
 الرحيم الرمحن هللا مبس

 سؤال جواب
 القرن وصفقة البحرين مؤمتر

 البحرين "ورشة): املنامة يف االفتتاحية كلمته يف قال وقد شنرو ك إبدارة أعماله اليوم االقتصادي البحرين مؤمتر اختتم: السؤال
 هو أو ؟القرن صفقة من جزء متراملؤ  هذا فهل، (25/6/2019 يف عريب سبوتنك موقع ...القرن" فرصة بل القرن صفقة ليست
 من نصيبها مدى هو وما حوهلا؟ تسريبات من وهل ؟الصفقة حمتوى عن كشفي   مل ملاذا مث ؟شنرو ك قال كما منفصل مشروع

 .خريا هللا وجزاك النجاح؟

 :التالية األمور بيان من بد ال اجلواب يتضح لكي :اجلواب

 :البحرين مؤمتر: أولا 
 يعلن املقبل الشهر أواخر املنامة البحرينية العاصمة يف اقتصادية عمل" "ورشة سيعقد نهأ أمس مساء األبيض البيت أعلن) -1
 مايوأاير/ 20 يف األوسط الشرق موقع. األوسط الشرق يف للسالم ترامب دوانلد الرئيس خطة من االقتصادي الشق خالهلا

2019) 
 وتشمل. السالم خطة من االقتصادي الشق تفاصيل عن كوشنر كشف 22/6/2019 ويف، البحرين عمل ورشة قبل) -2

 ابإلضافة اجملاورة العربية الدول واقتصادات الفلسطيين االقتصاد إلنعاش دوالر مليار 50 بقيمة دويل استثمار صندوق إنشاء اخلطة
 انتهى (24/6/2019 يف 24 فرانس. دوالر مليارات مخسة بقيمة غزة وقطاع الغربية الضفة بني يصل النقل لوسائل ممر بناء إىل

 من السالم عمل "ورشة ابسم يعرف والذي وواشنطن املنامة إليه دعت الذي البحرين مؤمتر عقدان 25/6/2019 ويف) -3
 انتهى (25/6/2019 يف عريب سي يب يب موقع ..."الفلسطينية األراضي يف االستثمار على التشجيع هبدف   االزدهار أجل

 منتدى وهي، البحرين" "ورشة املنامة يف ترامب دوانلد األمريكي الرئيس وصهر مستشار نركوش جاريد افتتح)وقد  -4
، غزة وقطاع الغربية الضفة يف للتنمية األمريكية اخلطة تفاصيل بعض عن كوشنر وكشف ...بفلسطني خاص تنموي اقتصادي

 RT ...عمل فرص وتوفري للفلسطينيني احمللي تجالنا ملضاعفة إمكانية هناك أن إىل مشريا، دوالر مليار 50بـ قيمتها تقدرو 
 انتهى (25/6/2019 يف وكاالت
 عندما السياسي للحل خطة عن ستعلن "واشنطن إن: ترامب دوانلد األمريكي الرئيس مستشار كوشنر جاريد )قال -5

 ".جاهزة تكون

، اقتصادايً" حلها ميكن األوسط الشرق ةمشكل أن ي ظهر البحرين "مؤمتر إن: األربعاء اليوم، له تصريح يف، كوشنر وأضاف
، الثالاثء أمس انطلقت واليت، االقتصادية البحرين ورشة أعمال من االنتهاء عقب، له تصرحيات يف ذلك جاء. ..زعمه حد على

 انتهى (26/6/2019 يف العامل قناة موقع... املنامة البحرينية العاصمة يف، اليوم حىت واستمرت
 التنمية تعزيز إىل، األربعاء مساء، االزدهار" أجل من "السالم ورشة يف املشاركون )دعا :فيه اءج اخلتامي البيان -6

 حول كبري بـ"تفاؤل أعماهلا اختتمت الورشة أن البيان وذكر ...االقتصادي االزدهار لتحقيق، الفلسطيين الشعب لصاحل واالستثمار



