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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 !احملتلة وفلسطني السعودية إىل ترامب زايرة تداعيات

 رفض على التصويت يريد األمريكي الشيوخ جملس أن رويرتز عن نقلا  26/5/2017 يف اليوم روسيا موقع يف ورد: السؤال
 برفض مقرتحا األمريكي، الشيوخ جملس يف أعضاء )قدم: دوالر مليار 460 تبلغ اليت السعودية مع ترامب عقدها اليت الصفقة

 اليوم روسيا) (...بشأهنا تصويت إجراء على اجمللس إلجبار وذلك السعودية، مع ترامب دوانلد الرئيس أبرمها اليت األسلحة صفقة
 يف األمريكي تصاداالق وأن خاصة أمريكا، هبا حتلم تكن مل الصفقة هذه أبن علماا  ذلك فكيف رويرتز(، عن نقلا  26/5/2017

 من وحبشود اخلليج بدول فاجتمع واسع صدى هلا كان السعودية إىل ترامب زايرة فإن وابملناسبة الكوجنرس؟ رفض سبب فما أزمة،
 .فيكم؟ هللا وابرك فلسطني؟ بقضية يتعلق سياسياا  مشروعاا  حيمل أنه ذلك يعين فهل احملتلة، فلسطني إىل ذهب وبعدها الرؤساء،

! حيسنها قد بل الصفقة، موضوع يف يؤثر لن فهو األرجح وعلى السياسية، املناكفة ابب من هو الكوجنرس اقرتاح نإ: اجلواب
 تتضح وحىت لذلك، تطمح أحزاهبا بكل فأمريكا واسعة، عمل فرص وتفتح املصانع بتنشيط األمريكي االقتصاد تنعش فالصفقة

 :التالية األمور فنستعرض لكوجنرس،ا رفض حملاولة أو الكوجنرس، لرفض ابلنسبة الصورة

 أمريكا يف كبري علميإ وترويج هالة وسط 20/5/2017 سعود آل عاصمة الرايض ىلإ ترامب األمريكي الرئيس وصل -1
 برياا ك دفئاا  محلت السعوديني مع لقاءاته وأن سلمي،إلا العامل مع ابلتصاحلية الزايرة وصفت اليت ابلعربية الناطقة القنوات ويف نفسها

 رئيس أي من تسمعه مل ما وقادهتا وملكها ابلسعودية واملديح عجابإلا كلمات من كال وقد أوابما، كار اب سلفه يفتقده كان
 ملوك مع أخرى قمة عقد 21/5/2017 التايل اليوم يف تلها مث سلمان، السعودية ملك مع قمة بعقد زايرته وبدأ سابق، أمريكي

 ترامب، عليهم ألقاها مبحاضرة أشبه هي سلمياا إ بلداا  55 زعماء مع قمة عقد نفسه اليوم يف مث الست، اخلليج دويلت وأمراء
 الفكر ملواجهة عاملي مركز نشاءإ على االتفاق مت وقد... الدول هذه قادة بعض وبني بينه الثنائية اللقاءات بعض عقد ىلإ ابإلضافة

 البيان يف الوارد (رهابإلوا التطرف) ملواجهة املتحدة والوالايت الدول هذه بني ةالوثيق الشراكة بند ضمن الرايض ومركزه (املتطرف)
 يسميه وما رهاب""اإل الغرب يسميه ما ملكافحة موالاأل نفاقإب السعودية تقوم وهكذا. الرايض" علنإ" واملسمى للقمة اخلتامي
 األوسط الشرق )حتالف بتأسيس النوااي إعلن الرايض" لن"إع تضمن فقد وكذلك... سلمي"اإل الراديكايل رهاب"اإل اليوم ترامب

 املنطقة يف واألمن السلم حتقيق يف سهامإلل فيه ستشارك الدول من اا دعد )أبن علناإل يف ذُكر قدو  الرايض( مدينة يف ياالسرتاتيج
 .(2018 سنة سيتم واملشاركة التأسيس )استكمال أبن أيضاا  كروذُ  والعامل(،

 الصفقة هي بمالرت  ابلنسبة كانت القبان بيضة أن إال التحالف وذلك املركز هذا أمهية وعلى الجتماعات،ا هذه ورغم -2
 كونه استمرار رغم والصدمات األزمات من سلسلة بعد احملك على أصبح األمريكي االقتصاد ألن وذلك السعودية، مع االقتصادية

