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 متفرقات حول الغزو الرويس ألوكرانيا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

بتواطؤ .. روسيا مارست أقصى درجات اإلجرام حبق الشعب السوري، وثورته، وبلده، وال تزال  -1 
يدفعان مثنًا ابهظًا .. وها هم اجملرم واملتواطئ يدفعان اآلن مثن اإلجرام والتواطؤ .. من أمريكا ودول الغرب 

 .41:الفجر[ِإنَّ رَبََّك لَِباْلِمْرَصاِد .. ] على الساحة األوكرانّية 
بعيداً .. خاطئ من يعتقد أن ما جيري على الساحة األوكرانّية من صراع بني الروس والغرب  -2 

ال .. هللا تعاىل إذا أراد أن ينتصر لعبد مستضعف مظلوم من عباده .. عّما حصل، وال يزال حيصل يف سوراي 
 . 7:الفتح[ اَواِت َواأْلَْرضِ مَ َوّلِِلَِّ ُجُنوُد السَّ ] تدري اجلهات، واألسباب، اليت تتجّيش لالنتصار له، 

ينَ :" قال ملسو هيلع هللا ىلص -3  ؛ من حيُث ال "الفاجِر، وأبقْ َواٍم ال َخاَلَق هلم  ابلرُجلِ  إنَّ هللَا لَيُ َؤيُِّد هذا الدِّ
ين    ...! يَقصُدون، وال يُريُدون ََتييَد ونصَرَة الدِّ

الظاملني ابلظاملني، وأن ينتقم من الظاملني ابلظاملني من ُسَنن هللا تعاىل اجلارية يف خلقه، أن يدفع  -1 
: وقد صَدق الشاعر. 421:األنعام[ضًا ِبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن وََكَذِلَك نُ َوّلِّ بَ ْعَض الظَّاِلِمنَي بَ عْ :] قال تعاىل.. 

 .   وما ِمن يٍد إال يُد هللِا فوقَ َها وال ظامٍل إال سُيبَلى بظامل
.. مع املستضعفني من النساء واألطفال، والشيوخ من أبناء الشعب األوكراين كل التعاطف  -5 

 .وكل اإلدانة للمجرم املعتدي اإلرهايب بوتني
وال َعزاء للسفهاء اجملرمني .. ما بناه بوتني طيلة حكمه، فقد هدم أْضَعاَفُه بغزوه ألوكرانيا  -6 

 !الظاملني
توجد دولة من دول حلف الناتو تقبل ابنضمام أوكرانيا ال :" قال الرئيس األوكراين زيلينسكي -7 

وإذا كان األمر كما " .. إىل الناتو، أو جترؤ أن تصرح بذلك، فضاًل عن أن تشارك يف الدفاع عن أوكرانيا 
وال .. يقول، فعالم يعرض نفسه وبلده ملخاطر الغزو واحلرب من أجل شيء غري موجود، ويستحيل حتقيقه 

، منه للسياسة ومهارات لرجل أقرب ملهنة التمثيلأن ا: صدق من قال! ؟..تو توافق عليه دولة من دول النا
 ! القيادة

املتخلف اجملرم اإلرهايب بوتني    حبكم جتربتنا معه يف سوراي    ال ميكن أن خيوض حراًب نظيفة  -8 
إلرهايب يف عدوانه على وها هو يؤكد من جديد على هنجه املتخلف اإلجرامي وا.. يستثين فيها املدنيني 

 ! املدنيني ومساكنهم من مواطين أوكرانيا
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لو حصلت الثورة السورية على جزء يسري من الدعم السياسي والعسكري اليت حصلت عليه  -1 
وملا فكر يف أن .. النكسرت هيبة وعزمية وإرادة اجملرم بوتني على أرض الشام .. أوكرانيا من اجملتمع الدوّل 

 ! خر، وال شعباً آَخريغزو بلداً آ
كثريًا ما كان بوتني يكرر أن غزوه لسورية جاء تلبية لطلب من رئيسها ذَنب الكلب، مما  -41 

.. يعطي لغزوه واحتالله الطابع القانوين والرمسي، خبالف غريه الذين دخلوا سوراي من دون إذن من رئيسها 
 ! ص عليه    يف غزوه واحتالله ألوكرانيا؟هل حتقق له هذا الشرط    أو حر : وسؤالنا للمجرم بوتني

حاولنا يف سوراي منذ أكثر من عشر سنوات أن نوصل رسالة للعامَل أبن بوتني جمرم وقاتل،  -44 
وهو شريك أساسي ورئيسي لذنب الكلب بشار األسد فيما يرتكبه من جرائم وجمازر حبق الشعب السوري 

نما أوكرانيا خالل ثالثة أايم استطاعت أن توصل هذه الرسالة بي.. وال حياة ملن تنادي .. فلم نُفلح .. 
 !للعاملَ 

