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بيان صحفي

إعالن انطالق حملة
َّللا ُحك ًما﴾
سنُ ِم َن ه ِ
﴿ َو َمن أَح َ
يدرك المتابع للوضع القائم في األردن ،حالة الفراغ التي يعاني منها البلد من الناحية السياسية واالقتصادية
واألمنية ،وانعدام حلول ناجعة للمشاكل المتراكمة التي أصابت البلد ،جراء تطبيق النظم الرأسمالية الظالمة على
الناس ،وسوء الرعاية الذي يمارسه النظام ،وحجم الفساد واإلفساد المخيف الذي يطفو كل يوم على السطح مؤذنا
بالخراب وعدم االستقرار؛ األمر الذي أوجد حالة من الخوف والقلق والترقب لدى عامة الناس ،خوفا على حياتهم
وأعراضهم وأموالهم ،فعبرت قوى مختلفة في المجتمع عن خوفها هذا بصرخات التحذير من الدمار القادم ،والتفكير
الجدي في عملية التغيير ،وتداول الناس أفكارا مختلفة للخروج من حالة الفراغ هذه لعلهم يتداركون ما ال يحمد عقباه
على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ،وإزاء هذا الواقع:
فإننا في حزب التحرير /والية األردن نكبر حالة الوعي هذه ،وتطلع قوى المجتمع لعملية تغيير تنقذهم مما هم
فيه ،ونود لفت نظر أهلنا في األردن  -وخاصة الذين يمارسون عملية التفكير في التغيير  -ألمر فيه خطر عظيم يقع
فيه بعض العاملين للتغيير ،أال وهو جعل الواقع بكل سوءاته مصدرا لتفكيرهم ،فيبحثوا في علبة الصندوق التي
صنعها االستعمار وفصلها بأفكاره ،وأنظمته ،وقيمه ،ومعالجاته ،عن حلول لهذه المشاكل ،وهذا وهللا مقتل التغيير
الحقيقي ،فاألصل أن يكون الواقع هو محل التفكير ،أما استنباط الحلول فيكون من أفكار اإلسالم وأحكامه وقيمه
ومعالجاته ،الذي كان مطبقا طوال ثالثة عشر قرنا.
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الرائِ َد َال يَك ِذ ُ
واستشعارا منا بعظم المسؤولية التي على عاتقنا من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إِنه ه
اس َج ِميعا ً َما َ
اس َج ِميعا ً َما َك َذبت ُ ُكمَ ،ولَو َ
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غ َ
غ َ
أ َهلَهَُ ،و ِ
ششتُ النه َ
للا لَو َك َذبتُ النه َ
َّللا ُحك ًما﴾؛ تبصرة للناس والقوى الفاعلة فيها طريق النجاة ،مذكرين بعظمة اإلسالم وسمو
سنُ ِمنَ ه ِ
﴿ َو َمن أَح َ
تشريعاته وأنظمته ،داعين لتبني حكم هللا المحكم المشتمل على كل خير ،الناهي عن كل شر ،محذرين من العدول إلى
ما سواه من اآلراء واألهواء واألفكار ،التي تروج لعملية تغيير شكليّة تجميلية ،تبقي البلد في حالة الفراغ وعدم
االستقرار ،وال تح ّل مشاكله المتفاقمة.
فيا أهل األردن الكرام والقوى الفاعلة فيه ،شاركونا حملتنا الداعية لتبني حكم هللا ،ونبذ ما سواه من حلول
ترقيعية تجميلية ال تنقذ بلدا أو تحل مشكلة ،ولنعمل سويا الستئناف الحياة اإلسالمية ،بإقامة الخالفة الراشدة التي
وعدنا بها رب العالمين ،وب ّ
شرنا فيها رسوله الصادق األمين ،ففيها وهللا الحلول الناجعة لمشاكل هذا البلد ووقف
سقوطه إلى الهاوية ،وهللا نسأل أن تفتح قلوب وعقول لما تقدّمه هذه الحملة من خير ،وأن يعجل بتمكين اإلسالم
والمسلمين في األرض لنضع اإلسالم وأحكامه موضع التطبيق والتنفيذ ،ونزيل أفكار الكفر وأنظمته وتشريعاته من
بالد المسلمين ،بل من العالم أجمع ،بإعادة الحكم بما أنزل هللا في الحياة والدولة والمجتمع .وما ذلك على هللا بعزيز.
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