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 بيان صحفي

 وتفض أخرىثالثة حزب التحرير ينفذ وقفتين وقوات األمن تمنع وقفة 

وقفتين  23/10/2015والية األردن اليوم الجمعة /  ، نفذ حزب التحريرعالميوسط تواجد أمني كثيف وحضور إ

ان وعلى دوار لتحرك لنصرته، وذلك في كل من منطقة حي نزال في العاصمة عمعلى انصرة لألقصى وحثا للجيوش 

األمن محيط  معصوم في مدينة الزرقاء، فيما منعت قوات األمن والدرك وقفة الحزب في مدينة إربد بعد أن حولت قوات

ثكنة عسكرية وأغلقوا أبواب المسجد ليجبروا المصلين على الخروج من باب واحد، وقاموا بححز  لىإمسجد جامعة اليرموك 

جريدة  أمام اعتقاله، كما وفضوا وقفة الحزبركين واعتدوا بالضرب على أحد المشاركين والبطاقات الشخصية لعدد من المشا

 .ل في الموقعالرأي مهددين باستخدام القوة وفق أوامر وزارة الداخلية كما أفاد ضابط األمن المسؤو

 :نتساءلوإننا إزاء ذلك 

المصلحة السياسية هي وما  ا في فلسطين؟ى وأهلنلمصلحة من يمنع المسلمون في هذا البلد من الغضبة هلل نصرة لألقص

 التي يبتغيها النظام في األردن من هذا المنع اآلثم؟!

ففوق أنه يكبل قطاعاته العسكرية ولم يحركها من ثكناتها نصرة لألقصى وكل فلسطين، وفوق أنه يتمادى في تنسيقه 

يمنع المسلمين من نصرة األقصى ومن نصرة إخوانهم  هو هاود، مع كيان يه قتصاديةاالتفاهماته السياسية واتفاقياته األمني و

 في فلسطين، وقد نسي النظام أن المسجد األقصى قد ضاع واغتصب وهو تحت حكمه.

 أيها النظام في األردن:

للمسلمين، وإنه  هوى ويضيع وهو تحت حكمكم وال تعيدإنه لمن اإلجرام في حق اإلسالم واألمة، أن يغتصب األقص

لكم إال الصراخ والتنديد واالستنكار واللوم  ف  ؤ على األقصى أن يدنس بأقدام قطعان يهود وأن يهدد بالهدم وال تصر  التواط

وكل هو األقصى وتحريره تستطيعون فيه تحريك الجيش لنصرة حرصا على عدم ضياع فرص السالم، في الوقت الذي 

القاصي والداني من الناس، وجيشنا في يعرفها شجاعته  إن ، بللجبنا ولم ُيعرف عنهفجيشنا في األردن ليس جبانا  فلسطين.

األردن ليس منسلخا عن أمته اإلسالمية وقضاياها بل هو من األمة ولها، وجيشنا في األردن ليس عاجزا بل يملك القدرة 

 والكفاءة واإليمان للتحرك نصرة لألقصى وكل قضايا المسلمين.

أم هو  في حماية كيان يهود والذود عنه؟!أم هو الواجب الثقيل المنع للمسلمين من نصرة األقصى؟ لمصلحة من هذا 

 ؟!ى الطغيان واالستكبار واالستعمارالحرص على صورة حسن سيركم وسلوككم عند عواصم قو

من عقيدة المسلمين، لن المسجد األقصى جزء  نأة واحدة من دون الناس، أال تعلم أال تعلم أيها النظام، أن المسلمين أم

 هللايستطيع أحد أن يؤثر على مكانته عند المسلمين أو ينهي استعدادهم التام للتضحية بالنفس والنفيس من أجله مرضاة 

 ورسوله عليه الصالة والسالم.

 أيها المسلمون:

حتى من  نوالمسلممنع إن تكبيل جيوش المسلمين عن نصرة هللا ورسوله ودينه والمؤمنين ومقدسات المسلمين، وأن ي

كيان األمة  ،رفع أصواتهم نصرة لألقصى، كل هذا يؤكد بما ال يدع مجاال للشك عند أحد، أن دولة الخالفة على منهاج النبوة

ضرورة قطعية والزمة، لتعيش األمة بكرامتها وعزتها تحت ظل أحكام ربها  أنهقد بات فوق أنه فريضة شرعية،  ،السياسي

دولة الخالفة على منهاج النبوة ولنكن  قامةإلمع العاملين  نوالمسلمفاعملوا أيها  وفق ما يرضي ربها سبحانه.ولتستقيم حياتها 

 شركاء في صنع النصر وتشيد بناء المجد والعزة.
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