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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 للندن والطارئة الغريبة نتنياهو زايرة وراء ما

 سبوعني،أ من أبقل يهود كيان انتخاابت سبقت حرجة انتخابية فرتة يف 12/9/2019 يف موسكو نتنياهو زار: السؤال
 هبموم املثقل الربيطاين الوزراء رئيس مع خالهلا واجتمع لربيطانيا خاطفة بزايرة قام قد 5/9/2019 يف ذلك قبل وكان

 األورويب االحتاد من بريطانيا خروج خبصوص الربيطاين الربملان يف متتالية هبزائم جونسون فيها ُمين فرتة يف هذا وكان "بريكست"
 وطارئة؟ غريبة وكأهنا تبدو اليت الزايرات هذه وراء فماذا! أمره من عجلة يف نتنياهو كأن الزايرات هذه من وواضح... اتفاق دون
 خمتلفة؟ أخرى ألغراض أو انتخابية لدواع هي وهل

 تفيد الدولية اجلوالت كانت وإن انتخابيا   ليس الغرض أن على تدل الزايرات فيها حدثت اليت الظروف إن: اجلواب
 فإننا ضحةوا الصورة تكون وحىت للزايرة، واإلقليمية الدولية الظروف وفق املقصود الغرض هي ليست لكن انتخابيا   نتنياهو

 :إبمجال يلي ما نستعرض

 يلتقي يهود كيان وزراء فرئيس دقيق، وصف هو لندن إىل زايرته وخاصة وطارئة غريبة أبهنا الزايرات هذه وصف إن: أولا 
 االحتاد من بريطانيا إبخراج وعوده تنفيذ خبصوص الربملانية النكسات من دوائر به حتيط الذي جونسون بريطانيا وزراء برئيس

 من الربملانيني فبعض "بريكست"، خارج دولية قضااي يف الرتكيز على قادر غري وهو بدونه، أو ابتفاق 31/10/2019 يف األورويب
 أخرى، شهور ثالثة املوعد بتأجيل ويطالبه بروكسل، مع تفاقاال وجوب على يصوت والربملان ليه،ع يتمردون حزبه أعضاء
 الظروف هذه ظل يف فزايرته... ستقالةلال له دعوات وهناك السريعة، ملانالرب  قرارات على صادقي الربيطاين اللوردات وجملس
 الزايرة هذه غموض من زاد والذي. ..كانت ملا ا  وملح   مهما   أمرا   هناك أن ولوال وطارئة غريبة فعال   بريطانيا هبا متر اليت العصيبة
 منذ لربيطانيا مقررة بنس األمريكي الرئيس انئب زايرة كانت فقد لندن، يف اناألمريك ابملسؤولني لقاؤه هو آخر، أمر الطارئة
 بعد الربيطانية األمريكية العالقات مبستقبل املتعلقة املسائل حبث أجل من 14/8/2019 يف عنها األبيض البيت إعالن

 بريطانيا، يف بناءها الصينية هواوي"" شركة تعتزم اليت 5G اتصاالت شبكات عرب الصيين" النفوذ "هتديد ومناقشة "بريكست"
 يهود كيان من مسؤولني لقاء أيضا   مقررا   يكن ومل زايرته، يف الرئيس انئب األمريكي الدفاع وزير يرافق أن وقتها مقررا   يكن ومل
 التقى وقد... األبيض البيت عن الصادر البيان يف 14/8/2019 يف الوطن صحيفة أوردته ما حبسب هذا كل بريطانيا، يف

 جتماعا أخبار نشر من الرغم وعلى... 6/9/2019 يف سي يب يب ذلك نقلت ماك والربيطاين مريكياأل الدفاع بوزيري نتنياهو
 يدل ما لندن يف معا   موجودان أهنما مع مصدر أي يذكره مل الرئيس انئب مع اجتماعه أن إال األمريكي الدفاع وزير مع نتنياهو

