
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 !؟هلل األمة أن تغضب هلذه أمل أين  
من املزمع اليت و  ،مشرتكة ملواجهة احلرائقتدريبات  احملتل على إجراء يهود األردن والسلطة وكيان ائل اإلعالم العاملية واحمللية خرب اتفاقتناقلت وس

مة املشرتكة بنی فالتعاون والتوأ يهودالوحيد بنی األردن و  لتعاونوهذا ليس ا ،األوريب االحتاد من بتمويل العام اهذتشرين األول من  شهريف  إجراؤها
 دهدأ وتترته رم  جرائ  االحتالل مل والسياسي واالقتصادي يتاواألمين واالستخبار  االسرتاتيجيوالتعاون  نذ نشأته،موكيان يهود بدأت  األردينالنظام 

 . اخليانية وإقامة سفارة اإلجرام على أرض احلشد والرابط يف عمان وادي عربة اتفاقيةاملستمرة، بل ازداد التعاون خاصة بعد 
 :األردن يف املسلمونيها أ

ساملا  النظام إذ أخرجه، بدم ابرد بنائك من أ اثننیيف عمان بقتل  اإلجراميةفارة الس حراس حنی أقدم أحد عليك  التآمرأعينك  حج   لقد رأيت  أبم  
بل بلغ  ألمر وقف عند هذا احلد من الذل واهلوان،ا ، وليتب أو عقاب وكأن دماء املسلمنی ال قيمة هلا وال وزندون حسا أفراد السفارة ومجيع هو

ن فقد  وهكذا كا واطمئنااًن منه لعجز النظام عن اختاذ ردة فعل حقيقية، ،امعااًن يف اإلهانة قبال األبطالتاس ان استقبل القاتلبرئيس وزراء اليهود 
 ذاهبومل يق  النظام  ،وأتجيل عودة طاق  السفارة إىل عمان حلنی ذلك !!لقاتلاحماكمة  تطلب فيها من كيان يهودابهتة كانت ردة فعل النظام 

 ونسيان الطاق  بعودة كفيلة االايم أن منه ظناعليه   مورست اليت والذل هانةاألردن واال هلمضب أة بعد ان استشعر حد   اله إعلى هزالاإلجراء 
 ...وادي عربة اتفاقيةوليس إلغاء العالقة وإلغاء رجوع طاق  السفارة ختر بدليل أت ،سالت الدماء اليت تلك

تنا إىل الرقة وشارك طائرا لقد حتركت !!بالده اليت تعد فعله بطولياً؟اجملرم ضمن قواننی حماكمة  هذا عندما يطلب النظاماستهتار وأي  جرمية ةيأ 
 وأ، للمسجد األقصى اليومي دنيستالو نتهاك رم  االفلسطنی يف قدساتنا طائرة تتحرك محاية مل ولكننا مل جند ،"اإلرهاب"على رب احل مبا مسيالنظام 

لفرض اليهود إجراءاده  وقسموا البواابت االلكرتونية ضد املشرف البطويل و املوقف  القدس هلأ وقوفولوال  ،اليت صدعت اساساتهلحفرايت ل منعاً 
آتمر على املسلمنی  ،الطاموت حكامهؤالء ه   .يهودبل يف ظل خيانة وتواطئ مع كيان  صمت عريب يف ظل ،زمانيا ومكانيااملسجد األقصى 

 .خططاتهمل اتنفيذالغرب الكافر و  حيركوهنا إال خدمة ألهدافال طائراده  و  خذالن هل ،و 
 :والرابط احلشد أرض يف املسلمون يهاأ

طاق  السفارة وكيان يهود يف أحداث  وكيف أنقذ ومحى ،عينك  موقف النظامأبم أ رأيت و  هانةالذل واإلرارة م لقد عشت  تلك اللحظات وذقت 
كذب  ذافه وديهالنظام و  بنیالعالقة  توترب  ودعوا عنك  التضخي  اإلعالمي ،اجملاالت كافة يف ه يتعاون مع زال بل ال ، ومل يكتف بذلكاألقصى

الشعب االردين خيافون من  وردة فعلها، األمة نبل خيافون م ، ومحايته  األردين ألنه راس حربة يف الدفاع عنهالنظام تضليل، فيهود ال خيشون و 
 أنت ما أ ،ودويه النظام بنیإال  هيما لعار والذل ا تفاقيةا أبن كيان يهود  فابل واعرت  ،زميةاهل مرارة ديهو ذاقت املواقف البطولية اليت أاملسل  صاحب 

 .  ورسوله واملؤمننیهللاأعداء  يهود بعداوة هللا مع عهدال زلت  على ال اإلجرامية االتفاقية هذهفرم  
بواجبه  نصرة لإلسالم فرتفعوا صوتك  خماطبنی أبطال القوات املسلحة ليقوموا  ،الشيطان وساوس يهودنسي ن تقفوا املوقف الذي يقد آن لك  أل

املسلمنی وجيوشه  اليت ستحشد طاقات  ،لعمل مع حزب التحرير إلقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوةاو  ،دين هللا يف األرضل وإقامةً 
، إىل هذا اخلتر ندعوك  أيها األخيار وكلنا ثقة أن بينك  من املخلصنی األخيار من تتوق ودحر عدوان املستعمرين عن بالد املسلمنی لتحرير األقصى

 :قال تعاىلوقد آن لك  أن جتيبوا داعي هللا فتنصروا هللا ورسوله، .. نفوسه  للعزة ورضوان هللا تعاىل، نريدها مضبة هلل ال تنطفئ حىت تقام حدود هللا
 .( َوَما نَ َزَل م َن احْلَق    هللا ل ذ ْكر   مْ بُ ا َأن ََتَْشَع قُ ُلو يَن آَمُنو َأمَلْ أيَْن  ل لَّذ  )
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