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 كٌانهم على والقضاء باستئصالهم إال ٌهود مع حل ال

 :الخبر

 نابلس، مدٌنة فً جدٌدة، مجزرة األربعاء، الٌوم االحتالل، قوات ارتكبت - وفا 2222-2-22 نابلس

 7 بٌنهم بجروح، آخرٌن 022 من رأكث وإصابة ومسنان، طفل بٌنهم ،أشخاص 02 استشهاد عن أسفرت

 .الخطر حالة فً

 برصاص الجاري العام بداٌة منذ ارتَقوا الذٌن الشهداء عدد ٌرتفع نابلس، فً العشرة هؤالء وباستشهاد

 مسنٌن، وثالثة طفال، 02و المستوطنٌن، برصاص 4 بٌنهم شهٌدا، 10 إلى والمستوطنٌن االحتالل جٌش

 .االحتالل سجون فً وأسٌر

 :لٌقالتع

 هذه إثر على مواقعه على فلسطٌن المباركة األرض فً التحرٌر لحزب اإلعالمً المكتب نشر

 ،المباركة األرض فً جرٌمة ٌوم كل ٌرتكب أصبح ٌهود كٌان أن مفاده، صحفٌا تعلٌقا الوحشٌة المجزرة

 المسخ الكٌان هذا حكومات من حكومة كلل الرئٌسً البرنامج هو فلسطٌن أهل دماء سفك بات حٌث

 ٌهود شراذم أشد فٌها ٌجتمع التً الحالٌة الحكومة هذه خصوصا ،الواقع أرض على تنفٌذه وتباشر

 ضمان وهو ذلك من وأكثر بل ،جرائمهم نع ٌردعهم رادع وجود لعدم إال ذلك وما إجراما، هموسفهائ

 النظامٌن وخاصة ،المسلمٌن بالد فً القائمة العمٌلة األنظمة من الجرائم بهذه للقٌام تغطٌةال على حصولهم

 على أدل ولٌس ،والمتواطئة المتخاذلة المقدس األمنً التنسٌق سلطة طبعا قبل ومن واألردنً، المصري

 مضمونها كان حٌث وٌهود، وكٌان أمرٌكا مع علٌها المتفق التهدئة تفاهمات فً مؤخرا حصل مما ذلك

 على عملٌا ٌهود جٌش ٌترجمه ما وهو ابهم،رق من ٌهود كٌان وتمكٌن المجاهدٌن األبطال بؤر تصفٌة

 .نابلس فً الٌوم جرى كما األرض

 فً سٌستمر الغاصب الكٌان هذا أن هً ة،ٌبدٌه باتت التً الحقٌقة إن: ٌفٌد بما أٌضا التعلٌق وتابع

 واألنظمة السلطة فعلت كما الذل، من والمزٌد والذل، االنبطاح سٌاسات وأن ،قائما بقً طالما إجرامه

 ترفع وال أرضا تحرر ال السٌاسات فتلك ووحشٌة، وقاحة إال تزده لم االستٌطان، إدانة قرار بسحب العمٌلة

 .مجرائمهب ستمراراال من همتمكٌنو ٌهود على التغطٌة إال اللهم ،ظلما

 كٌانهم وإزالة الغاصبٌن ٌهود شأفة الستئصال الجاد العمل إن: مضمونها كان بخاتمة التعلٌق وانتهى

 قواها توظف وأن وأهلها، فلسطٌن تجاه المسؤولٌة برمتها اإلسالمٌة األمة تحمل بأن ٌقتضً مجرم؛ال

 من الجبان الهش الكٌان هذا تجتث أن قواها، بعض سخرت لو تستطٌع فهً النبٌلة، الغاٌة هذه لتحقٌق

 كٌف لو استنفرت وحشدت كل قواها؟!ف جذوره،

 األمة نحو وتركٌزه الخطاب توحٌد المقاومة، فصائل وخاصة فلسطٌن أهل من ٌتطلب األمر وهذا

 ٌرعاها دولٌة ومؤسسات عقمها ثبت سٌاسات فً الوقت وإضاعة السراب مالحقة من بدال وجٌوشها،

 .المجرمون

 التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً المكتب إلذاعة كتبه

 الملك عبد محمد
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