 "التنمية على، البيان حسب، الورشة من األخري اليوم مناقشات وركزت، "يينالفلسط الشعب لصاحل واالستثمار االقتصادية التنمية
 القوى تطوير على املناقشات ركزت كما. ..أمامه الفرص وتنويع االقتصادي االزدهار لتحقيق الفلسطيين الشعب لصاحل واالستثمار

، االقتصادية اخلطة وهتدف ...مرتفعة بطالة معدالت نيواجهو  الذين الشباب مع الفعال التواصل وأمهية، املرأة متكني عرب، العاملة
 أخرى استثمارات وختصيص، دوالر مليار 28 بقيمة الفلسطينية األراضي يف استثمارات ضخ إىل، الثالاثء، كوشنر استعرضها اليت

 وكالة... نيفلسطيني الجئني تستضيف دول وهي، ولبنان ومصر األردن يف دوالر مليار 22 بقيمة، مدعومة( وقروض )منح
 انتهى (27/6/2019 يف األانضول

 طريقة على مالية رشوة وه أخرى وبعبارة، إعالهنا عند القرن صفقة لتمرير األجواء لتهيئة مدخل هو ؤمترامل فإن وهكذا
 !؟يعقلون أفال ...لبلداهنم القاتلة مبار ت صفقة ليتجرعوا وعجمها املنطقة أعراب خلونة مبار ت

 :منها تسرب وما القرن صفقة: اثنياا 
 الناصر عبد وحركت. املشروع هذا أطلق الذي يزهناورأ عهد على 1959 عام منذ الدولتني حل مشروع أمريكا تبنت لقد -1
 املنظمة الشقريي ترك أن وبعد ...1964 عام الشقريي أمحد بقيادة الفلسطينية التحرير منظمة طريقه عن أمريكا فأوجدت، لتطبيقه

 عرفات ايسر وضع من 1968 عام اخلليج دول وبدعم حسني امللك عميلها طريق عن بريطانيا متكنت 1967 عام هزمية إثر على
 عام فتح أسس عندما العلمانية الفلسطينية الدولة مشروع الربيطاين ابحلل ييناد كان والذي الفلسطينية التحرير منظمة رأس على

 وحافظ مصر يف السادات أنور أمريكا عمالء ضغوطات حتت الربيطاين ابحلل املناداة عن ختلى ولكنه. العمالء هؤالء بدعم 1965
، الفلسطيين للشعب وشرعيا وحيدا ممثال ابملنظمة 1974 عام العربية اجلامعة اعرتفت وبذلك، األمريكي احلل فتبىن، سوراي يف أسد

 اعرتافه عن رمسية بصورة عرفات أعلن 1988 عام ويف. فيها مراقبا عضوا ودخلت املتحدة األمم هيئة يف هبا االعرتاف مت وكذلك
 بقوله األمريكي ابملشروع رمسيا وقبوله فلسطني دولة قيام أعلن عندما فلسطني من %80 حوايل الغتصاهبم قرارهإو  يهود بكيان

 أن على التحرير منظمة بقيادة فلسطينية سلطة إقامة عن وأعلن 1993 عام أوسلو اتفاقية وقعت مث. فلسطني" يف لشعبني "دولتني
 بنالا بوش جورج جاء وعندما. هتنفيذ من نتونيكل عهد طوال أمريكا تتمكن مل ذلك معو . 1999 عام حبلول فلسطينية دولة تقام

 العربية الدول استعداد على تنص وهي العربية املبادرة عليها وأطلق السعودية ابملبادرة مسي ما 2002 عام يف العربية اجلامعة تبنت
 اليت الطريق خارطة مشروع 2003 عام أمريكا أصدرت ذلك وعقب، جبانبهم فلسطينية بدولة قبوهلم حال يهود بكيان افاالعرت 
 هذه إقامة من تتمكن فلم ذلك ومع، األوسط للشرق الرابعية اللجنة وأوجدت 2005 عام حبلول فلسطينية دولة إقامة على تنص

 وعام 2009 عام مرتني املفاوضات ابستئناف الدولتني حل لتطبيق أوابما سابقال الرئيس عهد على ثقلها كل ووضعت. الدولة
، ترامب جاء حىت. فشلوا ولكنهم الدولتني حل مشروع تطبيق على األمريكيني الرؤساء كل عمل وهكذا. فشلت ولكنها 2013

