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 :السؤال

 الوالٌات سمحت لماذا السؤال:. ورعان هللا حمان ،الجلٌل الشٌخ سٌدي. وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 أهم من أصبحت بحٌث المتنوعة العسكرٌة مكانٌاتهاإل نسبٌا المتسارع التصاعد بهذا ٌرانإل مرٌكٌةألا المتحده

 والمنطمة والخلٌج وسورٌا العراق من كل فً حداثألا سٌر على المؤثرة دوارألا لعب حٌث من المنطمة فً الدول

 اً...خٌر هللا جزان المتفلت؟ الدور هذا حتواءا فً مرٌكانألا سةسٌا هً وما ؟عام بشكل الملتهبة

 

 الجواب:

ً  دوراً  إلٌران بأن المول إن -1  لضاٌا جمٌع فً أمرٌكا مع تسٌر فإٌران محله، غٌر فً لول المنطمة فً متفلتا

 وفً وسورٌا العراق فً أمرٌكا علٌها وتعتمد المنطمة، فً األمرٌكٌة السٌاسة فً مركزٌة دولة وإٌران... المنطمة

 غٌر صرح فمد واضحاً، ذلن ٌجد نظر بإنعام إٌران أعمال فً والناظر... وغٌرها لبنان، وفً وأفغانستان الٌمن

 فً وهكذا... والعراق أفغانستان احتالل من مكنها الذي هو أمرٌكا مع إٌران تعاون بأن اإلٌرانٌة المٌادات من واحد

 .األخرى المضاٌا

 والع" بعنوان: م21/8/2113 الموافك هـ1434 شوال من عشر الرابع فً سؤال وابج أصدرنا لمد -2

 لضاٌا فً معها إٌران وتعاون بأمرٌكا إٌران عاللة حمٌمة بالتفصٌل فٌه وبٌنا "األمرٌكٌة؟ للسٌاسة بالنسبة إٌران

 ٌلً: ما منه لن ألتطع وأنا فٌه، جاء ما على للولوف إلٌه الرجوع فٌمكنن المنطمة،

 المشارٌع مع وانسجام بتوافك والعة كلها إٌران بها لامت التً المنطمة فً السٌاسٌة األعمال جمٌع -)

 األمرٌكٌة:

 اللبنانً، الجٌش عن منفصال هنان خاصا جٌشا فأصبح وسلحته مذهبها أتباع من لها حزبا أسست لبنان ففً -

 ٌسمح ولم. األمرٌكٌة السٌاسة ٌتبع علمانً نظام بنانًالل النظام أن العلم مع وبسالحه، به اللبنانً النظام واعترف

 فً إٌران حزب ولام. األخرى األحزاب بسالح ٌعترف لم أو السالح بحمل األحزاب من لغٌره اللبنانً النظام

 لحزب السماح من اللبنانً النظام أمرٌكا تمنع ولم إٌران، فعلت كما بأمرٌكا المرتبط السوري النظام بدعم لبنان

 هذا تدخل على ضمنٌة أمرٌكٌة موافمة هنان بل فٌها، العلمانً أسد بشار نظام إلسناد سورٌا فً بالتدخل نإٌرا

 .اللبنانً الجٌش ٌعترضه أن دون سورٌا فً الحزب

 على بالتأثٌر لتساعدها العراق إلى إٌران فأدخلت تتولعها لم مماومة اللت العراق أمرٌكا احتلت وعندما -

 لها وٌتصدون المماومة، ضد ٌمفون تجعلهم بل االحتالل، ضد تحركهم دون وتحول علٌهم لتؤثر لمذهبها المنتمٌن

 بوصول أمرٌكا سمحت عندما 2115 عام بعد وخاصة هنان، ألامته الذي وللنظام لالحتالل مشروعٌة وٌعطون

 الحكومات وهذه مالكً،ال ثم ومن الجعفري إبراهٌم برئاسة الحكم إلى للوصول إلٌران المؤٌدة األحزاب ائتالف

 األمنٌة االتفالٌات إٌران تساندها التً المالكً حكومة ولعت ولد بها، ومرتبطة أمرٌكا لبل من مؤسسة

 الرضا على ٌدل ما رسمٌة، بصورة اقللعر احتاللها انتهاء بعد نفوذها على للحفاظ أمرٌكا مع واالستراتٌجٌة

 تأمٌن على العمل وفً العراق احتالل فً أمرٌكا مع بالتعاون لوهمسؤو اعترف الذي اإلٌرانً الدور عن األمرٌكً

