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 الرحيم الرضبن هللا بسم

 السورية األراضي على الوحشية هجمتهما يف وروسيا مريكاأ
 !أمريكية بصناعة واحدة لعملة وجهان مها

 اؼبعارضة مع عنيفة ابشتباكات ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٓٔ السبت أمس الروسي اعبو بسالح اؼبدعومة السورية القوات قامت
 موسكو بدأت أن منذ النطاق واسع مزدوج بري جوي ىجوم أول ىذا ويعترب" ...سوراي من الغربية الشمالية اؼبنطقة يف اؼبسلحة

 ؾبموعة تنشط حيث البالد، مشايل وإدلب ضباة ؿبافظيت يف القتال ويًتكز ...سبتمرب من الثالثني يف سوراي يف العسكرية ضبلتها
 اغبكومية القوات نأ ذكر ثناءألا ذهى يفو " ...(ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٓٔ الوطن) .""النصرة جبهة" عن فضال اؼبسلحة، اؼبعارضة من

 سي يب يب) ".ضباة قرب االسًتاتيجي الغاب سهل يف اؼبعارضة معاقل ضد برية ضبلة بدأت روسية جوية بتغطية مدعومة السورية
 على كروز طراز من صاروخاً  ٕٙ "إبطالق قزوين حبر يف الروسية البحرية بوارج قامت ذلك وقبل ...(ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٛ عريب

 يف السورية األراضي على اعبوية ابلغارات روسيا بدأت قد قبل من وكانت ،(ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚ عريب سي يب يب) السورية" ياألراض
 أن السورية اعبمهورية رائسة وأكدت" ...بذلك يسمح قرار على ابإلصباع سيالرو  الربؼبان أعضاء وافق أن بعد ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٖٓ

 ما حسب بوتني، للرئيس األسد الرئيس أرسلها رسالة عرب السورية الدولة من لببط مت سوراي إىل الروسية اعبوية القوات إرسال
 .(ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٖٓ عريب سي يب يب) ".لألنباء السورية العربية الوكالة على ورد

 مسؤولون وقال" :ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٖٕ يف سوراي على األمريكي التحالف ابسم أمريكية ىجماتٌ  الروسية جماتاؽب سبقت وقد
 على سبت غارات طبس إن نشطاء وقال ...اؼبتواصلة اؽبجمات يف استخدمت وصواريخ وقاذفات، مقاتلة، راتطائ إن أمريكيون

 عني بلدة يف وأطرافو ٖٜ اللواء على غارات وثالث أبيض، تل مدينة على جوية غارات وثالث العسكري، الطبقة مطار
 قائد صادقو  ...ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٕ االثنني اؽبجمات بشن اعبوية قواتو فوض أوابما، ابراك األمريكي، الرئيس وكان ...عيسى
 يف سي يب يب مراسل حبسب وذلك سوراي على جوية ضرابت شن على الثالاثء من مبكر وقت يف األمريكية اؼبركزية القيادة

 السودان) "الرقة ستستهدف أبهنا مقدما أبلغتها واشنطن إن قوؽبا اغبكومة عن السوري التليفزيون ونقل ...بليك بول ،واشنطن
 .(مٕ٘ٔٓ/ٜ/ٖٕ اليوم

 إن أنو ،تناسيا بل ،الروسو  مريكاناأل ونسي ،اإلرىاب مكافحة حبجة كانتا والروسية، األمريكية ،الوحشيتان واؽبجمتان
 اعبواسيس أقبية يف اؼبوت حىت والتعذيب اؼبتفجرة الرباميل مث اغبارقة ئفاذوالق لصواريخاب الطاغية جرائم هوف إرىاب ىناك كان

 أجل من البحر وحىت والرب اعبو من بعدواهنم السورية األراضي يقتحموا مل فهم يزعمون، كما فليست اغبقيقة أما ...وجحورىا
 حايل كعميل حياً  وإبقائو دمشق يف الطاغية غبماية يةالوحش اؽبجمات تلك كانت وإمنا صّناعو، ىم الذي اإلرىاب مكافحة

