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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 أسئلة أجوبة
 سوراي يف وأمريكا روسيا حتركات
 السعودية يف للحكم تبع احلريري

 مع السياسي للحل ألجواءا وهتيئة النظام على للمحافظة منها أبمر أو أمريكا مع ابتفاق سوراي دخلت روسيا أن نعلم :األول السؤال
 حضرت إن فهي وغريها وسوتشي ستانةأ يف املعارضة مع النظام جلمع روسيا حماوالت عتقاط تكاد أمريكا أن لوحظ نولك ...املعارضة

 وشكراً؟ ذلك تفسري فما! كاألردن مراقب فبصفة
 :ذلك وبيان ...روسيا وغباء أمريكا عنجهية: كلمتني يف يتلخص يكاد ذلك تفسري إن :اجلواب

 نشرة يف األمر هذا وضحنا أن سبق وقد... مريكاأ وملصلحة هامن أبمر أو أمريكا من مبوافقة كان روسيا تدخل أن صحيح -1
 وهم علناً، قتاهلم عليها وصعب الثوار مع نفسها ُتظهر فأمريكا الطامة كانت وهنا... ) افيه جاء وقد م،11/10/2015 بتاريخ أصدرانها

 علناً  النظام دعم فدورها ابملهمة، روسيا تقوم أبن القذرة يةالنار  اللعبة تلك فكانت بعد، األمريكي البديل ينضج ومل ابلنظام، ضرراً  أحلقوا قد
 على روسيا وافقت فقد... كان ما وهذا أمريكا من أبمر روسيا الستدعاء جاهز والنظام مربرة، عندها عليهم واحلرب علناً، الثوار وضد
 م18/11/2015 يف أصدرانه سؤال جواب يف أكثر األمر هذا ووضحنا (!...ألمريكا خدمة سوراي يف القذر الشرير الدور هذا لعب

 اجتماع مباشرة سبقه 30/9/2015 يف سوراي على روسيا عدوان -أ... ): فيه وجاء السورية( الساحة على املستجدات )آخر: بعنوان
 يف الوضع على رئيسانال ركز بينما منه األول اجلزء األوكرانية األزمة احتلت... دقيقة 90 االجتماع ودام 29/9/2015 يف وبوتني أوابما
 استخدام بوتني طلب على ابإلمجاع الروسي االحتاد جملس وافق 30/9/2015 ويف" فوراً  اللقاء هذا نتائج ظهرت وقد .املتبقي ابجلزء سوراي

 ..."30/9/2015 اليوم روسيا. ..سوراي يف الروسية اجلوية القوات
: 4/10/2015 يف إن إن سي نقلت فقد أمريكا مع ابتفاق معظمها كان سوراي يف روسيا تضرهبا كانت اليت املواقع حىت -ب

 مت اليت املناطق إن ،3/10/2015 السبت مساء قال الروسي ابجليش األركان قيادة يف العسكري املسؤول كاراتبولوف، ندريأ اجلنرال"
 ويؤ ت مناطق أبهنا األمريكية العسكرية قيادةال قبل من سابقاً  ملوسكو ُعّرفت قد كانت سوراي يف الروسي اجلو سالح قبل من استهدافها

 ."(...فقط إرهابيني
 اليت هي كأهنا حل صياغةل تدخلها ومل األمريكي، للحل األجواء وهتيئة النظام لدعم سوراي إىل روسيا أدخلت أمريكا إنف وهكذا

 النظام، سقوط عدم على حتافظ أن طاعتواست وحشية أبعمال قامت أن بعد دفعها روسيا ءغبا ولكن... سوراي يف األمور يف تتحكم
 الدور أدت قد ،روسيا أي ،هي دامت ما توافق بل ،تعارض قد أمريكا أن ترى وال السياسي احلل تدير أن ميكنها أنه تظن ألن دفعها

 ...السقوط من النظام فحمت أمريكا طلبت كما سوراي يف الوحشي
 أمريكا ودعت ...مشاريع ووضعت الفصائل ودعت وسوتشي ةتانسأ اجتماعات إىل دعت الساقط الظن هذا على وبناء -2

 يف السورية التسوية خيص فيما إجيابية تطورات هناك كانت إنه السبت، اليوم بيسكوف، )وقال: معها فاعل دور هلا يكون وأن للمشاركة
 والوالايت روسيا بني تعامالً  يتطلب ذلك وكل. نوعياً  جديد مستوى إىل إيصاهلا أجل من مشرتكة جهوداً  يتطلب ذلك "لكن األخرية، الفرتة