 1995 عام قرارا أصدر قد كونغرسال كانو . تعديله أو تبديله فأرادت الدولتني حل مشروعها تطبيق عن عجزها أمريكا فرأت
 مىت القرار تنفيذ يف احلق قادم أمريكي رئيس ألي وترك، للرئيس ملزم غري قراره جعل ولكنه، يهود لكيان عاصمة ابلقدس ابالعرتاف

 .شاء
 ريقةالط هو ليس الدولتني حل إن له خطاب يف قالف، الدستورية اليمني أّدى أن بعد اخلط هذا يف السري مبار ت بدأ -2
 "إنين ترامب قال. السالم إىل تؤدي كانت إذا بديلة خليارات مستعد أنه إىلاً مشري ، الفلسطيين (اإلسرائيلي) الصراع إلهناء الوحيدة

،  يفضلونه الذي ابحللاً سعيد سأكون، بذلك سعداء والفلسطينيون (إسرائيل) كانت إذا الواحدة الدولة وحل الدولتني حل إىل أنظر
 السفارة ترامب نقل فقد، عليه مبار ت يسري الذي اخلط على مؤشرات توالت مث ...(16/2/2017 يف )اجلزيرة يناسبين" احللني كال



 من اً جزء القدس تكون أن على موافقته أعلن مبار ت أن أي 2017 أيلول/سبتمرب يف وذلك، القدس إىل أبيب تل من األمريكية
 خالل من األمام إىل الصهيوين والكيان فلسطني بني الصراع دفع عن ترامب دثحت ذلك بعد ...مبار ت خطة يف الصهيوين الكيان
 الرئيسي ستشاروامل ترامب دوانلد األمريكي الرئيس صهر، كوشنر جاريد من كل توىّل  مث... القرن من صفقة أو هنائية صفقة

 البلدان من العديد إىل كوشنر سافر ولقد ...القرن تفاقال الرتويج، األوسط الشرق إىل اخلاص الرئيس ثمبعو ، رينبالتغ وجيسون
 يف أردوغان التقى كما. سلمان بن حممد األمري السعودي العهد ويل التقىف، اخلطة دعم على للحصول 2019 ربايرفشباط/ يف

 على الزايرات هذه ركزت وقد... وعمان والبحرين املتحدة العربية اإلمارات دولة قادة قابل مث، 2019 أبريلنيسان/ 27 يف أنقرة
 نيويورك يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية خالل اخلطة تسليم يتم أبن ترامب إدارة عدتو  مث ...املنطقة يف احلكام من الدعم كسب

 مايوأاير/ إىل الصهيوين الكيان يف االنتخاابت أتجيل بسبب، 2019 عام أوائل إىل أتجيلها مت لكن ...2018 سبتمربأيلول/ يف
 أجلت واآلن ...2019 يونيوحزيران/ يف رمضان شهر بعد عنها اإلعالن سيتم أنه ترامب أعلن، رمضان شهر حبلول مث ...2019

 أول من االنتخاابت حسم لعدم نتنياهو من مبار ت "انزعج" وقد، اليهودية االنتخاابت بعد وذلك 2019 نوفمربتشرين الثاين/ إىل
 عند األبيض البيت أمام به أدىل صحفي تصريح يف، ترامب وصف) ...صفقته إعالن يؤجل مث ومن الثانية للمرة تعاد أن ال مرة

 يف نتنياهو فشل بعد املقبل سبتمربأيلول/ يف جديدة انتخاابت حنو تتجه اليت "إسرائيل" يف السياسي الوضع بريطانيا إىل مغادرته
 سيعيدون فجأة واآلن، بييب انتخاب "مت: وقال ..."فوضوي" أبنه، املاضي األربعاء يوم املهلة انقضاء قبل حكومة تشكيل

 م(03/06/2019 اليوم روسيا... "به سعداء لسنا وحنن، سخيف أمر إنه. سبتمربأيلول/ حبلول أخرى مرة برمتها االنتخاابت

