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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 !وختذيل وخيانة آتمر من حلب حول جيريجرى و  ما

 واجلالء االنسحاب أحاديث بدأت حىت 26/11/2016 من اعتبارا   حلب يف القتال على أسبوعان ميض مل :السؤال
 واملقاتلني املدنيني سكانه من فراغال على حلب من الشرقي القسم أوشك حىت ذلك بعد أسبوع ميض مل مث... واملقاتلني للمدنيني

 الواقعة املناطق خارج ستنقلهم حلافالت انتظارا السورية حلب بشرق ميدان يف اآلالف جتمع - "رويرتز" عمان-بريوت) وعائالهتم:
 يقدر ما إن سكان ويقول... األحد يوم تستأنف أن األمحر للصليب الدولية اللجنة أتمل إجالء عملية ضمن املعارضة سيطرة حتت
 تسيطر جيب آخر يف بقنياملت املدنيني من ومعظمهم حلب يف السكري حي يف الرئيسي امليدان يف جتمعوا شخص ألف 15 بنحو
 للسماح عائلة لكل رقما املنظمون وقدم. املقاتلني من القليل يوجد كما آخرين ومدنيني املقاتلني عائالت من وأغلبهم املعارضة عليه
 ةالشرقي حلب )تسليم( يف التسارع هذا جعل الذي فما (،18/12/2016 ودويل عريب رويرتز... تصل عندما تاحلافال بركوب هلم

 مأ املقاتلني، ضعف السبب فهل األقل؟ على عاما   النظام تقاوم أن حلب إبمكان إن تقول كانت السابقة التقارير أن مع للنظام،
 .وشكرا   املتآمرين؟ آتمر

 ،واألشياع واألتباع وإيران روسيا من وبتنفيذ وختطيطها مريكاأ إبدارة شرسة وحشية هجمة إىل حلب تعرضت لقد اجلواب:
 وكان وأدماهم آملهم مبا اجلموع تلك ونكأت وصمدت قاومت حلب أن إال الراسيات ابجلبال تنوء كانت اهلجمات هذه أن ومع

 املرتبطة الفصائل وبتخذيل روسيا مع ابلتآمر حلب خط على خلتد أن لرتكيا مريكاأ أمر لكن... طويال   أمدا   ذلك مريست أن ميكن
 هلا موكوال   كان فرتكيا حلب، "تسليم" يشبه ما مث ومن االضطراب أوجد الذي هو املتكرر واالنسحاب للرتاجع عليها والضغط هبا

 النظام أبيدي حلب أسقط الذيف وهكذا... الشرقية حلب دخول من النظام لتمكني الروس مع ابلتنسيق مريكياأل املخطط تنفيذ
 ومل األمر هذا بوتني كشف لقد. مريكيأ إبشراف وتركيا روسيا بني عليها متفق خطة وفق املتآمرين آتمر بل النظام قوة هو ليس
 هو حلب يف مت ما إن صحفي مؤمتر يف بوتني قال فقد صحفي! مؤمتر يف األشهاد رؤوس على فضحه بل ردوغانأ شريكه يسرت
 أن عن كشف حني سياسية قنبلة بوتني فالدميري الروسي الرئيس )فجر :غبطرسبور  إىل زايرته خالل ردوغانأ مع حوله اتفق امل ترمجة

 يف بطرسبورغ إىل أردوغان طيب رجب الرتكي الرئيس زايرة خالل إليها التوصل مت كان حلب شرق من املسلحني إجالء عملية
 "أمس" اليوم طوكيو، يف آيب شينزو الياابين الوزراء رئيس مع مشرتك صحفي مؤمتر يف الروسي الرئيس وقال ...املاضي آب/أغسطس

 أجل من السالح إلقاء على سيوافقون الذين املسلحني هؤالء إخراج يف تركيا مسامهة على أنقرة مع اتفقت موسكو إن اجلمعة،
 الرتكي الرئيس مع عليه اتفقنا ما ابلضبط هو حيدث ما فإن أراه ما خالل من حكمنا "إذا وأضاف. شيء كل قبل املدنيني محاية

