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علم الثورة
( )1كيف بدأت الفكرة ؟!!
مع اليوم األول النقالب  15تموز ( يوليو ) في تركيا بدأ الشعب التركي يتوافد على الشوارع معلنا رفضه التام
لالنقالب على خيار الشعب واإلطاحة بحكومته المنتخبة ،وقد كان هناك الكثير والكثير من الدروس المستفادة إال أن أكثر ما
يلفت اال نتبا بشدة  ..المميع هتافمم واحد ورأيمم واحد والمميع ال يرفع إال العلم التركي والي هو بالمناسبة آخر علم أيضا
للخالفة العثمانية المظلومة .
مع انتشار العلم التركي األحمر في أيد المميع وفي كل المياداين وعلى كل المنصات كان ملفتا أننا في الثورة المصرية لم نكن
نرفع العلم المصر إال في األيام األولى للثورة في ميدان التحرير وقبل تنحي مبارك ،لكننا بعدها بدأنا نكتشف خيانات العسكر
وإجراممم شيئا فشيئا وأن كل ما قاموا به وفي ظاهر أنه سكوت عن الثورة إنما هو كانت خطة مدروسة الحتواء هي الثورة في
موجتما األولى حتى يأتي وقت االنقضاض عليما ،ثم بدأ الشعب المصر الثائر يتخلى عن علم العسكر في مصر شيئا فشيئا
بدون أن يمد رايته ثم بدأ يكتشف التاريخ المزور لألمة وللشعب المصر والدور المركز الخطير لعسكر مصر في التصد
لكل محاولة داخلية لإلصالح أو الثورة على مدار تاريخه  ..فالميش المصر الحديث ومني االحتالل البريطاني لمصر ثم
المنطقة لم يكن موجودا أبدا ليحمي الشعب من األخطار الخارجية ،بل هو موجود ليوجه سالحه للشعب ويحافظ على مصالح
االحتالل إن قرر الشعب الثورة ليحصل على بعض حقوقه !!
حين كنت أجوب شوارع اسطنبول مع الشعب التركي الصامد في الميادين كانت أحداث التاريخ الحديث للمنطقة العربية تدور
في رأسي  ..فكما ثارالشعب التونسي في أواخر  2010م ،ثم ثار الشعب المصر في  2011م ثم الليبي والسور واليمني،
كيلك ثار المصريون في  1919م ضد أسرة محمد علي واالحتالل اإلنمليز  ،وثار أهل العراق في  1920م ،وثار أهل الشام
في  1921م  ..وكأن األمة تعيد اليوم انتاج ثورتما بعد مائة عام تقريبا لتستكمل ما لم يحققه األجداد من حرية وكرامة وعدالة
ونمضة .
مع هي الحقيقة الساطعة والتمربة الناجحة بدأت التفكير في حتمية أن يكون لثورتنا ما كان لألتراك من توحد للشعب على العلم
والمتاف والنشيد ووجدت ضالتي ببساطة في علم وهتاف ونشيد ثورة الشعب المصر في 1919م  ..أ أن يتوحد المصريون
على العلم األخضر األهلي ذ المالل والثالثة نموم الي رفعه الشعب المصر في الثورة ( وهو مستوحى من أعالم الخالفة
العثمانية وقريب الشبه به جدا ) ثم التوحد على هتاف الثورة الي كان " التكبير " كما كان هو أيضا هتاف الشعب التركي في
مقاومة االنقالب حيث كانت المماهير تمتف " يا هللا ،بسم هللا ،هللا أكبر "  ..ووجدت أن نشيد مصر عقب النماح المزئي لثورة
 1919كان من كلمات األديب الشاعر " مصطفى صادق الرافعي " بعنوان " اسلمي يا مصر " وكان فيه من معاني العزة
والمماد والتضحية ،بخالف نشيد المممورية العسكرية اليوم !!
قررت ساعتما أننا يمب أن ندعوا المميع للتوحد على علم وهتاف ونشيد ثورة 1919م فقد كانت الثورة والعلم والمتاف والنشيد
عالمة على رفض االحتالل اإلنمليز والملكية معا ،ورفض عمالة النظام والعسكر المصر الخائن لبريطانيا وقتالمم ضد
المسلمين والخالفة العثمانية في الحرب العالمية األولى .
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( )2لمحة تاريخية
موقف الجيشالمصري من الخالفة العثمانية
في الحرب العالمية األولى
شاركالميشالمصريمعقواتبريطانياوالحلفاءإلسقاطالخالفةاإلسالميةالعثمانيةخالاللحربالعالميةاألولى،وكانتمشاركتمفيثال
ثقارات :
 قارةأفريقيا :
 )1صدهمومالملكالسنوسيالليبيعلىالميشالبريطانيمنالغرب
 )2صدحملةسلطنةدارفورضداالحتالاللبريطانيمنالمنوبالسوداني
 قارةآسيا :
 )1شاركالميشالمصريفيصدهمومالعثمانيينمنالشرقفيفلسطينوسيناء
 )2حاربتالقواتالمصريةفيالشاموالعراقوالمزيرةالعربية
 قارةأوروبا :
 )1شاركتمصرفيأوروبابمائةألفمقاتلمنسالحالعمال (الممندسين) والممانة (حرسالحدود)
 )2قاتلتالقواتالمصريةفيأربعدوالوروبيةهيبلميكاوفرنساوإيطالياواليونان
ولقدكانتمصرفييلكالوقتوحسب العرف والقانونالدوليواليةعثمانية،ولكنكانلمصروضعخاصنظيرعاملينمحوريين :
:أنحكمميهالوالية،وبفضلممودمحمدعلي،كانمحصورافيعائلةواحدةهيعائلةالخديويالتيانتزعت
أوال
العثمانيينامتيازالحكمالوراثيعام1841م.

