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الديون تتراكم ...والمنحة الخليجية تنفد
يحمل األردنيون فوق
أكتافهم مديونية تبلغ
 38مليار دوالر أميركي
وتشكل ما يربو على %96
ّ
من الناتج المحلي اإلجمالي.
وفيما تمثل الضرائب %70
من مجمل ما يدخل الخزينة،
تلجأ الحكومة ،مع قرب
طرح الموازنة الجديدة ،إلى
خيار االقتراض الدولي ،وذلك
بالتزامن مع نفاد المنحة
الخليجية
عمان ــ أسماء عواد

اإلسرائيلية اعتقلت ثالثة من قادتها
فــي مدينة الـقــدس املحتلة ،أم ــس ،هم:
ح ــات ــم ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ،ع ـض ــو «امل ـج ـلــس
ال ـث ــوري» لـلـحــركــة ،عـبــدو أب ــو صبيح،
عضو «لجنة إقليم القدس» في الحركة
وال ـق ـي ــادي فـ ــوزي ش ـع ـب ــان ،ب ـعــد دهــم
منازلهم.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

إسرائيل
مختلفة من اليهود ،بمن فيهم اليهود
اإلصالحيون».
وردًا ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي
اإلسرائيلي أنه أثناء زيارته الرياض،
زار قسم اللغة العبرية في جامعتها،
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ل ـك ــوت ــس
لــزيــارة قسم دراس ــات اإلس ــام ،ومقر
الرابطة في مكة ،خالل زيارته املقبلة
للسعودية .وأضاف العيسى أنه تمت
عملية «تـطـهـيــر» فــي مسجد جنيف
في سويسرا ،املمول من رابطة العالم
اإلسالمي والسعودية ،وتم استبدال
املسؤولني عنه الذين اتهموا بإقامة
عــاقــات مــع «اإلس ــام املـتـطــرف» .كما
ادعى بأن بالده انضمت إلى «الحرب
ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب» ،وأق ــام ــت مــؤسـســات
ل ـه ــذا ال ـ ـهـ ــدف ،م ـث ــل «املـ ــركـ ــز ال ــدول ــي
ل ـل ـك ـشــف عـ ــن ال ــرس ــائ ــل اإلره ــابـ ـي ــة،
وال ـ ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن ال ـك ـش ــف ع ــن 800
وثـيـقــة مختلفة تــم نـشــرهــا بواسطة
اإلن ـت ــرن ــت» .وب ـح ـس ـبــه ،ف ــإن شخصًا
واح ـ ـ ـدًا م ــن ب ــن ك ــل  200ألـ ــف مسلم
يتوجه إلى «النشاط اإلرهابي».

