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مقدمة
إن البحث يف اقتصاد بلد ما يتناول أمرين :األمر األول،
املادة االقتصادية ،وهي الثروة املوجودة فيه ،سلعا كانت أو
خدمات ،من جهة تنميتها أو أتمني إجيادها ،وهذا األمر حمله
علم االقتصاد ،يبحثه العلماء املختصون كل حسب اختصاصه،
فهو حبث يف الوسائل واألساليب اليت من شأهنا أن تنمي الثروة،
زراعية كانت أم صناعية أم بشرية .فتحسني األراضي الزراعية
ومقاومة التصحر ،أو اعتماد الغاز بدل البرتول يف توليد
الكهرابء ،أو إعداد طواقم صناعية وزراعية ،كل ذلك أمور
علمية عاملية تؤخذ من أي مصدر كان ،فهي من ابب قول
الرسول « :أَنْـتُ ْم أَ ْعلَ ُم أِب َْم أر ُدنْـيَا ُك ْم».
واألمر الثاين ،هو توزيع الثروة على أفراد اجملتمع ،ليتمكن
كل فرد من حيازهتا أو االنتفاع هبا ،من أجل إشباع حاجاته
األساسية من مأكل وملبس ومسكن مث متكينه من إشباع
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حاجاته الكمالية .وهذا األمر حمله النظام االقتصادي املنبثق عن
عقيدة األمة .فحقيقة املشكلة االقتصادية هي توزيع الثروة على
أفراد اجملتمع ،بينما السعي حليازة الثروة مظهر من مظاهر غريزة
البقاء ،يندفع إليه اإلنسان غريزي من تلقاء نفسه ،وجد نظام أم
مل يوجد.
إال أنه بعد هدم دولة اخلالفة ،وفرض النظام الرأمسايل على
أكثر املسلمني ،حصل خلط بني علم االقتصاد والنظام
االقتصادي ،أضيف إليه ابلنسبة للمسلمني ،تفتيت بالدهم
دويالت متعددة ،حرصا من الكفار على إضعاف األمة
اإلسالمية وإفقارها للقضاء عليها ،فإن توافرت الثروات الطبيعية
يف بعض هذه الدويالت ،فال تتوافر فيها الطاقة البشرية الكافية
الستغالل هذه الثروات ،وإن وجدت األيدي العاملة
واملهندسون واملخرتعون يف بعضها اآلخر ،شحت فيها الثروات،
فيهاجر أبناؤها منها إىل غريها طلبا للرزق.
وإن ما زاد الطني بلة يف أعمال الكفار هو تنصيب حكام
على هذه الدول ،غرابء عن عقيدة األمة وما ينبثق عنها من
أنظمة ،فكانوا حراسا للكفار وعقائدهم وأفكارهم ،فطبقوا
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أحكام الكفر على املسلمني ،إلبعاد األمة اإلسالمية عن
عقيدهتا اليت فيها هنضتها وعزهتا.
فعلى الصعيد االقتصادي ،طبق هؤالء احلكام ما أماله
الغرب الكافر من أنظمة اقتصادية وضعية ،ما أوقع األمة يف
دوامة اخلطط االستعمارية لنهب ثرواهتا واستهالك مقدراهتا.
وأصبحت األمة ختضع لنظام اقتصادي مناقض لعقيدهتا ،ما
جعل أفرادها يعيشون يف شخصية مزدوجة ،فاملسلم اليوم يؤمن
بصحة أحكام اإلسالم ،ويريد أن حيصل على املال وأن ينميه
ابلطرق الشرعية اليت أابحها هللا له ،إال أن القوانني الوضعية
والظروف اليت فرضت عليه من الدولة ،جتعل هذه الطرق صعبة
املنال يف ظل النظام الرأمسايل الذي يعتمد الراب يف كل معاملة،
حيث أبعد النظام االقتصادي اإلسالمي عن األمة وعن
معامالهتا.
ومل يكن أهل األردن أحسن حظا من إخواهنم يف دول
العامل اإلسالمي األخرى ،فقد حرص اإلجنليز ابلذات منذ إنشاء
هذا الكيان على أن يكون خاليا من املقومات االقتصادية،
وذلك كي يكون ويبقى مرتبطا هبم وابليهود يف وجوده
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واقتصاده ،ألنه الكيان الذي رسم له اإلجنليز أن يكون حارسا
ألطول حدود للدولة اليهودية املغتصبة ،اليت تعهدت بريطانيا
ابتداء إبنشائها مث احملافظة عليها.
فاملشكلة االقتصادية يف األردن ،وإن كان سببها النظام
االقتصادي الرأمسايل املطبق حاليا يف األردن ،لكونه غري منبثق
عن عقيدة األمة اإلسالمية ،إال أن هناك سببا آخر ،وهو حتكم
الدول الكافرة وفرضها (عن طريق األنظمة واحلكام) أساليب
ووسائل لتنمية الثروات املوجودة يف األردن واستغالهلا ،وذلك
برسم اخلطط االقتصادية العقيمة ،وصرف توجه الناس عن
األعمال املنتجة كالزراعة والصناعة إىل وظائف اخلدمات.
والناظر إىل الواقع االقتصادي يف األردن اآلن ،يالحظ أنه
يرتدى حنو األسوأ كما قال رئيس وزرائه يف بيانه الوزاري يف
1999/1/3م" :إن االقتصاد يف األردن جتاوز مرحلة تباطؤ
النمو إىل مرحلة الرتاجع ...وأبننا نواجه ثالث قضاي حادة:
الوضع االقتصادي ،والبطالة ،والفقر ،واملياه "...وصرح يف
1999/6/13م..." :وإن حتسني أوضاع الوطن كلها أمور ال
تتم بثالثة أشهر أو بسنتني ،وال يف عهد حكومة واحدة."...
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وبدل أن تتحول القروض واملساعدات األجنبية والعربية إىل
مشاريع ومصاحل إنتاجية فقد حتولت إىل ديون تدفعها األمة على
حساب فقرها وجوعها ،بينما ارتفعت أرقام أرصدة احلكام
واملسؤولني يف املصارف .وبدل أن تتوىل الدولة مسؤوليتها يف
رعاية شؤون الناس ،بدأت تبيع املؤسسات العامة للقطاع اخلاص
وللمستثمرين األجانب ،اتركة معظم الناس للفقر واملرض
واجلوع ،وممكنة اليهود واألجانب وبعض رجاالهتا من السيطرة
على مقدرات األردن االقتصادية ابسم اخلصخصة واالستثمار.
فالثروات واألموال املوجودة يف األردن لو أحسن استغالهلا
وتوزيعها ،لكفت سكان األردن ،ولعاشوا حياة اقتصادية أفضل
من احلياة اليت حييوهنا .ولو وجد النظام الصاحل ملعاجلتها ،ووجد
املسؤولون املخلصون إلدارهتا ،ملا عاشت فئة قليلة حياة البذخ
والرتف متتلك القصور الفخمة والسيارات الفارهة ،واملاليني
املكدسة يف البنوك ،بينما الباقون ال جيدون املأوى املناسب ،وال
الطعام الكايف ،وال املال الذي يسد نفقات حاجاهتم األساسية.
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مشكلة االقتصاد يف األردن
وجدت مشكلة االقتصاد يف األردن مع وجود فكرة إنشاء
إمارة شرق األردن ككيان منفصل ،فبتاريخ 1919/1/3م
وقعت اتفاقية يف لندن بني األمري فيصل بن احلسني (ملك
العراق فيما بعد) ممثل اململكة العربية احلجازية القائم ابألعمال
نيابة عنها ،وبني حاييم وايزمن (أول رئيس لدولة اليهود فيما
بعد) ممثل املنظمة الصهيونية القائم ابألعمال نيابة عنها .وقد
ورد يف هذه االتفاقية ما نصه:
"تقرتح املنظمة الصهيونية أن ترسل إىل فلسطني جلنة من
اخلرباء ،لتقوم بدراسة اإلمكاانت االقتصادية يف البالد ،وأن
تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض هبا ،وستضع املنظمة
الصهيونية اللجنة املذكورة حتت تصرف الدولة العربية،
وستستخدم املنظمة الصهيونية أقصى جهودها ملساعدة الدولة
