
1  /6 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 اآلن؟ وسوراي حلب حول جيري ما حقيقة ما
 

 فقد األمريكية، التسوية مفاوضات فتح عادةإ أجل من السورية الساحة حول بروسيا اتصاالهتا تركيا كثفت :السؤال
 زمةلأل حل ىلإ التوصل لأج من... روسيا مع تتشاور تركيا إن وغلوأ جاويش مولود )وقال 2/12/2016 سي يب يب ذكرت

 يف مرات 3 بوتني فالدميري الروسي نظريه مع هاتفيا السوري الشأن انقش ردوغانأ طيب رجب الرتكي الرئيس وكان ،السورية
 لبحث اخلميس يوم تركيا يف الفروف سريغيه الروسي يةاخلارج بوزير وغلوأ جاويش التقى بينما قل،األ على املاضي األسبوع
 على الفيتو حق مارست إهنا حىت حلب على الوحشية هجماهتا تكثف روسيا تزال فال وذاك هذا كل ومع. نفسه( املوضوع
 تركيا يدفع الذي فما حلب، يف أايم بضعة العسكرية األعمال وقف على ينص 5/12/2016 األمن جملس يف قانون مشروع

 .خريا   هللا وجزاك اآلن؟ وسوراي حلب حول جيري ما حقيقة هي وما معها؟ احملاداثت هذه إىل روسيا وحشية رغم

 :التالية األمور نستعرض اجلواب يتضح لكي :اجلواب

 انتقادات ضوء يف ذلك وكان روسيا، مع املوقف بتأزمي تقوم وكأهنا أمريكا ظهرت فقد الشهرين عن يزيد ما منذ :أولا 
 للدور السوري الداخل رفض شدة وكذلك حلب، على اجلوية محلتها وحشية شدة أثر على لروسيا وجهت شديدة وروبيةأ

. بينها أمريكية خاصة قوات لوجود الفرات" "درع الرتكية العملية يف شاركةامل مقاتلة فصائل برفض ذروته بلغ والذي األمريكي
 ميكن ملفاوضات العودة يسبق أن جيب الزم شرط هي والثوار السوريني لرتكيع فا  عن أشد عسكرية محلة أن أمريكا أدركت مث ومن

 :عدة اجتاهات على كيدها جتمع أمريكا أخذت احلني ذلك ومنذ. النجاح عناصر بعض هلا يتوفر أن

 الوحيدة الروسية اتالطائر  حاملة وصول فكان فتكا ، أشد عسكرية قطع رسالإب التعجيل على وسيار  محل -1
 حبملة فورا   والبدء للصواريخ، احلامل الطراد خاصة القتالية جمموعتها مع 1/11/2016 سوراي سواحل ىلإ وزنيتسوف""ك

 يف خاصة سوراي يف ومعدات طائرات من لروسيا ما ىلإ يضاف وهذا. حلب فوق سيما ال ريةالسو  األهداف فوق استطالع
 .محيميم مطار

 .حلب منطقة ىلإ خاصة ياعهاوأش إيران قوات من املزيد استجالب -2

 ابلدوالر مشفوع أتثري من الدول هلذه وما وغريمها، وتركيا السعودية طريق عن سوراي يف األخرى اجلبهات معظم تربيد -3
 ابلثوار احململة اصاتالب ومشاهد واملصاحلات اهلدن ابالهنيار ينذر وبشكل تزايدت أن فكان مقاتلة، سورية فصائل على

