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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 ؟أنقرة يف الروسي السفري قتل وراء ما

 لدى الروسي السفري على النار إبطالق 19/12/2016 يوم الرتكية العاصمة يف األمن رجال أحد قام :السؤال
 قالت مث أبنقرة، فين معرض يف كلمة يلقي السفري كان عندما اهلواء على مباشرة ذلك شوهد وقد. قتيالا  فأرداه تركيا

 .خرياا  هللا وجزاك العملية؟ هلذه الدافع هو وما االهتام؟ هذا صحة مدى فما العملية، وراء غولن أبن الرتكية احلكومة

 التالية: األمور استعراض من بد ال اجلواب يتضح لكي :اجلواب

 جرى: ما واقع أواًل:

 وتلهب أحاسيسهم تثري أبن كفيلة وهي ابملسلمني، حلت مأساة هلو مؤخراا  حلب يف حصل الذي إن -1
 اليت املؤامرة بتنفيذ تركيا حاكم أردوغان خيانة ظهرت وقد حصل، ما على رداا  أبعمال للقيام وتدفعهم مشاعرهم،

 وزمرته، أسد بشار والطاغية روسيا، خادمتها ارتكبتها اليت واجلرائم واملسلمني، لإلسالم األول العدو أمريكا حاكتها
 .وأشياعها لبنان يف وحزهبا إيران من واخليانة الغدر أيدي ومبشاركة

 ابيعوا الذين "حنن العربية: وابللغة فيها قال الروسي، للسفري قتله عقب إسالمية شعارات الشرطي أطلق لقد -2
 مرة، من كثرأ وكررها أكرب"، هللا سوراي، تنسوا ال حلب، تنسوا "ال ابلرتكية: وقال أبدا"، حيينا ما اجلهاد على حممدا

 كل") وقال: املسلمني، أهلها ضد عام بشكل سوراي يف حيدث وما مؤخراا  حلب يف حدث مبا أتثره على يدل مما
 أمان يف بالدان تكن مل "ما وأضاف "...الثمن سيدفع وسوراي" حلب على وقع "الذي الظلم هذا يف يد له شخص

 وروسيا أمريكا إىل يوجه بذلك وكأنه (،19/12/2016 ،األنباء وكاالت) (...تتذوقوه" لن أيضا أنتم فإنكم
 لن جرائمهم أبن رسالة هلم يوجه املسلمني، بالد على واعتدوا سوراي دمروا الذين ...واألتباع واألشياع وحلفائهما

 ...يوعدون الذي يومهم هللا إبذن وسيأتيهم األمة، ذاكرة من ُتمحى

 خشي فقد متعمداا، كان ذلك أن ويظهر قتله، إىل عمدت اوإمن ابعتقاله تقم مل السلطات أن والغريب -3
 وخبذالن وبسوراي، حبلب تتعلق اليت الشعارات إطالق يف فسيستمر للمحاكمة وتقدميه اعتقاله مت إذا أنه الطغاة
 من جاءت األوامر أن يستبعد فال، حلب عن ختلى الذي ألردوغان إحراج ذلك ويف حللب ردوغانأ وخباصة احلكام

 حيث متوفرة اعتقاله فرصة كانت لقد والتداعيات! اإلحراجات من أردوغان يتخلص حىت الشرطي هذا بقتل ه  ل  ب  ق  
 ليظهر وذلك حيا" علي القبض ميكنكم "ال قال: املسلح كان وإن حىت املكان كبرية أبعداد األمن رجال اقتحم
 تولوا االدعاء "ممثلي أن: 21/12/2016 يوم األانضول وكالة ذكرت فقد وعليه خوفه، وعدم موقفه على إصراره
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 لطنطاشأ مولود الشرطي اغتيال مث ومن الفين املعرض اقتحمت اليت اخلاصة القوات اعتقال عدم سبب يف التحقيق
 تكهنات "هناك قائال: بقتله األمن رجال قيام عن فدافع اعتقاله بعدم أردوغان أمحرج وقد احلياة"، قيد على وهو

