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 "احملاسبة بيان" إندونيسيا، حاكم واحد، الرمحن عبد ألقى
تشرين  من اعتبارا   حكمه من املنقضية املدة خالل أعماله نع

 الشعب جملس" أمام وذلك. م1999 عام أكتوبراألول/
 ولغاية م08/08/2000 الثالاثء يوم انعقد الذي "االستشاري

 يف سلطة أبعلى يتمتع الذي اجمللس وهو ،18/08/2000
 بعد ته،انتخب اليت اهليئة وهو. الرئيس عزل صالحية وميلك البالد

 بعد متت صورية انتخاب بعملية سوهارتو، خليفة حبييب سقوط
 حزبه أن مع الكواليس، وراء جرت مشبوهة ومناورات مداورات

 جمموع من صوت   57 إال ميلك ال "الشعب هنضة حزب"
 .صوت   686 البالغ األصوات

 البالد تواجه اليت للمشاكل َعْرُضه: البيان يف ورد ما وأهم
ا  نظام وبناءه  الدميقراطية إىل للتحول وسعيهُ  حلها، وكيفيةه  وأسباِبه
 الذي هو البيان من اجلزء هذا. دميقراطي أساس على سياسي
 وخباصة موضوعه عن خارج فهو الباقي أما. التعليق يستحق
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 من به قامت فيما وليس الدولة به تقوم سوف فيما أسهب حني
 لتغطية بقةالسا احلكومات على ابللوم أحنى وحني أعمال،
 عرض وحني احلكم، َدّفة تسيري يف وختّبطهه  بل وضعفه تقصريه
. سياسية علوم طالب من حماضرة مستوى عن تقل نظرية أفكارا  
 .الرد يستحق ال كله فهذا

 االنفصالية احلركات يف تتلخص فإهنا املشاكل أما
 ،احلادة االقتصادية األزمة ويف ،والعرقية الطائفية والنزاعات

 ؛1997 عام منذ البالد ِبا متر اليت منها، املايل الوجه ةوخباص
 .الدولة مؤسسات فساد ويف

 على التغلب يف تتمثل حتدايت تواجهنا": بيانه يف قال
 هاتني يف يوجد إذ جااي، وإراين أتشيه يف االنفصالية احلركات
 ضد أعماال   َترتكبُ  منظمة مجاعية محالت املضطربتني املنطقتني

 آخذ وضع يواجهنا نفسه وابلوقت اإلندونيسية، وريةاجلمه وحدة
 الناحية من أمتنا يواجه": وقال "املولوك يف الوقت مع السوء يف

 هذه خالل من الوطنية ووحدهتا أراضيها لوحدة هتديد السياسية
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 الدينية الداخلية النزاعات خالل ومن االنفصالية احلركات
 ."والعرقية

: بيانه يف قال االنفصالية احلركات هذه إاثرة أسباب وعن
 )احلكومات احلكومة إمهال أوهلا جمتمعة عوامل ثالثة أاثرهتا"

 احملليني للسكان املعاشية احلياة ظروف لتحسني الطويل السابقة(
 الطبيعية الثروات استغالل فيه جيري الذي نفسه الوقت يف

 مع وانسجاما   توافقا   أقلها وهو واثنيها املناطق؛ هلذه الضخمة
 يتعلق فيما وخباصة الدولة، لتسلط نظرا   احمللية االهتمامات

 احلكوميني املوظفني اختيار عملية يف ذلك ويظهر جااي، إبراين
 التسليم جيب ما وهو ،واثلثها خمتلفة، ومبستوايت عدة جملاالت

 على ابستمرار تعمل ومتهورة طائشة انفصالية عناصر وجود به،
 خمططاهتم تنفيذ لصاحل موسخطه الناس استياء استغالل
 ."إندونيسيا ضد السياسية
 يف اإلسالمية األمة تواجهها اليت واألخطار التحدايت إن

 احلركات إن إذ. البيان يف ورد مما وأخطر أكرب إندونيسيا
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 حتركات هناك بل جااي، وإراين أتشيه على تقتصر ال االنفصالية
 جنوب ويف ،ابلنفط الغين كاليمنتان شرق إقليم يف انفصالية

 أن كما. سومطره وسط يف ابلنفط الغين ريو إقليم ويف سوالويزي
 طابعا   يتخذ لكي طريقه يف وهو يتفاقم أخذ ولوكامل يف النزاع

 لتعدد ابلنظر ومتعددة جدا   كثرية العرقية والنزاعات انفصاليا ؛
 تربة إندونيسيا إن إذ. عرقا   ومخسني مائتني عن تزيد اليت األعراق
 العهْرقية والنزاعات ومنوها االنفصالية احلركات لظهور خصبة

 من وإن. ظهورها أمام الباب وفُتح متنفسا   وجدت إذا والدينية
 هذه ظهور هو احلاضر الوقت يف البالد تواجهه ما أخطر

 شئون يف للتدخل ذريعة األجنبية الدول ستتخذها اليت احلركات
 وضرب القالقل نشر عن فضال   واخلارجية، الداخلية البالد

 .واألموال اجلهود واستنزاف واألمن، االستقرار
 إذ البيان، يف ورد كما األمر فليس إاثرهتا أسباب عن أما

