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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ابلدعاء هللا إىل هاف  أك   حلب ترفع... املدمرة واملستشفيات املتكررة اجملازر بني من
 العمالء اخلونة احلكام على لعناته هللا يصب   وأن... إلنقاذها املسلمني جيوش تتحرك أن

 واستهدفت... الثالاثء اليوم صباح من بكرم وقت يف حلب مدينة يف عدة أحياء على والسوري الروسي الطريان قصف )جتدد
 الثالاثء ،اجلزيرة) (...الطيب الطاقم أفراد من اثنان بينهم أشخاص، سبعة مقتل إىل أدى مما الصاخور، مستشفى الغارات هذه إحدى

 تدمريه إىل أدى ما ،السورية حلب مدينة يف احملاصرة الشرقية األحياء يف مشفى أكرب اإلثنني جوية غارات )استهدفت. (4/10/2016
 .(3/10/2016 ،ب ف أ /24فرانس) (...األقل على داخله صيانة عمال ثالثة ومقتل

 قبل من يستعمل مل بعضها إن بل األسلحة، أنواع بكل والسوري الروسي الطريان من الوحشي للقصف تتعرض حلب فإن وهكذا
 حىت مدمرة، أصحاهبا فوق وبيوت متكررة، فمجازر... انفجارها عند إال صوهتا يسمع ال اليت كالصواريخ سوراي يف الروس بهوجير   

 يف هذا وكل... وعامليا   وإقليميا ، حمليا   العامل: من ومسمع مرأى على وذلك... بعض فوق بعضها ركاما   أصبحت واملساجد املستشفيات
 أوابما اجتماع منذ بتكليف، بل مبوافقة، يكن مل سوراي يف وتدخلها روسيا وكأن وتوتر، نزاع يف وروسيا أمريكا أبن الناس خداع ظل

 خداع حاولت أمريكا إن... 30/9/2015 التايل اليوم فجر الروسي اجلوي القصف بدأ حيث ،29/9/2015 يف واشنطن يف وبوتني
 سوراي، يف احلل تقبلمس يف لبشار مكان ال أبن تصرحياهتا يف كثريا   أمريكا كررت وقد النظام! مع روسيا وأن معها، أبهنا املعارضة
 على أبن اعتقاده عن كريي )أعرب بشار! بوجود تقبل أن املعارضة من تطلب فهي أمريكا، خداع   حلب فضحت أن بعد اليوم ولكنها

 للحل للسوريني أمل أفضل كريي فيها يرى واليت األسد بشار السوري الرئيس فيها يشارك انتخاابت خبوض القبول املعارضة
 وذلك األسد، تشمل انتخاابت يف املعارضة مشاركة اللقاء خالل الوزير )واقرتح... (1/10/2016 ،اليوم روسيا) (...السياسي

 كاشفة حبق هي السورية فاألزمة... (1/10/2016 ،اجلزيرة) (...األسد لتنحي الدعوة من يةمريكاأل اإلدارة عليه واظبت ما خبالف
 يف كانت أمريكا فإن ،َيْشع ر وَن﴾ َوَما َأنْ ف َسه مْ  ِإّل   ََيَْدع ونَ  ﴿َوَما املؤمنني خمادعتهم يف قنيواملناف والعمالء املستعمرين للكفار فاضحة
 أمريكا اكتفت عسكرية أعماال   املطلوب كان وإذا علنا ، أمريكا أدارهتا سياسية احللول كانت إذا اجتاهني: يف تتصرف خداعها
 أمريكا أن جيدا   يعلم سياسيا   واع   كل أن مع وأتباعها، وأشياعها وإيران لروسيا املعارضة ضرب أوكلت مث... الدويل التحالف بعمليات

 ...بشار وولده حافظ الشام طاغية منذ السوري النظام يف النفوذ صاحبة هي
 من كان قدو  يهود، ومصاحل مصاحلها حلماية والعناية ابلرعاية وتعهدته عقود منذ ،والوالد لولدا ،الطاغية نظام أمريكا أنشأت قدل
 صنعته بئيس خلف   وخلفه حافظ الطاغية هلك مث... وأمان أبمن يهود كيان مع وعاشت اجلبهة وهدأت اجلوالن ضاع أن ذلك نتائج
 التعازي تقدمي ثناءأ سدألا بشار... مع اجتماعا ولربايتأ )عقدت فقد والده يف العزاء بدء منذ أولربايت مادلني األمريكية اخلارجية وزيرة