 عند اؼبعارضة وبني النظام بني السياسية للمحاداثت سبهيداً  ضغط وسائل ىي أي التايل، العميل صناعة أمريكا تنجز أن إىل
 تصرحياهتم: يف واضح وىذا األمريكية، اؼبصاحل خدمة يف مقامو ليقوم وذلك ،الطاغية بشار لنظام جديد بديل لصناعة ترويضها

 السياسية التسوية يف اؼبسامهة تستهدف السوري اؼبسار على موسكو تتخذىا اليت اػبطوات صبيع أن الروسية اػبارجية أكدت"
 رحيل تريد ال أبهنا زبفيو كانت ما تعلن أصبحت أبن لذلك مهدت قد أمريكا وكانت ،(ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٛ اليوم روسيا) ."ابلبالد
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 خالل" كريي )وقال مصاغبها تضمن سلسة بطريقة الحق إىل سابق من العمالء انتقال لضمان التفاوض بعد بل فوراً  بشار
 جنيف عملية إطار يف يتخذ أن جيب قرار ىذا ...والطريقة اؼبدة ما لكن يرحل أن جيب األسد إن قلنا اؼباضي ونصف العام

 - ىـٖٙٗٔ اغبجة ذو ٘ السبت العربية "...األول لشهرا أو األول اليوم من يكون أن ابلضرورة ليس" وأضاف ".والتفاوض
 .م(ٕ٘ٔٓ سبتمربأيلول/ ٜٔ

 أرض يف فعلت كما سوراي يف ميسور سهل الوجوه تغيري أن ظنت فهي ،الشام يف مأزق يف نفسها وجدت قد أمريكا إن
 ،أدخلتهم كما أخرجتهم ىؤالء فشل افلم اؼبعدل، أو اؼبعتدل اإلسالم ظبتهم دبن فأسكتتهم الكنانة ثورة اخًتقت فقد الكنانة،

 ابػبطاب التالعب على اعبديد القدًن اغبرس ذبرأ حىت الباطل، على وأجرأ أفظعو  أشنع بصورة القدًن اغبرس إحضار واستطاعت
 التجديد! ابسم الديين

 مل لكنوو  ،بديالً  ليكون أعدتو قد وكانت ،وهتاوى ائتالفها فسقط عليها شؤماً  انقلب فأؽبا ولكن ...أمريكا ظنت ىكذا
 الداخل إىل لتدخلو أمريكا حبمد يسبح سوراي خارج طريداً  شريداً  فبقي ،خبري تذُكره سوراي يف ركيزة على حيصل أن يستطع

 .﴾ََيُْكُمونَ  َما َساءَ  ﴿َأَل  اغبياة؟! عن الدين بفصل يصيح وىو هلل" ىي هلل "ىي يهتفون والناس ذلك لو أىن ولكن فيحكم،

 إيران يف وحزهبا إيران دبرتزقة النظام فدعمت !الفطام االئتالف يبلغ أن قبل النظام يسقط أن فخشيت قدَّرتو  فكَّرت مث
 ربت سوراي أرض من الُعشر وبعض ُعشر وحن إال يبق ومل قدميو ربت من األرض تزلزلت حىت ...حني إىل ولكن أوده فأقاموا
 إليو تعيد فرصة النظام لتعطي أشهر ستة حىت تصل اليت "ؽبَُدن"ا وبأسل إىل أمريكا فانتقلت ...سلطتو من شيء أو سلطتو