 .(16/12/2016، نيوز سبوتنيك ،16/12/2016، إيالف) (..."بطرسبورغ إىل زايرته خالل

 قد واإلابء البطولة حلب الشهباء، حلب أن كيف أكثر سأوضح ولكين بوتني، بتصريح اجلواب أختم أن ميكن كان لقد
 الفصائل تلك من عنتط   وكذلك... دمه يف يسيح مائعا   خطا   فجعلتها أمحر خطا   تعدها نتكا اليت تركيا من مقتل يف طعنت
  ورسوله سبحانه هلل اخلائنة الدول تلك أبواب من عليه تتغذى كانت الذي القذر املال تبعية بفعل الزحف يوم بتوليها

 أكثر: األمر هذا سأوضح فإين ولذلك... واملؤمنني
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 من اوبدء   تقريبا   سبوعنيأ فرتة ففي وجيزة! فرتة يف تقتحم أن لدرجة ضعفاء أبدا   وحوهلا حلب يف الثوار يكن مل :أولا 
 وحميط الشعار مث الصاخور فقضمت وتقدمت حلب، مدينة أحياء أكرب هنانو حي وحلفائه النظام قوات دخلت 26/11/2016

 تدخُّل لوال ستواجهها كانت اليت املقاومة طريقها يف جتد مل إذ متوقع، غري بشكل سهال   القوات تلك تقدم وكان القدمية، حلب
 خالل وكانت سعيد، الشيخ حي فاحتلت للمدينة اجلنويب احملور على تتقدم النظام قوات بدأت ليومني اسرتاحة وبعد أردوغان،

 اجملازر فكانت وحرقها، بل لبيوت،ا هدم أو املدنيني لدماء حرمة أي تراعي أن دون والرب اجلو من مسعورة حبملة تتقدم الفرتة تلك
 على جبارهمإل وذلك حلب، مغادرة وارفض الذين املقاتلني نفوس يف الرعب لقاءإل مقصودا   كان هذا وكل الرتويع، ومحالت
 الساحة حول حمموم بشكل روسيا مع تتحرك تركيا كانت فقد حلب على العسكرية احلملة بداية ومنذ... املدينة من السريع اخلروج

 ومع سدألا حليفي يرانإو  روسيا مع تتشاور تركيا إن وغلوأ جاويش مولود )وقال 2/12/2016 يف سي يب يب ذكرت فقد السورية،
 هاتفيا السوري الشأن انقش ردوغانأ طيب رجب الرتكي الرئيس وكان. السورية زمةألل حل ىلإ التوصل جلأ من يضاأ ولبنان سوراي

 سريغيه الروسي اخلارجية بوزير وغلوأ جاويش التقى بينما قل،ألا على املاضي سبوعألا يف مرات 3 بوتني فالدميري الروسي نظريه مع
 أن بعد وة،خط خطوة حلب يف الدموية اجملزرة لتنفيذ التحركات هذه وكانت ،نفسه( املوضوع لبحث اخلميس يوم تركيا يف الفروف

 .لتنفيذها وملحقاهتا والروسية الرتكية األطراف فانطلقت واشنطن، مع تفاصيلها رسم مت

 خبصوص قبل ذي من معهودة وغري غريبة، بتصرحيات يدلون التنفيذ سبقت اليت الفرتة خالل األتراك املسؤولون كان اثنياا:
 إىل ودعا، سوراي مشال بحل يف االشتباكات بوقف أوغلو جاويش مولود الرتكي اخلارجية وزير )طالب حلب من رهابيني""اإل طرد

 لوزان اجتماع بعد ذلك وكان (27/10/2016 ،نت اجلزيرة) (...فورا حلب من سابقا النصرة جبهة - الشام فتح جبهة خروج
 ويف فيها، حساسية األكثر الالعب الرتكي الطرف مع امليدان تعد أمريكا انتك الفرتة تلك ويف سوراي، خبصوص أمريكا قادته الذي
 الرتكي، اخلارجية وزير )قال 17/10/2016 برس االحتاد نقلت فقد ملحوظ، بشكل الرتكية التصرحيات حدة زادت التايل اليوم