 الصعود ظرف يف خاصة ألمريكا احليوية فائقة مسألة االقتصادي ابلنمو فعوالد الفلكية املديونية علج وأصبح عاملياا، األول
 تعاظماا  يزداد ودافعاا  األمريكيني، للرؤساء األولوايت سلم رأس على ابالقتصاد املتعلقة املسائل فصارت الصيين، للقتصاد املتواصل

 أواخر الرائسية االنتخاابت يف ترامب األمريكي الرئيس زفا لقد. خاصة اخلارجية االقتصادية سياساهتم يف قبل ذي من أكرب بوترية
 الشركات حبمل جديد من األمريكي االقتصاد هناضإو  لألمريكيني العمل فرص بتوفري تتعلق اقتصادية جلها شعارات حتت 2016
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 احلزب شجع والذي. الدول هلذه ةاألمريكي احلماية لقاء مالية اتوات"أ" دفع على العامل دول ومحل أمريكا، ىلإ العودة على األمريكية
 يطبق أخذ وعندما. التجارية الصفقات رجل فهو املرحبة، الصفقات يف اا عضلي اا يمسالأر  كونه للرائسة ترشيحه قبول على اجلمهوري

 ألملانيا يةاألمريك احلماية بدل رجعي أبثر حىت املليارات بدفع 17/3/2017 لواشنطن مريكل زايرة أثناء أملانيا طالب هذه سياساته
 للصواريخ املضادة األمريكية الصواريخ نصب مثن دوالر مليار بدفع 28/4/2017 اجلنوبية كوراي وطالب الثانية، العاملية احلرب بعد

... ذلك بعد الناشئة التوتر وحالة الصاروخية الشمالية كوراي جتارب بعد األمريكي اجليش نصبها اليت الصواريخ تلك فيها، "اثد"
 تتحمل أن اجلنوبية كوراي رفضت كما فيها، األمريكي العسكري الوجود لقاء ألمريكا مالياا  مدينة تكون أن اباتا  رفضاا  ملانياأ رفضت

 العامل، من كثرية مناطق يف فشل قد دولية مالية "أاتوات" جلين األمريكي التوجه وهذا. األمريكية "اثد" صواريخ نصب مثن هي
 مع ترامب وقعها اليت الفلكية الصفقات يف ذلك ظهر وقد اخلليج، دويلت هبا يلحق السعودية يف ابهراا  جناحاا  جنح ولكنه

 .السعودية
 هي سلح صفقات أمريكا عقدت فقد، السعودية يف ظهرت قد "األاتوات" حنو أمريكا سياسة لتوجه النجاح بداية أن أي
 األمريكي والرئيس العزيز عبد بن سلمان السعودي امللك )وقع 20/5/2017 مباشر نت اجلزيرة فذكرت التاريخ، يف األضخم

 تعاون اتفاقات توقيع األبيض البيت وأعلن. الرايض السعودية العاصمة يف التعاون اتفاقيات من عددا السبت ترامب دوانلد
 للستثمار اخيصتر  منحت بلده إن القصيب ماجد السعودي التجارة وزير وقال. دوالر مليار 460 بقيمة الرايض مع عسكري

 اتفاقيات وقعتا املتحدة والوالايت السعودية إن ابلرايض اجلزيرة مراسلة وقالت. األمريكية الشركات كربى من 23 لـ ابلسعودية
 على أسلحة واشنطن مبوجبها وستسلم سابقة، عسكرية صفقات قيمة دوالر مليارات 110 منها دوالر، مليار 460 بقيمة دفاعية

 (.سنوات عشر مدى على دوالر مليار 350 بقيمة دفاعي تعاون صفقات إىل ابإلضافة لسعودي،ا للجانب الفور
 وانسداك بوز آند وستاندرد جونز داو الرئيسية األمريكية األسهم أسواق مبؤشرات قفزت أهنا الصفقات تلك ضخامة من وكان

 خلل ترامب وعد كما لألمريكيني عمل فرص وتوفري ألمريكيا للقتصاد السعودية توفرها اليت اخليالية للمبالغ نظراا  كبري، بشكل
 الدولة إيرادات من كبرية نسبة األمريكية السلح مصانع ىلإ تضخ السعودية أن جند الصفقات هذه يف وابلنظر. االنتخابية محلته

 مليار 140 حوايل - ايلر  مليار 528 ،2016 يف للسعودية الفعلية اإليرادات قيمة )وبلغت سنوات عشر مدار وعلى سنة كل
 ...!سعود آل يف املالية ضالتها وجدت قد ترامب دارةإ فإن وبذلك، (22/12/2016 نت العربية) (...- دوالر