 يف جانبية غرفة من جهماخرو  ثناءأ احلديث يتبادالن ولربايتأو  بشار السوري التلفزيون ظهرأو . سدألا حافظ الراحل الرئيس بوفاة مسأ
 عملية زاءإ مشجعة" بوادر "ملست هناأ اللقاء خامتة يف مريكيةألا الوزيرة علنتأو ... سدألا وبشار ولربايتأ بني ولألا هو واللقاء. القصر
 حفظ يف اهلالك هنج على بشار سار وهكذا (،14/6/2000 ،البيان albayan.ae الوكاالت) (...وسطألا الشرق يف السالم
 قمعهم: لكنه الدنيا، احدوده يف حبقوقهم مطالبني فتحركوا الناس، على وبالؤه طغيانه وفاض وبغى، طغى أن إىل ويهود أمريكا مصاحل

 وحزهبا إبيران أمريكا زودته عجز وملا إلخضاعهم، البشعة واجملازر والتدمري، ابلقتل قمعهم... الرجال قبل والنساء والشيوخ األطفال
 قواعدها يف وجتول تصول وأصبحت ابلغة، بوحشية الصراع خط على روسيا دخلت مث ومن بروسيا، أمدته تستطع مل ملاو  ومليشياهتا،

 طريف على وكأهنما النظام، مع وروسيا املعارضة مع نفسها ُتظهر وأمريكا ذلك وكل البحر، وحىت اجلو يف وبقاذفاهتا األرض، على
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 فَاْحَذْره مْ  اْلَعد و   ﴿ه م   ووائم انسجام يف الرب وتقصف اجلو يف تطري روسيا، وقاذفات كاأمري قاذفات تتآلف الذي الوقت يف نقيض،
 ...ي  ْؤَفك وَن﴾ َأّن   اّلل    قَاتَ َله م  

... ذلك من نهمك   مبا وأمدوه حلب، حصار من النظام يتمكن أن بعد لُيعلن د  ع  أُ  الذي 12/9/2016 يف اهلدنة اتفاق كان مث
 كانت أمريكا وألن حلب، على 26/7/2016 يف النظام فرضه الذي احلصار يفكوا أن 8/2016 شهر أوائل يف الثوار استطاع فقد
 قامت ما إىل ابإلضافة واحلشود، الغارات بتكثيف ومليشياهتا وإيران روسيا طريق عن الوسع بذلت هلذا قائم حلب وحصار اهلدنة تريد

 يعود أن يف ساهم ذلك كل... حلب جبهة أضعف ما جرابلس جبهة إىل حلب جبهة من هلا املوالية الفصائل سحب من تركيا به
 سيطرة مناطق على الكامل احلصار فرض بذلك السوري النظام قوات )وأعادت 4/9/2016 يف جديد من حلب حلصار النظام

 .(4/9/2016 ،اجلديد العريب) (...اضيامل الشهر من السادس قبل عليه كان ما إىل امليداين املشهد ليعود حلب، مبدينة املعارضة

 بينهم ابحلكم ابملشاركة واملخفية املعلنة اهلدنة شروط على ويوافقون سيخضعون الشام أهل أبن روسيا مث ومن أمريكا ظن وكان
 قبل أمريكا فإن ،وحشية وأكثر إجراما   أشد خبطوة جاؤوا ومقاوميهم الشام أهل إخضاع يف يفلحوا مل وملا ونظامه، بشار الطاغية وبني
 لعمل أمريكا من واستعجاال   املرة هذه هاولكن معها، أهنا اعتبار على للمعارضة كخديعة روسيا وحشية من شيئا   ختفف كانت ذلك
 عن حىت جبانبها أمريكا وأنت اهمئجرا من لتزيد روسيا إىل اجملال تركت 1/2017 شهر آخر يف عهده هناية قبل ألوابما يذكر شيء

