
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 يهود لكيان املستوى رفيعي األمريكان العسكريني املسؤولني زايرات أهداف

 :السؤال
 اخلميس، اليوم "البنتاجون"، األمريكية الدفاع وزارة )أعلنت 2023 /مارسآذار 09 اخلميس موقعها على بلدلا صدى نشرت

 العدوان ملواجهة التعاون زايدة على نتنياهو بنيامني اإلسرائيلي الوزراء رئيس مع فقات أوسنت، لويد ،األمريكي الدفاع وزير أن
 الدفاع وزارة وقالت): االحتجاجات موجة بسبب أبيب تل مطار إىل الدفاع وزارة من نقل قد االجتماع مكان وكان (...اإليراين

 اآلالف عشرات ونظم. أبيب تل مطار قرب إىل اإلسرائيلية الدفاع وزارة من نُقلت أوسنت اجتماعات إن "البنتاجون" األمريكية
 نتنياهو بنيامني الوزراء رئيس حكومة خطة ضد السبت يوم التوايل على التاسع لألسبوع اإلسرائيلية املدن شوارع يف احتجاجات

 األركان هيئة رئيس )أجراها فاجئةم زايرة بعد وسنتأ زايرة وأتيت (8/3/2023 رويرتز ...القضائي النظام لتعديل املتشددة اليمينية
 املسؤولني هؤالء زايرة من اهلدف هو فما .(4/3/2023 األانضول وكالة ."إسرائيل" إىل اجلمعة ميلي مارك اجلنرال املشرتكة

 الساحة يدلتب  هي هل أو كرانيا؟أو  على الروسية ابحلرب شأن ذات عالقة هلا فهل يهود؟ لكيان الرتبة مرتفعي األمريكيني العسكريني
 .خريا هللا وجزاكم أخرى؟ أهداف وهلا خمتلفة الزايرات هذه أن أو الفلسطينية؟

 
 :اجلواب

 :يلي ما نستعرض اإلجابة تتضح لكي
 موقف اختاذ وعدم كرانياأو  على حرهبا يف روسيا )مهادنة( من يهود دولة ملنع الزايرات هذه تكون أن املستبعد من: أولا 

 الدفاع أنظمة من إعاقة دون سوراي داخل أهداف بقصف يهود لدولة تسمح اليت روسيا إلغضاب تفادايا  وذلك أمريكا مثل عدائي
 ابلدول اللحاق تعتب فال مث ومن املعارضة، مع داخلية معركة يف غارقة الكيان حكومة وأن خاصة سوراي، يف هبا اخلاصة اجلوي
 ...األمريكان لنيو ؤ املس لزايرات سبباا  األوكراين املوضوع يكون أن فيستبعد وعليه هلا، أولوية األوكراين للجيش دعمها يف الغربية

 وكوهنا وحساسيتها سخونتها ورغم الفلسطينية، الساحة يف األوضاع لتهدئة الزايرات تلك تكون أن املستبعد فمن وكذلك
 ال أهنا إال (القومي األمن ومستشار املركزية خابراتامل ومدير اخلارجية وزير ) السابقني األمريكان املسؤولني لزايرات الرئيس املوضوع

 طبيعتها ولكن حساسيتها من الرغم على الدفاع ووزير األركان هيئة رئيس حبجم عسكريني مسؤولني لزايرات سبباا  تكون أن ميكن
 .الكبار العسكريني مسؤوليها طاقات أمريكا هلا لتحشد حربية ليست

 ميكن فهمها من العوامل التالية:و .. أخرى لدوافع هي الزايرة أن يبدو ولكن :اثنياا 
 مع نووايا  اا قاتفا وقع حني أوابما قراطيالدمي الرئيس ضد ووقف األمريكي، اجلمهوري للحزب مقرابا  صديقاا  ياهونتن كان -1

 محيمية أمريكا مع تهعالق وكانت النووي، االتفاق ضد األمريكي الكونغرس يف خطابه خاصة كثرياا  أوابما وأزعج 2015 سنة إيران
 الغربية، الضفة يف القرن صفقة وأعطته للجوالن بضمه واعرتفت للقدس سفارهتا بنقل نتنياهو كافأت اليت ترامب إدارة إابن للغاية
 .تكتمل مل واليت