العربية بتزويدها ابلوسائل الستثمار املوارد الطبيعية ،واإلمكاانت
االقتصادية يف البالد".
وهبذه االتفاقية سنة 1919م ،وضعت بريطانيا واليهود
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رؤية مستقبلية واضحة لربط البالد العربية ومنها األردن ابليهود،
من انحية اقتصادية.
وبعد سلسلة طويلة من االرتباطات العلنية والسرية بني
حكام األردن وكل من بريطانيا واليهود ،مت يف
1994/10/26م توقيع اتفاقية "السالم" األردنية (اإلسرائيلية)
بني امللك حسني ملك األردن ،وإسحاق رابني رئيس وزراء
اليهود يف وادي عربة ،ويف اجملال االقتصادي من هذه االتفاقية
تنص املادة ":"7
" -1انطالقا من النظر إىل التنمية االقتصادية والرفاهية
ابعتبارمها دعامتني للسالم واألمن والعالقات املنسجمة فيما بني
الدول والشعوب واألفراد من بين البشر ،فإن الطرفني يف ضوء
أوجه التفاهم اليت مت التوصل إليها ،يؤكدان على رغبتيهما
املتبادلتني يف تقرير التعاون االقتصادي ،ال بينهما فحسب ،بل
ويف ضمن اإلطار األوسع للتعاون االقتصادي اإلقليمي.
 -2لتحقيق هذا اهلدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ -إزالة كافة أوجه التمييز اليت تعترب حواجز ضد حتقيق
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عالقات اقتصادية طبيعية ،وإهناء املقاطعات االقتصادية املوجهة
ضد الطرف اآلخر والتعاون يف جمال إهناء املقاطعات االقتصادية
املقامة ضد أحدمها اآلخر من قبل أطراف اثلثة.
ب -اعرتافا من الطرفني أبن العالقات بينهما ينبغي هلا أن
تسري هبدى مبادئ االنسياب احلر ،الذي ال يعرتض شيء
سبيله ،يدخل الطرفان يف مفاوضات هبدف التوصل إىل عقد
اتفاقيات تتعلق ابلتعاون االقتصادي ،مبا يف ذلك التجارة،
وإقامة منطقة أو مناطق جتارة حرة ،واالستثمار ،والعمل املصريف،
والتعاون الصناعي والعمالة ،وذلك ألغراض ترويج عالقات
اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم االتفاق حوهلا ،كما تقوم
على اعتبارات إقليمية خاصة ابلتنمية البشرية.
ج ـ -التعاون ثنائيا ،ويف احملافل املتعددة األطراف ،ابجتاه
تعزيز اقتصاديهتما ،وكذلك تعزيز عالقات اجلوار االقتصادي مع
أطراف إقليمية أخرى".
كما وتنص املادة :13
" -1سيسمح كل طرف ملواطين الطرف اآلخر ووسائل
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نقلهم حرية احلركة يف أراضيه ،وفقا للقواعد العامة املطبقة على
مواطين الدول األخرى ووسائل نقلهم .ولن يفرض أي طرف
ضرائب أو قيودا متييزية على حرية احلركة على األشخاص
ووسائل النقل من أراضيه إىل أراضي الطرف اآلخر.
 -2سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بني
بلديهما ،وسيأخذان ابالعتبار إقامة اتصاالت برية واتصاالت
ابلسكك احلديدية بينهما.
 -3سيستمر الطرفان ابلتفاوض بشأن اتفاقيات النقل
املتبادل يف اجملاالت السابقة وغريها ،مثل املشاريع املشرتكة،
واألمان على الطرق (املروري) ،ومعايري النقل ،وترخيص
املركبات ،وممرات برية ،وشحن البضائع ،واحلموالت ،والقضاي
املتعلقة ابألرصاد اجلوية."...
وتنص املادة " :20يويل الطرفان أمهية كربى للتنمية
املتكاملة ملنطقة أخدود وادي األردن ،ليشمل ذلك مشاريع
مشرتكة يف اجملاالت االقتصادية والبيئة ،واملشاريع املرتبطة ابلطاقة
والسياحة آخذين بعني االعتبار اإلطار املرجعي الذي مت التوصل
إليه يف إطار اللجنة االقتصادية الثالثية األردنية ( -اإلسرائيلية)
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 األمريكية هبدف الوصول إىل خطة رئيسة لتنمية أخدود وادياألردن .لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدمها إلمتام التخطيط
والسري يف التطبيق".
وتنص املادة :23
"يتفق الطرفان على الدخول يف مفاوضات يف أقرب وقت
ممكن ،ويف مدة ال تتجاوز شهرا واحدا من اتريخ تبادل واثئق
التصديق على هذه املعاهدة ،على الرتتيبات اليت ستمكنهما من
التنمية املشرتكة ملدينيت العقبة وإيالت يف جماالت من ضمنها
تنمية السياحة املشرتكة ،والرسوم اجلمركية املشرتكة ،ومنطقة جتارة
حرة ،والتعاون يف الطريان ،وحماربة التلوث ،واألمور البحرية،
والشرطة ،والرسوم اجلمركية ،والتعاون الصحي."...
وبسرعة فائقة أصدرت احلكومة األردنية قانون رقم ()14
لسنة 1994م بتاريخ 1994/11/10م جاء فيه:
"يتعهد الطرفان خالل ثالثة أشهر من تبادل واثئق
التصديق على هذه املعاهدة بتبين التشريعات الضرورية لتنفيذ
هذه املعاهدة وإلهناء أي التزامات دولية ،وإلغاء أي تشريعات
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تتناقض مع هذه املعاهدة".
وها هو األردن اآلن يعيش بني فكي كماشة هاتني
االتفاقيتني املوقعتني ما بني 1919م1994-م ،حيث ختللت
هذه الفرتة ،اتفاقيات متعددة ،دولية وإقليمية ،سياسية
واقتصادية ،كانت مبثابة أنياب غرزت يف جسم هذا البلد ،حىت
أصبح لقمة سائغة لليهود والكفار.
فبعد أن أتلفت اإلدارة املركزية األوىل فيه يف
1921/4/11م ،حضر إىل عمان السري هربرت صموئيل
اليهودي ،املندوب السامي الربيطاين على فلسطني وشرق
األردن ،وألقى خطااب رمسيا على رؤساء العشائر والشيوخ
والوجهاء أشار فيه إىل أنه قد قام بتعني "جيليوس أبرامسن"
رئيسا للمعتمدين الربيطانيني ،وتعيني سبعة مستشارين سياسيني
بريطانيني ملساعدة األمري عبد هللا يف اإلشراف على سري اإلدارة
اجلديدة .ومن سلطات وصالحيات املعتمد الربيطاين:
 .1املراقبة العامة املالية.
 .2اإلشراف على الشؤون االقتصادية.
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 .3اإلشراف على منح االمتيازات األجنبية.
 .4اإلشراف على املعاهدات التجارية.
ونصت معاهدة 1928م بني اإلمارة وبريطانيا يف املادة
" :12ما دامت واردات شرق األردن غري كافية لسد النفقات
العادية لإلدارة اليت تنفق مبصادقة صاحب اجلاللة الربيطانية...
فيؤخذ بتدب رري إعانة من اخلزينة الربيطانية على سبيل هبة أو
قرض".
وهكذا ظلت إمارة شرق األردن تديرها بريطانيا مباشرة
حىت انتهت احلرب العاملية الثانية .مث استدعي األمري عبد هللا إىل
لندن ليتوج ملكا على األردن عام 1946م.
وبعد احلرب العاملية الثانية اليت أوجدت تغيريات يف اهليكلية
الدولية ،حيث خرجت أمريكا من عزلتها إىل العامل بقوهتا
العسكرية واالقتصادية ،فأخذت تضع الركائز لسياستها عن
طريق اهليئات واملؤسسات الدولية ،واالتفاقات االقتصادية،
وذلك لفتح أبواب العامل لنفوذها ،ولفتح األسواق وكسر احلواجز
