
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مشكلة األردن هي النظام القائم

 !والحلول المطروحة تفاقم المشكلة وال تحلها
 

ساد مشكلة األردن تكمن يف فساد النظام كنظام باإلضافة إىل فساد القائمني عليه، ابتداء من رأس النظام والعائلة احلاكمة، إىل مساسرة الف
وذلك ألن هذا النظام صنعه الغرب الكافر بعد تقسيم بالد املسلمني حبسب اتفاقية سايكس الفاسدين،  ارصغ من رؤساء وزارات ووزراء وبقية

، وسنة رسوله  بيكو، ونّصب هذه العائلة عليه لتحكمه بأفكار الغرب الكافر ومفاهيمه، وحتارب كل من يدعو لتحكيم كتاب اهلل -
وايزمن إىل خيانة األبناء  باتفاقية وادي عربة، -كما، ابتداء من خيانة األجداد باتفاقية فيصلالغرُب الكافر هذا النظام بيهود ربطا حم وربط  

حرص الغرب الكافر على أن تبقى األردن لتحقيق ذلك و ، ليصبح هذا النظام حارسا أمينا ألطول خط حدود لكيان يهود، وعّرابا له يف املنطقة
ادا كليا على القروض الربوية واملساعدات اليت تربر بقاءها حتت سلطان الغرب الكافر عرب االنتداب دولة ال قيام هلا بنفسها، وإمنا تعتمد اعتم

حبجة أن  املباشر سابقا، وعرب إدارة السفري ووصاية صندوق النقد حاليا، فعمل على احليلولة دون انتفاع أهل األردن بالثروات الكامنة يف أرضهم،
، مث عندما تنكشف هذه الثروات وتصبح رأي العني يقوم النظام ببيعها لشركات غربية أو شركات ومهية، بأمثان األردن بلد فقري خال من الثروات

هي زهيدة حبجة اخلصخصة، ليحرم أهل األردن منها، وليضمن بقاء البلد رهينة للغرب الكافر، تنفيذا لسياسة اإلفقار والتجويع للرتكيع، هذه 
 .خالصة املشكلة

لتكون خري األمم، وأهل  حـزب التحرير والية األردن ومن منطلق حرصنا على هذه األمة العظيمة، اليت اختارها اهلل  لذلك فإننا يف
من هذا املنطلق  ،رواه أمحد والرتمذي( إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم: )بقوله األردن جزء من هذه األمة العظيمة بل هم جزء خّصه النيب 

ردن أن يقعوا فريسة حللول جزئية تعا ج بع  ثاار املشكلة، وتعيد مجميل النظام بعد انكشا  عواره، فالتخل  من فاسدين فإننا نربأ بأهل األ
بقاء النظام، يعيد إنتاج فاسدين جدد، سواء  صغار أو كبار ال حيل املشكلة، وإن كان التخل  منهم مطلوبا وواجبا، ولكن االقتصار عليه مع

ها أن اختارهم هو أو مت اختيارهم بتنفيذ فكرة احلكومة املنتخبة أو احلكومة الربملانية، ألن احلكومة أداة لتنفيذ سياسة نظام قبلت على نفس
حل الغرب الكافر، لذلك فإّن اختزال مشكلة تصبح جزءا منه، وهذا النظام قائم على غري أساس اإلسالم، بل هو قائم على أساس حتقيق مصا

، يتبدل لوهنا وحقيقتها ال تتغري، ج املشكلة فيصنع النظام كاحلرباءاألردن بإجراء انتخابات برملانية، وتعديالت يف قانون االنتخاب، سيعيد إنتا 
ر هناية الطريق، وكل عاقل يدرك أن النظام وما دام القطار موضوع على سكة معدة سلفا، فلن يكون دور من يقف خلف الدفة إال حتمل وز 

 فما هو الحل الصحيح؟، !استطاع مترير اتفاقية وادي عربة اخليانية عرب جملس نواب منتخب
، وهو احلل الوحيد ملشكلة األردن، هو تغيري النظام القائم تغيريا جذريا، يأيت عليه من أصوله، وإقامة نظام إن احلّل الذي فرضه اهلل 

س اإلسالم وحده، نظام اخلالفة، وال يكون ذلك إال بعودة أرض األردن إىل أصلها قبل مقدم االستعمار جزءا من دولة اخلالفة، وهذا على أسا
ة ما يعمل حـزب التحـرير عليه، تغيري األنظمة الوضعية يف األردن وغري األردن وإقامة دولة واحدة للمسلمني على أساس اإلسالم، ليست دول

دولة مدنية دميقراطية بل دولة خالفة على منهاج النبوة، فاملطلوب من كل املخلصني أن يبادروا للعمل اجلاّد مع حـزب التحـرير للتخل   دينية وال
 .من هذه األنظمة وإقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة، فهي وعد ربنا وبشرى نبينا 

ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا َوَما عَ ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا القال تعاىل ﴿  َل َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ ُسوِل رَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا َفِإنََّما َعَلْيِه َما ُحمِّ َلى الرَّ
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