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أسههطو علههىّ سههاداتهم بطعههاني
*)1(ولفريههههن أديمهمههههم بلسههههان

ولهتهههك سهههتر جميعكهههم أبقهههاني
أعيهههىّ أطبتكهههم غمهههوض مكهههاني
تر والعلن تمكم فهههي السههه أنههها سههه
تصههة فههي حلههق مههن عههاداني أنهها غ
تل بنهههان تضهههوا كههه تي وع اا علههه وأسههه
تقههههفّ إفككههههم ثعبههههاني تتههههىّ تل ح
وبهههه أزلهههزل كهههل مهههن لقاهههاني
نن تل منهههافق خهههوا مهههن كيهههد كههه
ترحمههههههن عاصههههههيتان فئتههههههان لل
تلحّمههههان فعههههل الكلبا بجيفههههة ال
تسههلطان) (وتسههاقاطوا فههي فتنههة ال
ل خيههههر فههههي دنيهههها بل أديههههان
تل مههن نههاواني فصههرفت منهههم كهه
ال بل برهههههههان فوجههههههدتها قاههههههو
تجههههاني واللههههه مههههن شههههبهاتهم ن
وعضضهههههته بنواجهههههذ السهههههنان
نن فهمههها لقطهههع حجهههاجكم سهههيفا
فهمهها لكسهههر رؤوسهههكم حجهههران
نن اا بل عنهههههن ول أرسههههها ممهههههر مح
نن اا بل جههههبرا وكسههههرتكم كسههههر
هتكهههت سهههتوركم علهههىّ البلهههدان
نن تركههههههههت رؤوسهههههههههم بل آذا
نن ضههربت لفههرط صههداعها الصههدغا
نن تسههعدا صههابا وفههي الجسههاد كال
تمههههد فزههههها بههههه الحّرمههههان بمحّ
مههادام يصههحّب مهجههتي جثمههاني
تثههههتي أكفههههاني تيههههب ج تتههههىّ تغ ح
اا أو دانههههي تتههههىّ أبلههههغ قااصههههي ح
ولتحّرقاهههههن كبهههههودكم نيرانهههههي
تركبهههان فيسهههير سهههير الهههبزل بال
تل قاليلههههة أضههههناني اا أقاهههه بغضهههه
كهههي ل يهههرى إنسهههانكم إنسهههاني
لكهههن بإسهههخاطي لكهههم أرضهههاني

تق حهههتىّ إننهههي تن الحّههه فلنصهههر
تنهم علهىّ طههول المهدى ولفضحّ
تيرني عليكهههم نقمهههة اللهههه صههه
أنهها فههي حلههوق جميعكههم عههود
تشهههههههههههههههههههههههههههههههههههجا ال
تمكم أنهها سههقمكم تمكم أنا غ أنا ه
أنا تمرة الحبههابا حنظلههة العههدا
موتههوا بغيظكههم وموتههوا حسههرة
الله صيرني عصهها موسههىّ لكههم
بأدلههة القههرآن أبطههل سههحّركم
هههو ملجئههي هههو مههدرئي هههو
منجههههههههههههههههههههههههههههههههههائي
تراؤكههم قاههد شههابهوا فقهههاءكم قا
تطغههاة وبههابهم) يتكالبون علىّ (ال
تسعود وحكمهم) (قاد بايعوا آل ال
تدنيا علهىّ أديههانهم) (قاد آثههروا اله
ولقد برزت إلىّ كبار (شيوخهم)
وقالبههت أرض حجههاجهم ونثرتههها
تجهههتي تبهههت ح تيهههدني وث واللهههه أ
نع محّمد نل شر مت بحّب تني اعتصم إ
تدتي مع والقههرآن أكههبر عهه الشههر
ال علههىّ أبههدانكم ورؤوسههكم ثق
عمريّ لقههد فتشههتكم فوجههدتكم
أحضرتكم وحشرتكم وقاصدتكم
إنههههههي قاصههههههدت جميعكههههههم
ففّ) (بكواشههههههههههههههههههههههههههههه
تيهههة ههههي (للمبهههاحث) درة عمر
ههههي فهههي رؤوس (الظهههالمين)
شههههههههههههههههههههههههههههههههههقيقة
ههههي فهههي قالهههوبا (طغهههاتكم
وعبيهههههههههههههههههههههههههههههههدهم)
ترسالة والهدى فوحق من ختم ال
تن بمعهههولي أعراضهههكم تطعههه لقا
تنكم وأثلههههب حزبكههههم ولهجههههو
تن بمنطقهههي أسهههتاركم ولهتكههه
تن صهههغيرك وكهههبيركم  ولهجهههو
تن إلههههىّ البلد بسههههبكم ولكتبهههه
إنههي لبغضههكم وأبغههض حزبكههم
ترني لو كنت أعمىّ المقلتين لس
اا تبههي صههالحّ ال لر تدخههر عم لههم أ

 هذا البيت لبن القيم من نونيته، والباقاي أبيات مختارة من نونية القحّطاني رحمهما الله (*)1
ترفّ وزيادات يسيرة تناسب المخاطبين وضعت بين قاوسين. تعالىّ، مع تص

2



3



مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

تسلم علههىّ مههن كههانت بعثتههه ودعههوته تصلة وال الحّمد لله منزل الفرقاان، وال
تلههذين كههان الحّههب والبغههض تطغيههان، وعلههىّ آلههه وصههحّبه ا تق وال اا بين أهل الحّهه فرقا

والولء والبراء عندهم أوثق عرى اليمان.
تي صههلىّ اللههه تن النههب روى مسلم في صحّيحّه عن عائشة رضههي اللههه عنههها أ

اا أصحّابه:   بد عأليـهـم ـمـنعليه وسلم قاال مخاطب بنه أـشـ اا ـفـإ " أهجوا قريـشـ
بنبل قق بال  ".ررش

تنهم بلساني فريّ الديم). تلذيّ بعثك بالحّق لفري تسان:  (وا وفيه قاول ح
بب للمشههركين فكيههفّ إذا) 2(هذا إذا كانت المسألة مسألة هجههاء وجههوابا سهه

تطواغيب والههبراءة تتوحيد بالكفر بههال تول من وراء ذلك هو تحّقيق ال كان المقصود ال
تن ذلههك يكههون سههاعتئذ تك أ تناس وبيان سفهها وكشفّ زيوفههها، لشهه منها بتعريتها لل
اا، اا بالنبل في سبيل اللههه ممههدوح من أفضل القربا إلىّ الله تعالىّ… فيكون رشق

اا. تدين محّمود تلسن لعداء ال اا بال وفري
وبعد،،

فهذه ورقاات قاد جمعتها في عجالة من المر وضيق في الوقات لم أفرغ لها
كبير وقات ول كثير جهد.

رر واشتهر عههن كههثير مههن رد رب اضطرني إلىّ السراع في إعدادها وإخراجها ما 
تنظههام السههعوديّ تدفاع عههن ال تدعوة والعلههم بههل والجهههاد، مههن الهه المنتسبين إلىّ ال
تد عهن ذلههك البريطاني المريكي الكافر.  وممانعة كثير منهم من الكلم فيه، والص
تطاعنين عليه، بحّجج ومزاعم جوفاء سههاقاطة… وهههذا واللههه مههن والخذ علىّ يد ال
تدولة وتلبيسها أمسىّ بمكان، بحّيث أصبح اليوم تن خبث هذه ال تضلل… فإ أعظم ال
تن مهها سههواها فههي اا وأ تتصديّ لها وتعريتها قابل غيرها… خصوص تمات ال من أهم المه

الغالب واضح مكشوفّ…
تدول اليههوم ممارسههة لسياسههة تد الهه تدولههة الخبيثههة، فهههي مههن أشهه تا هههذه ال أم
تشههريعة تدعيههة تطههبيق ال تلعههب بعقههولهم م تتلبيس علىّ العباد والستخفافّ بهم وال ال
تدولههة الخبيثههة أسههاليب السلمية ونبههذ القههوانين الوضههعية.  ولقههد أجههادت هههذه ال
تمههن ينتسههبون للعلههم تتىّ انطلههىّ هههذا علههىّ كههثير م تتلبيس والتدليس وأحكمتها ح ال
تلمههون فههي اا منهههم يتك تترقايههع لههها، فتجههد كههثير تتلههبيس وال تدعوة، فشاركوا في ال وال
تدول الخرى وطغيانها ويهاجمون تحّاكمها للقههوانين الوضههعية ويصههدرون الكتههب ال
تدولة بطباعة هههذه تشرك المستبين، بل وتقوم هذه ال تلفات في هذا الكفر وال والمؤ
اا، حتىّ يتوهم ويظن المتابع لحّماسهههم فههي تلههك تجان الكتب وتوزيعها علىّ الخلق م
تزعها حكومة تحّاربا القوانين الكتابات أن حكومتهم التي تطبع لهم تلك الكتب وتو
تدولههة هههذا الههدور تتحّهاكم إليهها…، وقاههد أجههادت هههذه ال وتنبذها وتأبىّ تطبيقههها أو ال
تريالت كأجور طباعة لتلههك ال من ال تلفها إل قالي تنه ل يك اا وأ التلبيسي وأتقنته، خصوص
الكتب وأخرى كرواتب لولئك المشايخ المأجورين…، وهكذا؛ تلبيس من الحّكومة
تناس دينههم، بهل بلهغ تبسوا علىّ ال تتىّ ل تدعاة، ح وتلبيس من المشايخ وتلبيس من ال
تدها، بههل والكلم، المر من بعض المنتسبين للجهاد أن ينهىّ عن العمل والجهاد ض

تتضاحه…). تجة التباس أمرها، وعدم ا بحّ

تب المشركين، فجوابا 2 تنهي عن س تب والهجاء مشروع مستثنىّ من عموم ال ()  جوابا الس
تبهم لدين المسلمين.  انظر فتح الباريّ (بابا هجاء  تلتي قاد تجر س تب غير البداءة به وا الس

).547/10المشركين) من كتابا الدبا (
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ترة عين طغاة آل سههعود بأمثههالكم ويهها فرحتهههم بأفهههامكم وأفكههاركم، فيا قا
ال إليكم لشروكم بالمليين…، هذا واللههه مههن تطلعوا عليكم ووجدوا سبي فوالله لو ا
تطواغيت.  فكيفّ تمن أفنىّ عمره في جهاد ال اا إذا صدر م أعجب العجب … خصوص
تدى للجهاد من ل يعرفّ واقاعه الذيّ يعيش فيه.  هههذا واللههه مههن عجههائب هههذا يتص

تزمان التي ل تنقضي… ال
تيهها غيههر مفتههون  إن كههان قالبههك ح
ولهههو جئتهههه بصهههحّيحّات الهههبراهين

إن عشههت سههوفّ تههرى منههها
عجائبههههههههههههههههههههههههههههههههههها
اا مبههه ل يهتههديّ أبههد ممههت قال فمن ي

تد عنههها ال مههن الصهه تل إذ جهلوا أو التبس عليهههم حالههها، بحّثههوا وسههألوا بههد وه
تسؤال).  قاههال تعههالىّ تي ال تنما شفاء الع بـلـذين : والجدل… (فإ تتـجـادل عـأـن ا ول 

 وقاههال سههبحّانه ايختانون أنفسهم إن الله ل يحب من ـكـان خواـنـا أثيـمـا
تيـجـادل وتعالىّ:   بدنيا فـمـن  هآ أنتم هؤلء جادلتم عأنهم ـفـي الحـيـاة اـلـ

ال . الله عأنهم يوم القيامة أم من يكون عأليهم وكي
تبسه كههثير مههن الههذين يرتههدون تناس بما يل لجل هذا ولكي ل يغتر كثير من ال
تسلطين، كذلك المدعو أبو بكههر جههابر تمن باعوا دينهم وذممهم لل مسوغ العلماء م
ال علىّ الله وتزكية عليه سههبحّانه:  (وهيهههات تو اا بالغيب وتق الجزائريّ إذ يقول رجم
هيهات أن يتنكر آل سعود لمبدأ الحّق الذيّ أقااموا ملكهههم عليههه، ووقافههوا حيههاتهم
تل تداعين إليه!! والهادين إلىّ مثله!! إنه لو لم يبق إ علىّ حمايته ونصرته ونصرة ال

تق!!!) أهه زز واحدة من آل سعود لم يكن لها أن تتنازل عن مبدأ الحّ .)3(عجو
تنهه ل يوجهد مسهلم صهحّيح السهلم، ول تضهلل:  (إ ويقول –نعوذ بالله مهن ال
تل قالبههه أن يحّكمههه تنىّ بكهه تل ويتم مؤمن صادق اليمان وفي أيّ بلد إسلمي، كان، إ
اة للمسلمين لمهها تههردد طرفههة اا أو خليف نلك رم تنه لو يدعىّ إلىّ مبايعته  ابن السعود وإ
تثههل السههلم وتقههوم بههه وتههدعو تدولههة تم تن هههذه ال عيههن!! كههان ذلههك مههن أجههل أ

ترابههع عشههر، هههذه)4(إليه…)أهه تلتي كههانت معجههزة القههرن ال تدولة ا ، ويقول (هذه ال
تل منهافق كهافر مهادامت قاائمهة بهأمر تل مههؤمن ول يعاديهها إ تدولة التي ل يواليها إ ال

.)5(الله!!..)
أيّ قايام بهأمر اللهه ههذا يها جزائهريّ… وأيّ افهتراء وكهذبا وتلهبيس ههذا (ل
تمهن تل منهافق كهافر…)، أل تخهافّ اللههه سهبحّانه؟.  ع تل مؤمن ول يعاديها إ يواليها إ
ال وعلههىّ مههن نصههر تدولة الولههىّ مث تسعودية ال تدثّ أنت؟؟ لو كان كلمكم في ال تتحّ

تترقايع لك ولقولك رغم خطورة إطلقااتك فيه. تتوحيد فيها ونشره لمكن ال ال
تريال؟؟. أين عقلك يا جزائريّ… أطار عقلكم مع (التابعية) وال

تفظههوا بمثههل تمن ينتسههبون للعلههم ليسههتحّيون أن يتل إن أهل البلد الصليين م
ترجههل واللههه تلقاتك وإطلقااتك هذه… رحم الله جهيمان… لقههد كههان ال ألفاظك وتم
تدعوة إلههىّ اللههه تتعههاون معههك فههي الهه اا يوم رفض استمرار ال اا، كان بصير فيك بصير
تية بيننهها تصلح بينكم:  "نحّن ل نثق به… هناك مجههالس سههر وقاال لمن سعىّ في ال

تلغها؟؟؟!!!" .*)(بلغت الحّكومة… فمن ب

هه.1406، ط17() من كتابا (وجاءوا يركضون) ص3
هه.1407، ط57() العلم بأن العزفّ والغناء حرام ص 4

.58() المرجع السابق، ص5
.76 انظر كتابا (المخرج من الفتنة) للشيخ مقبل بن هاديّ الوادعي، ص(*)(
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تثل العدالة اللهية في الرض" تدولة السلمية تم …)6(ألست القائل:  "هذه ال
نعوذ بالله من عمىّ القلوبا وطمس البصائر.

تسههلطين تر مغتر بكلم هذا وأمثههاله مههن علمههاء ال تل يغت تم أما بعد… فلجل أ ث
تنظههام تله أحببنا أن نعههريّ فههي هههذه الورقاههات هههذا ال تدم ك والحّكومات ولجل ما تق
تطلع القارئ الموحد علىّ حقيقة هههذه الدولههة (الههتي تمثههل العدالههة الخبيث:  … لي
اا من باطلههها وظلماتههها تضال، فنكشفّ شيئ اللهية في الرض!!!) كما يزعم ذلك ال
ميعلهم تبسهين وتتسهاقاط القانعهة و تبة… فيتعرى بذلك كههثير مهن المل الكثيرة المتشع
تصادق من الكاذبا وليعلم الجزائههريّ وأمثههاله إذا انجلههىّ الغبههار أفههرس تحّتههه أم ال
تدر مثل هذا المقههام إل إحجههام النههاس عنههه وخلههو نحمار… وما دعانا والله إلىّ تص
تتىّ وصلنا اليههوم إلههىّ حههال انطلههت فيههه تلههك رمىّ، ح نحّ الغابة من أسود تذود عن ال
تمهها اضههطر تشديد في أذهان كثير من أهل السلم م الوهام بل رسخت وللسفّ ال

تتوحيد. تد هذا الفراغ الذيّ تركته أسود العلم وحماة ال أمثالي إلىّ س
تل فكم جمعتني مجالس مع رؤوس لدعوات وجماعات خضههنا فيههها حههول كهه
تدولة… فتلك عندهم ترق إلىّ هذه ال ترض الحّديث أو تط حكومة وطاغوت فإذا ما تع
تدد وتضههطربا حولههها سههيوفهم عقبة كؤود… تحّجم دونها خيولهم ومطايههاهم وتههتر
تبههه وتسههديده هههذه الحّههال تما رأى العبد الفقير إلىّ توفيق ر ورماحهم ونبالهم… فل
نه إلىّ المساهمة تلة حيلت تساحة من السود والعلم.  بادر علىّ ضعفه وقا من خلو ال
اا بههه ززا بخالقه مستنصههر تدميم… وقاال معت تدولة ال تلثام عن وجه هذه ال في إماطة ال
تددها فههي تتوحيههد سهه ال عليه:  أنا لها… أنا لها.  فأخرج من كنانته بعض نبههال ال تك متو

اا ل تنكسر ول تحّيد. تشرك والتنديد، سهام أكباد أهل ال
ال ل تههرى فههي ظلههم الكبههاد سههب متريّ المنههون حيههن تقفههوا إثرههها

اا سههيفه ورمحّههه اا جواده في معترك أحجم دونههه الفرسههان… ممتشههق مقحّم
اا وأكههاذيب سههاهم فههي نشههرها مشههايخ ودعههاة بههاعوا دينهههم يفههريّ ويطعههن زيوفهه

ننه وتوحيدهم بثمن بخههس دراهههم معههدودات، معرضههين عههن قاههول ربهههم:   تن يي تتب رل

قس ول تكتمونه اا للنا .  فقام بكتابة هذه الورقاات أداء لواجب البيههان، مسههتلهم
اا تنائمين الغافلين، وفضحّ اا لل تبا العباد، تذكرة للمؤمنين، وتنبيه تسداد من ر تثبات وال ال
تجة علىّ المعاندين.  ومعههذرة تبسين والمنافقين، وتعرية للمجرمين وإقاامة للحّ للمل
اا عن تكدير اا بعيد زيا صافي تبا العالمين.  عسىّ أن يظهر دينه وتوحيده الحّق نق لله ر
تلسين. تقاعين وتدليس المد اا عن ترقايع المر تدرين، وليتعرى الباطل ويزهق بعيد المك

تحههد تجههاه هههذا تله إلىّ بيههان الموقاههفّ الههواجب علههىّ المو ولنخلص من هذا ك
تتر بستار تطبيق بعض حدود تلتي تتس تللة ا تنظام الباطل وأمثاله من النظمة المض ال

ني عـأـن السلم وشرائعه.          ةة ويحـيـى ـمـن ـحـ بين ليهلك من هلك عأن ب
بن الله لسميع عأليم بينة وإ . ب

تنة النبيين تقدمة مذكرين القارئ الكريم بأن هذا العمل من س ونختم هذه الم
تبا الكعبة مضيعة للوقات كما يحّلو لكثير من الجهلة وصفه…! وليس هو ور

.62() كتابا (العلم) ص6
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تدعوة إلههىّ تينا محّمد صلىّ الله عليه وسلم في الهه فنحّن نسلك بهذا طريق نب
الله وطريق النبيين والمرسلين من قابله يهوم كهانوا يسهفهون طههواغيت أقاهوامهم

تينون زيفها وعوارها لجل دعوة الناس إلىّ البراءة منها والكفر بها… ويب
توع صور الطواغيت… وتختلفّ أشكالها في كل زمههان… ويبقههىّ مطلههب وتتن

اا… التوحيد واحد
ـوا  ـه واجتنـب ـدوا الـل تـب ال أن اعأ ـا ـفـي ـكـل أـمـة رـسـو ولـقـد بعثـن

فـمـن يكـفـر بالطـاغوت وـيـؤمن بـالله فـقـد استمـسـك …  الـطـاغوت
. بالعروة الوثقى ل انفصام لها

ونحّن مطالبون لجل تحّقيق التوحيد الذيّ هو حق الله علىّ العبيد أن نكفههر
اا علىّ اختلفّ صورها، سواء طههواغيت القبههور أم ترأ منها جميع تطواغيت ونتب بكل ال

تشجر أم طواغيت البشر. تدستور، طواغيت الحّجر وال القصور وال
ربنا رب السموات والرض لن ندعأوا من دونه إلها لقد قلنا إذا 

. شططا
تلم. تمد وعلىّ آله وصحّبه وس تينا محّ وصلىّ الله علىّ نب
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بين يدي الكتاب

زا اا رافضي اا ول شيعي تنني لست شيوعي ليعرفّ القارئ قابل أن يقرأ كتابي هذا أ
ال. اا أصي اا عربي اا نجدي اا سني تحد بل بحّمد الله مو

تنههاس فل قايمههة للسههماء وإذا كان المراد والمقصود نشههر الحّههق ووصههوله لل
تلة المؤمن أينما وجده أخههذ بههه… اا بأدلته… وهو ضا تق مدعوم والنسابا ما دام الحّ

تمه ما قاال… ل يضيره من قاال بقدر ما يه
تن أكههثر مههن كتبههوا عههن هههذه الدولههة تتعريفّ بهذه الشههارات أ تنما دعاني لل وإ
تما شيعة رفضة، أو شيوعيون ملحدة، تناس دينهم… أ الخبيثة التي أفسدت علىّ ال
ا إل ترأ منه ا أو يتهب مبسهطاء والمغفليهن أنهه ل يعاديه تسذج وال تهم كثير من ال تتىّ تو ح
ترأ إلىّ الله تعالىّ من هؤلء وهؤلء ومن معتقههداتهم أعداء الشريعة والدين، فأنا أب
تنة والجماعة ما كان عليههه النههبي تضالة الكافرة، وأصرح بعقيدتي عقيدة أهل الس ال
تصالح من صههحّابته وتههابعيهم مههن خيههر القههرون، تسلفّ ال صلىّ الله عليه وسلم وال
تسههوء علمههاء آل سههعود مههن قاههذفني تطريق علههىّ علمههاء ال ترح بهذا لكي أسد ال أص

بشيء من هذا أو غيره…
تروافههض تدين مههن ال اا لكي ل يفههرح بكتههابي هههذا أعههداء اللههه وأعههداء الهه وأيض
تر لهم به عين، فما لجلهم كتبته ول لسواد أعينهم ول لحّولها… والشيوعيين أو تق

تارهم وبيهن أولئهك تجههارهم وكفه ترقاون بين آل سعود اليوم ف تلذين ل يف أولئك ا
تسهوء اليهوم اء ال ن علم ترقاهون بي تتوحيههد، ول يف تلذين نصروا دعهوة ال الوائل منهم ا
تمد بهن عبههد الوهههابا وأولده فهي الزمنههة الغههابرة.  فليشهرقاوا وليغصهوا وبين محّ
ببههاطلهم، فل نعمههة لهههم ول كرامههة وإن شههاركونا العههداوة والبغضههاء لحّكههم آل
تو… أو كههافر تو علىّ عد تمن يضيع عمره في نصرة عد سعود… فلسنا من الغباوة م
تثبههات تطههواغيت.  نسههأل اللههه العافيههة وال اا لل تمن يكههون أداة وبوقاهه علىّ كافر، ول م

وحسن الخاتمة، هو حسبنا، ونعم الوكيل…
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تمهيد
بوام فرخ الوز عأ

تصههادق قاههد آذن بههالبزوغ وسههط كثبههان رمههال نجههد الجههرداء كههان الفجههر ال
تلل ثلثة رهط من مشايخ (عبد العزيهز بهن سهعود) إلههىّ هجههرة المظلمة، حين تس
الغطغط، وهي هجرة (الخوان) من قابيلة عتيبة، يحّملون رسهالة مهن ابهن سهعود
تديني وأميرها العسكريّ في ذلك الوقات (سلطان بن بجاد) – رحمههه إلىّ قاائدها ال

تطههولي فههي إحيههاء دعههوة)7(الله تعالىّ - أحد القادة الثلثّ  الذين كانت لهم اليههد ال
تسعودية الثالثة تحّت إمارة ابههن سههعود الههذيّ كههان تدولة ال تتوحيد وتثبيت دعائم ال ال

نحمىّ التوحيد والسلم. تنه حامي  يمثل عليهم ويتظاهر بأ
ترعههب باديههة ترهط يتلفتون يمنة ويسرة وعلمههات الخههوفّ وال تلل أولئك ال تس
اا فجلسههوا فههي تتىّ أتوا بيت ضيافة المير، فوجدوه خالي علىّ وجوههم وحركاتهم ح
تلذين كان اا وهيبة ورهبة من الخوان ا إحدى زواياه وقاد بلغت قالوبهم الحّناجر خوف

الخلفّ بينهم وبين ابن سعود قاد حمي وطيسه.
تمروا فهي تتىّ أنسهاهم الخههوفّ وقاهت الفجهر فغفلههوا عهن صهلتهم… وتسه ح
أماكنهم، وكل واحد منهم يأمل أن يبادر غيره بالسههؤال عههن الميههر، ولبثههوا علههىّ
اا وأخذ يعد القهههوة تدم غلم أمام البيت فأشعل نار اا وتق تتىّ أسفر الوقات جد ذلك ح
تجع أحدهم وسأل الغلم عن (يحّمسها) ويدقاها… وهم علىّ حالهم تلك، إلىّ أن تش
تيخ إلههىّ المسههجد ودخلههه ليجههد الصههفّ المير، فأشار إلىّ المسجد… فمضىّ الشهه
تصلة وإسفار الههوقات ووجههد القههوم ال لم (ينثلم) رغم انتهاء ال علىّ ما هو عليه كام
تنههه شههعر بههالمن والمههان اا يذكرون الله تعالىّ فزادت هيبتهم في نفسه ولك جلوس
تلين وسههأله عههن الميههر فأشههار إلههىّ رجههل بين قاوم هذه حالهم، فوخز أحههد المصهه
تنه مبعههوثّ مههن ابههن تيز عن أصحّابه فاقاتربا منه وأعلمه بأ تصفّ ل يكاد يتم وسط ال

سعود فقام معه وقافل راجعين إلىّ المضافة.
حيث دار بينهم هذا الحّديث:

تن-0 تي المههر واجبههة… وأ أحد المشايخ:  (تعلم يا المير سلطان، أن طاعة ولهه
تسهلفّ كهانوا تولها ندامههة وآخرهها ملمههة والخهزيّ يهوم القيامههة، وأن ال المارة أ
تبها والستشرافّ لها شر ومفسههدة تفسههد ترون منها وإن ح يكرهون المارة ويف

علىّ المرء دينه…).
イ-تلبا إمهارة، ل واللههه تننها ط تلمكهم أ سلطان بن بجههاد:  (عبهد العزيههز ع

الخلفّ بيننا وبين ابن سعود مها هههو علههىّ المهارة… المسهألة مسهألة ديهن…
تننا ما نبغي المارة ول نحّرص عليها. وعبد العزيز يعرفّ زين أ

تننا مع عبد العزيز مثل الغار والنار… ولك
تنار… إذا جلسنا أخذتنا ال
وإذا قامنا رطمنا الغار…

تنا… وعبد العزيز يبغي يوم الخلص م
تنصههارى بأسههواق تشههركم إنهها إذا هلكنهها بههأنكم سههتتزاحمون مههع ال ولكههن أب

ترياض…) *)(ال

() فيصل الدويش قاائد المطران وظيدان بن حثلين قاائد العجمان، هما القائدان الخران…7
تطاعة ص (*)( :  "وأقاربا مثل 29 يقول جهيمان رحمه الله تعالىّ في رسالة المارة والبيعة وال

وأوضحّه مؤسس دولتهم – يقصد الثالثة هذه - الملك عبد العزيز والمشايخ الذين كانوا معه 
في سلطانه، وهم ما بين موافق له ومعزز له بما يشاء وآخر ساكت عن باطله، وآخر التبس 
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عندما وصل الشيخ الجليل الذيّ كان يحّدثّ القههوم بهههذه الحّكايههة عنههد هههذا
تدموع وهو يقههول:  (صهدق واللهه ابهن بجهاد شههوفوا المقطع كانت عيناه تذرفان ال

أسواق الرياض اليوم…) أهه.
ترابع عشههر ونحّههن اليهوم قاال سلطان بن بجاد كلماته تلك في صدر القرن ال
ننصارى) أمثههال في أوائل القرن الخامس عشر… في ذلك الوقات كان النجليز (ال

 حليفهم الوفي وهم يرتههدون)9( يفدون علىّ (أخو نورة))8(فيلبي والكابتن شكسبير
ترؤون علىّ المجاهرة بارتداء الكوفيات وأغطية الرأس العربية المعروفة… ول يتج
اا من بأس الخوان عليهم، ومراعههاة لعبههد العزيههز أزيائهم وقابعاتهم النجليزية خوف
تضحّك علىّ الخههوان واسههتغللهم… كيههفّ ل!! وهههو قاههد تتلبيس وال وسياسته في ال
تلم منه أساليب المكر والكيد والغدر تبىّ في الكويت في كنفّ مبارك الصباح وتع تر
تم عينه كيفّ يتعامل الخونة مع أوليائهم، وكيفّ ينصههر النكليههز والخديعة، وشاهد بأ

تنههه كههان فههي حضههرة)10(عملئهم تيخ الجليل في حديثه فيقول:  أ  ويمضي ذلك الش
اا عبد العزيز بن سعود في زمن وقاعة (السبلة) التي قاضىّ فيهم عبد العزيههز غههدر
اا:  (ذبحّنهها الخههوان.. ذبحّنهها علههىّ قايههادات الخههوان… حيههن جههاء البشههير صههارخ
تددون عنههده تشيخ:  وكان في حضرة عبد العزيز يومههها قاههوم يههتر الخوان)، يقول ال
نبسههس)!! فمهها كههان منهههم تلباس العربي وعيههونهم زرق كعيههون (ال تدون ال اا يرت كثير
اا، وأخرجههوا تل أن قاههاموا فههألقوا بالكوفيههات جانبهه حين سمعوا بخبر ذبحّة الخههوان إ

اا ببدء عهد جديد. قابعاتهم النجليزية المعروفة فارتدوها… إعلن

تز  عليه المر فقد دعا (الخوان) رحمهم الله الذين هاجروا من القرى المختلفة هجرة لله ع
تل دعاهم إلىّ بيعة علىّ الكتابا والسنة فكانوا يجاهدون ويفتحّون البلد ويرسلون له بما  وج
للمام من الغنائم والخمس والفيء ونحّو ذلك علىّ أنه إمام المسلمين.  ثم لما استقر 
سلطانه، وحصل مقصوده والىّ النصارى.  ومنع مواصلة الجهاد في سبيل الله خارج الجزيرة 
اا وفاطمة والحّسن والحّسين مع  فلما خرجوا لقتال المشركين في العراق الذين يدعون علي
الله، لقبهم هو ومشايخ الجهل الذين معه لقبوهم باسم يكرهه أهل السلم وهو (الخوارج) مع 
اا من طاعة وإنما لم يطيعوه حينما نهاهم عن الجهاد، أن الخوان لم يخرجوا عليه ولم يخلعوا يد
تقبهم بالخوارج حمل إخوانهم الذين لم يخرجوا معهم علىّ قاتالهم فخرج بهم وبدأهم  وبعدما ل
بالقتال فلما التقوا في ساحة القتال حمل كل من الفريقين علىّ الخر وكل منهم ينتخي 
ويقول:  "صبي التوحيد وأنا أخو من طاع الله" فيالها من مصيرة دامية.  وقابل ذلك أرسل 
للشريفّ حسين بكتابا يقول فيه:  (حسين يا خويّ أنت في نحّورهم وأنا في ظهورهم) فلما 
قاتلهم وشتتهم واستقر سلطانه الجبريّ والىّ النصارى وعطل الجهاد في سبيل الله وانفتح من
تتىّ وصلت بلد المسلمين  الشر أبوابا مغلقة.  ثم واصل السير علىّ نهجه أبناؤه من بعده ح
إلىّ ما وصلت إليه اليوم من الشر والفساد.  فنقول الن:  أين الحّكم بالكتابا والسنة الذيّ 
ادعوا الحّكم به أول ملكهم ويدعيه كل من تجددت له بيعة منهم؟؟.. وإن طالت بك حياة 
تيرون بعضهم علىّ بعض" أهه  لتجدن الولد يشابه أباه ويشعلون الحّربا بين المسلمين ويس
اا. مختصر

() الكابتن شكبير قاتل في صفوفّ ابن سعود في معركة (جرابا) علىّ أيديّ قاوات ابن 8
ترشيد الموالية للعثمانيين المقاتلة لعبد العزيز عميل النكليز.  وكان شكسبير يساعد عبد  ال
تجهه وينصره ويدير=  أموره ويشير عليه في تلك المعركة وغيرها.  ويقال أن  العزيز ويو
تطلعوا علىّ حقيقة أمره. الخوان هم الذين قاتلوه أثناء المعركة لما ا

() هو اسم أخت عبد العزيز وكان ينتخي بها أيّ:  يعتزيّ ويفتخر.9
() جاء في الكتابا المدرسي (تاريخ المملكة السعودية) للصفّ السادس البتدائي في 10

اا تعلم عبد 49مدارس المملكة العرية السعودية (الطبعةا لسابعة) ص :  "وفي الكويت أيض
اا للحّوادثّ تدهاء والحّنكة فقد كانت الكويت في هذه الظروفّ مسرح العزيز دروس السياسة وال
تدولية، من كل هذه المواقافّ عرفّ عبد العزيز  تسيطر عليها بريطانيا وتتصارع فيها الطماع ال
تدولية!!" أهه من فمك أدينك… علىّ نفسها جنت براقاش  أسرار السياسة ال
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توعت… وفررت عن ابن سعود.. مههع أننههي يقول الشيخ:  (فزعت يومها وتر
تلما يفوتهم مجلس من مجالسه) أهه. تربين عنده الذين قا كنت من المق

تتعامل مع النكليز كان أيام زمههان، حيههن كههان للخههوان إن ذلك التكتم في ال
تدين سههيوفّ تفههريّ دونههه.. صولة وجولة.  حين كان للحّق رجال يذودون عنه، وللهه
ترجال.. فإن مقولة (سلطان بن بجاد..) قاد أصههبحّت تما اليوم وبعد ذهابا أولئك ال أ
اا.. وهاهي أفراخ عبد العزيز تعههوم علههىّ طريقتههه ولكههن بوقااحههة وتحّههديّ تي اا ح واقاع
تمههن تخفههىّ وعلنية فما عادت المور تخفىّ وتستر… ولماذا تخفىّ وتسههتر..؟؟ وع

وتستر؟؟.
ترحههال إلههىّ ارض أسههياده وأسههياد أبيههه فههي بريطانيهها تد ال اا اليوم يشهه تن فهد إ
العظمىوتتناقال وسائل العلم في أنحّاء العالم صورة حامي الحّرمين بين الملكههة

تدرجة ( تنصارى وشعار الماسونية لل ممها… وهو يرتديّ صليب ال مأ )11()18البريطانية و

اا.  بل علنية، وراية الصليب ترفههرفّ اليههوم فههي شههوارع زر …  لم تعد العلقاات س
تتوحيههد!!!!! وفههوق سههفارات الوليههاء تريههاض وغيرههها إلههىّ جنههب رايههة ال تدة وال جهه
اة اا ول جزيهه ترمون ل يعرفههون جهههاد تززون مك تنصارى وغيرهم مع ومؤسساتهم.   وال

اا!!! ول صغار
تلههه بتهنئههة ريغههان بنجههاته مههن ويبادر فهد وعلىّ مسمع ومرأى مههن العههالم ك
تنئههه ترض لها ويتبادل معه ومهع زوجتههه الهههدايا.  ويبههادر فيه محّاولة الغتيال التي تع
تول مههن اتصههل بههه مههن تنه كان أ تصحّفّ بأ ترئاسة الثانية وتنشر ال بفوزه بانتخابات ال
اا، تريال أيضهه تدولر، وال اا إلىّ عاصمة ال ترحال دوم تد ال تله… ويش تنئين في العالم ك المه
تدة قاواعد سههعودية ليلتقي مع أحبابه وأوليائه المريكان…  وفي السعودية اليوم ع
تن القههائمين علههىّ إدارتههها صههليبيون أمريكههان أمريكية، يعههترفّ وزيههر الداخليههة بههأ

.)12(لمصالح مشتركة لكل البلدين
تقاعها (ابههن بجههاد) فههي ظههل حكههم ابههن تنكراء التي كان يتو إن تلك الجريمة ال
تو… أعني جريمة إدخال النصهارى إلهىّ جزيههرة سعود وأفراخهم إذا ما خل لهم الج
اا.  وأصههبح العربا، تشريفهم وترئيسهم واختلطهم بالمسلمين لم تعههد اليههوم شههيئ
تن الجزيرة اليوم ل تعج بالنصههارى المصلحّون يقولون:  يا ليتها وقافت عند ذلك.  إ
تود فههي دولههة ترم اليههوم ويقههدم ويسهه تلة ونحّلة خبيثة… فيك وحدهم فقط بل بكل م
تبههاد البقههر والنههار والفههار وعبههاد بههوذا وغيرهههم مههن تتوحيدالسههيخ والهنههدوس وع ال

تم وطم… فلعنة الله علىّ الظالمين. الوثنيين.  والباطل والكفر ع
تص علينا تلههك الحّكايههات… ذلههك تشيخ الجليل يوم كان يق تكرت وجه ذلك ال تذ
تيب الذيّ يعلوه الوقاار، وترى في تقههاطيعه وتجاعيههده حيههن تمعههن فههي الوجه الط
تورون وآذنههت تورههها المههز تدهر وز اا وذكريات قاد طواها الهه اا وأحزان اا وآلم النظر تاريخ
اا تلة الذين يعرفونها علىّ حقيقتها.  وتذكرته وهو ينشد أبياتهه بالفول والزوال مع الق

تدكتور أحمد غلوش في كتابه (الجمعية الماسونية حقائقها وخفاياها):  "ثم يرتقي 11 () يقول ال
تتىّ يصل إلىّ درجة الحترام فيعطىّ درجة ( تصليب 18صاحب درجة الستاذ ح تمىّ ال ) وتس

تدكتور صابر  تصليب" أهه.  نقله ال تدرجة علمة توضع علىّ الوشاح وهي علمة ال الورديّ ولهذه ال
تذكر أن الكتابا قاد 181طعيمة في كتابه (الماسونية ذلك العالم المجهول) ص .  والجدير بال

ترمة الذيّ حوى تكفير كل منتسب للماسونية بتوقايع  تكة المك مختم بقرار المجمع الفقهي بم
تنه مهم… مشايخ آل سعود.  فراجعه فإ

تداخلية السعودية في المقابلة التي أجراها معه إسماعيل الشطي12 () انظر تصريحّات وزير ال
نشرتها مجلة المجتمع الكويتية، وفيها تصريحّه بإدارة المريكان لهذه القواعد لوجود رادارات 
وأجهزة معقدة ل يستطيع بزعمه- تشغيلها وإدارتها غيرهم لمصلحّة كل البلدين وستأتي 
تفاصيل ذلك.
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تل اا ل يكههاد يفهمههه إ تدموع تنهمر في عينيه، وصوته يهدر هدر من الشعر النبطي وال
اا… يقول: تنجدية جيد من يعرفّ لهجته ال

مكههم قاوانينههها نعههداها اتحّ وأضههحّت 
تنههها خنازيرهههها وأحكمهههت فهههي وط
فد دينهههههها واتبهههههاع الهههههذيّ فاسههههه
حههب لههي مههن تنههاهق مزاميرههها
متههههههل فراعينههههههها ففّ نق بسههههههيو
تلههي علههىّ دينههها تههذهب الكفههر وال

معمون المراجل عقول البهايم يز
أفسدوا جيلهم واخههذوهم غنههايم
بزخرفهههات المبهههاني مهههع أكهههل
الهههههههههههههههههههههههههههههههههههوليم
فب عهههوى مهههن ورى حهههس ذيههه
العههههههههههههههههههههههههههههههههههدايم
تدين واوجهههوديّ علهههىّ أههههل الههه
والعزايههههههههههههههههههههههههههههههههم
يا الله يلي علىّ العههرش عههالي
ودايههههههههههههههههههههههههههههههههههههم
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نن طبقة وافق ش
(عأنبر أخو بلل)

تناس دينهم ل تختلفّ تدولة الخبيثة التي أفسدت علىّ ال تن هذه ال الحّق يقال أ
تيههة تشههرعيات مهن النظمهة العرب عن غيرها من شقيقاتها وحبيباتها وأخواتها غيههر ال
والخيلجية الطاغوتية الخرى والتي يهاجمها مشايخ آل سعود – أحيانهها - لتحّاكمههها
إلىّ القوانين الوضعية…  ول يماريّ في هذه الحّقيقة إل اثنين من النههاس … إمهها
تطغاة ل يعرفّ أنظمتهم وسياساتهم وواقاع حكوماتهم فيهرفّ جاهل بواقاع هؤلء ال

تناس. ال لل تق مض ال عن جادة الحّ تلم فيما ل يعلم ضا بما ل يعرفّ ويتك
تتههىّ حرفههوه، وأرضههعوه أو منافق خبيث من أولياء هذه الحّكومات علفههوه ح
تبح بحّمههدها تتىّ أسكتوه… فهو يدافع عنههها ويواليههها ويسهه تتىّ أخضعوه وأشبعوه ح ح

اا بذكر أفضالها ليل نهار. توث ول يزال لسانه مل

تثيههههران اا أو مههههن ال تمهههها حمههههار إ واللهههه لسهههت بثلثّ لهمههها بل

تما الصنفّ الثاني فهههم الهلكهىّ المتسههاقاطون ومها أكهثرهم فهي ظهل هههذه أ
زيهها تنه من يضلل الله فلن تجههد لههه ول منتعب أنفسنا معهم فإ تدولة الخبيثة فهؤلء ل  ال

اا. مه لن تملك له من الله شيئ اا، ومن يرد الله فتنت ممرشد
تهابا في أمثالهم ممن يدافعون عن تمد بن عبد الو وقاد قاال شيخ السلم محّ
تسههن تفر مههن ح تناس:  "وكذلك نك تبسون أمرهم علىّ ال تقاعون لهم ويل الطواغيت وير
ترسههائل الشخصههية تشبهة الباطلة علىّ إباحته" أهه.  مههن ال تناس، وأقاام ال الشرك لل

.60ص
تطواغيت العصرية ودافع عن موالتهم وطاعتهم تقاع لمشركي ال فكذلك من ر
نين ذلك وأقاام الشبهة الباطلة للتهوين من أمره وتجويزه…  تفار وز ترعين الك المش
وهذه بعض إشههارات تفضههح وتكشههفّ سههبيل هههؤلء المجرميههن المفسههدين
تطاغوتيههة العربيههة الخههرى تدولة وغيرها من النظمة ال وتبين أن ل فرق بين هذه ال
تتههدليس علههىّ تظلم وال تنههور بههال اا فههي تلههبيس ال اا ومكر تد خبث تبا الكعبة أش بل هي ور
تحّيحّة. تتوحيد والعقيههدة الصهه تطغيان والكفر باليمان باسم ال تق بال تطغام وخلط الحّ ال
تظاهر ومههن يعههاديّ ومن المعلوم بداهة أن العدو الخفي أدهىّ وأخطر من العدو ال
تون ويتخفههىّ فههي عههدائه، ولجههل ذلههك كههان تمههن يتلهه اا م تر تدين علنيههة أهههون شهه الهه

تنار تدرك السفل من ال .*)(المنافقون في ال

تدول(*)(  بل إن من الملحظ أن عقيدة الشعوبا المنتسبة إلىّ السلم، التي تعيش فههي تلههك الهه
اا علنية شعواء، تكون في الغالب مهن ناحيهة الهولء والهبراء ووضهوح سهبيل تدين حرب المحّاربة لل
تشهعوبا الهتي تتخبهط فهي ولئهها، وتميهع ال تلهك ال المجرمين واستبانتها، أحسههن بكهثير مهن ح

تتدليس. تتلبيس وال عقيدتها، ويضعضع توحيدها في ظل دول ال
تل هذا المقصد، لكفىّ به  تطواغيت وتعريتهم، إ وبالتالي، فلو لم يكن من وراء فضح هؤلء ال
ال، إذ هو من أهم مطالب حق الله علىّ العبيد. اا جلي مقصد
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بسعودية والقوانين الوضعية ال

تحد… أفههق مههن نومههك، ول تبههق فههي غفلتههك فقههد طههال السههبات أخي المو
تدولة الخبيثههة الههتي أفسههدت علههىّ ترفّ علىّ كذبا هذه ال وانقضىّ العمر.. أفق وتع
ترفّ علههىّ كههذبا وضههلل سههدنتها مههن علمههاء توهت توحيدهم، وتع تناس دينهم وش ال
ري عليهم حالها إليك بعض فضههائحّها فههي هههذا مم مع تمن  تسلطين.  ولكي ل تكون م ال

البابا.

بية بطواغيت المحل بسعودية أو ال ال:ًا  القوانين ال بو أ

تشههريعة السههلمية وتخههادع العميههان والعههوران تسههعودية تتمسههح بال تدولة ال ال
تنههها تنههاس بأ تشرعية علىّ ضههعفاء الخلههق فيههها… لتههوهم ال بإقاامتها لبعض الحّدود ال
مفههر بهها.  وهههذا كهذبا واضههح تبق الحكام السلمية وتنبذ القوانين الوضهعية وتك تط
تداخلي أو تطلههع البصههير فههي أحوالههها..  سههواء علههىّ المسههتوى الهه مكشههوفّ للم

الخارجي.

*  أما عألى المستوى الداخلي:ًا
تكمههها وتلههزم الخلههق فإنها تشرع في كثير من المجههالت قاههوانين وضههعية تحّ
اا مع سياسة التلبيس التي تنتهجهها- فل تطلهق عليههها بها… ولكنها تخادعهم –تمشي
كلمة (قاوانين) بل تسههميها:  (أنظمههة) أو (مراسههيم) أو (تعليمههات) أو (أوامههر) أو
(لوائح) أو (سياسههات)، والمتتبههع لقوانينههها فههي مجههالت مختلفههة تتضههح لههه هههذه

تدسههتورية للبلد العربيههة)  تحّههت)13(الحّقيقة بوضوح تام.  جاء في كتابا (الحكام ال
تسههعودية":  "وكلمههات (قاههانون) و(تشههريع) عنههوان "دسههتور المملكههة العربيههة ال
تشههريعة تسههعودية إل علههىّ الحكههام الههواردة فههي ال و(شههريعة) ل تطلههق فههي ال
ميطلههق عليههه فيههها تعههبير (أنظمههة) أو السلمية.  وما عداها من أحكههام وضههعية، ف

(تعليمات) أو (أوامر)…" أهه.
تبر قاوانينهم لتزداد بصههيرة بهههم… وقابههل تتلبيس علىّ الخلق وتد تمل هذا ال فتأ
تحههد إلههىّ تسعودية الوضعية نلفت نظههر المو تشروع في ضربا أمثلة من قاوانين ال ال
تن مهها تفعلههه هههذه الحّكومههة الخبيثههة مههن تطههبيق بعههض حههدود تمة وهي أ نقطة مه
تشههريعة وتطبيقهها وتحّاكمههها تناس وتعطيلههها لبقيههة أحكههام ال تشريعة علىّ بعض ال ال
اا مثل مهها تفعلههه بقيههة للقوانين الوضعية في باقاي المجالت –كما سترى- هو تمام
تشههريعة تكههم ال تطاغوتية التي تجاهر بتحّكيم القههوانين الوضههعية وتحّ تدول العربية ال ال
اا مههن الههدول تشخصية) بل حتىّ الحّدود فإن كثير تمونه (بالحوال ال في جانب ما يس
تتلههبيس، توه كالباكستان ومن جرى مجراههها فههي ال تسعودية المش تطبقها كتطبيق ال
تبهق حهد شهربا الخمهر فيجلههد تن القذافي يط تليبيين  أ بل بلغني عن بعض إخواننا ال
تدين؟؟ اا كما يفعل الفهد.  فما باله يكفر رغم تطبيقه لبعههض الهه شاربا الخمر تمام
تشخصههية) تشههريعة فههي مجههال (الحههوال ال ول يكفر الفهد؟؟ وما بال من تحّههاكم لل
وإلىّ القانون في المجالت الخرى يكفر ومن تحّاكم لها في مجال بعض الحّههدود

رر وإلىّ القانون في مجالت كههثيرة أخههرى- سههتعرفها- ل يكفههر؟؟  نفاركم خـيـ تك أ
ززبر رة في ال ؟؟  من أولئكم أم لكم براء

تشروع في المقصود بعون الملك المعبود… وهذا أوان ال

() تأليفّ، نخبة من رجال القانون.13
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*جاء في كتابا (الوجيز في تاريههخ القههوانين) للههدكتور محّمههود عبههد المجيههد
تتشههريع فهي المملكههة العربيههة443المغربي ص تتههدوين وال  تحّت عنههوان (حركهة ال

اا إسههلمية بسههيطة!!قاههال وهههو تن التشريعات كانت قاههديم السعودية)، بعد أن ذكر أ
تسههعودية وظهههور تدولههة ال تير هذا الوضههع بعههد قايههام ال تلم علىّ سبيل المدح:  "تغ يتك
تما دعا إلىّ الصههلح!!والتغييههر!!ودخههول عناصههر جديههدة فههي تثروات الطبيعية، م ال
تشركات الجنبية وأصبحّت لها امتيازات خاصة.  إلههىّ أن حياة أهل البلد، فقامت ال
تن تشهريعات تلئهم قاال:  لهذه السبابا كان لبد من مواجهة الحّيهاة الجديههدة بسه

الحّاجات المستجدة فصدرت:  
تشريعات في أصول المحّاكمات

والقوانين التجارية
والقوانين والجزائية

تمال وتشريعات العمل والع
والضرائب وغيرها…"
وقاال عن القوانين التجارية:

تتجارة البرية والبحّرية المعروفّ باسم  ـاري)"يعتبر قاانون ال (النظام التـج
وهو 1931من أهم القوانين التجارية السعودية وقاههد صههدر هههذا القههانون سههنة 

 يبحّههثعألى غرار القوانين التجارية الحديثة عأربـيـة ـكـانت أم أوروبـيـة
في أصول المحّاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلىّ جههانب

تلقة بالتجارة". القوانين الخرى المتع
تبقههة تن الشههريعة لزالههت مط اا بعدما ذكر أ وقاال في القوانين الجزائية – طبع

مع بعض التـعـديلت اـلـتي اقتـضـتها المـصـلحةفي هههذا المجههال- قاههال:  "
".العامة

ـريعاتوقاال في قاوانين الضرائب:  "  اا سن تـش اقتضت المصلحة أيض
ـدول  بسههبب ازديههاد نفقاتههها للقيههام بالمشههروعات القاتصههاديةضــرائبية لـل

م".1950والجتماعية، فصدر قاانون ضريبة الدخل في سنة 
تنوها هذا ما ذكره هذا الكاتب.  والحّقيقة أن تشريعاتهم وقاههوانينهم الههتي سهه

ويسنونها مع اليام أكثر من ذلك بكثير… فهو لم يذكر، علىّ سبيل المثال:
ロ-تصههادر، بالمرسههوم الملكههي رقاههم (م/نظام مراقـبـة البـنـوك )5 ال

.)14(هه1386لسنة 
ハ-)بسـعوديةو ) الههذيّ قاههرره المجلههسنظـام الجنـسـية العربيـة ال

، وصههدرت الرادة الملكيههة فههي25/1/74) بتاريههخ 4الههوزاريّ بههالقرار رقاههم (
تديوان العالي رقام  .)15( بالعمل به22/2/74 وتاريخ 8/5/604خطابا ال

ニ-) تصههادر بالمرسههوم الملكههينظام المطبوعأـات والنشـروكذا ) ال
هه.13/4/1402 بتاريخ 17رقام م/
ホ-)الصههادر بالمرسههومنظام المؤسـسـات الـصـحفية المحلـيـةو (

هه.24/8/1383 بتاريخ 62الملكي رقام 

() راجع (مجموعة قاوانين الصرفّ والنقد والئتمان بالدول العربية).14
ال في (القانون الدولي الخاص العربي) الجزء الول (الجنسية) ص15  وهو 623() انظره كام

تدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية. من منشورات جامعة ال
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ヘ-) هههه20/10/1402) الصادر بتاريههخ 169وكذا المرسوم الملكي رقام
المتضهههمن المصهههادقاة علهههىّ السياسهههة العلميهههة (العلمانيهههة الماسهههونية)

.)16(للمملكة
ト-وانظر (قاانون) نظام إحيههاء الرض المههوات- حيههث كههان يعمههل فيههها

تم صدر في ذلك مرسوم ملكي حظر تملههك الرض المههوات ترع قابل ذلك ث بالش
).8إذا أحياها صاحبها بعد سنة (

チ-.تسعودية تزواج من غير ال وراجع أنظمة ال
リ-) المكوس " الصههادرالحكام العامة للتعرفة الجمركيةوكذا " (

هههه بالمرسههوم الملكههي6/4/1393) بتاريههخ 1191بالقرار الوزاريّ رقام        (
هه.6/4/1393 بتاريخ 9رقام م/
ヌ-وكههذا (التشههريعات المتعلقههة بههالعلم الههوطني وعلههم المليههك وأعلم

تصههادر بالمرسههوم الملكههي رقاههم م/  تاريههخ3الههدول الصههديقة والشههقيقة) ال
هه.20/2/1393

ル-) بســعوديوكههذا ـي ال ـش العرـب ) الخههاص بههديواننظــام الجـي
تصادر بتاريخ  هه.11/11/1366المحّاكمات العسكرية ال

تما لم نذكره. وغير ذلك مما سيأتي ذكره وم
تتسهتر خلفهها وتطهبيق تشهريعة وتشهويهها بال وهكذا يعمل القوم علىّ ههدم ال
تبقههون القههوانين الوضههعية اا وفههي نفههس الههوقات يط توه اا مشهه بعههض حههدودها تطبيقهه
ترعونها في شتىّ المجالت وتحّهت أسهماء مزيفهة (أنظمهة) (مراسههيم) وغيهر ويش
ذلك من الوصافّ الههتي تتماشههىّ مههع سياسههة التلههبيس الههتي ينتهجونههها متجنههبين
اا علىّ ما تبقىّ من ماء وجوههم ليتناسههب ذلههك مههع تتصريح والعلن بذلك حفاظ ال
وجود الحّرمين الشريفين في دولتهههم… مههع محّههاولت العلن بههذلك بيههن الونههة
اا مهها صههرح مسههؤولون تدر… فكههثير والخرى لجس النبض الجماهيريّ الميت المخهه
تشروع بمشروع دستور جديد للملكة، وآخر سعوديون علنية برغبة الحّكومة في ال
تكي والثورة اليرانيههة عههام هذه التصريحّات وأحدثها ما صدر بعد أحداثّ الحّرم الم

م.  وهاك الن بعض المثلة من القوانين الوضعية السعودية:1979
*           *          *

0تلقههة تمل علىّ سبيل المثال القههوانين والتشههريعات السههعودية المتع تأ
تصههادرة تشههقيقة ال تصههديقة وال تدولههة ال بعلم الدولة وعلههم المليههك وأعلم ال

هههه.  والمشههابهة بههل20/2/1393 بتاريههخ 3بالمرسههوم الملكههي رقاههم م/
تدولههة تلقههة بههأمن ال والمطابقة في كثير من موادها لقههوانين الجههزاء المتع
ترح وتعلن بتطههبيق تطاغوتية الخرى التي تص تدول العربية ال تداخلي في ال ال

القانون. 

