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املـقدمـة
عندما أعلن رئيس الوزراء األردين السابق عبد الرؤوف
الروابدة يف جملس النواب يوم 1999/6/13م خالل مناقشة
اجمللس قانوين الضريبة العامة واإلضافية قائالا( :إن االقتصاد
األردين اآلن يف غرفة اإلنعاش) كان يعين ما يقول .إذ هذه
ليست زلة لسان جيب الرجوع عنها أو احملاسبة عليها .بل هذا
التصريح هو وصف لواقع كان يعيشه األردن وتعيشه اهليئة
التنفيذية املسؤولة عن عالجه.
إن املريض عندما يدخل غرفة اإلنعاش يكون يف حالة
امليؤوس منه ،ولذلك يُلجأ به إىل غرفة اإلنعاش كمحاولة أخرية
إلنقاذه أو العودة به إىل حالة املرض العادي.
إن الوزارات املتعاقبة يف األردن إمنا تتوارث اقتصادا سقيم ا
يرتنح .وكم من ندوات وحماضرات تعقد ،جتري فيها دراسة واقع
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االقتصاد األردين ،ولكن دون جدوى .فالروتني السنوي عند
إصدار مشروع قانون املوازنة العامة للدولة هو مل يتغري :العجز يف
امليزانية كذا ،...املديونية كذا… ،خدمة وجدولة املديونية
كذا… ،نسبة البطالة والفقر كذا… ،امليزان التجاري كذا…
مث سرد املنح والقروض واملساعدات اخلارجية.
ِ
نتائج الدراسات واملتابعات األسباب اليت أوصلت
وتُ ّبني ُ
إىل هذه احلالة من السقم ومن الرتدي لالقتصاد األردين حىت
أدخل إىل غرفة اإلنعاش ...ولن خيرج منها.
إن أساس الداء وأسباب املرض االقتصادي يبتدئ من
تطبيق السياسة االقتصادية املفروضة على األردن من خارج
األردن ،واملتمثلة يف اقتصاد حرية السوق واالنفتاح الكلي على
العامل الرأمسايل ،أخذا بنظام البنوك اليت تقوم معامالهتا على الراب
احملرم ،مث نظام األسواق املالية الومهية (البورصات) وفتح األبواب
لالستثمارات األجنبية ،ودخول السلع واخلدمات األجنبية ،مث
االرتباط بصندوق النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل ،مث
االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية ،والشراكة األوروبية
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احلرة مع أمريكا
املتوسطية ،وأخريا توقيع اتفاقية منطقة التجارة ّ
وإقامة مدن صناعية مؤهلة ،ومناطق جتارية خاصة .انهيك عن
القيود اليت تكبل هذا االقتصاد ،وهي االرتباط بنوادي الدول
الدائنة :اندي ابريس الدويل واندي لندن الدويل ،مث القيام
بتوسالت ووساطات جلدولة هذه الديون املرتاكمة بفوائدها
الربوية احملرمة .وابلتايل يُسلِّم النظام يف األردن قيادته للوسيط
الذي أسند إليه تويل شؤون هذه الديون نيابةا عن الدول الدائنة
حىت يكون شفيعا لألردن ،إبعطائه شهادة حسن سلوك
للموافقة على جدولة ديونه.
واجلدولة يف ح ِّد ذاهتا هي :اتفاقات جديدة لقروض
جديدة بفوائد مرِهقة .فترتاكم الفوائد ،وتتزايد الديون ،وال

