت حجم األمر يف املاضي. وباختصار، فإن 
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حدث  مع أيّ  اا أو هبوط اا تتغري صعوديالتحويالت  حجم أن ُيالح ظئوية للتتغيري، من حيث النسبة املو 
. توقفهاالتحويالت أو عائدات  تراجععلى األردن تؤدي إىل  اا جميع األحداث اليت تؤثر سلبيفإقليمي. 

 .أيضاا  والعكس صحيح

 
صورة خمتلفة، مع أن  ت ظهر مسي،عند النظر إىل التحويالت كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل اال

اخلليج.  دولصحيحة يف ما يتعلق بأمهية وداللة البرابط بن التحويالت ودخل الببرول يف  تبقىالنتيجة 
يف % 10.1وهذه هي الصورة: لقد اخنفضت التحويالت، كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل من 

 .1002 عام ردة منذض بصورة مطّ اخنفهي تستمر يف اال، و 1021 عام يف% 1.1إىل  1002عام 
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 توصيات
وتشجيع عودة مدخرات  ،من التحويالت املرجّوة فائدةالقة لتحقيق ينبتغي تنفيذ مناذج واسبراتيجيات خاّل 

هلند شهدهتا كّل من ا جتارب مشهودة يف هذا اجملالوميكن االستفادة من املتغبربن األردنين إىل الوطن. 
 .وسرييالنكا

 
 

 ة الخارجيةالتجار 
، املالبس اا إىل أن األردن يصّدر، أساس ات العامةتشري البيانات التجارية الصادرة عن دائرة اإلحصاء

مشتقاهتما(، بينما حيتوي اجلانب األكَب من الواردات على الطاقة، و واملعادن )أي البوتاس والفوسفات 
و تقييم آثار التطورات اإلقليمية على والتغذاء، واآلليات واملعدات. ومع أن اهلدف من هذا التحليل ه

غري  تبقىمن اجلدير باملالحظة أن الصادرات األردنية  ، فإنّ اا االقتصاد، ويف هذا القسم عن التجارة حتديد
هي مدخالت يف فالواردات  أماضافة منخفضة؛ امل تهاقيم أنتنافسية وتنحصر يف السلع األساسية، أي 

 ذات قيمة مضافة مرتفعة.وهي  ،واآلليات( العملية اإلنتاجية )ومنها الطاقة
إعادة التصدير، والواردات، والعجز التجاري بآالف حركة ( الصادرات احمللية، و 13ظهر الشكل )ويُ 

 اا ظ أن الواردات والصادرات قد شهدت منوّ . ومن املالح  1021و 1001 عام ي الدنانري يف الفبرة بن
حيث كانت الصادرات أقل من  1001-1001 بن عام ي لفبرةالعجز التجاري خالل ا وارتفع اا ردط  مُ 

أزمة االعتمادات املالية العاملية على األردن،  تأثريات ي بدأت فيهذ، ال1009 عام الواردات. ويف
اخنفضت املتتغريات الثالثة مجيعها بصورة ملموسة، كما اخنفض العجز التجاري ألن التأثري على الواردات  

 على تباطؤ يف األنشطة اإلنتاجية يف األردن. الصادرات، ما يدلّ  كان أقل مما كان على
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اء الزيادة يف أسعار الطاقة بارتفاع مستوى الواردات جرّ  1021و 1022 عام ي الفبرة بن واتسمت

 قبلبدأ التعثر يف إمداد التغاز املصري ، و إىل األردن السكان يف أعقاب تدفق الالجئن عددالعاملية ويف 
بدأ األردن ، و 1022 عام االخنفاض يفإىل أسعار الطاقة  وعندما اجتهت وقت  الحق.يف  اا امتوقفه مت

أسهم ذلك يف ختفيض كلفة واردات  ،باسترياد التغاز من خالل ميناء الصباح للتغاز الطبيعي يف العقبة
فاض أسعار . ومبا أن الصناعة مل تستفد من اخنبعامة جتلى يف ختفيض قيمة الوارداتهو ما و  ،الطاقة

، فإن الصادرات اخنفضت واستمرت على هذا النحو مع إغالق احلدود السورية والعراقية اا الطاقة عاملي
، وتزامن ذلك مع 1022 عام يف اا مث أغلقت هنائي ،1021 عام يف اا غلقت احلدود العراقية جزئي)أُ 

