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 مقدمة
 األول، األمر: مرينأ يتناول ما بلد اقتصاد يف البحث ن  إ

 أو كانت ا  سلع يه،ف املوجودة الثروة يهو  االقتصادية، ادةامل
 هلحم األمر هذاو  إجيادها، أتمني أو تنميتها جهة من خدمات،

 اختصاصه، حسب كل ونصاملخت العلماء حثهبي االقتصاد، ملع
 الثروة، تنمي أن شأهنا من اليت واألساليب سائلو ال يف حبث وهف

 الزراعية األراضي نيتحسف. بشرية أم اعيةصن أم كانت زراعية
 توليد يف البرتول دلب الغاز ادتماع أو التصحر، ومقاومة

 رو أم ذلك كل وزراعية، صناعية اقمو ط إعداد أو الكهرابء،
 ولق ابب من هيف كان، مصدر أي من ذخؤ ت عاملية علمية

ْمرأ  َأْعَلمُ  أَنـُْتمْ »:  الرسول َياُكمْ  ِبَأ  .«ُدنـْ
 ليتمكن ع،تماجمل أفراد على الثروة عيتوز  وه الثاين، واألمر

 حاجاته إشباع أجل من هبا، فاعاالنت وأ حيازهتا من فرد كل
 إشباع نم كينهمت مث ومسكن وملبس مأكل نم األساسية
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 عن املنبثق االقتصادي النظام حمله األمر وهذا. الكمالية حاجاته
 على الثروة توزيع هي االقتصادية املشكلة فحقيقة. األمة عقيدة

 غريزة مظاهر من ظهرم الثروة حليازة يسعلا بينما ،معتاجمل أفراد
 أم نظام دجو   نفسه، تلقاء من غريزي   اإلنسان إليه يندفع البقاء،

 .دوجي مل
 على الرأمسايل ظامنال رضفو  اخلالفة، دولة هدم بعد ه  ن   أ   إال  

 والنظام االقتصاد علم بني خلط حصل لمني،سامل أكثر
 بالدهم تفتيت ،للمسلمني سبةلناب إليه ضيفأ   االقتصادي،

 األمة إضعاف على الكفار من ا  حرص متعددة، دويالت
 الطبيعية الثروات توافرت فإن عليها، للقضاء إفقارهاو  اإلسالمية

 الكافية البشرية الطاقة يهاف توافرت الف الدويالت، هذه بعض يف
 العاملة األيدي وجدت وإن الثروات، هذه الستغالل

 الثروات، فيها شحت اآلخر، بعضها يف نو عرت واملخ ونندسوامله
 .للرزق ا  طلب غريها إىل هانم هاؤ أبنا رجفيها

 حكام بنصيت هو الكفار أعمال يف ةبل الطني زاد ما إنو 
 من انهع ثقنبي وما األمة يدةقع عن غرابء الدول، ذهه على

 قوابطف وأفكارهم، وعقائدهم للكفار ا  حراس فكانوا ،أنظمة
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 عن اإلسالمية األمة إلبعاد املسلمني، على الكفر أحكام
 .وعزهتا تهاضهن فيها اليت عقيدهتا

 أماله ما احلكام الءؤ ه طب ق القتصادي،ا الصعيد فعلى
 يف األمة عقأو  ما وضعية، اقتصادية مةنظأ من الكافر الغرب
. قدراهتام تهالكسوا رواهتاث لنهب االستعمارية اخلطط دوامة

 ما ،لعقيدهتا مناقض اقتصادي لنظام ختضع األمة وأصبحت
 يؤمن اليوم فاملسلم مزدوجة، ةيشخص يف يعيشون أفرادها جعل

 يهمين وأن املال على حيصل أن دويري اإلسالم، أحكام صحةب
 الوضعية القوانني أن إال له، هللا أابحها اليت الشرعية ابلطرق

 صعبة الطرق ههذ جتعل الدولة، من عليه رضتف   اليت والظروف
 معاملة، كل يف ابالر  يعتمد الذي الرأمسايل النظام لظ يف املنال
 وعن األمة عن اإلسالمي االقتصادي ظامنال أ بعد   حيث

 .اهتمعامال
 دول يف إخواهنم من ا  ظح نسحأ ناألرد أهل يكن ومل

 إنشاء ذمن ابلذات جنليزاإل ص  ر  ح   قدف األخرى، اإلسالمي ملالعا
 االقتصادية، قوماتامل من ا  خالي ونيك أن على انيكلا هذا

 هوجود يف ليهودابو  مهب ا  مرتبط ويبقى نو يك كي وذلك
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 ا  حارس يكون أن اإلجنليز له رسم يذال الكيان نهأل واقتصاده،
 بريطانيا تعهدت اليت بة،صغتامل اليهودية للدولة حدود ألطول

 .عليها ةظافحملا مث   شائهانإب بتداء  ا
 لنظاما سببها كان وإن األردن، يف االقتصادية كلةشفامل

 قثبنم غري لكونه األردن، يف ا  حالي قب  املط الرأمسايل االقتصادي
 حتكم وهو ر،خآ ا  سبب هناك نأ إال ،اإلسالمية األمة يدةقع عن

 أساليب واحلكام( ةظماألن طريق )عن هاض  وفر  الكافرة الدول
 وذلك واستغالهلا، األردن يف دةو املوج الثروات يةنملت سائلو و 
 عن الناس توجه وصرف العقيمة، االقتصادية اخلطط مسبر 

 .اخلدمات فئوظا إىل والصناعة كالزراعة ةاملنتج األعمال
 أنه يالحظ اآلن، األردن يف االقتصادي قعالوا إىل والناظر

 يف الوزاري بيانه يف وزرائه سيرئ الق كما األسوأ وحن دىرت ي
 ؤتباط مرحلة جتاوز األردن يف االقتصاد إن": م3/1/1999
: حادة قضاي ثالث نواجه وأبننا... جعارت ال مرحلة إىل ومنال

 يف وصرح "...ياهوامل والفقر، ،والبطالة ،االقتصادي عضالو 
 ال أمور كلها طنو ال أوضاع حتسني ن  وإ..." :م13/6/1999
 ."...واحدة حكومة عهد يف وال بسنتني، أو أشهر بثالثة تتم
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 إىل والعربية األجنبية واملساعدات القروض لو تتح أن وبدل
 لىع األمة فعهادت نديو  إىل ولتحت فقد إنتاجية حلومصا مشاريع
 احلكام أرصدة ماقأر  ارتفعت بينما عها،و وج رهاقف حساب

 يف هايتمسؤول ولةدال ىلتتو  أن وبدل. املصارف يف واملسؤولني
 اخلاص للقطاع العامة املؤسسات تبيع تأدب الناس، ؤونش رعاية

 واملرض قرفلل اسنال معظم اتركة األجانب، رينمستثمولل
 السيطرة من رجاالهتا وبعض واألجانب دو اليه ةك نومم واجلوع،

 .واالستثمار اخلصخصة ابسم االقتصادية األردن مقدرات على
 استغالهلا حسنأ   لو األردن يف املوجودة األموالو  فالثروات

 أفضل اقتصادية حياة ولعاشوا األردن، سكان لكفت ،وتوزيعها
 ووجد ملعاجلتها، الصاحل النظام وجد ولو. وهنايحي اليت احلياة من

 البذخ حياة قليلة فئة عاشت ملا ،إلدارهتا املخلصون املسؤولون
 واملاليني الفارهة، والسيارات الفخمة القصور متتلك والرتف

 وال املناسب، املأوى جيدون ال الباقون بينما البنوك، يف املكدسة
 .األساسية حاجاهتم نفقات يسد الذي املال وال الكايف، الطعام
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 األردن يف االقتصاد مشكلة
 ءنشاإ كرةف دجو و  مع األردن يف صادتاالق ةلمشك جدتو 

