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آفاقمؤشرات و.. االقتصاد األردين   
 

ندوة بعنوان  ) ٢٩/٧/٢٠٠٢(نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم االثنني املوافق  
، حتدث فيها وزير االقتصاد األردين معايل الدكتور حممد " األردين ، املؤشرات واآلفاقاالقتصاد"

صني يف االقتصاد ومن غرف صناعة وجتارة عمان وأكادمييني تخاحلاليقة، وذلك حبضور عدد من امل
 .ومهتمني وعدد من الصحفيني ، أدار الندوة األستاذ عريب الرنتاوي مدير املركز

 
 :احلاليقة وزير االقتصاد األردينمعايل الدكتور 

أبدأ حديثي عن وضع األردن برمته وبشكل أساسي موضوع االقتصاد األردين ، ومبا أن اخلطوط   
الفاصلة بني السياسة واالقتصاد تتالشى فليس من السهل أن نتناول موضوع االقتصاد ومبعزل عن األوضاع 

 . األخرى
 : ويف حركته بثالثة عوامل رئيسة وأشار إىل أن األردن حمكوم يف مسريته 

 .فاجلغرافيا أملت على األردن ظروفا وحتديات ومعاناة : اجلغرافيا: العامل األول 
األردن عريب بكل ما ميليه عليه ذلك  من واجبات ومسؤوليات وأقصد : االنتماء العريب: العامل الثاين 

 . حتديدا عالقة األردن بفلسطني 
 .شح املوارد وربط ذلك بالسكان والتنمية : د املوار: العامل الثالث 

هذه هي احملددات اليت عاشها األردن منذ نشوء الدولة األردنية، وإذا ما استعرضنا مسرية األردن جند أنه يف 
كل عشر سنني من هذه املسرية كان هناك أزمة إقليمية ،أو حدث مهم يف املنطقة وجند األردن يف مقدمة دافعي مثن 

، ١٩٧٠،١٩٧٣، ١٩٦٧، ١٩٥٦فقد مرت على املنطقة أحداث . ع اجلغرايف وهذا االنتماء العريبهذا املوق
اإليرانية، وحرب اخلليج الثانية أو ما يسمى بعاصفة الصحراء، فكل عشر سنوات هناك طارئ –واحلرب العراقية 

على إدارة األزمات " لقدرة الذاتيةا"إقليمي، جيرب األردن على إعادة حساباته لذلك تولد عندنا يف األردن ما نسميه 
أو التعامل مع األزمات، وهي قدرة اكتسبت جراء هذه العوامل دون أن ندرسها أو نتدرب عليها، اكتسبنا 
األزمات قدرة مؤسسية لكنها تتجلى أكثر يف قدرة القيادة اهلامشية على احلركة والتعامل مع هذه التحديات ، ومع 

 .هذه الظروف احمليطة بنا 
فبالرغم من ذلك، إذا قسنا ما أجنزه األردن بنظرة موضوعية سواء يف اال االجتماعي ، أو االقتصادي أو 
البنية التحتية، أويف اال التعليمي ، جند أنه وبكل أمانة أن هناك معجزة حتققت ألن نسبة هذه املنجزات إىل املوارد 

 املياه ويف النفط ، عدا عن منو سكاين مضطرد، واهلجرات، جند أن هناك اختالل كبري، فاألردن يعاين من شح يف
وهو يعترب يف طليعة الدول العربية يف تدين نسبة األمية ، % ٩٠باملقابل جند أن نسبة التعليم يف األردن تصل إىل 

 .ميزةوهناك بنية حتتية ممتازة وحركة األردن على الصعيد السياسي مت. ونسبة اإلناث يف اجلامعات مرتفعة جدا
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إن هذا اإلجناز األردين لألمانة أحيانا يبعث على الغرية وأحيانا كان مبعث حسد للبعض وعانينا كثريا من 
ذلك، وما نشاهده أحيانا يف الصحف يف اخلارج اليت تكتب عن األردن يف مفاصل معينة برأيي ال يتجاوز مثل هذا 

 . املوضوع
ك؟ نقول أن األردن استطاع حتقيق جناحات كبرية، كيف ميكن لألردن ضمن هذه املعادالت أن يتحر

ويعود ذلك إىل القيادة اهلامشية فهي ببعد نظرها وببصريا الثاقبة، استطاعت أن حتقق لألردن قصة هذا النجاح، 
ولكن يف املقابل هناك شعب متعلم ، ديناميكي ، قادر على احلركة واالستفادة من املنافع، إضافة إىل أنه يف مرحلة 

ولكن يبدو يل أن املرتكز األساسي كان القدرة على التفاعل اإلجيايب ، فاألردن بلد . ن املراحل تلقينا دعما عربيام
صغري وحمدود املوارد وإذا مل يتفاعل مع حميطه بطريقة إجيابية سيخسر كثريا، فالعزلة واالنغالق مل تكن أبدا موجودة 

وهذا التفاعل . دائم  التفاعل اإلجيايب سواء مع احمليط العريب أو الدويليف القاموس السياسي األردين، فكان األردن 
وفر لألردن ميزة، بل مزايا كبرية، عندما نقول أن األردن البلد الوحيد يف العامل الذي ميتلك عضوية منظمة التجارة 

 .اليات املتحدةواتفاقية التجارة مع الو ) WTO(العربية واتفاقية الشراكة مع أوروبا ، واتفاقية مع 
يف مرحلة السبعينات وأواسط الثمانينات، ركز األردن على قطاع التعليم وعلى تنمية القوى البشرية، 
وكانت هذه نظرة حصيفة،ويف تلك الفترة استفدنا من موضوع القوى البشرية املدربة واملؤهلة اليت هاجرت إىل 

احلقيقة أا رفدت األردن باملوارد وباخلربات وجعلته يف دول اخلليج وسامهت يف تنمية الدول العربية الشقيقة و
وضع مريح، ألن صادراتنا، يف ذلك الوقت، من السلع واخلدمات كانت حمدودة ، فالعنصر البشري ساهم بشكل 

 .كبري يف تنمية األردن
جنا من بعد الثمانينات دخلت الصناعة األردنية يف جماالت متخصصة ، وأصبح لدينا صناعات متقدمة وخر

 التعدينية، مثل الفوسفات والبوتاس واألمسدة ، وبدأنا نشاهد تنوع يف الصادرات -طور الصناعات التقليدية
األردنية، وتنوع يف اإلنتاج ودخل األردن عهد الصناعات املتخصصة املتقدمة مثل الصناعات الدوائية واحمليكات 

طاع املال البنوك ، فسوق عمان املايل لرمبا كان يف فترة وشهد قطاع اخلدمات تطورا وخاصة يف ق. واإللكترونيات
من الفترة األقدر يف األسواق العربية املالية، كما شهد قطاع النقل الربي وقطاعات السياحة والتعليم حتسنا 
ملحوظا، وأصبح االقتصاد األردين غري مقتصر على اخلدمات فقط ، بل أصبح هناك صناعة وزراعة، أعطت 

 . ألردين مرونة ومزايا كثرية، ومنحته عنصر دعم وقوةاالقتصاد ا
وكان صانع القرار األردين حياول أن خيطط لفترة على املدى البعيد واملتوسط ولكن كان يصطدم يف كل 