تنقص ،مهما جرى من تسديد لألقساط املستحقة .كل ذلك
على كاهل امليزانية العامة .ويف احملصلة النهائية تكون هذه
الديون بفوائدها امتصاصا لدماء الفقراء وهنبا لثروات البلد.
فاألردن يدفع سنويا ( )800مليون دوالر فوائد ربوية،
وتبقى الديون كما هي ،ويظل العجز مستمرا .بل إن املديونية
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تزداد حملاولة سداد العجز يف املوازنة ،وهكذا دواليك.
فقد ورد يف النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة املالية لشهر
أير سنة 2002م( :إن جمموع صايف الدين الداخلي واخلارجي
يف هناية شهر نيسان 2002م هو ( )6204ماليني دينار أو ما
نسبته  %91.5من الناتج احمللي اإلمجايل املقدر لعام
2002م).
ويف 2002/9/1م نشرت جريدة "العرب اليوم"( :إن
جمموع صايف الدين اخلارجي والداخلي يف هناية متوز لعام
2002م يعادل ما نسبته  %99,1من الناتج احمللي اإلمجايل
املتوقع لعام 2002م) .بينما أعلن رئيس الوزراء أبو الراغب ،يف
اليوم التايل2002/9/2 :م ،يف لقائه مع الصحفيني .عن تراجع
رصيد الدين العام اخلارجي منسوابا إىل الناتج اإلمجايل ،دون أن
يتعرض لصايف جمموع املديونية ،فأين األمانة يف الرعاية؟!
وهكذا املديونية تزداد ،واألزمة االقتصادية تتفاقم ،واحلكام
يلهثون وراء املؤسسات الدولية يستجدون احللول ...،ويتساءل
من هلم خربة يف االقتصاد ،ويتساءل معظم الناس:
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كيف نعاجل البطالة ،وأسواقنا مفتوحة لصناعات ومنتجات
الغرب ،حيث تصاب صناعاتنا ابلكساد ،فتضطر البلد إىل
إغالق العديد من مصانعها وتصفية شركاهتا؟! كيف نعاجل
الفقر ،والضرائب والرسوم ترهق كاهل املستهلكني ،واألسعار
ترتفع نتيجة رفع الدعم عن السلع واخلدمات الضرورية للعيش؟!
كيف نعاجل اجلوع ،والبلد مشلول زراعيا ،إذ ال توجد فيه
سياسة زراعية للدولة؟! بل إن الدولة تالحق مزارعي األغوار
املطالبني بتسديد مائة مليون دينار ملؤسسة اإلقراض الزراعي...
فهذه السياسة ليست كما يقال( :كفاف ال علي وال ليا) ،وإمنا
علي وعلى أرضي وعلى عائليت وأوالدي.
كيف نعاجل املديونية؟ وملاذا الديون مث الديون نتيجة
القروض؟ وملاذا املنح واملساعدات؟ فالوكالة األمريكية لإلمناء
الدويل تتوىل كثريا من املشاريع يف األردن مثل :معاجلة املياه
العادمة يف اخلربة السمراء ،وجتديد شبكة املياه يف عمان ،مث تبين
مشروع متديد شبكة الغاز يف عمان وابقي املدن األخرى.
واملساعدات االقتصادية والغذائية )200( :ألف طن من القمح
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بقيمة ( )26مليون دوالر تقدمها الواليت املتحدة لألردن ،ويف
العام املاضي 2001م كذلك نفس الكمية .ومن املتوقع أن
تزيد املساعدات لألردن يف العام احلايل عن ( )350مليون
دوالر .ونشري إىل أن الواليت املتحدة قدمت لألردن وعلى
مدى العقد املاضي مساعدات متنوعة قدرها ( )3.4مليار
دوالر.
هذه السياسة االقتصادية اليت يسري عليها األردن واليت
تُفرض عليه من اخلارج فرض ا ،تتألف من حلقات متشابكة ال
تقل إحداها خطرا عن األخرى .كما يوجد بينها تنسيق وارتباط
وثيق إلحكام الطوق على األردن ...وكلها تصب يف قناة
واحدة ،وهي تفريغ األردن من حمتواه السياسي ،وذلك إبنزال
الشلل يف كل قطاعاته االقتصادية وفتحه على مصراعيه ليصبح
هنب ا للناهبني ،ومطمع ا للطامعني.
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حـرية التجـارة
إن معىن حرية التجارة  -بلغة مراكز الرأمسالية املتقدمة
وخاصة األمريكية  -هي :متكني تلك املراكز من النفاذ إىل
أسواق العامل وفتحها عنوة ،ومحاية األسواق اليت تسيطر عليها
االحتكارات بغض النظر عن فتح أسواق تلك املراكز أمام سلع
البلدان النامية .وقد م ّكنت جولة أورغواي تلك املراكز من النفاذ
إىل االستثمارات العاملية عرب إزالة احلواجز اجلمركية وحقوق
امللكية الفكرية.
ومع أن الدول املتقدمة صناعي ا تقوم مبطالبة الدول النامية
بفتح أسواقها أمام الصادرات األجنبية ،إال أهنا ال تطبق عليها
سياسة املعاملة ابملثل .فهي تطبق سياسة احلماية ملنتجاهتا
الوطنية بتقدمي الدعم الالزم لسلعها ،ومثاله :االحتاد األورويب
ودعمه ملنتجاته الزراعية ،واإلجراءات األخرية اليت اختذهتا أمريكا
حلماية صناعة الفوالذ وإنتاجه برفع نسبة اجلمارك على
املستوردات الفوالذية إىل .%30
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تقوم الدول املتقدمة بذلك من منطلق امتالكها ملصادر
القرار السياسي .أما الدول النامية ومنها األردن فإهنا تسري على
سياسة التبعية ،كما أهنا ال متلك إمكانيات التحدي اإلنتاجي
والصناعي خلوض أسواق الدول املتقدمة ومنافسة إنتاجها
وخدماهتا املتطورة.
فهذه اتفاقية حقوق امللكية الفكرية اليت نصت عليها
نصت عليها اتفاقية التجارة احلرة
منظمة التجارة العاملية ،كما ّ
بني األردن وأمريكا ،إمنا جاءت لصاحل الدول املتقدمة ،ألهنا
صاحبة الرباءة واالخرتاعات .فمثال كانت الدول النامية هامشية
يف مناقشة موضوع امللكية الفكرية يف املؤمتر الذي عقدته منظمة
التجارة الدولية يف الدوحة يف شهر 2001/11م؛ حيث تركز
اخلالف على صناعة األدوية والوسائل الصحية العتبارات
إنسانية (كما يقولون) .وقد انلت اهلند والربازيل نص ا يتيح هلما
إنتاج أدوية رخيصة خارج براءات االخرتاع من أجل مكافحة
األمراض املستعصية يف بلديهما كاإليدز وغريه .وال تزال
املطالبات إبعـادة النظر يف بنود امللكية الفكرية فيما يتعلق
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بصناعة األدوية وما يتبعها من أدوات صحية تتواىل.
إن من نتائج العوملة إلغاء دور الدولة يف التدخل يف الشؤون
االقتصادية ،واستبدال ذلك بسياسة تنموية تُعطي األولوية
آلليات السوق ،وتقليص التدخالت احلكومية ،واإلزالة السريعة
لنظم الرقابة املركزية .ولذلك أقدم األردن على ِّ
سن قوانني
وتشريعات جديدة من شأهنا تسهيل الطريق أمام االستثمارات
اخلارجية وفتح ابب قوانني اخلصخصة للمشاريع احلكومية
والعامة ،وحتويلها إىل ملكيات فردية خاصة ،يربز فيها دور
الشريك اإلسرتاتيجي  -وغالبا ما يكون أجنبيا  ،-ودور
االحتكارات العاملية الكربى اليت تكتسح أسواق األردن وغري
األردن من الدول النامية .ويظهر هذا يف العديد من املؤسسات
واملشاريع ذات امللكية العامة اليت مت حتويلها إىل مشاريع فردية
وخاصة كمصانع اإلمسنت والبواتس ،ومؤسسة االتصاالت،
وامللكية األردنية ،وغريها الكثري ،ومنطقة التجارة اخلاصة يف
العقبة واملدن الصناعية املؤهلة.
إن االحتكارات الرأمسالية الكربى ضاقت هبا حدودها
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الوطنية ،فانطلقت إىل مجيع أحناء العامل .وإال فكيف يكون
لشركة ماكدوانلدز األمريكية ( )29ألف فرع يف العامل ،وملطاعم
برجر كنج ( )1120مطعما يف أورواب وإفريقيا والشرق األوسط،
منها ( )73مطعم ا يف منطقة اخلليج ،وهي بصدد إنشاء
( )300مطعم جديد يف هذه املناطق .وشركة الضيافة العاملية
الرائدة متتلك وتدير وتشرف على امتياز أكثر من ()3260
فندق ا ،وأكثر من ( )514ألف غرفة ضيوف يف حنو ()100
دولة.
بعد ميالد منظمة التجارة العاملية وانضمام أكثر من
( )140دولة إليها ،منها األردن ،أصبحت أمريكا متسك بثالثي
صنع القرار فيما يتعلق إبدارة االقتصاد العاملي ،وهي :البنك
الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية .وبذلك
انتقل الكثري من مقومات السيادة الوطنية من سلطة الدولة إىل
سلطة القرار (العوملي) .إذ جيب أن ختضع قواعد السلوك
التجاري ،وكافة التشريعات الداخلية للدولة للتشريعات الصادرة
عن منظمة التجارة العاملية ،فيجب تغيري كل التشريعات
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املخالفة لسلطة القرار (العوملي) أو جعلها تنسجم معها.
فقد أصبحت االتفاقات التجارية متعددة األطراف تستند
إىل إطار مؤسس عاملي أكثر فعالية من ذي قبل .حيث ستقوم
منظمة التجارة العاملية ابإلشراف على تنفيذ االتفاقيات التجارية
الدولية ،وتنظيم املفاوضات التجارية متعددة األطراف ،وتشغيل
لفض املنازعات وحس ِم اخلالفات حول قضاي
آلية أقوى وأسرع ِّ
التجارة بني الدول األعضاء .ال سيما وأن هناك حمكمة دولية
اتبعة ملنظمة التجارة العاملية تنظر يف قضاي اخلالف .وكثريا ما
نظرت يف قضاي جتارية بني أمريكا واالحتاد األورويب.
وبتعبري آخر ،ستشرف املنظمة على تسيري االقتصاد العاملي
القائم على العوملة االقتصادية ،حيث ستنفرد مبسؤولية إدارة
ومراقبة وتصحيح أداء العالقات التجارية الدولية على أساس
البنود اليت تُقر يف االتفاقيات ،وستكون هذه االتفاقيات خاضعة
مليزان القوى يف العالقات الدولية.
وقد كان املؤمتر الوزاري الرابع للمنظمة والذي انعقد يف
الدوحة يف تشرين الثاين سنة 2001م حبضور ( )142دولة
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حلبة صراع بني مراكز الرأمسالية العاملية من أجل احملافظة على
مصاحلها التجارية واقتسام األسواق بعيدا عما له عالقة مببادئ
حرية التجارة .كما أن الدول املتقدمة متارس أشكاالا جديدة من
احلماية يف وجه صادرات (اجلنوب) ،وتستخدم املعايري الصحية،
ومعايري العمل األساسية ،ومعايري حقوق اإلنسان ،ومعايري
السالمة ،واملعايري الفنية ،ملقاومة الصادرات اآلتية من اجلنوب
(ويعنون هبا الدول النامية) .كما أن الدول املتقدمة تستخدم
إجر ِ
اءات مكافحة اإلغراق ملنع وصول سلع دول اجلنوب إىل
أسواقها.
ّأما األردن ،كدولة انمية ،وملعاجلة هذا اإلغراق ،فقد قام
بتخفيض الرسوم اجلمركية على ( )564مدخل إنتاج للصناعة
احمللية بنسب ترتاوح بني  %2إىل  .%25وقال وزير املالية
ميشيل مارتو لوكالـة األنباء األردنية( :إن هذا التخفيض أييت
تنفيذا للرغبة امللكية ابستكمال تنفيذ الربانمج الشمويل إلعفاء
مدخالت اإلنتاج من الرسوم اجلمركية واستمرارا لسياسة احلكومة
يف دعم القطاع الصناعي احمللي).
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وخفضت احلكومة أيضا الرسم املوحد على ( )289بند
تعريفة مجركية من نسبة  %10إىل  ،%5وعلى ( )196بندا
من نسبة  %8إىل  ،%5وعلى ( )52بندا من نسبة  %7إىل
 ،%5وعلى ( )10بنود من نسبة  %20إىل  ،%5و()17
بندا من نسبة  %30إىل .%5
وبدأت احلكومة تنفيذ الربانمج الشمويل إلعفاء مدخالت
اإلنتاج يف متوز  1999بشكل تدرجيي هبدف الوصول إىل إعفاء
مجيع مدخالت إنتاج الصناعية الوطنية.
وقال مارتو( :إنه نتيجة هلذا الربانمج مت إعفاء  %24من
( )2214مدخالا إنتاجيا بشكل كامل من الرسوم اجلمركية
كانت ختضع لنسبة رسم مجركي بواقع  %20و .%30كما
خفض الرسم اجلمركي إىل  %10أو أقل على  %71من هذه
املدخالت ...وأشار إىل أن بعض املدخالت احملددة ابلربانمج
الشمويل مل يتم إعفاؤها لوجود مثيل هلا يف الصناعة احمللية ولكون
بعضها ذا استخدام عام .وأوضح وزير املالية أن ختفيض الرسوم
اجلمركية على مدخالت اإلنتاج أييت إدراكا من احلكومة
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للصعوابت اليت تواجهها الصناعات الوطنية واملتمثلة يف ارتفاع
تكاليف بعض مدخالت اإلنتاج ،وسعي ا لرفع كفاءة املنتجات
احمللية ،وزيدة قدرهتا على املنافسة يف السوقني احمللي واخلارجي.
وأكد أن احلكومة ستستمر بسياسة اإلعفاء وختفيض الرسوم
اجلمركية على مدخالت اإلنتاج متشيا مع الرغبة امللكية ولدعم
القطاع الصناعي احمللي).
وال ننسى أن ارتباط األردن مبنظمة التجارة العاملية وتوقيعها
التفاقية التجارة احلرة مع أمريكا قد فتحا الباب على مصراعيه
للسلع األجنبية برسوم ومجارك رمزية أو إعفاء كامل.
فهل ختفيض الرسوم اجلمركية على مدخالت إنتاج الصناعة
احمللية ،أو إعفاؤها من الرسوم ،يؤهل الصناعات احمللية ملنافسة
الصناعات األجنبية املعفاة من الرسوم والضرائب؟!
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العامة واخلاصة
مناطق التجارة احلرة ّ
قامت احلكومات يف األردن خبطوات متسارعة لتحويل
العقبة إىل منطقة اقتصادية خاصة ،لوضعها على اخلريطة
االستثمارية يف العامل مث تزيني صورهتا أمام الراغبني بتشغيل أمواهلم
واستثمارها يف مناطق ال زالت بكرا.
يقول رئيس منظمة العقبة اخلاصة (عقل بلتاجي):
(لقد مت االنتهاء من التشريعات واألنظمة اخلاصة ابلعقبة،
وكذلك حوسبة أنظمة االستثمار ،وإجناز العديد من مذكرات
التفاهم مع عدد من الوزارات واملديريت يف اململكة ،لتسهيل
مهام وأعمال املنطقة اخلاصة).
وقال بلتاجي( :إنه من املتوقع استقطاب ( )6مليارات
دوالر من االستثمارات خالل العقدين القادمني ،وخلق ما
يقارب ( )70000فرصة عمل .وقد مت فعليا تسجيل ()750
مؤسسة وشركة يف املنطقة االقتصادية منذ اتريخ إعالهنا وحىت
اآلن ،حبيث تسـتثمر ( )%39منها يف املنطقة ألول مرة .بينما
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كانت ( )%61منها تعمل قبل بدء أعمال املنطقة ،وسجلت
هبدف التمتع ابملزاي اليت مينحها قانون املنطقة ،ورغبةا منها يف
توزيع أنشطتها واستثماراهتا.
تتوزع أنشطة املؤسسات املسجلة ابلشكل التايل:
( )%80قطاع جتاري )%16( ،قطاع خدمي وسياحي،
و( )%4قطاع صناعي .علما أبن ( )%11من املؤسسات هلا
مشاركة كلية أو جزئية برأمسال أو شريك أجنيب ،وأن ()%14
من املؤسسات املسجلة هي مؤسسات منطقة خاصة...
ئيس سلطة املنطقة االقتصادية اخلاصة :أن خطط
وبـني ر ُ
االستثمار وتطوير املنطقة تسري وفق ثالثة حماور :أوهلا :اختيار
شريك اسرتاتيجي ( ِّ
