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حقائق جيب أن يعلمها كل مسلم عن القدس
اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

احلقائق اليت جيب أن يعلمها كل مسلم عربياً كان أو أعجمياً ،وأن يعلمها كل عريب مسلماً كان أو
مسيحياً ،أ ّن مدينة القدس اليت تقدست مبسجدها األقصى ،أقدس أجزاء وطنه الذي يعيش يف ربوعه ويفديه
حبياته ،بعد مثوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والبيت احلرام.
ومهما طال زمن اغتصاهبا ،وامتّد أمد العدوان عليها ،ومهما تكاثر جنود الباطل الذين يؤيدون االغتصاب
ويقرون العدوان ،ويتجاهلون احلق وأصحابه ،فإن ملكية األوطان ال تسقط بالتقادم ،وإ ّن تطاول أمد
ّ
االغتصاب ال حييل الباطل إىل حق ،وال يقلب العدوان إىل امتالك.
من هذا الذي قال :إ ّن حق األمة يف قدسها املقدس ،وإ ّن واجب محايته املثبت يف أعناقها ،من قال :إ ّن
ْ
تذبل ،مث
متر خضرة أوراق الشجر ،ما تلبَ ُ
ث أن ّ
مير ،كما ّ
كليهما عارض يأيت و ّ
تصفر مع قدوم أيام اخلريف ،مث َ
ط لتكون غنيمة باردة للملتقط الدخيل؟!
تسق َ
يقول التاريخ :إن القدس مبا حوهلا ُحِّررت من االستعمار الروماين الذي ظل جامثاً على صدرها لع ّدة قرون،
وعادت حقاً شرعياً إىل أهلها وذويها من مسلمني ومسيحيني ويهود ،عن طريق الفتح اإلسالمي .وتفيأ الكل
ظالل الدولة اإلسالمية اليت ضربت املثل األمسى للعامل كله يف العمل على إسعاد رعاياها كلهم ،من خالل
االحتكام إىل ميزان العدالة اإلسالمية التامة اليت ظلّت متسامية على فوارق الدين واملذهب واللون واللغة .لقد
ظلت هلفتها على مجيع مواطنيها كلهفة األم الرؤوم على أوالدها دون أي تفريق .ومل يكن الفضل يف ذلك عائداً
إىل جمرد سياسة راشدة متيز هبا األئمة واخللفاء .بل كان مصدر ذلك ضرورة تطبيق املبادئ واألحكام اإلسالمية
نص عليها كتاب اهلل وزادها تأكيداً وبياناً خامت األنبياء حممد رسول اهلل.
اليت ّ
مرت األجيال والقرون دون أن يسجل التاريخ أو أي من متابعيه عكراً أو سحابة من سوء التعامل،
ولقد ّ
مرت على عالقة ما بني املسلمني وغهرهم .يشهد بذلك تالقي املسلمني مع مواطنيهم الكتابيني يف خندق
لرد غائلة العدوان الصلييب على فلسطني وما حوهلا من بالد الشام ،وأن عدد املسيحيني كان يساوي
واحدّ ،
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عدد املسلمني إىل ذلك التاريخ .تلك هي الدولة اإلسالمية اخلاضعة لسلطان احلق والعدل ،واحتضنت رعاياها
تسوسهم بل ختدمهم بغهرةٍ ال تتفاوت ،وبتقدير ال يتقاطع .ولقد كان من أبرز شعاراهتا املرفوعة واملطبقة ،ذلك
الشعار الشرعي القائل " :أال يُفتَ نَ َّن نصراين عن نصرانيته وال يهودي عن يهوديته " مث جاء عهد القرصنة
ت احلق من أصحابه .وخالل ظالم ليل داكن من املؤامرة ذات اخليوط الربيطانية املعروفة،
الدولية ،فاستلَبَ ْ
ُهدِّمت دعائم حق شرعي قانوين فوق أرض فلسطني ،وأقيم يف مكانه كيان إسرائيلي ،له أن يتمتع برغائب ال
حدود هلا ،وأن يستهني يف سبيلها بكل ما هو مرسوم من القوانني والقيم الدولية واإلنسانية ،بل أن ميضي
ويدوس عليها كما يشاء .ويف ظل هذه الصالحية اليت متلكتها ،احتلت كل ما طاب هلا أن حتتلّه من البقاع ويف
مقدمتها القدس ،وراحت تبين ما تشاء من املستوطنات ملن تستقدمهم إليها من أطراف العامل ،راحت تبنيها
على أطالل بيوت استلبتها فه ّدمتها وطردت سكاهنا وأصحاهبا الشرعيني بكل ما تشاء من وسائل اإلرهاب
والقتل وأنواع البطش .وها هي اليوم ما تزال متارس إجرامها هذا دون توقف .وإهنا ملاضية يف ترسيخ املزيد من
تصر دون تراجع على أهنا لن تتخلى عنها ،رامية بذلك حق األمة
أقدامها ،على القدس اليت احتلتها واليت ّ
وصرخة القانون الدويل وراءها ظهرياً ،بل حتت أقدامها أيضاً إن اقتضى األمر.
*