 !مريكيةاأل السياسة خارج ختطيط أي من فنيالطر  لتحذير سرية كانت الرئيس انئب اجتماعات أن ويبدو! سرا   عقدها على

 :عالقة ذات متشابكة أحداث ظل يف جاءت املفاجئة الزايرات هذه إن مث: اثنياا 
 اية"مح مساه مما استيائه )عن ترامب األمريكي الرئيس أعرب فقد األخرى، الدول لسفن محاية أي عن مريكاأ ختلت -1
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 والياابن الصني رأسها وعلى العامل دول مطالبا   هرمز، مضيق يف لسنوات" مقابل دون البحرية للمسارات املتحدة الوالايت
 على يتعني إنه بومبيو مايك األمريكي، اخلارجية وزير قال وكذلك (29/7/2019 عريب TRT. "بنفسها سفنها بـ"محاية
 على األمريكي الضغط ختفيف يعين وهذا ،(22/7/2019 األانضول وكالة ..."نفسهاب سفنها محاية مسؤولية )"حتمل بريطانيا

 .األخرى السفن احتجاز يف يرانإ
 والشكوك 2016 سنة "بريكست" على شعبها تصويت منذ الربيطانية السياسة تلف اليت الضبابية من الرغم على -2
 االحتاد قيود من االنعتاق عليها يظهر سياسات واألخرى الفينة بني جيربون بريطانيا يف الساسة أن إال تنفيذه، حول العريضة

 من وانسحاهبا إيران مع لعالقاهتا أمريكا توتري استغلوا قد اإلجنليز أن ذلك ومن املنفردة، اإلجنليزية اإلرادة فيها وتظهر األورويب،
 انقلة ابحتجاز يبو ر األو  حتاداال لتوجهات لفخما وبشكل بريطانيا فقامت اخلليج، يف السفن تفجريات وموجة النووي االتفاق

 مع األجواء تلطيف األوروبية الدول فيه حتاول الذي الوقت ويف بريطانيا أن أي ،4/7/2019 يف طارق جبل يف إيرانية نفط
 التجاري للتبادل أوروبية آلية إجياد وحماوالهتا النووي تفاقاال من املتنصلة األمريكية لسياسةا خلف جنرارهاا عدم وإظهار إيران

 تدفع كانت بريطانيا أن والراجح. إيران مع األجواء بتوتري وقامت التوجه هذا بريطانيا خالفت الظروف هذه يف إيران، مع واملايل
 يف بريطانيا فرجتأ أن بعد إيران مع عمقا   ربيطانيةال األزمة ازدادت أن بعد وخاصة إيران، مع احلرب هاوية ىلإ يكاأبمر 
 اخلاضعة سوراي إىل تتجه لن السفينة أبن إيرانية تضماان بعد احملتجزة "1 "غريس اإليرانية النفط انقلة عن 15/8/9201

 امسها صار اليت اإليرانية الناقلة صلتو  تركيا، ىلإ مث اليوانن، إىل التمويه من طويلة موجة وبعد. األورويب حتاداال من لعقوابت
 اإليرانية الناقلة وبتوجه. لندن يف إي" إيست "ميدل موقع عن 6/9/2019 يت آر نقلته ام حبسب سوراي ىلإ "1-داراي "أدراين

 حتتجز إيران تزال ال اللحظة وحىت. وجهها على صفعة تلقت قد تكون بريطانيا فإن لربيطانيا إيران ضماانت خمالفة   سوراي ىلإ
 إس إم "إتش سفينة تعرضت وكذلك. بريطانيا تتلقاها اثنية ةصفع وهذه! عنها تفرج وال أمبريو" "ستيلو الربيطانية النفط انقلة

 السفينة قائد كينج، ويل فبحسب اإليراين الثوري احلرس جانب من املناوشات من لكثري الربيطانية للبحرية التابعة مونرتوز"
 ريبع ندبندنتإ. ..اخلليج" مياه يف اإليراين احلرس من ملضايقات يومي شبه بشكل تعرضت السفينة )"فإن احلربية،

