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 بيان صحفي 

   الخالفة لهدم المئوية الذكرى حملة في للمشاركين اعتقاالت حملة يشن ردناأل في النظام

 اعتقالهم  في والخداع الكذب تمارس القمعية وأجهزته

 مدينتي   في   التحرير  حزب  شباب  من  مجموعة  اعتقال  على  الماضية  اليام  خالل  ردن ال   في   النظامأمن    جهزةأ  أقدمت

  النادي   محمد  والستاذ  ،قبيعة  حافظ  الكريم  عبد  وائل  والستاذ  عيسى،  بني   مجلي   محمد  حمزة  ستاذال   وهم  وعمان،  ربدإ

  يعمل   التي  البالد   جميع  في   فعاليات  بتنظيم  التحرير  حزب  فيها  يقوم  التي   العالمية  الحملة  في   لمشاركتهم  وذلك  ،ناثنال   وأبناؤه

 ".المسلمون أيها  أقيموها .. الفةالخ لهدم المئوية الذكرى في": شعار تحت  فيها

  حمزة  ستاذال   باعتقال 1/3/2021 ثنينال   يوم   عصر   القمعية  الردني   النظام  جهزةأ  قامت  فقد  العتقال  تفاصيل   عن  وأما

  مدير   قام  ثم   ،التحرير  لحزب  منشورات  توزيع  بتهمة  العام  المدعي   إلى   أحيل  معه  التحقيق  وبعد  ،عمله  محل  من  عيسى   بني 

  وائل   ستاذال   ماأو  السجن،  وإيداعه  الماضي   الربعاء  يوم  إداريا  بتوقيفه  أمر  الذي  إربد  محافظ  إلى   بإحالته إربد  ةمحافظ  شرطة

  تتعلق   مشكلة  وجود  بدعوى  به  اتصلت  حيث  لعتقاله،  والحتيال  الكذب   في   عادتها  القمعية  جهزةال   معه  مارست  فقد  قبيعة

 مغادرة   ثم  الكتب  بعض  خذأو  بيته  لتفتيش  منيةأ  قوة  هتادواقت  اعتقاله  تم  الشرطة  لمخفر  مراجعته  وبعد  الشخصية  بسيارته

 .ءشي  عنهم يعلم ول  البارحة ليلةال هماعتقلو فقد وابناه النادي محمد ستاذال  ماأو ،المنزل

 شبابه  قمعو  التحرير  حزب  اضطهاد  في   ومخابرات  وقائي   أمن  من  القمعية  وأجهزته  ردنال   في   النظام  استمرار  نإ

الحزبنشأ   منذ  همعيش  سبل   وتضييق  والمالحقاتوالسجن    والتعذيب  عتقالل با  النظام   هذا  استمرار  على   قطعا  ليدل  ، ة 

 مةال   أعداء مع والتعاون  الخالفة  هدم  بجريمة مشاركتهم  في   سبقوه  من  مسيرة مكمالا   سالمال   على  حربهم  في   المنية  وأجهزته

  عداءل   موالته  عن  ناهيك  ،اهعادتل   يسعى   من  بكل  والتنكيل  عودتها،  لمنع  لبالعم  الجريمة  لكمال  المستعمرين  الكفار  من

 ،جريمته  النظام   هذا  يشارك  من  يستحي   أفال  دولتهم،  وتكريس  وحمايتهم  منهمأ  على   الحريص  وهو  يهود،  كيان  أداتهمو  مةال 

 منذ   الحياة  عن   غاب  الذي  سالمال   لتطبيق  الدعوة  حملة  يقمع  وهو  المسلمينمن    ولملسو هيلع هللا ىلص    رسولهمن    ول   وتعالى   سبحانه  هللا  من

 ؟! الزمان من قرن

  هللا   أكرمهم  الذي  والشرف  بالفرض  القيام  عن  يثنيهم  لن  التحرير  حزب  شباب  اعتقال  ن إ  :وزبانيته  النظام  لهذا  ونقول

 الراشدة   فةالخال  قامةإ  في ملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  طريقة  في  السير  على   ،الراسيات   كالجبال  وقوته  هللا  بحول  ثابتون  وهم  بحمله،

 وجل  عز  هللا   من  فرض  لنه  خالفهم  من  يضرهم  ولن  وظلم،  همجية  من  النظام  بلغ  مهما  السياسي،  والكفاح  الفكري  بالصراع 

  تهز   التحرير  حزب  من  شاب  بها  يصدع   حق  كلمة  بينما  التعبير،  حرية  يدعي   ن أ  عاراا   النظام  هذا  ويكفي   واجبة،  وطاعته

 ! سلطان من بها هللا نزلأ ما  بعقوبات   م  ك  ح  لي    لةالدو منأ محكمة لى إ وتقوده ركانهأ

ب  التحرير  حزب  في   نناإ تامين  وإيمان  يقين    والعاملين   ودولته  لدينه  بالتمكين  وعده  وتحقيق  مةلل   هللا  نصر  قربعلى 

َ َوَرُسولَهُ أُْوَلئَِك فِي  ِإنَّ الَِّذيَن يَُحاد  ﴿:  تعالى   قال  الهزيلة،  الطاغية  نظمةال   هذه  تمارسه  الذي  ذىال   نايضر   ل   قامتها،ل  وَن َّللاَّ

َ قَِويٌّ َعِزيز   ُ أَلَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلي إِنَّ َّللاَّ  [21-20: المجادلة]  ﴾األَذَل ِيَن * َكتََب َّللاَّ

 #أقيموا_الخالفة 

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 

 #خالفت_کو_قائم_کرو 

 ة األردن المكتب اإلعالمي الحزب التحرير في والي 
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