ت ـس ـت ـعــد ال ـح ـك ــوم ــة األردن ـ ـي ـ ــة ل ــزي ــارة
ج ــدي ــدة تـجــريـهــا بـعـثــة ال ـب ـنــك الــدولــي
خــال الشهر ال ـجــاري ،وذلــك بعد نحو
ش ـهــريــن ع ـلــى تـبـلـيــغ رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء،
هاني امللقي ،جميع الــوزارات والدوائر
الـحـكــومـيــة بــال ـبــدء ف ــي إعـ ــداد م ـسـ ّـودة
امل ـ ــوازن ـ ــة ل ـل ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل ،فـ ــي م ـحــاولــة
مـتـجــددة مـنــه «الح ـت ــواء الـعـجــز املــالــي
وت ـح ـق ـي ــق االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة امل ــالـ ـي ــة خ ــال
السنوات  2018ـ .»2020
وتـ ـ ـب ـ ــرز ف ـ ــي الـ ـت ــوجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــوازن ــة امل ـق ـب ـل ــة قـ ـض ــاي ــا؛ أبـ ــرزهـ ــا
بـ ــدء ال ـع ـم ــل بـ ــاملـ ــوازنـ ــات الــرأس ـمــال ـيــة
للمحافظات ،إذ ستكون مــوازنــة 2018
األول ــى بـعــد تفعيل قــانــون الــامــركــزيــة
ومـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس امل ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االنتخابات وفقًا له ،فيما يشدد النظام
دومـ ــا ع ـلــى «تـنـفـيــذ بــرنــامــج اإلص ــاح
امل ـ ــال ـ ــي وال ـه ـي ـك ـل ــي املـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ــه مــع
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي» ،وم ــن ناحية
أخ ــرى اسـتـكـمــال امل ـشــاريــع املـمــولــة من
املـ ـن ــح ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـت ــي ت ــم تــوقـيـعـهــا
عــام  2012وبــدأ صرفها عــام  2013ملدة
خمس سنوات.
وامل ـن ـح ــة الـخـلـيـجـيــة املـ ـق ــدرة بخمسة
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر أم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ل ــم يــدخــل
مـنـهــا فـلــس واحـ ــد إل ــى خــزيـنــة الــدولــة
للمساهمة في سد املديونية ـ شارفت
على االنتهاء السنة الجارية ،علمًا بأن
دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت
في اجتماع دورتها الـ  32بصرفها من
أجــل إقامة مشاريع تنموية في األردن
(ع ـبــر الـسـعــوديــة وال ـكــويــت واإلم ـ ــارات
وقطر) بواقع  1.25مليار دوالر من كل
بلد.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــاري ــر ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة
التخطيط والتعاون الدولي ،تم تحويل
ما يقارب  2.3مليار منها حتى نهاية

 2016ملصلحة مشاريع معينة ،لكن مع
غياب كامل ألي تحويالت من الدوحة.
بالنسبة إل ــى إع ــداد امل ــوازن ــة الـعــامــة،
ف ـ ـ ــإن أرقـ ــام ـ ـهـ ــا س ـت ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى ع ــدة
ت ــوق ـع ــات ح ـكــوم ـيــة أورده ـ ـ ــا الـتـبـلـيــغ
الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن رئـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـهــذا
الشأن .ومن أبرز التوقعات« :تواضع»
النمو االقتصادي في ضوء األوضــاع
اإلقليمية املـتــوتــرة وانـعـكــاسـهــا على
االقـتـصــاد األردن ــي ،وهــذا مــا يتطابق
مــع تـقــاريــر «الـنـقــد ال ــدول ــي» األخ ـيــرة
ال ـتــي أوردت أرق ــام ــا خـجــولــة للنمو،
مـقــابــل ارت ـف ــاع فــي م ـعــدالت التضخم
ال ـقــاب ـلــة ل ـل ــزي ــادة ،ك ـمــا أظ ـه ــرت نسبًا
تعكس ارتـفــاع معدل البطالة مقارنة
مع السنوات املاضية.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن فـ ــرض ـ ـيـ ــات اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـت ــي
سـتـبـنــى عـلـيـهــا م ــوازن ــة  ،2018فهي
متعلقة بعدة إج ــراءات مالية تتمثل
ف ــي االس ـت ـم ــرار ب ــرص ــد املـخـصـصــات
املــالـيــة لـعــدد مــن امل ـشــاريــع الحيوية؛
منها «نــاقــل الـبـحــريــن» ال ــذي ّ
جمدته
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة إل ـ ـ ــى حــن
رض ــوخ اململكة لــأمــر الــواقــع وإع ــادة
فتح السفارة اإلسرائيلية (دون تنفيذ
الـشــروط األردن ـيــة املتعلقة بمحاكمة
قــاتــل األردنـ ـي ــن ف ــي ح ــادث ــة الـسـفــارة
فـ ــي تـ ـم ــوز املـ ـنـ ـص ــرم ورف ـ ـ ــض عـ ــودة
السفيرة اإلسرائيلية عينات شالين
إلى ّ
عمان) .وترافق هذا التجميد مع
ضغوط خليجية على النظام األردني،
وســط تصريحات مسؤولني أردنيني
«مـجـهــولــن» عــن «قـلــق إزاء التجاهل
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأردن» ،ك ـ ـمـ ــا ت ـن ـق ــل
الصحافة املحلية عن مصادر رسمية.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،تـتـمـحــور فــرضـيــات
اإلنـ ـف ــاق حـ ــول الـتـخـفـيــض ال ـتــدري ـجــي
لــإع ـفــاءات مــن ضــريـبــة املـبـيـعــات على