 م3/1/1919 بتاريخف ،صلنفم ككيان األردن رقش ارةمإ
 ملك) نياحلس بن صلفي رياألم نيب دننل يف اتفاقية عتوق   
 ابألعمال مالقائ احلجازية العربية لكةمامل ممثل بعد( فيما راقعال

 فيما اليهود لةدو ل سئير  )أول منيز وا مييحا بنيو  ها،نع نيابة
 وقد. هانع نيابة ابألعمال مئالقا الصهيونية ةنظمامل ممثل عد(ب

 :نصه ما االتفاقية هذه يف ورد
 من جلنة فلسطني إىل ترسل أن الصهيونية ةنظمامل حرت تق"
 وأن البالد، يف االقتصادية اإلمكاانت بدراسة لتقوم ،اخلرباء
 ةظماملن عوستض هبا، هوضللن ئلساو ال نأحس عن ا  قرير ت تقدم

 العربية، الدولة تصرف حتت كورةذ امل اللجنة الصهيونية
 لةو دلا ملساعدة جهودها صىقأ الصهيونية املنظمة خدمتستوس

 واإلمكاانت ،الطبيعية اردو امل الستثمار سائلو ابل بتزويدها لعربيةا
 ."البالد يف االقتصادية
 واليهود بريطانيا تضعو  ،م1919 ةنس االتفاقية وهبذه
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 ابليهود، األردن ومنها العربية البالد لربط واضحة مستقبلية رؤية
 .اقتصادية انحية من

 نيب ريةسوال العلنية االرتباطات من طويلة سلسلة دوبع
 يف مت د،و واليه بريطانيا من وكل ألردنا حكام

 (اإلسرائيلية) األردنية "السالم" اتفاقية عيتوق م26/10/1994
 زراءو  سئير  رابني إسحاقو  األردن، ملك حسني امللك نيب

 ةتفاقياال هذه من االقتصادي الجملا ويف عربة، وادي يف اليهود
 :"7" املادة تنص

 والرفاهية االقتصادية نميةالت إىل النظر من ا  طالقنا -1"
 نيب مافي مةجسنامل والعالقات واألمن للسالم دعامتني ابعتبارمها

 ءو ض يف لطرفنيا فإن البشر، بين من واألفراد والشعوب الدول
 رغبتيهما على دانيؤك إليها، وصلالت مت اليت مهالتفا أوجه

 بل ب،سفح همانيب ال االقتصادي، نالتعاو  ريرتق يف نيتدلملتباا
 .اإلقليمي اديقتصاال للتعاون األوسع اإلطار ضمن يفو 

 :يلي ما على الطرفان فقتي اهلدف هذا لتحقيق -2
 حتقيق ضد حواجز عتربت اليت التمييز أوجه ةفكا إزالة -أ
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 وجهةامل االقتصادية املقاطعات وإهناء طبيعية، اقتصادية اتقعال
 االقتصادية املقاطعات إهناء الجم يف اونلتعوا اآلخر رفطال ضد

 .اثلثة افر أط لبق من اآلخر ادمهأح ضد امةقامل
 نأ هلا بغيني بينهما اتالقالع أبن الطرفني من ا  فارت اع -ب

 يءش عرتضي ال ذيال ،احلر النسيابا ئبادم هبدى تسري
 عقد إىل التوصل هبدف اوضاتفم يف انرفالط يدخل ،يلهبس
 التجارة، ذلك يف مبا ،االقتصادي ابلتعاون علقتت اقياتاتف

 املصريف، والعمل ار،تثمواالس حرة، جتارة مناطق أو قةنطم وإقامة
 عالقات جيترو  ألغراض وذلك والعمالة، الصناعي ونلتعاوا

 مو تق كما حوهلا، االتفاق ميت مبادئ ىعل تقوم ةفيدم ديةاقتصا
 .البشرية ابلتنمية خاصة إقليمية اراتبتعا على

 ابجتاه األطراف، تعددةامل افلحملا ويف ،ا  ئيانث التعاون -جــ
 مع صاديتاالق اجلوار عالقات زتعزي وكذلك ما،هتصاديتاق يزز تع
 ."أخرى إقليمية طرافأ

 :13 املادة صنوت ماك
 ووسائل اآلخر الطرف ملواطين طرف كل سيسمح -1"
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 على املطبقة العامة للقواعد ا  وفق أراضيه، يف احلركة حرية نقلهم
 طرف أي يفرض ولن. نقلهم ووسائل األخرى الدول مواطين
 األشخاص على احلركة حرية على متييزية ا  دقيو  أو ضرائب
 .اآلخر الطرف أراضي إىل أراضيه من النقل ووسائل
 بني عبور ونقاط طرق وإقامة بفتح الطرفان مو سيق -2

 تالااتصو  يةبر  اتصاالت إقامة ابالعتبار ذانأخيوس بلديهما،
 .بينهما احلديدية ككابلس

 لنقال اتفاقيات نشأب ضاو فلتاب الطرفان سيستمر -3 
 كة،رت شامل يعشار امل مثل وغريها، السابقة تالجملاا يف تبادلملا

 وترخيص قل،نال ومعايري روري(،)امل الطرق على واألمان
 والقضاي الت،و واحلم البضائع، وشحن برية، تممراو  املركبات،

 ."...اجلوية ابألرصاد قةملتعلا
 للتنمية ىرب ك أمهية انفالطر  يويل" :20 املادة صنتو 

 عمشاري ذلك يشملل األردن، وادي أخدود ملنطقة املتكاملة
 ابلطاقة املرتبطة يعشار وامل ة،بيئلاو  االقتصادية االتاجمل يف كةرت مش

 لتوصلا مت يذال املرجعي اإلطار االعتبار بعني ينذخآ حةلسياوا
 (اإلسرائيلية) - يةناألرد الثالثية القتصاديةا ةجنللا إطار يف إليه
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 وادي دو أخد لتنمية رئيسة خطة إىل لو صو ال دفهب األمريكية -
 لتخطيطا إلمتام جهدمها قصارى انفلطر ا سيبذل ذلكل. ردنألا

 ".يقبالتط يف ريسوال
 :23 ملادةا صنوت
 وقت أقرب يف اوضاتمف يف لو دخلا على الطرفان قفيت"
 واثئق بادلت خياتر  من ا  واحد ا  شهر  اوزتتج ال مدة ويف ممكن،

 من ستمكنهما يتال اترتتيبال على املعاهدة، ههذ على التصديق
 هانمض نم جماالت يف التيوإ ةقبالع ينيتملد كةرت شامل التنمية
 جتارة قةنطوم كة،رت شامل اجلمركية رسومالو  كة،شرت امل السياحة تنمية
 البحرية، واألمور ث،و التل وحماربة ان،طري ال يف والتعاون حرة،

 ."...الصحي والتعاون ة،يكاجلمر  رسومالو  والشرطة،
 (14) رقم وننقا يةاألردن احلكومة أصدرت فائقة بسرعةو 

 :فيه جاء م10/11/1994 خيتار ب م1994 نةسل
 ئقواث ادلبت من شهرأ ثالثة خالل طرفانال عهد"يت
 ذينفلت الضرورية عاتيلتشر ا تبينب املعاهدة هذه على التصديق

 تشريعات أي وإلغاء دولية، التزامات أي هناءوإل املعاهدة هذه
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 ."املعاهدة ههذ مع ضاقنتت
 هاتني كماشة فكي بني يعيش اآلن األردن وه هاو 
 ختللت حيث ،م1994-م1919 نيب ما نيتعوقامل تنيقياالتفا

 سياسية ليمية،قوإ يةلدو  متعددة، ياتفاقات فرتة،ال ههذ
 ىتح بلد،لا هذا جسم يف غرزت بيانأ مبثابة كانت صادية،تواق
 .والكفار دو لليه غةئسا لقمة حبأص

