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 بيان صحفي
 األردن يتحول إلى قاعدة عسكرية أميركية

 بصرون؟ستفهل أنتم م
أظهرت زيارة دميبسي )رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة( التفقدية لقواته املوجودة يف األردن أن أرض األردن أصبحت قاعدة 

جلنوده "بأنه ال يعرف هل ستصبح خلية رة الدفاع األمريكية رمسية معلنة للقوات األمريكية، فقد صرح دميبسي حبسب ما نشره موقع وزا
ه يتوقع بأن تستمر مهمة هذه اخللية مع التخطيط والتنسيق دائمية مبهمتها املسماة وهل سيزداد عدد اجلنود أم سيتقلص... وأضاف بأن

ألردن ليس مساعدة األردن يف التعامل مع وكان دميبسي قد أشار إىل "أن مهمة قواته يف ا "توقع استمرار الصراع يف سوريا لسنوات
ونقلت وكالة ، (51/8/3152)موقع وزارة الدفاع األمريكية، كارين باريش  األزمة اإلنسانية فقط، لكن يف التعامل مع خطر اإلرهاب"

تزويده بطائرات إن األردن طلب يوم األربعاء من الواليات املتحدة " ( عن دميبسي قوله51/8/3152رويرتز لألنباء )األربعاء 
 ."استطالع أمريكية ملساعدته يف مراقبة حدوده مع سوريا

دماء املسلمني اليت تراق على أرض الشام، كما أنه ال يعنيها إنكم تعلمون أن أمريكا ال يعنيها حبال  ،أيها المسلمون في األردن
قتل أهلكم يف الشام على يد عمالئها بشار ونظام إيران أبدًا أمنكم أنتم يا أهل األردن، فقد أبصرمت وتبصرون أن أمريكا هي اليت ت

وحزب إيران يف لبنان، وهي اليت قتلت وتقتل إخوانكم يف أفغانستان، وباكستان، واليمن والعراق، والصومال، وهي اليت تُعمل القتل 
والدولة املدنية لتبقى أنظمة الكفر اآلن يف مصر على يد عمالئها يف اجمللس العسكري، وهي اليت تتالعب بعقول دعاة الدميقراطية 

 آلت إليه األحداث يف مصر. اممه رابضة على صدور أهل مصر
الريموك ومؤتة،  كم أرض اإلسالم، أرضاليت بدأت بتجييش جيوشها لتستقر على أرضعدوكم الذي تعرفونه و هذه هي أمريكا  

صليبية جديدة على أي بارقة أمل ميكن أن تولد يف أرض الشام  ربحبوبوابة الفتح اإلسالمي، تستقر عليها جيوش الكفر لتنطلق منها 
دينكم  أحكاماحلائط  عرضباإلجرامي، كل هذا حيدث مبباركة وطلب من النظام يف األردن ضاربا  ونظامهبشار بعد سقوط عميلها 

على رقابكم ناهبا ثرواتكم وخرياتكم، وما ، سيضمن بقاءه متسلطا فراالكومشاعركم، ألنه يرى أنه بإرضاء أمريكا وحتقيق مصاحل الغرب 
 جرأه على جرائمه املتوالية وخياناته املتكررة إال صمتكم وسكوتكم عليه.

َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإالا َواَل ِذمًَّة إّن اهلل سبحانه يقول عن الكفار  ،أيها المسلمون في األردن
راق )التوبة(، وقد رأيتم بأعينكم "األمن" الذي جلبه األمريكيون للع بَِأفْ َواِهِهْم َوتَْأَبى قُ ُلوبُ ُهْم َوَأْكثَ ُرُهْم فَاِسُقونَ  يُ ْرُضوَنُكمْ 

 -ال قّدر اهلل -مع األمريكان!، وستبصرون بأعينكم"االحرتافية" اليت استفادها جيش مصر من الشراكة  وأفغانستان!، ورأيتم بأعينكم
 .نيتجلبه لكم أمريكا ما إن استقّرت على أرضكم من "أمن عراقي" و"احرتافية" مصرية إن بقيتم ساكتما س

إلقامة دولة اخلالفة اإلسالمية واجتثاث كل نفوذ للغرب الكافر من بالدنا  إننا ندعوكم للعمل مع حـزب التحرير بطريقة النيب 
 فهل أنتم مستبصرون؟ جبذوره وفروعه،

 مي لح زب التح ريرالمكتب اإلعال
 والية األردن