مطور) قد يكون ائتالفا لعدد من الشركات
يساعد يف عملية التطوير يف املنطقة ،وخلق الكتلة احلرجة يف
املشاريع الكربى .واحملور الثاين :هو استحداث شركة تطوير
للعقبة تسمح بعملية جتنيد رأس املال يف املنطقة  -وسيأيت
احلديث عنها عند احلديث عن شركة (بكتل)  .-واحملور
الثالث :هو وضع شروط مرجعية للمشاريع وطرحها للعطاءات.
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وأكد على أن هذه احملاور تسري بشكل متواز ،ويف حالة تعطل
أو أتخر سري هذه احملاور ،سيتابع احملور األخري سريه من أجل
تقدم املنطقة وتطويرها.
واجلدير ابلذكر أن العديد من املشاريع االستثمارية الكربى
قد بدأت بتنفيذ أعماهلا فعليا يف املنطقة اخلاصة مثل:
 )1مشروع تطوير قرية سياحية ومنتجع متكامل ابستثمار
كلي يصل إىل ( )450مليون دوالر خالل فرتة سبع سنوات.
املرحلة األوىل :يصل استثمارها إىل ( )200مليون دوالر،
وتضم ( )1500غرفة فندقية ،ومرسى عاملي ا و( )140شقة
و( )105حمالت جتارية و( )17مطعم ا .وسيبدأ البناء يف هناية
العام احلايل  2002حبيث تكون املرحلة األوىل جاهزة هناية عام
 .2003وضمن املرحلة الثانية أي بداية العام 2004م :ستتم
إضافة ( )500غرفة فندقية ،ومتنزه مائي ،ومالعب جولف،
ومرافق قرى سكنية متكاملة ،إضافة إىل خصخصة مراكز
الغوص ،حبيث سيقوم ِّ
املطور املشغِّل للمركز ابستثمار ()2
مليون دوالر إلقامة مركز غوص عاملي مع فندق متخصص يضم
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( )54غرفة .وحتدثت الصحف عن نية احلكومة ابلسماح يف
إنشاء (كازينو) للقمار.
 )2مشروع (كمريا) لألمسدة :وهو مشروع أردين  -فنلندي
ابستثمار ( )1.6مليون دوالر .بدأ إنشاء املشروع يف آذار
سنة ،2000وسيبدأ اإلنتاج خالل ( )16شهرا.
 )3مركز العقبة بالزا للتسويق والرتفيه ابستثمار ( )7ماليني
دوالر ،مع فندق حيوي ( )50غرفـة ،وذلك ضمن املرحلة
الثانية.
 )4فندق العقبة الدويل :وهو فندق فئة ( )5جنوم ،ويتوقع
أن يكون إنرتكونتننتال ،وهو فندق تقوم بتطويره مؤسسة الضمان
االجتماعي ،وحيتوي على ( )450غرفة ابستثمار ( )35مليون
دوالر .ويتوقع إجناز املشروع خالل سنة  .2003هذا ابإلضافة
إىل مركز جتاري مبساحة ( )365ألف مرت مربع ابستثمار ()14
مليون دوالر.
 )5مدينة العقبة الصناعية مبساحة ( )2000دومن :ويتم
متويل البنية التحتية املساندة وجزء من البنية التحتية من قبل
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الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل مببلغ ( )15مليون دوالر.
وسيصل استثمار املرحلة األوىل ( )500دومن بكلفة ( )3ماليني
دوالر .وستفتح املدينة أبواهبا يف هناية صيف عام 2002م
لالستثمارات الصناعية اخلفيفة واليت يتوقع أن تستقطب ضمن
املرحلة األوىل استثمارات صناعية تزيد عن ( )60مليون دوالر،
وفندق ( )5جنوم (ماريوت) على الشاطئ الشمايل حيوي
( )300غرفة و( )16شاليها ،ومركز مؤمترات ،ومنتجعا صحيا
ابستثمار ( )50مليون دوالر .ويتوقع أن ينجز املشروع يف هناية
سنة 2004م.
وقد قامت السلطة بتنفيذ عدد من املشاريع اليت تساهم يف
جذب االستثمار ودعمه ،مثل بناء طرق جديدة وتوسعة مدخل
املدينة بكلفة ( )14مليون دوالر ،وحتويل ميناء احلاويت بكلفة
( )3مليون دوالر ،والطريق املوازي للساحل اجلنويب بكلفة
( )35مليون دوالر بتمويل من الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل،
إضافة إىل توسعة حمطة معاجلة املياه العادمة ،وتوسعة الشبكة
بكلفة تقديرية ( )35مليون دوالر بتمويل من الوكالة األمريكية
لإلمناء الدويل ،إضافة إلعداد عدد من املواقع واألراضي كمناطق
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ختزينية واستثمارية .وتسري العقبة خبطا اثبتة حنو االستثمار
العاملي ،واستقطاب هذا االستثمار ليكون دعامة جديدة ورئيسة
من دعائم االقتصاد الوطين.
وتكون املنطقة احلرة إما عامة مثل املوجودة يف منطقة
الضليل ،أو خاصة كاملوجودة يف العقبة وبور سعيد ،وهذه تتمتع
بشخصية اعتبارية وهلا هيئة تشرف على إدارة مجيع العمليات
واملشروعات املقامة فيها.
ورغبة يف إغراء رأس املال األجنيب على االستثمار يف
املنطقة احلرة ،توضع قوانني تتضمن إعفاء رأس املال األجنيب
املستثمر يف املنطقة احل ّـرة ،وإعـفاء العمليات اليت تتم يف املنطقة،
من الرقابة على النقد .ويف امليناء احلرة تسود حرية التصدير
واالسترياد.
وال ننسى أن عيوب هذا النظام كامنة يف قيام صناعات
تتمتع مبيزة اخنفاض نفقات اإلنتاج عن مثيلتها يف حالة
الصناعات الوطنية .ومن مث فإهنا ستنافس األخرية يف األسواق
اخلارجية من انحية األسعار .وفضال عن ذلك فإن تراكم بعض
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السلع واملنتجات يف املنطقة يهدد األسعار إذا مالت إىل
االرتفاع.
ومبا أن هذه املناطق احلرة مت تقنني تعامل السكان احملليني
فيها ،فإن عمليات التهريب منها ستتفاقم وتكثر فيها املشاكل
واملالحقات والعقوابت .كما أن السلع املهربة وهي كثرية
ستنافس السـلع املعروضة يف األسواق العادية ،فتؤدي إىل
كسادها .وابلتايل فإن املستفيد من هذه املناطق اخلاصة هو
املستثمر األجنيب فقط .كما أن احلكومة اليت رفعت الرقابة
وأزالت اجلمارك عن هذه العمليات التجارية سوف لن تستفيد
منها شيئا .فضرر هذه املناطق ومشاكلها واضحة وملموسة،
وفائدهتا معدومة .ومثاالا على ذلك فإن منطقة بور سعيد
اخلاصة قد تسببت يف مشاكل كبرية واضطراابت إىل ح ّد
أصبحت احلكومة املصرية تفكر إبلغائها.
فالتشريعات اليت تتعلق بتطوير منطقة العقبة اخلاصة كثرية،
وهي يف معظمها وضعت لصاحل املستثمر األجنيب (االسرتاتيجي
ِّ
املطور) ألن األموال املتحركة يف األردن حمدودة وال تشكل إال
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نسبة قليلة ،فستظل تراوح مكاهنا ،ويف إطارها فقط.
كما أن مشاريع التنمية اليت تنصب البحوث عليها هي ما
ميكن أن يـكون له جمال يف السوق اخلارجي (التصدير) ،ويبقى
املستهلك والسلع االستهالكية احمللية ال تدخل يف حساابت
املشرعني االقتصاديني ،ما جيعل حتسني الدخل مقصورا على
املستثمرين الكبار ،وال سيما األجانب منهم .مع أن عمل النظام
جيب أن يكون منصب ا على رعاية مصاحل الرعية مجيعها لتوفري
حاجاهتا األساسية بسهولة ويسر ،على أن تشمل هذه الـرعاية
كل أفراد الرعية فردا فردا .وال يعتمد على األرقام النسبية يف
ذلك .فكما أن الدولة تالحق الناس ليحصلوا على بطاقات
اهلوية الشخصية مثالا ،جيب عليها رعاية أحواهلم أسراة أسراة،
وأتمني ما يلزمها من حاجات .مث بعد ذلك يُلتفت إىل
ـقدها
وتف ُ
ُ
االهتمام ابلفائض الذي يصلح لدخول األسواق اخلارجية
للتجارة.
إن هذه الرؤية غري متوفرة لدى القائمني على األمور،
وسوف نرى عوائق متعددة تقف حائالا دون حتقيق ما يعلنون
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عنه من خطط ومشاريع.
فبلد كاألردن يعتمد على املساعدات اخلارجية يف كل
شأن من شؤونه احلياتية ،ال يفكر وال ميكن من التفكري يف
االندفاع الذايت واالكتفاء الذايت .كما أن هناك قيودا تكبله
فتمنعه من احلركة ،فيغرق يف الديون ويف جدولة الديون ،فتكون
التبعية هي السمة الظاهرة عليه .وال غرو إن رأينا بعثة صندوق
النقد الدويل أتيت سنويا لتضع للدولة برانجم ا للتصحيح
االقتصادي ،مث تعود لرتى هل مت التقيد هبذا الربانمج ومت تنفيذه.
كما أن هناك مندوبني دائمني ميثلون الصندوق والبنك الدوليني
ملتابعة سري اإلجنازات االقتصادية يف األردن.
فاملصلحة املتحققة من محلة التنمية االقتصادية وبرانمج
التصحيح االقتصادي إمنا هي للمستثمر األجنيب (الشريك
ومؤمنة ومعفاة من الضرائب
االسرتاتيجي) ،فأمواله مضمونة ُ
واجلمارك ،تدخل بال عوائق وخترج أبرابحها بكامل التسهيالت،
ألي مراقبة حكومية من قبل األردن .بينما
دون أن ختضع ِّ
احلكومة األردنية نفسها أقامت أجهزة وعينت موظفني ملراقبة
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ومالحقة رعايها من التجار واملستثمرين ودافعي الضرائب.
تقول وزارة املالية األردنية( :إن  %44من صايف عوائد
التخاصية من شركات اإلمسنت واالتصاالت وامللكية األردنية
وشركة األسواق احلرة أنفقت يف مشروعات تنموية وشراء ومبادلة
ديون األردن لفرنسا وبريطانيا وتسديد قروض امللكية األردنية
جتاه البنوك احمللية .وقد بلغ إمجايل عوائد ختاصيات الشركات
األربع املذكورة ( )570.5مليون دينار .وتقول األرقام الرمسية إن
شراء ومبادلة الديون الفرنسية والربيطانية على األردن وتسديد
قروض امللكية األردنية جتاه البنوك احمللية حصد أكثر من نصف
املبالغ املنفقة من عوائد التخاصية (ما نسبته .)%55
وإحلاق ا ملوضوع منطقة العقبة اخلاصة نقول :قام السفري
األمريكي (إدوارد غنيم) بتاريخ 2002/1/25م بزيرة لسلطة
العقبة االقتصادية اخلاصة ،التقى خالهلا رئيس هيئة مفوضية
العقبة (عقل بلتاجي) .واستمع إىل شرح مطول عن أعمال
املنطقة ،وعرب عن إعجابه ابلتطور الذي شهدته املنطقة اخلاصة.
وأكد السفري على استمرار الدعم األمريكي لألردن يف
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خمتلف القطاعات ،ومساندته ملشروع العقبة اخلاصة .وأن بالده
تويل هذا املشروع اهتمام ا كبريا ملا يعنيه لالقتصاد األردين ،وما
يضم من ميزات جاذبة ملستثمرين أمريكيني ،مشريا إىل أمهية
دخول األردن ضمن اتفاقية التجارة احلرة مع الواليت املتحدة
وأورواب ،وكون هذه االتفاقيات تفتح اجملال لدخول االستثمارات
للعقبة ،ومشريا إىل مسامهة الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل يف
دعم سلطة العقبة اخلاصة.
ويذكر أن هناك ( )4شركات أمريكية برأمسال أجنيب
ابلكامل استثمرت يف املنطقة و( )4شركات أخرى ابستثمار
مشرتك أمريكي  -أردين ،إضافة ملسامهة وكالة اإلمناء الدويل
األمريكية مببلغ ( )17مليون دوالر ملؤسسة املدن الصناعية
األردنية و( )5ماليني دوالر هي قيمة االتفاقية اليت وقعتها
املؤسسة مع شركة الكهرابء الوطنية لتزويد املدينة الصناعية يف
العقبة ابلطاقة الكهرابئية ،إضافةا إىل تقدمي منحة من تلك
الوكالة بقيمة ( )25مليون دوالر لتوسعة حمطة التنقية يف العقبة
مبقدار ( )24ألف م 3سيتم استخدام ( )12ألف م 3بنظام
املعاجلة الطبيعي لتكون صاحلة لزراعة النخيل.
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شركة تطوير العقبة
أعلن انئب رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
املـهندس (حممد بلقر) أن السلطة اختارت شركة (بكتل) العاملية
إلنشاء شركة حتت مسمى (شركة تطوير العقبة) .ومبوجب
االتفاق ستتوىل شركة برانمج التحول االقتصادي واالجتماعي
الذي تتبناه احلكومة حالي ا .ويعهد إىل شركة تطوير العقبة
اجتذاب االستثمارات على املستوى العاملي ،وتنفيذ املشاريع اليت
تكون ذات مردود اقتصادي مناسب للمستثمرين ،فيما تتأكد
السلطة من اإلجراءات ،وأن ما مت استثماره من عقارات
وموجودات وطنية قد استعمل على أفضل وجه ومبا ميكن من
تعميم الفائدة على اجملتمع.
ومن املتوقع أن تُؤسس شركة تطوير العقبة بدايةا برأمسال
تشارك فيه األذرع االستثمارية احلكومية ،ويف مراحل الحقة
وبشكل تدرجيي سيتم فتح هذه الشركة لالكتتاب العام
وللشركات االستثمارية العاملية .وينتظر أن تباشر الشركة (بكتل)
فور توقيع االتفاقية نشاطاهتا يف جماالت بلورة أفكار املشاريع
ذات األولوية وتسويقها وطرح عدد منها ملستثمرين ابلتنسيق مع
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السلطة ،وحماولة استخراج العروض من شركات االستثمار
والتمويل العاملية.
وهذا يعين انتقال منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة إىل
شركة بكتل األمريكية حتت اسم (شركة تطوير العقبة) ،وتصبح
حتت هيمنة وإدارة وتنفيذ هذه الشركة .وبذلك مل يبق ملا يُسمى
(مفوضية سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة) إال أن تكون
حارسا هلذه الشركة (شركة تطوير العقبة) وتقدم هلا التسهيالت
ِّ
بسن القوانني الالزمة ووضع اإلجراءات اإلدارية اليت تطلبها
الشركة اجلديدة .فتصبح هذه الشركة األمريكية هي صاحبة
الشأن يف كل ما يتعلق هبذه املنطقة اخلاصة وهي مبثابة الصمام
إلدخال ما تريده من الشركات واالستثمارات يف حقل العمل مع
هذه املنطقة اخلاصة.
ونذكر مع السياق أن شركة (أوجيه السعودية) قد وقعت
مذكرة تفـاهم مع (مؤسسة استثمار املوارد الوطنية وتنميتها)
لتطوير منطقة العبديل وسط عمان ،والذي يشتمل على إنشاء
جامعة أمريكية وقصر للمؤمترات ومراكز جتارية وترفيهية ،ومدينة
لإلنرتنت .وقد أعرب امللك عبد هللا الثاين عن دعمه الكامل
للمشروع ،وأشار إىل ضرورة استقطاب املستثمر النوعي
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للمشروع ال سيما إنشاء شراكة مناسبة وفعلية مع جامعة
أمريكية متميزة ،والرتكيز على التخصصات اليت يطلبها سوق
العمل يف األردن واملنطقة.
كما قدم ممثلو الشركة إجيازا حول تصوراهتم لتطوير موقع
خاص يف العقبة إلقامة فروع للجامعة األمريكية يكون امتدادا هلا
يف عمان ،واليت ستقام بعض كلياهتا يف العبديل .وكانت املرحلة
األوىل ألعمال إخالء املباين الواقعة ضمن مشروع تطوير منطقة
العبديل قد بدأت يف منتصف شهر شباط 2002م .فيما بدأت
أعمال اهلدم واإلزالة يف منتصف شهر آذار وتضمنت هدم
( )52مبىن على مساحة ( )230دومن ا .وكذلك بدأ تنفيذ
املرحلة الثانية من أعمال اهلدم اعتبارا من اتريخ 2002/6/4م.