وكانت خطط التنمية اليت وضعت يف مراحل خمتلفة .فترة حبادث إقليمي ال يسمح له املواصلة بنفس العزم والقوة
 .                   بب التطورات السياسية يف املنطقةتشهد انقالب بس

 اإليرانية فرضت ظروف معينة وشروط معينة ، لكن أيضا استفدنا من -وهلذا نالحظ أن احلرب العراقية
مثل هذا الوضع، خاصة على صعيد صادراتنا إىل العراق وعالقاتنا مع العراق واملنحة النفطية اليت يعطيها لألردن 

وعانينا من حرب اخلليج واألزمات املتالحقة وفقدنا " قلبت األمور على عقب"حرب اخلليج الثانية أيضا . وما زال
لفترة بعض األسواق وتعطلت بعض مسرية القطاعات بسبب الظروف السائدة كقطاع السياحة واالستثمار على 

 .سبيل املثال 
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ادية تدلل على أن  وضع األردن  ممتاز، ولكن  قبل أن تندلع االنتفاضة األوىل، كانت كل املؤشرات االقتص
 أيلول ١١أحدث يف . ، أفقدتنا السوق الفلسطيين وأثرت على قطاع السياحة كذلك٢٠٠٠االنتفاضة يف عام 

 . اخل.. سبتمرب، رغم أا وقعت بعيدة عن األردن ، إال أننا عانينا يف قطاع السياحة واالستثمارات أيضا /
وف إذا ما تتبعنا على سبيل املثال إشاعة ختفيض الدينار األردين، كوزير ولكن ورغم كل هذه الظر

لالقتصاد منذ ثالث سنوات أقول أنه مل متر ستة اشهر إال وحنن نسمع عن إشاعة ختفيض الدينار األردين، ولألسف 
 وارد ووضعنا هناك الكثري من الناس الذين قاموا بتحويل الدينار إىل الدوالر ، وقلنا هلم إن التخفيض غري

توجد العديد .  اخل، وتأيت األيام لتثبت هلم أن سياستنا املالية والنقدية كانت سياسات حصيفة.. االقتصادي سليم 
من الدول اليت مل خيطر على بال أحد أن تعاين من أزمة نقدية، هي تعاين فعال من هذه األزمة، وعلى العكس من 

بليون دوالر ، رغم ) ٣،٢(كثر وعمالتنا الصعبة وصلت إىل رقم قياسي ذلك وضع الدينار األردين يثبت أكثر فأ
وسار األردن خبطوات سريعة يف موضوع االنفتاح واالنتقال إىل منظمة التجارة العاملية، . كل الظروف واألزمات

ميع  من هذا وتوقيع االتفاقية مع الواليات املتحدة واتفاقية الشراكة مع األوروبيني يف الوقت الذي ضج فيه اجل
اخل وكنا حناورهم باحلسىن ، وتأيت األيام ..على الصناعة األردنية واإلنتاج األردين " ترمحوا"االنفتاح السريع و 

لتؤكد أنه يف ظل هذا االنفتاح وأن كان هناك حتديات، فقد حقق األردن أعلى منو صادرات يف السنة املاضية بني 
، حىت الصناعة اليت توقعوا اندثارها بسبب تطبيق قانون محاية % ٢٠سبة الدول العربية، وحنن نتحدث عن منو بن

امللكية الفكرية ، جند أا منت وتطورت وخاصة صناعة األدوية واإللكترونيات اليت شهدت منو هائل يف صادراا 
 .ويف مسامهتها يف الصناعة احمللية، وبتوقيعها اتفاقات وتعاقدات دولية

االقتصاد األردين ويف "! سيبلع"قية السالم مع إسرائيل أثري أن االقتصاد اإلسرائيلي  حىت عندما وقعت اتفا
النتيجة أن كل األحاديث اليت جرت كانت عبارة عن هبات فعل متسرعة ، واعتقد أا مل تنب على نظرة موضوعية 

الفقر ، : مشاكل الدول النامية حنن لدينا . للقدرة األردنية يف موضوع املرونة واحلركة واالستفادة من هذا الوضع
ولكن أنا أعتقد أن اإلجناز األردين الذي حتقق عرب عقود يف ظل أزمات ، يعترب قصة جناح جيب أن .. والبطالة 

 .ينصف، وأن يدرس
 والغريب أن جلد الذات احمللي أحيانا يأيت يف وقت ترتفع فيه أصوات الغري لالستفادة من التجربة األردنية 

وكذا، التجربة األردنية يف معاجلة املديونية، كانت مثاال حيتذى به حيث ..  يهامجنا داخليا بسبب كذا، وجند من
أنا عندي كل العناصر اليت جتعلين متفائل حىت يف ظل هذا اجلو . جاء من يسألنا لالستفادة منها ملعاجلة ديونه 

اخل صحيح .. ديث عن تطورات ضرب العراق السياسي القامت يف املنطقة بسبب األحداث يف فلسطني، وبسبب احل
أن مثل هذه األزمات ستضعنا يف وضع صعب ولكن أنا متفائل، وأقول أن هذه األزمات ليست جديدة ومررنا 
فيها وأصبح لدينا خربة يف مواجهتها ، صحيح سيكون هناك مثن وحتدي ولكن هناك إميان بقدرتنا على جتاوز مثل 

 البداية سنتعرض لبعض اخلسائر االقتصادية ولرمبا حيدث تراجع يف بعض اإلجنازات اليت هذه األزمات ولكن لرمبا يف
حتققت لكن على املدى الطويل حنن منتلك كل العناصر اليت جتعلنا نتفاءل بقدرتنا على االستمرار يف املسرية ، 

 .وحتقيق املزيد من اإلجناز
ناصر التالية، وهذا الربنامج جيب  االستمرار به بغض يوجد لدينا الربنامج الوطين األردين سيقوم على الع

 :النظر عن ماهية األوضاع أو احلكومية



 مركز القدس للدراسات السياسية

مؤشرات وآفاق...اإلقتصاد األردين  5

االستمرار يف موضوع اإلصالح االقتصادي هذه عملية ديناميكية مستمرة ال نستطيع أن نقول أننا : األول
 إىل إعطاء املزيد من احلركة وال زلنا حباجة. أينا موضوع إصالح االقتصاد، ألننا ما زلنا نعاين من خلل كبري

والدور للقطاع اخلاص، ويتوجب على احلكومة استكمال موضوع التخاصية على أن خترج احلكومة تدرجييا 
وضمن معايري من قطاعات اإلنتاج حىت يتمكن القطاع اخلاص من أخذ دوره يف عملية التنمية ، ألنه ثبت بالتجربة 

له بشكل جيد، إنتاجا أو سلعة ، يستطيع أن يعمله القطاع اخلاص بشكل الفعلية أن ما تستطيع احلكومة أن تعم
 .  ممتاز، فموضوع اإلصالح االقتصادي جيب أن يستمر وجيب موائمة وضعنا مع األحداث يف املنطقة