 ذلك كل ىلإ يضاف. بردت اليت اجلبهات من حلب ىلإ املدد رسالإب للنظام اجملال إلفساح ذلك وكل. إدلب إىل وعائالهتم
 ...تطويقها مت أن هلل واحلمد احملاصرين، الثوار بني اشتباكات فكانت نفسها، حلب داخل الفتنة انر شعالإل الدول تلك سعي
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 ىلإ لرتكيا املوالية املقاتلة فصائلال من املزيد جذب وحماولته ت"الفرا "درع أردوغان محلة استمرار ذلك ىلإ يضاف -4
 على اخلانق احلصار فك يف عليها يعول واليت حلب، يف احلقيقية اجلبهة ضعافإ أجل من ذلك وكل جرابلس، بعد بابال معركة
 شرقي يف حبوزهتم كانت اليت اضياألر  لثلث املسلحة السورية املعارضة خسارة أن ميدانية تقارير ذكرت)... وجندهتا املدينة

 الرتكية القوات مساندة أجل من حلب يف القتال جبهات من املعارضة مقاتلي من كبري عدد انسحاب بسبب جاءت حلب،
 عبد رامي اإلنسان حلقوق السوري املرصد مدير وقال. الفرات" "درع عملية منض الكردية واجلماعات داعش ضد معاركها يف

 أجل من احلر اجليش ضمن موالني مقاتلني إىل وصلت تركية "أوامر إن االثنني، عربية"، نيوز لـ"سكاي تتصرحيا يف الرمحن
 حيث واألكراد داعش ضد شهر قبل أنقرة أطلقتها اليت الفرات" درع عملية ضمن داعش نظيمت تقاتل اليت القوات إىل االنضمام

 هلزمية مهم وسبب السر كلمة هو الرتكي التدخل أن الرمحن عبد وأوضح. حدودية مناطق على سيطرهتم بسط أنقرة ختشى
 تواجه أن يفرتض اليت اجلبهات خلو إىل أدى مما اخلاصة، معركتها يف احلر ابجليش هلا اتبعة فصائل الستخدام نظرا املعارضة،

 .م(28/11/2016 ،عربية نيوز سكاي) (.املعارضة مقاتلي من وحلفاءه، السوري اجليش

 يف ارالثو  صروح   الثوار، من احملررة األحياء من الكثري ابنتزاع حلب ثوار على وكبري حقيقي ضغط حصل اوهكذ :اثنياا 
 إطالق لوقف املطالبة الدولية الدعوات ومع وهنا. األحياء بقية ابقتحام والتهديد العنيف القصف واستمر ضيقا ، أكثر مساحة

 وال االستعجال يتطلب جديد مناخ ظل يف سوراي، يف للحل السياسي املسار حياءإل ساحنة رمبا الفرصة أمريكا وجدت فقد النار
 :التالية الوقائع عليه وتدل التأجيل، حيتمل

 هي سوراي مناطق خمتلف يف الثوار فتصفية السورية، للثورة هناية   ليس حلب شرقي مهمة أحياء انتزاع أبن أمريكا تدرك -1
 تستعجل فهي لذلك خطرا ، سالميا  إ مناخا   أوجدت قد سوراي يف لطوالا الثورة سنوات أن تدرك وهي املنال، مستحيل حلم

 وقد فأمريكا لذلك. أتجيجه يف تزيد اليت العسكرية اآللة من عليه القضاء يف أفعل ودهاليزها والسياسة املناخ، هذا على القضاء
 السياسي للحل الفرص تتحني سنوات ومنذ فإهنا ،سوراي يف الشعب خضاعإ إىل منه واملزيد والتدمري القتل يؤدي أن من يئست

 .خمططاهتا وفق

 هلذه حيسب إبجناز تغادره أبن حتلم تزال ال وهي ،20/1/2017 يف األبيض البيت ستغادر احلالية أوابما دارةإ -2
 حمموم كلوبش يسعى كريي اخلارجية وزير أبن روسيا ذكرت فقد حلب ألحياء السوري اجليش دخول وبعد لذلك دارة،اإل

