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 بيان صحفي

  هو لمصير األمة اإلسالمية تهديد   أكبر  

 (ة كيانها السياسي )دولة الخالفةها من إعادمنع  

نبول قال طر لمنظمة التعاون اإلسالمي في اسعش الثثالرئيس وزرائه ومندوبه للمؤتمر  في كلمته التي ألقاها

 ومصيرها. الملك عبد هللا الثاني: األمة اليوم تواجه تحديات تهدد دينها

عجبا وهللا، وكأن التحديات التي تهدد األمة اإلسالمية ودينها ومصيرها ليست من صنع حكامها، وكأن منظمة 

لم تنشأ أصال للحيلولة دون نهضة األمة اإلسالمية  ،المؤتمر اإلسالمي التي أصبحت منظمة التعاون اإلسالمي

 !!تريده رأس الكفر والطغيان أمريكاوتمرير ما  التشرذمولم توجد من أجل تثبيت االنقسام و ،على أساس اإلسالم

 أيها المسلمون:

إن التهديد المستمر والمباشر لألمة اإلسالمية ولدينها ولحاضرها يتمثل في تبعية األنظمة القائمة في العالم 

م المسلمين وتفانيهوانخراطها في مشاريعها االستعمارية الخبيثة وتنافس حكام  ،اإلسالمي لقوى الكفر واالستعمار

 .وثرواتهم المسلمين وعزة كرامةوفي تنفيذها على حساب اإلسالم 

 أيها المسلمون في األردن:

اسي الشرعي إن أكبر تحٍد يواجه أمتكم اإلسالمية العظيمة، هو قيام حكامها بمنعها من إعادة كيانها السي

والمؤتمن على  ،الحارس القوي واألمين على الدينهو  بأنهتؤمن  يتال (على منهاج النبوة الوحيد )دولة الخالفة

 حاضر األمة ومستقبلها وحسن مصيرها.

وفي صناعة  ،خيراتها نهبو ،بشركاء مع الغرب في سفك دماء األمة اليسوعجبا وهللا، وكأن حكام المسلمين 

مشاريع االستعمار  واستثماره ليكون جسرا لعبور ،اإلرهاب وتغذيته ورعايته واستخدامه في قهر وترهيب األمة

مفاهيمه  يريوتغفي بالد المسلمين، واستغالل جرائمه في تشويه دينها ليكون هذا التشويه بوابة للنيل من اإلسالم 

 نيالمتربص وتحريف أحكامه تحت ما يسمى تجديد الخطاب الديني ليكون وفق مواصفات ومقاييس أعداء اإلسالم

 رهاب.إلأكذوبة محاربة ابأهله وتحت ذريعة و

 :أيها المسلمون في األردن

الذين  ،مهاواالستسالم لحكا عضوخالمصيرها هو ألمة ودينها وحاضرها ومستقبلها وإن أكبر وأخطر تهديد ل

كي تبقى األمة اإلسالمية العظيمة في  ؛بإقصاء دينها عن واقع حياتها يصرون على قهرهايتآمرون لمنع نهضتها و

 طامع. ادرغهة لكل عدو حاقد سلمين وجولكي تبقى بالد الم ،ذيل األمم

 أيها المسلمون:

اَلِء الَِّذيَن ﴿ ؛نبول وهم في حق اإلسالم واألمة مجرمونطإن حكامكم يأتمرون في اس َوَيق ول الَِّذيَن آَمن وا أََهؤ 

وا ْم َحبَِطْت أَْعَمالهْم َفأَْصَبح  ه ْم لََمَعك  ِ َجْهد أَْيَمانهْم إِنَّ وا بِاَّلَلَّ  .﴾َخاِسِرينَ  أَْقَسم 
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