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 صحفي يانب

 ةالبريطاني الحكومة وزراء رئيسة ماي بتريزا مرحبا وال سها وال أها ال

 األردن والرباط الحشد أرض في

 منطقتنا في تهاجول ضمن وذلك األردن بزيارة خميسال أمسأول  ماي تريزا البريطانية الحكومة وزراء رئيسة قامت

 فيها. استعماري نفوذ من لها تبقى ما على للحفاظ منها سعيا وذلك هصور وضحأب عليها االستعماري راعالص يتجلى التي

 خفاءإ حاولت أمريكا، قبل من استعماريا منطقةال استهداف وتيرة ارتفاع بعدو البريطانية الوزراء رئيسة اولتح لقد

 أو اليمن وأ السعودية في سواء المنطقة أهل على حرصها ادعاءب وذلك ؛للمنطقة زيارتها في االستعمارية دوافعها حقيقة

 أمنه وعلى ،رخائهم وعلى أهله على حرصها تدعي وهي ذبالك ذروة فيه بلغت الذي األردن في أو فلسطين أو قطر

 في دعمه بمواصلة متعهدة ،واألردن بريطانيا بين الراسخة ستراتيجيةاال التاريخية بالعالقة متغنية ،دهواقتصا واستقراره

 وعسكريا. منياأو صادياواقت سياسيا المجاالت كل

 الدولة هيو ؟!ولألردن للمسلمين الخير تنشد أن وغدا واليوم أمس والمسلمين اإلسالم ةعدو لبريطانيا فأنّى

 من والترك العرب من الخونة بمعاونة تمكنت حتى العثمانية الخالفة دولة على التآمر في جهدا تأل لم التي االستعمارية

 إلى وقسمتها المسلمين بالد استعمرت التي الدولة وهي المسلمين، حياة واقع عن اإلسالم ءوإقصا وجودها وإلغاء هدمها

 الدولة وهي واستعبادهم، المسلمين بقهر نفوذها لها يحفظ ناطورا منها كل على ووضعت هزيلة، عاجزة تابعة دويالت

 عليها، لهم كيان قامةإل ليهود فلسطين ةكبارالم األرض بموجبه أعطت الذي ()بلفور المشؤوم الوعد صاحبة االستعمارية

 أمدت التي الدولة وهي بلفور، وعد صدور على عام مئة بمرور للمسلمين سافر وتحد وقاحة بكل احتفلت التي الدولة وهي

 رةالجزي في الباغية المتمردة العصابات وساندت دعمت التي الدولة وهي ،بورما في المسلمين ضد البوذيين ودعمت

 كيان عودة نعلم عملها بمواصلة تعهدت التي الدولة وهي القريب، الماضي في العثمانية الخالفة دولة ضد وغيرها العربية

 الوجود. لىإ (الخالفة )دولة السياسي المسلمين

 الوقت في أو الماضي في سواء جرائمها نسوا قد خاصة ردناأل هلأو عامة المسلمين أن بريطانيا تظن ربما

 نالمسلمي أن بريطانيا تظن ربما ،هلهأو اإلسالم على القذرة الصليبية احربه في أمريكا الكفر زعيمة تشارك حيث الحاضر

 ساسأ على اإلسالمية األمة نهوض فور ستظهره  الذي دكاآل هائعدا على يعون ال خاصة وفلسطين األردن وأهل عامة

 أي فوق وال ،والرباط الحشد ضأر ،األردن أرض فوق ريطانيةالب الوزراء برئيسة مرحبا وال سهال وال أهال فال اإلسالم،

 من أفاقت وقد اإلسالمية األمة اخدعت أن رضاأل في والطغيان الكفر يتيمزع ريكاأمو لبريطانيا فأنّى ،سالميةإ أرض

 مسلمينال بالد تعيشه الذي االستعماري الواقع تماما تدرك وهي ،جراحها رغم ونهضتها عزتها ريقط أبصرتو كبوتها

 وهي المسلمين، حكام من دواتهمأ بواسطة االستعمارية القوى بين ابالده على القائم الصراع تشاهد وهي ،أشكاله بمختلف

 بالد في للعبث حدا ستضع التي النبوة منهاج علىالراشدة  الخالفة دولة دولتها وإقامة سلطانها الستعادة العمل تواصل

 من وتكنسه يهود كيان على وتقضي كامال تنظيفا نفوذهم من وتنظفها االستعمار وىق كل منها وتطرد ونهبها المسلمين

 ﴾ون  ب  ل  ق  ن  ي   ب  ل  ق  ن  م   ي  أ   وا  م  ل  ظ   ين  ذ  ال   م  ل  ع  ي  س  و  ﴿ تعالى. هللا بإذن كنسا   المباركة األرض

 التحرير لحزب اإللعامي لمكتبا

 األردن والية في

http://www.hizb-jordan.org/
mailto:info@hizb-jordan.org
http://www.facebook.com/hizb.jordan.org
http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/