 يف العجز التجاري. اا َب معت   اا . وكانت النتيجة اخنفاض(1022 عام يف اإغالق احلدود مع سوري
لقة ال تعطي الصورة لقة للمتتغريات التجارية؛ غري أن األرقام املطْ على القيمة املطْ  السابقلقد ركز التحليل 

ت كنسبة ( هذه املتتغريا11ويوضح الشكل )ال بد من ربطها مع الناتج احمللي اإلمجايل. إذ الكاملة، 



 

 

 
 

103 
 

 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

ر يصدتإعادة الحركة در اإلشارة إىل أن اجلدول ال يشمل مسي. وجتمئوية من الناتج احمللي اإلمجايل اال
 اإلمجالية.

 
 

 حيث بلتغتبأنه شهد العجز التجاري األكَب كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل،  1002عام  اتسم
 مل يؤدّ  العاملك ذالصادرات دومنا تتغيري، ما يشري إىل أن النمو يف  بقيتالواردات أعلى مستوياهتا بينما 

ستهدف، ا االستثمار األجنيب املباشر والذيصادرات بسبب حمدودية السعة اإلنتاجية وطبيعة زيادة الإىل 
 بشكل أساسي. العقارات واملشاريع غري الصناعية

أسعار الطاقة  تراجعبدأت الواردات، كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، باالخنفاض مع 
املستوى  1021ة، وكذلك مع التنويع يف واردات الطاقة. وشهد عام واالستثمارات يف الطاقة املتجدد

على  اا ، وميكن أن يكون ذلك مؤشر %20األدىن من نسبة الواردات من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي 
من الصناعين توقفوا عن اإلنتاج كما تدل بيانات غرفة صناعة  اا اإلرهاق االقتصادي. ويعود إىل أن كثري 
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التباطؤ يف قطاع العقارات الذي إىل جانب  للفرد، دخل احلقيقيالاستمرار االخنفاض يف عمان؛ وإىل 
 أصيب بالتخمة جراء انكماش الطلب.

، احلد األدىن إىل الصادرات اليت تقاس كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل،وصلت الفبرة،  تلكيف و 
. 1022يف عام الذي بلتغته  اا توى العايل نسبياملس من اا رد تقريبمستمر ومط   بعد هبوط   ،%29وهو 

دولة تقاس بنسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، فإن هذا االحندار  ن التنافسية يف أيّ أوحيث 
 ي يف املستوى التنافسي.يشري إىل اخنفاض كلّ 

، تسبب 1009 عام االخنفاض األكَب يف حجم الصادرات. ففي 1022و 1009شهد عاما وقد 
يف االخنفاض الكبري  ،العامليةاملالية الفتقار إىل االعتمادات، وتأثر األردن يف ما بعد بأزمة االعتمادات ا

 جرى توضيحه سابقاا،، حلق الضرر باإلنتاج، وبالتايل بالصادرات، كما 1022 عام يف الصادرات. ويف
والتوقف  ،تتغيريات حكومية اءجر ظاهرات، وإامل اندالع، الذي تسبب يف "الربيع العريب"جراء تأثريات 

 .يف عدد من القطاعات يف خضم االعتصامات واإلضرابات عن العملاملؤقت 
مليون  2921مبا يعادل  1022و 1022ي عام   اخنفضت الصادرات األردنية خالل الفبرة بنوقد 

صر ظ هنا أن الصادرات إىل م. ومن املالح  1022و 1021ي دينار، وسجلت أعلى اخلسائر يف عام  
لبنان و  ا، وإىل سوري1021 عام ولبنان ومصر منذ اوإىل سوري ؛1022منذ عام  هااخنفاض تواصل
 .1023 عاممنذ  والعراق ومصر
مليون دينار.  119مببلغ  ،ومصر ولبنان االعراق وسوري كل  من  واردات األردن من اا اخنفضت أيضكما 

 اإغالق احلدود مع سوريإىل جانب ، هامث توقف لتغاز املصريا إمدادات وقد جنم ذلك عن اخنفاض
 والعراق.