كم أن بوتني قميء، ومنافق عندما يتظاهر ابلرمحة على أطفال بلده روسيا، ويزورهم إىل  -42 
بينما ال يتورع عن .. وأنه حُمب لألطفال .. لُيظهر للعامَل أبنه إنساين، وعنده إنسانية .. حماضنهم ومقراهتم 

 !!   عّمد قتل األطفال يف البلدان األخرى، كما يفعل يف سوراي، وأوكرانيات
َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح :] من قبل فرح الصحابة مهنع هللا يضر ابنتصار الروم على الفرس، فأنزل هللا تعاىل فيهم -43 

وحنن كمسلمني وسوريني حيق لنا أن . 5-1:الروم[ِحيُم َوُهَو اْلَعزِيُز الرَّ  بَِنْصِر اّلِلَِّ يَنُصُر َمن َيَشاءُ  .اْلُمْؤِمُنوَن 
 ...!نفرح ابنتصار أوكرانيا على اجملرم اإلرهايب الكبري، قاتل األطفال بوتني 

حنن يف الشام؛ األرض املقدسة، منذ أكثر من عشر سنوات، نعاين من غزو واحتالل مباشَرين  -41 
جرائمهما مستمرة على مدار الساعة .. من روسيا وإيران؛ األشد كفراً، وشراً، وإجرامًا حبق الشعب السوري 

بذا .. بل ونشكره  وأميا طرف يُقلل أو ُيضعف من شرمها وضررها، فنحن نتفهمه، ونفرح له،.. مل تتوقف 
 . دل الّنقل والعقل

سببها األساس والرئيس خذالهنم .. هذه الضريبة الباهظة اليت تدفعها دول الغرب يف أوكرانيا  -45 
وغض الطرف عن .. للشعب السوري وثورته، والشح عليهم ابلقليل، وتواطؤهم مع القاتل اجملرم بوتني 

كان هلم موقف حازم من احتالله وغزوه لسوراي، ملا جترأ بوتني   ولو.. جرائمه وجمازره حبق الشعب السوري 
 ! على التفكري بغزو أوكرانيا

وحىت نستطيع حتسني .. ُتشَكر بولندا على حسن معاملتها وضيافتها للمهاجرين األوكرانيني  -46 
رهتم احلروب كنا نود لو فعلت شيئًا من ذلك مع املهاجرين املسلمني الذي.. الظن بنواايها ودوافعها  ن هجَّ

 ! يف بلداهنم
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ذكران من قبل أنَّ من ُسَنن هللا تعاىل اجلارية يف خلقه، أن يدفع الظاملني ابلظاملني، وأن ينتقم  -47 
.. وهذا ال مينع من الوقوف والتعاطف مع األقرب للحق من الفريقني، واألقل ظلماً .. من الظاملني ابلظاملني 

 . فالنقل والعقل ال يُعارضان ذلك.. رراً ضد األكثر ظلماً، وشراً، وض
، والّضرَر ُكلَّه  -48  وابلتاّل أميا عمٍل .. يف كثري من األحيان قد ال تستطيع أن تُزيل الظلم، والشرَّ

رِّ، والضَّرر   . فاإلسالم يُقّره، ويُباركه.. فيه تقليل للظلم، والشَّ
الغرب حتكمه مؤسسات، وابلتاّل أميا قرار  من الفوارق العديدة بني دول الغرب وروسيا؛ أن -41 

بينما روسيا حيكمها شخص مستبد واحد؛ وهو .. حساس وخطري خيضع للغربلة، وللمرور يف مراحل عديدة 
 !!بوتني، وأميا قرار خطري؛ كاستخدام األسلحة النووية خيضع ملزاجه املريض، وحالته النفسية

تدريب جليشه وأسلحته ملا يفعله اآلن يف أوكرانيا، وملا ما فعله بوتني يف سوراي؛ كان ِبثابة  -21 
 ...! سيفعله ما وراء وبعد أوكرانيا، لو جنح يف أوكرانيا 

سيكون األْجَرأ على استخدام النووي، .. إذا وصل بوتني إىل مرحلٍة مل يعد خيسر معها شيئًا  -24 
 ! واللجوء إليه

وسي، تتكلم ابستمرار، ومباهاة عن تدمري اآللة األخبار الواردة عن املتحدث الرمسي الر  -22 
هذا هو .. العسكرية الروسية آلالف املنشآت، والُبىن التحتية املرتبطة ِبصاحل وحياة الناس يف أوكرانيا 

 ! تدمري الُبىن التحتية للشعوب.. الشاطر فيه اجملرم بوتني 
تصريح أمريكا .. يف جرائمه يف أوكرانيا  مما جّرأ وساعد بوتني    أبرحيية ملحوظة    على التوسع -23 

