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 حيم الر الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 إدلب معركة حول واإلقليمية الدولية املواقف حقيقة

 الكبرية "املعركة إدلب معركة خلوض اجلهوزية روسيا وأعلنت إدلب حمافظة جنويب قواته السوري النظام حشد: السؤال
 املعارك بدء ينتظرون كثريون  وكان املتوسط، شرقي احلديث اترخيها يف األضخم هي عسكرية مناورات وأقامت سوراي، يف "!األخرية

 للحملة أردوغان الرتكي الرئيس معارضة فظهرت ،7/9/2018 طهران يف انعقدت اليت واإليرانية الرتكية الروسية القمة بعد
 يف وبوتني ردوغانأ بني جرى الذي السالح املنزوعة املنطقة اتفاق إدلب على اهلجوم حمل وحل إدلب، على العسكرية

 بعض معها وتناغمت الكيماوية، األسلحة اسُتخدمت إذا قاس   برد أمريكا توعدت مث ...التغيري؟ هذا سبب فما 17/9/2018
 إدلب؟ معركة حول واإلقليمية الدولية املواقف حقيقة فما ...األوروبية الدول

 :لتاليةا الوقائع استعراض جيب إدلب معركة جتاه الدولية املواقف نتبني لكي: اجلواب

 والسعودي الرتكي النظام وراء من فهي للمعارضة، دعمها من به تتظاهر ما يف صادقة غري أمريكا إن نقول البداية يف -1
 أمريكا رسالة إن بل له، املناطق وتسليم النظام، مع واهلدن املصاحلات ىلإ وجرها والعصا اجلزرة بسياسة السورية الفصائل خلداع

 مسألة ويف. السوري اجليش هجوم لصد أمريكيا   دعما   تتوقع ال أن عليها أبن صرحية واضحة كانت  اجلنوب يف السورية للمعارضة
 الطريق مواصلة أرادوا وإذا مأساوي موقف )"هذا صحفي مؤمتر يف هيلي نيكي املتحدة األمم يف األمريكية املندوبة قالت فقد إدلب

 لن لكنهم" وأضافت. وإيران روسيا وحليفتيها السورية احلكومة إىل إشارة يف ذلك" يفعلوا أن فيمكنهم سوراي على للسيطرة
 الكيماوي الستخدام هي املعلنة األمريكية فاملعارضة (،4/9/2018 رويرتز "...الكيماوية ابألسلحة ذلك يفعلوا أن يستطيعوا

 )مزيدـب دانفورد جوزيف اجلنرال األمريكية شرتكةامل األركان هيئة رئيس به طالب ما أيضا   ذلك ومن سوراي، على النظام لسيطرة وليس
 عكس على الصحيح النهج ستكون (اإلرهاب) ملكافحة دقة أكثر عمليات بشأن والروس والسوريني األتراك بني املباحثات من

 األبرايء فقد خماطر من ختفف بطريقة (اإلرهاب) مكافحة عمليات تنفيذ "أقرتح وقال. النطاق الواسعة التقليدية العمليات
 هلا ذريعة   ذلك ليكون النظام من فعلها وتطلب أرادت، مىت الكيماوي مسألة تستدعي وأمريكا .(4/9/2018 رويرتز... أرواحهم"

 والسعودية تركيا ضغطت ملا ولواله وروسيا، إيران جاءت ملا لواله إذ األمريكي، للدعم كبري  بشكل مطمئن والنظام سياساهتا، لتنفيذ
 للمجتمع الطاغية نظام عاد ملا ولواله السوري، النظام عليها ليسيطر املناطق من واالنسحاب اهلدن لتوقيع املسلحة الفصائل على

 .األوىل الثورة سنوات يف فقدها شرعية ليكتسب جنيف مفاوضات ومنه الدويل

 النظام وأصبح املهمة تواملليشيا وإيران روسيا أدت وقد النظام لدعم الروسي العسكري للتدخل مسحت اأمريك إن -2
 سوراي مستنقع يف تعاين فهي روسيا أما ...إدلب هي الشأن ذات األراضي من بقي ما وأبرز السورية األراضي من كثري  على يسيطر

 موضوع إهناء قبل السياسي احلل ترتيب فرتيد أمريكا وأما السياسية، لألعمال وتفرغ العسكري مأزقها لينتهي إدلب تقتحم أن وتريد
 لسوراي األمريكي احلل خطة على روسيا موافقة وفق تقصريه أو العسكري مأزقها إبطالة روسيا البتزاز إدلب موضوع واستغالل إدلب