 وتسليمها الشرقية تيمور انفصال هو احلقيقي السبب إن
 كل تظهر أن الصدفة قبيل من يكن فلم سائغة؛ لقمة لألعداء
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 ليست األسباب وهذه. انفصاهلا بعد والنزاعات احلركات هذه
 بل. النفصاهلا وأدت الشرقية تيمور سكان أاثرت اليت هي

 لألمة املعادية الغربية الدول تدخل هو احلقيقي السبب
 حبييب: العمالء احلكام وخضوع اريكأم رأسها وعلى اإلسالمية
 واهلوان الذل كتاب يف ورد فقد. التدخل هذا أمام و)واحد(

 لسكرتري ووّجهه 25/10/1999 بتاريخ )واحد( وقعه الذي
 يلَ ": نصه ما الشرقية تيمور بفصل فيه ويقبل املتحدة األمم عام

 للجمهورية االستشاري الشعب جملس أبن أخربك أن الشرف
 لعام أكتوبرتشرين األول/ 19 يف رمسيا   تبىن قد اإلندونيسية

 الشعيب ابالستفتاء واخلاص V/MPR/1999 رقم القرار 1999
 نتيجة يقر االستشاري الشعب جملس"و "الشرقية تيمور يف

 30 يف الشرقية تيمور يف حصل الذي الشعيب االستفتاء
 رقم القرار إن..."و ،"...1999 لعام أغسطسآب/

VI/MPR/1978 من الشرقية تيمور إقليم اعتبار كيدأت حول 
 ."ملغى   يعترب املوحدة اإلندونيسية اجلمهورية أراضي ضمن
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 هلل خيانة هي إندونيسيا حكام ااقرتفه اليت اخليانة هذه
 خمالفة نفسه الوقت يف )وهي املسلمني وجلماعة ولرسوله
 سياق من وأبكثر مقدمته يف نص والذي يتبنونه الذي للدستور

 احملافظة على أقسموا والذي ةيساإلندوني األراضي وحدة على
 أعضاء من االنفصال على وافق من كل معهم تواطأ وقد. عليه(
 اجليش ضباط كبار ختاذل كما االستشاري، الشعب جملس

 على املؤامرة هذه بتمرير مسحوا حني واجبهم أداء يف وقّصروا
 إاثرة يف احلقيقي السبب هي اخليانة هذه. النهار وضح يف األمة

 بهّلة الطني زاد ومما والعرقية، الدينية والنزاعات االنفصالية احلركات
 والتصرفات األسلوب وه بقوة واالندفاع الظهور على وشجعها

 خريف يف سئل فعندما. معها التعامل يف )واحد( ميارسها اليت
 يف حقهم دأُؤيّ ": قائال   صرح أتشيه يف األوضاع عن 1999 عام

 نعمله ال فلماذا الشرقية تيمور مع ذلك عملنا فإذا االستفتاء،
 وراجودا حسن الدكتور جنيف يف ممثله وّقع وحني. "؟أتشيه مع
 الوقفة حول املشرتك التفاهم" اتفاقية احلرة أتشيه حركة ممثل مع

 بتاريخ السويسرية ابفوس مدينة يف "أبتشيه اخلاصة اإلنسانية
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 للحوار دواننت هنري مركز" وبوساطة 12/05/2000
 بشرعية اعرتف قد يكون األمحر للصليب التابع "اإلنساين

 ساعد قد ويكون االنفصالية، أبهدافها األكيد علمه مع احلركة،
 لتصرفاته ابلنسبة أما. داخلية مسألة أهنا مع األزمة تدويل على
 فقد. وأمرّ  أدهى فهي "جااي إراين" يف االنفصالية احلركة جتاه
 جاايبورا، يف الثاين مؤمترهم جااي( إراين )سكان البابوا عقد

 جاكرت، من رتكيلوم 4000 مسافة على اإلقليم، عاصمة
 ستاداإل يف 04/06/2000 و 29/05/2000 بني وذلك

 عن يقل ال ما وحضره االنفصال، أبعالم املزّين للمدينة الرايضي
 هايو ذيس برائسة تنفيذية جلنة املؤمتر وانتخب. آالف ثالثة
 البابوا بالد استقالل إىل يدعو املؤمتر هناية يف بياان   وأصدر إلواي،
 لقد": نالبيا يف ورد اإلندونيسية، اجلمهورية عن جااي( )إراين
 عندما 01/12/1961 يف استقالله على البابوا شعب حصل

 االختيار مرسوم" يرفض واملؤمتر مستعمراهتم، آخر اهلولنديون ترك
 حصل حني املتحدة األمم برعاية مت الذي 1969 لعام "احلر

 جرى ألنه إندونيسيا، مع الوحدة لصاحل ابإلمجاع التصويت
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 حكومة من املؤمترون لبوط. "والعنف واإلكراه التهديد حتت
 شن ابإلمجاع املؤمترون وقرر "اإلقليم بسيادة االعرتاف" جاكرت

 مساعدة وطلبوا اإلقليم استقالل أجل من وحملية دولية محلة
 وبتاريخ .وأسرتاليا املتحدة والوالايت املتحدة األمم
 يف )واحد( مع التنفيذية اللجنة أعضاء اجتمع 04/07/2000

