
 بسم ا الرمحن الرحيم

 مشروع التنمية السياسية
 حماولة لوأد العمل السياسي يف األردن

 

، وقد سبق هذا اإلعالن )مشروع استراتيجية وخطة التنمية السياسية(م أعلن النظام يف األردن ما مساه ٥/٤/٢٠٠٤يف  
 حقيبة وزارية خاصة هلذا األمر ما زال يفتش هلا عن وأعقبه محلة ترويج واسعة على الصعيد اإلعالمي والسياسي، وابتدع النظام
 . عمل، ويبحث هلا عن مهمة، وهو ذا يعلن على املأل إفالس نظامه السياسي

واملسلمون يف األردن اعتادوا على مساع الشعارات اجلوفاء، واملشاريع املخفقة على ألسنة املتحدثني باسم النظام، من أمثلة  
ومع هذا فال بد من تنبه املسلمني يف األردن إىل واقع . سيء الذكر ووثيقته البائدة) األردن أوالً(ر، وشعار امليثاق الوطين املندث

 :هذا املشروع اجلديد، وما يريد النظام يف األردن من ورائه
 وقد إن النظام يف األردن قد دأب على اإلغراق يف احلديث عن الصالح واإلصالح، كلما أمعن يف الفساد واإلفساد، .١

ثبت للمسلمني يف األردن أن حديث النظام عن الشرف والنـزاهة والشفافية حديث الفاقد هلا، واملعتاش على نقائضها، 
فالنظام يف األردن يكثر احلديث عن اإلصالح لذر الرماد يف العيون، ولفت األنظار . فهو يصافح بيد ويضرب بكلتا يديه

 . األمة اإلسالميةعن ممارساته السياسية اخلائنة يف قضايا
إن النظام يف األردن قد تيقن من أنه قد أصبح يف واد واملسلمون يف واد آخر، وقد استبانت هلم خيانته وفساده  .٢

وأصبحوا يتطلعون لذلك اليوم الذي يسترحيون فيه منه، فظن انه مبشروعه للتنمية السياسية، سيجمع حوله ما تفرق عنه 
وهو يريد كذلك أن يصنع واقعاً . حزاب اليت يعمل على تشكيلها وفق مقاسهمن الناس من خالل املؤسسات واأل

سياسيا يضبط به احلركات اليت يتوقع أن تتولد يف األمة سعياً وراء التغيري، فينخرط الناس يف لعبة املواالة واملعارضة اليت 
 .تدور يف فلكه

ردن، والقضاء على أي نشاط سياسي يهدف لتغيري النظام إن مشروع التنمية السياسية حماولة لوأد العمل السياسي يف األ .٣
الذي أزكمت عفونته األنوف، فرييد النظام أن جيعل من لعبة التنمية السياسية سالحاً يضرب به كلَّ من ال يرضى أن 
يعمل حتت مظلة دستور كلوب والعرش الذي صنعه اإلجنليز، حبجة أن العمل السياسي مفتوح، فقد نشرت الصحف 

إن االنتماء للوطن والوالء للعرش مها صماما األمان اللذان من شأما احلفاظ على أمن : ( لسان رئيس الوزراء قولهعلى
إن باب احلوار مع األحزاب : وقال... الوطن ومكتسباته والسري يف عملية التنمية السياسية اليت تنتهجها احلكومة

 بغض النظر عن اخلالفات إال إذا تعلق األمر بالوالء للوطن والعرش والنقابات ومؤسسات اتمع املدين سيبقى مفتوحا
وقد تكرر هذا املعىن على لسان وزرائه يف كل أحاديثهم عن التنمية السياسية، على ) ١٢/٤الدستور ...)( اهلامشي
الء للدوحة اهلامشية االنتماء لألردن والو: أن املشاركة يف التنمية السياسية ضمن األطر والثوابت الوطنية وهي(أساس 

وهي مبعىن آخر أن يكون املشارك ملكيا أكثر من ) ١١/٤الرأي )(وحتت مظلة الدستور وامليثاق الوطين والقوانني
من يلقاه للحوار حول ) كما نشرت بعض الصحف األردنية(وقد وصل م السخف أن يسأل رئيس الوزراء !!. امللك

هل والؤك للملك؟ فهذا يدل على أن النظام يريد أن خيتلق الوالء لنفسه باحليلة : التنمية السياسية من الفعاليات بسؤال
 .والبلطجة، وكل ما يريده من هذه الضجة الكاذبة هو ضمان إعالن الفعاليات السياسية والشعبية الوالء للنظام