هذه عملية مستمرة وحنن نتحدث عن قوانني وتشريعات وأنظمة وإجراءات أو : اإلصالح التشريعي: الثاين
قضاة وإجراءات ، فهذه عملية مهمة لالستثمار وللتنمية واعتقد أننا قطعنا شوط ال بأس به ولكننا نظام قضائي و

 . حنتاج إىل مزيد من املوارد املالية لترتيب أمورنا 
أحتدث بشيء من األسف واملرارة ، عندما أحتدث عن التعليم، كان اإلنسان : اإلصالح التعليمي : الثالث

 جوهر عملية التنمية، لكن أقول بكل أمانة أن هناك تراجعا يف العملية التعليمية سواء يف األردين طوال الوقت هو
املراحل األساسية أو على مستوى اجلامعات ، لكننا تنبهنا أخريا هلذا املوضوع ، لذلك تركيزنا اآلن على موضوع 

ا اآلن إىل اجلذور ، وارتأينا أنه من اإلصالح التعليمي ، وهذا بدأ يأخذ جهدا من جاللة امللك ومن احلكومة، عدن
الضروري أن يكون لدينا رياض أطفال حىت يف املدارس املوجودة يف القرى واملدن، فالتعليم املبكر هو الذي يصقل 
الشخصية وجيعلنا قادرين على التفاعل، جلهة موضوع املدارس وحتسني البناء والبيئة املدرسية وحتسني املناهج 

اإلجنليزية وإتقان احلاسوب تدريب املعلمني ، كل هذه احلزمة الكبرية تستحق كل الدعم وكل واحلوسبة واللغة 
الرعاية واعتقد جيب أن تكون أحد عناوين األجندة الوطنية، حىت يعود للتعليم األردين مزاياه اليت كنا نفتخر ا يف 

يم األساسي هناك ورشة وطنية شاملة بالنسبة للتعل"! للكيف على حساب الكم"السابق ، ألننا نشهد احنسار 
وعميقة تأخذ مداها تستغرق مخس سنوات وعلى املستوى التعليم اجلامعي تشهد اآلن إعادة نظر يف كل هذه 

 . األمور
عندما نتحدث عن اإلصالح اإلداري، ينصرف الذهن تلقائيا إىل حجم النفقات : اإلصالح اإلداري: الرابع

وضوع برأي أعمق من ذلك، وليس بالضروري تقليص حجم النفقات احلكومية ولكن امل. احلكومية، هذا جانب
شيء جيد ، إذا قلص حجم النفقات احلكومية يف الصحة والتعليم فالذي خيسر هو املواطن، لكن املشكلة يف اجلهاز 

ص مع هناك مشكلة يف اإلجراءات ، هناك مشكلة يف تعامل القطاع اخلا"! الكم والكيف"احلكومي من ناحية 
لذلك هذا اجلهد الوطين املشترك بني القطاع اخلاص والقطاع احلكومي جيب أن يستمر، ولكنه حيتاج إىل . اإلدارة

تعديل قانون أو تشريع إىل آخره هنا أو هناك إذا مل يتم . نالحظ يف الفترة األخرية أن هناك حتسن. نفس طويل
اخل ، وإذا مل .. حىت يطبق هذا القانون سيصبح حرب على ورقتدريب املوظف وحتسني البيئة اليت يعمل فيها املوظف

اآلن يشهد األردن ورشة . بتعامل معه املوظف بروح املسؤولية واملرونة سيكون لدينا مشكلة يف اإلصالح اإلداري
ن يف وطنية تقوم على هذا األمر ، فهناك مراجعة للكثري من اجلهود واألعمال واألنظمة وقوانني التدريب ، اآلن حن

 .احلكومة نوظف الناس بعقود وال نوظفهم على نظام اخلدمة املدنية باستثناء التعليم والصحة حىت نقوم ببناء جديد
الذي يسترتف من اخلزينة " التقاعد"هناك أيضا قصة شائكة يف موضوع اإلصالح اإلداري وهو موضوع 

تطعنا أن نوفر نصف هذا املبلغ لإلنفاق على  مليون دينار، وهذا يشكل عبئ على املوازنة ، ولو اس٣٥٠مبلغ 
، وال أقصد سلب "التقاعد"فجوهر اإلصالح اإلداري هو موضوع إصالح . مشاريع، نكون أجنزنا أشياء كبرية



 مركز القدس للدراسات السياسية

مؤشرات وآفاق...اإلقتصاد األردين  6

الناس مزاياهم ولكننا نفكر يف معادالت خمتلفة ختفف من هذا الرقم ولكن يف نفس الوقت تضمن العيش الكرمي 
 .للمتقاعد

عندما نتحدث عن أرقام الصادرات ونعطي مؤشرات ممتازة عن منو : مكاسب التنميةتوزيع : خامسا
أنا معياري كصانع . ، لكن يف النهاية ماذا استفاد املواطن من هذه األرقام % ٥والسنة املاضية % ٤،٢اقتصادي 

مية مل تطال املواطن قرار خيتلف عن معيار املواطن األردين ، فبالرغم من وجود إجناز وجناح ، لكن مكاسب التن
 .األردين يف كافة املناطق

 : ما هي عناصر مكاسب التنمية
وهو يسعى إىل مكافحة الفقر من خالل الدخل التكميلي، حنن نزيد رواتب : خل التكميليمشروع الد-١

ىت يصبح األسر الفقرية حىت حنسن دخلها ، لكن يف النهاية ال نريد أن نصل إىل مرحلة مأسسة الفقر، حنن ندفع ح
 .الناس يف مستوى من االكتفاء الذايت، وحىت تنتهي احلكومة من هذا املوضوع ائيا

كان هناك برنامج لتدريب عشرة آالف مواطن لفترة من الزمن مع راتب :التدريب والتأهيل الوطين -٢ 
 .اريع األخرىخالل فترة التدريب، إضافة إىل مساعدم يف احلصول على وظائف يف القوات املسلحة واملش

وتشرف عليه وزارة التخطيط، وهو يهدف إىل حتسني البنية التحتية للمواطنني : برنامج اإلنتاجية -٣
 .ويساعدهم على إقامة مشاريع تنموية صغرية

وهو يستهدف .هذا الربنامج سيعلن عنه يف وقت قريب بعناصره املختلفة:  برنامج تنمية احملافظات-٤
ا يف إدارة مشاريع صغرية ناجحة توفر العيش الكرمياألسر الفقرية ومساعد. 