ويف آخر تصريح لرئيس مفوضية العقبة االقتصادية اخلاصة
عقل بلتاجي بتاريخ 2002/6/17م( :إن عدد الشركات
املسجلة يف املنطقة اخلاصة قد بلغ ( )879شركة برؤوس أموال
بلغت ( )1.72مليار دينار .وإن الشركات املسجلة برأس مال
أجنيب بلغ ( )432مليون دينار).
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مشاريع اخلصخصة
إن التخاصية تعين نقل ملكية مؤسسات متعددة من ملكية
الدولة  -ومعظمها ملكية عامة  -إىل ملكية فردية خاصة
كأفراد وشركات .وهذا يعين أن مدخالت ميزانية الدولة
ستنخفض إىل ح ّد كبري .فواقع اخلصخصة هو ختفيض
ملدخالت الدولة ،ونقل هذه املدخالت إىل مستثمرين معظمهم
من األجانب.
يقول رئيس اهليئة التنفيذية للتخاصية (عادل القضاة) :إن
من بني املشروعات املرشحة للتخاصية يف اململكة بعض
نشاطات املوانئ وتشمل ميناء احلاويت ،وعمليات امليناء
كاملناولة والتحميل والتخزين ،وامليناء الصناعي .وأنه جيري حاليا
تقييم أسهم ( )6شركات من قِبل اللجنة متهيدا لبيع حصص
احلكومة فيها أو جزء من هذه احلصص التابعة حملفظة املؤسسة
األردنية لالستثمار .وهذه الشركات هي فنادق املطارات (فندق
عالية) ،وشركة أتجري وصيانة اآلليات واملعدات ،وشركةُ اخلطوط
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البحرية الوطنية ،والشركةُ العامة للتعدين ،وشركةُ الصيانة العامة،
والشركةُ األردنية للنقل السياحي (جت).
كما أنه قد مت بيع أسهم احلكومة يف ( )44شركة تساهم
فيها وبنسب ترتاوح ما بني أقل من  %5إىل ما نسبته %100
من كامل األسـهم .حيث بلغت عوائدها حوايل ( )137مليون
دوالر أمريكي.
وقد ورد يف تقرير للبنك املركزي نشرته جريدة الدستور
بتاريخ 2002/5/22م( :إن  %44من عوائد اخلصخصة
أنفقتها األردن على متويل مشروعات إسكانية وتنموية وبنية
حتتية ومبادلة الدين احلكومي اخلارجي.
وأظهر تقرير البنك السنوي أن عوائد التخاصيّة لشركات
االتصاالت ،واإلمسنت ،وامللكية األردنية ،واألسواق احلرة قد
بلغت حىت هناية العام  )570.6( 2001مليـون دينار تعادل
( )805مليون دوالر أمريكي .وقد أنفق منها ( )249مليون
دينار لتمويل مشروعات اإلسكان العسكري واملدين ،وتطوير
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جامعة احلسني يف معان ،ومبادلة الدين اخلارجي ،ومتويل بعض
املشروعات التنموية واألخرى اخلاصة ابلبنية التحتية.
واستعرض التقرير عمليات اخلصخصة املنجزة اليت متت منذ
بدأ األردن هذه العملية عام 1998م ،واليت كانت أوالها بيع
 %33من أسهم شركة مصـانع اإلمسنت لشـركة (ال فارج)
الفرنسية مببلغ ( )102مليون دوالر ،و %1من الشركة
ملوظفيها ،واشرتت مؤسسة الضمان االجتماعي مؤخرا ()8.6
مليون سهم من أسهم الشركة .مث تلتها خصخصة مؤسسة النقل
العام يف السنة ذاهتا بعقد اتفاقيات مع ثالثة مستثمرين حمليني
من القطاع اخلاص لتشغيل أربع وحدات من خطوط النقل
عمان ملدة عشر سنوات.
ضمن حدود أمانة ّ
أما منتجع محامات ماعني فتمت عملية خصخصته يف
عام 1999م بعقد اتفاقية أتجري واستثمار ملدة ( )30عام ا مع
ائتالف (أكور الفرنسي) ومستثمر حملي .ويف العام ذاته متت
خصخصة سلطة املياه من خالل عقد إدارة ملياه وجماري عمان
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مع شركة فرنسية .وبدأت خصخصة شركة االتصاالت عام
2000م حيث مت بيع  %40من أسهم الشركة الئتالف
(تيليكوم) الفرنسية والبنك العريب مببلغ ( )5.8ماليني دوالر ،مث
بيع  %8من أسهم الشركة ملؤسسة الضمان االجتماعي ،وبيع
 %1من األسهم لصندوق ادخار موظفي الشركة .ومت بيع شركة
احلرة لشركة (ال ّديسا) اإلسبانية مببلغ ( )60.1مليون
األسواق ّ
دوالر.
ويف عام 2001م مت بـْي ُع  %80من أسهم شركة مركز
متوين الطائرات لشركة (ألفا) الربيطانية بـ( )20مليون دوالر.
ِ
كامل أسهم الشركة األردنية لتدريب الطريان
بيع
كما مت ُ
والطريان التشبيهي لشركة (بوينغ) العاملية مببلغ ( )18مليون
أسهم امللكية األردنية يف شركة (سيتا)
بيعت
دوالر .وكذلك ْ
ُ
لالتصاالت اخلاصة بشركات الطريان مببلغ ( )7.5مليون دوالر.
وأشار التقرير إىل أنه خالل فرتة 2001 - 1998م بيعت
أسهم احلكومة يف ( )44شركة من خالل حمفظة املؤسسة
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األردنية لالستثمار وبنسب تراوحت بني  %5إىل  %100من
األسهم وبقيمة إمجالية بلغت حوايل ( )137مليون دوالر.
وأفاد التقرير أن عددا من املشروعات هي على الئحة
اخلصخصة ،بعضها يف بدايته والبعض اآلخر على وشك
االنتهاء .وهي :شركة الطريان النشاط الرئيسي للملكية ،وقطاع
الكهرابء ،والربيد ،ومشروعات وزارة التموين سابقا واليت تشمل
املطحنة والصوامع واملستودعات العادية واملربدة ،وشركات
البواتس العربية ،ومناجم الفوسفات األردنية ،وخطوط نقل الغاز
األردنية ،وسلطة الطريان املدين ،ومستودعات إدارة اجلمارك).
انتهى تقرير البنك املركزي األردين ...فماذا بقي ألهل
األردن من ثروات؟!
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املدن الصناعية املؤهلة
يوجد يف األردن ثالث مدن صناعية هي:
 .1مدينة عبد هللا الثاين يف سحاب.
 .2مدينة احلسن الصناعية يف الرمثا.
 .3مدينة احلسني بن عبد هللا الثاين يف الكرك.
وجمموع الشركات يف هذه املدن الصناعية الثالث ()462
شركة ،وحجم االستثمار فيها ( )1160مليون دينار سنة
2001م.
أما حجم املبيعات يف االستثمارات القائمة يف هذه املدن
فهو ( )623مليون دينار .وحجم الصادرات منها إىل اخلارج
( )379مليون دينار .وقد شكلت صادرات قطاع النسيج ما
نسبته ( )%87من الصادرات عموما.
أما عدد الشركات يف مدينة عبد هللا بن احلسني الصناعية
فهو ( )385شركة ،وحجم استثمارها ( )919مليون دينار.
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وتضم املدينة عددا من الشركات العربية واألردنية يصل ()111
شركة .بينما يبلغ عدد الشركات يف مدينة احلسن الصناعية
( )74شركة حبجم استثمار هو ( )201مليون دينار ،منها
( )42شركة أمواهلا حملية ،و( )32شركة رؤوس أمواهلا عربية
وأجنبية.
يقول مدير عام مؤسسة املدن الصناعية (عامر اجملايل):
(إن أهم إجنازات املؤسسة عام 2001م متثلت يف توقيع
اتفاقية إنشاء مدينة العقبة الصناعية مبنحة من الوكالة األمريكية
لإلمناء الدويل مقدارها ( )22مليون دوالر أمريكي .وقامت
مؤسسة املدن الصناعية هذه ابلتعاون مع برانمج (أمري) التابع
للوكالة األمريكية املذكورة بعمل ما يسمى املوقع اإللكرتوين
ملواكبة التطورات التكنولوجية يف حقل املعلومات.
عندما مت االتفاق مع أمريكا على إدخال منتجات املدن
الصناعية املؤهلة إىل السوق األمريكية معفاة من الرسوم واجلمارك
كان هناك شرط أساسي أن يكون يف هذه الصادرات نسبة من
رأس املال (اإلسرائيلي) ال تقل عن  ،%5ومن املعروف أن
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(ابملاخ زئيفي)  -جنل رحبعام زئيفي وزير السياحة الذي اغتاله
أعضاء يف اجلبهة الشعبية  -وكان مدير مصنع النسيج يف املدينة
الصناعية ،قد هرب وترك مصنعه ينهار دون دفع حقوق العمال
البالغة ( )120ألف دينار ،وقد حاول هتريب جزء من آليات
املصنع لكنها صودرت وهي حمملة يف الشاحنات.
فتأهيل هذه املدن الصناعية إمنا جاء لوجود شراكة
(إسرائيلية) ،وإعفاء منتجاهتا عند دخوهلا السوق األمريكية إمنا
جاء نتيجة هلذه الشراكة.
أما ابلنسبة إىل شركة األسواق احلرة يف املطارات األردنية:
فيقول (طالب أزمقنا) مدير عام شركة (الديسا) اإلسبانية:
إن الشركة قامت بشراء األسواق احلرة مببلغ ( )60مليون دوالر،
ومت صرف ( )5ماليني دوالر لعمليات التحسينات يف
الديكورات وصاالت العرض ،وبلغ عدد عمال الشركة األردنيني
( )155عامالا وعاملة.
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ختفيض ضريبة املبيعات على اخلدمات السياحية
أوردت جريدة الدستور األردنية الصادرة يف 2002/2/12م ما يلي:
(ارتفعت مديونية القطاع السياحي إىل ( )190مليون
دوالر .وتقوم البنوك ماحنة القروض ابللجوء إىل القضاء إذا مل
تسدد .وقد حصل تد ّن يف مردودات املدخل السياحي جراء
األحداث اليت حصلت يف فلسطني وضربة  11أيلول 2001م
يف أمريكا .وقد دفعت هذه األزمة بعض املستثمرين يف السياحة
إىل احلصول على قروض من إحدى شركات التأمني األجنبية
بقيمة ( )185مليون دوالر ،بضمان سندات تسجيل ألمالك
وعقارات أردنية .وقد طالب رئيس مجعية وكالء السياحة
والسفر ،بشارة صواحلة ،احلكومة أبن تتدخل لوقف ضغوط
البنوك وإمهال القطاع فرتة كافية لتسديد قروضه املرتاكمة .وتقوم
بعض البنوك إبجراءات حجز على منشآت سياحية أغلبها
فندقية وحتديدا يف مدينة البرتاء .وهناك ( )80مكتب سياحة
وسفر مل يتقدم حىت اآلن بطلب ترخيص نتيجة لألزمة).
ولذلك وافق جملس الوزراء على جتديد العمل ستة أشهر
إضافية ابلقرار رقم ( )4232املتضمن املوافقة على ختفيض
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الضريبة على خدمات اإلقامة واملنامة يف الفنادق والشقق
املفروشة والنزل من  %13إىل  ،%3وكان من املفروض أن
ينتهي العمل هبذا القرار يف هناية حزيران ،فمدد لغاية
2002/12/13م.
إضافةا إىل ذلك متت املوافقة على متديد العمل حىت هناية
الفرتة نفسها ابلقرار رقم ( )4232واملتضمن ختفيض رسوم
الدخول إىل املتاحف واملواقع األثرية يف اململكة لغري األردنيني
بنسبة  %50من الرسم املقرر ،مع اإلبقاء على حصة سلطة
إقليم البرتاء من حصيلة رسوم الدخول إىل موقع آاثر البرتاء
حبيث ال تقل عن ( )%50من حصيلة الرسوم املخفضة أي ما
يعادل نسبة  %25من حصيلة الرسوم األصلية .وجاء متديد
القرار يف إطار اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملساعدة قطاع
السياحة احمللي ،الذي تدهور بسبب األوضاع يف األراضي
الفلسطينية وهجمات احلادي عشر من أيلول يف الواليت
املتحدة األمريكية.
وابلنسبة ملوضوع االستثمار يف السياحة قال رئيس الوزراء
علي أبو الراغب يف لقائه مع الصحفيني يف 2002/9/2م( :إنه
منذ عامي 1994م و1995م دخلنا على السياحة يف العقبة
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والبحر امليت واألغوار ،مؤكدا أن االستثمار الذي متّ يف
السنوات األخرية كبري جدا) ،وأشار إىل (أن الكثري من
املستثمرين حضروا إىل األردن وحققوا مكتسبات كبرية موضح ا
أن بعض االستثمارات حتتاج بعض الوقت لتحصيل عوائد.)...
وقال( :لقد بدأان يف الصناعة السياحية وال بد من استكمال
بنائها).
وعن انتقاد بعض الناس لفعاليات فنية حمددة أُقيمت
لتشجيع السياحة قال رئيس الوزراء أبو الراغب( :أبن هذا األمر
ال جيوز ،فإما أن نكون دولة سياحية أو نغلق الباب ،مشريا إىل
حمدودية إمكاانتنا ومواردان ،وأنه ال بد من استغالل هذه
اإلمكانيات يف الصناعة والسياحة.)...
فرئيس الوزراء يريد من األردنيني أن يفرطوا بدينهم وقِيمهم
وكرامتهم من أجل أن تكون األردن دولة سياحية ،ويطلب أن ال
يعارضوا إقامة املهرجاانت الغنائية الراقصة ،والنوادي الليلية
املاجنة ،اليت من شأهنـا نشر العهـر والفسـاد األخالقي .إنه يعترب
العهـر واجملـون والفسق إمكانيات وموارد ال بد من اسـتغالهلا...
فلتكن الرعاية  -ي دولة الرئيس  -هكذا وإال فال!!
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الشراكة األوروبية املتوسطية مع األردن
يرى األردن أنه بتوقيعه التفاق الشراكة األوروبية املتوسطية
قد استكمل جمموعة االتفاقيات الدولية اليت سعى لالنضمام
إليها ليصبح عضوا فاعالا يف اجملتمع الدويل منسجم ا مع النظام
االقتصادي العاملي اجلديد .فهذا االندماج من األردن ،يف
االقتصاد العاملي من خالل اتفاقية الشراكة األوروبية ومنظمة
التجارة العاملية واتفاقية التجارة احلرة مع الواليت املتحدة
األمريكية ،يتطلب منه تطوير األنظمة والقوانني ،لتنسجم مع
املعايري الدولية من جهة ،وأتهيل الصناعات الوطنية لتصبح
قادرة على املنافسة من جهة أخرى.
وهذا يعين وضع الصناعات األردنية أمام حتد كبري ال قِبل
هلا مبجاراته وال الصمود يف وجه سيله اجلارف .حيث إن اجلزء
األكرب من الصناعات األردنية حيتاج إىل إعادة أتهيل لرفع درجة
منافستها ،يف حني إن الكثري من هذه الصناعات غري قادر على
املنافسة إطالق ا.
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إن مبدأ حرية التجارة يقضي على األردن بدخول السلع
واخلدمات األجنبية إىل البلد معفاة من اجلمارك والرسوم .وهبذا
ستفقد خزينة الدولة حجم ا كبريا من مدخالت امليزانية القائمة
حاليا على عجز ُم ِزمن .فبدل أن تقوم الدولة مبعاجلة هذا العجز
أتيت بعوامل جديدة من شأهنا زيدةُ هذا العجز إىل ح ِّد
استعصائه على العالج.
يقول بعض اخلرباء االقتصاديني إنه سيكون هناك العديد
من املنافع أمهها التوافق مع النظام االقتصادي العاملي اجلديد
وزيدة االستثمارات األجنبية ،ما يؤدي إىل انتعاش يف االقتصاد
واخنفاض يف نسبة البطالة ،لذلك جيب علينا بذل املزيد من
اجلهد الستغالل امليزات اليت توفرها هذه االتفاقيات.
ِ
للرد على هؤالء نقول :إن دخول االستثمارات إىل األردن
و ّ
معفاةا من الضرائب والرسوم ،مث خروجها وأرابحها بضمانة
وأمان ،يعين ضرب السوق األردين ،وإفالس التاجر األردين.
ونتيجة لذلك ،فهناك مئات املشاريع والشركات والصناعات
أعلنت إفالسها وحلت نفسها.
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يقول فيصل انطور مدير مركز املدن لتطوير األعمال( :إن
البنوك األردنية ترفض التعامل مع أصحاب املشاريع املتوسطة
والصغرية إال بضماانت عالية ورهن ،دون التطلع إىل مساعدهتم،
حبجة حزمة القوانني واألنظمة اليت يفرضها البنك املركزي.
ويقول :تؤكد األرقام أن أكثر من ( )180مشروعا فشلت
واهنارت خالل السنوات األربع املاضية بسبب عدم التخطيط هلا
وعدم دعمها .وحني جلأان إىل نقابة املهندسني الستثمار
صندوق التقاعد البالغ رصيده ( )50مليوانا ،صنفوا هذه
املشاريع أبهنا خطرة .كما جلأان إىل مؤسسة الضمان االجتماعي
اليت قالت إن مثل هذه املشاريع ختالف سياساهتا .فإىل من نلجأ
إذن؟).
كما أكدت مصادر مطلعة يف وزارة العمل أن عدد
الشركات اليت تقدمت بطلبات إعادة هيكلة عماهلا ،والشركات
اليت قامت بتصفية أعماهلا وأغلقت أبواهبا خالل عام 2001م
قد بلغت ( )320شركة ومؤسسة .وأوضحت تلك املصادر أن
عدد العمال الذين مشلهم موضوع اهليكلة واإلغالق يتجاوز
47

