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 إفقاٌر للناس األردن يف اجلديدة املوازنة
 االستعمارية للدول وتبعيته النظام عمالة تؤكد سياسيةٌ  وجرميةٌ 

 يف النواب وانتقد النواب، جملس إىل م2019 املقبل للعام للدولة العامة املوازنة قانون مشروع ردنيةاأل احلكومة قّدمت
 قام حيث األردن، أهل منها يعاين اليت الصعبة األوضاع معاجلة عن وابتعاده الواقع مالمسته لعدم املوازنة عمشرو  األولية مناقشاهتم

 .تفصيلي بشكل ملناقشته املالية جلنته إىل املوازنة مشروع النواب جملس أحال وقد املايل، العجز لتخفيض الضرائب رفع أساس على
 عنه متخضت وما املتعاقبة، احلكومات قدمتها اليت العبثية املوازانت سلسلة عن سوءا   يقل ال م2019 للعام املوازنة مشروع إن

 األوساط بعض به وصرحت وفسادها، وعجزها وئهاس عن احلديث تكرر وقد وبصرية، بصر ذي لكل ماثلة مدمرة نتائج من
 يقرون ولكنهم أبفواههم، الناس يرضون النواب جملس يف أبواق مشهد عام كل  هناية مع يتكرر املقابل ويف والسياسية، االقتصادية

 !وحكومته النظام مع متواطئني أو املتخاذلني العاجزين أبعذار متذرعني وفسادها سوئها رغم التصويت عند املوازنة
 ورسوم الضريبية اإليرادات خالل من %93 تبلغ بنسبة احلكومة سيمولون الذين هم الناس أن تُبنّي  م2019 موازنة إن

 بنحو م2018 لعام تقديره املعاد مستواها عن منوا   تسجل اإليرادات أن املالية وزير لسان وعلى بغباء احلكومة وتتبجح مات،اخلد
 يف دينار املليار عن يزيد ما ابلباطل ستأكل أهنا أي دينار، مليون 723 بنحو الضريبية اإليرادات زايدة نتيجة دينار، مليون 1035

 الدويل النقد صندوق فرضه الذي اجلديد الضريبة قانون طريق عن م2018 عام يف جبته عما عالوة الناس، أموال من القادم العام
 فهو دينار، مليون 646 حنو م2019 عام يف اخلارجية املنح بعد بلغ املوازنة عجز أبن القول أما! النواب جملس وأقرَّه احلكومة على

 تراجع إىل إضافة املوعودة، اخلارجية املنح اخنفضت ما إذا كثريا    الرقم هذا العجز اوزيتج أن يُتوقع إذ مزيف وقول ابألرقام تالعب
 احمللي الناتج من العام الدين نسبة تصاعد مع هذا وأييت %،2 من ألقل االقتصادي النمو واحنسار االستثمارية االقتصادية املشاريع
 دينار مليار 28.4 املالية وزير قاله ما حبسب العام الدين بلغ حيث م2018 عام % 95 إىل م،2012 عام %80 من اإلمجايل

 هذا خدمة دينار مليار 1.03 مبلغ املوازنة مشروع يف ورد كما  النفقات بند حتت احلكومة وتدفع دوالر، مليار 40 بـ يقدر ما أي
 بعد إال للحكومة متاحة غري الدولية لقروضا أن كما  املوازنة، عجز يف زايدة وابلتايل شرعا ، احملرم الراب أي الدين أصل دون الدين

 على املوافقة رغم أتخرت اليت الصندوق مراجعة ابنتظار تسليم دون يقبع األخري الياابين فالقرض النقد، صندوق إلمالءات اإلذعان
 الوزراء، رئيس ئبان لسان على جاء ما حبسب عليه النواب جملس موافقة الصندوق اشرتط الذي اجلديد الدخل ضريبة جباية قانون
 ؟!للبالد املدمرة وآاثرها االستعمارية الدولية القروض نتيجة األمة إليه وأوصل النظام إليه وصل الذي هذا وارهتان ذل فأي

 جلهد حتتاج وال الناس وعامة األمة أفراد أمام ماثلة أصبحت فقد العقيمة املوازانت وهذه املالية السياسة هذه خمرجات أما
 الفساد وعم الفقر فاستشرى الرعاية، وسوء والبؤس العيش وشظف االحندار من البلد أهل إليه وصل الذي املزري املدى لتبنّي  وعناء
 عالوة اخل،...وطرق وأمن وصحة تعليم من للمجتمع الضرورية واخلدمات األساسية احلاجات توفري يف الكبري التقصري عن فضال
 هبا ينعم اليت الثروات أما. التضخم نسبة وارتفاع االقتصادي النمو يف واخنفاض ارتفاع، يف وهي %18 إىل وصلت اليت البطالة على

