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 صحفً بٌان

  ملسو هيلع هللا ىلص هز نفسها لإلساءة لرسولنا الكريمتج أمريكية واليات

 !!أمريكا مع االستراتيجي تحالفه تعزيز يعلن األردني والنظام

 تعزٌز األردن فً النظام ٌعلن، عدة أمرٌكٌة والٌات ًف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم الكرٌم لرسولنا لإلساءة فٌه رٌحض   الذي الولت فً

 .والسالم الصالة أفضل علٌه دمحم للرسول نسبه دعاءا صاحب وهو المجاالت كافة فً ٌكاأمر مع االستراتٌجٌة عاللاته

 عملٌات مسارح على ستُدار حٌث الخامس، لموسمها ،5102 المتأهب األسد تمرٌن فعالٌات الثالثاء ٌوم انطلمت فمد

 التمارٌن نإ" الضامن: فهد الركن العمٌد التمرٌن باسم اإلعالمً الناطك ولال، األردن من مختلفة مناطك فً موالع 9

 للموات العامة المٌادة أن موضحا   ،"دولة 01 ٌمثلون مشارن آالف 01 لرابة عددها ٌبلغ وجوٌة وبحرٌة برٌة بموات تنفذ

 لىإ" الثانً هللا عبد الملن األعلى المائد من مباشرة بتوجٌهات واألمنٌة التدرٌبٌة استراتٌجٌاتها فً تهدف األردنٌة المسلحة

 لألردن استراتٌجٌا   شرٌكا   تعد التً كٌةٌراألم المتحدة الوالٌات رأسهم وعلى الشركاء جمٌع مع العسكرٌة العاللات تعزٌز

 ".المجاالت كافة فً

 المسلمون: أيها

 مهمات نجازإل - حربة كرأس - أردنٌة سرٌع ردع لوة مشاركة المتأهب، سدألبا ٌسمى ما فعالٌات خالل من ٌالحظ

 لمتل ولحكامنا لها كمبرر - هً صنعته - رهاباإ أمرٌكا تصنفه ما أو هنان أو هنا بعبع ضد أمرٌكا مصالح لسبٌ فً

 .المسلمٌن بأٌدي الشٌطانٌة لمشارٌعهم تمهٌدا، بعضا بعضهم لمتلهم ودفع المسلمٌن

 المسلمون: أيها

 وأوروبا أمرٌكا من تخذواا لد المسلمٌن لحكام ضافةإلبا األردن فً النظام نأ وبصٌرة بصر ذي لكل واضحا بات لمد

 عرض األمة ومشاعر اإلسالم أحكامب نٌضارب، وشعوبها اإلسالمٌة باألمة نٌمستهٌن، لهم استراتٌجٌٌن حلفاء وٌهود

إلامة  نأل، هائأعدا معسكر فً ومتمترسٌن األمة عن منسلخٌن المستطٌرة، وشرورهم خٌاناتهم فً مستمرٌن الحائط،

 ذلن من واألهم بل ،عروشهم زوال حتمٌة ٌمتضً (النبوة منهاج على )الخالفة والمصٌري ستراتٌجًاال األمة مشروع

 بٌن االستراتٌجً التحالف كان هنا ومن أبدٌا، ال  لٌذ خروجامن بالدنا  أمرٌكا رأسه وعلى المستعمر الغرب خروج حتمٌة

 طاغٌة نظام عمر بإطالة، المنطمة فً وجودها على فظةللمحا بكل طالتها تعمل التً أمرٌكا وبٌن المهترئة نظمةألا هذه

 الذٌن المخلصٌن الشام ثوار انتصار دون للحٌلولة، المسلحة المسلمٌن فصائل وبعض وجٌوشها العالم دول وتسخٌر الشام

 .األمة مشروع عن ٌتنازلوا ولم وحده، باهلل ومستعٌنٌن ملبٌن هلل لصةاخ جعلوها

 ءالشرفا أيها، المسلمون أيها

 لموى حربة ورأس خادما نفسه بتسخٌر التوالً على الخامسة وللسنة وسفوره هٌ   غ   فً مستمر األردن فً النظام نإ

، اإلرهاب محاربة ٌُدعى فٌما لها مخلصا   وحلٌفا   تشاء، ما بها تفعل لها البالد بفتح أمرٌكا،األولى  رهابإلا ودولة الكفر

 ووالع الحكم عن اإلسالم ٌمصً الذي هو المتطرفإن  !!وأرواحهم المسلمٌن ءدما من نوبرٌئ ٌهود وكٌان أمرٌكا وكأن

 وادي تفالٌةا على ولع من وهو ،وٌهود أمرٌكا أحضان فً منتشٌا ٌرتمً من وهو ،الكفر ولوانٌن أحكام وٌطبك الحٌاة

، هللا أحكام علىأن ٌتجرؤوا  وأزالمه رجاالتهنذالة بال بلغت الذي وهو، ٌهود مع المسروق الغاز واتفالٌة المذلة عربة

