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 صحفي يانب

 للقدس انتصارا   ليس العامة جمعيةال قرار

س بل  يهود بكيان الدولية الشرعية يسمى ما عترافا يكر ِّ

 لالعتراف الرافض المتحدة ألممل العامة الجمعية بقرار ابتهاجها األردن في النظام حكومة أظهرت 

 يةاألردن الحكومة أن متعددة مإعال وسائل تناقلت وقد يهود، لكيان عاصمة بالقدس األمريكي الرسمي

 والذي المومني محمد باسمها الرسمي الناطق ،اإلعالم لشؤون الدولة وزير لسان على بالقرار رحبت

 يستهدف جراءإ أي قانونية عدم بتأكيد الدولية الشرعية إرادة يجسد بأنه العامة للجمعية الجديد القرار اعتبر

 يعتبر الدولي القانون أن على شدد حيث فيها، جديدة حقائق يغير أو المقدسة بالمدينة القائم الوضع تغيير

 للدولة عاصمة القدسشرقي  كوني أن شرطه الشامل السالم تحقيق وأن محتلة أرضا القدسشرقي 

 ستراتيجيا خيارهو  السالم أن لىإ الفتا ،1967 حزيران من الرابع خطوط على المستقلة الفلسطينية

 .به تمسكها لعربيةا الدول كل أعلنت عربي

 األردن في النظام حكومة باسم الرسمي الناطق تصريحات زاءإ األردن والية /التحرير حزب في وإننا

 بهذا القرار نؤكد ونبين ما يلي: وترحيبها وابتهاجها

 في النظام حكومة باسم الرسمي الناطق بها ويتغنى عليها يحرص التي الدولية الشرعية إن - أوالا 

 التي فهي ذلك وفوق واالستعمار، والطغيان الكفر قوى شريعة فهي شيء، في المسلمين تعني ال ،األردن

 اإلسالم وأقصت الخالفة( )دولة للمسلمين الشرعي السياسي الكيان هدم على م1924 عام أصحابها تكالب

 عن الساحة الدولية.

 قيمة ال استعمارية كافرة منظمة   ومجالسها؛ ومؤسساتها أجهزتها بكل المتحدة األمم منظمة إن - ثانيا

 فهي ومجالسها، مؤسساتها من أي عن أو عنها صادر قرار وألي لها، المسلمين عند اعتبار وال وزن وال

 تقسيم بقرار فلسطين، المباركة األرض؛ اإلسالم أرض على الوجود بحق يهود لكيان اعترفت التي

 بالد قسَّمت أن بعدالعثمانية  الخالفة دولة أنقاض ىعل أقامتها التي بالدول اعترفت التي وهي فلسطين،

 .وقهرتهم المسلمين شعوب تتفتَّ  أن وبعد واستعمرتها، المسلمين

 في اإلطالق على يكن ولم للقدس، انتصاراا  ليس المتحدة األمم في العامة الجمعية قرار إن - ثالثا

ريس  وتك فلسطين، ةباركالم األرض فوق ديهو لكيان الوجود حق كيدألت استمرار هو بل المسلمين، مصلحة

 الغتصاب يهود لمدينة القدس.

 ملك إسالمية، أرض ،وجنوبها شمالها ،وغربيها شرقيها ؛كلها والقدس كلها فلسطين إن - رابعا

 .منها واحد شبر عن التنازل كانت جهة أي تملك ال للمسلمين

 راضيأ من يهود اغتصبه عما لالتناز علىعربا وعجما  المسلمين حكام إصرار إن - خامسا

 كيدأبت (دينة القدس والتي عبَّروا عنها )القرارات والتنازالتم من األكبر الجزء عن والتخلي فلسطين،

خ  ت   التي المتحده األمم لقرارات متأييده  أساس على القضية بحل وبمطالبتهم لفلسطين، يهود اغتصاب رس ِّ
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 االلتزام كيدهمأوبت لفلسطين، عاصمة وشرقيها يهود لكيان عاصمة القدسغربي  اعتبارب الدولتين، حل