من

ثانيا
:أنمصرخضعتالحتاللعسكريبريطانيعام1882موبمياأصبحتالسلطةالفعليةعكسالسلطةالشرعيةفييدالقنصاللعامالبريطانيالييتحولال
حقاإلىالمندوبالساميالبريطاني !!
"
عباسحلميالثاني
"
وبناءاعلىمياقامالبريطانيونأثناءفترةاحتاللمملمصربعزاللخديو
المواليللخالفةالعثمانيةوعينوابدالمنمالسلطان " حسينكامل " المواليلالحتالالإلنمليز  ،وظاللشعبالمصريلفترةطويلةمني عام
" وذلكعلىأساسأن عودته هي
1914مإلى 1931ميمتففيمظاهراتمضداالستعماربـ " اللمحي  ..عباسما
رمزلعودةمصرللخالفةالعثمانيةونمايةاالحتاللوالحكماإلنمليز .
لقدكانتخيانةالميشالمصريللخالفةسبباًرئيسياًفيإنتصاربريطانياوالحلفاءعلىالدولةالعثمانيةوبالتاليتقسيمأقاليممافياتفاقيةسايكسبيكوالم
شؤمة ..وقد كانت هي الخيانة كيلك بمانب األزمات االقتصادية الطاحنة أحد أهم أسباب ثورة الشعب المصر على الملكية
واالحتالل معافي 1919م .
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معسكرللقوات البريطانية في" مصرالمديدة" أثناءالحرب العالمية األولى

القوات البريطانية في منطقة المرم أثناءالحرب العالمية األولى
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( )3أصول أعالم الدول العربية ومصر !!
أصألعالمالدواللعربيةعلميناثنين
 )1العلم
األولعلمالخالفةالعثمانيةوهومتراوحبيناللوناألخضرأواألحمريتوسطممالل،وكانلمصورمختلفةكانآخرهااألحمرويتوسطمماللونمم
ةباللوناألبيض،وهواليياستمرعلمالتركياحتىاليوموحتىأتاتوركحيتألغىالخالفةلميستطعأنيغيرالعلم

