
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 األردن يف الكبرية الغالء موجة

 غريها وتطال كما احلمراء واللحوم والزيوت كالدواجن األساسية الغذائية السلع تطال كبرية غالء موجة األردن جتتاح :السؤال
 عالقاته نتيجة األردن يف االقتصادي ظامالن على ضاغطة أسبابا  هلا أن أم عابرة املعيشية األزمة هذه فهل األخرى، السلع من

 األسعار؟ غالء يف السبب مها رانيةكو األ الروسية واحلرب كوروان مرض أن من يشاع ما صحة مدى وما والدولية؟ اإلقليمية

 :يلي ما يتبني األردن يف االقتصادي الوضع بستعراض :اجلواب

 بسبب امليت البحر جيف ففيما ملواطنيها، الدولة رعاية بعدم تلخيصه ميكن األردن يف الغالء ملوجة اجلامع السبب إن :أولا 
 فإن واملعدنية الصحية الصناعية املنشآت شواطئه على يهود يقيم الذي امليت البحر ومياه األردن هنر ملياه يهود كيان استغالل

 حميط يف والغاز النفط عن الفّعال التنقيب عن األردن وميتنع... جوع من تغين وال تسمن ال صغرية منشآت املقابل يف يقيم األردن
 فيه تتكبد الذي الوقت ويف... األول الطراز ومن هائلة ثروة متثل فيه الطاقة مصادر أبن املصادر بعض قدرت والذي امليت البحر
 األخرى، الغاز ستخداماتال بإلضافة الكهربئية الطاقة حمطات لتشغيل يهود كيان من الغاز استرياد يف كبرية خسائر الدولة خزينة
 النووية احملطات يقيم ال فإنه أهم زاوية ومن به، الغنية اخلليج دول من الغاز بسترياد اهتماماا  يعري ال أخرى زاوية من األردن فإن
 دراسات عن نة""الطنط بعض من الرغم وعلى... األردنية األراضي بطن يف اليورانيوم من اهلائلة الكميات واستغالل الكهربء نتاجإل
 بفعل برمتها املنطقة يف للكهربء األول املورد يصبح أن على قادر فهو خملصاا، صادقاا  كان لو األردين، النظام أن إال اجملال هذا يف

 ية اهلائلة اليت ختتزهنا أراضيه.النوو  الطاقة

 منازهلم يف الكهربء فواتري من جزء لسد الشمسية الطاقة على جزئي بشكل يعتمدون األردن يف الناس أخذ وملا :اثنياا 
 واحلد التوجه هذا لوقف اهلوائية( )الطاقة واهلواء الشمس على ضريبة بفرض ولوحت عليهم أعينها احلكومة فتحت فقد ومصانعهم

 على دينارين رسوم لفرض احلكومة توجه واالقتصاد الطاقة جمال يف خرباء )استهجن اجملانية، الطاقة هذه من املواطنني استفادة من
 تكّلف ال األلواح تلك لكون نظرا بملنازل، املواطنون يستخدمها اليت الشمسية الطاقة ألواح من التوليدية القدرة من كيلو كل

 .(Jo24، 3/3/2022 موقع. املواطن نفقة على تركيبها ويتمّ  شيئا، احلكومة

 احتياطي هو األمريكي فالدوالر الرأمسالية، بلدول األردين داالقتصا ربط األردن يف احلالية الغالء موجة أسباب ومن :اثلثاا 
 اعتماد عن الدولة عجز أن يعين وهذا وهبوطاا، ارتفاعاا  الدوالر مع يدور األردين فالدينار للدينار، الداعم األردين املركزي البنك

 وبعد أمريكا أن التبعية هذه مظاهر ومن ،األمريكي لالقتصاد الدولية التوابع أحد األردين االقتصاد جعل بلذهب االحتياطي
 املركزي بلبنك دفع الذي األمر الصفر، المست أن بعد القروض على )الرب( الفائدة نسبة لرفع تتوجه أخذت كوروان جائحة
 النقدية سياسته أدوات كافة على الفائدة أسعار رفع األردين املركزي البنك قرار أاثر(: كذلك )الرب( الفائدة سعر لرفع األردين
 األفراد من للبنوك املدينني خماوف يمريكاأل الفدرايل البنك قرار مع متاشيا املاضي، األحد يوم من اعتبارا أساس نقطة 50 مبقدار

 العريب. الشخصية القروض فيها مبا االئتمانية للتسهيالت الفائدة أسعار رفع على املصارف إقدام من االقتصادية والقطاعات
 وبشكل األردنيني من شرحية لتجد األمريكي الفيدرايل البنك قرار األردين املركزي البنك تبع وهكذا (،13/5/2022 اجلديد،
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 قد تسديدها جيب اليت الربوية أقساطهم وأن التجارية البنوك يف السابقة قروضهم على ارتفعت قد الربوية الفائدة أن مفاجئ
 !ارتفعت