السلع والخدمات املحلية واملستوردة
واإلعـ ـ ـف ـ ــاءات م ــن ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة،
ولعل هــذا البند أكثر مــا يقلق الشارع
األردن ــي ،وخصوصًا مع نية الحكومة
املعلنة لرفع الــدعــم عــن الخبز مــن أجل
تسديد فوائد ديون متراكمة.
أمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن رؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ل ـل ـم ـن ــح
ال ـخــارج ـيــة ،فــإنـهــا تـفـتــرض حصولها
على كامل هــذه املـنــح ،وخصوصًا تلك
املتعلقة بمساعدة الالجئني السوريني.
ي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ف ـ ــي أيـ ـ ـل ـ ــول املـ ــاضـ ــي،
ص ـ ّـرح املـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي أم ــام عــدد

تف قطر بالتزامها
لم ِ
التعهد بحصتها من
خمسة مليارات دوالر
خليجية للمملكة

مــن كـبــار ضـبــاط ال ـقــوات املـسـلـحــة بــأن
«ال ـل ـج ــوء الـ ـس ــوري يـكـلــف األردن ربــع
م ــوازن ـت ـه ــا ،وأن دول ال ـع ــال ــم مـقـ ّـصــرة
بهذا الخصوص ،وخصوصًا أن الدول
امل ــان ـح ــة ب ـ ــدأت تـتـمـلـمــل وت ـت ـن ـصــل من
التزاماتها لـلــدول املستضيفة» ،وهــذا
م ــا أك ــده م ــرة أخ ــرى ف ــي تـشــريــن األول
امل ــاض ــي أثـ ـن ــاء ل ـق ــائ ــه رئـ ـي ــس مـجـلــس
النواب ورؤساء كتل نيابية.
ـأت ال ـت ـق ــاري ــر ع ـلــى ذكــر
م ــع ذل ـ ــك ،ل ــم ت ـ ـ ِ
امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ان ـش ـغــل ب ـهــا الـ ـش ــارع،
وع ـل ــى رأس ـه ــا املــدي ـنــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي

كشفت عنها الحكومة أخيرًا ،بل شاب
هـ ــذا امل ـل ــف ال ـت ـك ـتــم ح ـتــى إن امل ـت ـحــدث
ب ــاس ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ـ ــال إن مـ ــن ي ـع ــرف
باملوضوع خمسة أشخاص فقط ،لكن
رئـيــس الـ ــوزراء ع ــاد وق ــال إن مــوضــوع
الخمسة «مجرد مزحة»!
وفــي ملف آخ ــر ،يتحدث الـقـطــاع العام
والخاص في األردن عن نصيب للمملكة
في مشاريع اإلعمار املقبلة في سوريا،
وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اتـ ـف ــاق الـحـكــومــة
األردن ـ ـيـ ــة م ــع ش ــرك ــة «س ــوف ــت بـ ــورت»
األميركية على إنشاء مطار لوجستي
في مدينة املـفــرق ،شمال شــرق اململكة،
القريبة من سوريا والعراق .ولم تكشف
الحكومة عن تفاصيل هذا االتفاق .أما
املــوقــع اإللـكـتــرونــي ل ــ«ســوفــت ب ــورت»،
فيبني أن مستشاري الشركة والشركاء
هم ضباط كبار متقاعدون من الجيش
األمـيــركــي وال ـق ــوات الـبـحــريــة كــانــوا قد
خ ــدم ــوا ف ــي م ــواق ــع م ـت ـص ـلــة ب ــ«ح ـلــف
ش ـم ــال ــي األطـ ـلـ ـس ــي» ووزارة ال ــدف ــاع
األميركية.
ورغ ـ ــم مـ ـش ــارك ــة األردن ف ــي األح ـ ــاف
الـعــربـيــة والــدول ـيــة كــافــة ،ف ــإن أث ــر هــذه
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة لـ ــم ي ـن ـع ـك ــس إيـ ـج ــاب ــا عـلــى
االقتصاد املتردي ،فيما ال يمكن تجاوز
«رسـ ــالـ ــة الـ ـن ــواي ــا» ال ـح ـكــوم ـيــة لـلـبـنــك
الدولي التي أرسلت خالل فض مجلس
ال ـ ـنـ ــواب دورت ـ ـ ــه االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،وك ــان
م ـح ـتــواهــا تـطـمـيـنــات أردنـ ـي ــة بـتــوفـيــر
ماليني الدنانير لإليفاء بشروط البنك
مــن أجــل الحصول على قــروض أخــرى.
ويـ ــرى مـتــابـعــون اق ـت ـصــاديــون أن هــذا
اإلدمـ ـ ـ ـ ــان ع ـل ــى االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض لـ ــن يــوق ـفــه
ب ــال ـض ــرورة مـجـلــس نـ ــواب تـغـيــب عنه
املـ ـع ــارض ــة واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،بـ ــل س ـي ـصــوت
كــالـعــادة عـلــى م ـشــروع امل ــوازن ــة املقبلة
كيفما جاء.