 يف فيه األوىل املركزية اإلدارة أتلفت أن بعدف
 صموئيل برتهر  ريالس عمان إىل رحض م،11/4/1921

 وشرق نيطلسف على اينطالربي لساميا وبداملن اليهودي،
 والشيوخ العشائر رؤساء على ا  رمسي اب  خطا وألقى األردن،

 أبرامسن" يوسلجي" نيبتع قام قد أنه إىل فيه أشار ءجهاو وال
 اسينيسي مستشارين عةبس وتعيني ني،نيالربيطا للمعتمدين ا  يسئر 

 دارةاإل ريس على اإلشراف يف هللا بدع األمري ملساعدة بريطانيني
 :الربيطاين دعتمامل وصالحيات طاتلس منو . اجلديدة
 .يةلاملا العامة اقبةر امل. 1
 .االقتصادية الشؤون ىلع شرافاإل. 2
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 .بيةاألجن االمتيازات منح على رافاإلش. 3
 .التجارية املعاهدات على اإلشراف. 4

 املادة يف ياوبريطان مارةاإل بني م1928 معاهدة ونصت
 فقاتنال لسد كافية غري األردن شرق واردات دامت ما": 12

... الربيطانية اجلاللة صاحب ةقصادمب قتنف يتال لإلدارة العادية
 وأ هبة سبيل على الربيطانية ةناخلزي من إعانة   بتدبرير  فيؤخذ

 ."ضر ق
 مباشرة بريطانيا ديرهات   األردن شرق إمارة لتظ وهكذا

 إىل هللا عبد ألمريا يدعتاس مث. الثانية العاملية رباحل انتهت حىت
 .م1946 عام األردن على ا  ملك جو  ليت ندنل

 اهليكلية يف يرياتغت أوجدت اليت ةنيالثا العاملية احلرب عدبو 
 هتاو بق العامل إىل عزلتها من أمريكا خرجت حيث الدولية،

 عن تهاسالسي لركائزا تضع فأخذت واالقتصادية، العسكرية
 ،االقتصادية اتقافواالت ية،لالدو  سساتواملؤ  يئاتاهل طريق
 زاحلواج وكسر واقاألس حفتول ذها،نفو ل العامل ابو أب لفتح وذلك

 ةنس "وودز نيتو ر "ب قيةااتف فكانت ودوالرها، اقتصادها أمام
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 الثانية، العاملية باحلر  هاءنتا عشية يةبر غال الدول نيب م1944
 والبنك دويل،ال قدنال قدو صن: ةالثالث التوائم هاعن متخض اليت

 .اجلات ومنظمة الدويل،
 تانضم الذي "يلدو ال قدنال دوقصن" وهف األول وأمتلا أما

 كاتفاقية ددةعمت دولية ياتقافات يف ودخلت إليه، األردن
 اردال مترؤ كم: االقتصادية متراتؤ امل يف تشرتكوا برشلونة،
 متراتؤ امل هذه توأقر  قطر، ومؤمتر ن،ماع مترؤ وم البيضاء،

 وهي "اخلصخصة" على الدويل قدلنا وصندوق هي جعتشو 
 ةيملك إىل تديرها، أو لةو دال متلكها اليت ملؤسساتا ملكية لنق

 املقدرات سلب يعين وهذا أجنبية، شركات وأ حملية شركات
 اببو األ فتح ما اخلصخصة، ابسم الدولة من االقتصادية
 سساتاملؤ  ههذ شراء يف أمواهلا مارتثالس األجنبية، للشركات
 ردن،األ هانوم الثالث ملالعا يف ولدال صادتاق على والسيطرة

 .املسلمني بالد يف الطامعة الكربى ولدال لصاحل
 على اإلشراف صالحيات الدويل قدنال وقدلصن كان وملا

 هذه يف االختالل معاجلة أجل من ،م دينة ولةد أية ميزانية
 قندو الص هذا أحضان يف الثالث العامل دول ارمتت ات،ييزانامل
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 هيكلية يفو  ميزانياهتا يف مزمنة اختالالت من نيهتعا ما سببب
 دوق،نالص هبا أوصى اليت القروض لقبول فاضطرت. هادصاقتا

 الديون جدولة إبعادة الصندوق امق سدادها عن زتجع وعندما
 :الشروط هذه ومن نة،ئالدا الدول تضعها شروط مقابل
 صادراهتا نو تك حىت املدينة، الدولة ملةع سعر فيضخت -أ
 وثروات اتقطا بيع إىل يديؤ  ما ،ا  دولي اهتيالمث من أرخص

 بسبب ا  حملي علالس أسعار وارتفاع ،زهيد بسعر املدين البلد
 بعد - مثال   - روسيا ففي. احمللية للعملة يةئراشال يمةقال اخنفاض

 6 من سيرو لا لبرو لا سعر طبه الدويل دنقال صندوق تدخالت
 اخنفضت الروبل ميو تع عدبو  الواحد، لدوالرل روبل 24 إىل وبلر 
 .ميو التع لبق قيمته من ئةابملا 150 يةئالشرا وتهق

 ويكون امليزانية عن األعباء لرفع روفاتصامل ختفيض -ب
 :ذلك

 تقدمها اليت واخلدمات اتفرو صملا إلغاء أو بتخفيض -1
 سبواملل سكنكامل سيةاألسا احلاجات جمال يف اس،لنل احلكومة
 تكاليف تزدادف. والتطبيب لتعليمكا الضرورية تجاواحلا والغذاء،

 حصل امك والفقر، واملرض اجلهل عمهميو  األفراد، على احلياة



21 

 الضرورية ادو للم احلكومي الدعم لغيأ   حيث ومصر، األردن يف
 أسعار عفر  ما واحلليب، واألرز كرسوال زبكاخل الناس، ةحليا

 .ابملائة (30-20) من أكثر ادو امل مجيع
 من الذي ميالعل البحث على صاريفامل يضبتخف -2

 على عدفيسا والزراعة اعةنصلا تطوير على اعديس أن شأنه
 يف هغري  على عالة لدبال جيعل يضفالتخ ذاهو  الذايت، فاءتاالك
 .والبطالة الفقر مهويع ات،نتجوامل اعاتالصن من كثري

 يةبنال اءنلب لةو الد هبا مو تق اليت فاتاملصرو  ضفيخت -3
 العامة، قرافوامل الكهرابء توحمطا واجلسور لطرقكا التحتية،
 يؤدي ما األجنبية، وأ ليةاحمل الشركات بعض على ذلك وإحالة

 هاخطط   عليهم رضتفف ،الناس مبصائر الشركات ههذ محتك   إىل
 صىقأ إىل طاقاهتم لغتست أخرى جهة منو  جهة، من وأسعارها

 تكون ما وعادة. زهيدة جورأ مقابل أرابحها، زيدةل حد
 "سياتناجل دةدتعامل" القارات عابرة األجنبية الكربى الشركات

 الكربى، يعاملشار  هذه مارستثا يف األوفر احلظ ةبحصا هي
 .التمويلية وقدرهتا خربهتا سببب

 :ومنها الضرائب رضف طريق عن امليزانية اردو م زيدة -ج
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 الطاقة عارأس بزيدة ذلكو  طاقة،ال ةبضري فرض -1
 وصلت قدف ومصر، األردن يف حصل كما طيةنفال واملشتقات

 وهذه السابقة، القيمة من ملائةاب 52 إىل مصر يف الزيدة هذه
 لنقوال واملاء كالكهرابء ميةاخلد القطاعات مجيع يف تؤثر ةبالضري

 على هتار دق عليها القائمة يعاملشار  تفقدف ة،اعوالزر  والصناعة
 .ةعيشامل اءبأع تكاليف فعر  إىل ابإلضافة لية،و الد سةاملناف