 وبياان   املؤمتر أعمال عن تقريرا   له وقدموا اكرتجب الرائسي القصر
 مليار ومقدارها احلكومية، املنحة صرف كيفية عن مفصال  

 من اجملتمعون وخرج. املؤمتر نفقات لتغطية هلم دفعها اليت ،بيةو ر 
 هللا من هبة أعظم إنه": بقوله إلواي ووصفه متفائلني )واحد( عند
 هذا من )واحد( موقف هو ما: اآلن والسؤال. "البالد هلذه

 إذا وخباصة الصميم، يف البالد وحدة يهدد الذي اخلطهر العمل
 املؤمتر حضر قد يةكمرياأل السفارة يف األول السكرتري أن ُعلهم

 املراقبني اسم حتت وغريها أسرتاليا من مندوبون وحضره
 وكان املؤمتر، عقد على وافق الذي هو )واحد( إن! ؟الصحفيني

 الرائسي القصر يف املتآمرين استقبل لكنه حيضره أن املقرر من
! للبالد هللا من هبة أبعظم يصفونه متفائلني عنده من وخرجوا



 11 

 رأي متثل ال أهنا" حبجة هلا رفضه على يزد مل ابلقرارات مسع وملا
 ويعيثون وميرحون يسرحون املتآمرين وترك "اإلقليم سكان مجيع

 ليوم ويكدسونه الحالس على ويتدربون فسادا   األرض يف
 .الفصل

 والنزاعات االنفصالية احلركات هذه معاجلة أسلوب عن أما
 أتشيه يف النزاع معاجلة تتم": نصه ما البيان يف ورد فقد الداخلية
... القانون على واحملافظة اإلنسانية الناحية بني اجلمع أبسلوب

 قفو  على قادرة غري تنفيذها اجلاري اإلنسانية( )الوقفة أن مع
 وضع بصدد احلكومة أن هذا من واألحسن"و "...متاما   العنف
 هلا املمنوح للتفويض وفقا   أبتشيه الذايت احلكم وثيقة مسودة
 سوف هللا شاء وإن... م1999 لعام االستشاري اجمللس جبلسة
 إن"و "العام هذا الوجود حليز أبتشيه اخلاص الذايت احلكم يظهر
 يتم أن املتوقع ومن جااي، اينإر  مع يُ تَّبع سوف املسعى هذا

 يف احلكومة وستستمر"و "أتشيه يف تطبيقه وقت مع تطبيقه
 العملية يف واملساومة واإلقناع العام الصاحل بني اجلمع

 وإراين أتشيه مشكلة حلل القانون فرض حماولة مع... السياسية
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 أن متاما   تدرك احلكومة فإن ابملولوك يتعلق فيما أما"و "جااي
 لقيم خطري هتديد هو سنتني منذ الناس عامة بني اجلاري النزاع

 املصاحلة جهود يف وسنستمر كافة؛ بيننا والقائمة املعتربة األخوة
 ينتهك من ضد صارمة إجراءات   وسنتخذ املتنازعة األطراف بني

 ."القانون
 فإنه خطأ بشكل املرض تشخيص جرى كما فإنه وهكذا

 فيه انفصلت الذي الوقت ففي. له خطأ عالج وضع جيري
 وإراين أتشيه فصل حماوالت وجتري البالد عن الشرقية تيمور
 اليت املسائل هذه حل حتاول احلكومة فإن وغريها واملولوك جااي

 البالد ألهل اخلونة العمالء من وغريمها و)واحد( حبييب جلبها
 احلكم" وبتطبيق الواهية واملصاحلات اخلواطر هتدئة أبسلوب

 على تقضي أهنا احلكومة من ظنا   ،جااي وإراين تشيهأ مع "الذايت
 يف السياسة هذه إن. الفاشلة األساليب ِبذه االنفصال دعوات

 تسهيل إىل ستؤدي البالد ِبا متر اليت الصعبة الظروف هذه مثل
 عزمية من وتزيد املتصاعدة، االنفصال مساعي أمام الطريق

 حد عند تقف لن مطالبهم وإن. شوكتهم وتقّوي االنفصاليني
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 بعدم تذرعوا وإن االرتباط، أشكال من غريه أو "الذايت احلكم"
 بنصيب جاوة جزيرة ابستئثار أو الطبيعية للموارد العادل التوزيع
 الواقع ابلظلم أو األقاليم ابقي دون البالد ثروات من األسد
 لألهداف تغطية كله ذلك فإن احلاكمة، الفئة من عليهم

 هتاون أي وإن. التام االنفصال وهي إليها نيسعو  اليت احلقيقية
 إىل األقاليم ابقي سيدفع إقليم أي مع التعامل يف تراخ   أو

 تيمور إقليم يف التفريط عند حصل كما متاما   مماثلة، مطالب
 .البالد يف الفتنة انر أشعل الذي الشرقية

 املسلمني، وحدة من هي اإلندونيسية األراضي وحدة إن
 ملكا   ليست فهي به، التقيد بوجوب هللا مرانأ شرعي حكم وهي

