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 بيان صحفي

 الجرائم منع بقانون وشبابه التحرير حزب بمحاربة دارييناإل الحكام استمرار

 دعوته ولحملة لإلسالم بمحاربته النظام إجرام على دليل

 طريقة وعلى ،سبحانه هللا مع العمل ونيعتبر المسلمين بناءأ من ا  نفر نرى أن نفوسنا في يحز

عَل   أَم  ﴿ :يقول تعالى وهللا بالمجرمين تهاومساو منعه يجب جرما   ،صلى هللا عليه وسلم هللا رسول  نَج 

اِلَحاتِ  َوَعِمل وا آَمن وا الَِّذينَ  ف ِسِدينَ  الصَّ ِض  فِي َكال م  َر  عَل   أَم   األ  تَِّقينَ  نَج  ارِ  ال م   :تعالى ويقول ،﴾َكال ف جَّ

عَل  ﴿ ِلِمينَ  أَفَنَج  س  ِرِمينَ  ال م  ج  ونَ  * َكال م  ك م   .﴾َما لَك م  َكي َف تَح 

 ،الهمشري بشير وما التحرير، حزب شباب ضد داريوناإل الحكام به يقوم ما عين هو هذا نإ

 آخرون شباب وقبلهم ،والجائرة الظالمة المساواة هذه على شاهد إال زكي حمدأو ،الخباص ويحيى

 سبيلهم، القضاء يخلي أن بعد إداريا التحرير حزب شباب بتوقيف اإلداريون الحكام قام حيث

 إلى وصلت كفاالت وبتحديد ،سنة لىإ أحيانا وصلت طويلة لفترات عليهم الجبرية اإلقامة وبفرض

 مكََّنهم الذي الجرائم منع بقانون لهم أعطيت التي الصالحيات إلى بذلك مستندين دينار، 100.000

 كل أسماء قوائم يحوي ملف وهو!! )د( الملف في سمائهمأ وبورود كرامتهم، وهدر الناس ظلم من

 جهزةاأل من المحافظ إلى )إعادته( تمت أن بعد معتقل، وحراكي بالحق وصادع دعوة وحامل مفكر

 تسمى لجنة في جعلت فيه النظر وصالحية عنه، اإلفراجَ  القضاء قرار بعد أو المختلفة منيةاأل

 العام األمن ومندوب الوقائي لألمن ومندوب للمخابرات مندوب من وتتشكل األمني( )المجلس

 القائمة، في الواردة األسماء في للنظر أسبوع كل تجتمع المحافظ، برئاسة الداخلية وزارة دوبومن

 .المعتقل بحق القرار اتخاذ يتم المخابرات توصيات ضوء وعلى

 قضايا في النظر في المطلقة الصالحية اإلداري للحاكم الجرائم منع قانون حفظ الذي الوقت في

 ورد من كل استثنى نهأ الإ بحقهم، النهائي القرار له ليكون رائمالج وباقي والمخدرات السرقات

 دوما   تنصاع التي األمنية اللجنة يد في لتوضع الصالحية هذه فتنزع )د(، الملف قوائم في اسمه

 )سرقات، الجرائم لمنع باألصل وجد الذي القانون هذا من جعلت والتي المخابرات، دائرة لقرار

 والكراهية الحقد هذا كل مَ لِ فَ  وقمعهم، الشرفاء على لالستبداد لةوسي (...ناسال على اعتداء مخدرات،

 للدول تبعيتهم في وحكامكم أنظمتكم تعليمات هي أم ،نقياءاأل تقياءاأل الشباب من الثلة هذه نحو

 ؟!والمسلمين سالماإل أعداء ألد المستعمرة الكافرة الغربية



 jordan.org-www.hizb الموقع اإللكتروني: 

 jordan.org-info@hizbالبريد اإللكتروني: 

  www.facebook.com/hizb.jordan.org صفحة المكتب على الفيسبوك:

 موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org 

 المركزي ياإلعالمموقع المكتب 
www.hizb-ut-tahrir.info 

 شبابه ومساواة والظلم االضطهاد من التحرير حزب شباب يالقيه ما األّمة على نعرض إننا 

 دون المستمر االعتقال خالل من عنهم، فراجباإل القضاء أحكام بعد تعسفي حجز من ،المجرمينب

 من أهاليهم والقمع التعذيب ليطال سكناهم أماكن عن بعيدة سجون في الحجز أو مبرر أو حجة

 وسياسيا ، فكريا   سالميةاإل الدعوة حملعلى  هللا عاهدوا ألنهم إال لشيء ال ،...طفالواأل النساء

 في النظام نأ الناس ليدرك اإلسالمية، الدعوة ونويحمل ةراشدال الخالفة ةماقإل ونيعمل موألنه

 بمن والتنكيل وصده منعه يجب جراما  إ ورسوله، هللا ترضي التي األعمال هذه يعتبر ردناأل

اِلَحاتِ َمن وآ الَِّذينَ ﴿ بين ويساوي يمارسه، ف ِسِدينَ ﴿و ﴾ا َوَعِمل وا الصَّ ِض  فِي ال م  َر   ظن نإو ،﴾األ 

 وعلى هللا مع يعمل من رادةإ أن فليعلموا الدعوة، حملة رادةإ نيكسرو المعاملة بهذه نهمأ هؤالء

 ةعصيّ  فهي ،هللا من والثبات العون تستمد صلبة إرادته ، صلى هللا عليه وسلم هللا رسول طريقة

 في نيقفو وللذين ...هللا مرضاة ابتغاء ذلك نتحمل ألننا تكسر، أو تلين نول همءورا من وعلى عليهم

ذ ونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿: تعالى هللا بقول نذكرهم الدعوة حملة وجه َ  ي ؤ  م   َوَرس ولَه   ّللاَّ ن يَا فِي ّللاَّ   لَعَنَه   الدُّ

ِخَرةِ  م   َوأََعدَّ  َواْل  ِهيناً َعَذاب لَه  ِمنِينَ  ذ ونَ ي ؤ   َوالَِّذينَ  *اً مُّ ؤ  ِمنَاتِ  ال م  ؤ  تََسب وا َما بَِغي رِ  َوال م  تََمل وا فَقَدِ  اك   اح 

ً ب ه   بِينا  .﴾تَاناً َوِإث ماً مُّ

 مارست سالماإل رسالة بدء منذف ،غريبة ليستعلى حملة الدعوة  البشعة الممارسات هذه نإ

 لم ولكنها وأصحابه، صلى هللا عليه وسلم محمد بحق والتعذيب االضطهاد أصناف شتى قريش

 االضطهاد هذا يمارسون الذينمن  بعضكم هاإلي وصل التي المروءة وفقدان النذالة لحد تصل

 !الغاية هذه ألجل نصبهم حكام طريق عن مستعمرال كافرال غربدول ال من مةاأل ألعداء إرضاءً 

م َواتَّق وا﴿ َجع ونَ اً يَو  ا َنف س   ك لُّ  ت َوفَّى ث مَّ  ّللاَِّ  إِلَى فِيهِ  ت ر  ونَ  الَ  َوه م   َكَسَبت   مَّ لَم   ﴾ي ظ 
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