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 بٌان صحفً

 األقصى يدنس والنظام األردني يشجب ويستنكر ويتآمر

 !!وجيشه قادر على تحريره

تحت حماٌة جنود كٌانهم المبارك المسجد األقصى  أمس األربعاء على تدنٌسمجموعة من قطعان ٌهود  أقدمت

صابة العدٌد من المصلٌن إلى حٌث أطلق جنود ٌهود الرصاص والقنابل على المصلٌن داخل المسجد مما أدى إ ؛الغاصب

بل  ،والنظام فً األردن ٌشجب وٌستنكر )متخاذال( على لسان الناطق باسم الحكومة محمد المومنً ،والمرابطٌن بداخله

عتداءات ضد المسجد األقصى البهذا النهج من ا (إسرائٌل)وٌوظف هذا الفعل الخسٌس عندما ٌحذر من أن استمرار 

 .قد أصبح أبرز ذرائع التطرف واإلرهاب الدٌنً فً المنطقة المبارك ومصلٌه ومرابطٌه

 :أيها المسلمون

 ً بخصوص حفرٌات عجلونألم ٌصرح رئٌس هٌئة األركان المشتركة الفرٌق أول مشعل الزبن فً المإتمر الصحف

خبرائها  عن اتصال الجٌش بحكومة ٌهود واستقدام وإدخال -بحضور رئٌس الوزراء وزٌر الدفاع المغٌب )اللغز( و

 !!ا المسلحة قادرة على الوصول ألي مكان فً الشرق األوسطتنأن قوا - العسكرٌٌن للبالد

وهً القادرة على ذلك باعتراف وإقرار رئٌس  ،أال ٌستحق المسجد األقصى أن ٌحرك النظام كل تشكٌالته العسكرٌة

 !!الوالٌة والوصاٌة على المسجد األقصىأن النظام ٌتشدق باستمرار بؤنه صاحب وصوصا خ ،هٌئة األركان المشتركة

أال ٌستحق المسجد األقصى تحرٌك الجٌش لتحرٌره والذي كان قد ضاع من أٌدي المسلمبن وهو تحت حكم النظام 

متثال ألحكام وبنود اتفاقٌة العار والخزي وادي عربة والحرص على العالقات الحمٌمٌة مع كٌان الفً األردن، أم أن ا

أوامر هللا وأحكام اإلسالم الداعٌة لمحاربة ٌهود المغتصبٌن واجتثاثهم من أرض فلسطٌن كلها وتحرٌر ٌهود مقدمة على 

 !!مسجدنا األقصى المبارك

العالقات مع  نوٌرسخا نٌقدسا ذٌنلالردنً أن ٌجبر النظام وحكومته ألأال ٌستحق المسجد األقصى من الجٌش ا

هم ومقدساتهم بؤن ٌعلن الحرب وٌباشرها ضد كٌان ٌهود!! أال ٌستحق المسجد ئكٌان ٌهود على حساب المسلمٌن ودما

ن فٌه من إرهاب جٌش وشرطة ووالمرابط نووالمصلن من حوله واألقصى واالعتداء علٌه وما ٌتعرض له المسلم

ى وتبرز وٌستحق وٌستحق، ولكن النخوة والرجولة والبطولة تتجل ٌستحق بلىعسكري أردنً!!،  وقطعان ٌهود لتحرك

علٌنا فً االمتثال ألوامر أمرٌكا رأس الكفر والشر لمشاركتها فً حربها ضد المسلمٌن واالنبطاح لمشارٌعها فً 

 !!واجبوٌستحق ولكن أمر أمرٌكا عندهم فوق كل أمر وواجب طاعة أمرٌكا فوق كل  ٌستحق وٌستحق بلىالمنطقة، 

 :أيها المسلمون

وبعودتها القرٌبة  ،سمت بالد المسلمٌن وتمكن ٌهود من اغتصاب فلسطٌننذكركم أنه بغٌاب وإسقاط الخالفة ق

الوشٌكة بإذن هللا ستعٌد توحٌد بالد المسلمٌن تحت ظل أحكام اإلسالم العظٌم وستحرر األقصى وكل فلسطٌن وستحاسب 

 .لكل متآمر وخائن وكذاب عمٌ

نهاج النبوة لنحظى جمٌعا بشرف النصر وإننا فً حزب التحرٌر ندعوكم لواجب العمل إلعادة الخالفة على م

 .هلل سبحانه وطمعا فً نعٌم جناته إرضاءبإعادتها 

ُسىِل إَِرا َدَعاُكن لَِوا يُْحيِيُكنْ  يَا أَيَُّها الَِّزييَ ﴿ ِ َولِلشَّ  ﴾تُْحَشُشوىَ  لَْيهِ َواْعلَُوىْا أَىَّ ّللّاَ يَُحىُل تَْيَي اْلَوْشِء َوقَْلثِِه َوأًََّهُ إِ  آَهٌُىْا اْستَِجيثُىْا لِِلّ
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