بسم هللا الرمحن الرحيم
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(درعا تستنصركم وتستصرخكم)
قال رئيس الوزراء األردين عمر الرزاز إن احلدود األردنية مسيطر عليها ابلكامل ،مؤكدا أن بالده لن تسمح بدخول املزيد
من الالجئني (السوريني) وقال وزير اخلارجية وؤؤون املتبربني ،أنمن الفدد  ،،ا تواجد لاازيني عل يدود ا والحرر السكاين وحو
الداخل .يدود ا سحظل متلقة ونمكن لألمم املحردة أتمني السكان يف بلدهم .أما أمريكا فقد أبلتت ما يسم ابملعارضة والدفائل
اليت ارتبطت ألربع ساوات مضت بترفة املو أبهنا رفعت الدعم عاها ونفرحهم أبن يحخذوا القرار بااء عل مفاحلهم!! ويف ندس
الوقت يؤكد نحاياهو أن تل أبيب سحطالب بحطبيق اتداقية فك ا اؤحبا لعام 1974م مع الاظام السور ،حبذافريها؛ مما يؤكد أن
جمزرة درعا اليت تديرها روسيا مبوافقة أمريكا ويادذها جيش اإلجرام وعفاابته من مرتزقة إيران ويزهبا بتارات الرباميل املحدجرة
والقفف املدفعي جتر ،عل قاعدة تداامات مع األردن وكيان يهود.
القضية يف درعا ويف اجلاوب السور ،ليست قضية ففائل ومداوضات يرعاها الاظام األردين إلخراجهم وإهناء القحال،
وليست قضية مهجرين و اجئني تقع مسؤوليحهم عل اجملحمع الدويل يف محايحهم كما يف ابقي أرجاء سوراي ،القضية بكل بساطة أن
أمريكا تريد إهناء ثورة أقضت مضاجعها يف بداايهتا عادما انطلقت تريد تتيري نظام عميل ألمريكا؛ فجن جاوهنا وؤيبت رأس
رئيسها فجيشت عليها ؤياطني اإلنس واجلن من إيران ويزهبا إىل روسيا ويقدها وانحهاء بدفائل ابعت ندسها ورهات قرارها
وارتبطت أبمريكا مباؤرة عن طريق املال القذر يف غرف املو .
أهل درعا واجلاوب السور ،اآلن يقفدون ابلطائرات واملدفعية ويقحل الاساء واألطدال كما يدث ألهل سوراي عامة الذين
رفضوا بقاء نظام اإلجرام وجير ،طردهم وهتجريهم أمام أعني البشرية مجعاء اليت يبدو أهنا أصيبت ابلعم والفمم فال تسمع أ ات
املعذبني والاساء واألطدال يف درعا وما يوهلا و ا ترى خيام الذل والبؤس اليت انحشرت عل احلدود اجلاوبية هراب من القحل والحدمري،
وهم وإن كانوا حباجة ألسباب احلياة من ماء وطعام وكساء ،إ ا أن الذ ،ياقذهم يقيقة من آلة الدمار واملوت والحشريد هو من
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اي أهلنا ِف األردن
أ ا يكدياا مائة عام من الذل والحدرق والحبعية لترب كافر فرقاا وقسماا ورسم احلدود بني بالد املسلمني الوايدة ،فأصبح
بعضاا يقدس ويفدق أن ابن الشام غري ابن مفر أو العراق أو املترب وأن ما يقع من بالء عل أيد بالد ا ليس لآلخرين عالقة
به  ،ا بل يطالب ابلحدخل الدويل تكريسا لدور الترب الكافر يف متزيقاا ،مع أن قلوباا ومشاعر ا  ا تقبل مبثل هذا الواقع مما دفع
أبهلاا يف األردن بشكل عام لرفض وه ٍم أراده الاظام وأز امه تربيرا ألزمة الاظام ا اقحفادية أبن الالجئني وأعباء حتملهم سبب او
جزء من األزمة اليت نمر هبا البلد فحداع أهلاا يف األردن لحقدمي العون واملساعدة وأرسلوا املساعدات للمهجرين والالجئني.
اي جيشنا ِف األردن
نعلم أن ماكم من يحررق ؤوقا لحسجيل موقف يشرفه ويرفع من مكانحه يف موقف عظيم أمام رب عظيم ،وأنكم تحوقون
خلوض معار الحررير فال أقل من أن نطالبكم بحرمل مسؤوليحكم يف رفع الظلم والقحل والحشريد عن أعراضكم وأخواتكم يف
اجلاوب السور ،،فهن أخواتكم وأعراضكم رغم أنف سايكس وبيكو ،و ا تظاوا أنكم لن تسألوا عن هذه الدماء واألعراض وأنحم
تسمعون اسحتااثت يرائر درعا وما يوهلا ،يقول رباا يف كحابه العزيز
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