أمام اقتصادها ودوالرها ،فكانت اتفاقية "بريتون وودز" سنة
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1944م بني الدول الغربية عشية انتهاء احلرب العاملية الثانية،
اليت متخض عنها التوائم الثالثة :صندوق النقد الدويل ،والبنك
الدويل ،ومنظمة اجلات.
أما التوأم األول فهو "صندوق النقد الدويل" الذي انضمت
األردن إليه ،ودخلت يف اتفاقيات دولية متعددة كاتفاقية
برشلونة ،واشرتكت يف املؤمترات االقتصادية :كمؤمتر الدار
البيضاء ،ومؤمتر عمان ،ومؤمتر قطر ،وأقرت هذه املؤمترات
وشجعت هي وصندوق النقد الدويل على "اخلصخصة" وهي
نقل ملكية املؤسسات اليت متلكها الدولة أو تديرها ،إىل ملكية
شركات حملية أو شركات أجنبية ،وهذا يعين سلب املقدرات
االقتصادية من الدولة ابسم اخلصخصة ،ما فتح األبواب
للشركات األجنبية ،الستثمار أمواهلا يف شراء هذه املؤسسات
والسيطرة على اقتصاد الدول يف العامل الثالث ومنها األردن،
لصاحل الدول الكربى الطامعة يف بالد املسلمني.
وملا كان لصندوق النقد الدويل صالحيات اإلشراف على
ميزانية أية دولة مدينة ،من أجل معاجلة االختالل يف هذه
امليزانيات ،ارمتت دول العامل الثالث يف أحضان هذا الصندوق
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بسبب ما تعانيه من اختالالت مزمنة يف ميزانياهتا ويف هيكلية
اقتصادها .فاضطرت لقبول القروض اليت أوصى هبا الصندوق،
وعندما عجزت عن سدادها قام الصندوق إبعادة جدولة الديون
مقابل شروط تضعها الدول الدائنة ،ومن هذه الشروط:
أ -ختفيض سعر عملة الدولة املدينة ،حىت تكون صادراهتا
أرخص من مثيالهتا دوليا ،ما يؤدي إىل بيع طاقات وثروات
البلد املدين بسعر زهيد ،وارتفاع أسعار السلع حمليا بسبب
اخنفاض القيمة الشرائية للعملة احمللية .ففي روسيا  -مثال  -بعد
تدخالت صندوق النقد الدويل هبط سعر الروبل الروسي من 6
روبل إىل  24روبل للدوالر الواحد ،وبعد تعومي الروبل اخنفضت
قوته الشرائية  150ابملائة من قيمته قبل التعومي.
ب -ختفيض املصروفات لرفع األعباء عن امليزانية ويكون
ذلك:
 -1بتخفيض أو إلغاء املصروفات واخلدمات اليت تقدمها
احلكومة للناس ،يف جمال احلاجات األساسية كاملسكن وامللبس
والغذاء ،واحلاجات الضرورية كالتعليم والتطبيب .فتزداد تكاليف
احلياة على األفراد ،ويعمهم اجلهل واملرض والفقر ،كما حصل
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يف األردن ومصر ،حيث ألغي الدعم احلكومي للمواد الضرورية
حلياة الناس ،كاخلبز والسكر واألرز واحلليب ،ما رفع أسعار
مجيع املواد أكثر من ( )30-20ابملائة.
 -2بتخفيض املصاريف على البحث العلمي الذي من
شأنه أن يساعد على تطوير الصناعة والزراعة فيساعد على
االكتفاء الذايت ،وهذا التخفيض جيعل البلد عالة على غريه يف
كثري من الصناعات واملنتجات ،ويعمه الفقر والبطالة.
 -3ختفيض املصروفات اليت تقوم هبا الدولة لبناء البنية
التحتية ،كالطرق واجلسور وحمطات الكهرابء واملرافق العامة،
وإحالة ذلك على بعض الشركات احمللية أو األجنبية ،ما يؤدي
إىل حتكم هذه الشركات مبصائر الناس ،فتفرض عليهم خططها
وأسعارها من جهة ،ومن جهة أخرى تستغل طاقاهتم إىل أقصى
حد لزيدة أرابحها ،مقابل أجور زهيدة .وعادة ما تكون
الشركات الكربى األجنبية عابرة القارات "املتعددة اجلنسيات"
هي صاحبة احلظ األوفر يف استثمار هذه املشاريع الكربى،
بسبب خربهتا وقدرهتا التمويلية.
ج -زيدة موارد امليزانية عن طريق فرض الضرائب ومنها:
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 -1فرض ضريبة الطاقة ،وذلك بزيدة أسعار الطاقة
واملشتقات النفطية كما حصل يف األردن ومصر ،فقد وصلت
هذه الزيدة يف مصر إىل  52ابملائة من القيمة السابقة ،وهذه
الضريبة تؤثر يف مجيع القطاعات اخلدمية كالكهرابء واملاء والنقل
والصناعة والزراعة ،فتفقد املشاريع القائمة عليها قدرهتا على
املنافسة الدولية ،ابإلضافة إىل رفع تكاليف أعباء املعيشة.
 -2فرض ضرائب إضافية كضريبة املبيعات ،ما ميس مجيع
فئات الشعب ،حيث يزداد ارتفاع األسعار ،فيلحق الضرر احملقق
ابملستهلك ،وحيث يقل اإلقبال على السلع فيلحق الضرر
ابملنتج واملصدر .وقد ارتفعت ضريبة املبيعات يف األردن أخريا
لتصبح 13ابملائة .بناء على توصيات صندوق النقد الدويل.
 -3اخلصخصة :وذلك ببيع املنشآت واملؤسسات العامة
للقطاع اخلاص لتمويل امليزانية ،وهي سياسة فرضها صندوق
النقد الدويل على الدول املدينة لسد العجز يف موازانهتا ،لكي
يضمن للدول الكربى الدائنة أمواهلا من جهة ،ومن جهة أخرى
لكي يتيح للشركات الكربى التابعة لتلك الدول شراء تلك
املنشآت واملؤسسات بسعر منخفض يف البورصة ،وليس بقيمة
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املنشآت الفعلية أو بسعر إعادة اإلنشاء .ومن هنا جاء اشرتاط
وجود الشريك االسرتاتيجي يف عملية اخلصخصة ،وأريد به
الشريك األجنيب.
ومن األمثلة على ذلك "امللكية األردنية" للطريان اليت تعمل
الدولة على خصخصتها خالل أقل من سنتني ،وهناك تفويض
لعقد اتفاقية بني "امللكية األردنية" واملستشار املايل واملستثار
القانوين من أجل إعادة هيكلة الشركة ،واملستشاران شركتان:
فرنسية وبريطانية .وتشمل اخلصخصة ما نسبته ()40-30
ابملائة من الشركة لتشغيل الشريك االسرتاتيجي ،وستتحمل
الدولة أكثر من  600مليون دينار هي ديون الشركة.
وقد جاء يف مذكرة احلكومة األردنية إىل مدير صندوق
النقد الدويل قبيل منتصف عام 1999م ما نصه" :تنوي
املؤسسة األردنية لالستثمار بيع أسهمها يف ما ال يقل عن
( )10شركات خالل عام 1999م ،منها ما ال يقل عن ()3
شركات مع هناية شهر أيلول ."...وقد أقرت احلكومة عرض بيع
 40ابملائة من شركة االتصاالت .لشريك اسرتاتيجي ،وأقرت
خصخصة اجلزء األساسي من سكة حديد العقبة .وكانت
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احلكومة قد ابعت  33ابملائة من شركة اإلمسنت ،ووافقت على
إعطاء شركة أمريكية حق استخراج "الربوميد" من البحر امليت،
تلك املادة اليت تدخل يف صناعة القنابل ،ويف صناعة وقود
الطائرات.
د -وضع برانمج تقشف تلتزم به الدولة املدينة وهذا
يشمل:
 -1رفع نسبة الراب على اإلقراض احمللي ،األمر الذي يؤدي
إىل أن يفضل أصحاب األموال وضع أمواهلم يف البنوك بدال من
استثمارها يف املشاريع االقتصادية ،ألن وضعها يف البنوك سيدر
عليهم دخال عاليا ومضموان الرتفاع نسبة الراب على األموال