 انهيك واستعمارية، سياسية ألسباب األرض حتت دفينة تقبع أو مهدورة منهوبة أضحت فقد للناس عامة ملكية هي واليت األردن
 أبمثان واملطارات واملوانئ والفوسفات واملنغنيز والبواتس مسنتاإل مؤسسات مثل لألجنيب الناجحة العامة امللكيات مشاريع بيع عن

 .إيراداهتا من مهم جزء من األمة َحَرمَ  مما خبسة
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 :األردن يف أهلنا اي
 ،كربى  وكارثة حقيقي دمار إىل البالد سيقود النقد، صندوق لسياسات وخضوعه االستعمارية للدول النظام استسالم إن

 واألزمات املصائب هذه من البالد وإنقاذ وأهله، لألردن ويُدبر ُُياك ملا والتنبه البالد إنقاذ على العمل املخلصني على يوجب وهذا
 وقراراهتا، االستعمارية للدول األردن ارهتان سببها البالد أصابت اليت االقتصادي الرتدي حالة إن أسباهبا؛ على الوقوف يوجب
 حميطه عن فسلخته بيكو،-سايكس اتفاقية إثر بريطانيا وخصوصا   االستعمارية لالدو  من سياسي بقرار نشأ األردين فالنظام

 طريق عن احلياة بسبل وأمدته الرأمسايل، ونظامه املستعمر" "الكافر ابلغرب حمكم برابط وربطته اإلسالمية، األمة من كجزء  اإلسالمي
 لثرواته، واستغالل   وتعدين وزراعة صناعة من حقيقية موارد على يقوم حقيقي اقتصاد إجياد من ومنعته والقروض، واملنح املساعدات

 فأضحى فلسطني، املباركة األرض يف والبشر والشجر احلجر ويدمر األقصى املسجد ُيتل الذي يهود لكيان حارسا   وجعلته بل
 ية خيدم مصاحلها وينفذ سياساهتا.الغرب للدول رهينة ضعيفا   األردن

 تتبناه، الذي االقتصادي النظام عن وتكشف الدولة تنتهجها اليت السياسية العقيدة عن شفتك وهي سياسي، عمل واملوازنة
 وتكديس واالستغالل الفساد طبيعي بشكل يُفرز الذي الرأمسايل االقتصادي النظام على قائمة األردن يف النظام أقرها اليت واملوازانت

 شقاء يف وأهله األردن وسيبقى الشعوب، دماء امتصاص على يعيشون ينالذ املتنفذين الكبار الرأمساليني من حفنة بيد الثروة
 مارية ونظامها الرأمسايل العفن.االستع للدول رهينة النظام هذا دام ما عيش وضنك

 :املسلمون أيها
 فتصبح حكامه،أ من املعاجلات وأخذ لإلسالم ابلعودة إال يكون ال والفقر والَدْين للعجز الدائرية الدوامة هذه من اخلروج إن
 يف االقتصادي النظام أحكام وفق واالقتصادية املالية السياسة جعل يوجب وهذا الشرعية، األحكام حبسب ونفقاهتا الدولة إيرادات

 جبائية، وضرائب إذعانية، وقروض حمرم، راب من وأدواهتا، أفكارها بكل الرأمسالية االقتصادية السياسة من واالنعتاق اإلسالم،
 البالد، وإنقاذ اخلالص طريق هو هذا العاملية، الرأمسالية اهليمنة أدوات وكافة الدوليني والبنك النقد صندوق مع العالقة عقط وكذلك

 يدعوكم أليم، عذاب من ويُنجيكم ُُيييكم ملا يدعوكم مستقيم، صراط وإىل احلق إىل يدعوكم التحرير، حزب إليه يدعوكم ما وهذا
 طاقات ستتفجر وحدها وابخلالفة كرميا،  عيشا   ويعيشون طيبة حياة املسلمون ُييا هبا اليت النبوة، منهاج لىع الراشدة اخلالفة إلقامة
 جميبون؟ أنتم فهل املسلمون أيها ندعوكم اخلري هذا إىل... وخريا   وعدال   قسطا   ومتلؤه العامل وتتصدر األمة

 ِإلَْيهِ  َوَأنَّهُ  َوقَ ْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َبْيَ  َُيُولُ  الِلََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا ُُيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا لِلرَُّسولِ وَ  لِِلَِّ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها ايَ ﴿
َنة   َوات َُّقوا * ُُتَْشُرونَ   ﴾بِ اْلِعَقا َشِديدُ  الِلََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا َخاصَّة   ِمْنُكمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبَّ  اَل  ِفت ْ
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