
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
   يف األردنرئيس الوزراء

   الصامتةيشكو من األغلبية
  

 نشرت الرأي حماورة مطولة مع رئيس الوزراء فيصل الفايز، ويف إجابته عن سؤال حـول       م١٥/٦/٢٠٠٤يف    
ونقـول  . ..."تة٪ من املواطنني يشكلون أغلبية صام٩٠إن هناك نسبة تصل إىل : "التنمية السياسية قال الرئيس شاكياً   

إن هذه األغلبية الصامتة غري راضية عن النظام يف هذا البلد، ال عن سياسـاته               : للرئيس حقيقة يعرفها ولكنه يتجاهلها    
من قـوانني وأنظمـة   عليها   مرجلٌ يغلي بسبب ما جرب-وإن كنت تراها صامتة- وهي وال عن حكوماته املتعاقبة،  

ورئيس الوزراء يعلم أن هذه األغلبية إن تكلمت مبـا يف نفـسها             . لكبت واألذى وضعية، ذاقت منها الذل واهلوان وا     
، ألم أصبحوا من غري     ااألمل يف كل املسئولني عنه    و الثقة   ت قد فقد  األمةكان جزاؤها التنكيل وعدم االستجابة، إن       

 فقـط،    اإلسالم دينـها   جنسها، ومل يصلوا إىل مستوى وعيها، الذي أدركت به أن العالج الوحيد ملشكالا هو يف              
 يف الدميقراطية، أو مشروع اإلصالح األمريكي، كما أنه ليس يف السري مع النظام الدويل القائم، فقـد جربـوا                    وليس

  حىت أصبحوا كما حذرهم الرسـول        ،وجربت عليهم هذه الوصفات فلم تزدهم إال وهناً على وهن وذالً إىل ذل            
  .» ...مم كما تداعى األكلة إىل قصعتها األ تداعى عليكمأنيوشك « :بقوله

ضعفاً وذالً، فأنت تقـول      وأنتم أيها الرئيس تعرضون عليهم، وتطلبون منهم ما يزيدهم        ! وكيف ال يصمتون    
فهـل  .  "فالنقابات ال هم هلا سوى القضايا القومية، فيما هي غري معنية مبا جيري داخل الـوطن               " : يف نفس احملاورة  

أن األردن كان    أليست العراق وفلسطني وأفغانستان والشيشان بعض بالد املسلمني؟ أال تعلم         ! ؟األردن وحده بلدهم  
، اليت كانت حتكمها دولة واحدة مألت مسع الدنيا وبصرها حبضارا وقوا، يف حـني            جزءاً ال يتجزأ من دار اإلسالم     

الـيت مـا إن     دولة اإلسالمية املترامية األطـراف،      تنكر على النقابات اهتمامهم بالبالد العربية اليت كانت جزءاً من ال          
هدمت حىت آلت أحوالنا إىل ما آلت إليه من خنوع واستضعاف، حىت صرت  أنت كرئيس وزراء تـداهن يهـود،                     
وتطالب باحملافظة على العالقة معهم رغم أم يغتصبون أرض املسلمني، وصرت متالئ األمريكان وهم حيتلون أجـزاء                 

 حىت ينحصر   ، اليت تقف يف وجه أطماع الدول الكربى       فهل األردن اآلن فيه مقومات الدولة     ! سلمنيأخرى من بالد امل   
وهو أننا نأخذ من     دعوين أكشف لكم ما ال أعتربه سراً      :" وها أنت تقول     !؟ه دون غريه من بالد املسلمني     ب الناس   هم ،

ويتـساءل  ..."  مليـون  ٧٠٠ا يف السنة املاضية      مليون دوالر مساعدات ثابتة سنوياً، وأخذن      ٤٥٠الواليات املتحدة     
ولقد أجابوا على ذلـك، ولكـن بـصمت         !  مليون؟ ٧٠٠ملاذا زادوها لتصل    : الصامتون بينهم وبني أنفسهم، طبعاً    

  ".زادت املساعدات لتقفوا معها يف العراق ولو بإسكات شعوبكم:"
مينع من املشاركة فيها طـالب      تنمية مربجمة،   وكيف تنطق األغلبية الصامتة وأنت ختربها أن التنمية السياسية            

وحنـن ضـد أن يكـون       " :اجلامعات يف جامعام، وطالب املدارس يف مدارسهم، واملعلمون يف مدارسهم، فتقول            
 تنبـع   السـياسيفمن ممارسة العمل    ". وقبل كل شيء غرس مفاهيم الوالء واالنتماء      ...لألحزاب مراكز يف اجلامعات   

 بشكل طبيعي، إال إذا أردت أن جترب الناس على الوالء واالنتماء لـشعارات ال معـىن هلـا،                   تماءمفاهيم الوالء واالن  
ويصعب عليك أن تقنع الناس ا، فالوالء واالنتماء عند األغلبية الصامتة هللا ولإلسالم، ولـيس لتـراب وأشـخاص                   

