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بيان صحفي

النظام في األردن يسمح لليهودي الذي قتل اثنين من أبناء البلد
بمغادرة األردن ضاربا بكرامة أهلها عرض الحائط!!
مرة أخرى يؤكد النظام في األردن عالقته الحميمية مع كيان يهود المجرم الغاصب ألرض اإلسراء والمعراج،
ويجدد حرصه على ديمومة هذه العالقة اآلثمة المخزية وتعزيزها بغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها كيان يهود
في حق أهل األردن وأهل فلسطين والمسجد األقصى المبارك.
فقد تناقلت وسائل اإلعالم خبر استقبال رئيس وزراء كيان يهود للمجرم الذي قتل اثنين من أهل البلد بدم بارد في
العاصمة األردنية التي دنسها الوجود الباطل لسفارة كيان يهود فوقها والذي كان نتاجا التفاقية الذل والخزي والعار
(وادي عربة) التي وقعها النظام األردني مع كيان يهود غدرا باألمة اإلسالمية وعلى حين غفلة منها.
مرة أخرى يحاول النظام في األردن إلباس أهل األردن ثوب العار والمذلة ،فبعد عدم مباالته بدم القاضي
األردني رائد زعيتر ودم ابن الكرك ابن عشيرة العمرو والشرطي ابن عشيرة الجراح ،ها هو يخذل دماء ابن
الدوايمة وابن الحمارنة ويسمح للمجرم اليهودي بمغادرة البالد ،مبررا عاره بما قاله وزير داخليته غالب الزعبي
وأمام مجلس النواب األردني بأن ابن الدوايمة هو من بادر باالعتداء على المجرم اليهودي الذي استقبله نتنياهو
استقبال األبطال مشكال بذلك صفعة حامية ألهل األردن وإذالال لكرامتهم ،ولكنها صفعة بيد النظام الذي األصل فيه
أن يكون من أولى واجباته حفظ وصون كرامة البالد وأهلها.
الله أكبر أيها الناس ،إن كان القاتل عسكريا من أهل البالد قام بواجبه تجاه الغاصبين أو المعتدين قالوا لقد خالف
األوامر العسكرية كما حصل مع الجندي أحمد الدقامسة والرقيب أول معارك أبو تايه ،وإن كان المقتول من أهل
البالد قالوا عنه بأنه هو من بادر باالعتداء!! فأ ي ظلم وهوان وذل هذا الذي يريده النظام لنا في هذه البالد ونحن
أحفاد خالد بن الوليد وأبي عبيدة وشرحبيل بن حسنة وصالح الدين األيوبي والظاهر بيبرس وقطز؟! أي ظلم وهوان
وذل يريده لنا هذا النظام ونحن أبناء وأحفاد أبطال معركة الكرامة؟! وإن اعتبار عودة المجرم اليهودي إلى كيان يهود
وإفالته من قبضتنا بأنه صفقة مع كيان يهود إلزالة البوابات اإللكترونية عن مداخل المسجد األقصى لهو أكثر ذال
ومهانة؛ فهو تضييع لحق دماء أبناء البلد مقابل بقاء المسجد األقصى تحت نير االغتصاب بتحسين ظروف االغتصاب
فأي ذل وعار هذا؟!.
أيها المسلمون في األردن:
نعود ونذكركم بأنه ال يحفظ كرامتكم وال يحفظ دماءكم وال يصون أعراضكم ويحمي بالدكم ومقدراتكم إال نظام
اإلسالم بدولة الخالفة التي بشركم بها نبيكم عليه الصالة والسالم بأنها ستكون على منهاج النبوة ،فإلى العمل لها
سولُهُ َوا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ﴾...
سيَ َرى اللَّهُ َ
ندعوكم فهي خالصكم وبها يكون عزكم ومجدكم ﴿ َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
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