بٌان صحفً

مؤتمر الخالفة السنوي
(مترجم)
بحمد هللا تعالى اختتم حزب التحرٌر فً أمرٌكا مؤتمره السنوي للخالفة فً منطقة شٌكاغو ٌوم األحد الثامن من
شعبان  1437هجري الموافق للخامس عشر من أٌار/ماٌو  .2016وٌأتً هذا المؤتمر ضمن حملة عالمٌة قام بها
حزب التحرٌر بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعٌن لهدم الخالفة العثمانٌة عام 1924م .وهذه الحملة هً دعوة لجمٌع
المسلمٌن فً العالم من أجل العمل إلقامة فرض استئناف الحٌاة اإلسالمٌة كما أمر هللا سبحانه وتعالى من خالل إقامة
الخالفة على منهاج النبوة.
ومع األخذ بعٌن االعتبار المناخ السائد للحملة االنتخابٌة الرئاسٌة والضغط المتزاٌد على المسلمٌن من أجل
االنخراط والذوبان فً المجتمع فً أمرٌكا ،اختار حزب التحرٌر فً أمرٌكا عنوان "النشاط اإلسالمً السٌاسً ،اقتداء
بعمل األنبٌاء" .وتم اختٌار هذا العنوان لتذكٌر الجمٌع من أبناء المسلمٌن بأن دورنا بصفتنا مسلمٌن هو االستمرار
بعمل األنبٌاء والرسل وهو دعوة الناس لطاعة هللا عز وجل لكً ٌحٌوا بسالم وطمأنٌنة .وأٌضا لتذكٌر المسلمٌن أن
طرٌق الرسل واألنبٌاء لم تكن من خالل االندماج وال االنعزال ،وإنما التفاعل .لقد تفاعلوا مع األمم التً أرسلوا إلٌها
من خالل تبلٌغهم رسالة هللا سبحانه وتعالى وتبٌان خطأ وضالل األفكار التً كانوا ٌعٌشون بحسبها لهم .باإلضافة لهذا
فإن الرسل ،قد استمروا فً تبلٌغ رسالتهم من غٌر الخضوع للضغوطات التً مورست علٌهم وال القبول باإلغراءات
التً عرضت علٌهم.
وقد تضمن برنامج المؤتمر ثالث كلمات واختتم بفقرة سؤال وجواب.
الكلمة األولى" :من آدم علٌه السالم إلى محمد  :االستمرار فً حمل دعوة األنبٌاء والرسل" ،ذ ّكرت المسلمٌن
أن هللا سبحانه وتعالى قد أرسل األنبٌاء والرسل لتبلٌغ الناس أوامر هللا بطاعته واالنصٌاع ألمره واإلٌمان به والحٌاة
بحسب منهجه .ولقد دعا األنبٌاء والرسل الناس لهذا األمر بكل شجاعة وثبات ومثابرة.
الكلمة الثانٌة" :كنا دائما هنا! نعترف بجذورنا من التوقٌر والمثابرة" ،عملت على تحفٌز المسلمٌن من خالل تقدٌم
حقائق عن أن المسلمٌن لٌسوا جددا على أمرٌكا ،وإنما كانوا هنا قبل وصول كولومبوس إلٌها للمرة األولى .لقد ذ ّكرت
المسلمٌن بصراع المسلمٌن األوائل فً األمرٌكٌتٌن من أجل الحفاظ على هوٌتهم اإلسالمٌة العالمٌة الماضٌة فً
مجاالت العلوم والتً ساعدت على رفع مستوى حٌاة البشر .كما وساعدت الكلمة الحضور على فهم أنه عندما سارت
أمة اإلسالم بكل مصادرها حسب أوامر هللا فً ظل دولة الخالفة ،أدّى ذلك إلى التقدم فً مجاالت العلوم المختلفة.
الكلمة الختامٌة" :خلف األصوات :العمل السٌاسً فً اإلسالم" ساعدت المسلمٌن على فهم أن "المسلمٌن إما أن
ٌندمجوا أو ٌنعزلوا" ،هو نهج خاطئ من خالل طرح طرٌق التعامل بوضوح .هذا الطرٌق هو الذي سار علٌه كل
األنبٌاء والرسل ،هذا الطرٌق هو الذي ٌجب على المسلمٌن فً أمرٌكا وفً كل مكان السٌر علٌه .وهذا الطرٌق ٌتطلب
منا نحن المسلمٌن فً هذا الزمان إٌصال رسالة اإلسالم بوصفها طرٌقة شاملة للحٌاة .أرسلها هللا عز وجل إلى البشرٌة
جمعاء بما فٌهم األمرٌكٌٌن .زٌادة على ذلك وضحت الكلمة بطالن األفكار والمعتقدات الحالٌة التً ٌؤمن الناس بها
وٌسٌرون بحسبها .هذا هو طرٌق الصراع الفكري .إن اإلسالم هو البدٌل الوحٌد الٌوم لإلنسانٌة إلخراجها من بؤسها
وشقائها ولتحٌا بكرامة على وجه هذه األرض .وأنهت الكلمة بذكر خطوات عملٌة معٌنة ونشاطات ٌمكن للمسلمٌن فً
أمرٌكا تنفٌذها.
وختم المؤتمر بفقرة سؤال وجواب من قبل لجنة مناقشٌن .وأجاب المتحدثون على أسئلة مجموعة من الحضور.
حزب التحرٌر هو حزب سٌاسً إسالمً عالمً ٌسعى الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة بإقامة دولة الخالفة على منهاج
النبوة فً بالد العالم اإلسالمً .ال ٌسعى الحزب وال ٌحاول إقامة الخالفة فً أي بلد غربً بما فٌها الوالٌات المتحدة.
وال ٌتبنى الحزب وال ٌوافق على األعمال المادٌة للوصول إلى أهدافه.
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