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 صحفي بيان

 جرادات سالم الدكتور على تحكم األردنية الدولة أمن محكمة

 وبهتانا   وحقدا   ظلما   سنوات ثالث بالسجن

 سالم الدكتور على الجائر حكمها 72/9/7102 األربعاء أمس األردن في (أمن النظام)أصدرت محكمة أمن الدولة 

 تقويض على العمل بتهمة سنوات ثالث بالسجن وبهتانا   وحقدا   ظلما   عليه حكمت حيث التحرير، حزب شباب أحد جرادات

 (.حزب التحرير) مشروعة ريغ لجمعية واالنتماء اللسان وإطالة الحكم نظام

 يتعرضون الذي والظلم التحرير حزب شباب على التاريخي االستقواء هذا إزاء األردن والية /التحرير حزب في وإننا

 ومواقعهم بمراكزهم يستقوون الذين الظالمين من وأزالمه للنظام نقول، الدولة أمن ومحكمة النظام أمن أجهزة خالل من له

 يسبحون وال هللا، ربنا قالوا أنهم الإ، لذنب ال والمعتقالت، السجون في همب ويزجون وشبابه التحرير حزب على الرسمية

 هللا أمر كما اإلسالم أساس على النظام ويحاسبون منكرال عن وينهون بالمعروف يأمرون بل، له (جونيسح   ) وال النظام بحمد

َوأَِن اْحُكم بَْينَُهم ﴿ألمر ربهم سبحانه  وانصياعا   اال  امتث الحياة واقع في مطبقة   اإلسالم أحكام تكون أن على ويعملون ،ورسوله

َ »ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول قاله ما لهم نقول ﴾بَِمآ أَنَزَل للّاُ   في هللا أمام عذر منكم قبلي   ولن «يُْفِلتْهُ  لَمْ  أََخذَهُ  اِلِم َحتَّى إِذَاِللظَّ  لَيُْمِلي إِنَّ للاَّ

َ  أََطْعنَا لَْيتَنَا يَا يَقُولُونَ  النَّارِ  فِي ُوُجوُهُهمْ  تُقَلَّبُ  يَْومَ ﴿وسادتكم بعرض من الدنيا قليل  كمئلكبرا وهامبعت التي اآلخرة  َوأََطْعنَا للاَّ

ُسوالَ  ا لَْعن ا َواْلعَْنُهمْ  اْلعَذَابِ  ِمنَ  ِضْعفَْينِ  آتِِهمْ  َربَّنَا * السَّبِيالَ  فَأََضلُّونَا َوُكبََراَءنَا َساَدتَنَا أََطْعنَا إِنَّا َربَّنَا اَوقَالُو * الرَّ  فما ،﴾َكبِير 

 هللا إلى أنتم لفه المستضعفين، ناصر هللا إلى أرواحكم ويأخذ الموت ملك يداهمكم أن قبل أمامكم سانحة   الفرصة زالت

 تظنون كنتم وإن !؟غريكم المناصب واألموال والرتبت  ! تعمهون؟ طغيانكم في ستظلون أنكم أم! متوقفون؟ الظلم وعن عائدون

 الحياة استئناف على والعمل الدعوة حمل مواصلة عن وشبابه التحرير حزب ستثني الجائرة القضائية وأحكامكم ظلمكم بأن

 هللا مع عهدهم على ثابتون وشبابه التحرير فحزبالمون، وح واهمون فأنتم النبوة منهاج على الفةالخ دولة في اإلسالمية

 ارمك   مكر   هللا سبيل في العمل عن يقعدهم الحاقد و ومة الئم وال يلهيهم حقد  ل هللا في يخافون ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول طريق وعلى

 صابرون وهم ،األمة من الذل والقهر واالستعباد وتخليص والنجاة العزة طريق في ماضون رخيص، قمرتز   ظلم وال خبيث

 كَّلِ فَْليَتَوَ  للاَِّ  َوَعلَى آذَْيتُُمونَا َما َعلَى   َولَنَْصبَِرنَّ  ُسبُلَنَا َهَدانَا َوقَدْ  للاَِّ  َعلَى نَتََوكَّلَ  أاَلَّ  لَنَا َوَما﴿األذى وعلى هللا متوكلون  على

لُونَ  ة   َونَْجعَلَُهمْ  اأْلَْرِض  فِي اْستُْضِعفُوا الَِّذينَ  َعلَى نَُّمنَّ  أَن َونُِريدُ ﴿وعد هللا بالنصر والتمكين  نتظرن ﴾اْلُمتََوّكِ  َونَْجعَلَُهمُ  أَئِمَّ

 .ا  قريبوبإذن هللا تعالى سيكون  ﴾اْلَواِرثِينَ 

 !أيها المسلمون

 بالحق نيالصادع والدم الدين في إخوانكم من قلينالمعت عن الظلم رفع على العمل قكمأعنا في الشرعي الواجب لمن نهإ

 طرقات تعرفون كما دعوتهم وتعرفون بينكم يعيشون الذين المخلصين األمة أبناء من وغيرهم التحرير حزب شباب من

 حرمات انتهكت أن بعد جائرة وأحكام ومحاكمات وإهانات وضرب واعتقال سجن من كبير، لظلم يتعرضون فإنهم منازلكم،

 الحق على وتأطروه الظالم يد على وتأخذوا عنهم الظلم لرفع تتحركوا أن لكم األوان آن أما ،همؤونسا أطفالهم وروع همبيوت

 دِ يَ  َعلَى ولَتَأُْخذُنَّ  اْلُمْنَكِر، َعنِ  َولَتَْنهُونَّ ، باْلمْعُروفِ  لَتَأُْمُرنَّ  َوللاَّ » :يقول ملسو هيلع هللا ىلص دمحم فرسولكم !؟ربكم وعيد من لكم منجاة   أطرا  

 َكَما يَْلعَنُكمْ لَ  ثُمَّ ، بَْعض   َعلَى بَْعِضُكمْ  بقُلُوبِ  للاَّ  لَيَْضِربَنَّ  أَوْ ، قَْصرا   اْلَحقِّ  َعلَى ولَتْقُصُرنَّهُ ، أَْطرا   اْلَحقِّ  َعلَى ولَتَأِْطُرنَّهُ ، الظَّاِلمِ 

ُرواْ بِهِ ﴿ سبحانه لئقاالوهلل الحمد  .«لَعَنَُهمْ  ا نَُسواْ َما ذُّكِ أَنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوأََخْذنَا الَِّذيَن َظلَُمواْ بِعَذَاب  بَئِيس   فَلَمَّ

 .﴾بَِما َكانُواْ يَْفُسقُونَ 
 األردن والية في التحرير لحزب اإلعالمي لمكتبا


