
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 !لسوراي األخرية األمريكية اجلوية الضربة حقيقة

 :لسؤالا

 مصاحل ينفذون الثالثة هؤالء أن وأردوغان وروحاين بوتني اجتماع عن م11/04/2018 بتاريخ إصداران يف جاء
 أمريكا مع ابلتوافق سوراي يف يعمل بوتني يكون مث ومن األمريكي، النفوذ حتت فيها العلماين احلكم لتمكني سوراي، يف أمريكا

 يكون وكيف ومحيميم؟ طرطوس يف قوات له بوتني أن مع الليلة، هذه سوراي يف األمريكية الضربة تفسري فما... وخلدمتها
 خمتلفة؟ مومصاحله وفرنسا وبريطانيا أمريكا بني التحالف هذا ما مث سوراي؟ يف قواته تضرب هي مث أمريكا مع ابلتوافق يعمل
 ...السؤال سرعة عن واملعذرة... خريا   هللا وجزاك ذلك، توضيح نرجو

 :اجلواب
 وزارة تصريح يف واضح وهذا سوراي يف روسيا مواقع تضرب مل فأمريكا ل،االسؤ  يف جاء ما بعض نصحح البداية يف /1
 أهنا تزعم أهنا مع صامتة، وهي اقعها،مو  ابب قرب حواليها ضربت وإمنا ،م14/04/2018 اليوم هذا صباح الروسية الدفاع

 !بزمامها واملمسكة سوراي يف والعباد البالد صاحبة

 ربتض   مواقع عشرة حنو فإن السورية، الكيماوية لألسلحة ضرب منها أكثر لروسيا أتديب هي األمريكية الضربة إن /2
 تلك من لالقلي أن ذكرت اليوم هذا صباح معالإلا وسائل يف عسكريني خلرباء التعليقات بعض فإن ذلك ومع اليوم، فجر

 .عسكرية اقعو م أكثرها وأن ،أحباث مراكز وأ كيماوية  مصانع املواقع

 المسها، الزهو من شيئا   أن إال أمريكا، ملصلحة سوراي يف خدماهتا رغم روسيا فإن لروسيا، أتديب هي كيف  أما /3
 لرتسيخ تعمل هناأب هلا املسموح متجاوزة سوراي، يف األمور بزمام كةاملمس كأهنا  ابنتفاخ سوراي يف نشاطها استغالل فحاولت

 حجمها إىل روسيا لتعيد مواقعها من قريبا   روسيا دار عقر يف الضربة فكانت... حملها لتحل وليس سوراي، يف أمريكا نفوذ
 إىل بقوة وجهها يف تقف أمريكا فإن نفوذ، أو قوة مركز كأهنا  ورائه من لتظهر سوراي يف به تقوم ما فاستغلت قدمها تزل   نإف

 لروسيا وليست شخصيا   لبوتني إهانة كانت  األمريكية الضربة أبن واشنطن يف الروسي السفري صرح كما  ،اإلهانة حد
 !فحسب
 استمرت ترامب ةعجعج نأل ذلكف السورية، للمواقع هي مما أكثر روسيا إلهانة موجهة الضربة كانت  ملاذا أما /4

 اليت الصواريخ أن مع مادية تكون تكاد اخلسائر كانت  ولذلك مواقعه، إبخالء للنظام رسالة فكانت الضربة، لقب أايم بضعة
: نفسه على يهون فهو عليه معتاد فهو النظام، على جديدا   يكن مل فإنه الناتج األثر أما ...صاروخ مائة من أكثر أ طلقت

 األسياد مصاحل اقتضت كلما  ضرهبم يف أبسا   يرون ال أسيادهم فإن العمالء، شأن وهذا عليه(، اهلوان يسهل يهن )ومن
 خان أحداث أثر على املاضي العام يف هذا حنو فعلت قد أمريكا إن مث... اجملال هذا يف كثرية  التاريخ ائعووق ،ذلك

 أن إال! ابلنصر حيتفل الضرب فبعد ذلك وفوق عليه، )مرو ض( هو بل عليه، األمر هذا جديدا   يسل فالعميل... شيخون
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 أن ومع الضربة، توقع من فرارا   املواقع بعض وأخلت سفنها، أكثر سحبت اليت لروسيا، ابلنسبة هو عنده يوقف الذي األثر
 عاهتاادف تستخدم فلم ذلك كل  رغمو  سوراي، يف املتحكمة أهنا تزعم كانت  اليت وهي مواقعها، من قريبة كانت  الضرابت