 يوم بعد وذلك ،"عنها تنفصل أن السورية ةاملعارض وعلى فورا ، النصرة إرهابيي من حلب تطهري جيب" إنه أوغلو، جاويش مولود
 إضافة "واألردن وقطر والسعودية وتركيا ومصر والعراق وإيران وأمريكا روسيا" من كل خارجية وزراء مجع الذي االجتماع من واحد

 جتاه تركيا من نوعه من األول املوقف هذا ويعترب. السويسرية لوزان مدينة يف ميستورا، دي ستيفان ،ايبسور  اخلاص األممي للمبعوث
 مبكرا   برس ترك ذكرت فقد وتركيا روسيا بني االتفاق عن وأما املتحدة(، األمم لدى إرهايب كتنظيم املصنفة النصرة جبهة
 وروسيا، تركيا بني إليه التوصل مت   تفامها   )أن   عنها تكشف مل مصادر من الرتكية" شفق يين صحيفة "عن ونقال   31/10/2016

 الزور ودير واحلسكة وإدلب الالذقية وريف حلب من كل يف األوضاع إعادة سيتم فإن ه اجلديد، الروسي الرتكي وعاملشر  وحبسب
 يف أردوغان-تركيا انطلقت مث ومن. املناطق( هلذه الدميغرافية اهليكلية مراعاة مع السورية، احلرب بدء قبل عليه كانت ما إىل والرقة

 .حلب! "تسليم" اتفاق بنود لتنفيذ روسيا مع وثيق وتنسيق للغاية سريعة خطوات

 بداية مع متزامن وبشكل السوري، املسرح على حوله من واألضواء أردوغان وظهر الستار، خلف قليال   أمريكا اختبأت اثلثاا:
 شارك لذيا املفاوض املعارضة وفد وبني الروس اجملرمني بني جتري مفاوضات عن مفاجئ وبشكل تركيا، أعلنت حلب على اهلجوم

 يف الوفد ذاه وقع وقد ،(8/12/2016، بريس ترك) (...الشامية اجلبهة وفصائل الشام وفيلق اجملاهدين وجيش الشام )أحرار فيه
 ابلصدمات أردوغان ومعها روسيا منها تلقي اليت النافذة هي املفاوضات هذه وكانت واشنطن، يف عدادهإ مت الذي أردوغان فخ

 من الرغم وعلى حلب، يف الربية املعارك بداية مع ذلك وكان حلب، من الشام" "فتح خبروج روسيا طالبتف احللبية، الساحة على
 للمعارضة قوية رسالة أوصل قد ورعايتهم، األتراك املسؤولني وحبضور أنقرة يف عرضه أن إال زمن، منذ معلن روسي مطلب أنه

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38169303
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38169303
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/72591ff4-635a-4cd5-8bd3-d9e3a12d2230
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8e1a5b22-11fc-457e-9a9c-3401af7207b1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/6ee24e81-5b4b-40f8-83b8-2c28c908bc7b
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 يف روسيا طلبت مث حلب، يف والرتويع اجملازر وقع على املفاوضات استمرتو  رهابيني!"،إل"ا عن انفصاهلا تريد تركيا أبن املسلحة
 تركي طلب هو الروسي الطلب هذا أبن املسلحة املعارضة عن املفاوضون أيقن وملا حلب، من كافة املقاتلني خروج التايل اليوم

 أصبح وعندها وحلفائه، للنظام املدينة بتسليم تقوم أي وخترج، تنسحب لكي حلب يف املعارضة على ابلضغط قاموا فقد أيضا ،
 به تقوم الذي الرتويع أثناء حلب داخل التخذيل مسوم ينفث من هو املسلحة للمعارضة واملمثل أنقرة يف املفاوض الوفد أن واضحا  
 من ينسحبوا لن أبهنم املفاوض الوفد   حلب مدينة داخل من الثوار   أبلغ واضحا   هذا أصبح ملا ...وجوا   برا   والنظام يرانإو  روسيا
 .حلب جيش أتسيس عن عالناإل ومت عنها، سيدافعون وأهنم املدينة

