
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ُب سياسيا وإعالميا  الخالفة المشروع الحقيقي لتحرير فلسطين الُمَغيَّ

ما من شك أّن فلسطٌن درة بالد المسلمٌن، فهً األرض التً باركها هللا، وفتحها الصحابة الكرام، وروى 

ا، فما من شك أنها أرض إسالمٌة ثراها الشهداء واألبطال بدمائهم الزكٌة، وحافظت علٌها خالفة المسلمٌن وجنده

ٌجب أن تعود إلى حظٌرة اإلسالم والمسلمٌن، وأّن الطرٌق إلى ذلك هو تحرٌرها من دنس ٌهود وقلعهم من 

 جذورهم من هذه األرض المباركة.

ولٌس ثمة شك أٌضا أّن الحدٌث عن التحرٌر الحقٌقً لفلسطٌن هو حدٌث عن حرب الجٌوش التً تطحن 

األرض من تحت أرجلهم، فتجبرهم على العودة خائبٌن مكسورٌن ٌجرون أذٌال الهزٌمة إلى حٌث األعداء وتزلزل 

 .، أو القضاء علٌهم وإفنائهم عن بكرة أبٌهمكانوا مشتتٌن فً أقطار أوروبا وروسٌا وأمرٌكا

جهاد ولتحقٌق ذلك كان ال بد من إزالة األنظمة التً حبست الجٌوش عن تؤدٌة واجبها فً تلبٌة نداء ال

واستغاثة المسلمٌن فً فلسطٌن وغٌرها من بالد المسلمٌن المحتلة، وال بد من توحٌد العالم اإلسالمً من جدٌد 

على مشروع ربانً عظٌم تحت قٌادة مخلصة تحرك الجٌوش من فورها لتحرٌر فلسطٌن وغٌرها من بالد 

 .فلسطٌنالمسلمٌن، فمن هنا كانت الخالفة هً الطرٌق الحقٌقً العملً لتحرٌر 

ومن سقط الكالم القول بؤّن المفاوضات أو المعاهدات أو السالم، أو طرق أبواب المجتمع الدولً ومإسساته 

طرٌق لتحرٌر فلسطٌن، فحتى دعاة المفاوضات والمعاهدات والسالم ال ٌطرحون ذلك كطرٌق لتحرٌر لفلسطٌن، 

 .بل ٌسوقونه على أّنه طرٌق إلنهاء الصراع

ة، إذ باتت األطروحات المتعلقة بفلسطٌن، جهال من البعض وتآمرا من اآلخرٌن، أطروحات وهنا تكمن الكارث

تتعلق بكٌفٌة إدارة الصراع أو إنهائه، ولم ٌعد لتحرٌر فلسطٌن مكان فً أجندتهم أو أبحاثهم، حتى ولو من باب 

 لوحٌد هو تحرٌرها.األمنٌات، مع أّن أصل القضٌة ولب المشكلة هو احتالل فلسطٌن، وحلها البدٌهً وا

وأحد أسباب التشوه فً تناول القضٌة جاء جراء الجهد الكبٌر الذي بذله الغرب من خالل أدواته من الحكام 

والعمالء والمفكرٌن واألحزاب، حٌنما عملوا على انتزاع فلسطٌن من حضنها األصٌل، وهً األمة اإلسالمٌة، إلى 

 ر ثم رئٌس المنظمة.حضن العرب ثم الفلسطٌنٌٌن ثم منظمة التحرٌ

ولما ترسخت هذه الفكرة فً أذهان هإالء وغٌرهم باتوا ٌرون أنفسهم أقزاما أمام مجرد التفكٌر بالتحرٌر 

 وطرد ٌهود، وصار التفكٌر بإدارة الصراع أو إنهائه هو أعلى مراتب التفكٌر فً قضٌة فلسطٌن.

طلق فً طموحاته وأهدافه من هذا المكان الذي ألنه صار ٌن المظلموهذه الرإٌة متوقعة ممن دخل هذا النفق 

ٌبدو فٌه كٌان ٌهود عمالقا وقدرا ال مفر منه، بعد أن كان النظر إلى كٌان ٌهود من سقف األمة ومستواها كالنظرة 

 .إلى حشرة فً فناء البٌت ٌسهل القضاء علٌها فً طرفة عٌن

فكرٌن على تغٌٌب الطرح األصٌل لحل قضٌة وهكذا، فقد عمل الحكام ومن معهم من األدوات واألحزاب والم

فلسطٌن عن الساحة السٌاسٌة، وبات الطرح األصٌل من قبل المخلصٌن ٌقابل باالستغراب أو االستخفاف من قبل 

هإالء المجرمٌن. حتى وصل األمر بؤحد هإالء األدوات أن عد الطرح األصٌل خروجا عن الموضوع فً أحد 

 .!!لفضائٌاتالحوارات المباشرة على إحدى ا

وكان لإلعالم حصة األسد فً تمرٌر المإامرة على الشعوب، خاصة أهل فلسطٌن، إذ عمل اإلعالم على 

جعل إدارة الصراع أو إنهائه هو أصل القضٌة وفرعها، فسلط األضواء على النشاطات واألعمال التً تحمل هذا 

ٌن، كقرٌة عٌن ن المنظمون لها بضعة أفراد مبتورالطابع وترسخ هذه النظرة، مهما كانت تافهة أو ساذجة، ولو كا

 شمس والمقاومة الشعبٌة ومهرجانات التضامن ومسٌرات االحتجاج واالحتفاالت بشتى صورها.