 ِبا، التفريط عن السكوت جيوز فال لغريهم، أو إندونيسيا حلكام
 جيب فإنه ولذا غريه، من أم البالد حاكم من ذلك أحصل سواء
 كبار وعلى خاص بشكل االستشاري اجمللس وعلى األمة على

 البالد شرذمة إىل تؤدي اليت للسياسات حدا   يضعوا أن الضباط
 ترابط من تزيد اليت السياسات تطبيق على يعملوا وأن ومتزيقها،

 ينخدعوا ال أن وعليهم ،وحدهتا وقوة ومتاسكها األمة
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 أن بعد البالد وحدة على يتباكون ملن اجلوفاء ابلتصرحيات
 .أتكلها أخذت اليت الفتنة انر أيديهم أشعلت
 البيان اولهتن ما أهم فإن االقتصادية األزمة خيص فيما أما

 إنعاش حماولة يف الدويل النقد صندوق بدور اخلاصة الفقرة هو
 لنظام ترقيعات فهي الفقرات ابقي أما اإلندونيسي، االقتصاد

 عّمت اليت املتعددة واإلفالسات املالية واملؤسسات البنوك
 ذيول لتطويق وحماوالت   والصغرية، واملتوسطة الكبرية الشركات

 نصف على معها تعذَّر لدرجة الفقراء عدد نم زادت اليت األزمة
 األساسية املعاشية نفقاهتم يكفي ما على احلصولُ  السكان

 الدويل النقد صندوق اشرتاك إن": البيان يف ورد فقد. اليومية
 إلندونيسيا االقتصادي اإلنعاش برانمج يف الضخمة املالية مبوارده

 على قادرين لنكون قواي   والتزاما   صاحلا   حكوميا   نظاما   يتطلب
 أنه هذا من ويفهم عليها؛ االتفاق مت اليت للسياسة االمتثال

 ذلك ومع الدولة، سيادة يف تدخال   تعترب اليت األعمال من عمل
 ."...متاما   تُ ْلَتزم أن جيب الدولية االلتزامات أن ترى احلكومة فإن
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 األزمة يف الدويل النقد صندوق دور عن عابرة حملة هذه
 أهنا ومع االقتصادي؛ اإلنعاش بربانمج متعلق وهو ادية،االقتص

 تدخل وهو للغاية، خطهر أمر عن تكشف أهنا إال عابرة حملة
 يف التدخل أي "الدولة سيادة" عليه يطلقون فيما الصندوق

 الذي املدى عن يكشف وهذا واخلارجية، الداخلية البالد شئون
 .البالد مبصاحل التفريط يف إندونيسيا حاكم إليه وصل

 لتهيئة تسعى اكريوأم القرن هذا اتينمثان أواخر منذ
 ما طريق عن وذلك العمالقة، شركاهتا أمام الدولية الساحة
 الدول تشريعات يف النظر وإعادة االقتصاد، حترير: عليه أطلقت
 وعلى عليها القيود وإلغاء اخلارجية، ابلتجارة املتعلقة

 وفتح اجلمركية، رفاتالتع إلغاء أو وختفيض االستثمارات،
 من أو متلكهم من حتد اليت القيود وإزالة لألجانب، األسواق

 وهي القوية االقتصادية أدواهتا لذلك واستخدمت. استثمارهم
 تعديل برامج" اسم حتت الدويل والبنك الدويل النقد صندوق
 األسواق، فتح على للرد جتارية هتديد محالت وشنت ،"اهليكلية

 للتكنولوجيا قانونية غري ااعتربهت اليت املفتوحة قاألسوا وقف مثل
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 شرق جلنوب حرة جتارية منطقة خلق على وعملت. يةكرياألم
 التجارية الكوت إبلغاء اجلات اتفاقيات تنفيذ وإىل آسيا،

 التجارية السياسة استعمال ومنع اجلمركية التعرفات وختفيض
 اجلهود ةضخام معو . الزراعية األسواق وفتح صناعية ألغراض

 مثارها تؤته  مل أهنا إال السياسة هذه لتحقيق اكريأم بذلتها اليت
 إىل احلال هذه على األمر وظل للغاية؛ حمدودة نتائجها وكانت

 جنوب لدول االقتصادية األزمة وهي الذهبية الفرصة أتت أن
 .إندونيسيا ومنها 1997 عام آسيا شرق

 اإلندونيسي االقتصاد يف الدويل النقد صندوق تدخل إن
 النظر بغض ي،كرياألم االقتصاد ختدم اليت تطلباتابمل ربطه يعين
 امليزانية وضع على أشرف الذي فهو. إندونيسيا أهل مصاحل عن
 إىل سريعة ونظرة! كبريا   إجنازا   )واحد( يعتربها واليت العام هلذا

 الصندوق بني املوقعة "واملالية االقتصادية السياسات مذكرة"
 يف يتحكم أصبح الصندوق أن كيف بوضوح تُري ياوإندونيس
 السنوية والعالوات األجور يف يتحكم الذي فهو: البالد مقدرات

 ويف اخلدمات، ويف منها، األساسية حىت السلع أسعار ويف
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 واملؤسسات املصريف اجلهاز على ويشرف اجلمركية، التعرفة
 اليت ةونيسياإلند الصناعات من احلد على يعمل وسوف املالية،
 ومشروع السيارات إنتاج مشروع مثل يةكرياألم البضائع تنافس
 تتقدم كانت اليت املشاريع من وغريها الركاب طائرات إنتاج