 مجيع س  مي ما املبيعات، كضريبة إضافية ضرائب فرض -2
 ققاحمل الضرر يلحقف ار،عاألس ارتفاع يزداد حيث الشعب، اتفئ

 الضرر لحقفي لعالس على القباإل يقل وحيث ،ابملستهلك
 ا  أخري  األردن يف اتبيعملا ةضريب ارتفعت دقو . د  رواملص تجنابمل

 .الدويل قدنال دوقنص توصيات على ء  بنا. ابملائة13 حلتصب
 العامة واملؤسسات تآشنامل يعبب وذلك: اخلصخصة -3
 صندوق فرضها سياسة وهي امليزانية، لتمويل اخلاص للقطاع

 لكي موازانهتا، يف زجالع لسد ةيندامل الدول على الدويل النقد
 أخرى جهة ومن جهة، من أمواهلا نةئالدا الكربى دوللل يضمن

 تلك شراء لو دال لتلك التابعة الكربى للشركات حيتي لكي
 يمةبق وليس البورصة، يف خفضنم بسعر واملؤسسات آتنشامل
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 اطشرت ا اءج انه ومن. اإلنشاء إعادة بسعر أو الفعلية تآشنامل
 به ريدوأ   ،خصةاخلص عملية يف رتاتيجيساال الشريك وجود

 .يبناألج كريشال
 تعمل اليت للطريان األردنية" "املل كية ذلك على لةمثاأل ومن

 ويضفت اكهنو  ،نتنيس من لقأ خالل خصخصتها على الدولة
 واملستثار املايل شارستوامل "يةناألرد لكيةامل" نيب ةياتفاق لعقد

: شركتان واملستشاران ة،الشرك هيكلة إعادة أجل من القانوين
 (40-30) تهبنس ما اخلصخصة وتشمل. يةانريطوب فرنسية
 وستتحمل ،سرتاتيجياال الشريك لتشغيل الشركة من ابملائة
 .الشركة ديون هي ردينا نو يلم 600 من أكثر الدولة
 صندوق مدير إىل األردنية احلكومة كرةذ م يف جاء دقو 

 وينت": نص ه ما م1999 عام منتصف يلقب الدويل قدنال
 عن ل  يق ال ما يف أسهمها يعب لالستثمار األردنية املؤسسة

 (3) عن يقل   ال ما هانم م،1999 عام خالل شركات (10)
 بيع ضعر  احلكومة رتقأ وقد ."...أيلول شهر هناية مع شركات

 تقر وأ اتيجي،رت سا لشريك. االتصاالت شركة نم ابملائة 40
 وكانت. بةقالع دحدي سكة من األساسي اجلزء خصخصة
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 على ووافقت ت،نمساإل شركة من ائةابمل 33 ابعت قد احلكومة
 امليت، حربال من "الربوميد" استخراج قح كيةريأم شركة إعطاء

 دقو و  ةصناع ويف بل،قناال عةصنا يف لخدت اليت املادة تلك
 .الطائرات

 هذاو  ةنديامل لدولةا به تلتزم فشتق برانمج وضع -د
 :ملشي

 ديؤ ي يالذ األمر ،احمللي اإلقراض على الراب ةنسب فعر  -1
 نم دال  ب البنوك يف مواهلمأ وضع الو األم أصحاب فض لي   أن إىل

 ردسي كبنو ال يف وضعها ألن دية،قتصااال يعاملشار  يف استثمارها
 األموال على ابالر  نسبة الرتفاع وان  مضمو  ا  ليعا ال  دخ عليهم

 علسيج يةدتصاقاال املشاريع يف استثمارها بينما. ةعدو امل
 صادي،تالقا الشلل إىل يؤدي ما. ةونمضم غري وأ قليلة أرابحهم

 .الراب ةبنس ارتفاع بسبب ديدةاجل يعاملشار  إنشاء ليقف
 قاملراف على ولةلدا إنفاق صوتقلي الضرائب زيدة -2

 السلع معد وقف إىل يؤدي ما لة،دو ال ةميزاني دفلر  لعامةا
 وزيدة األسعار، وغالء ،وظفنيامل ورأج ديوجتم االستهالكية،

 .والفقر ةالبطال
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 امقيال إليه ده  ع   يذال ويل،دال كنالب ووه الثاين وأملتا وأما
 ية،العامل احلرب دمرهتا اليت ابأورو  عمارإل مةخالض يعابملشار 

 لإلشراف ويلدال قدنال دوقبصن املشاركة الدول ميزانيات توربط
 حفت صالحيات اجلات منظمة إىل لوأوك ها،تعاجلمو  عليها
 ا  بنس عدا ما اجلمركية احلواجز الةز إب ،هامصاريع على اقو األس
 هابنيت لبناء (!يةنام)ال لدو ال معد إىل يعمد نكالب وهذا. يلةضئ

 ة،الدول على بحابلر  تعود ال اليت عياملشار  تقيني هنولك التحتية،
 الصحة ومشاريع ةبيئال سنيحت ومشاريع احيةيالس يعاملشار  مثل

 اثرت ال على حملافظةا يعومشار  السكان( ددع )لتقليل اإلجنابية
 الدول هاجتاحت اليت اخلامات استخراج يعار مش كذلك. اإلنساين

 للدول األمة وثروات تخاما عبي شأهنا من واليت الصناعية،
 يعشار امل امةإق عن البنك عدتبيو . األمثان سخبأب الصناعية

 وحمطات. واملوانئ كاملطارات ،ناسال مصاحل ختدم يتال اسيةساأل
 ومنل ضرورية تعترب اليت ود،سدوال ورسجلاو  والطرق الكهرابء
 بعمله نكبال يكونف. العاملة األيدي لتشغيو  والزراعة الصناعة

 عن صاديتاالق النمو عجلة لوعط   ابلديون، الدولة أغرق قد
. األمة ثروات بهن على وساعد والفقر، طالةبال يف وزاد ري،لسا
 "جالن يري"ب يه،فوظم كبار أحد قالةستا ابتك يف اءج دقو 
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 الدويل كبنال نأ املاضي يف ملآ تن)ك: يلي ما يكا،جبل من
 األقل الشعوب لبمستق هجتا كةرت مش وليةمسؤ  ءمناإ يف ساهميس
 تلقي اجلوع... يزداد الفقر. كذلك يكن مل ولكنه العامل، يف ا  ظح
 الدويل نكالب من املقرتحة واحللول... احلروب من رثأك أكيدتلاب

 .(...املسموم الدواء هي تنميةال أجل من
 عرفت   صارت يتال "اجلات" منظمة ووه لثالثا أمو الت وأما

 يف ال  إ اعلةف حبتص مل وإن فإهنا "العاملية التجارة ظمةمن" ابسم
 لدول،ا يف اإلنتاج فروع ةفكا إىل عمدت فإهنا ،اتينالتسع أوائل

 الكربى، لالدو  لصاحل رهاثأك يف تعود واتفاقيات واننيبق وربطتها
 على تعود بينما "تالقارا "عابرة اتياجلنس متعددة وللشركات

 .الكبري ابلضرر (!اميةنال ولد)ال
 حفتو  لدولا بني اجلمركية احلواجز إزالة إىل وتدع فهي

 معدل وزيدة اريةجالت احلركة تنشيط حبجة ،السلع أمام سواقهاأ
. الفكرية امللكية وننقا بتطبيق الدول وتطالب االقتصادي، والنم

 ابينم الغربية، الصناعية للدول سبةنلاب مجة دئفوا إىل ديؤ ي وهذا
 ةالز فإ ،"!النامية" لدولل ابلنسبة اقتصادية ارثو ك إىل يؤدي

 ئعوبضا سلع قبتدف حمتس األسواق حتوف اجلمركية احلواجز
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 يضرب ما ،"النامية" الدول اقو أس إىل الكربى الصناعية الدول
 متلك ال اليت اميةنال الدول يف ليةاحمل تجاتنملوا الصناعات