 على املهامجني أحد على القبض حاولوا عندما بشيكطاش يف حدث ما إىل انظروا حياا، يعتقل مل أنه يف السبب حول
 مطلقاا  منفرداا  هبا قام الشرطي أن هنا يظهر حيث بشيكطاش، حادثة تشبه ال احلادثة هذه ولكن... احلياة" قيد

 بالدهم وتدمر سوراي يف وهناراا  ليالا  املسلمني تقتل اليت روسيا وهي أال معادية لدولة ممثل وضد إسالمية، شعارات
 كانت مث ومن املسلمني، مشاعر كل حلب يف حدث ما أاثر حيث بشار، الطاغية النظام ورأس الكفر نظام لتحمي
 عالقة له ليس علماين انفصايل كردي قومي تنظيم عمل من كانت بشيكطاش عملية بينما... وتكبرياته هتافاته

 مع هذه وذ ْكرم  ...استعمارية بدول مرتبطة سياسية روابط وللتنظيم اإلسالم، عن بعيدة ودوافعه وأهدافه، ابإلسالم
 تسرته! وال صاحبها تمعر  ي داحضة تكون أن إال حجة هبا تقوم فال األوراق خلط ابب من هو تلك

 احلدث: على الفعل ردود اثنيًا:

ر اليت أمريكا الروسي السفري مقتل أزعج لقد -1  كل معها متفقة وهي سوراي، يف مشاريعها تنفيذل روسيا تمسخ  
 اغتيال تدين املتحدة )الوالايت فقال: كريي جون خارجيتها وزير ندد فقد عمل، كل يف معها وتنسق االتفاق،

 وأعلن خسيس"، "هجوم أبنه: ووصفه (19/12/2016 ،رويرتز) (...اليوم أنقرة يف كارلوف ندريهأ الروسي السفري
 األمريكية اخلارجية ابسم املتحدث وقال اهلجوم"، بشان التحقيق يف وتركيا روسيا ملساعدة ةمستعد "بالده أن:

 البيت ابسم املتحدث وكذلك أسرته"، ومع معه وصلواتنا أفكاران مصدره، كان أاي هذا العنف عمل "ندين كرييب:
 فأمريكا الروسي، السفري مقتل أدانوا بترام املنتخب الرئيس ابسم الرائسي والفريق األمريكية الدفاع ووزارة األبيض
 .واحد نسق يف وروسيا

 رأيناه وقد روسيا، مع عالقاته تتأثر أن يريد ال منها، إبيعاز روسيا مع املتحالف ألمريكا، املوايل وأردوغان -2
 اارتكبه اليت خيانته مدى عن كشف وقد للروس، واعتذر الروسية الطائرة إسقاط موضوع تسوية على عمل كيف

 كشف حيث املاضي آب يف بوتني هللا عدو مع ابالتفاق األمريكية للخطة تنفيذاا  حلب من وإخراجهم للثوار خبداعه
 أن مع... املزيفة وعنرتايته الكاذبة ببطوالته وجيول يصول يرتكه ال حىت أردوغان حليفه وفضح نفسه بوتني ذلك

 العزيز! والصديق ابحلليف بوتني ووصف املاضي آب يف رغبطرسبو  يف لقائهما عند بوتني إىل وتذلل تزلف أردوغان
 فيما التعاون مواصلة على بوتني الروسي نظريه مع اتفق أنه أردوغان أعلن الروسي السفري مقتل من التايل اليوم ويف

 يف روسيا مع تعاوننا أبن نظره وجهة بوتني الرئيس )نشاطر وقال: الروسي، السفري مقتل رغم السوري امللف يشمل
 وقال (20/12/2016 ،اجلزيرة) (...اهلجوم هذا بسبب يتعرقل أال جيب سوراي، بشأن وخصوصاا  اجملاالت، خمتلف

