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  !؟العظيم الخبر هو هذا هل ؛تركيا في الطبيعي الغاز اكتشاف

  )مترجم(

  :الخبر

 ٣٢٠الـ بأن إشادة في ،"العظيمة باألخبار" وعده أردوغان طيب رجب التركي الرئيس أعلن
ً  وصرح اآلن، حتى تركيا في الطبيعي للغاز اكتشاف أكبر هي مكعب متر مليار  :يلي ماب أيضا

ً  جداً  مهمة الطاقة فإن البلد، تنمية في الرئيسي لالعام كونها جانب إلى"  السيادة إرساء في أيضا
 األبيض البحر شرق في تقام التي اللعبة وراء يكمن ما هو الطاقة مصادر توزيع أن كما الوطنية،
 النفط من واحدة قطرة يعتبر الذي ،هيمنته يواصل اإلنساني غير العالمي النظام هذا إن. المتوسط

  )وكاالت( ."الغنى أبواب لنا فتحا اللهم": وأضاف ."شالالت في اإلنسان دماء سفك من ةأهمي أكثر

  
  :التعليق

 هذا علىو مسلم، لبلد الراحة على يبعث حدث المصدر هذا مثل اكتشاف أن فيه شك ال مما
 األمة منحي أن وتعالى سبحانه هللا نسأل التعليق هذا نهاية في بالفعل قصدته الذي بالدعاء سأبدأ النحو

 واألكاديمية واالقتصادية والسياسية األيديولوجية المجاالت في واإلتقان التفوق اإلسالمية
 تستحق المسلمة األمة نإ بالتأكيدو ممكن وقت أقرب في المجاالت، يعوجم والعلمية والتكنولوجية

 "عظيمةال خبارألل" أردوغان عالنإ أجل ومن أطول لفترة فرحتنا تستمر أن أجل من ذلك، ومع. هذا
 تقي الشيخ بكلمات األولى القضية أشرح أن أود االعتبار، عين في اتوضع أن يجب قضيتان هناك
  :"اإلسالم في االقتصادي النظام" كتابه مقدمة فيرحمه هللا  النبهاني الدين

 على تحافظ األمة دامت ما بسرعة استعادتها الممكن فمن لألمة، المادية الثروة ُدمرت إذا"
 هذه فإن المادية، بثروتها فقط األمة واحتفظت الفكرية الثروة انهارت إذا ذلك، ومع. الفكرية روتهاث

  ."الفقر راثنب في األمة وستقع فشيئا شيئا تتقلص سوف الثروة

 الماضي ذمن العالم في عظيمة وثروة احتياطي أكبر امتالكهم من الرغم على :مختصر بشكل
 .العالم في بالدال أفقر بين األولى المرتبة تحتل اإلسالمية بالدال البيةغ في الناس فإن اليوم، وحتى
. العالم في الجوع معدالت أعلى لديها العالم، في معدنية موارد أغنى تمتلك التي فريقيا،أ فمثال

 صادراتها حجمب خارجية ديون لديها ،له رمصدّ  أكبر وكونها بالنفط، هائبثرا المعروفة السعودية،و
 .فقر في يعيشون شخص، مليون ٣٤ يعادل ما أي سكانها، من ٪٢٠ من أكثر نإ حين في ة،النفطي

  )كوم دوت الجزيرة(

 حكام أن نرى، الطبيعي الغاز من المكتشفة الكمية على نظرة إلقاء عند، ذلك إلى باإلضافة
 متوسط يبلغ حيث. "والوطنية القومية" على ويؤكدون كالمعتاد ويضخمونه الواقع يشوهون ياكتر

  )صباح ديلي( .مكعب متر مليار ٥٠ الطبيعي الغاز من السنوي تركيا استهالك

 سوف -  بالكامل استخراجه تم إذا - مكعب ترم ليارم ٣٢٠ الطبيعي الغاز هذه أن يعني وهذا
  .رسيستم الواردات على االعتماد أن يعني مما تقريباً، سنوات ٧لـ تركيا احتياجات وفري
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 قوة مدى ما ثم. "الوطنية" السيادة عن بخطابه يتمسك أردوغان فإن الثانية، للقضية بالنسبة أما
 أن استطاع الذي ما قومية، وكدولة فقط؟ الطبيعي الغاز من كعبم ترم ليارم ٣٢٠ مع األمة هذه