 يف اهلدنة انتهاء أُعلن أن فبعد !مكشوفا   كان لكنه وأمريكا روسيا بني التوتر وافُتعل ،للمعارضة ظهرهتُ  كانت الذي خلفيفا الشيء
 البيت ابسم املتحدث قال جهته )من السورية لألزمة ابلنسبة احللول حول روسيا مع احملاداثت تعليق أُعلن أن وبعد ،19/9/2016

 سوراي، بشأن روسيا" مع املتحدة الوالايت به تتحادث أن ميكن ما هناك يعد مل... نفد قد اجلميع صرب "إن ايرنست جوش بيضألا
 االهتام وتبادل الكالمي، الرتاشق واألمريكان الروس تبادل بعدو  (،3/10/2016 ،أونالين يستإ ميدل) (..مأساوي الوضع أن معتربا

 سيواصالن يمريكواأل الروسي اجليشني إن كرييب )وقال معا   ينسقون أهنم هنفس الوقت يف يصرحون واكان اهلدنة، وقف يف ابلتسبب
 يف "كما ضافوأ ،(3/10/2016 ،أونالين يستإ ميدل) (...بينهما تصادم حدوث عدم لضمان وضعت اتصال قناة استخدام

 يف رضألا على سوريةوال الروسية تالتاملقا بقاءإ يشمل البالد حناءأ كل عرب القتالية عمالألل دائم وقف ىلإ السعي سنواصل السابق
 محيمة بصداقة احلديث أطراف اذابنويتج يتزاوران والفروف وكريي ذلك وكل (،4/10/2016 ،عريب ب ف أ) معينة" مناطق

 مع دثيتح أنه مؤكدا السورية"، التسوية بشأن عليه اتفقنا ما تنفيذ طريق على العقبات إلزالة نسعى "إننا قائال : الفروف )واستطرد
 فهم وهكذا (،3/10/2016 ،اليوم روسيا) (...واحد يوم خالل مكاملات 3 املاضي السبت أجراي أبهنما وذكر يوميا، األمريكي نظريه

 سوراي وأهل سوراي على الدموية والقذائف الوحشية، الغارات تشتد أبن للصراع أمريكا إدارة وفق التكاليف ويؤدون األدوار يتبادلون
 ...منسيا   نسيا   اجلرائم تلك تصبح وأن جناحه، حتت مشرتك حكم وإقامة بشار مع ابلتفاوض األمريكية لولللح ليخضعوهم

 إحصاؤهم، يصعب واجلرحى والشهداء مدمرة، البيوت بل واملستشفيات متكررة، فاجملازر سوراي، على الشاملة احلرب استعرت لقد
 ىأمر  على ذلك وكل احملرتقة، األجساد إىل الرائحة جتاوزت حلب يف اليوم وهي سوراي، مناطق من كثري يف مكان كل يف املوت ورائحة

 اخلونة احلكام هؤالء حلماية فهي حتركت وإذا ناهتا،ثك يف رابضة جيوشهم... اوريناجمل وغري اجملاورين املسلمني، بالد يف احلكام ومسمع
 عن املقاتلني لصرف فيحركونه محايتهم عن جزء منها فاض وإذا... ننياملؤم من وال هلرسو  من وال هللا من يستحيون ال الذين العمالء

 جيشه حرك حلب، يف فيه الصراع اشتد الذي الوقت يف جيشه حرك   عندما الرتكي النظام فعل كما أدىن جبهات إىل األعلى اجلبهات
 يف حلب حصار النظام إعادة إىل أدى ما جرابلس جبهة إىل حلب جبهة من له املوالية الفصائل ساحبا   سوراي مشال إىل
 أن عاقال   كان إن يدرك شك ال وهو حلب جبهة مضعفا   حدوده مع سوراي مشال جبهة حمركا   الرتكي النظام زال وال... 4/9/2016
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 األمريكية اخلطط وفق يسري ولكنه سوراي، مشال حترير إىل سيؤدي حمررة حلب بقاء وأن سوراي، مشال سقوط إىل سيؤدي حلب سقوط
 ...انتهكها اليت رماتواحل سفكها، اليت الدماء كل بعد جناحه حتت اويكونو  احلكم، النظام ملشاركة ليخضعوا الشام أهل على للضغط