 من يزيد كما ،ا  نوع وال ا  سعر  ال الكربى الدول اتمنتج فسةانم
 الفكرية ةيلكامل قانون تطبيق ام  أ. الكربى ولدال وأرابح مبيعات

 من جزءر  دفع على ميةانال ولالد يف نعاملصا أصحاب جيرب هفإن  
 اع،رت االخ ةءبرا ةبصاح اعيةالصن والدول الشركات إىل أرابحهم

 هيبترك الدول هذه تعيد منتج أو دواء أو جهاز كل عن وذلك
 .يعهصنت أو

 دورته يف ابالنو  جملس إىل األردنية احلكومة أحالت دقو 
 براءة قانون عمشرو  م1999 عام من بآ شهر يف االستثنائية،

 إىل انضمامها شروط مع بسناتلي م1999 لعام االخرتاع
: (/أ1) دنب (21) املادة يف جاء وقد ية،العامل جارةالت منظمة

 ذلك عنص من ةءالربا مالك موافقة علي حيصل مل اإذ ريغال ع"من
 أو بيعه أو عبيلل عرضه أو استخدامه أو استغالله أو نتجامل

 ."...ا  نتجم الرباءة وعوضم كان إذا استرياده،
 ةعيانالص الدول تلكس االقتصادي، الغزو يف وإمعاان  

 لدولا يف البشرية الطاقات غاللتالس ثةحدي طريقة ىرب الك
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 الكربى شركاتلا عوملة هو يهاف ما وأبرز العوملة، ابسم النامية
 األيدي ثحي ،لثالثا العامل دول يف هلا فروع فتح يقطر  عن

 ،ةرخيص بكلفة لعس من تريد ما يعنلتص الرخيصة، العاملة
 مارثاالست نينواق من ذلك تبع وما. منافسة وأبسعار

 مؤسسات شراء من تالشركا ههذ تنمك   اليت خصة،خلصاو 
. مارتثواالس يعنالتص يف حملها للتح! النامية" "الدول وشركات

 على رتسيط دق الكربى الصناعية لدو ال تكون العوملة سمباف
 هسنف تقالو  ويف خيالية، ا  أرابح وحققت العامل، يف الصناعة

 ومنهم والدول الشعوب على رهتاطيوس نفوذها من زادت
 عرب العامل على هاضوفر  ثقافتها بث عن انهيك. ناملسلمو 

 .نرتنت"إلوا"و التلفاز شاشات على الفضائية طاتاحمل
 الدول يلذب األردن، ومنها "!ناميةال الدول" ترتبط وهكذا

 وتلتزم ،هانع ثقنبي وما الثالثة ائمالتو  ههذ طريق عن الكربى،
 م،يتفاق فالضرر ،هانم الفكاك عيستطن وال حضوا ضررها بقوانني
 صاديةتاق تشريعات وال صلبة، حتتية ىنب الف يستشري، والداء

 رو أم على نيئمالقا يف إخالص أو ةءافك وال مطبقة، صحيحة
 رقمية أوهام على مهنلداب اقتصاد ونيبن اهمرت ف صاد،تاالق
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 أتفت ال مفرحة، ونتائج أبماين الناس نن و ومي ة،ضرت مف ابتوحسا
 الدول أحضان يف وارمتاءر  ومديونية، وبطالة قرف إىل تحولت أن

 .ةئنالدا االستعمارية
 االقتصادية، اهليكلية يف اخ  انتف: األردن حال هي هذه

 تعد الديون ولكن حة،رت  املق يعار شامل عن هلةذم بسون امقر أو 
 تعد الربوية وائدالف من يةسنو ال وخدمتها الدوالرات، بباليني
 يةلؤو سم اهتسابقا تَح  ل حكومة جاءت وكلما اليني،امل مبئات

 واملعاجلات اخلطط فتضع. ارسعاأل وارتفاع األوضاع ءسو  مقافت
 العوملة ريح ولكن اهلاوية، حنو ديرت امل ضعو ال إليقاف

 اخلطط هبذه تعصف الدولة، معها تسري اليت واخلصخصة
 الكافرة لدولاب ا  وارتباط ا  وضعف ا  فقر  األردن ليزداد واملعاجلات،

 أنه يلحظ االقتصادي األردن واقع إىل فالناظر. اليهود سيما وال
 ههذ خبدمات مثقلة السنوية ميزانيته وأن اخلارجية، لديوناب مثقل

 املاضية الثالث للسنوات الديون خدمات بلغت فقد ،الديون
 :التايل النحو على
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 الديون خدمة العام
 روالد مليون 790 م1997
 ردوال مليون 717 م1998
 روالد مليون 774 م1999

 
 أن   ،م1998 لعام األردين املركزي البنك تقرير يف جاء قدو 

 118 اويست األردن على والداخلية ةجياخلار  املديونية سبةن
 .اإلمجايل ليحملا ناتجال من ةئابملا

 على ةخطري  سلبية آاثر العوملةو  ةللخصخص كانف
 :هانم اإلسالمية، بالدلا من هغري  يفو  األردن يف صاد،تاالق

 األفراد بعض أيدي يف والثروات اإلنتاج أدوات تركيز -1
. تمعجملا أفراد نيب الثروة عتوزي سوء إىل ديؤ ي ما الشركات، أو

 .الفقر بةتع حتت همنم وكثري نياملالي ميلك همفبعض
 األردن، هانوم ،اإلسالمي ملعاال يف حلكوماتا حتتف -2

 ريناملستثم أمام بالدها أبواب   ة،عوملوال اخلصخصة ابسم
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 وعلى الشراء على القادر سرتاتيجياال الشريك ابسم األجانب
 ا  سياسي البلد على طرةلسيا يةنباألج للدول يسهل ما اإلدارة،

. بلدلا ثروة سابح على مشاريعها من األرابح وجين ،ادي  تصواق
 واألجانب داليهو  ميلك اليت رتكةشامل عيةالصنا دنامل ازدادتف

 .معظمها
 كاالتصاالت احلكومية، ؤسساتامل بعض الدولة بيع -3
 كبذلو . العامة ةيلكامل من وغريها احلديد وسكك ءوالكهراب
 جيعل ما رعيتها، ونشؤ  رعاية يف هاتوليؤ سم عن لةو الد تتخلى

 الضرورية اتجاحلا على لو احلص عن ينعاجز  اسنال أكثر
 .والتطبيب عليمتكال

 ابمللكية الدولة تصرف فإن   أخرى جهة منو  جهة، من هذا
 العامة امللكية اعو أن حددت اليت اإلسالم، ألحكام فخمال العامة

 العامة امللكية اإلسالم ففعر  . هبا التصرف حق له من وحددت
 دقو  ني"ابلع االنتفاع يف اكرت ابالش اعةجملل الشارع نإذ": اأبهن  

 :أنواع ةالثبث حددها
 يف واتفرق مجاعة يف تتوفر مل إن اليت ماعةاجل افقمر : أوال  

 اْلُمْسلأُمونَ »:  قال ،الطاقة ادرمصو  واملراعي كاملاء ،طلبها
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 اَل  َثاَلث  »  القو . «َوالنَّارأ  َواْلَكلأ  اْلَماءأ : َثالث   يفأ  ُشرََكاءُ 
 أابح دق  هللا رسول أن   در وو  ،«َوالنَّارُ  َواْلَكََلُ، اْلَماُء،: ُُيْنَـْعنَ 

 ف است نبط اجلماعة، حاجة عن ضئافلا املاء الكتام رادفاأل بعضل
 قمراف من كونه يهف قيتحق شيء كل أن   األدلة هذه من

 يُعترب (،طلبه يف اجلماعة تفرقت يتوفر مل إن أي) اجلماعة،
 .ريهاغمن  مأ الثالثة هذه من كانأ سواء عامة، ملكية