 ،ياإلسالم التعاون ومنظمة العربية الجامعة عن الصادرة الجماعية وبقراراتهم للسالم العربية بالمبادرة

 وللمؤمنين ولرسوله هلل وخيانتهم االستعمارية القوى مع وتآمرهم تواطؤهم على يؤكد اإلصرار هذا فإن

ينَ  أَيَُّها يَا﴿ َ  تَُخونُوا الَ  آَمنُوا الَّذِّ ُسولَ  ّللاَّ  .﴾تَع لَُمونَ  َوأَنتُم   أََمانَاتُِّكم   َوتَُخونُوا َوالرَّ

 تلزم ال القدس مدينة من أو فلسطين من شبر أي عن المسلمين حكام وتنازالت قرارات إن - سادسا

 التآمر يقافوإل والمؤمنين ولرسوله هلل الخيانة مسلسل إلنهاء الحثيث الجاد بالعمل إال يءش في المسلمين

 دولة وإقامة حكامها من يةاإلسالم األمة بتخليص وذلك ؛ومقدساتهموبالدهم  المسلمين وعلىاإلسالم  على

 ةليالعم والتابعة المستسلمة المنبطحةنقاض أنظمتهم المهترئة العاجزة وأ على النبوة منهاج على الخالفة

 .الكافر للغرب

 أهداف أهم من واحد   واستمراره وجوده استهداف بأن األردن في النظام إدراك من مالرغ على - سابعا

 بالصعود مريكاأل مقاومته من فبدال يهود، لكيان عاصمة القدس بمدينة باالعتراف القاضي األمريكي القرار

 وكل ةعرب وادي ةمعاهد وإلغاء للغرب، التبعية وإنهاء أحكامه وتطبيق كامال اإلسالم نظام بتبني القمة، إلى

 ووزراء رجاله نزلأ الذي وهو نجده ذلك من فبدال يهود، كيان مع الحرب حالة إلى والعودة عليها بني ما

 تحت والميادين الشوارع في الجماهير وحشد للتظاهر دعت من أول حكومته وكانت الشوارع إلى حكومته

 عاصمة القدس بمدينة االعتراف أمريكا نوالمسلمي اإلسالم عدوة لقرار ورفضا القدس عن الدفاع عنوان

 استمراره يؤكد المومني، محمد تهحكوم باسم الرسمي الناطق تصريحات خالل ومن نجده يهود، لكيان

 من األكبر وبالجزء فلسطين أرض من هاغتصب ما على يهود لكيان الوجود بحق االعتراف على صرارهإو

 التيالمتحدة و مماألعربية للسالم وتأييده لقرارات بالمبادرة ال لتزامها ويجدد الغربية(، )القدس القدس مدينة

 وأي انفصام   فأي له، عاصمة القدس مدينة من األكبر بالجزء واعتراف يهود لكيان تيتثب حقيقتها فيهي 

 على الواجب الشرعي الرد في الصحيح الشرعي اإلجراء عن هذا استعماء وأي ضياع؟ وأي! هذا؟ تضليل  

 ؟!مباتراألمريكي األهوج األرعن  الرئيس قرار وعلى يهود كيان

 وأخيرا أيها المسلمون:

 به وتصدح صدحت التي الصادق، خيارها التخاذ األمة هذه جيوش جيوشكم، في منعقد األمل إن

ا  بالتحرك ألعدائها، المستسلمة أنظمتها لخيار ناقضوالم المغرب، إلى ندونيسياإ من حناجرها  عمليا

 هؤالء عجز تجاوزت ما إذا يسير، ممكن   األمر هذا أن تعلم وهي فلسطين، كل وفلسطين سالقد الستعادة

 بالدنا من كله الغرب نفوذ على والقضاء بل يهود، كيان على القضاء وبين بينهم يحولون الذين الحكام

 على الثانية دةالراش الخالفة دولة إلعالن له تتوق التي لألمة، وإعادته مغتصبيه من األمة سلطان وانتزاع

 .النبوة منهاج
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