تسههابعة راجع المادة الخامسة عشههرة والمههادة السادسههة عشههرة والمههادة ال
عشرة وانظر في بابا العقوبات:

كل من أسقط أو أعـأـدم أو أـهـان بأـيـة طريـقـةالمادة العشرون:  "
ـكـانت العـلـم اـلـوطني أو العـلـم الملـكـي أو أي ـشـعار آـخـر للمملـكـة
ـة أو ـديقة كراـه بـص ـة ال بدول الجنبـي ـ ـدى اـل ـعودية أو لـح ـة الـس العربـي

() راجع في الثلثّ الخيرة مقدمة كتابا (وزارة العلم، نشأة وقاطاعات وإنجازات) من 16
تسعوديّ. إصدارات المركز العلمي ال
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اا أو ـفـي مـحـل بدول وكان ذلك عألن اا لسلطة الحكومة أو لتلك ال احتقار
عأام أو في محل مفـتـوح للجمـهـور يـعـاقب ـبـالحبس لـمـدة ل تتـجـاوز
ــال أو بإـحــدى ـهــاتين ــد عـأــن ثلثا آلفا رـي ـســنة وبغراـمــة ل تزـي

".العقوبتين
اا أن هذه المادة وأمثالها مشههابهة علههىّ تمل هذا الكفر والزندقاةولتعلم جيد تأ

تداخلي في القههوانين الوضههعية33سبيل المثال للمادة ( تدولة ال ) من قاوانين أمن ال
تمىّ قاههوانين جههزاء وضههعية… وهنهها فههي دولههة)17(الجزائيههة الكويتيههة …  هنههاك تسهه

تمىّ (أنظمههة) و(مراسههيم)… هنههاك عنههد مشههايخ آل سههعود هههي كفههر تتلبيس تس ال
بواح… وهنا توحيد وأوامر ولي المههر، (ويمكههن قاصههد كههده…) و(مههراده كههده…)
تول) وغير ذلك من الترقايعات، وعلىّ كل حال فإن رائحّة الكفر البواح تفههوح و(متأ
تتوحيهد مهع رايههات من نص هذه المادة… من ذلك مساواتهم لراية تحّمهل كلمهة ال

تصليب والكفر والتنديد.. إذ جعلوا العقوبة واحدة، بين من أهان راية ( ـه إلال ل إـل
ترأ من رايات الكفههر أو الصههليب… ومعلههوم أن الخيههر ل عقوبههةالله ) وبين من تب

تدة وكفههر ومههروق مههن تول ر عليه في دين اللههه بههل فيههه الجههر والمثوبههة، بينمهها ال
السلم حكمه القتل، ل السجن سنة فأقال أو ثلثة آلفّ ريال… فمهها قاههولكم فههي
تسؤال الذيّ يطرح نفسه بإلحّاح شديد هو ما لدولههة تتوحيد…؟؟ وال هذا يا مشايخ ال
تدول تصههليب والكفههر… ومههن هههي هههذه الهه تدفاع عههن رايههات ال تلذود والهه التوحيد!!وا

تصديقة) في هذا اللفظ المطلق… يا ترى؟؟ (ال
تجل هذه السئلة وصههمة عههار فههي وجههه هههذه ونقفّ هاهنا وقافة قاصيرة لنس
تحههد يعههرفّ الحّكومة وعلمائها… ول داعي لتضييع الوقات فههي الجابههة… فكههل مو

إجابتها…!!
تفههار أو1س تن التشريعات في منههع وتحّريههم إهانههة شههعارات الك :  ما حكم من س

تنصرانية الوروبيههة أو إعههدامه تدول ال تصليب المرسوم علىّ أعلم ال إسقاط ال
وإهانته؟؟

تحههد الههذيّ يحّقههق2س تتوحيههد، كالمو :  ما حكم من عاقاب وعادى وسجن علههىّ ال
تفههار المختلفههة ال ببغههض واحتقههار وكراهههة شههعارات الك توحيههده العملههي مث
اا ليههس (عههاقاب) فقههط- تنصارى المرسومة علىّ أعلمهم؟؟ –عفههو وصلبان ال

تتشريعات التي تعاقاب علىّ ذلك؟؟. تن القوانين وال بل س
 لنفسههه أكههل مههال المسههلم (ثلثّ آلفّ ريههال))18(:  وما حكههم مههن اسههتحّل3س

ننصارى المرقاومة علىّ أعلمهم أو لجل براءتههه عقوبة لجل كفره بصلبان ال
تدول الشيوعية والبعثية والعلمانية والشتراكية وغيرها. من شعارات ال

اا مهها حكههم مههن ظههاهر المشههركين وشههعارات المشههركين وصههلبان4س :  وأخيههر
تحدين الحّقيقيين المشركين وأعلمهم، ودافع عنها وحماها ونصرها علىّ المو

ترءون منها ويعادونها ويكرهونها ويحّتقرونها… .)19(الذين يتب

ال من شأنه إهانة العلم الوطني أو علم دولة 17 () ونصها:  "كل من ارتكب في مكان عام فع
تبر عن الكراهية والزدراء يعاقاب بالحّبس غير معادية سواء بإتلفه أو بإنزاله أو بأيّ عمل آخر يع

تدة ل تجاوز ثلثّ سنوات وبغرامة ل تجاوز ( ) دينار أو بإحدى العقوبتين) فما بال هذا 225م

اا وذاك ل…؟؟   ؟؟. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر  يكون كفر
تموها.. فلن يقلل ذلك 18 تموها ما شئتم أن تس () أو أجاز أو أوجب أو قاضىّ أو حكم أو شرع س

اا. من الجريمة شيئ
() يقول الشيخ محّمد بن عبد الوهابا رحمه الله في الناقاض الثامن من نواقاض السلم:  19

"مظاهرة المشركين ومعاونتهم علىّ المسلمين كفر".
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ترفهههم بههأن ذلههك ترى لو سألنا هؤلء المشايخ مثل هههذه السههئلة دون أن نع
تسعودية… كيفّ ستكون الجابات…؟؟ تلق بدولتهم ال متع

تضللة… ما هو تعريفّ الموالة المكفههرة المخرجههة تنا نبرأ إليك من ال نم إ مه تل ال
ال – اا كههام اا حقيقيهه اا توحيههد ال موحههد تن رج من السلم يا حضرات المشايخ…؟.  لو أ
وليس توحيدكم المسموخ - قاام إلىّ راية أو شعار أو علههم مههن أعلم دول الكفههر
تديمقراطيههة أو الشههتراكية أو غيرههها.  أو تنصرانية أو العربية التي تعلن بتحّكيم ال ال
تذافي أو حهافظ السههد أو تسعودية كحّكومههة القهه تفرها مشايخ ال أيّ حكومة خبيثة يك
تزق أو أتلفّ أو قاطههع أو احتقههر تلههك تدام حسين أو حسني مبارك أو غيرهم.. وم ص
تنههه يمثههل ويرمههز لدولههة اا أو ل تن عليههه صههليب اا للههه ل تشعار غضب تراية أو العلم أو ال ال
تتوحيد… يا حضرات المشايخ… أيعطههىّ (جههائزة الكفر تلك، فما هديته من دولة ال
تن هههديته رخلههق… أم أ تبستم بها علههىّ ال الملك فيصل) لخدمة السلم التي طالما ل
تمون هههذا يهها تسجن وغرامة مالية قاههدرها ثلثههة آلفّ ريههال … مههاذا تسهه سنة من ال

تتوحيد؟. مشايخ ال
ترئين، مههن جميههع الطههواغيت أتصدر هذه التشريعات والحكام من أناس متههب

تفار وأحكامهم وقاوانينهم؟؟ والك
ولـقـد ) وقاههوله تعههالىّ:  ل إله إل الـلـهأتصدر من أناس يعرفون معنههىّ (

بـطـاغوت تبدوا الله واجتنبوا ال ال ان اعأ ةة رسو نم يل أ  وهههل هههذا بعتنا في ك
تطواغيت ونصرتهم. تدفاع عن ال هو اجتنابا الطواغيت أم هو ال

تل من أوليههاء لوليههائهم وأحبههابا لحبههابهم وأنصههار تنها وربا الكعبة ل تصدر إ إ
لسيادهم.

تطههواغيت علههىّ اختلفّ ألوانههها، أهههذه هههي الههبراءة مههن الشههرك وأهلههه ومههن ال
تدة وحسههن والقوانين والمذاهب الكفرية الخرى…  أم هذا نصر وتأييد وعلقاة مههو
ترفوهم بأوليههائهم تينوا للناس دينهم، ع تله، قاولوا الحّقيقة يا قاوم… ب جوار مع ذلك ك
اا تربا من أجل أن تقولوا بههالحّق نصههر تنه ل يؤخر لرزق ول يق من أعدائهم، فوالله إ
تز وجل… المسألة واضحّة يا إخواني، يهها أهههل التوحيههد ول تريههد كههثرة لدين الله ع

كلم ول تطويل محّاضرات…
ترعون مثل هذه القههوانين مراعههاة لوليههائهم.. بههل ومتابعههة ومراعههاة هم يش
تلقة برفع لقوانينهم ولذلك جاء في القانون نفسه في القسم الثاني (الصول المتع

العلم).
بدولي فيمــا(المادة السادسة):  "  تراعأى قواعأد القانون والعرفا ال

بلق برـفـع العـلـم  علههىّ المبههاني الخاصههة بالممثليههات السياسههيةالجـنـبي يتع
تتحّههدة والهيئهات الدوليهة تدول الجنبية في المملكهة وكهذلك المهم الم والقنصلية لل

 ل يجههوز)20(والقاليمية أو رفعه علىّ السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلههك
تمههل!! تل في العيههاد والمناسههبات الرسههمية…" تأ رفع العلم الجنبي في المملكة إ

.*)()ما هي بمشقوقة لكن تخريعني مثل ما يقولون:  (
*مثال آخر من قاانون (نظام) المطابع والمطبوعات الموافق عليههه بههالرادة

هه.21/2/1358 بتاريخ 12/2/6الملكية برقام 

() أيّ علىّ غير السفارات والقنصليات والمباني التابعة لها وسيارات موظفيها.  فماذا 20
بقي…؟؟

 مثل عامي حول القربة معناه:  (هي ليست مخرومة أو مثقوبة ومع هذا فهي تسربا الماء (*)(
اء. وتضيعه!!) يقال للذم بصيغة المدح استهزا
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"17المادة (  مصادرة أو منع أيّ مطبوع من المطبوعههات مههنل يجوز):  
تل بقههرار مههن لجنههة تداخل أو فههي الخههارج إ النشر والتوزيع والبيع سواء طبع في الهه

تصة". تدق عليه من الجهات المخت تدقايق المطبوعات مص
وهذا لجل حفههظ كتههب ومجلت وجرائههد القههاذورات الههتي تمتلههئ بالخلعههة
واللحّاد والحّداثة والفساد والتي تطعن ليل نهار فههي اللههه ودينههه وشههرائعه تحّههت
سمع وبصر هذه الحّكومة الخبيثة.  وكل من يعيش فيها يعرفّ ذلك ويراه بعينيههه-
تدولة وقاانونها هذا وأمثههاله، تشوارع تحّت حماية ال فالمجلت النتنة تمل السواق وال

تمل!!! (ل يجوزفهذه المادة التي بدأت بقولهم ( )… تحّفظ علىّ كههلل يجوز) تأ
وغد وزنديق كتبه ومجلته ودور نشره.. فليس لمر بمعروفّ أو ناه عهن منكهر أن
ال عهن اا أو يقهوم بمحّاولهة منعهه فضه اا كهان أو مطبوعه يعترض علىّ باطل منشههور

تتوحيد!! بههل هههو تبههع لمههزاج وهههوىل يجوزإتلفه… ( اا في دولة ال ) له ذلك قاانوني
اا ممههن ل خلق لهههم ول أخلق… ومههن تلك اللجنة الحّكومية، والقائمين عليها طبع
اا للواقاع ولينظر فههي المكتبههات تل أن يعمل استقراء بسيط شك في هذا فما عليه إ

وما تعرضه وتبيعه وتستورده من مجلت وجرائد… ليتعرفّ علىّ الحّقائق.

* أمثلة أخرى من القانون نفسه:ًا
بذم في حق الملوك ورؤساء):  (35مادة ( ل يجوز نشر القدح وال

بسعودية بدولة العربية ال ).الجمهوريات للدول المتعاهدة مع ال
ل يجوز نشر القدح في حق رؤساء وأعأضاء البعثات):  (36مادة (

ـدين ببلد ـليين المعتـم ـيين والقنـص ـين السياـس ـية والمفوـض بياـس الس
).جللة الملك

ميعزى إلىّ هيئة ل يجوز):  (37مادة (  ما يحّط من قادرهامهما كانت أن 
ويزريّ بشرفها وكرامتها).

(38مادة ( ترض للشخصههيات ل يجوز):   عأـلـى اختلفا طبقاتـهـا التعهه
اا).بالقدح اا أو تصوير اا أو نظم تذم نثر  وال

توا: وفي بابا العقوبات نص
تل من خالفّ المادة (56في المادة ( ) يعاقاب بالحّبس من شهههرين36):  (ك

إلىّ سنة).
تل من خالفّ المادة (57المادة ( اا37):  (ك تذات أو بالوساطة قادح ) ونشر بال

فههي حههق رؤسههاء أو أعضههاء البعثههات السياسههية أو المفوضههين السياسههيين أو
القنصليين المقيمين ببلد حكومة جللة الملك يعاقاب بالحّبس من شهر إلىّ ثلثههة

أشهر).
ونقفّ هاهنا وقافة قاصيرة مع المشايخ المدافعين عن هذه الدولة… فنقههول

ترة أخرى: م
0ترؤسههاء الكفههار ودافهع عنهههم تيههد الملههوك وال ما هو حكم مههن نصههر وأ

تكههام العههربا، بههل سواء كانوا نصارى أوروبييههن أو أمريكههان أو مههن كفههرة الحّ
ترأ منهههم نرع القوانين لمعاقابة كل من قادح فيهم أو طعن في كفرهههم وتههب وش

تناس إلىّ ذلك؟؟ ومن إلحّادهم ودعا ال
イتطعههن فههي الكفههار والقههدح تل اللههه مههن ال نرم ما أحهه ما هو حكم من ح

توز بههل توز نشر مثل ذلك… مع العلههم أن اللههه يجهه تذم بهم وبكفرهم ولم يج وال
تسنان، فما حكم مهن يعانههد اللههه تلسان وال تفار وجهادهم بال تطعن بالك ويوجب ال

 ذلك…؟؟.ل يجوزويضاد تشريعه بتشريع يقول:  
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تحههدين… منغادر هذه الوقافة إلىّ غيرها… نلفههت انتبههاه إخواننهها المو وقابل أن 
تمههة فههي هههذا القههانون نفسههه… فنقههول:  بههالطبع لههم يغفههل طغههاة إلىّ مسألة مه
اا تلبيسية في قاانونهم هذا…  فشرعوا المههادة ( تسعودية كعادتهم أن يضعوا مواد ال

تصحّفّ نشر مقالت تههدعو إلههىّ التخريههفّ 32 ).  وعقوبههةواللحـاد):  (ل يجوز لل
) يعاقاب مرتكب المخالفة32):  (كل من يخالفّ المادة (52ذلك كما في المادة (

بالحّبس من أسبوع إلىّ شهر أو بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة إلىّ ألفّ قاههرش
سعوديّ).

تتوحيد والعقيدة… من ينشر ويههدعو لللحّههاد يسههجن تزندقاة يا دعاة ال تملوا ال تأ
تبما يعاقاب فقههط بهههذه من أسبوع إلىّ شهر أو يغرم خمسمائة قارش سعوديّ، ور
تطعن فههي الملههوك تقههق توحيههده بههال تن مههن يحّ الغرامة الهزيلة وحدها… في حيههن أ
تنههاس إلههىّ ذلههك فههإن ترأ منهم ويههدعو ال تفار والمرتدين ويتب تنصارى والك والرؤساء ال

تسجن سنة كاملة كما في المادة ( ) المتقدمة.56عقوبته قاد تصل إلىّ ال
تفههار تزندقاة المكشوفة، وهذا اللحّههاد؛ الههذيّ يطعههن ويقههدح بالك تملوا هذه ال تأ
تتوحيههد!! وحكومههة إمههام المستسههلمين مههن الههذيّ يطعهن اا عند دولة ال أعظم جرم
تصحّافة أو غيرههها…  ل غرابههة إذن أن نههرى الحّههداثيين تدين وينشر اللحّاد في ال بال

تدولة أو عتيب… وغيرهم من الملحدة يسرحون ويمرحون دون رقايب من ال
تد تجهه لصحّابا الفضيلة!!… وهو:  مهها حكههم مههن اسههتبدل حهه سؤال أخير نو
الههردة الهذيّ ينبغهي أن يقهام علهىّ كهل مهن نشهر اللحّههاد ودعها إليههه بمثهل ههذه

تساقاطة؟؟؟ التشريعات الهزيلة ال
تجل دولتكههم فيههها علههىّ الخلههق هل هناك فرق بيههن هههذه القههوانين الههتي تههد
تصديقة لدولتكم تدول الخرى الشقيقة وال فتسميها أنظمة ومراسيم وبين قاوانين ال
اا،  لماذا تكههون هههذه القههوانين متعلن بتحّكيم القوانين الوضعية وتصرح تصريحّ التي 

تدول كفر وإلحّاد، بينما هنا، هي ليست كههذلك؟؟  رر بالنسبة لتلك ال ـ بفاركم خـي تك أ
ززبر رة في ال ؟؟  من أولئكم أم لكم براء

تسعودية. ال آخر من قاانون ثالث من قاوانين ال ** وإليك أخي الموحد مثا
عودية الصهادر بالمرسهوم تس ام) مراقابهة البنهوك ال اا- (نظ انون –عفهو وهو قا

.  قاههالوا فههي تعريههفّ العمههال المصههرفية)21(هههه1386) لسنة 5الملكي رقام   (م/
تتوحيد!!. المشروعة المباحة في بنوك دولة ال

مادة أولىّ:  فرع (با) يقصد باصطلح (العمال المصرفية) " أعمال تسههلم
النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحّسههابات الجاريههة وفتههح العتمههادات وإصههدار
ترفّ وغيرها مههن خطابات الضمان ودفع وتحّصيل الشيكات أو الوامر أو أذون الص
تسههندات والكمبيههالت وغيرههها مههن الوراق التجاريههة الوراق ذات القيمة وخصم ال

ترفّ الجنبي   " أهه.  ومحّل الشههاهدوغير ذلك من أعأمال البنوكوأعمال الص
منه هو الطلق الخيرة…

تله يا أولي اللبهابا بيهن تشهريعات البنهوك فهي أمريكها فما الفرق بعد هذا ك
تن تدول الخبيثههة… إ وأوروبا والبلد العربيههة الطاغوتيههة الخههرى وبينههها فههي هههذه الهه

ـةالبابا مفتوح علىّ مصراعيه في هذه المادة وبوضوح تههام  لباحة ـبـل وحماـي
بربا جميع معاملت البنوك بل قيد أو استثناء وفي هذا بالطبع إباحة لل
تن تاغوتيههة العربيههة والغربيههة… ومعلههوم أ تدول الط اا كما هو الحّال في بقيههة الهه تمام

ال عن مجموعة قاوانين المصارفّ والنقد والئتمان بالدول العربية.  الصادر عن اتحّاد 21 () نق
المصارفّ العربية.
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الربا في دولة التوحيد المزعوم مباح يحّرسه ويحّميه القانون، وسيأتي مزيههد مههن
تربوية). تسعودية ال التفاصيل حول ذلك في فصل (ال

تصههادر تسعوديّ الحّههديث ال *ومثال آخر من قاانون رابع هو (قاانون الجمارك ال
ال6/4/1393) بتاريخ 9بالمرسوم الملكي رقام (م/ هه في عهد الملك فيصل.  تعدي

تصههادر بالمرسههوم الملكههي رقاههم (م/ هههه.28/2/1388) وتاريههخ 5للقانون القديم ال
جاء في بنود المرسوم الجديد:

بلقة اا:ًا  يصدر وزير المالية والقتصاد الوطني القرارات المتع ثالث
ـام نـظـام الجـمـارك  اا لحـك ـ ـة وفـق ـة الجمركـي ولئحّتهههبتـطـبيق التعرـف

.الخ…التنفيذية
اا:  "  تصههادرة بالمرسههوم الملكههي (م/تلغىخامسهه )5 التعرفههة الجمركيههة ال

بل ـنـص وملحقههها والتعههديلت الههتي أدخلههت عليههها، 28/2/1388وتاريههخ  ـ وـك
 أهه.)22("يتعارض مع أحكام هذا المرسوم

تراس العقيهدة!! ههذا الطلق فهي ا حه تملوا معهي يها دعهاة التوحيههد!! وي وتهأ
بل نص يتـعـارض ـمـع أحـكـام ـهـذاالجملة الخيرة من هذا القانون.. ( تيلغى ك

).المرسوم…
تناس بكيفيات وكميات يحّههددها وزيههر هذا مرسوم جمركي يبيح أكل أموال ال

المالية والقاتصاد.
تضرائب) وتحّرم أكل أموال الناس بالباطل… تريعة تحّرم المكوس (ال والش

تسعودية تزعههم تطههبيق الشههريعة السههلمية، وهههذا النههص الحّههديث يقههرر وال
تص علىّ (إلغاء كل ما يعارض أحكام هذا المرسوم). وين

تشريعة المعارضة لهذا المرسههوم وهذا يساويّ ويعني بالضبط إلغاء أحكام ال
اا علههىّ الملكههي وتقههديمه عليههها… أفههي هههذه المعادلههة شههك؟؟ أترونهها زدنهها شههيئ
تدول تسههوء؟؟  لمههاذا مثههل هههذا عنههد الهه نصوصهم وكلمهم؟؟  أجيبونا يهها مشههايخ ال

اا، وعندكم ليس بكفر؟؟..      رر من أولئـكـم أم الخرى يكون كفر تكم خي تر نفا تك رأ

ززبر رة في ال ؟؟  لكم برآء

) من الجريدة الرسمية (أم 2471 في العدد (8/4/1393() نشر هذا المرسوم بتاريخ 22
القرى).
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بسعودية ال
بشرعأية ولعبة الحدود ال

تنههها أمسههت عنههدهم – أما الحّدود وما أدراك ما الحّدود عنههد السههعودية… فإ
تنهههم قااتلهم الله - مهزلة وألعوبة يضحّكون بها علىّ العوران والعميان ليوهمونهم أ

أربابا الشريعة وأهلها.
وإذا كنههت طههالب حههق وأردت أن تعههرفّ كيفيههة تطههبيقهم وتلعبهههم بهههذه
تمسههين الههذين كههانوا يعملههون فههي الحّدود، فأحيلك علىّ كثير من المخلصين المتحّ
تمهها رأوا تم فههروا منههها وفارقاوههها ل تنهههي عههن المنكههر، ثهه هيئات المر بههالمعروفّ وال
تسههكير يخههرج بواسههطة.  ههذا إن المهازل والسهتخفافّ بالحّهدود؛ فهذاك الميههر ال
ميقبهض علههىّ تدعارة و متههداهم بيهوت اله تزانهي ل يطهوله حهد، و دخل!! وهذا الميههر ال
الزواني والزانيات عراة متلبسههين فتههأتي الوامههر مههن المههراء بههإطلق سههراحهم
تدثني أن تسهم بسوء.  حتىّ إن أحد أولئههك المخلصههين المتطههوعين قاههد حهه وعدم م
تددوا عليهم، واشترطوا عههدم المسؤولين وبعد عدة مداهمات علىّ بيوت دعارة ش
تيارات الواقافههة تل بعد التصال بهم.. وإعلمهم عن العنوان… وعن السهه المداهمة إ
منهوا عن المداهمة وزجههروا، أمام البيت وأرقاامها- فإن كانت لمراء أو لشخصيات 
اا اا وامتصاصهه اا وتلبيسهه متههرك لهههم حبههل المداهمههة تسههكين وإن كانت لناس عههاديين 
انوا يعطهون مسهؤولييهم تنههم ك للنقمة.. وهكذا.  وأخبرني كثير من هؤلء الخوة أ
اا فههإذا تنهم يعرفون هههذه اللعبههة جيههد اا مغايرة ول يعطونهم العناوين دقايقة ل أوصاف

تنههها (عربانههات) )23(سألوهم عن السيارات وأرقاامها وهل فيها هواتفّ ذكههروا لهههم أ

تنهم كههانوا ترحوا لهم بالمداهمة… وقاالوا بههأ وسيارات عادية بدون (تلفونات)!! فيص
تزانيات يتبعههون لشخصههيات كههبيرة أو لمههراء تزناة وال تن هؤلء الفجرة ال إذا عرفوا أ
تنعال في الهيئة قابههل أن تصههل الواسههطات تجلوا في إهانتهم وضربهم باليديّ وال ع
تفسههوا عهن أنفسههم ببعهض اللكمههات والههركلت إذ والوامر بههالفراج عنهههم… فين
تنههه لههن تقههام علههىّ أمثههال هههؤلء الحّههدود… وهههذه الهلهلههة… اا أ يعرفههون جيههد
تدها أولئك الخوة فترة والفوضىّ… علىّ ما فيها من تلعب في حدود الله، كان يع
اا من المتطههوعين الغيههر تههابعين للهيئههات كههانوا اا لهم لدرجة أن كثير ذهبية ومتنفس
يساهمون بتلك المداهمات ويشتركون مع أعضاء الهيئة وبحّماس شههديد، إلههىّ أن
تشخصههيات الكههبيرة مههن أفعههال رفعت المور إلىّ المسؤولين واشتكىّ المراء وال
تبلوها تنها.. فقيدوها وك تنها وأ تنها دولة داخل دولة.. وأ هؤلء الشبابا ووصفوا الهيئة بأ
تل مههن كههانت معههه ال… فمنع التطوع، فل يتدخل فههي مثههل هههذه المههداهمات إ تكبي
تخلههوا شههرطتهم فههي عمههل الهيئههة فلبههد مههن بطاقاة رسمية مههن الهيئههة وكههذلك د
تن هههذه الهيئههات ل تمههل، رغههم أ التصال بهم قابههل أيّ عمههل تقههوم بههه الهيئههة… فتأ
ترح لها فيههها… فليههس لههها شههأن ترك إل في حدود ول تنكر إل قاضايا معينة مص تتحّ
ترح له كمحّلت الفيههديو وتسههجيلت تخص ومص تما هو مر ال وأمثال ذلك م بالبنوك مث
تدولههة الغاني… وغير ذلك… ناهيك بالطبع عههن سياسههات ومفاسههد وانحّرافههات ال
فهذا بعيد عن تخصصهم بعد الثريا… ول دخل لهم فيه من قاريب أو بعيد… ومثههل
ذلك منكرات الجانب ومفاسدهم وكفرياتهم سههواء مهن المريكههان أو النجليههز أو
اا إذا كانوا دبلوماسيين، فإن العاملين في الهيئات يؤكد عليهم هههذا غيرهم، خصوص
اا في كيفية التعامل مههع الدبلوماسههيين ومنكراتهههم، فل ينكههر المر فيعطون دروس
عليهههم ول يكلمههون ول يخههاطبون البتههة مهمهها كههان منكرهههم فقههط يسههجل رقاههم

() (العربانة):  تطلق عندنا علىّ (الوانيت الصغير) أو (البكابا) في لهجات البلدان الخرى.23
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اا أحبههابا السيارة ويرفع إلىّ المسههؤولين… ومههن هههم المسههؤولون؟؟  إنهههم طبعهه
أولئك الدبلوماسيين وأوليائهم وشركائهم فههي منكراتهههم… وهكههذا… فرغههم هههذا
تطغاة لم يرضوا عنها ولم يهنأ لهم بال حههتىّ التشويه والمسخ والتكبيل كله فإن ال
اا… وارجعوا اليوم إليها وانظروا كيفّ أصبح أصحّابها يبكههون مسخوها وقاتلوها تمام
تز!!… لتتعرفههوا علههىّ تمونها أيههام العهه علىّ أيههام زمههان – رغههم مسههخها ذاك- ويسهه
تدولة مع هذه الهيئات وفضائحّها ل تنتهي… وإذا كان هذا هههو الحّقائق… وقاصص ال
تنهي عن المنكر فكيفّ يكون حههال الحّههدود إذن؟؟ حال هيئات المر بالمعروفّ وال

.)24(وكيفّ تقام؟؟ وعلىّ من تقام؟؟
تضههعفاء والمسههاكين تل علىّ ال تله أن تلك الحّدود ل تطبق إ تشاهد من هذا ك وال
تن الحّدود قاائمة تناس دينهم ويوهموهم بأ كما هو معروفّ، يفعلونها ليلبسوا علىّ ال

محّكمة عندهم…

تبهههدو لههههم ليسهههو بأههههل معهههان تنهاس أكههثرهم فأهههل ظههواهر وال

تدول الطاغوتية الخرى الهتي تأخههذ مهن اا كما هو الحّال في غيرها من ال تمام
تدول تقيههم مثههل هههذه تمونه بههالحوال الشخصههية.  بههل إن بعههض الهه تشريعة ما يس ال
تذافي –كما أشرنا من قابل- يجلد شاربا الخمر… اا فالق اا وتدليس اا تلبيس الحّدود أيض
تدقاوا فما بال إقاامته لتلك الحّدود لم تشفع له عند مشايخ اسألوا الليبين إن لم تص

السعودية فكفروه؟؟
تن هذه الحّكومة الخبيثة رغم مسخها لهذه تحد أ ومع هذا فلبد أن يعرفّ المو
تنههها تل علىّ الضههعيفّ فإ تنها تعطلها في كثير من الحوال ول تطبقها إ الحّدود ورغم أ
اا وتود لو يأتي ذلك اليوم الههذيّ تمحّههي فيههه معالمههها بالكليههة… قاد ضاقات بها ذرع
تتلههبيس… مههادامت تنه لم يحّن ذلك ولبههد مههن السههتمرار بسياسههة ال تنها ترى أ ولك

تشخصيات ول تبلبل سياساتها الخارجية. القضية ل تطول المراء وال
تن المير سههلمان ومن علمات ومؤشرات ضيقها وتحّرجها من هذه الحّدود أ
ترياض) بعث إلىّ وزارة العدل بكتابا يطلههب فيههه أن ل تقههام الحّههدود فههي (أمير ال
نور مههن ميصهه تن ذلههك  تسجون لسبابا عدة ذكر مههن أولههها أ تشوارع وأن تنفذ في ال ال
ميفههزع تن ذلههك  تسههعودية!! ومنههها أ نوه حكومة ال متش مينقل إلىّ بلدهم ف قابل الجانب و
تسههاقاطة المتهافتههة الههتي تقدهم… وغير ذلههك مههن السههبابا ال النساء والطفال ويع

ذكرها.

اا يؤكد استخفافهم بهذه الحّدود… وذلك أنه من المعلوم أن الجانب 24 ال واقاعي () واذكر هنا مثا
كالنجليز والمريكان وأمثالهم إذا كانوا من البعثات الدبلوماسية والقنصلية فإنهم ل تقام عليهم
ميسفرون من البلد ول تقام  ميخرجون و تنهم  اا بل لهم تشريعات أخرى منها أ الحّدود الشرعية أبد
اا في هذا البابا…  اا هذا إذا انفضحّت القضية وإل فغض الطرفّ وارد دائم عليه الحّدود، طبع
والمثال القريب الذيّ أريد ضربه، أن هيئة من تلك الهيئات قاامت بإلقاء القبض علىّ أربع 
ممرضات ورجلين من النجليز يعملون في مستشفىّ الرياض التخصصي ملتبسين في حالة 
سكر ظاهر وضبطت معهم الخمور… ورغم أنهم لم يكونوا من البعثات الدبلماسية فإنهم لما 
حول أمرهم إلىّ المير سلطان كتب علىّ تقرير الهيئة (يعتمد التسفير) فرفع مدير مستشفىّ 
اا ذكر فيه أن ثلثة منهن سوفّ ينتهي عقدهن بعد ستة أشهر وواحدة  الرياض التخصصي كتاب
بعد أيام فيمكن إلغاء قارار التسفير وإمهالهن حتىّ انتهاء مدد عقودهن، فوقاع المير سلطان 
(يعتمد عدم التسفير…)… وقاد رأينا الوراق مجموعة فيها تقرير الهيئة ومرفقات وشهود 
وعليه التوقايع (يعتمد التسفير) ومرفق مع تلك الوراق صورة عن كتابا مدير المستشفىّ 
اا من  تد وعليها التوقايع (يعتمد عدم التسفير)… وهذا مجرد التسفير… فكيفّ لو كان ح
الحّدود؟؟!!.
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تبا الكعبههة اليههوم الههذيّ يمسههخون فيههه المههة مسههخا. تنههون ور فههالقوم يتم
ويتخلصون من بعض الغيورين الذين يخافون مههن بلبتهههم لينسههفوا مهها تبقههىّ مههن
اا كمهها نسههفوا غيرههها مههن شههرائع السههلم وأبههاحوا وحمههوا اا… تمامهه الشريعة نسف
اة تنهم كمهها قالنهها ل يقههدرون علههىّ ذلههك دفعهه اا من الباطل والحّرام ولك ونشروا كثير
تنههاس… فمهها ميههثير سههخط وعواطههفّ ال اا وعندهم الحّرمين… فهذا  اة.  خصوص واحد
اا اا لههها وسههلح المانع من تأخير ذلك وإبقاء هذه الحّدود بحّالها الممسوخ هذا سههتار

اا. أحيان
اا وهههو اا شههديد تدولههة حرصهه تد الحّرابة –علىّ سبيل المثال- تحّرص عليههه ال فحّ
اا للههدفاع عههن طواغيتههها اا مادام مسههخر تنها لن تتنازل عنه أبد الحّد الوحيد الذيّ أظ
وعروشهم، فكل من خرج عليهم أو حاول أن يرفع رأسههه ويتحّههرر مههن عبههوديتهم
عىّ فهي تنهه يحّهاربا اللهه ورسهوله ويس تجهة أ تبقوا عليه هذا الحّهد بحّ وطغيانهم.. ط
تنههم ههم تطلع علىّ أحهوالهم أ تحد م اا.. والحّقيقة التي ل يجادل فيها مو الرض فساد
تدون عن سبيل الله ويسعون فههي هم الذين يحّاربون الله ورسوله والمؤمنين ويص

اا من ذلك فيما يأتي… اا ليل نهار… كما عرفت وستعرفّ مزيد الرض فساد
تبههق تر عيوننهها بيههوم نط محّسههنىّ أن يقهه فنسأله تعالىّ بصفاته العلىّ وأسمائه ال

فيه هذا الحّد العظيم عليهم.
*         *         *

وننتقل الن إلىّ موضع هام، يجب علىّ الموحد التنبه له ومعرفته… ليههزداد
بصيرة في خبث هذه الحّكومة، وتشريعها وتحّاكمههها للقههوانين الوضههعية، وتلعبههها

بالشريعة وحدودها ومحّاكمها…
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السعودية بين لعبة المحاكم الشرعأية
والهيئات الحاكمة الوضعية

تدولههة ترد وجههود المحّههاكم الشههرعية يكفههي فههي الحّكههم علههىّ ال إذا كههان مجهه
بالسلم مع وجود المحّاكم المدنية الخرى التي تحّكههم بههالقوانين الوضههعية، ومههع
تطههواغيت الخههرى الخليجيههة والعربيههة تدولة وحكومتها كمهها سههيأتي إلهىّ ال تحّاكم ال
تثر عنههد تله ل يؤ تطواغيت ومناصرتهم، وإذا كان هذا ك والعالمية وموالة أهل تلكم ال
تن هذا الحّكم العوج تدولة وحكومتها ول يخدشه… فإ تهال في إسلم ال كثير من الج
تدول تسعودية وحدها.. بل الحّق أن يسههحّب علههىّ العديههد مهن الهه اا علىّ ال ليس وقاف
اا محّههاكم تسههعودية فهنههاك عنههدها أيضهه تاغوتية الخههرى الههتي يكفرههها مشههايخ ال الط

اا تطبيق لبعض جوانب وحدود السلم. شرعية وهناك أيض
تتوحيد الههذيّ تل… وهل هذا هو ال تز وج فهل هذا هو السلم الذيّ يريده الله ع

ومن يبـتـغ بعث الله به الرسل…" وهل هذا هو الدين الذيّ قاههال تعههالىّ عنههه:  
تيقبل منه وهو في الخرة من الخاسرين اا فلن  . غير السلم دين

تسههعودية اليههوم… تن هذا مسخ للسلم وتشويه له، وطعن فيه… فههي ال أم أ
تيرون بههها محّههاكم شههرعية يخههادعون بههها العمههي والصههم… وأخههرى مدنيههة يسهه
اا مههع سياساتهم وأحوالهم وشؤونهم المخالفة للشههريعة… ولكههن كالعههادة وتمشههي
ال شتىّ ل تصادمهم مع النههاس ول تحّههرج اا وأسما سياسة التلبيس… يلبسونها أثواب
اا كما يفعلون مههع القههوانين تسلطة، تمام مشايخهم الذين هم أكبر وأعظم أعمدة ال
تمونها (أنظمههة) و(مراسههيم) وغيههر ذلههك… ويتجنبههون قاههدر المكههان الوضعية فيسهه

أسماء (قاانون) و(قاوانين) فكذلك الحّال في هذا البابا…
تسههعودية إلههىّ جههانب المحّههاكم الشههرعية هيئههات أخههرى نربع) فههي ال فعند (ال
قاانونية (كديوان المظالم) وغيره مما سيأتي، تقوم هذه الهيئههات بعمههل المحّههاكم
المدنية الموجههودة فههي الههدول الخههرى الههتي تصههرح بتحّكيههم القههوانين الوضههعية،
تطلوا أحكام الشريعة فيها واستبدلوها بقههوانينهم تول إليها شتىّ القضايا التي ع فتحّ
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تنههها تحّههول إلههىّ ومراسيمهم… كقضايا الربا والتزوير والرشههوة ومهها حواليههها… فإ
ديوان المظالم وغيره من الهيئات التي فيها خليط من المشههايخ ورجههال القههانون
اا للمهادة كههذا وفقهائه من خريجي جامعة السربون…  فتصدر أحكام القضايا طبقهه
ضض النزاع بين المتحّههاكمين بهههذه الصههورة… ومههن أراد ميف والمرسوم رقام كذا… و
تجه إلىّ أيّ قاسم مهن أقاسهام ديههوان المظهالم أو غيههره مهن التأكيد من ذلك فليتو
الهيئات التي سيأتي ذكرها… وليتعرفّ علههىّ  موظههفّ مههن موظفيههها يههوليه ثقتههه
تص عليه آلفّ القصص والحكام والقضايا التي هي في حقيقتها ل تختلههفّ فههي ليق
تدول الخرى التي تصههرح وتجههاهر كثير أو قاليل عن أحكام المحّاكم الوضعية في ال
تسههع أكههثر كتههابا "جرائههم الههتزوير بتحّكيم القوانين… وكذلك فليراجع من أراد التو
تنه مهم فههي هههذا البههابا. ترشوة وتطبيقاتها في المملكة"  لعبد الله الطريقي فإ وال
تديار اا فلينظر مجموعة فتاوى الشيخ محّمد بههن إبراهيههم آل الشههيخ مفههتي الهه وأيض
تنها تحّويّ الكههثير مههن المثلههة الههتي أنكرههها الشههيخ علههىّ هههذه اا فإ السعودية سابق
الحّكومة الخبيثة وستأتي أمثلة من ذلك في المجالت المختلفة التجارية والصحّية

والزراعية والدارية والعمالية وغيرها...
تموه اا آخههر سهه اا خاص أما في مجال المحّاكمات العسكرية فقد جعلوا لها ديوان
تموه (نظههام (ديوان المحّاكمات العسكرية) يتم فيه التحّاكم إلىّ قاانون وضههعي سهه

تسههعوديّ) الصههادر بتاريههخ  هههه، وتحّههال إلههىّ هههذا11/11/1366الجيههش العربههي ال
تديوان قاضايا ومحّاكمات العسكريين بما فيهههم المتقاعههدين.  ونظههام الجيههش أو ال
قاانونه هذا خليط من قاوانين وضعية شرعوها هههم، وأحكههام أخههرى شههرعية تههردع
تد الحّرابههة وأمثههاله… وإليههك أمثلههة مههن الخارجين علىّ عروشهم وحكومههاتهم كحّهه

قاوانينهم الوضعية فيه:
اا لههن نكههرر تسرقاة الذيّ يزعمون إقاامته وتطههبيقه فههي دولتهههم… طبعهه تد ال ح
تشريفّ… تضعيفّ وتعطيله عن ال تفاصيل تلعبهم في هذا الحّد وإقاامتهم له علىّ ال
اا تدوا هذا المستوى منذ أمههد طويههل… وقاههد ولجههوا وبكههل فخههر أبوابهه فالقوم قاد تع
تتحّهاكم ا لهم يهأذن بهه اللهه وال شتىّ من الكفر والزندقاة والمحّهادة للهه بتشهريع م

إليه…
اا… اا كههان أم مههدني فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تقطع يده عسكري
ترعوا قاههوانين تما في دولة أمير المؤمنين؟؟؟  فل يمشي هذا عندهم…  لههذلك شهه أ
اا كمهها هههو تسههجن تمامهه تسههرقاة بال تد ال تسرقاة بين العسههكريين.. تسههتبدل حهه تصة لل خا

تدول الخرى التي تجاهر وتعلن بتحّكيم القوانين.. حاصل في ال
ي (الفصهل الثهامن) مهادة رقاهم ( ) (ضهابط112جاء في القانون المذكور ف

تضههباط ونقههودهم ومههن هههم اا مههن أشههياء ال تصههفّ والجنههود الههذين يسههرقاون شههيئ ال
اا كان ذلك المحّل فههإذا كههان مههن تي مختلطون بهم وقااطنون معهم في محّل واحد أ
تتلفّ ويسجن مههن تقة إن سبق في عينها ال المستهلكات يكلفّ بدفع قايمتها المستحّ

شهر ونصفّ إلىّ ثلثة أشهر…".
اا مههن الهههالي مههع اسههتعمال تتلعب في دين الله، بينما إذا سرق شيئ تمل ال تأ

تنه يحّال إلىّ المحّههاكم الشههرعية! كمهها فههي المههادة ( ) مههن القههانون116العنفّ فإ
نفسه.

يين (جهة تحّكم بالقوانين الوضعية…، وجهة بزعمهههم اا جهتين حاكمت فهناك إذ
تتلعههب؟  ومههن الههذيّ يههوزع تحّكم بأحكام شههرعية…).  وكيههفّ يتههم التوزيههع… وال

) مههن22) و(20الختصاصات؟؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقاههم (
تن هنههاك الفصل الثالث من القانون نفسه وتحّت عنوان (توزيع الختصاص) تههبين أ

26



من الجرائم ما تختص به المحّههاكم الشههرعية وهنههاك منههها مهها يختههص بههه (ديههوان
تنه:  "إذا ظهر لكل من21المحّاكمات).  وتنص المادة ( ) من القانون نفسه علىّ أ

جهتي الختصاص عدم أحقيتها فيما تحّال إليها من محّاكمات أو المرافعههات الههتي
تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلىّ الجهة التي وردت منها مع بيههان أسههبابا
اا ويعاد اا عن حدود اختصاصها يعتبر ملغي ذلك… وكل حكم يصدر من الجهتين خارج

اا من الجهات المختصة" أهه. النظر فيه ثاني
تزندقاة المكشوفة… تمل هذه ال تأ

تضههباط وأن تنه لو سرق جنديّ من الجنود أموال ضابط مههن ال وهذا يعني… أ
تابط استيقظ ضميره!! وهداه الله وكفر بقوانين دولتههه الوضههعية ورفههض ذلك الض
تينههة تسعوديّ) وذهب إلىّ محّكمههة شههرعية وأقاههام الب تتحّاكم إلىّ (قاانون الجيش ال ال
تسههارق وحكمههت لههه المحّكمههة بههالحّكم الشههرعي وبالحّههد علههىّ تشهههود علههىّ ال وال
تشههرعي السارق فإن للحّكومة وللجيههش ولههذلك الجنههديّ أن يلغههي هههذا الحّكههم ال
تطل حد الله سبحّانه وتعالىّ في السرقاة في ظل حماية هذه المههادة الكفريههة ويع
تولههها إلههىّ (ديههوان المحّاكمههات الخبيثة… ويحّق له أن يعيد النظر فههي قاضههيته ويحّ
اا عن أنوفّ أولئك المشايخ والقضههاة تضابط ورغم اا عن أنفّ ذلك ال العسكرية) رغم

اا للمادة ( تشرعيين… ويحّكم له طبق تذكر…112ال ) من القانون الهزيل المتقدم الهه
تسرقاة وغيرها…!. وينتهي الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة ال

أرأيتم يا دعاة التوحيد إلىّ دولة التوحيد المزعوم! أرأيتههم التلعههب الصههريح
في دين الله تعالىّ… والتشريع معه… ما لم يأذن به سبحّانه وتعالىّ…؟

أم لهم شركاء شرعأوا لهم من الدين ما لم يأذن   قاال الله تعالىّ:
).21  (الشورى:  به الله

ما كان ليأخذ أخاه ـفـي ومن معاني الدين كما في تفسير قاوله تعالىّ:  
 الحّكم والقضاء والقانون... دين الملك

يقول العلمة الشههنقيطي فههي تفسههيره أضههواء البيههان فههي تفسههير (سههورة
زا ترع ربهه تتخههذ ذلههك المشهه اا غيههر تشههريع اللههه فقههد ا تتبع تشريع الشورى):  (كل من ا

وأشركه مع الله) أهه.
تتحّاكم إلىّ غير ما أنزل اللههه عنههد هههذه الحّكومههة المنافقههة الخبيثههة أرأيتم ال

تبق شرع الله وتنبذ القوانين الوضعية…!. تنها تط التي تخفي ذلك، وتزعم أ
بنـهـم قاال الله تعالىّ في محّكم تنزيله:   ألم تر إلى اـلـذين يزعأـمـون أ

آمنوا بما أنزل إليك وما أـنـزل ـمـن قبـلـك يرـيـدون أن يتـحـاكموا إـلـى
نلهم ـضـلل تيـضـ تأمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن  الطاغوت وقد 

اا ).60 (النساء:  بعيد
تطاغوت في أيّ شههأن مههن الشههؤون منههاقاض لليمههان بههالله فالتحّاكم إلىّ ال
اا… فكيههفّ بالمشههرع تماه زعمهه تذبا إيمهان مريههد التحّههاكم وسهه وكتبه... لن اللههه كهه
تنه تدق قاوله وقاول مشايخه أ المقنن نفسه الذيّ يسن هذه المراسيم والنظمة أنص
تبا العههالمين الههذيّ يعلههم تدق فيههه حكههم ر تب لكتابه وحكمههه أم نصهه مؤمن بالله محّ

خائنة العين وما تخفي الصدور؟؟.
قاال الحّافظ ابن كثير في تفسيره:

تنة وتحّاكموا إلىّ ما سواهما من (هذه الية ذامة لمن عدل عن الكتابا والس
تطاغوت هاهنا).  ويقههول ابههن القيههم فههي إعلم المههوقاعين: الباطل، وهو المراد بال
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ترسههول صههلىّ اللههه عليههه وسههلم، فقههد "من تحّاكم أو حاكم إلىّ غير ما جاء فيه ال
تطاغوت وتحّاكم إليه" أهه. حكم ال

تل تحّاكم إلههىّ غيههر شههرع ويقول الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان:  (وك
تشورى. تاغوت) أهه.  من تفسير سورة ال الله فهو تحّاكم إلىّ الط

تطاغوت أم مؤمنة به متحّاكمة إليههه…؟ فهل هذه الدولة وحكومتها كافرة بال
تطاغوت، فأيّ توحيد هذا توحيههدها الههذيّ تلبههس ويلبههس مشههايخها وإذا لم تكفر بال

تناس فيه..؟؟ علىّ ال
أرأيتم التشريع من منطلق الهوى واسههتبداله بشههرع اللههه المحّكههم… يقههول

، (إن جنكيههز خههان أفحكم الجاهلية يبغون ابن كثير في تفسير قاوله تعالىّ:  
وضع الياسق للتار "وهو عبارة عههن كتههابا مجمههوع مههن أحكههام قاههد اقاتبسههها عههن
تلههة السههلمية وفيههها كههثير مههن الحكههام تتىّ من اليهودية والنصرانية والم شرائع ش
اا يقدمونها علىّ الحّكم اا متبع ترد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرع أخذها من مج

تنة رسوله صلىّ الله عليه وسلم  فمن فعـل ذلـك فهـو كـافر،بكتابا الله وس
يجب قتاله حتى يرجع إلى حـكـم لـلـه ورـسـوله فل يحـكـم ـسـواه ـفـي

) أهه.قليل ول كثير
مثال آخر وليس الخير نورده من هذا القانون الكفههريّ قابههل أن ننتقههل إلههىّ

):  "يطبق ديوان المحّاكمات الجزاءات الرهابية27قاوانين أخرى… وهي المادة (
المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذيّ تظهره المحّاكمة الصههولية ولصههاحب الوليههة
وحده (القائد العلىّ) حههق تنفيههذها أو توقافيههها أو اسههتبدال حكههم بحّكههم فيههها إن

تشرع ومصلحّة الولية" أهه. اا لما تقتضيه غاية ال اا وفاقا اا أو تشديد تخفيف
اا… ونريد منهم ال واضحّ تجه للمشايخ المدافعين عن هذا الباطل سؤا ونحّن نو

اا مثله. اا واضحّ جواب
ما الذيّ يحّكم به في هذا القانون أهي أحكام الشريعة السهلمية أم أحكهام

وضعية؟؟؟ 
اا وضعية قاد خلطوها بأحكههام شههرعية تثبههت تنها أحكام قاد عرفت فيما تقدم أ

عروشهم كحّد الحّرابة.
اا وقاالوا:  يحّكم فيه بالشريعة السلمية وحدودها… اا وتلبيس فإن أجابونا زور

) دليل علىّ كفرهم وزندقاتهم إذ كيههفّ يحّههق لصههاحب27قالنا:  هذه المادة (
الولية (القائد العلىّ) توقايفّ أو تعطيل أو استبدال حكم الشههريعة بحّكههم آخههر…

-كما نصوا هنا-.
فإن حاصوا ونفروا كالحّمر المستنفرة وقاالوا:  ل.  هذا قاانون وضعي ولهههم

تدلوا فيه وفي أحكامه كما يشاؤون. أن يب
قالنا:  هذا الههذيّ نريههد!! إذن هههم يشههرعون القههوانين الوضههعية ويتحّههاكمون
نتبهع نسهلم علهىّ مههن ا متفههرون أنتهم أنفسهكم أهلهها وال إليها… تلك القوانين التي تك

مهدى. ال

تتهههىّ غهههدوتم ضهههحّكة الصهههبيان ح اللهههه أكهههبر هتكهههت أسهههتاركم

وإلىّ أمثلة أخرى من هذه الهيئات الكفرية، وقاوانينها الوضعية…

*          *          *
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فاعأتبروا يا أولي البصار

اا ورئيس الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابق
القضاة في المحاكم الشرعأية، وأمثلة مما عأاناه في منصبه هذا من

تلعأب الدولة بالمحاكم الشرعأية وسلب اختصاصاتها بهيئاتهم
الوضعية المختلفة.

من المفيد في خاتمة هذا الفصل أن نتعرفّ علىّ لمحّة مههن معانههاة الشههيخ
تمد بن إبراهيم بن عبد اللطيفّ آل الشيخ صاحب فتوى (تحّكيم القوانين) يههوم محّ
كان في منصب رئيس قاضاة المحّاكم الشرعية، وما لقااه وأنكره من تلعب هذه
اا فههي بههابا التقنيههن والتشههريع تدولة الخبيثههة فههي المحّههاكم الشههرعية… خصوصهه ال
تتىّ المسههميات والهيئههات وتكبيل وتضييق اختصاصههات تلههك المحّههاكم واخههتراع شهه
والنظمة التي يسرقاون ويسلبون بها كثير من اختصاصههات المحّههاكم الشههرعية…
ليتعرفّ الموحد علىّ مزيد من أمثلة قاوانينهم وهيئاتهم الوضعية الخرى، خذ علىّ

سبيل المثال:
نظام المحّكمة التجارية للملكة العربية السعودية التابع " للغرفههة التجاريههة-1

هه.1375في الرياض" سنة 
قاال الشيخ في خطابا بعثه إلىّ أمير الرياض:

- والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعأيين)4038(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض

سلمه الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:

 المرفق به الوراق11/4/1375 وتاريخ 4928فبالشارة إلىّ خطابكم رقام 
الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض.

نفيدكم أنه جههرى درس النظههام المرفههق، ولحظنهها عليههه ملحظههات أهمههها
، الههتي نصهها:  أن تكههون الغرفههة مرجعها لحّههل الخلفهات3الفقرة (د) من المادة 

تدعي عليههه مسههجل أو غيههر التجارية بيههن المتنههازعين مههن التجههار سههواء كههان المهه
وقد انتـهـى إليـنـا نـسـخة عأنوانـهـا "نـظـام المحكـمـة التجارـيـةمسجل.  

للملـكـة العربـيـة الـسـعودية" المطـبـوع بمطبـعـة الحكوـمـة بمـكـة عـأـام
اا1369 اا نـصـفها فوـجـدنا مـا فيـهـا نظـمـ  للمرة الثانية، ودرـسـنا قريـبـ

وضعية قانونية ل شرعأية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلـك الغرفـة
بكـام غيـر بن الح هي المرجع عأند النزاع أنـه سـيكون فيهـا محكمـة، وأ
بن هذه مصادمة لما بعــث شرعأيين، بل نظاميون قانونيون، ول ريب أ

تشرع الههذيّ هههو وحههده المتعيههنالله به رسوله صلى الله عأليه وسلم  من ال
للحّكم به بين الناس والمستضاء منههه عقائههدهم وعبههاداتهم ومعرفههة حللهههم مههن
تتنازع.  واعتبار شيء مههن القههوانين للحّكههم حرامهم وفصل النزاع عندما يحّصل ال
تنه عدم رضا بحّكم الله ورسهوله، ونسهبة حكهم اللهه تل قاليل لشك أ بها ولو في أقا
تنقص وعدم القيام بالكفاية في حههل النههزاع وإيصههال الحّقههوق إلههىّ ورسوله إلىّ ال
تناس في حل مشاكلهم، واعتقههاد هههذا أربابها وحكم القوانين إلىّ الكمال وكفاية ال

تلههة، والمههر كههبير مهههم وليههس مههن المههور الجتهاديههة  وتحكيمكفر ناقال عن الم
الشرع وحده دون ـكـل ـمـا ـسـواه ـشـقيق عأـبـادة الـلـه وـحـده دون ـمـا
سـواه؛ إذ مـضـمون الـشـهادتين أن يكـون اللـه ـهـو المعبـود وحـده ل
شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله عأليه وسلم هو المتبع المحكم
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ـام ـك والقـي ما جاء به فقط.  ول جردت سيوفا الجهاد إل من أجل ذـل
بنزاع اا عأند ال اا وتحكيم ال وترك … إلىّ آخر خطابه…" راجعه في مجمههوعبه فع

).12/251فتاوى الشيخ (
اا، ويطهريّ عليههم تشديد - يحّسن الظن بهم كثير وقاد كان الشيخ – للسفّ ال
تل ذرة حيههاء تزعزعهههم عههن هههذا الباطههل… ولكههن دون في خاتمة كل خطابا، لع

جدوى…
وهذه الغرفة ومحّكمتها تحّكم بأحكام وضعية تخرج باسم قارارات ومراسيم
تنهههم تتلبيسات، وبالطبع فهم لم يستجيبوا لنكار الشههيخ هههذا… ولك ونحّو هذا من ال
اا لمههاء وجههوههم، حههاولوا أن يرقاعههوا المههر تتلبيس، وحفظهه اا منهم بسياسة ال تسك تم
تنها قاد تنطلي علهىّ الشهيخ وأمثهاله، بعهث بهها تنوا أ ويجروا بعض التعديلت التي ظ

تشههيخ بتاريههخ            تديوان العالي إلههىّ ال هههه بخطههابا رقاههم (2/8/1375رئيس ال
اا ما فههي أحكههام هههذه الغرفههة12/5/3418 ).. ولكن الشيخ استمر في إنكاره مبين

تلها إلىّ المحّههاكم الشههرعية، تد أحكامها ك زا علىّ وجوبا ر التجارية من الباطل، مصر
ال عن المرجع نفسه ( تده منقو ):12/252وإليك ر

- حول نظام الغرفة التجارية المعدل)4039(
تديوان العالي المههوقار!! من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة المكرم!! رئيس ال

تفقه الله!! السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد: و
 بشأن " نظام2/8/1375 وتأريخ 12/5/3418فبالشارة إلىّ خطابكم رقام 

الغرفة التجارية" وما جرى فيه من تعديل، فأفيدكم بما يلي:
بض النزاع والخصومات في الحقــوق-1 أن اسم حكم وحاكم في ف

ـة والموال ونحوها ل يسوغ منحه لي شخص مهما بلغ من الحنـك
بل لـشـخص استـضـاء بـنـور الـشـرع والتجارب والمرانة في المور إ
بمدـيـة، بمدي، وعأرفا ما يفـصـل ـبـه الـنـزاع ـمـن الـشـريعة المح المح
بنفـسـي ـمـا يـعـرفا ـبـه الواـقـع وصار لديه من الفقه الـشـرعأي وال

والحكمة، وتطبيق الحكم عألى الواقع.
إن العقل البشريّ مهما بلغ ل يستقل بالهداية، ول يركن إليه فهي الحّصههول-2

تنجاة بههدون الستضههاءة بنههور تسعادة، ول يكتفىّ به في سلوك طريق ال علىّ ال
اا ومسههتقل فههي الوصههول إلههىّ الحّههق الشرع المحّمديّ، إذ لو كان العقل كافيهه
وسلوك الطريق السويّ لم يعد حاجة إلىّ إرسال رسول أو إنزال كتههابا.  إن
المة التي زعمت ذلك نبذت كتابا الله وراء ظهرها، وخرجت من فرق المههة

تمدية كما هو معروفّ عن " الجهمية " وأضرابهم. المحّ
تكام من البادية وغيرهم من قابل البعثة وفي أزمنة الفههترات-3 ل يخفىّ أن الحّ

تطويلههة والحّنكههة التامههة ومعرفههة تتجههاربا ال لههديهم مههن العقههول الراجحّههة وال
اا إلىّ اللتفافّ حولهم والرضهها بأحكههامهم – ومههع الحوال والواقاع ما كان داعي
تزجر بأبلغ عبههارات الزجههر عنهههم، وتسههمية أولئههك ذلك جاء الشرع بالتنفير وال

تماهم "طههواغيت" و"شههركاء"  أم لهم الحّكام بأقابح السماء وأسمجها، فسهه
يدين ما لم يأذن به الله ومن لم يحكم    شركاء شرعأوا لهم من ال

أـلـم ـتـر إـلـى اـلـذين أوـتـوا   بما أنزل الله فأولئك ـهـم الـكـافرون
بـطـاغوت ويقوـلـون لـلـذين نصيبا من الكـتـاب يؤمـنـون ـبـالجبت وال

ال بلذين آمنوا سبي  كفروا هؤلء أهدى من ا
تصههلح ينقسههم إلههىّ-4 اا، بل ال تن الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائز أ

تشههريعة بصههير تل لعههالم بال صههلح عههادل وصههلح جههائر ول يمكههن معرفههة ذلههك إ
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رز بـيـنبأحكامها، ولذا قاال رسول الله صلىّ الله عليه وسههلم "  زصلح ـجـائ ال
ال" اا أو حرم حل نل حرام اا أح تصلح بل  .المسلمين إ

تنههزاع، بعبههارة-5 تن الشرع الشريفّ تام وافّ بالمقصههود، كههافي فههي فصههل ال أ
شههافية مقنعههة معقولههة، وافيههة بتحّصههيل المصههالح إذ المشههرع هههو أرحههم
ترهم، الراحمين، وأحكم الحّاكمين، وهو أعلم بمصلحّة عباده وما ينفعهم ويضهه

تلغ. ترع، ورسوله المب ولم يكل التشريع إلىّ أحد فهو  المش
ثم أيّ قاضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها ؟ .. كل والله ، إن الشرع

لوافّ تام جاء بأكمل النظم وأرقااها . 
تنة مهها بههه مندوحههة عههن تم في الفقه السلمي المستنبط من الكتابا والسهه ث

نظم الرومان وقاوانين بني النسان.
ـتي بل نزاع إلى المحاكم الشرعأية، فهي اـل اا إحالة ك لذا نرى لزام
بل ذي بض النزاع وفصل الخـصـومات وإعأـطـاء ـكـ بقها أن تقوم بف من ح

بـقـه ـبـالطرق الـشـرعأية  والنظههم العاليههة السههماوية.  وهههذه الطريقههةـحـق ح
الناجحّة، المنجية الكافية، المقنعة المرضية لكل مسلم.