 انتخب أن وما االحتالل، بعد مباشرة العراق فً سفارة لها إٌران فتحت ولد. العراق فً األمرٌكً للنفوذ االستمرار



. اللاالحت ذروة فً وهً 2115 عام بغداد بزٌارة خرازي كمال حٌنئذ إٌران خارجٌة وزٌر لام حتى الجعفري

 وتولٌع إلٌران الجعفري وزٌارة. العراق فً اإلرهاب إدانة مسمى تحت لالحتالل المماومة أعمال الجانبان وأدان

 وربط والحدود المعابر ومرالبة األمن إلرساء بٌنهما االستخباراتً المجال فً تعاون اتفالٌة منها عدٌدة اتفالٌات

 ...وعبدان البصرة بٌن نفط نابٌبأ خط وإنشاء اإلٌرانٌة الكهرباء بشبكة البصرة

 المرن من الثمانٌنات بداٌة فً األولى االنتفاضة اندالع منذ لدٌمة فهً السوري بالنظام إٌران عاللة أما -

 ضمن علٌه للمحافظة وذلن الحمبة، تلن فً المسلمٌن سورٌا ألهل لمعه فً السوري النظام أٌدت حٌث الماضً،

 نظام صنو لومً بعثً علمانً نظام أنه تعلم وهً سد،ألا آل عمالئها بمٌادة امللنظ الداعم األمرٌكً المشروع

 فلم بأمرٌكا، مرتبط أنه تدرن وهً وأهله، سالمإلا ٌحارب بل باإلسالم، عاللة له ولٌس تحاربه كانت الذي صدام

ً  كفر نظام ونصرت فحاربتهم العكس فعلت بل المسلمٌن، حموق عن الدفاع تتول . ذلن تفعل زالت وما إجرامٌّا

 وااللتصادٌة العسكرٌة العاللات هذه وشملت السورٌة، المٌادة مع وثٌمة عاللات على ٌحافظ اإلٌرانً والنظام

 وجود لعدم نظرا مخفضة بأسعار والغاز النفط له ولدمت األسد نظام لدعم كثٌرة أسلحة إٌران نملت ولد. والسٌاسٌة

 االنتفاضة فً اإلٌرانً التدخل فً خاص بشكل السٌاسٌة العاللات ظةمالح وٌمكن سورٌا، فً للطالة احتٌاطٌات

 الحرس من لوات إرسال خالل من اإلٌرانً التدخل ولوال االنهٌار، وشن على األسد نظام كان عندما السورٌة

 ٌرالمص ومجازر ونظامه، بشار النهار ذلن لوال إلٌران، التابعة المالكً وملٌشٌات إٌران حزب ولوات الثوري،

 .التدخل ذلن على شهود وغٌرها الكٌماوٌة الغوطة مجازر والٌوم وحمص

 شكلتها التً والحكومة وضعته الذي الدستور ودعمت األمرٌكً االحتالل إٌران دعمت أفغانستان وفً -

. طالبان هزٌمة فً أمرٌكا فشلت عندما البالد شمال بتأمٌن إٌران لامت ولد ألمرٌكا، خدمة وذلن كرزاي برئاسة

 فً األمرٌكٌون لغرق طالبان لتال فً لواتنا تساعد لم "لو رفسنجانً السابك اإلٌرانٌة الجمهورٌة رئٌس ذكر ولد

 السابك اإلٌرانً الرئٌس نائب أبطحً علً دمحم وذكر. (9/2/2112 األوسط الشرق )جرٌدة. األفغانً" المستنمع

 ٌوم مساء ظبً أبو إمارة فً عمد الذي المستمبل تحدٌاتو الخلٌج مؤتمر فً والبرلمانٌة المانونٌة للشؤون خاتمً

 مكافأة على حصلنا لكننا. السهولة بهذه وبغداد كابول سمطت لما اإلٌرانً التعاون "لوال لال: 13/1/2114

 ذلن مثل كرر لد نجاد أحمد الرئٌس وكان. (13/1/2114 نت الٌن أون )إسالم الشر"! محور ضمن وأصبحنا

 بتارٌخ تاٌمز نٌوٌورن صحٌفة مع له لماء فً المتحدة األمم اجتماعات لحضور ٌوٌورنلن زٌارته فً وهو

 هذه نتٌجة وكانت بأفغانستان ٌتعلك فٌما المتحدة للوالٌات العون ٌد لدمت إٌران "إن لال: حٌث 26/9/2118