3/9/2019). 
 :والعراق سوراي يف وخباصة يرانيةإ ألهداف يهود كيان قصف -3
 املقاومة، حمور من ردا   يلقى أن دون سوراي، داخل إيرانية أهداف قصف السورية الثورة سنوات خالل يهود كيان اعتاد -أ

 اهلجمات تلك أن تنفي إيران وكانت سوراي، يف نايناللب إيران حلزب قيادات واستهدف تلك هجماته من يهود كيان زاد وقد
 سقوط تنكر أهنا فاملهم يهمها، ال لبنان يف حزهبا أفراد من أو لسوريني يهود كيان قتل وكأن استهدفتها، قد سوراي داخل

 اجليش مابس متحدث )قال سوراي داخل إليران كبري استهداف عن يهود كيان أعلن وأخريا   مباشر، بشكل إيرانيني ضحااي
 ختطط كانت دمشق قرب إيرانية قوات "2019 آب/أغسطس 24" السبت اليوم قصفت إسرائيلية طائرات إن اإلسرائيلي

 شيعية وميليشيات القدس فيلق قوة استهدفت "الضربة بيان يف اجليش واتبع. إسرائيل يف أهداف حنو مسرية طائرات إلطالق
 متحدث وقال. األخرية" األايم خالل سوراي داخل من انطالقا إسرائيل يف مواقع تستهدف هجمات لشن خطط لتعزيز ختطط

 األملاين فيليه دويتشه موقع. إسرائيل على قاتلة" مسرية "طائرات إلطالق تعد كانت القوات إن للصحفيني عسكري
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 مصراعيه على الباب تحف ما هلا وحتداي   إبيران يهود لكيان وعلنيا   مباشرا   عسكراي   حترشا   هذا مثل وقد. (24/8/2019
 املرصد )أكد يهود كيان هجمات خالل إيرانيني قتلى سقوط من الرغم وعلى إيران، ردت إن بينهما حرب نشوب حتمالال

 (،25/8/2019 نت العربية. دمشق قرب اإلسرائيلية الغارة يف إيراين واثلث هللا حزب من قتيلني سقوط األحد، السوري،
 قتلى سقوط إيران نفت فقد أتوهنا إىل أمريكا جتر أن ميكن يهود كيان مع حرب يف تنخرط أن إليران تريد ال أمريكا ألن ولكن

 ...الغارة يف إيرانيني
 داخل إيرانيني وخرباء لإليرانيني سالح خمازن يستهدف يهود كيان أخذ 2019 آب بداية فمنذ العراق يف أما -ب

 للحشد التابعة "صقر" قاعدة على اهلجوم مثل إيران، ضد يهود كيان هب يقوم كبري تصعيد وهذا الشعيب، احلشد معسكرات
 صالح يف "الشهداء" معسكر وقصف أسابيع، خالل الثالث اهلجوم وهو 12/8/2019 يف بغداد جنويب العراقي الشعيب
 )ونقلت إيرانيني اءوخرب  إيرانية أسلحة خمازن مباشر بشكل يستهدف يهود كيان وكان الشعيب، للحشد اتبع اآلخر وهو الدين،
 اجلرحيان أما العشائري، احلشد من القتيل إن القصف، موقع تفقد بعد قوله، الدين صالح شرطة يف ضابط عن برس" "فرانس

 من ابلقرب 25/8/2019 يف اهلجوم مث (،12/8/2019 ،48 عرب. املعسكر يف كاان إيرانيان" عسكراين "مهندسان فهما
 وال الضحااي، من قليلة أعداد عن يعلن العراق كان األجواء ولتلطيف متنقلة، وعرابت آخر عسكرم على العراقية القائم مدينة
 العراق يف املباشر ووجودها إيران يتحدى أخذ قد يهود كيان أبن علين وبشكل   واضحا   ابت ولكن ضحاايها، عن إيران تعلن

