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 صحفي بيان

 التحرير حزب شباب األردنية التمييز محكمة قضاة سينصف هل

 القضاء؟ نعش في جديدا مسمارا نسيدقو أم

 وأقصت الحياة، يف نظرها وجهة وفرضت ،1924 عام الخالفة هدم من واالستعمار الكفر دول تمكنت أن بعد

 فوق يهود كيان أوجدت أن وبعد ،المبادرة احبص هو كان أن بعد الدولي الموقف عن بعدتهأو الحكم، عن اإلسالم

 فيها وزرعت العربية البالد ومنها المسلمين بالد على االستعمارية الدول سيطرت أن وبعد ،فلسطين ةباركالم رضاأل

 العربية شعوبها وخصوصا اإلسالمية األمة خطر من يهود كيان ويحرسون نفوذها لها يحفظون لها، نواطير حكاما

 دول حرصت ،النجاح هذا كل بعد ...العيش في وطريقتهم حياتهم منهج هو اإلسالم يكون أن من مسلمينال نويمنعو

 حاربتهابم سواء السياسية الحركات عن وشعوبها اإلسالمية األمة إبعاد على زالت وما الحرص كل واالستعمار الكفر

 ؛()ديكورا لها الناس ضماموان ثيرهاأت وتمنع كتهاحر تقيد لألحزاب نينقوا يجادإب أو ،سجنهمو لها المنتسبين ومالحقة

 بالد في وأوجدته أرادته الذي الوضع بتثبيت تقوم حتى لها التابعةو بها المسنودة األنظمة لحكومات الجو اليخلو

 وفي ،المسلمين حياة واقع عن اإلسالم إقصاء مواصلةل خططها تنفيذ في االستمرار لها يضمن والذي المسلمين

 تهحماي مهمة أسندت أن بعد ديهو كيان بقاء على الحفاظ وفي ،العربي ومنه اإلسالمي العالم استغاللب اراالستمر

 أمام به المحيطة األنظمة صوصالخ وجه وعلى العربية البالد في الحكم ألنظمة المنطقة في ودمجه عنه والدفاع

 الشعب ومنهم حارتها، من حارة في أو فلسطين كةالمبار األرض فوق بوجوده تقبل ولن لم التي اإلسالمية األمة خطر

 ...والضرائب بالفساد رهقوهوأ العيش لقمة عن والبحث والمديونية والعوز الفقرب أشغلوه الذي ردنياأل

 دفعهو ،ونفوذه المستعمر الكافر ضد تحريكه وتستطيع الشعب رأي عن تعبر التي هي السياسية األحزاب ألنو

 البالد علىو العظيم إسالمهاو األمة على مراتهاؤم فشالإل وجهها، في والوقوف حكوماتوال ةاألنظم محاسبة نحو

 وجود محاربة لىع بالدنا في النفوذ صاحبة واالستعمار الطغيان قوى حرصت قدفلذلك  وثرواتها، ومقدراتها

 الخصوص، وجه على منها والمؤثرة المسلمين واقع في السياسية األحزاب

 - النبوة منهاج على الخالفة دولة - كبير حقيقي نهضة مشروعو عالمية دعوة صاحب حريرالت حزب وألن

 من األمة يخلصو المسلمين بالد من نفوذه وينهي المستعمر الكافر ويطرد وسلطانها وعزتها كرامتها لألمة سيعيد

 في الناس منه يعاني ما لكل الصحيحة المعالجاتو لولالحو السياسات يمتلك مشروعه ألنو ،عليها فرض الذي الشقاء

ْلنَا﴿ ...والصحة والتعليم واالجتماع واالقتصاد الحكم في حياتهم وشؤون مناحي كل  َشْيء   ل ُِكل ِ  تِْبيَانًا اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  َونَزَّ

 ينبثق الذي العظيم الكبير المشروع هذا الحتضان ةأمهي اإلسالمية األمة وألن ،﴾ِلْلُمْسِلِمينَ  َوبُْشَرى   َوَرْحَمةً  َوُهًدى

 االستعدادو اإليمان وبكامل طاقة قصىبأ له وتعمل تحمله المسلمين أبناء من ثلة وقيادة بوجود اإلسالمية، عقيدتها عن

َ  إِنَّ ﴿ تحقيقه سبيل في والنفيس النفس وبذل التضحية لمواصلة رادةواإل  مَوأَْمَوالَهُ  أَنفَُسُهمْ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اْشتََرى   َللاَّ

 حقيبة جلأ من مشروعه يقزم وال وطريقته فكرته على ومةامس أي يقبل ال التحرير حزب وألن ،﴾اْلَجنَّةَ  لَُهمُ  بِأَنَّ 

 عملهو وجوده على القانونية الناحية تضفي رخصة أجل من أو بلدي مجلس   في عضوية أو برلماني مقعد أو وزارية

 مع الحرب حالة بأن وينادي يقول وألنه ،األمة ومصالح اإلسالم بحسا على حداأ يجامل ال وألنه ،والحزبي السياسي

 أجل من ...،فلسطين المباركة األرض من يهود سكن فيه يتم الذي الوقت يأتي حتى وتبقى تعود أن يجب يهود كيان

 مةاأل نهضة منع في االستعمار أجندة تنفيذ في استمرارها على األردنية الحكومة من وتأكيدا ،وغيره ذلك كل
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 خبيثا سلوباأ العسكري العام دعاءاال طريق عن استخدمت فقد ،المستعمرين نفوذ على التأثير من ومنعها اإلسالمية

 والحد ةيالحقيق وقواهم للناس مخاطبته يقافإلو منه االقتراب من الناس تخويفل التحرير حزب محاربة في مفضوحا

