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 بيان صحفي

 النظام في األردن ينحاز تماما ألعداء األمة والدين

َن الَِّذيَن أُوُتوْا ا﴿ َخُذوْا ِديَنُكْم ُهُزًوا َولَِعًبا مِّ ِخُذوْا الَِّذيَن اتَّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َتتَّ ْلِكَتاَب ِمن َقْبلُِكْم َواْلُكفَّاَر أَْولَِياء َيا أَيُّ

 َ
قُوْا ّللاَّ ْمِمنِينَواتَّ  ﴾ نِن ُكنُتم مُّ

في  نيالفرنسيمحلية وعالمية أن رأس النظام في األردن الملك عبد هللا الثاني سيشارك  عالمإتناقلت وسائل 

 .دوبيإصحيفة شارلي  تعرضت لهالهجوم الذي  ثرإوذلك على  ،ت شعار محاربة اإلرهابمظاهراتهم تح

 ،الصحف الفرنسية نشر الصور المسيئة لرسولنا الكريم  أعادت فيه الذيوقت الفي  ،هذه المشاركة تأتي

 ..وكرامة المسلمين. على حساب اإلسالم ونبيه  دوبيإمنها مع صحيفة شارلي  تضامنا  

لما قامت به الصحيفة  ايديتأ( دوبيإهتف فيه الفرنسيون )كلنا شارلي  الوقت الذي في تأتي هذه المشاركة اآلثمة

أخس ألرذل و وإهانة لألمة اإلسالمية العظيمة التي جعلها حكامها هدفا   ،وتطاول عليه  من إساءة لرسولنا الكريم

 ...خلق هللا

ل فيه رئيس الوزراء الفرنسي األسبق مسؤولية تصاعد اإلرهاب حم   الذي وقتالفي تأتي هذه المشاركة 

 !...شرعه الحنيفويحمله حكامنا لإلسالم  نمايب ،بيةللسياسات الغر

أهلنا  الطائرات الفرنسيةمن ضمنها والصليبي طائرات التحالف  فيهقت الذي تدك المشاركة في الوتأتي هذه 

 ...ماهءسماو ماأرضه أباح لها حكامنابعد أن  ،الشام والعراق في

 نمتارة الحجاب وارتداء ارة من زالت فيه فرنسا تمنع نساء المسلمين ت هذا المشاركة في الوقت الذي ما تأتي

 ...دينهمطعنا في أعراضهم وذالل المسلمين واب إمعانا في إالنق وضع

 :أيها المسلمون

، فال نحياز التام ألعداء األمة واإلسالمالإن ما يقوم به رأس النظام في األردن إنما هو إعالن جديد صريح با

ال سياسة رخيصة ودبلوماسية إهي  فما !و الدبلوماسيةأبواقه ومرتزقته من الكتاب بأنها السياسة يخدعنكم النظام وأ

والتطاول على  من عرض رسول هللا  النيلب ستمرارلالكرامة األمة وتعطي اإلذن للكفار تهدر بها  ةوضيع

 .اإلسالم وأهله

 :أيها المسلمون

 هللا نيدإلى متى ستبقى الغيرة على  ؟!نظمة التي تحكمكمهدر بأفعال حكامكم واألت   تكمكراملى متى ستبقى إ

 ؟!!وآخر ما يحرك نخوتكم وآخر ما يخرجكم عن صمتكم ه آخر ما يستفز إيمانكم ورجولتكموأحكام

ال دولة إلن يحفظها  كمءودمان كرامتكم إال دولته ورجاله، وال ولن يحرسه إ واعلموا وتيقنوا أن اإلسالم

 الفة التي بشر بها نبيكم رتضاه هللا لكم في دولة الخاال نظام اإلسالم الذي لن يصونها إ ضكماأعر نإو الخالفة،

قُوا فِْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ ﴿، ن يعمنا غضب منهأقبل  هللا داعيأجيبوا لى العمل لها ندعوكم فإف، نها على منهاج النبوةأ َواتَّ

َ َشِديُد اْلِعَقابِ  ًة ۖ َواْعلَُموا أَنَّ ّللاَّ  .﴾الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخاصَّ
 ؟ال تستحي من هللا ورسوله الذي تدعي نسبهأ للنظام ورأسه نقول وإننا

 األردنوالية في  ريري لحزب التحاإلعالمالمكتب 

mailto:jordan_mo@hizb-ut-tahrir.info
http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/