 التعاون ستواصالن وروسيا تركيا "إن موسكو: يف الفروف الروسي نظريه مع لقائه خالل أوغلو جاووش خارجيته وزير
 ابلعالقات "لإلضرار هي: السفري قتل عملية ربواعت أخرى"، ومناطق سوراي يف سياسي حل إىل الوصول حىت
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 يف السالم وعملية الرتكية الروسية العالقات تسوية إفشال هدفه "استفزاز أبهنا: العملية بوتني وصف وقد الثنائية"،
 مشرتكة جلنة تشكيل على اتفقا البلدين "رئيسي أن: الروسي الرئيس ابسم املتحدث بيسكوف وأعلن سوراي"،
 على إصرارمها وأبداي احلادث حول رأيهما يف احتدا والروسي الرتكي الطرفني أن نرى وهكذا اهلجوم"، يف للتحقيق
 خارجية وزراء فعقد السلمي، احلل أو سوراي يف السالم عملية مسمى حتت السورية الثورة لضرب معا العمل مواصلة

 احملافظة على أكدوا كما ذلك على ليؤكدوا الروسي السفري مقتل عقب التايل اليوم يف جتماعاا وإيران وروسيا تركيا
 .بياهنم يف ورد كما سوراي يف العلماين النظام على

 أمريكا مع سارت وقد سوراي يف احلكم إىل اإلسالم عودة وضد السورية الثورة ضد هي أورواب فإن وكذلك -3
 يوم فين ا مؤُتر يف اشرتكت عندما اكهن السياسي احلل وتطبيق سوراي يف العلماين النظام على احملافظة وأقرت

 أورواب تريده ما وكل وروسيا، أمريكا مع بذلك املتعلقة األمن جملس قرارات على وافقت وكذلك ،14/11/2015
 تعادي وروسيا أمريكا مثل هي فأورواب. دوليا تعزل وأال السياسية العملية ويف السوري الشأن يف دور هلا يكون أن هو

 ابالحتاد اخلارجية السياسة مسؤولة استنكرت فقد ولذلك، احلكم إىل اإلسالم عودة وحتارب نيواملسلم اإلسالم
 القابل غري اهلجوم هذا إزاء عميقة بصدمة )أصبت وقالت: االغتيال، حادث موغرييين فيدريكا األورويب

 عن رايكروفت ماثيو ةاملتحد األمم لدى بريطانيا سفري عرب كما (،20/12/2016 ،نت اجلزيرة) (...لالستيعاب
 سوراي داخل اإلرهاب حماربة يف موسكو مع للتعاون بالده استعداد )عن معرباا  تركيا، يف الروسي السفري ملقتل أسفه

 الربيطاين اخلارجية وزير عن الشأن هبذا تعليقات صدرت وأيضاا  (،20/12/2016 ،نت اجلزيرة( )...وخارجها
 .(20/12/2016 ،اليوم روسيا موقع( )وغادر جبان أبنه اهلجوم وصف )الذي جونسون بوريس

 مريكل أجنيال املستشارة ابسم املتحدث زايربت شتيفن وقال. الروسي السفري اغتيال احلكومة أدانت أملانيا ويف
 العمل هذا تدين األملانية احلكومة "وإن جدا، حمزن خرب االغتيال عملية )إن تويرت: موقع على تغريدة يف االثنني مساء
 )إنه فقال: إيرولت مارك جان الفرنسي اخلارجية وزير أما ،(20/12/2016 ،نت اجلزيرة) (...هلجة" أبشد العبثي

 ،نت اجلزيرة) (...وتركيا لروسيا ودعمه السفري لعائلة اخلالصة تعازيه عن معراب واإلرهاب، العنف يربر شيء ال
20/12/2016). 