املودعة .بينما استثمارها يف املشاريع االقتصادية سيجعل
أرابحهم قليلة أو غري مضمونة .ما يؤدي إىل الشلل االقتصادي،
فيقل إنشاء املشاريع اجلديدة بسبب ارتفاع نسبة الراب.
 -2زيدة الضرائب وتقليص إنفاق الدولة على املرافق
العامة لرفد ميزانية الدولة ،ما يؤدي إىل وقف دعم السلع
االستهالكية ،وجتميد أجور املوظفني ،وغالء األسعار ،وزيدة
البطالة والفقر.
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وأما التوأم الثاين وهو البنك الدويل ،الذي عهد إليه القيام
ابملشاريع الضخمة إلعمار أورواب اليت دمرهتا احلرب العاملية،
وربطت ميزانيات الدول املشاركة بصندوق النقد الدويل لإلشراف
عليها ومعاجلتها ،وأوكل إىل منظمة اجلات صالحيات فتح
األسواق على مصاريعها ،إبزالة احلواجز اجلمركية ما عدا نسبا
ضئيلة .وهذا البنك يعمد إىل دعم الدول (النامية!) لبناء بنيتها
التحتية ،ولكنه ينتقي املشاريع اليت ال تعود ابلربح على الدولة،
مثل املشاريع السياحية ومشاريع حتسني البيئة ومشاريع الصحة
اإلجنابية (لتقليل عدد السكان) ومشاريع احملافظة على الرتاث
اإلنساين .كذلك مشاريع استخراج اخلامات اليت حتتاجها الدول
الصناعية ،واليت من شأهنا بيع خامات وثروات األمة للدول
الصناعية أبخبس األمثان .ويبتعد البنك عن إقامة املشاريع
األساسية اليت ختدم مصاحل الناس ،كاملطارات واملوانئ .وحمطات
الكهرابء والطرق واجلسور والسدود ،اليت تعترب ضرورية لنمو
الصناعة والزراعة وتشغيل األيدي العاملة .فيكون البنك بعمله
قد أغرق الدولة ابلديون ،وعطل عجلة النمو االقتصادي عن
السري ،وزاد يف البطالة والفقر ،وساعد على هنب ثروات األمة.
وقد جاء يف كتاب استقالة أحد كبار موظفيه" ،بيري جالن"
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من بلجيكا ،ما يلي( :كنت آمل يف املاضي أن البنك الدويل
سيساهم يف إمناء مسؤولية مشرتكة جتاه مستقبل الشعوب األقل
حظا يف العامل ،ولكنه مل يكن كذلك .الفقر يزداد ...اجلوع يقتل
ابلتأكيد أكثر من احلروب ...واحللول املقرتحة من البنك الدويل
من أجل التنمية هي الدواء املسموم.)...
وأما التوأم الثالث وهو منظمة "اجلات" اليت صارت تعرف
ابسم "منظمة التجارة العاملية" فإهنا وإن مل تصبح فاعلة إال يف
أوائل التسعينات ،فإهنا عمدت إىل كافة فروع اإلنتاج يف الدول،
وربطتها بقوانني واتفاقيات تعود يف أكثرها لصاحل الدول الكربى،
وللشركات متعددة اجلنسيات "عابرة القارات" بينما تعود على
(الدول النامية!) ابلضرر الكبري.
فهي تدعو إىل إزالة احلواجز اجلمركية بني الدول وفتح
أسواقها أمام السلع ،حبجة تنشيط احلركة التجارية وزيدة معدل
النمو االقتصادي ،وتطالب الدول بتطبيق قانون امللكية الفكرية.
وهذا يؤدي إىل فوائد مجة ابلنسبة للدول الصناعية الغربية ،بينما
يؤدي إىل كوارث اقتصادية ابلنسبة للدول "النامية!" ،فإزالة
احلواجز اجلمركية وفتح األسواق تسمح بتدفق سلع وبضائع
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الدول الصناعية الكربى إىل أسواق الدول "النامية" ،ما يضرب
الصناعات واملنتجات احمللية يف الدول النامية اليت ال متلك
منافسة منتجات الدول الكربى ال سعرا وال نوعا ،كما يزيد من
مبيعات وأرابح الدول الكربى .أما تطبيق قانون امللكية الفكرية
فإنه جيرب أصحاب املصانع يف الدول النامية على دفع ر
جزء من
أرابحهم إىل الشركات والدول الصناعية صاحبة براءة االخرتاع،
وذلك عن كل جهاز أو دواء أو منتج تعيد هذه الدول تركيبه
أو تصنيعه.
وقد أحالت احلكومة األردنية إىل جملس النواب يف دورته
االستثنائية ،يف شهر آب من عام 1999م مشروع قانون براءة
االخرتاع لعام 1999م ليتناسب مع شروط انضمامها إىل
منظمة التجارة العاملية ،وقد جاء يف املادة ( )21بند (/1أ):
"منع الغري إذا مل حيصل علي موافقة مالك الرباءة من صنع ذلك
املنتج أو استغالله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو
استرياده ،إذا كان موضوع الرباءة منتجا."...
وإمعاان يف الغزو االقتصادي ،سلكت الدول الصناعية
الكربى طريقة حديثة الستغالل الطاقات البشرية يف الدول
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النامية ابسم العوملة ،وأبرز ما فيها هو عوملة الشركات الكربى
عن طريق فتح فروع هلا يف دول العامل الثالث ،حيث األيدي
العاملة الرخيصة ،لتصنيع ما تريد من سلع بكلفة رخيصة،
وأبسعار منافسة .وما تبع ذلك من قوانني االستثمار
واخلصخصة ،اليت مكنت هذه الشركات من شراء مؤسسات
وشركات "الدول النامية"! لتحل حملها يف التصنيع واالستثمار.
فباسم العوملة تكون الدول الصناعية الكربى قد سيطرت على
الصناعة يف العامل ،وحققت أرابحا خيالية ،ويف الوقت نفسه
زادت من نفوذها وسيطرهتا على الشعوب والدول ومنهم
املسلمون .انهيك عن بث ثقافتها وفرضها على العامل عرب
احملطات الفضائية على شاشات التلفاز و"واإلنرتنت".
وهكذا ترتبط "الدول النامية!" ومنها األردن ،بذيل الدول
الكربى ،عن طريق هذه التوائم الثالثة وما ينبثق عنها ،وتلتزم
بقوانني ضررها واضح وال نستطيع الفكاك منها ،فالضرر يتفاقم،
والداء يستشري ،فال بىن حتتية صلبة ،وال تشريعات اقتصادية
صحيحة مطبقة ،وال كفاءة أو إخالص يف القائمني على أمور
االقتصاد ،فرتاهم يبنون اقتصاد بلداهنم على أوهام رقمية
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وحساابت مفرتضة ،ومينون الناس أبماين ونتائج مفرحة ،ال تفتأ
أن تتحول إىل فقر وبطالة ومديونية ،وار ر
متاء يف أحضان الدول
االستعمارية الدائنة.
هذه هي حال األردن :انتفاخ يف اهليكلية االقتصادية،
وأرقام ونسب مذهلة عن املشاريع املقرتحة ،ولكن الديون تعد
بباليني الدوالرات ،وخدمتها السنوية من الفوائد الربوية تعد
مبئات املاليني ،وكلما جاءت حكومة َحلت سابقاهتا مسؤولية
تفاقم سوء األوضاع وارتفاع األسعار .فتضع اخلطط واملعاجلات
إليقاف الوضع املرتدي حنو اهلاوية ،ولكن ريح العوملة
واخلصخصة اليت تسري معها الدولة ،تعصف هبذه اخلطط
واملعاجلات ،ليزداد األردن فقرا وضعفا وارتباطا ابلدول الكافرة
وال سيما اليهود .فالناظر إىل واقع األردن االقتصادي يلحظ أنه
مثقل ابلديون اخلارجية ،وأن ميزانيته السنوية مثقلة خبدمات هذه
الديون ،فقد بلغت خدمات الديون للسنوات الثالث املاضية
على النحو التايل:
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العام