 فصارت اثنية، حبماة يسمح لن وأنه وخائن، طاغية، السوري النظام أبن ضجيجا   الفضاء مأل أن بعد الرتكي النظام تصرف هكذا
 وتدخلها احلرب طبول تركيا تقرع )وقد أمحر خط وأنه شاه، سليمان مدفون وفيها القومي، عمقه حلب كانت أن وبعد... ورابعة اثلثة
 الصحيفة وقالت... قرون 8 من أكثر منذ هناك وموجود، اخلارج" يف أرضها من قطعة "ألنه العسكري لالستهداف تعرض ما إذا

 ،العربية) (...الضريح عن تعبريها وفق حساسية" املسائل أكثر من واحدا لرتكيةا للحكومة ميثل "إنه األمحر اخلط هذا عن صباح الرتكية
 بعملية أنقرة )قامت حلب عن الدفاع يف رجحيُ  ال حىت حلب منطقة يف مكانه من فنقله عاد ذلك بعد ولكن (،8/10/2012

 بيسر أرطغرول، بن عثمان العثمانية الدولة سمؤس جد   شاه، سليمان رفات خالهلا نقلت السورية، األراضي داخل استخباراتية عسكرية
 أورفه، شانلي بوالية الثكنات ىحدإ داخل مؤقت ضريح إىل حلب بريف "كوزاك قره" منطقة يف الرفات ونقل... وجناح

24/2/2015). 
 حلب، نصرةل حيركه ومل حلب، جبهة إلضعاف هبا الفصائل ليشغل أخرى جبهة لفتح كهحر   جيشه حرك عندما الرتكي النظام إن

 الشام إىل احلياة وإعادة وإهالكه، الشام طاغية من الناس وإنقاذ سوراي مشكلة حل وميكنه وعدته عدده يف قوي الرتكي اجليش أن مع
 ختلق أن حاليا تستطيع تركيا إن أوين، ديفيد اللورد األسبق الربيطاين اخلارجية وزير )قال السياسيون ذلك ويدرك اإلسالم، دار عقر

 لديها اليت الوحيدة الدولة كوهنا حلب، عن احلصار لرفع واجلوية الربية بقواهتا عاجلة إنسانية خطوة بتنفيذ سوراي، يف مهم توازن عامل
 إخالصا   الرتكي النظام ولكن .(3/10/2016 ،الوطن موقع) (...املدينة إنقاذ أجل من الربي للتدخل موات وعسكري سياسي وضع

 النفوذ حتت سوراي يف العلمانية الدولة إلجياد األمريكي احلل لتنفيذ للنظام سائغة لقمة يريدهم بل الشام، لأه نصرة يرد مل ألمريكا
 .األمريكي

 وال الشامل، الدمار وسائل بكل درعا وجوار درعا تقصف كيف ويسمع ويرى يراقب جيشها أوقفت قد فهي األردن وهكذا
 بطش من وإنقاذهم الناس لنصرة ليس سوراي حدود إىل حركته اجليش من جانب احلماية عن فاض فإذا للنظام، محاية إال جيشها حترك

 جتمع هو والركبان... ) األردن إىل اللجوء من مينعون ذينال "الركبان" السورية احلدود على العالقني املظلومني السوريني ملنع بل النظام،
 العائالت من اآلالف عشرات ويضم األردن، مع احلدودي الشريط على السورية األراضي داخل يقع سورينيال لالجئني نظامي غري

 أوضاع وتدهورت. !..الالجئني بني إرهابية عناصر وجود من ملخاوف ذلك رفضت اليت للمملكة اللجوء أتمل كانت اليت املهجرة،
 .(4/10/2016 الثالاثء ،ae.24 موقع) (...مغلقة عسكرية منطقة إعالهنا بعد الركبان منطقة يف العالقني

 بني احلياد حىت عليهم، تتآمر الشام يف إخواهنا تنصر أن فبدل املستعمرين، الكفار تعليمات وفق تسري اجلوار دول حتركات هذه
 واملليشيات إيران وحزب إيران حلرس ممران ولبنان فالعراق األخرى اجلوار دول وأما... وتركيا األردن عن هذا !تراعيه ال واملظلوم الظامل