 إخراج على تصر املعارضة وجتعل أمريكا غهو تص الذي السياسي للحل كشرط  الروسية العسكرية القواعد إخراج عليها يرتتب اليت
 كان  الذي الروسي العسكري للعمل تركيا معارضة كانت  وهكذا! ابإلايب الغنيمة من روسيا تفيتك أن أي للحل كشرط  القواعد
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 ...أمريكا من بدافع إدلب ملهامجة معدا  
 فكان ترامب، إدارة جميء بعد سياسية مهمة   ألي أفق أي دون سوراي يف العسكرية مهمتها تنفذ روسيا استمرت لقد -3

 ترفض ذاته الوقت ويف ...اجلنوب على االستيالء نفسه السياق ويف أمريكا، برضا أي كبري،  ركيت بتعاون الغوطة على االستيالء
 تكمل أن قبل األقل على لروسيا سياسيا   دورا   ترى ال ترامب إدارة أن ىلإ إشارة يف سوراي بشأن روسيا مع مفاوضات إجراء أمريكا

 فحشدت العسكرية، أعماهلا يف االستمرار روسيا وأرادت إدلب، يف املسلحة السورية الثورة حشر مت وملا! العسكرية مهمتها
 يف األوىل للمرة املتوسط شرقي يف اجلوي اجملال وأغلقت اسرتاتيجية جوية وقاذفات كبرية  ببوارج املتوسط يف وانورت وتوعدت
 :ذلك منو  حسباهنا، يف تكن مل أمورا   روسيا شاهدت حيث كبري  مأزق أمام نفسها وجدت فقد اترخيها،
 حتديد ينبغي أنه الرتكي الوزير )واعترب إدلب، على شاملة حرب على تركيا توافق مل: إدلب يف شاملة لعملية الرتكية املعارضة -أ

 جتّلت وقد ،14/8/2018 بلدي عنب (.عشوائي بشكل وقصفها إدلب على شاملة حرب شن يصح وال وحماربتهم، "اإلرهابيني"
 خماوَفها روسيا، فاجأ بشكل تركيا، وأبرزت وإيران، وتركيا روسيا رؤساء بني طهران مؤمتر أثناء واضح بشكل للحرب تركيا معارضة

 )قال سوراي، يف السياسي احلل على للقضاء أداة   احلرب ابعتبار روسيا وأحرجت ليها،إ الالجئني تدفق ومن إدلب، على احلرب من
 إىل سيؤدي املعارضة عليها تسيطر اليت إدلب حمافظة على اهلجمات استمرار إن اجلمعة اليوم أردوغان طيب رجب الرتكي الرئيس
 على للحرب الروسية املساعي ضد األمريكية النغمة ارتفاع ومع مث (7/9/2018 السابع اليوم... سوراي يف السياسية العملية اهنيار

 مع عليها املتفق التصعيد خفض اتفاقية ضمن أقيمت اليت النقاط تلك ابلسالح، إدلب يف مراقبتها نقاط حتشو تركيا أخذت إدلب،
 املتامخة إدلب، مدينة إىل توجه تركيا عسكراي رتال إن األحد، عربية"، نيوز لـ"سكاي وشهود ميدانية مصادر )قالت وإيران، روسيا

 الذي الرتكي، العسكري تلالر  أن املصادر وذكرت. أخرى ومجاعات السورية املعارضة فصائل عليها تسيطر اليت تركيا، مع للحدود
 وحيمل عسكرية ومعدات دابابت يضم سوراي، مشايل وريفها إدلب حمافظة ابجتاه كفرلوسني  معرب من السورية األراضي إىل دخل
 العسكرية الفصائل على ابلقضاء الروسي الطموح أمام عقبة تركيا أصبحت فقد وهبذا(. 9/9/2018 عريب نيوز سكاي... ذخرية

 فقط أايم تسعة بعد أي سوتشي، يف 16/9/2018 وبوتني أردوغان بني اثنيا   اجتماعا   األمر استدعى فقد كذلك  هناوأل. إدلب يف
 .طهران يف اجتماعهما من

 الفصائل بني 7/9/2018 طهران قمة يف معهود غري متييزا   أظهرت فقد إيران أما: اإليراين للموقف تبدل مؤشرات -ب
 املوقف ضد وذلك للحرب الرافض أردوغان الرتكي الرئيس موقف تؤازر وكأهنا إدلب، يف اإلرهابية"" واألخرى املعتدلة املسلحة
 صحفية، تصرحيات يف السبت، اليوم ظريف، جواد حممد إيران، خارجية وزير )كشف أكثر تتضح إيران مواقف أخذت مث الروسي،

