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 ... قصى املبارك ُدنس من جديد والعرب يف سباهتم ُهُجوداأل
دودأأصحاء   قوياء فقط على بعضهم البعض شُّ

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

وا َعَلى َأْدبَارُِكْم }  ُ َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ َسَة الَِِّت َكَتَب اّلله يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض املَُقدَّ
 { فَ َتنَقِلُبوا َخاِسرِينَ 

 صدق هللا العظيم
خرى والزال أخرى و أقصى مرة اجملرمني على املسجد األقد تطاول الصهاينة  ها

، قام اجملرم الصهيوين  2000يلول أيف ، !  .. العرب واملسلمني يف سباهتم يقبعون
خنزير محاية  1000كثر من أرون وأعضاء من حزب الليكود ، مع القذر أرئيل شا

قصى الشريف من قبل ، تسبب هذا التدنيس لأل سجد األقصىمعهم، بتدنيس امل
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هذا اخلنزير الصهيوين البغيض مبظاهرة كبرية من الفلسطينيني انتهت بانتفاضة دامت 
لسطينية ، وهي االنتفاضة الف " انتفاضة األقصى ، مسيت باسم " مخس سنوات ملدة

الف من الفلسطينيني بني آ، راح ضحيتها  2000يلول أالثانية الِت اندلعت يف 
 . شهيد وجريح

ذان ، ومنعوا األ قصى الشريفخلنازير الصهاينة للتطاول على األا عادت اليوم
ية استفزازية عنصرية صهيونية ال رتون، إال من خالل حواجز الك قامة الصالة فيهإو 

ي املواقع العربية قصى الشريف كما فعلوا مع باق، متهيدًا لوضع اليد على األ كثرأ
خرى وبنفس الطريقة الِت احتلوها ووضعوها حتت سالمية األالفلسطينية اإل

 .  وصايتهم يف السابق
قيق وشقيق ..! د د، بني ش سالمية يف سبات عميقمتنا العربية واإلأسف التزال ولأل

على احلجر والبشر حدث من دمار وكوارث ومأساة بشرية وتارخيية أتت  فبعد كل ما
الف من الضحايا آلاالعراق وسوريا راح ضحيتها مئات  رهاب يفحبجة حماربة اإل

وتشكلت حبريات لتجمع فيها الدم العريب بكافة  جداولُ وُشقهت ، وقسمت  برياءاأل
قصى باملسجد األ ، وانتهاءً  طالقون فرق على اإلفصائله وعروقه وطوائفه د

 ضحت دمائه برتوالً أيعيشه الشعب العريب الواحد الذي ، وليست هناية ملا  الشريف
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، وبات   مسائهمأشكاهلم و أا وينفذها الصهاينة على اختالف للحروب الِت خيطط هل
 . رض وجمرميها يسبحون يف هذه البحريات والربك من الدم العريبكل زناة األ

خيتلف عمن يقتل يف سوريا  ، ال 2017فمن يقتل يف املوصل املنكوبة احملتلة اليوم 
يعود بالنفع  ، وما يقومون به من جرائم حبقنا ال 1948وفلسطني العربية احملتلة منذ 

،  خريةوىل واأل، غايتهما األ  على ارجرم وارجرمةنيقائم مهجيني عنصرينيإال لكيانني 
كيان الصفوي العنصري املتجذر ، ومها الكيان الصهيوين وال قتل العرب واملسلمني

تفعله حلماس  يران وماإ، وإال فلنرى  يغرنكم العداء املزعوم بينهما وال،  يرانإيف 
وافق متام الت متفقون، لذا فهم  قصى الشريف ومنعوهم عنهوقد دنس الصهاينة األ

والِعرض يف  رض، فمن طعن ودنس شرف األ رضناأعلى قتلنا وهتجرينا وتدنيس 
رض والعرض ، وهو نفسه من طعن ودنس األ العراق كان قصده العرب واملسلمني

 .  واملسلمون، فالغاية واحدة ومتفٌق عليها وهم العرب  يف فلسطني
 

،  منهمالغربيون والشرقيون يفعله الصهاينة اجملرمون  هل استسلم العرب لكل ما
وهل صدقت اجملرمة الصهيونية  ، بأهلنا يف فلسطني وبنا اليوم يف الدول العربية
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 مكننا أن نسامح العرب على قتلهم ألطفالناال  )الكريهة جولدا مائري عندما قالت 
 . ( يانا على قتل أطفاهلمإمكننا أن نصفح عنهم إلجبارهم ، ولكن 

من طوال الليل كنت أمل  ) 1969يضًا بعد حرق املسجد األقصى يف أب أوقالت 
شرقت أ، ولكن عندما  من كل مكان فواجاً أرائيل خائفة من أن يدخل العرب إس

 . ( ي شيء نريدهأن نفعل أن باستطاعتنا أمشس اليوم التايل علمت 
عين أوال ، ؟  رضرجاء األأيف  واملسلمون فما الذي ننتظره وينتظره الشعب العريب

ها ضدوات احلرب الِت خيو أمن  أمسى جزءًا ال يتجز أالرمسي الذي  هنا النظام العريب
نظمة العربية فيما ، بل وتتسابق األ سرائيلينيمن الصفويني واإل اجملرمونة الصهاين

( بكالهبم وخنازيرهم يف  يراين والصهيوينالكيانني اإل ، فكالمها ) بينها لنيل رضاهم
 . فلسطني والعراق وسوريا واليمن ولبنان ... واحد

شارهبم ... كلغتهم وعروقهم وحضارهتم على اختالف م ؟ فمىت يكون العرب واحد
 ... وليتهم يعرفون ةومغارهبم ودياناهتم واحد
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