 والسياسية العسكرية قياداته وأن سيما ال الرتكية، للضغوط انصاع قد الثوار من قسما   أن تبني أخبارا   تذيع روسيا بدأت رابعاا:
 3500 قرابة أن رودسكوي "وذكر 16/12/2016 اليوم روسيا قناة أعلنت فقد أنقرة، يف وتركيا روسيا تفاوض كانت اليت هي
 ...املعارك أثناء شبيهة أنباء روسيا وذكرت منهم"، آالف 3 عن العفو ومت واستسلموا، سالحهم ألقوا املعتدلة املعارضة مسلحي من
 وكذلك وحلفائه للجيش فيها انواك اليت األحياء وتسليم لرتكيا املوالية للعناصر املدينة من مبكر خروج عملية كان ذلك أن أي

 عرب أو املباشر تركيا لضغط وانصاعت الرتكي، للتخذيل الفصائل تلك استجابت وهكذا .النظام مع املتحالفة الكردية للفصائل
 تركيا من املقدم املسموم القذر املال يف مترغت واليت تركيا، يف القابعة هلا والسياسية العسكرية القيادات عرب أو املفاوض الوفد

 للجيش أنفسهم "تسليم" مشهد يف أغادرهتا سواء حلب، يف القتال عن الفصائل تلك ختلت وملا وغريها، وقطر والسعودية
 عملية فإن حلب، جنوب خاصة الفصائل من الباقية البقية وختذيل اهلزمية مشهد يف اخللف ىلإ ابالنسحاب أم تركية، بضماانت

 الشمال يف الثورة قلعة حلب، على السريعة السيطرة من اجملرم جيش متكن ملا املشاهد هذه والول. فعال   وقعت قد حلب "تسليم"
 لعام الصمود على حلب يف املقاومة قدرة ىلإ تشري العسكريني تقديرات كانت فقد أمريكا، حلق يف الكربى والشوكة السوري

 حبق "خيانة أبهنا وصفتها ،قادهتا عن تسريبات ضةاملعار  صفحات )ونقلت 7/12/2016 نيوز آسيا ذكرته ما وكذلك. كامل
 ،املدينة كامل وإخالء لالستسالم واشنطن مع حماداثت حلب يف املسلحة الفصائل قادة بعض إجراء خرب أتكيد مت   حيث الثوار"
 السورية لحكومةل حلب تسليم على القادة أرغم أمريكي روسي "اتفاق أبنه صفحاهتم على وصفوه ما األربعاء، صباح من ابتداء

 .تعبريهم( حسب وإيران"

 ضد الباب مدينة يف أخرى محلة تدشن تركيا أخذت فقد حلب يف املسعورة احلملة ةاومبواز  العسكري اجلانب وعلى اا:خامس
 تسريع لضرورة والداعي املربر يوجد بذلك كان ألنه وذلك حلب، تسليم جنازإل أردوغان نفثه الذي اآلخر السم وهي الدولة، تنظيم
 حلب يف املسلمني فحماية. حلب على املسعورة احلملة مع التام ابلتزامن الباب مدينة يف ليهمإ حلاجته حلب من املقاتلني خروج

 ذلك بعاقبة مبال   غري أمريكا، مشاريع تنفيذ على حريصا   كان بل أردوغان، الرتكي الرئيس عرف يف شيئا   تساوي ال عنهم والدفاع
 فقد الفرات"، "درع يف الباب مبعركة لاللتحاق الشديد وضغطها، املوالية للفصائل الرتكي التخذيل شدة ومع... ةواآلخر  الدنيا يف
 جنوب سعيد الشيخ حي عن املدافعني املقاتلني مع 8/12/2016 يوم ذروته التخذيل بلغ لقد. حلب جبهة إضعاف يف ذلك أثر

 لكن... املاضيني سبوعنياأل طوال بقوة يصدوهنم الثوار كانو  فيه التقدم من وحلفاؤه اجليش يتمكن مل الذي احلي هذا املدينة،
 سيطرة حتت املتبقية األحياء ضاقت مث ومن وأضعفها اجلبهة أربك الباب يف القتال حبجة لرتكيا املوالية الفصائل بعض انسحاب

 من كبرية أعداد فيها تكدست أن بعد ضيقة حةمسا يف والسكري الدين صالح من كأجزاء الغريب اجلنوب يف احنسرت حىت الثوار
 جالءإل روسيا مع التفاق توصلها عن تركيا أعلنت فقد ترويعا   تقل ال وبصدمة وهنا. األخرى األحياء من الفارين املدنيني