التفكري يف إقامة املشاريع اليت هلا جناح يف احملافظات املختلفة سواء مدن صناعية أو غريها، حنن نتحدث عن 
مدن صناعية يف عجلون ومعان ، ألن هناك طلب على هذه املدن الصناعية، وهناك تطوير معسكرات الزرقاء 

فنحن جيب أن نستمر يف إجياد مشاريع مشغلة للعمالة، ومولدة لفرص العمل يف . يف عجلون ومعصرة الزيت 
مثل مشروع جامعة احلسني بن طالل أريدكم أن تشاهدوا هذه التجربة، فالذي كان يعرف . احملافظات املختلفة

هم مع مثل هذه املشاريع اليت معان قبل إقامة هذه اجلامعة وبعدها ، يالحظ الفرق ، حىت يف نفسية الناس ويف تفاعل
خلقت ثقافة جديدة وسيكولوجية جديدة ، ولكن جيب إقامة مشاريع بعد دراسة ومتحيص وبالضرورة أن تكون 

 .بعض العناصر اإلجيابية يف احملافظة لدفع احلكومة على التفكري يف إقامة مثل هذه املشاريع
يع اليت نستطيع أن نضمن هلا النجاح وضمان فرص ال بد أن نستمر يف هذا النهج واقامة مثل هذه املشار

 .وأقول أن وضعنا مطمئن ومستقبلنا يبشر باخلري . عمل حىت نساعد الناس يف تغيري مسرية حيام لألفضل 
  

 :األستاذ عريب الرنتاوي
سئلة شكرا جزيال ملعايل الدكتور احلاليقة ، أعتقد أن األخوة واألخوات احلاضرين لديهم الكثري من األ 

والتعليقات واملقترحات، فالذهن يزدحم بالعديد من األسئلة حول املستقبل على سبيل املثال ال احلصر ، ماذا بشأن 
عالقاتنا االقتصادية والتجارية والنفطية مع العراق ، حبذا لو نعرف صورة دقيقة عن حجم هذه العالقات كيف 

اآلن يف أفق املنطقة ، هذه القضية أعتقد أننا مجيعا نفكر ا ميكن أن تتأثر بشبح احلرب الذي يطل برأسه الكريه 
االجتماعي –ومن القضايا األخرى اليت ما زالت تشغل األذهان مصري برنامج التحول االقتصادي . ونتحدث عنها
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 ل خصوصا لدى الفئات األكثر احتياجا يف هذا الربنامج، وهوؤالذي ارتبط اإلعالن عنه بإشاعة أجواء من التفا
الشكوى والتذمر ما زاال  .برنامج طموح، طرح مكمال للموازنة العامة وللدولة حامال معه الكثري من الوعود

شفاء غليلنا إل من املعطيات حول مكاسب التنمية مستمرين يف األوساط األكثر احتياجا وفقرا، حنن حباجة إىل مزيد
ربى اليت تواجه االقتصاد الوطين األردين ، اعتقد أن هذه  من التحديات الكاللمعرفة ، سيما وأن الفقر والبطالة مه

 .بعض من القضايا اليت حنن حباجة إىل مزيد من التوضيحات من معايل الوزير
 
 

 : األستاذ مجيل جربان
كممثل للصناعة، أقول أن موضوع االنفتاح سبب مشاكل كثرية للصناعة، ورغم العديد من املقابالت اليت 

هناك موضوع مدخالت اإلنتاج، وعدنا دولة الرئيس أنه قبل . ولني، مل حتل هذه املشكلةأجريناها مع املسؤ
احلقيقة .  ستلغى كافة مدخالت اإلنتاج ١/٤/٢٠٠٢من مدخالت اإلنتاج ، وقبل % ٥٠، سيلغى ١/٩/٢٠٠١

ل اخلليج ال نستطيع أن قطاع الصناعة يعاين من هذه املشكلة، فالبضائع اليت تأتينا من خمتلف املناطق وخاصة من دو
مواجهتها كوا تصل إىل األردن بكلفة أقل من صناعتنا، يف حني أرباب الصناعة يف األردن يدفعون مدخالت 

 .اإلنتاج وهذا جيعل أسعار منتجاتنا مرتفعة ويفقدها القدرة التنافسية
ية البلد ، فهجرة بالنسبة ملوضوع اهلجرة له جانب إجيايب ، ألا ، ويف مرات عديدة عملت على تنم

بالنسبة للحكومات يف العامل الثالث فهي املشغل .، أنعشت االقتصاد األردين، وأنقذته من الركود ١٩٩١-١٩٩٠
األساسي ، وحنن كقطاع خاص حريصني على دعم هذا التوجه ، ولكن هناك شيء غري صائب يف احلكومة وهو 

س الوالء وليس على أساس الكفاءة ، وهذا يؤثر على إنتاجية فالتعيني يف الوظيفة يتم على أسا! ؟"التعيني"موضوع 
 .املوظفني ، وأنا أعتقد إذا مت التعيني على أساس الكفاءة فان الظروف ستتحسن

 
 : األستاذ أمحد السعد

احلقيقة أن العرض الذي قدمه معايل الدكتور احلاليقة متكامل ، وتناول جوانب شاملة ، ولكن أريد أن 
ة واحدة، فقد أشار معايل الدكتور إىل عدد من اإلجنازات اإلجيابية ال يوجد أحد يستطيع إنكارها، أركز على قاعد

ميزة األردن هي وفرة التعليم واملتعلمني بغض النظر عن التراجع يف السنوات األخرية، اآلن يف هذا العصر، االقتصاد 
دولة من الدول األكثر ) ٧٠( قام بعمل أخصائية بني ، البنك الدويل"!اقتصاد معريف"وعرب الثالث عقود املاضية هو 

فأنين " االقتصاد املعريف"فإذا حتدثنا عن . ازدهارا يف الثالثني سنة املاضية، مل جيد إال دولتني تنعم بوفرة يف املوارد 
 البلد ملاذا يف صناعة القرار ؟ إذا كان هناك كفاءة علمية يف" البحث"أتساءل أين دور أساتذة اجلامعات؟ أين دور 

ال يتم إشراكها يف صياغة االتفاقيات الدولية؟ أنا أقصد حبديثي أساتذة اجلامعات واملتعلمني واملثقفني بشكل عام، 
أنا ال أشعر أن هلم دور يف األردن وهذا ينقلين إىل مالحظة أخرى وهو االستمرار يف تقييم األداء الشخصي ، 

عالية وآخر يراها منخفضة % ١١ يعتربها منخفضة ، أحدهم يقول أن فائدة عالية واآلخر% ٥فأحدهم يدعي أن 
، هذا التقييم مل يعد قائما يف عامل اليوم اآلن توجد معايري ، فعندما يتخذ قرار جيب أن نستخدم يف تقييمنا لألداء 
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 يقاس بشكل شخصي املعايري العلمية الرقمية وتأثريها على البطالة واالقتصاد، فكل شيء جيب أن يقاس بأرقام وال
 .يف صناعة القرار ال يريد موارد وهو اآلن يبىن عليه االقتصاد العاملي" العلم"فدور . وحكمي

 
 :السيدة بثينة جردانه

بالنسبة لعناصر توزيع التنمية يف األردن هناك عدد كبري من التجار تعرضوا إىل خسائر كبرية ، بسبب تدين  
كومة تفاقم من كساد السوق احمللي، عرب املعارض التجارية اليت تقام يف األردن وضعف القوة الشرائية للناس ، واحل

من العديد من البلدان اليت تنافس التجار، فعلى سبيل املثال هناك املعرض البحريين للذهب واللؤلؤ البحريين هذا 
م ويعانون من كساد كما أن عدد كبري من التجار أعلنوا إفالسه. املعرض سبب كسادا يف سوق الذهب احمللي

كبري، بسبب من املؤسسات االستهالكية العسكرية واملدنية، فالناس تقبل على الشراء من هذه املؤسسات الخنفاض 
عندما علمنا أن البنك الدويل سيقرضنا ملدة سنتني، قلنا أن الدينار وضعه . أسعارها، بينما يعاين التجار من الكساد

