
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 بل تتقاذفها الدول االستعمارية! نظمة سايكس بيكو ال سيادة هلاأ

 ولن تقوم لشعوب املنطقة قائمة إال بدولة اخلالفة الراشدة

ومن مث نزع من هذه الكياانت سيادهتا، ، الغرب الكافر االستعماري الذي هدم دولة اإلسالمصنيعَة هي إن الكياانت الوطنية الُقطرية 
يف مكون وظيفي سياسي ضعيف، ُسِلخ عن جسد بالد الشام مبا يتناسب  نشأته بريطانيامن هذه الكياانت اليت أ األردين واحد   والكيانُ 

النفوذ والسياسات، واليت ختدم  مع دوره ومهماته املنوطة به، لتحقيق األطماع واملخططات االستعمارية الغربية اليت تتنافس فيما بينها على
و التقاسم املصلحي لكل من املستعمرين أ، ابالتفاق الضمين خطة من حظي ابلسيطرة السياسية إما ابلوالء أو التبعية، أو كليهما معا  

 .ستعماريمريكي، وألجل ذلك كانت نشأته ليظل حتت رمحة اإلنعاش اخلارجي االالربيطاين واأل

ليت أنشأت النظام األردين ليبقى ممثال  للمطبخ السياسي الربيطاين ويكون الشريك الثاين لكيان يهود يف اجملال ومع أن بريطانيا هي ا
إال أن امريكا دخلت على خط احملافظة على   على كيان يهود وَمدِ ه أبسباب احلياة والبقاء واألمن االستخبارايت واألمين ومن مث احملافظة

وهكذا فإن  ...ريكيةمملنطقة حلساب الوالايت املتحدة األيف ذلك خاصة عندما أصبح دور بريطانيا آفال  يف اكيان يهود وسبقت بريطانيا 
 احملافظة على كيان يهود هو من األدوار املتوافق عليها استعماراي  ومن املهمات املنوطة ابلنظام األردين.

وخاصة  ،سالميةستئناف احلياة اإلعلى ا يف تصديها للعاملنيدول املستعمرة ال خدمةُ املنوطة بنظام احلكم يف األردن األخرى ومن األدوار 
شباب احلزب وترويعهم وترويع قمع فقام هذا النظام ب ،العمل الفكري السياسي ملتزما   حزب التحرير الذي يعمل منذ أكثر من ستة عقود

 املاكرة لضربه وأذيته...عائالهتم والتعدي عليهم وسجنهم وحماولة تشويه صورة احلزب ووضع اخلطط 
مريكا تعمل على خلخلة النفوذ الربيطاين يف األردن األردن يف هذين الدورين إال أن أ ومع أن أمريكا وبريطانيا يف َتواُفٍق على استغالل 

من جهة أخرى حُتِْكُم السيطرَة و  ،ابملساعدات احليوية السخية وُجل ها عسكرية أمنيةلتحل حمله أبساليب خمتلفة، فهي متد النظام يف األردن 
صالح االقتصادي الذي فَرَضته أمريكا عن طريق صندوق النقد الدويل، كأداة ضغط ا ُيسمىى برام  اإلمبقتصاده وتُغرِقُه ابلديون و اعلى 

صطنع اجنليزي الذي إلمنافسة النفوذ اعن  عند احلاجة، فأمريكا مل تتخل منذ مخسينات القرن املاضي ومدخل إلاثرة الشارع ضد النظام
ما يسمى ابلصداقة ال خيرج عن هذه املنافسة ردن للعائلة اهلامشية إلبقاء سيطرته وتنفيذ سياساته ومؤامراته يف املنطقة، و إمارة شرق األ

د مشرعة للقواعد وابلرغم من فتح البال !رهاب بل وحتالفه العسكري معهعتباره حليفا  يف ما يسمى حبربه على اإلامريكية مع النظام و األ
تعيني هنري ووسرت  مريكية وأفرادها واملناورات والتدريب املشرتك وجوالت السفرية السابقة أليس ويلز يف طول البالد وعرضها، وأخريا  األ

سياسي القدمي إال أن النظام يف األردن ال زال على عهده مع وسطه العلى الرغم من كل ذلك  جديدا  مفوضا  وفوق العادة، سفريا  أمريكيا  
مريكا علنا  ولكن )تناكفها( من وراء ستار... وأحياان  أخرى توافقها سياسة الربيطانية اليت ال جتابه ألكنه يسري حسب اله لربيطانيا، ئيف وال

لة للجيش دون )مناكفة( نتيجة الضغط األمريكي بسبب ضعف نفوذ بريطانيا السياسي ابلنسبة ألمريكا كما حدث مؤخرا  من إعادة اهليك
مين والعسكري واالقتصادي، على املستوى األ، وذلك إبجراءات عالية املستوى ليست يف سياق التغيريات الطبيعية فقد قام النظام مؤخرا  

من خارج السلسلة الطبيعية لتعيني رؤساء األركان، ومتت  م2019-07-25يف  فتمت إعادة اهليكلة يف اجليش وتعيني رئيس هيئة أركان
وكل ذلك يف خطوة ظاهرها إجراءات تنظيمية إال أن األرجح أهنا  ...وإعادة هيكلة املخابرات العامة ،وتعيينات يف الديوان امللكي إقاالت

ردن وإضعاف نية واملخابراتية لتسهيل تدخالت أمريكا يف األاستجابة وإذعان للضغوطات اخلارجية )أمريكا( إلضعاف القدرات األم
مريكي بوسائل أخرى من وراء ستار على ه آنفا  لكنها ستعا ج التدخل األيطانيا على ذلك لواقعها الذي ذكران! وقد وافقت بر النظام

