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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سالم يطالب بوحدة األمة السياسيةاإل

  ١٧٣ل عمران االية آ )الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإيَمانًا(

  "مترجم"

هما على ؤ وحلفاطانيالقد شهد العالم الرعب الذي تمارسه الواليات المتحدة األمريكية وبري
المسلمين في العراق وأفغانستان وباقي أنحاء العالم تحت شعار الحرب على اإلرهاب والتي تعني 

االحتالل ئية من أهداف هذا العنف الجامح ولقد أدرآت أمتنا هذه الجز. الحرب على اإلسالم
 ومع ،بالعجز واليأسهم لتقسيم المسلمين وترويعنها ما آانت إال عبارة عن ترسيخ االستعماري بأ
 .يمان هذه األمةإ هذه المحاوالت إال عن زيادة في ذلك لم تسفر

يقاف النهضة إى اهللا عليه وسلم وبعد فشلهم في ولئك الذين يعادون اهللا ورسوله صلأولكن 
في ) الحرب من أجل العقول والقلوب(سالمية في األمة عبر القوة قد تحولوا إلى ما يدعى باإل

 في الوقت الذي فشلت فيه الغارات ،غراء وتضليل المسلمين عن غايتهم بالكلمات الحلوةمحاولة إل
  .الجوية والدبابات

لقد منح ). سالم الوطني اإل( خوتهم ودينهم تجدهم قد شجعواوفي جهودهم لفصل المسلمين عن أ
و ) م المصريسالاإل( مقابل )  باالسالم البريطاني (ىحكومي والمادي وغيره لخلق ما يدعالدعم ال

تظهر بمحاذاة من الخطوط المذهبية ) األنواع من االسالم( إن العديد من هذه ). سالم السعودياإل( 
محصورًا ن همهم الوحيد سيكون إ حيث ،قة وعدم االهتمام لدى المسلمينوالوطنية بهدف خلق الفر

. خوة مع باقي األمةلغاء أي شعور باألوإمورهم المحلية الخاصة بهم وبذلك يتم تقليل في أ
تعمار واستغالل األمة س تحت ظل الحكومة التي قام سلفها بتقسيم واأقد نش) سالم البريطاني اإل(و

وهذه الحكومة نفسها تستمر في تواطئها في االعتداء والتعذيب . لعقود في زمن االمبراطورية
 منسالم من قبل تعلموا ذلك اإلهل يظن أولئك أن المسلمين سيقبلون أن يف. في بالد المسلمينوالقتل 
  ? مثل هذه النوايا المعادية لديه

هتمام واألخوة   فإنه قد شوهد الحب واال-شيطانية المحاوالت العدوانية والرغم آل و-في الحقيقة 
 في  ودعمهم،فغانستان والعراقأ ورفضهم قبول احتالل ،وساط المسلمين ورفضهم ترك دينهمفي أ

ة لتحرير األراضي لعاشققلوبهم إن  و، الكيان الصهيوني غير القانونيببسبلذين عانوا للبنان 
الذي ستحرر فيه القدس  لرؤية اليوم ملون ويدعون اهللاويأ ،االسالمية سواء آشمير أو الصومال

ل لقد رفض المسلمون رغم آ.  فيه في فلسطينونخوتهم من السجن الذي يعيشإوينقذ فيه 
 الرسول صلى اهللا هم يتألمون لما يصيب أمتهم مصداقًا لقول و،مخوتهم وأخواتهإالمحاوالت ترك 

اْلُمْسِلُموَن َآَرُجٍل َواِحٍد ِإِن اْشَتَكى َعْيُنُه اْشَتَكى ُآلُُّه َوِإِن اْشَتَكى َرْأُسُه (: عليه وسلم في رواية مسلم
 .)اْشَتَكى ُآلُُّه

نا  ينخدع بوساوس الشيطان الذي يدعو وأن المسلم  الوقوف ضد مخططات التقسيم ن على آل إ
ترآنا إن الذين يعملون لتمزيقنا لن يفلحوا إال إذا . حياتنا األخرىإلى ما فيه تدمير لحياتنا الدنيا و

ن نووَفَتك َن َآَما َآَفُروْاَلْو َتْكُفُروَودُّوْا ( ٨٩ في سورة النساء االية سالم آله آما يقول اهللانحن اإل
يمانها إ رقبتها أمام اهللا وأن تتحول عن حل عهدها منبغم استحالة أن تقوم هذه األمة وبر.)سواء
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  لهذه األمة أن غير الممكن فإنه  من  صلى اهللا عليه وسلم،باهللا ورسوله وآل ما ما جاء به نبيها
 األآل منها آما تلتهم مجموعة من الذئاب فين وخرن يستمر اآلأ غير الممكن من نهإ. تبقى مقسمة

