
 

 بسم ا الرمحن الرحيم

 الناس لمصلحة وليست مهزلة النيابية االنتخابات
 األردني للنظام االستعمارية للتبعية بل هي خدمة

 "نبض عنوان حتت م6/10/2020 بتاريخ ردنيةألا باجلامعة االسرتاتيجية الدراسات دلركز الرأي استطالع يف ورد
 حني يف ادلقبلة، النيابية االنتخابات يف يشاركوا لن بأهنم أكدوا (%00) ردنينياأل صفن أن، "22- رديناأل الشارع

 سباباأل أىم بني من وكان جراؤىا،إ مت حال يف ادلقبلة النيابية االنتخابات يف مشاركتهم أكدوا فقط %(11) نإ
 بنزاىة قتهمث وعدم بالربدلان، ثقتهم عدم الرتتيب، حسب ادلقبلة االنتخابات يف ردنيونألا هبا يشارك لن اليت

 .الغالبية لدى ادلؤثرة سبابألا بني من الوبائي الوضع يكن ومل كفؤ، مرشح وجود عدم وبسبب االنتخابات،
 الوفيات عن يتحدث وىو يستوجب، الذي القرار صانع حديث ىو ادلتفاقم والصحي الوبائي الوضع أن ورغم
 ىذه مثل إجراء عدم يستوجب االقتصاد، وانكماش واحر ألا على واافظة ادلستشفيات، وامتالء الوبائي واالنتشار

 حسب االنتخابات ىذه مثل عقد خطوات يف قدماً  متضي لالنتخابات ادلستقلة واذليئة احلكومة ولكن االنتخابات،
 حديث جيري كلو ذلك وفوق موعدىا، يف االنتخابات إجراء بضرورة النظام رأس توجهات مستلهمة الزمين جدوذلا

 الناس وحق الدستوري االستحقاق مسمى حتت عليها الناس وحث االنتخابات يف ادلشاركة أمهية عن مسيالر  عالمإلا
 احلديث ورغم ردين،ألا للشارع العام للرأي ادلناقض ذكره السابق يأالر  استطالع يف ورد ما رغم ممثليهم، اختيار يف

 .االنتخابات ذههب ادلشاركة برفض لكرتويناإل التواصل منصات على العارم التهكمي
 يف إظهارىا وتركيز وجتاوزات مشاركات من الواقع أرض على معادلها وإبراز االنتخابية جراءاتإلا هبذه فادلضي

 إلجراء كمربر دستورية استحقاقات تفعيل على يّدعي كما األردن يف النظام من حرصاً  ليس الرمسي، عالمإلا
 دور لشرعنة جديدة مهمة بو سيناط ألنو وإمنا سابقيو، من اً وسوء فساداً  أكثر جديد تشريعي رللس انتخابات

 كيان مع جديدة خيانية اتفاقية أو ،الكافر الغرب لدول إذعاناً  إما ؛للنظام االستعمارية التبعية تقتضيو جديد وظيفي
 حتديداً( )الربيطاين األورويب االستعماريني ادلتنافسني بني جديدة دولية صفقة من جزء أو تطبيعية، أو اقتصادية ؛يهود

 ...وعقيدهتا وثرواهتا واألمة البالد على واألمريكي
 سّيان، بايدن أو ترامب األمريكية ادلتحدة الواليات رئيس عني على النظام بو يقوم أمريكي، استحقاق فهو

 االنتخابات إلغاء وأ لتأجيل ضطرا لو فيما إلمالءاهتم، إذعانو إلثبات ووسرت، ىنري اجلديد سفريىا مسع وحتت
 عنو يتمخض نأ ديكن ما ىلإ الرؤية لديو تتضح زمنية مهلة نفسو إلعطاء احلرج، الوبائي الوضع مثل من بذريعة  
 االنتخابات يف قدما ديضي أو ردن،ألا يف النظام وضع خيص فيما مريكيألا أو الربيطاين الدور سواء الدويل ادلوقف

 من النظام من مطلوبة أمريكية أجندات تنفيذ إليو وكلي ضعيف، انتخايب لبتمثي ىزيالً  نواب رللس حتماً  ستنتج اليت
 مشاريعها، من الكثري لتنفيذ األردن بادر اليت وبنودىا فلسطني قضية حلل األمريكية الرؤية على ادلصادقة مثل