خدمة الديون

1997م

 790مليون دوالر

1998م

 717مليون دوالر

1999م

 774مليون دوالر

وقد جاء يف تقرير البنك املركزي األردين لعام 1998م ،أن
نسبة املديونية اخلارجية والداخلية على األردن تساوي 118
ابملائة من الناتج احمللي اإلمجايل.
فكان للخصخصة والعوملة آاثر سلبية خطرية على
االقتصاد ،يف األردن ويف غريه من البالد اإلسالمية ،منها:
 -1تركيز أدوات اإلنتاج والثروات يف أيدي بعض األفراد
أو الشركات ،ما يؤدي إىل سوء توزيع الثروة بني أفراد اجملتمع.
فبعضهم ميلك املاليني وكثري منهم حتت عتبة الفقر.
 -2فتحت احلكومات يف العامل اإلسالمي ،ومنها األردن،
ابسم اخلصخصة والعوملة ،أبواب بالدها أمام املستثمرين
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األجانب ابسم الشريك االسرتاتيجي القادر على الشراء وعلى
اإلدارة ،ما يسهل للدول األجنبية السيطرة على البلد سياسيا
واقتصادي ،وجين األرابح من مشاريعها على حساب ثروة البلد.
فازدادت املدن الصناعية املشرتكة اليت ميلك اليهود واألجانب
معظمها.
 -3بيع الدولة بعض املؤسسات احلكومية ،كاالتصاالت
والكهرابء وسكك احلديد وغريها من امللكية العامة .وبذلك
تتخلى الدولة عن مسؤوليتها يف رعاية شؤون رعيتها ،ما جيعل
أكثر الناس عاجزين عن احلصول على احلاجات الضرورية
كالتعليم والتطبيب.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن تصرف الدولة ابمللكية
العامة خمالف ألحكام اإلسالم ،اليت حددت أنواع امللكية العامة
وحددت من له حق التصرف هبا .فعرف اإلسالم امللكية العامة
أبهنا" :إذن الشارع للجماعة ابالشرتاك يف االنتفاع ابلعني" وقد
حددها بثالثة أنواع:
أوال :مرافق اجلماعة اليت إن مل تتوفر يف مجاعة تفرقوا يف
طلبها ،كاملاء واملراعي ومصادر الطاقة ،قال « :ال ُْم ْسلأ ُمو َن
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ُش َرَكاءُ أيف ثَالث :ال َْم أاء َوالْ َك أل َوالنَّا أر» .وقال « ثََالث َال
َّار» ،وورد أن رسول هللا  قد أابح
ُيُْنَـ ْع َن :ال َْماءَُ ،والْ َك ََلَُ ،والن ُ
لبعض األفراد امتالك املاء الفائض عن حاجة اجلماعة ،فاستنبط
من هذه األدلة أن كل شيء يتحقق فيه كونه من مرافق
اجلماعة( ،أي إن مل يتوفر تفرقت اجلماعة يف طلبه) ،يُعترب
ملكية عامة ،سواء أكان من هذه الثالثة أم من غريها.
اثنيا :املعادن العد كاملناجم ،فقد روي عن أبيض بن
ول َّأ
أ
َحال« :أَنَّهُ وفَ َد إأ َىل ر ُس أ
ْح فَـ َقطَ َع
اّلل  فَ ْ
استَـ ْقطَ َعهُ الْمل َ
َ
َ
أ
أ
ال َر ُجل م ْن ال َْم ْجل أ
ت لَهُ؟
لَهُ ،فَـلَ َّما َوَّىل قَ َ
س :أَتَ ْد أري َما قَطَ ْع َ
ال :فَانْـتَـ َز َعهُ أم ْنهُ» ،فشبه منجم
اء ال أْع َّد .قَ َ
إأ ََّّنَا قَطَ ْع َ
ت لَهُ ال َْم َ
امللح ابملاء العد لكثرته .وهذا يشمل كل منجم ،كاحلديد
والبرتول والغاز والفوسفات والنحاس وما شاكلها.
اثلثا :األشياء اليت طبيعة تكوينها متنع اختصاص الفرد هبا،
كالبحار واألهنار ،والغالف اجلوي واهلواء ،وما شاهبها.
وأما املصانع فإهنا أتخذ حكم ما تصنع ،فإن أنشئت
لتصنيع ملكية عامة كانت املصانع ملكية عامة ،كمصانع توليد
الكهرابء احلرارية واالتصاالت ،لكون األوىل تنتج النار ،ولكون
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الثانية تستعمل امللكية العامة من طرقات وفضاء .وإن أنشئت
املصانع لتصنيع ملكية فردية كانت ملكية فردية ،كمصانع
السيارات والنسيج واألغذية وما شاكلها.
هذه األنواع الثالثة ملكية عامة ،ال جيوز لألفراد بصفتهم
الفردية أو للدولة أن ميتلكوا شيئا منها ،ويكون دور الدولة فيها
مقتصرا على اإلشراف ،وعلى متكني الرعية من االنتفاع ابمللكية
العامة فردا فردا ،فال جيور للدولة أن تبيعها أو أن متلكها ر
ألي
كان ،ألهنا ليست ملكية هلا ،فيكون بيع الدولة أي جزء منها
أو أتجريه اعتداء على امللكية العامة ،وهو حرام شرعا ،حيرم على
األمة أن ترضى به أو أن تسكت عنه.

