السبت  9أيلول  2017العدد 3270

العالم

ــل ...ال لغيرها
مزيفة وسرقة املوجود منها .وكان ال
ُيكتشف أمرهم إال عند طلب النجدة
إذا ألـ ـ ـ ّـم ب ـه ــم طـ ـ ـ ــارئ ،م ــع أن ـ ــه كــانــت
ب ـعــض مـجـمــوعــاتـهــم ت ــرف ــض دخ ــول
املستشفیات أو املراكز األمنیة.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ك ــان س ـ ّـی ــاح يـهــود
يخوضون رحــات سیرًا على األقــدام
ضـمــن م ــا ي ــرون أن ــه ف ــي معتقداتهم
«حـ ـ ـ ـ ـ ّـج ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا ت ـع ـثــر
ال ـس ـل ـطــات األردن ـ ـیـ ــة عـلـیـهــم ب ـعــد أن
ّ
يـ ـض ــل ــوا ط ــري ـق ـه ــم ث ــم ي ـن ـق ـل ــون ج ـوًا
خــوفــا عـلــى ســامـتـهــم .وق ـبــل عــامــن
تقريبًاُ ،سـجــل وج ــود وفــد فــي وادي
الـحـســا ك ــان ي ــؤدي ص ــاة عـنــد جبل
النبي هــارون ،وأفــراده يرتدون أزياء
ورمـ ــوزًا ي ـهــوديــة ،كـمــا ُسـ ّـجـلــت حالة
سرقة قطع أثرية شمال اململكة على
ي ــد ت ــاج ــر آث ـ ــار إس ــرائ ـی ـل ــي ،ف ـي ـمــا ال
ً
يــزال مصیر القضیة مجهوال .كذلك،
رصد ناشطون مجموعة طالبیة من
الـ ــدارسـ ــن ف ــي أقـ ـس ــام ك ـل ـیــات اآلثـ ــار
وال ـتــاريــخ اإلســرائـیـلـیــة تــأتــي إلتـمــام
مساق دراس ــي تحت إش ــراف أساتذة
مختصنی في مواقع أثرية.
حتى وزارة السیاحة ك ـ ّـررت فــي أكثر
م ــن مـنــاسـبــة تـصــريـحــات م ـفــادهــا أن
السیاح اإلسرائیلینی ،الذين يدخلون
اململكة بمعدل  95ألــف سائح سنويًا
تـقــريـبــا ،هــم األك ـثــر إث ــارة للمشكالت،
ويـشـكـلــون عبئًا عـلــى الـسـیــاحــة ،فهم
يـ ـتـ ـه ــرب ــون م ـ ــن دف ـ ـ ــع رس ـ ـ ـ ــوم دخ ـ ــول
األمـ ــاكـ ــن ال ـس ـی ــاح ـی ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــراء ،كـ ـم ــا يـ ـخ ــالـ ـف ــون الـ ـق ــوان ــن
برفضهم اصطحاب مرافقنی أردنینی
خالل زيارتهم املناطق السیاحیة.

ورقة رابحة في وجه الخليج

املناطق في الحج املسيحي باعتراف
ال ـف ــات ـي ـك ــان ،م ــا ي ـع ـنــي أن لـلـمـشـكـلــة
أبعادًا أخــرى .وأضــاف« :األمــر بحاجة
إلى عمل شاق (أمنيًا ولوجستيًا) من
أجل ترتيب وفود الحجاج املسيحيني،
واالستفادة من زيارة البابوات الثالثة
إلى األردن».