 يف هو به سينجح ولتنيالد حل من سلفه به فشل ما أن ويظن، وجيول هبا يصول، هبا فرح   وهو خطته مبار ت أعد وهكذا
 .الدولتني حل فشل كما ستفشل هللا إبذن وهي... القرن صفقة

 :والتسريبات الصفقة كشف عدم أما: اثلثاا 
 تلك يقبلوا فلن مث ومن وعقوهلم املسلمني قلوب يف الشأن عظيمة مكانة هلا فلسطني أن يتناسى أو ينسى مبار ت إن -1
 أهل إلغراء يلقيها جزرة كونتس االقتصادي مشروعه يف ياراتهمل أن مبار ت ظن ذلك ومع ...وصفعة رفضاً  اهنو سريد بل الصفقة

 !هبا قبولال ألجواء هتيئة قرنه صفقة يسبق البحرين مؤمتر جعلو  تفاصيلها يعلن مل هلذا، نفيوافقو  فلسطني
 يف دادهإع جيري مما قريبة وأهنا، مقصود تسريبها أن يظهرو ، تسريبات هناك فنعم، القرن صفقة حول تسريباتال عن أما -2
 )شيلدون إىل الّصحيفة ملكية وتعود 7/5/2019 يوم اليهودية هيوم" "يسرائيل صحيفة نقلتها التسريبات هذه وأكثر، القرن صفقة

 :يلي ما التسريبات هذه ومن... نتنياهو مناً أيض قريب وهو االنتخابية ترامب حلملة املاليني الّداعمني كبار أحد، أديلسون(

 على اجلديدة فلسطني عليها يطلق فلسطينية دولة وتقام ومحاس التحرير ومنظمة "إسرائيل" بني ثالثي اتفاق يتم: "االتفاق -]
 .القائمة اليهودية املستوطنات دون من غزة وقطاع الغربية الضفة أراضي

 وتبقى بعضها مع اصلوتتو  ومتتد املعزولة االستيطانية الكتل إليها وتضم هي كما تبقى االستيطانية الكتل: األرض إخالء -
 .يهود كيان بيد

 فلسطني سكان ليصبحوا العرب السكان وينقل وفلسطني "إسرائيل" بني مشرتكة وتكون تقسيمها جيري لن: القدس -
 فلسطني تتواله الذي التعليم ابستثناء القدس أراضي مجيع عن ومسؤولة شاملة القدس بلدية وتكون (إسرائيليني) وليس اجلديدة
 مستخدمي على املفروضة املسقفات )ضريبة األرنوان ضريبة اليهودية القدس لبلدية ستدفع اليت هي اجلديدة وفلسطني، اجلديدة

 .واملياه واألراضي( املباين



 

 
 موقع الخالفة                  موقع إعالميات حزب التحرير   موقع جريدة الراية                                  إلعالمي المركزياموقع حزب التحرير                        موقع المكتب  

       tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb        www.alraiah.net                          www.htmedia.info                      www.khilafah.net 

 للفلسطينيني السماح دون والزراعة التجاري وللتبادل ومصانع مطار قامةإل لفسطني جديدة أراض مبنح مصر ستقوم: غزة -
 .فيها ابلسكن
 مجيع محاس تفككو  ...الشرطة سالح هو الوحيد والسالح، جيش هلا كوني أن اجلديدة فلسطني على مينع: جليشا -

... العربية الدول من شهرية رواتب ذلك عن بدال محاس رجال أيخذ. للمصريني تسليمه ويتم الفردي فيه مبا وتسليحها أسلحتها
 تدرجييا األسرى مجيع سراح يطلق االنتخاابت على عام مرور وبعد ...لسطينيةف حلكومة انتخاابت تقام االتفاق على عام مرور بعد
 .سنوات 3 مدى على

 وموانئ مطارات الفلسطينيون يستخدم احلني ذلك وحىت فلسطيين ومطار حبري ميناء إنشاء سيتم سنوات 5 غضون يف -
 سطح عن مرتا 30 يرتفع معلق جسر يقام ...ديقةص الً دو  كوهنا مفتوحة تبقى "وإسرائيل" فلسطني بني احلدود ..."إسرائيل"

