بسم هللا الرمحن الرحيم

املوازنة اجلديدة يف األردن إفقار للناس
وجرمية سياسية تؤكد عمالة النظام وتبعيته للدول االستعمارية
ق ّدمت احلكومة األردنية مشررر قانون املوازنة العامة للد لة للعام املقبل 2019م إىل جملس النواب ،انتقد النواب يف مناقشررا م األ لية
مش ر ررر املوازنة لعدم مالمس ر ررت الواقع ابتعاده عن معاجلة األ ض ر ررا الل ر ررعبة ال عا من ا أهل األردن ،حيث قام على أس ر رراا ررع ال ر ر ررا
لتخفيض العجز املايل ،قد أحال جملس النواب مشر املوازنة إىل جلنت املالية ملناقشت بشكل تفليلي.
إن مشر املوازنة للعام 2019م ال قل سوءا عن سلسلة املوازانت العبثية ال قدمت ا احلكومات املتعاقبة ،ما متخ ت عن من نتا ج
مدمرة ماثلة لكل ذي بلررر بل ر ة ،قد تكرر احلد ث عن س رو ا عجزها رسررادها ،صرررحت ب بعض األ سرراا االقتلرراد ة السررياسررية ،يف
املقابل تكرر مع هنا ة كل عام مشر د أبوايف يف جملس النواب رضررون الناا ورواه م ،لكن م قر ن املوازنة عند التلررو ت رغم سررو ا رسررادها
متذرعني وعذار العاجز ن املتخاذلني أ متواطئني مع النظام حكومت !
إن موازنة 2019م ت ّبني أن الناا هم الذ ن س ر ر ريمولون احلكومة بنسر ر رربة تبل  %93من خالل اإل رادات ال ر ر ررر بية رسر ر رروم ا دمات،
تتبجح احلكومة بغباء على لسر ر رران ز ر املالية أن اإل رادات تسر ر ررجل وا عن مسر ر ررتواها املعاد تقد ره لعام 2018م بنحو  1035مليون د نار،
نتيجة زايدة اإل رادات ال ر ر ر ر ر ررر بية بنحو  723مليون د نار ،أي أهنا س ر ر ر ر ر ررتيكل لباطل ما ز د عن املليار د نار يف العام القادم من أموال الناا،
عال ة عما جبت يف عام 2018م عن طر ق قانون ال ر ر ر ررر بة اجلد د الذي ررض ر ر ر ر صر ر ر ررند يف النقد الد يل على احلكومة أقره جملس النواب! ،أما
القول ون عجز املوازنة بل بعد املنح ا ارجية يف عام 2019م حنو  646مليون د نار ،ر و تالع ألرقام قول مز ف إذ توقع أن تجا ز
العجز هذا الرقم كث ا إذا ما اخنف ت املنح ا ارجية املوعودة ،إضارة إىل تراجع املشار ع االقتلاد ة االستثمار ة احنسار النمو االقتلادي ألقل
من  ،%2أييت هذا مع تل ر ر ر رراعد نس ر ر ر رربة الد ن العام من الناتج ا لي اإل ايل من  %80عام 2012م ،إىل  % 95عام 2018م حيث بل
الد ن العام حبس ما قال ز ر املالية  28.4مليار د نار أي ما قدر بر  40مليار د الر ،تدرع احلكومة حتت بند النفقات كما رد يف مشر
املوازنة مبل  1.03مليار د نار خدمة هذا الد ن د ن أص ر ررل الد ن أي الر ا رم  ،ر رررعا ،لتايل زايدة يف عجز املوازنة ،كما أن القر ض الد لية
غ متاحة للحكومة إال بعد اإلذعان إلمالءات ص ررند يف النقد ،رالقرض اليا األخ قبع د ن تس ررليم نتظار مراجعة الل ررند يف ال خرت
رغم املوارقة على قانون جبا ة ضر ررر بة الدخل اجلد د الذي ا،ر ررصا اللر ررند يف موارقة جملس النواب علي حبس ر ر ما جاء على لسر رران ان ر يس
الوزراء ،فأي ذل وارهتان هذا الذي وصل إليه النظام وأوصل إليه األمة نتيجة القروض الدولية االستعمارية وآاثرها املدمرة للبالد.