 النار إطالق وقف على سدألا نظام مع االتفاق مت أنه السورية، املعارضة يف مصادر )وأكدت. حلب من واملدنيني املسلحني
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 عن الفرنسية األنباء وكالة ونقلت. ربعاءألا صباح سيبدأ التنفيذ وأن واملسلحني، املدنيني من حلب شرق يف احملاصرة األحياء وإخالء
 وأعلن. القادمة الساعات خالل تطبيقه وسيبدأ تركية، روسية برعاية جرى االتفاق إن قوله، الزنكي الدين نور مجاعة يف املسؤول

 حلب، يف النار إطالق وقف إىل للتوصل روسيا مع اتصاالهتا ستكثف بالده أن اليوم أوغلو جاويش مولود الرتكي اخلارجية وزير
 مت أن الصادم املشهد هذا فظاعة من وكان. (13/12/2016 ،اآلن أخبار( )...يغادروا كي للمدنيني اجملال إلفساح خاصة

 تسيطر أن ذلك من املقصود وكان صباحا ، والسابعة اخلامسة الساعة بني ما للغاية ا  سريع سيكون التنفيذ أن البداية يف عالنإلا
 املدنيني! نقاذإ بضرورة ا  تركي   مغلف ذلك وكل ...آخر خيار أي يف للتفكري ومانع صادم بشكل اهلزمية مشاعر

 روسيا وتبجحت مسلم، يقبله ال خذالن مشهد يف حلب من ابالنسحاب لرتكيا املوالية املسلحة الفصائل بدأت اا:سادس
 شرق يف املعتدلة املعارضة فصل عملية استكمال عن ،/ديسمرباألول كانون 16 اجلمعة الروسية، العامة األركان هيئة )أعلنت بذلك
 تعمليا )انتهاء محيميم" "مركز سوراي يف للمصاحلة الروسي التنسيق مركز أعلن اجلمعة، من سابق وقت ويف اإلرهابيني( عن حلب
 (...حلب شرق للمتطرفني بؤرا يدمر السوري اجليش إن الروسية الدفاع وزارة وقالت. حلب شرق من وعائالهتم املسلحني إجالء

 وقد لرتكيا، املوالية الفصائل خراجإ مت إذ السورية، الثورة على الرتكية املؤامرة حجم يتضح بدأ وهنا (16/12/2016 ،اليوم روسيا)
 من وتتمكن والنظام يرانإو  روسيا هبم تستفرد حىت وذلك. املخلصني املقاتلني من كبري غري عدد مع حلب أهل وراءها تركت

 هذه وأمام ...الروسي محيميم مركز بيان وكذلك الرتكي اخلارجية لوزير الذكر سابقة التصرحيات حسب رهابيون"إ" ألهنم استئصاهلم
 للمدنيني الكبري ابلعدد اكرتاث أي دون استئصاهلم أو ألسرهم متهيدا   الزاوية يف املقاتلني من فئة حبشر الصرحية الروسية عالانتإلا

 وضع يف صارت قد ألهنا وذلك توقفها، رغم مستمرة، جالءإلا عمليات أبن تعلن تركيا فإن الزاوية، تلك يف معهم حمشورا   بقي الذي
 االنسحاب على وافقت اليت الفصائل تلك حلب، من عجل على خراجهاإ جرى واليت هلا املوالية املسلحة الفصائل أمام للغاية حرج

 فيما وروسيا أمريكا ليهإ تصبو ما لتنفيذ الفخ، يف أردوغان-تركيا أوقعتها وقد نفسها جتد واآلن. للجميع شاملة جالءإ عملية ضمن
 املخلصني، الثوار استهداف فيه ليسه حلب، يف جديد واقع صنع مت وهكذا ...رهابيني"إل"ا عن املعتدلة املعارضة بفصل يسمونه

 مكان ىلإ ذلك بعد األحداث مسرح نقل عن عالنإلا ليتم األمريكية اخلطة بنجاح أردوغان وكذلك وروسيا أمريكا تبجحت فقد
 .كازاخستان! عاصمة أستانة بعيد،