 28 االثنني الروسي، الرئيس مساعد أوشاكوف، يوري )وقال 28/11/2016 اليوم روسيا ذكرت فقد. حلب يف لصفقة
 أبهنا اجلهود هذه نصف أن "ميكننا: قائال واستدرك. "جدا كثيفة فهي كريي، جهود عن سألتم "إذا: /نوفمربالثاين تشرين
 واحد موضوع على الرتكيز يتم إذ والروسي، األمريكي اخلارجية وزيري بني اهلاتفية تلالتصاال املسبوقة غري للكثافة نظرا خارقة،

 .("سوراي وهو شيء، كل قبل

 حتل الفروف-كريي ثنائية وكأن ظهرت بدرجة عنها، نيابة   ابرز سياسي بدور القيام على وتدريبها لرتكيا أمريكا توكيل -3
 الزايدة وكذلك حلب، شرقي أحياء النتزاع الالحقة الفرتة يف لرتكيا الكثيفة التصاالتا يفسر ما وهذا تركيا،-روسيا ثنائية مكاهنا
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 الزايرات تلك كانت وقد... يرانوإ لبنان إىل األتراك املسؤولني تاوزاير  الروس، نظرائهم مع األتراك املسؤولني لقاءات يف احملمومة
 :التايل النحو على للنظر والفتة مكثفة الرتكية واللقاءات

 جاويش مولود الرتكي اخلارجية وزير مع طهران يف 26/11/2016 السبت اليوم روحاين حسن اإليراين الرئيس حبث) -أ
 اجلمهورية وكالة وأفادت. البلدين بني الثنائية العالقات إىل ابإلضافة األخرى، اإلقليمية وامللفات السورية، األزمة أوغلو

 (...ظريف جواد حممد اإليراين نظريه مع طهران يف مشاوراته سيواصل الرتكي اخلارجية وزير أبن )إران( لألنباء اإليرانية اإلسالمية
 .(26/11/2016 ،نت اجلزيرة)

 وقف ضرورة حجاب رايض مع حبث تركيا خارجية وزير أوغلو جاويش إن) األانضول وكالة قالت جهتها، من -ب
 للنزاع سياسي حل إجياد سبيل يف املبذولة اجلهود جانب إىل حلب، إىل اإلنسانية املساعدات وإيصال فوري بشكل النار إطالق

 .(30/11/2016 ،نت اجلزيرة) (.البالد يف

 ةيالرتك الروسية االتفاقات أن ،فالفرو  سريغي الروسي، اخلارجية وزير علنأ): 30/11/2016 لرتكيا الفروف زايرة -ج
 الفروف وأضاف (1/12/2016 ،اليوم روسيا) (...التنفيذ قيد اسي،والسي والدبلوماسي العسكري املستوى على سوراي، حول

 .(1/12/2016 ،نت اجلزيرة) (...ميكن ما أبسرع السورية لألزمة حلل التوصل أجل من املباحثات ستواصالن وتركيا روسيا أن)

 يف مرات 3 بوتني دميريفال وسيالر  نظريه مع هاتفيا السوري الشأن )انقش قد ردوغانأ طيب رجب الرتكي الرئيس وكان -د
 .(2/12/2016 ،سي يب يب) (...قلاأل على املاضي األسبوع

 سريغي الروسي، نظريه برفقة الرتكية، أالنيا مبدينة حفيص مؤمتر يف أوغلو جاويش مولود الرتكي، اخلارجية وزير قال) -هـ
 تركيا إن) وقال .(م01/12/2016 ،عريب سي يب يب) (.املأساة" إلهناء النار إطالق وقف ضرورة على متفقان "حنن الفروف،

 ،سي يب يب) (.السورية زمةلأل حل ىلإ لالتوص جلأ من أيضا ولبنان سوراي ومع األسد حليفي وإيران روسيا مع تتشاور
2/12/2016). 

