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رقم اإلصدار32 / 2449 :

بٌان صحفً
حملة حزب التحرير" :في الذكرى المئوية لهدم الخالفة ..أقيموها أيها المسلمون!"
(مترجم)
أطلق حزب التحرٌر حملة "في الذكرى المئوية لهدم الخالفة ..أقيموها أيها المسلمون!" خالل
الشهر الماضً ،وقد تخللتها أنشطة مختلفة؛ والعدٌد من مقاطع الفٌدٌو وتوزٌع نشرات الحملة
والتفاعل مع المسلمٌن وأخٌرا النشرات الموجهة للمسلمٌن.
بدأت الحملة لتذكٌر المسلمٌن بهدم الخالفة قبل  011عام .ال ٌمكن أن ٌظهر اإلسالم بشكل
كامل دون الخالفة التً تطبق اإلسالم .كما أن الخالفة هً البدٌل الذي ال جدال فٌه لحل مشاكل
العالم ،مما ٌجعلها هدفا لالفتراء والتحرٌف من اإلعالم والسٌاسٌٌن الغربٌٌن لصرف الناس عنها.
نوقشت الحملة وعناوٌنها ومضامٌنها بشكل متكرر فً المجتمع وعلى وسائل التواصل اإللكترونً
وحتى بٌن السٌاسٌٌن .وقد حظٌت الحملة بتغطٌة إعالمٌة كبٌرة ،على الرغم من وجود الكثٌر من
التصرٌحات الخاطئة عن الحزب ،فٌما كانت التقارٌر متالعبة وقذرة بشكل عام.
فً ضوء هذه األحداث ،فإننا فً حزب التحرٌر فً السوٌد نرغب بأن نبٌن ما ٌلً:
 .0حزب التحرٌر هو حزب سٌاسً قام على أساس اإلسالم وحده ،وٌهدف إلى استئناف الحٌاة
اإلسالمٌة من خالل إقامة الخالفة فً البالد اإلسالمٌةٌ .عمل حزب التحرٌر فً الدول الغربٌة
لحماٌة هوٌة المسلمٌن من خالل توعٌة وتثقٌف المسلمٌن بأفكار اإلسالم ،فضال عن ربطهم باألمة
اإلسالمٌة كافة وقضاٌاها المصٌرٌة .وبالتالً ،فإن حزب التحرٌر ال ٌهدف إلى قلب النظام فً
السوٌد ،وال فً أي بلد آخر فً الغرب.
 .2حزب التحرٌر لدٌه طرٌقة محددة واضحة للتغٌٌر مستمدة من النصوص اإلسالمٌة .منهج
حزب التحرٌر فكري وسٌاسً بحتٌ ،ستلزم تحدٌا لألفكار فً المجتمع وتقدٌم البدٌل .من الحقائق
العالمٌة المعروفة أن حزب التحرٌر ال ٌستخدم األسالٌب العنٌفة ألننا نعتبر ذلك مخالفا ألحكام
اإلسالم ومنهج النبً ﷺ.
 .3ال ٌصدمنا أن تستخدم قلة من وسائل اإلعالم األكاذٌب والتالعب فً تغطٌتها .رغم أنه من
الالفت أن هذه الوسائل اإلعالمٌة تستخدم مثل هذه األسالٌب المخزٌة وغٌر المهنٌة من أجل تشوٌه
الواقع وعدم تصوٌر أي أخبار حقٌقٌة .لٌست هناك أسرار فً حزب التحرٌر ،فنحن ندعو ألفكارنا
فً المجتمع بانفتاح وثقة ،خالفا لوسائل اإلعالم التً تختبئ تحت أقنعتها ،وٌكفً اإلعالم أن ٌطرح
علٌنا سؤاال مباشرة لٌحصل على اإلجابة عوضا عن مسرحٌتهم الطفولٌة الحالٌة ،والتً ال تقدم أي

معلومات جدٌدة بل تنقل األخبار الخاطئة التً تقلل من موثوقٌتهم .وبالتالً ،أدت هذه التغطٌة
اإلعالمٌة المتالعبة إلى تحول وجود حزب التحرٌر إلى قضٌة محلٌة ٌعلق علٌها السٌاسٌون دون
تمثٌل رسالتنا ورأٌنا بشكل صحٌح وصادق.
 .4تأسس حزب التحرٌر عام  0553فً القدس ،ومنذ ذلك الحٌن ،كان عمله واضحا .إن
معتقدات حزب التحرٌر الراسخة وشجاعته ومثابرته هً السر وراء صموده فً مواجهة األعمال
الوحشٌة التً ٌقترفها الدٌكتاتورٌون تجاه شبابنا فً البالد اإلسالمٌة .من العار أن ٌصر اإلعالم
على أكاذٌبه ،فً أن حزب التحرٌر ٌعمل إلقامة الخالفة فً السوٌد والدول الغربٌة ،رغم أننا
أوضحنا مرات عدٌدة أن األمر لٌس كذلكٌ .عٌش الناس فً الخالفة جنبا إلى جنب ،بغض النظر
عن المعتقد أو الخلفٌة .وحقوق غٌر المسلمٌن مكفولة ومحفوظة جٌدا فً دولة الخالفة ،حتى إن لهم
الحق فً أن تكون لهم محاكمهم الخاصة للبت فً شؤونهم الخاصة.
 .5أدى الضعف الفكري لدى النخبة والسٌاسٌٌن الغربٌٌن ،وعدم قدرتهم على مواجهة الحجج
بالحجج المضادة ،أدى ذلك إلى قٌامهم بحملة تروٌع تهدف إلى تخوٌف الناس والمسلمٌن ،وفصلنا
عن المجتمع ،ومن ثم ترسٌخه حصانة له من خالل األكاذٌب .بدال من مواجهة حججنا بصراحة
وصدق ،فإنهم ٌواجهوننا بتكتٌكات بقصد تشوٌه صورتنا ،لكن هذا ال ٌؤدي إال إلى إظهار ضعفهم
الفكري وعدم األمانة.
 .6إننا فً حزب التحرٌر نرغب فً إثبات حقٌقة أنه ال ٌمكن لهذه األسالٌب وال أٌة طرٌقة
أخرى أن ترهبنا وتخٌفنا وتصدنا عن العمل من أجل اإلسالم ونشر أفكارنا .إن إٌماننا وتصمٌمنا
أقوى من أي تكتٌكات تخوٌف ٌمكن أن ٌنتهجوها .إن اإلسالم آخذ فً الظهور فً العالم كله،
والمسلمون فً السوٌد هم جزء من هذه الصحوة الفكرٌة والسٌاسٌة .إن إقامة الخالفة فً البالد
اإلسالمٌة هً شأن عالمً للمسلمٌن وهً أمر ٌهم جمٌع المسلمٌن فً جمٌع أنحاء العالم.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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