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 صحفي بيان

 األستاذ على جائرال حكمها تصدر ياألردن النظام أمن محكمة

 التحرير حزب شباب أحد عماد أبو رضوان سعيد

 من وتأكيدا، العامة المخابرات دائرة قبل من والموجه األردن في العسكري القضاء عليه يسير الذي الظلم لمنهج استمرارا

دا شباب وتحدي - لها العاملين على منهم وحقدا على منهاج النبوة للخالفة المتجددو القديم التاريخي ئهمعدا على وأزالمه النظام

 تَتّب عْ  َوال َللّاُ  أَْنَزلَ  ب َما بَْينَُهمْ  اْحُكمْ  َوأَن  ﴿مر هللا أل امتثاال المسلمين حياة واقع في عودتها أجل منالمكافحين  ،حزب التحرير

 األربعاء األردن في)أمن النظام(  الدولة أمن محكمة قامت فقد ،﴾َما أَْنَزَل َللّاُ إ لَْيكَ  بَْعض   َعنْ  يَْفت نُوكَ  نْ أَ  َواْحذَْرُهمْ  أَْهَواَءُهمْ 

 َغاف الا  َللّاَ  تَْحَسَبنّ  َوالَ ﴿ للظالمين هللا بوعيد هاقضات   مكترثين غير كبير وظلم عظيمين وبهتان إثم بارتكاب مجددا 13/9/2017

ُرُهمْ  إ نَّما الّظال ُمونَ  َملُ يَعْ  َعّما ِّ  المستضعفين للمؤمنين سبحانه هللا وعد لحقيقة مدركين وغير ،﴾اأْلَْبَصارُ  ف يه   تَْشَخصُ  ل يَْوم   يَُؤخ 

يدُ ﴿ والتمكين باالستخالف ينَ  َعلَى نُّمنّ  أَن َونُر  فُوا الّذ  ث ينَ اْلوَ  لَُهمُ َونَْجعَ  أَئ ّمةا  َونَْجعَلَُهمْ  اأْلَْرض   ف ي اْستُْضع   على حكمت حيث ﴾ار 

 غير لجمعية االنتماء بتهمتي سنوات ثالث بالسجن (وهو األستاذ سعيد رضوان القيسي )أبو عماد التحرير حزب شباب أحد

 .الحكم نظام تقويض على والعمل التحرير( حزب) مشروعة

 القاصي عرفه سياسي حزب وهو وشبابه التحرير حزب على إيقاعه النظام استمرأ الذي المستمر الظلم هذا إزاء وإننا

 والداني من الناس نقول ما يلي:

 مبدؤه سياسي حزب فهو، غضب من غضب أو رضي من رضي ،شرعا مشروع حزبهو  التحرير حزب إن - والأ

نُكمْ  َوْلتَُكن﴿ سبحانه هللا ألمر امتثاال قام اإلسالم ِّ ئ كَ  اْلُمنَكر   َعن   َويَْنَهْونَ  ب اْلَمْعُروف   ُرونَ َوَيأْمُ  اْلَخْير   إ لَى يَْدُعونَ  أُّمة   م   ُهمُ  َوأُولََٰ

 يثنيه وال الظالمين بظلم يأبه ال والصعاب المعوقات كل متحديا هدفه تحقيق ،هللا على متوكال ،عينيه نصب ووضع ،﴾اْلُمْفل ُحونَ 

 وال قيمة وال اعتبار فال، وللمؤمنين ولرسوله هلل خائنينال المرتزقة وتآمر الجاهلين جهل يشغله وال الماكرين ومكر الحاقدين حقد

 من حفنة وصاغها شرعها التي الوضعية القوانين على بناء مشروعة غير جمعيةبأنه  التحرير حزب يصف قانون ألي وزن

 .بالخالفة المتمثل فيه الحكم وشكل لإلسالم العداء في اإلنجليز وورثة السياسيين باشا كلوب أبناء من العمالء

 ،سياسيا يعمل سياسي حزبهو  التحرير حزب بأن العالم مستوى وعلى بالضرورة السياسة من المعلوم من بات - ثانيا

 الذي الوحيد الحكم نظام ظل تحت المسلمين واقع في اإلسالمية الحياة استئناف على، عنف وأي المادي العمل عن البعد كل وبعيدا

 لألمة السياسي الكيان هللا بإذن قريبا وستعود كانت التي (وشكله وقوانينه )الخالفة قواعده في اإلسالمية العقيدة عن ينبثق

 .«م تكون خالفة على منهاج النبوةث»...  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ،اإلسالمية

 على نطبقت فهي السجونفي  البلد أبناء من المخلصينب زجلل النظام ديباجة أصبحت التي النظام تقويض تهمة أما - ثالثا

 العباد أموال نهبوا ممن سياسي ووسط وأمنيين نياقتصادي من النظام أزالم من المحترفين واللصوص المفسدين الفاسدين عصابات

 سمع على تشكلت التي العصابات من غيرها على وينطبق، وأمنها أراضيها استباحة على وتآمروا ومقدراتها البالد وثروات

 ومنها ،جتماعيةواال قتصاديةواال واألمنية السياسية أجندتها وينفذ ألمريكا بالوالء يدين من منها ؛رجبالخا مستقوية النظام وبصر

 وبأي العصابات هذه أعمال النظام زني ميزان فبأي ...قتصاديةواال واألمنية السياسية أجندته ينفذ يهود لكيان بالوالء يدين من

 إنه، المسلمين أبناء من وغيرهم التحرير حزب شباب ؛المخلصين على إال وىيق ال الذي الضعف ميزان إنه ؟لها ينظر منظار

 وال يخذلهم وال أهله يكذب ال الذي الرائد التحرير حزب ،والخير الحق داعي من إال خطرا يرى ال الذي والظالم الظلم منظار

 ...وومجدها وعزها كرامتها أجل من وأمته بدينه إال يستقوي وال يغدرهم

 همل مولى الوالظالمون  موالنا وهللا ،الوكيل ونعم هللا وحسبنا

 األردن والية في التحرير لحزب اإلعالمي لمكتبا
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