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بيان صحفي

النظام في األردن يواصل اضطهاده وظلمه لشباب حزب التحرير
حقدا على حزب التحرير وغيظا من شبابه ،على أثر وقفة من وقفات نصرة القدس وكل فلسطين
التي نفذها الحزب في والية األردن  -بعد طي النظام في األردن لملف القدس  -حيث استصرخ فيها
كسابقاتها ،جيوش المسلمين للتحرك إلنقاذ القدس كرد عملي على قرار أرعن أمريكا االعتراف بمدينة
القدس عاصمة لكيان يهود ،كانت أجهزة أمن النظام في األردن قد اعتقلت شابين من شباب حزب
التحرير من منطقة المقابلين في العاصمة عمان ،وهما األخ معتصم فايز السالم ،واألخ علي وصفي
حرب الذي منع أهله وذووه ومحاميه من زيارته منذ اعتقاله في سجن المخابرات العامة ،مما يثير
الشكوك حول احتمال تعرضه لتعذيب شديد أحدث أثرا بليغا في جسمه لم يبرأ منه بعد ،وإننا في حزب
التحرير /والية األردن نحمل النظام وأجهزته األمنية ومدير المخابرات العامة وضباط التحقيق
المسؤولية الكاملة عن سالمة األخ علي حرب وعن سجن شباب حزب التحرير صناديد األردن في
محاسبة النظام وفضح ظلمه وتآمره وفساده واستهتاره الذي أصبح ال يخفى على أحد من الناس في
األردن ،أرض ومصنع الرجال الرجال أصحاب النخوة والحكمة ،من أتباع رسول هللا محمد ﷺ.
وإننا ال نستغرب من النظام في األردن أن يتفنن في تنويع التهم وتوزيعها على الصادقين
الصادعين بكلمة الحق التي تضيء للمسلمين في األردن طريق النهضة والخالص ،أو تستنهض همم
جيوش المسلمين ،وتستفز إيمانهم ،ال نستغرب منه ذلك وقد أفلس سياسيا وظهر عجزه الرعوي وظلمه
التاريخي ألهل البالد بوضوح تام لن يستدركه دهاة العرب والعجم وال دهاقنة السياسة واألمن
للا لهيملي
واالقتصاد من أصحاب العقول األمنية أو النفعية الرأسمالية العفنة .قال رسول هللا ﷺ« :إن ه
للظالم هحتى إ هذا أ ه هخ هذه لهم يفلته».
وإننا في حزب التحرير والية األردن نجدد عهدنا مع هللا ومع المسلمين في األردن والعالم أن نبقى
صادعين بالحق على منهج رسول هللا ﷺ ال نحيد عنه قيد شعرة ،ال نخشى في هللا لومة الئم وال حقد
حاقد وال جبروت جبار ظالم حتى يظهر هللا اإلسالم على كل األديان ويمن على األمة بالنصر
والتمكين ،أو نلقى هللا ونحن متلبسون بالعمل لذلك طائعون هلل ومخلصون له الدين ﴿إنا لهنهنصر رسلهنها
هوالذ ه
ين آ همنوا في ال هح هياة الدُّن هيا هو هيو هم هيقوم األهش ههاد﴾.
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