 يف جنحو  "بينت"و "البيد" أحزاب حتالف دعم على عمل فقد ابيدن اجلديد الدميقراطي األمريكي الرئيس جاء أن وبعد -2 
 يف احلكم و"بينت" "البيد" أحزاب من جديد حتالف بعدها واستلم 2021 /مارسرياهو يف انتخاابت آذانتن اهنزم مث ومن ذلك
تشرين  انتخاابت يف وفاز املتشددة اليمينية األحزاب مع ياهونتن تعاون بل يطل، مل النجاح هذا ولكن ..يهود كيان

 .2022نوفمبالثاين/

 حكومة بتشكيل ابيدن إدارة لرغبات ظهره وأدار متشددة ميينية أحزاب مع ابلتحالف الوزارة تشكيل على ياهونتن أصر -3
 االنتقادات عليها اهنالت اجلديدة احلكومة هذه مواقف وإبعالن خاصة(، وغانتس )البيد ابيدن إلدارة املوالية اجلماعة تضم

 حكومته، يف ابلتشدد وصفوا وزراء مع التعامل ورفض الدولتني، حل لىع احلفاظ وجوب مثل املعتادة، وغري الشديدة األمريكية
 أن إال داخلية تعتب العادة يف قضااي وهي يهود، كيان لدى القضاء وضع تغيري خبصوص ياهونتن سياسات انتقاد األاثيف ةواثلث

 .القضاء سلك على اهليمنة يف ياهونتن خطوات مناهضة على هلا واليةامل األحزاب وشجعت العلن يف هذه سياسته انتقدت أمريكا

 لدى مألوفة غري وبقوة كبرية بسرعة ضده طريقها الواسعة االحتجاجات وشقت كثرياا  ياهوننت اليهودية املعارضة متهل مل -4
 اهبذ أبداا  موجودة تكن مل يهود كيان يف جديدة صورة وارتسمت العظم، كسر يشبه بشكل احلكم على الصراع وبرز يهود، كيان

 املسؤولني ملنازل املتظاهرين وحصار احلكومة، بيد القضاء جلعل هتااءإجرا وضد احلكومة ضد اآلالف بعشرات مظاهرات: احلجم
 يهود، ضد يهود شرطة تطلقها صوت وقنابل للدموع مسيلة وقنابل فيها، السيارات إطارت وإشعال الشوارع وإغالق احلكوميني،

 احلكومة بني اخلالف واحتدم ابلقوة، املتظاهرين لتفريق األوامر يعصون الشرطة مسؤويل فبعض .فأكثر أكثر تتطور األمور وأخذت
 شركة 50 وغادرت يهود، كيان من للهرب طريقها تشق األموال رؤوس وأخذت متضادين، معسكرين إىل يهود وانقسم واملعارضة

 وأنصار احلكومة أنصار بني بقوة األجواء وتوترت... كومةاحل هذه ألوامر االنصياع على قدرهتم عدم احتياط ضباط علنأو  كبرية،
 ياهو.نتن ضد اليهودية املعارضة مناصرة رائحة منها تفوح ابيدن إدارة عن الصادرة املواقف وكانت املستوايت، كافة على املعارضة

 امللتهبة النار على الزيت يصب واندفع خلفه اليهود صفوف مجع ياهونتن حاول الفوضى من القريبة الةاحل هذه وأمام: اثلثاا 
 وكان وانبلس، جنني يف جديدة جمازر وتنفيذ األقصى للمسجد يهود اقتحامات وترية برفع ذلك وبدأ الفلسطينية، الساحة يف أصالا 

 ضاءالق سلك تغيري من ميكنه مبا الداخلية األوضاع هتدئة أمل على الفلسطينيني ضد موقفه صالبة يهود يُري أن يريد ياهونتن
 ولكن. حيصل مل ذلك أن إال طويلة، فرتة منذ رقبته على مسلط سيف وهي يهود، حماكم يف الفساد هتم كل عنه فترتاجع لصاحله