 .سوراي اىل إضافة

 :يلي ما إىل خنلص السابقة األمور وبتدبر: اثلثاا 
 إلشعال يدفعها ذلك كل ،سفينتها احتجاز واستمرار اخلليج يف بسفنها ابلتحرشات يرانإ من أهينت وقد بريطانيا إن -1
 عدم لىع حريصة فهي وهلذا يرانإ من لنفسها لتنتقم فيها بريطانيا تشرتك احلال وبطبيعة فيها أمريكا تُور ِّط ايران ضد حرب

 وزير - إسرب )وقال األمريكي الدفاع وزير تصريح يف املتفائلة األمريكية اللهجة رفضت ولذلك يرانإ ضد العنيفة اللهجة ختفيف
 خالله ميكننا وضع من ببطء تقرتب إيران أن ما حنو على يبدو" لندن يف املتحدة للخدمات امللكي املعهد يف - األمريكي الدفاع
 تلك إليه تستند عما الحق وقت يف صحفي مؤمتر يف سؤاله ولدى. "املنوال هذا على األمر ميضي أن وأنمل حماداثت إجراء

. الكربى الصناعية "السبع الدول جمموعة قمة بعد اإليرانيون هبا أدىل اليت التعليقات بعض ضوء يف" إهنا إسرب قال التصرحيات،
 خالل اجلمعة، يوم الربيطاين فاعالد وزير )قال مبطنا ، رفضا   كان وإن حىت اللهجة هذه بريطانيا فرفضت (،6/9/2019 رويرتز
 املمكن من كان إذا إيران مع احملاداثت مسار على دائما املتحدة للوالايت العون ستقدم بريطانيا إن إسرب، مع صحفي مؤمتر

 فإن وهكذا. (6/9/2019 رويرتز. األقوال ال األفعال خالل من إيران على احلكم ضرورة على شدد لكنه اتفاق، إىل التوصل
 حرب إلشعال تدفعها عوامل يهالد بريطانيا فإن عليه وبناء إبيران العالقة ذات الساخنة األزمة قلب يف أصبحت قد طانيابري

 والعراق ،24/8 سوراي يف اشتدت قد يهود كيان هجمات إن حىت... اهلدف هذا يف يهود دولة مع تالقىت وهي يرانإ ضد
 بريطانيا، مع التناغم يشبه ومبا ،22/7/2019 يف اخلليج يف الربيطانية لنفطا انقلة على إيران استيالء بعد ،25/8 ولبنان

 الطاقات من له جتند اوأهن املنطقة يف وأذرعها إيران مع للحرب يهود كيان تدفع ابتت بريطانيا أبن القول العسري غري من فلذلك
 .احلرب هذه خبوض يغريه ما
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 جتاه مريكاأ لني الحظت ولكنها فيها أمريكا تورط ضدها حرب إشعال ريدت وهي فعال   إيران قوة ختشى يهود دولة إن -2
 إلزعاج: لغرضني اخلليج يف لألجواء وتوتري عسكرية بتهديدات مغلفة سياسية أبعمال أشبه هي بل حرهبا، تريد ال وأهنا إيران

 ليجاخل دول البتزاز مث... سياستها يف مريكاأ مع لتسري بريطانيا وخباصة إيران، طريق عن إهانتها مث سفنها على إبخافتها أورواب
 جتاه أمريكا تصرفات إن بل إليران، أمريكا حرب منه مقصودا   اخلليج يف جواءاأل توتري وليس! يرانإ خطر من محايتها حبجة ماليا  

 اهتاتصرحي مث دوء،هب املوضوع أمريكا وعاجلت األمريكية املسرية الطائرة 20/6/2019 يف يرانإ أسقطت فقد ذلك تؤكد انير إ
 كما! يرانإ مع ابلتفاوض تصرح األزمة تشتد افعندم ذلك وفوق... النظام سقاطإ وعدم إيران مع احلرب عدم حول املتكررة