 مساعدات لدمت بالدنا أن كما. ضدنا عسكري هجوم لشن مباشرة تهدٌدات األمرٌكً الرئٌس توجٌه المساعدات

 .انتهى (.العراق" إلى واالستمرار الهدوء إعادة فً ألمرٌكا

 من الملف هذا إغالق على أمرٌكا وإصرار النووٌة المفاوضات أمر إلٌه انتهى ما سبك ما لكل وٌشهد -3

 المشتركة المصالح بحجة المنطمة فً دور من لها أمرٌكا ترسمه ما لتنفٌذ إٌران مع العلنٌة العاللات تحسٌن أجل

 خصصه األبٌض البٌت أمام خطابا األمرٌكً الرئٌس ألمى لمد !السابك فً كان كما بغاللة ولو تىح غطاء ودون

 ولال األساسٌة" أهدافنا تلبً التً "بالجٌدة االتفالٌة فٌه وصف إٌران مع األخٌرة النووٌة االتفالٌة عن للحدٌث

 األمرٌكً سوا )رادٌو المشتركة" المصلحة أجل نم للعمل مستعدون نحن اإلٌرانً للشعب "بالنسبة

 المصلحة مسمى تحت إٌران مع ٌعمل أن ٌرٌد أنه فٌها واضح األمرٌكً الرئٌس فتصرٌحات... (2/4/2115

 المنطمة؟! فً األمرٌكٌة المشارٌع تحمٌك إال األكبر الشٌطان مع مشتركة مصلحة وأٌة المشتركة!

 عاللة عن أما !الٌمن أحداث فً والحوثٌٌن وإٌران أمرٌكا بٌن غمةمتنا مخططات من وٌجري جرى ما ثم -4

 فكل ٌنللحوثٌ أمرٌكا دعم عن وأما... نار رأسه على علم من رأشه فهً برهان إلى تحتاج فال بإٌران الحوثٌٌن

 المسلحة بالموة أي المعروفة، بعنجهٌتها الٌمن فً تتصرف أمرٌكا فإن ،ذلن ٌدرن وبصٌرة بصر صاحب

 "،...الشعبٌة واللجان الشعبٌة "الثورة بحجة وٌمتلون وٌعتملون صنعاء وغٌر صنعاء احتلوا فالحوثٌون ش،والبط

ً  للحوثٌٌن التحركات هذه تدعم أمرٌكا وكانت  كالماعدة، إرهابٌٌن الحوثٌٌن أمرٌكا تعد   فال سياسيا   أما وأمنٌاً: سٌاسٌا

 نفرق "نحن لال: 18/9/2114 الصحفً مؤتمره فً تولر ماثٌو ًاألمرٌك السفٌر لال فمد سٌاسٌة، حركة تعد هم بل

 ونتج الوطنً الحوار مؤتمر فً شاركت الحوثٌة فالحركة السٌاسٌة، العملٌة فً شاركت التً المجموعات تلن بٌن

 الحوثً ندعم نحن وبالتالً... مشروعة وطموحات سٌاسٌة موالف ولدٌهم اإلٌجابٌة النتائج من كثٌر ذلن عن
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 وأما. برس( مرالبون )مولع ،"السٌاسٌة واألحزاب الجماعات بها تموم التً الممارسات بذات ٌموموا بأن هوحركت

 الكفة وكادت ،9/9/2114 فً سبعة الحوثٌٌن من ولتل والشرطة الجٌش لاومهم صنعاء الحوثٌٌن دخول فعند أمنيا

 أمرٌكا مندوب "أو المتحدة األمم وبمند عمر ابن بإرسال عجل على سارعت أمرٌكا أن إال هادي لجهة ترجح

م هادي، على فضغط حمٌمة"،  التحرن بتصعٌد للحوثٌٌن األخضر الضوء وإعطاء للتفاوض، بالدعوة المسألة وعوَّ

 ..هادي على عمر ابن شخص فً مرٌكٌةاأل بالضغوط مدعومٌن التفاوض أجواء خالل

 22/3/2115 المؤرخ السؤال جواب فً جاء ما بعض لن وأنمل ،الدعم هذا تؤكد األخٌرة األحداث إن ثم -5

 على الهٌمنة لٌستطٌعوا والعتاد األسلحة بصنوف إٌران طرٌك عن الحوثٌٌن أمرٌكا أمدَّت لمد...) المسألة هذه حول

 تحمك لوة لهم أن الحوثٌون ظن وهكذا... اإلنجلٌز صنائع هم غالبه فً السٌاسً الوسط أن تدرن ألنها بالموة الٌمن