 %10 سرتالياأو  %10 اجلنوبية وكوراي %10 والياابن % 50 الصني تشارك صينية لشركة املهمة توكل والضفة غزة يربط األرض
 طريق إىل 90 الطريق ويتحول اليوم هو كما "إسرائيل" بيد يبقى األردن غور ...%10 معا األورويب واالحتاد أمريكا %10 كندا

 [إخل...ابألردن فلسطني وتربط عليه ويشرفون نينييطللفلس يكوانن منه مسلكانو ، شقه على تشرف و"إسرائيل" مسارات أربعة من
 الّداعمني كبار أحد، أديلسون( )شيلدون ومالكها يهودية صحيفة ومن تسريبها واقع لكن، رمسية غري التسريبات هذه أن ومع

 ترامب رأي يعكس التسريبات هذه من كثرياً  أن يعين هذا وكل، نتنياهو منًا أيض قريب وهو االنتخابية ترامب حلملة املاليني
 يقبلون فهم، يقبلوها أن والعجم العرب خونة على حىت ثقلت لدرجة   املباركة لألرض اخليانة يف موغلة أهنا منها وواضح... وزابنيته

 بشيء أو منها بشرب تفريط دومنا أهله إىل يعود أن جيب إسالمي بلد فلسطني كل فلسطني ألن كذلك خيانة وهو الدولتني حبل
 ويربرونه احلل هبذا يقبلون والعجم العرب خونة ولكن !فلسطني؟ معظم ضيعي   الذي الدولتني حبل فكيف، خيانة كان وإال شرب من
 صفقة "إن :ترامب مستشار كوشنر قال .ابل ذا شيئاً  هلم تبقي فال مبار ت صفقة أما! به يزهون وعلم دولة من ئاً شي هلم بقيي   أبنه

 "املستوطنات" حىتو  (2/5/2019 سي يب يب) ...األبدية" "إسرائيل" عاصمة القدس ستكون كما الدولتني حل من ختلو قد القرن
 !...وديه لدولة العسكرية السلطة حتت اجلزء وهذا، %12 يتجاوز ال الذي الضفة من يتبقى ما تنخر رفتستم الضفة يف

 فشلها يتوقع فهو، هبا جعجعته رغم صاحبها فحىت ...جناح فال، النجاح من ترامب صفقة نصيب مدى عن أما :رابعاا 
 الشرق يف للسالم املنتظرة األمريكية اإلدارة خطة أبن تقييمه يف حمقا يكون قد بومبيو مايك خارجيته وزير نإ أيضا ترامب )وقال

 اليت اخلطة إن نيويورك يف اليهود القادة من جملموعة قوله بومبيو عن نقلت قد "بوست واشنطن" صحيفة وكانت. تفشل قد األوسط
 (03/06/2019: "إسرائيل" أوف اتميز ."زمخا تكتسب" ال قد كثريا طرحها أتجيل مت

 تشد اليت املساجد اثلث ومسجدها، األوىل املسلمني قبلة فهي، تشرتى وال تباع ال فلسطني أن يدرك ال جعله مبار ت غباء إن
 كان وإن... مهت ظلُّ  الع قاب وراية تزفُّهم اجلند وتكبريات، هللا إبذن املسلمني جيوش وستحررها،  الرسول ومسرى، الرحال اهل
 هللا إبذن مشرعة اخلالفة سيوف إال غداً  جيد لن فهو القذر للمال نفسه هتفو من وأشياعهم احلكام رويبضات من جيد اليوم مبار ت

 لناظره غداً  وإن، الصليبيني من حتررت كما وداعميهم يهود من فلسطني حترير مث ومن، املستعمرين الكفار من وداعميهم يهود اللقت
 اْلُمْسِلُمونَ  يُ َقاِتلَ  َحّتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َل »:  قال: قال  هريرة أيب عن صحيحه يف مسلم أخرج، هللا إبذن كائن وهو ...قريب

 .ِحنٍي﴾ بَ ْعدَ  نَ َبَأهُ  َولَتَ ْعَلُمنَّ ﴿ .«...اْلُمْسِلُمونَ  ُهمْ فَ يَ ْقُتل اْليَ ُهودَ 

 هـ1440 شوال من والعشرون الرابع
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