، ليمثل خطوة مهمة إىل 1022آب  30وجاء افتتاح معَب طريبيل على احلدود األردنية العراقية يوم 
إىل تأمن جمموعة من نقاط العبور  وملّحة هناك حاجة حقيقية، فكبرية  آماالا عليها األردن ق ، يعلّ األمام

إىل زيادة التصدير وإعادة التصدير  فتح "طريبيل"عراق. ومن املتوق ع أن يؤدي إىل األسواق املهمة مثل ال
ة، ويف إىل العراق، وتيسري عبور البضائع واملسافرين باالجتاهن. ومن شأن زيادة الطلب يف ميناء العقب

ن يف األرد بتنافسية يرتقي أناالخنفاض املتوق ع يف تكاليف شحن البضائع إىل العراق؛ الوقت نفسه 
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اط االقتصادي يشمل  تشهد ارتفاعاا يف مستوى النشسمنظومة الشحن بأكملها كما إن . السوق العراقي
وهو ما يقود إىل إنعاش  ،كاّلا من: شركات الشحن الَبي وكالء الشحن، وشركات التأمن وإعادة التأمن

 املرتبطة هبذا اجملال. موعة كاملة من األنشطةجم
 

 توصيات
 

عَب اسبراتيجية  ،ر إليها ويستورد منهايصدّ اليت  لدوللمسارات بديلة  يشجعردن أن ينبتغي على األ
يتحرك عليه أن ولكنها مل تُفّعل(؛ و  السابقمناسبة لبرويج وتنمية الصادرات )وقد ُوضعت اسبراتيجية يف 

 اسوريمن  كل  باجتاه الصادرات ذات القيمة املضافة العالية. كما جيب االستعداد إلعادة اإلعمار يف  
 والعراق، األمر الذي سيعزز الصادرات إىل هاتن الدولتن. 

. كما متنوعة الدبلوماسية للمساعدة يف فتح مسارات جديدةالقنوات وجيب استخدام السلطة السياسية و 
ينبتغي تقييم األسواق الواسعة و يتوجب البركيز على املبادرات اإلقليمية، مثل األنبوب العراقي األردين. 

ملستقرة مثل تلك القائمة يف الدول األوروبية بصورة أفضل عَب اتفاقيات رمسية وترتيبات من شأهنا تيسري ا
وثيقة ميكن توقيع اتفاقية مشاهبة لـ "كما ا اجملال.  وبوسع املاحنن املساعدة يف هذ. النفاذ إىل األسواق

 مع دول أخرى.يف مؤمتر لندن " األردن
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(2) 
 هاتأثيراتو ت التطورا مصفوفة

متتغري  لتمكن واضعي السياسات من استقصاء آثار كل   ،اتأثرياهتو لتطورات ل مصفوفة استحداثمت لقد 
ي يفرض على واضعي السياسات أن بطريقة نوعية. فالنموذج الكمّ  املختلفة على جوانب االقتصاد

دخالت/ املخرجات )أي التوازن نه يتطلب يف العادة تصميم منوذج للمإموا الكثري من العناء، كما يتجشّ 
مناذج املدخالت/ ومن املعروف أن . مدة طويلةيستتغرق وضعه رمبا العام( وحتديثه على الدوام، و 

املستقبل على أساس عوامل تارُيية.  يف خرجاتاملب للتنبؤستخدم ، وتُ عموماا  إىل الدقة تفتقراملخرجات 
جات تعلق بإظهار إيقاع األحداث، والقرارات واملخر  دة يف ما ييضاف إىل ذلك أهنا تتسم بتقييدات مشدّ 

 املتصلة هبا. 
راقبة ميكن الوصول إليها رصد وامليقدم آلية لل املقبر ح على شكل مصفوفة،ومن هنا، فإن النموذج النوعي 

يستخدمه واضعو قابل للتعديل، ميكن أن سجل للوقائع اشتماله على واستخدامها، باإلضافة إىل 
 لتوجيه احلوار السياسي بن القطاعن العام واخلاص. على حّد سواء، مهورالسياسات واجل

أداة بسيطة ميكن استخدامها لبدء  بل هو ،حياول قياس التأثري اا جتريبي إمبرييقياا منوذجاا ليس  ذا النموذجوه
ت يقدم لواضعي السياسات واملسامهن يف املشروعا وهواالستقصاء البحثي واالستجابة السياسية. 