! حيسنها قد بل الصفقة، موضوع يف يؤثر لن فهو األرجح وعلى السياسية املناكفة ابب من فهو الكوجنرس اقرتاح وأما -3
 كما املسألة ولكن لذلك، تطمح أحزاهبا بكل فأمريكا واسعة عمل فرص وتفتح املصانع بتنشيط يمريكألا االقتصاد تنعش فالصفقة

 والقضااي روسيا، مع تهابتصاال العلقة ذات الكثرية فضائحه على غطيةتال ترامب تقصَّد فقد السياسية املناكفة ابب من هي قلنا
 كذلك سياسي وبعمل الصفقات تلك مبثل كبري اقتصادي جنازإب ذلك لك على التغطية تقصَّد منه، واملقربني صهره على املرفوعة

 واجتماعاته، ترامب لزايرة أمريكا يف الواسعة علميةإلا التغطية فإن! كان وهكذا الدول، تلك حكام من احلشود تلك جبمع كبري
 حلضور عميق فج كل من جاءوا يالذ املسلمني وامللوك الرؤساء ومشاهد السعودية، يف عقدها اليت الكربى السلح وصفقات

 تلك آاثر من حني، ىلإ ولو دارته،إ وأركان ترامب الرئيس عن خيفف ذلك كل ألمريكا، الطاعة مناسك وأتدية ترامب خطاب
 وهذا السياسي، أدائه وضعف والفضائح التسريبات فقط وليس النجاح، عنه وحيكى جنازإلا صاحب مبظهر فيظهر الفضائح،

 املسلمني وامللوك الرؤساء من كبري حشد حلضور العاجل الرتتيب فهم ميكن ذلك ومن احلايل، الظرف يف له كبرية أمهية على جانب
 أجل من واضحة جهودا السعودية العربية اململكة )تبذل الكبري، احلجم هبذا األوىل للمرة وذلك األمريكي، الرئيس الستقبال للرايض
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 األمريكي الرئيس زايرة حتظى حيث الرايض، إىل دعوهتم مت دولة 55 حنو وقادة ترامب دوانلد األمريكي الرئيس بني املرتقب اللقاء
 الزايرة، هذه إىل العامل أنظار شد يف جنحت السعودية أن   مراقبون يرى حني يف كبري، وصحفي إعلمي ابهتمام للسعودية ترامب
 تلك كانت مث ومن (19/5/2017 فيله دويتشه موقع) (...نوعه من األول هو لقاء يف ومسلمني عرب وزعماء رؤساء حبشد

 ...الدميقراطيون وخباصة الكوجنرس أعضاء بعض من السياسية املناكفة

 سلح بصفقات ربطهم طريق عن وذلك جنليز،إلل بعمالتهم معرفتها رغم احتواءهم تريد أمريكا فإن اخلليج حكام وأما -4
 اليت قطر، )وتعترب: خطابه يف ترامب ذكر فقد... يراينإلا اخلطر ذريعة حتت البلدان هذه يف األمريكي التدخل من ومزيد أمريكية،

 يف األمن تعزيز والبحرين الكويت مع األمد الطويلة شراكتنا وتواصل. حامساا  اسرتاتيجياا  شريكاا  األمريكية، املركزية القيادة تستضيف
 ملواجهة مركزاا  املتحدة الوالايت مع وأطلقت والنفوس، القلوب أجل من ركةاملع يف املتحدة العربية اإلمارات شاركت... املنطقة
 (21/5/2017 عريب CNN) (.والتطرف التجنيد تقويض على البحرين تعمل كما. اإلنرتنت على الكراهية انتشار

 وكالة وحبسب. ةجديد أمريكية أسلحة صفقة تباحثتا وقطر املتحدة الوالايت نأ ترامب دوانلد األمريكي الرئيس )أعلن
 وكان. قوله حد على اجلميلة" العسكرية املعدات من "الكثري شراء تباحثا قطر وأمري إنه األمريكي الرئيس قال برس" "األسوشيتد

 الرئيس وقال األمريكية اإلسلمية القمة هامش على ثنائية مباحثات يف الرايض يف اليوم صباح تقيالا قطر أمري متيم والشيخ ترامب
 القوة وتزيد املتحدة للوالايت عمل فرص توفر "سوف الصفقة أن إىل وأشار أمريكا" من أفضل أسلحة يصنع أحد "ال إنه ريكياألم

 .(21/5/2017 مصر دوت) (...لقطر األمنية
 حبال يف يقاعهمإو  يرانإ ضد املعسول الكلم حكامها مساعإ هي املنطقة بلدان على يراينإلا اخلطر من احلد يف أمريكا وسياسة