 حتاول إيران نإ األملانية )ديرشبيغل( صحيفة مع مقابلة يف ظريف وقال. عسكراي   وليس سياسي سوراي يف احلل أبن بالده اقتناع عن
 الرتكية زمان صحيفة... املنطقة على عسكري هجوم ألي بالده ملعارضة إشارة يف ،"دم محام"بـ وصفه ما إدلب جتنيب

 املضي على أصرت ما إذا إدلب حرب يف وحيدة   نفسها جتد قد روسيا فإن اكتمل ما إذا اإليراين املوقف وهذا. (15/9/2018
 .وحيدة   خوضها تستطيع ال وهي فيها،

 يف الكيماوي استخدام مت ما إذا العسكرية الضربة طبول بقرع سارع الذي األمريكي، املوقف ذلك كل  من األخطر ولعل -ج
 املسلحة املعارضة ابهتام سارعت لذلك الكيماوية، ابلضرابت ويتحكم ميسك من هي النظام وعرب أمريكا أبن روسيا وتعلم إدلب،

 والضرابت الكيماوي"، "مؤامرة أمسته ما يف ابلضلوع بريطانيا واهتمت بل أمريكية، ضربة لتربير نفسها ضد كيماوي  هلجوم ابلتحضري
 هرد خالل بولتون )وقال! وأوسع أشد تكون قد املرة هذه األمريكية الضربة إن بل كثريا ،  روسيا حترج سوراي يف عام بشكل األمريكية
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 األسلحة استخدام مت إذا أبنه املاضية القليلة األايم يف الرسالة لتوصيل "سعينا: السياسة بشأن خطاب أعقاب يف أسئلة على
 الذين والفرنسيني، الربيطانيني مع مشاورات أجرينا إننا القول "ميكنين: وأضاف. بكثري" أشد الرد فسيكون الثالثة، للمرة الكيماوية

 (.بكثري" أقوى رد إىل سيؤدي أخرى مرة الكيماوية األسلحة استخدام أن على أيضا معنا واتفقوا الثانية، لضربةا يف إلينا انضموا
 قواهتا تطال أن من وأيضا   بل سوراي، يف حترجها غربية أمريكية ضربة من فقط ليس روسيا وتتخوف ،10/9/2018 ،21 عريب
 .هناك

 بريف وابنياس محاة غريب مصياف من ابلقرب العيون وادي على 4/9/2018 ديهو  لكيان العسكرية الضربة فإن وأيضا ، -د
 القاعدة فوق ومن الروسية( يممحيم قاعدة من كلم  50 بعد )على الروسية العسكرية القواعد من ابلقرب ذلك وكل طرطوس،

 من كبرية  جمموعة مبشاركة 8/9/2018-1 من املتوسط يف روسيا أقامتها اليت الضخمة املناورات وأثناء طرطوس يف الروسية
 التاريخ يف األضخم الروسية املناورات ابعتبارها روسيا هلا روجت اليت املناورات تلك اجلوية، والقوات الكبرية البحرية القطع عشرات
 التابعة ""ساان وكالة )وأفادت. لروسيا مسبوق غري حتداي   حتمل يهود كيان  من الضربة هذه فكانت... املتوسط البحر يف احلديث

 بريف العيون وادي منطقة على (إسرائيلية) طائرات أطلقتها صواريخ لعدة تصدت األسد لنظام اجلوية الدفاعات أبن السوري للنظام
 بريوت غرب من منخفض علو على تسللت بطائرات (إسرائيلي) هلجوم تصدت اجلوي الدفاع منظومات إن ساان وقالت. محاة

 وإرغام بعضها "وإسقاط الصواريخ مع التعامل مت وقد ومحاة، طرطوس مبحافظيت العسكرية املواقع بعض مستهدفة مشاال واجتهت
  عليها جيرؤ ال الروسية القواعد من القريبة العسكرية الضربة هذه ومثل (4/9/2018 نت العربية... الفرار" على املهامجة الطائرات

 الروسية اجلوية الدفاعات تعوقها ال األمريكية التكنولوجيا أبن الرسائل من افيه ما فيها ولعل أمريكا، مع التنسيق دون يهود كيان
 ...طائراهتا أو سوراي يف قواعدها الغريب القصف يطال أن ذلك بعد اخلشية روسيا تتمالك حىت (،500 )إس