 اجتماعات "جرت: قوله /ديسمرباألول كانون 1 اخلميس املعارض االئتالف عضو نشار مسري عن سبوتنيك نقلت -و
 بعض متارس أن تركيا تستطيع اليت الفصائل هي اجتمعت اليت والفصائل شديد، تكتم هناك وكان تركية، مبساع أايم ثالثة منذ

 صحيفة ذكرتو . (1/12/2016 ،اليوم روسيا). "ملموسة نتائج أبي االجتماعات هذه خترج مل ولكن عليها، النفوذ
 مسؤولني مع سرية مباحثات جيرون) السورية املعارضة قادة من عددا أن ،رب/ديسماألول كانون 1 اخلميس اتميز"، "الفايننشال

 مشايل املتواجدين املعارضة أعضاء من "أربعة أن الصحيفة وأضافت. حلب مدينة يف املستمر القتال إلهناء تركية برعاية روس
 وتقود)... (م01/12/2016 ،عريب سي يب يب) (.أنقرة" ابلعاصمة روس مسؤولني مع حماداثت ترعى تركيا أن أخربوها سوراي
 حلب، يف هدنة إىل التوصل أجل من روس مسؤولني مع مفاوضات اإلسالمية"، "اجلبهة ابسم اإلسالمية" الشام "أحرار حركة

 ةالشرقي األحياء من واملرضى املصابني إجالء طرق وفتح لو،يالكاست طريق عرب الشام" فتح "جبهة من مقاتلني إخراج مبوجبها يتم
 تتوىل تركية، خطة عرب ستتم حللب الشام" "فتح مغادرة أن إىل "املدن" مصادر وتشري. املتحدة لألمم اتبع فريق إشراف حتت
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 .(3/12/2016 ،ناملد) (.الحقا   احملاصرة األحياء إىل املساعدات تقدمي مسألة مبوجبها أنقرة

 موجز ويف... ) املفاوضات بتلك األمريكية اخلارجية رحيبت يف ظهر فقد تلك، الرتكية التحركات عن أمريكا ارض وأما -ز
 الثوار مع تتفاوض روسيا أن عن تقارير "رأينا: /ديسمرباألول كانون 1 اخلميس الوزارة، ابسم الناطق تونر، مارك قال صحفي،
 معاانة ختفيف إىل هتدف حقيقية مساع بكل للرتحيب مستعدون فنحن فعلنا، ردة "أما: املتحدث وأضاف "...السوريني
 على روسيا مع متفقة وأهنا وخباصة جيري ما وراء فأمريكا (،1/12/2016 ،اليوم روسيا) "حلب يف وخاصة السوري، الشعب

 جون األمريكي نظريه أن ،/ديسمرباألول كانون 3 السبت الروسي خلارجيةا وزير كشف) فقد والتسوية، املفاوضات سري
 (م03/12/2016 ،اليوم روسيا) (روسيا" هبا تتمسك اليت املواقف مع "تنسجم حلب يف تسوية حول مقرتحات سلمه كريي،

 غد يوم مساء جنيف يف االنسحاب شأن يف حماداثت ستبدآن املتحدة والوالايت روسيا إن صحايف مؤمتر يف الفروف وقال)... 
 («االنسحاب وتوقيت مسارات شأن يف همقرتحات أرسل» كريي جون يمريكاأل اخلارجية وزير أن موضحا   األربعاء، صباح أو
كانون  5 االثنني يوم من اعتبارا املشاورات لبدء مستعدا كان الروسي اجلانب أن وأكد) ،(.م05/12/2016 ،احلياة دار)

 صباح أو الثالاثء مساء املشاورات، تلك تبدأ أن املتوقع ومن قليال، اخلرباء لقاء أتجيل طلبت واشنطن لكن ديسمرب،األول/
 تكون أن من شأان   أكرب هي وكثافتها األخرية الرتكية التحركات فإن ذلك لكل ،م(05/12/2016 ،اليوم روسيا) (.ألربعاءا