السياحة مفتوحة لإلسرائيليين!
على املقلب اآلخ ــر ،لــم تتوقف زيــارات
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـي ـه ــودي ــة م ــن فـلـسـطــن
املحتلة ،أو بالد أخرى ،للمملكة ،وذلك
منذ توقيع «وادي عربة» .ويرى هؤالء
أن لهم «ملكیة دينية ملناطق تاريخیة
وأث ـ ــري ـ ــة أردنـ ـ ـ ـی ـ ـ ــة» ،ت ـب ـع ـت ـهــا حـ ــاالت
تـخــريــب وســرقــة فــي عــدد مــن األمــاكــن
ال ـت ــي ي ــزورونـ ـه ــا ،وم ـن ـه ــا :وادي بــن
حماد في الكرك ،وادي الحسا ،منطقة
ال ـه ـی ـش ــة فـ ــي الـ ـش ــوب ــك ،مـ ـق ــام ال ـن ـبــي
ه ــارون فـ ّـي الـبـتــراء والطفیلة ووادي
رم .وقد وثق الباحث سفيان التل في
ك ـتــاب حــديــث (الـهـيـمـنــة الصهيونية
عـلــى األردن) عـ ــددًا م ــن تـلــك ال ـحــاالت
ً
التي شهدت أيضًا تعديال في طبيعة
اآلثار نفسها خالل الزيارات.
ُ
من جانب آخر ،تحاط أنشطة الوفود
الـ ـسـ ـی ــاحـ ـی ــة الـ ـیـ ـه ــودي ــة ب ـ ـطـ ــوق مــن
السرية والكتمان ،كما أن الصحافة
املـ ـحـ ـلـ ـی ــة رص ـ ـ ـ ــدت خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
املــاضـيــة ع ــددًا مــن «ح ــاالت السیاحة
ال ـس ــري ــة ف ــي م ـنــاطــق ب ـع ـیــدة ووعـ ــرة
خـ ـ ـ ــارج املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة مــن
دون ع ـل ــم األج ـ ـهـ ــزة املـ ـخـ ـتـ ـص ــة» ،إذ
ّ
تعمد عــدد مــن اإلسرائيليني اإليهام
بــإضــاعــة أنـفـسـهــم ،ث ــم تــوج ـهــوا إلــى
أماكن اآلثار التاريخیة إلتالف مواقع
أثــريــة بــاملـحــو والـتـحــريــف أو إضــافــة
ك ـت ــاب ــات ج ــدي ــدة ،ودف ـ ــن ق ـطــع أثــريــة

ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي م ـ ــازن مــرجــي
(مـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـت ـ ــروي ـ ــج وال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج فــي
«مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار»
األردن ـي ــة ســابـقــا) ي ــرى أن السياحة
الدينية تساهم بما ال يقل عــن  13ـ
 %14من الناتج املحلي اإلجمالي لو
أدي ــرت بــاحـتــراف ،كما أنـهــا ستوفر
امل ـل ـيــارات مــن العملة الصعبة التي
ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــا االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي،
وخـ ــاصـ ــة مـ ــع املـ ـص ــاع ــب امل ـخ ـت ـل ـفــة
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا امل ــدي ــونـ ـي ــة ال ـعــال ـيــة
والعجز الكبير في امليزان التجاري.
يقول مــرجــي« :على الــدولــة األردنـيــة
أن تعلم أن قطاع السياحة بأنواعها
يساهم في الناتج املحلي اإلجمالي،
ورفـ ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى م ـع ـي ـش ــة املـ ــواطـ ــن
بإيجاد فــرص العمل ،وكــذلــك زيــادة
مستويات الــدخــول وأيـضــا توسيع
القاعدة التنموية للمحافظات كلها،
ف ــي ظ ــل ان ـت ـشــار امل ــواق ــع والـكـنــائــس
واملزارات بكثافة في اململكة».
وه ـ ـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ي ـس ـي ـط ــر الـ ـح ــدي ــث
عـ ــن ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـلــع
والـ ـخ ــدم ــات ف ــي الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل عـلــى
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،وذل ـ ــك لـتـغـطـيــة عجز
امل ـيــزان ـيــة .وع ـنــد كــل زيـ ــادة شبيهة،
تكثر صرخات االستغاثة من وجوه
أردن ـ ـيـ ــة بـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج ،ل ـك ــن واق ــع
ال ـحــال يفيد ب ــأن الــدفــع لـعـ ّـمــان بــات
ال ي ـح ـتــل أي م ـكــانــة ع ـلــى أول ــوي ــات
الـعــواصــم الخليجية ،وك ــل مــا يقال
عن مساعدات سعودية أو إماراتية
أو كويتية لــم يثبت طــوال السنوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة امل ــاضـ ـي ــة أن ـ ـهـ ــا حـ ـل ــت أي
م ـش ـك ـلــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وف ـ ــي مـجـتـمــع
محافظ ال يقبل فتح السياحة بإقامة
ـاه ل ـي ـل ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وخـ ــاصـ ــة مــع
مـــ ٍ
تعرقل مشروع كازينو البحر امليت،
فإن الرفض الرسمي والشعبي أيضًا
للسياحة الدينية يضع مصير قطاع
صــة أن
الـسـيــاحــة فــي املـجـهــول ،وخــا ُ
الـتـقــديــرات تشير إلــى أنــه إذا ف ّعلت
السياحة الدينية ،يمكنها أن تجلب
س ـنــويــا م ــن ال ـس ـي ــاح أك ـث ــر م ــن عــدد
األردنيني املقيمني في اململكة.
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الحكومة تراضي «صندوق النقد»
 ...من جيب المواطن
في سير على ّخطى
دول عربية سلمت رقابها
لـ«البنك الدولي» و«صندوق
النقد الدولي» ،يسير األردن
المثقل بدين يتخطى 38
مليار دوالر ،نحو مغامرة
جديدة إلرضاء البعثات
الدولية ،لكن باتخاذ
إجراءات ضريبية من
جيوب المواطنين
عمان ــ أسماء عواد
ـاس ي ـلــوح فــوق
سـيـنــاريــو اق ـت ـصــادي ق ـ ٍُ
رؤوس األردن ـي ــن بـعــدمــا ن ـشــرت خطة
عن «نيات» الحكومة و«صندوق النقد
الدولي» في ما يتعلق بتعديل الوضع
امل ــال ــي وقـ ــانـ ــون ال ـض ــري ـب ــة امل ـ ـعـ ــدل ،إذ
ب ــادرت السلطة التنفيذية (الـحـكــومــة)
إلــى مخاطبة جهة خارجية هــي البنك
ال ــدول ــي ،مــن دون الــرجــوع إل ــى مجلس
األم ــة ال ــذي انتهت دورت ــه االستثنائية
ولم يدع بعد إلى الــدورة العادية ،وهو
م ــا يـصـنــف قــانــونــا ،أو ع ــرف ــا ،عـلــى أنــه
تـعـ ٍّـد عـلــى مـهـمــات السلطة التشريعية
والرقابية.
وفي أوقات سابقة ،تمت زيارات دورية
ل ــ«ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي» للمملكة،
ك ــان هــدف ـهــا إج ـ ــراء «م ــراج ـع ــات لخطة
ال ـس ـل ـطــات ف ــي ال ـج ــوان ــب االق ـت ـصــاديــة
للعام الجاري وما بعده» ،لكنها عمليًا
كانت تمثل مراقبة لتنفيذ «السياسات
الــرشـيــدة» والـشــروط التي تعهدت بها
ال ـح ـكــومــة األردن ـ ـيـ ــة م ــن أجـ ــل تقليص
«م ــواط ــن الـضـعــف ودع ــم ال ـن ـمــو» .لكن،
ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذا االلـ ـ ـت ـ ــزام األردن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،هــل
ت ـح ـقــق ت ـح ـســن م ـل ـحــوظ ع ـلــى الــوضــع
االق ـت ـصــادي ج ــراء ال ـشــراكــة مــع «البنك
الــدولــي» الـتــي ب ــدأت منذ أكـثــر مــن ربع
قرن ببرنامج «التصحيح االقتصادي»؟
بعثة «البنك الدولي» توقعت في تقرير
أخير أن «تظل آفــاق النمو االقتصادي
في اململكة خجولة على املدى املتوسط».
أما األرقام التي أوردها التقرير ،فتظهر
مقدار املديونية التي وصلت إلى حدود
 38م ـل ـيــار دوالر أم ـي ــرك ــي ،م ــع تــراجــع
طفيف للعجز املالي .مع ذلك ،بقي الدين
العام يمثل ما يقارب  %96من اإليرادات،
ك ـم ــا وردت ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ن ـف ـســه أرقـ ــام
متواضعة وخجولة للنمو االقتصادي
وارت ـفــاع فــي مـعــدالت التضخم القابلة
للزيادة ،كما تبني ارتفاع معدل البطالة
مقارنة مع السنوات املاضية.
لكن البعثة قالت إن األردن يواجه «بيئة
خارجية صعبة» في ظل ما يحدث في
ســوريــا والـ ـع ــراق ،وخــاصــة مــع تحمله

