﷽
بومبيو يؤكّد حقيقة ّ
أن الغرب ﻻ يفهم إﻻ لغة القوة
الخبر:
غرد وزير الخارجية اﻷمريكي السابق جورج بومبيو فقال" :قيل لﻧا ﻻ يمكﻧك ﻧقل السفارة في
ّ
)إسرائيل( إلى القدس ،ستكون هﻧاك حرب ،لقد فﻌﻠﻧا ذلك ،ولم تكن هﻧاك حرب".
التﻌﻠيق:
ُكرر بومبيو في تصريحه هذا ما سبقته إليه غولدا مئير رئيسة وزراء كيان يهود في ستينات
ي ّ
وسبعينات القرن الماضي في موقفها من إحراق اليهود المسجد اﻷقصى عندما قالت" :لم أﻧ ْم طوال
الﻠيل ،كﻧت خائفة من أن يدخل الﻌرب )إسرائيل( أفواجا ً من كل مكان ،ولكن عﻧدما أشرقت شمس
اليوم التالي ،عﻠمت أن باستطاعتﻧا أن ﻧفﻌل أي شيء ﻧريده".
فكﻼ الموقفين يدﻻن عﻠى حقيقة ّ
أن الغرب وصنيعتهم دولة يهود يُدركون خطر البﻼد اﻹسﻼمية
عﻠيهم ،ويخشون عﻠى أنفسهم من المسﻠمين ،ويخشون أكثر عﻠى وجود كيان يهود نفسه من الزوال،
ويخافون من لحظة يصحو فيها المسﻠمون فيجرفونهم ،ويمحون دولة يهود من الوجود.
تكررة فيه ،وكنقل
لكنّهم عندما يقومون بأعمال استفزازية كحرق المسجد اﻷقصى واﻻنتهاكات ال ُم ّ
السفارة اﻷمريكية من تل أبيب إلى القدس ،وكتهويد ومصادرة أراضي فﻠسطين ،وغير ذلك من
اﻷعمال اليومية اﻻستفزازية الكثيرة التي يقومون بها ضد أهل فﻠسطين ،عندما يقومون بمثل هذه
أن تنتفض بﻼد المسﻠمين ،ومن دون ْ
الجرائم من دون ْ
ُحرك قادة هذه البﻼد ساكنا ً ،يفرح أعداء
أن ي ّ
اﻹسﻼم ،ويتمادون في غيّهم ،ويظنّون ّ
أن اﻷ ّمة اﻹسﻼمية خائفة منهم ،وراضية بما يفعﻠونه في فﻠسطين
من انتهاكات يشيب لها الولدان ،فيظنّون ّ
أن سكوت الحكام عﻠى جرائمهم يعني سكوت الشعوب عﻠيها،
أن عدم قيام المسﻠمين بشن الحرب عﻠيهم يعني أنّهم قد انتصروا عﻠى اﻷ ّمة اﻹسﻼميةّ ،
ويظنّون ّ
وأن
وأقرت بتفوقهم عﻠيها ،فالغرب اﻻستعماري ﻻ يفهم إﻻ لغة القوة ،وانتفاء
هذه اﻷ ّمة قد استسﻠمت لهم،
ّ
هذه الﻠغة يعني استمرار تماديه وغطرسته واستخفافه ب ُمقدرات اﻷمة و ُمقدّساتها.
لكن هؤﻻء اﻷعداء نسوا حقيقة ّ
ّ
أن حكام المسﻠمين ﻻ يُمثّﻠون شعوبهم ،وأنّهم ُمجرد أجراء وعمﻼء
لهمّ ،
وتتحرق شوقا ً لقتال أمريكا
وأن اﻷ ّمة اﻹسﻼمية بكل شعوبها تتوق إلى تحرير كل فﻠسطين،
ّ
والغرب وكيان يهود ،وتخﻠيص العالم كﻠه من شرورهم وبغيهم بنشر اﻹسﻼم وحمل دعوته لﻸنام.
فاﻷ ّمة اﻹسﻼمية اليوم في حالة غﻠيان ،وقد اقتربت ساعة الحقيقة ،وهدم ما بناه الظﻠم اﻻستعماري
العالمي ،وبناء دولة اﻹسﻼم ،دولة الخﻼفة عﻠى منهاج النبوة ،عﻠى أنقاض هذه الكيانات الزائفة التي
صنعها الكافر ال ُمستعمر.
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