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 بيان صحفي

 المية حملة عيطلق القسم النسائي في المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 

 "بين الحق والباطل: المرأة والشريعة"عنوان ب جها بمؤتمر نسائي عالمييتو  

 (مترجم)

حملة ، 5112 فبراير/شباط 11يوم األربعاء هذا اليطلق القسم النسائي في المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير، 

والذي  ي التاريخي للمرأةعالمتي ستبلغ ذروتها في المؤتمر الالو" بين الحق والباطل: المرأة والشريعة "عالمية واسعة بعنوان 

سيعقد في خمس دول  حيث ،مثيل م يسبق لهلفإنه المؤتمر  أما .5112مارس عام /آذارسيعقد  بمشيئة هللا في الثامن والعشرين من 

للناس حول مباشر حي بث في  وتشارك فيه متحدثات، قارات مختلفة من الشرق إلى الغربي كترونية في آن واحد ففي قاعات إل

 .العالم

، وبأنها كانت السبب في تدهورها واسترقاقها واضطهادها، عدة قرونوحقوقها ل ُصّنفت الشريعة اإلسالمية كعدو للمرأة

الخوف  المعلومات الخاطئة والخرافات التي عززت لديهم تلك األمور، وولّدت لديهممن  هائال   ا  كمّ وأُشربت األجيال المتالحقة 

إقامة الحكم اإلسالمي في ظل دولة الخالفة للمرأة في العالم اإلسالمي، حيث كان هناك هجوم ال هوادة فيه،  هبما قد يجلموالشك 

االجتماعية  األحكام وسائل اإلعالم والمؤسسات علىفي السنوات األخيرة، من الحركات النسائية والسياسيين العلمانيين و

الميراث، وحقوق الزوجية ومسؤوليات المرأة التي ُوصفت بالمتخلفة والظالمة  أحكامفي ذلك اللباس اإلسالمي، و اإلسالمية، بما

ة بالمرأة سواء من خالل األحكام اإلسالمية المتعلق لتغييرعلمانية غربية واضحة  مخططات هناك تكانوأيضا   والتمييزية ضدها،

وذلك  ؛أو النسائية في العالم اإلسالمي األعمال التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية أو" سيداو"معاهدة  المعاهدات الدولية مثل

  .انين من قبل الحكومات في المنطقةالقو تغريبل

في اضطهاد المرأة تحت ذريعة تحكيم الشريعة  تعتبر هذه الحملة فريدة من نوعها، وسوف يتحدى المؤتمر العادات البالية

م رؤية واضحة عن الوضع الحقيقي والحقوق واألدوار، وحياة المرأة كما يحددها اإلسالم وتنفذها دولة الخالفة، قدسيو اإلسالمية،

النظام االجتماعي " أحكامأة، فضال عن شرح أسس وقيم وية الخاصة بالمرشرعلألحكام ال الموجهةتطرق المؤتمر لالتهامات كما ي

 المؤتمر كما سيبحث ،ا  الفريدة من نوعها وتأثيرها اإليجابي على النساء واألطفال والحياة األسرية والمجتمع عموم" اإلسالمي

واألفكار الغربية مثل المساواة بين الجنسين والحريات العامة التي يتم استخدامها إلدانة معاملة " الحركة النسائية اإلسالمية"

ونتطلّع إلى وضع تصّور واضح، للمسلمين وغير ، لبيان المسار الصحيح لتحرير المرأة من الظلماإلسالم للمرأة، باإلضافة 

حياة المرأة تحت الحكم الصحيح للشريعة اإلسالمية وكيفية تطبيقها في مجاالت مختلفة من المجتمع عن ، المسلمين على حد سواء

أدلّة واضحة من النصوص  عرض من خاللالمشاكل التي تواجهها المرأة اليوم، كل ذلك من العديد  جلعامن شأنه أن يوالذي 

ملة والمؤتمر أيضا الحركز تسوف و ،ريبا بإذن هللاق ةادمقالالنبوة  على منهاجدولة الخالفة  أجهزةونظرة على  والتاريخ اإلسالمية

في للمرأة  كريمةلحياة  الحقيقي والوحيدالحل  ؛الخالفة هذه لنساء المسلمات إلقامةلالنشاط السياسي وي المتزايد ملعاعلى الدعم ال

فهم لأولئك الذين يسعون حقا  و ،للمرأة وحقوقها جتماعيةاال للمعاملةندعو جميع أولئك الذين لديهم مصدر قلق  اننإ. يالعالم اإلسالم

لهن آمنة وكريمة ة وإيجابي حياة الشريعة اإلسالمية؛ وأولئك الذين لديهم رغبة حقيقية في خلق في المرأة انةالحقيقة فيما يتعلق بمك

 :التالية العناوين عبرالتواصل  من خاللة همملمتابعة ودعم هذه الحملة الندعوهم  في المستقبل،

 womenandshariahar@outlook.com  :بريد إلكتروني

     www.facebook.com/womenandshariahar :كوبصفحة الفيس

 Wom_Sharia@: التويتر

 http://youtu.be/FK0zTu4xKpA :للمؤتمر سجيل دعائيت
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