
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 للناس  إفقار   يف األردناجلديدة  املوازنة

 االستعماريةالنظام وتبعيته للدول عمالة تؤكد  سياسية   جرمية  و 

يف مناقشررا م األ لية   انتقد النواب ،جملس النواب إىلم 2019عام املقبل قانون املوازنة العامة للد لة لل مشررر   ردنيةاحلكومة األ قّدمت
على أسرررررراا ررع ال رررررررا    ، حيث قامأهل األردنعن معاجلة األ ضررررررا  اللررررررعبة ال   عا  من ا  لواقع  ابتعادها عدم مالمسررررررت لشررررررر   املوازنة م

 مشر   املوازنة إىل جلنت  املالية ملناقشت  بشكل تفليلي.النواب لس جمأحال قد لتخفيض العجز املايل،   

 نتا ج متخ ت عن  منما    ، ا احلكومات املتعاقبةتسلسلة املوازانت العبثية ال  قدم عن ا   قل سوءال  م2019عام لمشر   املوازنة لإن 
يف األ سرراا االقتلرراد ة  السررياسررية،   بعض   صرررحت ب  ،ا رسرراده ا عجزه و  اسرراحلد ث عن  قد تكرر مدمرة ماثلة لكل ذي بلررر  بلرر ة، 

رغم سررو  ا  رسررادها  قر ن املوازنة عند التلررو ت  لكن م  ، رضررون الناا ورواه م نوابلس ال تكرر مع هنا ة كل عام مشرر د أبوايف يف جماملقابل 
  !تواطئني مع النظام  حكومت م  أوعذار العاجز ن املتخاذلني  متذرعني

 ، رسرررررروم ا دمات% من خالل اإل رادات ال ررررررر بية 93كومة بنسرررررربة تبل  يمولون احلسررررررن الناا هم الذ ن  أبنّي ت   م2019موازنة إن    
مليون د نار،  1035بنحو  م2018ن اإل رادات تسرررررررجل  وا  عن مسرررررررتواها املعاد تقد ره لعام لية أتتبجح احلكومة بغباء  على لسررررررران  ز ر املا  

مليون د نار، أي أهنا سررررررررررررررتيكل  لباطل ما  ز د عن املليار د نار يف العام القادم من أموال الناا،  723ال ررررررررررررررر بية بنحو  اإل راداتنتيجة زايدة 
أما  !،ه جملس النوابقانون ال رررررررررر بة اجلد د الذي ررضررررررررر  صرررررررررند يف النقد الد يل على احلكومة  أقر   عن طر ق م2018عال ة عما جبت  يف عام 
توقع أن  تجا ز     رقام  قول مز ف إذمليون د نار، ر و تالع   أل 646 حنو م2019ة بل  بعد املنح ا ارجية يف عام القول ون عجز املوازن
ألقل  االقتلادي احنسار النمو تراجع املشار ع االقتلاد ة االستثمار ة   إذا ما اخنف ت املنح ا ارجية املوعودة، إضارة إىل العجز هذا الرقم كث ا  

حيث بل   م2018% عام  95 ، إىلم2012% عام 80نسررررررررربة الد ن العام من الناتج ا لي اإل ايل من مع تلررررررررراعد   أييت هذا، %2من 
 تدرع احلكومة حتت بند النفقات كما  رد يف مشر     مليار د الر، 40مليار د نار أي ما  قدر بر  28.4 ز ر املالية ما قال  س  حبالد ن العام 
الد لية  ض القر كما أن عجز املوازنة،  يف  زايدةلتايل    مليار د نار خدمة هذا الد ن د ن أصرررررل الد ن أي الر  ا رم ،ررررررعا ،  1.03املوازنة مبل  

راجعة اللررررند يف ال   خرت م نتظار  قبع د ن تسررررليم  خ القرض اليا   األر، صررررند يف النقدإلمالءات غ  متاحة للحكومة إال بعد اإلذعان 
جاء على لسررررران ان   ر يس  حبسررررر  ما ،رررررصا اللرررررند يف موارقة جملس النواب علي جبا ة ضرررررر بة الدخل اجلد د الذي ا على قانوناملوارقة رغم 

 للبالد. املدمرةرها اثآجة القروض الدولية االستعمارية و نتي مةي وصل إليه النظام وأوصل إليه األهذا الذ وارهتانفأي ذل  الوزراء،

 الناا  ال حتتاج جل د  عناء لتبنّي   عامةمة ة رقد أصررررربحت ماثلة أمام أرراد األالسرررررياسرررررة املالية  هذه املوازانت العقيمأما خمرجات هذه 
كب  التقل  ر ال عن الاستشرى الفقر  عم الفساد ر ، سوء الرعا ة من االحندار  ،ظف العيش  البؤا  صل إلي  أهل البلد املدى املزري الذي

%  هي 18، عال ة على البطالة ال   صررلت إىل  أمن  طريف..اخلاحلاجات األسرراسررية  ا دمات ال ررر ر ة للمجتمع من تعليم  صررحة  يف تور 
أضرررررررحت رقد هي ملكية عامة للناا ال     نعم هبا األردن   أما الثر ات ال و االقتلرررررررادي  ارتفا  نسررررررربة الت رررررررخم.النميف  فاض اخنيف ارتفا ، 
، انهيك عن بيع مشرررررررررار ع امللكيات العامة الناجحة ل جن  مثل ألسرررررررررباب سرررررررررياسرررررررررية  اسرررررررررتعمار ةرض أ  تقبع درينة حتت األد رة من وبة م 

