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 بيان صحفي

 النظام األردني يأتمر بأمر أمريكا ويبدأ بزج المواطنين في السجون

م من أن عدد 51/9/4152ثنين التصحيحا لما تناقلته وسائل إعالم محلية وعربية وعالمية يوم ا

وأن  ،عضوا من أعضاء الحزب 41المعتقلين من حزب التحرير في سجون النظام في األردن قد بلغ 

 :النظام، نبين ما يلي منأتعرضت للمداهمة من قبل أجهزة  منازلهم قد

وهما األستاذ مدحت مرار  ،ثنانا وهلحزب لغاية كتابة هذا البيان ن عدد المعتقلين من أعضاء اإ -5

بالسجن لمدة ستة أشهر واآلخر األستاذ عبد الجليل الزغول الذي اعتقل األسبوع  الذي حكم عليه ظلما  

حيث وضع في  ؛يوما على ذمة التحقيق 52قبل مدعي عام محكمة جرش لمدة الماضي وتم توقيفه من 

زنزانة انفرادية وحرم من الزيارة لجرأته في الحق وإصراره على قول كلمة الحق لمرتبات السجن 

 .والقائمين عليه

عالقة تنظيمية مع حزب  ةإن المعتقل السيد عبد الباسط عبد الصمد ليس من الحزب وال تربطه أي -4

 .مفي الظل وإمعانا   حيث اعتقلته األجهزة األمنية مع األستاذ عبد الجليل الزغول توسعا   ،حريرالت

مام المحاكم المدنية النظامية قد بلغ أإن عدد أعضاء الحزب الذين يحاكمون وهم خارج السجن  -3

اسي المحض الذي ولعملهم السي ،واعيا   لحملهم اإلسالم حمال   وعدوانا   كانوا قد اعتقلوا ظلما   ؛عضوا 51

رف به حزب التحرير على مستوى العالم وسعيه الستئناف الحياة اإلسالمية في دولة الخالفة على منهاج ع  

تلك الطريقة الشرعية الوحيدة الملزمة التي تخلو من  ؛في إيجاد دولة اإلسالم النبوة وفقا لطريقة الرسول 

زل عن تحكيم شرع هللا في كل األمور وتكافح األعداء العنف واألعمال المادية بكل أشكالها وترفض التنا

 .مههم ومهما آذى ظلم  حقد   والمخالفين سياسيا مهما بلغت قوتهم ومهما عظم جبروتهم ومهما اسود  

إنما يستهدفون  إن التضييق على حزب التحرير واستهدافه واعتقال شبابه وتقديمهم للمحاكمات -2

من أن تعي مشروع نهضتها الحقيقي المتمثل في دولة الخالفة  هالمنع هاءوأبنا اإلسالميةبذلك األمة 

فيها الرحمة والعدل لبني البشر جميعا، يستهدفون  التيووالجهاد  الراشدة التي عنوانها القوة والعزة والمنعة

 األمة باستهداف الحزب وشبابه لمنع أبناء األمة من االنخراط في العمل السياسي وفق طريقة الرسول 

مة ألبناء اأسالم ودفع إلكفاح السياسي والصراع الفكري، ليتمكنوا بهذا المنع من تضليل الغيارى على ابال

لدول  والء  ووطول البقاء في الحكم  اعن الرض مريكا والغرب بحثا  أل نحو العنف إلسقاطهم وتقديمهم قربانا  

 .الكفر وخدمة لها

مريكا وبارتباطه أسهم أستعمار وعلى راللكفر والدول ا ردن بتسويق نفسه خادما  ألإن النظام في ا -1

مريكا ألمريكا الذي سيقتل فيه المسلمون بعضهم خدمة أالعضوي باإلنجليز وكيان يهود ودخوله حلف 

ون قد حكم على كيإنما  ،سالم والمسلمينإلومساعدة لها في الهيمنة على بالد المسلمين وفي حربها على ا

ال بما غيرها إ الويكا مرأر ولن تنفعه يمة في التغيألرادة اإمن  ينجونه لن ألندثار اللفناء واابنفسه بإذن هللا 



 

 

 tahrir.info-ut-jordan_mo@hizb:  اإللكتروني البريد
 

 موقع حزب التحرير
tahrir.org-ut-www.hizb 

 إلعالمياموقع المكتب 
tahrir.info-ut-www.hizb 

لن ينجو بدخوله حلف  ،صالح والطريد بن علي هللا عبدروق ي مبارك والهالك القذافي والمحنسنفعت به ح

حق المواطنين إال قال بتعالوما حمالت ا ،(ال قدر هللا) فيه على أنفاس المسلمين تريد أن تطبقمريكا التي أ

تنفيذا  ردنألمريكا في اأمريكا والذي ستكون نهايته السريعة التغيير الذي تريده أبداية الغرق الذي تريده 

 .مةأللمشاريعها في قهر ا

ردن من االستمرار في هذا الحلف لما فيه من معصية عظيمة هلل ألإننا نحذر النظام في ا -6

، فعلى ألمة بأسرهامة جدا على البالد والعباد وايله من عواقب وخ مة ولماألوبما فيه من غدر ل ،ولرسوله

فلن تعود هذه  ،وأن يقطع حباله مع الغرب كله وكيان يهود ،لن تنجيهفهي مريكا أالنظام أن يقطع حباله مع 

م سالإلل ز  ح  ن  ي  بحبل هللا ول   ، وليعتصم  ال بالدمار والخراب وغضب من هللاالحبال على البالد والعباد إ

نتماء امن هذا الحلف الشيطاني إن بقي عنده ذرة  حكام ولينسحب  أوالمسلمين وعقيدتهم وما انبثق عنها من 

 .مةلهذا الدين وهذه األ

 :ونقول للمسلمين

مريكا رأس أإن هذا الحلف شر مستطير والمشاركة فيه جريمة كبرى ستضع المنطقة كلها تحت هيمنة 

فخذوا على يد النظام في  ،بعضهم ماء  دعلى حساب سفك المسلمين  ي العالمالكفر وراعية اإلرهاب ف

جبروه على االنسحاب من هذا الحلف الذي سينتهك حرماتنا ويعتدي على أة ومنيألجهزته اأردن واأل

ملها كأمة بأسرها ومقدراتها وثرواتها بتكون عواقبه على البالد والعباد واأل لنوم ديننا يدتنا ويغير مفاهيعق

 .ن نندم جميعا في وقت ال ينفع فيه الندميمة جدا فتحركوا قبل أإال وخ

ُنون َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  ّللَاُ  َفَسَيَرى اْعَملُوا َوقُل  ﴿  ﴾َواْلُمْؤم 
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