)2العلم الثاني علم ما سمي بـ " الثورة العربية الكبرى " بقيادة " الشريف حسين " المتحالف في ذلك الوقت مع اإلنمليز في
الحرب العالمية األولى ضد الخالفة العثمانية ،وهو علم ذو ثالث شرائط ومثلث أحمر لكل شريط لون (( األخضر واألبيض
واألسود )) وقيل أن مصممه الحقيقي هو " مايكل سايكس " صاحب اتفاقية التقسيم المشئومة!!
فكل علم فيه هالل يتوسطه نموم فمو مستمد من علم الخالفة العثمانية مثل علم مصر في ثورة 1919م وما بعد وكيلك تونس
وليبيا والمزائر ثم تركيا بالطبع التي لم يستطع حتى أتاتورك أن يتماوز هيا العلم مع إلغائه الخالفه .
وأما األعال م العربية ذات الشرائط الملونة باأللوان األربعة فمي مستمدة من علم حلفاء البريطانيين في الحرب العالمية األولى
وهيا ما يفسر لك أن العسكر وعبدالناصر حين قاموا بانقالب يوليو 1952م كانوا حريصين على أن يستبدلوا العلم القريب من
علم الخالفة والمستفتى عليه شعبيا إلى علم يشبه العلم الي اختار ممثل االحتالل البريطاني للعالم العربي ليثبت رفضه للخالفة
ووالء لالحتالل وعمالئه !!
فيثورة  1919كانتصدمةسقوطالخالفةتزلزلنفوسالمصريينفكان إصرارهمعلىعودةالخديويعباسحلميالثاني الي
فرفعواعلماقريبالعلمالخالفةضداالحتالالإلنمليزيووحدةمصرالكبرى
العثمانيين
اإلنمليزلمواالته
هياعلمنااألهلياألخضروالبدوأنيعودوتتوحدالثورةعليممععمومالشعبالمصر .
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عزله
..