 بن أبيض عن وير   قدف م،جناكامل ع د  ال املعادن: ا  اثني
 فـََقَطعَ  اْلمأْلحَ  فَاْستَـْقَطَعهُ   اّللَّأ  َرُسولأ  إأىَل  َوَفدَ  أَنَّهُ »: َح ال

 َلُه؟ َقَطْعتَ  َما أََتْدرأي: اْلَمْجلأسأ  مأنْ  رَُجل   قَالَ  َوىلَّ  فـََلمَّا َلُه،
َا تَـَزَعهُ : قَالَ . اْلعأدَّ  اْلَماءَ  َلهُ  َقَطْعتَ  إأَّنَّ ْنهُ  فَانـْ  منجم شبهف ،«مأ

 ديدحلكا م،منج كل يشمل وهذا. لكثرته الع د   ملاءاب امللح
 .شاكلها وما لنحاسوا وسفاتفوال زاغوال والبرتول
 ،هبا الفرد اصاختص متنع تكوينها طبيعة اليت ياءشاأل: ا  لثاث

 .شاهبها وما واهلواء، اجلوي والغالف واألهنار، حاربكال
 نشئتأ فإن ع،صنت ما حكم أتخذ فإهنا صانعامل وأما

 وليدت كمصانع عامة، ملكية نعملصاا كانت ةعام ملكية عيلتصن
 ولكون ،رناال جتنت األوىل لكون واالتصاالت، احلرارية ابءالكهر 
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 تشئأن نإو . وفضاء اتقطر  من العامة امللكية عملتست يةثانال
 نعكمصا ،فردية ملكية تنكا فردية ةيملك عنيلتص صانعامل

 .شاكلها ماو  يةذواألغ نسيجوال تالسيارا
 بصفتهم دفرالأل زو جي ال ،مةعا ملكية الثةالث األنواع هذه

 يهاف الدولة دور نو ويك ،هانم ا  يئش ميتلكوا نأ للدولة وأ الفردية
 ةلكيابمل االنتفاع من الرعية متكني وعلى ،اإلشراف على ا  مقتصر 
ل  ك أن وأ يعهابت أن للدولة جيور فال ،ا  فرد ا  فرد العامة  ألي ر  هامت 
 منها جزء أي   لةدو ال يعب فيكون ا،هل ملكية ليست ألهنا كان،

 على حيرم ،ا  شرع حرام ووه عامة،ال امللكية على اعتداء أتجريه وأ
 .هنع تسكت أن أو هب ترضى أن األمة
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 األردن يف االقتصادية قوماتامل

 رثأك أو دعامة على االقتصادي ائهانب يف دولة ةي  أ دعتمت
 .والتجارة والصناعة الزراعة: ثالثال مئالدعا من

 يكفي ما الزراعية األراضي من ناألرد يفف ،الزراعة أما
 جزء وفيه الشام، بالد من جزء األردنف حاجاته، أغلب إنتاجها

 ومناخ. القمح وخباصة بو احلب إبنتاج املشهورة رانو ح لو سه من
 ضيهار أ جيعل واألغوار، عاتفرتاملو  الصحراء بني ما املتنوع األردن
 أ مهلت األردن يف الزراعة أن   إال. زراعية دورة من ثرألك صاحلة

 تعنوم لليهود، األردن هنر مبياه فر طت اليت الدولة، لقب من
 وادي منطقة يف فعلت امك. جديدة هامي آابر حفر من املزارعني

 السالم اتفاقية يف لليهود هانحتم اليت لألراضي يةذااحمل عربة
 يةناألرد احلكومة تنأعل ،م1999 العام هذا ويف. معهم يةنيااخل
 اجلدب ةحبج ابملائة (40-30) دارقمب الزراعة هميا يضختف عن
 .األمطار وقلة

 تطويرها وعدم الزراعة جتاه األردن يف الدولة ةسياس وإن
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 رجه ىلإو  احلكومية، فئالوظا إىل يتجهون رعنيااملز  جعلت
 عن انهيك. تبيو ال ءبنا يف أمواهلم ارستثمال يعهاب أو يهمضأرا

 الحاستص أو الزراعية، األراضي على ةظللمحاف تخطيطلا عدم
 األندية وأقيمت املدن، فتوسعت للزراعة، ديدةج أراضر 

 كما ة،باخلص السهلية ألراضيا على واملعارض واملالعب
 الربية، واانتلحيل عليها حمميات إلقامة خرىأ   ضي  اأر  زتجح
 الزراعية اصيلاحمل لزراعة استغالهلا بدل جيةحلر ا لألشجار أو

 .ثمرةملا واألشجار
 عها،يوتوس الزراعة قميتع على تعمل أن الدولة على وكان

 سائللو وا ألساليبا بنشر يتمف وحتسينه اإلنتاج زيدةل قميالتع ام  أ
 تعطي نأبو ه،ينوحتس رذاالب بتوفري ايةعنلاو  زارعني،امل نيب ثةاحلدي

 يعالتوس م اوأ. ا  قرض وليس هبة ينلعاجز ل الالزم املال الدولة
 ي  ضأرا لدولةا عوإبقطا  وات،امل األرض إحياء عيشجتب كونفي
 من اجنتاإل زيدة إىل املزارعني توجيهب مث زراعتها، على ادرينقلل
 .وغريه كالقمح سرتاتيجيةاال الغذائية ملوادا

 لة،دو  أية صادتالق الفقري العمود ليوما افإهن   ،اعةنالص ام  وأ
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 أراض من الطبيعية مواردها مجيع دولةلا تستغل فبالصناعة
 جاريالت ميزاهنا جتعل اعةصنوابل. معدنية ثروات ومن زراعية،

 طالةالب على تقضيف ائها،بنأ عيمج لشغت لصناعةابو  ،ا  حبرا
 سواقاأل يف للمزاَحة اهتاجتنم أمام الاجمل فسحوي   والفقر،
 .العاملية

 اعةنص وهي قيلة،ثلا الصناعة يه ،املقصودة والصناعة
 وأ نعصاامل ههذ استرياد وليست اآلالت، عنتص اليت نعاملصا

 ال ،ا  اعينص ا  بلد لدبال لع  فج. الصناعية لدو ال من غيارها طعق
 احلديد كبسو  والدواء والورق جيالنس نعمصا بشراء يكون

 إجياد ألن ،نعاملصا هذه آالت عنبص نو يك وإمنا وغريها،
 تريد مصنع يأ بينت أن هلا رفيو  الدولة، يف ثقيلةال الصناعة

 دولة، أية اعةنص باطتار  ألن غريها، بصناعة ال هي، اعتهابصن
 هذه جيعل أخرى، بدول اإلنتاج عيةنو و  الغيار قطعب علقيت فيما

 .ا  وصناعي ا  يسسيا الدولة ههذ يف حكمتت الدول
 نفطكال ةنياملعد ااهترو ث يف الدولة تتحكم الثقيلة بالصناعةف

 أسلحتها رو تط لثقيلةا وابلصناعة. وغريها والنحاس واحلديد
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 .عقيدهتا ونشر مبدئها وَحاية هانأم لضمان الالزمة
 اعي،نص غري لدب فهو ثقيلة، صناعة يهف ليست واألردن

 ا  بطتمر  جيعله ما اخلارج، من آالت من لديه ما يستورد هنأل
 من فكم ن،ءو ايش كما هب حكمونتي املصدرين، هؤالء ةسسياب

 منو  سالح من وكم غيار، قطع جودو  عدم سببب توقف عنمص
 .صغرية طعةق دو وج عدم سببب تقاعدال على حيلأ   جهاز

 أساس هي - اآلالت صناعة أي - يلةقثال اعةصنفال
 ،ا  اعينص ا  بلد لدبال نو يك وال صناعة، نو تك ال وبدوهنا. ناعةصال

