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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  للجيش؟؟ امللك كلمة

 للقـوات  العامـة  القيـادة  يف ألقاها اليت الكلمة املختلفة، األوساط يف ويتفاعل يتردد الثاين اهللا عبد امللك كلمة صدى اليزال     
 الوطنيـة  والوحدة يلالبد والوطن الالجئني عودة وحق اإلشاعات مثلعدة  موضوعات فيها تناولو م،٤/٨/٢٠٠٩ بتاريخ املسلحة
  .بالتعليق منها األربعة هذه وسنتناول املتفرقة، املواضيع من وغريها

 أن للجـيش  وَبيََّن اإلشاعات، تلك مصدر واعتربهم السياسية الصالونات أصحاب امللك فيه حذر فقد اإلشاعات موضوع أما  - ١
 ومـا  عمليا، حاصل هو ما وهذا احلايل، القمع من ربأك لقمع األذهان يهيء وكأنه اخلارجي، العدو من أخطر الداخلي العدو
 منتوجـات  استرياد على احتجاجا الزراعة وزارة أمام لالعتصام وقبلها العقبة، يف املواينء مؤسسة من للمعتصمني املفرط القمع
 واسع بشكل يالداخل القمع لتمارس حديثا تأسست الدرك قوات هي وها. ذلك على دليل إال لفلسطني، املغتصب يهود كيان
 حتملـها  الـيت  العقيدة اإلسالمية، العقيدة من منبثقا ليس فهو إسالمي، غري نظام ألنه شعبية، حضانة أي له ليس نظام لتثبيت
 . آجال أو عاجال إن وستلفظه حتتضنه، لن األمة فإن عقيدهتا من منبثقا ليس أمة حيكم نظام وأيُّ. األمة

 أحـد،  بعـودة  يسـمح  لن لفلسطني املغتصب يهود كيان أن اليقني علم يعلم امللك إنف العودة، وحق الالجئني موضوع أماو - ٢
 لـبالد  املسـتعمرة  الدول أجندات على ةضروعم غري فلسطني إىل الالجئني عودة فإن وكذلك. التعويض إال يكون لن وبالتايل
 هـو  املهم بل فلسطني، إىل الفلسطينيني ودةع املهم فليس تضليلية، فكرة فلسطني إىل العودة حق فكرة أن واحلقيقة. املسلمني
 يسـكنون  اإلسالمية، األمة أبناء من غريهم أو والفلسطينيون ،عليها اإلسالمية األمة سيادة وبسط املسلمني، إىل فلسطني عودة
 أو جبـل  مشال أو غربه، أو هنر شرق يسكن من بني فيها فرق ال واحدة، أمة اإلسالمية فاألمة املسلمني، بالد من مكان أي يف

 املستعمرين شياطني من وغريهم وبيكو سايكس بواسطة املسلمني بالد تقسيم بعد جاءت إمنا املنتنة النعرات وهذه..... جنوبه
 .املستعمرين للكفار وأمتهم دينهم باعوا الذين اإلسالمية األمة أبناء من والعجم العرب من اخلونة مع بالتواطؤ الغربيني

 حيـرم  الذي الشرعي للحكم خمالف وهو جرمية، هو بل لألمة، مصلحة فيه ليس األمريكي، املشروع ذلك الدولتني، حلو    
 جـذوره  من هلا الغاصب يهود كيان واستئصال وحتريرها. فلسطني أرض املسلمني، أرض من بشرب ولو التفريط املسلمني على
 .املغتصبني لئكأو من فيها واحد يهودي بقي ما آمثني وسيبقون املسلمني، على فرض

 مصـريها  وتربط النظام حول تلتف الناس من فئة جلعل ةًاَعزَّفَ يستخدمونه األردن حكام ذهن يف وهم فهو البديل الوطن أماو  - ٣
 بعـض،  من بعضهم املسلمني خيوف فهو. املنحطة تسد فرِّق فكرة باستخدام إال االستمرار ميكنه ال الذي النظام هذا مبصريه،
 الدولـة  أُعلنـت  إذا سـيأكلوهنم  الفلسـطينيني  بأن املسألة هلم ويصور الفلسطينيني، إخواهنم من األردن شرق أبناء فيخوف