 أحدث وفق) األردن يف الدولة ديون زادت فقد بلقروض، األردين الشعب أرهقت قد الدولة أن ذلك إىل يضاف :رابعاا 
 دينار مليار 35,35 ىلإ ليصل دينار مليار 2,32 مبقدار املاضي العام من ثاين/نوفمربال تشرين هناية يف األردين املركزي للبنك بياانت
 106,5 نسبته ومبا ،2020 العام هناية يف دينار مليار 33,03 بلمقا اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف 110,3 نسبته ما مشكالا 

... دوالر مليار 50حنو اإلمجايل الدين أن أي (16/04/2022 اجلديد العريب ...الفرتة لتلك اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف
 ما يدفع األردن فإن نفسه السابق املصدر دهاأور  اليت املعلومات على وبناءا  خارجية، وديون األردنية البنوك من داخلية ديون وهي
 قيمة من %37 وميثل كبري رقم وهذا )رب(، الديون هلذه خدمة الدولة حتصلها اليت الضرائب من سنويا  دوالر مليار 2.7 عن يزيد

 ألردنيونا )يشكو: 12/1/2022 عريب، ندبندنتإ صحيفة فبحسب األردنيني، املواطنني من الدولة جتمعها اليت السنوية الضرائب
. مداخيلهم معظم على يستحوذ بت إذ األخرية، السنوات يف عليهم املفروضة والرسوم الضرائب حجم يف مضطرد ارتفاع من

 مثل واخلدمات، السلع بعض على الضرائب نسبة تبلغ إذ املنطقة، يف للضرائب فرضاا  األكثر أبهنا بالدهم األردنيون ويصف
 يف الدولة أبن يتضح وهبذا .(...الضرائب لدفع األردنيني دخل ربع يذهب بينما املئة، يف 70 من أكثر واحملروقات، السيارات

 فتزيد والداخلية، اخلارجية لقروضها رب وتدفعها االقتصادي للنمو الضرورية األموال من األردين قتصاداال جتريد على تعمل األردن
 كربت، أم أصغرت سواء شراء، عملية كل عند الضريبة يدفع الذي األردين املواطن إرهاق من وتزيد رهقاا  االقتصادية املؤسسات

 ال إذ الشعب، منها يستفيد أن دون اخلارجيني للمقرضني خاصة منثوراا  هباءا  تذهب الدولة يف املتجمعة الضرائب مثرة أن مبعىن
 زيدة الدولة إن بل فحسب هذا ليس للضرائب، مجعها بعد الدولة تقدمها أن جيب اليت الرعوية اخلدمات األردن يف املواطن يلمس

 فإن العيون، يف الرماد لذر كله وهذا منوه، وعدم االقتصاد، ضعف أسباب من هم السوريني الالجئني أبن تتذرع التضليل يف
 فعلت كما االقتصادي النمو يف مهماا  عامالا  لكانوا االقتصاد لدعم منهم االستفادة األردن يف الدولة أرادت لو السوريني الالجئني

 خميمات يف عظمهمم حشرت األردن يف الدولة ولكن منهم، واالستفادة أخذهم على حرصت حيث مثالا  كأملانيا الدول من غريها
 !سجناء وكأهنم مغلقة

 منهم يستورد فهو يهود، بيد النظام جعلها قد األردن يف الناس ملعاش حيويةا  أسساا  أن العالقة ذات األسباب ومن :خامساا 
 :املياه

 بني املوقعة السالم معاهدة مبوجب سنوي املياه من مكعب مرت مليون 30 األردن "متنح" إسرائيل إن أردين مسؤول )وقال -1
 أن على األردين النظام موافقة بسبب اجلفاف لدرجة األردن هنر منسوب وينحدر (9/7/2021 سي، يب يب. 1994 يف البلدين
 عن )ونُقل وينقص، ويزيد ومينع يعطي الذي يهود كيان لرضا األردنيني مياه ختضع فيما العلوية ينابيعه من األردن هنر اليهود ينهب

 خالل - العام هذا هبا األردن إسرائيل ستزود اليت املياه كمية عمليا سيضاعف اإلسرائيلي األردين االتفاق إن قوله إسرائيلي مسؤول
 حسب اآلن، حىت مكعب مرت مليون 50 بـ بلفعل األردن إسرائيل وزودت. 2022 مايو/أير إىل 2021 مايو/أير من الفرتة

 طي العادة يف فإهنا يهود كيان من األردن "يستوردها" اليت املياه أسعار وأما. (9/7/2021 سي، يب يب. اإلسرائيلي املسؤول
 مرت لكل اا يأمريك اا تسن 40 إىل تصل األسعار تلك أبن تتسرب األخبار بعض أن إال فيها الظاهر والفساد لفظاعتها نظراا  الكتمان
 املياه لتصبح (6/6/2011 نت، )اجلزيرة الواحد كعبامل للمرت سنتاا  22ـل تصل والتكرير للضخ بهظة أسعار إليها يضاف مكعب