 املتحدة للخدمات امللكي املعهد يف - األمريكي الدفاع وزير - إسرب )وقال آنفا   املذكور األمريكي الدفاع وزير تصريح يف جاء
 هذا على األمر ميضي أن وأنمل حماداثت إجراء خالله ميكننا وضع من ببطء تقرتب إيران أن ما حنو على و"يبد لندن يف

 على وروحاين مبار ت بني اجتماع توقع اإلعالم وسائل تناقلت أن بعد أكثر هذا اتضح بل (،6/9/2019 رويرتز ...املنوال"
 صفقة احتمال)! صفقة مستها الصحف بعض إن حىت والعالقات العقوابت حول ركيو نيو  يف العمومية اجلمعية اجتماع هامش
 يةأمريك – إيرانية صفقة وقوع من قلق نتنياهو أن إىل املصادر وأشارت ...موسكو زايرة نتانياهو على يفرض إيرانية-أمريكية

 رئيس يُقلق ما أكثر إن وقالت. عليها املفروضة يةمريكاأل العقوابت وترفع النووي، برانجمها متابعة "اإلسالمية اجلمهورية" لـ تؤم ن
 جعل ما وهذا .م(09/09/2019: العرب ...الصفقة هذه ضوء على سوراي يف اإليراين الوجود مستقبل اإلسرائيلي الوزراء
 قبيل نتنياهو )قال: يرانإ مع اتفاقات لروسيا أن وخاصة مواجهة نشبت إذا الروسي املوقف ملعرفة سوتشي أيضا   يزور نتنياهو

 نطاق على الساحات، من عدد يف نعمل الوقت، هذا ويف جدا   مهمة رحلة هذه: قال بوتني للقاء سوتشي منتجع اىل غادرتهم
 .(12/9/2019 األوسط الشرق ...ضدهم نعمل وحنن ملهامجتنا، إيران حماوالت وضد إسرائيل، أمن لضمان درجة، 360

 ال احلرب فهذه املنطقة، يف وأذرعها إيران ضد للحرب يهود انكي بدفع الربيطانية السياسة خطورة أمريكا أدركت -3
... حراب   خيوض يهود وكيان متفرجة فيها تبقى أن ألمريكا ميكن وال يهود كيان سيصيب بل وأذرعها إيران على ضررها يقتصر

 صارت مريكاأ أن الظاهرو  سوراي، يف بيوم بلهاوق والعراق لبنان يف 25/8 أحداث فور اجلد مأخذ ذلك أمريكا أخذت مث ومن
 العسكري التخطيط طابع عليها غلب اليت لربيطانيا الكيان وزراء رئيس بزايرة أمريكا علمت لماف احملاوالت، كتل إلفشال تعمل
 قسم ورئيس نوركني عميكام البحرية سالح وقائد شاابت بن مئري القومي مناأل جملس رئيس من كل نتنياهو )صاحب فقد

 ملرافق يهود كيان استخدام يعين بريطانيا مع العسكري والتخطيط .حليوا( اهرون جنرال امليجر الدفاع جيش يف العمليات
 احلرب يف القاعدتني يف الربيطانية والبحرية الطائرات مشاركة أو قربص يف و"ديكليا" "أكروتريي" اإلجنليزية العسكرية القواعد
 علمت ملا... آنفا   ذكرانها كما نيالربيطا إيران توجهها اليت الصفعات ظل يف اإلطالق على مستبعد غري وهذا خفي، بشكل  

 احلاجات ودراسة نتنياهو مع جتماعلال لندن إىل دفاعها وزير إرسال طريق عن وذلك الزايرة، هذه إبفشال قامت ذلك مريكاأ
 الكيان أمن حبفظ يهود كيان تطمنيل وذلك إيران، خبصوص األمنية هلواجسه االستماع على واملوافقة يهود، لكيان األمنية
 .بريطانيا مع التنسيق وعن ،احلرب شن عن ثنيه احملصلة يف ولكن هتديدات، أي أمام عنه والدفاع

