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 صحفي يانب

 اإلسالم والمسلمين تعترف رسميا بالقدس عاصمة لكيان يهود أمريكا عدوة

اإلسالم والمسلمين وزعيمة الكفر والطغيان في العالم، باالعتراف رسميا  إن قيام أمريكا عدوة

على عاتقها  خذتأأمر غير مستغرب منها، فهي التي  بمدينة القدس المغتصبة عاصمة لكيان يهود،

على  ةيالصليبة ورعاية كيان يهود وأمدته بأسباب البقاء واالستمرار، وهي التي أعلنت حربها حماي

وال  ،ن المسلمينيمن العراق وأفغانستان وقتلت وشردت مالي بالد المسلمين ودمرت واحتلت كالا 

في  تلغوهي التي  (رهاباإل)اإلسالم والمسلمين تحت مسمى الحرب على  زالت تشن حربها على

 .اء المسلمين في الشامدم

 :أيها المسلمون

رجال واحدا فيه نخوة ومروءة الرجال وحرارة  المسلمين حكامبين من لو أن أمريكا وجدت 

عترفت بمدينة القدس ولما تمادت وا ،المؤمنين لما تجرأت أصال على حماية ورعاية كيان يهود

والخيانة، على صدورهم أوسمة  ، ولكنها وجدت حكاما حالهم الجبن والعمالة والغدرهلعاصمة 

حربها  الخزي والعار والصغار، وجدت حكاما متفانين في خدمتها إلى حد العبودية، ساروا معها في

ساروا معها في حربها على ثورة الشام المباركة ومّكنوها من ذبح أهل على العراق وأفغانستان، و

 (اإلرهاب)ين تحت مسمى الحرب على لماإلسالم والمس ساروا معها في حربها القذرة علىوالشام، 

فتحوا لها بالدهم لتقيم فيها مطاراتها وقواعدها العسكرية التي تنطلق منها للقيام بعملياتها العسكرية و

، وجدت حكاما سنّوا القوانين لحماية جنودها من المحاكمة همءأبنامر بها بالد المسلمين وتقتل التي تد

م حرب، وجدت حكاما مّكنوها من ثروات بالدهم وأعطوها أموال على ما اقترفته أيديهم من جرائ

أمتهم، وجدت حكاما سّخروا جيوش بالدهم ليكونوا رأس حربة في جيوشها، وجدت حكاما حاصروا 

على  اا المجاهدين في فلسطين وضيّقوا الخناق عليهم إرضاء ألمريكا ويهود، وجدت حكاما أسود

 ...ئهمأمام أعدا نعاماتشعوبهم 

وال  همعويلال تصدقوا ف ،مريكا وحراس ليهودعبيد أل رونادغ بوناذكحكامكم  نإا الناس أيه

فقد تراكم غدرهم فوق تخاذلهم فوق خيانتهم فتجرأ ترامب على فعل ما لم  ،استنكارهم وال تنديدهم

 .يفعله من سبقوه من رؤساء أمريكا

 :أيها المسلمون

قصى وإعادته إلى القضاء عليه وإنقاذ األ مينالمسل على يجبكيان غاصب هو إن كيان يهود، 

إعالن اعتراف أمريكا رسميا بمدينة القدس المغتصبة عاصمة لكيان يهود ما  نإوحضن المسلمين، 
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الضرار وهو إال حلقة في مسلسل عدائها التاريخي المستمر لإلسالم والمسلمين في ظل حكام العار 

ويلزمها حدها ويقطع دابرها من بالد المسلمين ويقتلع  في بالد المسلمين، ولن يوقف عنجهية أمريكا

الراشدة على  اإلسالم دولة الخالفة نفوذها منها ويطردها شر طردة من بالد المسلمين إال دولة

زكم ع اففيه ا؛فال تتقاعسوا عن العمل على إيجاده ،؛ كيانكم السياسي الذي ارتضاه لكممنهاج النبوة

 .عن العبث في بالدكم كمئأعداتقطعون أيدي  اومجدكم وبه

 :أيها المسلمون

القدس ال تنقذها بيانات التنديد واالستنكار واألسف التي أصدرتها وستصدرها األنظمة في 

 .عالمنا اإلسالمي

اجتماع  بيان صادر عن أوجتماع منظمة التعاون اإلسالمي القدس ال ينقذها بيان صادر عن ا

 ...ارئ لمجلس األمن الدولياجتماع ط أومجلس الجامعة العربية 

المسلمين المكبلة في  ذها جيوشقين الرابضة في ثكناتها، القدس تنذها جيوش المسلمقالقدس تن

 .المعسكرات

القدس تنقذها غضبة صادقة هلل من قادة وضباط جيوش المسلمين، فيا أيها القادة والضباط في 

كوا قطاعاتكم العسكرية نحو القدس اغضبوا هلل من أجل القدس واألقصى وحر :جيوش المسلمين

وال تجعلوا من جيوش المسلمين حرسا  ،وذودوا عن كرامة األمة وزلزلوا األرض تحت أقدام أمريكا

 .لعروش الطغاة في بالد المسلمين أو مرتزقة عند أمريكا وغيرها من الكفار المستعمرين

نصرة للقدس والمسجد األقصى باهلل أن تغضبوا هلل  لكمأنس :ويا قادة وضباط الجيش األردني

موه في وأنقذوا القدس والمسجد األقصى واصنعوا النصر كما صنعت ملسو هيلع هللا ىلصقبلتكم األولى ومسرى نبيكم 

 .الدنيا واآلخرة وإنكم وهللا أهل لذلك عزبمعركة الكرامة لتفوزوا 

جهة األمة اإلسالمية التي وضع نفسه وبالده في موا أن األرعنعلم رئيسها ولتعلم أمريكا ولي

وستتخلص من حكامها  ،مباشرة معها ستخلع نفوذ بالده من المنطقة بل ومن كل بالد المسلمين

اإلسالمية ال  عمالء أمريكا المتآمرين وستقضي على كيان يهود وتنهي وجوده من فلسطين، فاألمة

 .تعرف اليأس وال االستسالم وال تخشى أعداء هللا ورسوله والمؤمنين وفي مقدمتهم أمريكا
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