 آثيرة ، ولكنها غثاء آغثاء السيل،مبارآة بمصادرها وأعدادها الضخمةمع أن األمة و. فريستها 
لقد حذرنا اهللا من عواقب الفرقة التي نحياها . في العدد ولكن بدون قيادة سياسية تربطهم ببعضهم

َوالَّذيَن َآَفُروْا َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه (:ألنفال من سورة ا٧٣ية ندما قال في اآلآل يوم ع
يمانية ومع أن وحدتهم اإلمن اهتمام المسلمين ببعضهم  وبالرغم .)َتُكن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَساٌد َآِبير

 حكم األنظمة ن تحتمنقسموما زالت مستمرة، فهم  إال أن الفرقة السياسية في هذه األمة ،تزداد
المسلمون . ستغلونهاة الفروق المذهبية التي يطشئت لهم على يد المستعمرين وبواسنأالعميلة التي 

 تحرير فلسطين ولكن الجيش المصري قد استعمل لتعزيز الحصار الصهيوني نفي مصر يدعمو
نستان ولكن  يدعمون المقاومة في أفغا وباآستانالمسلمون في أفغانستان. على الشعب الفلسطيني

عليه نطبق تإن هذا . من احتالل أآبر للمنطقةالجيش الباآستاني يستعمل لتمكين الخطة األمريكية 
عظيم عبر العالم بشكل  فتنة عظيمة في األرض وفساد وجدت بسبب فرقتنا السياسية إذتماما اآلية 
  .ام وفي العالم االسالمي بشكل خاصع

لكن .  حلم سالما أن نؤمن أن الوحدة تحت شعار اإلوننها يريدءإن القوى االستعمارية وعمال
 أمة العدل التي ، بالنهضة الوشيكة لألمة االسالميةتدل على اقتناعهماهتمامهم وأعمالهم وأقوالهم 

يمان إومتوحدة بفهذه األمة هي أمة واحدة . ستدافع عن المظلوم والتي ستقف بحزم بوجه الظالم
 َوَأَنا َربُُّكْم ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًةَوِإنَّ َهِذِه ( من سورة المؤمنين ٥٢ة واحد آما أخبرنا اهللا في االي

 رغبة المسلمين في مساعدة إخوانهم وأخواتهم عبر العالم ضد الطغاة والظلم الذي إنو .)َفاتَُّقوِن
 عليه الرسول صلى اهللاو ،لتحقق فقط تحت ظل الخالفةيواجههم هي رغبة نبيلة ولكنها ممكنة ا

ولذلك  ،)إنما اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به( مسلم ذلك في الحديث الذي رواه يبينوسلم 
، اسيةيلسفإنه من غير المسموح لألمة أن تكون متحدة عبر ايمانها فقط بينما هي باقية في فرقتها ا

ال  ن أنهيََّب و،خراآلاء البيعة للخلفاء الواحد تلو ه وسلم أمر أصحابه بإعطالرسول صلى اهللا عليو
والحاآم يجوز أن يكون للمسلمين حاآمان، بل الحكم لمن بويع أوًال منهما بيعة شرعية صحيحة، 

   . ودولة أمًة،اآلخر يقتل، ما يدل على وحدة المسلمين

سالم على أساس الوحدة  إنها دعوة لتطبيق اإل،حماية األمةإلى إن الدعوة للخالفة هي دعوة 
لو آانت األمة متحدة تحت ف. جل أن تأخذ هذه األمة مكانها في الشهادة على البشريةالسياسية من أ

 آغثاء هم البعض بدال من أن يكونوا غثاء فإن المؤمنين سيتمكنون من تقوية بعض،سالملواء اإل
صر إلى مالبشرية للمسلمين من الباآستان إن مجموع البالد والشعوب والمصادر والقوة . السيل

ستخدم ضد ت نه وسلم هي العليا بدال من أعل آلمة اهللا ورسوله صلى اهللا عليتستعمل لجوترآيا س
 هي  األعزاء اإلخوة واألخواتأيها إن هذه الوحدة تحت الخالفة. األمة ولدعم أعداء اهللا ودينه

دين اهللا على وجه تطبيق لى آل مؤمن ويجب أن تذآر في آل فرصة حتى يستأنف فرض ع
  . األرض

يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُآْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْمَيا َأ  

  بريطانياـ    التحريرزب ح

   هـ ١٤٢٩ من شعبان ١٣

  م٢٠٠٨غسطس أ من ١٦


