
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ةـة اخلـالفـامـإقـب
  ننقذ أنفسنا وننقذ العامل

ولكن هـل هـو   .  آب، وتقام االحتفاالت بشكل روتيين يف هذه الذكرى كل سنة    ١٧ندونيسيا يف   إحتل ذكرى استقالل    
 على هذه البالد من خالل التبعيـة         إن االستعمار ما زال جامثاً     منة االستعمار؟ ياستقالل حقيقي، أو أن البالد ما زالت ترزح حتت ه         

االستعمار هو فـرض اهليمنـة   (إذ إن . الفكرية، والتبعية السياسية، والتبعية االقتصادية، وحىت يف جوانب كثرية من التبعية العسكرية        
  .) على الدول املستعمرة من أجل استغالهلاالفكرية والسياسية واالقتصادية والعسكرية من الدول املستعِمرة

سـتعمار  كما كان، منذ جميء اال    وحال البالد ما زال     . ال بد من إجياد الوعي عند الناس على االستعمار وحقيقته وخطره          و
 حملها واستمرت احلال حىت اشـتعلت نـار   امثّ حلّت هولند.  البالدإىل هذهالربتغايل ـ وهي أول دولة كافرة مستعمرة جاءت ـ   

 الشعبية يف البالد ضد الـدول املـستعمرة         املقاومة من أجل مصلحتها إلثارة      هذه النار  ، وأوقدت أمريكا  السكانها بني   ضدالبغض  
م مربوطة بأمريكا، كما هـو املـشاهد يف اتفاقيـة    ١٩٤٥وكانت البالد منذ بداية استقالهلا سنة . ستعمارالقدمية، مث حتلّ حملها لال  

جدت الثورات فيها، يف    وفرض نفوذها يف البالد، حىت أ     بريكا  ومع ذلك، مل تنجح أم    . م، ومعاهدة رنفيل  ٢٧/٥/١٩٤٧لنغارجايت،  
وكان الرئيس األمريكي األسبق، هريبرت     . ، وبسط يد املساعدة من أجل فرض نفوذها       للضغط على حكامها  سومطرة وسالويسي   

 أكثر ذكـاء وتطـورا      نقالبات، وخنرب، وندمر ونقضي على أعدائنا بوسائل      علينا أن نتعلم كيف ننظم اال     : (لهوفر، يف السابق قا   
واختـذت  . م١٩٥٤، هذا ما هو مقرر يف تقرير سري متّ تقدميه إىل البيت األبيض عام               )وفعالية من تلك اليت يستعملون يف مواجهتنا      

 املاضـي،   نرقات من ال  ي حىت متّ خضوع سوكارنو حتت نفوذها يف اخلمسين        ،باشراملأمريكا هذه السياسة، وهي سياسة العدوان غري        
  .دذلك سيطرا على البالومتّت ب

م  واستغلته من أجل مـصاحلها       ١٩٦٥ جملس الضباط سنة     بانقالبوكما أخذت أمريكا هذه السياسة نفسها فيما يسمى         
 ـ  حسب االـام يف البالد، وهي إسقاط الرئيس سوكارنو عن احلكم، بعد أن حدثت مأساة قتل الضباط من قبل الشيوعيني ـ  

  احلـال ولكن تغير . يف عصر سوهرتوعمقاًوازداد نفوذها يف البالد . سوهرتو من بعد ذلك إىل احلكم    حىت تتحقق مصلحتها بقدوم     
 املاضي، بعد أن كان حيارب اإلسالم واملـسلمني         القرنات من   ي اإلسالم واملسلمني يف أوائل التسعين     من بتغري موقف سوهارتو     قليالً
ط اإلسالم شيئا فشيئا يف البالد، ونشأت حركات ومجاعـات إسـالمية،   وازدهر نشا. (subversive law)انون املدمر ـقالب

