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 بسم ا الرمحن الرحيم

 !!"عملية إرهابية"تقول إنها أحبطت موسكو 
 )مرتجم(

أكتوبر بنشر خرب مفاده أن عملية إرىابية يف وسط موسكو مت إحباطها وأنو تشرين األول/ 11قامت وسائل اإلعالم احلكومية يف 
نو مت العثور على مواد امسو أاألمنية مل يكشف عن  مت اعتقال عشرة أشخاص متهمني بالتحضري للعملية. وبعد ذلك صرح دمثل لألجهزة

م من القادمني من سسيا الوسطى  كما قيل إهن". أما ادلعتقلون فإسطنبوليف العملية اإلرىابية يف  استخدمتمتفجرة "تشبو تلك اليت 
 م.11/11/5112ذكرت وكالة إنرتفاكس بتاريخ 

مرسانت" نقلت عن و ناقضة من مصادر خمتلفة حول ىذا احلدث. فجريدة "كويف اليوم التايل بدأت تظهر معلومات متنوعة بل ومت
وسطى  من مؤيدي حزب اعتقال عشرة أشخاص من أصول سسيوية صرح قائاًل: "مت أنو  امسومصدر يف األجهزة األمنية مل ُيكشف عن 

ض ادلتهمني قد شاركوا يف عمليات عسكرية التحرير اإلسالمي اظور يف روسيا  من قبل جهاز ادلخابرات يف موسكو". وأضاف بأن بع
نشرت وكالة إنرتفاكس خربًا بأن ثالثة من ادلعتقلني بتهمة التحضري للعمل اإلرىايب ىم سوريون. أما و يف سوريا ضمن تنظيم الدولة. 

عتقلني ىم من مواط ي روسيا. ادل ادلكتب اإلعالمي التابع جلهاز ادلخابرات الروسية فقد نفى كل ىذه األخبار ونشر خربًا رمسيًا بأن كل
أكتوبر نشرت وسائل اإلعالم بأن حمكمة ليفورتوفسك يف موسكو قضت بضبط ثالثة من مواط ي الشيشان تشرين األول/ 11يف و 

 متهمني بالتحضري لعدة عمليات إرىابية.
من سسيا الوسطى مستندة يف من مؤيدي حزب التحرير وىم ادلعتقلني ىم وىكذا  فإن تأكيد جريدة "كومرسانت" بأن العشرة 

أن تكون نوعاً من ال تعدو  األخبار اليت نشرت دما يدل على أن جهات حكومية رمسية...ذلك إىل مصدر يف األجهزة األمنية  قد نفتو 
 .التخبط الصحفي

ونريد أن نُذكر زب. نؤكد على أن الكذب ىو السالح الوحيد لألجهزة األمنية الذي حتاول من خاللو تشويو مسعة احلإننا حنب أن 
روسيا كانت وال تزال الدولة الوحيدة يف العامل اليت تعترب حزب التحرير حزبًا إرىابياً  وأن األجهزة األمنية يف روسيا  وسائل اإلعالم بأن

 .حزب التحريرحتاول بكل ىوس إقناع الناس باخلطر الذي يشكلو 
اإلسالم  علىاألحداث يف سوريا  حيث أقحمت روسيا نفسها يف حرب مفتوحة  معالكذب حبق حزب التحرير  ويتزامن ىذا

 الوحشية حبماية مصاحلها القومية.وىي تقتل العشرات من ادلدنيني ادلسلمني األبرياء  أطفااًل ونساًء  مربرة ىذه 
صفون مواقع التنظيم ومواقع جبهة حني يزعمون أهنم يشنون حربًا على تنظيم الدولة وأهنم يقال يستحيون  إن الساسة يف روسيا

يقتلون األبرياء ويثبتون حكم األسد ويعملون على ضرب الوحشي إمنا قصفهم الروس بالعامل كلو أن فيو النصرة يف الوقت الذي يرى 
م واخلالفة سالوقد جعلهم حقدىم على اإل .اليوم واليت تنادي هبا األمة اإلسالمية حممد مشروع اخلالفة اليت وضع أسسها الرسول 

أن بوتني م قائاًل: "11/11/5112الوزير الفروف يف  صرحفقد   يناقضون تربيراهتم تلك ويصرحون بأهنم حياربون دلنع إقامة اخلالفة
  مؤكدا موقف موسكو الرافض إلمكانية إقامة خالفة القلق الرياض إزاء الوضع يف سوري أعرب لويل ويل العهد السعودي عن تفهم روسيا

"  فهذا يدل على أن حرهبم ليست ضد تنظيم بعينو بل ىي حرب على اإلسالم وأحكامو  وحرب دلنع قيام ية يف ىذا البلد.إرىاب
 ﴾.َجاَء ال َحقُّ َوَزَهَق ال َباِطُل ِإنَّ ال َباِطَل َكاَن َزُهوًقا َوُقل  ﴿ :قال ا تعاىلاخلالفة اإلسالمية الراشدة  
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