مخسة آالف عامل وعاملة.
كما أن األردن ليس لديه سياسة زراعية لينافس هبا أسـواق
أورواب وأمريكا .فالعجز التجاري بني األردن واالحتاد األورويب
يزيد عن مليار و( )39مليون دوالر لصاحل االحتاد .والعجز
التجاري بني األردن وأمريكا يزيد عن ( )300مليون دوالر
لصـاحل أمريكا ،والعجز يف امليزانية يزيد وال ينقص ،والبطالة تزيد
وال تنقص .فماذا بعد ذلك؟
فلم يبق إال املستهلك األردين العادي الذي يُالحق يف
رغيف خبزه وعل ِ
ف ماشيته.
وتشري مصادر صناعية إىل أن صادرات األردن إىل دول
االحتاد بلغت سنة 2001م حوايل ( )60مليون دوالر .أما
مستوردات األردن من دول االحتاد فقد بلغت مليارا واحدا
و( )89.3مليون دوالر لصاحل االحتاد .وتفصيل ذلك كما يف
اجلدول التايل:
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التصدير

االسترياد

(ابملليون دوالر)

(ابملليون دوالر)

16.7

314.8

أملانيا

6.33

132

فرنسا

4.8

113.2

إيطاليا

14.8

123

بريطانيا

1.2

47.7

هولندا

 773ألف دوالر

30

بلجيكا

5.8

59.3

إسبانيا

…

56.5

السويد

…

13.4

النمسا

…

17

الدمنارك
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الدولة

ويف حفل أقامته سفارة االحتاد األورويب مبناسبة توقيع
اتفاقية الشراكة األردنية األوروبية بتاريخ 2002/5/20م حضره
عدد من املسؤولني األردنيني واملسؤولني األوروبيني أكد فيه
رئيس مكتب املفوضية األوروبية أن االتفاقية متثل عهدا جديدا
يف العالقات بني االحتاد واألردن .وأن هذه االتفاقية هتدف إىل
إقامة شراكة اجتماعية وثقـافية وإنسانية لتعزيز التفاهم بني
شعوب املنطقة ،ابإلضافة إىل االلتزام بتحقيق السالم واالستقرار
يف املنطقة .وخالل هذا احلفل جرى لقاء بني جورج العبد رئيس
دائرة الشرق األوسط بصندوق النقد الدويل مع رئيس الوزراء
علي أبو الراغب ،وحضر االجتماع وزير املالية ميشيل مارتو
وحمافظ البنك املركزي أمية طوقان.
حيث قال جورج العبد يف هذا اللقاء( :لضرورة استكمال
مسرية اإلصالح االقتصادي هناك بعض التشوهات ال تزال
قائمة مثل :سياسة الدعم ،والعبء املايل املرتتب على اخلزينة
جراء نظام التقاعد).
وقال رئيس الوزراء( :إن احلكومة تشعر أبمهية معاجلة هذه
االختالالت تدرجيي ا مبا ال يشكل عبئ ا على كاهل املواطنني).
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وقال جورج العبد( :إن صندوق النقد الدويل يتابع هذه
اإلجنازات .ونعمل كشركاء مع رئيس الوزراء ووزير املالية وحمافظ
البنك املركزي للتفاهم على برانمج جديد سيؤمن إن شاء هللا
املزيد من االستقرار املايل واالقتصادي والنمو يف البلد).
وقال أبو الراغب( :ومن أبرز مالمح هذا الربانمج أن
اإلصالحات مستمرة .فهناك قرار وطين للسري قدم ا يف
اإلصالحات االقتصادية واملالية يف البلد لتهيئته ليكون منفتح ا
على العامل اخلارجي ،وعلى االستثمارات والتدفقات الرأمسالية من
اخلارج).
يتبني من هذا اللقاء وما دار فيه من أحاديث أن رئيس
ّ
الوزراء ومعه وزير املالية يتآمران على األردن وعلى اقتصاد
األردن .حيث اتفق اجلميع على أن هناك تشوهات ال بد من
إزالتها وهي الدعم للمواد االستهالكية الضرورية وموضوع رواتب
التقاعد واليت هم بصدد تقليصها أو إلغائها بطريقة أو أبخرى.
كما كان االتفاق واضحا على هتيئة األردن ليصبح منفتحا على
االستثمارات ورؤوس األموال األجنبية والسلع والبضائع
واخلدمات األجنبية.
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مشكلة املياه يف األردن
مل يكن يف األردن أية مشاكل تتعلق ابملياه ،حىت مت توقيع
اتفاقية وادي عربة بني األردن واليهود بتاريخ 1994/10/25م.
إن معاجلة احلكومة ملشكلة املياه يف األردن قبل توقيع
االتفاقية هذه ،كان يظهر فيها االستقاللية يف القرار ،ومراعاة
للمصلحة العامة عند التنفيذ .فلم يكن هناك أية مشكالت
تغري احلال ،وتكشفت
حىت جرى توقيع االتفاقية .وعندئذ ّ
األمور عن أن هناك كميات كبرية من املياه أيخذها اليهود من
آابر موجودة يف وادي عربة.
عاش األردنيون ،فرتة ما بعد توقيع اتفاقية وادي عربة وإىل
أهم
اليوم ،يعانون من مشـكالت حادة يف املياه ،كان من ّ
أسباهبا هذه االتفاقية.
ينص البند رقم ( )1من املادة ( )4من امللحق رقم (،)2
ّ
التابع التفاقية وادي عربة ،على ما يلي( :ومبوجب معطيات
هذه املعاهدة ،فإ ّن بعض اآلابر اليت حفرهتا واستعملتها
(إسرائيل) وكذلك أنظمتها املرافقة هلا ستقع على اجلانب األردين
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من احلدود .إن هذه اآلابر وأنظمتها ختضع للسيادة األردنية.
وستستمر (إسرائيل) ابستعمال هذه اآلابر واألنظمة ابلكميات
والنوعية املوضحة يف املرفق الذي سيتم إعداده إعدادا مشرتكا
أي بلد من اختاذ
حبلول  30كانون األول سنة 1994م .وميتنع ّ
أي إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ
أو السماح ابختاذ ّ
يف تقليل إنتاج هذه اآلابر أو يف نوعيتها).
ط من اتفاقية وادي عربة بني
هذه الفقرة ،اليت حتتها خ ّ
األردن واليهود ،تعين أنه ال يسمح حبفر آابر ارتوازية جديدة يف
وخباصة يف حوض الديسي ،ألن يف ذلك
أي مكان مهما بعُد،
ّ
نص االتفاقية،
احتمال التأثري على إنتاج هذه اآلابر املذكورة يف ّ
ظل اليهود حيتلوهنا
مع أن هذه اآلابر يف أراضي األردن ،اليت ّ
بعد توقيع "اتفاقية السالم!" بني الطرفني .هذه االتفاقية اليت قال
عنها أبو الراغب ،يف لقائه مع الصحفيني بتاريخ
2002/9/2م( :إ ّن هذه املعاهدة أصبحت جزءا من حياتنا،
ولنا فيها مصاحل كثرية) ،فهل من مصـاحل األردنيني أن ال يكون
هلم سيادة على أرضهم ومياههم؟!
تقول جريدة (االجتاه) األردنية األسبوعية 2002/1/26م
الصفحة األوىل حتت عنوان (البنك الدويل يشرتط إغالق اآلابر
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اخلاصة لتقدمي قروض زراعية)( :أكدت مصادر مطلعة يف وزارة
املياه أن اإلجراءات األخرية إبنذار كبار الشخصيات إبغالق
اآلابر االرتوازية ،جاء بناءا على طلب من البنك الدويل لوقف
هذه اآلابر اخلاصة لغايت الري ،على أن يتم تبين هذا املوقف
رمسيا قبل إعطاء أي قروض من البنك الدويل).
والذي يدلنا على أنه مت تبين هذا املوقف رمسي ا ما نشرته
جريدة (األردن) األسبـوعية 2002/5/27م عـدد ()307
صفحة (:)2
"علمت (األردن) أن وزارة املياه ستستخدم ثالث طائرات
هيلوكبرت اتبعة لألمن العام واجليش للقيام بدوريت يومية يف
املناطق اليت تقوم فيها حفارات حبفر آابر ارتوازية غري مرخصة.
ويقوم بعض املسلحني حبماية تلك احلفارات على اعتبار أن
أصحاهبا من املتنفذين سياسيا" .وأعلن وزير املياه أن الوزارة
ستقوم مبنع املزروعات الصيفية وتعويض املزارعني ببدل يرتاوح
بني ( )1500 - 1000دينار مقابل زراعة القمح والشعري
والزراعات البعلية ،وذلك ختفيفا الستهالك املياه من الزراعات
اليت تستنزف املخزون املائي.
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وقال الوزير( :إنه مت حىت اآلن حجز ( )14حفارة غري
مرخصة ،وطمر ( )7آابر .كما أن حاجة األردن هلذا العام هي
( )140مليون مرت مكعب ال يتوفر منها إال ( )130مليون مرت
مكعب ،وأن العجز البالغ ( )10ماليني مرت مكعب سيتم
التفاوض مع (إسرائيل) كي يُستعاض عنه من املياه اليت
يضخوهنا من وادي عربة والبالغة فعليا ( )50مليون مرت مكعب
ابلرغم من أن (اإلسرائيليني) يعرتفون بضخ ( )12مليون مرت
مكعب فقط .فإذا توقف ضخ مياه وادي عربة إىل (إسرائيل)
بناءا على اتفاقيات حمددة فلن يكون يف األردن شح مياه هذا
الصيف).
لقد أصدر وزير املياه والري قرارا بقطع املياه عن مزارعي
اخلضراوات يف األغوار اعتبارا من2002/6/1م مث صدر قرار
آخر بتمديد الضخ إىل مدة أسبوعني من الشهر نفسه فقط.
وهبذا الصدد نورد ما نشرته جريدة الدستور 2002/6/6م
يف زاوية (الباب املفتوح) حتت عنوان( :مشكلة مياه الري يف
وادي األردن) بتوقيع السيد (اندر ظهريات) ونقتطف ملخصا ملا
جاء يف البيان( :إن القرار جاء يف وقت ال يزال فيه اإلنتاج على
أحسن أحواله نظرا للظروف اجلوية املناسبة للزراعة هذا العام.
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لقد جاء القرار حبجة توفري كمية من املياه كمخزون اسرتاتيجي
للسنة القادمة - ،ومع أننا مع التوفري  -إال أنه ال جيوز أن
يكون على حساب املزارع وقوت أبنائه وعلى حساب استهالك
املواطن األردين وحياته اليومية .وإننا نتساءل ومن حق املزارعني
أن يتساءلوا عن كمية املياه اليت حيتاجوهنا لري مزروعاهتم من
اخلضار واإلبقاء عليها حىت هناية العام احلايل ،الذي يستمر حىت
هناية هذا الشهر تقريبا .وهل استمرار ريِّها طيلة هذه الفرتة يؤثر
على املخزون االسرتاتيجي الذي خنطط له؟ ...إن اإلجابة على
هذا السؤال تتطلب منا معرفة خمزون سد امللك طالل والذي يتم
من خالله ري املزروعات يف منطقة األغوار الوسطى وكرمية من
األغوار الشمالية ،يف حني تروى بقية املساحات يف الشمال من
سد وادي العرب وقناة امللك عبد هللا وبعض املصادر األخرى،
كما يتطلب منا معرفة املساحات املعنية هبذا القرار وكمية املياه
اليت حنتاجها.
إن خمزون سد امللك طالل حالي ا يبلغ ( )40مليون مرت
مكعب تقريبا ومساحة اخلضراوات اليت كان من املقرر قطع
املياه عنها واليت تروى من السد املذكور ( )30ألف دومن مزروعة
بكافة أصناف اخلضار كالبندورة والفلفل واخليار وغريها ،وقسم
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من هذه املساحة زراعة مستمرة كالباذجنان إضافة إىل مساحة
مماثلة من األشجار .وإن كمية املياه اليت تتم إسالتها من السد
لري مجيع األصناف
يوميا تبلغ ( )260ألف مرت مكعب ِّ
السابقة ،خيصص نصفها تقريبا لري األشجار يف حني تستهلك
اخلضار نصف الكمية السابقة .هذا يف حني يدخل إىل خمزون
السد يوميا من سيل الزرقاء ( )110آالف مرت مكعب .وهذا
يعين أن الكمية املطلوبة للخضراوات ال تتجاوز ( )1.5مليون
مرت مكعب ،وهي كمية لن تؤثر على املخزون االسرتاتيجي لسد
امللك طالل يف حال اإلبقاء على ري اخلضراوات حىت هناية
مومسها ،مع علمنا أبن إسالة املياه تتم ثالثة أيم يف األسبوع،
واألمر نفسه يندرج على مناطق الشمال حيث تقدر مساحة
اخلضار بـ( )19ألف دومن حتتاج تقريبا لنفس كمية املياه اليت
حتتاجها مناطق الوسط.
ولقد كان من األمهية مبكان أن تكون سلطة وادي األردن
قد أعدت دراسة كاملة ومبكرة حول مساحة اخلضراوات
وحاجاهتا للمياه والوقت الذي ميكن أن تستمر فيه إنتاجيتها
مبشاركة املزارعني  -والذين كانت سلطة وادي األردن ختطط
منذ زمن بعيد إلشراكهم يف إدارة املياه  -ووزارة الزراعة املمثلة
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مبجلس إدارة سلطة وادي األردن ،حىت ال تفاجأ أبن مساحة
اخلضراوات واليت يبلغ معدل إنتاجها ما يزيد على ( )50ألف
دومن معرضة للتلف يف حال تنفيذ القرار .وهي خسارة كبرية
وقاسية ليس مبقدور املزارعني حتملها ،خاصةا وأهنا أتيت يف وقت
يعاين فيه املزارعون أوضاعا ابلغة الصعوبة).
يتبني مما مضى دور البنك الدويل ودور أمريكا ابلذات،
ّ
ابلتدخل الفعلي يف كل مقدرات األردن ،وتوجيه سياسته
يضر ضررا واضح ا مبصلحة املواطن
االقتصادية على النحو الذي ّ
األردين ،وابلتايل تنفيذ املخطط الذي خيدم مصاحل املستثمر
األجنيب وخباصة اليهود.
ففي حديث للدكتور حازم الناصر وزير املياه والري يف
األردن قال:
(يُشار إىل أن احلكومة األمريكية قدمت متويالا ملشروعات
املياه يف األردن منذ سنة 1993م وحىت اآلن بلغ حوايل
( )420مليون دوالر).
واآلن ،فإن الوكالة الدولية األمريكية للتنمية هي اليت تقوم
بتجديد شبكة املياه يف عمان .وبناءا على هذا فإن األردن تعتمد
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كليا يف مصاحلها احليوية على غريها ،وعلى املؤسسات الدولية
اليت توجهها أمريكا .حيث ال يدخل يف حساب أمريكا مصلحة
املواطن األردين ،حىت وال مصلحة األردن من حيث هي دولة.
وما دمنا بصدد احلديث عن مشكلة املياه وعن مشاكل
الـمزارعني يف األردن ،فجـدير بنا أن نورد خربا نشرته جـريدة
(الوحدة) األردنية األسبوعية بتـاريخ 2002/6/19م صفحة
( ،)5حيث تقول اجلريدة:
(ألغت احلكومة كافة أشكال الدعم الذي كانت متنحه
لفروع اإلنتاج ،كما ألغت املعاملة التفضيلية للمنتجات احمللية.
وتربر احلكومة اإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا هبذا الشأن
أبهنا تتمشى مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية اليت
أبرمتها قبل سنتني وحصلت مبوجبها على مقعد فيها ،ولكن
التقارير اليت نشرهتا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول
أشكال الدعم واحلماية اليت توفرها الدول املتقدمة لفروع إنتاجها
تشري إىل أن األردن قد أحرز مرتبة متقدمة على اجملموعة
األوروبية وحىت على الواليت املتحدة األمريكية يف تنفيذه
ملتطلبات حترير التجارة.
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وحسب اخلرب فإن إمجايل الدعم للقطاع الزراعي يف الدول
األعضاء يف املنظمة بلغ العام املاضي 2001م ( )311مليار
دوالر أي ما يعادل  %31من إمجايل عائدات الزراعة .بينما
بلغ الدعم هلذا القطاع ولغريه من القطاعات اإلنتاجية يف األردن
صفرا .وال يتوفر لدى املنظمة أية دالئل تعكس توجها رمسيا
للعودة لنظام احلماية يف األردن حرصا على مقعده يف منظمة
التجارة الدولية).
إن مشكلة املياه يف األردن ،هي واحدة من مشكالت
اقتصادية كثرية ،يعاين منها املسلمون يف األردن ويف غري األردن،
وهذه املشكالت االقتصادية هي يف أصلها مشكلة سياسية
جنمت عن هدم دولة اخلالفة ،مثّ متزيق بالد املسلمني إىل
دويالت متعددة هزيلة ،وتنصيب حكام عليها ال يرعون مصاحل
أهلها ،بل هم موظفون للمحافظة على نفوذ الدول الكربى
الكافرة وتنفيذ سياساهتا يف بالد املسلمني.
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برانمج التحول االقتصادي واالجتماعي
يقول الدكتور ابسم عوض هللا وزير التخطيط األردين أثناء
االجتماع التنسيقي للدول واملؤسسات املاحنة الذي عقد يف
عمان( :إن املشاريع التنموية اليت جاءت هبا خطط التصحيح
االقتصادي سيما برانمج التحول االقتصادي واالجتماعي
ينقصها التمويل الذي يؤمل بتوفريه من خالل مساعدات الدول
الصديقة واهليئات الدولية اليت تقدم للمملكة لرتمجة تلك
املشاريع إىل واقع تنعكس إجيابياته على كافة أبناء الوطن.
ولفت وزير التخطيط إىل ضرورة مساندة الدول
واملؤسسات املاحنة لألردن لتعزيز موقفه التفاوضي املقبل مع
اندي ابريس إلعادة هيكلة ديونه بشكل يسمح بزيدة اإلنفاق
على املشاريع التنموية وخيفف من عبء خدمة الدين اخلارجي.
وأشار إىل أن الوزارات واملؤسسات العامة املعنية استكملت
إعداد اخلطط والربامج التنفيذية الالزمة لتنفيذ العديد من
املشاريع ذات األولوية ومن بينها مشروع التدريب الوطين،
اخلاص
ومشاريع اإلضافات الصفية ملدارس وزارة الرتبية والتعليم
ّ
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يف املناطق الفقرية والعديد من مشاريع املياه والتعليم العايل
والتدريب املهين واإلنشاءات) .وتقول (هالة لطوف) أمني عام
وزارة التخطيط( :إنه سيتم إنشاء وتطوير حوايل ( )400مشروع
إنتاجي ريدي يف كافة احملافظات ،وتقدمي التمويل والتدريب
واملعونة واالستشارة ألصحاب هذه املشاريع...
كما سيُستكمل إنشاء عشرين مركزا مع هناية متوز
2002م ،ومتت اإلحالة املبدئية لتنفيذ مشاريع تنمية التجمعات
الريفية على ائتالف مكون من مؤسسة وطنية ،ومن املقرر أن
يبدأ التنفيذ خالل األشهر املقبلة.
وقد وعد ممثلو الدول واملؤسسات املاحنة بدراسة املشاريع
الواردة يف برانمج التحول االقتصادي واالجتماعي والعمل على
أتمني التمويل الالزم هلا من خالل خماطبة حكوماهتم
ومسئوليهم ،وذلك يف إطار مساندة األردن إلنعاش اقتصاده
وحتسني مستويت معيشة مواطنيه.
وكان قد جرى البحث مع الدكتور حممد احلاليقة حول
الدعم الذي يقدمه الصندوق لألردن يف جمال تنظيم األسرة،
خاصة وأن احلكومة بصدد وضع خطة شاملة لتنظيم األسرة
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هبدف موازنة النمو السكاين مع املوارد املتاحة لألردن وتنشئة
جيل سليم.)...
وحنن نقول :يظهر من برانمج التحـول االقتصـادي
واالجتماعي أن أبرز ما فيه  -وهو املقصود فعالا  -هو حماولة
إعادة تنظيم األسرة ،وذلك يقتضي أن تكون هناك موازنة بني
اإلجناب ،أي النمو السكاين ،وبني املوارد االقتصادية لألردن.
احلث على تقليل اإلجناب ،والرتكيز على
ولذلك بدأ يظهر ّ
التعليم والصحة اإلجنابية للتقليل من نسبة املواليد ،وبكافة
الوسائل ،حىت تتم املوازنة املذكورة.
إن هذا يعين الرجوع ابلعمل لتطبيق نظرية (مالثوس) الذي
يقول( :إن التكاثر السكاين يتم حسب متوالية هندسية يف
الوقت الذي يتم فيه النمو االقتصادي بنسبة متوالية عددية).
عندئذ يبقى الفرق شاسع ا بني اجلانبني وتتأصل املشكلة ،وال
حل هلا إال بتطبيق هذه النظرية اليت عفا عليها الزمن .حيث إن
ّ
كثريا من دراسات علماء االقتصاد عند الغربيني أثبتت خطأ
هذه النظرية .زد على ذلك أن هذه اخلطة يف ح ّد ذاهتا مشبوهة
إذ جتري ضمن خمطط غريب خبيث إلخراج األسرة يف اإلسالم
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عن وضعها السليم ،و ِ
التقليل ما أمكن من تكاثر املسلمني.
وجاء يف جريدة الدستور 2002/5/30م صفحة :31
(فرغت مديرية اإلعالم التنموي يف مؤسسة اإلذاعة
والتلفزيون من إجراء دراسة مسحية هدفها التعرف على مستوى
املعرفة واالحتياجات املعرفية والتدريبية لدى اإلعالميني
والصحفيني األردنيني جتاه القضاي السكانية والصحة اإلجنابية.
وذلك ملواجهة التحديت اليت يواجهها األردن يف جماالت
السكان والصحة اإلجنابية وأتثرياهتا على مسرية التنمية .وأتيت
هذه الدراسة يف إطار نشاطات مشروع اإلنتاج واالتصال
السكاين الذي تنفذه مديرية اإلعالم التنموي بدعم من صندوق
األمم املتحدة للسكان).
وهبذا الصدد نلفت أنظار املسلمني إىل الوعي على
املقررات اليت خرج هبا مؤمتر (بكني) للمرأة سنة 1996م ،هذه
املقررات اليت التزمت األردن بتنفيذها.
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صندوق النقد الدويل
أ  -نـُ ْب َذةٌ عن البنك وصندوق النقد الدوليني:

يف مؤمتر (بريتون وودز) سنة 1944م أتسس البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل .أما وظيفة البنك فكانت ِعمارة الدول
املتأثرة ابحلرب وبناء اقتصادها ،فكان عمله مقصورا على
اإلنشاء والتعمري وإقامة البُنيات التحتية .ووضعت أمريكا ما
يسمى مشروع مارشال هلذا الغرض.
وأما وظيفة صندوق النقد الدويل فكانت تثبيت أسعار
الصرف ،وربط ميزانيات الدول املشرتكة يف الصندوق بشروطه.
فالتزمت أمريكا بتنفيذ اختصاصاته ،وجعلت الدوالر يف مركز
الصدارة أي أصبح هو أداة تقومي أسعار العمالت وهو املرجع
يف صرفها وحتويلها .وحنّت الذهب جانبا ،وأعطت صالحياته
للدوالر مغطى ابلذهب ،وله وحده (أي الدوالر) قابلية التحويل
والصرف ابلذهب بقيمة ( )35.5دوالر لألونصة الواحدة من
الذهب.
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ويف سنة 1971م اهنار هذا النظام ،وساد العامل أسعار
الصرف العائمة .وكأن الوظيفة اليت ُوجد الصندوق من أجلها قد
انتهت ،أي ألغتها أمريكا.
ولكنها أوجدت للصندوق وظيفة جديدة وهي إعادة تدوير
الفوائض املالية .وبعد تلك الفرتة بقليل حصلت أزمة ارتفاع
أسعار البرتول عامليا إىل أضعاف مضاعفة ،وواكب ذلك يف
بداية الثمانينات انفجار أزمة الديون العاملية .فعهدت أمريكا
للصندوق أن يقوم هبذه املهمة نيابة عن الدول الدائنة ،فبدأ
الصندوق بتطبيق سياسة (التصحيح االقتصادي) يف الدول اليت
تراكمت عليها الديون وعجزت حىت عن سداد فوائدها .واستمر
احلال على ذلك ،مث فوجئ العامل ابهنيار معظم النظم االشرتاكية
وعلى رأسها االحتاد السوفييت .فأُوكل للصندوق مهمة إضافية
وهي مساعدة الدول االشرتاكية وحتويلها من النظام املركزي إىل
نظام حرية السوق ،وترويج أفكار العوملة يف العامل.
أما اتفاقية منظمة التجارة العاملية فهي الرافد الثالث
لسياسة الدول الغنية والصناعية املتقدمة .وهي اإلطار املتمم
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لسياسة املؤسستني :الصندوق والبنك الدوليني .واالنضمام إليها
يعين التوقيع وااللتزام حبرية التجارة ،أي فتح الباب على
مصراعيه ،مثل إزالة احلواجز اجلمركية ،وإلغاء الرسوم ،والتأكيد
على حقوق امللكية ،وحقوق امللكية الفكرية ،وقوانني
اخلصخصة .وحقوق امللكية تعين استثمارات عقارية ،ومتليكا
لعقارات اثبتة غري منقولة ،جراء حتويل الديون إىل هذه
االستثمارات .وحقوق امللكية الفكرية تعين فرض القيود على
االلتزام برباءة االخرتاع املتعلقة حبماية امللكية الفكرية ،وما يتفرع
عنها من تطوير تكنولوجي يف جمايل الصناعة واالتصاالت .وأما
االلتزام بقوانني اخلصخصة فيعين فرض قوانني جديدة لتسهيل
نقل امللكيات العامة واملؤسسات احلكومية وحتويلها إىل شركات
خاصة ،تكون يف معظمها لشركاء اسرتاتيجيني ،أي
واستثمارات ّ
شركاء أجانب ،ميلكون القدرة املالية والتأثري الفعلي يف السوق
العاملية .فتكون احملصلة النهائية هي جتريد الدولة من موجوداهتا.
والتطوير التشريعي ،الذي يطلبه الصندوق ،يصب يف قناة محاية
االستثمارات األجنبية وضمان أرابحها ،وفتح األبواب لدخوهلا
وخروجها وتنقلها بضماانت قانونية ،ومحاية تشريعية.
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أس الشقاء ،الذي تعيشه شعوب العامل
إن مصدر البالء و ّ
اإلسالمي ،وبقية الدول اليت تسمى العامل الثالث ،إمنا جاء من
طبيعة التشريعات املفروضة عليها من الدول الغنية والقوية ،اليت
جثمت على صدر هذه الشعوب أحقااب طويلة ،وامتصت
دماءها وخريات بالدها.
فالتشريعات املالية واالقتصادية املنبثقة عن وجهة النظر
الرأمسالية ،والقائمون على تنفيذها من حكام بالد املسلمني
ذل وفقر ومتزيق وتبعية.
اليوم ،هو الذي جلب هذا البالء ،من ّ
فجريا على عادة البالد الرأمسالية وتقليدا هلا ،يوضع يف
ْ
تشريعات الدولة على رأس كل سنة مالية ما يسمى قانون
املوازنة العامة ،وينقسم إىل أبواب وفصول ومواد تبني كيفية بناء
هيكلية هذه املوازنة ،كما يبني كيفية تنفيذ هذه التشريعات
على قطاعات وشرائح البنية السكانية هرما وقاعدة :أي
النفقات احلكومية ،ونفقات الرعاية العامة.
مل نر يف يوم من األيم نسبة مساواة بني مدخالت امليزانية
والنفقات املرتتبة عليها .ففي كل عام عند تشريع قانون املوازنة
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يظهر العجز يف املوازنة ،أي كل موازنـة ،مع احلرص والتأكيد
على تاليف األخطاء السابقة وسد العجز املدور من السنني
السابقة .ولكن البالء يستشري.
من املعروف بداهة أن هذا العجز ال بد من تغطيته بقروض
ومنح ومساعدات ،إما بسندات على ضمانة البنك املركزي وهذا
اندر ،أو بقروض أجنبية خارجية .ويكون هلذه الديون ابب يف
امليزانية لسدادها على أقساط ،كما تكون األقساط خاضعة
جلدولتها بفوائد ربوية .ويستمر العجز يف امليزانية ،فتستمر
املديونية ،وتتضاعف ،وترتاكم ،حىت تشكل العبء األكرب على
كاهل امليزانية .وتضطر الدولة إىل قبول شروط صندوق النقد
الدويل .فيبدأ العالج بضغط النفقات وتقليصها إىل ح ّد
الكارثة ،مث يُصار إىل زيدة الضرائب والرسوم ،وهكذا ...فال
يرى املواطن العادي نفسه إال وهو الضحية ،فبدل أن يكـون هو
حمور الرعاية واالهتمام ،وبدل أن تتحرى الدولة عن ذوي
الدخول املتدنية لزيدهتا ،يصبحون هم املستهدفني .فيزداد الفقر،
وتستشري البطالة ،ويصبح املاء مشكلة ،والوقود مشكلة ،واخلبز
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مشكلة .يف حني يوجد  -على سبيل املثال  -يف مدينة عمان
وحدها أكثر من ستة آالف مليونري ،ابإلضافة إىل وجود عدد
من املليارديرات .أما القائمون على تسيري دفة االقتصاد العاملي،
فإهنم قد صنعوا مؤسسات دولية ،ربطوا العامل هبا ،والتزمت
الدول ببنود أتسيسها ،ورضيت ابختصاصاهتا ،وممارسة
صالحياهتا عليها .و ّأما حكام العامل الثالث وبطانتهم من
املنتفعني ،فقد ابركوا هذه املؤسسات ،وكالوا جزيل املدح هلا،
ألهنا مل تنسهم من فتات ملياراهتا.
ّ
ونستطرد قليالا يف احلديث عن هذه املؤسسات وهي:
البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية،
وبعض نوادي املال .فهذه املؤسسات أصبحت أداة يف يد
أمريكا تتسلط هبا على الدول الضعيفة وعلى شعوهبا .وأصبح
تدخل صندوق النقد الدويل عمالا سياسي ا ،وهو تدخل إذالل
وقهر وتسلط .وأصبحت بنود منظمة التـجارة العاملية ُمل ِزمة لفتح
ِ
املستثم ِرة ،وفتح
أبواب الدول النامية أمام تدفق رؤوس األموال
أسواقها  -مبقتضى حرية التجارة  -للسلع واخلدمات
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والتكنولوجيا املتطورة ،اليت ال متلك الدول النامية منافستها.
والنتيجة هي الفقر املدقع للشعوب والقهر واإلذالل هلا ،وتنعم
فئة من احلكام املتسلطني مع بطانتهم أبموال ال حتصى ال
يبذلون يف حتصيلها أدىن جهد ،وإمنا توضع يف حساابهتم يف
بنوك خارجية رصيدا هلم ،دون أن متر على جداول ميزانية الدولة
ودون أن ختضع حلساابهتا وتدقيقها ،وليكن بعد ذلك الطوفان.
كان من املفرتض لصندوق النقد الدويل أن يعقد اجتماعه
السنوي يف 2001/9/28م ،لكن أحداث 2001/9/11م
ألغت هذا االجتماع .إال أن الصندوق عاد وعقد هذا االجتماع
يف (أواتوا  /كندا) يف 2001/11/17م.
وكانت مباحثات جملس إدارة الصندوق منصبة على كيفية
مساعدة الصندوق يف احلملة الصليبية اليت تُشن على متويل
املنظمات (اإلرهابية) ،يف الوقت الذي ال عالقة هلذه األمور
ابختصاص الصندوق ،وليست هي من صالحياته أصالا.
مث عاد الصندوق وتزعم محلة جلمع ماليني الدوالرات
ملنحها لباكستان (اجلنرال مشرف) ملواقفه الداعمة للواليت
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املتحدة يف حرب أفغانستان .كما تريد أمريكا أن تستعمل
الصندوق أداة ضغط على إندونيسيا ،حىت ال تتحول بنوكها
قنـوات إىل من أمستهم (املتطرفني اإلسالميني).
إن صندوق النقد الدويل  -كما قلنا  -أداة من أدوات
السياسة اخلارجية للواليت املتحدة األمريكية ،وقد جتلّى ذلك
يف عقد التسعينات من القرن الفائت .فموقف الصندوق كان
واضحا يف األزمة املكسيكية من حيث اإلسراع يف معاجلة األزمة
وتقدمي ما يزيد عن ( )40مليار دوالر لرد اعتبار االقتصاد
املكسيكي ،وإعادة الثقة به ،وضمان الديون اليت كانت يف
معظمها لبنوك أمريكية .ومن اجلدير ابلذكر أن شركات النفط
األمريكية هي اليت تستأثر مبعظم برتول املكسيك ،وأن املكسيك
سوق خاصة للمستثمر واملنتج األمريكي.
وعندما حدثت أزمة جنوب شرق آسيا سنة 1998م
كانت معاجلة الصندوق ألزمة إندونيسيا على النقيض متاما من
عالجه ألزمة املكسيك .حيث كان من املتعذر سياسيا على
إندونيسيا أن تلتزم بشروط الصندوق اليت زادت عن مائة شرط
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ملساعدهتا يف األزمة املذكورة .وقد فُرضت هذه الشروط من قبل
الواليت املتحدة ،واستهدفت أغراضا سياسية مثل إعطاء تيمور
الشرقية استقالالا اتما وفصلها عن إندونيسيا ،وأغراضا اقتصادية
أخرى مثل فتح األسواق اإلندونيسية أمام الصادرات األمريكية.
وأما أمريكا الالتينية فإن نفوذ الواليت املتحدة حييط هبا
كل نواحيها .فعندما حصلت أزمة األرجنتني االقتصادية -
من ّ
واليت ما زالت قائمة  -تدخلت بعض زعامات القارة اجلنوبية
مطالبةا أمريكا ابلتدخل لعالج األزمة حرص ا على نفوذها .فما
كان من صندوق النقد إال أن قام مبنح األرجنتني يف آب
2001م مبلغ مثانية مليارات دوالر.
وأما أزمة تركيا االقتصادية فهي أزمة مالية يف إطار سياسي،
تتعلق بقضية العراق اليت ختطط أمريكا لضربه واإلطاحة بصدام
حسني لكونه ليس عميالا هلا ،وابلتايل ال ُمتك ُن من التصرف
بنفط العراق .وقد قدمت تركيا تسهيالت واسعة الستعمال
مطاراهتا من قبل الطائرات األمريكية مقابل ح ّـل أزمتها املالية.
يقول أحد أعضاء جملس الشيوخ يف الواليت املتحدة
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اجمللس حول
والذي أشرف سنة 1999م على دراسة وضعها
ُ
إصالح الصندوق :إن اإلدارة األمريكية غري راغبة يف الذهاب
متول هبا سياستها
إىل الكونغرس للحصول على خمصصات ّ
اخلارجية ،ولذلك فإن هذه اإلدارة تلجأ إىل استخدام أموال
مؤسسات الصندوق.
واليوم حتتفظ الواليت املتحدة  -ومن ورائها بعض دول
الغرب  -أبغلبية أوراق اللعبة :السوق والتجارة الدولية
واملؤسسات املالية واملصرفية يف يدها ،ومن مث فالدول الفقرية
النامية تسري ضمن توجيهاهتا ،واملرجعيات املالية والتجارية اتبعة
ت أنظمتها ،لضمان
هلا ،هي اليت
وضعت قراراهتا ،وسن ْ
ْ
اقتصاديت السوق وحرية السوق ،وذلك من خالل صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية.

ب  -صندوق النقد الدويل واألردن:
فأين مكانة األردن وسط هذا اخلضم اهلائل؟ وما مدى
ثباهتا أمام هذه العواصف اليت عصفت ابلربازيل وتركيا وروسيا
واألرجنتني وأوقعتها يف أزمات اقتصادية خانقة؟
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تريد األردن ابلتشريعات اليت سنّتها أن تنفتح على العامل.
ملاذا؟ وتريد األردن أن تكون جزءا من االقتصاد العاملي .مباذا؟
ومن هو املستفيد من ُحزِم التشريعات املالية والتجارية
واالقتصادية واملائية املتسارعة؟ ومن هو املتحكم برسم السياسة
االقتصادية ورسم السياسة الزراعية يف األردن؟ هل تستطيع
األردن أن تقول لصندوق النقد الدويل :كفى ال تتدخلوا يف
شؤوننا الداخلية؟
يقوم صندوق النقد الدويل كل عام مببادرة جديدة يقدم
فيها لألردن الئحة تسمى (برانمج التصحيح االقتصادي) وعلى
األردن أن يتقيد هبا ويعمل على تنفيذها وذلك من أجل معاجلة
املوازنة العامة ورفع مستوى النمو االقتصادي.
بدأ صندوق النقد الدويل بتقدمي هذه املبادرات أو هذه
التدخالت يف سري عمليات الربانمج االقتصادي سواء ما كان
يتعلق ابمليزانية العامة من حيث الواردات والنفـقات ،أو فيما
يتعلق ابمليزان التجاري ابلنسبة للصادرات والواردات ،أو فيما
يتعلق ابلبنية التحتية لالقتصاد األردين عموم ا :الربامج
االستثمارية واملناطق التجارية احلرة أو املناطق الصناعية املؤهلة،
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أو فيما يتعلق ابملنح والقروض والديون وجدولة الديون.
بدأ الصندوق هبذا التدخل السافر والتوجيه املتعمد منذ
سنة 1989م .ويف هناية كل سنة مالية أتيت بعثة من قِبل
الصندوق لتقوم بدراسات وحتقيقات حول الوضع االقتصادي
العام يف البلد .ومن املعلوم أن صندوق النقد الدويل وبتنسيق مع
جلنة من البنك الدويل ،له كامل الصالحيات يف اإلشراف
املباشر على دقائق امليزانية إىل ح ّد أن له أن يتابع جداول
اإلنفاق وفواتري الصرف ومبالغ املدخالت سواء أكانت داخلية
كالضرائب والرسوم واجلمارك ،أم خارجية كاملنح واملساعدات
والقروض .كما يقوم جبوالت تفقدية واستطالعية على املنشآت
واملرافق العامة ،كاجلولة اليت قامت هبا جلنة من الصندوق يف
أواخر نيسان عام 2002م على مستشفى البشري يف عمان.
وتقوم هذه اللجنة  -بعثة الصندوق  -مبراجعة الربانمج
التصحيحي السابق لرتى هل قام األردن بتنفيذه وااللتزام مبا
اتفق عليه فيه أم ال .وعلى ضـوء ذلك يقوم الصنـدوق إبعطاء
شهادة حسن سلوك اقتصادية ،يتقدم هبا األردن إىل اندي
ابريس الدويل ،ليتم مبوجب هذه الشهادة قبول جدولة الديون
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السابقة ،أو إعطاء قروض جديدة .ويف أوائل العام احلايل
2002م جاءت بعثة الصندوق وقامت بدراسة دقيقة مليزانية
السنة املنصرمة ،وجمريت سري التنمية االقتصادية .وقد تبني هلذه
اللجنة مدى إخالص األردن وتقيده بربانمج التصحيح
االقتصادي السابق الذي قدمه الصندوق.
أما امليزانية اجلديدة ،فقد أدخل عليها عوامل جديدة
تستحق الدراسة واملتابعة وكيفية تنفيذها ودجمها يف امليزانية،
وهذه العوامل هي :برانمج التحول االقتصادي واالجتماعي
الذي ورد يف رسالة امللك عبد هللا بتاريخ 2001/10/25م
وكلف هبا رئيس الوزراء علي "أبو الراغب" لتنفيذ الربانمج خالل
فرتة قصرية.
وأمام جملس الوزراء اآلن ما يسمى (رسالة النواي بني
احلكومة والصندوق) ،وهي تتعلق ابالتفاق على (برانمج
اقتصادي جديد) ،ويطلب الصندوق كعادته يف هذه الرسالة
حترير بعض أسعار السلع على أساس أسعارها العاملية ،ورفع
الدعم عن بعض السلع األخرى.
وقد انقشت اللجنة الوزارية املشكلة هلذا الغرض األمور
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اخلالفية بني الصندوق واحلكومة ،كما انقشت اللجنة
اإلجراءات احلكومية اهلادفة إىل التخفيف من اآلاثر االقتصادية
واالجتماعية لطلبات الصندوق ،خاصة وأن احلكومة ال توافق
على بعضها خشية اإلاثرة واهلياج من املواطنني.
وأعدت احلكومة عرضا جديدا للصندوق يتضمن إجراءات
خمففة يف جمال حترير األسعار ورفع الدعم ،حبيث يكون أتثري
هذه اإلجراءات حمدودا على أبناء اجملتمع ،وال تؤثر على شرائح
الطبقات الفقرية.
وأييت تشكيل هذه اللجنة (اللجنة الوزارية برائسة أبو
الراغب) على خلفية املشاورات املكثفة اليت جرت بني احلكومة
وصندوق النقد الدويل اهلادفة للتوصل إىل اتفاق جديد يتيح
لألردن جدولة ديونه اخلارجية واليت تشكل عبئا كبريا على
املوازنة العامة.
ولقد بدأت احلكومة مفاوضاهتا مع صندوق النقد الدويل
لتحديد األهداف اخلاصة بربانمج التصحيح االقتصادي الذي
سيجدد للعامني القادمني ،وبشكل ميهد ملفاوضات جدولة
الديون املرتتبة على اململكة مع اندي ابريس الدويل واليت بدأت
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يف متوز عام 2002م.
إن األردن دفع يف الفرتة األخرية من 1990م 2001 -م
مبلغ ( )2380مليون دينار ،أي ما يساوي  %44من
مديونيته اخلارجية اليت كانت قائمة يف مطلع سنة 1990م حني
بدأت عنده خمططات التصحيح ،دون أن تنقص هذه املديونية
بل زادت قليالا ،وما زالت التزاما مرهقا يف عنق األردن
واقتصاده.
تقوم الدول الدائنة ووكيلها صندوق النقد الدويل بفرض
شروط على الدول املدينة حيث تعلق موافقتها على اجلدولة
بقيام البلد النامي برزمة مرتابطة من اإلصالحات االقتصادية اليت
صارت (برانمج التصحيح االقتصادي).
وأبرز ما يف هذه اإلصالحات من خطورة هو إصرار
الصندوق على أن حترر الدول املدينة جتارهتا اخلارجية ،أي تبيح
االسترياد دون قيود كمية أو إدارية مع ختفيض الرسوم اجلمركية،
وهذا مما يزيد األمور سوءا.