 جنح قد الصندوق يكون وهكذا. األزمة حصول قبل واسعة اطخب
 ربطا   يكرياألم االقتصاد بعجلة اإلندونيسي االقتصاد ربط يف

 الداخلية سياستها يف رمحته حتت البالد وأصبحت حمكما ،
 الذي يكرياألم االستعمار رمحة حتت ألحرىاب أو واخلارجية،

 اهلولندي االستعمار عن بديال   وسوهارتو سوكارنو أدخله
 وها منه؛ التخلص مت عندما غاليا   البالد كلف الذي )والياابين(

 يف سوهارتو اطخ على ميشي  حبييب قبله ومن  )واحد( هو
 .اخلبيث االستعمار هذا أقدام ترسيخ

 على كبريا   خطرا   يشكل أصبح الدويل النقد صندوق إن
 يتمتعون الذين املفكرين ببعض حدا ما ودوله، العامل شعوب
 يف تدخله من للحد قيود وضع أو إبلغائه املطالبة إىل ابلنزاهة
 من تتخذ اكريأم إن. الشعوب هلذه واخلارجية الداخلية الشئون
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 حتقيق يف قوية أدوات الدويل البنك ومن ويلالد النقد صندوق
 أجرب عندما مثال   حصل كما اخلارجية، سياستها أهداف

 السلع سعر رفع على 1998 عام سوهارتو حكومة الصندوق
 األراضي عمت عارمة احتجاج مظاهرات أاثر ما األساسية،

 عن التنازل على وأجربته عليه اخلناق فضيقت اإلندونيسية
 بقوة األدوات هذه على حتافظ اكريأم أن نرى ولذلك. احلكم

 على تعليقها يف ا،كريأم خارجية وزيرة أولربايت، قالت وثبات،
: نصه ما 1997 عام آسيا شرق جنوب لدول االقتصادية األزمة

 يقودها اليت اخلطط قوة، بكل املتحدة، الوالايت دعمت"
 جلنوبيةا وكوراي وإندونيسيا تيلند من لكل الدويل النقد صندوق

 األسواق محاية أجل ومن املايل االستقرار إعادة أجل من
 تتخذ أن الشأن صاحبة الدول من تقتضي خطة وكل الدولية،

 هذه وتشمل اقتصادها، إلصالح الالزمة املهمة اخلطوات
 جديدة تدابري واختاذ املالية، القطاعات هيكلة إعادة اخلطوات
 تصرف ولن مهمة، واقأس وفتح املايل التنظيم شفافية لتحسني

 مع عليها املتفق الربامج هذه تنفذ ال اليت للدول مساعدات
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 لنا وحلفاء أصدقاء الدول هذه": وقالت. "الدويل النقد صندوق
. "املتحدة الوالايت لصادرات الزابئن أحسن رخاؤهم وجيعلهم
 وظيفة مليون عشر أحد أمام اجملال تفتح صادراتنا إن": وقالت

 مستوى أتمني على وتساعد اقتصادان حركة من زيدوت ينيكمريلأل
 صندوق أن نعتقد": وقالت. "يةكرياألم للعائالت أعلى معيشة
 أية ملواجهة األول الدفاع خط يظل أن جيب الدويل النقد

 ."اقتصادية نزاعات أو مالية اضطراابت
 إىل أدت اليت املباشرة األسباب ملعاجلة البيان يتعرض مل
 أواسط منذ البالد ِبا مرت اليت احلادة قتصاديةاال األزمة حصول

 حصل إذ كبري، حد إىل مدمرة آاثرها كانت واليت 1997 عام
 ابملائة 80 بيةو الر  ففقدت اإلندونيسي لالقتصاد الشامل االهنيار

 ديوهنم سداد عن املدينون وعجز الدوالر، أمام قيمتها من
 يف مصرفا   عشر تةس إغالق ومت املصريف، النظام واهنار ابلدوالر،

 الناس أاثر ما ؛الدويل النقد صندوق طلب على بناء   وجيزة، فرتة
 وعمت الشركات من الكثري وأفلس. مدخراهتم على خوفا  

 هذه تبع وما. العامة واملرافق املصاحل من الكثري وتعطل البطالة
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 إىل التضحيات وكلفت الناس أشغلت اليت احلكم أزمة من األزمة
 من ذلك أثناء نتج وما. بعده من وحبييب هارتوبسو  أطاحت أن

 النزاعات وظهور االنفصال، حركات وقيام الشرقية، تيمور فصل
 املباشرة األسباب ملعاجلة البيان يتعرض مل نعم. والعنصرية الدينية

 منذ أي 1945 عام منذ مبثلها البالد متر مل اليت األزمة هلذه
 مل. البالد من وطردمها والياابين اهلولندي االستعمار حماربة

 دون الَعَرض يداوي كمن اآلاثر، بذكر واكتفى لألسباب يتعرض
 الدويل النقد صندوق أحضان يف فريسة البالد وترك املرض؛