 األمريكي والرئيس بوتني رئيسها بني قمة لقاء يعقد أبن أتمل روسيا وكانت (،4/11/2017 نيوز أورينت ..."آبخر أو بشكل املتحدة
 أثناء حىت تطالب واستمرت الرئيسني، بني لقاء بعقد عدة مرات يفو  علناً  وطالبت ،10/11/2017 "آبيك" قمة خالل فيتنام يف ترامب
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 مل أمريكا أن إال سوراي، وخبصوص الثنائية عالقاهتما خبصوص أمريكا مع للتنسيق روسيا حاجة مدى على يدل بشكل القمة انعقاد
 الطرفني من خرباء أعده بيان وإمنا لقاء، لدرجة ق  ير   مل أنه مع مت، قد اللقاء وكأن للرئيسني مشرتك بيان إصدار على فقط ووافقت تستجب

 .التذلل درجة ىلإ يرقى الذي ألمريكا الروسي النداء على مثال وهذا. رئيسني ومصافحة
 ظهر وقد االستجابة، أمل على النداء تلو النداء هلا فرتسل أمريكا، بدون ذلك عن عاجزة أهنا ذاته الوقت يف تدرك روسيا إن -3

 .وترامب بوتني بني لقاء بعقد لبتهامطا يف آنفاً  ذكران كما ذلك يف التذلل من نوع عليها
 مع اتصل مث ،م20/11/2017 يف سوتشي يف لقاء لعقد اجملرم بشار بوتني رئيسها دعا فقد سوراي يف احلل تستعجل روسيا وألن

 مع الثالاثء اليوم هاتفياً  اتصاالً  بوتن فالدميري الروسي الرئيس )أجرى: بشار مع مباحثات من دار مبا خيربه م21/11/2017 يف ترامب
  م(21/11/2017 اليوم روسيا. األسد بشار لقائه ونتائج سوراي يف األزمة حبث على ركز ترامب دوانلد األمريكي نظريه

 األزمة حل أمريكا جبانب تشارك اليت العظمى القوة أهنا كعادهتا وتتوهم السورية، األزمة حل يف سراعإلا وبقوة تريد روسيا فإن وهكذا
 االقتصادي خاصةً  نزيفها يوقف السياسي فاحلل هلا، األمثل اخلروج ميثل ألنه اليوم السياسي احلل لتلقف تتلهف جندها لذلك السورية،

 مث اليها، بشار فتستدعي سوراي، يف احلل تقود أبهنا توحي تالقاء لعقد ابملبادرة أخذت فقد لكذ لكل ...العسكرية مشاركتها عن الناجم
 تستجدي وهي .لألزمة حبل للخروج السوري" الشعب أطياف "كافة ممثلي تسميه ما الستدعاء ختطط مث وروحاين، أردوغان تستدعي

 املسلحة القوات أركان رئيس جرياسيموف فالريي )قال قواهتا بعض سحب نيتها أعلنت قد فهي بسرعة احلل لينضج معها تشرتك أن أمريكا
 العام هناية قبل يبدأ قد ذلك وإن "كبري بشكل" سوراي يف الروسية العسكرية قوةال حجم تقليص األرجح على سيتم إنه اخلميس الروسية
 ...روسيا طلبات إجابة يف أمريكا تتباطأ ذلك ومع (23/11/2017 نيوز يورو ...اجلاري

 إال معها التنسيق وعدم مطالبها مهالإو  املستنقع يف وحدها تركها أي ،سوراي خبصوص روسيا مع األمريكية اللعبة هي فهذه -4
 يف روسيا وقوع بفعل ابلفشل عليها حمكوم سوراي يف السياسي احلل لقيادة روسيا مساعي كافة أبن يتبني ومنها األتباع، عرب وغالباً  ابلقليل

 يتال األمريكية اهليمنة أدوات من واحدة بوصفها روسيا استمرار هو وتشجعه أمريكا عنه تسكت والذي سوراي، يف كبري أمريكي مستنقع
 مشاهد من تظهره ما رغم وريةالس األزمة حل يف قيادي دور أي لروسيا وليس فيها، سالميةاإل احلالة وضد الثورة ضد سوراي يف تستخدمها

