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 مؤتمر الخالفة :/ والية تركيا حزب التحرير

 مؤتمر االقتصاد اإلسالمي العالمي

 -مؤتمر االقتصادي اإلسالمي العالمي ال" م2019مارس آذار/ 3األحد يوم / والية تركيا نظم حزب التحرير

 .إسطنبولمدينة في  "حلول جوهرية لألزمات االقتصادية والمالية

 :روابط المؤتمر

com/Kokludegisimmedya/videos/382830292496449/.facebook.//www:https 

/videos/305405746833985/com/Kokludegisimmedya.facebook.//www:https 

العديد من الشخصيات  إسطنبولفي  أكجون وقد حضر المؤتمر الذي عقد في قاعة المؤتمرات في فندق

 .مةهمال

 رمضان جوموش إسطنبولفي لمجلة التغيير الجذري الممثل اإلعالمي  وقد ألقى الكلمة االفتتاحية

 

  شراقوالحافظ سيزكين قا تلى القرآن الكريم في االفتتاح

 

https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/videos/382830292496449/
https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/videos/382830292496449/
https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/videos/305405746833985/
https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/videos/305405746833985/


التغيير  لمجلةالمكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية تركيا والمنسق العام  رئيس ،ألقى محمود كارو

 .كلمة الترحيب ،الجذري

 

 

 .ألقى كلمة الترحيب الثانية الدكتور وليد صالح من األردن

 

 



ونتائج األزمات  ،أسباب ،عنوان "جذوربالتي كانت خالل الجلسة األولى  .عقد المؤتمر العالمي في جلستين

والدكتور إسماعيل  ،والبروفيسور الدكتور أحمد كميل ميدين ميرا ،قدم الدكتور عبد الرحيم سن ،االقتصادية"

 .وزكانياغيوسف  لجذرياالتغيير  مجلة وترأس الجلسة الكاتب في .جاباك كلماتهم

 

سلط الدكتور عبد الرحيم سن الضوء على التباين في الدخل في المجتمعات التي تسيطر عليها الرأسمالية وقد 

 .ن خالل أمثلة مذهلة في كلمته بعنوان "الرأسمالية هي السبب الرئيسي لألزمات"م

 

قدمها األستاذ الدكتور أحمد كميل ف ،بطبيعتها وعرضة لألزمات" ةالثانية بعنوان "الرأسمالية معيبالكلمة أما 

 .ميدين ميرا من ماليزيا

 



 

 

األزمات االقتصادية في كلمته بعنوان  أشار إلى المستفيدين والخاسرين منفقد  جاباك الدكتور إسماعيلأما 

 ""من هم المستفيدون والخاسرون من األزمات؟

 

 .األول من المؤتمر بجلسة أسئلة وأجوبة القسماختتم و

مع رسالة فيديو من الدكتور  دقيقة ألداء الصالة ووجبة طعام خفيفة 45 استراحة لمدة استؤنف المؤتمر بعدثم 

 .بسبب الظروف الصحية لزوجته ،مؤتمر في آخر لحظةالذي اضطر إلى إلغاء حضوره لل ،محمد من ماليزيا

 

 أوغلو والكاتب اإلسالمي عبد هللا إمام أستاذ الشريعةالثانية بعد خطاب قصير من  الجلسة كلماتبدأت 

 

قدم كل من  ،عنوان "الحل اإلسالمي الجوهري لألزمات االقتصادية"ب التي كانتوخالل الجلسة الثانية 

 وترأس الجلسة .سور الدكتور هاكان ساريباش ومحمد حنفي يغمور واألستاذ الدكتور محمد ملكاوي كلماتهميالبروف

 .فيدات يشار

قدم األستاذ الدكتور هاكان ساريباش محاضرة بعنوان "مقاربات اإلسالم فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية 

 ."الحالية



 ."بعنوان "أسس النظام االقتصادي اإلسالمي ،مورتال عرضه كلمة محمد حنفي يغ

  

 

ثم تبع ذلك كلمة األستاذ الدكتور محمد ملكاوي من األردن الذي تناول موضوع "كيف سيحل اإلسالم 

 األزمات االقتصادية والمالية؟"

 

 صباح الدين زعيمعضو هيئة التدريس في جامعة  ،ألقى األستاذ الدكتور عارف إيرسوي ،في نهاية الجلسة

 .محاضرة تمثل كلمة الضيف ،إسطنبولفي 



 

 .التغيير الجذري مجلة الكاتب في األستاذ القدير يلماز شيلك ألقى الكلمة األخيرةو

 

 

المشاهدين المؤتمر  آالففي حين تابع  ،جميع أنحاء العالم منشخص  1000حضر المؤتمر ما يقرب من 

وأعمال  كلماتترجمة  وقد تمت .مجلة التغيير الجذري في (االجتماعي)عبر البث المباشر على وسائل التواصل 

 .نجليزية والتركيةخالل البث المباشر للغتين اإلالمؤتمر 
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من أجل لفت  3MartİktisatKonferansı#أطلقت حملة على تويتر تحت عنوان  ،باإلضافة إلى ذلك

مثل بداية األيام المظلمة التي حلت على البشرية والذي ي ،م1924مارس آذار/ 3إلى يوم هدم الخالفة في  االنتباه

 .على وجه الخصوصاإلسالمية األمة على بشكل عام و

ي هذا عالمأن يجعل في مؤتمر االقتصاد اإلسالمي السبحانه  / والية تركيا ندعو هللاإننا في حزب التحرير

 .يسهم في إحياء األمة ونهضتها الخير وأن يكون له دور

 .من تركيا ومن مختلف أنحاء العالم وتابعوهنا الذين انضموا إلى مؤتمرنا ضيوفل إننا نقدم شكرناو

 :هذه هي روابط الفيديو الخاص بالمؤتمر

https://youtu.be/sXcBjhPtF7w 

https://twitter.com/KokluDegisim/status/1102159920588152832؟s=08 

https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/videos/382830292496449/ 

https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/videos/305405746833985/ 

 عالمي المركزي لحزب التحريرمندوب المكتب اإل

 ي والية تركياف
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