بسم هللا الرمحن الرحيم
القدس :القبلة األوىل
يف الذكرى املئوية إلعالن بلفور ،اعرتف الرئيس األمريكي ترامب ابلقدس عاصمة للكيان الصهيوين يف
السادس من كانون األول/ديسمرب  2017إبعالنه نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس .وهذا يفي
بقرار وافق عليه الكونغرس األمريكي يف عام  1995حتت إدارة كلينتون .ومل يتم تنفيذ هذا القرار على مدى
السنوات الـ  22املاضية ألن اتفاقية السالم بني الفلسطينيني والصهاينة أجلت التفاوض على قضية القدس إىل
املرحلة النهائية من املفاوضات.
وبصرف النظر عن مكان وجود العاصمة ،فإن قبول حل الدولتني على أساس حدود عام  1967هو
قبول االحتالل غري املشروع لألراضي اإلسالمية وخيانة للمسلمني .هذا اإلعالن ال يغري من واقع القدس شيئاً،
فالقدس حمتلة منذ عام  .1967فهذا اإلعالن إمنا يزيد من إهانة املسلمني وفيه حتد ملشاعرهم اإلسالمية حلبهم
ملدينة القدس.
فعلى مدى الـ  100عام املاضية ،تعاونت القوى االستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا مع احلكام
اخلونة يف بالد املسلمني الذين كانوا يبكون دموع التماسيح على ِحمن املسلمني يف فلسطني ،يف حني يتبادلون
الضحك مع الظاملني من وراء األبواب املغلقة .فكانت احلكومة املصرية اخلائنة اليت سلمت قطاع غزة يف عام
 1967ووقعت معاهدة سالم مع كيان صهيون غري القانوين يف عام  .1978وكانت احلكومة األردنية اخلائنة
اليت سلمت القدس واملسجد األقصى املبارك إىل الصهاينة احملتلني يف عام  .1967وكانت احلكومة السورية
اخلائنة اليت سلمت مرتفعات اجلوالن إىل الكيان الصهيوين غري الشرعي يف عام  ،1967ولكنها اليوم حتارب
املسلمني بكل ما لديها من قوة .وقد اعرتفت احلكومة السعودية مؤخراً بفتح قنوات دبلوماسية من وراء
الكواليس مع الكيان الصهيوين غري الشرعي .وأما تركيا فقد قال رجب طيب أردوغان" :إن هذا اإلعالن
سيجتاز اخلط األمحر" ،ومع ذلك فهو يواصل احلفاظ على العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع الكيان
الصهيوين ابلرغم من العديد من اجملازر ضد املسلمني يف فلسطني .يثري هؤالء احلكام املشاعر اإلسالمية عند
املسلمني عندما يكون ذلك مناسبا للحفاظ على الوضع الراهن ومن أجل مكاسب سياسية ،ولكنهم هم
أنفسهم من كانوا وما زالوا حيافظون وحيمون كيان صهيون .والسبب الوحيد وراء استمرار احتالل أرض
فلسطني هو تواطؤ هؤالء احلكام اخلونة.
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أيها املسلمون :القدس مرتبطة ابلعقيدة اإلسالمية ،فهي أوىل القبلتني ،وهي أرض اإلسراء واملعراج ،وهي
األرض اليت أم فيها النيب حممد ﷺ مجيع األنبياء يف الصالة ،وهي األرض اليت فتحها عمر بن اخلطاب ،وهي
األرض اليت حررها صالح الدين األيويب من الصليبيني ،وهي األرض اليت أىب اخلليفة عبد احلميد الثاين بيعها
فلسطني أرض إسالمية متتعت
للصهاينة عام 1901م يف وقت كانت فيه الدولة أبمس احلاجة إىل املال .إن
ن

ابألمن والسالم حتت احلكم اإلسالمي وليس ألحد حق التصرف هبا سواءً أكان من احلكام اخلونة أم من
غريهم.
وقف االعرتاف ابلعاصمة ،ومن
أيها املسلمون :ال تطلبوا من إدارة ترامب أو أي حكومة غربية أخرى ن
غري اجملدي أن تسألوا احلكام اخلونة يف البالد اإلسالمية أن يتصرفوا ابلنيابة عنكم لتحرير القدس.
أيها املسلمون :جيب علينا أن ننظر إىل القضية الفلسطينية على أهنا قضية إسالمية وأن حلها ال أييت إال
من اإلسالم .فقد آن األوان ألن نلقي مجيع احللول غري اإلسالمية العلمانية الكاذبة لقضية فلسطني وأن نعمل
من أجل عودة احلكم اإلسالمي يف البالد اإلسالمية حتت قيادة خليفة عادل غيور على اإلسالم واملسلمني.
فاخلالفة هي السبيل الوحيد لتوحيد األمة وتوحيد جيوشها ومقدراهتا من أجل الدفاع عن املسلمني عامة وحترير
فلسطني وبقية البالد اإلسالمية.
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