 احلقيقي، السكاين تمثيلوال الربدلانية واحلكومة الدستورية ادللكية يفعِّل جديد، انتخايب قانون صياغة ىلإ باإلضافة
 ليصار للناخبني، احلقيقي متثيلو عدم حبجة قصرية زمنية فرتة بعد حلو يتم أو مدتو لنهاية اجلديد اجمللس ىذا ليستمر
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 جديد وفقا لقانون انتخايب جديد. رللس النتخاب
 حياربون اليت وخططهم رىمألوام واإلذعان األمة ألعداء تبعيتها يف حتتاج ادلسلمني بالد يف احلاكمة ألنظمةا إن

 النيابية اجملالس ىذه مثل وجود إىل حتتاج... والتطبيعية اخلياينة االتفاقيات خالل من وينفذوهنا وأىلو سالمإلا هبا
 ىذه وزر وحتميلهم الناس إىل ادلنكرة األعمال ىذه مسؤولية لتوسيد الناس متثل أهنا وهبتانا زورا تدعي اليت التشريعية،
 سالميون"إل"ا النواب كان حيث اجملالس، ىذه أقرهتا اليت اخليانية عربة وادي اتفاقية من ذلك على أدل وال اخليانات،

 .اجملالس ىذه من جزءا
 الختيار االنتخابات يجتر  فسو  ا، بإذن قريباً  القادمة اخلالفة دولة وإن االنتخابات، جراءإ يقر   اإلسالم إن

 وزلاسبة الرأي إبداء يف الناس عن وكالء أو نوابا توجد اخلالفة دولة يف واالنتخابات ،األمة رللس يف الناس عن ممثلني
 النظام يف النيابية االنتخابات غري وىذه واالحنراف الظلم من ومنعو ومراقبتو اإلسالم، أحكام أساس على احلاكم

 ويشرِّعون الوضعي، الدستور أحكام ساسأ على الدولة حياسبون نواباً  تفرز فيو فاالنتخابات الدديقراطي، الرأمسايل
 يف ادلشرع نإ وحيث اإلسالم، أحكام غري على تشريعياً  رللساً  النواب رللس كان وذلذا عليها، ويصادقون القوانني
نَ ُهم اْحُكم َوَأنِ ﴿ سبحانو لقولو التشريع ادلسلمني على حيظر اإلسالم نألو  وحده سبحانو ا ىو اإلسالم  ِبَما بَ ي ْ

 يف ادلشاركة وزجت ال كلو لذلك ،﴾ِإَلْيكَ  اللَّهُ  أَنَزلَ  َما بَ ْعضِ  َعن يَ ْفِتُنوكَ  َأن َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تَِّبعْ  َواَل  اللَّهُ  لَ أَنزَ 
 .انتخابا وال ترشيحاً  ال األشكال من شكل بأي االنتخابات ىذه

 ا الناس.. أيها األهل في األردن؛أيه
النواب وعدم إخالصها لتطلعاتكم  رلالس شرعية عدم هبا تدركون اليت لدرجةل الوعي عندكم بلغ لقد

 منذ كلها النواب رلالس وتاريخ متثلكم، وال تبعيتو وتكريس احلاكم النظام مصاحل متثل هناأو  النهضوية، مشاريعكمو 
 الرتشح ينوون الذين ادلخلصني لكل وانألا آن فقد االنتخابات، من الدولة مآرب عن وبعيدا بذلك، يشهد تأسيسها

 مشروعهم لتنفيذ يتطلعون وىم بصدق الناس ديثلوا وأن واقعها يدركوا وأن عنها، بأنفسهم ينأوا بأن ،االنتخابات ذلذه
 بكل يعبثون الذين بالدنا، من ادلستعمرين الكفار وتطرد يهود كيان على تقضي اليت اخلالفة دولة بإقامة النهضوي
 االنتخابات ىذه يف ادلشاركة عن حجامإلا للناس وانألا آن قد نوأ كما خرياهتا، على ويتصارعون الدولة مقدرات

ها شرعيت وعدم االنتخابات ىذه سفاىة أدركوا الذين الغالبية من فكونوا الطاغوتية، حكامألا تكرس وىي النيابية
 وإقامة سالميةإلا الدعوة حبمل لتغيريا يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بطريقة العاملني مع واعملوا الواقع، ىذا تغيري على األمر عزمواو 

 .النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة دولة

 ﴾ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ِللَّهِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿
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