 ابسم الرمسي تحدثامل )وقال: فعلي مأزق يف روسيا جعل ما إدلب ريف يف روسية طائرة إسقاط مت فقد كان  ما وهذا -ه
 لنريان عرضة جعلها مما الروسية ابلطائرة التسرت إىل عمدوا (اإلسرائيليني) الطيارين إن كوانشينكوف،  إيغور اللواء الدفاع وزارة

 أال "16-"إف وطياري (اإلسرائيلي) الطريان مراقبة لوسائل ممكنا يكن "مل: وأضاف. بسقوطها تسببت اليت السورية الدفاعات
 وسقطت ...عمدا" االستفزاز هذا نفذوا ذلك، ورغم. كلم  5 ارتفاع إىل للهبوط اجتهت هناإ حيث الروسية، الطائرة رأوا قد يكونوا

 مدينة قرب اجلوية محيميم قاعدة إىل عودهتا طريق يف كانت  حني عسكراي، 15 متنها وعلى "20-"إيل طراز من وهي الطائرة،
 مل (إسرائيل) أن على املتحدث وشدد ..االثنني مساء معادية" "صواريخ من للهجوم قتهاو  تتعرض كانت  اليت الساحلية الالذقية

 الضربة، من دقيقة من أقل قبل إال الساخن اخلط عرب بعمليتها اإلبالغ يصل ومل مسبقا، سوراي يف الروسية القوات قيادة حتذر
... (18/9/2018 الثالاثء ظهر عربية نيوز سكاي ...آمنة" ةمنطق إىل الروسية الطائرة إبخراج لنا يسمح مل الذي "األمر: مضيفا
 قيادة حتذر مل (إسرائيل) أن أيلول/سبتمرب، 18 الثالاثء اليوم كوانشينكوف،  إيغور الروسية الدفاع وزارة ابسم املتحدث )وأعلن
 يف الروسية القوات جمموعة قيادة (إسرائيل) تبلغ "مل: كوانشينكوف  قال فقد. الالذقية من ابلقرب بعملياهتا سوراي يف الروسية القوات
 ابنسحاب يسمح مل ما الضربة، توجيه من دقيقة من أقل قبل الساخن" "اخلط عرب البالغ جاء وقد. هلا املخطط ابلعملية سوراي

 الروسية، ابلطائرة يةالتغط من متكنت (اإلسرائيلية) الطائرة أن إىل الوزارة ابسم املتحدث وأشار. آمنة" منطقة إىل الروسية الطائرة
 الالذقية، منطقة يف خطري وضع خلق تعمدت (اإلسرائيلية) الطائرات أن وأضاف. السورية الدفاع منظومة ضربة األخرية لتتلقى
 17 يوم الالذقية، من ابلقرب أهدافا   قصفت (اإلسرائيلية) اجلوية للقوات اتبعة "،16-"إف طائرات 4 أن إىل مشريا

 15 مقتل عن أسفرت املسؤولة غري اإلجراءات أن كوانشينكوف  وصرح. منخفض علو من الضربة تنفيذ مت وقد. أيلول/سبتمرب
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 .(18/9/2018 نيوز عريب سبوتنيك... (اإلسرائيلية) الروسية الشراكة روح مع يتوافق ال وذلك روسيا، عسكراي

 حتمل على قادرة هي وال أزقهام من لتخرج عسكريا  إدلب حسم على قادرة غري روسيا جعلت الشواهد هذه كل
 !أمريكا من بدافع كيان يهود  استفزازات

 احلل تنفيذ من أمريكا تنتهي أن إىل منها اخلروج تستطيع ال سوراي، يف عالقة   تبقى أن لروسيا تريد أمريكا فإن وهكذا -4
 رويرتز وكالة مع خاصة مقابلة خالل اءاألربع بولتون جون ي،مريكاأل القومي األمن مستشار أعلن فقد خمططاهتا، وفق السياسي

 أدوات واشنطن مينح هذا أن إىل مشريا   احلرب بعد البناء إلعادة متويلها أيضا يستطيع عمن تبحث وهي سوراي يف عالقة روسيا )"أن
 يف سوراي يف هناك عالقة "روسيا ألن موسكو مع املفاوضات يف ذراع لديها واشنطن إن نو بولت وقال ...موسكو مع املفاوضات يف

 .(22/8/2018 عريب نيوز كيسبوتن املصدر ...هناك" البقاء يريدون أهنم أعتقد ال "وأان بولتون وأضاف الراهن" الوقت