 اً،علن قتاؽبم عليها وصعب الثوار مع نفسها ُتظهر فأمريكا الطامة كانت وىنا ...ابلنظام ؿبدقاً  اػبطر بقي ذلك معو  أنفاسو،
 رىافدو  ابؼبهمة، روسيا تقوم أبن القذرة لناريةا اللعبة تلك فكانت بعد، األمريكي البديل ينضج ومل ،ابلنظام ضرراً  أغبقوا قد وىم
 ...كان ما وىذا أمريكا من أبمر روسيا الستدعاء جاىز والنظام ،مربرة عندىا عليهم واغبرب علناً، الثوار وضد علناً  النظام دعم
 حىت والدال من ألسدا آل أن تدرك شك ال وىي !ألمريكا خدمة سوراي يف القذر ريرالش الدور ىذا لعب على روسيا وافقت فقد

 مل هيف وعندىا ...األمة من غفلة على استطاعت إن وحدىا ؽبا سوراي يف النفوذ ربتكر أمريكا وأن ،ألمريكا عمالء ىم الولد
 من سيطردىم ،عوده اشتد إن غبمايتو، روسيا تقاتل الذي بشار نفإ ،أمريكا أرادت إذا قلم ةجبر  بل ،منها الروسي النفوذ سبكِّن
 لروسيا اعبنوبية اغبدود مشاكل عنو ستهدئ سوراي يف أمريكا خبدمة أنو يظن بوتني إن مصر! يف السادات هبم فعل ماك سوراي
 معها تكون وويالت ويالت روسيا سيذيق اؼبسلمني حرب يف روسيا انزالق فإن أمر! وذاك أمر ىذا ولكن كرانيا،و أ حول

 .قريب لناظره غداً  وإن ،عليها لمنياؼبس غضب حبر يف نقطةً  واؼبلحقات كرانياو أ مشاكل

 املسلمون: أيها

 ابلوكالة حبرب بل أمريكا، مع بتنسيق ىي ومستشاريهم بقواعدىم الرب من وحىت والبحر اعبو من الروسي الطريان غارات إن
 جون كيير ماأل الشيوخ ؾبلس يف السيناتور عن الربيطانية غارداين صحيفة "نقلت أىلهم من شاىد وشهد منهم، وأبمر عنهم

 أن مستبعداً  وليس .ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/٘ اعبزيرة "...سوراي يف ابلوكالة حرب يف روسيا مع منخرطة اؼبتحدة الوالايت إن قولو ماكني
 اعًتاض دون الغارات من روسيا لتمكني يكون أن اعبنوبية، الًتكية اغبدود على كانت اليت الباتريوت إبزالة أمريكا قرار يكون
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 من غبمايتها تركيا من ابتريوت صواريخ سحب األمريكية الدفاع وزارة قررت نشرىا، على سنتني مرور بعد" الباتريوت: صواريخ
 مقرر، ىو كما اعباري الشهر خالل ٖٕٔٓ صيف يف نشرت اليت الصواريخ سحب وسيتم .سوراي من صواريخ إطالق احتمال

 عاقل كل أن وىو آخر أمراً  ىناك إن مث ،(ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕ اليوم روسيا) "ب.ف.أ اؼبصدر .سوراي يف األحداث تطورات رغم
 حرب يف يكون أن وإما كصديقني بينهما بتنسيق يكون أن فإما واحدة ظباء يف حيلق كان إذا لدولتني اغبريب الطريان أن يدرك

 أجواء بينهما انينسق صديقني كاان وإال اغبروب، من حرب كأي القذائف ويتقاذفان يصطدمان مث ومن كعدوين، بينهما
 على نشرتو بيان يف الروسية اػبارجية )وقالت التنسيق: ىذا تثبت الطرفني وتصرحيات ىدفني، ال واحد ىدف لتحقيق السماء
 ختام يف أوابما ابراك األمريكي ونظريه بوتني الروسي الرئيس لتكليف وفقا" نوإ ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٛ اػبميس اإللكًتوين موقعها

 دبا سوراي، يف الوضع تسوية طرق مناقشة اػبارجية وزيرا استكمل اؼبتحدة، لألمم العامة ةاعبمعي جلسة ىامش على اجتماعهما
 لبيان وفقا سوراي يف السياسية التسوية عملية وتعزيز سوراي، فوق اعبوي اجملال يف حوادث وقوع ذبنب ضرورة جهة من ذلك يف

