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رھم وا لم يكتف النظام الظالم بإصدار ھذه األحكام، بل كان جالوزته يعذبون ھؤالء الشباب وف غي ألل
  .من إخوانھم في السجون منذ اعتقلوھم منذ سنوات عدة

يھم  ْت إل ھ ي ُوجِّ ة الت يإن التھم ى ح ھ ون إل م ينتم م أنھ لحة، وأنھ القوة المس م ب ذ الحك ل ألخ زب يعم
  .يثيرون العداوة الدينية والعداوة القومية

  .ولم تستطع المحكمة أن تأتي بأي دليل يثبت ھذه التھم عليھم وال على حزبھم
ائھم وا بانتم م اعترف ى  ھ رإل تعملونحزب التحري م يبس وا أنھ نھم نف ف، ، ولك م  السالح أو العن ل ھ ب

الىيحملون الدعوة اإلسال ه تع اً بقول ة : مية بالطريق السياسي الفكري التزام ك بالحكم ى سبيل رب أدُع إل
نة ة الحس دو .والموعظ ىوتح دليل عل أتي ب ة أن ت تعمل العنف ا المحكم ه اس نھم أن د م دوا  .أي واح وتح

د استعم حزب التحريرالمحكمة أن تأتي بدليل على أن  ه ق ذي ينتمون إلي دان ال د من بل ل العنف في أي بل
وقّدموا األدلة للمحكمة من كتب الحزب ونشراته أن حزبھم ھذا يلتزم  .لم التي يعمل فيھا منذ عدة عقودالعا

  .في حمل الدعوة وھي لم يكن فيھا عنف وال سالح بطريقة الرسول 

ه  ولم يقم ھؤالء الشباب بأية دعوة قومية أو بأي اعتداء على األديان األخرى، ذي ينتمون إلي والحزب ال
ى اس عل ين الن رق ب ول ال يف ة ألن هللا يق ة أو العرقي اس القومي ارفوا : أس ل لتع عوباً وقبائ اكم ش إن وجعلن
التي ھي أحسن ، وال يتعاطى مع أصحاب األديانأكرمكم عند هللا أتقاكم ول األخرى إال ب وال : ألن هللا يق

اب وغير أھل الكتاب نسنّ  تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي أحسن ائِحھم  فيھم سنة أھل الكت ي ذب َر آكل غي
  .وال ناكحي نساِئھم
ة ا ولكن المحكم ا فقط ألنھ ل، وأصدرت أحكامھ أي دلي أِت ب م ت اة أن تصدر  ل ام الطغ أمورة من الحك م

اً من ھؤالء ام الجائرة، ظن ا دروا األحك اءھم على كراسيھم، وم ل بق م والجور يطي اة أن الظل ى  الطغ أن عل
  .الباغي تدور الدوائر، وما دروا أن كيدھم سيرتد إلى نحورھم

دعوة في سبيل هللافاصبروا أيھا الشباب المؤمنو دل  .ن الحاملون لل ى القضاة عن الحق والع إن تخل ف
ن يخذلوكم  ؤمنين ل ونفذوا الظلم طاعًة للطغاة، فإن هللا لن يتخلى عنكم، وإن أمتكم اإلسالمية وإخوانكم الم

  .لن يتخلوا عنكم، وإن أصحاب الضمائر اإلنسانية الحية لن يتخلوا عنكمو

وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون  
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