 . نشوب عدوان على العراق هل سيتأثر وضع الدينار ؟ وإىل أي مدى ؟خبري، ولكنين أتسأل يف حالة
 الفساد اإلداري لنا سنوات طويلة وحنن نرفع شعار حماربة الفساد ، وأتساءل وصلنا إىل أين يف هذا اال؟

 

 :الدكتور حممود عليمات
والر، هل هذا املبلغ جاء مليار د) ٣،٢(معاليك تطرق إىل أن احتياط البنك املركزي من العمالت الصعبة  

فيما خيص . عن طريق املنتجات الوطنية؟ هل جاء عن طريق اخلصخصة؟ هل عن طريق التحويالت اخلارجية ؟
موضوع اخلصخصة ، حتدث معاليك قبل عشرة أيام عن موضوع خصخصة الشركات الكبرية، خاصة شركة 

 .اء العقبة الذي نشر يف الصحف؟وماذا عن حصار مين. الفوسفات إىل أين وصلنا يف هذا املوضوع
 

 :األستاذ إبراهيم سيف
، وإىل موضوع ارتفاع الدين الداخلي ، هناك أرقام " التقاعد"أريد أن أتطرق إىل قضية إصالح نظام 

تشري إىل هذا االرتفاع وأخشى أيضا أن جند أنفسنا يف ما ميكن أن يصبح لدينا باب آخر ، خاصة وأن معاليك أثار  
إضافة إىل قضية اإلصالح اإلداري الذي بات احلديث عنه مبتذل ، فهناك معاناة حقيقية يف ". تقاعدال"موضوع 

 .إجناز املعامالت يف الدوائر الرمسية
 

  :الدكتور أمحد صيام
 أريد أن أعرج ، ليس من موقعي يف وزارة املالية، على اجلهود اليت بذلت إلعادة جدولة الديون ، اليت يبدو 

مليار دوالر ألول مرة يتم يف اقتصاد دولة عربية، وفترة السماح ) ١،٢( جهودا جبارة، وعملية جدولة أا كانت
اليت أتيحت لنا ، فترة طويلة نسبيا ، اعتقد أن هذا يدلل على شفافية اقتصادنا الوطين وجناح برامج التصحيح 

 مليون دينار رغم أن الدين ٧٤٦ الداخلي إىل لكن التساؤل الذي أطرحه ملعاليك مبا تفسرون منو الدين. االقتصادي
 مليون دينار هي نسبة ٧٤٦ مليون دينار ، لكن ٨٠٣العام حبكم اطالعي عليه يسمح لنا باالستدانة إىل حد 

مرتفعة؟ ومباذا تفسرون تراجع ترتيبنا يف املؤشر التنافسي؟، من الواضح أننا تراجعنا رغم هذه اإلجنازات احلقيقية 
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، وذه املناسبة فان %٤،٢م أنين من املتفائلني وأن هناك مؤشرات تدلل على أننا حققنا منوا اقتصاديارغ. الكبرية
ولكن رغم هذا اإلجناز الكبري ، ومنو . ، وبالتايل فنحن يف وضع حنسد عليه% ١،٢دوال صناعية مل يتجاوز منوها 

 .ي؟ مليار دوالر ، ملاذا نتراجع يف املؤشر التنافس٣،٢االحتياطات 
 

 :األستاذ حيدر مراد
 الشركات الصناعية يف األردن حتاول أن تظهر مبظهر غري الئق ، والوزارة فاحتة اال ، وهذا يتعبنا حنن 

ونتساءل هل محاية املستورد خيدم %. ٥٠، وأحيانا تصل إىل %٣٠أال يكفي أنه عندنا رسوم مجركية تبلغ . أيضا 
 أطرحه، أنا ال أريد محايتها كدولة ، أنا أريد من شركاتنا أن حتمي ذاا ، الصناعة ؟، هذا السؤال الذي أود أن

أنا ممكن أن أمحيها سنة أو سنتني وبعدها نرجع ونقول أنه ال يوجد محاية، هذه . نريد منها أن تثبت وجودها ذاتيا 
 . نقطة مهمة، جيب التطرق إليها

 
 : األستاذ امحد العجارمة

األوىل خبصوص القطاع الزراعي، أنا أبن مزارع ، تفاءلنا يف بداية موسم جيد :  احلقيقة أن لدى مالحظتني
لكن تفاجئنا عندما يذهب املزارع لبيع صنف معني يف السوق املركزي جند أن السوق مغرق متاما من هذا الصنف 

 من معظم الدول ااورة، السؤال هو أين القطاع الزراعي من برامج التصحيح ؟ 
لثانية، برنامج التصحيح ووصفات صندوق النقد الدويل رمبا يف جانب منها كما تشري بعض املالحظة ا

التحليالت أا ال تراعي حقوق اإلنسان من حيث سلع ترفع يوم بعد اآلخر، هل مع برنامج التصحيح االقتصادي 
 .االستمرار يف  زيادة أسعار السلع األساسية؟ 

 
 : الدكتور احلاليقة معايل 

ة ملوضوع العراق وحجم العالقات معه ، العراق يف حجم التصنيف التجاري العاملي يعترب من أكرب بالنسب
حنن نتحدث عن حجم جتاري كبري مع .   ثالث شركاء جتاريني لألردن، إىل جانب اهلند والواليات املتحدة

ود اليت نأخذها على مذكرات مليون دينار سواء من خالل برتوكول جتاري أو العق ) ٧٠٠( العراقي يقدر حبوايل 
التفاهم أو التجارة األخرى، فإذن هناك عالقة استراتيجية مع العراق ليست فقط جتارية حبتة وال ننظر إىل العراق 
فقط كسوق جتاري ، هناك عالقة بنيت على مدى عقود ، وهلذا فان موقفنا السياسي  ليس نابعا من املصلحة 

إذا ما نشبت احلرب ما سيحدث لألردن وما هو " ال مسح اهللا " ي ، ولكن التجارية فقط، بل هناك بعد سياس
 ؟.مصريه

 ، كان األردن من الدول العربية احملدودة اليت وقفت ضد ١٩٩٠دعونا نتذكر أنه يف حرب اخلليج عام 
اء النفط التفتيش، منع استرياد قطع الغيار وشر(ضرب العراق وتأذى كثريا من احلصار األمريكي خلليج العقبة 

بالطبع حنن تأثرنا لفترة حمدودة، ولكننا تعاملنا مع األزمة وتابعنا املسرية ، وسعر صرف الدينار بقي ) بأسعار عالية
 .ثابتا



 مركز القدس للدراسات السياسية

مؤشرات وآفاق...اإلقتصاد األردين  10

 يف بداية حديثي قلت أن األردن ال يستطيع حماربة اجلغرافيا ، وهذا قدرنا وهذا مفروض علينا وحنن 
سيكون له أثر ضار على األردن وحتما سيتأثر األردن بشكل سليب متواجدين ، لكن بدون شك مثل هذا التطور 