 لألسباب يتعرض مل. يةكرياألم للمصاحل وفقا   شاءي ما ِبا يفعل
 .يةكرياألم املصاحل متس ألهنا

 املال رأس أمام دالبال فتحُ  هو لألزمة احلقيقي السبب إن
 وجعل قيود، أو رقابة بدون يكرياألم األخص وعلى األجنيب

 منذ بدأت األزمة إن إذ. يكرياألم لالقتصاد تبعا   البلد صاداقت
 سحب حني 1997 مايوأاير/ يف التايلندي البات اهنيار

 من الدوالرات مبليارات املقدرة أمواهلم واملضاربون املستثمرون
 دول ابقي إىل بعدها العدوى انتقلت مث. ةالتايلندي السوق
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 سنغافورة الفلبني، اجلنوبية، كوراي: آسيا شرق جنوب
 يف تسبب ما الدول، هذه من املليارات هتريب مت إذ. وإندونيسيا

 ِبا اختذت اليت إندونيسيا أتثرا   أكثرها وكان عمالهتا، اهنيار
 .البالد داخل تتفاعل تزال ال عدة اجتاهات األزمة

 من املستثمرين أموال إىل حيتاج ال غين بلد إندونيسيا إن
 النقد صندوق قروض إىل حيتاج وال الداخلية، ثروته تنمية أجل

 مساعدات أية إىل أو الدويل البنك مشاريع إىل أو الدويل
 الطبيعي الغاز وتصدر األوبك دول من نفطي بلد فهي. خارجية

 وتنتج العامل، يف للذهب مصدر سابع وتعترب والنيكل والنحاس
 والفوسفات والكربيت واملنجنيز احلديد خامات وِبا الفحم

 املواد من وكثريا   األخشاب وتصدر املعادن، من وغريها والفضة
 نسمة مليون 216 فيها واسعة سوق الداخلية وسوقها. الزراعية

 أو التصدير على االعتماد دون بنفسها اقتصادها تقوية فيمكنها
 األسواق تقلبات من حيميها وهذا. األجنيب مراملستث مال رأس

 كأساس الذهب تتخذ أن ميكنها أهنا كما. واهنياراهتا العاملية
 على املتقلبة العملة أبسواق تتأثر ال قوية جيعلها ما لعملتها،
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 .سبيل عليها يكرياألم لالستعمار يكون وال ،الدوام
 لدولةا أجهزة يف املستشري الفساد عن البيان ذكره ما أما

 وسببه اإلندونيسية، اجلمهورية قامت أن منذ قدمي فساد فهو
 الفساد على يقضي ولن الناس، حياة لتنظيم وضعيا   نظاما   تبنيها

 وهذه. ُعُمرهه من سيطيل ذلك إن بل ترقيع، أو إصالح أي
 متخلفة، يسموهنا اليت الدول على فقط مقتصرة ليست الظاهرة

 ختلو وال. متقدمة يسموهنا اليت الدول يف أيضا   موجودة هي بل
 من حكومة منها تسلم وال العامل، دول من دولة منها

 اليت فساد عن كشفت جديدة حكومة أتت فكلما. احلكومات
 ينادي الذي الننت الرأمسايل للنظام مالزمة ظاهرة فهي سبقتها،

 والطريق. الغربية احلضارة أكلتهم الذين من وغريه )واحد( به
 يف اإلسالم إىل ابلعودة هو الفساد هذا من صللخال الوحيد

 فهو احلياة، ميادين مجيع يف كاملة أحكامه وتطبيق خالفته إقامة
 احلكم يف الناس وجلميع احلياة مشاكل لكل الناجع العالج

 الداخلية والنزاعات االنفصالية واحلركات واملال واالقتصاد
 .وغريها
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 والشعب ندونيسياإ منها تعاين اليت الرئيسية املشكلة إن
 يسمى ما منذ أي عاما ، مخسني عن يزيد ما منذ اإلندونيسي
 شئوهنا يف األجنيب التدخل هي اللحظة، هذه وإىل ابالستقالل

 دولة   التدخل هذا متارهس أن خطورة وأكثره. واخلارجية الداخلية
. الدولية السياسة يف القوي النفوذ صاحبة الدول من كربى

 يكرياألم التدخل هو اإلندونيسي لشعبا مأما املاثل فاخلطر
 يف االستمرار أجل من هيمنته حتت إلبقائها البالد يف الطامع

 لتصريف سوقا   جعلها يف واالستمرار اهلائلة، ثرواهتا هنب
 املهم االسرتاتيجي موقعها من االستفادة أجل ومن منتجاته،

 مالية وأ اقتصادية الرئيسية املشكلة وليست. اهلادئ احمليط على
 كل يتوهم كما الداخلية والنزاعات االنفصالية احلركات يف أو

 يؤثر الذي هو اخلارجي التدخل إن. والسياسيني واحملللني اخلرباء
 شئونه يف ويتحكم إرادته الشعب ويسلب البالد استقالل يف

 الرأي استقالل يف شيء كل قبل االستقالل ويتمثل ومقدراته،
 يف االستقالل أييت ومنه للبالد، كمهح يف احلاكم يتخذه الذي