( )4المنطلقات الفكرية للحملة
 أوال  :من أهم أدوات العسكر في السيطرة على العقول والوالءات واستعباد الشعوب بمانب األدوات
اإلعالمية المختلفة أدوات (( العلم والمتاف والنشيد )) ليلك تحرص األنظمة على جمع الناس بأدواتماحول راياتما ليسمل
التحكم فيمم ..وبميا ندرك لماذا كانت عسكرة الدولة وأدواتما منمما لطغاة العسكر مني عمد عبدالناصر وحتى اليوم .
 ثانيا  :لكل ثورة علم وشعار وراية تتمايز بما عن األنظمة التي تثور عليما وتممع الشعب حولما ،حيث أن
الحفاظ على األنظمة أو مؤسساتما أو راياتما من دالئل ضعف القيادة والعزيمة الثورية،وهيا بالتمربة أول أبواب التمكين
للثورات المضادة وعودة الدولة العميقة ،لياوجب أن نتخلص من أدوات سيطرة العسكر على الشعب واحدة تلو األخرى أو
على األقل إضعاف تأثيرها في النفوس
 ثالثا :وإذا كنا ال نستطيع أن نواجه نظام العسكر ومؤسساته مواجمة شاملة لنتتصر بالضربة القاضية؛ فيمب
علينا إذا تقسيم المواجمة إلى معارك متعددة فرعية وفق رؤية وخطة سواء الفكرية أو التوعوية أو الميدانية حتى نتممز
للمواجمة الشاملة أو ننتصر في النماية بالنقاط .
 رابعا  :الحملة ليست توحيد الثورة على (( العلم والنشيد والتكبير ))  ..بل هي الخطوة األولى فقط ،مرورا
بتصعيد المواجمة االقتصادية تدريميا ثم العصيان المدني المزئي ثم الكلي ،ثم العصيان العسكر التدريمي  ..ووصوال إلى
المواجمة الشاملة على كل المستويات.
 خامسا  :ثورة  1919في مصر لم تكتمل واحتوتما الثورة المضادة  ..وثورة 25يناير لم تكتمل  ..ودورنا
اليوم أن ندمج بين الثورتين ونحقق أهدافمما معا
 سادسا  :إن أحد أهم وأول المعارك المممة التي يمب أن تخوضما الثورة المصرية مع النظام المصر هو
التمايز عن عسكرة الدولة بعلممم وهتافمم ونشيدهم إلى علم وهتاف ونشيد ثورة 1919مالتي كانت عالمة على رفض
االحتالل اإلنمليز ورفض حكم أسرة " محمد علي " معا ،وقد كان من نتائج هي خيانة العسكر لإلسالم والمسلمين في
الحرب العالمية األولى والتقسيم المشمور بمعاهدة (سايكس  -بيكو) ثم بدء ضياع فلسطين لصالح اإلنمليز ثم اليمود تحقيقا
لوعد بلفور المشؤوم .
 سابعا  :هي دعوة للعودة لعلم ونشيد ثورة  1919ضد االحتالل اإلنمليز والملكية العسكرية واللتين لم
نتخلص منمما حتى اليوم  ..فالزلنا تحت االحتالل المباشر وبالوكالة والزلنا تحت حكم الملكية العسكرية لكن بدال من أن
تحكمنا ملكية طائفة أبناء " محمد علي " العسكرية صارت تحكمنا ملكية الطائفةالعسكرية !!
 ثامنا  :إن الوضع االقتصاد المترد يبشر بانفمار قريب ولو لم يكن للثورة أدواتما التي يمتمع الشعب
عليما سيحدث أحد سيناريوهين :
 )1فوضى كاملة ودماء وأشالء أسوأ من سيناريو سوريا والعراق
 )2أن يستفيد العسكر من الفوضى كما استفاد من ثورة 25يناير التي كانت بال قيادة أو علم أو راية
( )5أسبابتوقيت الحملة !!
عشرة أسباب تدفعنا للقيام بحملة توحيد الثورة على (( العلم  -النشيد  -التكبير )) اآلن :
 )1ليس هناك ثورة في الدنيا إال وكان لما مرجعيتما الفكرية وشعاراتما ورايتما وأدواتما .
 )2موافقة ذكرى انقالب عسكر مصر في يوليو عام  1952م وبدء عسكرة الدولة .
 )3فشل إنقالب يوليو األخير في تركيا وهو نموذج مقاومة ملمم خاصة للثورة المصرية .
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 )4ذكرى ميابح العسكر في  14أغسطس في رابعة والنمضة وما بعدها من ميابح وتدمير لمصر .
 ) 5بدء الثورة في إضعاف ثم تفكيك أدوات العسكر في السيطرة واالستعباد ،ومن هي األدوات العلم والنشيد والمتاف الي يمب
أن يكون " هللا أكبر " كما كان هتاف الشعب في ثورة  1919وكما كان هتاف الشعب المصر في  1973قبل خيانة العسكر
وتضييع التضحيات والدماء .
 ) 6الثورة الليبية و السورية أكثر ثورات الربيع العربي تقدما ومفاصلة مع أنظمتما ،وأحد أهم أسباب قوتما المفاصلة مع
أنظمتما الممرمة في العلم والنشيد والمتاف على الرغم من عظم التضحيات التي قدموها.
 )7استبدال عالمات عسكرة الدولة بعلممم ونشيدهم إلى علم ونشيد ثورة  1919حيث كانا عالمة على رفض االحتالل والملكية
معا ،كما نرفض نحن اليوم االحتالل والعسكرة معا ،وأن يدرك العسكر أن هناك مفاصلة تامة بيننا وبينمم .
 )8أن نندمج تاريخيا مع أجدادنا ونوحد بين ثورة 1919م وثورة "  25يناير " ونحقق مطالبمما معا فنحن امتداد لمم وهم
تاريخنا ،وتضحياتمم وتضحياتنا واحدة على طريق اإلسالم والحرية والعدل والكرامة .
 )9أن تكون للثورة تدريميا أدواتما وراياتما وهويتما سواء العقدية أو الفكرية أو الشعارات المسموعة والمرئية  ..فالمالل يرمز
لإلسالم والنموم الثالث ترمز لوحدة (( مصر  -السودان  -ليبيا )) وهي كيلك قيم الثورة في يناير (( الحرية  -العدل  -الكرامة
))
 )10هي خطوة أولى وسملة لتوحد الشباب الثور وقياداته مبدئياعلى (( العلم  -النشيد  -التكبير )) كانطالقة لحمالت توعية
أخرى خاصة اقتصادية نصل بما تدريميا إلى إعادة الثورة ساخنة إلى الشارع المصر من جديد .

( " )6العلم "  ..لماذا ؟!!
هيا هو العلمالي رفعه الشعب المصر المسلم في ثورة  1919ضد االحتالل اإلنمليز وملكية أحفاد " محمد علي" رافضا
تحالفمما ضد الخالفة العثمانية ثم صار علم مصر عام  1923واستمر حتى 1956م حين بدله العسكر بالعلم ذ الثالث ألوان
الحالي وهو يعرف بالعلم األهلي األخضر ذو المالل األبيض والنمومالثالثة .