 )ما 21/12/2016 يوم أردوغان صرح حيث صحيح، غري فهو غولن هللا فتح جلماعة أردوغان اهتام وأما -4
 كل... اإلرهابية غولن هللا فتح شبكة يف عضوا كان أنقرة يف الروسي السفري قتل الذي املسلح أن يف شك من

 ليس االهتام هذا ومثل (،21/12/2016 ،رويرتز) (...اإلرهابية غولن شبكة إىل تشري صالته إىل تعليمه من الروابط
 اهتمتها فقد احلقيقة، على للتغطية عمل بكل اجلماعة هذه تتَّه م أردوغان برائسة الرتكية الدولة دأبت فقد، جديداا 

 ندد وقد. املاضي ُتوز 15 يوم الفاشلة االنقالب حماولة دبروا الذين اإلجنليز لعمالء تصفيتها على لتغطي ابالنقالب
 هذا ُتاما يدين غولن )السيد قائال: احلركة ابسم املتحدث دوغان أصالن ألب عنه نقل كما السفري مبقتل غولن
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 القتل عملية وراء ابلوقوف جلماعته الرتكية احلكومة اهتام ووصف "الشائن"ـب ووصفه الروسي" السفري "مقتل العمل
 . (20/12/2016 ،رويرتز) (..."مضحكة" أبهنا

 وقد واملسلمني، اإلسالم على غرية أية هلا ليست غولن زعيمها رأسها وعلى اجلماعة هذه أن العلم مع هذا
 مع تتحالف اجلماعة وهذه األتراك، املسلمني من 10 وقتل مرمرة سفينة على الوحشي هجومهم يهود لكيان بررت
 إسالمية، قضية أية تؤيد وال تتبىن وال، قضاايهم تناصر وال املسلمني مع تتحالف وال مثلها، مؤمنني وتعتربهم اليهود
 عام هناية حىت ألردوغان مشاركة وكانت له، العاملني وحاربت به وتستهزئ اإلسالمية اخلالفة مشروع ضد وهي

 كأردوغان ألمريكا عميلة فهي ...أمريكا مصاحل خدمة على التنافس ابب من ذلك بعد معه اختلفت مث 2013
 ال فهي ولذلك وحزبه، أردوغان مثل مثلها يةاألمريك واملشاريع والعلمانية الدميقراطية وتتبىن أمريكا، حلساب وتعمل
 ضد بعمل القيام وراء تكون أن عن البعد كل بعيدة فهي قضاايهم، أو املسلمني مصاحل على تغار وال مسلماا  تنصر

 حتديد ألوانه السابق )من الروسي: الرئيس ابسم الناطق بيسكوف فقال تتهمهم مل روسيا حىت... املستعمرين الكفار
 االغتيال إن وقال. ابلعملية غولن مجاعة ابهتام الرتكية التصرحيات على ردا السفري، اغتيال عن سؤولامل هو من

 عائلته ومن الشرطي من ينتقم أردوغان جعل مما (21/12/2016 ،اليوم روسيا) .(..تركيا هليبة ضربة ابلتأكيد
 أردوغان تواصل مث شخصا، 13 عددهم بلغ ائهوأصدق أقاربه من وآخرين وشقيقته وأمه والده ابعتقال األوامر فأصدر

 !...التعازي له وقدم الروسي الرئيس مع

 العملية: وراء الدافع اثلثًا:

 قام قد الشرطي ذلك أن يتبني... املختلفة اجلهات من األفعال وردود حدث، ما واقع حول سبق ما ابستعراض
 املشاعر وبدافع سوراي يف الوحشية روسيا جرائم من انتقاماً  وذلك جبهة، ارتباط دون منفرداً  وحده ابلعمل

 هللا لنسأل وإان... ﴾الص اِبرِينه  مهعه  اّلل ه  ِإن  ﴿و الصرب، أهله وأهلم هللا فرمحه أحدًا، هللا على نزكي وال سالمية،إلا
 وكل ربمتج طاغية وكل مستعمر كافر كل فتذيق خالفتهم إبقامة وينصرهم املسلمني كرب يفرج أن احلكيم العزيز
 ي هْفرهح   وهي هْومهِئذ  ﴿ مكلوم كل وجترب مظلوم، لكل وتنتصر خلفهم، من هبم يشرد عقاب من يستحقون ما أشر منافق

 .﴾الر ِحيم   اْلعهزِيز   وهه وه  يهشهاء مهن يهنص ر   اّلل ِ  بِنهْصرِ   اْلم ْؤِمن ونه 
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