
  حيمبسم اهللا الرمحن الر

"املسلمني جيوش تستنصر فلسطني كل بل... غزة"كلمة األردن يف مؤمتر   

  األقصىثرى القدس وم يف الدفاع عن فلسطني وبطوالت أسالفكم واستبساهللن ننسى يا جيش األردن! 

  فأعيدوها إلنقاذ غزة بل كل فلسطني

  ىل يوم الدين،إسار على دربه  له وصحبه ومنآى احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد وعل

  هالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات ،احلضور الكرمي

رض مؤتة والريموك والكرامة من والية أرض احلشد والرباط من أرض الشام اجلنويب من أجئتكم من 

هللا مشروع حيا فكرة اخلالفة من جديد حىت صارت بفضل اأردن حيث ولد ونشأ حزب التحرير الذي ألا

  جمالس احلكم حول العامل.ستخبارات والحباث ودوائر األلها وحمل اهتمام العامل ومراكز امة كألا

يف املساجد واجلامعات والشوارع  ردن بانتفاضتهمألتبها املسلمون يف اك، جئت حامال معي رسالة للعامل

  ملسلمني يف فلسطني.سالم واإلسواق نصرة لألوا ةزقألوامليادين وا

لن ينفصل عنها مهما ال و ةسالميإلمة األنه جزء من اأيباهي الدنيا بت حامال رسالة من شعب حي جئ

جئت حامال رسالة من شعب ال ولن  ،ذلك عليهن يفرضوا أتزقة املستعمرين من عمالء ومر حاول السياسيون

  سالم واملسلمني.إله فداء لن يقدم نفسأيتواىن حلظة واحدة ب

وكيف هتفوا حبناجرهم املؤمنة حي  ،ردن للجهاد واالستشهادألشوق املسلمني يف ا فلقد شاهد كل العامل

  .على اجلهاد وكيف طالبوا بفتح احلدود لقتال يهود منددين بالتخاذل الرمسي جتاه نصرة املسلمني يف فلسطني

عفر بو عبيدة وشرحبيل وجأحفاد الصحابة خالد وأكيف ال وهم  ،كناف بيت املقدسأكيف ال وهم من 

نذل أرذل وأأخس و وابن رواحة،كيف ال وهم يشاهدون إخوام يف الدين والدم يذحبون ويبادون يف غزة بيد

   اليهود.نب خلق اهللاجأو

  .منذ سقوط اخلالفةملسوا تآمر حكام املسلمني على سفك الدم املسلم يف فلسطني  كيف ال وقد

مهمهم وواجبهم  نيضهل القوة مستنهأو يشردن للجأللقد شاهد العامل ومسع مطالبة املسلمني يف ا

فما زالت يف ذاكرم تضحيات اجليش  ،هل غزة بل كل فلسطنيأالشرعي للتحرك الفعلي العملي لنصرة 

 قصىألثرى القدس واملسجد اده وضباطه يف الدفاع عن فلسطني وستبسال جنواردين وما زال يف ذاكرم ألا

قدامهم إردين وألوقد شهد العدو نفسه لشجاعة جنود اجليش ا ،يف معارك كان فيها النصر حليف املسلمني



مام أفلقد قال بن غوريون رئيس كيان يهود لقد خسرنا يف معركة باب الواد وحدها  .صرارهمإوتفانيهم و

  .ردين ضعفي قتالنا يف احلرب كاملةألاجليش ا

يلني يف معركة اللطرون جتاوز سرائإلن عدد القتلى اأو اوقال النائب اليهودي يف الكنيست عوزي الند

  .ةيوم مذحبة دامي نهأب وقتالهم لكثرة خسائرهم يف فلسطنيركة النوتردام وقالوا عن مع ،قتيل ٢٠٠٠

كيف ال يطالبون اجليش بالتحرك لنصرة املسلمني يف فلسطني وما زال يف ذاكرم االنتصار العظيم يف 

ضعاف ما خسروه أرواح ستة ألم خسروا فيها من العتاد واأباليت قال عنها املسؤولون اليهود  معركة الكرامة

ويرون جنب اليهود  بطال الكرامة بينهم يعيشونأبل و ،٦٧على اجلبهات العربية الثالث يف حرب حزيران 

بعد  عتبارهاتحرك لرد لبا يطالبون اجليشكيف ال  ،احملترقني يف دبابام وهم مقيدون بالسالسل خشية اهلروب