 تلك تدير اليت وهي... خبطوة وخطوة دفعا ، تركيا تدفع اليت هي أمريكا أن واملؤكد وراءها، تقف اليت هي وحدها تركيا
 من تتمكن أن عسى بعناية ماألاي أوابما دارةإ فيه تقلب الذي الوقت يف لروسيا سلمتها اليت مقرتحاهتا وفق روسيا مع املفاوضات

 .دارةإلا تلك عمر من املتبقية القليلة األسابيع يف وحدها حلب يف ولو جناز،إ حتقيق

 يف السياسية العملية حياءإ وإعادة املفاوضات، طاولة على املقاتلة الفصائل وضع يف أمريكا جناح فرص عن وأما: اثلثاا 
 :التالية الوقائع فتحكمه سوراي،

 أمريكا مع عليهم وتركيا العربية الدول آتمر السوريون أيقن وقد السلمية، احللول رفض يتعاظم السوري الداخل يف -1
 ئلالفصا على يضغط الداخل وهذا... السورية الثورة ضد تقف الدول تلك أبن الشك حيتمل ال وبشكل واضحا   وابت وروسيا،

 وتربيد واهلدن املصاحلات يف ذلك وظهر القذر، املايل ابلدعم وأتثر اخلارجية، ابلوالءات هكثري   تلوث أن بعد مسارها لتصحيح
 على والضاغطة سوراي داخل الشعبية ةاهلب   وكانت. "واملوم ،"املوك التنسيق غرف وتعليمات احلمراء ابخلطوط وااللتزام اجلبهات،
 املهادنة لالفصائ واصفة   اهلبة هذه تعاظمت فقد اآلن وأما حلب، شرقي على األخرية وحلفائه النظام لةحلم سابقة   الفصائل
 حل ىلإ حلب داخل الفصائل ابدرت فقد الشرسة العسكرية اهلجمة هذه وأمام السكة، عن قادهتا خراجإب ومطالبة   ابخلائنة،

 أمام اخلارجية الوالءات من التحلل إىل تقود لعلها جيدة ةخطو  هيو  ،واحدة قوة يكونوا وأن حلب، جيش وأتسيس نفسها
 يف روسيا مع الفصائل مفاوضات يف نتائج إحراز عدم املعارض السوري االئتالف يف العضو نشار مسري )وعزا الداهم، اخلطر
 االجتماعات هذه خترج "مل: قال حيث حلب، مدينة يف احملاصرة املسلحة اجملموعات إىل يعود األساسي القرار أن إىل عزاه تركيا،
 أصبح وابلتايل املدينة، خارج املوجودة قياداهتم عن مستقال   قرارهم أصبح حلب مدينة ضمن احملاصرين ألن ملموسة نتائج أبي

 املسلحة اجملموعات تلك تعبأ ومل. (1/12/2016 ،اليوم روسيا) (املدينة" داخل ابحملاصرين تتعلق شديدة استقاللية ذا القرار
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 إن السورية املعارضة يف مسؤول قال) لالستسالم وحشية وهتديدات خيانية مفاوضات من خارجها جيري مبا حلب داخل يف
 مع حماداثت إلجراء استعداد على إهنا روسيا قالت أن بعد وذلك احلكومة، لقوات حلب شرق يسلموا لن املعارضة مقاتلي قادة

 ،احلرة) (...السبت رويرتز وكالة أوردته ما وفق املنطقة، من ملعارضةا مقاتلي كل انسحاب بشأن املتحدة الوالايت
 .(م03/12/2016

 على واملوافقة االستسالم ىلإ يندفع مل الداهم اخلطر حتت "حلب" الثورة درة ليجد استيقظ الذي الشعب فإن وهكذا -2
 اليت ائلالفص تلك وتركيا، العربية للدول واليةامل الفصائل مسار لتصحيح أكرب بزخم يندفع صار قد إنه بل السياسية، احللول
 لألسياد انصاع فاخلبيث... الطيب من اخلبيث متيز وهكذا ...ابلثورة االستمرار من مينعها كبري كابح ىلإ هلا املايل الدعم حتول