تطريقة هي الطريقة الههتي سههلكها المسههلمون مههن لههدن زمههن تن هذه ال تم إ ث
تنجاح، وبلغوا مقصودهم ووصلوا إلىّ هههدفهم، وفتحّههوا ترسالة، ونجحّوا بها غاية ال ال
اا وصههاروا مضههربا تكامهه بها القلوبا والوطان، والتفت حولهم المم، ورضوا بهههم ح

المثل في العدالة والنصافّ.
أـمـا ـمـا عـأـداها فـهـي عأرـضـة للنتـقـاد وعـأـدم القناعـأـة وـسـخط
بيئة وخيـمـة، بسمعة وتشنيع العأداء، ولـهـا عأاقـبـة ـسـ الجمهور وسوء ال
بض المجتـمـع الـسـلمي وتفكيـكـه وـسـبب للـشـغب بل هي كفيـلـة بـفـ

اا  والفوضى والرتباك ولو كان من عأند غير الله لوـجـدوا فـيـه اختلـفـ
 بل هذه وسيلة إلىّ إعطههاء رتبههة الحّكههم لكههل إنسههان، وإعطههائه الفرصههةكثيرا 

تن الحّاكم يحّكم برأيه وما هههداه إليههه للخروج علىّ الحّاكم وعدم القناعة به، كما أ
تنه غير ملههزم بنحّاتههة فكههر ال لها وأ عقله، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أه

غيره وسفالة ذهنه.  والله يحّفظكم!!.
)5/9/1375 في 460(ص/فا 

أمـا مـا عأـداهاوتأمل تخويفّ الشيخ لهم بأخوفّ ما يخافونه وهو قاوله:  ( 
بـسـمعة فهي عأرضة للنتقاد وعأدم القناعأة وسخط الجمهور وـسـوء ال

إعأطائه الفرصة للخروج عألى الحاكم وعـأـدم) وقاوله:  ( وتشنيع العأداء
تما دعاهم إلىّ السههتمرار فههي محّههاولت الههترقايع مههع عههدمالقناعأة به …الخ)، م

التفريط بسياستهم الباطلة الكفرية.
تتحّههاكم إليههها تشورى إبقاء هذه الغرفة وقاوانينههها مههع جعههل ال ترر مجلس ال فق
اا، فمن شاء أن يتحّاكم للشريعة فها هي المحّههاكم الشههرعية اا وليس إجباري اختياري
ترخ فههي البلد تطههاغوت يفهه تطههاغوت فههها هههو ال موجودة!! ومن أحههب أن يتحّههاكم لل

ويصفر.
اء ههذه الغرفهة ىّ وجهوبا إلغ تر عل تبه الشيخ إلىّ ألعيبهم ههذه، فأصه وقاد تن

اا. ومحّكمتها وقاوانينها التجارية، ولو كان التحّاكم إليها اختياري
):12/254جاء في فتاوى الشيخ (

-  وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها4040(
اا) اختياري

من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة المكرم رئيس الديوان العالي 

31



سلمه الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

9/10/1375 وتأريههخ 12/5/4090فقد جههرى الطلع علههىّ خطههابكم رقاههم 
المرفق به الوراق الخاصة بنظههام " الغرفههة التجاريههة " كمهها جههرى الطلع علههىّ

 حول ما كتبناه بهذا الخصوص.6/7/1375 في 74قارار مجلس الشورى رقام 
ونشعركم أن المر الههذيّ نعتقههده ويههدين اللههه بههه سههائر علمههاء المسههلمين

عأنوكافههة أهههل الههدين أنههه ل عههدول لهههم ول لحّكههومتهم ول لسههائر المسههلمين 
ال ـمـن وـجـوب وتعـيـن إلـغـاء الغرـفـة التجارـيـة بتمسك بما قررناه أو ،ال

كوجوبا إلغاء المحّكمة التجارية التي قاد وفق الله ملك المسلمين للغائههها، فهمهها
– أعني الغرفة التجارية والمحّكمة التجارية- أخوان:  أحدهما مبدئي لرفض السنة
تسه تنسبة إلىّ الحّكم بين التجار فيما يتنازعون فيه.  والثاني غاية لما د والقرآن بال
الشيطان وزينه من أحكام الفرنج ومن تلقىّ عنهم ومههن أعجبتههه مسههاعيهم فههي
تساعد في توفيرها صورة سواء أوافق ذلههك الشههرع خدمة المادة والتشمير عن ال

أم خالفه.
وإن كانوا يخدعأون عأـبـاد الـمـادة واـلـذين ل مـبـالة لـهـم بـسـلوك
اا، ولعـمـر الـلـه الجادة بجعل تحكيمها والرجوع إليها اختياريا ل إجبارـيـ
اا، متى كان التخيير في التحكيم اا فري لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيئ
ـاكم ـن ـح بن لهم تحكيم من اتفقوا عألى تحكيمه ـم إلى المتحاكمين وأ

فل ورـبـك ل يؤمـنـون شرعأي وغير ـشـرعأي.  أو لـيـس الـلـه يـقـول:ًا  
الية.  فإن الضمير وهو الههوارد فههي قاههوله:  حتى يحكموك فيما شجر بينهم

تكموك) المراد به المتخاصمون، فليس المر إليهم في ذلك، بل ل يسههوغ لهههم ميحّ )
تمههديّ – اا أن يرجعههوا عنههد التنههازع وينتهههوا عنههد التخاصههم إل إلههىّ الشههرع المحّ أبد

وما أـشـبه ـهـذه الكلـمـةوالتحّاكم إليه وهو التحّاكم إلىّ حملته الحّاكمين بههه.  
اا عأـنـد بـعـض رؤـسـاء السيئة المتضمنة ما تقدم بما ـقـد اـشـتهر ـقـديم
القانونين من تخييرهم الخصمين عأندما يرفعان الـشـكاية إليـهـم ـمـن
قوله:ًا  تريد الشرع الشريف، أو الـقـانون المنـيـف؟  ـمـا أـشـبه الليـلـة

 ؟؟.بالبارحة

أخوهههها سهههقته أمهههها مهههن لبانهههها تنه فههإن لههم يكنههها أو تكنههه فههإ

أما يوقاظنا ما أوقاع اللههه بالحّكومههات الههتي استحّسههنت القههوانين مههن إبههادة
خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم مههن الههدين السههلمي شههذر مههذر
وأسماء لحقيقة، كما جعلت دولتهم كذلك:  عوقابوا علههىّ تحّكيمهههم غيههر الشههرع
تل في بعض أمورهم حتىّ انتهت الحوال بهم إلىّ أن ل تحّكم بينهم في كل شيء إ
القوانين الملفقة من قاوانين "جنكيز خههان" مههن رؤوس الههدول الخههرى كههالروس
والنجليههز وسههائر الههدول الكفريههة، والطوائههفّ البعيههدة عههن الصههول والنصههوص

الشرعية.
ول يظن أن في الشرع المحّمديّ أيّ شيء من حرج، ل في محّللته ول في

وما جعل عأليكم محّرماته، ول في حكمه وأحكامه ومعاملته، كما قاال تعالىّ:  
اليههة، بههل هههو اليسههر كههل اليسههر، والمههر الههذيّ ل  في الدين من      ـحـرج

اا ـمـع أـغـراضاستقامة للمسلمين ول فلح لهم إل بتحّكيمه.   نعم ل يتفق أبد
ـة ـع مــع أهــل الرادات الكفرـي ـاب الهـل ـن الشخصــية وأرـب المبطلـي
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والعأتقادات اللحادية، والمعاملت الربوية، والحيل المحرمة الردـيـة،
بتفق مع أغراض هؤلء تتفههق مههع العههدل وإرادة مريههديّوحاشاه أن ي تنمهها ي ، إ

تشرع حفظ الحّقوق كائنة ما حقوقاهم ل مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم؛ فال
تم غيرهها كانت لربابها وحماها، وطهرها عن ما يريد أهل الجشههع والظلههم مهن ضهه

إليها.
ثم متىّ كانت المحّاكم الشرعية معرضة عن الصههلح العهادل الههذيّ ل يحّههرم
اا، بل فيما يصدر عههن حكههام الشههريعة مههن فصههل الخصههومات حلل ول يحّل حرام

قاسم كبير مستندة الصلح الشرعي العادل.
ومن المعلوم أن من دار في خلده شيء من الغلط ثم استقر، أو اسههتمالته
الشهوة إلىّ ما ل يحّل وعاود ذلك واستمر؛ يقههوى ذلههك فههي اعتقههاده حههتىّ تعههود
ن ن غلطهه، وع اا ع اا، فيبقهىّ منافحّه اده صهواب الشهوة شهبهة.  والغلهط فهي اعتق
نر فههي تشبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشههيطان أكههثر الخلههق، وأمهه ال

مذاقاهم الفاسد حلوة طعم الشرع والحّق.
وأيّ شيء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهههادة أن ل إلههه إل اللههه،
ال وبههراءة اا وعم اا واعتقههاد اا رسول الله؟  مع ما يثمره ويتفرع عليه علمهه وأن محّمد
تمل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الولىّ " مما يناقاض ذلك؟  فعلىّ المسلمين تأ
شهادة أن ل إله إل الله" من إفراد الله بالعبادة، وما تقتضههيه الثانيههة " شهههادة أن
اا رسول الله" من إفراد الرسول صلىّ الله عليه وسلم بالمتابعة وتحّكيم ما محّمد
جاء بههه والحّكههم بمقتضههاه فههي القليههل والكههثير والنقيههر والقطميههر، علههىّ الكههبير

والصغير، والمأمور والمير.  والله يحّفظكم!!.  والسلم.!! أهه.
ولكن..

ولكههههن ل حيههههاة لمههههن تنههههاديّ زا لقههد أسههمعت لههو نههاديت حيهه

اا رغم أنفّ الشيخ وغيره من المشايخ… فما زال العمل بهذه القوانين جاري
وراجع أمثلة من إصرارهم علىّ إبقائها والتحّاكم إليها، فهي بعهض مها أنكهره

 مههن274،هه 273الشيخ مما سمح بطبعه في فتاويه، أنظر علىّ سبيل المثال ص
*)() وغيرها…4058 فتوى رقام     (12الجزء 

ال آخر مما أنكره الشيخ عليهم فههي بههابا القههوانين وتلعبهههم فههي-2 وإليك مثا
اختصاصات المحّاكم الشرعية… وبقي رغم إنكاره… شههاء الشههيخ أم أبههىّ…
حيث بعث إلىّ وكيل وزارة الخارجية ينكر تحّاكمهم إلههىّ قاههوانين (هيئههة فههض
تن هذا من التحّاكم إلىّ غير ما أنزل المنازعات) التابعة لوزارة التجارة ويبين أ
الله… ويحّاول تحّجيمهم عنه بتذكيرهم وتخجيلهم بما يعلنونه أمام الناس من

تنة رسوله… ولكن ( تن دستورهم كتابا الله وس بيت إيلمأ ).ما لجرح بم
- استنكار هيئة فض المنازعأات)4042(

من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضر المكرم!! سعادة وكيل وزارة الخارجية 
سلمه الله!!

 وانظر من الدلة الحّديثة علىّ استمرار عمل هذه الغرفة واستمرار التحّاكم إلىّ قاوانينها (*)(
الوضعية التي أنكرها الشيخ عليهم (نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الحّديث) الذيّ 
جدد في عهد (فهد) إرجع إلىّ المادة الثامنة منه علىّ سبيل المثال حيث نصوا علىّ:  أن حل 
المشكلت وفض النزاعات الحّاصلة في الموانئ يكون من اختصاص مجالس استشارية في 
اا لتسهيل وحل وتيسير مشاكل الخمور  الموانئ بالتعاون مع الغرفة التجارية… وهذا طبع
والفساد المستورد علىّ اختلفّ ألوانه وأنواعه والذيّ ل تناسبه عندهم المحّاكم الشرعية ول 
أحكامها…!!
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السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
تجه إلىّ معالي وزير التجارة والصناعة حههول فنشير إلىّ صورة خطابكم المو

الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات.
ىّ المحّهاكم تنه ل علم لنا عهن ههذه الهيئهة، ول نقهر التحّهاكم إل إل ونفيدكم أ
تنة، وهههذا هههو الههذيّ الشرعية؛ لقيامها بالحّكم بين النههاس بمقتضههىّ الكتههابا والسهه

.  أما التحاكم إلى الجهـات غـيـريضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم
، وحاشهها لحّكومههة دسههتورها كتههاباالشرعأية فهو الحكم بغير ما أنزل الـلـه

الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا!!.  والله يحّفظكم!!.
                                                             رئيس القضاة

)5/4/1386 في 2067/1(ص/ق

اا…  وههها هههي أقاول:  قاد خابا ظن هذا الشيخ فيهم وضيع عمره معهههم عبثهه
الحّكومة قاد أقارتههه وغيههره مههن قاوانينههها وهيئاتههها الوضههعية الههتي تضههاد الشههريعة
تصههبغة وأحكامههها صههراحة، رغههم أنههوفّ المشههايخ بعههد أن حصههلت منهههم علههىّ ال

الشرعية التي منحّوها لهم بلزوم تلك المناصب، فهل من معتبر…؟؟
تد ونحّن ل نشك أن إنكارت الشيخ محّمد بن إبراهيم علىّ حكومته، كانت أش
وأقاوى وأصرح مما يدعيه المقلدة اليوم لمشايخهم الخوالفّ… ومحّاولته لحّمايههة
ما تبقىّ من سلطات المحّاكم الشرعية كانت دؤوبة، إلىّ أن ترك منصههبه بسههبب

تنه كان كمهها يقههال ( تلم به قابل وفاته… والحّق أ ينفخ ـفـي قرـبـةالمرض الذيّ أ
)، إذ أن هذا الوضع المتناقاض كان لبد مههن وجههوده بالنسههبة للحّكومههةمشقوقة

تصههبغة اا لنزواتها ورغباتها في تثبيت عروش طواغيتها بإعطههائهم ال السعودية إشباع
ميضفيها عليهم وجود هذه المحّاكم الشههرعية الممسههوخة وقاضههاتها، الشرعية التي 
وفي نفس الوقات ل تصادم واقاعهم العلماني الفاسد بتوفير تلك البدائل الوضههعية

تميات مختلفة. القانونية تحّت مس
تض المنازعات التجارية) ونحّوها كههانوالخلصة :  أن هذه الهيئات (كهيئة ف

لبد –عند الحّكومة- من وجودها ول يمكن في حال من الحههوال أن يتنههازلوا عنههها
تنها وحدها الكفيلة بعلج المشاكل المختصة بأوضاعهم الفاسههدة الغيههر شههرعية، ل
العلج الذيّ يحّبونه ويشتهونه والذيّ ل يتوفر لهم في المحّاكم الشرعية لن حدود
الشريعة رادعة ل تناسب نزواتهم وأهوائهم ول تقر تعههاملتهم التجاريههة المحّرمههة

والربوية ونحّوها.
اا بأمر أضفّ إلىّ هذا أن المحّاكم الشرعية كانت في ذلك العهد تقضي أحيان
من الشيخ محّمد بن إبراهيم بأحكام رادعة في قاضايا الفساد الحّادثّ والجديههد…
اا بها ويحّدون من اختصاصاتها ويوجدون هذه البدائل التي مما جعلهم يضيقون ذرع

تناسب أهواءهم وفسادهم… وهذه أمثلة من تلك الحكام:
-  أربعين جلدة لمتعاطي التنباك، وأربعين لكل القات)3743(

من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة المكرم رئيس الههديوان العههالي المههوقار!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

 وتأريههخ16/10/3122فقههد اطلعنهها علههىّ المعاملههة الههواردة منكههم برقاههم 
هه حول استيضاح وزارة الداخلية عن العقوبة التي ينبغههي أن تتخههذ29/11/1376

ضد مستعملي القات  والواجب في حههق مسههتعمله أن يجلههد أربعيههن جلههدة، كمهها
تجب هذه العقوبة علىّ مستعملي التنباك وهو الذيّ يفتي به علماؤنا أئمة الدعوة
النجديههة رحمهههم اللههه فههي تعههاطي التنبههاك؛ لجتماعهمهها فههي الوصههفّ المقتضههي
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للتحّريم وهو السكار والتفتير؛ لما روى المام أحمههد فههي مسههنده وأبههو داود فههي
نهى رـسـول الـلـهسننه بسند صحّيح عن أم سلمة رضي الله عنههها، قاههالت:  " 

ةر ومـفـتر .  فيجههب علههىّ أربههابا الحّسههبة إقاامههة العقوبههات*)("عأن ـكـل مـسـك
الشرعية المترتبة علىّ تعاطي سائر المخدرات، كما يجههب عليهههم إقاامههة الحّههدود
علىّ تعاطي المسكرات، وعلههىّ ولة المههور تحّريضهههم علههىّ ذلههك، ومسههاعدتهم
فيما هناك.  وفق اللههه الجميههع لمهها يصههلح المسههلمين، ويمنعهههم مههن تعههاطي مهها

تسلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!. تبا العالمين.  وال يسخط ر
                                                                    (رئيس القضاة)

)23/2/1377 في 182(ص/فّ 
أربعين جلدة لمتعاطي التنباك!!

ال؟؟ هههذا هل مثل هذا الكلم يمشي عند الحّكومة؟؟ وهل تصههبر عليههه طههوي
سؤالنا… وجوابه تجدونه فههي أسههواق مكههة والمدينههة وجههدة والريههاض ومتاجرههها

وشوارعها وإعلمها وفي كل زاوية وبقعة من بقاعها…!!
اا: وانظر أيض

بدخان مال غير محترم)3742( -ال
من محّمد بن إبراهيم إلىّ فضيلة رئيس محّاكم جازان       سلمه الله

السلم عليكم ورحمته وبركاته.  وبعد:
/ق وتأريههخ1607/2نعيد لكههم برفقههة هههذه الوراق المرفوعههة منكههم برقاههم 

 المتعلقة بقضية السجين علي…….. المتهم باختلس عشرين شههنطة26/11/87
دخان عائد لعمر العموديّ، وترغبون المر بما نراه حول سماع هذه الدعوى.

تدخان مال غير محّترم، وليههس لصههاحبه حههق المطالبههة بههه؛ ونشعركم بأن ال
تتهههم تدعوى علىّ المتهم، ومتىّ ثبت عليه ما ا ولكن المدعي العام هو الذيّ يقيم ال
به عزر وأخذ الدخان منه وأتلفّ؛ وإن كان قاد بههاعه أخههذت منههه القيمههة وصههرفت

للفقراء.  والله يتولكم، والسلم.

                                                                   (رئيس القضاة)
هه)22/2/88 في 691/3/1(ص/ق 

اا: وأيض
- منع الدعأاية للدخان)3741(

من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضههرة صههاحب السههمو الملكههي رئيههس مجلههس
الوزراء المعظم!!                                                          أيده الله!!.

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:
ثم حفظكم الله!! نعرض لسموكم بأن شركة "شنكار وابن زقار" قاد قاههامت

هه حشته بالدعاية والتهييج علىّ شربا الدخان فههي غههالب1378بطبع تقويم لعام 
اا، ويوجد فههرع دعايههة لهههم الن أوراقاه، كما قاامت الشركة المذكورة بتوزيعه مجان
تزع هذا التقويم، ول يخفىّ سموكم!!  ما في هذا من دعاية السههوء ترياض يو في ال
تدين والصهحّة؛ فنرجهو مهن سهموكم لشربا هذا الدخان المحّرم الخبيث المضر بال
إجراء أمر حاسم يكفّ هذه الدعاية ويدحرها.  ومههع طههي خطههابي هههذا عههدد مههن
التقويم المشار إليه لطلع سموكم عليه، تولكم الله بتههوفيقه.  والسههلم عليكههم

ورحمة الله!!.

 قالت :  رواه المام أحمد وأبو داود عن أم سلمة، وفيه شهر بن حوشب، حسن حديثه غير (*)(
تعفه بعضهم. واحد من أهل العلم، وض
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)20/1/1378 في 1099(ص/م 
اا: وأيض

بدخان)4104( - عأزل قاضي يشرب ال
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضههرة صههاحب الجللههة الملههك المعظههم حفظههه

الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

لقد تحّقق لدينا أن قااضي ينبع… يشربا الدخان علنا في المحّكمة، كمهها أن
تخر لديه ول يبت فيها.  وحيث أن ذلههك أمههر يؤسههفّ معاملت الرعية وقاضاياهم تتأ
له خاصة إذا صدر من القضاة – ولذا فإن المصلحّة تدعو إلىّ إحالته إلىّ التقاعههد.

فنرجو من جللتكم الموافقة علىّ ذلك وإبلغنا إياه.  تولكم الله بتوفيقه.

                                                                  رئيس القضاة
)25/11/1384/خ في 2425/5(ص/ق 

وهههذا طلههب الشههيخ ول نههدريّ اسههتجيب لههه أم ضههربا بههه عههرض الحّههائط
كالمعتاد…!!

تدخان ويؤخر قاضههايا ومعههاملت الرعيههة ينعههزل عنههد وإذا كان الذيّ يشربا ال
الشيخ… فكيفّ بمن يشربا دم الرعية والموحدين… ويوالي أعداء الههدين ويأكههل
أموال المسلمين ويلبههس الصههليب ويشههرع القههوانين ويتلعههب بأحكههام الشههريعة

تطلها..؟؟ ويع
اا بأن ( )ل قطع عألى سارق الصليب ولو ـكـان ـمـن ذـهـبويفتي أيض

.)25() من الفتاوى135/12أنظر            (ص 
تطربا، ول ضمان علىّ الفاعههل..!! فهههل ويفتي بجواز تكسير وإتلفّ آلت ال
ترد إنكههارهم تداخلية السعودية التي تسجن إخواننا الموحدين لمج مثل هذا يرضي ال
تلسههان علههىّ محّلت الفيههديو وتسههجيلت الغنههاء ونحّههوه… فكيههفّ بتكسههيرها… بال
تيههب كههثير مههن إخواننهها فههي مغ وإتلفههها؟؟..  وكيههفّ بحّرقاههها أو تفجيرههها..؟؟ الههذيّ 
ترد التفكير أو التحّدثّ فيه… ولم نسمع عنهم إلىّ الن أأحياء هم أم السجون لمج

أموات…!!

بسمة)1447( - جواز إتلفا آلت اللهو والصور المج
الحّمد لله وحده.  وبعد:

تطبول، فقد تكرر السؤال عن جواز إتلفّ آلت اللهو:  كالعود، والمزمار، وال
ن المنكههرات تسهمة، وغيرهها م ونحّوهها، والنكهار علهىّ أهلهها.  وكهذا الصهور المج
تظاهرة، وذكر السائل أن هذه الشياء قاد كثرت فههي يههد النههاس، وانتشههرت فهي ال

السواق وغيرها.
تنه يجوز بل يجب إتلفّ ما ذكر، والنكار علههىّ صههاحبه؛ فأفتيت بما معناه:  أ

ـم يـسـتطعلحّههديث:   ـده، ـفـإن ـل ـره بـي اا فليغـي ـر " ـمـن رأى منـكـم منـك
فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ".

وهذا " فرض كفاية " إذا قاام به من يكفي فذاك، وإل تعين علىّ جميههع مههن
علم به.  ولكن بشرط أن ل يترتب علىّ إتلفّ مهها ذكههر منكههر أكههبر منههه، وحينئههذ

فالمتعين إنكارها بالرفق والحّكمة.

اا بعد لبس مليكهم للصليب..!!25 () لم نعد نسمع مثل هذه الفتاوى اليوم من المشايخ خصوص
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اا، … إلههخ وإذا أتلفها فل ضمان عليه؛ لنها ليست بمههال ول قايمههة لههها شههرع
الفتوى).

كل هذا كان عند الحّكومة كنفهخ فهي رمهاد أو كصههياح فهي واد… نعهم كهان
الشيخ يفتي بأشياء تخالفّ أهواءهم… ولكن أهواءهم كانت هههي المسههيطرة فههي

البلد… وهي التي تسير المور ل فتاوى الشيخ…!!
تدخان مال غيههر محّههترم… عنههد الشههيخ.. ولكنههه محّههترم عنههد الحّكومههة.. فال
تدخان محّرمههة عنههد الشههيخ… ولكنههها مباحههة جههائزة عنههد الحّكومههة… والدعاية للهه

اا… وهكذا اء واستيراد اا وشرا .)26(ويرخص بالتعامل به بيع
تل علىّ ذلك نص سؤال السائل في هذا الفتوى: تما يد وانظر م

-  من عأمله إعأطاء فسوح ورخص بالتعامل به)682(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ المكرم عبد الله بن مشبب الرجاع        

سلمه الله
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته.  وبعد:

تدمام، وأن فقد وصلنا خطابك وفهمنا ما تضمنه من أنك موظفّ في مالية ال
اا، وأنههك اا واسههتيراد اا وشههراء تدخان بيع من عملك إعطاء فسوح ورخص بالتعامل بال
إمام مسجد جامع حي البادية بالدمام وتسأل عههن إمامتههك والحّههال أن عملههك مهها

وصفت.
والحّقيقههة أن رضههاك بهههذا العمههل والحّههال أنههك مههن منسههوبي أهههل الخيههر
تصلح مستغربا، والذيّ ننصحّك به التخلي عن هذا العمل والبحّث بعد ذلك عن وال
أبوابا الهرزق ليسهت محّصههورة اا منه، ف توضه الله خير اا لله ع غيره، فمن ترك شيئ
ي اد عهن المامهة ف في مثل عملك، (فإن أصررت علىّ البقاء فيه فيلزمهك البتع
المسجد لن وظيفتها تتنافىّ تمام التنافي مع عملك.  هههذا ونسههأل اللههه لنهها ولههك

التوفيق والسداد.  والسلم.
                                                             مفتي الديار السعودية

هه)1389-6-25 في 1171(ص-فّ-
فليفت الشيخ بمهها يحّلههو لههه مههادامت القضههية قاضههية فتههاوى فقههط، فالحّههل
فق في ظل حكومتهم علههىّ مهها يحّبههون ويشههتهون، تربط بيد آل سعود والواقاع با وال
نت لههذلك أوجههدوا تلههك البههدائل القانونيههة الوضههعية (كههديوان أفتىّ الشيخ أم لم يف
المظالم) و(هيئة فض المنازعات) و(نظام العمل والعمال) و(المجههالس الداريههة)
والهيئات المختلفة الخرى (كالهيئة الزراعية) و(الهيئة الملكية) و(مكتههب مكافحّههة
المخدرات) ونحّوه مما يحّكم فيه بأحكام وضعية تصدر باسم مراسيم وقارارات…

متبطل اختصاصات المحّاكم الشرعية في هذه البوابا. متعطل و و
هم تبههر رؤوس وقاد كان الشيخ ينكر أكثر هذه المور وينفخ فيهم ويبجلههم ويك
ان - من تحّكيم الشرع في كههل اا وبهتا اا – زور ويخجلهم بتذكيرهم بما ينادون به دوم

)…ل حياة لمن تناديدقايق وجليل… ولكن… (

ال كلمه حول قاضايا السينما والدخان ونحّوهما (-3 ):261/12أنظر مث

-  وإحالة قضايا السينما والدخان ونحوهما إليها)4043(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية!!

() أقاول:  وإذا كانوا يضربون عرض الحّائط بفتاوى الشيخ وتدخلته في مثل هذه المور 26
الفرعية.  فكيفّ فيما له أثر علىّ سياساتهم الداخلية والخارجية؟؟
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سلمه الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

 وتأريــخ9832فنشير إلى التعميم المعطى لنا صورة منه برقم 
15/7/86 ـفـي 16458 المعطوفا عألى الـمـر الـسـامي رـقـم 7/8/86

المتضمن الموافقة عألى اـقـتراحكم إحاـلـة قـضـايا الـسـينما واـلـدخان
ـك ـبه ذـل والراديوهات والمسجلت والسطوانات وآلة الطرب وما أـش
إلى "هيئة فض المنازعأات التجارـيـة" وتكليفـهـا ـبـالنظر فيـهـا، وذـلـك
ـايا ـذه القـض ـي ـه ـي النظــر ـف ـة ـف ـد غضاـض ـاكم تـج ـة أن المـح بـج بح

وأشباهها.
ونشعر سموكم سلمكم الله!! أننهها أخرنهها التعميههم بمههوجبه مههن أجههل عههدم
اا تعميهم مثهل ههذا؛ لن الهواجب تنه ل يسوغ شرع اقاتناعنا بما جاء فيه، واعتقادنا بأ
اا هو تحّكيم الشرع المطههر فهي جميهع مها يحّصهل فيههه التنههازع، طاعههة للههه شرع

بدوه إـلـى الـلـه والرـسـول سبحّانه في قاوله:   فإن تنازعأتم في شيء فر
ـوم الـخـر ـالله والـي ـون ـب ـم تؤمـن ـك ل  وقاههوله تعههالىّ:   إن كنـت فل ورـب
 وطاعة لرسوله صههلىّ اللههه عليههه يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

اا لما جئت بهوسلم في قاوله:  "  *)( "ل يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع

والمحّاكم ليس عليها غضاضة في نظر أيّ قاضية يتقدم فيها متنازعان، وتقرر فيها
ما يلزم، فتبطل الباطل وتحّق الحّههق، فههالمحّرم يقههال فيههه يحّههرم، ويوضههح حكههم

وـلـو ترـتـب عأـلـى ـشـيء ـمـن ـهـذهالشههرع فيههه.  والحّلل يقههال فيههه حلل، 
ـر والمـصـلحة، الحكام إتلفا بعض المحرمات فإن ذلك هو عأـيـن الخـي
حتى لو انضر من هو تحت يده، لن مرتكب المحرم مستحق للتعزير،
وـمـن أـنـواعأه إتلفا ـمـا تـحـت ـيـده ـمـن الـشـياء اـلـتي ل حرـمـة لـهـا.
بدوـلـة بحـمـد الـلـه ـهـو تحكـيـم الـشـرع ـفـي ـكـل دقـيـق ودستور هذه ال
وجليل.  وإسناد النظر ـفـي بـعـض القـضـايا لغـيـر المـحـاكم الـشـرعأية
اا مـخـالف لـهـذا الدـسـتور الـسـماوي ولغير من هو أهل للتحكيم ـشـرعأ
اا عأـلـى المـحـاكم وعأـلـى الـشـرع اـلـذي وهذا الذي فـيـه الغضاـضـة حـقـ
ال للشـرع عأـن التحـاكم إليـه فـي مثـل هـذه يحكمون به؛ لن فيه عأز

  وجللة الملك وسموكم حفظكم الله!! من أحرص الناس علىّ حمايههةالقضايا.
الشرع ونصرته وإلزام الناس بالتحّاكم إليه!.  وفقكم اللههه!! وجعلكههم مههن أنصههار

تسلم.! الحّق، ودعاة الهدى ما بقيتم…وال

                                                                   رئيس القضاة
)13/6/1387 في 2206/1(ص/ق

ولكهههن أنهههت تنفهههخ فهههي رمهههاد اا لههو نفخههت بههها أضههاءت ونههار

تن المحّههاكم لههم تكههن فههي ذلههك الههوقات تجههد فالحّقيقة التي أكدها الشههيخ، أ
غضاضة من هذه القضايا كما زعم وزير الداخلية، ولكن الحّكومة هي الههتي كههانت
تجد مههن أحكامههها غضاضههة، بههاتلفّ تلههك اللت والدوات الفاسههدة، ولجههل ذلههك

أوجدت هذه البدائل القانونية

 قالت:  تفرد بروايته نعيم بن حماد، وهو علىّ جللته قاد تكلم في حديثه.(*)(
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-  وأنكر عليهههم الشههيخ كههذلك تلعبهههم وخلطهههم للقضههاة الشههرعيين مههع4
اا في تلكم الهيئات… فقال كما في فتاويه اا وتدليس المستشاريين القانونيين تلبيس

)262/12:(

-العأضاء القانونيون مع الشرعأيين فيها)4044(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة المكههرم معههالي وزيههر التجههارة والصههناعة

وفقه الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

 حههول مهها12/10/1388/م.  وتأريههخ 624فلقد تلقيت خطابا معاليكم رقام 
سميتموه "بهيئههات المصههالحّات والفصههل فهي الخلفههات الههتي تنشههأ عههن تطههبيق
النظمههة التجاريههة الههتي تصههدر بههها مراسههيم وأوامههر سههامية" وفهمههت جميههع مهها
ن أههل الخهبرة مهع العضهاء شرحتموه، وخاصة ما يتعلق بالعضاء الذين عينوا م
الشرعيين، وإيراد معاليكم أمثلة من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار إليههها
عن طريق المصالحّة والفصههل فيههها، وأن مهها يقومههون بههه ل يتعههارض بحّههال مههن

الحوال مع مقتضيات الشريعة السلمية السمحّاء… الخ.
ـتنكرتهوإننههي أشههكر معههاليكم علههىّ هههذا التوضههيح،  ـذي اـس إل أن اـل

واستنكره كل مسلم وكتبت لجللة الملك حفـظـه الـلـه! فـيـه وكلمـتـه
اا عأدة مرات بشأنه هو تخصيص أعأضاء قانونيين بجانب العأضاء شفهي
الشرعأيين في هذه الهيئة كما ينص عألـيـه التبلـيـغ اـلـذي أرـسـل إـلـى
العأضاء.  وتعيين العأضاء القانونيين مع الشرعأيين معناه الشــتراك
في الحـكـام اـلـتي يـصـدرونها باـسـم المـصـالحة وتوقيعـهـا ـمـن قـبـل
اا، وهذا بل شك يجعل هذه الحكام خاـضـعة الشرعأيين والقانونيين مع
لهواء هؤلء القانونيين كما أنها خاضعة لراء الشرعأيين، وـهـذا فـيـه
تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح ـبـاب لتحكـيـم الـقـوانين
الوضعية واستبدال الشريعة السلمية السمحاء بـهـا، وـهـذا ـمـا يأـبـاه

.  ويأباه كل مسههلم صههادق فههي إسههلمه،)27(!إمام!!! المسلمين حفظه الله
لنه يحّكم غير الشريعة بين النههاس معنههاه الكفههر والخههروج مههن السههلم والعيههاذ

بالله.
تنهم "مستشههارون" وأما تسمية هؤلء القانونيين "بأهل الخبرة" أو نعتهههم بههأ
اا.  والههواجب هههو تشههكيل هههذه الهيئههة مههن الرجههال فهههذا ل يغيههر مههن المههر شههيئ
الشرعيين الذين يحّكمون بين الناس بشرع الله، وينفذون ما أمر الله به ورسوله
من الحّكم بيهن النهاس بهالحّق والعهدل، المتمثليهن فهي ههذه الشهريعة السهمحّاء
الكفيلة بمصالح الناس وفهوزهم ونجهاتهم.  فالقهانون ورجهاله ل يجهوز بحّهال مهن
الحوال أن يحّكموا بين الناس، لنهم إذا حكموا في أمر فسيحّكمون بمهها تقتضههيه
القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه، لنهم ل يحّسنون سواه، وما يصدر
تدفة، منهم من الحكام التي توافق الحّكم الشرعي فهو إنما جاء عن طريههق الصهه

وعن غير قاصد للمر الشرعي.
اا منههها رضهها الطرفيههن بههه، ومنههها أن ل يخههالفّ وليعلههم أن للصههلح شههروط
الشريعة السلمية فإذا خالفها فهو باطههل، والقضههاة الشههرعيون لههديهم المعرفههة

تدعيه ويظهره ذلك المام!!!، ولعل الشيخ كان يتأمل أن يخجلهم بمثل27 () أيّ حسب ما كان ي
هذا الكلم… ولكن دون جدوى فالعمل بالقوانين جار إلىّ اليوم بكل إصرار وافتخار من جانب 
تص عليه في آخر هذه الفقرة. هذه الدولة الخبيثة، فحّكم الشيخ علىّ أمثالهم إذن، هو ما ن
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الكاملة في ذلك.  والله الهاديّ إلىّ سواء السبيل.  والسلم عليكههم ورحمههة اللههه
وبركاته!!.

                                                               مفتي الديار السعودية
)23/10/1388 في 3328/1(ص/فّ

-  ومثل ذلك ما أنكره الشيخ عليهم مما يسمونه "نظام أو قاههانون العمههل5
اا بصههفته تنه قاانون وضعي غيههر شههرعي، وحههاول جاهههد والعمال" فقد بين الشيخ بأ
رئيس القضاة، منع القضاة مههن تحّويههل أيّ قاضههية مههن قاضههايا العمههال إلههىّ ذلههك
ال به، ينافس المحّاكم الشرعية اا معمو النظام… ومع ذلك فما زال القانون موجود
ويسلبها ويسرق منها كثير من اختصاصاتها، رغههم أنههفّ الشههيخ… شههاء أم أبههىّ…

وهذه هي طريقة آل سعود..

- نظام العمل والعمال غير شرعأي)4045(
من محّمد بههن إبراهيههم إلههىّ حضههرة صههاحب السههمو الملكههي نههائب رئيههس

مجلس الوزراء.
سلمه الله!!

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:
 علههىّ هههذه17/3/87 وتأريههخ 5808فإجابة لخطابا سموكم المرفههق رقاههم 

الوراق الخاصة بتظلم عبد الوهابا بهن علهي القحّطهاني مهن الزراعهة بهدفع ديهة
الخطأ لورثههة المتههوفي موسههىّ النهيههان، فههي حيههن أن وزارة المواصههلت دفعههت
اا لنظههام العمهل والعمهال. اا قادره سبعة وعشرين ألهفّ ريهال اسهتناد لورثته تعويض
وما ذكرتم من أنه من الجدى أن ل تدفع الههوزارة أيّ تعههويض قابههل الطلع علههىّ
ىّ الحّكهم الشهرعي الصهادر فهي القضهية، وطلبكهم تقرير الشرطة والحّادثّ وعل

الطلع علىّ المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع.
أما مانفيدكم بأن ما صدر في القضية من المحّكمة الشرعية هو المعتبر.  

اا إـلـى نـظـام العـمـل والعـمـال، ـسـلم ـمـن وزارة المواـصـلت اـسـتناد
، ول يجوز إقاههراره أو تأييههد مههافالنظام المشار عأليه قانوني وغير شرعأي

اا.  والله يحّفظكم والسلم. بني عليه مطلق
                                                                    رئيس القضاة

)27/4/1387 في 1536(ص/ق 

- فتوى في الموضوع)4046(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة فضيلة رئيس المحّكمة الكبرى بالرياض

سلمه الله
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته.  وبعد:

 حههول12/8/78 فههي 2812/1فقههد اطلعنهها علههىّ خطههابكم المرفههق رقاههم 
المعاملت التي ترد للمحّكمة من مكتب العمل والعمال.

والذيّ يتعين اتباعه في مثل هذا أن مهها أحيههل للمحّكمههة للبههت فيههه وإنهههائه
تنههه مههن صههميم عملههها .  أما إذابالوجه الشرعي فعلههىّ المحّكمههة النظههر فيههه ل

ـه لينهيـهـا ـاد إلـي أحيلت المعاملة لنفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تـع
بموجب تعليـمـات ونـظـم ـمـا أـنـزل الـلـه بـهـا مـن ـسـلطان فل يـسـوغ
للمحكمة اللتـفـات لمـثـل ـهـذا الـتـوجيه، لن ذـلـك يـعـد ـمـن المحكـمـة
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، فلملحظة مههاموافقة بل مساعأدة عألى التحاكم إلى غير ما أنزل الله
ذكرنا وإنفاذ موجبه.  والله يحّفظكم.

                                                                     رئيس القضاة
)23/10/1379 في 31(ص/ق 

اا)4047( -فتوى مماثلة أيض
من محّمد بن إبراهيم إلىّ قااضي طريفّ

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته.  وبعد:
تطلعنا علىّ المكاتبههات الههتي دارت بينههك وبيههن عبههد العزيههز بههن فههراج فقد ا

 وهذاومنصور بن نبقان ومن بعضها تحّققنا غلطك وضعفّ إدراكك، وهو قاولهههك: 
بنـهـا تحـكـم فـيـه ـمـدير راجع للحكومة تحكم فيه من تـشـاء، مقـصـدي أ
العمل والعمال.  أهـ.  كيف مثلك يرضى أن يكون التـحـاكم إـلـى غـيـر
المحاكم الشرعأية فضل عـأـن أن تـسـعى ـفـي أن يـكـون التـحـاكم عأـنـد

المقصود بكل حههال تنظههر فههي دعههواهم بههالوجه الشههرعي، وإن أشههكلغيرها.  
عليك الحّكم فادفعهم إلىّ رئيس محّكمههة عرعههر، وأرسههل صههورة ضههبط القضههية

الذيّ عندك إليه. والسلم.

                                                                      رئيس القضاة
)21/8/1380 في 819(ص/ق 

اعأتبروا يا أولي البصار..
مكههم القههوانين متحّ تملوا ما يحّدثّ من إشكالت وتصههادمات فههي ظههل دولههة  وتأ
الوضعية … وتصههر علههىّ إبقههاء المحّههاكم الشههرعية كمظهههر للخههداع والتلههبيس…
والغلبة في النهاية لشك لما تشتهيه أمزجة وأهههواء الطغمههة الحّاكمههة… مههاداموا

حاكمين.
*) (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله … 

- تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا)4048(

فضيلة …………………………….. المحّترم
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكـتـب العـمـل
والعمال أو غيرـهـا ـمـن اـلـدوائر، بحـجـة أن ذـلـك ـمـن اختـصـاص جـهـة

معينة.
وغير خافّ أن الشريعة السلمية كفيلههة بإصههلح أحههوال البشههرية فههي كههل
ض المجالت وجميع النواحي المادية وغيرهها، وفيهها كفايهة تامهة لحّهل النهزاع وف

وـفـي الحاـلـة إـلـى تـلـك الجـهـات إـقـرارالخصههام وإيضههاح كههل مشههكل.  

اا كما حصل في عهد محّمد علي باشا، حيث لم يحّكم بالقانون الوضعي صراحة دفعة (*) (  تمام
تماه  تنه قادم لذلك بتقليص اختصاصات القضاء الشرعي بسبب إنشائه ما س واحدة، ولك
(بالمجالس القضائية المحّلية) إلىّ جانب المحّاكم الشرعية، والتي قاامت – بأمره وتوجيهه 
اا- بسلب كثير من اختصاصات المحّاكم الشرعية ثم بعد هذا التمهيد جاءت المحّاكم  طبع
المختلطة، وألغيت المحّاكم الشرعية… وراجع في هذا اكتابا (الشريعة اللهية ل القوانين 

.67الوضعية) للشيخ عمر الشقر ص
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ـى النظمــة المخالفــة لقواعأــد للقــوانين الوضــعية، وموافقــة عأـل
بهرة، وإظهار للمحاكم بمظـهـر العـجـز والكـسـل ، وإعلنالشريعة المط

عن التنصل عن الواجبات، والتهربا من المسؤوليات.  فاعتمدوا النظر في كل ما
يرد إليكم، والحّكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريفّ، واجتهدوا في إنجههازه وإتقههانه
بكل ما تستطيعون، واحذروا من رد أيّ قاضههية مههن أيّ جهههة، ومهها أشههكل عليكههم

فاكتبوا لنا عنه.  وفقنا الله وإياكم إلىّ ما فيه الخير والصلح.
رئيس القضاة

- ول تخدم المحكمة هذا النظام)4049(
من محّمد بهن إبراهيههم إلهىّ حضهرة صهاحب السهمو الملكههي أميهر منطقهة

الرياض
حفظه الله!!

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:
 وتأريههخ1445/1فقههد جههرى الطلع علههىّ خطههابكم المرفههق صههورته رقاههم 

 والوراق المشفوعة به الخاصة بحّادثّ انقلبا السيارة الونيت التي26/1/1385
وقد ـجـاء خـطـابيقودها عبد العزيز بن علي الصههقيهي فههي طريههق خريههص.  

سموكم رغبة في تعميد قاضي المستعجلة الولى بالنظر في تركيز
اا اا لكي تتمكنوا من الحـكـم عألـيـه نظاـمـ المسؤولية عألى السائق شرعأ

اا للعدالة. تحقيق
ونشعر سموكم بأنه ل يسوغ الحكم بالنـظـام، كـمـا ل يـسـوغ أن
تتخذ المحكمة الشرعأية خادمة لـهـذا النـظـام اـلـذي أـشـرتم إلـيـه، لن
معنى ذلك أن المحكمة ليست أهل للحكم ول تـصـلح ـلـه وإنـمـا تـصـلح

، والحّكومههة بحّمههد اللهههللثبات فقط، وأن النظام هو الـحـاكم المهيـمـن
، وقاههد*)(دستورها الذيّ تحّكم به هو كتابا الله وسنة رسول صلىّ الله عليه وسلم

اا لقول الله تعالىّ:   فإن تنازعأتم فتحّت المحّاكم الشرعية من أجل ذلك تحّقيق
بدوه إلى الله والرسول  وما عدى ذلك فهو من حكم الجاهلية في شيء فر

ـه الذيّ قاال الله تعالىّ فيه:   ـن الـل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن ـم
.  والله يتولكم … والسلم!!. حكما لقوم يوقنون

                                                           رئيس القضاة
)19/3/1385 في 1053/1(ص/ق 

وأمثال هذا كههثير ممهها كههن المههراء يضههغطون بههه علههىّ المحّههاكم الشههرعية
انون الوضهعي، واليهوم ل وقاضهاتها لتحّويهل قاضهاياهم إلهىّ الهيئهات الحّاكمهة بالق

يسمحّون بمجرد وصولها إلىّ تلكم المحّاكم الشرعية ابتداء.

-  وعارض الشيخ كذلك وأنكر تلعبهم بالشريعة ومحّاكمها، بإشراك لجان6
غير شرعية مع المحّاكم الشرعية فهي كههثير مهن المههور والقضههايا… انظههر علهىّ

اا بما يظهرونه (*)(  كان الشيخ يبالغ في اتباع أسلوبا التخجيل البغيض هذا بتذكيرهم دوم
اا كما هو  اا بأن كتابا الله دستورهم… وهو يعرفّ جيد وينادون به تلبيسا علىّ الناس وتدليس
ظاهر مما تقدم من خطاباته أنهم قاد ضربوا بكتابا الله عرض الحّائط في كثير من أمورهم 
ميجد معهم هذا السلوبا الذيّ كان يرجو من ورائه تخفيفّ جرائمهم  وأحكامهم ومع هذا فلم 
في حق الشريعة والمحّاكم الشرعية.  فهل يعتبر بهذا طلبته ومن جاء بعده من المشايخ.. أم 
يبقون ألعوبة بيد الحّكومة؟؟
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تدمها وزير الداخلية بالنيابة إلىّ الملههك سبيل المثال فتواه حول:  " الحّلول التي قا
 مههن272/12حول السس الههتي تتههم بههها ملكيههة الفههراد للراضههي" الههواردة ص

فتاوى الشيخ.

- اشتراك اللجان غير الشرعأية مع القاضي)4056(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة صههاحب الجللههة الملههك المعظههم ورئيههس

الوزراء
أيده الله!!

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:
نشير إلىّ صورة خطابا جللتكم!! المشفوعة الموجه لسمو وزير الداخليههة

 المشفوع بها صورة من الحّلول التي تقههدم بههها12/11/1385 في 23442برقام 
لجللتكم!! سمو وزير الداخلية بالنيابة حول السس التي تتههم بههها ملكيههة الفههراد

للراضي بمنطقة الباحة.
) إشههراك3ونفيدكم حفظكم الله !! أنه بتأملها ظهر أنه قاد تضمنت المادة (

لجان غير شرعية مع رئيس المحّكمة فيمهها هههو مههن صههميم عمههل المحّكمههة.  ول
اا ل يخفىّ علىّ جللتكم!!  أن ما هههو مهن اختصههاص القاضهي يعتههبر إجههراء شههرعي
ينبغي أن يشترك فيه غير القضاة، والمتعين هو أن تستقل المحّكمة بنظر مهها هههو
من اختصاصها، لذلك فقد تعين علينا بيان ما أشرنا إليههه لجلتكههم!!، واللههه نسههأل
أن يحّفههظ جللتكههم!! وينصههر بكههم دينههه وكتههابه.  والسههلم عليكههم ورحمههة اللههه

وبركاته!!.
                                                                   رئيس القضاة

)16/6/1366 في 2263/1(ص/ق 

وبالطبع ل يعجبهههم كلم الشههيخ وإنكههاره عليهههم فهههم لههم يضههعوه فههي هههذا
المكان ليكون عقبة أمام تحّقيق أهدافهم ومخططاتهم وإنما وضعوه ليكون غطاء
اا وواجهة شرعية يقر حكمهم وتعينهم علىّ تثههبيت عروشهههم.  وقاههد اا وتلبيس وستار
اا كعادتهم في الختيار لهذا المنصب ليسهل التلعههب وإخفهاء كههثير مهن كان ضرير

-23مفاسدهم عليه كما أشار جهيمان في كلمه عن ابن باز برسههالة المههارة ص 
تده وعرفههوه بقههدره. تدى إلىّ ما فيه المساس بسياسههاتهم أوقافههوه عنههد حهه فإذا تع

تد عليههه (رئيههس ديههوان رئاسههة مجلههس الههوزراء) بخطههابا رقاههم ( )16306لذلك ر
اا علههىّ بههاطلهم وتلعبهههم وتههدخلهم فههي اختصاصههات12/7/86بتاريههخ ( ) مصههر

اا إنكاره لهههذا المحّاكم الشرعية، مما حدى بالشيخ أن يرد عليهم مرة أخرى مؤكد
التلعب في اختصاصات المحّاكم الشرعية…

- يجب استقلل القضاء وحصانته)4057(
من محّمد بههن إبراهيههم إلههىّ حضههرة سههعادة رئيههس ديههوان رئاسههة مجلههس

الوزراء سلمه الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

 علههى12/7/86ّ فههي 16306نشههير إلههىّ جههوابا سههعادتكم المرفههق رقاههم 
 بشههأن الحّلههول الههتي ارتآههها سههمو وزيههر16/6/86 فههي 2263/1خطابنهها رقاههم  

الداخلية حول السس التي تتم بها ملكية الفراد للراضي بمنطقة الباحة.
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تنه بعرض ما جاء في خطابنا علههىّ جللههة توهتم في جوابكم السالفّ الذكر أ ن
الملك حفظه الله!! صدر أمر جللته ونصه (بأن ما جاء بالمادة الثالثة القصد منههه
التحّقيق والتثبت من الملكية، ثم بعد ذلك تحّال إلىّ المحّكمة.  أهه).  وحيث كههان
نص المادة المشار إليها ما يلي:  (للتثبت من صحّة ادعاء الفراد التملك والحيههاء
تشكل لجنة من كل من:  مدير الشرطة، ورئيس البلدية، ومدير مصلحّة الطههرق،
لمراجعهة المسههتندات، وادعههاء الحيههاء، وجمهع كافهة المعلومههات:  مهن شهههادات
ومستندات وخلفها، ثم تراجع تلك المستندات والشهادات ويتم التأكد من صههحّتها
اا، بواسطة لجنة عليا تشكل من أمير الباحة ورئيههس المحّكمههة الشههرعية، شخصههي
اا، ويحّق للفرد استصدار صك شرعي.  أهه). وبعد تصديقهما عليها يعتبر الملك ثابت
فاشتراك المير أو غيره مع القاضي في شيء يسههتدعي إصههدار صههك شههرعي ل
يسوغ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمههور شههرعية ل يههترك للمحّكمههة أن
تستقل بنظر ما هو من اختصاصههها.  وجللههة الملههك حفظههه اللههه!! يحّههرص علههىّ
توهنهها عنههه اسههتقلل القضههاء وسهلمته!!، لههذلك نأمههل العههرض مههرة أخههرى عمهها ن

لجللته، والله يحّفظكم!!.
                                                                   رئيس القضاة

)22/9/1386 في 3809/1(ص/ق 

والمثلة في هذا البههابا كههثير وكههثير، وراجههع مثلههه إنكههار الشههيخ علههىّ هههذه
الحّكومة الخبيثة " نظههام أو (قاههانون) المههوظفين " وتههبيينه أن فههي أحكههامه مهها ل

تتفق وأحكام الشريعة… أنظره في مجموع الفتاوى (ص )4107) رقام (326/12ي
هه.20/4/1378بتاريخ 

اا7 -  وهكذا فالمثلة كثيرة ، فمههن بههابا تلعبههاتهم بالمحّههاكم الشههرعية أيضهه
تموها بأسههماء مهها أنههزل تحّويلهم كثير من قاضاياها إلىّ هيئات قاانونية مختلفههة، سهه

تنها هيئات*)(الله بها من سلطان ، لتحّكم فيها بقوانين وضعية صريحّة، تحّت غطاء أ
تنها في الحّقيقة تقوم بسرقاة وسلب كثير مههن تختص بالمور الدارية فقط… مع أ

اختصاصات المحّاكم الشرعية.
I-تموه (بالمجههالس الداريههة) وكيههفّ يتلعبههون بالمسههميات انظر ما سهه

تمونها (قاضايا حقوقاية) مما دعىّ الشههيخ فيحّيلون عليها كثير من القضايا ويس
تنه تلعب وسلب لختصاصات المحّاكم الشرعية.. لنكار ذلك وبيان أ

-  القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعأية)4050(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية!!

سلمه الله!!
ته!!.  وبعد: السلم عليكم ورحمة الله وبركات

فقد جرى الطلع علىّ المعاملة المحّالة إلينا رفق خطههابا سههموكم رقاههم (
 المتعلقة بقضية المرأة حليمة بنت … مع أخصامها8/10/1381) وتأريخ 13136

10محّمد بن أحمههد ورفههاقاه المشههتملة علههىّ قاههرار المجلههس الداريّ بأبههها رقاههم 
 وتأريههخ4424 وعلىّ خطابا فضيلة رئيس محّكمة أبها رقاههم 15/2/1382وتأريخ 

ال، يقول الرسول صلىّ الله (*)( ترم حل اا ول يحّ  تغيير السماء ل قايمة له… إذ هو ل يحّلل حرام
 رواه أحمد "ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"عليه وسلم:  

تماه بغير  تدهم عبد العزيز بن محّمد بن سعود لمن فعل الشرك وس وغيره وسيأتي تكفير ج
ترمه. تن الله ح اسمه بعدما عرفّ أ
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 المتضمن أنه سبق أن أيدنا قارارا للمجلس الداريّ بصدد قاضههية يحّيههى20/8/82ّ
تصههبغة بن قاطومة حيث أن رئيس المحّكمة عضو فيه، وأن تأييده القرار يصبغه بال
الشههرعية.  وبتتبههع المعاملههة وتأمههل القههرار الداريّ الخههاص بقضههية المههرأة مههع
تشههرعية الخاصههة بانتقههال أرض مههازن تصكوك ال تنه مادام أن ال أخصامها المتضمن أ
عن طريق البيع والشراء من صالحّة الشريفية إلىّ مالية أبها ومنها إلىّ الحّميههديّ
الراجحّي، ومنه إلىّ حليمة الحّجازية ومحّمد بن فائع لههم تضههمن ذكههر شههيء عههن

اا إلىّ آخره. ذلك البابا إطلقا
وبتأمله نفيد سموكم بما يلي:

ال:   إحاـلـة ـهـذه المعامـلـة وأـشـباهها ـمـن القـضـايا الحقوقـيـة إـلـىأو
المجلس الداري في غير محله؛ إذ أن جـهـة مـثـل ـهـذه القـضـايا
بالمحاكم الشرعأية، ولشك أن اختـصـاص المجـلـس الداري ـفـي
ـاوز ـه تـج بـق ـن ح ـا، ولـيـس ـم ـا ـفـي معناـه ـة وـم ـوال الدارـي الـح

اختصاصه، ل سيما في حقوق الناس ومعاملتهم.
تنه غير اا:  بالرغم من تأييد رئيس المحّكمة للقرار الخاص بحّليمة وأخصامها فإ ثاني
مسههتوفّ الجههراءات الشههرعية؛ فليههس فيههه دعههوى لحّليمههة ول إجابههة مههن
تصكوك الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريههق الههبيع أخصامها، إذا ثبت أن ال
والشراء لم يتضمن ذكر شيء عن البههابا مطلقهها فهههل هههذا يكفههي لصههرفّ
تجتههها علههىّ ملكيتههها النظر عن دعواها؟  وهل فههي القههرار مهها يشههعر بههأن ح
لفتحّة البابا الصكوك المذكورة حتىّ يقههال بههأن الصههكوك لههم تتضههمن ذكههر

شيء منها؟
اا:  ما ذكره فضههيلة رئيههس المحّكمههة بههأنه سههبق لنهها أن أيههدنا القههرار الداريّ ثالث
للمجلس بخصوص قاضية يحّيىّ بن قاطومة حيههث أن اشههتراك القاضههي فههي
صبغة شرعية، وذكره أن هذا القرار الخاص لحّليمههة مههع أخصههامها مثههل لههه
غير ظاهر، إذ أن يحّيىّ قاطومة يدعىّ أن الطريق موضوع الدعوى جزء من
أرضه الذيّ يملكها بموجب حجة، وبتطبيق الحّجههة ظهههر أن الطريههق خههارج
عنها، فصرفّ النظههر عههن دعههواه مسههتقيم كمهها ذكرنهها.  أمهها دعههوى حليمههة
وأخصامها فليس في القرار دعوى ول إجابة ول شيء مما يستلزمه نظرههها
اا.  فنأمل من سهموكم إحالهة المعاملهة إلهىّ المحّكمهة لتتهولىّ نظرهها شرع
تشههرعي.  كمهها نأمههل مههن سههموكم التنههبيه علههىّ طبق مهها يقتضههيه الههوجه ال
تصههه.  وبهالله المجلس الداريّ بالتزام اختصاصه وأن ل يتجاوز إلهىّ مها ل يخ

التوفيق.  والسلم عليكم!!.

                                                                     رئيس القضاة
)3/4/1383 في 487/1(ص/ق 

II-وكذلك "القضايا الجنائية" يحّولون أكثرها إلىّ (لجان طبية) تبههت بههها
دون أن تحّول إلىّ المحّاكم الشرعية، وأغلب أعضاء تلههك اللجههان قاههانونيون

غير شرعيين…

- والقضايا الجنائية)4051(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة صاحب الجللة!! رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله!!
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السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فنشير إلىّ المكاتبة المرفقة المبنية علىّ ما لحظههه فضههيلة رئيههس التمييههز
بالرياض حول عمههل اللجنههة الطبيههة مهن أنهها تصههدر قاههرارات بمثابههة أحكهام غيهر

تن أعضاءها غير شرعيين ما عدى مندوبا الرئاسة. خاضعة للتمييز مع أ
ونـشـعر جللتـكـم حفظـكـم الـلـه !! أـنـه بـعـد التأـمـل لـمـا لحـظـه
فضيلته ظهر أن بقاء اللجنة المـشـار إليـهـا عأـلـى ـمـا ـهـي عألـيـه غـيـر

مناسب "لمرين":ًا
أن غالب أعأضائها غير شرعأيين.-1
أن تخصيص هذه القضايا اـلـتي تنظرـهـا اللجـنـة بـعـدم الخـضـوع-2

للتمييز أمر ل مبرر له؛ لن حقيقتـهـا دعـأـاوى جنائـيـة فـي قضـايا
خاصة.

اا للمصههلحّة هههو أن ينفههرد منههدوبا رئاسههة والذيّ نههراه مبرئهها للذمههة وضههمان
اا بإصههدار القههرارات النهائيههة القضاة الشيخ محّمد الجبير عضو هيئههة التمييههز حاليهه
بمقر اللجنة وحضور أعضائها، إل أن مهمة من عداه من أعضاء اللجنة معه تكههون
الستعانة بآرائهم وخبراتهم العلمية بالشؤون الطبية فقههط، ويبنههي قاراراتههه علههىّ
شهاداتهم بعد توفر المستلزمات الشههرعية، وتكههون هههذه القههرارات كههأيّ أحكههام
شرعية أخرى خاضعة للتمييز، وفي هذا تحّقيق للغاية المنشودة، واسههتبعاد لمبههدأ
تك أن جللتكم حفظكم الله تحّرصون إصدار أحكام من أناس غير شرعيين، ول ش
تهههر!! وحفههظ كيههانه واسههتقلله!!.  أدام اللههه لكههم علىّ صيانة سياج الشههرع المط

تسلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!. العون والتسديد!!.  وال
                                                                    رئيس القضاة

)2/6/1387 في 2071/1(ص/ق 

تموه (بالهيئههة الزراعيههة) جه - ومثلههها (القضههايا الزراعيههة) تحّههال إلههىّ مهها سهه
وقاوانينها… فماذا أبقوا للمحّاكم الشرعية الشكلية – ل أبقاهم الله-؟؟؟.

