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 بيان صحفي

 جراح المسلمين أالنظام في األردن ينك

 يتعاون مع روسيا المجرمة في حربها ضد أهلنا في الشامو

عسكريي البلدين إلى اتفاق بشأن التنسيق  أعلن وزيرا الخارجية الروسي واألردني عن توصل

 راضي السورية.، بما في ذلك تنسيق الطلعات التي ينفذها سالحا الجو في البلدين فوق األبينهم

أن هذا  ،اين  الخارجية ناصر جودة في ف يرزوكشف الفروف في تصريح صحفي مشترك مع و

 التنسيق سيدار عبر آلية عمل سيتم استحداثها في عمان.

تفاق يق في هذا المجال، انطالقا من االوذكر أن العسكريين الروس واألردنيين اتفقوا على التنس

 زعيمين الروسي فالديمير بوتين والملك عبد هللا الثاني.المبدئي في هذا الشأن بين ال

وقال وزير الخارجية ناصر جودة أن األردن يأمل في أن تكون آلية التنسيق بين العسكريين 

 الروس واألردنيين فعالة في محاربة اإلرهابيين بجميع ألوانهم.

أن آلية تور محمد المومني حكومة الدكوقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم ال

أتي بشأن األوضاع في جنوب سوريا، وبما يضمن أمن تنسيق العسكري بين األردن وروسيا الت

 .حدود المملكة الشمالية واستقرار األوضاع في جنوب سوريا

 إزاء كل هذا نقول:والية األردن / وإننا في حزب التحرير 

 -برئاسة أمريكا الصليبي لى التحالف الغربي إ االنضمامبن النظام في األردن فوق جريمته إ

هاب قبل أكثر من بذريعة محاربة اإلر -كثر من مكان أفي  همئأبناء المسلمين والمولغة في دما قاتلة

ومنطلقا  مريكا في استباحة البالد وجعلها مطبخا للتممرعلى المسلمين في الشامألمسايرته عام، و

القذرة ضد أهل الشام وثورتهم المباركة التي تحمل مشروع ستخبارتية والعسكرية لعملياتها اال

نهضة أمتهم، وفوق جريمته بالسماح لفرنسا وبريطانيا بإقامة القواعد العسكرية على أرض الحشد 

قامة معسكراتهم فوق هذه إين من أكثر من بلد صليبي ويالصليبوالرباط وسماحه بدخول الجنود 

 األرض المباركة.

يقيم مركزا للتنسيق العسكري في عمان للقوات و ةجديد و يرتكب جريمةها هبعد كل ذلك، 

 بالذرائع واألسباب نفسها.الروسية 

 أيها المسلمون:



 

 

 jordan.org-www.hizb :لكترونيموقع اإلال

info@hizb-jordan.org :البريد اإللكتروني 
 

 موقع حزب التحرير
tahrir.org-ut-www.hizb 

 ياإلعالمموقع المكتب 
tahrir.info-ut-www.hizb 

في حق المسلمين في روسيا نفسها وفي القرم  الطويلصاحبة السجل اإلجرامي هي إن روسيا 

 كستانيوزبأعمة طاغية داهي روسيا و .يرهم من بالد المسلمين في آسياوالقوقاز وأفغانستان وغ

ة الشام بشار، إنها دولة عدوة داعمة طاغيوهي  ،كريموف الذي ينكل بالمسلمين هناك اليهودي

وعداوتها  ﴾ ..لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً ل ِلَِّذيَن آَمنُواْ اْليَُهودَ َوالَِّذيَن أَْشَركُواْ ﴿ سالم والمسلمينلإل

 مامأتجددها وماثلة  هي وها ،والمسلمين معلنة وجرائمها ضد المسلمين يندى لها الجبين سالملإل

سواق بصواريخها وتهدم المساجد والمنازل واأل ،طفال والنساء والشيوخفي الشام تقتل األ عينكمأ

 في حرب فعلية مباشرة ضد المسلمين نهاإالشام،  هلأئراتها وتجرح وتشرد الماليين من وقذائف طا

 .في كل مكان جراء حربها على الشام

 يها المسلمون:أ

 سالمواإل مةاأل عداءأردن هي السير في مخططات ومشاريع ن مهمة ووظيفة النظام في األإ

ظل  فيسالم ومنع المسلمين من تحقيق نهضتهم وتمكينهم من تفريغ حقدهم على اإل مين مصالحهمألت

شريك مع كل دول العالم في منع  النظام األردنيف ،(على منهاج النبوة كيانهم السياسي )الخالفة

صبحت هذه المهمة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أوقد  ،سالماإل ساسأعلى  مةاأل ةضنه

 مةفي حق األ جرامين ذرائعه للسير في هذا السلوك اإلوإ ،لكل عالم وعامي ولكل صغير وكبير

 .ةومستنكرصبحت مكشوفة ومفضوحة ومرفوضة أقد  سالمواإل

 :يها المسلمون في األردنأ

خوفكم فرفضكم واستنكاركم و ؛اننا في حزب التحرير نعلم حقيقة موقفكم من تصرفات النظام

الذي يورد البالد والعباد  ن تترجم بالعمل على منعه من هذا السلوكأمن تصرفات النظام هذه يجب 

 ،ةمالدين واأل عداءألح والتنسيق مع ن التحالف والتصالضغط عليه لالنسحاب ماو ،مورد الهالك

ن يدفعكم ألخالص من هذا الواقع المرير يجب والتمكين ل ةوانتظاركم ليوم النصر والعز ن شوقكمإو

خير أدون تالصليبي قوى االستعمار  انضحأفي  هئلة النظام على تصرفاته وارتماءسالمحاسبة وم

ذن هللا تعالى يوم قريب ستذهل فيه إب ،ذي تنتظرونفاليوم ال، يدفعه للتمادي واالستهتار في مستقبلكم

وقتا ولم ننا لم نكن نضيع أوالعمالء ب نوويتيقن فيه المنافق جمعأل قوى الكفر والطغيان في العالم ك

 .حالمنكن نعيش في الخيال واأل

 ﴾َوَكاَن َحقًّا َعَلْينَا نَْصُر اْلمْؤِمِنينَ ﴿

 ريري لحزب التحاإلعالمالمكتب 

 األردنوالية في 
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