 ...وسوتشي موسكو يف واستقبال ومؤمترات تالقاء
 تنضج وعندما ،مريكاأ مشاركة رتنتظ عاجزة قفست سوراي يف للحل روسيا مبادرات كافة فإن أمريكا مع روسيا مسار يتضح أن وقبل

 .سوراي يف احلل لفرض املنطقة يف هلا التابعة الدول عرب أو املتحدة، األمم عرب بنفسها أمريكا تتقدم أن املتوقع فإن سوراي يف احلل عناصر
 املسلحة الفصائل قامتاست ما إذا هللا إبذن إفشاهلا على مقدور حتركات وهي سوراي يف وأمريكا روسيا حتركات من يبدو ما هذا -5
 يف املخلصني مع ملتحمة وإخالص بصدق النظام وجه يف وقفت مث ومن والسعودية، تركيا وخباصة اإلقليميني اكأمري بعمالء ارتباطها وفكت
 أذايل جيران خيرجان مث ومن معاً  لظهرمها وقاصمة ،وروسيا ألمريكا أمل ةخيب ستكون هللا إبذن سوراي فإن وعندها... هللا حببل معتصمة األمة،
 .بعزيز هللا على ذلك وما... شيء على يلوون ال اهلزمية

============== 
 النأي على وافقت الوزارة أن بعدها وصرح 5/12/2017 يف برائسته الوزارة واجتمعت استقالته عن احلريري عاد :الثاين السؤال

 يف عون إىل احلريري ذهب لبنان يف الرائسي الفراغ من سنني بعد: اقضوالتن االضطراب فيها يظهر احلريري تصرفات وبتتبع ...ابلنفس
 ويف ...الفاعل العنصر هو احلزب وأن واحدة كتلة هللا وحزب عون أن يعلم وهو واحلكومة الرائسة على معه واتفق 20/10/2016
 يف واستمر استقالته عن عاد واآلن... هللا حزب على غضبه جام وصب السعودية يف وهو هتاستقال احلريري أعلن م04/11/2017
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 دولة من دوانعُ  يتوقع وهل وحزهبا؟ إيران نفوذ لتقليص توجه هناك هل مث ؟والتناقض ضطراباال هذا تفسري فما! هللا حزب وفيها احلكومة
 .خرياً  هللا وجزاك احلالية؟ الظروف مستغلة هللا حزب على أو لبنان على يهود

 كان فإن للسعودية تبع احلريري أن وهي السعودية وبني احلريري آل بني العالقة واقع ذكر من دب ال اجلواب يتضح لكي :اجلواب
 وعلى... ألمريكا موالياً  احلاكم كان إن وهكذا بلبنان سياسته يف تصرفاته يف احلريري على ذلك انعكس لإلجنليز موالياً  السعودي احلاكم

 :التايل النحو على اإلجابة ميكننا ذلك ضوء
 عبد بن هللا عبد امللك هو السعودية يف احلاكم وكان م2014 أاير/مايو يف سليمان ميشيل األسبق اللبناين الرئيس والية انتهت -1
 وعون هللا حزب أن ومعروف الرئيس هو عون يكون أن هللا حزب من إصرار هناك كان وألنه... لإلجنليز موالياً  كان هللا عبد وألن العزيز،

 أن احلريري سعد أمر مث ومن لبنان، رئيس هو عون يكون أن هللا عبد امللك يوافق فلم لذلك... ألمريكا املوالية إيران من مدعومني كانوا
 ولذلك هللا، عبد سياسة هي كما أي السعودية لسياسة تبعاً  سياسته يف كان احلريري سعد إن حيث اجلمهورية لرائسة عون ترشيح يعارض

 يوم ظهر حىت 2014 أاير/مايو يف سليمان ميشيل والية انتهاء من أي تقريباً  ونصف سنتني شاغراً  اللبنانية اجلمهورية رائسة مركز بقي
 ...م31/10/2016 يف ذلك وكان للجمهورية رئيساً  عون باوانتخ اللبناين الربملان انعقاد عند االثنني

 بعده من احلكم وتوىل م،23/01/2015 يف هللا عبد كاملل تويف فقد السعودية، يف احلكم تغري هو ذلك على ساعد الذي إن -2
 ومؤيديه هللا عبد امللك أبناء من لإلجنليز املوالني أجنحة بقصقصة امللك هذا وبدأ... ألمريكا موال فهو معروف هو وكما سلمان، أخوه