 تستطيع ال فيها عالقة   فعال   وهي سوراي، يف هلا أمريكا توريط أدركت ورمبا األمريكية، السياسة هذه تعي روسيا ابتت وقد
 يف األزمة إلهناء له أعدت الذي هجومها إكمال تستطع مل لذلك سوراي، يف التأثري أدوات كافة  متتلك اليت أمريكا إبذن إال اخلروج
 خطة إقرار يف 7/9/2018 إيران اجتماع فشل وهكذا ...صمتت وإيران اعرتضت أمريكا من بدفع تركيا ألن طريقتها على إدلب
 اهلجوم حمل وحل بوتني ردوغانأ اجتماع عقد حىت أايم بضعة سوى ميض ومل روسيا، طريقة على األزمة وإهناء إدلب ملهامجة روسيا
 اخلارجية يف مسؤول عن 18/9/2018 يوم نوفسيت وكالة نقلت فقد أمريكية، مبباركة وذلك! السالح منزوعة منطقة إنشاءُ 

 وحلفائه األسد حكومة من العسكري اهلجوم ملنع عملية خطوات اختاذ على وتركيا روسيا ونشجع "نرحب :للوكالة قوله األمريكية
 أردوغان طيب رجب الرتكي نظريه مع االتفاق االثنني اليوم أعلن قد بوتني فالدميري الروسي الرئيس وكان "...إدلب حمافظة على
 نتكو  األول/أكتوبر، تشرين من عشر اخلامس حبلول غرب"، "مشال إدلب حمافظة منطقة يف السالح" منزوعة "منطقة )إقامة على
 منزوعة منطقة إقامة "قرران الروسي سوتشي منتجع يف الرتكي نظريه لقائه ختام يف الروسي الرئيس وقال. بلديهما مراقبة حتت

 هذا من األول/أكتوبر تشرين من عشر اخلامس من ابتداء التماس، خط طول على كيلومرتا  20و 15 بني يرتاوح بعرض السالح
 الدفاع وزير أعلن جهته، من. "املشكلة هذه حل يف "تقدم حتقيق يتيح جداي" "حال ميثل فاقاالت هذا أن بوتني واعترب ."العام

 وردا. سوراي يف للفصائل معقل آخر على أايم منذ املرتقب اهلجوم سيمنع االتفاق هذا أن الروسية للوكاالت شويغو سريغي الروسي
 لوكاليت وفقا "نعم"، الوزير أجاب إدلب، على عسكري هجوم كهنا يكون لن أنه يعين االتفاق هذا كان  إذا ما حول سؤال على

 اخلطوات ستتخذ روسيا "إن: الرئيسني بني االجتماع عقب الصحفي املؤمتر يف أردوغان قال املقابل، ويف ..."و"اتس "إنرتفاكس"
 .(17/09/2018 ب ف أ / 24فرانس ."إدلب يف التصعيد خفض منطقة على هجوم أي حصول عدم لضمان الالزمة

 أو مباشرة أمريكا تستجدي تزال وال املتوسط، البحر يف انورت اليت سفنها وأعادت إدلب على قصفها روسيا أوقفت وهكذا
 إدلب يف عسكري حسم أي قبل السياسي احلل تريد أمريكا ولكن ...السياسي احلل قبل عسكراي   دلبإ موضوع حلسم تركيا عرب

 احلل يف القواعد موضوع تعرض املعارضة جتعل مث ومن سوراي يف العسكرية قواعدها حول روسيا البتزاز ضغط ورقة الستعماهلا
 ملنع وليس أمريكا ملصلحة األوىل الدرجة يف كان  إدلب على روسيا هجوم مبنع أمريكا ورائها ومن تركيا اهتمام أن أي ...السياسي

 هتون فحينها روسيا له وختضع تريد الذي احلل أمريكا فيه حُتكم الذي الوقت يف بل املدنيني، حلماية أو إلدلب الوصول من النظام
وسريهتم تنطق بذلك يف مناطق سوراي  عندهم دماء إدلب، مدنيني أو غري مدنيني، منزوعة السالح أو غري منزوعة السالح...

