بسم اهلل الرمحن الرحيم

االنتخابات النيابية في األردن
أسلوب لتمكين حكم الكفر في بالدنا
يستعد النظام يف األردن إلجراء اال نتخابات النيابية ملا يسمى جملس النواب السابع عشر واملقرر إجراؤها يف الثالث والعشرين من
شهر كانون الثاين لسنة  ،3102وقد استنفر النظام رجاالته وأجهزته وأدواته ليحشد أكرب حجم من املشاركة ألنه يعترب أن هذه
اال نتخابات مؤشر لشعبية إصالحاته املزعومة ،ليقنع الغرب الكافر أنه مبنأى عن رياح التغيري اليت هتب على منطقتنا وأنه ممسك
بزمام األمور ،كما أن النظام يف األردن قد اعتاد على إهلاء الناس عند كل منعطف بلعبة االنتخابات ليشغلهم عن واقعه الفاسد
ويبعدهم عن العمل احلقيقي للتغيري.
أيها المسلمون في األردن،
ويسوق نفسه على أنه نظام دميقراطي إمنا
إن اجملالس النيابية عملها األساسي التشريع ،والدميقراطية اليت يبشركم هبا النظام يف األردن ّ

تعين أن تكون احلاكمية لغ ري اهلل ،وتعلمون أن التشريع ال حيل أن يكون ألحد من العاملني بل هو هلل وحده ،يقول سبحانه وتعاىل:
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فكيف تقبلون أن تقعوا يف ما حرم اهلل سبحانه وتعاىل وأن تكونوا عوناً وجزءاً مما يناقض ويعارض ما أمر اهلل سبحانه وتعاىل به.
إن القضية ليست يف نوعية قانون االنتخاب الذي جترى على أساسه العملية االنتخابية وإمنا املشكلة يف عمل جملس النواب نفسه،
فهل غاب عنكم ما جنته عليكم جمالس النواب من قبل ،فمن أين خرجت اتفاقية وادي عربة اآلمثة؟ ومن أين خرجت قوانني
ومن منح الثقة لكافة احلكومات املتعاقبة اليت أغرقت البلد بالفساد
التخاصية وعقود االمتياز اليت هنبت هبا ثروات األمة؟ َ
والفاسدين؟ أليست كلها نتاج جمالس النواب املنتخبة؟
أيها المسلمون في األردن

إنكم قد جربتم على مدى عقود أكاذيب وأالعيب النظام يف األردن ،وقد أزكم فساده األنوف وأصبح حديث الصغري والكبري،
أفما آن لكم أن تقفوا من ه املوقف الذي يرضي ربكم وحيفظ لكم دينكم ،ويرسل رسالة واضحة للنظام بأنه إن كان سائرا يف سخط
اهلل لريضى عنه الغرب الكافرِ ،
فليسر وحده ،ألنكم لن تسخطوا اهلل برضى أحد من خلقه.
إننا يف حزب التحرير والية األردن ندعوكم ملا فيه عزكم وخالصكم وطاعة ربكم ،ندعوكم لنبذ أنظمة الكفر كلّها نبذ النواة
والعودة لشرع اهلل سبحانه بالعمل مع حزب التحرير إلقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة اليت هي وعد ربكم وبشرى نبيكم
الكرمي ،وكيد عدوكم ،وطريقكم لنيل عز الدنيا وثواب اآلخرة.
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