 بعملييت انبلس جمزرة وقوبلت القدس، يف يهود ةيمثان بقتل فوراا  جنني خميم جمزرة قوبلت فقد عليه، ارتد الفلسطينيني مع التصعيد
 واليت يهود، كيان داخل املعارضة التهاب من مبزيد قوبل قد أنه وخاصة حرجاا، أكثر وضع يف ياهونتن أصبح مث ومن وأرحيا، حوارة

 حالا  ياهونتن جيد أن بد ال كان وهنا نية،الفلسطي الضرابت من ملزيد اليهود تعرض سياساته وأن األمين ابلفشل ابهتامه عليه زاودت
 .رخآ

 خلفه يهود صفوف لرص طريقة ذلك ابعتبار إيران ضرب ابجتاه وبسرعة خطته بتعديل هويانتن أخذ فقد عليه وبناء: رابعاا 
 :يلي ما أبرزها عدة ألسباب وذلك. ابحلكم احتفاظه وضمان

 فسوراي مؤثراا، رداا  ترد وال خانعة والقريبة احمليطة الدول حكومات فإن بضربة ضربة يهود كيان على الفلسطينيون يرد فيما -1
 أصفهان يف عسكرية مصانع على مسرية بطائرات لضربة أخرياا  تعرضت اليت وإيران بل العراق، وكذلك يهود ضرابت على ترد ال

 تلك تؤد ومل يهودي ميلكها العرب حبر يف سفينة على مسرية بطائرة ابهت هبجوم سبوعنيأ بعد ردها فكان يهود، كيان واهتمت
 الرئيس عنها قال نووية منشآت بتخريب يهود كيان إيران اهتمت ذلك وقبل ة،السفين يف خفيفة أضرار بل إصاابت، ألي الضربة



 ومهج أي على إيران رد أبن يقد ِّر ياهونتن أن أي ...وهكذا إيران، ترد ومل دوالر، مليار 10 مبقدار خبسارة تتسبب إهنا السابق
 ستمرار يف عدوانه.جعه على االيش وهذا توقعاته حسب اجلولة ياهونتن فيكسب صغرياا، رداا  سيكون

 االتفاق إعادة يف املفاوضات تفلح ومل ومستمرة كبرية دولية النتقادات تتعرض إيران فإن اإليرانية النووية املسألة ويف -2
 مبراا  يشكل ذلك فإن النووية العتبة إىل ابلوصول إليران يسمح أن ميكن ال هأن يعلن يهود كيان وألن الكبى، القوى مع النووي

 ختصيب درجة وزايدة احلمراء اخلطوط خبرق غربياا  متهمة إيران فإن السياق هذا ويف. النووية إيران منشآت ضد ضرابت لشن له اا كبري 
 وميكن فقط،اا يوم 12 غضون يف نووية قنبلة لصنع األسلحة صنع يف املستخدمة املواد من يكفي ما إنتاج إليران )ميكن: اليورانيوم

 ختصيب اإليراين للنظام ميكن أنه إىل أشار للمعهد تقرير. الدويل واألمن العلوم ملعهداا وفق شهر غضون يف أخرى قنابل أربع تنتج أن
 قدمتها اليت املعلومات فيه حلل تقرير يف للمعهد وفقا أشهر ثالثة يف نووية أسلحة سبعة جمموعه ما لتصنيع اليورانيوم من يكفي ما

 .(5/3/2023 نت، العربية. الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 إىل تؤدي إيران ضد قوية هجمات شنل املبادرة حاولةمب واستغلها األمور هذه على ركز ياهونتن أن جند وابلتدقيق: خامساا 
 كبري عمل أبي يقم ومل هلا استسلم ما إذا حكمه تضعف أن ميكنها اليت الداخلية الفوضى وتنهي حكمه، حول يهود صفوف رص

 حكومة لدى واخلطط النوااي ذهه أن والظاهر. لصاحله الداخلية املعادلة ويقلب واجلبوت القوة وهج له يعيد ىأخر  ساحة وعلى
 أمريكا فاهتمام خطوة، هكذا مبثل القيام من ياهونتن حكومة ملنع اطاخل تسارع أخذت واليت لواشنطن أخبارها وصلت قد ياهونتن