 العسكرية اجملاهبة تصعيد خطوات لتدارس كان بريطانيا إىل نتنياهو زايرة من األساس الغرض أن األرجح فإن وعليه :رابعاا 
 يهود كيان إغراء يف هنجها على بريطانيا تستمر أن واملتوقع... فيها تشرتك أن إال ألمريكا اال  جم يرتك ال بشكل إيران ضد
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 اليت البلدان يف تسهيالت من يلزم ما وتقدمي ذلك، حنو أو قربص يف نيةالربيطا القواعد ابستعمال عسكراي   وإسناده ابحلرب
 ىلإ الوصول دون اخلفيف الرد   ىلإ وأذرعها إيران دفع يف أمريكا تمرتس املقابل ويف... خاصة واإلمارات كاألردن عليها تسيطر

 هذا... فاعل أثر دون الوجه ماء حلفظ برد   أو املناسبني" والزمان املكان يف "الرد عقود منذ املمانعة حمور ديدن وهذا قوي رد
 كانت كما واحلال الكيان، جيش داخل يكياألمر  النفوذ عرب احلرب ملنع يهود كيان داخل ابلعمل مريكاأ قيام إىل ابإلضافة

 خططه ملعرفة يهود كيان على تتجسس وأمريكا لضرهبا، إيران على يتجسس يهود كيان أبن يهودية مصادر وفق 2012 سنة
 أن إال إبشعاهلا، بريطانيا كفة ضد احلرب مبنع أمريكا كفة ترجيح ميكن كان وإذا. اليوم نفسها املعادلة وهي ومنعها، إيران ضد

 أخرى، جهة من وأذرعها إيران وبني جهة من ودعمها وأدواهتا بريطانيا من إبغراء يهود كيان بني التفجري شفا على يبقى الوضع
 !اجلهات تلك من واحدة كفة يف مراأل يستقر أن إىل اجلهتني حنو يمريكأ وإبيقاع
 نتنياهو بني اجلهود لتنسيق كانت األوىل الزايرةف بريطانيا، زايرة من الغرض عن خمتلف فهو روسيا زايرة من الغرض أما
 موقف ملعرفة فهي روسيا زايرة ماوأ... فيها لالشرتاك مريكاأ وإحراج إيران ملواجهة لألحداث الساخن التحريك حول وبريطانيا

 على أو سوراي من إيران النسحاب "انعمة" ضغوط استعمال لروسيا كان إذا وفيما ،سوراي يف وصوارخيها إيران وجود من روسيا
 لتنسيق وليس... يهود بكيان الضرر إحلاق عن الباليستية الصواريخ أتثري إلبعاد كافية مسافة احملتلة فلسطني عن لتبتعد األقل

 .يهود ودولة روسيا بني إيران ضد   مواجهة تنسيق يُتوقع فال معها، اتفاقات تربطها فروسيا إيران مع املواجهة

 فيتدخلون! إذن وال مساح دون بل املستعمرين للكفار يسمحون املسلمني بالد يف الرويبضات احلكام فإن وأخريا  : خامساا 
 البالد أصحاب نو املسلم وأما... املسلمني مصاحل وقتل مصاحلهم لتحقيق اخلطط ويرمسون احللول ويضعون املسلمني قضااي يف

 وإقامة االسالمية احلياة ابستئناف لقضاايان الصحيح الشرعي احلل ويبني احلق إىل يدعو بينهم من حزب أو مجاعة قامت فإذا
ن وُعذ ِّب وحوكم للقانون خمالفا   د  عُ  اخلالفة  ؟!جنس كل من للطري حالل الدوح بالبله على أحرام .إخل...وُسجِّ

َقَلب   َأيَّ  ظََلم وا الَِّذينَ  َوَسيَ ْعَلم  ﴿ الباطل، ويزهق هللا إبذن احلق سيجيء ولكن قَ  م ن ْ  .﴾ِلب ونَ يَ ن ْ

 ﴾َشِهيد   َوه وَ  السَّْمعَ  ْلَقىأَ  َأوْ  قَ ْلب   َله   َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  ِف  ِإنَّ ﴿
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