 واحدة فعلية خطوة ألمريكا يكون أن دون خليجي، بتمويل ذلك وكل وتسهيلت، عسكرية وقواعد سلح صفقات من أمريكا
 اليمن، يف احلوثيني لتسليح أوابما عهد يف كما عليها تعتمد تزال وال سوراي، يف الثورة ضد عليها تعتمد تزال ال فهي يران،إ ضد

 مث رهابية،إ مجاعة أنه على اللبناين هللا حزب الرايض يف خطابه يف ذكر ترامب فالرئيس. ولبنان عراقال يف بنفوذها املساس وعدم
 !.عرسال جرود يف السوريني الثوار ضد معه ويقاتل سوراي، يف هللا حزب لتدخل الكامل الغطاء يوفر الذي اللبناين اجليش مدح

 أمريكا لرغبات نيمنصاع فرتاهم عروشهم، هلز    يرانإ أمريكا توجه أن أيمنون ال السعودية حكام مثل مثلهم احلكام فهؤالء
 اليمن، إىل العراق إىل لبنان )من خطابه يف ترامب ذكر فقد. بفعل يقرتن مل وإن حىت وخطرها، يرانإ ضد قوالا  منها مسعوا إذا خاصة

 على. املنطقة يف والفوضى الدمار تنشر اليت األخرى ةاملتطرف واجلماعات ليشياتوامل اإلرهابيني وتدريب وتسليح بتمويل إيران تقوم
 بتدمري وتتعهد اجلماعي، القتل عن صراحة تتحدث حكومة إهنا. واإلرهاب الطائفي الصراع حرائق إيران غذ ت عقود، مدى

 تدخل للستقرار، زعزعة التدخلت أكثر بني ومن. القاعة هذه يف واألمم القادة من لكثري واخلراب ألمريكا، واملوت (إسرائيل)
 أتمر مل أمريكا وكأن (،21/5/2017 عريب CNN) (...توصف ال جرائم إيران، من بدعم األسد، ارتكب إذ. سوراي يف إيران

 مل يرانإ على للضغط أمريكا جانب من خطوة أي ولكن يران،إ عزل إىل ودعا ذلك، يعرفون ال اخلليج كامح وكأن هبذا، رانإي
 اخلليج دول لتخويف هذا وكل... االنتخابية محلته أثناء ضده ترامب صراخ رغم يرانإ مع النووي التفاقاب تتمسك مريكافأ تتخذ،

 بتمويل ذلك وكل وتسهيلت، ،ةيعسكر  دعوقوا سلح، صفقات من أمريكا حبائل يف إليقاعهم ذلك الستغلل اإليراين البعبع من
 .آنفاا  ذكران كما خليجي

 ،السعودية بعد احملتلة فلسطني ىلإ 22/5/2017 يف توجه قد ترامب وأن ،يهود كيان مع سياسي مشروع مسألة وأما -5



 

 موقع الخالفة      الميات حزب التحريرموقع جريدة الراية                     موقع إع            إلعالمي المركزياموقع المكتب          موقع حزب التحرير                            4/  4

        tahrir.org-ut-www.hizb               tahrir.info-ut-www.hizb          aiah.netwww.alr                     www.htmedia.info               www.khilafah.net 

 اا ملح   ليس الفلسطينية القضية موضوع أن هو ذلك على اجلواب فإن ...السياسي للحل مشروعاا  حيمل ترامب كون عن والتساؤل
 يف]: فيه قلنا 12/5/2017 يف سؤال جواب أصدران أن سبق دوق ...األمريكية لإلدارة أولوايت لوجود نظراا  ألمريكا، ابلنسبة اليوم
 ملحة قضية تعد مل الفلسطينية القضية فإن الشمالية، وكوراي أمريكا بني التوتر وسخونة سوراي، يف خاصة العربية املنطقة تفجر ظل

 احللول آفاق تستطلع فهي... القضية ذههل ابلنسبة أمرها من عجلة يف أمريكا فليست ولذلك. احلالية األمريكية لإلدارة أولوية ذات
 ذلك يؤكد وما يكون، ما وترى يهود، وكيان الفلسطينيني خاصة العرب بني املفاوضات فتح إمكانية وتدرس الفلسطينية، للمسألة

 ترامب إن قولال الفلسطيين الرئيس ابسم املتحدث ردينة أبو نبيل إىل رويرتز أنباء وكالة )ونسبت 11/3/2017 سي يب يب نقلته ما
 أيضاا  وقال .حقيقي"( سلم   إىل تقود سلمية   بعملية "التزامه على وأكد املفاوضات، إىل العودة كيفية ببحث يرغب إنه لعباس قال