-  ول إلى هيئة زراعأية.  تعزير من طلب التحاكم إلى هيئة4052(
زراعأية)

من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضههرة صههاحب السههمو الملكههي رئيههس مجلههس
الوزراء 

سلمه الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

فقد جرى الطلع علىّ المعاملة المحّالة إلينهها رفههق خطههابا سههموكم رقاههم
 حول تظلم عبد المحّسن القبلي من الحّكههم الصههادر عليههه9/1/79 وتأريخ   203

من قااضي "العل" في قاضيته مع أحمد عبد الله موسىّ بشههأن مجههرى المههاء فههي
 وتاريههخ864عين البحّرية في العل –المشههتملة علههىّ خطههابا قااضههي العل برقاههم 

 المتضمن أن لدى إفهام عبد المحّسن بتعيين من يههوجه دعههواه عليههه23/11/78
أجابا أنههه يههوجه دعههواه علهىّ عبهد اللههه بههن موسههىّ، ويطلههب إحالهة دعهواه مهن

.حسب القانون الجاريّ في البلدالمحّكمة إلىّ هيئة زراعية 
بتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نفيد سموكم أننـا نسـتنكر مثـل
هذه الجابة، وكيف يعدل عأن حـكـم الـلـه ورـسـوله، ويطـلـب التـحـاكم
إلى هيئات قانونية ما أـنـزل الـلـه بـهـا ـمـن ـسـلطان، وـقـد ـقـال الـلـه
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ألم ـتـر إـلـى اـلـذين تعالى في حق من يعدل عأن حكم الله ورسوله:ًا  
يزعأمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وـمـا أـنـزل ـمـن قبـلـك يرـيـدون أن
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشــيطان أن

اا  وأين هذا الراغب عن حكم الله ورسوله عن المر الكريم يضلهم ضلل بعيد
تصة المتخاصمين أحدهما يطلب التحّاكم إلىّ الرسول صلىّ الله عليه وسلم في قا
والخر يطلب التحّاكم إلىّ كعب بن الشرفّ، وبعد ترافعهما إلىّ عمر رضهي اللههه
عنه ذكر له أحدهما القضية، فقال للذيّ لم يههرض برسههول اللههه صههلىّ اللههه عليههه

.*)(وسلم أكذلك؟  قاال:  نعم.  فضربه بالسيفّ فقتله
فينبغي التحّقيق من قاضيته من قابل حاكمها الول، فههإن كههانت فههي نظرههها
تحّتاج إلىّ خبرة أهل العرفّ فل بأس من أخذ ما لديهم والحّكم فيهها بمها يقتضههيه
اا من هذا والقاضي يسههتطيع أن يحّكههم الوجه الشرعي.  أما إذا كانت ل تحّتاج شيئ
فيها الحّكم الشرعي مستقل فينبغي تعزير هذا العادل عن الشرع الحّنيفّ التعزير
اللئق به والرادع لمن تحّدثه نفسه بشيء من هذا، وإرغامه علىّ النقياد للشرع.

والله يحّفظكم!!.
)12/2/1379 في 154(ص/فّ 

تموه (بالهيئههة الملكيههة) فقههد أنكرههها الشههيخ عليهههم اا ما س د-  ومن ذلك أيض
وأنكر ما تصدره من أحكام وقاههوانين وضههعية صههريحّة، تحّههت مسههميات، مراسههيم

وأوامر سامية… ولكن ما من مجيب..!!

بصبغة الشرعأية)4053( -  ول يلزم بقرار هيئة ل تظهر عأليها ال
من محّمد بن إبراهيم إلىّ حضرة صاحب الجللة رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله!!
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

فقد جرى الطلع علىّ المعاملة المحّالههة إلينهها رفههق خطههابا مقههام رئاسههة
 بشأن دعوى عبد الرحمن العبد28/5/1380 وتأريخ 12057مجلس الوزراء رقام 

العزيز العثمان ضد شركة الغاز الهلية – المشتملة علىّ ما صدر فيها من فضههيلة
 حول القضية.29/3/80 وتأريخ 180/1رئيس المحّكمة الكبرى بالدمام برقام 

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعله المتضمن إدعاء
از الهليهة ن مهدير شهركة الغ ال توفيهق النهائب ع عبد الرحمن العثمان علىّ جم
بإعطائه ما يوجبه لههه الشههرع مقابههل أتعههابه فههي اسههتخراج حقههوق الشههركة مههن
سليمان العليان وشركائه، وإجابة جمال توفيق أن شركة الغاز ل تعترفّ للمذكور
تنهه بحّق، وأن وكالته في المطالبة بما قاام به لم تكن ممن يمثهل شهركة الغهاز، وأ
تنههه بمطالعههة لم يقم بشيء ذيّ أهمية في الدعوى، كما يتضمن القههرار المههذكور أ

21/2/1379 فهي 66أوراق المعاملة ومها فيههها مهن قاهرار الهيئههة الملكيهة برقاههم 
 بإنفههاذ مههوجب القههرار ظهههر24/3/79 فههي 1373/1المؤيد بالمر السامي برقام 

بأن القضية منتهيههة بههذلك ولههم يكههن فيههها سههوى تقههدير الجههرة المسههتحّقة لعبههد
الرحمن العثمان مقابل أتعههابه لعههدم رضهها المههذكور بمها رأت الهيئههة فهي قارارههها

 قالت :  هذه الرواية، وإن كان الحّكم الذيّ نصت عليه صحّيح أعني قاتل المرتد المعرض (*)(
عن حكم الله الذيّ ل يرضىّ به بل ويفضل أحكام الخلق عليه، كما هو معلوم في أحكام 
المرتد… إل أن إسنادها فيه مقال…
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المشار إليه من إلزام الشركة بأن تههدفع عشههرة آلفّ ريههال مقابههل أتعههابه نظيههر
تدعوى.  إلىّ آخر ما ذكره. مباشرته لل

بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جللتكم أن مشكلة القـضـية
ليست في تقدير أتعاب عأبد الرحمن العثـمـاني ، وإنـمـا اـلـذي نـقـدمه
لجللتـكـم ـهـو اـسـتنكار الـلـزام بـقـرار هيـئـة ل تظـهـر عألـيـه الـصـبغة
الشرعأية.  والذي ينبغي في المشاكل أيا ـكـان نوعأـهـا أن تـحـال إـلـى

 وتصدر في ذلههك قاههرارا شههرعيا مسههتندا إلههىّالمحاكم الشرعأية لتنظر فيها
أصول شرعية مرعية، وبذلك يحّصل المقصود الشرعي من فصل النزاع وإيصههال

تقه. الحّق إلىّ مستحّ
ونفيد جللتكم أن ما قاررته الهيئة المذكورة وألزمت العمل به ل يتسنىّ لنهها

اا. النظر فيه لعدم اعتباره شرع
ونعيد إلىّ جللتكههم أوراق المعاملههة لسههتئنافّ النظههر فههي القضههية حسههبما

يقتضيه الوجه الشرعي.  والله يحّفظكم!!
)8/8/1380 في 1207(ص/فّ 

هه-  وكذا ما سموه به (مكتب مكافحّة المخدرات) حيههث يفصهل فهي قاضهايا
المخدرات، بقوانين وضعية تحّت هذا السم، دون أن تحّول أو تصل إلىّ المحّههاكم

الشرعية.. مما دعىّ الشيخ إلىّ إنكار تلعبهم هذا.. دون جدوى…

- الحالة إلى جهة أخرى في التحقيق)4054(
من محّمد بن إبراهيم إلىّ أمير الرياض          المحّترم!!

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:
نشير إلىّ المعاملة الدائرة بشههأن قاضههية محّمههد عبههد اللههه بههوقاس وزوجتههه
ورفقائهمهها ونشههعر سههموكم أنههه جههرى الطلع علههىّ خطههابا فضههيلة قااضههي

 المتضههمن أن المههدعو متعههب28/4/86 فههي     1013المسههتعجلة الولههىّ رقاههم 
بن…. وسعود بن…… لم يثبت بشههأنهما.  ومهها رآه فضههيلته مههن إحالتهمهها لمههدير
مكتب مكافحّة لمخدرات من أجل التحّقيق معهما وانتزاع الواقاههع منهمهها.  وحيههث

 لههم يتضههمن ثبههوت23/4/86 وتأريههخ 201/1أن القرار الصادر من فضيلته برقاههم 
تل نه قاد حامت حولهما شبهة.  وعليه نشعر سموكم بأن ما رآه القاضههي إدانتهما إ
من انتزاع الواقاع منهما بواسطة جهة أخرى غير المحّكمة فهذا شيء غير متعيههن،

وقاد يطول وقاته، ول أعرفّ له وجها في مثل هذه المسألة…إلخ).
*          *           *

نولت مينبهون إذا ما س مينهرون و ميضغط علىّ المحّاكم وقاضاتها و اا ما كان  وكثير
بيّ من أمثهال تلهك القضهايا الهتي وضهعت لهها الحّكومهة لهم أنفسهم التدخل في أ
مينبههه فيههه نههائب رئيههس مجلههس الههوزراء، اا…  ال واحههد بدائلها الوضعية… وهاك مثهها
ال وبصههورة رئيس المحّكمة الكبرى إلىّ عههدم التعههرض لمثههل تلههك المههور مسههتقب

عامة… مما حدى بالشيخ أن ينكر عليهم… ولكن!!..
-  النظر في جميع الدعأاوى إلى المحاكم الشرعأية)4037(

من محّمد بههن إبراهيههم إلههىّ حضههرة صههاحب السههمو الملكههي نههائب رئيههس
مجلس الوزراء السلم عليكم ورحمة الله وبركاته!!.  وبعد:

ـم  ـخ 11166فإجابة لخطاب سموكم المرفق رـق 19/6/87 وتأرـي
بـصـحة عألى هذه الوراق الخاصة بقـضـية ـصـالح الحصـان ـضـد وزارة ال
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التي نظر فيـهـا فـضـيلة الـشـيخ محـمـد اـبـن المـيـر، المتـضـمن رغـبـة
سموكم في تنبيه رئيس المحكمة الكبرى بـعـدم التـعـرض لمـثـل ـهـذه

ال وبصورة عأامة. المور مستقب
ـون اا أن يـك ـرعأ ول يخفى حفظكم الله ووفقكم!! أن المتعين ـش

؛ ولهذا لم نر وجهههاالنظر في جميع الدعأاوي من قبل المحاكم الشرعأية
شرعيا لصرفّ النظههر فههي بعههض الههدعاوى إلههىّ غيههر المحّههاكم الشههرعية.  واللههه

يتولكم!!.
                                                                   رئيس القضاة

)8/10/1387 في 3298/1(ص/فّ 
… وبعد… فما هذه إل أمثلة قاليلة ممهها أنكههره الشههيخ علههىّ هههذه الحّكومههة

..*)(الخبيثة، وشيء يسير مما عاناه من تلعبها بالشريعة وتحّاكمههها إلههىّ القههوانين
كان يطلع عليه بحّكم منصبه، وما خفي كان أعظم وأطم..

تله قابل أكههثر مههن عشههرين سههنة ولههم يكونههوا وإذا كان الشيخ قاد أنكر هذا ك
ال إل المداراة والوعود الفارغههة المعسههولة، وأضههاع عمههره معهههم يلقون لنكاره با
دون جدوى… فما بالكم يا أصحّابا العقول المستنيرة اليوم؟؟ وما هو حاصل في
البلد من كفر معلن بواح..؟؟  أتراهم يلتفتون إلىّ كلم المشايخ؟؟  هذا إذا تكلههم
مسمح لهم بالكلم..؟؟  فهل في هذا عبرة لؤلئك المشايخ… ليوقانوا المشايخ.. أو 
تسهلفّ بأن طريقهم علىّ أبوابا السلطان منحّهرفّ مسهدود… فيسهلكوا طريهق ال
ومنهجهم..؟؟ وهل يفيق مقلدتهم العميان وينتبهون…؟؟  أم يبقون ألعوبة عند آل

سعود.؟؟.
تحد بعد هذا، أن الحّكومة ل ترتضههي اا… فإن من المفيد أن يعرفّ المو وأخير
هذه الطبعة التي أشرنا إليها من فتاوى الشيخ محّمد بن إبراهيهم لجهل مها حهوته
من أمثال هذه الفضائح، رغم ما في كثير منها من المديههح والطههراء والدهههان…
تنها أوعزت إلىّ أحد أبناء الشيخ بالشرافّ علىّ مسخها بحّذفّ كههل مهها وقاد بلغنا أ
ل داعي له…  أو ما هو من شأنه أن يسههبب إحراجههات للحّكومههة… لجههل طبعههها
طبعة ممسوخة… فاحرص إن شئت مراجعة هههذه المسههائل والتثبههت منههها علههىّ
اا كبعض مهها جههاء مطبعت بموافقتهم فلتة وغفلة، تمام الطبعة الولىّ القديمة، فإنها 
في الدرر السنية في الجوبة النجدية ونحّوها من الكتههب… وتأمههل كيههفّ يحّههرص
تطغاة علىّ ستر باطلهم وإخفائه للتلههبيس علههىّ المههة وتضههليل شههبابها… هؤلء ال
تطغههاة وفضههحّهم وإظهههار تحههدين فههي تعريههة ال ولتجتهد وفقك الله مع إخوانك المو
عوارهم وزيوفهم.. إذ ل يتم ويكمههل تحّقيههق شههطر كلمههة التوحيههد، (الههبراءة مههن
الطههواغيت وأوليائههها) إل بههذلك… جعلنهها اللههه وإيههاك مههن الطائفههة الظههاهرة

المنصورة… وصلىّ الله علىّ نبينا محّمد وعلىّ آله وصحّبه وسلم.

تله وأقاعده سنوات عن متابعة مهام (*)( اا ش  من المعلوم أن الشيخ في آخر عمره مرض مرض
تفاه الله… فالله أعلم  وظيفته، بسبب العلج في الخارج، ولزوم فراش المرض إلىّ أن تو
تن لهذه المواقافّ أو غيرها مما لم يصلنا، سبب في  بمرضه ووفاته!! هل كانت طبيعية… أم أ
ذلك…؟؟  
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(مع الخيل يا شقرة)
اا:ًا  السعودية والطواغيت القانونية الخارجية ثاني

تحههد أمثلههة مههن القههوانين الوضههعية الداخليههة فههي قاههد قاههدمنا لههك أخههي المو
السعودية… فماذا عههن القههوانين والطههواغيت الخارجيههة الخليجيههة منههها والعربيههة

والعالمية؟؟.  وماذا عن موقافّ دولة التوحيد!!  منها…؟؟
إن هذه الدولة التي أفسههدت علههىّ النههاس دينهههم تظهههر نفسههها علههىّ أنههها

حامية التوحيد والداعية إليه… فأيّ توحيد هذا الذيّ تحّميه وتنشره اليوم؟؟.
تدة والنصههرة أهو توحيههد صههفوفّ الطههواغيت وإقاامههة علقاهات الخههوة والمههو

معها؟  أم أيّ توحيد هذا…؟
إن توحيد الله الحّق.. قاائم علىّ الكفر بالطواغيت، كل الطهواغيت والههبراءة
مههن أهلههها، ليههس فقههط طههواغيت الحّجههر والشههجر الههتي يدنههدن حولههها مشههايخ
اا… بل كل الطواغيت، ومههن ذلههك طههواغيت الحّكههم بغيههر مهها أنههزل السعودية دوم
اللههه…طههواغيت القههانون … وليسههت المحّليههة فقههط بههل والخليجيههة والعربيههة

والعالمية..
يقول مجاهد:  "الطاغوت الشيطان في صورة النسان يتحّاكمون إليه وهههو

صاحب أمرهم".
ويقول ابن القيم:  "طاغوت كل قاوم من يتحّاكمون إليه غيههر اللههه ورسههوله

أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه علىّ غير بصيرة"  أهه.  من إعلم الموقاعين.
تسههنية:  "الطههاغوت ثلثههة ويقول الشيخ سههليمان بهن سههحّمان فههي الههدرر ال
أنواع:  طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة…" أهههه.  مههن جههزء

.272المرتد ص
فمن يكفر بالطاغوت وـيـؤمن ـبـالله فـقـد استمـسـك قاال تعالىّ:  
تدم الله الكفر بالطاغوت كما قادم النفي في بالعروة الوثقى  … وتأمل كيفّ قا

اا علىّ أهمية هذا المر. الشهادة، وما ذلك إل تأكيد
ميفهههم منههه أن مههن لههم يكفههر بالطههاغوت لههم قاههال العلمههة الشههنقيطي: " 
يستمسك بالعروة الوثقىّ ومن لم يتمسك بها فهو مترد مهع الههالكين" أههه.  مهن

تفسير سورة الشورى
وراجعههوا إن شههئتم تعريههفّ الشههيخ محّمههد بههن عبههد الوهههابا للطههاغوت

ورؤوسه…
تنهها*)(فهل هذه الدولهة الخبيثههة تكفهر وتتهبرأ مهن كهل تلكهم الطهواغيت  أم أ

مؤمنة بها موالية لها داخلة في دينهها؟  هههذا مهها سههيعرفه القهارئ فهي الصهفحّات
التالية…

ال:ًا  السعودية والطواغيت الدولية العالمية. أو

-  السعودية ومحكمة العدل الدولية:ًا1

ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن   وأقال أحوال هذه البراءة، الجتنابا، قاال تعالىّ:  (*)(

 وأعلها هدمه وجهاده وحربه..  وسؤالنا هنا عن مجرد  اعأبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
الجتنابا الذيّ هو شطر التوحيد والهدفّ من بعثة الرسل كافة…  هل حققته هذه الدولة 
وحكومتها، ليحّكم لها بالسلم؟؟؟
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محّكمة (الكفر) الدوليههة تلههك المحّكمههة الههتي مقرهها مدينههة لهههايّ بهولنههدا
والتي تطبق قاواعد وأحكام القانون الدولي في حل النزاعات الدولية عههن طريههق

التسوية القضائية…
هل تكفر بها الحّكومة السعودية؟؟.

ترأ من قاوانينها، لتحّقق التوحيد الذيّ هو حق الله علىّ العبيد؟؟ هل تتب
تنها تتحّاكم إلىّ طاغوتها (نظامها وقاانونها) وتؤمن به؟؟ أم أ

الجوابا علىّ هذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، ول يجادل فيه إل
منافق خبيث يدافع عن هذه الدولة الكافرة فيتعامىّ عن كههل مهها يقههدح فيههها.. أو

جاهل نائم غافل ل يعرفّ ما يدور حوله.
تن السعودية عضو فههي هيئههة المههم المتحّههدة.  ومحّكمههة اا أ من المعلوم طبع

) مههن ميثههاق المههم المتحّههدة… هههي الجهههاز92العدل الدولية كما نصت المههادة (
اا لنظام القضائي الرئيسي للمم المتحّدة.  وتقوم هذه المحّكمة باختصاصاتها وفق
تلم بههه وتحّههترمه اا من ميثاق المههم المتحّههدة الههذيّ تههؤمن وتسهه أساسي يعتبر جزء
تل دولة تنضم إلىّ الهيئة، والسههعودية فههي مقدمههة هههذا الركههب الكفههريّ، تره ك وتق
ومن البديهي أن نقول أن قاضاتها المنتخبههون ليسههوا قاضههاة شههرعيون مسههلمون.
وإنما هم –كمهها نصههت (المههادة الثانيههة) مههن (نظههام المحّكمههة) (مههن المشههرعين
المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي!!) والحّكم والفصل فههي النههزاع يكههون

):  " تفصههل55بهوى ورأيّ أغلبية هؤلء المشههرعين الكفههرة.  كمهها فههي (المههادة 
المحّكمة في جميع المسائل برأيّ الغلبيههة مههن القضههاة الحّاضههرين وإذا تسههاوت
الصوات رجح جانب الرئيس"… وستعرفّ فيما يأتي أن في مواد هذا الميثاق مهها
تص علىّ أن للجمعية العامة في المم المتحّدة أن تفصل كل مههن انتهههك مبهادئ ين
الميثاق.  وأن لكل دولة منتمية لعضوية المم المتحّدة حق اللجوء والتحّههاكم إلههىّ
محّكمة العدل الدولية… بل قاد تعهدت كل دولة من الدول العضاء – ومن ضمنها

ااالسعودية بالطبع-  بأن تخضع لحكام المحكمة في أية قضية تكون طرف
.  كما هو نص (المههادة الرابعههة والتسههعون) مههن ميثههاق المههم المتحّههدة:)28(فيها

(يتعهد كل عضو من أعضاء "المم المتحّدة" أن ينزل علههىّ حكههم محّكمههة العههدل
اا فيها) ونص (المادة الثالثة والتسههعون):  (يعتههبر الدولية في أيّ قاضية يكون طرف
اا فههي النظههام الساسههي جميع أعضاء "المههم المتحّههدة" بحّكههم عضههويتهم أطرافهه

لمحّكمة العدل الدولية).
توه ممسوخ مههع جميههع دول العههالم فهذه الدولة التي تتستر خلفّ توحيد مش
العضههاء الخههرى فههي المههم المتحّههدة، يتحّههاكمون إلههىّ هههذه المحّكمههة ونظامههها
اا فيه والذيّ هو جزء مههن الميثههاق الههذيّ ل يتههم الساسي الكفريّ ويعتبرون أطراف
انضههمام أيّ عضههو للمههم المتحّههدة إل بالتصههديق عليههه والتعهههد بههالتزام بنههوده…
ويتحّاكمون إلىّ قاضاتها الكفرة الذين تقوم بانتخابهم كما نصت (المادة الثامنة)…

.)29(الجمعية العامة في المم المتحّدة ومجلس المن كل علىّ حدة…

تدولية) و(العلقاات السياسية الدولية) للدكتور 28 () راجع (النظام الساسي لمحّكمة العدل ال
 وغيره.702إسماعيل صبريّ ص

() إن المرء ليعجب أشد العجب من نذالة هذه الحّكومة وأمثالها من الدول التي تتمسح 29
بالسلم كيفّ يسلمون قايادهم ومصير دولهم وعروشهم وشعوبهم لؤلئك الرذال ليتحّكموا 
تنصارى واليهود المسيطرين علىّ مثل هذه  فيهم كما يشاؤون، فإن مثل هذا النقياد الكلي لل
المنظمات لتأباه حتىّ الشيم العربية التي ينتسب إليها هؤلء، ولكن من هان عليه دينه وانسلخ 

) 60من عقيدته، ل تردعه شيمة ول كرامة… وهاك أمثلة من عبوديتهم لتلك المحّكمة:  مادة (
اا غير قاابل للستئنافّ، وعند النزاع في معناه أو في مدى  من قاانونها:  (يكون الحّكم نهائي
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تحههد ويتعههرفّ مشههايخ السههعودية علههىّ هههذا النظههام ترفّ المو بقههي أن يتعهه
الساسي الذيّ تحّكم هذه المحّكمة بمقتضههاه وعلههىّ أيّ القههوانين يعتمههد ويرتكههز

ويقوم… وإلىّ أيها يحّتكم ويرجع…
ترى هل هو شرع الله؟؟ حكم الله؟؟ حدود الله؟؟  أم ماذا؟؟  تجيبنهها علههىّ

) مههن النظههام الساسههي لمحّكمههة العههدل38هذا وبكل وضوح وصههراحة المههادة (
الدوليههة… فتههبين وتعههدد مصههادر القههانون الههتي تطبقههها هههذه المحّكمههة الدوليههة

الطاغوتية وهذا نصها:

):ًا38مادة (
ااا لحكام1" -  وظيفة المحّكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفق

:)30(القانون الدولي العام، وهي تطبق في هذا الشأن
( أ )   التفاقاات الدولية العامة والخاصة التي تضع قاواعد معترفّ بها صراحة مههن

جانب الدول المتنازعة.
تل عليه تواتر الستعمال. (با)   العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قاانون د

ترتها المم المتمدنة. (ج)   مبادئ القانون العامة التي أقا
( د )  أحكام المحّاكم ومههذاهب كبههار المههؤلفين فههي القههانون العههام مههن مختلههفّ

المم".
أرأيتم … يا دعاة التوحيد…

التحّاكم يكون إذن عند النزاع إلىّ:   التفاقايات الدولية – والعههادات الدوليههة
- ومبادئ القههانون العامههة وأحكههام المحّههاكم ومههذاهب كبههار القههانونيين –هههذا هههو
القانون والشرع الذيّ تتحّاكم إليه الدول كل الههدول- فههي هههذه المحّكمههة.  ومههن
اا حكومة خادم الحّرمين!!..  وهكذا يا مشايخ يهدم التوحيههد ضمن هذه الدول طبع
مسههبحّانه:   المزعوم…  أليس هذا هو اليمان بالطاغوت والتحّاكم إليه.. ألم يقههل 
ألم تر إلى الذين يزعأمون أنهم آمنوا بما أـنـزل إلـيـك وـمـا أـنـزل ـمـن
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بــه…

.
تذبا الله عز وجل في هههذه اليههات إيمههان وتوحيههد هههذه الدولههة وأمثالههها فك
تيّ طاغوت من طواغيت العههالم… يقههول الشههيخ محّمههد بههن مادامت تتحّاكم إلىّ أ

تصها:  (36مدلوله تقوم المحّكمة بتفسيره).  وانظر مادة ( اا ون -  تشمل ولية المحّكمة 1) أيض
جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة

-  في حالة 6خاصة في ميثاق المم المتحّدة أو في المعاهدات والتفاقايات المعمول بها… 
قايام نزاع في شأن ولية المحّكمة تفصل المحّكمة في هذا النزاع بقرار منها) أهه.  وأمثال ذلك
تطغاة كثير.. فتأمل أبوابا التلعب التي تمنحّها هذه النصوص المطلقة… وتأمل عبودية هؤلء ال
وتسليمهم قايادهم لمثل هذه الهيئات!!

 ديسمبر16() إن نص النظام الساسي للمحّكمة الدائمة للعدل الدولي (نص وضع في 30
) كان يكتفي بالقول:  "إن المحّكمة تطبق…" أما نص محّكمة العدل الدولية القائمة 1920

تصل المر بجملة أطول ليبين صراحة أن المصادر التي تعددها المادة هي مصادر  اليوم فقد ف
القانون الدولي نفسها.
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إبراهيم آل الشيخ المفتي السابق للدولة السعودية نفسها في فتواه حول تحّكيههم
القوانين:

نذبا الله إيمانهم بقوله (يزعمون) فكل من تحّاكم إلههىّ غيههر مهها جههاء بههه " ك
النبي صلىّ الله عليه وسلم فقد آمن بالطاغوت اليمههان المههوجب لكفههره بههالله"

أهه.
*          *          *

تنبيه هام

تحد؛ قابل أن نغادر إلىّ موضع آخر من هذا الفصل، نحّب أن نلفت انتباه المو
اا بهذه الدولة الخبيثة وحدها إلىّ أن هذا الكلم وما يتعلق به مما سيأتي ليس خاص
اا إلىّ هذه المحّكمة وقاوانينههها وعلههىّ اا مختار تزل علىّ كل من تحّاكم راغب بل هو يتن
تد إليهها عنهد التنهازع ورضهي بأحكامهها.. أو دخههل فهي ديهن هيئهة المهم كل مهن ر
اا أو حكومههة وميثاقاها فحّكمه حكمها، سواء كان دولههة أو دويلههة أو منظمههة أو حزبهه

ائتلفية أو نحّو ذلك.
تم اا وتنبيها لكثير ممن ينتسبون للجهاد السههلمي وأهلههه… ثهه نقول هذا تحّذير
هم يتباكون علىّ عتبات هيئة المم ومقاعدها ومحّكمتها… ومؤتمرات الطههواغيت

تلهم ينتهون…!!. العربا وغيرهم… لع

-  السعودية والقانون الدولي:ًا2
عرفت فيما مضىّ أن دولة التوحيد المزعوم!! تتحّاكم إلىّ محّكمة العههدل!!

.  وتسههلم لههه ول  تكفههر بههه أو تتههبرأ منههه أو)31(الدولية وأنها تؤمن بدينها (قاانونها)
تجتنبه كما هو شرط قابول التوحيد الذيّ هو حق الله علىّ العبيد… وستعرفّ فيما

تكده.. يأتي المزيد من الدلة التي تؤيد ذلك وتؤ
تلمات التي ل يجادل فيههها عاقاههل أن القههوانين الههتي تعتمههدها هيئههة من المس
المم المتحّدة وتتحّاكم إليها ليست هي (الشريعة السلمية) التي تتمسح بها هذه
اا تضحّك به علىّ عميان البصائر.. بههل للمههم الدولة الخبيثة الملبسة وتتخذها ستار
تشههرنا فيمهها تقههدم المتحّدة قاوانينها الدولية المعروفة في شتىّ المجالت..  وقاههد أ
إلىّ أن قاواعد ومصادر قاوانين محّكمة العدل الدولية هي نفسههها مصههادر وقاواعههد
(القانون الدولي)… وهذا الموضوع بابا كبير وواسع أدعههو المتههوقافين المههترددين
في شأن هذه الدولة الخبيثة إلىّ تدبره وتتبعه ومراجعته… فإنه يجلو العمههىّ عههن
ترفهم بحّقيقتها.  فليراجعوا بنود (القههانون الههدولي) علههىّ أبصارهم وقالوبهم… ويع

اختلفّ أجزائه وأقاسامه، وستأتي أمثلة منه:
تلقة بالعلقاات ليراجعوا علىّ سبيل المثال إعلن مبادئ القانون الدولي المتع

بدية م.1970) عام 25 (5625 بين الدول الصادر بقرار الجمعية العامة رقام الو
ـر وليراجعوا معه قاوله تعالىّ:  ل تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الـخ

يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم
. أو عأشيرتهم…

، ودين  ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك () قاال تعالىّ عن يوسفّ عليه السلم:  31

. لكم دينكم ولي دين الملك:  حكمه وقاانونه وقاضائه…  وقاال عن الكافرين:  
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وليراجعوا أقاوال المفسرين حولها وكلم أهل العلم المعتههبرين… فههإن هههذا
وأمثههاله يكشههفّ لهههم حقيقههة دولههة إمههام المستسههلمين!! وعلقااتههها الوديههة مههع

طواغيت العالم الكافر أجمعين..
اا لمهها آمنههوا بهههذا الطههاغوت الههدولي ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الخر حق
العام ولما اتخذوا عبيده أوليههاء… والههذيّ مههن أهههم مقومههاته الههتي أنشههئ ووضههع
تلهه يهوديهة ونصهرانية وبوذيهة وهندوسهية وسهيخية تدولي ك لجلها ربط المجتمهع اله
تصههداقاة تدة وال ورافضية ووثنية وكههذا إسههلمية، بعلقاههات تقههوم علههىّ أسههاس المههو

والخوة.
اا اا مشههروع ولذلك فإنه (أيّ القانون الدولي) يعتبر " كل حربا ل تكون دفاع
اا عدوانيههة اا لقههرارات منظمههة دوليههة ذات طههابع عههالمي، حربهه عن النفس أو تنفيذ

…".جريمة كبرى يعتبرها القانون محرمة
معاهدةولههذلك فقههد انضههمت المملكههة العربيههة السههعودية ووقاعههت علههىّ 

ـم الحــرب هههه الموافههق1350 رجههب عههام 30 "كيلههوج بريههان" فههي تحرـي
10/12/1931)(*.

وواقاع هذه الدولة الخبيثة اليههوم وغيرههها مههن الههدول المستسههلمة المنقههادة
لهذا الطاغوت الههدولي يثبههت إيمانههها الكلههي بهههذا الكفههر البههواح (تحّريههم الحّههربا
الهجومية) وأمثاله الذيّ يضهاد شهريعة السهلم وعقيهدة جههاد الكفهار والمرتهدين
اا لما أحل الله بل هو تحّريم لمهها تله لله، وهذا ليس فقط تحّريم حتىّ يكون الدين ك
أوجب وفرض من قاتال الكفار والمشركين وسههيأتي مههن تصههريحّات (فهههد) إمههام
المستسلمين واتفاقاياته وغير ذلك ما يؤكههد هههذا كلههه … ليظهههر للموحههد العهارفّ
بدينه العالم البصير في الشرك والتوحيد، أن تمسح هذه الدولة بالتوحيد الحّههق…
تح، فههإنه تدعائها الدعوة إليه ونشره هو في الحّقيقة باطل وزور وبهتان… وإن ص وا
وربا الكعبة من أعظم حجج الله عليها وعلىّ كل من اعتههذر لههها أو دافههع عنههها…
تجة يزول بها مانع الجهل المزعوم الذيّ يتعذر لها ويدافع عنها به كههثير مههن نعم، ح
سدنة الدولة ومشايخ الحّكومة ليردوا بذلك تكفير من كفرهها… فهههي تههدخل فهي
دين هذه الطواغيت الدولة وتشركهم مع الله تعالىّ في التشريع… مع أنها تزعههم
تدعوة إليه ونشر كتبه… فهي إذن تشرك بالله عز وجل فههي معرفة التوحيد بل وال
اا فسننقل لك من تصريحّاتهم بألسنتهم أنهم بابا التشريع عن علم، وبل إكراه أيض
ليسوا متعرضين ليّ ضغوط خارجية بل يفتخههرون باسههتقللهم وعههدم تبعيتهههم أو

…  فل جهل ول إكههراه ول تأويههل سههائغ، فههأيّ تأويههل يسههوغ فههي*)(خضوعهم لحد
تحّريم ما أوجبه الله من قاتال أعداء دينه.. وأيّ تأويل يقبل فههي الشههرك مههع اللههه

تتخاذ النداد معه….  أإله ـمـع الـلـه؟  تـعـالى في التحّليل والتحّريم والتشريع وا
. الله عأما يشركون

أيّ بعد قاضاء (عبد العزيز عميل النجليز ) علههىّ (الخههوان) الههذين كههانوا يخههالفونه فههي آخههر(*)(
أمرهم ويعارضونه في مهادنته للكفار ممن هم حول الجزيرة ، ويصههرون علههىّ جهههاد مشههركي
اا للتوحيد الذيّ ما بايعوا عبد العزيز إل لنصرته وفتههح البلد لجلههه وإخههراج العربا والعجم تحّقيق
اا ال وتهاونهه العباد من الشرك .. فكانوا يعدون تلك الهدن التي عقدها مع مختلفّ المشركين بههاط

ااة للدين ..  اا وامات اا وتمييع منه وركون
ترى كيفّ لو كانت بصيرتهم أوسع من ذلك وعلموا أن القضية لم تكن قاضية هدن وعهود فقط
–كما كانت تصور لهم- وإنما هي قاضية تحّريم لما شرع الله من قاتال الكفار، ومودة وموالة 
ومؤاخاة لعداء الدين؟؟

 كما أنه ل إكراه علىّ النضمام والتحّاكم إلىّ هذه الهيئات، فما زال إلىّ اليوم هناك دول (*)(
غير منضمة للمم المتحّدة كسويسرا وموناكو وكوريا وغيرها..
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يقول شيخ السلم محّمد بن عبد الوهابا رحمههه اللههه تعههالىّ:  " مههن أطههاع
اا العلماء والمراء في تحّريم ما أحل الله أو تحّليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابهه

اتـخـذوا من دون الله" واستدل بحّديث عديّ بن حاتم الطائي في قاوله تعههالىّ:  
اا من دون الله  .أحبارهم ورهبانهم أرباب

فهي إذن طاعة في التحّريم…!!
وقابل ذلك مواده لعداء الله من الكفرة علىّ اختلفّ دولهم ومللهههم!! فمهها

قاولكم يا مشايخ التوحيد؟؟؟
ال عههن الحّكههام اا تحّل به منازعة الخلفاء المبههايعين فضهه اا بواح أليس هذا كفر

الجبريين؟؟
تكركم بحّديث عبادة بن الصامت في بيعة الصحّابة للنبي صههلىّ اللههه عليههه أذ

ااوسههلم وفيههه:  "…  اا بواـحـ وأن ل نـنـازع الـمـر أهـلـه، إل أن ـتـروا كـفـر
اا يههاعأنـدكم مـن الـلـه فيـه برـهـان " والحّههديث رواه الشههيخان وليههس ضههعيف

اا مع ثقتي بأنكم تعرفوه. مشايخ!!  أذكر كم به فقط تذكير
اا… أترونا يا حضههرات ال واحد وأسألكم – قابل أن أغادر إلىّ موضع آخر- سؤا
فص أم كفريههات…؟؟  أو بمعنههىّ آخههر:  هههذه الههتي المشايخ!! منشغلين بتعداد معا
نفههر أهلههها بههالخوارج والتكفيههر فص، حتىّ تصفوا من ك نخوض فيها ونعددها أهي معا

والهجرة؟؟  أم هي أصول من التوحيد مهدومة وأبوابا من الشرك مقحّومة؟؟
إن يقول العلمة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان عنههد قاههوله تعههالىّ:  

:  " ومههن هههديّ القههرآن للههتي هههي أقاههوم هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
تيد ولههد آدم محّمههد صهلىّ اا غير التشريع الذيّ جاء به س تتبع تشريع بيان أن كل من ا
تلة السلمية" أهه. زح مخرج من الم زر بوا تتباعه لذلك التشريع كف الله عليه وسلم فا

-  السعودية وهيئة المم المتحدة:ًا3
وما دمنا قاد دخلنا في موضوع (القانون الدولي) فلبد أن نتطههرق إذن لمههه
وأبيههه … أعنههي هيئههة المههم وميثاقاههها الكفههريّ وموقاههفّ هههذه الدولههة مههن هههذه

تطواغيت… ال
هيئة المم المتحّههدة منظمههة عالميههة خاضههعة للنفههوذ اليهههوديّ ومههن يراجههع
أقاسامها وإداراتها وأسماء القائمين عليها يعرفّ هذا معرفة اليقيههن… فهههي الههتي

م.  وهههي هههي المنظمههة الدوليههة الههتي1947أشرفت علىّ تقسيم فلسطين عام 
تحّفظ وترعىّ مصالح الهدول الكهبرى بحّهق (الفيتههو) الهذيّ منحّتهه وقاررتهه لهها…
تيههن وطعنها وطعن إداراتها ومنظماتها المختلفة في دين السلم وشرائع القههرآن ب
واضح مكشوفّ سهنذكر فيمها يهأتي أمثلهة منهه… واسهمها (المهم المتحّهدة) مهن
أعظم الدلة علىّ اتحّاد وتناصر وتعاضد وتعاون المائههة والتسههعة وخمسههين دولههة
المشتركة فيها!!! فكل دولة تشترك فيها فهي متحّدة مع أمم الكفر الخرى علىّ
تسههعودية اختلفّ مللها ونحّلها… بقي أن نعرفّ بعض المعلومههات القيمههة حههول ال

تدولي (الميثاق). وعلقااتها بهذه الهيئة الخبيثة وموقافها من طاغوتها ال
 ومنههذ أنالسعودية من العأضاء المؤسسين لهيئة المم المتـحـدة

هههه الموافههق1364تكونت هذه الهيئة في الخامس عشر من شهر رجب من عام 

55



 كههان الموقاههفّ*)(م1945السادس والعشرون من شهر يونية (حزيران) من عههام 
السعوديّ نحّوها (موقافّ دولة التوحيد!!!) يتميز بالتأييد الصريح والواضح…

اا ان وزيهر ن عبهد العزيهز الهذيّ ك ففي الخطابا الذيّ ألقاه الميهر فيصهل ب
اا لوفد المملكة العربية السههعودية فههي للخارجية السعودية في ذلك الوقات ورئيس

م) والذيّ وضههع أسههاس1945مؤتمر سان فرانسيسكو الخاص بالتنظيم الدولي (
تلههه مههدين ببقههائه إلههىّ إنشاء هيئة المم المتحّدة، قاال فيههه:  "الواقاههع إن العههالم ك
المم المتحّدة التي دخلت الحّربا مضحّية بخيرة شبابها وثرواتها في سههبيل أمههن
تل ننسههىّ الجهههود البالغههة وسلم الجنس البشريّ.  وفي مثل هذه اللحّظههة يجههب أ

 مههن أجههل السههلم،المرحوم!! فرانكلـيـن ديلـنـو روزفـلـتالههتي قاههام بههها 
والخطوة التي تدل علىّ بعد النظر والتي دعا بها إلىّ هذا المؤتمر، فليكن اليمان

تدى إلىّ عقد هذا المؤتمر دليلنا في خطواتنا المقبلههة.   ولنطـبـق ونـلـتزمالذيّ أ
بوناها هنا عألى الورق زدا للنانيههةبالمبادئ التي د ترة أخرى دعونا نضع حهه ، وم

تطغيان  والظلم وليـكـن ـهـذا الميـثـاق ـهـو الـسـاسوالطمع والضطهاد وال
.)32(" انتهىّ بحّروفهالذي سنبني عأليه عأالمنا الجديد الفضل

والن فلنتعرفّ علىّ هذا الميثاق الكفريّ وعلىّ بعض بنوده… ذلك الميثههاق
الذيّ تثني عليه هذه الحّكومة الخبيثة وتريد أن تجعلههه السههاس والمنهههاج للعههالم

تله. ك

-  السعودية وميثاق المم المتحدة:ًا4
قابل أن نشرع في بيان أمثلة كفريههة مههن هههذا الميثههاق… ينبغههي أن تعههرفّ
تحد أن (ميثاق المم المتحّدة) عبارة عن قاههانون وضههعته المههم المتحّههدة أخي المو
اا فههي هههذه المنظمههة الدوليههة ليؤمن به ويدين له ويتحّاكم إليه كل من كهان عضههو
الخبيثة… ويتكون من مائة وأحد عشر مادة… وفي هذا الميثههاق مههن اللتزامههات
والتعهدات والتشريعات الباطلة المضههادة والمناقاضههة للشههريعة السههلمية –الههتي

تتمسح بها السعودية- ما ل نستطيع حصره في هذه الورقاات.
ومههن المعلههوم أنههه ل تنضههم أيّ دولههة للمههم المتحّههدة إل إذا قابلههت هههذه

التعهدات واللتزامات التي نص عليها الميثاق كاملة.
فد أن دولههة التوحيههد المزعومههة!! عضههو أصههلي اا لكههل أحهه ومن المعلوم أيضهه
اا بل عضو مؤسس في هيئة المم هذه… وقاد نصت المادة الثالثههة مههن وقاديم جد
ميثاق هيئة المم هذا علىّ أن:  "العضاء الصليون (المؤسسون) للمم المتحّههدة
هم الدول التي اشتركت في مؤتمر المههم المتحّههدة لوضههع نظههام الهيئههة الدوليههة
اا الذيّ عقد في سههان فرانسيسههكوا، ووقاعههت هههذا الميثههاق وصههادقات عليههه طبقهه

) وكذلك الدول التي وقاعت من قابل تصريح المههم المتحّههدة الصههادر110للمادة (
" أهه.*)(1942في أول يناير سنة 

 إبريل (نيسان)25 هذا اليوم هو اليوم الخير لمؤتمر سان فرانسيسكو الذيّ بدأ في (*)(
م ووقاعت فيه الدول الحّادية والخمسين المؤسسة لهيئة المم المتحّدة – والتي من بينها1945

م فقد خرجت هيئة 1945 أكتوبر (تشرين الول) 24السعودية - علىّ ميثاق الهيئة، أما يوم 
المم إلىّ حيز الواقاع بصفة رسمية ولذلك اعتبر هذا اليوم عند طواغيت العالم يوم المم 
المتحّدة من كل عام.

() انظر كتابا (المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية) للدكتور عبد الله سعود 32
القباع أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية العلوم الدارية بجامعة الرياض-من مطبوعات 
شركة عكاظ.
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وبالتالي من المعلوم بداهة أنها ملتزمة بكل ما جاء في ميثاقاههها مستسههلمة
تدم بأنه هو الساس والنظام الذيّ ينبغههي أن يقههوم له بل يصرح مسؤولوها كما تق

تله… عليه هذا العالم ك
وزيادة في تأكيد ذلك، إعلم أن إجراءات النضههمام للمههم المتحّههدة تتلخههص
اا بههذلك إلههىّ في أن تقدم الدولة التي ترغههب فههي النضههمام للمههم المتحّههدة طلبهه
اا بههإعلن قابههول اللههتزام المين العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك الطلب مصحّوب

بميثاق المم المتحّدة.
وكذلك المر بالنسبة للفصل من المم المتحّدة فإن (المادة السادسة) مههن
اا مههن العضههاء إذا تنه يجههوز للجمعيههة العامههة أن تفصههل عضههو الميثاق تنص علىّ أ

أمعن في انتهاك مبادئ الميثاق.
تين لنا أن كل دولة تنضههم للمههم المتحّههدة وتسههتمر فمن هاتين الشارتين يتب
فيها فهي مستسلمة ولبههد لميثاقاههها، مؤمنههة بقههوانينه ملتزمههة منقههادة للتعهههدات
متفصل من هههذه الهيئههة الدوليههة أو تنفصههل هههي وتعلههن الواردة فيه… مادامت لم 

البراءة منها والكفر بميثاقاها…
تحد علىّ هههذا الميثههاق وبعههض المثلههة الكفريههة والن آن الوان ليتعرفّ المو
من قاوانينه وبنوده… وقابل ذلك يحّسههن بنهها أن نقتطههفّ هههذا المقطههع مههن كتههابا
اا لهههذه الدولههة الخبيثههة – ننقلههه بيههن اا وتمجيد (معجزة فوق الرمال) وقاد ألفّ مدح
اا علىّ استسلم هذه الدولة للميثاق الحّالي للمم المتحّدة- يديّ بنود الميثاق تأكيد

تلفه (أحمد عسة) ص :  58يقول مؤ
غل مقعهد فهي عصهبة المهم تدعوة لش تقهىّ اله اا ما كان عبد العزيهز يتل " كثير
اا للتوقايههع تنه بانضمامه إلىّ عصبة المم فسوفّ يكههون مضههطر ولكن كان يرفض ل
علىّ ميثاقاها.  وهذا الميثاق يتضمن البنههود الخاصههة بفههرض نظههام النتههدابا، وهههو
النظام الذيّ رفضه وقاد تمسكت المملكة بهذا الموقافّ حههتىّ زوال عصههبة المههم
بعد نشوبا الحّربا العالمية الثانية، وعندما تأسست هيئههة المههم المتحّههدة بميثههاق
جديد مشبع بروح الحّرية اشتركت المملكة العربية السعودية فهي تكوينهها كعضههو

مؤسس" انتهىّ بحّروفه.
والن مع مقتطفات من هذا الميثاق:

(ميثاق المم المتحدة)

(نحّن شعوبا المم المتحّدة وقاد آلينا علىّ أنفسنا أن ننقذ الجيههال المقبلههة
من ويلت الحّههربا…  وأن نؤكههد مههن جديههد إيماننهها بههالحّقوق الساسههية للنسههان

وقدره وبما للرجال والنـسـاء والـمـم كبيرـهـا وـصـغيرهاوبكرامة الفرد 
بلها تحقيق بين الحوال التي يمكن في ظ من حقوق متساوية.  وأن نب
العدالة واـحـترام الللتزاـمـات الناـشـئة عـأـن المعاـهـدات وغيرـهـا ـمـن

اا قاد وقاعت من قابل علىّ هذا التصريح وأيدته كما جاء في البرقاية التي (*)(  والسعودية طبع
تول مارس (آذار) عام اء علىّ تعليمات أبيه عبد العزيز… في أ بعثها فيصل بن عبد العزيز بنا

م إلىّ (جوزيفّ جرو نائب وزير الخارجية المريكية في واشنطن) يؤكد فيها علىّ رغبة 1945
تد  المملكة العربية السعودية بالتضامن مع المم المتحّدة وتصريحّها، والنضمام إليه… وقاد ر
(جرو) هذا علىّ برقاية إخوانه في السعودية ببرقاية جاء في آخرها:  "وأن الوليات المتحّدة 
ترها أن ترحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلىّ  بوصفها أمينة علىّ هذا التصريح، يس
صفوفّ المم المتحّدة".  وراجع في هذا كتابا (شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز) 
للزركلي وكتابا (المملكة العربية السعودية وهيئة المم المتحّدة) لطلل عطار.
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.  وفي سبيل هذه الغايات إعتزمنهها:  أن نأخههذ أنفسههنامصادر القانون الدولي
تحههد قاوانهها  كههي نحّتفههظ)33(بالتسامح وأن نعيش معا في سلم وحسن جوار وأن نو

بالسلم والمن الدولي وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللزمة لههها،
تحههد أل نستخدم القوة المسلحّة في غير المصههلحّة المشههتركة.  وقاههد قاررنهها أن نو

 المختلفههة علههىّ يههدولهذا فإن حكوماتـنـا لتحّقيههق هههذه الغههراض، )34(جهودنا
منههدوبيها المجتمعيههن فههي سههان فرانسيسههكو الههذين قاههدموا وثههائق التفههويض

 هذا وأنشأت بمقتضاهقد ارتضت ميثاق المم المتحدةالمستوفية للشروط 
تمىّ (المم المتحّدة). انتهههت الديباجههة مختصههرة، ثههم سههردوا مههواد هيئة دولية تس
تلها… وقاد تم التوقايع علىّ هذا الميثاق الكفريّ الذيّ ينقض أعظم عههرى الميثاق ك
اا فههي يههوم ( التوحيد واليمان في ختام مؤتمر سان فرانسيسكو المشار إليههه آنفهه

م… وكههان مههن جملههة الههدول المشههرعة لهههذا الميثههاق1945) يونية من سنة 26
الموقاعة عليه (الدولة السعودية) وقاد قارأتم الرضىّ الصريح به وببنوده من جميههع

الموقاعين.
يقول الدكتور عبد الله القباع الستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة
الريههاض فههي أول سههطرين مههن كتههابه (السههعودية والمنظمههات الدوليههة)، يقههول
اا دولته:  " تعتبر المملكة العربية السعودية أحد العضاء المؤسسههين اا مادح مفتخر
تيههز للمههم المتحّههدة وأحههد الههذين أسهههموا فههي تقريههر ميثاقاههها وإخراجههه إلههىّ ح

التنفيذ…"أهه.
ويقول (طلل محّمد نور عطار) في كتابه (المملكة العربية السعودية وهيئة

:  "وتعتههبر المملكههة العربيههة السههعودية مههن إحههدى الههدول30المم المتحّدة) ص
ال فههي تعزيههز اا فعهها المؤسسة للمم المتحّدة، ومههن الههدول الههتي أسهههمت إسهههام

.*)(ميثاقاها وإخراجه إلىّ حيز الواقاع" أهه
وهذه أمثلة من مواده وقاوانينه:

) (أغراض المم المتحّدة ومبادئها هي:المادة الولى(
المحّافظههة علههىّ السههلم والمههن الههدوليين… إلههىّ قاههولهم:  للقضههاء علههىّ-1

لم وأن تحّهل بالوسهائل تس تل بال ن أعمهال تخه العمهال العدوانيهة أو غيرهها م
اا لمـبـادئ العداـلـة والـقـانون اـلـدولي، المنازعـأـاتالسههلمية  وطبـقـ

.الدولية أو الخلفات التي تؤدي إلى الخلل بالسلم
 بين المم.الوديةتنمية العلقاات -2
تحّقيق التعههاون الههدولي لحّههل المشههكلت العالميههة والجتماعيههة والثقافيههة-3

والعمل عأـلـى زـيـادة اـحـترام حـقـوق النـسـان وحرـيـاتهوالنسههانية 
الساسية بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

).ول تفريق بين الرجال والنساء
):  (تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء تحّقيق الهدافّالمادة الثانية(

اا للمبادئ التية: المذكورة في المادة الولىّ، وفق
.**)(تقوم الهيئة علىّ مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها-1
القيام باللتزامات التي أخذوها علىّ أنفسهم بهذا الميثاق.-2

() هذا هو التوحيد الحّقيقي الذيّ تدعو إليه وتتبناه دولة التوحيد السعودية…!!33
() هذا هو التوحيد الحّقيقي الذيّ تدعو إليه وتتبناه دولة التوحيد السعودية…!!34

اا كتابا مدح وتملق طبع في الرياض بموافقة وزارة العلم رقام (*)( /م،5789 وهذا الكتابا أيض
تدمته ص تلفه في مق تدمت بعض 19بل قاد قاال مؤ :  "آمل أن أكون بهذا الجهد المتواضع قاد قا

نتي لوطني الغالي:  المملكة العربية السعودية" أهه. ندين الذيّ عل ال
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فض جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية علىّ وجه ل يجعل السههلم-3
والمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

يمتنع جميع العضاء في علقااتهم الدولية عن استعمال القههوة ضههد سههلمة-4
 أو علههىّ أيّ وجههه آخههر ل يتفههقلية دولـةالراضي أو الستقلل السياسههي 

.*)(وأهدافّ المم المتحّدة
يقدم جميع العضاء كل ما في وسعهم من عون إلىّ المم المتحّدة في أيّ-5

عمل تتخذه وفق هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخهذ المهم
ال من أعمال المنع أو القمع…) إلىّ آخر ذلك … بل نصت المتحّدة إزاءها عم

):  علههىّ أن:  " يتعهههد جميههع أعضههاء "المههمالمادة الثالـثـة والربـعـون(
المتحّدة" في المساهمة في حفظ السلم العالمي والمن الدولي وأن يضعوا
تحّت تصرفّ مجلههس المههن مهها يلههزم مههن القههوات المسههلحّة والمسههاعدات
والتسهيلت الضرورية لحّفظ السلم والمن الدوليين ومن ذلك حق المرور".

(المــادة العاشــرة):ًا  التعهــد بــاحترام الســتقلل السياســي
والسيادة القليمية لكل دولة.

) فإنه رغبة في تهيئة سبل الستقرار والرفاهية اللزمههة لقيههام55المادة (
 بيههن المهم، علقاهات تقههوم علهىّ احههترام المبههدأ الههذيّ يقههروديةعلقاات سلمية 

بحّقوق الشعوبا علىّ السواء، وبحّقها في تقريههر مصههيرها تعمههل المههم المتحّههدة
علىّ… أن تنشر في العالم أجمههع احههترام حقههوق النسههان والحّريههات الساسههية

ـنللناس  كافة بل تمييز حسب الجنس أو اللغة أو الدين وبل تفرقة بـي
…الرجال والنساء

تله… والن… وبعد هذا ك
مهها يقههول السههادة العلمههاء!! والمشههايخ الفاضههل!! وهيئههة كبههار العلمههاء!!

.)35(والمجلس العلىّ للفتاء!! والمجمع الفقهي وغيرهم في هذا الكفر البواح
ヲ-تشريع مع الله ما لم يأذن به الله!! وبماذا؟؟
ワ-.حقوق مساوية بين الرجال والنساء بل تمييز

-  واحترام اللتزامات الناشئة عن المعاهدات والقوانين الدولية.
カ-والرضىّ والتسليم لتشريعات تقتضي المساواة والعيههش بسههلم مههع

الكفار علىّ اختلفّ دولهم وحكوماتهم ومللهههم النصههرانية والبوذيههة واليهوديههة
والشيوعية والمجوسية والوثنية والهندوسية وغير ذلك…

نمل يرضون بمساواتهم في هذه التشريعات بعباد الصليب وعباد بوذا وعباد البقر والحّجر(**)(  تأ
وغيرهم ثم يزعمون السلم والتوحيد!!!..

 يشرعون هذا ويوقاعون عليه ويتعهدون به ثم يقولون ويظن الغبياء معهم أن أنور السادات(*)(
اا تنه عقد اتفاقاية سلم وتطبيع مع العدو!! الصهيوني!!  وهل إسرائيل إل عضو اا وحده ل كان خائن
من أعضاء أممكم المتحّدة هذه؟؟

اا علىّ هذه الحّكومة الخبيثة وحدها، 35 () نكرر التنبيه والتذكير:  أن هذا الكلم كله ليس وقاف
بل هو يشمل كل جهة تعلن تأييدها للميثاق وكل دولة أو حكومة تنضم لهيئة المم المتحّدة 

ليس  مهما كان اسمها أو وصفها أو ادعاؤها مادامت دخلت في دين هذا الطاغوت الدولي 
اا يجز به ول يجد له من دون الله  بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب من يعمل سوء

.  نؤكد علىّ هذا ليزداد الشبابا بصيرة، ولكي لينخدعوا بكل ناعق وزاعق وليا ول نصيرا 
يزعم تطبيق الشريعة، وليعلموا أن دولة الخلفة المنشودة، دولة غالية، ل تتأتىّ لراذل الخلق،
بل للمجاهدين المتقين البصيرين، فبهؤلء وعلىّ دماءهم وأشلئهم تقوم.
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ヨ-…36(وارتضاء وابتغاء دين الميثاق وقاانونه وبنوده الكفرية(.
タ-!!…وعدم التمييز في الحّقوق بسبب الدين
レ-.واحترام سيادة وسياسة كل دولة من دول العالم الطاغوتية
ソ-والمتناع عن جهاد الكفار والمشركين علههىّ اختلفّ مللهههم وتحّريههم

أيّ صورة من صور جهادهم وقاتالهم.
ツ-اللههتزام بمعاونههة ومناصههرة ومظههاهرة هههذه الهيئههة الكههافرة وهههذا

اا بالقمع ولو كههانت دولههة الطاغوت الدولي، علىّ أية دولة تتخذ هيئة المم قارار
الخلفة المنشودة… بكافة أشكال المسههاعدة بههالقوات المسههلحّة وغيرههها أيّ

(بالنفس والمال)…
ويجب أن يعلم مع هذا أن هذه التشريعات وهيئتها، كما أنها لههها عنههد هههؤلء
اا، فهههي كههذلك علههىّ اا وخارجيهه الطههواغيت الهليههة والشههرعية!! القانونيههة!! دوليهه
اا فههي (هيئههة المستوى الداخلي في كههل دولههة، السههعودية وغيرههها مههادامت عضههو

) من الميثاق:  (تتمتع الهيئة في بلد كل عضو104المم)… كما جاء في (المادة 
مههن عضههائها بالهليههة القانونيههة الههتي يتطلبههها قايامههها بأعبههاء وظائفههها وتحّقيههق

) نصت علىّ أنه:  " إذا تعارضت اللتزامات التي يرتبط103أهدافها…" والمادة (
اا لحكههام هههذا الميثههاق مههع أيّ الههتزام دولههي آخههر بها أعضاء "المم المتحّدة" وفق

يرتبطون به فالعبرة بالتزماتهم المترتبة علىّ هذا الميثاق "…!!
والن..

تدعوة س-  ما يقول السادة العلماء!! فيمن يدعي معرفة الهدى والتوحيد، بل والهه
تله… إليه ثم يتبع ويطيع تشريع الكفار في هذا ك

V-يجيبنا علىّ هذا السؤال الشيخ العلمة محّمد المين الشنقيطي فههي
كتابه القيم (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) في تفسير قاوله تعالىّ:

م الهـدى  ارهم مـن بعـد مـا تـبين له بدوا عألـى أدب إن الـذين ارتـ
نول لهم وأملى لهم * ذلك بأنهم قالوا لـلـذين كرـهـوا الشيطان س

تنطيعكم في بعض المر والله يعلم إسرارهم نزل الله س  قاههال: ما ن
تمل هذه اليههات مههن سههورة (اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأ
اا ممهن تبرها، والحّذر التام مما تضمنته من الوعيد الشهديد لن كهثير محّمد وتد
ينتسبون للمسلمين داخلون بل شك فيمهها تضههمنته مههن الوعيههد الشههديد، لن
عامة الكفار من شرقايين وغربيين كارهون لما نزل الله علهىّ رسهوله محّمهد
صلىّ الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يههبينه بههه النههبي صههلىّ اللههه عليههه

وسلم من السنة.
ـه ـسـنطيعكم ـزل الـل فكل من قال لهؤلء الكفار الكارهين لما ـن
في بعض المر فهو داخل في وعأيد الية وأحرى من ذلك من يقــول
لهم:ًا  سنطيعكم في ـكـل الـمـر كاـلـذين يتبـعـون الـقـوانين الوـضـعية
بزل الله فإن هؤلء لشك أنـهـم مـمـن مطيعين بذلك للذين كرهوا ما ن
بتبعوا ما أسخط بنهم ا تتوفاهم الملئكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأ

بنه محبط أعأمالهم  " أهه.الله وكرهوا رضوانه وأ
إنها وربا الكعبة لفتوى واضحّة صريحّة في حال هههذه الدولههة الخبيثههة وكههل

نزل الله دولة أو حكومة أو هيئة تطيع   فههي ذلههك كلههه، ومهها الذين كرهوا ما ن
هي من كلم الخوارج…

تيقبل منه () قاال تعالىّ:  36 اا فلن  .  ومن يبتغ غير السلم دين
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بـعـض إذا كان الله سبحّانه قاد حكم بالكفر والردة علىّ من أطههاعهم فههي 
تلههه؟  واللههه إن واحههدة منههها المر  من كفرهههم، فكيههفّ بههذلك الكفههر المتقههدم ك

لكافية..
تملوا ذلك يا دعاة التوحيد، ومههن لههم يتبصههر فيههه فليبههك علههىّ نفسههه وربا تأ
اا…  فإنه والله الذيّ ل إله إل هو أوضح من الشمس فههي الكعبة وليكبر عليها أربع
رابعة النهار ول يتردد فيه إل من غلبت سكرة المعاصي ورانها علىّ قالبه.  وكذلك
اا واعتاد أن يقاد برسن كالدابههة، فههإن مثههل هههذا ل تكفيههه الدلههة ول تلد من كان مق
يرفع بها رأسا، حتىّ يلتفت يمنة ويسرة ويفغر فاه ويقول:  (… هاه.. ولكن لماذا

زا؟؟). يسكت العلماء… إذا كان هذا حق
والجوابا معروفّ ول يتقبله إل من هديّ قالبه.  إنه قاول الصههادق المصههدوق

 أنها فتنة الريال وفتنة*)(صلىّ الله عليه وسلم:  "من أتىّ أبوابا السلطين افتتن"
.)37(البشوت والسلطين وفتنة (الديس اللي ترضع منه ما تعضه)

أضفّ إلىّ ذلك الران الذيّ غلفّ قالوبهم وحجب عنها نور البصيرة لعتيادهم
وتكرارهم مخالطة الطغاة والظلمة والنكث المتتالية المتكررة بتلك الخلطة الهتي
اا ل تعرفّ معروفا ول تنكههر منكههرا إل مهها أشههربت مههن تجعل قالوبهم كالكوز مجخي

هواها.
بلة الحساسوقاد قايل "   ".أن كثرة المساس تورثا ق

فالله الله في دينكم ول تغتروا بكهثرة الهلكهي والمتسههاقاطين ول بعمهائمهم
وألقابهم.