 ٢

 حولـه  يلتفون األردنيني ليجعل باضطراب شعر كلما النظام يستخدمها ةٌاَعزَّفَ إال هو ما البديل فالوطن. النهر شرق الفلسطينية
 . فأكثر أكثر

 على املسيطرة الكربى الدول هاضرعت مل فكرة األردن هنر شرق الفلسطينية الدولة إعالن أو البديل الوطن فكرة أن واحلقيقة     
 غـري  جهة من كالم أو إشارة أي يستغل األردين والنظام. االستعمارية الدول من وغريمها وبريطانيا أمريكا مثل املسلمني بالد

 به ليتاجر اجملهر، حتت مكربة صورة له ويعمل اخلرب ليأخذ.....  وأ يهودي، ضابط أو الكنيست، يف كنائب فاعلة، أو مسؤولة
 األردن، معظمهـم  يسـكن  ديـارهم،  مـن  ُهجِّروا الذين فلسطني، فأهل فعال، حاصل البديل والوطن  .كفزاعة ويستخدمه
 إىل إال حتتاج ال ألردنا هنر شرق الفلسطينية الدولة ومسألة. األردن يف السكان معظم يشكلون وهم كاملة، مبواطنة ويتمتعون
اعة الـوطن  فّزاليوم وعندها سُيصفق هلا احلكام أنفسهم الذين يرفعون  ،ذلك املسلمني لبالد املستعمرة الدول قررت إذا إعالن،
    !البديل

 خبت كلما مفسد، فاسد نظام فهو. الواحدة األمة أبناء بني والفساد الفرقة بذور يزرع الذي هو فالنظام الوطنية، الوحدة أماو - ٤
 اإلقليميـة  بـالفروق  يشعروا ومل بصفاء، الناس لعاش التفريق، ممارسات النظام ترك ولو. شيطانية مبمارسات أحياها الفتنة نار

 وقبلتـهم  واحـدة،  عقيدهتم مسلمون، فكلهم. الفرقة إىل تؤدي طبيعبة بشرية عوامل األردن يف يوجد ال ألنه. واملنحطة املنتنة
 تلـك  النـاس  ينسى الفتنة، تلك عن الزمن من فترة النظام يسهو وعندما ،واحدة وعشائرهم بل.....دواح ومذهبهم واحدة،
 .الفتنة إثارة على صربا يطيق ال النظام ولكن النعرات،

 عنـد  آمث وهو ،وُمنَحطٌ ُمنِتٌن النعرة تلك ميارس مسلم وكل اإلسالم، ُيَحرُِّمُه أمر واملنحطة املنتنة اإلقليمية النعرات إثارة إن     
 من رجال املهاجرين من رجل فَكََسَع غزاة، يف كنا‹‹: قال عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن البخاري روى. عظيماً إمثا اهللا

 مـا : (فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذلك فسمع لَلُمهاجرين، يا املهاجريُّ وقال لََألنصار، يا األنصاريُّ فقال األنصار،
  ››  ).....ُمنِتَنةٌ فإِنَّها َدُعوَها: (فقال األنصار، من رجال املهاجرين من رجل كََسَع: اهللا رسول يا قالوا!). اجلاهلية دعوى بال

 اإلسـالمية،  احليـاة  استئناف على يعملوا بأن وذلك. للحياة كامال منهجا اإلسالم اختذوا إذا إالَّ ينهضوا لن املسلمني إنَّ     
 الـوطين  بوصفهم وليس ،إِْخَوة الُْمْؤِمُنونَ إِنََّما: تعاىل قال مسلمني، بوصفهم الراشدة اخلالفة دولة اإلسالمية، الدولة بإقامة

  .القومي أو اإلقليمي

قَْبِلهِْم ِمْن ِذيَنالَّ اْسَتْخلََف كََما اَألْرضِ ِفي لََيْسَتْخِلفَنَُّهم الصَّاِلَحاِت َوَعِملُوا ِمْنكُْم آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َوَعَد 

  زب التحريرح                               م١٢/٨/٢٠٠٩
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