 عادهتا! وقد ابشرت ذلك بتحسني صورة النظام أمام الناس بوسائل خمادعة:
رواتب أفراد اجليش، وقام ت عفر  وكانت من قبل يف هذا السياق قد ...أزمة املعلمنياسرتضت به  أوجدت حال  جزئيا   6/10/2019يف-



ئب، وقامت احلكومة إبعادة هيكلة الرواتب وزايدهتا للعاملني واملتقاعدين، استقبال العشائر ووعدهم ابلكف عن املزيد من الضر ابامللك 
% من 97وجتاوز الدين العام  يناروهي اليت ما زالت تشكو من االمتعاض من مطالب صندوق النقد وعجز املوازنة الذي فاق املليار د

مريكي يف هيكلة اجليش من جدواه يف وكل ذلك إلفقاد الضغط األ ...%19.1من أكثر  احمللي، وارتفاع البطالة إىل ياالقتصادالنات  
 إضعاف النظام! 

عالقات مع هذا على صعيد العالقات مع كيان يهود فقد برزت إجراءات شكلية ساذجة لكسب التعاطف الشعيب، توحي بسوء الو -
الكيان مع خطوات تتناغم مع التوجه الشعيب القدمي املتجدد ابلتعامل مع اليهود كأعداء ووجوب قطع العالقات معهم، فجرى احلديث 

ردن، وحماكمة عن تدين مستوى العالقات بعد إهناء العمل مبلحق الباقورة والغمر، ورفض شرعنة املستوطنات، والتحذير من ضم غور األ
عالمي عن صطناع أجواء حرب مع كيان يهود، واحلديث اإلاودي املتسلل، ومناورات سيوف الكرامة ضد "خطر" قادم من الغرب ، و اليه

ووصف زعماء يهود  ،تفاقية وادي عربة، رغم أن هذه االتفاقية بنظر النظام اسرتاتيجية ال ميكن التخلي عنهااتفاقية الغاز وحىت اإلغاء 
حسني صورة النظام بعض الوقت ! فهي ليست أكثر من جعجعة دون طحن وإمنا لتهنا كنز يمني ال ميكن التضحية بهردن أبللعالقة مع األ

 ذوب الثل  ويظهر ما خيفيه حتته!أن يإىل 

 ،عمال الشكلية ما هي إال حماولة لكسب أتييد الشارع وهتدئة أي حراك يرقى للمستوى السياسي وليس املطليبهذه األوهكذا فإن كل 
عداد له أمريكيا ، سواء على علنا  ابإل عالمية منذ أشهروساط اإلاأليف يشار إليه وهو فق يستهدف النظام، خلطر سياسي يلوح ابأل استباقا  

 ...مستوى تركيبة النظام العائلية، أو ما يسمى امللكية الدستورية واحلكومة الربملانية
هذا هو شأن الكياانت املصطنعة من االستعمار يتقاذفها املستعمرون خلدمة مصاحلهم، فهي كياانت منزوعة السيادة، وحكامها ال ميلكون 

أن يرى الناس أبعينهم فساد األنظمة اليت حتيط هبم وهي مشبعة ابلظلم واالرتباط أبعداء اإلسالم واملسلمني املؤسف من قطمري! وإنه ملن 
ال يعملون لتغيري هذه األنظمة، ونسي الناس أو تناسوا أن الذل واهلوان وسوء العقاب ال يصيب الذين ظلموا فحسب بل  ومع ذلك 

َ َشِديُد اْلِعَقابِ ﴿كذلك يصيب الساكتني على الظلم  َنًة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ  .﴾َوات َُّقوا ِفت ْ
ومن اجلدير ذكره أن تغيري الظلم ال يكون بتغيري من جنسه، فال تبذل األمة التضحيات والتحركات لتغيري ظامل بظامل، أو تغيري قانون 
وضعي آبخر وضعي، أو من خالل كياانت سايكس بيكو إببقاء هذه الكياانت متفرقة يف بالد املسلمني، وإال كانت األمة يف حتركاهتا 

، وخزاي وذال  يف نقضت غزهلا من بعد قوة أنكااث، فالتغيري على غري أساس صحيح ال جيدي نفعا  وال خريا ، بل سوء  وشرا   وتضحياهتا كاليت
 ... الدنيا وعذااب  أليما  يف اآلخرة
لألمة  حمة والوحدةدة اللُ عااحلقيقي الصحيح ال يكون إال بتطبيق اإلسالم يف احلياة والدولة واجملتمع، وإب التغيريلقد آن لألمة أن تدرك أن 

ليه وبالدها، وابلقضاء على منظومة سايكس بيكو، وذلك إبقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت بشران هبا رسولنا الكرمي صلى هللا ع
ة الشرعية، وجهز وسلم، وها هو حزب التحرير قد أعد العدة وهيأ ما يلزم إلقامة هذه الدولة، فوضع مشروع دستور مستنبط من األدل

... وهو يهيب ابألمة أن تسري معه يف ما يصبو إليه وأن تتخذه قيادة سياسية ارجية وغريهااخلسياسة التعليم و القتصاد و االحكم و برام  لل
ة اخلالفة، ، فتقيم دولتها دولتستغل أوتضل  وتتجنب أن التغيري الذي يرضي هللا تعاىل فتسري على هدى ووعيهلا ليقودها إبذن هللا إىل 

 إن شاء هللا. عزهتا وكرامتهاوتعود هلا على نفوذ أعدائها وعلى كيان يهود املسخ،  وتقضي

ُهْم ِف اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ ﴿ َننَّ َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َّ ِْْلِهْم َولَُيَمكِن هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي  يَن ِمن قَ 
ُهم مِنن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا لَن َّ  .﴾اْرَتَضٰى هَلُْم َولَيُ َْدِن
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