 هنإجراء هذه األحداث. كما  ةر اربح واخلسواقع الإىل  بسرعة   تلفت االنتباه   ،موجزة لألحداث خالصةا 
  اقبراح إجراءات عالجية فورية. يرمي إىل حتديد مواطن البركيز ليتسىّن 

نفاق احمللي اإلمجايل، دخل الفرد، اإل : الناتجلتشملاملتتغريات التابعة يف نطاق هذا التحليل تتسع مظلة و 
، املعبربن النقد األجنيب، حتويالت احتياطياتاحلكومي، الدين العام، االستثمار األجنيب املباشر، 

والتضخم. وهذه املتتغريات  ،، الصناعة، التجارة، الطاقة، البطالةواملواصالت الزراعة، السياحة، النقل
ما سيتحّقق من  تعتمد على؛ إذ ميكن أن تضاف إليها متتغريات أخرى وبصورة "جامعة مانعة"ليست 

 ض هذه املتتغريات كعناوين داخل املكون التارُيي للمصفوفة. عر  فائدة. وتُ 
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ال سيما تلك اليت تكون استجابة ) األحداث الداخليةيف ذلك  ، مباالتطورات اإلقليمية ضعتوُ وقد 
دث ومدة التأثري، لتتسىن يف العمود األول يف املصفوفة مع اإلشارة إىل توقيت وقوع احل (للعوامل اخلارجية

 إضافة األحداث عند وقوعها، واحملافظة على سجل تارُيي لرصد التأثريات واالستجابات.
تقوم ميكن أن وميكن حتديث هذا النموذج على أساس دوري )سنوي( أو عند وقوع األحداث بالفعل. و 

َباء يف خوباحثن/  ،اخلاص تضم مسؤولن من القطاع العام، ومسامهن يف املشاريع من القطاع جلانٌ 
. وعلى أساس النقاط اليت حيصل عليها  باالستقصاء وحتديد اآلثار لكل حدث، اجملاالت ذات العالقة

 الكلية   به، فإن على التوجهات السياسية أن تتبلور، على أن تأخذ الصورة   ركل حدث واملتتغري الذي يتأث
 . ، مبا فيها املتتغريات التابعة األخرىيف احلسبان

، فإن بوسع املسامهن يف رةبطريقة ميسّ  وما يتبعها من تداعياتاألحداث طبيعة  فُ صِ ومبا أن املصفوفة ت  
 دخلوا التطورات التارُيية بسهولة يف تفكريهم احلايل، فيستفيدوا بذلك من التجارباملشاريع أن يُ 

 .السابقة
لتحديد مستوى التأثري الناجم عن ا فيهالرموز  مااستخد مت، اا نوعي اا منوذج وبوصف هذه املصفوفة

 ( أدناه.2يف اجلدول )يظهر ، كما األحداث
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نقاش حول دقة للحماولة  أيّ  ملنعستخدم هنا؛ وذلك مل تُ  (20إىل  2من )باملالحظة أن األرقام  وجديرٌ 
وضعها اليت  والرموز. اا شومشو   اا مجاع حوهلا، حىت وإن كان هذا اإلمجاع غامضإتلك النقاط وتوليد 

من املتتغريات اليت أحدثتها هذه التأثريات من  ه البحث يف كل  املراقبون واملوصوفة أعاله ينبتغي أن توجّ 
 حيث آثارها الضعيفة كما وردت يف التحليل خالل هذه الدراسة يف تتبع األسباب والتأثريات.

 عد على توحيد التفكري يف التحديات، فإهنا تسااوباإلضافة إىل املزايا الواضحة ملصفوفة التطورات وتأثرياهت
واستكمال الرؤية حول اآلثار واحلل/ احللول. وجتدر اإلشارة إىل أن تلك اآلثار قد تكون متعددة 

على واضعي السياسات أن يدركوا اآلثار اجلانبية النامجة عن و . أيضاا  ق على احللولدُ صْ ي   وهذااجلوانب، 
 ين اثنن من حيث التأثري:سياسة من خالل منظور   تدابري عالجية. كما ينبتغي دراسة أيّ  أيّ 
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 :د ر  طْ تقبل؟ وهل ستُ سهل ستؤدي هذه السياسة إىل تتغريات ال ميكن إزالتها يف امل اآلثار الدائمة
 ي ناألطراف املتأثرة هبا من دورة اإلنتاج إىل األبد؟ وكيف ميكن التخفيف من أعبائها على املد