نسأل الله السلمة والعافية وحسن الختام..
..  فأبين أن طغاة)38(ويطيب لي في ختام هذا لموضع أن أورد مسك الختام

تنهم علىّ نهج الحّكام علىّ اختلفّ توجهاتهم ومشاربهم يفتخرون دوما بالتصريح بأ
هههذا الميثههاق الكفههريّ سههائرون وفههي دينههه – المنههاقاض لههدين التوحيههد - داخلههون

ولحّدوده وعهوده والتزاماته الباطلة حافظون… وبمواده ملتزمون مؤمنون.
خذ علىّ سههبيل المثههال (البيههان الختههامي للههدورة الولههىّ للمجلههس العلههىّ
تكههد أصههحّابا الجللههة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) جاء في آخره:  (كما أ
والسههمو الههتزامهم بميثههاق جامعههة الههدول العربيههة – تههأتي كفريههاته - والقههرارت
الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية وجددوا دعمهم لمنظمة المههؤتمر السههلمي

بسكهم بمبادئ عـأـدم النحـيـاز وميـثـاقوالتزامهم بقراراتها  ببروا عأن تم وعأ
 أهه.)39()المم المتحدة

تمههل يتمسههكون ويمسههكون بقههوانين الكفههر معلنيههن بههذلك مختههارين بههل تأ
مفتخرين..!! ثم تجد من يرقاع لهم!!!

ال آخر علىّ الستسلم والتأييد والنقياد المطلههق والختيههاريّ لهههذا وهاك مثا
الميثاق الكفريّ… جاء في (معاهدة الههدفاع المشههترك والتعههاون القاتصههاديّ بيههن
دول الجامعة العربية)، والتي شاركت فيها جميع الدول المنضههمة للجامعههة ومنههها

تدمتها دولة التوحيد!!! بالطبع بل وفي مق

 رواه أحمد والترمذيّ وأبو داوود (*)(
() مثل عامي و(الديس) هو الثديّ.37

() نعم هو بالنسبة لنصار الدين وأهل الحّق مسك الختام، ولكنه شجا الحّلوق وشوك 38
تطغاة وسدنتهم من علماء السوء ومشايخ الحّكومة والريال. السعدان وعار الختام علىّ ال

م.1981 مايو 26هه الموافق 1401/رجب/22() صدر في (أبو ظبي) 39
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:  ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس)11مادة (
بأيّ حال من الحههوال الحّقههوق واللتزامههات المترتبههة أو الههتي قاههد تههترتب للههدول

 أو المسههؤوليات الههتيميثاق هيـئـة الـمـم المتـحـدةالطرافّ فيههها بمقتضههىّ 
يضطلع بها مجلس المن في المحّافظة علىّ السلم والمن الدولي) أهه.

تمههل الحّههرص الكامههل والنقيههاد المطلههق والستسههلم الكلههي لبنههود هههذا فتأ
تتفاقاية دفاع مشترك بيههن هههذه الههدول الطاغوتيههة… تنه لما كانت هذه ا لميثاق.  فإ
خافوا وخشوا أن يتبادر لذهن أحد من الدول خطأ أنها تعني تعاضد وتناصر الههدول
العربية لحّربا ومهاجمة الدول الخههرى.  فههأرادوا أن يصههرحوا بههالبراءة مههن ذلههك
(أعني:  عقيدة الجهاد)، وأن يزيحّوا بهذه المادة أية شبهة قاد تههوهم براءتهههم مههن
اا علههىّ ترمههة.  فتأكيههد بنود الميثاق الدولي التي تنص علىّ أن الحّربا الهجومية محّ
تنهم في دين الميثاق داخلون ومههن نصوصههه غيههر متههبرئين، شههرعوا هههذه المههادة أ

تموا اتفاقايتهم ( تملهجوم) وليست (اتفاقية دفاعالصريحّة ولذا س ال…  فتأ ) أص
تحد. وأفق من نومك يا مو

ويقول المير سعود الفيصل وزير الخارجية الحّالي للمهلكههة السههعودية فههي
بيانه الذيّ ألقاه أمام الجمعية العامههة للمههم المتحّههدة فههي دورتههها الثلثيههن:  (إن
لهذه الدورة معنىّ خاصا وذلههك لمههرور ثلثيههن عامهها علههىّ إنشههاء المههم المتحّههدة
ووضع ميثاقها الذي يمـثـل آـمـال البـشـرية لـيـس فـقـط ـفـي الـسـلم
ـار ـفـي اا في النمو القتصادي والجتماعأي والزدـه والمن ولكن أيض

) انتهههىّ بحّروفههه مههن كتههاباإطار من العدالة والمساواة والتعاون البـنـاء
(السعودية والمنظمات الدولية) وكتابا (السعودية وهيئة المم).

اا إسههرائيل لجههل ويقول فههي الخطههابا نفسههه مههدافعا عههن الميثههاق مهاجمهه
تجاوزها لبنهوده:  (وههي بهذلك تتحّههدى ههذه المنظمهة ول توليهها ههي ول ميثاقاهها

اا). اعتبار
اا اللسان الناطق للدولة والممثل الحّقيقي لمنهجههها ووزير الخارجية هو طبع

وعقيدتها وسياستها.
الدفاع عهن بنههود الميثههاق الكفهريّ ووصهفها بالعدالهة!! واللههه يشههد وسههنة

تنها الكفر والظلم والضللة!!.. رسوله والمؤمنون أ
ويقول في خطابه الذيّ ألقاه في مدينة سان فرانسيسكو بمناسهبة التوقايهع
تين أن الميثاق ل يمثل الكمال في نظر الدول الصغيرة: علىّ هذا الميثاق بعد أن ب

بدمته الـشـعوب(مع ذلههك  تثههل خمسههينفهو بل شك أفـضـل ـمـا ـقـ  الههتي تم
دولة…) أهه من كتابا (السعودية وهيئة المم).

وتأملوا هذه الزندقاة… هذا الميثاق وما حواه من كفههر بههواح هههو أفضههل مهها
قادمته هذه الشعوبا المجتمعة في ذلك المههؤتمر…  فيلههزم المشههايخ المههدافعين
عنهم أحد اختيارين ل ثالث لهما إذا ما سألناهم عهن الههذيّ قاههدمته السهعودية فهي

ذلك المؤتمر؟؟
اا… اا وقاانونهه إمهها أن يقولههوا:  قاههدمت السههلم، لنههها ل ترتضههي بغيههره حكمهه
فيحّكمون عند ذلههك بكفرهههم إذ كيههفّ يقههدمون السههلم ويعرضههونه ثههم يختههارون
ال منه دين الميثاق.  بههل ويصههرحون بههأن الميثههاق أفضههل مههن السههلم ويقرون بد

الذيّ قادموه…
اا من هذه (الورطة):  قاد قادموا قاوانين وضعية يتحّاكمون إليها أو يقولوا خوف
عند النزاع، هم ومجموع المم المتحّدة الخرى.  وسهاهموا بهها فهي تشههريع ذلهك

الميثاق..  
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وهو الصوابا الذيّ ل مرية فيه، وبهذا وأمثاله أمسوا كافرين مشركين...
اا يا أحبابي دعاة التوحيد احفظوا الكلمات التاليههة… لتلجمههوا بههها كههل وأخير

مجادل عن هذه الدولة الخبيثة:
اا، وكههان يومههها رئيههس اا فخههور الولىّ منها، كلمة ألقاها المير فيصههل مختههار
الوفد السعوديّ أمام الجمعية العامههة للمههم المتحّههدة فههي دورة انعقادههها الثانيههة

لقد عأاهدنا أنفـسـنا أـمـام الـلـه وأـمـام التارـيـخ أن نـلـتزم ببـنـودقاال:  (
ـض ـان ونرـف ـوق النـس ـترم حـق ـالي نـح اا وبالـت ـ اا أميـن ـ ـاق التزاـم الميـث

 أهه.)40(…)العدوان
تأمل:

تدخول فهي اا.. والهه اا أمينهه عاهدوا أنفسهم أمام الله علىّ الههتزام الكفههر التزامهه
ال وبالتالي الحترام والستسههلم لشههرع الميثههاق الباطههل ال كام دين الطاغوت دخو
تلههة التوحيههد وديههن السههلم مههن تعطيههل جهههاد الكفههار بكل تفاصيله التي تناقاض م
(رفض العدوان) وتأييد كفريات قاوانين حقوق النسان وغير ذلك ممهها حههواه ديههن

الميثاق.
:  للمير سههلطان بههن عبههد العزيههز النههائب الثههاني لرئيههس مجلههسوالثانية

الوزراء ووزيههر الههدفاع والطيههران والمفتههش العههام، ألقاههها فههي الههدورة الربعيههن
اا علههىّ تأسههيس هيئههة للجمعية العامة للمم المتحّدة بمناسههبة مههرور أربعيههن عامهه
اا علىّ إنشائها اللمم:  (إن اجتماعنا اليوم ومنظمتنا هذه تحّتفل بمرور أربعون عام

وإذايشكل مناسبة هامة ويعتبر فرصة طيبههة لتقههويم دور المنظمههة ومنجزاتههها.  
كانت المملكة العربية السعودية تعتز بأنها كانت من الدول الموقعــة

 فإن إيمانها بأهميههة هههذه المنظمههة والهههدافّعألى ميثاق سان فرانسيسكو
التي تسعىّ إلىّ تحّقيقها لم يتزعزع منذ ذلك الحّين"، وأضافّ:  "كما أننا نعبر عن
استنكارنا لكل التجاهات الرامية إلىّ تعويق نشاطاتها وندين بشههدة الههدول الههتي
دأبههت علههىّ انتهههاك قاراراتههها وعلههىّ السههتهتار بمهها تمثلههه المنظمههة مههن الرادة

.33الجماعية للمجتمع الدولي" أهه.  من كتابا (المملكة وهيئة المم) ص
تأمل، إيمان واعتزاز بالكفر ل يتزعزع!!! والنكار علىّ كههل مهن انتهههك هههذا

الكفر أو تبرأ منه ولم يلتزم به…!!
:  كلمة لفهد بن عبد العزيز طاغوت السههعودية الحّههالي فههي كلمههةوالثالثة

وجهها إلىّ المههواطنين بمناسههبة عيههد الفطههر فههي الثههالث مههن شهههر شههوال عههام
هه قاال فيها:  (نحّههن أيههها الخههوة المواطنههون نعمههل فههي المحّيههط الههدولي1402

بميثاقهاالشامل داخل دائرة هيئة المههم المتحّههدة وفروعههها ومنظماتههها نلههتزم 
 ونحّههاربا أيّ تصههرفّ شههاذ يسههعىّ لضههعافها وتقليههص قاههوة*)(وندعأم جهودـهـا

.33القانون الدولي" أهه.  من كتابا (المملكة وهيئة المم) ص 
وتأمل:  اللتزام الصريح بالكفر، وتأييد ودعههم الطههاغوت، وحههربا لكههل مههن

عادى القانون الكافر وسعىّ لضعافه وإبطاله….!!
تدولة السلمية تمثل العدالة ومع ذلك يقول أبو بكر جابر الجزائريّ:  (هذه ال

اللهية في الرض)!!

() بحّروفه من المضبطة الرسمية لمحّاضر الجلسات العامة للمم المتحّدة-الجلسة العامة 40
) وانظر كتابا (المملكة والمنظمات الدولية) 8425م.  (ص29/11/1947 في   128رقام 

للقباع.
توعي وبأشكال مختلفّ ومتشعبة سوفّ تراها فيما يأتي وهو غير النفقات (*)(  هذا الدعم تط

) من الميثاق:  17الصلية للمم المتحّدة التي علىّ أعضاءها تحّملها كاملة… نصت (المادة 
(علىّ أن يتحّمل العضاء نفقات الهيئة حسب النصبة التي تقررها الجمعية العامة).
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فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من طمس البصائر وعمىّ القلوبا….

-  السعودية والجمعية العامة للمم المتحدة:ًا5
بالطبع فالسعودية عضو من أعضاء (الجمعية العامة) للمم المتحّههدة… لن
ن هذه الجمعية كما نصت (المادة التاسعة) من (ميثاق المم المتحّهدة) (تتهألفّ م

جميع أعضاء المم المتحّدة).
ولكل عضو من هؤلء العضاء مندوبون في هذه الجمعية ل يجوز أن يزيدوا

عن خمسة مندوبين.
وتقوم هذه الجمعيههة بنههاء علههىّ نههص (المههادة الثالثههة عشههرة) مههن الميثههاق

بإجراء الدراسات اللزمة وتشير بتوصيات في مجالت مختلفة، منها:
- إنماء التعاون الدولي في المجال السياسي وتشجيع التقدم" أ

!!!.المطرد للقانون الدولي وتدوينه
تدولي فههي الميههادين القاتصههادية والجتماعيههة والثقافيههة با- إنماء التعاون الهه
والتعليمية والصحّية والمساعدة علىّ تحّقيق حقوق النسان والحّريههات الساسههية

أو الدين ول تفرـيـق بـيـن بينهم في الجنههس أو اللغههة بل تمييزللناس كافة 
 ".الرجال والنساء

- كما نصههت (المههادة الرابعههة عشههرة) مههن الميثههاق:  أن مههن أهههدافّ هههذه
الجمعية أنها تسعىّ إلىّ اتخاذ التدابير الكفيلة بتسوية أيّ موقاههفّ يضههر بالرفاهيههة

 بين المم تسوية سليمة.العلقات الوديةالعامة أو يعكر صفو 
وفيما تقدم في الرد علىّ أمثال هذه الكفريات وتوضيحّها كفاية…

13وتأمههل هنهها كيههفّ يشههجعون تقههدم القههانون الههدولي كمهها فههي المههادة 
ال مههن أن يكفههروا بههه ويشجعون تدوينه بصفتهم أعضاء في هذه الجمعية، هههذا بههد

ويجتنبوه.
ثم يتمسحّون بعد ذلك بالسلم والتوحيد…!!!

-  السعودية والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق النسان:ًا6
ネ-.(العهد الدولي الخاص بحّقوق النسان المدنية والسياسية)
ナ-و(العهههد الههدولي الخههاص بحّقههوق النسههان القاتصههادية والجتماعيههة

والثقافية).
هذان العهدان هما مههن مشههاريع أو قاههوانين منظمههة المههم المتحّههدة والههتي

تصههلت إلههىّ إقارارهمهها الجمعيههة العامههة للمههم المتحّههدة فههي:   16/12/1966تو
).21/أ (د-2200بموجب القرار رقام:  /

ومن المفيد أخي الموحد أن تعرفّ أن هذه المملكة الخبيثة قاههد كههانت فههي
مقدمة المقرين المؤيدين والمصوتين علىّ هذين العهدين وبحّماس شديد.

تلههه ولممههه نعم كان تأييدها لهذين العهدين بحّماس شههديد، لتثبههت للعههالم ك
المتحّدة أنها ليست ضد سياساتها ول تعارض ميثاقاها وقاوانينها، وذلك لن مندوبها

ترطها وامتنع عن التصويت1948قابل ذلك بقاربة العشرين سنة، وبالضبط سنة   و
"217مههع العلن العههالمي لحّقههوق النسههان (القههرار رقاههم:   ترتههه3  ") الههذيّ أقا

4، فقد صوت إلىّ جانبه:  ()41(الجمعية العامة للمم المتحّدة بموافقة شبه جماعية

() يلحظ أنه حتىّ لو امتنعت أية دولة عن التصويت فههإن أيّ قاهانون يصههدر عههن الهيئههة فههإنه41
يصدر عن رأيّ الغلبية وبالتالي فإنه يصدر يمثل المم المتحّدة باسمها، والههتي بههالطبع ل تتههبرء
منها دولة التوحيد، بل تبجلها وتبجل إدارتها ومسؤوليها وتصفها بقول:  (منظمتنا) في كثير مههن
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بده دولة) 8 ؛ وتغيبت ثلثّ دول منههها اليمههن فههي حيههنولم تصوت أية دولة ض
امتنعت عن التصويت ثمانية دول، ست منها شيوعية، وكل من السههعودية واتحّههاد

جنوبا أفريقيا.
تجة مندوبا السعودية في المتناع هو أن العلن فيه النص الصريح وكانت ح
علىّ (أن للنسان حرية تغير دينه أو معتقداته)…!!  واللعبة كما عرفت مههن قابههل
– تكمن في صراحة هذا النص الذيّ يفضههح ويكشههفّ تسههتر هههذه الدولههة الخبيثههة
اا، حرجا وإزعاجا في الههداخل بالسلم فربما يسبب لها تأييد هذا الكفر الصريح جد
اا فههي ذلههك الههوقات والخارج من قابل بعض العلماء والدعاة المخلصههين… خصوصهه

اا يحّسب لهم حسابا. المبكر الذيّ كان ل يزال فيه للناس رؤوس
لذا فلم يستطع مندوبها في ذلك الوقات أن يعلن بصراحة تأييههد بلده لمثههل
توت ضهده كمها رأيهت… فعهدم التصهويت ارض وصه هذا النص…  ول هو بالطبع ع
كافّ للتلبيس ول حاجة للمعارضة وإثارة البلبلة وإزعاج الحبابا والولياء في هيئة

.*)(المم!!
ولههو أن النههص كههان فيههه شههيء مههن اللههفّ والههدوران والروغههان والتلههبيس
والعبارات التي تحّتمل التدليس وتقبل (المط) عند المناقاشة والمحّاجة لمهها كههان
ال، ولمكن التسليم لها… بههدليل أن هههذا العلن ليههس لهذه (الورطة) من داع أص
تلههه السههعودية اا لبنههود الميثههاق الههذيّ شههرعته ووافقههت عليههه ك اا واضههحّ إل تفسههير

خطابات مسؤوليها وإليك أمثلة من ذلك:  جاء فههي البيههان الههذيّ ألقههاه (وفههد المملكههة العربيههة
السعودية) في المم المتحّدة أمام الدورة السابعة الخاصة للجمعيهة العموميهة للمهم المتحّهدة

:1975 سههبتمبر 10الذيّ ألقاه (جميههل البههاروديّ) رئيههس الوفههد السههعوديّ فههي يههوم الربعههاء 
"السههيد الرئيههس إن انتخههابكم بالجمههاع لرئاسههة الجلسههة السههابعة الخاصههة، تأكيههد لحّكمتكههم
والكفاءة التي أدرتم بها المناقاشات في الدورة التاسههعة والعشههرين للجمعيههة العموميههة للمههم
المتحّدة…. الشبابا والنشاط والحّكمة والكياسة والهدوء والشههجاعة تلههك هههي الصههفات الههتي

تيزك، ول عجب أن  ، كما أن السيد الههذيّ يجلههس عههادة إلههىّ يميههننشعر بالرضا لرئاستكتم
الرئيس وهو متغيب اليوم السكرتير العام المبجل لمنظمتنا يجب أن ينال الثنههاء علههىّ مهها بههذله

.186من اهتمام غير منقوص…الخ.." أهه.  من كتابا (السعودية والمنظمات الدولية) ص
ويقول سعود الفيصل وزير خارجيتهم وهههو يتحّههدثّ باسههم منظمتههه العزيههزة:  "إذا كههان لنهها أن

…" إلىّ أن يقول:  "فإننا نأمل في نفههسإنجازاتنا كمنظمة دوليةنلقي نظرة علىّ مختلفّ 
 مههن هههذا التطههور،منظمتـنـاالوقات أن تستفيد الدول الصغيرة النامية التي تكون الغلبية في 

اا بقضية حريتها وأمنها القومي وطموحاتها". أهه.  من كتابا (السعودية وهيئة وأنه لن يكون ضار
.32المم) لطلل عطار ص

بل إن فهد بن عبد العزيز خادم الطواغيت يتعامل مع هذه المم الملحّدة علىّ أساس علقاة 
الخوة أو البنوة أو المومة ونحّو ذلك من الوشائح السرية فيعد نفسه وحكومته أسرة واحدة 
مل من كلمه في كلمته التي وجهها في عيد الفطر عام ضمن هذه الهيئة الكفرية… وإليك مثا

هه:  ولقد كانت تصرفاتنا وستبقىّ تعكس إحساسنا بالنتماء إلىّ المجموعة الدولية 1402
 مهما اختلفت مصالحّها، وتصور إيماننا بمبادئ السلم المبني علىّ الحّق كأسرة واحدة

والعدل.." إلىّ آخر هذيانه، أيّ حق…؟ وأيّ عدل…؟ وأيّ دين وأيّ توحيد هذا؟؟؟.
اا في تبديل المسلم لدينه وحسب، بل هو نص (*)(  من الطريفّ بالذكر أن هذا النص ليس خاص

عام..  فالمعارض له يمنع تبديل النصراني لدينه ويحّظر عليه النتقال إلىّ السلم وهذا كفر… 
والموافق عليه كافر لنه يجوز الردة للمسلم… والسكوت والمشايعة والقعود معهم حال 

ولقد نزل عأليكم في الكتاب أن إذا سمعتم  خوضهم في هذا الكفر، كفر. قاال تعالىّ:  
آيات الله يكفر بها ويستهزء بها فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

اا …  إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع
فالمعارض والمؤيد والساكت هاهنا هالكون، والقوم قاد زجوا بأنفسهم في هذه الورطة.. وعلىّ
مشايخ السوء؟!؟ إخراجهم منها.
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اا فههي إعههداد ذلههك وغيرها… يقول (رينيه كاسان) نفسه، الذيّ أسهم إسهاما كههبير
ا لميثاق المم المتحّدة، لن جميع أعضاء المممفسرا العلن:  (إن العلن جاء 

) مههن الميثههاق بههأن يقومههوا منفرديههن أو62المـادة المتحّههدة تعهههدوا بمههوجب (
مجتمعيههن بالتعههاون مههع الهيئههة لكههي يشههيع فههي العههالم احههترام حقههوق النسههان

 أهه.)42(والحّريات الساسية للجميع)
اا لنصوص الميثاق الكفرية المختصرة… إذن فهذا العلن ليس هو إل تفسير

نعيه وتصريحّاتهم.  نض بشهادة وا
ومبههادئ الميثههاق والعلن واحههدة، ولكهن الفههرق الوحيههد بينهمهها، أن الخيههر
مفصل أكثر وهذا التفصيل ل يتفق مع سياسههة هههذه الدولههة الخبيثههة الههتي أتقنههت
التلههبيس والتههدليس علههىّ العبههاد.  أو بههالحرى، ليههس كلههه ولكههن بعههض مههواده

تصههت علههىّ ( 18الصريحّة.  كالمادة:  ( أن) من العلن العالمي المههذكور حيههث ن
 وهههذا الحّههق يشههتمللكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين

علىّ حرية تغيير دينه أو معتقداته..).
تن هههذه يقول (جميل الباروديّ) سههفيرالمملكة لههدى المههم المتحّههدة:  (لههو أ
المادة تههوقافت عنههد كلمههة الههدين لمهها عارضههت المملكههة العربيههة السههعودية فههي
الموافقة عليها…) تأمل… مع أن النتيجة واحدة… وههي فتههح بههابا الههردة، ولكهن
باختصار وبصراحة أقال…!!  ومهما يكن من أمر… فمن المهم أن نعرفّ أنه بعههد
عدة سنوات، عندما صهيغت قاهرارات المهؤتمر الهدولي لحّقهوق النسهان بطريقهة
جعلتها مقبولة ومناسبة لسياسة التلبيس التي تتبعها السههعودية بههادرت وبحّمههاس

كبير إلىّ إعلن تأييده والتصويت معه.
يقول الدكتور (عبد الله القباع):  (وعندما عرض مشروع القرار الدولي عن

توتت المملكههة العربيههة1966حقوق النسان علىّ الجمعية في عام   (العهدين) صهه
السههعودية مههع المشههروع…)… يقههول:  (وقاههد اشههتمل مشههروع العلن العههالمي
لحّقوق النسان ضمن ما اشتمل عليه، علىّ حق تقرير المصهير…. إلهىّ أن قاهال:
والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في كـل مجـالت حقـوق
النسان والحرية الشخصية والمان وتحريم الرق… وحقوق النـسـان

)43()في المحاكم والحقوق السياسية والمساواة أمام الـقـانون….اـلـخ

أهه.
فبالله عليك يا منصفّ كائنا من كنت هل هناك فرق جوهريّ بين هذا الكفههر

البواح وبين الذيّ قابله غير أن هذا بواح صريح وذلك أبوح وأصرح…
ラ-.مساواة مطلقة في الحّقوق بين المرأة والرجل في كل المجالت
ム-حرية شخصية، هكذا مطلقة كمفهومها عنههد الغربييههن، واضههعي هههذا

القانون.
ウ-المان المطلق للنسان، كههل النسههان حههتىّ المشههركين والمرتههدين

وأعداء الدين.
ヰ-.تحّريم للرق علىّ إطلقاه – يشمل حتىّ استرقااق الكفار المحّاربين
ノ-ومسههاواة مطلقههة أمههام القههانون بيههن كههل النههاس حههتىّ الكفههار

والموحدين…
إنها الطاعة والتأييد والتسليم لتشريع ما لم يأذن به الله.

.25() انظر (كارل فاساك) ص42
 من (السعودية والمنظمات الدولية).99() ص43
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*ما يقول المشايخ والعلماء في المسههاواة بيههن الرجههل والمههرأة فههي كافههة
الحّقوق؟؟  أهذا من دين السلم؟؟ أم من دين الكفرة الغربيين الملحههدة الههذين

يصفون شرائع السلم بظلم المرأة والجحّافّ بحّقوقاها؟؟..
اا ويقضههي سههبحّانه بههأمور فيههها الله عز وجل يشههرع بعلمههه وحكمتههه أحكامهه
فوارق بين النساء والرجال كالميراثّ والشهادة ونحّوها… وهؤلء الكفرة يقولون:
ل، هههي مسههاواة مطلقههة فههي الحّقههوق وفههي كافههة المجههالت… فتتبعهههم دولههة
اا "التوحيد"!! وتتبع تشريعهم هذا المنههاقاض لشههرع اللههه ولههدينه… بههل إنههها تأكيههد
لتأييدها لتفاصيل هذا العلن وبنوده قاد صوتت بالموافقة به (نعههم) علههىّ مشههروع

تص علههىّ المسههاواة15/12/75) بالمم المتحّدة بتأريخ 3251قارار رقام (  الذيّ ينهه
بين الرجل والمرأة والقضاء علىّ التفرقاة في معاملة النسهاء… فمها قاهولكم فهي

تيها المشايخ…؟؟ هذا يا دعاة التوحيد!! ويا أ
*اللههه عههز وجههل يشههرع قاتههل الكفههار وأعههداء الههدين واسههترقااق أسههراهم
المحّاربين، ويفرق بين المسلمين والمجرمين في أحكام الخرة، وفههي كههثير مههن

اا ومشهورة. أحكام الدنيا في الحّقوق وغيرها، واليات الدالة علىّ هذا كثيرة جد
والكفرة المشرعون يقولون ل، يجب التعهههد بالمههان المطلههق للنههاس، كهل
الناس وعدم العتداء علىّ أحد (والرق محّرم بكافة أشههكاله)، كههذا نصههت المههادة

.)44(الرابعة من العلن العالمي لحّقوق النسان
وحكومة إمام المستسلمين تقههول:  سههمعنا وأطعنهها، موافقههة علههىّ تشههريع
الكفههرة أبنههاء الفكههرة مههن اليهههود والنصههارى وغيرهههم… فمهها رأيّ المشههايخ فههي

هذا…؟؟
 أإله مع الله؟  قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 

أهذه الطاعة من المعاصي أم من الكفر البواح والشرك المستبين؟؟
وإن الشياطين ليوـحـون إـلـى أولـيـائهم ليـجـادلوكم يقول تعالىّ:  

.  روى الحّاكم وغيره بسند صحّيح عن ابههن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
اا مههن المشههركين كههانوا يجههادلون المسههلمين فههي مسههألة الذبههح عبههاس، أن ناسهه
مكلون ممهها قاتلتههم ول تههأكلون ممهها قاتههل اللههه؟  يعنههون وتحّريم الميتة فيقولون:  تأ

. وإن اطعتموهم إنكم لمشركون الميتة.  فقال تعالىّ:  
ين) المؤكدة… تكد الله تعالىّ هذا الحّكم الواضح الصريح به:  (إ وتأمل كيفّ أ

يقول العلمة الشنقيطي في تفسيره عن هذه اليههة أنههها:  (فتههوى سههماوية
 تشههريع الشههيطان، المخههالفّ لتشههريعمتبعمن الخالق جل وعل صرح فيها بههأن 

الرحمن مشرك بالله) أهه.
اا رحمه الله في تفسير قاوله تعالىّ:   ـه ويقول أيض ـي حكـم ول يشرك ـف

 أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهممتبعيمن سورة الكهفّ:  (إن   أحدا
مشركون).

 القههوانين الوضههعية الههتييتبعونويقول في الموضههع نفسههه:  (إن الههذين 
شرعها الشيطان علىّ ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعل علىّ ألسههنة
رسله عليهم الصلة والسلم، أنه ل يشك في كفرهم وشركهم إل من طمس الله

بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم) أهه.

اا المعاهدات المتعددة الجوانب والتي يقوم السكرتير العام 44 () يراجع في هذا البابا أيض
 وغيرها فإن فيها أشياء450 وص78 ص1976) (ديسمبر) 31للمم المتحّدة بمهمة حفظها، (

اا وأمثالها. كثيرة ل يعرفها كثير من الناس، كمعاهدة إلغاء الرق مطلق
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-  السعودية والمنظمات الكافرة التابعة للمم المتحدة:ًا7
*  السعودية ومنظمة المم المتحدة للتربـيـة والعـلـوم والثقاـفـة

(اليونسكو):ًا
م وهههي مههن المنظمههات الههتي أبههدت1946أنشههئت هههذه المنظمههة عههام 

اا بها اا فيها منههذ البدايههة تتعههاون)45(السعودية اهتماما كبير  منذ نشأتها، فكانت عضو
اا وتنفق عليها بكرم بالغ وتبذل لهها المعونهة بسهخاء لدرجههة أنهها اا ظاهر معها تعاون
تدمت لليونسههكو قارضهها (ساهمت بكل الطرق في النشههطة العامههة للمنظمههة فقهه

) دولر فههي50.000 وأسهههمت بمبلههغ:  ()46( مليههون دولر4.6بدون فوائد قادره:  
تولت مشههروعات صندوق اليونسكو الخاص لتقدم البحّث العلمي فههي أفريقيهها ومهه
اليونسكو في الساحل الفريقي بمبلغ في حدود مليون دولر، ويجريّ التعاون بين

.)47(المملكة واليونسكو في المجال العلمي ليغطي كل أنشطة المنظمة
تحد… تكتمل الصورة أمامك وتتضح شههيئا فشههيئا عههن هههذه وهكذا أخي المو

الدولة الخبيثة.
オ-.-طاعة الكفار في التشريع – تقدمت مرارا
ク-.اا الدفاع عنهم وعن ميثاقاهم الكفريّ… تقدم مرار
ヤ-…اا السعي لتوطيد علقاات المودة والصداقاة- تقدم أيض
マ-المعايشة السلمية وبأمان وتحّريم الحّروبا (أيّ تحّريم الجهاد) وحههل

اا –تقدم.. الخلفات سلمي
ケ-..التحّاكم إلىّ محّاكمهم الدولية وطواغيتهم القانونية
フ-…وهنا إعانتهم بالمال وبسخاء وكرم حاتمي أصيل)(*

جاء في كتابا "الدرر السنية فههي الجوبههة النجديههة" فههي بيههان معنههىّ قاههوله
بلهم منكم فإنه منهم تعالىّ:    وفي تعريفّ معنىّ التولي: ومن يتو

"التولي:  هو الدفاع عن الكفار…، وإعانتهم بالمههال والبههدن والههرأيّ، وهههذا
)،201 ص7 جه5كفر صريح يخرج من الملة السلمية" أهه.  (م

تن قاههول اللههه تعههالىّ  ومن ويقههول ابههن حههزم رحمههه اللههه تعههالىّ:  "صههح أ
تنه كافر مههن جملههة الكفههار، يتولهم منكم فإنه منهم  إنما هو علىّ ظاهره:  بأ

تلىّ ( ).13/35وهذا حق ل يختلفّ فيه اثنان من المسلمين" أهه من المحّ
ويقول الشيخ سليمان بن سحّمان في ديوانه: 

ول شك في تكفيره عند من عقههل
اا للوفههاق علههىّ العمههل ويظهر جهر

تل الكههافرين فمثلههم ومههن يتههو
وكههل محّههب أو معيههن وناصههر

 من كتابا (المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية) لعبد الله القباع.134() ص 45
اا للحّلل، فالبلد طافحّة بالربا وبنوكه، ولكنه 46 () (بدون فائدة) أيّ بدون ربا، وليس هذا تحّري

الكرم الحّاتمي مع أعداء الله بل حدود… فلعنة الله علىّ الظالمين.
.845() (السعودية والمنظمات الدولية) ص47

 هذا ونحّن لم نتعرض لمساهماتهم الهائلة في الميزانية السنوية لهيئة المم المتحّدة فإن (*)(
أعدادها وأرقاامها ومليينها تمل هذه الورقاة.. وكذلك مساهماتهم السخية في نفقات الدورات 
السنوية للجمعية العامة للمم المتحّدة وفي ميزانيات المنظمات والوكالت المتخصصة 
والصناديق والبرامج واللجان الخرى التابعة للمم المتحّدة… وراجع في هذا كتابا (المملكة 
السعودية وهيئة المم) لطلل العطار… فصل (مساهمات المملكة في هيئة المم والمنظمات

 وما بعدها.41الدولية والوكالت المتخصصة) ص
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وذا قاول مههن يههدريّ الصههوابا مههن
الزلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل

فهم مثلهم في الكفههر مههن غيههر
ريبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

بقي أن يعرفّ الخ الموحد، زيادة في الفائدة حقيقة هذه المنظمههة الخبيثههة
(علىّ المكشوفّ) –كما يقولون-.. نعم، معههروفّ أنههها تابعههة للمههم المتحّههدة وقاههد
عرفنا كفريات المم المتحّدة وميثاقاها وباطلها، ولكن هناك خصوصههيات تمارسههها

هذه المنظمة المدعومة وبسخاء من دولة التوحيد!!  لبد أن نعرفها…
الـصـادرةجاء في (الموسوعة الميسرة في الديان والمههذهب المعاصههرة) 

، في أفكههار451عأن الندوة العالمية للشباب السلمي في الرياض ص
تسيطرة علىّ المنظمههات الدوليههة بترؤسههها مههن ومعتقدات وأهدافّ الماسونية "ال

قابل أحد الماسونيين كمنظمة المم المتحّدة للتربية والعلوم والثقافة…الخ).
تلوا هذه المنظمههة وأداروههها منههذ نشههأتها لذا فل عجب إذا عرفنا أن الذين تو

ال: أكثرهم من اليهود، مث
コ-(ّيهودي)  :أم.  لفهن رئيس شعبة الثقافة العالمية
エ-(ّيهودي)  :ألفّ س. فيلد، رئيس لجنة التبادل التجاريّ الخارجي
テ-(ّيهودي)  :جي.  إيزن هارد، رئيس لجنة تنظيم الثقافة العالمية
ア-(ّيهودي)  :أج.  كابلن رئيس قاسم الستعلمات العام
サ-.(أسرار الماسونية) وغيرهم …. وراجع في تفاصيل هذا كتابا

تحد إضافة إلىّ هذا بعض الكفر الصريح الههوارد فههي وأحب أن أورد للخ المو
(موسوعة تاريخ الجنس البشريّ وتقههدمه الثقههافي والعلمههي) الصههادرة عههن هههذه

المنظمة الخبيثة، جاء في الفصل العاشر من المجلد الثالث:
- السلم ترتيب ملفق من اليهودية والمسيحّية والوثنية العربية.1"
- القرآن كتابا ليس فيه بلغة.2
- الحاديث النبوية وضعت من قابل بعض الناس بعههد الرسههول صههلىّ اللههه3

عليه وسلم بفترة طويلة، ونسبت إلىّ الرسول صلىّ الله عليه وسلم.
-  وضههع الفقهههاء المسههلمون الفقههه السههلمي مسههتندين إلههىّ القههانون4

الروماني والقانون الفارسي والتوراة وقاوانين الكنيسة.
- ل قايمة للمرأة في المجتمع السلمي.5
.)48(-  أرهق السلم الذمة بالجزية والخراج…"6

تله في موسوعة أصدرتها هذه المنظمة الخبيثة أعلىّ هيئة ثقافيههة جاء ذلك ك
في المم المتحّدة.

ومع هذا الكفر المكشوفا، والعداء السافر للسلم والقرآن من
قبل هذه المنظمة… فإن هذه الدولة الكافرة تدعأمها بسخاء وكرم ل

نظير له كما رأيت.
اا من أخطر المجالت، وهو إعههداد المدرسههين ليس هذا فقط بل وتوليها أمر
والمعلمين الذين يتولون بعههد ذلههك تربيههة الجيههال مههن أبنههاء المسههلمين بحّرفهههم

وإضللهم…
قاول الدكتور عبد اللههه القبههاع:  "اسههتفادت كليههة التربيههة فههي الريههاض مههن
مساعدات اليونسكو من خلل خبرائهها وموظفيههها ذويّ المههؤهلت العالميههة، كمهها
يرجع الفضل لليونسكو في إنشاء كلية تههدريب المعلميههن بالريههاض، وكههان خههبراء

تمروا السلم أبيدوا أهله) لجلل العالم.48 () انظر كتابا (قاادة الغربا يقولون:  د
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اليونسكو في محّاربة المية والدارة التربويههة والتعليههم الفنههي والبرامههج التربويههة
 أهه.)49(من بين الكثيرين الذين استخدموا لتحّسين نظام التعليم في المملكة…"

وهذا هو حال جميههع دول الخليههج، فههإن (عمتهههم) اليونسههكو هههي المشههرفة
تجهة للتربية والتعليم، ولجل ذلك فقد تم إنشاء (المكتههب القاليمههي لمنظمههة المو

ي يونيهو  ي الدوحهة ف م1976اليونسكو للدول العربية في الخليج) الذيّ افتتهح ف
ويديره ممثل من قابل منظمة اليونسكو.

اا ذكههر طلل محّمههد نههور عطههار فههي كتههابه (السههعودية وهيئههة المههم) مادحهه
اا، أن المملكة ساهمت بمساعدة منظمههة المههم المتحّههدة للتربيههة والعلههوم مفتخر

اا وأربعين ألههف17.040.000ّوالثقافة (اليونسكو) بمبلغ       ( ) سبعة عشر مليون
دولر، وينقل عن سلطان بن عبد العزيز النههائب الثههاني لرئيههس مجلههس الههوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام قاوله في الخطابا الذيّ ألقاه في الههدورة
الربعين للجمعية العامة للمم الملحّدة:  "ومن هذه المنطلقات فإننا نؤكد حرصنا
علىّ العمل علههىّ دعههم منظمههة المههم المتحّههدة ووكالتههها المتخصصههة باعتبارههها
اا للتخاطب والتفههاهم، اا هام اا للتعاون بين المم والشعوبا ومنبر اا صالحّ تشكل إطار

 وعلج الزمات.ووسيلة فعالة لفض المنازعأات
كما أننا نعبر عن استنكارنا لكههل التجاهههات الراميههة إلههىّ تعويههق نشههاطاتها
وندين بشدة الدول التي دأبت علىّ انتهههاك قاراراتههها وعلههىّ السههتهتار بمهها تمثلههه

المنظمة من الدارة الجماعية للمجتمع الدولي" أهه.

أنتهههههههههم سهههههههههر البلء
نهجكهههم حجهههب الضهههياء
فع فهههههي خفهههههاء كأفههههها

أنتههههم رجههههس وفسههههق
أنتههههههم كفههههههر وغههههههدر
سهههمكم مهههازال يسهههريّ

( مروان حديد )

*السعودية و(منظمة العمل الدولية)
اا من المنظمات التابعة للمههم المتحّههدة، انضههمت السههعودية إليههها وهي أيض

م…1976عام 
تكم فيها تخضع له وتتحّاكم إليه جميع الدول العضههاء ولها دستور وقاانون محّ
فههي هههذه المنظمههة…  هههو (دسههتور منظمههة العمههل الههدولي، وإعلن فيلدلفيهها

م).1944
جاء في مطلع ديباجة هذا الدستور:  " لما كههان ل سههبيل إلههىّ إقاامههة سههلم

تل إذا بني علىّ أساس من العدالة الجتماعية…الخ". عالمي ودائم، إ
ا:ثانياوجاء في العلن الخاص بأهدافّ ومقاصد منظمة العمههل الدوليههة:  (

تحّة مهها ذكههره دسههتور منظمههة لما كان المؤتمر يؤمن بأن التجربة قاد أثبتت كليا ص
تل إذا بنههي علههىّ تنه ل سبيل إلههىّ إقاامههة سهلم عهالمي ودائههم إ العمل الدولية من أ

أساس من العدالة الجتماعية فإنه يؤكد:
 أو جنسهههم الحّههق فههيمعتـقـدهم عرقاهههم أو أيا كانأ- أن لجميع البشر 

العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي كليهما في ظروفّ تههوفر لهههم
الحّرية والكرامة والمن القاتصاديّ وتكافؤ الفرص.

.147() (السعودية والمنظمات الدولية)، ص49
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هه- إن لمنظمة العمههل الدوليههة وههي تنههض بالمهههام الموكولههة إليهها وبعههد
متههدرج فهي مقرراتههها النظر في جميع العوامل القاتصادية والمالية ذات الصههلة أن 
لحيات التشهريع .  وفهي ههذا منهح ص وتوصياتها أيهة أحكهام تراهها مناسههبة).  أهه

المطلقة لهذه المنظمة الخبيثة.
ويجدر الشارة قابل مغادرة هذا الموضع إلىّ غيره، إلىّ التفاقايههة المعقههودة
بين كل من المم المتحّدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة المم المتحّدة للغذية
والزراعة ومنظمة المم المتحّدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسههكو) والمنظمههة
الدولية للطيران المدني ومنظمههة الصههحّة العالميههة والتحّههاد العههالمي للتصههالت
السلكية واللسلكية والمنظمة العالمية للرصاد الجوية والوكالههة الدوليههة للطاقاههة
تلههها الذرية والتحّاد العالمي للبريد.. كلهم مع المملكة العربية السعودية، راجعها ك
كاملة ببنودها في كتابا (المملكة العربية والمنظمات الدولية) في جزء الملحق.

*السعودية واللجنة الدولية للصليب الحمر الدولي:ًا
من المعروفّ أن ما يسمىّ بالصههليب الحمههر الههدولي مهها هههو إل لجنههة مههن
ن هيئهة المهم الملحّههدة ههذه.. ومعلههوم مها لههذه اللجنهة مهن اللجان المنبثقهة ع
نشاطات في السعي إلىّ تنصير المسلمين وتحّههويلهم مههن التوحيههد إلههىّ الشههرك
والتنديد، فهي مؤسسة كافرة مشركة وأمرها ظاهر مههن اسههمها، وسياسههتها فههي
شتىّ بقاع العام واضحّة مكشوفة فما هو موقافّ دولة التوحيد!! يا ترى مههن هههذه
المنظمة الكافرة.  هل تبرأ منها وتعاديها وتحّاربها، لنها تعمل علىّ رد المسههلمين
عن دينهم وتوحيدهم إلىّ الشرك؟؟ أو علىّ أقال الحوال تجتنبها فل تتعامل معههها

وتقاطعها… لتحّقق أقال ما يجب عليها لتدخل في دائرة التوحيد؟؟
ل تحّلموا يهها إخههواني بمثههل هههذا ول ذاك، إن هههذه الدولههة تنفههق علههىّ هههذه
المؤسسة بسخاء ليس له نظير وتدعمها وتناصرها وتظاهرها، وإليكههم أمثلههة مههن

ذلك:
キ-تسههاهم المملكههة العربيههة السههعودية فههي ميزانيههة اللجنههة السههنوية

) سبعمائة وخمسين ألفّ ريال.750.000للصليب الحمر بمبلغ         (
ユ-) اا بمبلغ ) مائتي ألههفّ دولر زاد200.000إضافة إلىّ هذا تتبرع سنوي

) ثلثمائة ألفّ دولر.300.000إلىّ (
メ- هههه/1404كما تقدم لها مسههاعدات مقطوعههة اسههتثنائية بلغههت عههام

*)() أربعة مليين فرنك سويسري4.000.000ّم (1984

اا مههن وسيأتي في فصل (السعودية الماسونية) أمثلة من هههذا التعههاون أيضهه
تشريعات وقاوانين الهلل الحمر السعوديّ وغيرها…

هذا ول نريد الطالة في كثير مهن المنظمهات الخهرى سهواء التابعهة للمهم
المتحّدة أم غيرها، مما تتعاون معه هههذه الدولههة الخبيثههة كمنظمههة عههدم النحّيههاز

اا 52 وراجع في هذا (السعودية وهيئة المم المتحّدة) لطلل العطار ص(*)(  وقاد أورد فيه كثير
من أمثال هذا الدعم السعوديّ للجان ووكالت ومنظمات المم المتحّدة علىّ سبيل المدح 
والفخر والعتزاز.
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تصههندوق الخههاص (للوبيههك) تدرة للبترول (أوبيك) وال تدول المص  وغيههر)50(ومنظمة ال
ذلك من المنظمات والهيئات الكفرية… إذ فيما تقدم كفاية وغنىّ لطالب الحّق…
ولو عمدنا إلىّ تتبع هذه الهيئات والمنظمات منظمة منظمة ونظرنا فههي قاوانينههها
تلها التي تؤيدها هههذه الدولههة الخبيثههة، لتشههعب بنهها الموضههوع وبنودها ودساتيرها ك
وطال بنا المقام… ومقصودنا ضههربا المثههال… ل الحّصههر… وقاههد أعطينهها طههالب
اا من الخيط فبمكانه إن أراد المزيد تتبعه واستقصههائه. اا كافي الحّق فيما تقدم طرف
والدال علىّ الخير كفاعله… وليعلم من رام ذلك، أن فضائح هههذه الدولههة تطههول
تجههة…  ومههن قاصههده تجة ونوضح به المحّ وتطول… وحسبنا من ذلك ما نقيم به الحّ
الحّق فالشارة له كافية، ومن عانهد فمها أوردنهاه مهن الدلهة بقيهام الحّجهة عليهه

وافية.
*            *           *

وقابل أن نغادر موقافّ هذه الدولة الخبيثة مع الطواغيت الدولية العالميههة…
لننتقل إلىّ ما دون ذلك من طواغيت خليجية وعربية نحّههب أن نشههير ولههو إشههارة
خاطفة إلىّ ذلك التعاون الوثيق بين هذه الدولة الخبيثة وبين حبيبة قالبها العالميههة

(أمريكا).

-  السعودية و(حبيبة القلب) أمريكا:ًا8
 " الهتي وقاعتههاالتفاقية التجارية العسكرية المريكية السعودية" 

اا في (يونية) حزيران  ، ومن ثم تههم إنشههاء:  اللجنههة المشههتركة1974الدولتين مع
المريكيههة-السههعودية للتعههاون القاتصههاديّ والتجههاريّ- ولجنههة التعههاون المشههترك
للشؤون المنية!!.  وهاتان اللجنتان قاام علىّ إنشههائهما وزيههر الخارجيههة كيسههنجر
اليهوديّ مع خليله المير فهد بن عبد العزيز، وتتضمن شبكة من التفاقايههات حهول

خدمات ثنائية أبرمت بين البلدين..
"وتجسد اللجنة الخيرة التعاون المني والتفههاهم الههذيّ وصههل إليههه البلههدان
فههي مجههال الحّفههاظ علههىّ اسههتقرار سياسههي للمنطقههة يخلههو مههن اليههدولوجيات
الجنبية والشيوعية علىّ وجه التحّديههد"  "كمهها كههانت هنههاك اتفاقايههات أخههرى قايههد
الدرس من قابل هذه اللجنة المشتركة بما في ذلك تبادل الزيههارات العلنيههة وغيههر
العلنية بواسطة كبار الرسميين في البلدين بههدفّ اسهتمرار التنسههيق والتشهاور"
"كما شجعت الوليات المتحّدة المريكية المملكة العربية السههعودية علههىّ شههراء

.  ووافقههت الوليههات المتحّههدة علههىّ القاههتراح)51(سههندات الخزانههة المريكيههة"
السههعوديّ القاضههي بعقههد مههؤتمر للههدول المنتجههة والمسههتهلكة للنفههط، وتههدرس
واشنطن والريهاض إمكانيههة توقايههع اتفاقايهة نفطيهة طويلهة المهد يتههأمن للوليهات
المتحّدة بموجبها الحّصول علىّ كميات معينة من النفهط بسهعر محّهدد وبالضهافة
إلىّ ذلك حاولت الوليهات المتحّههدة إقانهاع السهعوديين بعهدم خفهض إنتهاج النفهط

بصورة كبيرة من أجل الحّفاظ علىّ انخفاض السعار.
وعلههىّ كههل حههال فالصههداقاة الحّميمههة والعمالههة المكشههوفة والعلقاههة غيههر
الشرعية بين هذه الحّكومة الخبيثة وأمريكهها ليسههت حديثههة...  بههل قاديمههة، فمنههذ

() وقاعت السعودية (اتفاقاية إنشاء الصندوق الخاص للوبيك) مع غيرها من الدول المصدرة 50
للبترول… والتي من أغراضها كما نصت (المادة الثانية) منها:  (دعم التعاون المالي بين الدول
العضاء في الوبيك والدول النامية الخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول 
الخيرة بشروط ميسرة)…!!

() من كتابا (أمريكا والسعودية، البعاد القاتصادية والسياسية والستراتيجية) طبعة دار 51
الكلمة للنشر.
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بداية نشأتها وأصدقااء (أخو نورا) (أبههو الفهههد والعبههد) مههن المريكههان بعههد تحّههول
عمالته من أحضان النجليز إلههىّ أحضههان مريكهها، كههثير وكههثير... وعلقاههاته الوديههة
واضحّة مكشوفة معهم، ابتداء مهن المسهتويات الصهغيرة مثهل المهنهدس (كنيههث
تبههه…  وكههذلك اا مههن اهتمههامه وح اا كههبير إدواردز) وأمثاله ممن كانوا ينههالون قاسههط
شركة (ارامكو) المريكية وإدارتها… وانتهاء بالرؤساء منهم مثل (روزفيلت) التي
تجشم هو وابن سعود قاطع البحّار ليلتقيان في عههرض البحّههر الحمههر علههىّ ظهههر

م، نعههم… العلقاههات وطيههدة1945 شههباط 14الطراد المريكههي (كوينسههي) فههي 
وحميمة منذ ذلههك الههوقات…. فل يسههتغربا إذن أن يعلههن (جههون فروسههال) وزيههر

23الدفاع في المههؤتمر المشههترك لرؤسههاء أركههان الحّههربا المنعقههد فههي ميهامي 
عودية يهدخل فهي نظهام1948حزيران  م:  "أن الدفاع عن المملكهة العربيهة الس

الدفاع عن العالم الحّر".
هذا أيام زمان… أما اليوم، فحّال أفراخ عبد العزيز تجههاه حبيبههة قالبهههم قاههد
اا ل يخفىّ علىّ أحد… وعمالتهم لهم… مكشوفة وواضههحّة كوضههوح تطورت تطور
الشمس في رابعة النهار… وما هذه التفاقاية إل شيئا مهن ذلهك… وسنشهير إلهىّ
اا من المطلعين علىّ مزيد من ذلك في فصل (السعودية الماسونية) حتىّ أن كثير

أمثال هذا ليعدونها الولية الواحد والخمسين من الوليات المتحّدة المريكية.

الوزير كيسنجر-رئيس
المير فهد - رئيس

اللجنة المشتركة للتعاون
المني

نائب وزير الدفاع لشؤون
المن الدولي - السورثّ

نائب وزير الدفاع – المير
تركي

اللجنة المشتركة للتعاون
القتصادي

وزير الخزانة-سايمون
وزير الدولة – أبا الخيل

المناء التنفيذيون:
معاون الوزير:  بارسكي
             :  دكتور سليم

مجموعأة العمل
للزراعأة

وزارة الزراعهههههههههة
(رئيس)

وزارة الداخلية

مجموعأة العمل 
للعلوم

والتكنولوجيا

المؤسسههة الوطنيههة
للعلوم

(رئيس)
وزارة الدولة

وزارة الداخلية

مجموعأة العمل
للطاقة البشرية

والتعليم
وزارة العمهههههههههههل

(رئيس)
وزارة الصهههههههههههحّة

والتربية
والرعاية الجتماعية

وكالة التنمية الدولية
وزارة الدولة

مجموعأة العمل
للتصليح

وزارة التجههههههههارة
(رئيس)

وزارة الدولة
وزارة الخزانة

وكالهههههة التنميهههههة
الدولية

هيئة واديّ فيليسي

ملحظة:ًا
 مههن1974 حزيههران 8شكلت اللجنة المشههتركة المريكيههة-السههعودية فههي 

قابل الوزير كيسنجر والمير فهد.  وعقدت اجتماعاتههها غيههر الرسههمية أثنههاء زيههارة
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.  أما اللجنة المشههتركة1974الوزير سايمون للعربية السعودية في تموز (يولية) 
، فيما اجتمعت اللجنة1975للتعاون القاتصاديّ فقد اجتمعت في شباط (فبراير) 

.  بالنسههبة1974 تشرين الثاني (نوفمبر) 12،هه 10المشتركة للتعاون المني بين 
-21إلىّ اجتماعات مجموعات العمل فكانت كالتي:  مجموعة العمل الصناعي:  

، الطاقاههة البشههرية1974 أيلههول (سههبتمبر) 28-26 و1974 تمههوز (يههوليه) 23
 أيلههول17-16، العلههم والتكنولوجيهها:  1974 تمههوز (يوليههة) 25-24والتعليههم:  

.1974 أيلول (سبتمبر) 15-14، الزراعة: 1974(سبتمبر) 
:  تقريههر الكههونغرس المريكههي مجلههس النههوابا المريكههي، لجنههةالمصدر

 "التمويههل، السياسههة، السههلحّة،1974الشههؤون الخارجيههة عههن الخليههج العربههي، 
، الههدورة الثانيههة (واشههنطن، مكتههب مطبوعههات الحّكومههة93والسلطة" الجلسههة 

.*)(258) ص1975الميركية، 
ويطيب لي قابل ن نترك (أمريكا) وننتقل إلىّ فصل آخر، أن أضع بيههن يههديّ

تحد هذا التقرير الذيّ أعده بعض الغيورين. المو

ال عن كتابا أمريكا والسعودية البعاد القاتصادية والسياسية والستراتيجية (طبعة دار (*)(  نق
الكلمة للنشر).
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النفاق العسكري السعودي
نموذج لتبديد ثروات المسلمين

ن تعهرفّ أن سوفّ تصابا شعوبا المة السلمية… بدهشهة وصهدمة… حي
اا… وأعلهها تكلفههة… القوات المسلحّة السعودية.. هي أكثر جيههوش العههالم إنفاقاهه
بالمقارنة… وفي الوقات نفسه… هي الضعفّ من حيث القدرة الدفاعية… بينههها

اا! جميع
ال هذه الحّقيقة.. التي ل يستطيع أحد أن يجادل فيها.. تطرح علىّ الفور سؤا
ل مفر منه:  لماذا ينفق النظام السعوديّ كل هذه المقادير الضخمة والمتزايدة…

تدفاع؟  وأين تذهب هذه الموال؟ من الموال علىّ ال
إن الجابة علىّ هذا السؤال تقتضي منا وقافههة، نختههبر فيههها بعههض الحّقههائق
والرقاام عن النفاق العسكريّ الخههاص بههالقوات المسههلحّة السههعودية… وسههوفّ
نعتمد في جمع هذه الحّقههائق والرقاههام علههىّ مصههدر معههروفّ بسههعة المعلومههات
ودقاتها فيما يتصل بالشؤون العسههكرية والسههتراتيجية للعههالم كلههه… إلههىّ جههانب
تمتعه بالثقة الكاملة.. في العههالم كلههه كههذلك… وهههو المعهههد الههدولي للدراسههات
ال… بعنههوان:  التههوازن اا شههام اا تقريههر السههتراتيجية بلنههدن.  "الههذيّ يصههدر سههنوي

العسكريّ".
اا لخر تقرير نشههره المعهههد عههن السههنة الماليههة   فههإن حجههم81/1982طبق

 أربعههة وعشههرين بليونهها، وأربعمائههة مليههون4،24النفاق العسكريّ السعوديّ بلغ 
دولر أمريكي… بينما وقافّ الحّجههم الكلههي للقههوات المسههلحّة السههعودية –بكافههة

 أثنين وخمسين ألفا ومائتي جنديّ موزعة علىّ النحّههو52200قاطاعاتها عند رقام 
التالي:

35000 القوات البرية:
15000 القوات الجويّ:

2200 القوات البحّرية:
52200 المجموع:ًا

ولكي نفهم دللة هذه الرقام ومغزاها نحّتاج إلىّ بعض التحّليلت ولمقارنات
الضههرورية لهههذا الفهههم والجههدول التههي يتضههمن مقارنههة للنفههاق العسههكريّ

السعوديّ… بالنفاق العسكريّ في خمس عشرة دولة هي:
الوليات المتحّدة – بريطانيا – فرنسا - ألمانيا الغربية – باكسههتان – ماليزيهها
– الردن – أسبانيا – تركيا – المغربا – مصر - الجزائر – أندونيسههيا – السههودان -

نيجيريا.
ووحدة المقارنة في هذا الجدول هي:  نصيب الفرد الواحد من السكان من
جملة النفاق العسكريّ للقوات المسلحّة في وطنههه والناتجههة مههن قاسههمة جملههة

النفاق العسكريّ في السنة علىّ مجموع السكان في البلد المعني:

نصيب الفرد الواحد من جملة
النفاق العسكرية لسنة واحدة (

) بالدولر المريكي1981

البلـــد رقم
مسل
سل

3014 المملكة العربية 
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السعودية
782 الوليات المتحّدة 1
433 بريطانيا 2
437 فرنسا 3
471 ألمانيا الغربية 4
212 باكستان 5
140 ماليزيا 6
134 الردن 7
95 أسبانيا 8
56 تركيا 9
52 المغربا 10
49 مصر 11
41 الجزائر 12
17 أندونيسيا 13
17 السودان 14
11 نيجيريا 15

3014الدللة واضحّة.. فبينما يخص الفرد الواحههد مههن مههواطني السههعودية 
ارا في السنة ( اا... تهبههط782) فإن ما يخص الفرد المريكي هههو 1981دول  دولر

ال إلىّ  اا.  وهكههذا بالنسهبة لنيجيريها..95بالنسبة لسبانيا مث  خمسهة وتسهعين دولر
اا فقط. إلىّ أحد عشر دولر

فإذا جمعنا أنصبة الفراد في الخمس عشرة دولة وقاارنا المجمههوع بنصههيب
الفرد الواحد في السعودية وحدها وجدنا النسبة كالتي:

اا2947 هو:  15:1مجموع أنصبة الفراد في الدول من   دولر
اا3014نصيب الفرد الواحد في السعودية          هو:    دولر

ومعنىّ هذا أن معدل نصيب الفرد من النفاق العسكريّ السعوديّ… ليههس
فقط أعلىّ المعههدلت فهي العهالم كلههه… ولكنههه فههوق ذلههك، أعلههىّ مهن مجمههوع
معدلت النفاق العسكريّ للخمس عشرة دولة… التي تضمنها الجدول مجتمعة.