 .املكدسة ألسلحةوا ستوردة،امل عنابملصا ا  يئمل كان وإن
 وإىل نينيوف نيدسنمه إىل تاجحت الثقيلة الصناعة نأب والقول

 قاعس،للت و غومس يسلتد وه لة،طائ أموال وإىل ناعي،ص وسط
 خلارجا يف نيعملو  ينذال نيفنيوال العلماء من األردن لدى نأل

 ريضيةلا دنامل إقامة يف قفتن اليت األموال ام  وأ ري،بالك العدد
 لوضع يةفكا فإهنا ،نياملسؤول وسفرات واحلفالت احيةيلساو 

 .الضرورية ناعةصال هلذه أساس
 ارةجالت هبا فاملقصود صادية،تاق كدعامة ،التجارة وأما
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 يكون دمانع األغلب م  األع يفو . الداخلية ارةجالت ال اخلارجية،
 ةو ق على مؤشر ذلك فإن. الدولة لصاحل اريلتجا يزانامل
 الصناعي مواحلج الزراعي مجاحل روبقد ه،حتوص صادهاتاق

 يف التجارة جمرى يكون وجودته، إنتاجه رةفوو  البلد، يف املتوفرين
 .البلد ثروة تزيد حبةاالر  اخلارجية فالتجارة صاحله،
 يكفي ما الزراعة من نآلا لديه يسل األردن أن امبو 

 ،ا  ئمدا سراخ اريجتلا هنافميز  ،ا  صناعي ا  بلد ليسو  ساكنيه،
 قو س فهو. يصدر مما أكثر دور تويس ،جتني مما رثكأ هلكتيس

 ا  مركز  واالستثمار، اخلصخصة قوانني دعب حبوسيص. استهالكية
 األيدي رخص من تفيدستس اليت األجنبية الصناعية ركاتشلل

 .يهف العاملة
 بعض عليها عولي   اليت احة،سيال ناعة"ص" ىمسي   ما ام  أ

 لني،تسو وامل الضعفاء ةعنص فإهنا األردن يف رضنيغوامل ولنيؤ املس
 أو كربيت علبة همنم وارت ليش اآلخرين، قةفش رونينتظ ينذال

 السياحي التسويق يف كرت اش األردن أن عن فضال  . ماء زجاجة
 ﴿: فيهم تعاىل هللا قال ينذال ود،هالي عم       
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                   ﴾، احةيابلس رواثأتاسف 
 .فتاتال لألردن وتركوا ألنفسهم، املرحبة

 يف دو اليه منافسة يستطيعون ال األردن يف اسنال أن   كما
 ،يبالغر  من اتهوعاد اليهودي ةفثقا لقرب وذلك احة،السي جمال

 يف يتوقع الغريبف. وسلوكهم لمنيسامل ثقافة عن ذلك دبـ ع  و 
 ما لفع عن يتورع وال ساء،لنوا ابخلمور عنه هف   ر  يـ   أن هتاحيس

 عندهم ضري وال يهود،ال عند متوفر اوهذ عام،ال الشارع يف يشاء
 جلأ من األعمال هبذه ناألرد يف سلمملا قبلي   كيفف. فيه
 السياحة استثمار من دقصال كان إذا إال   ،"احةالسي شيطنت"
: تعاىل بقوله هؤالء ن ذك  رو ! األردن يف سلمنيامل سادإف وه
﴿                      

                           ﴾. 
 ضرب وه احةيسلا على صادهاتاق يف األمة اعتماد ن  أ امك
 نهام   ؤ تس اليت الوظائف هي ما إذ صادها،تواق األمة ملكانة

 طاعمامل يف عماال   توظيفهمب هل! ؟ناألرد اءبنأل احةيسلا
 هي وما! سيارات؟ قيوسائ سياحيني ءال  أد   أم... والفنادق
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 !وطائف؟ اهكذ من األردن أبناء هاجنيسي ليتا الدخول
 والصناعة الزراعة: صادتلالق الثالث الدعائم ههذ ن  وإ

 يفتك ال فإهنا ما، دولة يف جمتمعة دتجو   وإن حىت ارة،جوالت
 ظامن إىل حباجة مئالدعا هذه بل ،صادي  تقا الدولة نهضت   ألن

 واخلدمات لعلسا عوز  ت   وحىت منها، ستفادي   كي ها،نظمي صاحل
 رادفاأل حاجات إشباع م  تي  ل الدولة رعاي على هانع اجتةنال

 مني ضو  ،ا  يلك ا  إشباع ومسكن، سر لبوم مأكلر  من ة،ياألساس
 لمعي  و  وأمن، تطبيبو  تعليم من الضرورية حاجاهتم إشباع هلم

 .اإلمكان بقدر الكمالية حاجاهتم إشباع من همكينمت على
 عالة ليكون جدو   األردن، مثل لبلد ىنستي فيك واآلن

 ثرواته، استغالل وبني هبين وحيل   ،لألجنيب ا  واتبع غريه على
 دعائم من دعامة أية ينبي أن من الءعموال الكفار هم  وح ر  
 ىلع يعتمد هوو  صادي  تاق ضينه أن له يتسىن فيك صاد،تاالق
 ينتظر !؟شعبه على واإلنفاق سياسته تسيري يف الدول من غريه

 معظمها، يذهب )اليت بناألجا من روضقوال تاملساعدا
 رنتظي كما بهم(،يوحماس احلكام أرصدة إىل الفساد، سببب
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 صاديتاق ختطيط األردن يف يوحد ال أنه وخباصة هم،نم األوامر
 هدى غري على يسري وإمنا ،به خاصة اقتصادية اسةيس أو ،ذايت

 كالعوملة ية،لالدو  االقتصادية واالتفاقيات اتسالسيا اريت يف
 الدويل كوالبن الدويل النقد وقندص وتعليمات واخلصخصة

 .جالن( )بيري كرذ  كما مةو املسم
 مصراعيه على اببه حتف دقو  صادي  تاق األردن نهضي كيف

 اقتصاده او طرب ينالذ اليهود، وخباصة ألجانبا ينمر تثللمس
 ومناطق كة،رت مش ومشاريع اعيةصن مدن من هبم، استهيوس

 !حرة؟
 الربط، هلذا األردن حكام ابجتسا وقد ينهض وكيف

 والعقارات األراضي او ميتلك أن دو لليه جتيز يتلا القوانني وانسف
 مقدرات من متكينهم على ساعدي ما ن،ألردا يف واملصانع

 !وأرضه؟ ألردنا أهل ومن ناألرد
 لدول األوىل زيرته يف الثاين هللا عبد لكامل صرح دقو 

 ابسح على ليست العرب مع ناتعالق نيحتس إن": يجخللا
 مةقد  م دو يهال مع األردن حكام ةقفعال ،"(إسرائيل) مع عالقتنا
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 نيململسا من غريهم مع أم رعيتهم مع سواء   ،ةقعال أية على
 .والعرب
 الوزاري انهبي يف الروابدة الرؤوف عبد ائهوزر  سئير  القو 
 خياران "إنه: يهودلا مع السالم عن حديثه بصدد

 ولقبوال واالستمرار الدوام له نمنض أن وعلينا... ياتيجرت ساال
 حكام نيب احلميمة ةقالعال فهذه ،"...عليه واحلرص شعيبال

 والدمار، والفقر يلو ال إال األردن على رجت لن ،داليهو و  األردن
 أن ميكن وال اثبت، ديقع عداء للمسلمني اليهود عداء ن  أل
 او دام ما طبيعية اتقعال إىل أو خري وأ ةقصدا إىل حولتي

﴿: تعاىل قال ،ا  دو يه                   

           ...﴾ .هئاأعد من اخلري يرجى فكيف، 
 ؟!ا  يهود كانوا إن وخباصة
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 اجلذري العالج
 االقتصادية األردن ملشكلة