 املختلفة، وجرائمهم تتقدمهم من كل جانب...
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 يقلب أن هللا إبذن ميكنه أمرا   هناك لكن ...وإقليميا   دوليا   إدلب، على رباحل مسألة يف املؤثرة املواقف حقيقة هي هذه -5
 هللا مع وإخالص بصدق دورها وتفعيل إدلب، يف الفصائل دور وإتقان إحسان يتم أبن وهو واإلقليمي الدويل املوقف على الطاولة

 :نوعان الفصائل وهذه سبحانه،

 أفكار تتداول واليت خمتلفة، مناطق يف واخلياانت االنسحاابت نفذت اليت تلك هيو  لرتكيا، التابعة العسكرية الفصائل: األول
 وهي السعودي، ابملال وإغراقها الفصائل تلك لقيادات الذمم بشراء املصحوب الكثيف الرتكي الضغط بفعل واهلدن املصاحلة
 الفصائل هذه. له املناطق وتسليم النظام سيطرة يأ التصعيد، خفض مناطق أنتجت اليت أستانة ملفاوضات تركيا جرهتا اليت الفصائل

 ...زيفها تبني تركية وعود بفعل املناطق من الكثري وفقدان السورية الثورة إلضعاف األداة كانت  أهنا وهي احلقيقة، أمام تقف اليوم
 صفوف يف يدور أصبح املسموع الصوت من يقرتب ملحوظا   مهسا   فإن خملصني، أفراد من ختلو ال الفصائل هذه صفوف وألن

 وإيران بوتني روسيا رئيسي مع طهران قمة يف عنه عرب ما وهو األمر، هذا ردوغانأ الحظ وقد، هلم تركيا خداع حول الفصائل
 اجلزيرة... التصعيد" "خفض املناطق تلك أتسيس بعد حدثت اليت التطورات عقب للخداع بتعرضها تشعر )املعارضة بقوله روحاين،

 فهذه منه، ردوغانأ يتخوف ما وهو هلم، انكشفت قد السورية الفصائل خداع يف خططه أبن يقر فأردوغان (7/9/2018 نت
 يستغل أن ميكن الرتكي اخلداع وانكشاف ...الرتكية اخلطة وفق السلمي للحل الرافضة الفصائل لقتال تندفع مل اآلن حىت الفصائل
 ...هومجت ما إذا بشراسة للقتال الفصائل هذه الندفاع

 من الثوار من الكثري برتحيل زادت قد القوة وهذه "اإلرهابيني"،ـب اإلعالم ينعتها ما غالبا   اليت وهي األخرى الفصائل: الثاين
 املنطقة، من معتربة أجزاء على تسيطر القوة وهذه وغريها، الشرقية حلب ومدينة ومحص واجلنوب كالغوطة  سوراي يف خمتلفة مناطق
 التقارير تذكره كانت  مبا تلخيصه ميكن منها اخلوف مكمن أن إال تسليحها، ودرجة أعدادها يف ختالفاال من الرغم وعلى

 خيوض من هي أهنا إال عددا   األكثر تكن مل وإن السورية املعارضة يف "املتطرفة" القوى أبن يفيد والذي سوراي، عن سابقا   األمريكية
 املنطقة تعترب إدلب منطقة أن خاصة ...هزميتها السهل من ليس صلبة قوة أهنا أي. السورية الساحة على الكربى الرئيسية املعارك
 فإن ذلك لكل. منها آخر خمرج وال فيها نو حماصر  الثوار أن ابب من شرسا   سيكون عموما   فيها القتال فإن للثوار، التابعة األخرية
 إن بل لذلك، روسيا أعدته الذي الكبري العسكري احلشد رغم مالنظا لصاحل حمسومة ابلضرورة ليست العسكرية الناحية من املعركة
 سيطر أن سبق أخرى مناطق لتفلت مصراعيه على الباب يفتح قد فيها واألشياع احمللية قواه النظام وتركيز إدلب يف املعركة طول
 .النظام عليها

 من وانفكت البتزازها، أمريكا ضغوط نتيجة روسيا مأزق واستغلت هلل، دينها أخلصت إذا أبنواعها الفصائل هذه فإن ولذلك
﴾ ِبِِذ نِ  َكِثريَةا   ِفَئةا  َغَلَبت   َقِليَلة   ِفَئة   ِمن   َكم  ﴿ سبحانه قوله دائما   تذكرت وذاك هذا وقبل ...السعودية ومال تركيا خدع  فلم اَّللِه

 إدلب عن وسرتدهم واملسلمني اإلسالم أعداء خطط سُتفشل هللا إبذن فإهنا وإخالص، بصدق هللا ونصرت تستسلم، ومل ختضع
 .﴾َعزِيز   َلَقِوي   اَّللهَ  ِإنه  يَ ن ُصُرهُ  َمن   اَّللهُ  ﴿َولَيَ ن ُصَرنه  خائبني

 ه1440 احلرام حمرم من عشر الثاين
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