إن برانمج التصحيح املقبل يف األردن ،والذي يركز على
تقليص عجز املوازنة ،إمنا يكون من خالل اعتماد أُطر جديدة
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حتقق هذه الغاية .بيد أن العجز املطلوب ختفيضه ال يُغطى من
املنح ،وإمنا يستند إىل مجلة من إجراءات التصحيح داخل املوازنة
بعيدا عن أية مساعدات إضافية ،بناء على برانمج التحول
االقتصادي واالجتماعي ،واالستثمار يف جمايل التعليم والصحة.
ويعترب برانمج التحول االقتصادي اجلديد مكمال للربانمج
الذي بدأت احلكومة تطبيقه منذ سنة 1991م ،حيث إن
األوضاع االقتصادية يف األردن تستدعي جتديد العمل ابلربانمج
لتعزيز االستقرار النقدي واملايل( .كما يقولون) واحلكومة اآلن
تواصل مساعيها من أجل أتمني التمويل الالزم ملشاريع خطة
برانمج التحول االقتصادي واالجتماعي ،حيث وضعت كل
وزارة براجمها التنفيذية ليُصار إىل البدء هبا حال توفر التمويل.
وقد مت البدء مبشاريع التدريب املهين والدخل التكميلي ومشاريع
الرتبية والتعليم والصحة واألشغال العامة وخطط تنمية
احملافظات ...ولكن من أين؟ تتمثل مصادر التمويل هذه يف
املساعدات اإلضافية اليت خصصتها الواليت املتحدة لألردن
واليت تنتظر مصادقة الكونغرس عليها ،كما مت ختصيص جزء من
املساعدات األوروبية لألردن العام احلايل ملشاريع برانمج التحول،
إىل جانب مساعدات أخرى إضافية ُح ِّولت لتلك املشاريع،
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إضافة إىل إفراد جزء من عوائد التخاصية هلذا الغرض.
وقد أوردت وكالة األنباء الفرنسية أن صندوق النقد الدويل
أصدر بياانا أعلن فيه متديده لبضعة أسابيع اعتماد متويل ممنوح
لألردن ملدة ثالث سنوات ،لتمكينه من إدماج التدابري
االقتصادية اجلديدة يف الربانمج .كما أن الصندوق قد مدد
الربانمج الذي تصل قيمته إىل ( )160مليون دوالر حىت 31
أير عام 2002م وكانت مدته ستنتهي يف  14نيسان من العام
نفسه.
هذه الفرتة اإلضافية ستتيح استعراض األداء االقتصادي
لألردن ،مع األخذ يف االعتبار العناصر اجلديدة كخطة التحول
االقتصادي واالجتماعي ،وأن التقومي النهائي للربانمج
االقتصادي األردين من قبل فريق من صندوق النقد الدويل
يفرتض أن ينتهي يف األسابيع املقبلة.
وبتاريخ  17آذار عام 2001م قال إحسان منصور انئب
مدير دائرة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف صندوق النقد
الدويل ورئيس أحد وفود الصندوق :إن استنتاجات صندوق
النقد الدويل حول االقتصاد األردين ستكون إجيابية ،وستدعم
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األردن لدى اندي ابريس.
ومن اجلدير ابلذكر أن التقومي اإلجيايب لصندوق النقد أمر
ال بد منه حىت تتمكن الدول من طلب ختفيف ديوهنا للدول
الدائنة يف إطار اندي ابريس.
ويتبني من وضع األردن االقتصادي منذ ارتباطه بصندوق
ّ
النقد الدويل ،والتزامه ابلتقيد بربانمج التصحيح االقتصادي،
يتبني أن اتباع هذه
الذي يفرضه الصندوق ويقوم بتنفيذهّ ،
السياسة قد أدى ابألردن إىل تراجع يف النمو االقتصادي كما
أدى إىل تفاقم البطالة ،حيث انعكس اتباع هذه السياسة على
الطبقة الفقرية.
إن تفاقم مشكلة املديونية اخلارجية ،واحلاجة إلعادة جدولة
الديون أوجب على األردن اللجوء إىل كل من اندي ابريس
واندي لندن .إذ إن التفاوض مع هذين الناديني ال يكون مثمرا
إال مبباركة الصندوق والبنك الدوليني للتزود مبا يسمى (شهادة
الصندوق بسالمة األوضاع) ،أو ما اصطلح على تسميته
(شهادة حسن السلوك) .وللحصول على هذه الشهادة جيب
على األردن اخلضوع لربانمج تثبيت وتكييف هيكلي يباركه
82

الصندوق والبنك معا.
ولقد أبرم األردن اتفاقات معهما  -أي مـع الصندوق
والبنك الدوليني  -يف الفرتة ما بني 1989م حىت نيسان من
العام احلايل 2002م من خالل ثالثة برامج تصحيح.
ويتبني من إجراء دراسة حتليلية لألوضاع االقتصادية يف
ّ
عينة تتكون من ( )74دولة من ضمنها األردن التزمت برتتيبات
الصندوق أن تلك الدول عموما عانت وتعاين بسبب تطبيق
برامج الصندوق من احنسار األنشطة االقتصادية ،وتفاقم اختالل
موازين املدفوعات ،وتراجع مستوى النمو الكلي ،وازديد حدة
املديونية ،وتعثر السياسات املالية املتبعة.
كما يتبني أن برامج التصحيح حسب الدراسة قد أخفقت
يف بلدان عديدة .ولكن هناك جناح حمدود يف األردن حسب
رأي القائمني على الصندوق .منها أهداف مالية ونقدية ،ولكن
حتقيقها مت بكلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة على حساب
الفقراء وذوي الدخل احملدود .إذ أُرهقوا ُِ
ومحّلوا أعباء فوق
طاقتهم ،بسبب عدم تعويضهم عن إلغاء الدعم ،وإطالق حرية
األسعار ،ومجود األجور ،وارتفاع معدالت البطالة ،إىل جانب
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ومط ِرد.
عدم حتقيق منو اقتصادي مستقر ُ

يقول الدكتور كمال الشاعر مقرر اللجنة االقتصادية يف
جملس األعيان( :من األخطار اليت تعرضنا هلا جراء خضوعنا
إلمالءات اجملتمع الدويل ،أننا أصبحنا رهينة اتريخ اإلسراف
واإلدارة العقيمة اليت جعلتنا معتمدين على بقية العامل).
ويقول( :إن اقتصادان كان يف العقود الثالثة األخرية قائما
على التحويالت اخلارجية واملساعدات والقروض امليسرة من بقية
العامل على مستوى غري مسبوق .إذ إننا اعتمدان على العامل
اخلارجي لتمويل املوارد ،واستعملنا هذه املوارد عموما بطريقة
ضعيفة وغري فعالة إىل درجة أننا فشلنا يف توجيه هذه املوارد
بصورة مناسبة حنو التعليم عايل النوعية والقادر على هتيئة
املواطنني الغتنام الفرص من أجل التقدم .كما أننا أبطأان يف
إصالح إسهام القطاع العام املرتهل وغري الكفؤ (الكفي) يف
اقتصادان) .وقال( :إننا فشلنا يف إنشاء جهاز مدين وقضائي
قادر على لعب األدوار اجلوهرية يف تطوير اقتصاد سوق عصري
منفتح).
وقال أمني عام وزارة املالية( :تشري نتائج الدراسات
84

الصادرة حديثا إىل أن ختفيض عجز املوازنة العامة  -وهو
اهلدف الذي تسعى السياسة املالية لتحقيقه  -ينبغي أن يتم من
خالل تقليص اإلنفاق العام وخاصة اجلاري منه .واملتتبع
للتصحيح املايل يالحظ أن ضبط النفقات العامة تركز على
ختفيض النفقات الرأمسالية وليس على النفقات اجلارية ،حيث
يؤكد ذلك تدين نسبة اإلجناز يف النفقات الرأمسالية خالل
األعوام األخرية واليت بلغت حوايل  %90من القيمة املقدرة يف
قوانني املوازنة العامة .مؤكدا وجود حمددات حتول دون إمكانية
التوصل إىل ضبط النفقات اجلارية ابلقدر املطلوب .ويُع ّد سداد
األقساط والفوائد املرتتبة على االقرتاض اخلارجي أحد هذه
احملددات ،إىل جانب وجود بعض أنواع النفقات اليت تفتقر إىل
املرونة يف األجل القصري ومنها :بنود الرواتب واألجور والعالوات
ونفقات التقاعد ونفقات مستلزمات مت إبرام عقودها سابقا
وذلك ضمن النفقات اجلارية ،عدا نفقات املشاريع اليت بوشر يف
تنفيذها ضمن النفقات الرأمسالية.
وتعمل هذه الوزارة على إصالح أنظمة التقاعد وختفيف
أعباء املديونية اخلارجية من خالل هيكلتها وشراء جانب منها
بسعر خصم مناسب ،ومبادلة جانب آخـر مبشاريع تنموية
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واستثمارات واستمالكات حملية.
ويقول :ال بد من رفع مستوى النمو االقتصادي إىل
معدالت أعلى من النمو السكاين ،1ومواصلة جهود تطوير البيئة
التشريعية لتنسجم مع التطورات االقتصادية على الصعيدين
احمللي واألجنيب.)2
ويقول الدكتور منري محارنة (أحد االقتصاديني):
(إن احلكومة أعلنت أهنا على وشك توقيع اتفاق مع
صندوق النقد الدويل لربانمج تصحيح اقتصادي جديد ،وهو
سيكون الربانمج الثالث الذي يربمه األردن مع الصندوق.
واهلدف الرئيسي هلذا االتفاق كان وما زال وسيبقى إعادة
جدولة الدين اخلارجي .ويدفع األردن سنويا جدولة ديونه
( )800مليون دوالر).
وأضاف( :إنّه لدى تقييم الربانجمني السابقني ،يتضح أن
معدل املديونية اخلارجية بقي مرتفعا يف األرقام املطلقة ،وأن
االخنفاض الذي حصل يف بعض السنوات مل تنتجه اإلجراءات
 1إشارة إىل نظرية مالثوس اليت حتدثنا عنها.
 2تسارع التشريعات االقتصادية املتتالية كلما طلبت املؤسسات الدولية.
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االقتصادية بل جنم عن شطب بعض الدول جلزء من ديوهنـا على
األردن ،وقيام األردن بشراء بعض ديوهنا أبسعار منخفضة).
ويقول محارنة( :ثبت ابلدليل القاطع أن العجز التجاري يف
مجيع سنوات برانمج التصحيح كان أعلى بكثري مما كان مقدرا،
ويف بعض السنوات كان ضعف ما هو مقدر .وابلتايل فالعجز
التجاري هو أحد أسباب استمرار املديونية اخلارجية) .ويضيف
قائالا( :إن اإلجراءات التقشفية واالنكماشية أدت إىل تراجع
معدل االستثمار ،حيث اخنفض من حوايل  %30إىل ما يقرب
من  %20من الناتج احمللي اإلمجايل .األمر الذي ساهم يف
اخنفاض معدالت النمو ،وزيدة معدل الفقر والبطالة الذي شهد
ارتفاعا ملموسا منذ هناية مثانينات القرن املاضي وحىت الوقت
احلاضر).
كما بني محارنة( :إن شروط صندوق النقد الدويل سامهت
يف حدوث تراجع اقتصادي حاد يف البالد .ويف مقدمة هذه
الشروط التخاصية ،وتقليص دور الدولة يف احلياة االقتصادية
حيث مل ينجح القطاع اخلاص يف أن يكون بديالا للقطاع العام،
كما مت استثمار عائدات التخاصية يف معظم احلاالت يف
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مشاريع ليست مدرة للدخل .األمر الذي سيؤدي إىل تفاقم
الوضع االقتصادي) .كما دعا محارنة إىل (إعادة النظر يف
السياسة االقتصادية أوالا هبدف إخضاع السياسات واإلجراءات
املطلوبة من قبل الصندوق ومنظمة التجارة العاملية ملصلحة
تطوير االقتصاد الوطين ،وليس هبدف االرتباط االنفتاحي
ابالقتصاد اخلارجي ،رغم النتائج السلبية املرتتبة على ذلك).
أما حنن فنقول :إن حترير االسترياد الذي تعمل الدولة
جاهدة لتطبيقه والذي تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية واتفاقيات التجارة احلرة مع أمريكا وغريها من الدول إمنا
يزيد األمر سوءا ،ألن املديونية اخلارجية تنشأ أصال عن املبالغة
يف االسترياد ،فالتصدير ال يتناسب مع االسترياد وال حبال من
األحوال سواءا من انحية كمية السلع واخلدمات املستوردة ،أو
من انحية جودهتا وقدرهتا التنافسية ،وصناعات البلد املصدرة
حباجة لسلع اإلنتاج وللتكنولوجيا املطورة .فكل ذلك جيعل
الفارق شاسع ا بني صادراتنا وما نستورده من السلع واخلدمات.
فيرتاكم العجز ،وتتصاعد الديون ،ألنه يوجد ارتباط وثيق بني
زيدة العجز وزيدة املديونية.
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يصر يف شروطه
ولذلك فإننا نرى صندوق النقد الدويل ّ
وبرانجمه التصحيحي على فتح أسواق البلد لالسترياد دون قيود.
تظل األسواق
ومقابل ذلك يضمن الصندوق للدول املتقدمة أن ّ
يف الدول النامية مفتوحة أمام صادراهتا .فيكون الصندوق قد
قدم للدول املتقدمة خدمتني :إحدامها استمرارية املديونية
وتصاعدها وتراكم اجلدولة ،واثنيتهما فتح ابب االسترياد ِحبُرية.

