
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 العباد بكيان يهودفي األردن يربط مستقبل البالد والنظام 

ومصادرة أراضٌهم وطردهم ، وهدم بٌوت أهلها ومشارٌعه فٌها، ستٌطانالفٌه القدس بتوسٌع ا د  هو  فً الوقت الذي ت  

ون المسجد األقصى المبارك وٌدنسونه وفً الوقت الذي ما زالت فٌه قطعان المستوطنٌن والمتطرفٌن الٌهود ٌقتحم ،منها

م فٌها ٌهود كرامة ومستقبل ومصٌر أهل سل  ٌ   وخٌانة ٌخرج علٌنا النظام فً األردن بصفقة ذل وعار ،وٌسعون لهدمه

أثناء  حتى التفاوض علٌها ولم ٌتوقف ،منذ أكثر من عامٌنمفاوضاتها والتً بدأت  "اإلسرائٌلًصفقة الغاز"أسموها  ،األردن

الطاهرة ودموع بواكٌهم  ودماء شهدائهم ،تهدم وبٌوتهم ،نالذٌن ما زالت جراحهم تئ ،غزةأهلنا فً ٌهود األخٌر على  عدوان

 .لم تجف بعد

ملٌار متر مكعب من  51تقضً بؤن ٌشتري النظام فً األردن و ،عاما   (03–51) ىوالتً تمتد على مد هذه الصفقة

 .وترسخ احتالله وتزٌد فً حصار وقهر أهلنا فً فلسطٌن كٌان ٌهودتدعم  ،ملٌار دوالر 51بقٌمة « لفٌتان»ل غاز حق

 ةفمنذ زمن بعٌد سقطت ورق ،بهذا النظام معرفتنافً  بغٌر هذه الطرٌقة لشككنا ولو تصرف ،األردنً هذا هو النظام

اهر بالمعصٌة واإلثم وٌتآمر وهو ٌج ،ال من عباد هللاال من هللا سبحانه وتعالى و ًوأصبح ال ٌبالً وال ٌستحٌ ،التوت عنه

خدمة  ،إلى حماٌتهم ورعاٌة مصالحهم وخدمتهم ،لبالد لٌهودفمن تسلٌم ا ،أٌنما كانوا نهار مع أعداء هللا وأعداء األمة لٌل

ٌعلم تماما أن فهو  ،هوقتل ألبنائ فٌه من سرقة وإذالل مهما فعل ،سٌده العبد الذلٌل الذي ال ٌجرإ أن ٌرفع عٌنه فً وجه

راعٌة ٌهود رأس الكفر لٌقدم نفسه خادما نفسه الوقت  وفً ،حمونه وٌحرصون على بقائهفهم من ٌ ،ٌد ٌهود ده فًوجو

 وحلٌفا   ،خدمة لها ولو أمرته ألرسل جٌشه ودباباته ،طائراته بطٌارٌهالها وٌرسل  ،فٌفتح لها البالد تفعل بها ما تشاء ،أمرٌكا

ٌ  لها  مخلصا    من دماء المسلمٌن وأرواحهم. نابرٌئن اوكؤن أمرٌكا وكٌان ٌهود طاهر ،بمحاربة اإلرها ىدعفً ما 

، فالنظام الخٌانة والتآمر ه األسود فًتارٌخمن صغٌرة فهً مجرد صفحة  ،فقة الغاز هذه لن تكون آخر مإامرةوص

 فهو فً هذه الصفقة ٌمول، منذ زمن وحكومته مصرون على تمرٌرها إن لم تكن قد وقعت كما تسرب فً بعض األخبار

وكل ذلك من جٌوب وعرق المسلمٌن فً هذا البلد  ،اقتصادهعزز ٌكٌان ٌهود وآلته العسكرٌة ومستوطناته وتموٌال  مباشرا  

رق هذا الغازوالطٌب أهله،  حبال ٌلتف حول أعناق أهل كون لهذه الصفقة أن تٌراد  ومٌاههم، من بالد المسلمٌن قد س 

 د ٌهود أعداء هللا وقتلة أنبٌائه.طرفه فً ٌ ،األردن

 :أيها المسلمون

، تهاورعهً التً أمرت بهذه الصفقة  ،فً العالم أجمع وعدوة اإلسالم والمسلمٌن جرامنعلم تماما أن أمرٌكا راعٌة اإل

ضبة تعلم أنها وتحمً كٌان ٌهود مستقبال من غ ،بصناعة سالم اقتصادي كما تسمٌه ثبت اتفاقٌة السالمتظن بذلك أنها ت   ألنها

 فٌحرق كٌان ٌهود ومن ٌحمونه وٌمدونه بؤسباب البقاء. ،وبركان تشعر بغلٌانه وال بد له أن ٌثور ،آتٌة ال محالة

 :في األردن أيها المسلمون

ومنعه من تسلٌم ما  ،ٌدعوكم لألخذ على ٌد هذا النظام ،الرائد الذي ال ٌكذب أهله وكما عهدتموه دائما   حزب التحرٌرن إ

الذٌن ٌسٌرون  ،على ٌد أعوان النظام وسماسرة هذا العدو وأن تؤخذوا ،كم من كرامة لهذا العدو الذي تعرفون وتعلمونبقً فٌ

فمصلحة  ،تحت عنوان مصلحة البالد والعباد ،ٌطمعون فً دنٌا ٌصٌبونها من خٌانتهم وعمالتهم لٌهود ،بٌنكم وبٌن ظهرانٌكم

بامتثال  ،التً تنجً من غضب رب العبادهً والمصلحة كل المصلحة  ،وتزٌٌنهالبالد والعباد ال تكون بارتكاب الحرام 

وهذا ال ٌكون أبدا إال  ،مع اآلخرٌن واالتفاقٌاتالمرجعٌة الوحٌدة لكل األعمال والعالقات بجعله وأوامره وتنفٌذ شرعه 

فهً  ،تجتث كٌان ٌهود من جذوره  كما بشر بها رسول هللا ،بإٌجاد كٌان سٌاسً ٌتمثل بدولة الخالفة على منهاج النبوة

 لعمل لها وهً الخالفة التً نرٌد.إلى ا التً ندعوكم

﴿ َ
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 ﴾ُتْحَشُرونَ 
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