يف موضوع التجارة ويف حصوله على النفط من أسواق أخرى  ويف موضوع النقل الربي أيضا ، وأعتقد أنه بعاملنا 
الذايت ومبجمل األرض الصلبة اليت نقف عليها نستطيع أن نتجاوز هذه األزمة وليس لدينا أي خيار سوى أن 

هذا وضع إقليمي شائك وليس وضع أردين حبت ، وإذا ما وقعت احلرب سيتم التصرف على أساس . جاوزهانت
بالنسبة للدينار فلن يتأثر . جمريات األحداث ، ولكن كم حجم الضرر الذي سيقع على األردن فنحن ال نعرف
بة، إذا اضطررنا إىل شراء باملوضوع العراقي ، ولكن سيكون هناك ضغط على حجم احتياطنا من العمالت الصع

هل ستلجأ احلكومة إىل : وحلل هذه األزمة فلدى احلكومة خيارين . النفط من األسواق العاملية، وبالسعر العاملي
رفع األسعار ، أسعار املشتقات النفطية بشكل خاص أو ترجع الدعم ؟ وإذا أرجعنا الدعم فأننا سنضطر إىل 

أما إذا أردنا رفع . م املشتقات النفطية حىت نوفرها للمواطن بسعر معقول استرتاف جزء من أموال اخلزينة لدع
األسعار فسوف يرتفع سعر املنتجات الصناعية والزراعية وستتأثر القدرة التصديرية ، وسترتفع أسعار قطاع النقل ، 

 .فكل شيء سيتأثر ، هذه معادلة شائكة ال أستطيع اخلوض يف تفاصيلها اآلن
كنا واضحني منذ البداية أن هذا هو حجم اإلنفاق يف السنة األوىل : نامج التحول االقتصاديفيما يتعلق برب

، وهذا اإلنفاق سوف يكون فصل ثاين يف املوازنة، وهو سيكون من ضمن املنح واملساعدات املالية، وجزء من 
ار، حيث استفادت منه وزارة مليون دين) ٥٣(ولغاية اليوم صرفنا على برنامج التحول حوايل . األموال التخاصية

هذا جزء من .. التعليم العايل ووزارة التربية والتعليم ووزارة املياه والري، ووزارة البلديات ووزارة االتصاالت 
: واألموال املتاحة لإلنفاق على هذا الربنامج قبل اية العام احلايل هي على الشكل التايل. أموال التخاصية ومن املنح

مليون دينار قيمة منحة القمح األمريكي ) ١٢(دينار قيمة املنحة األمريكية ، الذي أقرها الكونغرس، ومليون ) ٧٠(
مليون دينار قيمة منحة يابانية وهنك وعود ) ١٢(و. طن سنويا، هذه املنحة تبيعها احلكومة للمواطن) ٢٠٠،٠٠٠(

مليون يورو ) ٦٠(قع أن يصل هذا العام إىل وهناك أيضا الدعم األورويب من املتو. مالية من بعض الدول األخرى
مليون يورو ستذهب إىل برنامج التحول ، وأعتقد أن هذه األموال ستحدث نقلة نوعية يف حتسني ) ٢٠(منها 

 .اخلدمات احلكومية األساسية وخاصة يف جمايل  الصحة والتعليم يف كافة احملافظات
هيل لتحسني دخل األسر الفقرية ، كل هذه القضايا مشمولة يف أما فيما يتعلق بالبنية التحتية والتدريب والتأ

برنامج التحول االقتصادي الذي هدفه حتقيق مكاسب تنموية تنعكس يف النهاية على دخل املواطن وتقدمي كافة 
 تشغيله فعندما مت افتتاح مستشفى امللك عبد اهللا يف جامعة العلوم والتكنولوجيا ومت. اخلدمات له  يف كافة احملافظات

فإن احلكومة ذا تقدم خدمات صحية راقية للمواطن ، يف حني أن املواطن ال حيسبها من مكاسب التنمية ألنه 
حيسب يف النهاية كم من األموال دخل جيبه ، والعامل الذي يعاين من البطالة هل حصل على وظيفة أم ال ، ولكن 

يف وادي موسى هدف إىل توفري خدمة صحية راقية  وعندما أفتتح مستشفى امللكة رانيا .هذه تنمية أيضا
لكن لألسف مواطننا يقيس التنمية مبا يطرأ على راتبه آخر الشهر من . أيضا هذه من مكتسبات التنمية..للمواطن

وأنا عندما أحدث مدرسة أساسية للطالب وأحسن البنية التحتية فيها وأبين روضة أطفال ، فأنا يف .زيادة أو نقصان
ولكن مقياس املواطن لألمور ال تتطابق مع مقياس املسؤول جلهة النظر إىل  مكاسب . الة أوزع مكاسبهذه احل
 . التنمية
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احلل لكافة هذه املشاكل على املدى القصري غري موجود ،ويف  موضوع الفقر والبطالة عندنا تراكمات 
 استيعاب الناس ، ولكننا مع ذلك وعندما يتولد لدينا استثمارات جديدة ويتم إجياد فرص عمل جديدة سيتم

نالحظ أن لدينا جتربة مدينة احلسن الصناعية يف أربد ، حيث مت تشغيل قسم كبري من الشباب والفتيات ، يف 
 .  الكرك كذلك مت استيعاب العيد من الفتيات العامالت وهذا شيء مفرح ، ولكن هذا األمر يتطلب وقتا 

، الصناعة تتأثر أحيانا !الت اإلنتاج ، هذه مثل قصة إبريق الزيتفيما يتعلق يف موضوع االنفتاح ومدخ
معهم حق، ولكن حدث عندنا إجناز يف هذا املوضوع، فنحن حذفنا جزء كبري من مدخالت اإلنتاج، وجزء كبري 

أيضا ستصبح % ٥ستصبح صفرا و ال % ٣، وقلنا أيضا أنه إىل اية العام ال % ٥وجزء % ٣مت ختفيضه إىل 
% ٢٥و% ٣٠وتوقفنا عن احلديث عن نسبة . وحنن سرنا يف هذا الربنامج رغم تبعاته على اخلزينةصفرا، 

وال يوجد لدينا رسوم عالية على مدخالت . ، يف هذا املعدل%٥و% ٣و % ١٠مدخالت اإلنتاج ال يوجد إال 
ع مرة واحدة شطبها ، هناك اإلنتاج، سوف نستمر يف هذا الربنامج، لكن عليكم أن تتحملونا قليال ألننا ال نستطي

 .موازنة وهناك أموال مرصودة لكننا سنستمر يف هذا الربنامج وقبل اية العام سنكمل إعفاء مدخالت اإلنتاج
حنن عانينا من موضوع االتفاقيات والربتوكوالت مع الدول العربية سابقا، ولكن االتفاقيات احلالية مثلما 

إىل السوق األردنية أيضا تعطي املنتج األردين حرية الوصول إىل أسواق تعطي حرية لوصول منتجات هذه الدول 
أقر أن لديهم بعض املزايا التفضيلية بسبب من دعم هذه الدول ملنتجاا، لكن التبادل التجاري يف . هذه الدول

االت إغراق العامل يتم دائما باجتاهني ، هناك مكاسب اقتصادية وسياسية متبادلة ، لكن إذا ثبت يف بعض احل
حنن لدينا حرية اختاذ . األسواق مبنتج معني فان قانون محاية املنتج الوطين يعطينا األداة ملعاجلة مثل هذه احملاوالت

