بسم هللا الرمحن الرحيم

أيها الشباب الشجاع الواعي املخلص!
نظام الدولة احلايل هو أبعد ما يكون عن اإلصالح! انضموا إىل العمل إلعادة اخلالفة الراشدة على منهاج
النبوة لتغيري هذا النظام جذراي
أنتم مترون اآلن أبوقات صعبة ،غري مستقرة ومرهقة للغاية؛ بسبب ارتفاع معدالت البطالة وسوء اإلدارة يف
قطاعي النقل والتعليم ،وأصبحتم هدفاً ملا يسمى بـ"احلرب على اإلرهاب" اليت هي يف الواقع حرب على اإلسالم،
وهدفاً إلجراءات القمع اليت فرضتها الطبقة احلاكمة .لقد سعيتم جاهدين لتخرجوا أنفسكم من هذه احلالة البائسة،
واهتزت عروش احلكام من احلركات النضالية اليت طالبتم فيها حبقوقكم ودعومت إلصالح نظام الدولة ،ما جعل الرعب
يدب يف صدور الطبقة احلاكمة احلالية ،فسعت حلرفكم بشىت الوسائل امللتوية ،مثل إعطاء الوعود الكاذبة والتخويف
والقمع.
حاولت احلكومة احلالية خداعكم من خالل تقدمي نفسها كحكومة "صديقة للشباب" ،ويف تشرين
األول/أكتوبر 2018م ،انشدت الشيخة حسينة مباشرة الشباب للتصويت يف االنتخاابت العامة وأعطتهم وعودا
كبرية ،حيث قالت" :ميكنين أن أخربكم من دون أي تردد ،أنه لن يكون هناك جوع وفقر حبلول عام 2020م"،
وقبل عشر سنوات ،خدعكم هذا احلاكم نفسه من خالل شعارات مثل" :وقت التغيري" و"بنغالدش الرقمية" ،وقدم
لكم وعوداً زائفة إبجياد فرص عمل يف كل أسرة ،وبدالً من السعي لتحقيق آمالكم وتطلعاتكم ،قمعتكم هذه احلكومة
بوحشية ،وتنكرت حىت ملطالبكم األساسية .ويف العام املاضي ،عندما احتجت جمموعة من طالب اجلامعات على
نظام احلصص غري العادل ،شهدمت كيف قمعتهم احلكومة ،وابملثل ،فإنه عندما احتج طالب املدارس للمطالبة بطرق
آمنة ،فإنه وبدل اختاذ إجراءات وتدابري ضد الوزير الفاسد أو ضد نقابة مالكي النقل االنتهازيني ،أرسلت احلكومة
البلطجية والشرطة لقمع الطلبة ،وهكذا فإنه حىت تالميذ املدارس األبرايء ليسوا يف مأمن من القمع الوحشي هلذه
احلكومة .من انحية أخرى ،فإن بعض اإلمياءات مثل التربع خبمس حافالت لطالب إحدى الكليات ،أو وضع
حجر أساس لبناء جسر ،ما هي إال استهزاء بعقولكم!
أيها الشباب! لقد دأبت احلكومة على قمعكم من خالل سياساهتا الفاشلة ،ونظام احلكم الفاسد ،ما حول
حياتكم إىل بؤس ودمر مستقبلكم .لقد تغلغل الفساد يف كل جزء من نظام التعليم ،فمثال مت تسريب أوراق األسئلة
اخلاصة ابالمتحاانت الوطنية ،ومت تغيري النتائج من خالل الرشوة ،مما يثبت أن املال أكثر أمهية من الكفاءة واحلصول
على نتائج جيدة! وقد تسبب هذا يف تدهور مستوايت التعليم بشكل عام .كما وتعلمون أن العديد من الطالب
يُدفعون لالنتحار بسبب نظام التعليم املنحاز ،الذي ال جيلب إال اليأس ،ويتم حرمان املؤسسات التعليمية احلكومية
عن عمد من الدعم املايل والتسهيالت ،ليضطر الطالب للتسجيل يف املؤسسات اخلاصة ،اليت هي آالت لصنع املال
ألصحاهبا الذين هم من الطبقة احلاكمة والرأمساليني من رجال األعمال .وهم يسرقونكم وعائالتكم من خالل رسوم