 فهي ابجلوار احمليطة الدول وحىت ...تنطفئ أن دون واحليلولة اجملازر، وإشعال الطاغية، لنصرة سوراي تدخل فهي واألتباع، واألشياع
 ينصر أن بدل اجلبهة تلك يف السعودي اجليش فأشغل أمريكا إلرضاء اليمن جبهة فتح السعودي النظام فإن تنفع، وال تضر كذلك

 دول بعض بل اجلوار، دول إن !واحدة؟ مشكاة يف أمريكا عمالء من غريه مع كذلك ووه كيف ولكن ردن،األ طريق عن الشام أهل
تكفي  سة  اجلوار، كان ميكنهم لو صدقوا هللا ورسوله أن ينقذوا أهل الشام من طاغية الشام، وال حيتاج ذلك سنوات مخسا ، بل أشهرا  مخ

 اجلوار لو قطعوا عالقاهتم مع أمريكا وروسيا وإيران لساوموا يف وقف العدوان على الشام، وتزيد، ولكنهم مل يفعلوا... وإن الدول يف غري
وحلسبت تلك الدول الكافرة املستعمرة بعض حساب، ولكنهم مل يفعلوا... أما اجلامعة العربية فهي جتتمع وتناقش موضوع حلب، 

جملتمع الدويل: )أكدت جامعة الدول العربية أن التطوراتوبدل الدعوة إلعالن النفري العام إلنقاذ حلب فهي تطلب تدخل ا
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... األمن جملس خالل من ذلك يف مبا الدويل واجملتمع العربية الدول جانب من عاجلة" "وقفة تستدعي السورية حلب مدينة يف األخرية
 الدويل اجملتمع يف الفاعلة األطراف حترك سرعة ضرورة صحفي بيان يف عفيفي حممود العربية للجامعة العام األمني ابسم املتحدث وأكد

 محام يوقف أن الدويل اجملتمع من تطلب العربية فاجلامعة (،2/10/2016 ،عربية نيوز سكاي) (...حلب يف الدم محام وقف أجل من
 ما فاصنع تستح "مل إذا حقا   عاجلة"! "وقفة على اجلامعة كدتأو  حلب، إلنقاذ جيوشهم حيركوا أن دوهلا من تطلب وال الدم،

 وأكدت القادم! األحد يوم طارئ الجتماع دعت فقد أمرها من عجلة يف ليست أهنا فيبدو اإلسالمي التعاون منظمة وأما... شئت"!
 االجتماع حلضور األعضاء الدول اإلسالمي التعاون منظمة )دعت حبث! إىل حتتاج كأهنا حلب يف اإلنسانية األوضاع حبث على

 املتدهورة اإلنسانية األوضاع لبحث املقبل، األحد جدة، مدينة يف العامة األمانة مقر يف املندوبني، مستوى على يةالتنفيذ للجنة الطارئ
 .(4/10/2016 ،برس قدس) (...السورية حلب مدينة يف

 أول أن عروفامل منف !احلياء تنتج اليت املشاعر حىت فقدوا وعمالتهم، خيانتهم هي وهذه املسلمني، بالد يف احلكام هم هؤالء
 وال له قيمة ال عظم على حلما   وبقي انتهى، فقد حياءه أي شعوره فقد فإذا املشاعري، سقوطه بعدُ  ومن الفكري، سقوطه ملرءا سقوط

 َأَضل   ه مْ  َبلْ  َكاْْلَنْ َعامِ  أ ولَِئكَ  ِِبَا َيْسَمع ونَ  َّل  آَذان   َوََل مْ  ِِبَا ي  ْبِصر ونَ  َّل  َأْعني    َوََل مْ  ِِبَا يَ ْفَقه ونَ  َّل  ق  ل وب   ﴿ََل مْ  هم وهكذا وزن،
 سنام وذروة اإلسالم، أفكار فيهم تتحرك جيوشها، من خملص جند يتحرك أن إال األمة هلذه يبق مل إنه. اْلَغاِفل وَن﴾ ه م   أ ولَِئكَ 