لتبني
أما خمرجات هذه السر ررياسر ررة املالية هذه املوازانت العقيمة رقد أصر رربحت ماثلة أمام أرراد األمة عامة الناا ال حتتاج جل د عناء ّ
املدى املزري الذي صل إلي أهل البلد من االحندار ،ظف العيش البؤا سوء الرعا ة ،راستشرى الفقر عم الفساد ر ال عن التقل الكب
يف تور احلاجات األسرراسررية ا دمات ال ررر ر ة للمجتمع من تعليم صررحة أمن طريف..اخل ،عال ة على البطالة ال صررلت إىل  %18هي
يف ارتفا  ،اخنفاض يف النمو االقتل ر ر ررادي ارتفا نس ر ر رربة الت ر ر ررخم .أما الثر ات ال نعم هبا األردن ال هي ملكية عامة للناا رقد أض ر ر ررحت
من وبة م د رة أ تقبع درينة حتت األرض ألس ر ر ر ررباب س ر ر ر ررياس ر ر ر ررية اس ر ر ر ررتعمار ة ،انهيك عن بيع مش ر ر ر ررار ع امللكيات العامة الناجحة ل جن مثل
مؤسسات األمسنت البواتا املنغنيز الفوسفات املوانئ املطارات ومثان خبسة مما َحَرَم األمة من جزء هام من إ رادا ا.

اي أهلنا يف األردن:
إن استتتمتتالم النظام للدول االستتتعمارية ولستتوعه لمتتياستتا صتتندوا النقد س تيقود البالد إىل دمار حقيقي وكارثة كربى ،هذا

وج على املخللر ر ر ر ررني العمل على إنقاذ البالد التنب ملا ياك دبر ل ردن أهل  ،إنقاذ البالد من هذه امللر ر ر ر ررا األزمات وج الوقوف
على أسباهبا؛ إن حالة الصدي االقتلادي ال أصابت البالد سبب ا ار ان األردن للد ل االستعمار ة قرارا ا ،رالنظام األرد نشي بقرار سياسي
من الد ل االسررتعمار ة خلرروصررا بر طانيا إثر اتفاقية سررا كس -بيكو ،رسررلخت عن هيط اإلسررالمي كجزء من األمة اإلسررالمية ،ربطت بر ا
هكم لغرب "الكارر املس ررتعمر" نظام الرأمسايل ،أمدت بس رربل احلياة عن طر ق املس رراعدات املنح القر ض ،منعت من إ اد اقتل رراد حقيقي
قوم على موارد حقيقية من ص ررناعة زراعة تعد ن اس ر ث
رتغالل لثر ات  ،بل جعلت حارس ررا لكيان ود الذي يتل املس ررجد األقل ررى دمر احلجر
الشجر البشر يف األرض املباركة رلسطني ،ريضحى األردن ضعيفا رهينة للد ل الغربية خيدم ملاحل ا نفذ سياسا ا.
املوازنة عمل سياسي ،هي تكشف عن العقيدة السياسية ال تنت ج ا الد لة تكشف عن النظام االقتلادي الذي تتبناه ،املوازانت
ال أقرها النظام يف األردن قا مة على النظام االقتلر ررادي الرأمسايل الذي فرز بشر رركل طبيعي الفسر رراد االسر ررتغالل تكد س الثر ة بيد حفنة من
الرأمساليني الكبار املتنفذ ن الذ ن عيشر ررون على امتلر ررا
رهينة للدول االستعمارية ونظامها الرأمسايل العفن.

دماء الشر ررعوب ،وس تتيبقر األردن وأهله يف تتقاي وم تتن عي

ما دام هذا النظام

أيها اململمون:
الد ن الفقر ال كون إال لعودة لإلس ر ر ررالم أخذ املعاجلات من أحكام  ،رتل ر ر رربح إ رادات
إن ا ر ج من هذه الد امة الدا ر ة للعجز َ
الد لة نفقا ا حبس ر األحكام الشرررعية ،هذا وج جعل السررياسررة املالية االقتلرراد ة رق أحكام النظام االقتلررادي يف اإلسررالم ،االنعتايف
من السررياسررة االقتلرراد ة الرأمسالية بكل أركارها أد ا ا ،من ر هرم ،قر ض إذعانية ،ضررا جبا ية ،كذلك قطع العالقة مع صررند يف النقد
البنرك الرد ليني كراررة أد ات اةيمنرة الرأمسراليرة العرامليرة ،هرذا هو طر ق ا ال إنقراذ البالد ،هرذا مرا ردعوكم إلير حزب التحر ر ،ردعوكم إىل
احلق إىل ص رراا مسررتقيم ،دعوكم ملا يييكم نجيكم من عذاب أليم ،دعوكم إلقامة ا الرة الرا،رردة على من اج النبوة ،ال هبا ييا املسررلمون
حياة طيبة عيشون عيشا كرميا،
اململمون فهل أنتم جميبون؟.

الرة حدها ستتفجر طاقات األمة تتلدر العامل متلؤه قسطا عدال خ ا ...إىل هذا اخلري ندعوكم أيها
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