وواصل اإلعالم إثارة القضاٌا من الزاوٌة التً تصب فً نفس السٌاق، كموضوع الالجئٌن والحل العادل لهم، 

االستٌطان، وإطالق سراح األسرى، ومصادرة األراضً، وعكف على والمصالحة إلدارة الصراع، ومواصلة 



استضافة الشخصٌات التً تنطق بهذا المنطق وال تغرد خارج هذا السرب، بل وصنع منهم مفكرٌن وباحثٌن وقادة 

عمالء فكرٌٌن للغرب منظرٌن وقادة للرأي  هممن كثرة النعوت واللبوس الذي ألبسهم إٌاه اإلعالم، حتى صنع من

 !!لعاما

وفً المقابل، تجاهل اإلعالم المشروع الحقٌقً والوحٌد المطروح لتحرٌر فلسطٌن بكاملها، وتعامى عن كل 

األعمال والنشاطات التً تقود إلى الحل األصٌل، وغاب عن تغطٌتها حتى عندما تكون من النوع الذي ٌمأل عٌن 

لماء وجهه أمام المشاهدٌن فتكون فً سٌاق الشمس وتحت شباك الفضائٌة، وحٌنما ٌضطر إلى تناولها حفظا 

 الحدث العابر وضمن عبارات وتقارٌر منتقاة لغرض التقزٌم والتهوٌن من أمرها.

وتعمدت وسائل اإلعالم تغٌٌب المفكرٌن والناطقٌن بهذا الحل، وحٌنما تضطر الستضافة أحدهم فنصٌبه ٌكون 

 !!لالتٌنٌةنهفة المرأة تعٌش فً أمرٌكا ا يأقل من نصٌب قصة ترو

وهذا التآمر على قضٌة فلسطٌن لتغٌٌب الحل الحقٌقً لها، وتغٌٌب مشروع التحرٌر، من قبل السٌاسٌٌن 

وأن ال مكان لهم فً حضن  ،ما هً علٌهالحال على  تعروشهم وملكهم قائم ما دام أنواإلعالمٌٌن ألّنهم ٌدركون 

لجاه الذي صنعه لهم الغرب سٌزول مع زوال سلطان األمة عندما تسترد عزتها وتقٌم خالفتها، وأّن الملك وا

الغرب وهٌمنته من على بالد المسلمٌن، لذلك هم مستمٌتون فً التآمر على الحل األصٌل لقضٌة فلسطٌن وباقً 

إال أنهم أبوا إال  بالد المسلمٌن، وحالهم فً ذلك كحال قادة قرٌش الذٌن مع قناعتهم بصحة اإلسالم ودعوة محمد 

ومحاولة القضاء على دعوته، ألّنهم أدركوا أّنه لٌس كورقة بن نوفل ذلك العابد الذي ال ٌهدد سلطانهم أو محاربته 

 .على رإوسهم الطاولة قلبتوٌزعزع ملكهم، بل هو ٌحمل رسالة ستعٌد ترتٌب األمور 

ستعٌد ترتٌب  وهكذا هم اآلن، فهم مدركون أّن عروشهم ستزول وأن سلطانهم سٌندثر حال قٌام الخالفة التً

 .كما أرادها هللا سبحانه وتعالى ٌقٌةالحقاألوراق وتنزل األمور منازلها 

فمشروع الخالفة هو المشروع الحقٌقً لتحرٌر فلسطٌن وكامل بالد المسلمٌن، وكل من ال ٌعمل لهذا 

وال تحرٌر إال  المشروع فهو غٌر جاد فً العمل للتحرٌر، إذ ال حدٌث عن فلسطٌن وحلها إال فً سٌاق التحرٌر،

 .بالحرب والقتال، وال قتال حقٌقٌا إال بالجٌوش التً حبسها الحكام، وال زوال للحكام إال بدولة الخالفة

فلذلك ولغٌره كان عملنا وبكل قوة من أجل إقامة الخالفة التً تحرر فلسطٌن وأفغانستان وكشمٌر والشٌشان 

 ٌد كلَّ بالد اإلسالم إلى أصلها وفصلها.والقرم وتترستان والقفقاس وتركستان الشرقٌة، وتع

فخٌر لكل السٌاسٌٌن واإلعالمٌٌن أن ٌنحازوا لمشروع أمتهم الذي باتت بشائر نجاحه تلوح فً األفق القرٌب، 

قبل أن ٌؤتً ٌوم ٌكونون فٌه من النادمٌن المتحسرٌن على ما فاتهم من أجر وعلى ما اقترفوه من إثم فً حق أمتهم 

 وبالدهم.

، سائرون، عازمون أمورنا متوكلون على هللا، وكلنا ثقة وٌقٌن نحن فعلى دربنا، درب رسول هللا وأما 

 بنصر هللا المبٌن.
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