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 أبدا شعبه على ٌكذب الأ الحاكم على

 :الخبر

 [جندرلً غاأ علً ]منامن السرٌع قالطرٌ افتتاح حفل فً ردوغانأ الطٌب رجب التركً الجمهورٌة رئٌس قال

 حربها لىإ وصوال االقتصاد من ا  بدء مجال من أكثر فً استقاللها عن الدفاع جلأ من تناضل تركٌا نإ قال، أزمٌر فً

د هناك، وجة فً الورغب عن ولٌس مغامرة لٌس لٌبٌا فً وأ سورٌا فً سواء تركٌا وجود أن أكد ماك، رهاباإل ضد

ن قبل، ]الحمد هلل قوة تركٌا م عنه تحدثنا طرافاأل باقً مع بالتعاون تركٌا تخوضه الذي الكفاحهذا النضال و

 الصحٌحة هدافهأ لىإ دنابل نقود نأ مكانناإب لٌوما نحن كالسابق لسنا، مستقل بشكل به ترٌد بما القٌام تخولها تهاامكانٌإو

، لها مستوى بأعلى المٌدان فً العسكرٌة قوتنا استخدام مكانناإب، فردٌة خطوات فً بذلك نقوم نأ مراأل تطلب لو حتى

 نقاط بعض هذا ٌومنا فًو ذلك نتٌجة على حصلنا، ولطاولةا على أو المٌدان فً سواء مكانٌاتناإ بجمٌع نعمل نحن

  (22/2/2222صوت أمرٌكا، ) [الماضً فً دنابل ضعف هو سببها انواجهه زلنا ال التً الضعف

 التعلٌق:

 أو عمل بأي ٌقوم عندما هً الثانٌةو ،ن ال ٌكذب على شعبهأولى هً األ :الحاكم فً اتتوفر أن ٌجب خصلتٌن أهم

َك ﴿ فً كتابه العزٌز: اف، ٌقول تعالىشفواضح وصرٌح و بشكل أهدافها ٌشرح أن ٌجب خطة أي ٌضع ٌْ َوأَنَزْلَنا إِلَ

ِهمْ  ٌْ لَ إَِل اِس َما ُنزِّ َن لِلنَّ ٌِّ ْكَر لُِتَب  أجل من نآلقرا نزالهإ سبب أن الكرٌم لنبٌه ٌقول تعالى هللا أن نجد هنا [44: النحل] ﴾الذِّ

  النبً أن نجد علٌه بناءوجه، ومانة على أكمل هذه األ  الكرٌم النبً أدى قدللناس وٌبٌنه لهم، و  النبً ٌبلغه نأ

م، مبه شًء أي ٌترك نأ دون وصرٌح واضح بشكل هدفهاألهل مكة شرح لهم غاٌة الدعوة و الدعوة بتبلٌغ أبد حٌن

ِبٌنٌ ﴿ٌقول تعالى فً كتابه العزٌز  سبب دعوته   النبً من عرفوا مكة أهل ٌعنً [111 :الشعراء] ﴾إِْن أََنا إاِلَّ َنِذٌٌر مُّ

 هدافاألاح بشكل واضح وصرٌح عن فصاإل ٌتم ال عندماو .أفعالهم ردود كانت ذلك على بناءوأهدافها و وغاٌتها

تكون غٌر س الناتجة فعالاأل ردودو ،و تطورأي تقدم ألى إا لن تؤدي نهإف القائد بها ٌقوم التً العملٌات من الغاٌاتو

 لكنه رهابإلا نحارببأننا نناضل من أجل اقتصاد جٌد و ٌقول، تماما ردوغانأ به ٌقوم ما هذاحقٌقٌة وغٌر مثمرة، و

 هذا من تحقٌقه استطعنا مارهاب وهدافه فً الحرب ضد اإلأعن  وأ لٌهاإ ٌسعى التً االقتصادٌة النهضة عن ٌفصح ال

 كنل الصحٌحة هدافهاأ لىإ البالد ٌقود نهإ ٌقول، ملموسة غٌر نتائجهداف غٌر واضحة ووأ ،مور مبهمةأ كلها النضال

لطاولة لكن ماذا حققت من ا علىدمت قوتها العسكرٌة فً السٌاسة واستخ تركٌا نإ ٌقول !ٌقول ال ؟هدافاأل هذه هً ما

 سببهانقاط الضعف وً من بعض المشاكل ونعان زلنا ما ناإن ٌقول !ٌقول ال ؟العسكرٌة القوة هذه خدمت منأهداف و

 !ٌقول ال ؟الماضً فً الضعف هذا هو ماضً وامفً المضً سببها ضعفنا فً ال بقوة الوقوف عدم هو

طاته بشكل واضح وخطواته ومخط حركاته هدافأ عن فصاحهإ عدم بسببسباب مجتمعة، وولجمٌع هذه األ

لى إقة جاهلة ال تستند بطرٌ ٌؤٌده ،وعً بدونكالمه وٌؤٌد حركاته بشكل أعمى وب ٌثق الشعب هذا نإف، لشعبه صرٌحو

فصح أنه أو ل عموما ةاالسالمٌ بالدال فًى دعم المسلمٌن فً تركٌا خصوصا وعل لٌحصل ٌكن لم، البصٌرةالمعرفة و

 ثورة بسرقة مرٌكاأ وامرأل تنفٌذ عن عبارة هً التًة والدبلوماسٌة فً سورٌا مثال والسٌاسٌهدافه العسكرٌة وأعن 

 هذه وضع أنه لو بالتأكٌد ،سداأل بشار رمجمال لىإ خرىأ مرة الشام تسلٌمهلها المسلمٌن وألمباركة وخداع ا الشام هلأ

 عسكرٌة قوات رسالهإ سبب نأ عن فصحأ نهأ لوولن ٌقبلوا بها لكنه ٌخدعهم، و لمف مباشر بشكل شعبه مامأ هدافاأل

 تلبٌة ذلكمرٌكا فً لٌبٌا وأتر الذي وضعته حف دعمٌام القذافً وأالمتبقً من  لٌزيجناإل الوجود ضعافإ هو لٌبٌا لىإ

سالمً وعقائدي إمور من منطلق لى األإظر ٌن نأ مسلم كل على لذلك، بذلك ٌقبل لن شعبه نإف طبعا ،مرٌكاأ لمطالب

، السلٌم القرار عطاءإ من ٌتمكن حتى، العدلمقٌاس الحق وب موراأل ٌقٌسو الحاكم وأو القائد أقب الزعٌم ٌراصحٌح و

 !هللا معاذ ،الدارٌن نخسرركه ذنبه وونشا نفسه الغلطفً سوف نقع مع الحاكم  ذلك من العكس على

قُوا » : ٌقول ،خداعنا من الحكام ٌتمكن ال حتى حٌاتنا فً لنا مرشدا  النبً قول من نتخذ نأ علٌنا لذلكو اتَّ

 ِ ْنُظُر بُِنوِر ّللاَّ ٌَ ُه   .«فَِراَسَة اْلُمْؤِمِن َفإِنَّ

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر

 فرقان رمضان أبو