اثبتة بذريعة "جودة التعليم" ويستخدمون هذه األموال ليعيشوا حياة مرتفة وإلرسال أبنائهم للخارج للدراسة يف
اجلامعات األجنبية .ومن انحية أخرى ،تكافحون أنتم لسداد تكلفة تعليمكم .وحىت بعد االستثمار الكبري يف
تعليمكم ،فإنكم تكافحون للحصول على وظيفة الئقة بعد التخرج .ومن كان منكم عنده اجلرأة الكافية الستثمار
مدخرات والديه للبدء بعمل شريف ،جيد نفسه غري قادر على املنافسة مع الشركات الكبرية اليت هلا امتيازات كبرية
بسبب الفساد وعالقاهتا مع احلكومة .ونتيجة لذلك ،غرق الشباب يف البطالة ،وأصبح غري قادر على مواجهة هذه
األزمات ،والكثري منهم يلجأون إىل اإلدمان وحىت االنتحار.
مع ذلك ،فإنه ليس الشباب فقط من يكابد ضنك العيش يف ظل النظام احلايل ،فالفساد مستشر يف القطاعني
العام واخلاص ،وتزايدت الفجوة بني الفقراء واألغنياء ،وعدد كبري من السكان ابتوا يعيشون ظروفاً رهيبة وغري آمنة،
وتكاليف الرعاية الصحية مل تعد حتتمل ،وكذلك تكاليف املعيشة املتزايدة ...كلها من املشاكل اليت يقاسيها مجيع
الناس حتت هذا النظام الظامل.
أيها الشباب! إن هذه املشاكل اليت أوجدهتا هذه الدولة الفاسدة هي مثار الشجرة السامة النظام الرأمسايل الذي
فرضه علينا الكفار الغربيون ،وهو النظام الذي يضمن متركز املال والسلطة يف أيدي قليل من الناس ،وهذه الطبقة
احلاكمة والنخبة االقتصادية اليت تنتفع من احملسوبية هي أقل من  ٪1من عدد السكان ،وهي اليت تصوغ القوانني
والسياسات مبا يضمن أتمني مصاحلها واستغالل الناس .نتيجة لذلك ،فإن األثرايء يزدادون ثراء وقوة ،بينما يظل بقية
اجملتمع يكابد ضنك العيش ويناضل لتحصيل حقوقه األساسية .أخرياً ،فإنه عندما ُجيرب الناس على اخلروج إىل
الشوارع ،حتبط احلكومة هذه املطالب املشروعة ابستخدام األكاذيب واخلداع والقمع .أيها الشباب! إن النظام

احلكومي الرأمسايل القائم على العلمانية ال ميكن إصالحه ،بل حيتاج تغيرياً جذرايً وشامالً.

أيها الشباب االتقياء! إن احلل جلميع مشاكلنا يكمن يف اإلسالم كنظام حكم ،أي اخلالفة الراشدة الثانية على
منهاج النبوة ،اليت أمران هللا سبحانه وتعاىل ابلعمل إلقامتها ،وهي السبيل الوحيد لتخليص أنفسنا من هذه احلالة
املزرية ،فهي اليت تنهض بنا كدولة رائدة على ظهر هذه البسيطة ،قال هللا سبحانه وتعاىل﴿ :الْيَ ْوَم أَ ْك َملْت لَك ْم
ِدينَكم وأَ ْْتَمت َعلَْيكم نِ ْعم ِت ور ِ
ضيت لَك ْم ا ِإل ْسالَ َم ِدينا﴾ ...ومن هذه احللول الت بينها اإلسالم:
َْ ْ
ْ َ ََ

أوال :بغض النظر عن دين الرعية وعرقهم ،فإن اخلالفة ملزمة من الناحية الشرعية بضمان احلقوق األساسية هلم،
من املأكل واملسكن والتعليم والصحة واألمن ...قال رسول هللا ﷺِْ « :
اإل َمام َراع َوه َو َم ْسئول َع ْن َر ِعيتِ ِه» البخاري
ومسلم ،ومن خالل ضمان احلاجات األساسية لإلنسان ،تضمن الدولة عدم استنزاف اجلهود لتحصيل لقمة العيش،
وابلتايل يتم استغالهلا مع اإلمكاانت من أجل بناء دولة رائدة.
اثنيا :ستلغي اخلالفة نظام التعليم الطبقي املوجود اليوم ،وستنشئ نظاماً للتعليم االبتدائي والثانوي ابجملان ،يكون
اهلدف منه بناء شخصيات إسالمية ،وتعليم الطالب املعرفة العامة اليت تلزمهم يف حياهتم العملية ،والعلوم اليت
حيتاجوهنا لبناء أسس قوية ملواصلة تعليمهم العايل.