  . احلماسة اإلسالمية بني السكانوظهرت
 مبا يسمى بربنامج اإلنقـاذ   ، استغلتها أمريكا للضغط على سوهارتو     ، إندونيسيا املا حدثت األزمات املالية يف آسيا، مبا فيه       و

وهكـذا، إىل أن  . م املايل يف البالد إىل أقصى حـد    خزاد الطني بلة، وارتفع التض     من صندوق النقد الدويل، ويا لألسف        ذي تلقاه ال
 عاما، وقدمت له املساعدة ضد حكومة الـرئيس         ٣٢ األمر بسقوط سوهارتو عن احلكم مع أنّ أمريكا هي اليت أتت به قبل               انتهى

حـىت  واستمرت األزمـة  ]. ٣٤٩ ص)عبد احلي زلوم(ف تألي» هل يستطيع العامل أن يقول ال للرأمسالية املعلوماتية «انظر  [سوكارنو  
 أكثر دقـة    ، بل صارت  تفاق بني حكام إندونيسيا وصندوق النقد الدويل       أزمات معقدة متتالية إىل يومنا هذا، بعد أن متّ اال          أصبحت
  .ت عليه أيام سوهارتوة عما كانوحراج

 قضية حترير البالد ليست قضية تغـري احلـاكم مـن            نّإ يف احلكم، إذ     األشخاص على الرغم من تغري       هكذا  األمر يستمرو
 اًفنفوذ أمريكا وغريها من الدول املستعمرة ظل مـستمر        .  األنظمة القائمة هي اليت البد من تغيريها       بل إنّ خر،  آشخص إىل شخص    

  . مع أا هي سببها احلقيقيعقدة،صالحيتها حللّ األزمات املب ثقة وهناك فيها، األنظمة الرأمسالية هي املطبقة ، ألن يف البالدقوةب



يعة حـال   بوهذه البالد بط  .  باملائة ٩٣ ونسبة املسلمني فيها تزيد عن       إندونيسيا من أكثر البالد اإلسالمية يف العامل سكانا،       
جري وقد وصلها اإلسالم منذ القرن الثامن اهل      . حرب  تقبلوا اإلسالم مبجرد الدعوة دون     ّم قد إسكاا تربة خصبة لإلسالم، حيث      

مث  بـني سـكاا،      دعوموانتشر اإلسالم ب  .  دينهم قبل سلعتهم   يدعون إىل على يد التجار املسلمني، وهم      ) الرابع عشر امليالدي  (
.  عددا منذئذ إىل يومنا هذا     األكثر من اعتنقه من مواطنيها بعد ذلك، حىت حلّ حملّ اهلندوسية يف البالد، وأصبحوا مسلمني، و               بدعوة

يدركون مـا     األمراض أهلها، وهم ال    تة هي اليت زرعت اجلراثيم املميتة يف هذه التربة اخلصبة للخري إىل أن أصاب             فالدول املستعمر 
  ا؟     وهي، وكيف يعاجل

إقامة دولـة   بكذلك من تسلّط عمالئهم، هي      والطريقة الوحيدة للتخلص من هيمنة الكفار البغيضة على بالد املسلمني،           ف
فاإلسالم يوجب على املسلمني أن يكونوا يف دولة        .  على املسلمني إقامتها، وأن يتوحد املسلمون حتت رايتها       اخلالفة اليت فرض اهللا     

، وهذا يعين وجـوب وحـدة   »إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما   « :يقول رسول اهللا    .  ن يكون هلم خليفة واحد    أواحدة و 
 أقوياء من جديد، وعندها تضع دولة اخلالفة اية جلميع الطغاة والظاملني الـذين              وبإقامة ذلك يصبح املسلمون   .  اخلالفة للمسلمني 

 من نفوذ الدول الكافرة املستعمرة مثـل الواليـات          إندونيسيا وسائر بالد املسلمني   يتحكمون يف رقاب املسلمني، ومن مث تتخلص        
ليفة يف أبواا الشرعية، لسد احلاجـات األساسـية للرعيـة،           املتحدة اليت تنهب ثروة البالد، فتعود هذه الثروة ألهلها، ينفقها اخل          