 تلك أمام عروقهم يف الدماء فتغلي م،اإلسال مشاعر فيهم وتتحرك ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع وصدقا   العزيز القوي هلل إخالصا   ،اجلهاد اإلسالم،
 ينقض اليت املستشفيات مث ،حجارهتا عوتقتل منابرها، وهتدم مآذهنا، تقصف اليت واملساجد تنتهك، اليت واحلرمات تسفك، اليت الدماء
 )سعد فيهم: فيكون سالماإل وأفكار اإلسالم مشاعر فيهم تتحرك... أصحاهبا رؤوس فوق هتدم اليت والبيوت حمتوايهتا، وخترب بنياهنا،
 فيكون (،...اإلسالم أبطال من غريهم وكثري احلميد وعبد القانوين وسليمان الدين وصالح واملعتصم وطارق وعقبة وخالد سعدوأ وأسيد
 من هبم دشر  فيُ  وجترب، طغى من كل جتاه اإلسالم جند أبس قوة واملنافقون وعمالؤهم املستعمرون الكفار ويرى التكبري، ويصدع النفري،
 منهم املخلصون ،ندهاج إال األمة هلذه يبق مل... يَذ ك ر وَن﴾ َلَعل ه مْ  َخْلَفه مْ  َمنْ  ِِبِمْ  َفَشرِ دْ  احْلَْربِ  ِف  تَ ثْ َقَفن  ه مْ  فَِإم ا﴿ خلفهم

 وترفع وتستنصركم، ستغيث،وت تستصرخكم حلب إن القوة أصحاب كل اي الفصائل، أيتها اجلند، أيها اجليوش، أيتها فيا... والصادقون
 هلا ويعيدون روهنانصي احلق أهل من جبند ينصرها أن ابلدعاء هللا إىل رأسها ترفع اجملازر، خالل ومن األنقاض بني من هللا إىل رأسها
 من سلمنيامل جيوش مينعون الذين احلكام أولئك على ولعناته سخطه لينزل هللا إىل رأسها ترفع نفسه الوقت ويف... كان الذي عزها
ينِ  ِف  اْستَ ْنَصر وك مْ  َوِإنِ ﴿ هتمنصر   .الن ْصر ﴾ فَ َعَلْيك م   الدِ 

 َوثَِقاًّل  ِخَفاًفا اْنِفر وا﴿ تتثاقلوا وال سراعا   فانفروا تستغيث، فحلب هزل، ال جد األمر إن املسلمني: بالد ف اجليوش أيتها
ر   َذِلك مْ  اّلل ِ  َسِبيلِ  ِف  َوَأنْ ف ِسك مْ  ِبَِْمَواِلك مْ  َوَجاِهد وا ت مْ  ِإنْ  َلك مْ  َخي ْ  فقد حكامنا، أطعنا تقولوا أبن حجة لكم وليس تَ ْعَلم وَن﴾، ك ن ْ

تَ َنا يَ  يَ ق ول ونَ  الن ارِ  ِف  و ج وه ه مْ  ت  َقل ب   يَ ْومَ ﴿ فقال ذلك من احلكيم العزيز هللا حذر  ِإّن   رَب  َنا واَوقَال   * الر س وَّل  َوَأطَْعَنا اّلل َ  َأطَْعَنا لَي ْ
 مل وإن هلل إال تنحين لن واقفة ستبقى حلب إن :واملنعة القوة أصحاب ي اجليوش أيتها... الس ِبياَل﴾ فََأَضل وّنَ  وَك بَ َراَءّنَ  َساَدتَ َنا َأطَْعَنا

ْبك مْ  تَ ْنِفر وا ِإّل  ﴿ هللا إبذن غريكم قوم أيدي على نصرفستُ  روهاصنت رَك مْ  قَ ْوًما َوَيْستَ ْبِدلْ  يًماَألِ  َعَذاابً  ي  َعذِ  ًئا َتض ر وه   َوَّل  َغي ْ  َعَلى َواّلل    َشي ْ
 .﴾َقِدير   َشْيء   ك ل ِ 
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