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التفاصيل:
صندوق النقد الدولي وراء اﻷزمة اﻻقتصادية في اﻷردن
رويترز  - 2018/6/2رغم اﻻحتجاجات العارمة التي ع ّمت المحافظات اﻷردنية رفض رئيس الوزراء
اﻷردني هاني الملقي يوم السبت سحب مشروع قانون إرهاق الناس بالضرائب تحت مسمﻰ "إصﻼح الضرائب"
المدعوم من صندوق النقد الدولي ،وهو القانون الذي كان قد أثار احتجاجات بسبب رفع اﻷسعار وقال إن تقرير
مصيره يعود إلﻰ البرلمان.
وشارك آﻻف اﻷردنيين في وقفات احتجاجية علﻰ مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين
هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل اﻷردني الملك عبد ﷲ إلﻰ إقالة رئيس الوزراء ،ورجت اﻻحتجاجات في
اﻷردن علﻰ تحميل الحكومة المسؤولية ،وكأن رأس النظام الملك ﻻ عﻼقة له بقبول إمﻼءات صندوق النقد الدولي
وإرهاق كاهل الناس بالضرائب.
وقال الملقي للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان "إرسال مسودة قانون
الضريبة ﻻ يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق علﻰ جزء منه أو أن يوافق حتﻰ علﻰ مادته" .مدعيا ً أن
المجلس سيد نفسه.
وتقول اتحادات عمالية إن مشروع القانون ،وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصي بها صندوق
النقد الدولي ،سيؤدي إلﻰ تدهور مستويات المعيشة.
وفي وقت سابق من هذا العام ،جرى رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز ضمن خطة أجلها ثﻼث سنوات
تهدف إلﻰ تقليص فاتورة ديون البﻼد البالغ حجمها  37مليار دوﻻر ،والتي تعادل  95بالمئة من الناتج المحلي
اﻹجمالي .وكانت تقارير دولية سابقة أشارت إلﻰ اﻷردن باعتباره بلدا ً تخرج منه من اﻷموال بقدر ما تدخل إليه
من قروض ومساعدات ،أي أن الفساد يستشري في قطاع الدولة وسط كبار المسؤولين ،وفي النهاية يجب علﻰ
أهل البلد دفع ثمن هذا الفساد الحكومي عبر زيادة الضرائب.
وعادة ً ما تبرر الحكومة أنها تحتاج إلﻰ المال لتمويل الخدمات العامة وأن اﻹصﻼحات الضريبية تقلص
مساحة التباينات )اﻻجتماعية( من خﻼل فرض عبء أكبر علﻰ أصحاب الدخل المرتفع وأنها لن تمس أصحاب
الدخل المنخفض .وهذه اﻷحﻼم لم تتحق عبر كافة الحكومات اﻷردنية المتعاقبة ،لكن الدولة تستخدمها كذريعة
وباستمرار لفرض المزيد من الضريبة وتكبيل حياة الناس.
وفي إشارة إلﻰ شدة تدخل الصندوق الدولي وأنه يملي علﻰ اﻷردن خياراته اﻻقتصادية قال الملقي إن
صندوق النقد الدولي أكمل أحدث مهامه في البﻼد يوم الخميس وإنه يأمل في أن تنتهي المملكة بحلول منتصف عام
 2019من معظم اﻹصﻼحات الضرورية الﻼزمة ﻹعادة اﻻقتصاد إلﻰ المسار الصحيح .وهذه اﻷوهام التي
يدعيها صندوق النقد الدولي باتت أسطوانة متكررة لم ينتج عنها شيء سوى المزيد من إرهاق أهل اﻷردن.
ونقلت وسائل اﻹعﻼم عن العاهل اﻷردني ،الذي يؤيد الملقي علﻰ ما يبدو ،دعوته الحكومة والبرلمان إلﻰ "أن
يقودا حوارا وطنيا شامﻼ وعقﻼنيا للوصول إلﻰ صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة ،بحيث ﻻ يرهق

سن كفاءة التحصيل" .وبهذا فإن الملك يظهر وكأنه الرقيب علﻰ حياة الرعايا والوسيط
الناس ويحارب التهرب ويح ّ
بينهم وبين الحكومة ،وكأنه ليس هو أساس الفساد في البﻼد.
كل ذلك بعد أن خرجت احتجاجات متفرقة في مدن عدة مما اضطر الشرطة في بعض اﻷماكن إلﻰ استخدام
الغاز المسيل للدموع .وفي مدينة معان بجنوب اﻷردن أضرم محتجون النار في اﻹطارات لقطع الطريق السريع
وتشاجروا مع الشرطة.
