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 بيان صحفي

 !المسجد األقصى يستغيث فهل من مغيث؟

 بباسيطرهم، جنوده سهدن  يو ،األقصى لمسجدل هااتاقتحاملليوم الرابع على التوالي تواصل قوات كيان يهود 

 .وتنتهك حرمته بإطالق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المرابطين فيه

 أيها المسلمون في األردن:

 .تكتوون بنارهب وهو تحت حكم النظام الذي صغتُ اُسل َم وقد تغيث وهو الذي األقصى يسإن 

 .أكثر من ستة عقودطوال من قبل يهود باً ُمغتصَ  ئهبقاإببعد أن خذله حكام المسلمين األقصى يستغيث إن 

رون وبعد أن غدر به الغاد ،بين الضفتين الظهر بقرار فك االرتباط فيعن األقصى يستغيث بعد أن طُ إن 

معاهدة وادي عربة وما لحقها من اتفاقيات اقتصادية وأمنية و لوات السالم في كامب ديفيد، وأوسبتوقيع معاهد

بحجة التطرف الديني وبقرار أممي فيه هم سيغدرون به من جديد بتفريغه من المؤمنين المرابطين  ، وهاةوتنموي

أو ربما الهدم في قابل األيام، وما  مكانيون تقسيم زماني المسجد األقصى منوا كيان يهود من فعل ما يريد في ليمك  

الجدار العازل الذي يبنيه كيان يهود الغاصب بينه وبين األردن إال خوف حقيقي من ردة فعل األمة نصرة لألقصى 

جد ينهي ستعداداً ألي مستاولتعزيز حماية حدوده،  ،والتي لن يستطيع النظام في األردن التحكم بها أو التعامل معها

 .مع األردن ةالمشترك هحدودعتماد على النظام األردني في حماية الا

 أيها المسلمون في أرض الحشد والرباط:

والوحيدة  األصيلةإن الفعل الواجب القيام به هو إعالن الحرب الفعلية على كيان يهود وهي الحالة الشرعية 

 .سين للمقدساتوالمدن  في التعامل مع مغتصبي األرض ومنتهكي العرض والحرمات 

 مسلمون ويا أيها الجنود والضباط؛أيها ال

فأروا  ،وأولى القبلتينالشريفين ، إنه بيت هللا، ثالث الحرمين إنه المسجد األقصى مسرى رسول هللا محمد 

 ،ال يستهان به عظيماً  بلغ مبلغاً  ألن التآمر على األمة ودينها وأبنائها ومقدساتها قدعنكم؛ هللا منكم ما يرضيه 

واعلموا أيها المسلمون في كل مكان أن  .وإلى حكامكم العمالء يحرم أمامه التخاذل والتقاعس والركون إلى الدنياو

ومعه المخلصون من أبناء األمة،  هاقامتإلالتي يعمل حزب التحرير  على منهاج النبوةالراشدة الثانية دولة الخالفة 

وهي التي ستحافظ على  ،حتاللالوهي من سيطرد االستعمار وا ،رضهي التي ستحرر ما اغُتصب من األ

 .وهي التي ستصون األعراض وتحمي األرواح والمقدسات ،مقدرات األمة

 وا  ن  م  آ ين  ذ  ال  أ يُّها ا ي  ﴿ ،خرةآليبوا داعي هللا لنحظى جميعا بعز ومجد الدنيا واجفأ ،فإلى العمل لها معنا ندعوكم

 .﴾م  يك  ي  ح  ا ي  م  ل   م  اك  ع  ا د  ذ  إ   ول  س  لر  ل  و   لل   وا  يب  ج  ت  س  ا

 ريري لحزب التحاإلعالمالمكتب 
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