 يف اؼبوقعة أوكرانيا حول مينسك اتفاقات تنفيذ طواتخ أيضا ستعرضاا" الوزيرين أن البيان وأضاف ".ٕٕٔٓ/ٙ/ٖٓ يف جنيف
 .(ٕ٘ٔٓ األول تشرين /أكتوبر ٚ األربعاء، الرقمية النسخة :اغبياة) "(...شباط/فرباير ٕٔ

 اخًتقت بل حدودىا على وىي الروسية اؽبجمات ىذه مواجهة عن تركيا أسكتت أمريكا إن بل فحسب ىذا ليس
 أخرى مرة تسكت لن إهنا ابلقول الوجو ماء غبفظ استحياء على نطقت فقد األلسنة ىتوح األسلحة خرست ذلك ومع أجواءىا
 ىذا يكن ومل أحد طائراهتا يعًتض أن دون هبجماهتا تقوم أن لروسيا تريد أمريكا ألن صامتون وىم واألخرى األخرى فجاءت
 الروسية اؼبقاتالت أن تركيا وذكرت ..." :معلن ىو بل اػبفاء يف يكن مل ية،الروس الطائرات اخًتاق على العسكري الصمت
 غري «ٜٕ-ميغ» طائرة إن أمس تركيا وقالت ...اؼباضيني واألحد السبت يومي السورية اغبدود من ابلقرب اعبوي ؾباؽبا انتهكت

 ىدفها ديدلتح رادارىا شغلت الطائرة إن الًتكي اعبيش وقال ...«ٙٔ-اف» طراز من تركية طائرات شباين ضايقت اؽبوية معروفة
 ومع .(ٕ٘ٔٓ األول تشرين /أكتوبر ٚ األربعاء، الرقمية النسخة :اغبياة) "..الًتكية الطائرات على صاروخ طالقإل استعداداً 

 إهنا قائال روسيا الًتكي الرئيس حذر جانبو من" !الصداقة خبسران والتحذير السفري استدعاء بل فعال إجراء أي خذتَّ يُـ  فلم ذلك
 اعبوي جملاؽبا روسية حربية طائرات انتهاك ظل يف يستمر لن تركيا صرب إن وقال أنقرة مع صداقتها دمرت ذاإ الكثري ستخسر

 ؾباؽبا ابنتهاك ؾبدداً  روسية مقاتلة قيام بعد «بشدة لالحتجاج» يومني يف الثانية للمرة نقرةأ يف الروسي السفري تركيا واستدعت
 .(ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚ األربعاء الدستور) "...اػبارجية وزارة يف مسؤول نعلأ كما السورية اغبدود من ابلقرب اعبوي

 أيها املسلمون:

إنو من اؼبؤمل أن تصبح بالد اؼبسلمني ميداانً لطائرات األعداء وقاذفاهتم وبوارجهم، ليس ىذا فحسب بل ألول مرة يف اتريخ 
ىذا يعد خيانة هلل ولرسولو وللمؤمنني، إمنا كانت األمة اإلسالمية أن يغزوىا العدو مث تصفق لو وسبدحو وتستدعيو، بل كان 

تقاتل العدو فتهزم وتنتصر ولكنها ال سبتدح عدوانو على اؼبسلمني أو تستدعيو ليغري بطائراتو على أرض اإلسالم! وحنن اليوم 
نسمع ونشهد من ديدح نسمع ونشهد من ديدح االئتالف األمريكي يف عدوانو بل ويلومو إن قلل طلعاتو اليومية... ويف اؼبقابل 