 ه،ذات حبد مشكلة انيكك هو ثيح من األردن إن
 عن شأتن وأ ،سياسية مشكلة هي يهف االقتصادية املشكلةو 

 يطابلتخط يكون ال هلا ريذاجل لعالجفا ية،سياس تراكمات
 وإمنا سية،ماخل وأ الثالثية يةو منالت ابخلطط وال ط،فق صاديقتاال

 حيمل امب ،ا  حالي القائم مفالنظا ،ا  ياسيس ا  عالج عالجها يكون
 ا  امظن اختار ،اليهودو  جنليزابإل وارتباط للغرب، كريف والء من

 يريتغب يكون إمنا عالجهف. كرانذ  الذي احلال لىع جعله اقتصادي  
 أساس على ائمق نظام وإقامة يه،ف ئمالقا يسياالس النظام

 حميطه، من ا  جزء البلد هذا يعود نأ إال ذلك يكون وال. اإلسالم
 علىف. ابقلسا يف كان كما اخلالفة، دولة واليت من والية   أي

 سلمنيامل من غريهم مع العمل يف واجيد   نأ نياملخلص أبنائه
 حيل يذال ظامنال: مابإلسال كمهمحت اليت اخلالفة دولة عادةإل

 مأ سياسية كانتأ سواء ،بالدهم يف منيسلامل مشكالت مجيع
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 هو اإلسالم يف االقتصادي ظامنال ألن ذلك، غري مأ اقتصادية
 ا  ردف األساسية حاجاهتم إشباع للناس يكفل الذي الوحيد ظامنال
 النظام وهو ،الكمالية حاجاهتم إلشباع عمللا من نهموميك    ،ا  ردف

 توزيع اهنأ فبني   احلقيقية، االقتصادية ملشكلةا حدد الذي الوحيد
 ن  أل   امتالكها، أو الثروة إنتاج وليست األفراد، على الثروة

 كل لدى ةوجودامل البقاء ةغريز  مظاهر من مظهر امتالكها
 .ا  ئيتلقا انساإلن إليه يندفع إنسان،

 !املسلمون أيها
 غري ويف األردن يف السيئ قعالوا هذا تغيري وليةؤ مس إن  

 املسؤولية هذه يف التقصري نوإ مسلم، كل مسؤولية هي ألردنا
 ،مةحملر  ا الماألع ةسر مما ن  وإ هللا، من عذاب عليه برتتي إمث

 الكفار ينللمستثمر  األراضي يعب أو ،اليهود مع رةاملتاجو  ،ابكالر 
 ذهه مثل عن تو السك أو ،اليهود فيهم مبن األجانب،
 والعذاب الدنيا يف ةقوبالع فاعلها يستحق وجرمية حرام األعمال،

 مني،ملسلا على رضتف   اليت ةلياحلا الظروف أن   امك. اآلخرة يف
 بل ال،ماألع ههذ ثلمب للقيام شرعية رخصة ا  أحد عطيت   ال
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 حياسبوا وأن وه،نبتجي أنو  حرام وه ما كل يرفضوا أن عليهم
 عفد إىل ذلك دىأ وول املطلوبة، رعيةشال اسبةحملا حكامهم

 يذلا ابو الث أمام ضاءلتي الذي نثمال ة،حملاسبا ذههل ا  نمث محياهت
 َعْبدأ  ْبنُ  ََحَْزةُ  الشَُّهَداءأ  َسي أدُ »:  قال هلم، هللا هد  أع

،  .«فـََقتَـَلهُ  َونـََهاهُ  فََأَمَرهُ  َجائأر   إأَمام   إأىَل  قَامَ  َورَُجل   اْلُمطَّلأبأ
 الدول من غريها وأ حرينالب أو الكويت، أو ،ناألرد ن  وإ

 الدعائم ملكت وإن حىت ،اإلسالمي العامل يف مةئالقا
 الدول منافسة يف تستمر نأ عن عاجزة فهي االقتصادية،

 ألن االقتصادية، بثروهتا ظاتفاالح عن ةوعاجز  الكربى،
 يكون أن ميكن وال السياسي، النظام من يتجزأ ال جزء صادقتاال
 مبدئي، سياسي وجود هلا يكن مل إن ي،اداقتص نشأ دولة ةألي  

 توزيعها مث وتنميتها وَحايتها روةثال حفظ على ادرةقال ةو الق ميتلك
 سلمنيملل ابلنسبة ةو الق وهذه. الرعية رادفأ على لعادلا التوزيع

 ونظام عقيدة المساإل إىل عودهتم فبدون ،اإلسالم يف دةجو مو 
 شأن هلم يكون أن نميك وال ،ةقائم هلم ومتق أن ميكن ال ،حياة

 ميلكون أهنم مع ،عسكري   أو اقتصادي   أو نكا ا  ياسيس مل،العا يف
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 عن الزائدة والزراعية املعدنية والثروات اهلائلة، ةالبشري لطاقاتا
 ناألرد يف ونملسامل أيها دعوكمن اجلاد لمالع فإىل .حاجاهتم

 تكونوال الشرعية، ابلطريقة اخلالفة دولة إلعادة األردن غري يفو 
﴿ :قوله يف به عاىلتو  سبحانه هللا وعدكم يذال رلنصل أهال    

                         

                               

                                   

                             

     ﴾. 
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 دناألر  يف املعدنية اتثرو لا بعض عن ملحق 

 األردن يف الصخري الزيت
 :الصخري يتالز  وجود أماكن

 سواقة  -2 جرف الدراويش  -1

 اللجون  -4 الريشة، االجفور  -3

 أم الغدران  -6 خان الزبيب  -5

 السلطاين  -8 منطقة معان  -7

 منطقة خو، مشال الزرقاء  -10 غرب املغار  -9
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 klockner & Lurgi شركة إحصائيات وحسب
 ستكون األردن يف الصخري الزيت مشتقات فإن االستشارية،

 :التايل النحو على

 ا  يومي الكمية (شتق)امل تجالنا

 ي  مرت  ا  نط 1512 نفط

 ي  مرت  ا  نط 5350 غاز

 ي  مرت  ا  نط 1416 نقي كربيت

 
 وتكرير استخراج من وينالس مجايلإلا دالعائ وسيكون

  :الصخري الزيت

 .ولرت للب دينار مليون 138,6
 .املولدة والكهرابء للكربيت دينار مليون 45,5
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 مياه يف بةذاامل يسةئالر  تاأليوان كميات يبني جدول
 :األبثئان( )باليني اننألطا ماليني آبالف رةدَّ مق امليت البحر

 اإلمجالية الكمية )املعدن( األيون

 5,540 مغنيسيوم

 5,330 صوديوم

 2,300 كالسيوم

 900 بواتس

 23,920 كلور

 690 بروميد

 60 كربيتات

 30 ابيكربوانت
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 ردناأل يف املعادن خامات توزيع

 االحتياطي وجوده مناطق أهم اخلام

 طن بليون 2 امليت البحر البواتس

 جبس
 واهنيدريت

 مقدر غري احلسا وادي

 وجرش عجلون جبال حديد
 شعيب ووادي

 طن ألف 600

 خزف
 حرارات

 مقدر غري وجرش كبري وغور القميص

 مقدر غري النقب ورأس رضةاالع بيضاء رمال

 مقدر غري معلن غري مشعة عناصر

 مقدر غري معلن غري فالسبار
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 طن مليون 400 واحلسا الرصيفة فوسفات

 وقدر غري واللجون الشاللة وادي وإسفلت قار

 مقدر غري القميص كاولني

 مقدر غري املروحة وادي كربيت

 مقدر غري امليت والبحر األزرق ملح

 طن ألف 255 عربة وادي منجنيز

 طن مليون 200 عربة وادي حناس

 مقدر غري معلن غري نيكل

 مقدر غري معلن غري يورانيوم
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