33

املقومات االقتصادية يف األردن
تعتمد أية دولة يف بنائها االقتصادي على دعامة أو أكثر
من الدعائم الثالث :الزراعة والصناعة والتجارة.
أما الزراعة ،ففي األردن من األراضي الزراعية ما يكفي
إنتاجها أغلب حاجاته ،فاألردن جزء من بالد الشام ،وفيه جزء
من سهول حوران املشهورة إبنتاج احلبوب وخباصة القمح .ومناخ
األردن املتنوع ما بني الصحراء واملرتفعات واألغوار ،جيعل أراضيه
صاحلة ألكثر من دورة زراعية .إال أن الزراعة يف األردن أمهلت
من قبل الدولة ،اليت فرطت مبياه هنر األردن لليهود ،ومنعت
املزارعني من حفر آابر مياه جديدة .كما فعلت يف منطقة وادي
عربة احملاذية لألراضي اليت منحتها لليهود يف اتفاقية السالم
اخليانية معهم .ويف هذا العام 1999م ،أعلنت احلكومة األردنية
عن ختفيض مياه الزراعة مبقدار ( )40-30ابملائة حبجة اجلدب
وقلة األمطار.
وإن سياسة الدولة يف األردن جتاه الزراعة وعدم تطويرها
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جعلت املزارعني يتجهون إىل الوظائف احلكومية ،وإىل هجر
أراضيهم أو بيعها الستثمار أمواهلم يف بناء البيوت .انهيك عن
عدم التخطيط للمحافظة على األراضي الزراعية ،أو استصالح
أر ر
اض جديدة للزراعة ،فتوسعت املدن ،وأقيمت األندية
واملالعب واملعارض على األراضي السهلية اخلصبة ،كما
حجزت أراضي أخرى إلقامة حمميات عليها للحيواانت الربية،
أو لألشجار احلرجية بدل استغالهلا لزراعة احملاصيل الزراعية
واألشجار املثمرة.
وكان على الدولة أن تعمل على تعميق الزراعة وتوسيعها،
أما التعميق لزيدة اإلنتاج وحتسينه فيتم بنشر األساليب والوسائل
احلديثة بني املزارعني ،والعناية بتوفري البذار وحتسينه ،وأبن تعطي
الدولة املال الالزم للعاجزين هبة وليس قرضا .وأما التوسيع
فيكون بتشجيع إحياء األرض املوات ،وإبقطاع الدولة أراضي
للقادرين على زراعتها ،مث بتوجيه املزارعني إىل زيدة اإلنتاج من
املواد الغذائية االسرتاتيجية كالقمح وغريه.
وأما الصناعة ،فإهنا اليوم العمود الفقري القتصاد أية دولة،
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فبالصناعة تستغل الدولة مجيع مواردها الطبيعية من أراض
زراعية ،ومن ثروات معدنية .وابلصناعة جتعل ميزاهنا التجاري
راحبا ،وابلصناعة تشغل مجيع أبنائها ،فتقضي على البطالة
والفقر ،ويفسح اجملال أمام منتجاهتا للمزاَحة يف األسواق
العاملية.
والصناعة املقصودة ،هي الصناعة الثقيلة ،وهي صناعة
املصانع اليت تصنع اآلالت ،وليست استرياد هذه املصانع أو
قطع غيارها من الدول الصناعية .فجعل البلد بلدا صناعيا ،ال
يكون بشراء مصانع النسيج والورق والدواء وسكب احلديد
وغريها ،وإمنا يكون بصنع آالت هذه املصانع ،ألن إجياد
الصناعة الثقيلة يف الدولة ،يوفر هلا أن تبين أي مصنع تريد
بصناعتها هي ،ال بصناعة غريها ،ألن ارتباط صناعة أية دولة،
فيما يتعلق بقطع الغيار ونوعية اإلنتاج بدول أخرى ،جيعل هذه
الدول تتحكم يف هذه الدولة سياسيا وصناعيا.
فبالصناعة الثقيلة تتحكم الدولة يف ثرواهتا املعدنية كالنفط
واحلديد والنحاس وغريها .وابلصناعة الثقيلة تطور أسلحتها
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الالزمة لضمان أمنها وَحاية مبدئها ونشر عقيدهتا.
واألردن ليست فيه صناعة ثقيلة ،فهو بلد غري صناعي،
ألنه يستورد ما لديه من آالت من اخلارج ،ما جيعله مرتبطا
بسياسة هؤالء املصدرين ،يتحكمون به كما يشاءون ،فكم من
مصنع توقف بسبب عدم وجود قطع غيار ،وكم من سالح ومن
جهاز أحيل على التقاعد بسبب عدم وجود قطعة صغرية.
فالصناعة الثقيلة  -أي صناعة اآلالت  -هي أساس
الصناعة .وبدوهنا ال تكون صناعة ،وال يكون البلد بلدا صناعيا،
وإن كان مليئا ابملصانع املستوردة ،واألسلحة املكدسة.
والقول أبن الصناعة الثقيلة حتتاج إىل مهندسني وفنيني وإىل
وسط صناعي ،وإىل أموال طائلة ،هو تدليس ومسوغ للتقاعس،
ألن لدى األردن من العلماء والفنيني الذين يعملون يف اخلارج
العدد الكبري ،وأما األموال اليت تنفق يف إقامة املدن الريضية
والسياحية واحلفالت وسفرات املسؤولني ،فإهنا كافية لوضع
أساس هلذه الصناعة الضرورية.
وأما التجارة ،كدعامة اقتصادية ،فاملقصود هبا التجارة
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اخلارجية ،ال التجارة الداخلية .ويف األعم األغلب عندما يكون
امليزان التجاري لصاحل الدولة .فإن ذلك مؤشر على قوة
اقتصادها وصحته ،وبقدر احلجم الزراعي واحلجم الصناعي
املتوفرين يف البلد ،ووفرة إنتاجه وجودته ،يكون جمرى التجارة يف
صاحله ،فالتجارة اخلارجية الراحبة تزيد ثروة البلد.
ومبا أن األردن ليس لديه اآلن من الزراعة ما يكفي
ساكنيه ،وليس بلدا صناعيا ،فميزانه التجاري خاسر دائما،
يستهلك أكثر مما ينتج ،ويستورد أكثر مما يصدر .فهو سوق
استهالكية .وسيصبح بعد قوانني اخلصخصة واالستثمار ،مركزا
للشركات الصناعية األجنبية اليت ستستفيد من رخص األيدي
العاملة فيه.
أما ما يسمى "صناعة" السياحة ،اليت يعول عليها بعض
املسؤولني واملغرضني يف األردن فإهنا صنعة الضعفاء واملتسولني،
الذين ينتظرون شفقة اآلخرين ،ليشرتوا منهم علبة كربيت أو
زجاجة ماء .فضال عن أن األردن اشرتك يف التسويق السياحي
مع اليهود ،الذين قال هللا تعاىل فيهم   ﴿ :
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 ،﴾      فاستأثروا ابلسياحة
املرحبة ألنفسهم ،وتركوا لألردن الفتات.
كما أن الناس يف األردن ال يستطيعون منافسة اليهود يف
جمال السياحة ،وذلك لقرب ثقافة اليهودي وعاداته من الغريب،
وبـعد ذلك عن ثقافة املسلمني وسلوكهم .فالغريب يتوقع يف
سياحته أن يـرفه عنه ابخلمور والنساء ،وال يتورع عن فعل ما
يشاء يف الشارع العام ،وهذا متوفر عند اليهود ،وال ضري عندهم
فيه .فكيف يقبل املسلم يف األردن هبذه األعمال من أجل