 .فً فسادهم حكومتهو النظام أثر نممتفٌ للربح مدر التصادي كمشروع خمرا وتصدٌره العنب زراعة لتشجٌع ندعووٌ
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 التً اإلرهابٌة األمرٌكٌة الدمار آللة بالده وٌفتح هللا لىإ الدعاة وٌممع فواهألا ٌكمم الذي إال اإلرهابً المجرم وما

 على ولو الحكم فً بمائه على حفاظا طوال، سنوات منذ إسالمٌة بالد سبع فً نروالد بطائرات عشوائٌا المسلمٌن تمتل

 .نهضتها ومشروع وممدراتها دٌنها ستهدافاب وتدمٌرها، اإلسالمٌة األمة حساب

 المسلمون: أيها

 اثنٌن: لهدفٌن المنطمة على للهٌمنة بل ،اإلرهاب لمكافحةهو  لٌس ااستراتٌجٌ احلٌف واعتبارها أمرٌكا مع التعاون إن

 عودة وبٌن اإلسالمٌة البالد بٌن تحول أن والثانً أمرٌكا، مخازن إلى تدفمه وتٌسٌر األسود، المنطمة ذهب نهب ضمان

 ه وَ  أ ولَئِكَ  َوَمْكر  ﴿ ومكرهم بكٌدهم ذلن على لادرون أنهم وأعوانها أمرٌكا من ظنا   النبوة، منهاج على الراشدة الخالفة

 .﴾يَب ور  

 المسلمون: أيها

 إخالص بكل ومعها فٌها ٌعمل التً اإلسالمٌة األمة جانب لىإ ٌكون نأب وحده هللا ألمر منصاع التحرٌر حزب إن

 الكافر ٌنسجها التً المؤامرات وكشف النبوة منهاج على الراشدة الخالفة دولة بإلامة مشروعها لتحمٌك ؛وتفان   وصدق

 مستنبتات فً تستطٌع من منهم وتستمٌل ترعاهم الذٌن المسلحة الفصائل زعماء بعض مع ٌنالمسلم وحكام المستعمر

 التحرٌر، حزب فٌكشفها والتضلٌل، والترهٌب الترغٌب وسائل بشتى المسلمٌن، بالد فً واالستخبارات المخابرات وأرولة

 .العظٌم مشروعها تحمٌك نحو الصحٌح االتجاه فً تتحرن األمة بوصلة لتظل

 المسلمون: هاأي

 نظامه من ٌجعل من وكل النهضوي، األمة مشروع حساب على للتسوٌة األمرٌكٌة بالخطط ٌرضى من كل إن

 النظام على لإلبماء الداعٌن األلزام تمكٌن أجل من لمواته منطلما أراضٌه من وٌجعل ،المستعمر للكافر حربة رأس وجٌشه

 لكل المعطلٌن وضرب والغربٌة األمرٌكٌة للحلول الرافضٌن مخلصٌنال الثوار بضرب بشار دون من دمشك فً العلمانً

 أهل ضحاٌا ودماء المسلمٌن وأمة ولرسوله هلل خائن فهو ،الشام فً )الخالفة( األمة مشروع عن ٌبعدهم سٌاسً مشروع

 .الشام

 ولارعة مصٌبةهو  للكافرٌن، وخنوعهم همءووال للمسلمٌن، وظلمهم جورهم فً حكامنا الروٌبضات استمرار وإن

وا الَِّذينَ  ت ِصيبَنَّ  الَ  فِتْنَة   َواتَّق وا﴿ ظلمهم على الساكتٌن كذلنستصٌب  بل الظلمة الحكام فمط تصٌب لن ة   ِمْنك مْ  َظلَم   ،﴾َخاصَّ
وا فَلَمْ  بِاْلَمعَاِصي فِيِهمْ  ع ِملَ  إِذَا النَّاسَ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص وٌمول ه   أَنْ  اّللَّ   أَْوَشكَ  ي غَي ِر   الدانً عمرو أبو عثمان أخرجه «بِِعقَاب   مْ يَع مَّ

 .عنه هللا رضً بكر أبً عن الفتن فً

 الشرفاء أيها، المسلمون أيها

 التمكٌن هذا دابر فتمطعوا ورسوله، هللا ٌحبها ولفةمعه  لتمفوا عزائمكم وٌستحث هممكم، ٌستنهض التحرٌر حزب إن

 إحاطة األعداء مكب أحاط ولد أنفسكم تجدوا أن لبل من وٌهود باوروأو أمرٌكا رأسهم وعلى المستعمرٌن األمة عداءأل

 الحٌاة الستئناف التحرٌر حزب مع بالعمل والعزة الخٌر لداعً فاستجٌبوا، مندم حٌن والت فتندموا ،بالمعصم السوار

 .الخائنٌن والعمالء والمنافمٌن الكافرٌن دابر بها لنمطع النبوة منهاج على الخالفة دولة بإلامة اإلسالمٌة
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