 يف حبرب االنشغال تريد وال الصني، موضوع إىل ابإلضافة كرانياأو  مع روسيا حرب وحن موجه هو احلالية الظروف يف مصاحلها وفق
 ابيدن فيحرج يرانإ مع حرب الفتعال جبد يفكر الداخلية مشاكله حلل نتنياهو أن أمريكا رأت وقد يهود، ودولة يرانإ بني املنطقة

 اآلن منشغلة حبروب أخرى. اكأمريف آنفاا  ذكران وكما يهود دولة أبمن ملتزمة أهنا الكثرية تصرحياهتا يف تعلن اأمريك ألن ابلتدخل

 هذه عن نتنياهو لثين يهود لكيان املستوى رفيعي األمريكان العسكريني املسؤولني هؤلء زايرات كانت هلذا: سادساا 
 صاحب وقد. كرانياأو  على ةالروسي واحلرب الصني بغري فيه االنشغال اأمريك تريد ال وقت يف ابلتدخل دنابي حيرج ال حىت احلرب

 مصاحل أمريكا وفق املبني أعاله: لتحقيق عامالن الزايرات هذه
 رئيس زارها حيث إيران، مع وتلطيفها النووية التصرحيات لتخفيف النووية للطاقة الدولية الوكالة مدير أمريكا دفعت: األول

 كبرية انفراجة عن وأعلن للمنطقة، هانفس األمريكان املسؤولني زايرات فرتة يف كبار إيرانيني مسؤولني مع واجتمع الوكالة هذه
 يت، آر ...التفتيش" عمليات وترية وزايدة نووية مواقع عدة يف املراقبة كامريات تشغيل إعادة على وافقت إيران )أن: وصرح

 طهران إىل زايرته خالل وسيغر  )وقال 5/3/2023 نت، اجلزيرة فوفق للنظر، الالفت الوكالة مدير تصريح كان مث. (4/3/2023
 بتصرحيات أدىل غروسي رفائيل "إن: قائالا  ياهونتن عليه فرد. "حمظور النووية املنشآت على عسكري هجوم "أي إن السبت أمس
 "(.مناسبة غري

 حالياا  يرانإ ضد حرابا  يهود كيان يشعل أن تريد ال كوهنا فوق أمريكا فإن .نتنياهو ضد الداخلية االحتجاجات كثافة: والثاين
 احلالة هذه تطيح أن أمل على زخم وذات قوية االحتجاج حالة تبقى وأن الداخلية الفوضى يف غارقاا  يبقى أن ياهولنتن تريد فإهنا

 أتثري هلا أمريكا أن خاصة ..يهود كيان يف جديد من للسلطة الدميقراطي، احلزب مؤيدو أي مريكا،أ أتباع فيعود نتنياهو حبكومة
 يهود يف الوسط السياسي والعسكري. كيان داخل كبري

يران خاصة أن كيان إعلى سابعاا: ويبدو مما سبق أن أمريكا على األرجح ستتمكن من منع نتنياهو من بدء حرب هجومية 
لَُّة َأْيَن َما ثُِقُفوا ِإلَّ ِبَ يهود أجنب من أن يقوم مبثل هذه احلرب دون دعم أمريكا ﴿ ْبلم ِمَن اََِّّ َوَحْبلم ِمَن ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِ 
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 ﴾ وحبل هللا قد انقطع بعد أنبيائهم، وحبل الناس هو واقعهم، هذا من انحية.. ومن انحية اثنية فإن نتنياهو إذا انقطع أملهالنَّاسِ 
 خطوة أبي القيام على األمريكي اجلمهوري احلزب يف أسياده مع وابلتناصح سيستمر فإنه إيران، على اهلجوم هذا مثل تنفيذ من

 الساحة نيتسخ من ملزيد العودة سوى أمامه دجي ال وقد زمخها، ضده املعارضة حتركات تفقد أن شأهنا من أخرى هجومية
 حوله مجع أن بعد يغادرها أن يتصور وال السلطة يف البقاء هباجس مسكون فهو لبنان، أو غزة لقطاع ضرابت توجيه أو الفلسطينية