 !اليوم ظهر الروسية الدفاع وزارة تصرح كما  الضربة لصد اجلوية
 وتقرر قدمتها وفعال   األمن، جمللس شكوى ستقدم روسيا أن أعلن اليوم، صباح الروس املسؤولني ألحد تصريح يف /5
 الشكوى تكون نأب الضعيفة الدول تفعل كما  أي اليوم، هذا رينتشغ بتوقيت عشرة اخلامسة الساعة األمن جملس اجتماع

 وجتول تصول كانت  ألهنا قواعدها، ت ضرب مل وإن حىت عمليا   عليها ديعت  ا فروسيا عليها، العدوان أمام والوسيلة احليلة هي
 جترؤ مل فهي حلجمها تعيدها آنفا   ذكران كما  الضربة فكانت... السابق السوفييت االحتاد بعظمة مشاعرها مدغدغة سوراي، يف

 يف املتواصلة اجلهود يبذلون حيث الروس لدى السياسي الغباء مدى يظهر اوهكذ... الضربة تلك إزاء مادي عمل أي على
 أخرجهم قلم ةجبر   مث مصر يف الطويلة سنواهتم من يتعظوا فلم أمريكا، بيد يكون أن إال قرار هلم يستقر ال أن والنتيجة سوراي،

 فيقومون سوراي، يف اليوم يكررونه وهم ،ذلك الروس يدرك ومل ألمريكا هو قائما   كان  الذي النفوذ ألن مصر من السادات
 لن أمريكا ورائها ومن روسيا ترتكبها اليت الوحشية األعمال وهذه واملسلمني، لإلسالم كيدا    غريهم ملصلحة وحشية أبعمال

 .قريب لناظره غدا   وإن دول، واألايم املسلمني، أذهان من متحى
 مبعىن )حتالف( الدقة وجه على ليس فهو... وفرنسا وبريطانيا اأمريك بني حتالفا   أن من السؤال يف ورد ما أما /6

 حبجة الدويل التحالف بتكوين وسوراي لعراقا يف حدث كما  أمريكا من إبذن هو بل هلا، ند وأخرى دولة بني التحالف
 يف مفصال   ذلك ذكران أن سبق وقد... التحالف يف وفرنسا بريطانيا إشراك على أمريكا وافقت حيث اإلرهاب، مكافحة
 .السابقة إصداراتنا

 ال وحنن... البالد أهل دون األمور بزمام ومتسك بالدان(، يف ومترح )تسرح العامل يف املؤثرة الدول أن هو املؤمل إن /7
 املتوسط، البحر دخول عند (مرور )رسوم تدفع كانت  كيف  والفعل ابلقول أمريكا ألدركت وإال عزتنا، وتعيد جتمعنا دولة

 القانوين سليمان املسلمني خبليفة تستجري كانت  كيف  فرنسا كذلك  ألدركتو ... اجلزائر يف العثمانية الدولة وايلل تدفعه
 اإلساءة لبعض لندن يف العثمانية الدولة سفري إىل اعتذارا   تقدم كانت  كيف  بريطانيا ألدركت أيضا  و ... املأسور ملكها نقاذإل

 وإال ابالعتذار، اكتفت مث ومن ضعفها، أوج يف العثمانية الدولة تكان  ملا ؟هذا ومىت مسرح، رجل هبا قام ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول
 .ذلك فوق فوق األمر لكان

 اخلالفة هللا، أنزل مبا احلكم إلعادة التحرير حزب مع العمل يف الوسع يبذل أن جيب ينبض عرق فيه مسلم كل  إن
 اّللَِ  بَِنْصرِ  * اْلم ْؤِمن ونَ  يَ ْفَرح   َويَ ْوَمِئذ  ﴿. والكافرون الكفر ذلوي   ن،واملسلمو  اإلسالم يعز مث ومن بوة،الن منهاج على الراشدة
 .الَرِحيم ﴾ اْلَعزِيز   َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يَ ْنص ر  
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