 الالعب لوجود واطمئناهنا أوابما، دارةإل املتبقية املدة ضيق قتضيهي لغرض ستار وراء خمتبئة كانت وإن أمريكا، وأما اا:سابع
 فرحتها لتظهر برأسها تطل فكانت املشهد، عن بعيدة أبدا   تكن مل فإهنا ذلك من الرغم فعلى هلا، كبريا   خالصا  إ أثبت الذي الرتكي
 :الكبرية

 يوم هاتفي اتصال يف ماأواب ابراك األمريكي الرئيس مع والعراق سوراي يف الوضع انقش إنه ردوغانأ طيب الرتكي الرئيس قال -
 .(15/12/2016 ،رويرتز). حلب من املدنيني إجالء مراقبة ستواصل تركيا إن ردوغانأ وقال. اخلميس

 ابإلخالء للسماح حلب يف النار إطالق وقف يف التوسط يف بالده جلهود أردوغان للرئيس شكره عن أوابما الرئيس عرب -
 .(16/12/2016 ،تويرت األمريكية اخلارجية وزارة )موقع .واملدنيني للمعارضة اآلمن

 هبذه أمريكا رضا مدى يظهر حلب، عن جالءإلا عملية عن ببيان دالؤهإو  15/12/2016 األمريكي اخلارجية وزير خروج -
 )ما كريي وقول الفائتة، السنوات يف سبقها ما أو ابلدم نفذهتا اليت املهادن" "اسرتاحة فرتة يف هلا كبريا   حلما   كانت اليت النتيجة

 وقد احلرب إلهناء الوحيد السبيل هي املفاوضات العدائية، لألعمال ودائم فوري وقف هو التقدم مواصلة وقبل حاليا لبح يف نريده

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%84%D8%A8?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%84%D8%A8?src=hash
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 .(16/12/2016 ،تويرت األمريكية اخلارجية وزارة موقع.( )..للمفاوضات العودة يف رغبتها املعارضة أبدت

 املاضي السبت يوم جرى الذي االجتماع من جزءا حضرت دق كانت املستوى رفيعة رمسية مصادر من «القبس» )علمت -
 كريي جون كيير األم اخلارجية وزير قاله ما أن   سوراي، وعموم حلب يف الوضع خبصوص اخلارجي ة وزراء مستوى على ابريس يف

. «األسد وبشار وإيران روسيال التام ابالستسالم واملسل حة السياسية السورية املعارضة مطالبة ىلإ حتما   يرقى كان» االجتماع خالل
 املعارضة وبدفع حلب، من املقاتلني كل إبخراج االجتماع خالل طالب كريي ن  إ القبس لـ خاصة تصرحيات يف املصدر وقال

 الصدمة من بنوع أصيبوا املشاركني ن  أ املصدر ويضيف ...شرط أو قيد أي دون جنيف يف املفاوضات طاولة ىلإ للذهاب السورية
 أوابما الرئيس أي - رئيسي» مواربة دون كريي فأجاب وحلفائه، األسد على للضغط اعتمادها املمكن اخليارات عن اءلواتس عندما

 (13/12/2016 ،القبس جريدة موقع) .(..فقط «داعش» ملقاتلة احلرب ىلإ الذهاب قرر -

 دماء عليه رخصت أن بعد أردوغان تركيا رئيس به قام ما وذلك أدواهتا، كانت وتلك، الدموية املسرحية هي فهذه اا:اثمن
 يف نفثت اليت السموم هذه كل... واجملازر واملذابح حلب، يف أريقت اليت الدم وشالالت عنه، أمريكا رضا لقاء سوراي، يف املسلمني

 وخوت اهبم،رق له فأحنت وغريها، والسعودية تركيا من الفصائل قادة يتكسبه الذي القذر املال بسبب كانت حلب مدينة جسد
 على يهيمون والسعودية تركيا يف النخاسة أسواق يف اليوم هم فها دما ، وال شعبا   يبيعوا ال أن قبل من زعموا قد وكانوا عزائمهم
 املال قبول أن يرى ال من هناك هلو  معترب؟ من فهل املدمرة، نتائجها وظهرت البيع، صفقة من األول اجلزء كتملا  أن بعد وجوههم
 بعينه؟! االنتحار هو السياسي
 فمن سبقها، ما عن وعارا   ذال   تقل ال فإهنا األمريكية املهادن" "اسرتاحة انتهاء بعد حلب مسرحية من املتبقية املشاهد وأما