يركّز النظام على أن اللجوء السوري «يأكل» ما ال يقلّ عن ربع الموازنة الحكومية (أ ف ب)

تقرير

تل أبيب تبلغ واشنطن :ال سيادة ،ال إخالء ،ال تقسيم وال عودة
كشفت نائبة وزيــر الخارجية اإلسرائيلية ،تسيبي
حوتوبيلي ،أن تــل أبـيــب وضـعــت شــروطــا للتسوية
الـسـيــاسـيــة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،أبلغتها لـلــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،ك ـمــا أكـ ــدت ل ـهــا أن ـهــا ال يمكن
التنازل عنها .وأجملت حوتوبيلي ،في لقاء إذاعي مع
«القناة  »7العبرية ،هذه الشروط بـ«رفض وجود أي
سـيــادة على املنطقة املمتدة مــا بــن البحر املتوسط
ونـهــر األردن س ــوى الـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة ،ورفــض
إخــاء أي مستوطنة ،واإلبـقــاء على الـقــدس موحدة
وعاصمة وحـيــدة إلســرائـيــل» ،ثــم استدركت شرطًا

رابـعــا هــو «رفــض عــودة الالجئني حتى إلــى املناطق
الفلسطينية».
وردًا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ح ـ ــول م ــا إذا ك ـ ــان هـ ـن ــاك زع ـيــم
فلسطيني يمكن أن يقبل ه ــذه ال ـش ــروط ،أجــابــت أن
«املجتمع الفلسطيني ال يتمتع بــإرادة السالم .وهكذا
هم قادته ،لذلك لن نجد قائدًا فلسطينيًا مستعدًا لقبول
شــروط ـنــا ...املـجـتـمــع الفلسطيني يـحـتــاج إل ــى ثقافة
السالم .وهم ليسوا ناضجني لصنع السالم وال إلدارة
دولــة مستقلة .ومــا حــدث فــي قطاع غــزة يعلمنا أنهم
ينتخبون تنظيمات إرهابية لتدير شؤونهم».

وفــي مــا يتعلق بموقف واشنطن ،أعــربــت حوتوبيلي
عــن أملها بــأن يتفهم األمـيــركـيــون ش ــروط إسرائيل،
قائلة« :إنهم يتفهمون موقفنا بــأن االستيطان ليس
عقبة أمــام عملية السالم .لدينا رئيس حكومة يضع
قضية إيــران على رأس جــدول االهتمام ،ويرفض أن
يحتل مكانه الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني .وخالفًا
ل ــإدارة األميركية السابقة ،فالرئيس دونــالــد ترامب
يرفض إمــاء تسوية على األطــراف .وعلينا أن نعتاد
العيش من دون تسوية مع الفلسطينيني».
(األخبار)