 ٌماطل ثم ٌوافك فكان ٌصدرها، التً بالموانٌن ٌرٌدون ما منه لٌأخذوا الرئٌس فحصروا ،الٌمن على هٌمنةال لهم

 أدركت لمد... ثانٌة منهم فأفلت به فلحموا عدن إلى وذهب منهم، فأفلت الجبرٌة اإللامة علٌه فرضوا حتى التنفٌذ فً

 هم وال الهٌمنة ٌستطٌعون هم فال البالد، فً دوافتمد بٌص، حٌص فً أصبحوا لد الحوثٌٌن أتباعها أن أمرٌكا

 عسكري بعمل تنمذهم أن أمرٌكا رأت أن فكان رأسهم، مسمط فً لوة من علٌه كانوا ما إلى الرجوع ٌستطٌعون

 وتوجد عدوانهم، الناس أذهان فً استمر أن بعد علٌهم معتدىً  فتبرزهم واحد، بحجر عصفورٌن به تصطاد محدود

 هذا اتضح ولد... وحدها أخذه تستطٌع ال لما بالنسبة كعادتها الوسط الحل على للحصول ةضاغط تفاوض أجواء

 العسكري بالدور ٌمومون والذٌن ،العسكري العمل لبل أمرٌكا مع ورتتشا فالسعودٌة وٌجري، جرى ما متابعة من

 الخلٌج دول بالً اوأم المصري، الرئٌس والسٌسً السعودٌة ملن سلمان وبخاصة ،أمرٌكا عمالء هم الفاعل

 لها وٌكون الصورة فً لتكون أمرٌكا مجاراة فً برٌطانٌا عادة على السٌاسً للدور فألرب والمغرب واألردن

ً  تنجح الضاغطة العسكرٌة األعمال أن ومع... النفوذ كعكة ولتماسم المزمعة، اتالمفاوض فً نصٌب  فتح فً أحٌانا

ً  فٌه تفشل أنها إال التفاوض باب  سعٌداً  كان الذي الٌمن بنارها وٌشمى جدٌد، من األمور فتضطرب خرى،أ أحٌانا

 انتهى (.المستعمرون والكفار مالءالع الطاهرة أرضها ٌطأ ال كان ٌوم... ببعٌد لٌس ٌوم فً

 السعودٌة هجمات فتركٌز األمور، مجرٌات فً المتحكمة هً كانت أمرٌكا أن ٌتبٌن ونتائجه جرى ما وبتدبر

 لم وإٌران... الحوثٌٌن من منهم وللٌل المدنٌٌن من أكثرهم والضحاٌا ،المسلمون ثمنه دفع الذي السالح على كان

 ٌدل وهذا الحوثٌٌن! رؤوس على تسمط التً الحزم بعاصفة تضج األصوات أن مع بعٌد من ترلب بمٌت بل تتدخل

ً  وتعطٌهم ،تهلكهم ال الحوثٌٌن تنمذ حلول لىإ لٌوصل اإلٌماع ٌضبط التحركات ماٌسترو أن  ال شأن ذا نصٌبا

ً ... اإلٌماع هذا وفك وأملها حزمها عاصفة وتُسٌِّّر ذلن تدرن السعودٌة وأن... تمصٌهم  ذلن تدرن إٌران فإن وأٌضا

 أن بلل للٌمن إغاثة تحمل التً سفنها تفتٌش على وافمت إنها بل !...اإلٌماع هذا وفك عسكري تدخل دون وترلب

 حزمها فً منضبطة السعودٌة هً فكما وهكذا !...إٌران فخضعت ذلن ترٌد أمرٌكا نأل وذلن ،الٌمن نئموا تصل

. بٌناه الذي الساخنة األعمال هذه من الغرض دركانت فكلتاهما ،إٌران هً فكذلن ٌةاألمرٌك التوجٌهات وفك وأملها

 !الباردة الحلول تسبك ساخنة تهدئة إلى ٌتجهون هم وها

 بحجة ذلك وكل عنها، تخرج ال بل ،يكيةاألمر السياسة من تتفلت"" ال إيران أن هي والخالصة -6

 !األكبر الشيطان مع المشتركة صلحةالم

 

 الرشتة أبو خليل بن عطاء أخوكم

 هـ1436 شعبان من 15

  م12/16/2115

 الفيسبوك: على األمير صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224224163.1123241822.

154433218158198/449426241892125/?type=1&theater 
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