-------------قائد الجيش اﻹيراني :ننتظر بفارغ الصبر زلة من كيان يهود
روسيا اليوم  - 2018/6/2في عصر الوقاحة السياسية ،وبعد أن قصف كيان يهود مرارا ً قوات إيرانية في
سوريا ،قال قائد الجيش اﻹيراني اللواء عبد الرحيم موسوي ،يوم السبت ،إن مقر الدفاع الجوي للجيش هو مهد
الشباب المقاتل وقد أثبت قوﻻ وفعﻼ أنه يتطلع إلﻰ إزالة كيان يهود وهيمنة أمريكا.
ونقلت وكالة "إرنا" اﻹيرانية الرسمية عن موسوي قوله خﻼل مراسم تعيين العميد فرزاد إسماعيلي ،مستشارا
ومساعدا للقائد العام للجيش" ،رغم أننا ﻻ نرغب في الحرب إﻻ أن مقاتلينا ينتظرون بفارغ الصبر ليلقنوا العدو
درسا ﻻ ينساه فيما لو ارتكب خطأ ما" .وكأنه ﻻ يرتكب اﻷخطاء يوميا ً .وهذا يشير إلﻰ بﻼدة المسؤولين اﻹيرانيين
وأنهم ﻻ يحسون بإهانات يهود لهم ،ويظنون أن اﻷمة مثلهم فاقدة اﻹحساس وﻻ تدرك أنهم أسود علﻰ المسلمين
كما في سوريا ونعامة أمام يهود وهجماتهم المتكررة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه إيران مع أمريكا لترسيخ النفوذ اﻷمريكي كما في العراق بعد احتﻼل أمريكا لها،
وكما في سوريا من خﻼل قمع الثورة المندلعة ضد بشار عميل أمريكا ،فإن إيران ﻻ تزال تتكلم عن وقوفها ضد
الهيمنة اﻷمريكية في المنطقة ،وكأنها ﻻ تعلم أن اﻷمة تتساءل بازدراء :ماذا فعلت إيران ضد الهمينة اﻷمريكية
منذ قيام الثورة في إيران؟
------------الوثائق اﻷمريكية تكشف متأخرةً خيانة حكام آل سعود ودعمهم لكامب ديفيد
الجزيرة نت  - 2018/6/2كشفت وثيقة تاريخية نشرتها وزارة الخارجية اﻷمريكية دعم السعودية
للمفاوضات المصرية مع كيان يهود التي أفضت إلﻰ إبرام اتفاقية كامب ديفيد للسﻼم بين مصر وكيان يهود عام
.1979
وكشفت الوثيقة مضمون برقية أرسلتها السفارة اﻷمريكية إلﻰ وزارة خارجية بﻼدها بتاريخ  10آب/أغسطس
عقد في الطائف قبل إرسالها بيوم واحد ،جمع كﻼ من السفير اﻷمريكي آنذاك لدى
 1978بخصوص لقاء ُ
السعودية جون سي ويست وألفريد أثيرتون مساعد وزير الخارجية اﻷمريكي اﻷسبق ووزير الخارجية السعودي
وقتها سعود الفيصل.
وجاء في البرقية أن سعود الفيصل أكد للوفد اﻷمريكي حينها دعم بﻼده للعملية السلمية بين القاهرة والكيان
الغاصب لفلسطين.
وأعرب اﻷمير سعود خﻼل ذلك اللقاء ،وفقا للبرقية ،عن دعمه التام لدعوة الرئيس اﻷمريكي جيمي كارتر
لنظيره المصري أنور السادات ورئيس وزراء يهود آنذاك مناحيم بيغن ،لعقد قمة كامب ديفيد.
وأضافت البرقية أن الفيصل أكد رغبة السعودية في أن يكون ملف الشرق اﻷوسط بيد اﻷمريكيين ،وأﻻ يكون
لﻼتحاد السوفياتي حينها أي دور في المنطقة.
ويأتي هذا الكشف ضمن سلسلة من الحقائق التي أخذ اﻷمريكان يكشفون عنها عن خيانة حكام آل سعود عبر
التاريخ لقضية فلسطين ومشاركتهم التآمر مع الكفار ضد المسلمين وأهل فلسطين ،وتبين أن حكام آل سعود يقبلون
بكيان يهود في المنطقة ،رغم إعﻼنهم عكس ذلك.
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