 . قرارات املعاملة باملثل مع الدول األخرى، وهذا ما جرى يف موضوع احلافالت والشاحنات األردنية مع الكويت
 باخلدمات األساسية مثل، الصحة والتعليم ، ولكن يف بعض هناك دور للحكومة يف تزويد املواطن
، فليس بالضرورة أن تتدخل احلكومة يف إنتاج األمسنت !! رقايب-القطاعات األخرى للحكومة دور ولكنه إشرايف

 .على سبيل املثال 
 ال منتلك إال وحنن.. فيما يتعلق مبوضوع املنافسة ، قدرنا يف األردن ، أن نعاين من شح يف املياه والنفط 

فعلى سبيل املثال السعودية هلا لديها بترول وهو أرخص من . اإلنسان املتعلم واستخدام قدراته تغطي هذا النقص 
مليون دينار، واألردن أيضا قادر أن يصدر مبثل ) ١٢٠(عندنا ، إال أن السعودية مبواردها ونفطها تصدر لألردن ب

، إذن فاألردن عنده ميزة وقادر أن يستفيد منها وحيسنها، وهو قادر أن هذا املبلغ أو أكثر ، رغم شح الثروات 
 .فامليزان التجاري بني األردن ودول اخلليج مييل لصاحل األردن. يصدر وأن ينافس

فهناك .. ، هذا موضوع طويل وشائك، وهناك أخطاء ارتكبت على مدى سنوات" التعيني"يف موضوع 
لكن بكل أمانة أعتقد . حنن انتهينا إىل جهاز حكومي فيه الكثري من املشاكل حمسوبية ، وهي بالفعل موجودة ، و

أن هناك جزء صادق وحقيقي يف موضوع الرقابة على هذا األمر، ويف هذه املرحلة بدأنا نالحظ أن معظم دوائر 
فقد الحظوا كيف مت ويف غرفة التجارة والصناعة على سبيل املثال . الدولة بدأت تتابع الوظائف عن طريق املنافسة 

كذلك وزارة األشغال تقوم بإجراء منافسة . تعيني امللحق التجاري يف واشنطن ، فهو متخصص يف هذا اال
الستخدام أفضل املهندسني ، يف احلقيقة هناك حتسن على هذا الصعيد، اآلن حنن نلجأ إىل تعيني أصحاب الكفاءات 

"! التعيني"م أمزجة وأهواء وال نستطيع إنكار وجود الوساطات يف ، ولكن يف نفس الوقت عندنا بشر خيطئون وهل
 لكن هذا هو جوهر اإلصالح اإلداري 
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، واعتقد أنه يوجد عندنا خزان كبري لألفكار يف اجلامعات مل "االقتصاد املعريف"أنا أتفق كليا مع قضية 
خرى ال يوجد معلومات كافية، ولكن يستغل بشكل وايف ، وأحيانا يتم التغاضي عن مثل هذا املوضوع وأحيانا أ

أحتدث عن جتربة أنا مسؤول عنها يف متابعة موضوعات البيئة يف جنيف ، شكلنا جلنة لدراسة هذا األمر ، كان 
من أعضاء اللجنة هم من أساتذة اجلامعات وعندما وضعنا استراتيجية الزراعة أيضا جلأنا إىل أساتذة % ٩٠

 .كتور أنور البطيخي ، ولكن هذا أيضا غري كايفاجلامعات ، وكان يف اللجنة الد
. فيما يتعلق مبوضوع احلكومة اإللكترونية، أيضا هناك استفادة يف اللجان املختلفة هناك ممثلني للجامعات

مليار دوالر واملعارض واملؤسسات % ٢،٨أما موضوع املؤسسات االستهالكية، إذا كان حجم الواردات األردنية 
فحجم املعفى من الضريبة للمؤسسة املدنية هو مليون وربع املليون دينار لالسترياد . جم التجارةتستورد نقطة يف ح

بالنسبة للمؤسسة العسكرية كان حجم . من اخلارج والباقي تشتريه من الصناعات احمللية، وتدفع ضريبة مبيعات
ا أيضا أقيم معارض يف هذه الدول أمتتع بالنسبة للمعارض، أن. املعفى ستة ماليني ومت ختفيضها إىل ثالثة ماليني 
 .بنفس املزايا اليت تعطى للمعارض األجنبية يف األردن

فيما يتعلق مبوضوع احتياطات البنك املركزي من العمالت الصعبة ، بالعادة هناك نشرة البنك املركزي 
. وض واملنح ، وثالثا من الصادراتفهي تأيت من إيرادات األردنيني، وثانيا تأيت من القر.يعلن تفاصيلها أوال بأول 

إضافة إىل جزء من احتياطات البنوك امللزمة بوضعها يف البنك املركزي، كل هذه املصادر تشكل جمموع احتياطات 
 .البنك املركزي

) P.C.S(هناك مفاوضات مع شركة كندية أمسها " الفوسفات"بالنسبة ملوضوع اخلصخصة ، وبالذات يف 
هذه الشركة تقدمت بشكل مبدئي . املستثمرة للفوسفات ، ولديها خربة معرفية كبرية وهي من أكرب الشركات 

فإذا ما توصلنا معهم إىل نتيجة سنبيع جزء من أسهم احلكومة يف السعر الذي نريده . لشراء جزء من حصة احلكومة
مام أمان وسنبيع كص% ٢٦من رأس مال شركة الفوسفات ، وسنبقي على % ٦٦ونراه مناسبا ، فاحلكومة متتلك 

املشتري، وسنشترط عليها إدخال تكنولوجيا وإدارة ومعرفة تسويقية وستجلب شريك استراتيجي عن % ٤٠
واعتقد أن كل عمليات توزيع التعدين يف العامل مقام على حتالفات ، وتقاسم املناطق وهلذا نريد . طريق األسهم

 . شريك استراتيجي
ولكن أريد أن .  أحتدث فيه بعد أن مت تفنيده يف الصحف ووسائل اإلعالمبالنسبة حلصار العقبة ال أريد أن

أقول جيب أن نكون حذرين من القنابل الدخانية، قوة أمريكية يف األردن وضربة للعراق من األردن ، هذا البلد يقع 
 .  إرباكهضمن خمطط شارون اهلادف إىل حل املشكلة الفلسطينية على حسابه ، وكل ما يقال وينشر يهدف إىل

فيما يتعلق بارتفاع الدين الداخلي، جيب االنتباه إىل أن جزء من هذا الدين هو عبارة عن كفاالت 
فعندما تقترض مؤسسة حكومية من البنوك يسجل دين داخلي ، . ملؤسسات ومشاريع أردنية ، وهذا ال خييف 

ة ، فعندما يكون هناك سيولة كبرية يف أحيانا حنن يف احلكومة حنب أن نقترض من السوق احمللي ألسباب عديد
البلد ، والبنوك غري قادرة على التصرف ا من مصلحة احلكومة أن تقترض من هذه السيولة ، وعندما تكون 
الفوائد منخفضة كثريا واجلهاز املصريف يف خطر من مصلحة احلكومة االقتراض لرفع الفوائد قليال، وعندما تكون 