 متصت يدها ومن ،واحد مبدأ وفق تتصرف التي الكافرة، االستعمارية الدول عشرات ضد يحققه
 بالد نإ حين في! الكمية؟ بهذه ضدهم سيقف متى إلىو رأيه؟ هو ما وثرواتها؟ اإلسالمية األمة دماء

 التي لطبيعيةا والموارد ،واحدة أمة كلها هي اإلسالمية واألمة كبيرة واحدة وحدة هي المسلمين
 نإ حيث فيها، التصرف الخاصة اتالشرك أو للحكام وال للدولة يحق وال. ألمةل ملك هي هللا خلقها

 يتم وبالتالي )المال بيت( اإلسالمية الدولة خزينة إلى مباشرة يذهب الطبيعية الموارد من دخل أي
 بذلك؟ القيام على قادرة القومية الدولة فهل .رعيةال احتياجات أنواع جميع لخدمة مباشرة استخدامه

  .ونواهيه وحده هللا بأوامر ةالمقيد النبوة جامنه على الراشدة ةالخالف دولة يقوم بذلك إال أن يمكن ال

 ؛ايمكنه ال. بذلك رغبت لو حتى شعوبها،صالح ل احتياطياتها استخدام تستطيع ال القومية فالدول
 على معتمدة فهي ولذلك ،الصحيحة بالطريقة اشؤونه وتنظيم إدارة على قادرة عقيدة إلى فتقرت األنه

 الرأسمالية نظمةاألب يحكمون الطليعة في وتركيا لمين وحكامالمس حكامإن . األجنبية القوى رحمة
 االستغالليةب طبيعتها تتسم التي الرأسمالية، إن. الكافر الغرب عقول من نشأت التي االستعمارية،

 خالل من قلة أيدي في الثروة تجمع فالرأسمالية: دراكهإ يمكن ال بشكل بالوضوح العمل ومبدأ
 خالل من الخاصة للشركات العامة والممتلكات الدولة وتغذية ،الجائرة والضرائب ،رباوال الرشوة،

 الغاز أن هي لذلك المنطقية والنتيجة. عاجزة البشرية غالبية تترك نهاإ حين في المزيفة، المناقصات
 رؤوس وأصحاب الحكام جيوب تمأل حيث بحر، في نقطة مجرد ،مكعب ترم ليارم ٣٢٠ الطبيعي
 الهمناز لتدفئة األمة تستخدمه الذي الطبيعي الغاز أسعار نإ حين في ،معهم المتحالفة األموال

  !عظيم؟ خبر كبقول هتعني كنت ما حقا هذا هل: هنا السؤال !عليه حصلت لن الطهي، جهزةألو

 هذه امتالك ليست المسألة فإن ،هللا رحمه النبهاني الدين تقي الشيخ ذكر كما باختصار،
 كانوا ولو عادلين، الحكام كان إذا أنه هي والحقيقة .إلدارتها الصحيح لمبدأا امتالك بل، االحتياطيات

 االقتصادي النظام طبقوا وإذا والحياة، الدولة مجاالت من مجال كل في اإلسالم قوانين ينفذون
 السرقة أزيلت وإذا. ستختفي االستعمارية الرأسمالية فإن اإلسالمي، العقوبات وقانون يإلسالما

 كانت لو حتى ستتطور اإلسالمية األمة فإن ،رباوال القسرية والضرائب والرشوة واالحتيال
  .ضئيلة في بالدها االحتياطيات

 من يعانون أنفسهم هم كانوا لو تىح وشعوبها األمة لتغذية جاهدين يسعون الدولة هذه حكام لكان
 ليالً  ،يتنافسون فإنهم ذلك، على وعالوة. الشخصية المالية للمكاسب األولوية يعطون ال ألنهم الجوع،
 من أفضل لهم بالنسبة األمور هذه المسلمين، دماء حفظو ،النساء لحماية درعا يكونوا لكي ونهاراً،

  ."فعال العظيمة خباراأل" تكون فهكذا ...اقتصادية مكاسب ةأي
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