 القصري والطويل؟
 ما هي فئات الدخل، والعمر، والوضع اإلقليمي، واجلنس، واالنتماءات السياسية  ي:األثر التوزيع

 واإلثنية والدينية اليت ستتأثر جراء هذه السياسة؟
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تفجري أنبوب التغاز 
األردين املصري 

 (1022)شباط 

               

االحتجاجات ضد 
الطاقة  ارتفاع أسعار

-1022)شباط 
1021) 

               

السورية )آذار  األزمة
 حىت اآلن( 1022

               

جاجات ضد االحت
الفساد )آذار 

1022-1021) 

               

               ف إمدادات التغاز توقّ 
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مع مصر املتفق عليها 
 (1022)أيار 
 عبداهلل الثاين امللك

الرئيس السوري يدعو 
إىل  بشار األسد

)تشرين الثاين  التنّحي
1022) 

               

اجلامعة العربية تفرض 
 اعلى سوري عقوبات

شرين الثاين )ت
 حىت اآلن( 1022

               

علن عدم ياألردن 
التزامه بالعقوبات 

)كانون  اعلى سوري
 (1022األول 

               

مجاعة احتجاجات 
 ناإلخوان املسلم

)كانون األول 
1022-1021) 

               

جملس التعاون 
اخلليجي يوافق على 

قيمة بلألردن منحة 

               



 

 

 
 

111 
 

 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

 اردين مليار 3.2
 (1021)نيسان 

تدفق الالجئن 
السورين بأعداد 
ضخمة )نيسان 

 حىت اآلن( 1021

               

اخنفاض مستوى 
التجارة بن األردن 

)نيسان  اوسوري
1021) 

               

تزايد املعونات الدولية 
 إليواء الالجئن
 السورين يف األردن

حىت  1021)حزيران 
 اآلن(

               

على اشتباكات 
األردنية  ددو احل
)آب  ةسوريال

1021) 

               

استقرار مستوى التغاز 
إىل ر املصري املصد  

إىل مستويات األردن، 
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أقل من الكميات 
فق عليها )حزيران املتّ 

1023) 
عضواا األردن انتخاب 
يف جملس  غري دائم
الدويل ملدة األمن 

)تشرين الثاين  سنت ن
1023) 

               

" برومن"و" البوتاس"
األردنيتان توّقعان 

مع "نوبل  اتفاقية
إنريجي" األمريكية 

)شباط  السترياد التغاز
1021) 

               

إيقاف صادرات التغاز 
املصري )نيسان 

1021) 

               

إغالق جزئي للحدود 
 العراقية األردنية
 (1021)أيلول 

               

الطيار  استشهاد
معاذ  احلريب
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على يد  الكساسبة
)شباط  "داعش"
1022) 

اتفاقية مع  عقيو ت
لبناء أول متّهد ، روسيا

حمطة طاقة نووية يف 
)آذار األردن 

1022) 

               

إغالق احلدود 
األردنية السورية 

 حىت اآلن( 1022)

               

اتفاقية  ردن يوّقعاأل
 "مع شركة "فجر

السترياد التغاز 
)آب  الطبيعي
 حىت اآلن( 1022

 

               

الوطنية  ءالكهرباشركة 
 ع اتفاقيةتوقّ األردنية 

مع "نوبل إنريجي" 
التغاز )أيلول  السترياد
1021) 

               



 

 

 
 

114 
 

 آثار التطورات االقليمية على األردن
 

 

عملية إرهابية 
يف الكرك  "داعشلـ"

)كانون األول 
1021) 

               

إىل بدأ تصدير التغاز ال
)كانون الثاين األردن 
 حىت اآلن( 1022

               

األردن يعلن أنه تلقى 
مليار دينار  2.11
املنحة قيمة من فقط، 

اليت أقّرها جملس 
عام التعاون اخلليجي 

)نيسان . 1021
1022) 

               

األردن ُيفض 
مستوى العالقات 

ر الدبلوماسية مع قط  
حىت  1022)حزيران 

 اآلن(

               

إعادة فتح معَب 
طريبيل احلدودي مع  

 (1022العراق )آب 
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