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النظام في األردن مستمر في استغالل وباء كورونا
الخبر:
بٌان صحفً :إعادة تشغٌل االقتصاد المتهالك فً ظل التروٌع من كورونا ،ابتزاز مفضوح للناس لفرض
أجندات النظام السٌاسٌة فً األردن .صفحة المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر -والٌة األردن
التعليق:
تعود حزب التحرٌر على كشف المؤامرات التً تحاك ضد األمة ،سواء أكانت من الدول االستعمارٌة الكبرى
أم من أنظمة الحكم المتسلطة على رقاب الناس فً بالد المسلمٌن ،وحزب التحرٌر ممثالً بقٌادته وأجهزته
ووالٌاته ،ومن هنا جاء هذا البٌان الصحفً من المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر /والٌة األردن.
استعرض البٌان بعضا ً من تصرٌحات المسؤولٌن فً النظام األردنً ،مثل رئٌس الوزراء ،ووزٌر المالٌة،
ومحافظ البنك المركزي ،والتً ٌهٌئون فٌها الناس لمزٌد من شد األحزمة على البطون ،وٌبشرونهم بمزٌد من
الفقر والبطالة خالل المرحلة المقبلة ،وٌجعلون من وباء كورونا سبباً لكل ذلك ،وكأن من ٌسمع تلك التصرٌحات
ٌظن أن االقتصاد األردنً قبل وباء كورونا كان فً أحسن حال.
إن حزب التحرٌر  -الرائد الذي ال ٌكذب أهله ٌ -كشف للناس حقٌقة هذا النظام ،واستمراره فً التبعٌة للدول
الكبرى ،ومنظماتها الدولٌة ،وصندوقها وبنكها الدولٌٌن ،إضافة إلى اتخاذه المبدأ الرأسمالً أساسا ً لنظرته
ومعالجاته ،وكل ذلك ٌجعل حال الناس ٌسٌر من سٌئ إلى أسوأ.
وٌبٌن البٌان استغالل وباء كورونا وما صاحبه من شح فً موارد الدولة القائمة على الضرائب والرسوم
والقرو ض والمساعدات األجنبٌة ،استغالله لتمرٌر أجندات سٌاسٌة ،سواء أكانت المتعلقة بالمعالجات االقتصادٌة
ومنها االقتراض والبطالة والمدٌونٌة والتضٌٌق المجحف على أهل األردن ،وتلك المتعلقة بالنقد وارتباط الدٌنار
بالعملة األمرٌكٌة المهددة باالنهٌار الفظٌع جراء الركو د الجامح الذي تعانً منه أمرٌكا ودول العالم الرأسمالً ،أو
تلك المتعلقة بأجندات الحكم والسٌاسة ،من تنفٌذ النظام لمستحقات التبعٌة من انتخابات وتمثٌل نٌابً حقٌقً
وصالحٌات رئٌس منتخب ،أو تنفٌذ بنود صفقة ترامب لتصفٌة قضٌة فلسطٌن ،بحٌث ٌكون حجم خطة اإلنقاذ
المحلٌة بالمساعدات والقروض مرتبطا ً بمدى تنفٌذ النظام لهذه األجندات التً ٌجب التصدي والتنبه لها من كافة
قطاعات المجتمع واألهل فً األردن ألنها ستمس قضٌتهم المصٌرٌة وحٌاتهم فً السنوات القادمة ،وألن النظام
ٌعتبرهم الورقة الضعٌفة فً تنفٌذ ما سٌقدم علٌه إلنقاذ نفسه.
وبعد أن بٌن المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة األردن األحكام الشرعٌة الصحٌحة المتعلقة بالنظام
االقتصادي فً اإلسالم ،وأنها وحدها الكفٌلة بإقامة اقتصاد حقٌقً قوي ،بٌن بعدها أن هذا ال ٌكون إال بأن ٌتخذ
المسلمون اإلسالم عقٌدة ومنهجا ً وحكماً ،وأن ٌحذروا أجندات المستعمر الكافر واألنظمة التابعة له فً بالدنا ،وأن
ٌعملوا إلعادة الحكم باإلسالم فً دولة الخالفة على منهاج النبوة.
لقد جاء هذا البٌان الصحفً فً الوقت المناسب ،فً وقت أحوج ما ٌكون فٌه الناس لمعرفة قائدهم الحقٌقً،
الذي ٌصدقهم وال ٌخادعهم ،ونشٌر هنا إلى أن هذا البٌان شهد تفاعالً كبٌراً من الناس فً األردن ،وما زال،
والحمد هلل رب العالمٌن.
كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد – والية األردن
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