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نظام عاجز عن رعاية شؤون شعبه ..فليرحل!
الخبر:
وقعت الحكومة والبنك الدولً ،اتفاقٌة قرض بقٌمة  112ملٌون دوالر؛ بهدف دعم مشروع مساندة األردن
لتحفٌز التشغٌل واكتساب المهارات فً القطاع الخاص.
ووقع االتفاقٌة ،وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً ناصر الشرٌدة ،والمدٌر اإلقلٌمً لدائرة المشرق بالبنك
الدولً ساروج كومار جاه.
وٌموّ ل المشروع ،المصمم لصالح وزارة العمل ،مكونان أساسٌان؛ األول ٌتضمن التشغٌل أثناء التدرٌب
وبقٌمة تبلغ  110.320ملٌون دوالر ،أما المكون الثانٌة بقٌمة  1.4ملٌون دوالر ٌتضمن سلعا وخدمات استشارٌة
وغٌر استشارٌة وتكالٌف تشغٌل المشروع والتدرٌب ،إضافة إلى  280ألف دوالر لرسوم أخرى.
وٌلتزم األردن بتسدٌد دفعات القرض فً  15نٌسان/أبرٌل و 15تشرٌن األول/أكتوبر من كل عام ،وبنسبة
 %3.33لكل قسط من قٌمة المبالغ اإلجمالٌة المدفوعة ،حٌث ٌبدأ القسط األول فً  15نٌسان/أبرٌل ،2026
وتنتهً فً  15تشرٌن األول/أكتوبر  ،2040وفق الوثٌقة...
المشروع ٌستهدف الباحثٌن عن عمل الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  18و 40عاما ،الذٌن جرى تقٌٌمهم على
أنهم فً أمس الحاجة إلى دعم توظٌف ،مع إعطاء أولوٌة للشباب والنساء والمستفٌدٌن المختارٌن القرٌبٌن من خط
الفقر( .الوكٌل اإلخباري).
التعليق:
من الجدٌر ذكره أوالا هو واقع الناس فً األردن ،فبحسب اإلحصاءات الرسمٌة فإنّ  %15.7من الناس فً
األردن ٌعٌشون تحت خط الفقر ،وأن ثلث السكان فقراء ،ونسبة البطالة بٌن الذكور ارتفعت إلى  %25فً الربع
األول من عام ( .2021عن وكالة األناضول).
ٌتصرّ ف النظام فً األردن كغٌره من األنظمة فً بالد المسلمٌن على أن البلد مزرعة خاصة لرأس النظام
وعائلته وحاشٌته ،وال ٌتصرف من منطلق أنه راع لشؤون الناس ومسؤول عن رعاٌتهم ،ولٌس أد ّل على ذلك من
عدد الضرائب المفروضة على الناس ،وٌشتكً النظام باستمرار من قلة الموارد ،مع أنه لم ٌترك مؤسسة منتجة
إال باعها خالل العقود األخٌرة وأكل ثمنها ،وأغرق البلد فً قروض صندوق النقد والبنك الدولٌٌن ،ورهن البلد
ومقدراته لكٌان ٌهود والمنظمات المالٌة الدولٌة ،وهو ٌستمر فً سٌاسته فً االستقراض الربوي المحرم ،وٌستمر
فً رهن البلد لعقود أخرى قادمة ،فضالا عن الفساد المالًّ المستشري فً الدولة وأجهزتها ودوائرها.
إنّ األصل فً الحاكم فً أي بلد أنه راع لشؤون الناس ولٌس جابٌاا ،وأنه المسؤول األول واألخٌر عن شؤون
الناس ،وعمّن ٌعٌّنهم لمساعدته وعن أعمالهم ،واألصل فٌه أن ٌحسن رعاٌة شؤون الناس ،بضمان الحاجات
ّ
وٌوظف ألجل ذلك
األساسٌة لك ّل فرد من أفراد الرعٌة ،وٌمكنهم من ضمان حاجاتهم الكمالٌة قدر المستطاع،
مقدرات البلد وموارده ،واستخراج الخامات من باطن األرض ،وهً ملكٌة عامة للناس جمٌعا ا فً البلد ،ولٌست
ملكا ا للدولة وال ألحد فٌها ،وهً تكفً حاجات الناس وتزٌد ،لكنّ النظام ُم ْمعِن فً وظٌفته التً وجد ألجلها ،وهً
ا
أ ّنه كٌان وظٌفًّ  ،وظٌفته الرئٌسٌة حماٌة كٌان ٌهود ،وبحجة تشغٌل الناس ٌرهن البلد للبنك الدولً عقوداا
قادمة
من الزمن...
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