اثلثا :ستبين اخلالفة نظاماً للتعليم العايل ذا جودة عالية ،وترصد له األموال الكافية ليكون على أساس البحث

العلمي الذي سيجعل من الدولة دولة قوية ورائدة ،كما أهنا ستوفر أجواء يف اجملتمع تسهل التعلم.

رابعا :سيتم إعادة تعريف املوارد املعدنية مثل اليورانيوم والفحم والغاز والنفط ...كممتلكات عامة ،وسوف

تستخدم اخلالفة موارد هذه اخلريات من أجل بناء البنية التحتية والطرق السريعة واجلسور...اخل ،وكذلك لتوليد
الكهرابء الرخيصة ،وستستخدم الدولة هذه املوارد من أجل ضمان مستوى معيشة كرمي لرعاايها.
أيها الشباب الواعون! كانت األمة اإلسالمية على مدى مئات السنني ،يف ظل دولة اخلالفة ،القوة الرائدة يف

العامل ،على املستوى العسكري والفكري والعلمي واحلكم واالقتصاد والصناعة ...ومجيع جوانب احلياة األخرى .ومن
أجل الوصول إىل تلك املكانة من القيادة ،كان دور الشباب املسلم هو الدور األكثر حيوية ،واتريخ هذه األمة حافل
إبجنازات الشباب مثل حممد الفاتح ،الذي كان يناهز  21عاماً عندما حقق بشارة رسول هللا ﷺ وهزم الرومان وفتح
القسطنطينية اليت أصبحت عاصمة اخلالفة اإلسالمية ،ومثل طارق بن زايد الذي غزا إسبانيا وهو يف الـ 17من عمره،
وحممد بن القاسم الذي هزم رجا ضاهر لرتسيخ أسس متينة لإلسالم يف شبه القارة ،يف سن الـ .18هذا هو اترخيكم
احلقيقي أيها الشباب املسلم ،فانطلقوا وانضموا إىل الكفاح من أجل إعادة اخلالفة واستعادة جمدكم الضائع!
أيها الشباب الواعي والشجاع! إن الطبقة احلاكمة ضد كل من يناضل من أجل حتقيق حقوقكم ،لديها موقف
واحد فقط هو رفض مطالبكم املشروعة ،إلحباط اجلهود اليت تبذلوهنا ،واستنزاف طاقاتكم الكامنة فيكم؛ لذلك،
ينبغي أن يكون برانجمكم السياسي واحداً فقط ،وهو اإلطاحة هبذه الطبقة احلاكمة الفاسدة والنظام الدميقراطي
احلاكم ،فهذا النظام ال يفرخ إال مثل هؤالء احلكام الطواغيت ،ابلتايل فإنه من غري اجملدي جعل مطالبكم إصالح
النظام .إن هذه احلكومة الفاسدة خائفة من قوتكم بعد أن هزت أركاهنا حتركاتُكم ،فاعلموا أنه إبمكانكم اإلطاحة
هبا ،لذلك وظفوا مجيع طاقاتكم من أجل إزالة احلكام احلاليني للوصول إىل اهلدف النهائي املتمثل إبعادة احلكم
بنظام اخلالفة ،فهو الطريق الوحيد للتحرير .دعوان نرفع شعاراً وحيداً هو" :الشباب يريدون إسقاط نظام الطاغية،
الشباب يريدون خالفة إسالمية" .حنن يف حزب التحرير ندعوكم لتحقيق هذا اهلدف ،فتوحدوا يف املطالبة إبزالة هذا
النظام الدميقراطي الكافر وانضموا إلينا يف الصراع الفكري والكفاح السياسي إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج
النبوة .قال هللا سبحانه وتعاىل﴿ :اي أَيُّها ال ِذين آمنوا ِ ِ ِ
لِل ولِلرس ِ
ول إِ َذا َد َعاك ْم لِ َما ُْييِيك ْم َوا ْعلَموا أَن
َ َ
َ َ ْ
استَجيبوا َ
شرو َن﴾.
ي ال َْم ْرِء َوقَ ْلبِ ِه َوأَنه إِل َْي ِه ُتْ َ
الِلَ َُيول بَ َْ
حزب التحرير
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