بسم هللا الرحمن الرحٌم
بٌان صحفً للنشر الفوري

حزب التحرير يختتم مؤتمر الخالفة السنوي بعنوان:
"اإلسالم :ديننا وكرامتنا واألمل الوحيد لجميع البشرية"
(مترجم)
اختتم حزب التحرٌر فً أمرٌكا مؤتمر الخالفة السنوي فً لومبارد ٌوم األحد الموافق  34نٌسان/أبرٌل لعام
 3027تحت عنوان "اإلسالم :دٌننا وكرامتنا واألمل الوحٌد لجمٌع البشرٌة" .حٌث أكد المؤتمر على أهمٌة اإلسالم
باعتباره مصدر القوة والعزة للمسلمٌن فً أمرٌكا ،وأكد على أنه ٌجب على المسلمٌن التمسك بمبادئ اإلسالم وأن
ٌجعلوه األساس فً نشاطهم السٌاسً .فً السنوات األخٌرة وجد المسلمون أنفسهم فً أمرٌكا عرضة لهجوم متزاٌد من
وسائل اإلعالم للجناح الٌساري والجناح الٌمٌنً والسٌاسٌٌن والناشطٌن .إن القٌم والمبادئ والممارسات اإلسالمٌة
مستهدفة لجعل المسلمٌن ٌشعرون بالخزي منها .ولكن مسلمً أمرٌكا لدٌهم فهم لطبٌعة التحدٌات التً ٌواجهونها وأنه
ال ٌمكن حلها إال بالعودة للقٌم والمبادئ اإلسالمٌة الصحٌحة.
وقد تضمن المؤتمر ثالث كلمات واختتم بفقرة أسئلة وأجوبة ،وكانت الكلمة األولى بعنوان "امتالكنا لإلسالم
مصدر لقوتنا" حٌث أكدت على أهمٌة أن ٌفخر المسلمون المتالكهم اإلسالم وٌتمسكوا بكافة مبادئه ،كما أكدت على
العقٌدة اإلسالمٌة التً ٌنبع منها أساس التفكٌر اإلسالمً والهوٌة اإلسالمٌة وأسلوب الحٌاة الروحٌة واالجتماعٌة
والسٌاسٌة للمسلمٌن .فقط من خالل امتالك العقٌدة اإلسالمٌة الشاملة ٌمكن للمسلمٌن التحرر من الرواٌات واألخبار
المعادٌة لإلسالم المحٌطة بهم.
الكلمة الثانٌة كانت بعنوان "الباطل ٌنتهً ،واإلسالم ٌسود" ،وتناولت االتهامات الكاذبة ضد اإلسالم ألنها تشكل
مصدر الخطر على المجتمع ،وأن اإلسالم حٌنما ٌطبق سٌوفر الحلول لمشاكل المجتمع .وأكد المتحدث على مركزٌة
الحقٌقة فً اإلسالم فً تشكٌل هوٌة الفرد وفً قول الحق للسلطة الحاكمة للعالم الذي نعٌش فٌه الٌوم والذي بالكاد
ٌستطٌع التنفس تحت قبضة الرأسمالٌة .الحق كما عبر عنه بوضوح فً الكلمة هو ما ٌمٌزنا ،نحن أمة تشترك فً
األحكام والقوانٌن التً وضعها لنا خالق الكون واإلنسان والحٌاة ،نحن األمة التً أسست طرق معرفة الرجال
الصادقٌن العدول .نحن أمة تؤمن بالمكانة العالٌة فً اآلخرة ألولئك الذٌن ٌقولون الحق فً وجه الظلم .فً نهاٌة
المطاف ،نحن أمة تعمل من أجل بدٌل سٌشٌر إلٌه الناس من جمٌع الخلفٌات وٌقولون" :أرٌد ذلك لعائلتً".
أما الكلمة الثالثة وهً بعنوان "النشاط السٌاسً على طرٌقة النبً  ،"فقد أكدت على ضرورة استخدام اإلسالم
كمصدر وحٌد للنشاط السٌاسً فً المجتمع والعالم ،فعلى سبٌل المثال من أجل مواجهة الهجمات اإلعالمٌة المتشابكة
ٌجب على جالٌاتنا تموٌل النشاطات فً المساجد وفً المجموعات الطالبٌة اإلسالمٌة والمنظمات اإلسالمٌة األخرى
لدعم بعضنا بعضا ،وعلٌنا استباق األحداث لنشر الرؤٌة اإلسالمٌة لها .وأوضح المتحدث دور حزب التحرٌر فً
أمرٌكا فً مساعدة الجالٌة على الحفاظ على مبادئها اإلسالمٌة ،وفً التواصل إلعالم الناس أننا هنا لمساعدة المساجد
والجمعٌات والمنظمات مثل جمعٌات الطلبة المسلمٌن وغٌرها من المؤسسات التً تعمل لنفس األهداف ولكن بطرق
مختلفة .كما ٌساعد الحزب على تثقٌف المسلمٌن فً تفاصٌل أنظمة اإلسالم وتطبٌقها فً المجتمعات الٌوم .فضال عن
جلب اإلسالم وهو األمل الوحٌد للبشرٌة للمجتمعات غٌر اإلسالمٌة واألشخاص غٌر المسلمٌن الذٌن فً الحقٌقة
ٌنتظرون البدٌل لألٌدٌولوجٌات الفاشلة الموجودة الٌوم.
واختتم المؤتمر بفقرة من أسئلة وأجوبة ،حٌث أجاب مقدموها على أسئلة الجمهور.
إن هذا المؤتمر هو جزء من الحملة العالمٌة لحزب التحرٌر التً قام بها فً ذكرى هدم الخالفة عام 2235م ،إنه
دعوة عالمٌة للمسلمٌن فً جمٌع أنحاء العالم للقٌام بدورهم فً إقامة الخالفة من جدٌد.
حزب التحرٌر هو حزب سٌاسً إسالمً عالمً ٌعمل الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة بإقامة دولة الخالفة فً العالم
اإلسالمً .الحزب ال ٌسعى أو ٌحاول إنشاء الخالفة فً أي من الدول الغربٌة بما فٌها أمرٌكا ،كما أنه ال ٌنهج العمل
المسلح فً تحقٌق أهدافه.
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