 حكم أو موجه أو كوسيط أعمل أن أود... ضروري هو ما كل )"سأفعل: عباس مع األبيض، البيت يف مشرتك صحفي مؤمتر يف
 وذلك اآلن، فلسطني يف للحل حمددة خططاا  تقدم ال أمريكا أن أي (،4/5/2017 اليوم، )روسيا "(...هذا وسننجز اجلانبني بني
 العودة كيفية ترامب عند حمدداا  فليس .الشمالية وكوراي سوراي ملوضوعي ابلنسبة التهدئة أو احلرب يف شوطاا  تقطع أن إىل

... فلسطني يف النزاع أطراف مع ودردشة واستطلع استكشاف مرحلة يف هو بل يريد، اليت السلمية العملية نوع وال للمفاوضات
! يهود كيان يريدها اليت ابألحرى أو يريدون اليت احللول على ليتفقوا مباشرة لقاءات يف تلتقي أن األطراف هذه من يريد أنه كما

 رايض الفلسطيين ابملندوب هيل نيكي تحدةامل األمم إىل املتحدة الوالايت مندوبة التقت )فقد مباشرة مبفاوضات تطالب لذلك
 على إن )االجتماعي( للتواصل "تويرت" مبوقع تغريدة يف قالت الحق، وقت ويف. املاضي الثلاثء يوم األوىل للمرة منصور

 يب يب) ("...نتائج على للحصول املتحدة األمم إىل اللجوء من بدال مباشرة مفاوضات "يف ابإلسرائيليني يلتقوا أن الفلسطينيني
 .[(11/3/2017 سي،

 إنه العفنة، وحضارهتا الفاسدة قيمها نتيجة الداخل من السوس ينخرها اليت أمريكا تكون أن جلل ألمر فإنه اخلتام ويف -6
 أنفسهم يعد ون من مصاحلها خدمة على ويتنافس فيها، وجتول تصول املسلمني بلد يف شأن ذات هذه تكون أن جلل ألمر

 يف غارق جملرم والطاعة الوالء لتقدمي يتسابقون رويبضاا  ومخسون مخسة فيهرع عينيها من بنظرة بل إبصبعها هلم تشري مث ومن!! حكاماا 
 البطالة وتعاجل حياهتم فتنعش األمريكي االقتصاد أود تقيم املسلمني ثروات تكون أن املؤمل ومن ...واملسلمني اإلسلم جتاه اجلرمية

 عامة ملكية وهي أهلها من الثروة هذه يغتصبون العملء إن !املسلمني بلد يف البطالة فيه تنتشر الذي وقتال يف هبا فيغنوا عندهم
 قلناه معروف، السبب ولكن! املسلمني بلد يف جمازره على هبا ليتقوى مباتر  يدي بني يضعوهنا ذلك ومع ،هللا شرع يف للمسلمني

َا»: قَالَ  ، النَّيب     َعن   ُهَريـ َرةَ  َأيب   فَعن   به، يتقى يالذ اإلمام اخلليفة وجود عدم إنه... ونعيده َمام   ِإَّنم  َورَائِِه، ِمنإ  ي  َقاَتل   ج نمٌة، اْلإِ
 اجملد اجلاد العمل: املصريية قضيته هي هذه تكون أن ورسوله هللا حيب مسلم كل على فالواجب مسلم، أخرجه «ِبهِ  َوي  ت مَقى

 اجلربي احلكم هذا بعد األكرم الرسول بشرى فتتحقق الراشدة، اخللفة إلقامة وذلك ، رسوله مع وبصدق سبحانه هلل إبخلص
 َتك ون   ث م ...»:  اّللَّ   َرُسولُ  قَالَ : ُحَذيـ َفةُ  قال: للطيالسي واللفظ والطيالسي أمحد أخرجه الذي الصحيح احلديث يف جاء كما

ِيمًة، َهاجِ  َعَلى ِخََلَفةٌ  َتك ون   ث م  يَ رإفَ َعَها، َأنإ  َشاءَ  ِإَذا يَ رإفَ ع َها ث م  َتك وَن، نإ أَ  اّللم   َشاءَ  َما فَ َتك ون   َجْبإ ةِ  ِمن إ  يعز مث ومن... «الن ُّب  وم
 .دار عقر هلم بقي إن دارهم عقر إىل املسلمني بلد عن وينكفئون املستعمرون الكفار ويذل املسلمون
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