 مة من جزء هام من إ رادا ا.األ املوانئ  املطارات ومثان خبسة مما َحَرمَ  الفوسفات    مؤسسات األمسنت  البواتا  املنغنيز



 

 :األردن نا يفاي أهل

 هذا  ،كارثة كربىيقود البالد إىل دمار حقيقي و ستتصتتندوا النقد  إن استتتمتتالم النظام للدول االستتتعمارية ولستتوعه لمتتياستتا  
 وج  الوقوف هذه امللرررررررررررا    األزمات إنقاذ البالد من ،   دبر ل ردن  أهل اك      التنب  ملا ي   البالد لرررررررررررني العمل على إنقاذ وج  على املخل

بقرار سياسي  ، رالنظام األرد  نشي قرارا ا للد ل االستعمار ة األردن سبب ا ار انحالة الصدي االقتلادي ال  أصابت البالد إن  على أسباهبا؛
بيكو، رسرررلخت  عن هيط  اإلسرررالمي كجزء من األمة اإلسرررالمية،  ربطت  بر ا  -من الد ل االسرررتعمار ة  خلررروصرررا  بر طانيا إثر اتفاقية سرررا كس

اقتلرررراد حقيقي بسرررربل احلياة عن طر ق املسرررراعدات  املنح  القر ض،  منعت  من إ اد   نظام  الرأمسايل،  أمدت  "سررررتعمرالكارر امل"هكم  لغرب 
بل  جعلت  حارسرررا  لكيان   ود الذي يتل املسرررجد األقلرررى   دمر احلجر  ، زراعة  تعد ن  اسرررتغاللث لثر ات  قوم على موارد حقيقية من صرررناعة 

 رهينة للد ل الغربية خيدم ملاحل ا   نفذ سياسا ا. ضعيفا  ريضحى األردن   الشجر  البشر يف األرض املباركة رلسطني،

 املوازانت تكشف عن النظام االقتلادي الذي تتبناه،   تكشف عن العقيدة السياسية ال  تنت ج ا الد لة هي   عمل سياسي،  املوازنة 
فرز بشرررركل طبيعي الفسرررراد  االسررررتغالل  تكد س الثر ة بيد حفنة من الذي    ا مة على النظام االقتلررررادي الرأمسايل األردن ق النظام يفال  أقرها 

وستتتتيبقر األردن وأهله يف  تتتتقاي ومتتتتن  عي  ما دام هذا النظام ، دماء الشررررعوب الذ ن  عيشررررون على امتلررررا  املتنفذ ن الرأمساليني الكبار
 .  العفن رهينة للدول االستعمارية ونظامها الرأمسايل

 :أيها اململمون

تلرررررررربح إ رادات ر لعودة لإلسررررررررالم  أخذ املعاجلات من أحكام ، ال  كون إال ن  الفقر    إن ا ر ج من هذه الد امة الدا ر ة للعجز  الدَ 
،  االنعتايف أحكام النظام االقتلررادي يف اإلسررالمالسررياسررة املالية  االقتلرراد ة  رق عل هذا  وج  ج،   األحكام الشرررعيةسرر  حبالد لة  نفقا ا 

قطع العالقة مع صررند يف النقد كذلك  ضرررا   جبا ية،    ، قر ض إذعانية ،من السررياسررة االقتلرراد ة الرأمسالية بكل أركارها  أد ا ا، من ر  هرم
هرذا مرا  ردعوكم إلير  حزب التحر ر،  ردعوكم إىل   ذا هو طر ق ا ال   إنقراذ البالد، هر،  البنرك الرد ليني  كراررة أد ات اةيمنرة الرأمسراليرة العرامليرة

ون املسررلم على من اج النبوة، ال  هبا ييا عذاب أليم،  دعوكم إلقامة ا الرة الرا،رردةنجيكم من ييكم     احلق  إىل صررراا مسررتقيم،  دعوكم ملا ي  
م أيها إىل هذا اخلري ندعوك ... خ ا    عدال   قسطا    متلؤه العاملستتفجر طاقات األمة  تتلدر ،    الرة  حدها كرميا  حياة طيبة   عيشون عيشا  

 اململمون فهل أنتم جميبون؟.

 أايتُّهاا الَِّذينا آماُنوا اْستاِجيُبوا ّلِِلَِّ واِللرَُّسوِل ِإذاا داعااُكْم ِلماا ُُيِْييُكْم وااْعلاُموا أانَّ اّلِلَّا ناًة الا  *ُياُوُل باْْيا اْلماْرِي واقتاْلِبِه واأانَُّه ِإلاْيِه ُُتْشاُرونا ايا وااتتَُّقوا ِفتتْ
َّ الَِّذينا ظالاُموا ِمْنُكمْ   نَّ اّلِلَّا  اِديُد اْلِعقاابِ لااصًَّة وااْعلاُموا أا  ُتِصيَبا

 

 حزب التحرير          ه 1440ربيع الثاين 19

   والية األردن          م26/12/2018ملوافق ا