 ابنتخاب تهاطريق على لبنان يف الوضع قراراست تريد كانت أمريكا وألن األمور، له استقرت أن وبعد... حكمه أجواء رتب أن إىل السابقني
 ورشحه معه واتفق عون إىل احلريري سعد ذهب وهلذا !املعارضة بعدم احلريري أيمر أن سلمان من تطلب فقد للجمهورية، رئيساً  عون

 احلريري سعد الرئيس )أطلّ ! نسلما عهد يف اآلن انتهت هللا عبد عهد يف احلريري سعد يقودها كان اليت املعارضة أن أي اجلمهورية، لرائسة
 هبية والنائب السنيورة فؤاد الرئيس رأسهم وعلى كتلته أعضاء حضور يف اجلمهورية، لرائسة عون ميشال النائب مرشحاً  الوسط بيت من

 ميشال العماد ترشيح أتييد قراري عن أمامكم اليوم أعلن إليها، وصلنا اليت تفاقالا نقاط على بناء": فيها جاء كلمة ألقى مث ...احلريري
... للجمهورية رئيساً  عون نتخبوا م31/10/2016 يف الربملان انعقد ذلك وبعد م(20/10/2016 النهار. .."اجلمهورية لرائسة عون

 5و سنتني دام شغور بعد الرائسية االنتخاابت حصول سهل الذي هو عون لرتشيح احلريري سعد املستقبل تيار رئيس دعم أن يذكر... )
 زايرة كانت ولذلك ،م(31/10/2017 العربية ...2014 مايوأاير/ يف سليمان ميشال األسبق اللبناين الرئيس والية انتهاء منذ ،أشهر
 حاكم ميليه ما حسب يوافق أو فيعارض السعودية يف للحاكم تبع احلريري فإن سبق مما واضح هو وكما! اجلميل لرد للسعودية عون

 .عليه السعودية
 هللا وحزب إيران حول متصاعدة تصرحيات له وكانت م20/05/2017 يف السعودية زار أمريكا يف احلكم ترامب ىلتو  بعدما -3

 قضية عن األنظار صرف إىل املسلمني بالد يف احلكام ويبضاتر  من 50 حنو من قمة أمام التصرحيات هذه تصعيد من يهدف وكان
 يف واضحاً  وكان... لليهود عاصمة ابلقدس اعرتافه من له خيطط كان ملا متهيداً  ذلك وكان إيران على مركزة وجعلها فلسطني يف املسلمني

 يف إليران املركزي الدور وألن النهج، هذا هنجوا قد أشياعه من وغريها السعودية فإن احلال وبطبيعة... املكثف التصعيد التصرحيات تلك
 هللا حزب ضد أخرى سياسة ينتهج أن احلريري من السعودية فطلبت ورايس يف وتدخله لبنان يف هللا حزب تصرفات عليه يغلب املنطقة
... هللا حزب وضد إيران ضد مشددة تصرحيات يف أبسباهبا بياانً  يلقي وأن هناك االستقالة منه وطلبت السعودية إىل فاستدعته وإيران

 .م04/11/2017 يف هناك من ستقالتها وأعلن. ..نرتيةالع تصرحياته وصرح السعودية إىل احلريري رحض  فأُ  كان وهكذا
وإمنا هو تصعيد الستغالله يف إخافة أهل  حزهباإيران و فاصلة مع إن أمريكا تدرك أن تصرحياهتا ضد إيران وحزب هللا ال تعين امل -4

 وبعبارة أخرى فإن اخلليج، فهي كانت تريد من السعودية ومن احلريري تصرحيات إلرسال رسالة لكن ليس للسري يف هذا الشوط إىل مداه،
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 أن أي التهدئة السعودية من طلبت ولذلك... لبنان يف احملسوب غري التصعيد دون بقدر رسالة توجيه بل احلزب وجود إهناء تريد ال أمريكا
 بعد إاّل  سلمان بن حممد مرياأل السعودي العهد ويلي  يتحّرك مل... ) م04/12/2017 يف النشرة موقع يف جاء هلجته، من احلريري ففخي

 منذ األوسط الشرق ىلإ ريكوشن جاريد صهره يمريكاأل الرئيس مستشاري لكبري الرابعة الزايرة وبعد مباشرة، األبيض البيت مع كامل تنسيق
يف املرافق والوفد كوشنري استقرّ  فيما اإلعالمي، التداول من بعيدة بقيت الزايرة هذه إنّ  وحيث الرائسية، مهّماته ترامب دوانلد الرئيس تويّل 