 إن املتحدة األمم لدى روسيا مندوب تشوركني قال فقد كازاخستان، عاصمة أستانة يف خلعها منه مطلوب حياء من بقية له بقي
. "السورية األطراف بني املفاوضات واستئناف القتالية لألعمال الكامل "الوقفبـ تتمثل حلب، حترير بعد سوراي، يف األولية املهمة

 على أردوغان مع اتفق أبنه 15/12/2016 اليوم روسيا قناة وفق ذلك قبل أعلن قد بوتني وكان (16/12/2016 ،اليوم روسيا)
 الرئيس )صرح 16/12/2016 برس ترك ذكرت وكما للمفاوضات، املسلحة الفصائل ليوممث السوري للنظام عرضا   يقدما أن

 وقف تثبيت لبحث "أستانة" كازاخستان عاصمة يف أردوغان طيب رجب الرتكي ابلرئيس سيلتقي أبنه بوتني، فالدميري الروسي
 سوراي بشأن جنيف مفاوضات اتفاقيات تطبيق سيتم أنه الياابن، إىل مغادرته قبيل له تصريح يف بوتني وذكر. سوراي يف النار إطالق

. سوراي كل مستوى على النار إطالق وقف ستكون القادمة اخلطوة أن إىل الروسي الرئيس ولفت. املتحدة األمم بواسطة متت اليت
 الروسي، الرئيس وأضاف .جديدة مفاوضات لبدء سوراي يف النزاع ألطراف عرض تقدمي على الرتكي الرئيس مع اتفق أنه بوتني وبني

 .احملاصرين( إجالء عملية وتسهيل حلب، مدينة يف النار إطالق وقف حتقيق إمتام حىت الرتكي نظريه مع مكثفة جهودا بذل أنه
 يف ليه،إ املسلحة املعارضة فصائل أردوغان-تركيا تقود ما هو ترميمه، بعد األسد نظام تثبيتو  التسليم طريق الطريق، فهذا

 ىلإ سائرون فإهنم الفصائل قادة قلوب من متاما   نفدت قد خالصإلا حجرات كانت وإذا األمريكية، اخلطة ضمن هبا اخلاص اجلزء
 فيجب احلجرات تلك بعض لديهم بقي إذا وأما خبيس، مثن اءلق املشنقة على وأنفسهم سوراي لوضع خستاناكاز  عاصمة أستانة
 الفصائل تلك يف املخلصون وأما... بدأ وقد يلفظهم، أن قبل الشعبمع  بصدق وااللتحام أردوغان سفينة من فورا   القفز عليهم

 الدوالرات من ماليني ببضعة فصائل قادة يبيعها أن أمة لثورة ميكن كيف إذ عليهم، التغيري وأ املسار ىلإ قادهتم رجاعإ عليهم فإن
 تاالبتالءا هذه عليهم كتب هللا فإن سوراي أهل وأما !واملؤمنني ورسوله هللا من ايستحيو  أن دون هكذا وأمريكا؟! روسيا، لعدوهم
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َِبيثَ  اّلَله  لَِيِميزَ ﴿. دينه دار عقر وفيها املسلمني، منازل خري هي بقعة يف الطيب من اخلبيث ليميز َِبيثَ  َوجَيخَعلَ  الطَيِ بِ  نَ مِ  اْلخ  اْلخ
يعاا فَ يَ رخكهَمهه  بَ عخض   َعَلى بَ عخَضهه  َعَلهه  َجَِ َاِسرهونَ  ههمه  أهولَِئكَ  َجَهَنمَ  ِف  فَ َيجخ  .﴾اْلخ

