
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 صحفي بيان

 السنوي الخالفة مؤتمر
 محلة من كجزء،  للخالفة السنوي مؤمتره بنجاح أمريكا/  التحرير حزب عقد - م6/3/2022 ،شيكاغو

 والعمل للوقوف العامل أحناء مجيع يف للمسلمني عاملية دعوة إهنا. م1924 عام اخلالفة هدم مبناسبة عاملية
 .النبوة منهاج على اخلالفة بإعادة وتعاىل سبحانه اهلل أمر كما سالمية،إلا ياةاحل استئناف لفرض

 ويف. املاضي القرن مدار على نقاش نقطة العاملي العلماين الليربايل النظام يف اإلسالم دور كان لقد
 منو لوقف خمتلفة مضادة تدابري اإلسالمي العامل يف وأعوانه الغرب استخدم العريب، الربيع ثورات أعقاب
 .اخلالفة إعادة موضوع استهداف مت اخلصوص وجه وعلى السياسة يف ودوره اإلسالم

 نرى أنًا مجيع ميكننا حيث العلمانية الليربالية وأفكارها الرأمسالية إخفاقات تعداد إىل حيتاج ال املرء إن
 يف وحىت. الالتينية وأمريكا ريقياوأف آسيا أحناء مجيع يف ولكن اإلسالمي العامل يف فقط ليس هبا ونشعر عواقبها
 استياء من الرغم وعلى. قيمهم على واحلفاظ الليربايل العاملي النظام مبادئ حلماية اإلنذار أجراس تدق الغرب
 يف والرأمسالية العلمانية الليربالية من واالستياء السياسي واإلسالم اخلالفة أفكار جتذرت فقد وعمالئه، الغرب
 .علينا تعتمد األمة صحوة إن. املسلمني أذهان

 والرغبات التطلعات للمستقبل" "خمطط عنوان محل الذي العام هذا مؤمتر سخر فقد ذلك، على وبناءً 
 القرآن من آيات بتالوة املؤمتر بدأ فقد. عليه البناء ميكن وعملي دقيق خمطط إىل األمة داخل للخالفة واحلاجة
 كلمات أربع ذلك تال مث. االفتتاح كلمة كانت مث ومن جنليزيةإلا للغةا إىل اآليات هذه ترمجة هاتتبع الكرمي،
 اإلسالمي"، اجملتمع وبناء اخلالفات و"حل عظمى"، اقتصادية قوة و"بناء اخلالفة"، دولة "أجهزة بعنوان

 .احلضور أسئلة على املتحدثني بإجابة الفعالية واختتمت. ورؤيتنا" عملنا - التحرير و"حزب

 واإلدارات واملتطلبات التفصيلي اهليكل مريشانت علي وصف اخلالفة"، دولة "أجهزة ألوىل،ا الكلمة ففي
 التحرير حلزب الدقيقة األعمال من مباشر بشكل ذلكًا مستمد اخلالفة دولة هيكل تشكل اليت واملؤسسات

 مت ذلك بني ما وكل، األمة جملس إىل الصناعة وزارة إىل العسكرية إىل اخلليفة منصب فمن. املوضوع هذا حول
 .لألمة للتنفيذ وقابل عملي كدليل حتديده

 يف االقتصادي النظام بدقةحامد  أمين الدكتور أوضح عظمى"، اقتصادية قوة "بناء الثانية، الكلمة ويف
 بشكلًا وناجح الواقع يفًا وعملي األخرى األنظمة جلميعاً وفريد إسالمياً  جيعله ما التحديد وجه وعلى اإلسالم

 .للبشرية االقتصادية املشكلة حل يف كبري
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 اإلسالم تاريخ بشغف ثبيت بن هيثم قدم اإلسالمي"، اجملتمع وبناء اخلالفات "حل الثالثة، الكلمة ويف
 الدولة يف ملسو هيلع هللا ىلص نبينا قيادة حتت نشأته منذ للمجتمع االجتماعي التماسك لضمان اإلسالمية واملبادئ اجمليد

 التاريخ عرب ثبت كما،  مسلمني( وغري )مسلمني الرعايا إن. لإلسالم الواسع خالتاري إىل األوىل اإلسالمية
 اخلالفة دولة دستور يف مبني هو كما الفرص كامل وهلم عراضهمأ وحتفظ واألمن باحلماية يتمتعون سالميإلا

 .التحرير حزب من املقدم

 الرافع عبد الدكتور سلط ورؤيتنا"، عملنا - التحرير حزب حول" املؤمتر، من واألخرية الرابعة الكلمة ويف
 وما كان الذي احلزب هذا. معروفة كانت مااً نادر  اليت التحرير حزب وتضحيات وجناحات قصة على الضوء

 اإلسالمية احلياة استئناف هو الوحيد وهدفه اإلسالم مبدؤه عاملي سياسي حزب وهو لألمة أمينا خادما زال
 مثيل ال الذي السياسي والوعي احلزب وتضحيات وفقه تاريخ الكلمة تناولت وقد. اخلالفة إعادة خالل من
 .كذلك احلزب ورؤية ومبادئ له،

 فقط والسياسي الفكري العمل يف نفسه وحيصر املادي العمل يتبىن ال سياسي حزب هو التحرير حزب إن
 احلزب التزام إىل ذلك ويرجع .اإلسالمية البالد يف النبوة منهاج على اخلالفة إلعادة اإلسالمية الدعوة إليصال
 وإقامة اإلسالمية الدعوة إليصال والسياسي الفكري بالعمل إال يقم مل الذي  حممد النيب بطريقة الصارم
 .ومعروفة ثابتة حقيقة وهذه العنف أعمال أشكال من شكل أي إىل احلزب يلجأ وال. اإلسالمية الدولة
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