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بيان صحفي

لماذا يحاكم األتقياء األنقياء؟!
في األردن كما في كل أنظمة سايكس -بيكو ،يالحق ويحاكم كل من يدعو لتطبيق شرع هللا ،فلماذا تخاف هذه األنظمة أن
يصل صوت الحق الذي يحمله حزب التحرير إلى الناس ،فيبصر الناس مشروعهم الحضاري الذي فرضه عليهم رب
العالمين ،ويدركون حجم الظلم والفساد الذي جلبه تطبيق النظام الرأسمالي عليهم؟!
ولماذا تلجأ هذه األنظمة لسجن وتكميم أفواه كل من خالفها الرأي ،وقدّم حالا وفكرا ا يخالف رؤيتها ،أم لسان حالهم يقول
كما قال فرعون لموسى عليه السالم ﴿ َلئِ ِن ات َّ َخ ْذتَ إِ َٰلَ ًها َ
س ُجونِ َ
ين﴾؟!
غي ِْري َألَجْ عَلَنَّكَ ِم َن ا ْل َم ْ
ولماذا يحاكم المهندس إسماعيل الوحواح (أبو أنس) الذي احتجز لحظة وصوله مطار الملكة علياء ،ثم التحقيق معه في
دائرة المخابرات ثم تحويله للسجن لعرضه أمام محكمة أمن الدولة بتهمة التحريض على تقويض نظام الحكم لمجرد مطالبته
بتحكيم شرع هللا كما أمرنا ربنا في النص الصريح ﴿ َوأَ ِن احْ كُم بَ ْينَ ُهم بِ َما أَ َ
ّللاُ َو َال تَت َّ ِب ْع أ َ ْه َوا َء ُه ْم َواحْ ذَ ْر ُه ْم أَن يَ ْفتِنُوكَ عَن
نز َل َّ
ض َما أ َ َ
سق ُ َ
ون﴾؟!
اس َلفَا ِ
يرا ِم َن النَّ ِ
ّللاُ أَن يُ ِصيبَ ُهم ِببَ ْع ِ
بَ ْع ِ
ّللاُ ِإ َل ْيكَ َف ِإن ت َ َولَّ ْوا فَا ْعلَ ْم أَنَّ َما يُ ِري ُد َّ
نز َل َّ
ض ذُنُو ِب ِه ْم َو ِإنَّ َك ِث ً
ولماذا يحاكم األستاذ معتصم السالم أمام محكمة أمن الدولة ،ويحتجز في زنزانة انفرادية يعاني فيها من أمراض وآالم في
ظهره ،ومنعه من أسباب الراحة الطبيعية في زنزانته في سجن الموقر بنفس التهمة وباألدلة الباطلة نفسها ،وهي حال من
سبقوه من شباب حزب التحرير (الشيخ أبو عماد سعيد رضوان والدكتور سالم الجرادات واألستاذ حمزة بني عيسى)؟!
لماذا يحاكم األتقياء األنقياء وحزب التحرير حزب سياسي يدعو الستئناف الحياة اإلسالمية بتطبيق شرع هللا سبحانه
وتعالى في دولة الخالفة على منهاج النبوة التي توحد األمة وتعيد لها مجدها وعزها اللذين فقدتهما بعد إزالة دولة الخالفة على
يد الغرب الكافر وبريطانيا بالذات مع صنائعها من عرب وترك؟! وهو عندما يقوم بحمله للدعوة إلقامة دولة الخالفة ،فإنما
يقوم بذلك تنفيذا ا لفرض رب العالمين ،وبالطريقة التي اتبعها رسول هللا  في دعوته حتى أقام الدولة في المدينة ،أي بالصراع
الفكري والعمل السياسي وليس منها األعمال المادية ،وهو يجهر للعلن ولألمة بكل أدبياته وأفكاره وآرائه السياسية بصراحة
وجرأة وال يخاف في هللا لومة الئم ،فليس لديه ما يخفيه...
يا أهلنا وعشائرنا وعزوتنا في األردن:
يا أهل الفكر والسياسة المخلصين:
يا أهل الصحافة واإلعالم األحرار الصادقين:
سون بما يجري في البلد من فساد في الحكم وأهله وأعوانه ،فمقدرات البالد بيعت
إنكم وال شك ترون وتسمعون وتح ّ
وليست ألهلها ،والمخلصون األتقياء األنقياء يالحقون ويحاكمون ويسجنون ،والفاسدون المفسدون يجولون بأمان واطمئنان
تحت حماية وعين النظام ،والضرائب بأشكالها أهلكت الحرث والنسل والقادم أسوأ ،والبالد تتقاذفها أمواج المؤامرات والحلول
االستسالمية ...وليس لنا وهللا إال اللجوء إلى هللا والعودة له بنصرة دينه وحماية حملة دعوته واألخذ على أيدي الظلمة وإن
كانوا من أبناء جلدتنا ،فالعالج وإن كان م ّرا ا علقما فإن تجرعه أفضل كثيرا من حياة الذل والهوان التي نعيش وتعيشون.
فإلى عز الدنيا وسعة اآلخرة ندعوكم؛ بالعمل على نصرة دين هللا بتطبيقه واقعا متجسدا في دولة الخالفة على منهاج
النبوة كما وعد وبشر رسولنا الكريم عليه من هللا أفضل الصالة والتسليم ،والعمل مع حزب التحرير وحماية شبابه واالنتصار
لهم واألخذ على أيدي من ظلموهم في هذه الحياة الدنيا ،لعل هللا سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين رحمته فينصرنا ويعزنا ،إنه
على ذلك قدير وباإلجابة جدير.
ص ُر َم ْن يَشَا ُء َو ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
ح ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
اس َال
﴿ َويَ ْو َمئِذ يَ ْف َر ُ
الر ِحي ُم * َو ْع َد َّ ِ
ون * ِب َنص ِْر َّ ِ
ّللا َي ْن ُ
ّللاُ َو ْع َد ُه َو َل ِكنَّ أ َ ْكث َ َر ال َّن ِ
ّللا َال يُ ْخ ِل ُ
ف َّ
يز َّ
ون َظا ِه ًرا ِم َن ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو ُه ْم ع َِن ْاْلَ ِخ َر ِة ُه ْم َ
غافِلُ َ
ون * يَ ْعلَ ُم َ
يَ ْعلَ ُم َ
ون﴾
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