 ألعداء إرضاء املقاتلني وختذيل استسالمها يف وساهم حلب على آتمر من وكل ردوغانأ نذك ِّر فإننا آخرا ، وليس وأخريا   :اتسعاا 
، ع نِّ  صحيحه يف حبان ابن أخرجه الذي  هللا رسول حبديث هنذك ِّر  ، ورسوله سبحانه هللا مِّ  رضي املؤمنني أم ع ائِّش ة   ع نْ  اْلق اسِّ
: ، اّلل ِّ  ر س ول   أ ن   عنها: هللا َخطَ  َوَمنخ  اّلَله، َكَفاهه  الَناسِ  ِبَسَخطِ  اّللََ  َأرخَضى َمنخ » ق ال   .«الَناسِ  ِإَل  اّلَله  وََكَلهه  الَناسِ  اِبِرضَ  اّللََ  َأسخ

 يف األشهاد رؤوس على فضحه بل عليه، يسرت مل بوتني صديقه حىت بل بغضب، عنه الناس يتكلم كيف ومسع رأى قد هو وها
 س إبعادة ما ذكرانه يف البداية:أب وال !صحفي مؤمتر

 مت كان حلب شرق من املسلحني إجالء عملية أن عن كشف حني سياسية قنبلة بوتني فالدميري الروسي الرئيس ر)فج  
 يف الروسي الرئيس وقال ...املاضي آب/أغسطس يف بطرسبورغ إىل أردوغان طيب رجب الرتكي الرئيس زايرة خالل إليها التوصل

 مسامهة على أنقرة مع اتفقت موسكو إن اجلمعة، "أمس" اليوم طوكيو، يف آيب شينزو الياابين الوزراء رئيس مع مشرتك صحفي مؤمتر
 حكمنا إذا" وأضاف. شيء كل قبل املدنيني محاية أجل من السالح إلقاء على سيوافقون الذين املسلحني هؤالء إخراج يف تركيا
، إيالف) (...بطرسبورغ إل زايرته خالل الرتكي الرئيس مع عليه اتفقنا ما ابلضبط هو حيدث ما فإن أراه ما خالل من
 أمة حق يف أجرم من لكل هللا أعده الذي األليم العذاب عن فضال   هذا (،16/12/2016 ،نيوز كسبوتني ،16/12/2016

َرمهوا اَلِذينَ  َسيهِصيبه ﴿ اإلسالم أرض ضياع يف ساهم أو اإلسالم،  .(﴾ََيخكهرهونَ  َكانهوا ِبَا َشِديد   َوَعَذاب   اّللَِ  ِعنخدَ  َصَغار   َأجخ

 جديد، من ستنهض تدمري من أصاهبا مهما حلب فإن هذا كل )ومع قلناه: أن سبق ما عليهم فأعيد األشرار أولئك وأما
 مضاجعهم تقض واألشياع، واألتباع وروسيا أمريكا حلق يف مسموما   خنجرا   خباصة الشهباء وحلب بعامة الشام أرض وستبقى
 من يتمكنوا ال وأن... موهوم نصر هو تدمريه بعد إال بلد دخول يستطيعوا ال فأنْ  يزعمونه بنصر يهنأوا ولن جبرائمهم، وتقتلهم
 بضعة أو مئات أمام املؤلفة واجليوش املتفجرة والرباميل املدمرة الصواريخ حيشدوا وأن... املهزوم نصر هو استشهاده بعد إال مقاتل

 الرجال مقابلة من املرعوب اناجلب نصر هلو هذا فإن احلربية والبوارج اجلوية ابلقاذفات إال تهمجماهب يستطيعون ال ذلك ومع آالف،
 سرية الوحشية جبرائمهم يعيدوا أن يريدون واألتباع واألشياع واألحالف وروسيا أمريكا إن... زوال إىل النصر هذا وشأن الرجال
 فقد ولئك،أ مبصري يعتربوا مل هؤالء ولكن الشام، وبالد العراق يف جرائم من صنعوه مبا التتار واملغول الصليبيني قبل من إخواهنم
 وأصبحت هرقل مدينة وفتحوا خالفتهم، وقويت واملسلمني، اإلسالم عزة وعادت جديد، من وهنضوا بالدهم من املسلمون اقتلعهم
 َأيَ  ظََلمهوا اَلِذينَ  َوَسيَ عخَلمه ﴿ قريب لناظره غدا   وإن دول، واألايم فينا، أبواب وطرقوا موسكو من واقرتبوا "استانبول"، اإلسالم مدينة

َقَلب   َقِلبهونَ  مهن خ  .(﴾يَ ن خ
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