 يف وشعوِبا الدول تدخل أجله ومن واخلارجية الداخلية السياسة
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 ولذلك. عليه للمحافظة األخرى والشعوب الدول مع حروب
 أمام إندونيسيا حاكم يقر أن واملستهجن املستغرب من فإنه

 يف الدويل النقد صندوق بتدخل االستشاري الشعب جملس
 الدولة خطورة إن! وحماكمته بعزله اجمللس يقوم وال دالبال شئون

 كل قبل نظرها وجهة فرض على تعمل أهنا من آتية الكربى
 وآتية إندونيسيا، أهل يعتنقه الذي اإلسالم انقضت ولو شيء

 سياسية  : الذاتية مصاحلها من بدافع البالد داخل تعمل أهنا من
. البالد أهل صلحةم عن النظر بغض وغريها، واقتصادية   ومالية  

 مصلحتها، فيه رأت عندما بسوهارتو أتت اليت هي اكريفأم
 اليت وهي عاما ، ثالثني عن يزيد ما دعمه يف استمرت اليت وهي

 ماليني عليها أنفقت تدريبية دورات يف وخمابراته جالوزته درّبت
 مث وجتاوزاته، ظلمه على وتسرتت سكتت اليت وهي الدوالرات،

 اليت وهي عزله؛ قررت عندما ضده إعالمية مادة منها جعلت
 حني الضياع من شركاهتا أموال على خشيت عندما به أطاحت

 البالد أوقعت منه التخلص أجل ومن األزمة؛ احتواء عن عجز
 الكثري كلفت اليت واالضطراابت والفوضى القالقل من حالة يف
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 شعارات حتت األعمال هذه وأخفت واألموال، األرواح من
 التمرد إمكانية اجليش يف رأت وملا. والدميقراطية ابحلرية لبةاملطا

 ووجهت مسعته، وإساءة املعنوية قواه هدم يف أخذت عليها
 اليهودي مبعوثها لسان على الضباط لكبار التهديد إنذارات
 )واحد( عميلها متكني على وعملت البالد، زار عندما هولربوك

 .به والتحكم اجليش على السيطرة إحكام من
 أمهيتها مع اخلارجية للعالقات ذكر أي من متاما   البيان خال

 فهل فيه؛ وردت اليت القائمة ابملشاكل املباشر وارتباطها البالغة
 ورحض وراء الكامنة األسباب يف اخلارجية وزارة حققت

 حضور ويف البابوا مؤمترَ  يةكرياألم للسفارة األول السكرتري
 حضروا الذين األجانب من وغريهم يواإلجنليز  األسرتايل املندوب

 اجلديدة غينيا دولة سألت أو الداخلية وزارة حققت وهل ؟املؤمتر
 لدعاة األسلحة إرسال يف السبب عن أسرتاليا سألت أو اجملاورة

 احلكومة بسؤال احلكومة امتق هل ؟جااي إراين يف االنفصال
 اجلارية تالدراسا وراء الدوافع عن اهلولندية واحلكومة يةكرياألم

 عدم بيان أجل من والسياسيني املفكرين بعض واستكتاب
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 يف املتحدة األمم قرار إلبطال جااي إلراين إندونيسيا ضم شرعية
 وهل ؟زعمهم حد على التاريخ كتابة تصحيح وإعادة ذلك،
 حترير حركة ألعضاء تدريبه يف القذايف دوافع احلكومة عرفت
 هلا أسلحة هتريب عن سألت وهل بدعمها، ماليزاي وقيام أتشيه

 يف النزاع تدويل جيري أنه احلكومة عرفت وهل ؟تيلند من
 والتصرحيات املتحدة واألمم البااب تدخل طريق عن املولوك

 سكانه أكثرية أن حبجة اإلقليم فصل أجل من املتتالية يةكرياألم
 يهتم مل ؟املغرضة اإلعالم أجهزة يف ذلك نشر جيري كما نصارى

 السياسة أمور من شيء أبي حكومته وال واحد نالرمح عبد
 وحني. الداخلية ابملشاكل املباشرة عالقتها رغم هذه، اخلارجية

 يقرتح أن إال جيد مل اخلارجية السياسة يف واحد الرمحن عبد تكّلم
 على السيادة وعن القدس على السيادة عن املسلمون يتنازل أن

 إدارة حتت وللتدويل! صبةالغا يهود لدولة فيها املقدسة األماكن
. املثل يقول كما كفرا ، نطق مث دهرا   صمت فهو! املتحدة األمم
 ال ابألعمال األسئلة هذه عن اإلجابة احلكومة على جيب كان

 الشعب جملس أعضاء وخباصة األمة أبناء على وجيب ابألقوال،
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 اجليش ضباط وكبار النواب جملس أعضاء فيهم مبن االستشاري
 من اخلصوص ِبذا أعماهلا على احلكومة حياسبوا أن النافذون

 .البالد هتدد اليت احلقيقية الفتنة أسباب على القضاء أجل
 القول من احلكومة به تتذرع وما البيان ثنااي يف ورد ما أما

 بعض" إن أو األقاليم سكان رأي متثل ال االنفصال حركات إن
 ملساعدة لالكام أتييدها إخالص بكل أظهرت الصديقة الدول

