
 بيان صحفي

 حكومة النظام في األردن تصّر ذليلة  

 على تنفيذ البرنامج االستعماري الخبيث لصندوق النقد الدولي!

الخالص الفعلي من الواقع المرير الذي  إلىفي الوقت الذي يتطلع فيه أهل األردن 

يعيشونه، بغياب شرع هللا عن الحكم وعن واقع حياتهم وتنظيمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

العيش، جراء السياسات العبثية العقيمة المتراكمة وعيشهم حالة غير مسبوقة من القهر وضنك 

مند نشأة الكيان األردني ونظامه بيد رأس الكفر بريطانيا آنذاك، وجراء القوانين الظالمة الجائرة 

والعاجزة التي صيغت بعقول سياسية رأسمالية نفعية منسلخة عن األمة وأحكام دينها وثقافتها 

 نظامه الوحشي المدمر الذي أشقى شعوب األرض،مضبوعة بالفكر الرأسمالي العفن وب

تلك السياسات والقوانين التي هدرت كرامة الناس وزادت من معدالت الفقر والبطالة 

والجريمة وأدت إلى رفع األسعار وفرض الضرائب بقوانين الجباية والقهر، تلك السياسات 

هدر الثروات وتضييعها، تلك والقوانين التي فتحت األبواب مشرعة للصوص لنهب المال العام و

السياسات والقوانين التي أدت إلى إغراق البالد بالديون ذات األرقام الفلكية وأغرقت البالد 

بكل مفاصل الدولة والحكم، ومكَّن الفاسدين ومنظومتهم من التسلط على  استحكمبالفساد الذي 

 ، والتحكم بمصيرهم وقوتهم ووقودهم...األردنأهل 

الذي تعم فيه االحتجاجات الرافضة لهذا الواقع المرير المخزي، تصر  في هذا الوقت

حكومة النظام ذليلة غير مكترثة بجموع الرافضين لمشروعها، على االستمرار في تنفيذ 

السياسي الذي أوكل تنفيذه  :البرنامج االستعماري المدمر الخبيث الذي وضعته أمريكا بشقيه

ن المتنفذين، واالقتصادي الذي يقوم بفرضه الصندوق الدولي؛ ألزالمها ورجاالتها من السياسيي

التام إلمالءات  الخضوعإلى  األردناألداة االستعمارية االقتصادية ألمريكا، للوصول بأهل 

 ولالستسالمأمريكا وبرامجها السياسية وأجندتها الفكرية واألمنية على الصعيد المحلي الداخلي، 

والسكوت عن محاربتها لإلسالم  اإلقليميكيان يهود على الصعيد لمشاريعها الحاقدة الداعمة ل

 على الصعيد الدولي...

وقد أكد هذا اإلصرار تصريح رئيس حكومة النظام هاني الملقي الذي قال فيه: "إنه مرتبط 

التراجع عن قانون ضريبة الدخل"، متجاهال حالة  باستطاعتهمع صندوق النقد الدولي وليس 

أنهم مستهدفون في دينهم ومقدساتهم وسالمة  األردنالمسلمون في  نتيجتها الوعي التي تيقن

عيشهم من قبل أمريكا التي تستخدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفرض إرادتها وهيمنتها 

 على الدول والشعوب.

 أيها الناس:

زمات نظام فاسد ليس من شأنه إال أن يولد األهو إن النظام االقتصادي الرأسمالي 

والمشاكل االقتصادية والمالية ومن طبيعته إشقاء الشعوب ومص دمائهم، ومن طبيعته زيادة 

الفقراء فقراً وتوسيع شريحة الفقراء، وقهر الناس واستغاللهم لصالح الطبقة الحاكمة وأصحاب 

م رؤوس األموال، فال خالص لنا في األردن من هذا الواقع المرير بالحلول المنبثقة عن النظا

الرأسمالي المطبق علينا، بل إن حلوله ومعالجاته ستُسرع في إغراقنا بالكامل في مستنقع 



الضياع والفوضى والتبعية وَستُمكن القوى االستعمارية التي تتزعمها أمريكا من إحكام سيطرتها 

 على البالد والعباد.

 أيها األهل في األردن:

لمؤلم المذل، يكمن في اإلسالم ونظامه إن الحل الجذري الذي يخلصكم من هذا الواقع ا

وأحكامه التي نظمت كل مناحي الحياة خير تنظيم، وعالجت المشاكل االقتصادية خير عالج، 

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَان ا لُِّكّلِ َشْيٍء َوُهد ى َوَرْحَمة  َوبُْشَرٰى ِلْلُمْسِلِمينَ ﴿قال هللا تعالى:  وإننا ، ﴾َونَزَّ

بتطبيق  اإلسالميةلتحرير ننادي ونعمل منذ عقود مع األمة وبها الستئناف الحياة في حزب ا

أحكام اإلسالم ونظامه الذي فيه خالصنا وخالص البشرية جمعاء من هذا الضنك والشقاء 

 المتعاظم يوما بعد يوم.

 ىونحن في حزب التحرير على أتم االستعداد للقيام بالواجب الشرعي الذي لْم ولَْن نتوان

هذا للسياسيين واالقتصاديين والمفكرين والمهتمين  اإلسالمعنه لحظة بإذن هللا، لبيان نظام 

االقتصادية والسياسية الناجعة  ومعالجاتهبالشأن العام وأصحاب الرأي والتأثير، وشرح حلوله 

من  المثمرة، والتي ندعوهم لتبنيها والدعوة لها، إن كانوا حقا يريدون التخلص وتخليص األمة

ً وإننا في حزب التحريرعلى يقين ال يخالطه شك  هذا الواقع المرير والمؤلم المدمر، خصوصا

ً بأنه ال خالص إال باإلسالم كنظام حكم ونظام حياة، وأنَّ ترحيل المشاكل واألزمات  إطالقا

 تسعما ياالقتصادية والسياسية لن يفيد، وأن الحلول الترقيعية المؤقتة سرعان ما تزول وسرعان 

، فتعود األمور أكثر سوءاً في ظل التمسك بالنظام الرأسمالي كنظام الراتقالخرق على 

 والتبعية... والخضوعللبالد وتحت وطأة الفساد  اقتصادي

ِكن كَ  اْلقَُرىٰ  ولَْو أَنَّ أَْهلَ ﴿ َن السََّماِء َواأْلَْرِض َولَٰ ذَّبُوا آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت ّمِ

 ﴾فَأََخْذنَاُهم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

 

 لحزب التحرير اإلعالميالمكتب 

 في والية األردن

 


