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 صحفي بيان

 والعالمية المحلية اإلخبارية التاوالوك الصحف مراسلي من عدد مع حوارية جلسة

 موسى األستاذ الحزب يمعتقل ومحامي والعالمية المحلية اإلخبارية والوكاالت الصحف مراسلي من عدد لبى

 جلسة هاتأعقب والتي اإلفطار دبةمأ لحضور األردن والية/  التحرير لحزب اإلعالمي المكتب دعوة لبَّوا ،العبدالت

 كيان عدوان حول الصحفيين تساؤالت عن السياسي المكتب ورئيس اإلعالمي المكتب رئيس فيها أجاب حوارية

 ،للخالفة "الدولة تنظيم" إعالن من الحزب موقف وعن ،ذلك من الحزب وقفم وعن غزة في المسلمين على يهود

 الحزب صفوف في عتقاالتالا أسباب وعن ردنيةألا الحكومة من رخيصت بطلب التحرير حزب قيام إمكانية وعن

 .األخيرة ونةآلا في

 قبل من الرسمي والتخاذل التواطؤ بفعل هو إنما غزة في نوالمسلم له يتعرض ما أن الحزب بين حيث

 نصرة تجاهبا دالجها على الجيوش إلجبار التحرك المسلمين على أن مؤكدا ،اإلسالمي العالم في القائمة األنظمة

 وبين بينها تحول التي األنظمة من والتخلص مكان كل وفي والعراق الشام في بل فقط غزة في ليس المسلمين

 يحامل من المسلمين وغير المسلمين ترعى التي الحقة الخالفة دولة أنقاضها على لتقيم والمسلمين اإلسالم نصرة

 ؛الحقة الرعاية التابعية

 ،مسلح فصيل بأنه "الدولة ميتنظ" واقع من يغير ال لغو هو إنما للخالفة "ةالدول متنظي" إعالن أن موضحا

 "الدولة تنظيم" يتبعها لم والتي الخالفة دولة ادجإي في اإلسالم حددها التي الشرعية الطريقة على مؤكداو

 ؛يءش منها يتوفر لم والتي خليفة مبايعة أهله يريد الذي المكان في تتوفر أن يجب التي الشروط موضحا

 من وغيره األردن في النظام بها يقوم الذي القمع أو قييالتض أو عتقاالتالا تثنيه لن الحزب أن علىكما أكد 

 شتهرا الذي ردنألا في النظام يؤرق وما ،الخالفة دولة في اإلسالمية الحياة ستئنافال عمله مواصلة عن األنظمة

 يحمل التحرير حزب أن هو ما يؤرقه، - السقوط إلى مصيره - لمسلمونا عافه رعاية نظام ال جباية نظام بأنه

 اإلسالم حراسة على أقسموا الئم لومة هللا في يخافون ال رجال يحمله مةألا عقيدة من ينبثق للتطبيق الا قاب مشروعا

 األمة؛ هتماما محل أصبح الخالفة دولة المشروع هذا وأن ،اإلسالم حكم إعادة في الجهد وبذل

 شرعي، حكم أي عن بالتنازل يلزمه أحزاب قانون أساس على الترخيص يطلب أن يمكن ال الحزب أن ينامب

 على حصوله يعيقه وال يلهيه ال الخالفة إلقامة الكفر أنظمة بقلع الجذري التغير وعمله همه كان من أن مؤكدا

 .عدمه من ترخيص
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