 على املتآمرين خندق يف وسقط وأشياعها حالفهاوأ ألمريكا اخلانعة السياسية للعملية وهرول وغريها، والسعودية تركيا يف
 مجعته الذي الكيد سيجعل الذي هللا إبذن هو الطيب وهذا سبحانه، هلل إال ينحن ومل العزم صدق فقد الطيب وأما... الثورة

 .منبثا   هباء   العربية والدول وتركيا وروسيا يرانإ من أمريكا

 بل ،فحسب احمللي اخلبيث كشفي مل ذلك كل ،حلب يف للمقاومة األسطوري الصمود وهذا الوحشية اهلجمة هذه إن
 لأعما إال يفوقها ال اليت الوحشية القتل أبعمال تساهم فإيران والرتكي، والسعودي اإليراين اإلقليمي وخاصة خبيث كل كشف

 اتاملفاوض يف للمسامهة الفصائل بعض به تغذي الذي القذر ابملال تساهم والسعودية مريكية،األ املخططات وفق الروسية القتل
 على فخذلتها حلب ختذل لن أهنا يف الصوت أعلت فقد ،األمريكية املخططات ذيلتنف سالحا   التضليل اختذت وتركيا اخليانية،

 زادت مث بعيدة! منطقة إىل هناك من ونقلته حتمه مل حلب منطقة يف املدفون رجلها حىت بل ،فحسب هذا ليس ،األشهاد رؤوس
 حاولت املواقف هذه من اخلجل أصاهبا وملا ساكنا! حترك أن دون واثلثة اثنية فكانت اثنية ماةحب تسمح لن أبهنا ارتفاعا   الصوت

 طيب رجب الرتكي الرئيس )قال األسد" "رحيل منه مقصود الفرات درع أبن ردوغانأ فصرح جديد من الصوت تعلي أن مؤخرا  
 اجليش مع سوراي ودخلنا... ": /نوفمربالثاين تشرين 29 ءالثالاث إسطنبول، يف للقدس مكرسة ندوة يف ألقاها كلمة عرب أردوغان
 بدولة السوريني يرهب الذي األسد الطاغية حلكم احلد نضع لكي دخلنا دخلنا؟ "ملاذا: قائال أردوغان واستدرك ،احلر" السوري

 إرضاء تراجع صوته صدى خيمد أن قبل ولكنه .م(29/11/2016 ،اليوم روسيا) (آخر" سبب ألي دخولنا يكن ومل. اإلرهاب
 يف ع قد الذي للمخاتري الثالثني االجتماع يف كلمة أردوغان اجلمهورية رئيس ألقى) فقد مساء! صباح حلب تقصف اليت لروسيا
 بقيادة سوراي يف املستمرة الفرات درع عملية إن أردوغان طيب رجب اجلمهورية رئيس قال حيث ،"الك لّية" الرائسي اجملمع

 تستهدف آب/أغسطس 24 منذ املستمرّة العملّية هذه "إن .بعينه بلدا   أو شخصا   تستهدف ال الرتكية املسلحة القوات
 هو األسد رحيل عن ردوغانأ تصريح أن تدرك روسيا وكانت. م(01/12/2016 ،عربية يت أر يت) (.اإلرهابية" التنظيمات

 اجملال يف تعتمد موسكو )إن: قائال /ديسمرباألول ونكان 1 اخلميس عليها الروسي اخلارجية وزير علق حيث املعىن من خال
 اجلانب أحادية تصرحيات على وليس تنفيذها، جيري واليت البلدين، رئيسي بني إليها التوصل مت اليت االتفاقات على العملي
 يف واضح بشكل صرح موسكو إىل مير يلد زايرة خالل 7/12/2016 مواليو ... (1/12/2016 ،اليوم روسيا) (.كثريا تطلق
 هلا عالقة وال حلب، مدينة مركز يف أحداث من يدور مبا ترتبط ال) الفرات درع عملية أن الروسية إنرتفاكس وكالة مع مقابلة
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 .م(07/12/2106 ،ينالأون اخلليج) (.السوريبعملية تغيري النظام 