 عن يبحثونو لحياتهم عنوانا صبحأ الذي الشقاء من للتخلص عونيتطل الذين الناس على والفكري السياسي تأثيره من

 المتعاقبة وحكوماته النظام عليهم وفرضها لهم جلبها التي معاناتهم من والخالص للنجاة يوصلهم فعال صحيح طريق

 سياساته وبفعل الخارجي الشأن يوف للبالد الداخلية الشوؤن في أمريكا مالءاتإل هعضوخو المستعمر للغرب يتهبتبع

 تنهض أن شأنها من التي اإلسالم فكارأل بث منالحزب  به يقوم ما وإليقاف، العقيمة العبثية االقتصادية ءاتهجراوإ

 محاسبة من به يقوم وما ،كرامتهاو سلطانها لها وتعيد عزتها تحقق ؛اإلسالم ساسأ على صحيحةال نهضةال األمة

 اإلسالم على الدولي الصليبي للتآمر مستمر كشف من به يقوم وما هوحكومت األردن في للنظام جريئة سياسية شرعية

  .التآمر هذا في وأنظمتهم المسلمين حكام لدور وكشفه دهمبالو والمسلمين

 غير لجمعية االنتماء تهمة جانب إلى إضافية بتهم التحرير حزب شباب باتهام الخبيث سلوباأل هذا يتمثل

 المحاكم أمام التحرير حزب شباب محاكمة من األمنية وأجهزته النظام كومةح تمكن تهم ،التحرير( )حزب مشروعة

 ترد أو تناقش وال ،توصياتها ووفق األمنية األجهزة من بإيعاز أحكامها تصدر التي الدولة( أمن محكمة) العسكرية

 النظام تقويض على التحريض تهمة أو السياسي النظام مناهضة على التحريض تهمة ،التهم ههذ ومن ،للحكومة أمرا

 التهمة بهذه التحرير حزب شباب ردنيةاأل الدولة منأ محكمة أدانت وقد ،السجون في التحرير حزب شبابب زجلل

 شباب وتقديم والحقيقة الحق صوت إسكات على اإصرار ،سنوات ثالث بالسجن عليهم الجائرة أحكامها وأصدرت

 ردنياأل النظام لحكومة سبق ولقد ،والفاسدين الفساد ولمنظومة مارواالستع والشر الطغيان لقوى قربانا التحرير حزب

 سمي بما طالل بن حسين الملك الاغتي ولةابمح التحرير حزب واتهموا عظيما فكاإ صنعوا أن األمنية وأجهزته

 دنيةاألر يزيالتم محكمة ولكن باإلعدام المتهمين على حينها الدولة أمن محكمة حكمت حيث (مؤتة جامعة )بقضية

 وجميع التحرير حزب ببراءة حكمها صدرتأو وعسكريين مدنيين بالقضية المتهمين نصفتوأ التحرير حزب أنصفت

 لضغوطات واعضخي فلم ،واالستقاللية والنزاهة العدل همهم كان التمييز محكمة قضاة نأل وذلك ،بالقضية المتهمين

 المتهمين التحرير حزب شباب األردنية زيالتمي محكمة ستنصف فهل ،األمنية األجهزة وضغوطات ردنيةاأل الحكومة

 حكمها وتصدر ،مشروعة غير لجمعية االنتماء تهمة ومن األردن في السياسي النظام مناهضة على بالتحريض

 ؟؟ببراءتهم

 مع األردن في النظام حكومة مشكلة أن يعلم والكل ،التهم هذه من الحزب شباب ببراءة حكمها ستصدر هل

 التحرير فحزب ،قانونية قضية أو مشكلة وليست ،عاما ستين من أكثر عمرها عميقة سياسية مشكلة يرالتحر حزب

 بدعوته ويعلم اإلسالمية الدعوة وحمل اإلسالمية الحياة الستئناف اإلسالم ساسأ على قام بامتياز سياسي حزب

 التمييز محكمة ستنصف فهل ،عالميواإل سيوالسيا والعامي والعالم يروالخف والسفير الوزيرو الملك ،طريقته ميةوسل

 النظام حكومة إلرادة قضاتها عضخوي ذلك ستتجاهل أم ؟األيام هذه قضاياهم في تنظر لذينا التحرير حزب شباب

 أو متجاهلين ،التحرير حزب شباب على الدولة أمن محكمة حكم وإقرار دييبتأ أحكامها وتصدر ،األمنية وأجهزته

بِينًا َوإِثًْما بُْهتَانًا اْحتََملُوا فَقَدِ  اْكتََسبُوا َما بِغَْيرِ  َواْلُمْؤِمنَاتِ  اْلُمْؤِمنِينَ  يُْؤذُونَ  َوالَِّذينَ ﴿ الىتع هللا قول متناسين غير و ﴾مُّ

 ﴾اْلَحِريقِ  َعَذابُ  َولَُهمْ  َجَهنَّمَ  َذابُ عَ  فَلَُهمْ  يَتُوبُوا لَمْ  ثُمَّ  َواْلُمْؤِمنَاتِ  اْلُمْؤِمنِينَ  فَتَنُوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ للظالمين هللا بوعيد مبالين
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿ للمؤمنين بوعده طامعين أو ِلكَ  اأْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمن تَْجِري َجنَّات   لَُهمْ  الصَّ

 
 اْلفَْوزُ  َذ

 ؟!األردني القضاء نعش في جديدا مسمارا لكبذ نويدقو ﴾اْلَكبِيرُ 

 بسخط الناس أرضى ومن ،الناس عنه وأرضى عنه هللا رضي الناس بسخط هللا أرضى من» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا سولر قال

 .«الناس عليه سخطوأ عليه هللا سخط هللا

 األردن والية في التحرير لحزب اإلعالمي لمكتبا
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