فــاتــورة اللجوء الـســوري (املـقــدر بأكثر
م ــن  660ألـ ــف الجـ ــئ م ـس ـج ـلــن) وســط
ت ــراج ــع دول ـ ــي ف ــي ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدات،
علمًا بــأن هــذا الـلـجــوء لــم يكن الوحيد
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر امل ــاضـ ـي ــة ،إذ
سبقته مــوجــات لـجــوء عــراقــي منذ عام
 2003بوتيرة متذبذبة .ومــع أن توافد
العراقيني لم يكن على صورة مخيمات
لجوء ،كما الحال مع السوريني ،فإنها
أح ــدث ــت ت ـغ ـي ـي ـرًا اق ـت ـص ــادي ــا ت ـم ـثــل في
ارتفاع األسعار ،وخاصة العقارات.
ومنذ تولي امللك عبدالله الثاني مقاليد
الحكم عام ّ ،1999
عي  12رئيس حكومة
لغاية اليوم بتشكيالت مختلفة ،لكنهم
جميعًا لــم يستطيعوا حــل اإلش ـكــاالت
االقتصادية ،بل ارتفعت املديونية خالل
هذه السنوات بنحو  28مليار دوالر.
أمـ ــا اآلن ،ف ـت ـنــوي ال ـح ـكــومــة تخفيض
اإلعفاءات الضريبية لألفراد والعائالت
ب ـم ـق ــدار ال ـن ـص ــف ،أي ت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدة
الـ ــدخـ ــل الـ ـخ ــاض ــع ل ـل ـض ــري ـب ــة ،وب ــذل ــك
يكون الحد األدنــى للخضوع للضريبة
ه ــو  500ديـ ـن ــار أردن ـ ـ ــي (ت ـق ــري ـب ــا 700
دوالر أم ـيــركــي) ،يقتطع مـنــه الـضـمــان

أكثر من %75
من إيرادات الموازنة
في المملكة هي
من الضرائب

االج ـت ـمــاعــي .وإذا أقـ ـ ّـر ق ــان ــون ضــريـبــة
ال ــدخ ــل ،فـسـيــذهــب خ ـمــس ه ــذا الــدخــل
كضمان اجتماعي وضريبة عدا ضريبة
املـ ـبـ ـيـ ـع ــات الـ ـت ــي ي ــدف ـع ـه ــا امل ــواطـ ـن ــون
مباشرة .كما تحدثت «رســالــة النيات»
عـ ـ ــن رفـ ـ ـ ــع س ـ ـقـ ــف ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــة ل ـ ــأف ـ ــراد
والـشــركــات والـبـنــوك ،مدعية اعتمادها
عـ ـل ــى نـ ـظ ــام ض ــريـ ـب ــي «أك ـ ـثـ ــر ت ـقــدم ـيــة
وعدالة».
م ــن ج ــان ـ ٍـب آخـ ـ ــر ،ذكـ ـ ــرت ال ـح ـك ــوم ــة أن ــه
ب ــالـ ـتـ ـش ــاور م ـ ــع «ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ــدولـ ـي ــة  »USAIDس ـت ـق ـ ّـوم
ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــارات لـ ـت ــوسـ ـي ــع ق ـ ــاع ـ ــدة ال ــدخ ــل
الخاضعة للضريبة ،وتـقــويــة االمتثال
الضريبي بهدف إصــاح قانون ضريبة
ال ــدخ ــل ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ت ـشــريــن الـثــانــي
املقبل .ومــن الجدير بالذكر أن أكثر من
 %75من إيرادات املوازنة في اململكة هي
من الضرائب ،ومــا تبقى تأتي من املنح
واملساعدات.
ك ــذل ــك ،اخ ـت ـت ـم ــت ال ــرس ــال ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
ل ــ«ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد» ،بــاس ـت ـعــداد األول ــى

ُس ّجل تراجع دولي في المساعدة في ّ
تحمل فاتورة اللجوء السوري داخل المملكة (أ ف ب)