 يظهر أبد ما وهذا. مكان أي يف املسلمني دماء إلراقة منه أكثر متعطشون وهم اليهودي الديين واليمني اليمني أحزاب من ئتالفاا ا
 اغتالتهم اليت االحتالل قوات برصاص فلسطينيني ثالثة استشهد) :2023 مارسآذار/ 09 اخلميس "اإلخبارية مسا" نشرت فقد

 صوب النار إبطالق وقامت جنني، جنوب جبع بلدة إىل إسرائيلية خاصة قوات وتسللت. جنني قضاء جبع بلدة يف اليوم صباح
 مع اشتباكات وسط البلدة، إىل عسكرية تعزيزات ووصلت ..شبان ثالثة استشهاد عن أسفرت شبان أربعة يستقلها كان مركبة

 قتل – ب ف أ القدس) م:10/03/2023 يف 24 فرانس نشرت وكذلك (.القوات تلك تنسحب أن قبل املقاومة، جمموعات
 الفلسطينية، الصحة ووزارة اإلسرائيلي اجليش أعلن ما وفق احملتلة، الغربية الضفة يف إسرائيلي مستوطن برصاص اجلمعة فلسطيين

 ثالثة عن أسفر أبيب تل يف مسلح هجوم منفذ أحدهم فلسطينيني أربعة مقتل شهد العنف دوامة يف جديد يوم غداة وذلك
 برصاص بدوره يُقتل أن قبل أشخاص، ثالثة وجرح أبيب تل وسط يف ديزنغوف شارع يف النار اخلميس فلسطيين وأطلق ..جرحى
 إهنا سرائيليةاإل الشرطة قالت أخرى جهة من.. اليوم "حرجة" اجلرحى أحد حالة أن إسرائيلية طبية مصادر وذكرت. الشرطة
 اإلرهايب" نقل "بشبهة )جنوب(، النقب يف كسيفة مدينة نم واآلخر أبيب تل جنوب الرملة مدينة من أحدمها ..اثنني اعتقلت

 (..ديزنغوف عملية منفذ

 !حوهلا املسلمني حكام من مأمن يف وهي وتعتقل تقتل يهود دولة نأ وواضح

 أو الستئصاله يسعى من املنطقة حكام من جيد ال اخلبيث كالورم املنطقة يف يعيش الذي الكيان هذا فإن وأخرياا : اثمناا 
 ..وجوده يتهدد أنه يظن خطر أي على والقضاء التمدد يف دائم وبشكل يفكر جتده لذلك! معه للتطبيع يسارعون بل ردعه،ي حىت

 األرض اإلسالم، رضأ على قائم الكيان هذا إن! بصمتهم وأ احلكام أولئك مع ابلتعاون بل وحده عليه يقضي الذي هو وليس
َا﴿: كبى جرمية معه فالتطبيع حرب، عالقة نتكو  نأ جيب معه والعالقة فلسطني، املباركة َهاُكمُ  ِإَّنَّ  يف  قَاتَ ُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اََُّّ  يَ ن ْ
ينِ  ُمْ  َوَمنْ  تَ َولَّْوُهمْ  َأنْ  ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِداَيرُِكمْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الدِ   الشرعي كماحل هو هذا ﴾الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  يَ تَ َوهلَّ

 إال بتطبيقه، املستعمرون أسيادهم هلم أيذن ال أو تطبيقه، يريدون ال املسلمني بالد يف احلكام كان وإن احلكم وهذا تنفيذه، الواجب
 حياهتا فتستأنف نفاره، قبل الرئبال هدأة إال هي فما هدأت وإن وهي ضيم، على طويال تسكت لن حية أمة هي األمة هذه أن

 ويدخل يهود وجوه ليسوء اإلسالم جيش ويقود خلفه األمة خليفتها فيجمع هللا، إبذن الراشدة اخلالفة وتقيم جديد، من اإلسالمية
 .﴾اا َقرِيب َيُكونَ  َأنْ  َعَسى ُقلْ  ُهوَ  َمَت  َويَ ُقوُلونَ ﴿ .تتبرياا  يهود عال ما ويتب مرة أول املسلمون دخله كما املسجد
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