 تغين وال تسمن ال أقوال فإهنا "صعوابهتا من للخروج إندونيسيا
 ما عربة   ويكفينا. اشتعاال   إال الفتنة انر تزيد وال جوع، من

 كانت اليت الدول انقلبت إذ الشرقية، تيمور قضية يف حصل
 كانت لقد. ضدان وليلة، يوم يف والتأييد الصداقة لنا تظهر

 اعرتف من وأول الشرقية تيمور ضم أيد من أول أسرتاليا
 ساعات بعد الشرقية تيمور بضم سوهارتو قام وقد بفصلها،

 ووزير املتحدة( الوالايت )رئيس بفورد اجتماعه من قليلة
 الباردة احلرب انتهاء وبعد. 1975 عام سنجريك خارجيته
 واألمم الشيوخ جملس طريق عن تيمور قضية بتحريك أخذت
 أن إىل املصري، تقرير وحق اإلنسان وقحق ستار حتت املتحدة
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 حني عنها للتخلي إندونيسيا على ابلضغط كلينتون إدارة قامت
. البالد فيها مرت اليت األزمة حبصول املواتية الفرصة جاءت
 )واحد( عنها يتحدث اليت يةكرياألم املتحدة الوالايت فصداقة

 مصاحل على حيرص أنه ندرك ذلك ومن. األفعى كصداقة هي
 والشعب إندونيسيا على حرصه من أكثر هلا والتبعية اكريمأ

 وزير 28/02/2000 يف عنّي  عندما وخباصة اإلندونيسي،
 بعدائه املعروف سنجر،يك اليهودي السابق يكرياألم اخلارجية
 .له مستشارا   واملسلمني لإلسالم
 أقاليم فصل اجتاه يف تسري احلاضر الوقت يف األحداث إن

 ففي غنية، أقاليم وهي واملولوك، (االبابو ) ايجا وإراين أتشيه
 الذي الطبيعي الغاز من الضخم واملخزون النفط يوجد أتشيه
 مصنع وينتج الغاز، من اإلندونيسية الصادرات جممل ثلث يبلغ
 وقد سنواي ، السائل الغاز من طن مليون 12 آرون يف الغاز

 30 كومتتل الدوالرات، من مليارين 1998 عام أرابحه بلغت
 ففيها جااي إراين أما. يةكرياألم "للزيت موبيل شركة" منه ئةابملا

 يف والنحاس الذهب مناجم أكرب من وهو جراسبريج، منجم
 80 يةكرياألم مكمارون ورتب فري شركة منه ومتتلك العامل،
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 دوالر مليار 2 يعادل ما 1998 عام يف أرابحه وكانت ابملائة،
 لشرق اجملاورة النصرانية املناطق من بةالقري املولوك أما. السنة يف

 فإنه الشرقية وتيمور اجلديدة غينيا ودولة أسرتاليا وهي إندونيسيا
 لتسهيل الغرب أتييد لكسب فيها الدينية الناحية إاثرة تجر 

 .فصلها
 الدول من دولة أكرب أنتم: إندونيسيا يف املسلمون أيها

 العامل بالد ىنأغ من وبالدكم اإلسالمي، العامل يف القائمة
 أمة خري من يتجزأ ال جزء وأنتم واملوقع، واخلريات ابلثروات
 ميزقونكم ابلكفار ترضون ابلكم فما. للناس ُأخرجتْ 

 عنده من يرضى كيف! بالدكم؟ خريات وأيكلون وحيكمونكم
 الفاسدة؟ الكفار أنظمة ويتبع يرتكهما أن النبوية والسنة القرآن
 عن يتخلى أن لعاملا قيادة مركز يف هللاُ  وضعه من يرضى كيف
 أعطاه من يرضى كيف ؟الضالة للشعوب تبعا   نَبا  ذَ  ليعيش مركزه

 ؟احلاالت أفقر يف يعيش أن البالد أغىن هللا
 العداوات وإيقاع متزيقنا طريق عن حتكمنا هولندا كانت

 جاءت مث سنني، بضع وحكمتنا ناليااب فينا طمعت مث بيننا،
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 سوهارتو مث سوكارنو: عمالئها طريق عن وحكمتنا اكريأم
 عمالء حيكمنا أن نرضى أن علينا حرام. )واحد( اآلن مث وحبييب
 :يقول سبحانه فاهلل الكفر، أنظمة علينا يطبقون للكفار   

                         ويقول:   

                            

                           . 
 الواقع من التخّلص على اآلن قادرون أنتم: املسلمون أيها

 الكفر أفكار ختلعوا أن قرارَكم فاختَّهذوا. فيه تعيشون الذي السّيئ
 ودستوركم أفكاركم أتخذوا وأن الكفر، وقوانني الكفر نظمةوأ

. رسوله وسنة هللا كتاب من: عقيدتكم من وقوانينكم وأنظمتكم
 وسنة هللا كتاب يرفض حاكم كلَّ  ختلعوا أن قرارَكم واختَّهذوا
 الصنف هذا إْخَلعوا. الكفر أبنظمة حيكم يبقى أن ويريد رسوله

 هللا بكتاب احلكم على ايعونهتب حاكما   واختاروا احلكام، من
. هللا فينصركم هللا تنصرون وبذلك. رسوله وسنة        

               . 
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