ومتكينهم من إشباع احلاجات األخرى، عن طريق تداول الثروة وتنميتها يف مجيع أجزاء الدولة، فإنْ كان جـزٌء فقـرياً يف ثروتـه                       
هكذا حتل املشاكل االقتـصادية يف      .  سلمني الدولة تنتفع ذه الثروة ألا ملكية عامة للم        أجزاءالطبيعية وآخر غنياً فيها، فإن مجيع       

وعليه فإنكم إذا أردمت احملافظة على ثروتكم من أطماع الـدول الكـافرة            .   بلداً واحداً يف ثروته ومصادره     باعتبارهابالد املسلمني،   
ملسلمون يف دولـة خالفـة      املستعمرة، وإذا أردمت االنتفاع ذه الثروة، وأن تستعيدوا قوتكم وعظمتكم، فاعملوا جبد ألن يتوحد ا              

  .يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم: واحدة، واعلموا أن اهللا ينصركم إن نصرمتوه كما قال سبحانه
صح جتزئتها، بل هي كاجلسد الواحد كما قال رسول         تواعلموا، أيها املسلمون، كذلك أن األمة اإلسالمية، أمة واحدة، ال           

  .»مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منع عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر« :اهللا 

  :أيها املسلمون  
إن الدول الكافرة املستعمرة، مثل الواليات املتحدة، قد خال اجلو هلا، فبطرت يف حياا، وجتربت يف هيمنتـها، بعـد أن                       

 سنة، فاستعمرت بالدكم، وأهانت دينكم، وبت ثرواتكم الكـثرية الـوفرية،   مثانني اخلالفة، أي منذ  متكنت من القضاء على دولة    
 املنـاط ـا     ،وتركتكم ال جتدون رغيف اخلبز إال بعد طول عناء، فكيف تسكتون على ذلك وأنتم األمة العظيمة، أمة حممد                   

كفاكم خضوعاً للكفار املستعمرين وللظاملني، ارفعوا هذا الذل عـن          .  تطبيق اإلسالم ومحله للعامل إلخراجه من الظلمات إىل النور        
 روا الوضع البائس الذي حييط بكم، وانطلقوا عاملني جبد مسرعني، لتوحيد بالدكم يف دولة واحدة، حتت راية خليفـة             رقابكم، وغي

، فإن فعلـتم  » يقاتل من ورائه ويتقى به،ةإمنا اإلمام ـ اخلليفة ـ جن  «: واحد فهو حصنكم ودرعكم كما ورد يف احلديث الشريف
ذلك، متكنتم من هزمية الغرب الكافر والقضاء على نفوذه وإخراجه من بالدكم، واسترجاع ثروتكم من أيدي الكفار املـستعمرين                   

ى معيـشتكم،   وجشعهم، وبذلك تنتفعون خبريات بالدكم اليت أنعمها اهللا عليكم، وتنفقوا يف سد حاجاتكم ويف حتسني مـستو                
وتعود دولتكم ـ دولة اخلالفة ـ الدولة األوىل يف العامل، وتعود السيادة والقيادة لإلسالم، وبذلك تكونون قد حققتم اسـتقاللكم    
عن الكفار الذين يسيطرون عليكم، وبذلك تتمكنون من العمل على إنقاذ اجلنس البشري من طغيان الدول الكـافرة املـستعمرة                    

  .خري أمة أخرجت للناس: رجون الناس من الظلمات إىل النور، وتصبحون، كما أراد اهللا لكم أن تكونواواستبدادها، وتخ
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم.  

  زب التحريرح              هـ١٤٢١ األخري من جمادى ٢٨  
  ياـإندونيس                        م١٤/٠٨/٢٠٠٤  