*

*

وبعد فهذا هو موقف إسرائيل من البقاع اليت احتلتها ،ويف مقدمتها القدس واملسجد األقصى .فما هو
ائيل به
موقف اإلسالم؟ وما هو موقف األمة اإلسالمية ومنظمة التعاون اإلسالمي من هذا الذي تتحدى إسر ُ
العامل كله.
أما اإلسالم فيقول فيما تقرره أحكامه وشرائعه؛ إن فلسطني وقلبها الذي هو القدس ،أصبحت منذ الفتح
ودار اإلسالم ال تنحسر عنها هذه الصفة مهما تألب
اإلسالمي دار إسالم ،داخلةً يف حوزة األمة اإلسالميةُ ،
عليها العدوان أو امتدت إليها يد االغتصاب ،فيما تقرره الشريعة اإلسالمية .ومن مث جيب على املسلمني مجيعاً
ردع أي عدوان يتجه إىل بقعة ما من ديار اإلسالم ،كما جيب عليهم مجيعاً العمل بكل السبل على استنفاذ
املغصوب منها وإعادة احلق إىل أصحابه.
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أجل .هذا ما تقرره الشريعة اإلسالمية .أما ثلّة من الناس الذين ُُي ِ
ضعون اإلسالم يف مجلته وتفاصيله لرؤاهم
صرون على نسخ هذا احلكم املقرر يف سائر مراجعه ،معلنني عن حرمة التوجه إىل زيارة املسجد
السياسية فيُ ّ
األقصى وقدسه ،ألنه مل يعد اليوم (وقد دخل يف حوزة إسرائيل) دار إسالم! .صحيح أن رسول اهلل قال خماطباً
أصحابه واملسلمني مجيعاً إىل يوم القيامة فيما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح " إئتوه (أي املسجد
األقصى) فصلوا فيه ،فإن الصالة فيه كألف صالة يف غهره " ولكن يف أصحاب العمائم اليوم من يرى أن
السياسة الراهنة متلك نسخ هذا الذي أمر به رسول اهلل .ولئن مل جيد يف نفسه اجلرأة اليت تدعوه إىل هذا
االقتحام ،فإنه يف أولياء أمره من ميلك أن يدخل يف نفسه هذه اجلرأة ،وأن جيعله يقدم على هذا التعايل على
أمر رسول اهلل.
أيها السادة :حدثتكم عن موقف اإلسالم الذي ال أعلم أي خالف فيه .بقي أنه علينا أن نتساءل عن
موقف األمة اإلسالمية املتمثلة يف قادهتا وشعوهبا جتاه الواجب الذي تقرره شريعة اهلل يف معاجلة هذا احلق
املغتصب .ولقد علمنا اآلن أن هذا الواجب ليس منوطاً بأهل إقليم دون غهره .وليس منوطاً باألمة العربية
خاصة من دون سائر الناس ،وإمنا هو مسؤولية األمة اإلسالمية مجعاء متمثلة كما قلت لكم بقادهتا وشعوهبا.
غهر أن املؤسف واملؤمل أن الشعور هبذه املسؤولية اليت أناطها اهلل بأعناقنا مجيعاً ،قد احنسر عن بال أكثر
هاد وجبال وآماد .مث ازداد الشعور بذلك
املسلمني ،ال سيما أولئك الذين تفصلهم عن القدس ومأساهتا ِو ٌ

تقلصاً ،حىت كاد ينحصر يف أفكار وأفئدة أصحاب النكبة أنفسهم ،أولئك الذين ُه ِّجروا من ديارهم وحرموا من
ممتلكاهتم ،دون أن يقف معهم على أرض املقاومة واملعاهدة على وحدة املصهر إال جهران هلم عاهدوا اهلل على
الوفاء ونصرة الشقيق؛ حىت وإن غدت األرواح هي القيمة اليت ال ب ّد من بذهلا للوفاء واستحصال احلق ،ولقد
الويف هو سورية.
كان يف قضاء اهلل أن يكون هذا اجلار ّ
أعز أصحاب الديار املغصوبة ،استقامة على النهج ومتسكاً بامليثاق،
مث إذا نظرنا فوجدنا إخوة لنا كانوا من ّ
وسهراً على صراط اهلل ،قد أدركهم اليوم ما صرفهم عن النهج وأنساهم خطورة امليثاق ،فها هم أوالء وقد آثروا
الدعة وركنوا إىل حياة الرتف ،يذكروننا بقول الشاعر العريب:
دع المكارم ال ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
أخهراً الب ّد أن أقول لكم إنين فرغت منذ أيام من قراءة ٍ
كتاب عنوانه " قطر وإسرائيل .ملف العالقات السرية

" ملؤلفه سامي ريفائيل أول ناسج للدبلوماسية اإلسرائيلية اخلليجية .إنه يعرب فيه عن تفاؤله ،بل عن آماله اليت
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تتزايد حرارة وموثوقية ،أثناء مضيه يف فصول الكتاب ،يف سراية التطبيع بني إسرائيل واملنطقة بأسرها ومن مث يف
هيمنة الشبكة االقتصادية على خمتلف أنشطة املنطقة يف زمن قريب .ترى أيهما الذي سيتغلب :تفاؤلنا بأنشطة
"منظمة التعاون اإلسالمي" اليت آلت إىل ذكرى عزيزة قد خلت وانطوت ،ومل يبق منها إال عنوان .درب
ذكريات مضت ومل يبق منها إال عناد ينحط ،أم إن الذي سيتغلب ويتحقق آمال سامي ريفائيل ،بفضل قادة
اخلليج وأثريائهم.
اجلواب نقرؤه يف قو اهلل تعاىل " واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون "
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