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 صحفي بيان

 بعنوان عالمية حملة يطلق التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب في النسائي القسم

 "الشرعية وحقوقها وأمنها المرأة لكرامة ضمان   .."الخالفة

 )مترجم(

التقويم الهجري. كانت هذه الدولة  بحسبعام  100يصادف شهر رجب الذكرى المأساوية لهدم الخالفة قبل أكثر من 

بعد والتي حكمها اإلسالم على الدوام حارسة لكرامة المرأة وأمنها وحقوقها الشرعية في بالد المسلمين وخارجها.  دةالرائ

الخالفة، أصبحت حياة النساء في المنطقة والمرأة المسلمة في جميع أنحاء العالم تعاني من جميع أشكال القهر والظلم  هدم

التي انتهكت  -ريات من الديمقراطيات إلى الديكتاتو -انين من صنع اإلنسان واالضطهاد والعوز في ظل أنظمة وقو

ً منأي   تراع  جميعا في توفير األمن المادي والمالي لهن، ولم  تشرفهن، وفشل حقوق الشرعية التي وهبهن إياها هللا. لا ا

 توفرها أحكام هللا ويفرضها نظامه. أصبح اليأس واإلحباط وانعدام األمل قصة حياتهن في ظل غياب الظل والحماية التيو

إن الطريق للخروج من هذا الكابوس الذي تواجهه ماليين المسلمات في جميع أنحاء العالم، لن يكون إال بإعادة 

للمسلمين. ومع ذلك، هناك العديد من الواقي بأنها الراعي والدرع ملسو هيلع هللا ىلص الخالفة على منهاج النبوة التي وصفها النبي 

وحقوقها. تولدت مثل  بالنسبة للمرأة ووضعها الدولةواألسئلة اليوم حول ما يمكن أن تعنيه مثل هذه المخاوف والشكوك 

الحكومات االستعمارية الغربية والكتاب  رحمهذه المخاوف والشكوك من أكاذيب ومغالطات وهجمات منذ قرون من 

سالمي، والتي ال تزال منتشرة حتى يومنا هذا. هذه ووسائل اإلعالم والنسويات فيما يتعلق بمعاملة النساء في ظل الحكم اإل

هم لهدم الخالفة ومن ثمَّ منع ؤن وعمالون المتعاقبوالحكام االستعماري ونشرها عن قصد أنشأهااألساطير واألكاذيب 

 .عودتها، بهدف الحفاظ على نفوذهم االستعماري والسيطرة على سياسات وموارد البالد اإلسالمية

 هذه لمعالجة عالمية حملة، هذا رجب في التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب في النسائي القسم أطلق لذلك

 ضمان   .."الخالفة عنوانها التي الحملة تهدفو. اإلسالمي الحكم ظل في المرأة وضع حول واألسئلة والشكوك المخاوف

ً حق الحياة عليه ستكون لما واضحة ورؤية فهم تقديم إلى الشرعية" وحقوقها وأمنها المرأة كرامةل  دولة ظل في للمرأةا

، الماضي في اإلسالمي الحكمأثبته و، اإلسالمية النصوص ت عليهدل   كما ومعاملتها وأدوارها بحقوقها يتعلق فيما الخالفة

 وانينوق مبادئ أن كيف لشرح سنسعى أننا ذلك من واألهم. واالستعمارية االستشراقية والخياالت األكاذيب عناً بعيد

 والصحية والتعليمية والقضائية واالقتصادية السياسية المشاكل من العديد عمليا ستحل الخالفة وأنظمة كلاوهي ومؤسسات

 - الديمقراطيات ذلك في بما، اإلنسان وضعها التي األنظمة جميع فشلت والتي اليوم المرأة تواجهها التي واالجتماعية

 .حلها في - والغربية الشرقية

 وضع حقيقة وعرض المخاوف وكسر األكاذيب تفنيد إلى تهدف التي المهمة الحملة هذه وتدعموا تتابعوا أن أملن

 نبنيو اليوم النساء ماليين منه عانيت الذي الكابوس هذا هيتن دولة ونقيم أمل إلى اليأس نحول حتى الخالفة ظل في المرأة

 .اإلسالمية األمة هذه لنساء وكرامةاً وأمان وعدالةاً إشراق أكثر مستقبالً 

ِلفَنَههم الَصاِلَحاتِ  َوَعِملهوا ِمنكهم   آَمنهوا الَِذينَ  ّللَاه  َوَعدَ ﴿ تَخ  ِض  فِي لَيَس  َر  لَفَ  َكَما اْل  تَخ  نَنَ  قَب ِلِهم   ِمن الَِذينَ  اس   ِدينَههمه  لَههم   َولَيهَمك ِ

تََضى الَِذي لَنَههم لَههم   ار  ن َولَيهبَد ِ فِِهم   بَع دِ  م ِ ن َخو  ِركهونَ  لَ  يَع بهدهونَنِياً أَم  لَئِكَ  َذِلكَ  بَع دَ  َكفَرَ  َوَمناً َشي ئ بِي يهش  هو   ﴾ال فَاِسقهونَ  ههمه  فَأ
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