 أهدافه من الذي "الفرات درع" وراء نم وهي الوحشية هجماهتا يف روسيا مع اتم بشكل تنسق مريكاأ فإن وهكذا :رابعاا 
 فصائلها مفاوضات رعاية وكذلك... حلب جبهة إضعاف مث ومن "الفرات درع" أعمال إىل حلب جبهة من فصائل سحب

 ذلك من يغري وال ،املعارضة عن املؤثر السالح منع ءورا هي أمريكا إن مث. واألتباع إيران حشود وراء وأيضا   ،روسيا مع املشبوهة
 الرئيس إلدارة يتيح قانون مشروع )أقر قد األمريكي النواب جملس أن من م07/12/2016 اليوم هذا اإلعالم وسائل نشرته ما

 "واشنطن صحيفة ونقلت ....سوراي يف املعارضة فصائل إىل للطائرات مضادة جو-أرض صواريخ إرسال مباتر  دوانلد املنتخب
 الوقت يف جاء فهو م(07/12/2016 ،العربية) (.األسلحة هذه نقل ىعل القيود بعض يشمل القرار مشروع أن بوست"
 فال !السالح منزوع سالحا   فسيكون حدث وإن ،حدوثه يف مشكوك وهو ،التدمري على حلب أوشكت أن بعد الضائع

 ليس ينفذل أقروه القانون هذا مشروع إن مث ؟!العنب الشوك من يرجى هلو  ،واملسلمني اإلسالم عدو من إبذن إال يستعمل
 ...عظيم لبهتان وإنه التضليل فوق تضليل إنه عهده! بدء قبل املعارضة عن السالح منع أعلن الذي ترامب عهد يف بل ،اآلن

 خباصة اءالشهب وحلب بعامة الشام أرض وستبقى ،جديد من ستنهض تدمري من أصاهبا مهما حلب فإن هذا كل ومع
 ال فأن   يزعمونه بنصر يهنأوا ولن ،جبرائمهم وتقتلهم مضاجعهم تقض ،واألشياع تباعواأل وروسيا مريكاأ حلق يف مسموما   خنجرا  

 وأن... املهزوم نصر هو استشهاده بعد إال مقاتل من يتمكنوا ال وأن... موهوم نصر هو تدمريه بعد إال بلد دخول يستطيعوا
 إال همتهبجما يستطيعون ال ذلك ومع ،آالف بضعة أو اتمئ أمام املؤلفة واجليوش املتفجرة والرباميل املدمرة الصواريخ حيشدوا

 ...زوال إىل النصر هذا وشأن الرجال الرجال مقابلة من املرعوب اجلبان نصر هلو هذا فإن احلربية والبوارج اجلوية ابلقاذفات

 واملغول الصليبيني قبل من إخواهنم سرية الوحشية جبرائمهم يعيدوا أن يريدون واألتباع واألشياع واألحالف وروسيا أمريكا إن
 وهنضوا بالدهم من املسلمون اقتلعهم فقد ،ولئكأ مبصري يعتربوا مل هؤالء ولكن ،الشام وبالد العراق يف جرائم من صنعوه مبا التتار

 بواواقرت  ،"استانبول" اإلسالم مدينة وأصبحت هرقل مدينة اوفتحو  ،خالفتهم وقويت ،واملسلمني ماإلسال عزة وعادت ،جديد من
َقَلب   َأيَّ  ظََلم وا الَِّذينَ  َوَسيَ ْعَلم  ﴿ قريب لناظره غدا   وإن دول، واألايم فينا، أبواب وطرقوا موسكو من َقِلب ونَ  م ن ْ  .﴾يَ ن ْ
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