نوا غطاء جواًي ألوكرانيا  ولو صمتوا    ..    ومعها دول الغرب    املتكرر أبهنم لن يتدخلوا عسكراًي، ولن يؤمِّ
 !وهلم يف الصمت سعة    لعاش بوتني حالة الرتقب، والتوجس، واالرتياب، والرتدد، ولقّلت جرائمه يف أوكرانيا

وهدم .. جملرم بوتني إذا ما سئل عن سبب قصفه ملباين وبيوت الناس املدنيني يف سوراي كان ا -21 
هذا الكذب نقله .. هو يقصف اإلرهابيني الذين يترتسون ابملدنيني وبيوهتم : يقول.. البيوت على ساكنيها 

 !معه إىل أوكرانيا
   وهو اتبعي جليل قد عاَصَر الصََّحابة    إىل الطاغية املعاِصر  ُمنَ بِّه َوْهب بنمن هامَّة رسالة  -25 

لِّ خرٌي ِمن انتصاٍر يَزيُد صاِحَبه َقَماَءًة :" بوتني  "! اْحِتَماُل بعض الذُّ
   يستعمل يف حربه يف أوكرانيا األطفال السوريني الذين ! اجملرم بوتني    خاطف األطفال -26 

 !وهذه جرمية ال ينبغي السكوت عنها.. ى موائده يف موسكو خطفهم من سوراي، وراّبهم عل
َ وهو يُرسل جنوده للقتال يف صفوف الطاغية  -27  ال يستحي الرئيس الشيشاين قديروف، أن يَُكّبِّ

 !بل وأَشد.. وهو بذلك مثله مثل من يَُكّبِّ على الزِّىن، وشرب اخلمر .. اجملرم املعتدي بوتني 
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ينتميان إىل مدرسة واحدة من حيث الكذب، والغدر، وعدم احرتام .. د بوتني وبشار األس -28 
ال يُتوقع منه أن يُعطي .. وما دام أحدمها قواًي، وقادرًا على االستمرار يف الضرر واألذى .. العهود، والعقود 

 ! شيئاً، أو أن يتنازل عن شيء
ال ميثلون .. على الساحة األوكرانية الذين يتطوعون من سوراي للقتال مع الطاغية اجملرم بوتني  -21 

وهم شركاء بوتني يف تدمري سوراي .. فهم شّبيحة النظام األسدي اجملرم .. الشعب السوري، وال ثورته اجمليدة 
 . أرضاً وشعباً 

ِبا يرتد .. يُتَوقَّع من قادة الثورة السورية أن حُيسنوا االستفادة من َحَدث غزو بوتني ألوكرانيا  -31 
وأن .. وُيضِعف من أثر التواجد الروسي وحلفائه يف الساحة السورية ..  على الشعب السوري، وثورته ابخلري

 !ال يقتصر موقفهم على التَّفرج ولعن الظاملني
يف األنظمة اليت حيكمها طغاة مستبدون، على مجيع موظفي احلكومة، ِبا فيهم مجيع الوزراء  -34 

.. عرف على أفكار الطاغية املستبد احلاكم، وعما جيول يف نفسه وذهنه أن يبذلوا قصارى جهدهم يف الت.. 
ا يريده الطاغية   ! إذ الويل ملن خُيطئ.. حىت إذا ما أدلوا بقول أو تصريح، ال خيرج شيء منه عمَّ

تراه يزرع .. يف الوقت الذي يزعم فيه اجملرم بوتني حماربة العنصرية والكراهية يف أوكرانيا  -32 
والكراهية، والعنصرية بني الشعوب    واليت قد تتوارثها األجيال لعقود عديدة    من خالل تدمري  األحقاد

 !  ؟...املدن على ساكنيها، وقتل الناس، وهتجريهم 
 ! األحقاد، والكراهية، والعنصرية تُزال بغزو القلوب، ال بغزو الداير، وتدمري املدن -33 
والكراهّيَة يف نفوس الشعوب ضد شعبه الروس، بسبب ما يرتكبه قد زرع اجملرم بوتني احلقَد  -31 

فإذا وجدت العنصرية ضد شعبه .. من جرائم وجمازر يف سوراي، وأوكرانيا، والشيشان، وغريها من البلدان 
 ! الروس، فاملسؤول عنها ابلدرجة األوىل هو بوتني، وما يرتكبه من جرائم حبق الشعوب األخرى

عن شخصّية بوتني اإلجرامّية    حىت يكون تشخيصهم وفهمهم هلا صحيحًا     الذين يتكلمون -35 
 ! وعن حياته االجتماعية، واألسريّة، والعاطفيَّة الفاِشلة.. ال ينبغي أن يبتعدوا عن طفولته، وطريقة تنشئته 
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