*            *           *
والجدول التي يتضمن مقارنة بيههن السههعودية – وبيههن ثمههاني عشههرة دولههة
أخرى مههن بينههها مجموعههة الههدول الههتي تمتلههك الطاقاههة النوويههة- بكههل التزاماتههها

الدولية...
تتخذ أساسا للمقارنة هنا… نصيب الفرد مههن أفههراد القههوات المسههلحّة وقاد ا

).  ويمكههن الحّصههول عليههه بقسههمة1981من جملة النفاق العسههكريّ السههنويّ (
جملههة النفههاق العسههكريّ السههنويّ علههىّ مجمههوع القههوى البشههرية فههي القههوات

المسلحّة.

معدل نصههيب
الفرد الواحههد

(بالدولر)

مجمهههههههوع
القهههههههوات

المسلحّة

النفهههههههههههههههاق
العسهههههههههههكريّ
السنويّ بههالبليون

دولر

البلد الرقاهه
م
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46743 52200 24.4 المملكهههة العربيهههة
السعودية

101199 2116800 215.900 الوليات المتحّدة 1
043088 327600 014.090 بريطانيا 2
039090 492850 019.295 فرنسا 3
037050 495000 018.440 ألمانيا الغربية 4
020840 0370000 007.711 إيطاليا 5
010526 347000 003.650 أسبانيا 6
009120 206500 001.887 اليونان 7
010960 569000 006.240 تركيا 8
005101 168000 000.857 الجزائر 9
004646 452000 002.10 مصر  10
005900 072800 000.425 الردن 11
007700 065000 000.502 ليبيا 12
012900 141000 001.11 المغربا 13
005740 058000 000.333 السودان 14
006000 269000 002.69 أندونيسيا 15
004000 478000 001.89 باكستان 16
004800 1104000 005.26 الهند 17
006667 601600 003.97 كوريا الجنوبية 18

نسبة ما يخص السهعودية وحهدها إلهىّ مجمهوع الثمهاني عشهرة دولهة ههي:
.18:1 للدول من 332.967 للسعودية 46.743

نتائج المقارنة هنا مفزعة… فكما هو واضح فإن نصيب الفههرد فههي القههوات
المسلحّة السعودية يزيد عههن أربعههة أضههعافّ ونصههفّ ضههعفّ نصههيب نظيههره فههي
القوات المسلحّة المريكية...  ويزيد ما تنفقههه وحههدها بالنسههبة للفههرد مههن أفههراد

% عههن مجمههوع مهها تنفقههه الثمههاني عشههرة دولههة44قاواتههها المسههلحّة بنسههبة 
(المتضمنة في هذا الجدول) مجتمعة!!

*            *           *
أما هذا الجدول فيقارن بين القههوات المسههلحّة السههعودية… وبيههن القههوات
المسلحّة في إحههدى عشههرة دولههة أخههرى… مههن حههث مهها تمتلكههه فههي قاطاعيههها

الساسيين:  القوات البرية –والقوات الجوية.. من طائرات ودبابات.

الدبابات الطههائرات
الحّربية

مجمهههههوع
القههههههوات

المسلحّة

النفههههههاق
العسههكريّ

بالبليون

البلد الرقاهه
م

450 128 052200 24.4 المملكة العربيههة
السعودية

3650 402 569000 6.240 تركيا 1
680 306 168000 0.857 الجزائر 2

2100 429 452000 2.100 مصر 3
540 094 072800 0.425 الردن 4
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195 097 141000 1.110 المغربا 5
272 030 058000 0.333 السودان 6

1250 219 478000 1.89 باكستان 7
2900 555 065000 0.502 ليبيا 8

106 045 269000 2.690 أندونيسيا 9
714 075 032050 0.331 اليمن الشمالية 10
470 114 026000 0.124 اليمن الجنوبي 11

12877 2366 233085
0

16.602 مجمهههوع الهههدول الحهههدى
عشرة:

من هذا الجدول يتبين لنا:
أن الدول الحدى عشرة مجتمعة تمول النفاق العسكريّ علههىّ كههل قاواتههها
المسلحّة … بمهها يسههاويّ تقريبهها ثلههثي مهها تنفقههه السههعودية وحههدها علههىّ قاواتههها

المسلحّة..
فإذا لحظنا:

إن القوات المسلحّة للدول الحدى عشرة… تمتلك وتنفق علىّ:

مهههن القهههوى البشهههرية للسعودية52200
مقابل

2330850

طائرات حربية مقابل للسعودية128 2366
دبابة مقابل  للسعودية450 12877

إذا لحظنا هذا بدت لنهها الصههورة غيههر معقولههة.. وغيههر قاابلههة للتفسههير بههأيّ
مقياس أو منطق مقبول!

أين تذهب هذه البليين؟
إن الصورة التي يقدمها لنا تحّليل الحّقائق والرقاههام السههالفة تبههدو مزعجههة
إلىّ أبعد مدى!  فبالرغم من النفاق السعوديّ العسههكريّ الضههخم عههبر السههنين،
تدفاعية للقههوات والذيّ يبلغ مئات البليين من الدولرات… فقد استمرت القدرة ال
المسلحّة السعودية علىّ وضعها الهزيل الذيّ ل يتناسههب علههىّ الطلق مههع حجههم

النفاق العسكريّ الضخم!
وهكذا يظل السؤال:ًا  أين تذهب البليين إذن؟

والجابة في غاية البساطة… والمرارة معا!
فهناك أول:

نسبة ضههخمة مههن النفههاق العسههكريّ السههعوديّ تمتصههها رواتههب العههاملين
بالقوات المسلحّة… والتي تعتبر أعلىّ الرواتب بالمقارنة إلىّ ما يأخذه نظراؤهههم

من العسكريين علىّ مستوى العالم كله.
اا: وهناك ثاني

جزء كبير من هذا النفاق يذهب ـفـي ـتـوفير وتغطـيـة الـخـدمات
والمرافق اللزمة لحشود المريكيين العاملين هـنـاك… (ـمـن ـمـدنيين
وعأسكريين…) كمستـشـارين ومخططـيـن.. وـمـدربين… واـلـذين يبـلـغ

عأددهم اللفا… يتقاضون أجورا ومرتبات عأالية.
اا: وهناك ثالث
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ـكرية ـدن العـس ـاء الـم ـوجه لبـن ـاق ـي ـذا النـف ـن ـه ـل ـم ـدر هاـئ ـق
الضخمة… والقواعأد الجوية… وما يتبعـهـا مـن منـشـئات اـلـخ… وـهـذه
اا ـمـا تعـطـى عأقودـهـا للـشـركات المريكـيـة بعـطـاءات باهـظـة – ـ غالـب
بالقـيـاس إـلـى المـسـتويات العالمـيـة الـسـائدة - ل يبررـهـا ـسـوى ـمـا
ـدم ـود تـق ـة العـق ـن قيـم ـة ـم ـالغ طائـل ـادة مـب ـن إعـأ ـه ـم ـوي عألـي تنـط

للمسؤولين الرسميين!
وهناك فوق ذلك:

عشرات البليين، يخطط لنفاقاها في السنوات القادمة –علىّ صههفقات تعههد
من أحدثّ النظم العسكرية المتقدمههة… مههن مثههل "نظههم التجسههس والمراقابههة،

ة)…F15والتحّكم"… المعروفههة باسههم:  "الواكههس"… ومثههل طههائرات   (المقاتل
ي الجههو –وههذه كلهها لهن تسهتخدم بواسهطة وحاملت الوقاود لتزويد الطائرات ف
القوات السعودية وإنما بواسطة ما يسمىّ بقوات النتشههار السههريع المريكيههة- (

Rapid  Deployment  Joint  Task  Forcecrdjteعلههىّ غههرار المههدن العسههكرية) (
والقواعد الجوية… وسائر المنشئات الخرى)… التي أقايمت كلها لخدمة وتحّقيق

اا. ال… وأخير أهدافّ وسياسات الوليات المتحّدة المريكية… أو
لقههد نسههجت الدارة المريكيههة… مههع النظههام السههعوديّ أسههطورة كاذبههة،
مؤداها أن القوات المسلحّة علىّ وشك أن تنهض فههي المنطقههة كقههوة عسههكرية

مؤثرة.
ولهذا فنحّن مضطرون إلىّ إلقههاء مزيههد مههن الضههوء علههىّ حقيقههة الوضههاع
الخاصة بالجيش السعوديّ لكي تعرفّ الشعوبا السلمية ما هي الحّقيقة.  ولكي

تنحّي عنها أوهام الدعايات المضللة!
اا وتخلفهها حقيقة الوضع في السعودية.. أن قاواتههها المسههلحّة… تعههاني ضههعف
عسكريا إلىّ حد الخطر… وههي معرضههة – بشههدة - للنهيهار الكامهل… تحّهت أيّ

عدوان إسرائيلي… وهو أمر محّتمل!
القوات العسكرية السعودية غير مؤهلة… ول قاادرة علههىّ حمايههة!! أقاههدس
البقاع في مكة والمدينة… ومن حق المههة كلههها.. أن تعلههم يقينهها..  أن سياسههات
النظههام السههعوديّ… وبرامههج النفههاق العسههكريّ ل تتجههه لههدعم كفههاءة القههوات
السعودية – وزيادة فاعليتها - وإنما تتجه - في الساس لدعم الموقاههفّ السياسههي

والعسكريّ للوليات المتحّدة… علىّ نحّو يهدد كل دول المنطقة.
ساعأة بغلفا من ذهب.. ولكن بدون ماكينة تديرها:ًا

اا.. لكههي يغطههي ويههبرر إنفههاقاه العسههكريّ لقد كان النظام السعوديّ مضطر
المتزايههد خلل السههنوات الخيههرة.. أن يحّههاول إيهههام العههالم أنههه علههىّ وشههك أن

يصبح… القوة العسكرية المسيطرة في المنطقة.
ولكن هذا كذبا محّض! فالحّقيقة المجههردة.. أنههه خلل السههنوات السههت أو
السبع الماضية لم يحّدثّ سوى زيادة ضههئيلة… ل تههذكر فههي القههوة العسههكرية…

برغم النفاق العسكريّ الذيّ تجاوز مائة بليون دولر.
وهنا يجدر أن نتأمل بعض الحّقائق:

 وحين أصبح فهد بن عبهد العزيهز وليها للعههد والنهائب الول1975في سنة 
لرئيههس الههوزراء… كههان مجمههل القههوات السههعودية…  البريههة… والجويههة…

 لههم يتجههاوز هههذا الرقاههم1982 وبعههد سههبع سههنوات… أيّ 47000والبحّرية… هو 
اا – وطبقهها لهههذا740 بمعههدل سههنويّ ل يزيههد عههن 52200الكلههي للقههوات   فههرد
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 سنة لتزيد قاواتها المسههلحّة65المعدل… فإن السعودية سوفّ تحّتاج من الزمن 
إلىّ مائة ألفّ فقط (وبافتراض عدم تعرضها لخسائر).

أل يكفي هذا لقاناع الشعب السعوديّ وشعوبا المههة السههلمية معههه… أن
الحّههديث الطنههان عههن الرغبههة المحّمومههة… للسههراع ببنههاء القههوات العسههكرية

السعودية ليس أكثر من دعاية كاذبة… وخداع مضلل؟!
ال هو أن ثروات المههة ذهبههت ومهها زالههت تههذهب هبههاء…  تحّههت ما حدثّ فع
ذريعة السراع بتحّويل السعودية إلىّ طاقاة عسكرية مههؤثرة.. تملههك الههدفاع عههن
ادامت استقللها السياسي، وحماية حدودها كاملة.  المر الذيّ لم ولهن يتحّقهق م

السياسات والممارسات تجريّ كما هي الن.
لقد وصفّ " دافيد وود" القههوات السههعودية فههي تقريههر نشههر فههي الهيرالههد

) علىّ النحّو التالي:11/11/1981تريبيون          (
" تشبه القوات المسلحّة السعودية إلىّ حد كبير- ساعة، ظرفها مههن ذهههب
لكنها ل تحّتويّ بداخلها ما يديرها.  فبالرغم من المنشآت الهائلة هناك فإنها تفتقد
الطيارين والميكانيكيين، والفنيين… والمديرين… الههذين بههدونهم –ل يمكههن لللههة

العسكرية أن تتحّرك..".
بجه طاقاته وثرواتــه إن المأساة أن هذا النظام كان وما يزال يو
لـشـراء ولء الـقـوات المـسـلحة – بـمـا ـيـدفعه لفرادـهـا ـمـن مرتـبـات

… وما يؤمنه لهم من نمط الحّيههاة- الهذيّباهظة وما يغدقه عأليهم من ترفا
اا مع نمط الحّياة الذيّ يزودهم باللياقاة والكفاءة ليقههاتلوا فههي ميههادين يتنافىّ تمام

القتال تحّت ظروفّ غير مواتية..
ال: ولنأخذ مثا

 سههتون ألههف60000ّمرتب الضابط برتبة نقيب في الجيش السههعوديّ هههو 
دولر أمريكي وهو يبلغ ثلثة أضعافّ مرتب ضابط مناظر في الجيههش المريكههي!
… وكل هذا بالضافة إلىّ المتيازات الخرى التي ل يحّصل عليها كبار الجنههرالت
فههههههههههههههههههههههههههههي أمريكهههههههههههههههههههههههههههها أو أوروبهههههههههههههههههههههههههههها..

وفي هذا الصدد كتب "دافيد وود":
" إن مسكن ضابط متوسط في القوات السعودية سوفّ يصيب بالدوار أيّ

جنديّ أمريكي.. بحّيث ل يصدق ما يراه..
إن هذا الضابط البدائي… الذيّ لم يفارق منشأة البههدويّ لكههثر مههن سههنين
معدودات..  ل يحّتاج لكثر من أن يتسلم مفتاحا.. لينتقل إلىّ مسكن فخم أنيههق..
به كل ما يخطر له علىّ بال.. أجههزة السههتريو – السههجاجيد - الخههزفّ الصهيني -

النجفّ المتللئ…".
هذا فقط مثال… واحد لما تغههدقاه الحّكومههة السههعودية علههىّ أفههراد قاواتههها
الجوية الناشئة! مع هههذا… فالعديههد مههن هههذه المسههاكن الفههاخرة… والههتي ينمههو
عددها – بالمئههات - فههي القواعههد الجويههة السههعودية الربعههة- يظههل خاليهها طههوال
اا عملقاهها فههي قااعههدة اا رياضههي الوقات:  وسوفّ يتملكنا العجب حين نعلم أن مجمعهه
الظهران الجوية.. يضم حوضا للسباحة – أوليمبي الحّجههم - وملعههب للسههكواش
والبولينج كما يضم حمامات " السونا " – ومطاعم تقدم وجبات خفيفة للعبين…
هذا المجمع يظل خاليا طههوال السههبوع… ليسههتقبل مسههاء كههل أثنيههن حفنههة مههن
الضباط يلتقون هناك ليستخدموا هذه المكانههات الههتي كههان يكفيهههم أقاههل القليههل
اد ن إفس منها! ول نستطيع أن نغفل ما جهره الهتزاحم علهىّ تكهوين الهثروات.. م

لتجاهات الكثير من الشبابا في السعودية.
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إن الشروط التي تقدمها القوات المسلحّة، ل ترضيهم… رغم أنههها (أتههرفّ)
شروط من نوعها في العالم… وهم يأبون أن يقيههدوا أسههماءهم فههي الجيههش.. إذ

يرون احتمالت تكوين المليين في إطار الحّياة المدنية… واسعة وكبيرة.
ولهذا فليس غريبا أن يصبح الهتمهام السهائد.. لهدى العهاملين فهي القهوات
المسلحّة وبالخص في الصفوفّ العليا… ليس التنافس في الكفههاءة وإنمهها يتجههه

الهتمام نحّو جمع المليين.. وتكديسها في البنوك هنا وهناك.
اا حههول هههذه المسههألة فههي وقاد نشرت صههحّيفة "الفاينانشههال تههايمز" تعليقهه

 قاالت فيه:5/5/1982عددها الصادر في  
ي مشهكل الطاقاهة "إن المشكلة العظهم خطهورة… رغهم كهل شهيء… ه
البشرية…!  وهذا واضح… ليس فقط في الجيههش (القههوات البريههة) والسههطول
ذيّ اللفّ رجل… والخدمات الرضية للقههوات الجويههة… وإنمهها تتفههاقام المشههكلة
بسبب نقص الدوافع وهبوطها…  لدى أفراد هذه القوات بسههبب ضههغوط القطههاع
المدني وإغراءاته والصراع الضاريّ من أجل تكوين الثروات بين المراء مما جعل
اا… الضباط ذويّ الرتب العالية يتعاملون مع القوات المسلحّة- كما لو كانت متجههر
يدر عليهم المنفعة! ول شك أن هذا يكشفّ عن نههوع التههأثير الههذيّ ينعكههس علههىّ

تدنيا". أخلقايات الصفوفّ ال
وهنههاك عامههل يشههكل نقطههة ضههعفّ أخههرى فههي كيههان القههوات المسههلحّة

السعودية..  يتمثل في النفصام الداخلي بين قاطاعات هذه القوات.
هذا الوضع يتضح أكثر إذا عرفنا أن الصلة تبدو منقطعة بين هذه القطاعات

بعضها وبعض وأن لكل منها استقلله.. ونظامه التصالي الخاص به..
اا علىّ ضعفّ! ول شك أن هذا يزيد القوات المسلحّة ضعف

ففي الوقات الذيّ يعم فيه مبدأ "التكامل" والعمليههات الشههاملة الموحههدة…
فإن القوات المسلحّة السعودية تشذ عههن هههذا المبههدأ… حيههث بنيههت علههىّ مبههدأ

مضاد… هو الفصل التام بين هذه القطاعات.
والدللة الوحيههدة وراء هههذا الوضههع الشههاذ هههي:  أن المسههؤولين عههن هههذه
القوات ومستشاريهم المريكههان… ليسههو جهادين… فهي بنههاء القههوات السههعودية

وتحّويلها إلىّ قاوة قاتالية مؤثرة!

عألقة أمريكا بالنظام السعودي:ًا
اا من المتفق عليه… أن يكون بالسعودية – من الن فصاعدا - … ثلثون ألف
من المريكييههن العسههكريين – والعهاملين فهي مجههال الصهناعات الحّربيهة… ومهع

 حههاملت6 واله AWACS وخمس طائرات F15 طائرة… من طراز 26وصول اله 
رىKC135الوقاود لتزويد الطائرات في الجههو  ية الخ دات الرض ة المع  ومجموع

كيلةsidewinderالخاصة بالواكس –والسفن الحّربية، وصهواريخ  و) والتش و-ج  (ج
مع وـصـولالضخمة من معدات الدفاع الخرى الههتي اشههترتها السههعودية الههخ.  

هذه الصفقات فإن من المتوقع أن يـصـل عأـدد المريـكـان إـلـى ماـئـة
ألف!

وتدفق المريكيين من عسكريين وفنيين علىّ هههذا النحّههو – إلههىّ السههعودية
ليس مجرد توافق زمني عابر… وإنما هو نتيجة لتخطيط وتفكير أمريكي عميق!

خطط أمريكا… وأهههدافها.. ليسههت منحّصههرة… فههي تههأمين حصههولها علههىّ
البههترول بالسههعار الههتي تحّههددها فههي واشههنطن… وإنمهها تشههمل السههيطرة علههىّ
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السياسات والمواقافّ السعودية… وأهم مههن ذلههك كلههه… تهيئهة المسهرح لقاامهة
قاوة استراتيجية أمريكية تدعم سيطرتها في المنطقة.

ومنذ تنصيب "فهد بن عبد العزيز" وليا للعهههد وحيههث كههان الحّههاكم الفعلههي
اا لظروفّ الملك خالد الصحّية – فقد حصههل المريكههان علههىّ تأييههد للملكة… نظر
كامل، وتعاون تام من النظههام السههعوديّ- ومضههت المههور كلههها لصههالح الوليههات

المتحّدة.
 يولـيـو2ونقتبس هنا حديث "التايمز" في عأددها الصادر بتارـيـخ 

 عأن الملك فهد…  حيث اعأتبرته أمريكيا أكثر من المركيين.1982
قاالت التايمز:

اا – وفههي ثبههات "هل يمكن أن يكون بين العربا الحياء… من هو أكثر اقاتناع
بتطابق المصالح بين العربا… وبين الغربا من الملك فهههد بههن عبههد العزيههز؟ "..
مهما يكن المر… ومهما يكههن معتقههد الملههك فهههد… فههإن الحّقيقههة المسههتمرة –
هي… أن الدارات المريكية المتتابعة أعلنت جهارا مههرة… ومههرة-:  أن إسههرائيل
هي حليفها الول فههي الشههرق الوسههط، وأنههها –أمريكهها- قاههد أيههدت ودون تحّفههظ

اا، واقاتصاديا، وسياسيا، ضد المصالح العربية. الدولة الصهيونية عسكري
بل إن الوليات المتحّدة هي الههتي أنشههأت جههاز الحّههربا السههرائيلي حيههث
دأبت علىّ اسههتخدامه… فههي غههزو واحتلل الراضههي السههلمية، وإيقههاع المذابههح
بالمسلمين وطردهم مهن بلدهههم… لحلل الصهههاينة القهادمين مههن آفههاق الرض

محّلهم!
اا… أنها تتعهد – ودون تحّفظ- بضمان تفههوق وقاد أعلنت أمريكا… مرارا أيض
إسرائيل العسكريّ بحّيث تظل أبدا أقاوى من كههل الههدول (المتأسههلمة) مجتمعههة،
واضعة أمن هذه الدول تحّت رحمة إسرائيل.  ونسوق هنا هذا علىّ سبيل المثال:
قاال جيمس باكلي نائب وزير الدولة المريكي للمساعدات المنية في بيههان

 " دعني أؤكد مرة أخرى… أن هذه الدارة… ستظل على25/8/1981ّبتاريخ     
التزامها تجاه أمههن إسههرائيل وأنههها تؤكههد أن إسههرائيل سههتظل محّتفظههة بتفوقاههها

العسكريّ علىّ خصومها الساسيين!
لقد تعهد الرئيس (ريجان) بالحّفههاظ علههىّ تمكيههن إسههرائيل مههن إحبههاط أيّ

تجمع معاد لها في المنطقة ".
في ضوء هههذه التعهههدات المعلنههة… والمتكههررة.. مههن جههانب أمريكهها تجههاه
إسرائيل، برغم اعتداءاتها المتكررة… علىّ العربا… وغزوههها الهمجههي للبنههان…
وخطتها التوسعية فوق الرض العربية… وبسط سيطرتها علىّ العههالم العربههي…

في ضوء هذا كله… فإن من الصعب أن نفهم:
كيفّ يمكن ليّ عربي أن يثق في تطههابق المصههالح بيههن العههربا والوليههات

المتحّدة المريكية؟
وإذا كان هناك من يعتقد أن خطط أمريكا لبقاء السعودية ضههعيفة ومهههددة
اا…  ونهب ثرواتها النفطيههة… ممهها يههدخل اا وخارجي وأن إملء سياستها عليها داخلي

في مصلحّة المملكة العربية السعودية فهذا شيء آخر!

مشروعأات البناء العسكري العملقة:ًا
ظلت المملكة العربية السعودية.. منهمكههة فههي مشههروعات بنههاء عسههكريّ

طوال السنوات السبع الماضية – من خلل برنامج ضخم يضم التي:
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فن الحّربيههة – مراكهز تمهوين- لح الس ست مهدن عسهكرية – أحهواض لص
مسههتودعات وقاههود – مسههتودعات بضههائع – مراكههز للمراقابههة والتحّكههم، مراكههز
تبي مطههالب الجيههش للتدريب الخ… وستكون المدن الست من الضخامة بحّيث تل

السعوديّ وقاواته الجوية لمدة خمسين سنة قاادمة علىّ القال.
تدم بعههض وقابههل المضههي فههي تحّليههل الههدوافع وراء هههذه المشههروعات، نقهه

الحّقائق والفكار عن حجمها وتكلفتها.. ومدى أهميتها وضرورتها.
 وسنقصر هنا – للختصار علىّ المدن العسكرية فحّسب..

وإليك ما قايل حول هذه المدن الست:

أسماء المدن ومواقاعها:
ミ-) مدينههة الملههك خالههد العسههكريةKKMCوموقاعههها بقههربا الحّههدود (

العراقاية، وتقدر تكاليفّ إنشائها بعشرة بليين من الههدولرات.  وهههي مصههممة
ىّ  اا مهن القهوات… بالضهافة إل  طهائرة ومجموعهة150لسهتيعابا سهتين ألفه

الفنيين.
シ-مدينة جنوبا الرياض العسكرية… وتقدر تكاليفها بعشرة بلييههن مههن

الدولرات كذلك.  وطاقاة اسههتيعابها تتسههع لمائههة ألههفّ مههن القههوات، ول تبههدو
هناك أسبابا واضحّة لتفسير إرجاء العمل في هذه المدينة.

ヱ-المدينة العسكرية عند حفر الباطن:  ويقدر لها حوالي سههبعة بلييههن
من الدولرات.

ヒ-.مدينة خميس مشيط العسكرية
モ-.المدينة العسكرية بقربا الظهران في القاليم الشرقاي
セ-.مدينة تبوك العسكرية - في الشمال الغربي (قاريبا من) إسرائيل

وهـنـا ـنـذكر أن الولـيـات المتـحـدة أـخـبرت الـسـعودية أن وـضـع
دة… وأنF15 وF5طائرات  ك القاعأ ي تل ه ف موح ب  المقتلة غير مس

هذا تم بناء عألى طلب إسرائيل.
هذه المدن الثلثّ والمزمع إقاامتها في خميس مشيط، والظهران، وتبههوك

سوفّ تتكلفّ هي الخرى بليين عديدة من الدولرات.
ثم أن المدن والمنشآت العسكرية الضخمة… والتي تبدو شديدة الضخامة
بالقياس إلىّ حاجههة جيههش صههغير كههالجيش السههعوديّ – سههوفّ تظههل فههي حالههة
اسههتعداد كامههل بواسههطة العسههكريين والفنييههن مههن المريكييههن… مههن أجههل

استخدامها لحّسابا قاوات النتشار السريع المريكية كلما دعت الحّاجة إليها.
لقد أدرك واضعو الستراتيجية المريكية.. لسنين عديدة… وبقوة – حاجههة
الوليات المتحّدة إلىّ نوع من الوجود العسههكريّ السههتراتيجي… وإلههىّ منشههئآت

)RDJTFوقاواعد عسكرية في المنطقة تلئم قاوات النتشار السريع الخاصة بههها (
وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة... في المنطقة القهادرة والراغبههة فهي تلبيهة

وتغطية كل ما تراه الوليات المتحّدة ضروريا لتنفيذ استراتيجيتها في المنطقة.
اا لما يحّسههه النظهام السهعوديّ… مهن التخمهة بههأموال النفهط.. ومها ونظر
يدركه من عههدم فاعليههة قاههواته المسههلحّة… وخههوفه مههن التجاهههات المتمههردة…
والتي تبدو في حالة جيشان في قاطاعات من المجتمع السعوديّ… فقد استجابا
النظهام بالفعهل لخطهط الوليهات المتحّههدة… بأمهل أن تقهوم أمريكها – بهدورها -

بحّماية مصالحّها – معه - وإبقائه في السلطة.
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وجدير بالملحظة – أن تصههميم - وتشههييد كههل هههذه المنشههئات العسههكرية
الضخمة يتم تحّت هيمنة مجموعههات مههن سههلح المهندسههين بههالجيش المريكههي.
ولعههل هههذا ممهها يزكههي اسههتنتاج أن هههذه المنشههئات إنمهها تتههم لحّسههابا القههوات

المريكية سريعة النتشار..  وليس لحّسابا القوات السعودية.
لقد أكد الساسة المريكيون… والمسؤولون بالدارة المريكيههة… والقههادة
العسههكريون طههوال سههنوات مضههت… الهميههة البالغههة بالنسههبة للسههتراتيجية
المريكية في جنوبا غربا آسيا… أن يكون لها تواجد عسكريّ، وقاواعد عسههكرية

ملئمة… يسهل احتللها، وتعزيزها بطريقة ملئمة… في المنطقة.
وهناك ملفّ صحّفي كامل… حول هذا الموضوع تفيض صههفحّاته بالبيانههات
الصادرة عن "ريجان" و"الكسندر هيج" وزير دولتههه السهابق، و"كاسهبر وينههبرجر"

وزير دفاعه.. و"ريتشارد بورتون"… والجنرال "دافيد جونز"… وغيرهم…
والذيّ ل يشك فيه – هو أن النظام السههعوديّ هههو الممههول لهههذا البرنامههج
النشائي العملق من حيث حجمه، السلبي من حيث دللته… إذ يتههم كلههه لصههالح
الوليههات المتحّههدة… ولخدمههة خططههها السههتراتيجية - وليههس لتعزيههز القههوات

المسلحّة السعودية!
ولعههل المحّههزن والمههثير فههي نفههس الههوقات… أنههه كلمهها كههانت تكلفههة
المشروعات أضخم كانت سعادة المتعاقادين عليها أعظم ! فذلك يعني:  أن حجم

العمولت سيكون أكبر- لنه في النهاية يعتمد علىّ حجم تكاليفّ المشروعات!

صفقات طائشة:ًا
برغم العتماد شبه الكامل علىّ العناصههر المريكيههة فههي أعمههال الصههيانة،
ال مههن الجهههزة والمعههدات…  فههإن الحّكومههة السههعودية وتشغيل ما هههو قاههائم فع
ماضية في عقد الصفقات من أحدثّ السلحّة وأكثرههها تقههدما والههتي تبلههغ قايمتههها

عشرات البليين من الدولرات.
اا لتقديرات المعهد السويديّ العههالمي لبحّههاثّ السههلم ( ) فههإنSIPRIوطبق

السعودية تعد أكبر مشتر للسلح من الوليات المتحّدة… بين دول العههالم الثههالث
اا لتقديرات معهد الحصاء أجمع! ويعزز هذا ما نشرته النيويورك تايمز من أنه طبق

م فههإن السههعودية… كههان لههها1981) في سبتمبر GAOالعام بالوليات المتحّدة (
 بليون دولر.22.2طلبات توريد سلح من الوليات المتحّدة… قايمتها 

) التي تبلغ قايمتهاAWACSهذا لرقام ل يشمل – بالطبع - صفقة الواكس (
اF15وحدها ثمانية بليين ونصفّ بليون دولر، ول صفقة طائرات  ة وغيره  المقاتل

من طلبات التعاقاد المتتابعة - بين السعودية…  وبيههن الوليههات المتحّههدة وغيرههها
من الدول.

وهنا تجدر – الشارة إلىّ موقافّ الوليات المتحّدة… فههي بيههع "الواكههس"
وغيرها من الصواريخ والجهزة المتقدمة الخههرى- والههتي تقههفّ طاقاههة السههعودية
عن استيعابها حيث مضت الدارة المريكية إلىّ هههذا المههدى وغضههت أعينههها عههن

.8/7/1980القرار الخاص ببيع السلح والصادر في 

84



فبمقتضىّ هذا القرار فإن أحد العوامل التي تحّكم صفقات بيع السلح "ما
إذا كان السلح" المقترح يمكن استيعابه من قابل البلد الذيّ يطلبههه… دون إلقههاء

عبء علىّ نظام الدعم العسكريّ المريكي.
في الحّالة الخاصة بالسعودية… فإن السؤال الذيّ طرح لم يكن عن مدى

قاصور نظامها العسكريّ… وإنما كان عن الغيابا الكامل لهذا النظام !
وقد أعألن هذا عأـلـى لـسـان ريتـشـارد آـلـن الـسـكرتير المـسـاعأد

21لشؤون المن القومي المريكي… حيث ـقـال ـفـي بـيـان ـلـه ـفـي 
:ًا1981سبتمبر 

"أن الواكس معقدة… إلى درـجـة تحـتـم أن يـتـولى فرـيـق ـمـن
المريكيين صيانة العناصر الساسية… ـفـي ـهـذا النـظـام المتـقـدم…

وطوال عأمر الواكس بالكامل".
ـام ـمـن قـبـل ـى العـجـز الـت ـد ـمـن الـخـبراء عأـل ـق العدـي لـقـد عأـل
السعودية عأن تشغيل وـصـيانة ـهـذه الواـكـس وغيرـهـا ـمـن الـسـلحة
والجهزة المتقدمة – التي تم التعاقد عأليها في السنوات الخيرة أو

) منLeopard 11 دبابة ميدان… من طراز (300يراد شراؤها.. مثل الـ 
ألمانيا الغربية.

وقد عألق أـحـد المختصـين المريكييـن.. عألـى مـا تظـاهرت بـه
عوديةF15أجهزة الدعأاية الـصـهيونية ـمـن غـضـب بـسـبب ـصـفقة   للس

بقوله:ًا
" إنها تحتاج إلى جيل كامل… ينشأ ويعد من خلل التكنولوجـيـا

وردF15المتقدمة… ومثل إعأطاء  ائرة كونك  للسعودية مثل إعأطاء ط
لصياد سمك… ليقودها!".

كما نشرت الهيرالد تريبيون عألى لـسـان "مايـكـل جيرـلـر" ـفـي
 قوله:ًا15/4/1981عأددها الصادر في 

ودF15" صــفقة الواكــس… و تمرار الوج ي اس وفا تعن  س
العسكري للوليات المتحدة.. داخل السعودية..".

وقاد كتب جيمس بوتشان بعد زيارة للسعودية بقوله:
" إن اعتماد السعودية علىّ الطقم الجنبية… من بريطانيين وأمريكييههن..

.23/4/1981هو في الغالب اعتماد كلي".  فاينانشال تايمز 
وهذا ما نشرته الهيرالد تريبيون في تقريههر كتبههه " جههون روزانههت ": " أن
الوجود العسكريّ العظم أهمية –هو لمريكا… رغم كل شيء! وهههو أمههر سههوفّ

يستمر..غالبا ويتزايد..
فبرغم النشاط الفرنسي المؤكد- في برامج الرادار وميكنة القوات البريههة
السعودية… فإن الفنيين المريكييههن يمثلههون العمههود الفقههريّ للقههوات المسههلحّة

السعودية ".
وهكذا… يتـضـح… أن ـصـفقات الـسـلح ذات البليـيـن العدـيـدة..
ومن أحدثا النظمة المتقدمة… قـصـد بـهـا أن تـضـع ـفـي ـيـد النـظـام
السعودي مبررا… لستخدام ـهـذه العـأـداد الـضـخمة ـمـن العـسـكريين
ـــن… ـــديرين… ومخططـي ـــان… بوصــــفهم ـم ـــن المريـك والفنيـي
ومستشارين… ومدربين… وخبراء صناعأة… الخ… وفي الوقت نفسه
فهذه الجهزة المتقدمة نفسها… قصد من ورائـهـا.. أن تتكاـمـل ـمـع
البنيان العسكري الشامل للقوات المسلحة المريكية… وأن تستخدم
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تحت هيمنة الحكوـمـة المريكـيـة عألـى نحـو يـضـمن تـسـخيرها لخدـمـة
سياساتها وأهدافها.

ولسههنا بحّاجههة إلههىّ الحّههديث عههن هههذه الصههفقات مههن حيههث هههي مصههدر
لمكاسهههب ماليهههة ضهههخمة.. بالنسهههبة لمهههن يقومهههون بعقهههدها… ولقاهههاربهم…

وأصدقاائهم.. ومحّاسيبهم!
إن الجو معبأ بروائح الفساد والرشوة… والحّههديث عنههه يحّتههاج لمسههاحات
كبيرة ل يتسع لها هذا الحّيز.. ولدينا من الحّقائق والمعلومات ما نرجو أن نتمكههن

من نشره… في ورقاة مستقلة - وفي وقات لحق!

استشراء الفساد:ًا
5اقاتبسنا فيما سبق.. مقتطفات من تقريههر نشههرته (الفاينانشههال تههايمز.. 

) يسههجل أن الضههباط السههعوديين مههن الصههفوفّ العليهها يتخههذون مههن1982مايو 
اا للتجارة والربح. القوات المسلحّة مصدر

اا ترشههوة.. ليههس سههائد ونضيفّ الن أن مبدأ العمولة… أو علىّ الصههح… ال
فقط بيههن ضههباط الصههفوفّ العليهها فههي القههوات المسههلحّة وحههدهم.. وإنمهها يمتههد
ليشمل الوزراء… ورؤساء الجهزة في الخدمة المدنية… ومن يتبعهم من أقاههاربا

ومحّاسيب… وبالطبع هناك استثناءات!
وفي الحّق… فإن السبب الرئيسههي الههذيّ يفسههر ويشههرح.. لمههاذا تتكلههفّ
صفقات الحّكومة السعودية وتعاقاداتها أكثر بكثير مما تتكلفهه الصهفقات المماثلهة
الههتي تقههوم بههها حكومههات أخههرى.. فههي مختلههفّ بلد العههالم.. السههبب هههو:  أن
الشركات والمتعاقادين معا.. عليهم أن يضعوا في الحّسبان مهها ينبغههي دفعههه مههن

تمنوا إتمام هذه الصفقات لصالحّهم. عمولت أو رشاوى.. حتىّ يؤ
وما دامههت الثغههرة قاههد فتحّههت.. فلههن يكتفههوا برفههع العطههاءات أو السههعار

بمقدار العمولت فقط… وإنما سوفّ يضاعفونها كيفما شاءوا.
لقد أصبحّت رائحّة الفساد… تزكم النوفّ… وصار مادة للقيل والقال مما

اا بين جماهير الشعب. اء عام يعكس استيا

مأساة الواكس:ًا
 افتعههل النظههام السههعوديّ.. والدارة المريكيههة.. ومههن ورائههها1981فههي 

حكومة بيجن… ضجة تشبه مسرحية كبرى.. حول صههفقة الواكههس… وسههنحّاول
هنا أن نلقي بعض الضواء علىّ هذه الصفقة.. لنتبين الحّقيقة:

مكونات الصفقة:
ス- خمس طائرات أواكس من طرازE3A (sentry.(
ン-) ست طائرات للتزويد بالوقاود في الجو من طرازKC 135.(
イ-.سبع محّطات رادار أرضي… للتصال بالواكس
ロ-101 وحدة من مستودعات الوقاود الملئم للطائرات F15.

ال… ولم تسلم بعد.26    وعددها   طائرة تم شراؤها فع
ハ-1177) صاروخا (جو-جو) من طراز AIM-9L Sidewinder.(

هذه السلحّة والمعدات.. المتضمنة في صفقة الواكس – كههانت ضههرورية
بالنسهبة للوليهات المتحّهدة… حيهث تحّتهاج إليهها فهي إقاامهة قاوتهها السهتراتيجية
العسههكرية… فههي جنههوبا غههربا آسههيا.. ومنطقههة الخليههج، وقاههد وجههدت الدارة
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المريكية ضالتها في النظام السعوديّ… الذيّ يتهافت عليها في (غباوة) وسذاجة
يرثىّ لهما! وهكذا وجهت له النصح بأن يتقههدم لشههراء الصههفقة… واسههتجابا هههو
اا لترتيب مسبق… انفجر جهاز الدعايههة الخر… دون توقافّ! وعلىّ الفور … وطبق
الصهيوني إلىّ حملة مضادة.. مفتعلة طبعا ضههد المطلههب السههعوديّ.. متعلل بههأن
ذلك لو تم… فسوفّ يخل بالتوازن العسكريّ-لصالح السعودية ممهها يعههرض أمههن

إسرائيل للخطر..!!
وفههي أمريكهها نفسههها.. وطبقهها لههترتيب مسههبق مههرة أخههرى… تحّركههت

مجموعتان.. إحداهما تحّبذ الصفقة والخرى تعارضها!
1981 يوليههو 5نشههرت صههحّيفة "وول سههتريت" بعههددها الصههادر فههي 

للكسندر هيج وزير الخارجية المريكي السابق التصريح التالي:
عودية… إذا لهم يتهم فسهوفّ تكهون لهه آثهار " أن بيع صفقة الواكس للس

خطيرة بالنسبة لهدافّ الوليات المتحّدة وخططها في المنطقة".
وكان دور النظام السعوديّ يّ المأساة… دور الممثل الساذج… حيث راح
يؤكد في بيانات معلنة أن الصفقة بمثابة اختبار عملي… يكشفّ عن مدى إخلص

أمريكا في علقاتها بالنظام!
وهكذا قاامت عاصفة مفتعلة مههن الجههدل حههول الصههفقة.. امتههدت لبضههعة

أشهر.. لتنتهي بموافقة الكونجرس عليها.. وفقا لما هو مرسوم من قابل!
إن موضوع الواكس جاء نتيجة لخطة أحكم وضههعها… ولهههذا فهههي تحّتههاج

لتحّليل مفصل لنفهم كل أبعادها… ولكنا هنا نكتفي بأن نقول:
أن المستفيد الوحيد من الصفقة هههو أمريكهها وإسههرائيل… دون أيّ طههرفّ

آخر!  
كيفّ كان ذلك؟

لب الصفقة أن الوليات المتحّدة سوفّ تحّصل علىّ ثمانية بلييههن ونصههفّ
بليون من الدولرات… هي قايمة ما تحّويه صفقة الواكس من أجهههزة ومعههدات..

ال… اا) .. هذا أو دون مقابل … (مجان
اا..  سوفّ تحّصل علىّ ما يتراوح بين ثلثين وأربعين بليونا أخههرى هههي وثاني
قايمة ما سوفّ تنفقه السعودية علىّ إنشاء ما هو ضروريّ لنتشار الواكههس والههه

F15ذين اكن ال  من حظائر الطائرات… ومحّطات النذار… وورش الصيانة، ومس
سيقومون بتشغيل هذا كله.. من المريكيين.

اا… أن تـضـع وهذه الصفقة سوفا تمكن الوليات المتـحـدة أيـضـ
ي السـعودية.. بحجـة تشـغيل هـذه ن رعأاياهـا ف العديد من اللفا م

السلحة والمعدات المتقدمة وصيانتها.

أما نصيب إسرائيل من الغنيمة فهو:
حصولها عألى منحة عأاجـلـة… ـمـن الولـيـات المتـحـدة - قيمتـهـا
ـسـتمائة ملـيـون دولر ـفـي ـشـكل معوـنـات عأـسـكرية… بحـجـة إعـأـادة
التوازن العسكري الذي اختل ـضـدها… ولـصـالح الـسـعودية..؟  نتيـجـة
لحصولها عألى "الواكـس"… عألـى الرـغـم مـن أن الصـفقة لـن يـبـدأ

 ولن تلمسها طوال عأمرها أيد غير أمريكية.1985تسليمها قبل عأام 
كذلك حصلت إسرائيل.. عألى تعهد أمريكي ـبـأن ـكـل ـمـا يجـمـع
من المعلومات عأن طريق الواكس سيوضع في ـيـد إـسـرائيل لتكوـنـا
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ـات ـذه المعلوـم ـة ـه ـي معرـف ـدة ـف ـات المتـح ـد للولـي ـريك الوحـي لـش
والسرار!

إذن فمحصلة الموقف هكذا!..
السعودية تنفق وتمول… والوليات المتـحـدة تهيـمـن وتـسـتقل
وحدها بالتشغيل والدارة لهذا النظام التجسسي المعقد والمتقدم..
وإسرائيل في النهاـيـة تحـصـل عأـلـى الثـمـار كلـهـا.. (ثـمـار التجـسـس
وجمع المعلوـمـات عـأـن جمـيـع دول المنطـقـة) دون أن تنـفـق ـمـال أو

تبذل جهد!!
وإذا كهههانت الوليهههات المتحّهههدة..  تزعهههم أن ههههذا مهههوجه ضهههد التحّهههاد
السوفييتي… فإن إشراك إسرائيل معها… وإسههرائيل دون غيرههها… دليههل قاههاطع
علىّ أن ما يجريّ إنما هو ضد الشعوبا السلمية فهي المنطقهة… ويبقهىّ الزعههم
المريكههي (بأنههها ضههد التحّههاد السههوفييتي) مجههرد تغطيههة لهههدفها الحّقيقههي وهههو
السيطرة علىّ المنطقة… بالتنسيق مع إسرائيل… الحّليفّ الستراتيجي للوليات

المتحّدة… وأداتها في إخضاع دول وشعوبا الشرق الوسط!.

وهذه شهادة شاهد من أهلها:ًا
تدفاع المريكي.. في   قاال:1981 يوليو 22في بيان لوزير ال

ع المعلومـات وهـي ضـرورية " الواكس طائرة للتجسس وجم
اا! ـكـي نحـصـل عأـلـى لنا – أمريكا - كما أنـهـا ـضـرورية لـسـرائيل أيـضـ
أقصى ما يمكن من المعلومات حول أي نشاط عأدواني محتمل… من
جانب السوفيت أو من ـجـانب أـحـد غـيـر الـسـوفيت..  ـفـي المنطـقـة

كلها".. ولسنا بحاجة إلى تعليق!
أليست هذه مأساة…؟  بل وكارثة؟

النظام السعوديّ (يبدد) من مال المة..  مهها بيههن ثلثيههن وأربعيههن بليونهها..
من الدولرات ويضع نفسه تحّت تأثير هائل… وضغوط ل قابل له بمقاومتها… من

اا بذلك) -. اا مسرور جانب أمريكا… وإسرائيل! – (مختار
ثم يبقىّ من المأساة… هذا البعد الهزلي.. الذيّ يههثير الرثههاء… حيههن نههرى
النظام السعوديّ راضيا… بما يشبه البلهة - بههإطراء أمريكها ومههدحها لهه… حيهن

تصفه… في خبث… بالحّكمة والعتدال!.

خلصة:ًا
دأبت الحّكومههة السههعودية خلل السههنوات السههبع الخيههرة… علههىّ إقاامههة
منشآت عسكرية ضخمة باهظههة النفقهات… تشههمل المههدن العسههكرية والقواعههد
الجوية… وأحواض السفن-ومستودعات الوقاود ومراكز المراقابة والتحّكم…الخ..

وقاد اشترت ومازالت تشههتريّ الصههفقات الضههخمة.. مههن أحههدثّ السههلحّة
ال عن استيعابا شيء منها! اا كام المتقدمة والتي تعجز قاواتها المسلحّة عجز

إل أن المفارقاة الغريبة – بين ضخامة النفاق… وبيههن تفاهههة الزيههادة فههي
عدد القوات المسلحّة وكفاءتها تثير التساؤلت، وتحّير المحّللين.

إن الحّقائق تقول:
إن ما أنفق خلل السنوات الماضية علىّ صههفقات السههلح.. تجههاوز مئههات
البليين من الدولرات… بينما لم يزد حجم القوات المسلحّة السعودية بأكثر مههن
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خمسة آلفّ ومائتي فرد فقط… أيّ بمعههدل سههنويّ ل يتجههاوز سههبعمائة وأربعيههن
فردا.. تقابل هذا النفاق الرهيب!

اا وأخطر ما في الـمـر… أن الحكوـمـة الـسـعودية تعتـمـد اعأتـمـاد
كليا… عألى المريكيين في تشغيل ـهـذه الجـهـزة.. وـصـيانتها بحـيـث
اا ـ ـن ألـف بنها قاعأدة أمريكية.. إن بها الن ثلثـي تبدو السعودية الن وكأ
من المريكيين، مـا بيـن عأـسـكريين وفنيـيـن وخـبراء فـي الـصـناعأات
ــة ــال النـشــاء… الـصــيانة.. وإدارة النظـم ــون أعأـم ــة، يتوـل الحربـي

العسكرية المتقدمة في حالت كثيرة…
وفي تقدير الخبراء والمحللـيـن العـسـكريين… أـنـه ـمـع وـصـول

ائراتF15طائرات  د الط ود لتزوي ، وطائرات الواكس وحاملت الوق
) (جو-جو) والسفن الحربـيـة الـسـتSidewinderفي الجو… وصواريخ (

اا إليها   هليكوبتر ـمـن24عأشرة… وكلها من الوليات المتحدة – مضاف
ـراز  داتASWـط ن المع ة م ات هائل ى كمي نع، … إل ية الص  فرنس

ـات ـن الولـي ـا الســعودية ـم ـرى… طلبتـه ـزة العســكرية الـخ والجـه
المتحدة.. وتنتظر قرار الموافقة عأليـهـا.. ـمـع وـصـول ـهـذه الحـشـود
فإن عأدد المريكيين اـلـذين ـسـيقدمون معـهـا وتـحـت ـسـتارها ـسـوفا

يصل إلى مائة ألف.
إن المدن العـسـكرية الـضـخمة… والقواعـأـد الجوـيـة… وأـحـواض
ـم.. ـة والتحـك ـز المراقـب ـتودعأات.. ومراـك ـازن والمـس ـفن والمـخ الـس
وغيرها من المنشآت التي تقيمها الـسـعودية تـحـت الهيمـنـة الكامـلـة
للوليات المتحدة..  حيث يتولى العمل فيها فيالق كثيـفـة مـن سـلح
المهندسين المريكي.. هذه المنشآت الضخمة والمتقدمـة.. ل يمكـن
ـلحة ـوات المـس ـطة الـق ـتخدم بواـس ـا أن تـس ـد منـه ـون المقـص أن يـك
ال عأــن أن تقــوم الســعودية لنهــا أعأجــز مــن أن تســتوعأبها فضــ
بتـشــغيلها… وإنـمــا تـقــام لتـســتخدمها ـقــوات النتـشــار الـســريع
المريكية.. والتي سيصل حجمها في تقدير الخبراء إلى مئاتي ألف.

إن (ولء) الحكوـمــة الـســعودية الـتــام.. للولـيــات المتـحــدة..
واعأتمادها عأليها قد جردها تماما من حرية اتخاذ القرار..

وليس أدل عألى ذلك من موقف الـسـعودية أثـنـاء ـغـزو لبـنـان..
ـي ـل ـف ـريك كاـم ـه كـش ـة فـي ـة منغمـس ـانت الدارة المريكـي ـث ـك حـي
الجريمة.. والمجازر مستمرة تحصد آلفا الرواح البريئة من أطفــال
ونساء وشيوخ… ولم تستخدم السعودية ما بيدها من وسائل الضغط
عألى أمريكا.. كسلح البترول وأرصدة الودائع التي تبلغ قيمتها مئات

...الخ.*)(البليين من الدولرات

 قاال أبو محّمد:  إن هذه البليين المودعة ل تقدر السعودية علىّ التصرفّ بها دون إذن من (*)(
أمريكا فأتىّ لها إذن أن تستخدمها كسلح تضغط به علىّ أمريكا…؟؟؟       
جاء في كتابا (قاضايا الخليج العربي) نشر مركز العالم الثالث للدراسات والنشر، لندن) ص

:  ( إن اللية – أيّ آلية هذه الودائع والرصدة - بكاملها مصممة بحّيث ل تتأثر المصالح 99
المالية للوليات المتحّدة بصورة سلبية حتىّ علىّ حسابا تأثر المصالح السعودية، فل يحّق 
للحّكومة السعودية أن تسحّب الموال التي ستودع في المستقبل في الحّسابا ذيّ الفائدة!! 
تمل!!) بينما يحّق  والموال المودعة فيه الن، دون الحّصول علىّ إذن الحّكومة المريكية!! (تأ
للحّكومة المريكية سحّب هذه الموال دون إذن الحّكومة السعودية) أهه.  (تأمل الذلة)!!!
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ـا بلمت قيادـه ـ ليس لذلك من تفسير.. سوى أن السعودية… (ـس
اا لمـصـالح أمريـكـا اا مطيـعـ للوليات المتحدة وجعلت من نفـسـها خادـمـ

وسياساتها..).
لقــد وصــف ديبلوماســي أوروبــي… هــذا الوضــع المخــزي
والمهيمن… الذي وضع النظام السعودي الحاكم نفسه فـيـه.. وـصـفا

اا بليغا نقتبسه هنا بنص عأبارته:ًا  موجز
قال:ًا  "ـمـن الن فـصـاعأدا.. فـكـل الـقـرارات الـسـعودية ـسـوفا

".  انتهىّ التقرير باختصار وتصرفّ يسير.تصنع في واشنطن
تنه يوم السلم متوج سههههوى أ

وكيفّ استواء الظل والعود أعوج
مملك آلة نلك ما فيه لل لنهههها م

أقايم لصلح الورى وهو فاسد
يقول مروان حديد رحمه الله تعالىّ:

كيفّ ارتضوا بحّكومة الغلمان اا لصحّابا الشجاعة والنهي عجب
بطواغيت الخليجية:ًا بوة ال اا:ًا  السعودية وأخ ثاني

إن اخوة هذه الدولة الخبيثة للدول الطاغوتية العربية والجنبية الههتي تعلههن
ترح بحّربا السلم وحدوده وشههرائعه، لمههر واضههح جلههي يكفههي كههل ذيّ لههب وتص
تد اليقان بأن ما تفعله هذه الدولة من تمسح ببعض حههدود السههلم ليوقان منه أش
تثله كغيرها من الدول التي تتسمح بجوانب أخرى إنما هو دور لبد لها أن تلعبه وتم
من السلم كذلك –علىّ القال في هذه المرحلة، لتنعم بههأمن واسههتقرار داخلههي،
ولتتمتع بتأييد وحماية وحراسة ودفاع أكبر قادر من المشايخ والعلماء المطموسههة
بصائرهم، فإن طبيعة موقاعها ووجود الحّرمين فيها يفههرض عليهها هههذا الههدور ولههو
تصداقاة المتينههة، بههل تل فإن الناظر البصير إلىّ علقاات الود والخاء وال إلىّ حين؛ وإ
والغزل والعشق التي تربطها مع إخوانها الخليجيين أو العربا الخريههن أو غيرهههم
تفههر أنظمتههها وقاوانينههها ميك من دول الشرق والغربا من الحّكومههات الكههافرة الههتي 
وحكوماتها جمهور علماء هذه الدولة، ليعرفّ أن ل فههرق بيههن هههذه الدولههة وتلههك
الدول، فالكل أحبابا واخوة، بعضهم أولياء بعض.. ولكل دورها ومسههرحيتها الههتي
اا أطههول بيهن شههعوبها الخانعههة النائمههة.  ولكههي تتجلههىّ لههك هههذه تضمن لهها عمههر

الحّقيقة أكثر وأكثر… نورد في هذه العجالة أمثلة تدل علىّ ذلك بوضوح تام.

