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بٌان صحفً

الذكرى الـ  69لهدم الخمافة ذكرى أليمة تستنهض همم المخلصين
فً مثل هذه األٌام من شهر رجب الخٌر ،وبالتحدٌد فً الثامن والعشرٌن منه لسنة 2431هـ هدم
الكافر المستعمر دولة الخالفة العثمانٌة ،ومنذ ذلك الحٌن واألمة اإلسالمٌة غارقة فً الضعف والفقر
والعذاب والفرقةٌ ،سومها أعداؤها سوء العذاب وٌتطاول علٌها أحط وأخس أهل األرض ،لٌبرهن ذلك
كله على حاجة األمة الماسة إلى دولة توحدهم ،وخلٌفة ٌرعاهم وٌذود عن حٌاضهم.
وإننا بدورنا ومنذ عام 2594م ونحن نغذ الخطا ونواصل المسٌر نحو استئناف الحٌاة اإلسالمٌة
بإقامة دولة ال خالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة ،ونشحذ الهمم ونرشد الجموع نحو درب النجاة
والقوة والتمكٌن.
فتحت شعار:

"الخمافة قوة بعد ضعف وأمن بعد خوف"
ٌحًٌ حزب التحرٌر فً األرض المباركة فلسطٌن هذه الذكرى األلٌمة لهذا العام لنستنهض همم
المخلصٌن وننبه الغافلٌن ،عبر فعالٌات تجوب الضفة الغربٌة وقطاع غزة ،لنواصل المسٌر نحو الهدف
المنشود ،بتنظٌم محاضرات وندوات ودروس وزٌارات ووقفات عبر البالد طوال وعرضا آملٌن أن
ٌفتح هللا قلوب المؤمنٌن لفكرتنا ،فٌمدنا بأقوٌاء وأتقٌاء المسلمٌن.
وقد استهل الحزب فً الضفة وقطاع غزة فعالٌاته بحملة زٌارات مٌدانٌة لعموم ووجهاء الناس
امتدت لثالثة أسابٌع متتالٌة ،وٌواصل تنظٌم دروس وكلمات ومحاضرات وندوات ،كما ٌواصل تنظٌم
وقفات وطاوالت حوارٌة فكرٌة على امتداد القطاع ،وٌعتزم تنظٌم ندوة مركزٌة ٌوم الثالثاء
1422/43/21م فً المنطقة الوسطى.
وفً الضفة الغربٌة فإننا على موعد مع مؤتمر حاشد فً رام هللا-البٌرة ،عصر السبت
1422/3/11م فً ساحة بلدٌة البٌرةٌ ،تبعه فً مدٌنة خانٌونس جنوب قطاع غزة مسٌرة جماهٌرٌة
وذلك ٌوم الثالثاء  1422/3/19لتكون رسالة تصل إلى كل تقً نقً قوي ٌنهض من فوره لٌضم جهده
إلى جهودنا الرامٌة إلى استعادة األمة لمكانتها وعزتها.
وهذه دعوة مفتوحة لألهل فً فلسطٌن للمشاركة فً هذه الفعالٌات.
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