ما هيداللة المالل والثالث نموم في العلم " األهلي " المصر األخضر ؟!!
ليس هناك خالف أن المالل يرمز إلى اإلسالم والخالفة ووحدة األمة ضد االحتالل البريطاني أما النموم الثالثة في علم مصر "
األهلي " فمي ترمز لوحدة (( مصر والنوبة والسودان ))  .وقيل أنما ترمز لوحدة مصر والسودان وليبيا وقد اقترح بعض
األفاضل أن نمعل النموم ترمز لـ (( الحرية  -العدل  -الكرامة )) وهي الشعارات المشمورة لثورة  25يناير المميدة. .
وسواء كان المقصود بالنمومالتوجيه األول أو الثاني فميترمز عندنا في ثورتنا إلى كال المعنيين ،أ الدعوة والعمل على وحدة
(( مصر–السودان  -ليبيا )) في ظل اإلسالم وقيم (( الحرية  -العدل  -الكرامة )) كخطوة أولى نحو الوحدة العربية واإلسالمية
الكاملة  ..فاللمم توحيدا وتكبيرا وثورة ووحدة .
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( " )7التكبير "  ..لماذا ؟!!
" ثورة التكبير "
كان هتاف الشعب المصر في ثورة 1919م "هللا أكبر وتحيا مصر" وكان هتاف الشعب المصر فيأكتوبر" 1973هللا أكبر"
وبه حقق البطوالت الشعبية قبل أن تتدخل خيانات العسكر بمريمة الثغرة أوال ،ثم باتفاقية العار المسماة " كامب ديفيد " ثانيا !!
واليوم أيضا نمد في تركيا مع انقالب  15يوليو ( تموز ) قاوم الشعب التركي وقيادته االنقالب الفاشل بالتكبير حيث كان هتافمم
الموحد " يا هللا ،بسم هللا ،هللا أكبر " وبالتكبير كيلك تفتح اسطنبول " القسطنطينية " في آخر الزمان كما في الحديث الشريف،
وكيلك حقق ثوار أهل الشام نصرهم األخير في فك حصار حلب بالتكبير.
وإذا كان هتاف العسكر اليوم كيبا وزورا " تحيا مصر " وهم في الحقيقة يسقطون ويدمرون مصر ،فإن هتافنا وشعارنا في
ثورتنا والي يمب أن نتوحد عليه هو " هللا أكبر  -هللا أكبر "
ملحوظة:األصل في المتافالتكبيرفيمكن أن يكون المتاف"هللا أكبر كبيرا "..أو "هللا أكبر وهلل الحمد" أو "هللا أكبر وتحيا مصر"
أو أ صيغة من صيغ التكبير المختلفة.
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( " )8النشيد "  ..لماذا ؟!!
" اسلمى يا مصر "
(( اسلمي يا مصر )) كانالنشيد الوطني بين عامي  1923و  ،1936بعد النماح المزئي لثورة
1919مالتيقامبماالشعبالمصريضداالحتاللوالملكيةالعسكريةمعا ،وهو من كلمات األديب والشاعر " مصطفى صادق الرافعي "
وفيه معاني العزة والمماد والتضحية ورفض االحتالل والتبعية ،بخالف النشيد العسكر الحالي الي ال يدعو لشيء من ذلك
بل هو في الحقيقة أقرب لألغنية العاطفية منه إلى نشيد وطني لدولة حرة ذات سيادة !!
انظروا كيف أن نشيد الثورة فيه معاني العزة والمماد والتضحية ،بخالف نشيد المممورية العسكرية تماما !!
" اسلمىيامصر "
اسلمييامصرإننيالفدا
ذيي ٍدإنمدتالدنيايدًا
أبدًالنتستكينيأبدًا
إننيأرجومعاليومغدًا
ومعيقلبيوعزميللجهاد
ولقلبيأنتِبعدالديندين

ويكيامنرامتقييدالفلك
أينجمفيالسمايخضعلك
وطنالح ِّرس ًماالتمتلك
والفتىالحربأ ُ ْفقِه َملَكْ
ُّ
صرفي ِكعاد
ال َعد
َاياأرض ِم ْ
َ
إننادونحما ِكأجمعين

ل ِكيامصرالسالمة  ..وسال ًمايابالدي
إنرمىالدهرسهامه  ..أتقيهابفؤادي
واسلميفيكلحين
------------------------------------

ل ِكيامصرالسالمة  ..وسال ًمايابالدي
إنرمىالدهرسهامه  ..أتقيهابفؤادي
واسلميفيكلحين
------------------------------------

