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 صحفي بيان

 عالمية حملة يطلق التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب في النسائي القسم

 "لخالفةل بالدعوة فقط الحقيقي التغيير"

 )مترجم(

 بينما يوم بعداً يوم والبؤس اإلنسانية المعاناة تتعمقو. طوال وعرضا والظالم الفوضى من حالة في اليوم العالم يعيش

 والمهن، الجماعية واإلبادة، والمجاعة، المالي األمن وانعدام، الفقر. أخرى إلى أمزمة من منتقلة مزما األ في الدول تغرق

 ضد والعنف، الجريمة وأوبئة، المدمرة الحياة وأنماط، األسري والتفكك، العبثية والحروب، والديكتاتوريا ، الوحشية

 ظل في، العالم أنحاء جميع في البلدان منها تعاني التي قةالمعو المشاكل من وغيرها والتعليم الصحة وأمزما ، المرأة

 ،فعال بشكل احتياجاتهم وتلبية شعوبها شؤون رعاية كيفية تجهل التي الفاشلة والقيادا  اإلنسان وضعها التي ةسالبائ النظم

 .شعوبهم معاناة تفاقم إلى إال تؤدي ال وأفعالهم وقوانينهم سياساتهم إن بل

 والكوارث دماروال الظالم مناً أبد تنتهي ال التي الحالة هذه في والعالم المسلمين بالد تعيش نأ الضروري من ليس

 مطبقةال ةفاسدال األنظمة على الطفيفة التغييرا  بعض إجراء عبر الحقيقي التغيير تحقيق يمكن ال ،ذلك ومع .واألمزما 

 الديمقراطية األنظمة تدوير إعادة أو، ترقيعية حلول توفير وأ، المشاكل حواف إمزالةب التدريجي الجمزئي التغيير أواً، حالي

 مشاكل حل على قدرتها عدماً وتكراراً مرار أثبت  التي األنظمة ،القيادة دفة على جديدة وجوه وضعب الفاشلة العلمانية

 .جمعاء واإلنسانية ةيمسالاإل األمة ومعاناة آالم بإطالة فقط  وتعهد ،العدالة توفير أو المظلومين حماية أو البشرية

 األنظمةو، الرأسمالي العالمي النظام، الراهن الوضع تتجاومز رؤية تبني مسلمينبصفتنا  منا الحقيقي التغيير يتطلب

 شؤوننا ندير وأن للحكم والكارثية المتداعية الطرق فوق بصرنا نرفع أن منا األمر يتطلب. اإلنسان وضعها التي الحالية

 لمشاكل حقيقية حلوالً  يحمل بديل نظام والدة يتطلب. وشامال اوأساسي اجذري اتغيير يتطلب إنه. حولنا من نراها التي

 القيادة يجادإل، اإلسالمية رسالتنا نتبنى وأن - ونظامه شرائعه - إليه هللا دعانا ما إلى نعود أن منا األمر يتطلب. البشرية

 هللا قال. كلها ولإلنسانية األمة لهذه النجاح سيحقق الذي هو وحده هللا نظام إن. النبوة جامنه على الخالفة ؛للبشرية الحقيقية

ا﴿ :تعالى ن ِي يَأْتِيَنَُّكم فَِإمَّ اً َضنك َمِعيَشةً  لَهُ  فَِإنَّ  ِذْكِري َعن أَْعَرضَ  َوَمنْ  * يَْشقَى َولَ  يَِضل   فاَلَ  ُهَدايَ  اتَّبَعَ  فََمنِ  ُهًدى م ِ

 .﴾أَْعَمى يَاَمةِ اْلقِ  يَْومَ  َونَْحُشُرهُ 

 اإلعالمي المكتب في النسائي القسم يطلق، 102الـ الخالفة هدم ذكرى يصادف الذي عامال هذا من رجب في

 وجها  الحملة هذه وستدرس. "لخالفةل بالدعوة فقط الحقيقي التغيير": بعنوان عالمية حملة التحرير لحمزب المركمزي

 للمنطقة نهضة إلى الفوضى الخالفة ستحول كيفو ،اإلسالمية للبالداً إشراق أكثر مستقبل تحقيق كيفية بشأن الحالية النظر

 ةاإلسالمي بالدال في حقيقي تغيير إحداث في المسلمين دور ستتناول كما. البشرية لمشاكل حقيقية حلوالً  تقدمس وكيف

 اً.حق ممكن أنه أم حلم مجردمنهاج النبوة  الراشدة الثانية على الخالفة وإقامة الجذري التغيير كان إذا وما ،أجمع والعالم

  tahrir.info-ut-www.hizbيمكن متابعة الحملة على: 

 ohthttps://www.facebook.com/womenscmأو على صفحة الفيسبوك: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z_Fcj4cvHGg الفيديو االفتتاحي للحملة:

 نواز نسرين. د

 التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب في النسائي القسم مديرة
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