التـ ـخ ــاذ أي إج ـ ـ ـ ــراءات إض ــاف ـي ــة «رب ـم ــا
تكون مناسبة لتحقيق برنامج اإلصالح
االقـتـصــادي» الــذي تبنته ،مضيفة أنها
ستستشير ال ـص ـنــدوق ف ــي ش ــأن تبني
هذه اإلجراءات.
ّ
يعقب النائب في البرملان األردنــي خالد
رم ـضــان عـلــى «رس ــال ــة ال ـن ـيــات» بالقول
إن امل ــوض ــوع مـتـعـلــق أس ــاس ــا بمجلس
الـنــواب ،متهمًا الحكومة بأنها تحركت
مــن خـلــف ظـهــر ال ـن ــواب .وي ــرى أيـضــا أن
ذل ــك يــوجــب «مـســؤولـيــة مـبــاشــرة يجب
أن يتحملها املجلس تـجــاه هــذا العبث
بــال ـس ـيــاســات واإلدارة وغ ـي ــاب اح ـتــرام
الدستور».
أما الناشطة الحقوقية واملحامية ،ليندا
كلش ،فقالت إن هذا القانون «سيضرب
ال ـب ـن ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وس ـي ـت ـس ـبــب فــي
ارت ـفــاع الـعـنــف املـجـتـمـعــي» ،مضيفة أن
«ال ــدول ــة أعـطــت وعـ ــودًا لـصـنــدوق النقد
ال ــدول ــي أك ـثــر مــن كــونـهــا ن ـي ــات ...مــع أن
ال ــرس ــال ــة غ ـيــر م ـلــزمــة ،فــإن ـهــا تـعـبــر عن
توجهات الحكومة الـتــي ال تختلف عن
سابقاتها في كيفية تعاملها مع األزمة
االقتصادية» .وفي بداية هذا العام ،إثر
صدور تقرير «ديوان املحاسبة» ،تقدمت
ك ـل ــش بـ ـب ــاغ إلـ ــى ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام لـفـتــح
تحقيق فــي مــا ج ــاء فــي الـتـقــريــر ،ذاك ــرة
أن تـلــك املـخــالـفــات «ه ــدر لـلـمــال ال ـعــام»،
كما بــدأت بحملة تحت مسمى «حركوا
نوابكم» مــن أجــل ضغط املواطنني على
نواب مناطقهم.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ذك ــر رئ ـي ــس «جـمـعـيــة
املحاسبني القانونيني» السابق ،محمد
البشير ،أن «رســالــة الحكومة لصندوق
الـ ـنـ ـق ــد لـ ـيـ ـس ــت رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،إذ يـ ـج ــب أن
تــأخــذ املقترحات املــوافـقــات التشريعية
والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،وه ـ ــذا لـ ــم يـ ـح ــدث ب ـع ــد».
وي ــرى الـبـشـيــر أن مــا ت ـحــاول الـحـكــومــة
فعله هــو «تغطية عجزها عــن معالجة
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ب ــادع ــاءات وآل ـيــات
ستؤدي في حال تبنيها إلى انكماش في
االقـتـصــاد ،وتــراجــع فــي م ــردود ضريبة
املـبـيـعــات يـفــوق مــا يمكن تحصيله من
الـضــرائــب الـجــديــدة على روات ــب الطبقة
ّ
الوسطى التي تئن من الضرائب وارتفاع
األس ـ ـعـ ــار» .أمـ ــا ع ــن «صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد»،
فقال إنه «يتعامل مع الــدول من منطلق
سياسي ال اقتصادي ،وهو اآلن يمارس
ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى ال ـج ــان ــب األردن ـ ـ ــي بعد
التوافقات مع النظام السوري وروسيا
في ما يتعلق بالهدنة وفتح الحدود».
ُ
ويتوقع في حالة إقــرار سلسلة ضرائب
ج ــدي ــدة أن تـ ـس ــود ال ـ ـشـ ــارع م ــوج ــة مــن
ال ــرف ــض ،لكنها رب ـمــا لــن ت ـكــون شبيهة
باالحتجاج على ق ــرارات حكومة سمير
ال ــرف ــاع ــي عـ ــام  2010ال ـت ــي س ـق ـطــت فــي
بداية الحراك عام  ،2011رغم تشابه عدد
من الظروف ،وذلك في ظل تحالف رأس
املال مع السلطة السياسية ،وخاصة لو
ّ
صدق مجلس النواب وترك الجمهور بال
حام.
ٍ