مة وغريوا احلقائق ألباجليش وا ن غدر السياسيونأيدي يهود بعد ألى قصى وسجلت عليه هزمية عألا أن ضاع

مامه وليغذوا ثقافة أ ليصنعوا هالة جليش يهود وقوة مزيفة ليربروا قعودهم وختاذهلم رض لتكون اهلزميهألعلى ا

  .ت كيام الغاصبيبود وتثالم مع يهسخليار االستراتيجي بالمة متهيدا ملا يسمى باألاهلزمية عند ا

نفاق إلبالنسبة ل ردن يأيت يف املرتبة اخلامسةألن اأن ردين بالتحرك وهم يقرأوألن اجليش اكيف ال يطالبو

  ملؤشرات عسكرية عاملية، مثل سيربي ويب آي سي سي.وفقا  مجايلإللناتج القومي النسبة  العسكري

قوى جيوش العامل جاء أيكشف عن  عن البنتاغون اردن تقريرا صاال يطالبونه بالتحرك وهم يقرأوكيف 

ردن ميلك ألن اأب( نفسه التقريرن ما جاء يف ويقرأو، قليمياإ ثوالثالوىل عربيا ألباملرتبة ا فيه ردينألاجليش ا

ردن كما انتصر يف ألسرائيل سوف ينتصر اإردن وألن قامت حرب بني اإكيد أسرائيل وبالتإمجيع نقاط ضعف 

  .ية)سالح اجلو واملدفعو املشاة سالح قوى جيش عريب من ناحيةأردن ألن اأة ومعركة الكرام

سلحة القادرة على ألنه ميتلك كل أنواع اأن تعداد اجليش كبري وأيعلمون كيف ال يطالبونه بالتحرك وهم 

  .اهلجوم واملناورة ورد أي اعتداء

ردين بالتقارير ألاهدها الشعب امتطورة ش ةردن صناعات عسكريأليطالبونه بالتحرك ولدى ا كيف ال

ن أكيف ال يطالبونه بالتحرك والناطق الرمسي باسم احلكومة حممد املومين يؤكد ب، الرمسية ملعارض سوفكس

  لى املستوى العسكري العاملي.فضل عألردن اآلن هي األمنظومة الدفاع يف ا

  يها احلضور الكرميأ

كانت لتكون لو انتظر بعض القادة والضباط  ود ماجنازات والبطوالت يف املعارك ضد يهإلإن هذه ا

   قرارات السياسيني.ينيالعسكر



إن فتية آمنوا برم من أهل غزة قليلي العدد ال ميلكون من العدة والعتاد معشار ما ميلكه كيان يهود، ليس 

ن األسلحة لديهم طائرات، وال دبابات، وال مدافع، وال صواريخ ذكية، وال قنابل فسفورية، أو غريها م

الفتاكة، ورغم ذلك استطاعوا أن يثبتوا أمام جيش يهود الذي أومهنا حكام املسلمني أنه ال يقهر، بل لقد 

تصدوا له وقاتلوه بعدم القليلة وأساليبهم البسيطة فأدموه وأوجعوه وأوقعوا فيه خسائر كبرية يف األرواح 

نا على عدم االعتراف خبسائره، ولوال فداحتها ملا أجربت كيان يهود على االعتراف ببعضها، وهو الذي عود

اعترف ا، أما داخل الكيان فقد أجلأت غزة مواطنيه على الفرار واالختباء يف مالجئهم كالفئران، هذه مقاومة 

غزة احملدودة فعلت بيهود ما فعلت، فكيف لو تدخلت دول الطوق، وحركت جيوشها الرابضة يف ثكناا 

  ن مبقدور جيش يهود أن يصمد أمامهم ساعة من ار!!!تلة يهود، أكااملق

اليت ال تنفصل  ومتيقنة من عقيدا القتالية سالمية تدرك جهوزية جيوشها وقدراا العسكريةإلمة األاإن  

  .مل ا وباستجابتها هللا لنصرة دينه وعبادهألسالمية فلن تفقد اإلعن عقيدا ا

﴿نصن يم نَّ اللَّهرنصلَيولَقَوِي إِنَّ اللَّه هر زِيزع.﴾  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

  

  ممدوح أبو سوا قطيشات

  رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير يف والية األردن