العدوان الروسي ويعد غاراتو اعبوية عماًل بطوليًا رائعاً! إهنا إلحدى الكرب، فحىت العمالء قبل فًتة من الزمن كانوا
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 بالد على لعدواهنم أتييداً  يعلنوا أن عن انىيك إعالن، دون خيدموهنم بل اؼبستعمرين، للكفار عمالتهم يعلنوا أن يستحيون
 مع حلفاً  روسيا وتكوِّن اإلرىاب، مكافحة حبجة اؼبسلمني على للعدوان عدة دول من حلفاً  أمريكا تكوِّن اليومو  ...اؼبسلمني

 واألعمال ومصدره، اإلرىاب أس   فيو ىم الذي الوقت يف اإلرىاب، مكافحة حبجة كذلك ودمشق بغداد لو زبضع إيران
 فيما أمور على خيتلفون فقد اإلسالم، أعداء ديدن وىذا وأىلو ماإلسال حرب على اتفقوا وقد حّلوا، حيث ترافقهم الوحشية

 .يُ ْؤَفُكوَن﴾ َأّنَ  اّللَُ  قَاتَ َلُهمُ  فَاْحَذْرُهمْ  اْلَعُدو   ُهمُ ﴿ جيتمعون اإلسالم ضد ولكنهم بينهم

 األلوان: متعددة أبدوات بل ،فحسب مباشرة ليس الشام، يف فتقاتلنا اؼبسلمني، الدب على العدوان زعيمة ىي أمريكا إن
 واؼبلحقات لبنان يف وحزهبا إيران من إقليمياً  دعمتو السقوط على أوشك فإذا وأزالمو، الشام بطاغية فتارة ودولية، وإقليمية ؿبلية
 ىذا ...خاسرة صفقة يف أجلها من تقاتل ركاهبا يف روسيا فسارت دولياً، قذرة صفقة عقدت نفعاً  ذلك جُيدِ  مل فإذا العراق، من
 !شيء بعض أو شيئاً  منها لتنال تقول ما تعيد أمريكا حول فتدور بنا، تًتبص أورواب إىل إلضافةاب

 املسلمون: أيها

 غار بو ينطق فيو، مشكوكاً  وليس بو مقطوع هللا إبذن وجناحو ؾبهول، غري معلوم عالج لو فيو حنن الذي اغبال ىذا إن
 وحطني اؼبعتصم، وإجابة ىارون، وكلمة األندلس، وطارق عقبة، شاطئ ويعلنو الراشدة، واػبالفة ، الرسول وىجرة حراء،

 هوتقر   ...القسطنطينية فاتح األمري معْ ونِ  التتار، مهلك وبيربس قطز جالوت وعني الصليبيني، وقاىر األقصى ؿبرر الدين صالح
 لسالمة اإلسالم لدولة ضريبة لدفع كاأمري خضوع ويؤكده أسره، من ملكها إلنقاذ اؼبسلمني خليفة ابلقانوين فرنسا استغاثة
 فستأخذون اػبالفة على قضي "فإذا نظره وبعد ويهود فلسطني عن اغبميد عبد مقولة فقده من وربذر ...اؼبتوسط يف سفنها

 نعود أن العالج، ىو ىذا ...أثيم عدوان لكل مسرحاً  بالدان وأصبحت فلسطني فأخذت كان ما وىذا "...شبن؟ دون فلسطني
 ومذكور دُيحى، ال هللا كتاب يف مسطور ...العالج ىو ىذا ...واآلخرة الدنيا عز ففيها الراشدة، اػبالفة إىل اغبصني، ركنال إىل
 َذِلكَ  يف  ﴿ِإنَ  ولّب: ظبعٍ  صاحب كل بو يُذكَّر نور من اددبد التاريخ صفحات يف وؿبفور ...يُنسى ال  هللا رسول سنة يف

 .َشِهيد ﴾ َوُهوَ  الَسْمعَ  َأْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َلهُ  َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى

 

  ىـٖٙٗٔ اغبجة ذي من ٕٚ

 التحرير حزب                                                                         مٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٔٔ اؼبوافق