ذلك يـوم   وا ليوم ينتظر اجلميع     وشعارات، ألم ال يريدون أن يعيشوا ليأكلوا ويشربوا فقط، بل يريدون أن يعمل            
يوم ال ينفع مـال وال       هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم    :  يقول اهللا فيه   وذلك يوم مشهود  جمموع له الناس    

  . وال ينفع وزير أو رئيس أو ملكبنون



وتقول الناطق باسم احلكومة يف نفس الصحيفة ويف نفس اليوم عن رفض احلكومة إلنشاء نقابـة للمعلمـني          
، ..."بأنه نابع من خشية احلكومة أن تتحول املدارس إىل أماكن للتنظيم احلزيب وطريقة للتحالف احلزيب الـسياسي                :"

فإن كانت احلكومة ال تريد للنقابات وال للجامعات واملدارس أن يكون فيها عمل حزيب، فأي معىن للتنمية السياسية                  
  !الفقري؟ وهؤالء هم جلُّ اتمع وعموده اليت تنادي ا،

وكيف تنطق األغلبية الصامتة والنظام يستعمل كل قوته إلخراس األلسن، وإسكات الناس حىت ال يسمع إال                  
النظـام  اليت انتهكت حرمتـها بكـالب       عمان  ساجد  م، وها هي شوارع مدينة معان وبيوا، و       املنتفعني منه صوت  
فالنظام . ظام مبن تسول له نفسه أن يرفع رأسه يف وجهه         صنع الن  شاهدة على     اليت نزلت على رؤوس املصلني،     واهلراوات

  !يف األردن هو الذي صنع هذا الصمت، وهو وحده املنتفع به، مث بعد ذلك يشكو رئيس الوزراء من هذا الصمت
إن املسلم سياسي بالعقيدة اليت حيملها، الن العقيدة اإلسالمية عقيدة سياسية بقدر كوا روحية، فاألفكـار                  

بثق عنها أفكار سياسية، تنظم عالقات اإلنسان كلها، فريعى ا نفسه وأسرته وجمتمعه، وحيملـها إىل العـامل                  اليت تن 
، وليست كالسياسة اليت تعرضوا بعيدة عن اإلسالم، بل بعيدة حـىت            فالسياسة جزء ال يتجزأ من حياة املسلم      . أمجع

 بالعلَم والتراب وامللك يف هذه البقعة الصغرية من العـامل،   عن فطرة اإلنسان، فكيف تطلبون من املسلم أن ال يهتم إال          
 فجعـل اهللا    كنتم خري أمة أخرجت للناس     :بينما يطلب اهللا سبحانه منه رعاية شئون الناس مجيعا فيقول سبحانه          

 العبـاد إىل    إن اهللا ابتعثنا لنخرج العباد من عبـادة       " :أمة اإلسالم مسئولة عن الناس مجيعا، حىت قال قائل املسلمني           
، ولوال ذلك ما     "عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم               

 يطوف النـاس  تعدى اإلسالم مكة واملدينة، ليصل إىل شىت بقاع األرض، فهل تريدون منا أن نعود إىل زمن اجلاهلية                  
  !بأصنام تعبد من دون اهللا؟

  :لمون الصامتون يف األردنأيها املس  
اراته وتطلعاته، يريد منكم أن توافقوا علـى        عإن رئيس الوزراء يريد منكم أن خترجوا من صمتكم ملباركة ش            

يريد مـنكم أن تنحنـوا      . عالقة النظام مع يهود وعلى التطبيع معهم وعلى فتح احلدود وإلغاء اجلمارك بينكم وبينهم             
تنتظـروا دوركـم علـى املـذبح      ل ا، وبعده عينتها أمريكا ومة العراقية اجلديدة، اليت     إجالالً ألمريكا، وتباركوا احلك   

  .األمريكي ليحل بكم ما حل بإخوانكم األفغان والعراقيني على أيدي الصليبيني احلاقدين على اإلسالم واملسلمني
  :أيها املسلمون الصامتون  
يد تنميتك السياسية املربجمة وال دميقراطيتـك       ال نر : خرجوا عن صمتكم وقولوا للنظام بصوت عاٍل جملجل       ا  

املخالفة لديننا، إننا نريد التغيري اجلذري هلذا الواقع املزري، نريد دولة اخلالفة الراشدة لتحكمنا باإلسـالم، وتقـود                  
لكفـار  املسلمني مجيعاً حتت راية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا يف ساحات اجلهاد لتحرير بالد املسلمني من رجـس ا        

  .  األنظمة الوضعيةلناس كافة من أجل حتريرهم من عفنواليهود، وحتمل اإلسالم إىل ا
  !!قولوا له ما يف أنفسكم  

كُم أعمالكُمِترواهللا معكم ولن ي  
  

  حزب التحرير                       هـ١٤٢٥غرة مجادى األوىل   
  والية األردن                     م٢٠/٠٦/٢٠٠٤  