ائما عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان إن النظام يف األردن مل يأت جبديد يف مشروعه هذا، وإمنا هو تكرار ملا يتشدق به د .٤
، وهذه املفاهيم اليت يبشر ا النظام على أا تنمية وإصالح سياسي ما هي إال فساد يضم إىل فساده، ...وحقوق املرأة

فدميقراطية التشريع من دون اهللا، واحلريات العامة اليت تعين االنفالت من االلتزام باإلسالم، واحلملة الشرسة إلفساد 
ملرأة وإبعادها عن دينها، كل هذا يسري به النظام يف خطوات متشابكة ليحول بني املسلمني يف األردن وبني العودة ا

د شعار ع الذين يشنون حربا صليبية على اإلسالم واملسلمني، الذي ينلإلسالم نظام حياة، ولريضي أسياده األمريكا
مر غري موجه ألنظمة احلكم بالدرجة األوىل ألا صنيعة دول الكفر، اإلصالح السياسي يف املنطقة أحد أدواا، وهو أ

 . بل هو موجه لوأد كل حترك حمتمل من املسلمني لإلنعتاق من التبعية للغرب الكافر
 أيها املسلمون يف األردن 

 - حزب التحريرإن إننا ندعوكم إىل اختاذ موقف حاسم من مكائد النظام يف األردن، ومشاريعه املخفقة، وتالعبه بكم، و
 يدعوكم أفرادا وأحزاباً، مجعيات ونقابات، عشائر ومجاعات الختاذ موقف واحد من هذا املشروع ترضون به والية األردن

 :ربكم، وتؤدون به األمانة اليت يف أعناقكم، ندعوكم إىل
ريه، يكون منطلقكم رفض احلوار مع احلكومة على أساس الثوابت اليت وضعتها، وفرض أساس واحد ال تقبلون غ .١

 فيه هو الوالء هللا وحده ال لعرش وال لدستور، وهذا أمر يفرضه عليكم إميانكم بربكم وبدينكم، يقول رب
 فالوالء هللا وحده، وكل والء تابع للوالء هللا، فال والء حلاكم ال ِإنما وِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنوا:العزة

 . خالصا هللايكون والؤه
٢. أن يشمل احلواراألساس الذي يقوم عليه النظام الذي يتكئ عليه، وليكن جوابكم لرئيس الوزراء أنكم  والدستور 

ال تقبلون إال أن تكون العقيدة اإلسالمية هي أساس الدولة، حبيث ال يتأتى وجود شيء يف كياا أو حماسبتها، أو 
وأن تكون العقيدة اإلسالمية هي أساس الدستور والقوانني . اإلسالمية أساساً لهكل ما يتعلق ا، إال جبعل العقيدة 

ومن أَحسن ِمن  حبيث ال يسمح بوجود شيء مما له عالقة بأي منهما إال إذا كان منبثقاً عن العقيدة اإلسالمية 
 .اللَِّه حكْمـاً ِلقَوٍم يوِقنونَ

وق احملاسبة، ال يسأل وال يراجع، يقول ويفعل ما يشاء، ال جيرؤ أحد أن ال يكون هناك شخص ملك أو غريه ف .٣
 .على حماسبته، مترر اخليانات حبجة أا رغبته وإرادته، كأا دين يتـبع، وشريعةٌ منـزلة

 أيها املسلمون يف األردن 
 املذل عن الطُغمة احلاكمة رخ إميانكم، لترفعوا عن أنفسكم إمث السكوتـتصـيس والية األردن –حزب التحريرإن  

الة اليت أوصلكم إليها هذا النظام هو بالعمل مع ـذري للحـل اجلـر منكم أن يدرك أن احلـيف األردن، فقد آن لكل ذي بص
 يستظل بلدكم فيها مع غريه من بالد املسلمني براية العـقاب، تقاتلون فيها دولـة اخلـالفة الراشدة،إلقامة  حزب التحرير

 .اء إمام املسلمني، وتتقون به، خليفٍة ال يفزع للبيت األبيض، وإمنا يويل وجهه شطر البيت العتيقمن ور

 ولَمعاِس ال يالن أَكْثَر لَِكنِرِه وعلى أَم غَاِلب نَواللَّه 
 

 حزب التحرير                  م٢/٥/٢٠٠٤ 
 ة األردنـوالي               هـ١٤٢٥ ربيع أول ١٢ 
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