مث إن الضغط على املوازنة يزيد يف عجز املوازنة فيرتتب
على ذلك زيدة الضرائب والرسوم والتقليل من النفقات ،أي
اتباع سياسة انكماشية يف موارد املوازنة ،وكل ذلك ينعكس على
الطبقة الكادحة .فربانمج التصحيح االقتصادي الذي يفرضه
الصندوق وتلتزم الدولة املدينة بتنفيذه ،نتيجته احلتمية الفقر.
وحرية االسترياد هذه اليت يفرضها الصندوق تعين وجود
ضمانة لدخول السلع واألموال املستثمرة ،وضمان تنقل
أرابحها .يقـابل ذلك رفع احلماية عن صناعات وصادرات البلد.
فتتدهور أحوال الصناعات احمللية ،ويصيبها الكساد حىت تضطر
إىل إعالن إفالسها وإقفال أبواهبا ،كما هو حاصل اآلن يف
مئات املشاريع واملنشآت الصناعية األردنية.
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وأخريا :وبعد أن مت التوقيع رمسيا بتاريخ 2002/7/3م
على برانمج التصحيح االقتصادي اجلديد الذي فرضه صندوق
النقد الدويل ،وقبِل به األردن ابلشروط اليت وضعها الصندوق
كاملة غري منقوصة ،أعلن صندوق النقد الدويل عن تقدمي قرض
لألردن مببلغ ( )113مليون دوالر ،كما أعلن البنك الدويل
أيض ا عن تقدمي قرض لألردن مببلغ ( )120مليون دوالر.
وبعد ذلك مباشرة أي بتاريخ 2002/7/7م غادر األردن
وزير املالية األردين (ميشيل مارتو) إىل ابريس على رأس وفد
يضم يف عضويته د .أمية طوقان حمافظ البنك املركزي األردين و
د .حممد أبو محور أمني عام وزارة املالية والسيدة هالة لطوف
أمني عام وزارة التخطيط وعدد من موظفي وزارة املالية.
وبدأ الوفد يف ابريس ابملفاوضات مع أعضاء اندي ابريس
الدويل من أجل جدولة الدين اخلارجي املرتاكم على األردن
والذي يبلغ يف جمموعه سبعة مليارات دوالر.
ويؤكد املسؤولون األردنيون أن اللجوء إىل اخلضوع وااللتزام
هبذا الربانمج كان بسبب حاجة البالد إىل إعادة جدولة ديونه
اخلارجية لنادي ابريس الدويل.
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ومن املعروف أن لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل
شروطا معروفة ،جيب االلتزام هبا وتنفيذها من قِب ِل اجلهة اليت
ترغب يف إعادة جدولـة ديوهنا اخلارجية .وهذه الشروط تعترب
تدخالا مباشرا يف إدارة االقتصاد األردين ،حىت إهنا يف معظم
احلاالت تشكل البديل للسياسة االقتصادية الوطنية .وتعترب هذه
الشروط حـزمة واحدة ،وليس من حق أحد اختيار ما يشاء
منها ،ورفض ما ال يراه مناسب ا .وإن إعادة هيكلة االقتصاد
مبوجب شروط صندوق النقد الدويل تعين وضـع هذا االقتصاد
على طريق اقتصاد السوق ،والعمل على تقليص أو إلغاء دور
الدولة االقتصادي.
لقد استهدف الربانجمان السابقان للتصحيح االقتصادي -
بدأ األول منهما يف مطلع التسعينات وانتهى عام 1998م،
وانتهى الثاين يف مطلع العام 2002م  -ختفيض املديونية
اخلارجية وختفيض عجز املوازنة العامة .ولكن ذلك مل يتحقق منه
شيء ،وإّمنا ازدادت معدالت الفقر والبطالة ،وشهدت البالد
تراجع ا ملموس ا يف متوسط الدخل الفردي واخنفاض ا يف معدالت
ومر االقتصاد األردين بواحدة من أصعب حاالت الركود،
النموّ ،
وبقي مستوى املديونية اخلارجية مرتفعا ،حيث بقيت سبعة
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مليارات دوالر ،وبقيت خدمتها تستنزف ما يقرب من ربع
كامل املوازنة العامة سنويا ،يف حني بلغت خدمة الدين العام
الداخلي واخلارجي ما يقرب من ثلث املوازنة سنويا.
هذا مع العلم أن املصدر الرئيس للمديونية اخلارجية يتكون
من عجز التجارة اخلارجية أي من الفرق بني الصادرات
والواردات ،حيث يبلغ سنوي ما يقرب من مليار ونصف املليار
دينار أردين ،كما أنه ال ميكن التدخل يف التجارة اخلارجية
بسبب العضوية يف منظمة التجارة الدولية ،وبسبب شروط حترير
التجارة.
ولذلك فإنه يتم تغطية عجز املوازنة أبحد أسلوبني أو
بكليهما معا :أوالا ،بتخفيض اإلنفاق العام ،وهذا يطال يف
الدرجة األوىل السلع االستهالكية الضرورية للمواطن ،مثل رفع
أسعار اخلبز واحملروقات ،واثنيا ،بزيدة اإليرادات العامة عن طريق
فرض املزيد من الضرائب والرسوم.
يضاف إىل ذلك تطبيق سياسة اخلصخصة ،ال سيما
خصخصة املرافق العامة كاملاء والكهرابء واملواصالت،
وخصخصة بعض الصناعات اهلامة ما فسح اجملال لزيدات
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هائلة يف األسعار.
ولذلك فإن أبرز مسات برانمج التصحيح االقتصادي
اجلديد هي :زيدة الضرائب غري املباشرة خاصة ضريبة املبيعات،
ورفع أسعار العديد من السلع عن طريق إخضاعها ملعدالت
حمددة من ضريبة املبيعات ،كما ينص الربانمج اجلديد على
إعادة هيكلة املشتقات النفطية ،وذلك عن طريق فرض ضريبة
مبيعات معدهلا  %2عليها مجيعا.
وهكذا فإن السمة املميزة للربانمج اجلديد ،الذي جرى
التوقيع عليه ،هي ارتفاع يف الضرائب دون أن يقابلها دخل
فردي مناسب .وابلتايل تقليص القوة الشرائية للمواطنني ،األمر
الذي سيدخل االقتصاد األردين يف حالة من الركود بدالا من
املساعدة على اخلروج منها.
ويقول الوزير املذكور (مارتو) إن األردن متكن من التوصل
إىل اتفاق مت توقيعه مساء (2002/7/10م) بشأن إعادة
جدولة حوايل ( )1.2مليار دوالر متثل األقساط والفوائد اليت
تستحق للدول الدائنة األعضاء يف النادي خالل الفرتة من
2002/5/1م وحىت هناية 2007م.
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إنه وإن كانت هذه هي املرة السادسة اليت يقوم فيها
األردن جبدولة ديونه اخلارجية ،لكنها املرة األوىل اليت يقوم فيها
النادي جبدولة ديون دولة لفرتة تتجاوز مدة برانمج التصحيح
االقتصادي املتفق عليه مع الصندوق ،حيث متكن األردن من
تغطية مدة التصحيح االقتصادي اليت متتد ملنتصف عام
2004م وكذلك فرتة ثالث سنوات ونصف أخرى بعد الربانمج
لتشمل إعادة جدولة أعباء خدمة الدين للدول األعضاء يف
النادي حىت هناية عام 2007م.
كما أشار الوزير إىل أنه مت االتفاق على استغالل %30
من رصيد مديونية هذه الدول كحد أقصى مببادالت الدين
مقابل استثمارات أو مشاريع تنموية يتفق عليها ثنائيا مع الدول
األعضاء املعنية.
ومن اجلدير ذكره أن هناك مخس شركات فرنسية كربى
تعمل يف األردن أمهها :شركة (الفارج) اليت متتلك حصة كبرية
يف شركة اإلمسنت ،وشركة (ليما) للمياه ،وشركة (فرانس
تيليكوم) اليت تعمل مع شركة االتصاالت األردنية .إذ تستثمر
هذه الشركات يف األردن ماليني الدوالرات كانت قروضا
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لفرنسا ،ومتت إعادة جدولتها وشراؤها مقابل استثمارات يف
األردن( ...عن جريدة (األردن) اتريخ 2002/7/7م).
لقد تعزز موقف األردن يف حماداثته مع الدول األعضاء يف
النادي بناء على التقرير املقدم من صندوق النقد الدويل حول
أداء االقتصاد األردين خالل فرتة برانمج التصحيح االقتصادي
السابق ،والذي غطى األعوام الثالثة األخرية ،واإلشادة جبهود
احلكومة التصحيحية يف خمتلف اجملاالت .واإلشادة ابجلهود
التصحيحية للحكومة األردنية ال تعين أن الربامج التصحيحية
أخرجت األردن من أزمته االقتصادية ،وال تعين التقدم
االقتصادي يف األردن .بل تعين هذه اإلشادة التزام احلكومة
األردنية بشروط صندوق النقد الدويل لصاحل الدول الدائنة
ِ
املستثمرة ،فقد ابعت احلكومات األردنية
والشركات األجنبية
ِ
املؤسسات والشركات العامة ابسم اخلصخصة إىل أفراد وشركات
أجانب ،وسنّت التشريعات والقوانني اليت طلبتها الدول الكافرة
لتسهيل استثماراهتا وزيدة نفوذها ،على حساب فقر أهل
األردن وزيدة الضرائب والرسوم ،وتقليل اإلنفاق العام على
رعاية مصاحلهم.
95

فأي مدح أو ذم من صندوق النقد الدويل وما شاكله من
املؤسسات الدولية ألية دولة من دول العامل الثالث ومنها األردن
يكون سببه هو التزام أو عدم التزام هذه الدولة بسياسات هذه
املؤسسات ،اليت تعمل لصاحل الدول الكافرة الطامعة يف بالد
املسلمني ،واليت تعمل بدون انقطاع ملنع انعتاق الدول النامية من
التبعية الرأمسالية.
ِ
رد الصندوق على مذكرة النواي املقدمة من
امسعوا إىل ّ
احلكومة األردنية للصندوق ،مادحا إجراءاهتا( :ورحب األعضاء
ابإلجراءات القوية للتغلب على العجز املايل املستهدف لعام
2002م ،والذي ال ميثل فقط التحسن الدائم يف اإليرادات
الضريبية ،بل ويُع ّد خطوة هامة على طريق هدف احلكومة يف
إلغـاء مجيع الدعم املخصص لألسعار يف املستقبل) .فالصندوق
يُرحب بزيدة الضرائب وبرفع الدعم عن أسعار السلع.
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خـاتـمـة
إننا خناطب املسلمني يف األردن ويف غري األردن وخباصة
الساكتني على هذا الواقع الفاسد املزري ،وخناطب مراكز القوى
اليت تقف إىل جانب احلكام يف تطبيق األنظمة الوضعية على
املسلمني ،ويف إخضاعهم ألوامر الدول الكافرة ،نقول هلم:
هال حتاكمتم إىل هللا ،وأذعنتم لشرع هللا؟ أما علمتم أن
احلالل ما أحل هللا وأن احلرام ما حرم هللا؟ قال تعاىل﴿ :
 ﴾    وقال تعاىل   ﴿ :
 ،﴾ أما علمتم أن الراب حرام؟ بينما يوجد يف األردن
( )21مصرفا بفروعها املتعددة ،كل معامالهتا تقوم على احلرام
وكل املشـاريع واملعامـالت املالية مرجعيتها إىل هذه البنوك وغريها
من صناديق االستثمار وصناديق التوفري ومؤسسات مالية أخرى.
والتخاصية ،اليت فتحت األردن ابهبا على مصراعيه أمامها،
تقوم على حتويل امللكية العامة إىل ملكية خاصة ،مع أن امللكية
حيرم بيعها أو إعطاء امتيازات
العامة يف اإلسالم هي ملك لألمة ُ
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ألي كان .فذلك كله حرام شرع ا .فكيف وقد متلكها
بشأهنا ّ
أجانب من أعداء األمة الكفار؟ مثل مؤسسات اإلمسنت
والبواتس واملنغنيز والفوسفات ومثل املوانئ واألهنار.
أما علمتم أن كنز املال وتكديسه يف البنوك حرام شرعا،
وأن االحتكار يف اإلسالم حرام ،وأن الشركات املسامهة،
وشركات التأمني كلها حـرام؟ فماذا بقي من املعامـالت املالية
سري ابألحكام الشرعية؟
وم ّ
واالقتصادية حالل ُ

وجترأمت على أحكام هللا
خالفتم يف معامالتكم أوامر هللاّ ،
بقولكم إهنا ال تصلح هلذا الزمان .فال أنتم متقيدون بشرع هللا،
وال أنتم مالكون لعزتكم وكرامتكم .وتركتم أموال املسلمني
ومقدراهتم وثرواهتم هنب ا ألعدائهم الكفار ،وجعلتم أبواب بالدهم
مشرعة لألجانب دون رقيب.
وإننا نذ ّكِركم أبن النظرة إىل العيش يف هذه احلياة الدنيا من
وجهة النظر الرأمسالية ،تعين فصل احلياة عن الدين ،وقطع الصلة
ابهلل ،وإنكار اليوم اآلخر واحلساب واجلزاء .فلم يبق بعدئذ إال
الدوافع الغريزية فقط لتتحكم يف اإلنسان وتفـرض عليه سلوكه
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يف احلياة .فاملال واجلنس هلما األولوية يف تصرفات هذه القطعان
البشرية .حيث أطلقوا لإلنسان العنان ابسم احلريت ،ومنها
احلرية االقتصادية (حرية التملك) ،فأخرجوا اإلنسان عن
إنسانيته ،وهتاوت القيم وأُهينت الكرامة وأُلغيت الضوابط ،ومتثل
هذا ،أبوضح صورة ،يف االستعمار القدمي .مث جاء االستعمار
اجلديد أبساليب أكثر خبثا وخداع ا يلبس فيها ثوب العوملة
والتخاصية لنهب ثروات املسلمني ،ويدمر بالدهم ويقتل أبناءهم
ابسم "مكافحة اإلرهاب" .الرأمسالية الغربية مبدأ له وجهة نظر
معينة عن احلياة ينبثق عنها تشريعات وقوانني لتحقيق ممارسة
احلريت األربع .وهذه احلريت األربع إمنا تستمتع هبا فئة قليلة
من املتنفذين ومن أصحاب رؤوس األموال الضخمة املتحركة.
بينما هناك مئات املاليني من البشر ال يذوقون للحرية طعم ا،
وال ينعمون حىت برغيف خبز يس ّد جوعهم أو بثوب يسرت
عُريهم.
قر الطبقية
إن املبدأ الرأمسايل ،رغم شعاراته ّ
الرباقة ،يُ ّ
ويشجع العنصرية ،وميارس العبودية واملعامالت الوحشية مع
ّ
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الشعوب الضعيفة للهيمنة عليها وهنب ثرواهتا.
وإن معظم الشعوب تئن حتت كابوس الرأمسالية ،وتصرخ
من ظلمها ووحشيتها املادية .فكيف يرفع هذا الكابوس ومىت
يتم التخلص منه؛ لتسري اإلنسانية يف مسارها الصحيح ،ال ظلم
ذل وال هوان؟
وال استعباد ،وال فقر وال جوع ،وال ّ
إن ُم ِ
شرعي القوانني يف النظم الرأمسالية املطبقة اآلن ،وإن
ّ
واضعي النظريت االقتصادية ابتداء ليقوم عليها البناء
االقتصادي الرأمسايل ،أمثال آدم مسيث وريكاردو ،ومن جاء
بعدمها ممن أدخلوا تفسريات وتطويرات هلذه النظريت ،إمنا
وضعوها حسب رؤيتهم املنصبة على املال والنفعية فقط ،دون
ألي اعتبار آخر .فلم يراعوا طبيعة اإلنسان بغرائزه
النظر ّ
وحاجاته العضوية ،الذي جيب أن يكون التشريع ملصلحته،
وحلل مشكالته ورعاية شؤونه ،واحملافظة على كرامته.
ِّ
وكون التشريعات الغربية والنظريت املتتالية ،اليت أتوا هبا،
جتردت من النظرة إىل اإلنسان ابعتبار إنسانيته ،جاءت جافة
جامدة ،ال تتواءم مع فطرته اليت ُخلق عليها ،إىل ح ّد أهنا مل
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تؤمن ملئات املاليني لقمة العيش .انهيك عن أن هذه
التشريعات والنظريت مل تضمن لإلنسان الطمأنينة النفسية يف
الدنيا ،وال ُجتيبه عن مصريه بعد املوت.
فكان اخللل ابتداءا قد جاء من منطلق تفكريهم وهو عقيدة
فصل الدين عن احلياة .حيث انطلقوا يف تفكريهم وتشريعاهتم
من هذه العقيدة اليت هتمل غريزة التدين ،الغريزة اليت ميّزت
اإلنسان عن احليوان ...وإال فما معىن أن يوصي إنسان برتكته
اليت تبلغ املاليني للكالب واحليواانت ،والناس حوله يتضورن
جوعا؟ ...وما معىن أن يضع إنسان قنبلة يف طائرة تسافر فيها
أمه ،لكي يقتل أمه مع الركاب فيأخذ التأمني على حياهتا؟...
وما معىن أن تُنفق املاليني من الدوالرات على الريضيني
واملباريت الريضية ،وعلى املهرجاانت والنوادي الليلية املاجنة،
بينما ماليني البشر ميوتون جوعا؟! هذه هي الرأمساليةّ ،أما
اإلسالم فقد جاء رسالة عاملية خالدة إىل الناس كافّة ،يقوم
على أساس اثبت صحيح ،وهو اإلميان ابهلل اخلالق املدبر
واإلميان أبن القرآن كالم هللا ،وأن حممدا رسول هللا أرسله هللا
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تعاىل إىل الناس كافّة ليخرجهم من الظلمات إىل النور ،ومن
ِ
رب العباد ،وليضمن هلم حياة سعيدة يف
عبادة العباد إىل عبادة ّ
الدنيا وفوزا يف الدار اآلخرة.
ومن هذه العقيدة املوائمة لفطرة اإلنسان واملقنعة لعقله
انبثقت التشريعات ،اليت تنظم عالقته بربه وبنفسه وبغريه،
فنظمت غريزة التدين ابلعقيدة والعبادات ،ونظمت غريزة النوع
أبحكام الزواج وغريها ،ونظمت غريزة البقاء واحلاجات العضوية
فحرم اإلسالم الراب وكنز املال ،وشرع
أبحكام امللكية وغريهاّ ،
أحكاما لتوزيع الثروة بني أفراد الرعية لكي ال يبقى املال حمصورا
يف أيدي األغنياء .وشرع أحكام ا لبناء جمتمع يقوم على التكافل
والرتاحم.
وخباصة
لقد اهنارت االشرتاكية على أيدي الرأمساليني
ّ
األمريكيني ،وكان من أبرز أسباب اهنيارها ضعف النظام
االقتصادي فيها وفساده ،وها هو اقتصاد أمريكا زعيمة الرأمسالية
قد بدأ ينخره الفساد ،وها هي دميقراطيتها قد بدا عوارها
للعيان .وها هي غطرسة أمريكا ال ختفى على أحد .وأصبح
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عجز الرأمسالية عن ضمان احلياة اآلمنة الكرمية لشعوهبا وللعامل
يُشري إىل بداية اهنيارها ،إال أن اهنيارها التام منوط بظهور
اإلسالم على أيدي أبنائه العاملني املخلصني ،ذلك املبدأ الذي
أنزله هللا تعاىل هدى ورمحة للعاملني ،وهو املبدأ الوحيد الذي
سينقذ البشرية من ظلمات املبادئ الوضعية وظلمها إىل نور
اإلسـالم وعـدله.
قال تعاىل:

﴿     

﴾     
وقال تعاىل:
.﴾  

﴿       
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