السعودية ومجلس التعاون الخليجي (الطاغوت القليمي):ًا
من أوضح المور التي تههدل علههىّ روابههط الحّههب والههود والخههاء بيههن هههذه
الدولة التي تتستر ببعض حدود السلم وبين طواغيت الخليج المصهرحين بتحّكيهم
الديمقراطية والقوانين الوضعية، مجلس التعاون علىّ الثم والفسههوق والعصههيان

تموه (مجلس التعاون الخليجي). الذيّ س
يقول (جاسم بو عليّ) سفير البحّريههن فههي تههونس:  "مههن المعههروفّ أنههه

م كههانت تربههط بريطانيهها بإمههارات الخليههج، معاهههدات تضههطلع1968حههتىّ عههام 
تدفاع لتلك المارات مع ترك الحّرية لههها فههي بموجبها بإدارة السياسة الخارجية وال

إدارة شؤونها الداخلية" أهه..
م وإلغههاء1968ثم بين أن إعلن بريطانيا عن انسحّابها من منطقة الخليج 

اا من اا وسب اا قاديم تقاعة مع إمارات ودول الخليج… كان دافع التفاقايات القديمة المو
أسههبابا قايههام مجلههس التعههاون لتههوفير بههديل عههن النصههرة والحّمايههة البريطانيههة
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تددها في (ندوة التجههاربا القاليميههة للوحههدة المنسحّبة إضافة إلىّ أسبابا أخرى ع
..)52(والتعاون) التي ألقاها في تونس

تنصهرة فالهدفّ الرئيسهي لقيهام ههذا المجلههس إذن ههو تهوفير الحّمايهة وال
والتأييد لهذه النظمة الطاغوتية بعضها لبعض تجاه أيّ خطههر أو عههدوان يواجهههها،
اا من كان هذا العدو، ولو كان من جند السلم وحماة التوحيد والعقيدة مههادام كائن
ال علههىّ حكومههة البحّريههن أو حكومههة يهدد عروشهم، فلههو اعتههدى أمثههال هههؤلء مث
ام الحّكههم الكهافر يلهب نظ رق نل الكويت أو غيرهم من مشهركي الدسههتور والقبههور… 
وإقاامة خلفة علىّ منهاج النبوة.. لقامت دولة التوحيد – المزعومة - بنصههرة هههذه
الدولههة الكههافرة الههتي تصههرح بشههرك الدسههتور وتعلههن بتحّكيههم القههانون اللعيههن
توها، ولو كان من أخههص أهههل التوحيههد وأتقههاهم… والديمقراطية الكافرة علىّ عد

.  وفيمهها يلههي بيههان)53(هذا هو أهم سبب من أسبابا إنشاء هذا المجلههس الخههبيث
تفصيلي لبعض كفريات هذا المجلههس وأدلههة كافيههة لمههن كههان لههه قالههب أو ألقههىّ
تدة هذا النظام الخبيث لتلههك النظمههة المصههرحة تسمع وهو شهيد علىّ أخوة ومو ال
اا المجاهرة بتحّكيم القوانين والديمقراطيههة، وتههآزرهم وتناصههرهم وتعههاونهم جميعهه
اا في هذا لتثبيت عروشهم الكافرة وتشريعهم لقوانين كفرية يتحّاكمون إليها جميع

المجلس الخبيث.
م عـأـن اجتـمـاع وزراء1981 ـفـبراير 4بيان الرياض الصادر ـفـي -1

خارجية الدول الستة الخليجـيـة بخـصـوص إنـشـاء مجـلـس التـعـاون
الخليجي قالوا:ًا

ـة ـدة ودوـل ـة المتـح ـارات العربـي ـل ـمـن دول الـم ـن ـك اا ـم ـ " إدراـك
ـة ـان ودوـل ـة الـسـعودية وـسـلطنة عأـم ـة العربـي ـن والمملـك البحرـي
الكويت لما يرـبـط بينـهـم ـمـن عألـقـات خاـصـة وـسـمات مـشـتركة

 ولما تشعر به من أهمية قايههام تنسههيق وثيههق بينهههم فههيوأنظمة متشابهة
وليمانهم بالمصير المشــتركمختلفّ المجالت القاتصادية والجتماعية 

 ولرغبتهم فههي تحّقيههق التنسههيق والتكامههل والههترابط بينهههمووحدة الهدفا
اا يهههدفّ  إـلـى تعميـق وتوثـيـقوفههي جميههع الميههادين رأت أن تقيههم نظامهه

 يطلههق عليهههالروابط والصلت بين أعأضائها في مختلف المـجـالت
بره الرـيـاض (المملـكـة العربـيـةمجلس التعاون لدول الخليج العربية،  مق

السعودية) ويكون هذا المجـلـس وـسـيلة لتحقـيـق أـكـبر ـقـدر ـمـن
الروابط والصلت بين أعأضائه في مختلف المجالت وكذلك وضع
ـة ـة والتعليمـي ـة ـفـي المـجـالت القتـصـادية والمالـي نـظـم متماثـل

 والصهههحّية والمواصهههلت بأنواعهههها المختلفهههةوالثقافيــة والجتماعأيــة
تسههفر والنقههل والشههؤون التجاريههة والعلمية والجوازات والجنسية وحركههة ال

 " أهه.والشؤون القانونية والتشريعيةوالجمارك ونقل البضائع 

-  (نظام مجلس التعاون):ًا2

تظمتها جمعية الدراسات الدولية التونسية يوم الجمعة 52 ، وانظر مجلة 1988 إبريل 15() ن
.8م ص1988) سنة 28(دراسات دولية) العدد (

تدفاع المشترك بين دول 53 () وسيأتي في فصل (السعودية والطواغيت العربية) إن إتفاقاية ال
اا نصرة جميع الدول العربية الكافرة الخرى علىّ عدوهم ولو كان  الجامعة العربية تستلزم أيض
اا فقط بأن الناقاض الثامن من نواقاض  من أهل التوحيد.. ونحّب أن نذكر مشايخ الحّكومة تذكير
تددها الشيخ محّمد بن عبد الوهابا رحمه الله تعالىّ هو:  "مظاهرة المشركين  السلم التي ع
ومعاونتهم علىّ المسلمين".
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ولهذا المجلس (قاانون) أساسي إليك أمثلة منه:
) وهي تؤكد ما جاء في بيان الرياض السابق:المادة الرابعة(

" تتمثل أهدافّ مجلس التعاون الساسي فيما يلي:  فذكروا منها:
تحقيق التنسيق والتكامل واـلـترابط بـيـن اـلـدول العأـضـاء-1

ال إلى وحدتها. في جميع الميادين وصو
 بمهها فههي ذلههكوضع أنظمة متماثـلـة ـفـي مختـلـف المـيـادين-2

الشؤون التية:
I..(اا وغيرها الشؤون القاتصادية – (الربوية طبع

II..الشؤون التجارية الجمارك – (المكوس) - والمواصلت
III.(لمسخ الجيال)-54(الشؤون التعليمية والثقافية(.
IV..(للفساد والفساد) الشؤون العلمية والسياحية
V..(القوانين) الشؤون التشريعية والدارية

ولكي ل يلبس عليك سدنة الحّكومات من المشايخ المضلين ممن يستميتون
تطغاة وأنظمتهم احفظ هذه المادة: في سبيل الترقايع لل

:  أحكام ختامية:  " ل يجوز إبداء تحّفظ علىّ أحكام هههذا النظههام)21مادة (
تدد أو " أيّ أن أحكامه وتشريعاته وقاههوانينه تلههزم جميههع دول المجلههس بل تههر

تفظ. تحّ

-  السعودية و(هيئة تسوية المنازعأات لمجلس التعاون):ًا3
تطواغيت في مجلسهههم هههذا، ولجل تحّقيق كمال الخوة والمودة بين هؤلء ال
ال تموها (هيئههة تسههوية المنازعههات)… وإليههك مثهها قاام المجلس بإنشاء هيئة س
تطهاغوت الهذيّ تتحّهاكم اا من (نظامها الساسي) (قاانونها) يعرفك علىّ ال واحد
تدمتها (دولههة إليه دول المجلس مجتمعة عند النزاع ومههن بينههها بههل وفههي مقهه

 أعني (السعودية).)55(المقر)
اا:المادة التاسعة( ):  (تصدر الهيئة توصياتها وفتاويها وفق

-  لحكام النظام الساسي لمجلس التعاون.
-  والقانون الدولي.
-  والعرفّ الدولي.

-  ومبادئ الشريعة السلمية علىّ أن ترفع تقاريرها بشأن الحّالة المطروحة
اا)أهه. عليها إلىّ المجلس العلىّ لتخاذ ما يراه مناسب

أرأيتم يا دعاة التوحيد!! أرأيتم يا هيئة كبار العلماء!! هذه هي دولتكههم، دولههة
اا عن غيرها مههن طههواغيت الخليههج… شههريعة التوحيد المزعوم.. ل تختلفّ أبد
الله التي تتمسح بها أمامكم لتسكتكم ولتضللكم وتلبس عليكم دينكم، توضع
فههي آخههر القائمههة.. يسههبقها فههي التحّههاكم وفصههل النههزاع:  قاههانون المجلههس
(النظام الساسي) ثم القانون الههدولي الكفههريّ ثههم العههرفّ الههدولي الفاسههد

اا الشريعة السلمية. وأخير

() وقاد قادمنا لمحّة عن تعاونهم الوثيق مع منظمة اليونسكو الكفرية في هذا المجال.. وهم 54
اا للفساد  تم تدريسها نشر تحدوا بعضها وت في سعي حثيث لتوحيد مناهج الخليج الدراسية وقاد و
والفساد بين ذراريّ المسلمين ومسخا وتربية لهم علىّ الولء لهذه النظمة الكافرة 
تلها. وحكوماتها ك

تره (الرياض) في55 تصت (المادة الثانية) من النظام الساسي لمجلس التعاون، علىّ أن مق () ن
المملكة العربية السعودية.
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بدوه إـلـى الـلـه الله جههل ذكههره يقههول:   فإن تنازعأتم ـفـي ـشـيء ـفـر
. والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الخر

- وطغاة الخليج بمها فيههم حكهام السهعودية يقولهون فهي تشهريعاتهم:  " إن
تدوه إلههىّ نظههام المجلههس والقههانون الههدولي والعههرفّ تنازعتم في شههيء فههر

اا الشريعة السلمية)    بكرون الدولي وأخير ال ما تذ ره مع الله قلي . أإل
ففا لكم ولما تعبدون من دون الله أفل تعقلون  .)56 ( أ

فما تقولون يا دعاة التوحيد ويا علماء السنة! ويا حمههاة العقيههدة ؟! أمعصههية
تلة؟؟ هذا أم شرك أكبر مخرج من الم

تمههن ينتسههب إلههىّ ال ع إن مثل هذا والله ل يخفي علىّ صغار طلبة العلههم فضهه
العلم والعلماء.

ومع هذا، فثقوا يا إخواني أنهم لم يضعوا (الشريعة السلمية) ولههم يههذكروها
اا ل يخفهىّ واللهه إل علههىّ عمهي البصهائر وغلههفّ إل للتلبيس والتدليس، تلبيس
القلوبا… وإل فهل يقبل أن يساويّ شريعة جبار السماوات والرض، بشرائع
ترة تعظيههم وتههوقاير تنصارى، إنسان في قالبه ذ وقاوانين زبالت عقول اليهود وال
تدم عليهها تلههك ال عن أن يجعلها في مؤخرة الركب ويق لدين الله ولشرعه فض

القوانين الفاجرة والعرافّ الفاسدة…
تنهم لم يقصدوا الترتيب في هذه المادة اا لم يخرج)57(ثم هب أ .  فإن ذلك أيض

من دائرة الشرك – أرأيتم كفههار قاريههش، ألههم يكونههوا يعتههبرون اللههه هههو ربا
تنهههم الربههابا الخههرى فيعظمههونه أكههثر مههن تلكههم اللهههة المزعومههة؟.. ولك

يشركونها معه كقول قاائلهم في التلبية:

اا هو لك لبيك ل شريك لك                  إل شريك
تملكه وما ملك

تنهم إن لم يقصدوا الههترتيب والتقههديم والتههأخير فههي فكذلك أتباعهم هؤلء، فإ
تول مهها يتحّههاكم تدموا الشريعة السلمية وجعلوها في أ هذه المادة…  بل لو قا
إليه ولكن أبقوا معها قاانون المجلههس والقههانون الههدولي والعههرفّ الههدولي…

اا (شرك الطاعة في التشريع). فإن هذا لم يخرج من دائرة الشرك أيض
رب متفرقون خير أم الله الواحد القهار  ؟؟ أأربا

فحّتىّ لو صدقاوا في تحّكيم بعض الشريعة، واستسلموا لها مع تلك القههوانين
والعرافّ…  فإن هذا هو الشرك بعينه…

يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعالىّ في فتاويه:  "وههذا الهدين ههو
اا غيره، فالسلم يتضمن الستسلم لله  ـدهدين السلم، ل يقبل الله دين .وـح

اا عن اا، ومن لم يستسلم له كان مستكبر فمن استسلم له ولغيره كان مشرك
).28/23عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران" أهه (

برم الله عأليه الجنة قاال تعالىّ:   . إنه من يشرك بالله فقد ح
إن الله ل يغفر أن يشرك ـبـه ويغـفـر ـمـا دون ذـلـك وقاال سبحّانه:  

اا . لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عأظيم

() أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن إبراهيم قاالها بعدما بين سفاهة طواغيت قاومه 56
ومعبوداتهم من دون الله…  والعبادة التي نعنيها هنا هي طاعة أولياء الشيطان في تشريعاتهم
وقاوانينهم الدولية وغيرها.

() فقد يرقاع لهم بعض المشايخ بأن الواو ل تقتضي الترتيب.57
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ـس4 ـن دول مجـل ـدة بـي ـادية الموـح ـة القتـص -  الـسـعودية و(التفاقـي
التعاون).

برـيـاضموقاعت هذه التفاقاية بين أعضاء هذا المجلههس الخههبيث   يههومفي ال
م… هذه ديباجتها:11/11/81

اا ـمـع" إن حكومات الدول العضاء في مجلس التعاون لدول الخليج  تمشي
ـاط النظام الساسي لمجلس التعاون الداعأي إلى تـقـارب أوـثـق ورـب

 ورغبة منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط القاتصادية فيما بينهها  علهىّأقوى
أسس متينة لما فيه خير شعوبها!! 

 سياسههاتها القاتصههادية)58(وـمـن أـجـل العـمـل عأـلـى تنـسـيق وتوحـيـد
ـموالماليههة والنقديههة  ـناعأية والنـظ ـة والـص ـريعات التجارـي ـذلك التـش وـك

تتفقت علىّ ما يلي.."الجمركية المطبقة فيها .  فقد ا

وإليك مقتطفات من بنود هذه التفاقاية:
ニ-) تقهوم الهدول العضهاء بتنسهيق سياسهاتها الماليهة)22المادة "  :

وزيادة التـعـاون بـيـن مؤسـسـات النـقـد والبـنـوكوالنقدية والمصرفية 
…الخ".المركزية

تههأملوا التعههاون وزيههادته فههي مجههالت البنههوك الربويههة.. وسههيأتي تفصههيله فههي
(السعودية الربوية)…

ホ-) تكون الولوية في التطبيق لحكههام هههذه التفاقايههة)27المادة "  :
عند تعارضها مع القوانين والنظمة المحّلية للدول العضاء".

والن يا علماء توحيد الحّكومات!!
ترم ال أن السعودية التي تتسمح بالسلم وشرائعه وحدوده… تحّهه فلنرض جد
تربها – ىّ التعامهل بال ترة عل تل طائفة ممتنعة مصه الربا وتحّاربا بنوكه بل وتحّاربا ك
اا (يعني خيال فقط وليس حقيقة)- مهها تقولههون بهههذه المههادة الههتي اا طبع هذا فرض
تتسههليم لههها فههي الريههاض بتأريههخ وافقههت عليههها السههعودية ووقاعههت علههىّ ال

م.11/11/81
إنهها فهي الحّالههة المفروضههة تلههك وفهي غيرههها سههتقدم بنودههها وتشههريعاتها
اا… فههالقول الفصههل اا كههان أم كفريهه اا إسههلمي وأحكامها علىّ أيّ تشريع يطبق محّلي
إذن والحّكم والول والخير في المجال القاتصاديّ هو ليس للشريعة التي تتسمح

بها هذه الدولة بل هو لحكام هذه التفاقاية…
فعلىّ من تضحّكون؟؟؟

 نذكر قابل أن نغادر هذا الموضع بعض التصريحّات والبيانات الصادرة عن-5
اا مههن الدولة السعودية وعن بعض دول المجلس الذيّ هي عضو فيه… تؤكد كههثير
تدة البالغههة بيههن هههؤلء تدم… وتبين مدى الخوة والمو المعاني التي ذكرناها فيما تق
تنهم علىّ منهاج ودين واحد؛ هو دين الطاغوت… سههواء مههن تطواغيت جميعهم وأ ال

أعلن ذلك منهم ومن أخفاه…

() تأمل!! هذا هو التوحيد الحّقيقي الذيّ تسعىّ إليه السعودية، توحيد السياسات 58
والتشريعات القاتصادية وغيرها…. أيّ توحيد الشرك وأهله وتجميعهم ومناصرتهم… وليس 
توحيد الرسل والنبياء!!
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* (البيان الختامي للدورة الولىّ للمجلههس العلهىّ لمجلههس التعهاون لهدول
الخليج العربية):

تلهم، قاالوا:  "  اا مــنبعد أن عددوا أسماء طواغيتهم المجتمعين ك وانطلق
بدول ..".الروح الخوية القائمة بين هذه ال

:  المقابلة التي أجراها، النقيب (محّمد بن فراج الشهريّ) معمثال آخر* 
أمير البحّرين (عيسىّ بن سليمان آل خليفة) ونشههرتها (مجلههة كليههة الملههك خالههد

العسكرية).
س:  ترتبط المملكة والبحّرين بروابط الجوار والصداقاة والتعاون والعلقاات
تموكم ويلمههس هههذا الوثيقة في كافة المجالت ففههي أيّ هههذه المجههالت يههرى سهه

التصور؟؟
ترد علقاات صداقاة وجوار وتعههاون، ج: " ليس ما يربط البحّرين بالمملكة مج
ـفـإن بـيـن البحرـيـن والمملـكـة العربـيـة الـسـعودية ـفـي ـظـل عأاهلـهـا
صاحب الجللة الخ الملك فهد بن عأبد العزيز آل سعود ووـلـي عأـهـده
صاحب السمو الملكي المير عأبد الله بن عأبد العزـيـز آل ـسـعود ـهـي

اا عألقة أخوة عأميقة  …أرسى قواعأدها الجداد والباءكما كانت دائم
الخلف الصـالح!! لهـؤلء الجـداد يعمـل الن عألـىونحّمد اللههه أن 

دعأم وترسيخ عألقات الود والمحبة والتـعـاون إـلـى أقـصـى ـمـا يمـكـن
…” أهه.التوصل إليه في شتى الميادين
مشروع الجـسـر الـسـعودي البحريـنـيوتكلم في نفس المقابلههة عههن 

 مليون دولر لجل تههدعيم روابههط الههود والفسههق والخمههر600الذيّ كانت تكلفته 
اا في البحّرين مع دولة التوحيد!! ويقول عنه:   " ولسوفاوالفجور الموجودة علن

اا إلى جـسـور المحـبـة والـخـاء القائـمـة المـسـتمرة اا حيوي يضيف جسر
ن" أهه.بين البلدي

فما رأيكم يا علماء السههوء ؟؟ أتسههتطيعون بعههد هههذا أن تفههروا أو تحّوصههوا
وتزعموا بأن دولتكم بريئة من دول الكفر، كافرة بقوانينههها الوضههيعية الههتي تحّههل

تدين ما لم يأذن به الله..؟؟ الخمر وغيره من الحّرام وتشرع من ال
تدق…؟؟ أنصههدق كلمكههم تذبتم وافههتريتم ذلههك… فمههن نصهه ترأتههم وكهه وإذا تج
وكههذبكم ودفههاعكم هههذا؟؟ أم نصههدق تصههريحّات الطههواغيت الحبههابا والعشههاق
توة ومودة ومحّبة وإخاء وتولي كامل وقاد قاال سبحّانه وتعالىّ:   أنفسهم؟؟ إنها أخ

بنه منهم بلهم منكم فإ .  إنه يا مشايخ الحّكومههة (التههولي والنصههرة ..ومن يتو
والمظههاهرة والمههودة والخههوة)، وليههس المههوالة بمعنههىّ المداهنههة والمجاملههة

اا ول نخلط بينهما. والركون اليسير، فنحّن نعرفّ الفرق جيد
يقول الشيخ عبد الله السليمان بن حميد في رسالة بعنوان (الهدية الثمينة)

أماطبعت بدار الثقافة بمكة المكرمة، قاال وهو يفرق بين المههوالة والتههولي:  " 
التولي فهو إكرامهم والثناء عأليـهـم والنـصـرة والمعاوـنـة لـهـم عأـلـى
بدة ـمـن اا فـهـذه ر المسلمين والمعاـشـرة وعـأـدم اـلـبراءة منـهـم ـظـاهر

 كمهها يههدل علههىّ ذلههك الكتههابافاعأله يجب أن تجري عأليه أحكام المرتدين
تسنة وإجماع الئمة المقتدى بهم" أهه. وال

ويقول سليمان بن سحّمان:

ول شك في تكفيره عأند مــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل عأـق

وـمـــن يـتـــول الـكـــافرين
فمثلـهــــــــــــــــــــــــــم
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فل شك في تفسيقه وهو في وجل
اا للوـفـاق عأـلـى ويظـهـر جـهـر
العمــــــــــــــــــــــــــــــــل
وذا قول ـمـن ـيـدري الـصـواب
ـــــــــــــل ـــــــــــــن الزـل ـم

ومن قاد يواليهم ويركن نحّههوهم
وكل محب أو معين وناصر

فهم مثلهم في الكفر ـمـن
ــــــــــــة ــــــــــــر ريـب غـي

:  أوضهح وزيهر الخارجيهة السهعودية فهي تصهريحّات لهه نشهرتهامثال آخر
م:  (أنه إذا تماثلت أوضههاع وقاههوانين1981/إبريل/4مجلة (المجلة) السعودية في 

دول أخرى غير العضاء مع دول مجلس الخليج فل مانع من أن تنضم هذه الههدول
للمجلس) تأمل الزندقاة!!! كيفّ تتشابه قاوانينكم يا دجالون…؟؟ ألستم تزعمههون
تدعون تحّكيهههم الشهههريعة، وتلهههك الهههدول تعلهههن وتصهههرح بتحّكيهههم الدسهههتور وتههه

والديمقراطية والقوانين الوضعية: فأحد أمرين:
ヘ-إمهها أنكههم تشههبهون وتمههاثلون شههريعة اللههه الههتي تزعمههون تحّكيمههها

بالقوانين الوضعية … وهذا كفر بواح وشرك أكبر.
ト-أو أن أنظمتكم ل تختلههفّ عههن تلههك النظمههة الخههرى الكههافرة الههتي

تعلن بتحّكيم القوانين في أغلب الجوانب، وتتمسح ببعض أحكام الشريعة فههي
جوانب أخرى يسيرة…

اا للعهههد) الههذيّ أوضههح فيههه،مثال آخر* :  تصريح الملك فهد (حين كان وليهه
تده علههىّ سههؤال حههول عضههوية المجلههس، فههي حههديث للصههحّافة يههوم فههي ر

م:14/2/1981
" ن أعضاء المجلههس تربطهههم علقاههات خاصههة وسههمات مشههتركة وأنظمههة

.)59(متشابهة…"
تملوا أنظمة متشابهة…! وقابل ذلك قاوانين متماثلة…!! إرجعوا إلىّ قاوانين تأ

تملوها..!!! ودساتير دول الخليج وتأ
) مههن الدسههتور الكويههتي تنههص علههىّ أن "51وهاكم مثال من ذلك.. (مادة 

اا للدستور). السلطة التشريعية يتولها المير ومجلس المة وفق
チ-) تيادة فيههه للمههة6ومههادة ) منههه:  " نظههام الحّكههم ديمقراطههي، السهه

اا " تسلطات جميع .)60(مصدر ال
أرأيتم يا حضرات المشايخ!! هذا الكفههر البههواح والشههرك الصههريح، إن حكههومتكم
تنه متماثهل ومتشهابه مهع قاوانيهها وأحكامهها… فمها قاهولكم فهي ههذا..؟؟ أ تصفه ب
تر علىّ ذلك وتكرره – فخورة معتزة ل مكرهة- عن طريههق عههدد أفنكذبها وهي تص

من مسؤوليها وأقاطابها..؟

*ونختم هذه المثلة:  بالقاتراح السعوديّ الههذيّ قاههدمته الحّكومههة السههعودية
تمة الخليجية، ونشرت محّتواه مجلة (الميدل إيست) في عهدد ينهاير في مؤتمر الق

 حيههث " طههالب باشههتراك القههوات27/1/81م والمجتمههع بتاريههخ 1981سههنة 

.119() انظر (وثائق مجلس التعاون) الصادرة عن وكالة النباء القطرية ص59
() من كتابا (كشفّ النقابا عن شريعة الغابا).  وقاد تعرضنا فيه لنقد القوانين الكويتية، 60

كمثال عن القوانين الوضعية.

96



المسلحّة النظامية في تأكيد سيادة كل دولة، وتسهههيل المحّافظههة علههىّ القههانون
.)61(والنظم الداخلية فيها" أهه

تحدين…!!! تملوا هذا… وما قابله…. وأعملوا عقولكم يا مو تأ
リ-!…نصرة الطواغيت وقاوانينهم بالنفس والسلح دونما إكراه
ヌ-!…تتفاقايتهم القاتصادية المشتركة وغيرها وقابله نصرة بالمال با
ル-!…تبة بينهم ومودة وإخاء ومحّ
ヲ-وتعاون في مجال التشريع وأنظمة متشابهة وقاههوانين متماثلههة وغيههر

ذلك…!
ا الله عليكهم بيهن ههذه الدولهة الخبيثهة وبيهن أحبابهها وأوليائه ثم تفرقاهون ب

هؤلء…؟؟
تلههة فبههالله عليكههم مهها هههو التههولي تتولي المخرج من الم إذا لم يكن هذا هو ال

وكيفّ يكون…؟؟
وأيههن الههبراءة مههن الشههرك وأهلههه الههتي هههي شههطر أصههل ديههن السههلم
وقااعدته… كما يقول الشيخ محّمد بن عبد الوهابا وغيره في بيههان معنههىّ (كلمههة
التوحيد) ل إله إل الله؟  أين البراءة من شرك القوانين الخليجية وأهلها..؟؟ لو لم
ترحوا بتوليهم ومههوالتهم ونصههرتهم؟  ولههو لههم يعقههدوا معهههم اتفاقايههات يعلنوا ويص
تبمهها رقاههع لهههم المرقاعههون النصرة بالنفس والمال (الدفاعيههة والقاتصههادية)…؟  لر
ترحوا بههالتولي ترؤون من القوانين وأهلها في قالوبهم، ولكن لما ص وقاالوا:  إنهم متب
اركة تب والود والخاء ومتابعة التشهريعات والمش والموالة والنصرة واليمان والحّ
تلة السلم… فيلزمهم للتوبههة مههن الههردة ودخههول فيها.. فقد كفروا وخرجوا من م
ترحوا بههالبراءة مههن تلكههم القههوانين الوضههعية دين السلم من جديد أن يعلنوا ويص
ترؤوا من كل هيئة أو مجلس أو محّكمة تلها ومن أهلها وأن ينسحّبوا ويخرجوا ويتب ك

أو منظمة أو معاهدة أو اتفاقاية وما شابهها من شعب الكفر وأبوابه..!
ول يدخلهم في دين السلم بعد خروجهم منه… وينجيهم مههن الشههرك بعههد
تقاعيههن ول تطخهم وولوجهم فيههه… إل هههذا … نعههم واللههه ول ينفعهههم ترقايههع المر تل

تلسين… ول زعيق ول نهيق مشايخ السوء وعملء الحّكومات…! تدليس المد
من قال ل إله إل الله وكفر بمايقول النبي صلىّ الله عليه وسلم:  " 

 " رواه مسههلم عههنيعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عألى الله
أبي مالك الشجعي.  فجعل الكفر والبراءة مما يعبد من دون اللههه بههأيّ نههوع مههن
أنواع العبادة… هو شرط اليمان والسلم وعصمة الدم والمههال.. وهههذه الههبراءة
أعلىّ مراتبها هو الجهههاد ذروة سههنام خههاتم الديههان، ويتمثههل بالسههعي لهههدم هههذه
تله لله… وأدناها الذيّ ل يتحّقق تتىّ يكون الدين ك النظم الطاغوتية وقاتال عبيدها ح

أن اليمههان والتوحيههد إل بههه؛ اجتنابههها… وهههو مطلههب الرسههل ودعههوتهم كافههة:  
تبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  ونحّن ل نسأل إل عههن هههذا فقههط… فنقههول اعأ

وبوضوح تام:
تلها… هل حققت هذه الدولهة مطلهب الرسهل ههذا بعد هذه المثلة والدلة ك
فاجتنبت الطواغيت القانونية وعبيدها.. لتدخل في دائههرة التوحيههد والسههلم؟؟ أم

ناصرتهم وعاضدتهم وظاهرتهم وعاونتهم وأحبتهم ودخلت في دينهم؟؟
اا فيها… الجابة واضحّة… ول أظن طالب الحّق مازال إلىّ الن متردد

اا في كتابا (الطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي) ص61 .23() وانظره أيض
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بوة الطواغيت العربية:ًا اا:ًا  السعودية وأخ ثالث
مثلما مررنا علىّ موقافّ هذه الحّكومة من الطواغيت الدولية ثم موقافها مع
الطههواغيت الخليجيههة فلبههد أن نكمههل النصههابا بلمحّههة خاطفههة عههن علقاتههها مههع

الطواغيت العربية الكفارة الخرى.

-  السعودية و(الجامعة العربية):ًا1
22هههه الموافههق 1364 ربيع الثاني سنة 8أنشئت جامعة الدول العربية في 

م.1945مارس 
ـة أي ـذه الجامـع ومن المعلوم أن السعودية عأضو مؤسس في ـه
اا إليـهـا ـبـل ـقـد ـسـاهمت بنفـسـها ـفـي أنها من أوائل الدول انـضـمام

إنشاء هذا الصرح الوثني الكبير..
وكما أن لمنظمة المم المتحّدة ميثاقاها الكفريّ.. فكههذلك الجامعههة العربيههة
اا لهههم، فهههم يسههيرون خلههفّ اا، ول غرابههة فههي ذلههك، أليسههوا أذنابهه اا كفريهه لها ميثاقا

أسيادهم ويقلدونهم ويتشبهون بهم حذو القذة بالقذة…
تص المادة ( اا40وتن ) من ميثهاق الجامعهة بهأن مشهروع الميثهاق يصهبح نافهذ

اا من تأريخ إيداعها المانة العامة لجامعههة الههدول العربيههة بالنسبة لكل دولة اعتبار
وثيقة تصديقها عليه.

بنـهـا ـتـدين بـهـذا الميـثـاق بل دولة من دول الجامـعـة إذن لـبـد أ فك
فكيف بالمؤسسين أمثال السعودية…؟

اا بتأييد هذا الميثاق  وكذلك يتحّاكمون)62(ولذلك فهم يدندنون ويصرحون دوم
اا كحّهالهم مهع ميثهاق ويرجعون عند النزاع – علىّ المستوى العربهي- إليهه… تمام
المم المتحّدة علههىّ المسهتوى الههدولي… ومهع مجلههس التعهاون علهىّ المسههتوى

الخليجي…
تحد مقتطفات من هذا الميثههاق الكفههريّ لتتعههرفّ علههىّ وإليك الن أخي المو
تسح بالسلم والتوحيد، لتعرفّ بعههد مزيد من كفريات هذه الدولة الخبيثة التي تتم
تنها ل تختلفّ في حربا التوحيد والسلم عن إخوانها وأحبابها مههن طههواغيت ذلك أ
ترحون بذلك ويعلنون بتحّكيم القوانين الوضعية أو الديمقراطية أو العربا الذين يص

.)63(الشتراكية أو البعثية أو غير ذلك من أديان الكفر ومللها

اا وفي شتىّ المناسبات، خذ علىّ سبيل المثال مما هو بين يديّ الن، مما 62 () وهذا كثير جد
جاء في وثائق مجلس التعاون، إعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون إثر اجتماعاتهم في 

اا مع الهدافّ القومية!! 29/3/1401الرياض  هه:=  (إن خطوة إنشاء المجلس قاد جاءت تمشي
للمة العربية، وفي نطاق ميثاق جامعة الدول العربية)أهه، وأمثال ذلك كثير.

اا من تلك الههدول.. لن العههدو الخفههي الملتبههس علههى63ّ اا وخبث () بل هي وربا الكعبة أشد خطر
كثير من الناس، أخطر وأخبث من العدو الظاهر الجلي، وآثار الحّههربا العلنيههة ومكائههدها أهههون
من السرية الخفية، أل ترى أن المنافقين أخبث من الكفار ولذا كانوا فههي الههدرك السههفل مههن
النار.. فإن احتج علماء السوء بأن المنافقين لم يقتلهم النبي صلىّ الله عليههه وسههلم وعههاملهم

معاملة المسلمين!!!
قالنا أجل، يعامل المنافقون بما يظهرون، فإن أظهروا السلم عاملناهم به.  وإن أظهروا الكفر

اا مختلفّ ألوانه. اا بواح عاملناهم معاملة الكفار.  وأسيادكم هؤلء قاد أعلنوا وأظهروا كفر
يخفىّ علىّ العوران والعميان63

فهههالقلب سهههيد تلكهههم الركهههان
فهههي ربقهههة التقليهههد كهههالحّيران

63
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-  السعودية و(ميثاق الدول العربية):ًا2
مقتطفههات مههن الميثههاق:  (إن رؤسههاء سههوريا وشههرق الردن والعههراق
اا للعلقاههات الوثيقههة والمملكههة العربيههة السههعودية ولبنههان ومصههر واليمههن.. تثبتهه
اا علىّ دعههم هههذه الروابههط وتوطيههدها والروابط العديدة بين الدول العربية وحرص
اا لجهودههها إلههىّ مهها فيههه علىّ أساس احترام استقلل تلك الدول وسيادتها وتوجيههه
خير البلد العربية قااطبة وصلح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحّقيق أمانيههها وآمالههها
تتفقهوا علهىّ عقهد ع القاطهار العربيهة قاهد ا ترأيّ العربي العام فهي جمي واستجابة لل
تتفقههوا علههىّ مهها يههأتي:) وذكههروا مههواد ميثاق لهذه الغاية…) إلههىّ قاههولهم:  (وقاههد ا

الميثاق، وإليك أمثلة منه:
:  (الغرض من الجامعة توثيق الصلت بين الدول المشتركة فيها،)2مادة (

اا للتعههاون بينههها وصههيانة لسههتقللها وسههيادتها… وتنسيق خططها السياسية تحّقيق
الخ).

):ًا  (تحترم كل دولة من الدول المـشـتركة ـفـي الجامـعـة8مادة (
اا من حقوق نظام الحكم القائم في دول الجامعة الخرى وتعتبره حق
بدول وتتعهد بأن ل تقوم بعمل يرمي إـلـى تغيـيـر ذـلـك النـظـام تلك ال

فيها).
ال مع مشايخ السعودية لنقرع آذانهم بهذه التساؤلت المحّرجة…؟ ونقفّ قالي
تنههىّ بالطبع ل يخفىّ عليكم ول علىّ غيركم أن طواغيت العربا فيهم مههن يتب
تديمقراطيههة الكفههارة وآخريههن عقائههد الشههيوعية الملحّههدة وفيهههم مههن يههدين بال
بالعلمانية وغيرهم بالشههتراكية وفيهههم العلههويين والبعههثيين وفيهههم مههن كفرتمههوه
تسنة –أو لمهاجمته للسعودية وطواغيتها- وفيهم من يوالي أمريكهها أو لستهزائه بال
ترم تعههدد الزوجههات ويقتههل روسيا أو بريطانيا علنية وفيهههم مههن يبيههح الخمههر ويحّهه

الموحدين لتوحيدهم وفيهم وفيهم… غير ذلك من المكفرات والضللت:
ワ-تنههه فهل يجوز بعد هذا لنسان أو لدولة أو لحّكومة تعههرفّ التوحيههد وأ

كفر وبراءة من كل الطواغيت، أن تقبل بمثل هههذه المههادة الكفريههة أو توافههق
ترعها؟ ال عن أن تقترحها أو تش عليها؟  فض

_  ما معنىّ احترام نظههام الحّكههم القههائم فههي ليبيهها القههذافي الخضههر… أو نظههام
الحّكم القائم في سوريا حافظ النصيريّ.. أو نظام الحّكههم القههائم فههي عههراق

تدام البعث…. ص
カ-!زا كانت…؟ وما حكم احترام الكفر وشرائع الكفر أي
ヨ-وما معنىّ العههترافّ والتسههليم بحّههق كههل طههاغوت أن يكفههر وينشههر

تده كما فههي المههادة ( اا ض )8الكفر في المة كيفّ يشاء والتعهد بعدم القيام أبد
) والتنسههيق مههن أجههل صههيانة حكمههه وحفههظ2بل والتعاون كمهها فههي المههادة (

تب أن سياسههته الكفريههة؟؟؟ وقابههل أن تجيبونهها علههىّ هههذه التسههاؤلت… نحّهه
تص علىّ أن نطلعكم علىّ معلومة مهمة حول مادة الميثاق الثامنة هذه التي تن

تنههههههههههههههههههههههههههه كفههههههههههههههههههههههههههر بههههههههههههههههههههههههههواح واضههههههههههههههههههههههههههح لك
قاصهههههههههههههههههههههههديّ القلهههههههههههههههههههههههوبا وغلفهههههههههههههههههههههههها والهههههههههههههههههههههههران
وكههههههههههههههههههذا علههههههههههههههههههىّ أهههههههههههههههههههل الجهالههههههههههههههههههة والههههههههههههههههههذيّ
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تحّترم كل دولة من دول الجامعة نظام الحّكم القائم في دول الجامعة الخرى
اا لها… وتعتبره حق

ال في الميثاق عند وضعه… ولكنههها وهي أن هذه المادة لم تكن موجودة أص
ترت فيه بسههبب موقاههفّ هههذه الحّكومههة الخبيثههة (السهعودية) ترعت وأقا أضيفت وش
تدفاع عن النظام الجمهههوريّ المنفصههل فهي سههوريا ولبنههان عندما وقافت موقافّ ال
تدد استقلل!  أية دولة عربية!! ويكفههي ورفضت أيّ خطط وحدوية اندماجية قاد ته
تحّة هذا الكلم مراجعة أيّ كتابا حول تاريههخ الجامعههة أو ميثاقاههها.. أو تكد من ص للتأ

زدا.. مراجعة مضابطها واجتماعاتها فإنه معروفّ ج
فالفضل الول والخير في تشريع هذه المادة الكفرية يرجع إلههىّ المشههرعة

السعودية..
ال لم يقم إل علىّ أربعههة أسههس رئيسههية )64(بل إن ميثاق الجامعة بأكمله أص

أحدها:  ما تضمنه الكتابا الذيّ بعثته الحّكومة السعودية إلههىّ رئيههس وزراء مصههر
في ذلك الوقات ومما جاء في ذلك الكتابا السعوديّ:

- يعقد بين الدول العربية (حلفّ) يرمي إلىّ تكافلها وتعاونههها لسههلم كههل1"
منها وسلمة مجموعتها ويضمن حسن الجوار بينهم.

- علىّ أن من المفهوم أن لكههل دولههة عربيههة أن تعقههد مباشههرة اتفاقايههات2
من غير أن تكون ـضـارة بإـحـدى اـلـدوللسلمتها مع أية دولة عربية أخرى 

.العربية مما يضمن حسن الجوار والتعاون الخوي
اا إلى أية غاية عأدائية3 - إن تكافل العرب وتضامنهم ليس موجه

تدفاع عههننحو أية أمة أو دولـة أو جماعـأـة مـن الـدول .  وإنمهها هههو أداة للهه
تسلم ودوامه.  ولتأييد مبادئ العدل والحّرية للجميع. النفس ولقارار ال

- الحرب محرمة بين الدول العربية…4
– تأمهههلإن المـســعى لتوحـيــد الثقاـفــة وتوحـيــد التـشــريع - 6

عأمل مشـكورتوحيدهم!!- بين الدول العربية وفههي سههاحة المههة العربيههة كلههها 
غير أن ظروفا المملكة السعودية ووجود البلد المقدسة فيها يجعل

اا اا خاص  فهي ستمتنع عن تنفيذ أيّ مبدأ في التعليههم والتشههريع يخههالفّلها وصف
قاواعد الدين السلمي!!

- تتعاون الدول العربية علىّ تسهيل معاملتها وتجاراتها وتقويههة اقاتصههادها7
 ".أهه.باعأتبارها أمة واحدة ذات مصلحة مشتركة

والتعليق علىّ هذا الباطل العميم والفك المبين يحّتاج إلىّ مصنفّ وحههده…
تنه قاههد تكههرر اا وأ ولكن نكتفي هنا بإشارات عابرة مخافة السآمة والتطويل خصوص

ذكر أمثلة من هذه الكفريات فيما مضىّ…
تحد بما قالناه من قابل، أن هذا هو نص الكتابا بادئ ذيّ بدء أذكرك أخي المو
عودية والهذيّ كهان مهن السهس الهتي شهرعت ميثهاق الذيّ قادمته الحّكومهة الس
الجامعة… فالباطل في ههذه الدولهة إذن قاههديم، والخبههث فيهها أصههيل منهذ بدايههة
خيانات عبد العزيههز (أخهو نههورا) للههدين وعمهالته للنكليههز والمريكهان فهي سهبيل

استقرار عرشه وملكه…

() السس هي: =64
السس التي وضعها بروتكول السكندرية.-
المشروع الذيّ قادمه نوريّ السعيد رئيس وزراء العراق في ذلك الوقات.-
المشروع الذيّ أعده هنريّ فرعون وزير خارجة لبنان.-
المشروع السعوديّ المقدم إلىّ رئيس وزراء مصر.-

تحد رباني فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم       أعداء كل مو
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ثم انظر معي وتأمل بالله عليك في بعض الكفهر البهواح الموجهود فهي ههذا
تبق بالميثاق. التشريع السعوديّ الذيّ أقار وط

توله… تأمله من أ
タ-.تكافل وتعاون وحسن جوار مع الطواغيت العربية باختلفّ كفرياتها
レ-.تعاون أخويّ وحرص علىّ عدم الضرار بأية طاغوت منها
ソ-اا ليس هناك أية عداء البتة نحّو أية أمة أو دولههة أو جماعههة مههن وأيض

الدول مهما كان كفرها وحربها للدين وعداوتها لهله بههل يجههب الحّههرص علههىّ
اا. تسلم معها أبد ال

ツ-اا مهمها كفههرت ومهمهها عهادت تحّريم حربا الطواغيت العربيههة مطلقه
.)65(الدين أو طعنت في حرماته…

ネ-…وتوحيد التشريع عمل مشكور!! وغير ذلههك مههن الباطههل العريههض
تله إلههىّ سياسههة التلههبيس، وكيههفّ تستصههحّبها تملوا هذا ثم انظروا رغم ذلك ك تأ
هذه الدولة معها في كل مكان وتحّرص عليها.  لن عليها قاامت عروشهم منههذ
عهد أبيهم وضحّكه علىّ ذقاون "الخوان"… وبها إلههىّ اليههوم تتثبههت وتتقههوى…
تنها ستمتنع عن تنفيذ أيّ مبدأ في تملوا كيفّ يجتمع قاولهم في البند السادس أ تأ
التعليم والتشههريع يخههالفّ الشههرع السههلمي.  وبيههن تشههريعهم هههم بأنفسهههم
تحّريم الحّربا الهجوميههة… وتصههريحّهم بههأخوتهم وتعههاونهم وتكههافلهم وحسههن
ترحين المعلنيهن تطهواغيت الكفهرة المصه ع ال جوارهم ومصهالحّهم المشهتركة م

بالتشريع مع الله عز وجل… علىّ من تضحّكون يا أفاكين…؟؟؟
أتضحّكون علىّ ربا العباد… إنه سبحّانه ل تخفىّ عليه خافيههة، ألسههتم أنتههم
أنفسكم الذين شرعتم مع طواغيت الخليج نظام مجلس التعاون الخليجي والههذيّ

من أهدافه وضع نظم متماثلة في مجالت كثيرة منها التشريع والقانون…؟؟
ألستم أنتم أنفسكم – مع طههواغيت الخليههج - الههذين وضههعتم الشههريعة فههي
مؤخرة الركب في التحّاكم وجعلتم قابلها قاانون مجلسكم النتن والقوانين الدوليههة

والعرافّ…؟؟
ألستم أنتم أنفسكم الذين شاركتهم في تشريع ميثاق المم المتحّدة وتثنون
عليه وتنكرون علىّ من انتهك بنوده… وتتحّاكمون إلىّ القوانين الدوليههة ومحّكمههة

الكفر الدولية..؟؟
ترعين المقننين لتلكم القوانين الباطلة الكافرة بل ألستم أنتم أنفسكم المش
تدم… إلههىّ غيههر ذلههك مههن المحّليههة الداخليههة الههتي أشههرنا إلههىّ بعضههها فيمهها تقهه

كفرياتكم… فعلىّ من تضحّكون؟؟؟
ولمههاذا ل ترفضههون بصههراحة القههانون والميثههاق الكفههريّ العربههي الههذيّ
تذبه ترعتموه إن كنتم صادقاين!… ل وجه إذن لكلمكم ههذا الهذيّ يكه التزمتموه وش
ال… إل أنه وضع كالعادة للتلبيس علههىّ العههوران والعميههان… أو ال وعم واقاعكم قاو
أنه إن حمل علىّ أحسن الحتمههالت كلم قاههديم قاههد هههدمتموه اليههوم ونسههفتموه
تجههح ونقضتموه وتراجعتم عنه وكفرتم به… وكل المرين إفك مبين … وإن كنهها نر
تلههىّ اا في هذه الدولة وحكومتههها، والههتي ل تتخ تتلبيس القديمة جد أنه من سياسة ال

اا لذلك!! تأمل!!65 () قاد تقدم تأييدهم لمثل هذه التشريعات، وهنا هم يشرعون بأنفسهم تأكيد
اا واجب شرعي حتىّ  اا كانوا أم عجم إنه تحّريم الحّلل!! بل تحّريم الواجب!! فقتال الكفار عرب

تله لله.. الله عز وجل يقول:   فقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين  يكون الدين ك

 ودولة التوحيد تقول "ل هو حرام"، (ل تقاتلوهم حتىّ ل تكون فتنتة)!!!. كله لله
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اا علههىّ العههروش والكههروش والقههروش… تظروفّ حفاظ عن انتهاجها مهما كانت ال
تدسههة فيههها بدليل تصريحّكم فيه بقولكم:  "إن ظروفّ السعودية ووجود البلد المق
اا"… إذن … هههذه هههي (الورطههة) أو (المشههكلة) وهههذا هههو اا خاصهه تجعل لها وصههف
تله تدم ك تسبب الصريح، وليست القضية قاضية كفر بالقوانين ول غيره بدليل ما تق ال

ترعين. من التشريع ومتابعة المش
فالسبب الحّقيقي إذن هو خوفّ الفضههيحّة… فمههاذا يقههول النههاس؟؟ أيصههح
اا… ل، ليههس هههذا وقاتههه… ول نريههد لبلد الحّرمين أن تصرح بتأييد القوانين تصريحّ
مشاكل مع من تبقىّ من أهل الغيههرة والمههروءة… فهههذا فيههه إثههارة للنههاس، ومهها
هكذا تعودنا ول هذه هي سياسههتنا، لمههاذا التصههريح والعلن؟؟ ل داعههي للتصههريح
ونكتفي بالتلميح والتدليس والتلبيس… فنحّقههق مهها نريههد دون بلبلههة أو فضههائح أو

إثارة… إلىّ حين…
وقاد قادمنا لك لعبة شبيهة بهذه في (العلن العالمي لحّقوق النسهان) عنههد
تص الصههريح الههذيّ نههص علههىّ أن للنسههان الحّريههة فههي تبههديل وتغييههر معتقههده الن
تنههها تؤيههد أصههله ودينه… وكيفّ كان موقافّ هذه الحّكومة الملبسههة تجههاهه، رغههم أ
اا للميثههاق، كمهها وعموده وأساسه الموجود في الميثاق، وما ذلك العلن إل تفسير
تدم، وهكذا يحّرصون علىّ السير علىّ هذا الخههط ليضههمنوا عههدم إثههارة حفيظههة تق
الناس عليهم خصوصهها وأن عنههدهم الحّرميههن الشههريفين… فل داعههي للمصههادمة
العاجلة الصريحّة… ماداموا يحّصلون علههىّ مهها يريههدون بهههذه الطريقههة المأمونههة

الهادئة.
والناظر إلهىّ المراحههل الهتي مهرت وتمههر بهها ههذه الدولهة… فهي الفسهاد

فح شتىّ يعرفّ حقيقتهم الخبيثة هذه… الداخلي والخارجي من نوا
تنهم سيمتنعون عن تنفيههذ أيّ مبههدأ تتلبيسي أ فتأمل قاولهم في هذا الموضع ال
تدمناه مههن تم ارجههع إلههىّ مهها قاهه تدين السههلمي، ثهه اا، يخالفّ قاواعد ال في التعليم أيض
تلمين، لمنظمة اليونسكو الخبيثههة تسليمهم لمقاليد التربية والتعليم بل وإعداد المع
الكافرة التي تهههاجم السهلم وتطعههن بهالقرآن ويسههيطر عليههها اليهههود، وههها ههي
اا مهع طههواغيت دول الخليههج الخهرى تحّههت اا فشههيئ تحههد شهيئ مناهجهم قاد بهدأت تتو
إشرافّ وزارات التربية في دول الخليج و(المكتههب القاليمههي لمنظمههة اليونسههكو

.)66(للدول العربية في الخليج) قادمنا ذكره
وهكذا دجل وكذبا وتلبيس وتدليس..

ترحون بأن ظروفّ السعودية ووجود الحّرمين تمنع من تنفيذ أيّ مبدأ في يص
التشريع يخالفّ الدين السلمي.

ترعون علىّ كافة المستويات ويتحّاكمون إلىّ تشريعات دولية وعربيههة ثم يش
تدة والخههوة ترعين ويعقههدون معهههم أواصههر المههو وخليجية ومحّلية ويحّترمون المش

والولء.
ترحون بأن ظروفّ السعودية ووجود الحّرمين تمنههع مههن تنفيههذ أيّ مبههدأ ويص

في التعليم يخالفّ الدين السلمي.
مينفقههون عليههها تلميهم لمنظمة اليونسكو الكههافرة و تلمون تعليمهم ومع ميس ثم 

تعليم عندهم. بكرم وسخاء للشرافّ علىّ الت

اا التأكد من هذا بمراجعة بعض كتب المرحلة البتدائية… فقد تم توحيد 66 () من اليسير جد
اا مع سياسة التلبيس.. ومن يراجع تلك  بعض المناهج وهم جادون في الباقاي.. بالتدرج تمشي
موحدت يجد العلمانية والماسونية صارخة في جنباتها. المناهج التي 
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اا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا  بلذين آمنوا قالوا آمن وإذا لقوا ا
بنما نحن مستهزؤون بنا معكم إ …  فمهها قاههولكم بهههذا يهها دعههاة التوحيههد ويهها إ

تلههه إل علههىّ عميههان تتلبيسات بعد هههذا ك مشايخ؟؟ أفتنطلي مثل تلكم الكاذيب وال
البصائر والقلوبا…؟

تسلمة. نسأل الله العافية وال

-  السعودية و(الميثاق العربي لحقوق النسان):ًا3
تلها) علىّ أعقابا أسيادهم لما كان هؤلء الذنابا (أعني الحّكومات العربية ك
تشههرقايين سههائرين فقههد اعتمههدت (اللجنههة العربيههة وأوليائهم الكفههرة الغربييههن وال
تمته (الميثاق العربي لحّقوق اا أس الدائمة لحّقوق النسان) التابعة للجامعة مشروع
اا ومتابعة لسيادهم حذو القذة بالقذة… وراجههع فههي تفاصههيل ذلههك تبه النسان) تش
ومهها فيههه مههن باطههل وزندقاههة (تقههارير دورات اللجنههة العربيههة لحّقههوق النسههان)
الصادرة عن الدارة العامة للشؤون القانونية التابعة للمانة العامة لجامعة الههدول
تدم ومههن تدمنا أشياء كثيرة من أمثال هذا البههابا فنكتفههي بمهها تقهه العربية..  ولننا قا
أراد المزيد فليراجع هذا الميثههاق الخهبيث… وليعلهم زيهادة فهي الفائههدة فهي هههذا
البابا أن مجلس الجامعة قاد دعا الههدول العربيههة والههدول العضههاء إلههىّ الرتبههاط

2366م) وذلك في (القهرار رقاهم 1966بالعهدين الدوليين لحّقوق النسان (لعام 
تصلنا مهها فههي هههذين العهههدين مههن باطههل1967 سبتمبر 13بتاريخ  تدمنا وف ) وقاد قا

وكفر وإلحّاد…
والسعودية كما عرفههت مهن العضههاء المؤسسههين للجامعههة المؤيههدين لهههذا
تله… المشاركين في تلك اللجنة التي اعتمههدت هههذا الميثههاق… فاضههمم الباطل ك

تنه زيادة في الكفر… وتأكيد لما قابله… تدم، فإ هذا إلىّ رصيدها مما تق

*            *           *
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السعودية واتفاقيات النصرة (بالنفس والمال) العربية

تطواغيت الدوليههة علههىّ اختلفّ أشههكالها وكما تطرقانا من قابل إلىّ توليهم لل
تطههواغيت الخليجيههة ونصههرتهم.. تنفس والمال وكذلك في تههوليهم لل وتأييدهم لها بال
اا نصهرتهم وتهوليهم لطهواغيت العهربا البهاقاين بمختلهفّ أنهواع فلبد أن نذكر أيضه
النصرة والتأييد… لنصل بعد ذلك إلىّ نتيجة واحههدة، وههي أن ل فههرق بيههن هههؤلء
اا، من يتمسح منهههم بالههدين ومههن يطعههن فيههه ويعلههن الحّههربا عليههه، تطغاة جميع ال
فجميعهم إخوة متناصرون متعاونون متآزرون فههي سههبيل تثههبيت عروشهههم ونفههخ

)67(كروشهم… يشرعون كما سبق التشهريعات المختلفهة الهتي تضهمن لههم ذلهك

اا التفاقايات والمعاهدات المختلفة.. وإليك أمثلة من ذلههك ويعقدون في سبيله أيض
تله. تدللة علىّ هذا ك اا وزيادة في ال اا وتأكيد تدعيم

ــتثمارات ــة للـس ــركة العربـي ــاء الـش ــة إنـش ــعودية و(اتفاقـي *  الـس
البترولية):ًا

ترها الدمام بالمملكههة العربيههة السههعودية!!! جههاء فههي بنودههها فههي والتي مق
الفصل الثالث (النظام القانوني):

اا لحكام هذه التفاقاية، المادة الرابعة( وتكون):  " تخضع الشركة أساس
هذه الحكام نافذة وإن تعارضت مع القانون الداخلي لي من اـلـدول

ـادئ، وفههي حالههة عههدم وجههود حكههم فههي التفاقايههة!!العأـضـاء  يؤـخـذ بالمـب
 فهي الحّهدود الهتي تتسهق فيهها ههذهالمشتركة في قوانين الدول العأضاء

.)68(المبادئ ومبادئ هذه التفاقاية " أهه
تملوا الزندقاة واللحّاد… تأ

هذه الشهركة الهتي مقرهها الهدمام فهي دولهة أميهر المستسهلمين!! تخضهع
ابتداء- ليس لحكام الشريعة- ولكن لحكام هذه التفاقاية.

ليس هذا فقط، بل تكون تلك الحكام وإن كانت ربويههة أو طاغوتيههة باطلههة،
تكون نافذة وإن تعارضت مع القانون الداخلي ليّ من الدول العضاء…  يعني لو
تنهها تنههها تحّكههم الشههريعة فهي كهل المجههالت حهتىّ إ تدقانا كذبا السعودية وقالنها أ ص
لتحّاربا الربا والبنوك الربوية… وغير ذلك… فإن أحكام هههذه التفاقايههة وقاوانينههها
تملوا!! اا- في  السعودية أو غيرها… تأ مقدمة علىّ أحكام الشريعة المطبقة –فرض
تدمة المشابهة لهذا… ولكن لبد أن تقرع تنكم قاد مللتم من كثرة المثلة المتق وأظ

تنهم 67 () ول يعني هذا أنهم ل يختلفون بل هذا حادثّ وموجود ول ينقض كلمنا، فالذيّ يهمنا أ
ترعوا تلكم التشريعات لجل نصرة بعضهم البعض ول يمنع هذا  اجتمعوا وتآزروا وتناصروا وش
من أن يختلفّ بعضهم مع بعض في بعض الظروفّ… ول غرابة في هذا، فإن مثله يحّصل بين 
الخوة والحبابا.. فمخالفتهم لمواثيقهم وعهودهم في بعض الحيان ل يعني أنهم كفروا بها 
تتىّ إلىّ تشريعاتهم تلك  ميرجعون نزاعهم ويردوه في مناسبات ش ترؤوا منها.. إذ ل يزالون  وتب
ويسعون بلجانهم واجتماعاتهم إلىّ حل نزاعاتهم بالطرق السلمية قادر المكان كما هو 
تفار قاريش مع أوثانهم التي كانوا  منصوص فيها.. فحّالهم إذن مع تلكم التشريعات كحّال ك
تم عادوا  يصنعونها من العجوة بأيديهم ثم يعبدونها ويتبعونها فإذا جاعوا أكلوها والتهموها ث
ترة أخرى.. وهكذا … والغاية الولىّ والخيرة عند هؤلء الطواغيت هي تثبيت  وصنعوها م
تزمان. تدة من ال عروشهم أطول م

 الصادرة عن منظمة القاطار المصدرة للبترول 81() انظر (تشريعات النفط العربية) ص68
.1977-1976(الدارة القانونية) 
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تتىّ يصبح الكلم في خبث هذه الدولة وكفرها زندقاتها بدهيههة اا بأمثاله ح الذان دوم
تلمات… ومسلمة من المس

ثم وفي حالة عدم وجود قاانون أو حكم في هذه التفاقاية فههإلىّ مههاذا يرجههع
أللشريعة؟؟

تصوا علههىّ ذلههك فهههذه زندقاههة، إذ كيههفّ تجعههل الشههريعة فههي آخههر حتىّ لو ن
تنهم لههم تلها… ومع هذا فههإ المطافّ وبعد –أو مع- تلك القوانين والحكام الوضعية ك
ي التفاقايهة يؤخهذ بهالقوانين انون ف تشهريعة… فعنهد عهدم وجهود قا يرجعوا إلىّ ال

تدول العضاء. المشتركة في ال
فأين الشريعة يا مشايخ الحّكومة! وأين السلم وأحكههامه؟  ليههس لههها ذكههر
تنمهها عند الحّقائق.. وعند العمل الجاد مع الحبابا من طواغيت العربا وغيرهههم، وإ

تنور بالظلم… تمة ولبس الحّق بالباطل وال تذكر في المناسبات للضحّك علىّ ال

مثال آخر:
) بدرة للـبـترول*   ) (الوابههك) والههتيمنظمة القطار العربية المـصـ

تول من أبرم اتفاقاية إنشائها بتاريخ  م الموافق1968 يناير 9كانت السعودية هي أ
هه والتي جاء فيها:1387 شوال 9

 فههي مختلههفّتعاون العأـضـاء) هدفّ المنظمة الرئيسههي هههو:  " 2مادة (
وتحقيق أوـثـق العلـقـات فيـمـاأوجه النشاط القاتصاديّ في صناعة البترول 

ضسبل للمحّافظة علىّ مصالح أعضههائهابينهم  في هذا المجال وتقرير الوسائل وال
تمل توحيدهم تصناعة منفردين ومجتمعين وتوحيد الجهود – تأ المشروعة في هذه ال
تطههاغوتي- لتههأمين وصههول البههترول إلههىّ أسههواق اسههتهلكه بشههروط عادلههة ال
اا لههذلك تتههوخىّ المنظمههة علههىّ وجههه الخصههوص… أمههور، ومعقولة…الخ" وتحّقيق

ـةذكههروا منههها:  بههه  ـن النظـم ـالتوفيق بـي ـة ـب ـراءات الكفيـل ـاذ الـج اتـخ
القانونية المعمول بها في القطار العأـضـاء إـلـى الـحـد اـلـذي يمـكـن

المنظمة من ممارسة نشاطها.
ـذي6مادة ( ) أ- يحكم المسؤولية التعاقدية للمنظمة، القانون اـل

يحكم العـقـد الـمـبرم أـمـا المـسـؤولية التقـصـيرية فتحكمـهـا المـبـادئ
العامة المشتركة في قوانين العأضاء.

) علىّ أجهزة المنظمة أن تحّرص علىّ عدم الضرار بالسههتقرار31المادة (
تنب ما من شأنه تعكير علقااتهم الخارجية. الداخلي لعضاء (المنظمة) وأن تتج

تملوا هههذا يهها مشههايخ التوحيههد!! نصههرة مههن الناحيههة القاتصههادية (بالمههال) تههأ
والتعاون في مختلفّ أوجه النشاط القاتصاديّ… ليس هذا فقط بل وتحّههاكم إلههىّ
قاوانين الدول العضاء –بل ومحّاولت توفيق وتقريب النظم والقوانين بين الههدول

اا في مقدمة هذا الركب الخبيث. العضاء في هذه المنظمة… والسعودية طبع

اا: مثال آخر:  في الجانب القاتصاديّ أيض
بتفاقية صندوق النقد العربي*( ) راجعههها بموادههها الثلثّ والعشههرين،ا

تصت علىّ ذلك آخههر والتي هي دعم لهدافّ وأغراض ميثاق الجامعة العربية كما ن
مادة فيها.

والجدير بالذكر هنهها… أن أكههبر مسههاهم فههي هههذا الصههندوق هههي (المملكههة
العربية السعودية)… كما سيأتي في فصل (السعودية الربوية).
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تنصههرة مثال آخر:  وفي الجانبين القاتصاديّ (النصرة بالمال) والعسههكريّ (ال
بالنفس).