أنامصريبنانيمنبنى
هر َمالدهرالذيأعياالفنا

للعالأبناءمصرللعال
َ
وبمص َرنملكالمستقبال
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وافدًالمص ِرناالدنيافال
نض ُعاألوطانإالأوالً
جانبياأليسرقلبهالفؤاد
وبالدي ِهيليقلبياليمين

وقفةاألهرامفيمابيننا
لصروفالدهروقفتيأنا
فيدفاعيوجهاديللبالد
الأميلالأملالألين

ل ِكيامصرالسالمة  ..وسال ًمايابالدي
ل ِكيامصرالسالمة  ..وسال ًمايابالدي
إنرمىالدهرسهامه  ..أتقيهابفؤادي
إنرمىالدهرسهامه  ..أتقيهابفؤادي
واسلميفيكلحين
واسلميفيكلحين
( )9علم "الثورة" أم علم "الملكية"
مخطئ جدا من يقول أن علم الثورة هو علم الملكية وهو بالتأكيد واقع تحت تأثير إعالم العسكر ولم يبحث في األمر ..
هيا العلم اسمه العلم " األهلي " ألنه العلم الوحيد المعتمد الي رفعه األهالي في ثورة  1919ثم هو العلم الوحيد المستفتى عليه
شعبيا ،والي اضطر الملك واإلنمليز في ذلك الوقت أن يتماهوا معه في محاولة الحتواء الثورة والتي خرج فيما الشعب بال
مكتسبات أو خرج من المولد " بال حمص " حسب تعبير الشعب في ذلك الوقت .
من يقول أن نترك العلم األهلي المصريألن الملكية اضطرت تعتمد بسبب الضغط الشعبي مثل من يقول علينا أن
نترك ثورة 25يناير ألن السيسي والعسكر اضطروا أن يعلنوا أنمم امتداد لثورة  25يناير و 30يونيو معا أو يقول للثورة الليبية
اتركوا علم الثورة ألن حفتر يرفعه !!
هدفنا من حملة توحيد الثورة على (( العلم  -النشيد  -التكبير )) أن نندمج تاريخيا مع أجدادنا ونوحد بين الثورتين
فنحن امتداد لمم ،واألهم أن تكون للثورة تدريميا أدواتما وراياتما وهويتما سواء العقدية أو الفكرية أو الشعارات المسموعة
والمرئية وأن نبتعد تماما عن أدوات العسكر في السيطرة على الشعب وان يدرك العسكر الممرمون أن هناك مفاصلة تامة بيننا
وبينمم .
الفرق كبير بين ممارسة " الثورة " رفاهية " المعارضة " فالمعارض يقع في حبائل النظام ويحافظ على أدواته في
السيطرة منعلم وهتاف ونشيد وإعالم وغيرها ،وغالبا ال يقود المعارضون واإلصالحيون ثورات فميا لم يحدث في التاريخ ..
وعلينا جميعا أن نتعلم من التاريخ والثورة قبل فوات األوان !!
لعلم األهلي المصر ( ) 1956 – 1923
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( )10الخـــاتمة
ثورات الربيع العربي كانت في خمسة بلدان ..اثنان منما رفعت علمما الخاص  ..و ثالثة منما حافظت على علم
النظام وأدوات السيطرة فيه  ..الدول التي حافظت على أعالم األنظمة الممرمة عادت فيما الثورة المضادة أكثر إجراما
وطاغوتية وذبحت الثورة والثوار!!
أما الثورات التي رفعت علمما ورايتما واستخدمت أدواتما الخاصة فقد وصلت إلى مراحل متقدمة رغم التضحيات  ..وبالمناسبة
ليس هناك نصر في الدنيا بال تضحيات
ختاما أقول  :إن هي الحملة ليست توحيد الثورة على (( العلم والنشيد والتكبير ))  ..بل هي الخطوة األولى فقط ،مرورا بتصعيد
المواجمة االقتص ادية تدريميا ثم العصيان المدني المزئي ثم الكلي ،ثم العصيان العسكر التدريمي  ..ووصوال إلى المواجمة
على كل المستويات حتى إسقاط األنظمة في بالدنا  ..وإن الحرية من الشعب المناضل لقريبة ..
فأعينونا بقوة ..
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