 .هناك دائما رقابة ، وهلذا فالدين الداخلي ال خييف. البنك املركزي بترتيل الفائدة قليالالفوائد مرتفعة ، يقوم 
بالنسبة للمديونية، وجدولتها، فقد مت نشرها يف الصحف يف حينها، ويف احلقيقة كانت هناك جهودا طيبة 

عالمات التنافسية، نالحظ أن بالنسبة للتنافسية ، إذا مت مراجعة العوامل اليت على أساسها يتم إعطاء . قد بذلت
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االستقرار السياسي يأخذ نقطة عالية، وبسبب املشاكل السياسية نعطى عالمة متدنية، لكن املؤشرات األخرى عن 
 . البيئة باالستثمارية عالماتنا فيها ممتازة، فمنطقتنا تعترب من املناطق السياسية اخلطرة

ا غري قابل للمنافسة فنحن يف األردن بلد مفتوح وهناك فيما يتعلق مبوضوع محاية املنتج الوطين ، فهذ
اتفاقات جتارية وحدودنا مفتوحة للتجارة ، صحيح أن هناك خماوف على إنتاجنا احمللي وصناعتنا احمللية ، ولكن إذا 

أن نوقفها،  ما استغلت يف االتفاقات الدولية فأننا نوقفها أما إذا كان التعامل معنا على األسس التجارية فال نستطيع 
أما إذا ما متت حماوالت إلغراق السوق احمللي مبنتج سوف نستخدم قانون احلماية اجلمركية ضمن املعادالت العاملية 

 . 
يف القضية الزراعية ، هناك جهد حقيقي يتناول موضوع الزراعة بشمولية ، الس االستشاري أعد 

لة امللك بارك هذه االستراتيجية وحنن بصدد أعداد ورشة وطنية اإلستراتيجية اليت شارك فيها أساتذة اجلامعة وجال
يشارك فيها كل الناس فيها بعد املياه والتسويق والبيئة وكل املشاكل ونأمل أن يعود قطاع الزراعة دورة يف املسامهة 

بالنسبة إلغراق السوق . يف تأمني حاجات املواطن ولنتذكر أننا بلد حمدود املوارد املائية وبدون مياه ال يوجد زراعة 
باملنتج األجنيب حنن على استعداد حلماية اإلنتاج الوطين ، جاءت شكاوى حول إغراق السوق ولكنها كانت غري 

 .   دقيقة
صحيح أن قطاع الزراعة أمهل ، ولكننا وضعنا اخلطط اهلادفة إىل مساعدة املزارع ، وشهد القطاع الزراعي 

 .دراتنا الزراعية جيدة وأسعارها مرتفعة ومسامهتها يف الناتج احمللي مرتفعةهذا العام منوا كبريا، واآلن صا
بالنسبة لشروط البنك الدويل ، فهذا البنك يتحدث بنظرية اقتصادية حبتة، والدولة ال تستطيع أن تستمر 

 تسدد قيمة بالدعم  فهذا ال جيوز ، أنا أقبل أن أقدم لك قرضا لتعمل مشروع إنتاجي ولكن يف النهاية جيب أن
وهلذا فنحن نقول أن لشروط البنك الدويل . القرض من إنتاجك، لكن أن تستدين من أجل الدعم فهذا ال جيوز

آثارا اجتماعية وهذا صحيح ، ألن الدولة عودت الناس على تقدمي خدماا هلم بسعر مدعوم، وخاصة يف جمال 
د أن تقوم بتسديد الديون حىت يكون هناك مصداقية ، التعليم والصحة والنفط والرغيف كله مدعوم ،  اآلن ال ب

املعادلة اليت وصلنا إليها مرحية ". تصحيح اخللل"وهلذا فال بد من اختاذ اإلجراءات الداخلية الذي نطلق عليه اسم 
 ولكن هناك ما زالت مشكلة) الكهرباء والنفط واخلبز(وتقريبا اجلزء األكرب من الدعم قد رفع وخاصة يف قطاعات 

يف أسعار املياه حيث ما زلنا نبحث عن أسلوب ناجع ملعاجلتها، من الناحية االجتماعية البنك الدويل ال يهتم ذه 
 . املواضيع

بالنسبة حلماية الوكيل ، القانون ليس هو الذي حيمي الوكيل ، الذي حيمي الوكيل هو احلق يف الوكالة ، 
ال أحد يستطيع أن يتعدى عليك ، أما الذي أعطاك الوكالة ومسح إذا املوكل أعطاك عقد جيد وحيميك ال بأس ، ف

لوكيله يف دولة أخرى أن يصدر إىل بلدك ، هذا شيء آخر ،فهذا عقد جيب على الوكيل أن يرتب وضعه مع 
موكله حىت حيصل على أكرب قدر من احلماية ، أيضا الوكالة فيها نوع من االحتكار ، ونسميه احتكار مقبول 

 .ار جشع فالوكيل هو الذي يتحكم يف سعر السلعةوليس احتك
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 ن يف الندوة املشاركو
 

 ، غرفة صناعة عمانأمحد السعدي -١
  ، باحث متدرب يف مركز القدس للدراسات السياسيةأمحد العجارمة -٢
 ، مستشار إقتصادي يف وزارة املالية أمحد زكريا صيام -٣
    والصناعة التجارة، احتاد غرف أمني احلسيين -٤
 ، باحث إقتصادي يف مركز الدراسات اإلستراتيجيةإبراهيم سيف الدكتور -٥
  ، رئيسة مجعية سيدات األلفية الثالثةبثينة جردانة السيدة -٦
 ، املدير التنفيذي ملركز القدس للدراسات السياسية مجال اخلطيب -٧
 ، غرفة صناعة عمان مجيل جربان -٨
   و التجارة، احتاد غرف التجارةرادحيدر م العني -٩

  ، صحفية يف جريدة اجلوردن تاميزرنا عواد -١٠
  ، باحث خمتص بالشؤون اإلقتصادية سامل كمال -١١
  ، صحفية يف جريدة العرب اليوم األردنية ساندرا حداد -١٢
 ، مراسل حمطة يب يب سي يف عمانسعد حتر -١٣
 ارة املالية ، باحثة يف وزشذى يوسف عبد اخلالق -١٤
  ، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسيةعريب الرنتاوي األستاذ -١٥
  ، صحفي يف جريدة الرأي األردنية عصام قضماين -١٦
 ، مراسل صحيفة البيان اإلماراتيةلقمان إسكندر -١٧
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 ، صحفية يف جريدة الدستورملا العبسة -١٨
   للدراسات السياسية، باحث متدرب يف مركز القدسحممد الصمادي -١٩
 ، شركة الفوسفات االردنية حممود عليماتالدكتور  -٢٠
 ، إعالمي مفلح عياش -٢١
 ، احتاد غرف الصناعة والتجارة موسى جغيرب -٢٢
  ، باحثة يف مركز القدس للدراسات السياسية هالة خليل سامل -٢٣
 سية، مسؤولة اإلعالم يف مركز القدس للدراسات السياهنادي فؤاد -٢٤
  ، إقتصادي يوسف حيدر مراد -٢٥

 