"تنشيط السياحة" ،إال إذا كان القصد من استثمار السياحة
هو إفساد املسلمني يف األردن! ونذكر هؤالء بقوله تعاىل:
﴿         
.﴾           
كما أن اعتماد األمة يف اقتصادها على السياحة هو ضرب
ملكانة األمة واقتصادها ،إذ ما هي الوظائف اليت ستؤمنها
السياحة ألبناء األردن؟! هل بتوظيفهم عماال يف املطاعم
والفنادق ...أم أدالء سياحيني وسائقي سيارات؟! وما هي
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الدخول اليت سيجنيها أبناء األردن من هكذا وطائف؟!
وإن هذه الدعائم الثالث لالقتصاد :الزراعة والصناعة
والتجارة ،حىت وإن وجدت جمتمعة يف دولة ما ،فإهنا ال تكفي
ألن تنهض الدولة اقتصادي ،بل هذه الدعائم حباجة إىل نظام
صاحل ينظمها ،كي يستفاد منها ،وحىت توزع السلع واخلدمات
الناجتة عنها على رعاي الدولة ليتم إشباع حاجات األفراد
مأكل وملب ر
األساسية ،من ر
س ومسكن ،إشباعا كليا ،ويضمن
هلم إشباع حاجاهتم الضرورية من تعليم وتطبيب وأمن ،ويعمل
على متكينهم من إشباع حاجاهتم الكمالية بقدر اإلمكان.
واآلن كيف يتسىن لبلد مثل األردن ،وجد ليكون عالة
على غريه واتبعا لألجنيب ،وحيل بينه وبني استغالل ثرواته،
وحرمه الكفار والعمالء من أن يبين أية دعامة من دعائم
االقتصاد ،كيف يتسىن له أن ينهض اقتصادي وهو يعتمد على
غريه من الدول يف تسيري سياسته واإلنفاق على شعبه؟! ينتظر
املساعدات والقروض من األجانب (اليت يذهب معظمها،
بسبب الفساد ،إىل أرصدة احلكام وحماسيبهم) ،كما ينتظر
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األوامر منهم ،وخباصة أنه ال يوحد يف األردن ختطيط اقتصادي
ذايت ،أو سياسة اقتصادية خاصة به ،وإمنا يسري على غري هدى
يف تيار السياسات واالتفاقيات االقتصادية الدولية ،كالعوملة
واخلصخصة وتعليمات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
املسمومة كما ذكر (بيري جالن).
كيف ينهض األردن اقتصادي وقد فتح اببه على مصراعيه
للمستثمرين األجانب وخباصة اليهود ،الذين ربطوا اقتصاده
وسياسته هبم ،من مدن صناعية ومشاريع مشرتكة ،ومناطق
حرة؟!
وكيف ينهض وقد استجاب حكام األردن هلذا الربط،
فسنوا القوانني اليت جتيز لليهود أن ميتلكوا األراضي والعقارات
واملصانع يف األردن ،ما يساعد على متكينهم من مقدرات
األردن ومن أهل األردن وأرضه؟!
وقد صرح امللك عبد هللا الثاين يف زيرته األوىل لدول
اخلليج" :إن حتسني عالقتنا مع العرب ليست على حساب
عالقتنا مع (إسرائيل)" ،فعالقة حكام األردن مع اليهود مقدمة
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على أية عالقة ،سواء مع رعيتهم أم مع غريهم من املسلمني
والعرب.
وقال رئيس وزرائه عبد الرؤوف الروابدة يف بيانه الوزاري
بصدد حديثه عن السالم مع اليهود" :إنه خياران
االسرتاتيجي ...وعلينا أن نضمن له الدوام واالستمرار والقبول
الشعيب واحلرص عليه ،"...فهذه العالقة احلميمة بني حكام
األردن واليهود ،لن جتر على األردن إال الويل والفقر والدمار،
ألن عداء اليهود للمسلمني عداء عقدي اثبت ،وال ميكن أن
يتحول إىل صداقة أو خري أو إىل عالقات طبيعية ما داموا
يهودا ،قال تعاىل     ﴿ :
 .﴾...   فكيف يرجى اخلري من أعدائه،
وخباصة إن كانوا يهودا!؟
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العالج اجلذري
ملشكلة األردن االقتصادية
إن األردن من حيث هو ككيان مشكلة حبد ذاته،
واملشكلة االقتصادية فيه هي مشكلة سياسية ،أو نشأت عن
تراكمات سياسية ،فالعالج اجلذري هلا ال يكون ابلتخطيط
االقتصادي فقط ،وال ابخلطط التنموية الثالثية أو اخلمسية ،وإمنا
يكون عالجها عالجا سياسيا ،فالنظام القائم حاليا ،مبا حيمل
من والء فكري للغرب ،وارتباط ابإلجنليز واليهود ،اختار نظاما
اقتصادي جعله على احلال الذي ذكران .فعالجه إمنا يكون بتغيري
النظام السياسي القائم فيه ،وإقامة نظام قائم على أساس
اإلسالم .وال يكون ذلك إال أن يعود هذا البلد جزءا من حميطه،
أي والية من واليت دولة اخلالفة ،كما كان يف السابق .فعلى
أبنائه املخلصني أن جيدوا يف العمل مع غريهم من املسلمني
إلعادة دولة اخلالفة اليت حتكمهم ابإلسالم :النظام الذي حيل
مجيع مشكالت املسلمني يف بالدهم ،سواء أكانت سياسية أم
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اقتصادية أم غري ذلك ،ألن النظام االقتصادي يف اإلسالم هو
النظام الوحيد الذي يكفل للناس إشباع حاجاهتم األساسية فردا
فردا ،وميكنهم من العمل إلشباع حاجاهتم الكمالية ،وهو النظام
الوحيد الذي حدد املشكلة االقتصادية احلقيقية ،فبني أهنا توزيع
الثروة على األفراد ،وليست إنتاج الثروة أو امتالكها ،ألن
امتالكها مظهر من مظاهر غريزة البقاء املوجودة لدى كل
إنسان ،يندفع إليه اإلنسان تلقائيا.
أيها املسلمون!
إن مسؤولية تغيري هذا الواقع السيئ يف األردن ويف غري
األردن هي مسؤولية كل مسلم ،وإن التقصري يف هذه املسؤولية
إمث يرتتب عليه عذاب من هللا ،وإن ممارسة األعمال احملرمة،
كالراب ،واملتاجرة مع اليهود ،أو بيع األراضي للمستثمرين الكفار
األجانب ،مبن فيهم اليهود ،أو السكوت عن مثل هذه
األعمال ،حرام وجرمية يستحق فاعلها العقوبة يف الدنيا والعذاب
يف اآلخرة .كما أن الظروف احلالية اليت فرضت على املسلمني،
ال تعطي أحدا رخصة شرعية للقيام مبثل هذه األعمال ،بل
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عليهم أن يرفضوا كل ما هو حرام وأن جيتنبوه ،وأن حياسبوا
حكامهم احملاسبة الشرعية املطلوبة ،ولو أدى ذلك إىل دفع
حياهتم مثنا هلذه احملاسبة ،الثمن الذي يتضاءل أمام الثواب الذي
أعده هللا هلم ،قال َ « :سيأ ُد ُّ
الش َه َد أاء ََحْ َزةُ بْ ُن َع ْب أد
ال ُْمطَّلأ أ
ام إأ َىل إأ َمام َجائأر فَأ ََم َرهُ َونَـ َهاهُ فَـ َقتَـلَهُ».
بَ ،وَر ُجل قَ َ

