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بیان صحفي 

تعدیالت حكومة الرزاز محاولة لتبریر فشل النظام 
إن ھـذه الـتعدیـالت الـمتكررة لـلحكومـات أو تـغییرھـا، مـا ھـي إال مـحاولـة یـائـسة جـدیـدة مـن الـنظام لـتبریـر فشـلھ 
المسـتمر فـي رعـایـة شـؤون الـناس، وظـھور األزمـات الـمتالحـقة الـتي تظھـر مـالمـحھا جـلیة فـي تـخبط الـقرارات 
عـلى المسـتوى السـیاسـي واالقـتصادي واألمـني الـذي انـعكس بـدوره ألزمـات ال تـكاد تنتھـي، فـكلما أزكـمت األنـوف 
رائـحة أزمـة أو فـساد أو تـبعیة سـیاسـیة مـفضوحـة، لـجأ لـلعبة تـغییر الـكراسـي والـمناصـب، رغـم أن أغـلب الـذیـن 
یـؤتـى بـھم، ھـم مـن وسـط الـوالء والـتبعیة لـلنظام، سـواء أكـانـوا فـي الـمناصـب ذاتـھا، أم كـانـوا فـي مـناصـب أخـرى ثـم 
ُعـزلـوا عـنھا ألزمـات سـابـقة، یـعاد تـدویـرھـم مـن مـوقـع آلخـر، وال ضـیر طـالـما أن ھـذه الـحكومـات ال تـملك مـن 
أمـرھـا شـیئاً سـوى الـطاعـة بـتزیـین وتجـمیل سـیاسـة فـساد وتـبعیة الـنظام وتـلقي ثـورات غـضب الـناس نـیابـة عـنھ، كـل 
ذلـك مـن خـالل تـمسكھم بـالـنظام الـرأسـمالـي الـعفن وأسـسھ وأحـكامـھ، وتـطبیقھم الـنمط الـغربـي الـفاسـد الـمضبوعـین 
بـحضارتـھ وأفـكاره، فـي وسـط سـیاسـي ھـرم أدركـھ الـوھـن والعجـز ومـلَّھ أھـل األردن، كـما أن مسـرحـیة تـغییر 
الـكراسـي والـمناصـب لـمحاولـة خـداع الـناس وإعـادتـھم إلـى سـابـق عھـدھـم مسـتخدمـاً األدوات واألسـالـیب نـفسھا، بـل 
األشـخاص أنـفسھم أحـیانـا، قـد أثـبتت األحـداث فشـلھا، فـالـغباء فـعل الشـيء نـفسھ مـرتـین بـاألسـلوب نـفسھ 

وبالخطوات ذاتھا مع انتظار نتائج مختلفة! 

إن ھـروب الـنظام مـن حـقیقة األزمـة الـتي یـعیشھا وھـي تـطبیق الـدولـة لـلنظام الـرأسـمالـي واتـباعـھ لـإلمـالءات 
الـخارجـیة فـي الـحكم والسـیاسـة، واسـتجابـتھ الـمطلقة لـوصـفات صـندوق الـنقد الـدولـي، وتـعلیق الفشـل والعجـز عـلى 
شـماعـات الـحكومـات وأشـخاصـھا، ھـو مـحاولـة لـتغییب الـحقائـق والـكذب عـلى الـناس؛ ألن الـمشكلة ھـي فـي أصـل 
الـنظام الـرأسـمالـي الـذي ُیـطبَّق عـلى أھـل األردن، ومـھما حـاولـت الـحكومـات الـكذب وتـغییر الـحقائـق وتـضلیل 
الـناس بـالـتغییر والـتعدیـل فـلن یـنصلح حـالـھا؛ فـالـمشكلة لیسـت فـي تـغییر الـوزراء، وال فـي تـغییر أسـماء الـحكومـات، 
فـكم مـن مـرة غـیَّرت الـحكومـة جـلدھـا لتظھـر عـلى غـیر حـقیقتھا كـما تـفعل األفـعى الـتي تـغّیر جـلدھـا ولـكنھا تـبقى 
أفـعى، ألن الـتغییر كـان فـي األشـكال واألشـخاص ولـم یـكن تـغییراً ألصـل الـنظام الـذي فشـل فـي عـالج الـمشاكـل، 
فـأوصـل الـبالد إلـى حـافـة االنھـیار؛ مـن مـدیـونـیة خـیالـیة، وفـساد متجـذر فـي كـل الـمفاصـل، ومـشاریـع وھـمیة أفـقرت 

البالد والعباد... 

 ُ یـا أھـل األردن الـكرام، ھـذا ھـو حـال مـن لـم یـحكم بـما أنـزل هللا، قـال تـعالـى: ﴿َوَمـن لَّـْم َیـْحُكم ِبـَما أَنـَزلَ هللاَّ
الِـُموَن﴾. وإن الحـل ھـو إقـامـة حـكم هللا سـبحانـھ وتـعالـى؛ بـإقـامـة دولـة الـخالفـة الـراشـدة الـثانـیة عـلى  ِئَك ُھـُم الـظَّ َفـأُوَلٰ
مـنھاج الـنبوة الـتي تـقوم بـرعـایـة شـؤون الـناس بـأحـكام اإلسـالم، فـتطبق فـیھم شـرع ربـھم، وتسّخـر خـیرات الـبالد 

لصالحھم، فترفع الفقر عنھم، وتعید لھم عزتھم وكرامتھم. ﴿َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ِهللا ُحْكماً لَِقْوٍم ُیْوقُِنوَن﴾ 

المكتب اإلعالمي لحزب التحریر 
في والیة األردن
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