 لبنان أزمتا انفجرت ،ريكوشن رحيل من األسبوعني زهاء وبعد .(إسرائيل)و األردنو ملصر سريعة زايرات ختّللتها ايمأ ألربعة السعودية
 قائماً  كان الذي فالتفاهم طار،اإل هذا يف بوادرُ  ظهرت لبنان، بتضر  اليت احلاّدة سيةالسيا زمةألا وخالل ...السعودية داخل واالعتقاالت

 أصبح بعدما اإلقليمي حجمه لتعديل «هللا حزب» على الضغط عنوان حتت اندرج لبنان حول السعودي العهد وويلّ  األبيض البيت بني
 وابلتايل ،احلريري سعد رئيسها خالل من اللبنانية احلكومة اّّتاه يف هبجومه السعودي العهد ويلّ  انطلق العنوان، هذا وحتت... جّداً  كبرياً 

 احلنكة من وخالياً  عنيفاً  جاء السعودي األسلوب لكنّ  ...بعبدا قصر ىلإ عون ميشال العماد وصول مع نشأت اليت التوافقية التسوية نسف
 سيستهدف الذي الضغط أنّ  استمرار يف ترّدد كانت يةمريكاأل املؤسسات نّ إ حني يف الداخلي، اللبناين االستقرار هدَّد ما لوماسية،بالد
 أنّ  أساس على يةمريكاأل املؤّسسات حترّكت مور،ألا تعّثر ومع ...األمور تنفجر ال لكي ّتاوزه ميكن ال حمدَّد بسقف حمكوم «هللا حزب»

  م(04/12/2017: النشرة موقع ...لالهنيار معرَّضاً  ابت اللبناين االستقرار
 فقد الوجه ماء حيفظ خمرج هناك يكون وحىت... السعودية أوامر على بناء املشددة اللهجة من ابلتخفيف احلريري بدأ وهكذا -5

 الختاذ يتشاور كأنه جواً  وأوجد مصر إىل مث فرنسا إىل احلريري سافر مث ابحلريري والتقى حماداثت وجرت الفرنسي الرئيس السعودية استقبلت
 ما وهذا... منتهاها إىل االستقالة يف ميضي وال اللهجة خيفف أن وهو سفره قبل السعودية يف مرسوماً  كان املوقف أن مع املناسب ملوقفا

 حزب ّتاه كبرية درجة إىل هلجته خفف مث م22/11/2017 يف االستقالة يف الرتيث أعلن مث م21/11/2017 يف لبنان إىل فعاد كان
 أكثر يف لسالحه احلزب استعماالت ونسي اآلخرين خيدع أن قبل نفسه خيدع وكأنه الداخل يف سالحه يستعمل ال هللا حزب أن فصرح هللا
 إن... ) بيانه يف قائالً  وصرح م05/12/2017 يف برائسته احلكومة واجتماع االستقالة عن العودة أعلن أن إىل! الداخل يف حادثة من

 هللا حزب ومليشيات ذلك يقول األخرى( العربية الدول شؤون عن مبنأى البقاء على احلكومة ءأعضا مجيع موافقة بعد سّوي قد الوضع
 !هنار ليل سوراي يف تقاتل

 األمر وهذا... وهنياً  أمراً  احلريري على ينعكس ووالؤه السعودية يف احلاكم فسياسة السعودية، يف للحكم تبع احلريري أن واخلالصة -6
 !جوع من تغين وال تسمن ال فيه واملخادعة ني،عين ذي كل على خباف   ليس

 اليت الدرجة إىل سوراي يف احلل وصول بعد ذلك يكون أن املتوقع ولكن وارد أمر فهذا وحزهبا، إيران نفوذ لتقليص توجه هناك هل أما
 إليران العسكري الدور وتقليص سوراي من انسحاب حيدث أن فيمكن دورمها هللا وحزب إيران فدتناست إذا فعندها أمريكا تريدها
 موضوع انتهى إذا املتوقع إنف ولذلك السعودية، يف للحكم تبع احلريري هو كما إيران يف للحكم تبع هو هللا حزب فإن وللعلم... وحزهبا
 .لبنان يف حلزهبا معينة ترتيبات فسيتبعه إيران ابنسحاب معينة برتتيبات سوراي

 الظروف على يتوقف أي سوراي يف احللول ترتيبات على يتوقف فهذا هللا حزب على أو لبنان على يهود دولة من عدوان يتوقع هل أما
 ...واملستجدة القائمة
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