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  الرحيم الرمحن اهلل بسم

  

  ..!!األردن يف األقاليم مشروع

  

 قد اللجنة هذه وكانت. لألقاليم امللكية اللجنة تقرير األردنية" الدستور" صحيفة نشرت م٩/٤/٢٠٠٩ يف
. م٢٦/١/٢٠٠٥ يف الصادرة امللكية اإلرادة إىل استناداً األعيان، جملس رئيس الرفاعي زيد برئاسة ُشكلت،
 لعملية واستكماالً الدميقراطية ملسريتنا وتعزيزاً... «: الثاين اهللا عبد امللك لسان على التقرير هذا يف وجاء

 يف اإلدارية التقسيمات يف النظر نعيد أن رأينا فقد... واإلداري واالجتماعي واالقتصادي السياسي اإلصالح
 الريموك إقليم - أ: التالية ليمإىل األقا إدارياً قسميف تفاصيل هذا املشروع أنّ اململكة سُت جاء مماو ،»اململكة

ومركزه الكرك  مؤتة إقليم -ج. عّمان الكربى أمانةومركزه السلط باستثناء  رغدان إقليم -ب. ومركزه أربد
لكل إقليم مفوض عام برتبة وزير يكون ارتباطه اإلداري  عّينوأّنه سُي. باستثناء البتراء والعقبة املنطقتني اخلاصتني

وُيشكّل يف كلّ إقليم مكتب تنفيذي برئاسة املفوض لإلشراف على األجهزة الرمسية  ،برئيس الوزراء يف املركز
  . يف اإلقليم

وذلك  اقتصادياً الو ياًسياس المشروع األقاليم املقترح ال ميكنه أن يصلح الواقع الفاسد يف األردن  إنّ
  :ألسباب منها

مقومات الدولة، وكان جزءاً من  يهمنذ احلرب العاملية األوىل مل يكن لد نشئأُ أناألردن منذ  إنّ :أوالً
مرتبطاً سياسياً واقتصادياً بغريه من الدول الكافرة وخباصة بريطانيا مث  ظلّوبعدها . والية الشام يف دولة اخلالفة

ختدم  اجةأبداً وقوفهم وراء مشروع األقاليم املقترح حل ستبعدله خط سريه، وال ٌي رمسونفهم الذين ي اليهود،
  .وهي يف العادة تعود علينا بالضرر والسوء ططاهتم،مصاحلهم وخم

م أثناء ١٩٩٣املشروع كان قد ُعرض باسم الالمركزية اإلدارية زمن حكم امللك حسني عام  إنّ :ثانياً
م، وها هو املشروع ٢٠٠٥أحياه امللك عبد اهللا الثاين عام  مثّني النظام واليهود، وادي عربة ب فاقيةالت اداإلعد

مطالبني  ،األردن ةوخباّص ،يف أجواء ارتفعت فيها أصوات حكام العرب ،يطفو على السطح ،م٢٠٠٩اآلن عام 
 لدراسةوزارية برئاسة وزير الداخلية، جتتمع أسبوعياً  جلنةفُيشكل النظام يف األردن   ،يف فلسطني نيحبلّ الدولت

حنن مقبلون على مرحلة وطنية مهمة من «: صّرح الوزير بصدد املشروع معلناً وقدمشروع األقاليم ومناقشته، 
ونتساءل . لشؤون اإلعالم أنّ املشروع حباجة لشرح للفعاليات السياسية واملواطنني لدولةا ر، وبّين وزي»تارخينا

  !أخري؟كلّ هذا التباطؤ والت اذالإلصالح والتحديث والتطوير، فلم_ كما قال امللك  –كان املشروع  إن



 ٢

األردن مبساحته وسكانه ال حيتاج ملثل هذا املشروع من أجل تنميته وتطويره وحتديثه، وخباّصة يف  إنّ :ثالثاً
 األردنعامل اليوم أكثر سكاناً من من مدينة يف ال كمف. وسائل االتصال السريعة وتنوعت هعصر تقدمت في

  !!ُزودت به عّمان الغربية اعاّمة وخدمات رعاية متنوعة أفضل مم قكلّه، قد ُزودت مبراف

  

    :املسلمون أيها

 وملّا أصله، إىل الفرع بإرجاع يكون إّنما احللّ فإنّ الدولة، مقومات ميتلك ال احلايل بواقعه األردن كان ملّا
 فيها، القائمة الوضعية األنظمة تغيري يف هو احللّ فإنّ األردن، من حاالً بأحسن ليست اجملاورة الدول كانت
 حلّ وجود يف هي وإّنما عسري، حلّ أو يسري حلّ يف املشكلة وليست. ظلّها يف والوحدة اخلالفة بإقامة
 كلّ يف اإلسالم بتحكيم إال  اليوم، املسلمون يعيشه الذي الواقع، ملعاجلة صحيح حلّ يوجد وال. صحيح
  .األقاليم كمشروع املشبوهة املشاريع ورفض به، والعمل احللَ هذا استهداف من بّد ال لذلك،. حياهتم شؤون

 من الراشدة، اخلالفة إلقامة الشرعية بالطريقة معه العمل إىل املسلمون، أيها يدعوكم زب التحريرح وإنّ 
   .اآلخرة يف والثواب الدنيا يف العّز لتنالوا ومشاريعه، الكفر نظام من وغريه، األردن يف والعباد، البالد إنقاذ أجل

ُيْحيِيكُْم ِلَما َدَعاكُْم إِذَا َوِللرَُّسولِ ِللَِّه اْسَتجِيُبوا َآَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا.  

  زب التحريرح                                   هـ                                      ١٤٣٠ربيع الثاين  ١٨

 والية األردن                                                                              م١٤/٤/٢٠٠٩املوافق 