 األردن هنر مياه ليأخذ يهود لكيان وشعبها نفسها احلكومة سلمت أن بعد لالقتصاد الكربى املعوقات من واحدة األسعار هذه وفق
 .نقاوهتا يف مشكوكاا  اا هميا األردن ويعطي النقية
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 األردن وكأن اخلليج، دول من أيخذه كان أن بعد يهود كيان من بلغاز ناألرد ربط ىلإ األردين النظام عمد فقد وكذلك -2
 )وتنص يهود، مع ونسجها اخلليج دول مع اتفاقياته عرى فمزق املتوسط، شرقي الطبيعي للغاز يهود اكتشافات بنتظار كان

 عاما، 15 مدار على الغاز من مكعب مرت رمليا 45 بنحو األردن تزويد على الغاز استرياد حول اإلسرائيلية" "األردنية/ االتفاقية
. االتفاق هلذا وبرملانية شعبية ومعارضة واألردن إسرائيل بني سياسي توتر وسط االتفاقية هذه أتيت. 2020 يناير من اعتبارا

 !واملعارضة التوتر رغم عقدت فقد ذلك ومع. (1/1/2020 عريب، ندبندنتإ

 %42 فيه البطالة نسبة وصلت الذي األردين، االقتصاد لتدهور احلقيقية باألسبا تتضح أعاله األمور وهبذه :سادساا 
 يف يزيد احلكومي الفساد وأن خاصة األفعال من خالية االقتصادي صالحإلا عن األقوال وأن (،1/3/2019 عريب، ندبندنتإ)

 أمريكا الكفر دولُ  هبا أتمر اليت قتصاديةاال السياسة عني هو األردن يف املستمر االقتصادي التدهور وهذا !واستنزافه املال هدر
 هذه خشيت ما إذا حىت مستمرة، السياسة وهذه األردن، من الدويل النقد صندوق يطلبه ما وعني فيها، للسري األردن وبريطانيا

 النقد صندوق يقدمها اليت اهلبات بعض املساعدات تلك ومن املساعدات، ببعض إليه ألقت النظام ضد الناس يثور أن الدول
 املساعدات تلك أنواع ومن األردن، يف الدولة اقرتضتها اليت الربوية القروض فوائد لسداد أي الديون، خدمة أعباء لتخفيف الدويل
 شاركت األردين، االقتصاد لدعم لندن يف عقد دويل مؤمتر يف مالية مؤسسة 450و دولة 60 من أكثر مجعت قد بريطانيا أن أيضاا 
 األمة ثورة ملنع موجهة كلها املساعدات هذه ولكن. (1/3/2019 عريب، ندبندنتإ)... وزرائها مبعظم دنيةاألر  احلكومة فيه

 .حقوقها السرتجاع

 الرئيسية األسباب هي فهذه األردين، بلشعب تعصف اليت احلالية الغالء موجة وراء الكامنة األسباب تتضح وهكذا :سابعاا 
 من العامل عرب اإلعالم وسائل هبا تضج اليت العاملية الغالء ملوجة األخرى األسباب وأما هذه، ءالغال موجة خلف تقف اليت واحلقيقية
 القضاء ميكن هذه أن إال... اقتصادي أتثري هلا كان وإن فهي أوكرانيا، يف الروسية بحلرب املتعلقة األسباب وكذلك كوروان، جائحة
 فستزداد وإال الشرع، أحكام وفق صحيحة معاجلة أعاله املبينة االقتصادي للاخل أسباب معاجلة متت إذا منها التخفيف أو عليها
ِري َعن   َأع َرضَ  َوَمن  ﴿ هللا وصدق غالء واألسعار شقاء البالد  أمرها، األمة حتسم أن إىل ذلك ويستمر ﴾،اا َضن ك َمِعيَشةا  َله   فَِإن   ِذك 
 إبسقاط الكربى الدول سياسة وتسقط أبنائها، من الواعني للمخلصني ادهتاقي وتويل هللا، حببل فتمسك عقيدهتا، على قلبها وتعقد

 بعد ورخاءا  ذل، بعد عزةا  حياهتا تنقلب وعندها ورخاءا، عدالا  األرض فتمأل النبوة، منهاج على الراشدة خالفتها وتقيم عمالئها،
َرى َذِلكَ  يف  ِإن  ﴿ وتبعية خضوع بعد ومتكيناا  فقر، عَ  أَل َقى َأو   قَ ل ب   َله   َكانَ  ِلَمن   َلذِك   .﴾َشِهيد   َوه وَ  الس م 
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