وإن األردن ،أو الكويت ،أو البحرين أو غريها من الدول
القائمة يف العامل اإلسالمي ،حىت وإن ملكت الدعائم
االقتصادية ،فهي عاجزة عن أن تستمر يف منافسة الدول
الكربى ،وعاجزة عن االحتفاظ بثروهتا االقتصادية ،ألن
االقتصاد جزء ال يتجزأ من النظام السياسي ،وال ميكن أن يكون
ألية دولة شأن اقتصادي ،إن مل يكن هلا وجود سياسي مبدئي،
ميتلك القوة القادرة على حفظ الثروة وَحايتها وتنميتها مث توزيعها
التوزيع العادل على أفراد الرعية .وهذه القوة ابلنسبة للمسلمني
موجودة يف اإلسالم ،فبدون عودهتم إىل اإلسالم عقيدة ونظام
حياة ،ال ميكن أن تقوم هلم قائمة ،وال ميكن أن يكون هلم شأن
يف العامل ،سياسيا كان أو اقتصادي أو عسكري ،مع أهنم ميلكون
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 والثروات املعدنية والزراعية الزائدة عن،الطاقات البشرية اهلائلة
 فإىل العمل اجلاد ندعوكم أيها املسلمون يف األردن.حاجاهتم
 لتكونوا،ويف غري األردن إلعادة دولة اخلالفة ابلطريقة الشرعية
﴿ :أهال للنصر الذي وعدكم هللا سبحانه وتعاىل به يف قوله
       
        
         
          

.﴾ 
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 ملحق عن بعض الثروات املعدنية يف األردن
الزيت الصخري يف األردن
أماكن وجود الزيت الصخري:
 -1جرف الدراويش

 -2سواقة

 -3الريشة ،االجفور

 -4اللجون

 -5خان الزبيب

 -6أم الغدران

 -7منطقة معان

 -8السلطاين

 -9غرب املغار

 -10منطقة خو ،مشال الزرقاء
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وحسب إحصائيات شركة Lurgi & klockner
االستشارية ،فإن مشتقات الزيت الصخري يف األردن ستكون
على النحو التايل:
الناتج (املشتق)

الكمية يوميا

نفط

 1512طنا مرتي

غاز

 5350طنا مرتي

كربيت نقي

 1416طنا مرتي

وسيكون العائد اإلمجايل السنوي من استخراج وتكرير
الزيت الصخري:
 138,6مليون دينار للبرتول.
 45,5مليون دينار للكربيت والكهرابء املولدة.
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جدول يبني كميات األيوانت الرئيسة املذابة يف مياه
البحر امليت مق َّدرة آبالف ماليني األطنان (باليني األبثئان):
األيون (املعدن)

الكمية اإلمجالية

مغنيسيوم

5,540

صوديوم

5,330

كالسيوم

2,300

بواتس

900

كلور

23,920

بروميد

690

كربيتات

60

ابيكربوانت

30
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توزيع خامات املعادن يف األردن
اخلام

أهم مناطق وجوده

االحتياطي

البواتس

البحر امليت

 2بليون طن

وادي احلسا

غري مقدر

جبال عجلون وجرش
ووادي شعيب

 600ألف طن

القميص وغور كبري وجرش

غري مقدر

رمال بيضاء

العارضة ورأس النقب

غري مقدر

عناصر مشعة

غري معلن

غري مقدر

فالسبار

غري معلن

غري مقدر

جبس

واهنيدريت
حديد
خزف

حرارات
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فوسفات

الرصيفة واحلسا

 400مليون طن

قار وإسفلت

وادي الشاللة واللجون

غري وقدر

كاولني

القميص

غري مقدر

كربيت

وادي املروحة

غري مقدر

ملح

األزرق والبحر امليت

غري مقدر

منجنيز

وادي عربة

 255ألف طن

حناس

وادي عربة

 200مليون طن

نيكل

غري معلن

غري مقدر

يورانيوم

غري معلن

غري مقدر
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