السعودية و(معاهدة الدفاع المشترك والتعاون القتـصـادي بـيـن
:دول الجامعة العربية)

تحههد1950 يونيههة سههنة 17وقاعت هههذه المعاهههدة فههي  م.. وإليههك أخههي المو
تنها أخههت مقتطفات من هذه التفاقاية لتزداد بصيرة بحّقيقة هذه الدولة الخبيثة، وأ
تنهها حميمهة وحبيبهة لتلهك الهدول الطاغوتيههة الخهرى الهتي تعلهن غير شرعية، ولك

ترح بتحّكيم القوانين الكفرية. الحّربا علىّ السلم والمسلمين وتص
والمملكة العربـيـة الـسـعودية" إن حكومههات الردن وسههوريا والعههراق 

ورغبة منها فـي تقوـيـة الروابـط وتوثيـقو… (إلىّ آخر الدول المذكورة) 
اا عأـلـى اـسـتقللها  ومحّافظههةالتعاون بين دول الجامعة العربية وحرـصـ

علىّ تراثها المشترك، واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوفّ لتحّقيههق الههدفاع
ـةالمشترك عن كيانها  ـاق جامـع اا لمبادئ ميـث وصيانة المن والسلم وفق

 ولهههدافها… قاههد اتفقههت علههىّ عقههدالدول العربية وميثاق المم المتـحـدة
معاهدة لهذه الغاية…".

وإليك بعض بنود هذه المعاهدة:
اا منههها علههىّ دوام المههن والسههلم1مادة ( تكههد الههدول المتعاقاههدة حرصهه ) (تؤ

تطرق السههلمية سههواء فههي تض منازعاتههها الدوليههة بههال واستقرارها، عزمها علههىّ فهه
علقااتها المتبادلة فيما بينها أو في علقااتها مع الدول الخرى).

) تعتبر الدول المتعاقدة كل اعأتداء مسلح يقع عألـى أيـة2مادة (
ـا بنـه ـذلك فإ اا.  وـل دولة أو أكثر منها أو عألى قواتها اعأتداء عأليها جميع
ال بحق الدفاع الشرعأي الفردي والجماعأي عأن كيانـهـا تـلـتزم ـبـأن عأم

الخ.تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عأليها…
اا… تملوا هذا أيض تأ

تروابط وتوثيق التعاون مع الطواغيت الكفرة علىّ اختلفّ ألوانهم. - تقوية ال
تطههواغيت وصههيانة حكوماتههها (كيانههها) والههدفاع - حرص علىّ استقلل تلك ال

عنه.
- إلىّ حد أن كل دولة تعتبر أيّ اعتداء علىّ طاغوت من الطههواغيت اعتههداء
عليها (يعني:  الدم بالدم والهدم بالهدم) فتلتزم بالهدفاع عنهها ومعونتهها ونصهرتها
علىّ ذلهك المعتههديّ وإن كهان مهن أخهص أهههل التوحيههد والسههلم.. وهههذه نصههرة
اا فيمهها ترناه وقالناه مههرار تله يؤكد ما كر واضحّة بالنفس والسلح والجيوش.. وهذا ك
مضىّ من تولي هذه الدولة الخبيثة لخوانها من الطواغيت مههوالة حقيقيههة تخههرج

تلة السلم. من م
ل يتخذ يقول ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالىّ في تفسير قاوله تعالىّ:  

المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلـيـس
اا يههواليهم من الله في شيء اا وظهههور اا وأنصههار تتخذ الكفار أواعوان  قاال:  "من ا

علىّ دينهم ويظاهرهم علىّ المسلمين فليس من اللههه فههي شههيء، أيّ قاههد بريّهء
).3/228من الله وبريّء الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر" أهه      (

اا علهىّ تطهبيق مهواد ههذه التفاقايهة كقهولهم (تحّهل والسعودية حريصهة جهد
النزاعههات بههالطرق السههلمية) وأمثههال ذلههك مههن معههاني الخههوة بيههن الطههواغيت،
والمذكورة في ميثاق الجامعة وغيره، فهي منقادة سائرة علىّ نهج هذه القههوانين
ا وغيهره مهن تل علهىّ ذلهك الدوار العديهدة الهتي يلعبهها مليكه وبحّماس شديد، يد
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المسؤولين في المنطقة مع إخوانهم من طواغيت العربا، خذ علىّ سبيل المثههال
تل حكومههة مؤتمر الطائفّ الذيّ جمع الحّكومة اللبنانية وبرلمانهها الكفههريّ فهي ظهه
الفهد وستأتي تفاصيله.  ومههن المثلههة كههذلك جهههود ملههك التوحيههد (التوحيههد بيههن
ما من قابههل مجلههس التعهاون الخليجههي للمسههاعدة فهي توض الطواغيت) يوم كان مف
تحّقيق الوفاق بين الجزائر والمغربا والذيّ توج بلقاء (طاغوتيهمهها) بفضههل جهههود
(الفهد) وقاد كشفّ المير عبد الله ولي العهد السعوديّ في حديثه الشامل لمجلة

 عن تفاصيل الدور السعوديّ هذا.  فههأين1983/مارس 22السياسة الكويتية يوم 
تكفيركم يا مشايخ السههعودية للحّسههن ملههك المغههربا الخههبيث الههذيّ يطعههن فههي
السلم ويستهزئ بشرائعه… ما بال مليككم يسعىّ للوساطة بينه وبين طههاغوت

الجزائر الشتراكي… و(يفزع) لهم فزع الخ إلىّ إخوانه..؟؟
تحدين المجاهدين.. مثال آخر مهم عند المو

*  السعودية (ومعاهدات (النصرة) المنية مع الطواغيت العربية):ًا
المعاهدات والتفاقايات المنيههة والتعههاون المنههي الجههاريّ بيههن هههذه الدولههة
ترحة بتحّكيههم القههوانين الوضههعية الخبيثههة وبيههن  الههدول الطاغوتيههة العربيههة المصهه
والمذاهب اللحّادية… هي من أعظم دلئههل الخهوة والنصههرة والتههآزر بيههن هههؤلء
الطواغيت وأنهم بعضهم أولياء بعض.. كيفّ وهم يتعاونون ويتناصرون ضد كل مهها
اا من كان، سواء بتبههادل المعلومههات والسههماء تدد أمن عروشهم وكروشهم كائن يه
ورصد الحّركات المعادية لنظمتهم وقاوانينهم إسلمية كانت تلك الحّركات أو غيههر
ميعههد إسلمية، ومن المفيد أن يعرفّ الموحد الحّق – وهو دون شك – أيّ الموحد- 
عند هههؤلء الطههواغيت مههن أفههراد الحّركههات المعاديههة لنظمتهههم ومههن الحّركههات
تطواغيت علىّ ثلثة تن هذه التفاقايات المنية المعقودة بين ال التخريبية الرهابية - أ

أنواع:
بولها :  اتفاقايات أمنية ثنائية بين دول وأخرى… كالتفاقايههة المنيههة بيههن المغههرباأ

تل والسعودية، وأخرى بين البحّرين والسعودية… وهكذا اتفاقايات ثنائية مع ك
دولة علىّ حدة تضمن تبههادل المعلومههات المنيههة وتسههليم المطههاردين مههن
تحدين وغيرهم وتسجيل مكالمههاتهم واتصههالتهم ورسههائلهم عههن طريههق المو

وزارات الداخلية.
يالنوع الثاني اون الخليجهي وه : اتفاقايهات إقاليميهة مثهل اتفاقايهة مجلهس التع

كذلك تتكامهل مهع التتفاقايهة الثنائيهة وتصههب فيههها، فكههل المعلومهات الههتي
يحّصل عليها مجلس التعاون الخليجههي وتهههم أيّ دولههة مههن الههدول المتفههق

تداخلية فيها. اا تسلم إلىّ أجهزة المن وال معها ثنائي
تتفاقاية أمنية عامة تشمل جميع الدول العربية عن طريههق وزراءالنوع الثالث : (ا

داخليتها واجتماعاتهم المتكررة…).
تدول تتفاقايههات السههعودية المنيههة مههع هههذه الهه اا مههن ا ال صههارخ وإليك الن مثهها
اا يكفههره علمههاء السههعودية كالملههك الحّسههن طههاغوت الطاغوتيههة، ولنخههتر طاغوتهه
تن الحّربا ويعلنها علىّ ديههن المغربا الذيّ يطعن بالسلم وبشرائعه ليل نهار ويش

التوحيد ودعاة السلم…

)69((المعاهدة المنية المغربية السعودية)

() نشرت تفاصيلها مجلة الوطن الكويتية في صفحّتها الولىّ من عدد يوم الحد69
اا مع المغربا، 21/2/1982 اا أمني السعودية تطالب م تحّت عنوان:  "بعد أن وقاعت اتفاقا
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تصههادرة فههي   تحّههت عنههوان:  "1/3/1403تقول مجلة المجاهههد المغربيههة ال
المعاهدة المنية المغربية السههعودية ضههد السههلم" التفههاق المنههي بيههن البلههدين
لقمع التيارات السلمية.  الرياض – وكالت - وقاعت المملكههة العربيههة السههعودية
والمغربا هنا أمس اتفاقاية التعاون في مجال المن الداخلي فههي وقاههت دعهها فيههه
اا لوزراء الداخلية العربا ينعقد في العاصمة السعودية اا طارئ راديو الرياض اجتماع

اا الثنين إلىّ نشر  برفا اـلـدينيغد بد التـطـ .  وقاههالمظلة عأربية إقليمـيـة ـضـ
تد الراديو:  إن الجتماع أوجبته أخطار تحّههدق بالمنطقههة ومشههاكل سههاءت إلههىّ حهه
تتنسيق… التفاقايههة المغربيههة السههعودية وقاعههها يتطلب أقاصىّ درجت التضامن وال
تم وزير الداخلية في البلدين:  إدريس البصريّ والميههر نههايفّ بههن عبههد العزيههز، وتهه
توقايعها بحّضور – كبار رجال الشرطة والمخابرات والتدريب ومتابعة أمور المن -
تول لجتماع وزراء الداخلية العههربا الطههارئ هههو التفههاق علههىّ النظههام والهدفّ ال
ترة كل سنة، ويههأتي هههذا الجتمههاع الداخلي لمجلس عربي لهؤلء الوزراء يجتمع م
تت دول عربيههة هههي دول قابل يوم واحد فقط من مههؤتمر آخههر لههوزراء داخليههة سهه
اا لوضع أسس تعاون أمني خليجههي مجلس التعاون الخليجي يعقد في الرياض أيض
اا فيمهها أعربههت دول اا ثنائيهه اا أمنيهه أوسع، وكانت السعودية والبحّرين قاد وقاعتا اتفاقاهه

أخرى في الخليج عن استعدادها لتوقايع مثل هذا التفاق مع الرياض…
وتضيفّ المجلة قاائلة:  إن لهذه التفاقاية خطورة شههديدة أخههرى نابعههة مههن
كون بعض وزراء الداخلية العربا ينتمون إلىّ بعض الحّركات السلمية ويشههغلون
مناصب المسؤولية فيها، فهم بذلك ينقلههون أخبههار الحّركههات السههلمية بواسههطة
اسههتخباراتهم الحّكوميههة وبواسههطة جماعههاتهم السههلمية الههتي ينتمههون إليههها
اا مههن بعههض قاههادة ويقودونها، كما أن بعض هؤلء الوزراء يتخذون مستشارين كبار
ال مههن قاههادة هذه الحّركات، فوزير الداخليههة السههوداني – أحمههد عبههد الرحمههن- مث
حركة الخوان المسلمين السودانية.  كما أن رئيس هههذه الحّركههة حسههن الههترابي

يشغل منصب وزير العدل والنائب العام في حكومة نميريّ.
وزير الداخليههة السههعودية نههايفّ بههن عبههد العزيههز الههذيّ وقاهع اتفاقايههة المهن
اا من المستشههارين يضههم أكههبر الشخصههيات فههي الداخلي مع المغربا اتخذ مجلس
حركة الخههوان المسههلمين المصههريين، وعلههىّ رأسهههم – مههأمون الهضههيبي - ابههن
مرشد الخوان السابق في مصر حسن الهضيبي- والدكتور توفيق الشههاويّ الههذيّ
ن اة السهلم بهالمغربا بواسهطة جواسهيس م ىّ دع ينسق عمليهة التجسههس عل

 ميريّ مستشار الحّسن الثاني في شؤون21الدرجة الثانية منهم عمر بهاء الدين 
تدعاة، والمسههؤول عههن شههبكة مههن الجواسههيس المشههارقاة المقيميههن المكههر بالهه
بالمغربا علىّ شكل طلبة وافههدين أو علههىّ شههكل مدرسههين متعاقاههدين.  كمهها أن
اا من كبار قادماء مسؤولي الخوان المسلمين هو لوزير الداخلية الكويتي مستشار
–عبههد القههادر حلمههي- والقائمههة تطههول إذا مهها حاولنهها اسههتعراض أسههماء هههؤلء

المستشارين والمعاونين.
إن وزارات الداخليههة فههي هههذه القاطههار الخاضههعة للنفههوذ المريكههي هههي
تجل الحّفيظة علىّ أمن الطواغيت واستقرار عروشهم، لذلك فكل واحدة منها تسهه
تودتههها بههها أجهزتههها التابعههة لههها كههإدارة المههن تمههع لههديها مههن معلومههات ز مهها تج
تشرطة والجيش والدرك والداخلية والحّرس ووزارة الشههؤون والستخبارات في ال

بد التطرفا الديني ".بمظلة عأربية ض
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السلمية وبعض الجمعيات والحّركههات المتأسههلمة المتحّالفههة معههها، والمنظمههات
الطلبية العالمية المتأسلمة التابعة لها أو المتحّالفة معها.

كما أن الرسائل التي يوجهها بعض الدعاة غفلة منهههم وسههذاجة إلههىّ بعههض
وزارات الشؤون السلمية في هذه القاطار أو بعض المنظمات المتأسلمة التابعة
اا للكتههب والمطبوعههات والمجلت السههلمية… كههل هههذه اة، طلبهه زا أو علنيهه لها سر
الرسائل وما في حكمها من أسماء وعناوين وتقارير ترسل نسخ منههها إلهىّ وزارة

داخلية بلد المرسل.
أما المؤتمرات والندوات والتجمعات التي تعقدها هذه الحّكومة تحّت شههعار
السلم أو تنظمها بعض الحّركات المتأسههلمة التابعههة لههها فتسههجل أسههماء جميههع
زا إلىّ تم يبعث بها سر الحّاضرين فيها ومحّاضراتهم وخطبهم ومداخلتهم وصورهم ث

البلد صاحب العلقاة.
اا مهها تيفين الذين يزورون المغههربا كههل سههنة، كههثير تدعاة المز كما أن بعض ال
يكتبون التقارير عن الحّركة السلمية والقائمين عليها، ويرسلونها إلههىّ مسههؤولي
تم تصل بعههد ذلههك تلمونها هم بدورهم إلىّ السعودية أو الكويت ث حركتهم الذين يس
إلىّ وزارة الداخلية المغربية.  إن هذا الوضههع الجديههد يقتضههي مههن كههل العههاملين

للسلم بإخلص:
ナ-أل يكتفوا بكتمان أمور دعوتهم في داخل المغههربا عههن المشههبوهين

تنمها عليهههم أن يكتموههها علهىّ والساقاطين والمنحّرفيههن ومهن فههي حكمهههم، وإ
تدعاة المتههداعين الوافههدين اا فيأخذوا حذرهم من كل الهه المستوى الخارجي أيض
المرتبطين بالحّكومات الطاغوتية أو لموالين للحّركات المتأسههلمة التابعههة لههها
سههواء كههان هههؤلء الوافههدين سههعوديين أو متسههعودين، كويههتيين أو متكههوتين،

خليجيين أو متخلجين.
ラ-تطههاغوت المغربههي ومبعوثههوا تولههها ال إن المسههاجد وبيههوت اللههه ح

السعودية والخليج الحّركات المتأسلمة – إلىّ مراكز للتجسس علىّ الراكعيههن
والساجدين- والعباد المخلصين، ودعاة السلم، لذلك علىّ كل مسلم أن يقوم

  يا أيـهـا اـلـذين آمـنـوا ـخـذوا ـحـذركم بصلته بخشوع وفي غاية الحّذر.  
اا مهينا . وخذوا حذركم إن الله أعأد للكافرين عأذاب

ム-يعتبر من السههلم لههذيّ المههروءة والجديههة عههدم حضههور المههؤتمرات
والنههدوات الههتي تههدعو إليههها بعههض الههدول المتأسههلمة والحّركههات المتأسههلمة،
وكههذلك عههدم التصههال بأعضههاء وممثلههي هههذه الههدول والحّركههات والروابههط

تسستها وتنفق عليها سفارات هذه الدول. والمراكز السلمية التي أ
ウ-تل يههزور هههذه أيّ داعية مخلههص مطلههوبا للعتقههال فههي بلههده عليههه أ

الدول المتأمركة المتحّالفة ضد السلم والمسلمين والمرتبطة بهذه التفاقايههة
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ميعتقل في هذه القاطار فيسلم تنه س تفىّ بطريقة من الطههرق)70(المنية ل  أو يص
إذا ما فشلت أساليب احتوائه وشراء ذمته.

ヰ-أيّ مسلم هاجر إلههىّ هههذه القاطههار وسههمح لههه بالقاامههة فيههها وكههان
اا فعليه أن يعلم أن ذلك باتفاق سريّ بيههن طههاغوت بلههده وطههاغوت اا حق مخلص
البلد المضيفّ من أجههل محّاولههة احتههوائه وتجنيههده، أو مهن أجههل الحتفههاظ بهه
اا إن وتجميده وإبقائه تحّت مراقابة البوليس أو من أجل التهيئة لتصههفيته جسههدي

اقاتضت مصلحّتهم ذلك.
ノ-ّالطلبة والعمال بالسعودية والكويت والخليج من الذين ينتمههون إلههى

اا تنهم مراقابون مراقابة شههديدة وأن جهههود الحّركة السلمية، عليهم أن يعلموا أ
تسههس متبذل من أجل شراء ذمههم بعضهههم وتسههخيرهم للتج ال طائلة  جبارة وأموا

علىّ زملئهم وعلىّ حركاتهم.
والحّذر هنا ل يعني أن يجمدوا نشاطهم فيحّبط عملهم، لن طههواغيت المههة
تنهم بشههر ل يعلمههون الغيههب، وباسههتطاعة تسههس فههإ تنههدوا إمكانيههاتهم للتج مهمهها ج
المخلصههين الصههامتين الجههادين أن ينفههذوا برامجهههم دون أن يعلمههها أعههداء اللههه،
وعليهم أن يعلموا أن معركتهم مع جنههد إبليههس فههي المغههربا تمتههد سههاحتها إلههىّ
تطاغوت في نجد، تزء من جند ال السعودية، وأن جند إبليس في المغربا جزء ل يتج

تق والباطل إلىّ أن يرثّ الله الرض ومن عليها" أهه .)71(وإنها لمعركة بين الحّ
تله… ما وبعد … فماذا يقول مشايخ التوحيد!!  وعلماء الشريعة!! في هذا ك
عية تلىّ ملك المغربا الكافر المشرك المعلهن بتطهبيق القهوانين الوض حكم من تو
تطههاعن صههراحة فههي السههلم وشههرائع السههلم ومهها حكههم مظههاهرته ونصههرته ال
ضبنهها اللههه – تل أن يقولههوا ر تدعاة المخلصين.  ل لشيء إ تحدين وال ومعاونته علىّ المو

وحده -؟؟
تددها الشههيخ أنسيتم أن الناقاض الثامن من نواقاض السلم العشرة الههتي عهه
محّمد بن عبد الوهابا هو "مظاهرة المشركين ومعههاونتهم علههىّ المسههلمين.."؟؟

() وهذا حادثّ وموجود ومعاين كالشمس في هذه الدولة الخبيثة ل ينكره ويجادل فيه إل 70
البليد من حمير الدنيا المعرضة الغافلة المشغولة بدنياها عن مصائب دعاة السلم وابتلءاتهم 
الكثيرة من قابل هذه الحّكومة الكافرة..  فكم قاامت بتسليم إخواننا من الموحدين المصريين 
تليبيين والمغاربة وغيرهم لطواغيت حكوماتهم، ول شك أن هذا من موالة ومظاهرة  وال
مشركي القانون علىّ الموحدين، ومن أحدثّ المثلة علىّ ذلك ما فعلوه في شهر نوفمبر 

م من سجن وتسليم عدد كبير من الدعاة المطلوبين لطواغيت مصر=1989وأكتوبر من سنة 
تلموهم كهدية لزكي بدر وزير داخلية مصر  وليبيا جمعوهم من الحّرمين مع أهليهم وذرياتهم وس
الكافر، بين يديّ اجتماع وزراء الداخلية العربا الذيّ تم في ذلك الوقات بمصر من أجل الكيد 
اا لنا.  أذكر  تدعاة إخوان تلموا من قابل من ال تدعاة، وهذه سياسة قاديمة عندهم فكم س تدعوة وال لل
تتونسي بعد رجوعه من أفغانستان ومروره تداعية محّمد الزرق ال علىّ سبيل المثال تسليمهم لل
تداخلية في  اا لل تلموه هدية لطاغوت بلده (شر العابدين بن علي) وكان وزير في الحّجاز حيث س
توتهم الطاغوتية  ذلك الوقات حيث قاام بإعدامه مباشرة… فهذا من أعم الدلئل علىّ أخ
تحدين لجل توحيدهم الحّق.  ومع هذا فما زال كثير من  ونصرتهم لبعضهم البعض علىّ المو
تدعاة المطاردين لجل دينهم من يتوقافّ – وللسفّ الشديد، في هذه الدولة الخبيثة- ويشك  ال
أو يتردد في تكفيرها… مع أنه متيقن من تعاونها مع طغاة بلده الذين يكفرهم، متيقن من 
نصرتها ومظاهرتها لهم علىّ دعوته ول يأمن تسليمها إياه لهم في أية لحّظة لو زار الحّرمين 
تل بالله العلي العظيم. توة إ اا… فل حول ول قا حاجا أو معتمر

ال عن مجلة المجاهد السلمية المغربية، بشيء من الختصار من عددها الصادر بتاريخ 71 () نق
هه.. وإنما نقلت أكثره لهميته وليتفطن الموحد إلىّ ما يدور حوله…!!!1/3/1403
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أم أن المشهركين هههم فقهط مشهركي القبهابا والقبهور..؟؟  ومشههركي القههوانين
والطواغيت العصرية فمستثنون عندكم؟؟

وما حكم حماية أنظمتهم التي تحّكم بالقوانين الوضعية الكافرة؟؟
وقابل إجابتكم علىّ هذه التساؤلت الواضحّة:  أذكركم بتعريفّ التههولي كمهها

 حيههث جههاء:  "التههولي:  هههو الههدفاع عههن201 ص7 ج5ورد في الدرر السههنية م
تلههة ترأيّ وهههذا كفههر صههريح يخههرج مههن الم الكفههار وإعههانتهم بالمههال والبههدن والهه

السلمية" أهه.  من الدرر، طبعة المملكة العربية السعودية!!
بـلـون اـلـذين كـفـروا ـلـبئس ـمـا يقول تعالىّ:   ترى ـكـثيرا منـهـم يتو

ـدون. بدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عأليهم وفي العذاب هم خاـل ق
ـاء… ـا اتـخـذوهم أولـي  ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ـم

].81-80[المائدة 
يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعالىّ:  (في هذه اليههات بيههان مههن
الله سبحّانه وتعالىّ أن اليمان بالله والنبي صلىّ الله عليه وسلم وما أنههزل إليههه،
يقتضي عدم ولية الكفار، فثبوت موالتهم، يوجب عههدم اليمهان، لن عههدم اللزم

 وأصههل طبعتههها فههي259يقتضي عدم الملزوم" أهه.  مههن مجموعههة التوحيههد ص
السعودية…!!

تدعت تحّكيمها للسلم وشرائعه… فهي كاذبههة كههافرة… فهذه الدولة مهما ا
لن موالتها لعداء الههدين مههن شههرقايين وغربييههن دللههة علههىّ كههذبا هههذا الزعههم
ي نفسهها ات.. ههذا إضهافة إلهىّ عهدائها ه وبطلنه.. بنص حكم الله في ههذه الي

للدين وأهله العارفين به حق المعرفة… وغير ذلك من كفرها المتقدم.
اا مهها، فههي كفرههها… وخاضههوا فيمهها تجك عملء الحّكومة وسدنتها يومهه فإن حا
اا… من أن القوم ل يعتقههدون ذلههك الكفههر أو يخوض فيه أهل التجهم والرجاء غالب
ذلك القانون أو ذلك التشريع!!… وهم في قارارة أنفسهم مؤمنين!! يعتقههدون أن
حكم الله وموالة المؤمنين أحسن وأفضل وأولىّ!!…  فاذكر لهم أمثلة مما تقدم

تم أتل عليهم هذه اليههات، إلههىّ قاههوله تعههالىّ:   ولو ـكـانوا من توليهم للكفار… ث
واسههألهم: ..  يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما تـخـذوهم أولـيـاء…

تدق اللههه مولنهها ؟؟؟  فههإن جههادلوا بعههد هههذا.. تدقاكم أنتم وطواغيتكم… أم نص أنص
. سلم عأليكم ل نبتغي الجاهلين فأعرض عنهم وقال:  

مثال آخر (والمثلة كثير كثير):

*  (المركز العربي للدراسات المنية والتدريب):ًا
تده (عرسان عبههد اللطيههفّ) نشههر فههي مجلههة (المههن والحّيههاة) في مقال أع

اا، اجتمههع قاههادة25السعودية، قاال في ص  :  (منذ ما يقربا من أربعههة عشههر عامهه
تول مؤتمر لهههم بمدينههة العيههن فههي دولههة المههارات العربيههة الشرطة العربا في أ

م) وفي هذا الجتماع طرحههت1972هه الموافق (1392المتحّدة، وكان ذلك عام 
فكرة إنشاء مركز لتدريب الشرطة العربية، وهذه الفكرة مهها لبثههت وأن تطههورت
اا البحّوثّ والدراسات، وكان ذلك فههي مههؤتمر وزراء الداخليههة العههربا لتشمل أيض

ـة الـسـعودية ـهـيفههي بغههداد،  ـة العربـي ـون المملـك ـرر أن تـك ـث تـق حـي
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، وفي المؤتمر الثالث لمجلس وزراء الداخليههة العههرباالمضيفة لمقر المركز
هههه تبلههور مفهههوم المركههز ليصههبح اسههمه1400 شههوال 17-15فههي الفههترة مههن 

(المركههز العربههي للدراسههات المنيههة والتههدريب) حيههث اتخههذت المملكههة العربيههة
اا السعودية علىّ عاتقها عملية إنشههاء هههذا المركههز وتشههغيله، فخصصههت لههه أرضهه

 بمدينههة الريههاض.  وكلفههت2)م160.000مساحتها مائة وستون ألفّ متر مربههع (
) مليون ريال سعوديّ هذا غيههر تكههاليفّ التههأثيث والتجهيههز و(430عملية إنشائه (

) مليون ريال كميزانية للتشغيل المبدئي، إضههافة إلههىّ إقاامههة وحههدات سههكنية11
) مليون ريال.80تابعة للمركز تقدر قايمة تكاليفها به (

وما فتئت المملكة العربية السعودية تقدم الدعأم بكافة أشــكاله
اا منها لهميته عألى المستوى لهذا الصرح المني العربي وذلك تقدير
ـرح ـذا الـص اا، فالمسؤولون العرب أقروا إنشاء ـه اا وعأالمي المني عأربي
المـنـي الـشـامخ بـعـد أن لمـسـوا الحاـجـة الماـسـة إـلـى جـهـد عأرـبـي

" أهه.مشترك للنهوض بالمستوى الفني والعلمي لرجال المن العرب
اا. مختصر

بقي أن يعرفا الموـحـد زيـادة فـي الفائـدة.. أن رئيـس مجلـس
إدارة هذا الصرح الخبيث هو المير نايف بن عأبد العزيز وزير داخليــة

المملكة العربية السعودية.
ال عههن المقههال نفسههه مههن المجلههة وإليك الن بعض أهدافّ هههذا المركههز نق

السعودية نفسها:
オ-ـات إتاحة الفرصة أمام رجال المن العرب لتبادل المعلوـم

والراء والتعههرفّ علههىّ وجهههات النظههر فيمهها بينهههم إزاء القضههايا المنيهههة
والجتماعية المعاصرة والستعداد لمواجهتها.

ク-ّتجهههة لمكافحّههة الجريمههة!! والعمههل علههى تنسيق الجهود العربية المو
تطويرها.

ヤ-الرتقاء بكفاءات وقادرات رجال المن وتنميتها مههن خلل الدراسههات
والدورات التدريبية التي يوفرها المركز لهم.

マ-.تلقة بمجالت المن الواسعة تقديم المعونة العلمية والفنية المتع
ケ-تدريب العاملين في أجهزة الشرطة العربية والجهزة المنية الخرى

من الناحيتين الفنية والدارية.
フ-.إعداد المدربين والمتخصصين في مجالت التخطيط والتدريب
コ-تعالههة فههي مجههال البتكههار إعداد وإقاامة المعارض ذات المسههاهمة الف

والتصنيع التكنولوجي المني من أجل إدخال أحدثّ الساليب العلمية والتقنيههة
في أجهزة المن العربية.

エ-ومن ذلك، إنشاء (مركز المعلومات المنية) الذي ســيجمع
ـن كل ما يساعأد ويؤدي إلى ربط الجهات المنية بالدول العربية عـأ

تنههه يعههتزم القيههام بدراسههة وتصههميم وتنفيههذ نظههامطريق الكـمـبيوتر  كمهها أ
تمتههه (الفاكسميل) بين الجهات المنية المختلفة فههي الههدول العربيههة والمههر بر
متوقافّ لحّيههن ربههط جهههاز الحّاسههب اللههي بشههبكة القامههار الصههناعية والقمههر

الصناعي العربي.

اا مع هذه الهدافّ والمهمات بدأ المركز في تحّقيق هههذه الهههدافّ وانسجام
بنجاح كبير وأصبح المركز العربي للدراسات المنية والتدريب يتمنع بمكانة بههارزة
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تدولي وبفضههل اللههه ثههم  دعأم ومـسـاندة حكوـمـة)72(علىّ الصعيدين العربي وال
صاحب الجللة الملك (فهد بن عأبد العزيز) والتوجيه الشخصي الرـيـم
لصاحب السمو الملكي المير ـنـايف ـبـن عأـبـد العزـيـز وزـيـر الداخلـيـة

 أصههبح هههذا الصههرح العربههي أحههد المنظمههاتورئيس مجـلـس إدارة المرـكـز
العربية والدولية الذيّ يتطلههع إليههه القههائمون علههىّ مختلههفّ الجهههزة المنيههة فههي

اا من مجلة المن والحّياة. العالم العربي) أهه.  مختصر
وماذا بعد… يا مشايخ التوحيد!! ويا طلبة العلم؟؟.  أتريدون أكههثر مههن هههذا
التعاون والتناصر بين دولة التوحيد الممسوخ، وبين الطههواغيت العربيههة المختلفههة

تنا لشرائع إبليس..؟؟ من أجل حفظ أنظمتها المتحّاكمة عل
تدميم… يؤكد مهها تدولة ال ال أو بالحرى صفعة أخرى في وجه هذه ال وإليك مثا

اا: سبق ويدعمه أيض

*  (مؤتمر قادة الشرطة العرب)
اا للتناصههر والتعههاون ضههد اا بين الدول الطاغوتية جميع وهو مؤتمر ينعقد دوري
كل ما يهدد أمن أنظمتها أو يزعزع عروش طواغيتها.. خذ منه علىّ سبيل المثههال

 محّههرم9-8(المؤتمر العاشر لقادة الشرطة العربا) (الههذيّ عقههد بتههونس يههومي 
م) والههذيّ أصههدر مجموعههة مههن1985/ سههبتمبر 24-23هههه الموافههق (1406

تلق بعدة قاضههايا أمنيههة،  ا المـؤتمر إلـى تشـكيلالتوصيات الهامة تتع وقد دعأ
لجـنـة خاـصـة لدراـسـة موـضـوع خـطـر تـنـامي الحرـكـات والمنظـمـات

) أهه.  من مجلة المههن والحّيههاةالتخريبية!!! التي تهدد أمن الدول العربية
.82السعودية ص

ترى، من هي هذه الحّركات والمنظمات التخريبية؟؟  التي يخافّ طههواغيت
العربا من تناميها يا دعاة التوحيد؟؟

إذا كنتم ل تعرفونها.. فاسههألوا عنههها (بورقايبههة) و(زيههن العابههدين بههن علههي)
وحافظ أسد وصدام حسين والقذافي وفهد وغيرهم من طواغيت العربا ليدلوكم
عليهم فههي معتقلتهههم وسههجونهم…  إن مهن أهمهههم وفههي مقههدمتهم عنههد هههؤلء
الطغاة.. جند التوحيد ودعاة السلم الذين يسههعون لهههدم طههواغيتهم وشههركياتهم

العصرية…
تقول المجلة في الموضع نفسه:  "وكان المؤتمر قاههد افتتههح أعمههاله بكلمههة
من معالي السيد!! زين العابدين بن علي كاتب الدولة للمههن الههوطني التونسههي،
تداخليههة، كمهها رحههب الههذيّ حيهها المههؤتمر نيابههة عههن معههالي الههوزير الول وزيههر ال
بالمشاركين في المؤتمر الذيّ يعقد برعايههة فخامههة رئيههس الجمهوريههة التونسههية
الحّبيب (بورقايبة)، وأعربا معاليه عن تقديره لجهود المانة العامة لمجلس وزراء
توه بما تقهوم بهه أجههزة الداخلية العربا في سبيل دعم التعاون المني العربي، ون

تتصديّ لكل ما يمس استقرار البلد"أهه. المن الوطني في ال
ال عههن المجلههة السههعودية وإليههك مقتطفههات مههن توصههيات هههذا المههؤتمر نق

نفسها:
اا :  بشأن خطر تنامي الحّركههات التخريبيههة!! المرتبطههة بههدول أجنبيههة!!ثاني

والتي تهدد أمن القاطار العربية:  يوصي المؤتمر بما يلي:

() ما شاء الله علىّ التوحيد!! هكذا يتقنون التلبيس علىّ الرعاع، فيكثرون من كل توحيد ل 72
تطواغيت العربية والجنبية والكفر بقوانينها…  تل فأين توحيد البراءة من ال يضر بسياساتهم … وإ
أم أن الختيار للمصلحّة والسياسة والهوى؟؟
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تشههكيل لجنههة مهن ممثلههي الههدول العضههاء والميههن العهام لمجلههس وزراء-1
الداخلية العربا، ورئيس المركز العربي للدراسات المنية والتدريب، لدراسة
الموـضـوع وعـأـرض نتاـئـج دراـسـتها عأـلـى مجـلـس وزراء الداخلـيـة

العرب.
ـول-2 ـا ـح ـا بينـه ـات فيـم ـادل المعلوـم ـاء لتـب ـدول العأـض ـوة اـل دعـأ

الموضوع.
اا:ًا تياحة:  يوصي المههؤتمر بههدعوةخامس   بشأن دور الشرطة في خدمة الس

أجهزة الشرطة في الدول العضاء، إلىّ توفير عناية خاصة لتحّقيق المن والمان
 بتشههديد مراقابههة أمههاكن إقاههامتهم والمحّلت الههتي يههترددون عليههها)73(للسههائحّين

ترضهههم للمضههايقات، كههذلك معههاملتهم تدهم أو تع للحّيلولههة دون وقاههوع جرائههم ضهه
بلباقاة!!  وتقديم العون والرشاد لهم" أهه.

تدعاة والتعاون والتناصر في الكيد لهههم.. فههي مقابههل حمايههة تمل .. رصد ال تأ
ورعاية ومعاونة كفار اليهود والنصارى من السواح وغيره.. وهاك مثال آخر..

*  (مجلس وزراء الداخلية العرب):ًا
انتبه: !  وزراء الداخلية، وليهس الزراعههة أو الصههناعة، لكهي ل يلبههس عليهك
تحههد أن رئيههس هههذا المجلههس علماء السههوء!! ومههن المفيههد أن تعههرفّ أخههي المو
الفخريّ هو المير نايفّ بن عبههد العزيههز وزيههر الداخليههة السههعودية..  فهههو رئيههس
تل تثلون أهم أجهزة القمههع والحّههربا، علههىّ كهه جميع وزراء الداخلية العربا الذين يم
داعية في بلدهم وهههم الجنههد والحّههراس المخلصههين للقههوانين الوضههعية الكههافرة
تطغاة، (شلة) زكي بدر وعبد الحّليم موسىّ وأمثههالهم مههن الههذين ل وعبيدها من ال
نمة… نعم نايفّ بن عبد العزيز وزيههر داخليههة زل ول ذ يرقابون في مؤمن ول مؤمنة إ

تطواغيت، هو رئيسهم الفخريّ!! دولة توحيد ال
ولهذا المجلس اجتماعات دورية تعقد للكيد للدعاة والتشاور والتعههاون فههي
تدهم، شتىّ المجالت من أجل رصدهم وقامعهم والتناصههر والتعههاون والتظههاهر ضهه
ومن أحدثّ اجتماعات هذا المجلس الخبيث، الجتماع الخير الذيّ عقد في مصههر

م.  علىّ أثر الجولة التي أجراها وزيههر الداخليههة المصههري1989ّفي شهر نوفمبر 
زكي بدر، علىّ عدد من دول الخليج حيث قاامت تلك الدول ومن بينها السههعودية،
تدعاة المصههريين الفههارين بعد تلك الجولة وقابل ذلك الجتماع بتسليم عههدد مههن الهه
تل اللههه من مصر كهدية مبدئية لها، والمخفي وما يأتي من الكيد والمكر، ل يعلمه إ

تعالىّ.
بـصـه ذكرت جريدة (المدينة) السعودية عأقب ذـلـك الجتـمـاع ـمـا ن
(وصف المير نايف بن عأبد العزيز وزير الداخلية السعودي والرئـيـس
(الفخري) لمجلس وزراء الداخلية العرب، القرارات والتوصيات التي
توصل إليها وزراء الداخلـيـة الـعـرب خلل اجتماعـأـات اـلـدورة الثامـنـة

بنها إيجابية وممتازة..الخ..). للمجلس بأ

ل ديههن فيهههم غيههر (حههربا) ل تحّسبوهم مسلمين

() النصارى واليهود وغيرهم من كفار وفجار وجواسيس الشرق والغربا، الذين يتجولون 73
في بلد المسلمين آمنين مطمئنين بفضل هذه النظمة الخبيثة.  ويؤكدون علىّ هذا الموضوع 
تدهم في البلدان تلبية لوامر أسيادهم من حكومات أولئك السواح، بعد عدة عمليات حصلت ض
العربية.
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الههههههههههههههههههههههههههههههدين من اسمهم

زا له ما ذاك في المكههان جب
تشيطان أين المحّبة يا أخا ال

تي تب أعههههداء النههههب أتحّهههه
تدعي وتههههههههههههههههههههههههه
اا أحبابه متعاديّ جاهد وكذا 

مثال آخر:
*  (مجلس وزراء العدل!! العرب):ًا  

الههذيّ انبثقههت فكههرة تأسيسههه فههي المههؤتمر الثههاني لههوزراء العههدل العههربا
م25/2/1981-23 خلل فترة )74(المنعقد في صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية)

وعقد هذا المؤتمر في إطار نشاطات المنظمة العربيههة للههدفاع الجتمههاعي ضههد
الجريمة حيث تقرر تأسيس مجلس لوزراء العدل العربا مسههتقل عههن المنظمههة

توحيد الـقـوانين الجنائـيـةالمذكورة:  يأخذ علىّ عاتقه علىّ وجه الخصههوص 
 ومقر هذا المجلس بمدينههة الربههاط عاصههمة المغههربا، ولهههذاللقطار العربية

تلىّ باسههم هههؤلء الههوزراء القيههام بالتعههاون مههع المجلس أمانة عامههة ورئيههس يتههو
الهيئههات والمنظمههات القاليميههة والدوليههة ذات الهتمههام المشههترك –القههانوني

اا- وهاك أمثلة من نشاطات هذا المجلس الكفريّ الخبيث: التشريعي طبع
*  (قاام المين العهام للمجلههس بزيههارة لمقههر (المجلههس الوروبههي) بمدينهة
(ستراسبورغ الفرنسية) حيث أجرى مع المسؤولين هناك سلسلة من المباحثههات
بهدفّ عقد اتفاقاية بين المجلسين فههي الميههادين القانونيههة والقضههائية، وقاههد عقههد

ENTCKالميههن العههام جلسههة مههع (  HARAMOESمههدير عههام إدارة الشههؤون) (
تدت المفاوضات الولية إلىّ القبههول المبههدئي القانونية بالمجلس الوروبي) حيث أ

اا منها: للتي.. وذكر أمور
テ-بدعأم المادي الذي يمكن للمجلس الوروبي ال
ア-.إجراء الدراسات المقارنة للتشريعات العربية والوروبية
サ-.عقد الندوات القانونية العربية-الوروبية

تيد الميهن العهام لمجلهس وزراء العهدل!! العهربا مهن قابهل *  استقبل السه
Pierreمعالي!!   ARPAILLANGEاء ية بن ة الفرنس دل!!  بالجمهوري ر الع !!  وزي

حيث أـجـرى ـمـععلىّ طلب المين العههام، وذلههك بمقههر وزارة العههدل ببههاريس 
معــاليه!! محادثــات بخصــوص تعزيــز التعــاون بيــن وزارة العــدل

...الفرنسية والمانة العامة لمجلس وزراء العدل!! العرب
وفي ختام المحادثات أشاد معالي الوزير بالرادة التي ـمـا ـفـتئ
ببر عأنها مجـلـس وزراء الـعـدل!! الـعـرب ـفـي رـبـط جـسـور التـعـاون يع

اا وبحّماس شديد:  ( ليس هناك في 74 تدعاة اليمنيين الذين يقولون دائم () وهذا نافع لبعض ال
تلهم يفيقون من غفوتهم، فما تقدم  تله دولة إسلمية إل دولتين السعودية واليمن)!! لع العالم ك
تله ل يختص بالسعودية وحدها…  ولعلهم رجعوا بعد مشروع دستور الوحدة بين اليمنين…  ك
اا علىّ القوانين والطواغيت الداخلية كما فهمت… نسأل الله البصيرة  ولكن المر ليس وقاف
تدين.  والهداية في ال
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والتنسيق مع المؤسسات والمحافل ذات الهتـمـام المـشـترك خدـمـة
!!) أهه.  من ( المجلة العربية للفقه والقضههاء) العههدد الثههامنللعدالة والقانون

م.1988أكتوبر/تشرين الول 
ومن أخطر كفريات هذا المجلس العربههي المشههترك ذلههك المشههروع الههذيّ
ال لجله والذيّ تجريّ دراسته بين طواغيت العههربا ووزراء مأسس هذا المجلس أص

عدلهم!! لقاراره … أل وهو:

*  (مشروع القانون الجنائي العربي الموحد):ًا
والذيّ بدأت فكرته إبان انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء العدل!!  العههربا فههي

ـررم، 25/2/1981-23صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية) خلل الفترة  حيث تـق
فيه تأسيس مجلس لوزراء العدل!! العرب – كما تـقـدم - يأـخـذ عأـلـى
ـد عأاتقه عألى الخصوص توحيد القوانين الجنائية للقطار العربية، وـق
عأهدت مهمة إعأداد هذا المشروع إلى لجنة مؤلفة من ـسـبعة أعأـضـاء،
بصلت بعد عأديد من الجتماعأات، إلى وـضـع المـشـروع اـلـذي تـجـري تو
دراسته الن من قبل الدول العربـيـة العأضـاء فـي المجلـس، لتقـدم
بشأنه الملحظات التي تراها إلى اللجنة، لتقوم هذه الخيرة بوضعه
في صيغته النهائية ـفـي ـضـوئها وعأرـضـه عأـلـى مجـلـس وزراء الـعـدل

.)75(…)العرب
وهكههذا فههالمؤتمرات والمههؤامرات ماضههية بيههن هههؤلء الخههوة الطههواغيت
والشعوبا غافلة نائمة ل تدريّ ما يكاد لها.. وماذا عساها أن تفعل إذا كان علمههاء

اا في سبات عميق… التوحيد!! وخراس العقيدة!! قاد غطوا غطيط
مثال آخر وحديث… من أمثلة الخوة السعودية العربية الطاغوتية وهو:

*(مؤتمر الطائف):ًا
والذيّ عقد نتيجة لمساعي اللجنههة الثلثيههة المكونههة مههن الطههواغيت الثلثههة

(فهد) و(الحّسن الثاني ملك المغربا) والرئيس الجزائريّ (شاذلي بن جديد).

تبههاني تحههد ر أعههداء كههل مو فاسهههأل بههههم ذا خهههبرة
مهم تلقههههههههههههههههههههههههها

تتآزر!!.  وتتبع صورهم وصور لقاءاتهم واجتماعاتهم تتعاون وال تمل الخوة وال تأ
تلبناني، والههذيّ الودية التي نتج عنها مؤتمر الطائفّ البرلماني الكفريّ التشريعي ال
تزنادقاههة والكفههرة اا، مههن ال ضم واحتضن بفضل جهود دولة توحيههد الطههواغيت عههدد
اللبنانيين… منهم قارابة العشرين من الموازنهة، وثمانيهة مهن الهروم الرثهوذكس،
اا، ودروز ن بروتسهتانت، وسهبعة عشهرة شهيعي ن الهروم الكاثوليهك وأرم وسهتة م

وغيرهم…
" في جزيرة العربا التي قاال فيها النبي صلىّ الله عليه وسههلم:  اجتمعوا

..  ولمههاذا اجتمعههوا يهها تههرى؟؟ أليعلنههوا إسههلمهم)76( "ل يجتـمـع فيـهـا ديـنـان

ال عن (المجلة العربية للفقه والقانون) وهي مجلة متخصصة تعني بشؤون التشريع 75 () نق
.476 ص10/1988والقضاء، تصدر مرتين في السنة:  العدد الثامن بتاريخ 

() حديث (ل يجتمع دينان في جزيرة العربا) رواه مالك في الموطأ.  والمراد به النشاء، 76
اا لنواهي النبي صلىّ الله عليه  أيّ النهي، وليس الخبار، وهذه الحّكومة الخبيثة ل تضع اعتبار
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مرعوا مع الله تعههالىّ وتأييدهم للشريعة، التي تدعي هذه الدولة تحّكيمها؟؟ أم ليش
قاوانين ومواثيق وشروط وبنود تناقاض دين السلم نتج عنهها فهي النهايههة انتخههابا
اا للبنان تحّت ظل حكومة توحيد الطواغيت!! وبفضههل جهههود نصراني خبيث، رئيس
مليكها.  هؤلء الزنادقاة الكفرة يخاطبهم (فهد) خادم الطواغيت فههي كلمتههه الههتي
افتتح بها مؤتمر الطائفّ هذا، وألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية السعودية الميههر
تثهم علىّ التعايش بسههلم … سعود الفيصل –بقوله-:  "أيها الخوة الكرام…" ويحّ
ويختمها بقوله:  "إن القرار قاراركم… إلىّ قاوله:  نرجو أن ل يكههون علههىّ جههدول

اء المؤسسـات الدسـتوريةأعمالكم سوى بند واحد هو قاضههية السههلم  وإحي
تزندقاة وقاد نشرت نص ووحدة لبنان وسيادته واستقلله…" إلىّ آخر ما قااله من ال

ال جريدة الشرق الوسط في عهددها ( ) فهي شهههر أكتههوبر3960هذا الخطابا كام
م…1989

دولة التوحيد التي تتستر بمحّاربة الشرك…!! تأويّ الشرك بعينه، وتشههرفّ
تسههلطة التشههريعية أو الجهههاز علههىّ التشههريع مههع اللههه… أليههس البرلمههان هههو ال
تدول الديمقراطيهة الكهافرة… ثههم مهها معنهىّ قاهول ودعهوة خهادم التشريعي في ال
الطواغيت إلىّ:  "إحياء المؤسسات الدستورية" غير التشريع مع الله ما لم يههأذن

به الله، واتخاذ آلهة أخرى معه… سبحّانه وتعالىّ عما يشركون..
ومن المهم أن يعرفّ الموحد أن أهم وأخطر نتائج هذا المههؤتمر الكفههريّ…
كانت تلك الوثيقة التي شرعوها في دولهة التوحيههد:  كنظهام وقاههانون تسههير عليهه
حكومة لبنان لحّل مشكلتها… وهي كما ذكر المراقابون نسخة منقحّة عن ميثههاق

م اللبناني مع تعديلت طفيفة لم تتعد مصلحّة الموارنة، إذ نصت علىّ بقاء1943
اا في هذه الوثيقههة، رئاسة الجمهورية بيدهم – أعني الموارنة- وسجل ذلك دستوري
اا، يتحّكم فيه رئيههس الجمهوريههة المههاروني اا نصراني كما أبقت الوثيقة الجيش جيش
ال، وقاائده الماروني، ومناقاضة هذا لدين السلم، أظهر من أن نتوقاههفّ عنههده طههوي
إذ كيفّ يكون الكافر ولي أمر المسلمين؟؟؟ أيكون هذا فههي ديههن السههلم وملههة
التوحيد؟؟ أجيبونا يا علماء السوء..!!  ل واللههه، ل يكههون … ل يكههون هههذا إل فههي
تلههه ويقهرر تحّهت دين فهد وتوحيده، توحيد الطواغيت… ألم يشههرع هههذا الباطهل ك

ضيافة مليككم وإشرافه وتوجيهه..؟
وـلـن يجـعـل الـلـه للـكـافرين عأـلـى اللههه جههل ذكههره يحّكههم ويقههول:  

ال ال)  المؤمنين سبي ال… وسههبي أفا … وحكومتكم تقول:  (ل .. بههل هنههاك سههبي
… وكفريههات هههذه الوثيقههة لكم ولما تعبدون من دون الـلـه أفل تعقـلـون

تصهههم علههىّ أن:   "الشعب هو مـصـدركثيرة نكتفههي بمثههال آخههر منههها وهههو:  ن
 وهذا هو النظام الديمقراطي الكافر، سههلطة الحّكههم والتشههريع فيهههالسلطات"

للشعب، فالشعب هو إله نفسه، يشرع لنفسه ما يشاء ويحّلل ويحّههرم كمهها تشههاء
اا معنىّ ههذا النههص الكفهريّ… فمها قاههولكم يها علمهاء الغلبية فيه… وهذا هو تمام
التوحيد!! بمن يرعىّ مثل هذا الكفههر ويشههرفّ عليههه… ألههم يشههرع هههذا فههي بلههد

التوحيد!! وتحّت ظل حكومة التوحيد!!
ـه  ويقول:   إن الحكم إل لله الله جل ذكره يقول:   ـم فـي وما اختلفـت

تحههد الطههواغيت من شيء فحكمه إلى الله … ووثيقة الطائفّ التي رعاههها مو
إن الحكم إل للشعب) (وـمـا اختلفـتـم فـيـه ـمـن ـشـيءتعارض وتقول:  (

.فحكمه للشعب)

تثبت عروشها ول يخالفّ سياستها.  وسلم ول لوامره…!! إل في حدود ما ي
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؟؟؟  أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار  
اا، أمثلههة علههىّ نطههاق تدمههة أيضهه ونستطيع أن نضيفّ إلىّ رصيد المثلههة المتق
اا… اا وبهتانهه تمونها (بالسههلمية) زور أوسع من نطاق الههدول العربيههة.. إلههىّ مهها يسهه

فنذكر من ذلك مثالين:

*  (مؤتمرات القمة السلمية)!!:ًا
تتىّ ليلبسوا فيها علىّ تمها (مؤامرات) حيث تعقد بمناسبات ش وإن شئت فس

المة السلمية ويراجعوا حساباتهم، ويدعموا عروشهم وكروشهم.
キ- هههه1389 رجهب 12-9فعقد أول مؤتمر من هذا النوع فهي المغههربا

م.1969 سبتمبر 25-22الموافق 
ユ- م1974هههه- فههبراير 1394وعقههد المههؤتمر الثههاني فههي محّههرم عههام

بمدينة لهور الباكستانية.
メ-أما مؤتمر القمههة أو (القمامههة) الثههالث فقههد كههان مههن نصههيب دولههة

تكة المكرمة في  هه ينههاير1401 ربيع الول 19توحيد الطواغيت، فعقدته في م
تكي في بيت الله الحّرام الذيّ قاال الله تعالى1981ّ م.  وفي رحابا الحّرم الم
رس فل يقربوا المسجد الحرام بعد عأامهم فيه:   إنما المشركون نج
اا وأمههراء ورؤسههاء، وافتتههح هـذا .  اجتمههع طههواغيت الههدول المتأسههلمة ملوكهه

المؤتمر الملك خالد بن عبههد العزيههز ورأس جلسههته الولههىّ الههتي عقههدت فههي
الطائفّ، ثم أنابا عنه في رئاسة جلسههات المههؤتمر ولهي عهههده إذ ذاك موحهد

الطواغيت (فهد بن عبد العزيز).
وقاد خرج في هذا المؤتمر قارار بعقد مؤتمر القمة هههذا، مههرة كههل ثلثّ سههنوات

)بلغ مكة المكرـمـةبصورة دورية، كما أسفر عن إعلن وثيقههة سههموها (
تنها (تعتبر بمثابة خطة عمل دائمة للدول السلمية!! في تضامنها وصفوها بأ

وتكاتفها..).
ミ-وعقد مؤتمر القمة الرابع فههي الههدار البيضههاء فههي ربيههع الثههاني عههام

م.1984هه/يناير 1404
シ- ّهههه/ينههاير1407والخههامس فههي دولههة الكههويت فههي جمههاديّ الولههى

م.  وهكذا مؤامرات علىّ المة وعلهىّ دينههها… همهها وهههدفها الرئيسهي1987
تمونه به: اا ما يس تثبيت عروش بعضهم البعض… ومن ذلك أيض

*  منظمة المؤتمر السلمي:ًا!!
تدة التي كان إنشاؤها إثر اجتمههاع وزراء خارجيههة الههدول السههلمية!! فههي جهه

م بقرار من مؤتمر القمة السههلمي!1970 مارس 22/26-1390 محّرم 15-17
الول…! من أهم أهدافها كما ورد في ميثاق تأسيسها:

تعزيز التضامن بين الدول العضاء.-1
دعم التعاون بيههن الههدول العضههاء فههي المجههالت القاتصههادية والجتماعيههة-2

والثقافية والعلمية وفههي المجههالت الحّيويههة الخههرى.  والتشههاور بيههن الههدول
تدولية.. العضاء في المنظمات ال

-  إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول العضاء والدول الخرى.5

أما المبادئ التي قاامت عليها أهدافّ المنظمة كما فههي ميثاقاههها، فهههي كمهها
يلي:
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.  تأمههل، ثههم يزعههم المشههايخالمساواة التامة بـيـن اـلـدول العأـضـاء-1
تحّكيم دولتهم للشريعة وتحّاكم غيرها بالقانون!

احترام حق تقرير المصير وعأدم التدخل في الـشـؤون الداخلـيـة-2
للدول العأضاء.

احترام سيادة واستقلل ووحدة أراضي كل دولة عأضو.-3
حل ما قاههد ينشههأ مههن منازعههات فيمهها بينههها بحّلههول سههلمية كالمفاوضههة أو-4

التوفيق أو التحّكيم.
امتنههاع الههدول العضههاء فههي علقااتههها عههن اسههتخدام القههوة، و التهديههد-5

باستعمالها، ضد وحدة وسلمة الراضي، أو السههتقلل السياسههي، ليههة دولههة
عضو.

ونص الميثاق، علىّ أن هيئات المؤتمر السلمي تتألفّ من:
مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحّكومات (مؤتمر القمة).-1
مؤتمر وزراء الخارجية.-2
المانة العامة والمؤسسات التابعة لها.-3

كما تناولت مواد الميثههاق حقههوق وواجبههات الههدول العضههاء فههي المنظمههة،
وشروط العضوية، والنواحي المالية، واللغات المسههتخدمة فههي المنظمههة (وهههي:
العربية والنجليزية والفرنسية)!!.  وغير ذلك من قاوانين ميثاقاهم.. فليراجعها من

شاء…
*            *           *
تحد… كثيرة وكثيرة… وهكذا… فالمثلة أخي المو

تين وظاهر فيما أوردناه الحّصر… وإنما هذا ما وقاع تحّت ولم نقصد كما هو ب
تضح فيها، شههأن هههذه الدولههة أيدينا واستحّضرناه في هذه العجالة التي أردنا أن نو

الخبيثة لخواننا الموحدين.
تله. تل فباطلها أوسع وأكبر من ذلك ك وما هذا إل غيض من فيض وإ

*            *           *     
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الخلصة

تلههه، أن يعههرفّ الموحههد أن هههذه الحّكومههة الخبيثههة تدم ك خلصة المر فيما تق
تسح بالسلم وشريعته… كاذبة فههي ذلههك، إذ هههي قاههد خرجههت الكافرة… التي تتم

تلة الوحيد من أبوابا شتىّ من أهمها ما يلي: من دين السلم ومن وم
تتىّ:الول:ًا  تشريع  وتحّكيم القوانين والتحّاكم إليها علىّ مستويات ش

ヱ-.اا اا داخلي سواء محّلي
ヒ-.(مجلس التعاون ونظامه) أو علىّ مستوى إقاليمي خليجي
モ-.أو علىّ مستوى (الجامعة الدول العربية) وميثاقاها
セ-…أم علىّ مستوى هيئة المم وميثاقاها ومحّكمتها الكفرية)(*.

:  موالة أعداء الله من الكفار الشرقايين والغربييههن، سههواء الخليجييههن أمالثاني
تلههها والتعههاون معهههم عههن العربا الباقاين أم علىّ مستوى المم المتحّههدة ك

طريق: 

ス-.توثيق روابط الخوة والمودة والحّب والصداقاة معهم

ン-:وتوليهم بالتأييد والنصرة
イ(بههالنفس) اتفاقايههات ومعاهههدات أمنيههة وعسههكرية ودفاعيههة

واجتماعات وزراء الداخلية وقاادة الشههرطة والمههن وغيههر ذلههك ممهها
تقدم ذكره.

ロتتفاقايههات ومشههاريع اقاتصههادية ودعههم وقاههروض (وبالمههال) ا
تدم. وصناديق وغير ذلك مما تق

 وقاد تبين لك فيما تقدم أنهم ليسوا أعضاء عاديين حتىّ يعتذر لهم بالكراه والستضعافّ، (*)(
بل مؤسسون ومساهمون مشاركون في كل ذلك بالتشريع والتقنين… ثم حتىّ لو كانوا مجرد 
أعضاء عاديين فمن ذا الذيّ يمنعهم من الخروج من هذه الطواغيت الدولية ومن ذا الذيّ 
أكرههم أو أجبرهم علىّ الدخول فيها.  إذا مازالت هناك دول حتىّ هذه الساعة ليست أعضاء 
ال، خذ علىّ سبيل المثال:  سويسرا وموناكو وجمهورية كوريا  في المم المتحّدة مث
الديمقراطية الشعبية وتوفالو وتونغا وسان مارينو وغيرها… واحفظ هذا لتفحّم به المجادلين 
عن الطغاة وعروشهم.
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تقههدم كههل ذلههك بأدلههة مههن قاههوانينهم وقاههوانين أوليههائهم ومههن معاهههداتهم
واتفاقاياتهم ونصوصهم وأقاوالهم وتصريحّاتهم وكتب أنصارهم وأحبابهم التي ألفت

علىّ سبيل المدح والثناء وغير ذلك مما تقدم.
تصريحّات وقاوانين واتفاقايات وأقاوال صريحّة واضحّة ل تحّتمل التأويل وعن
ال علم كامل بكفهر مهن عهادى التوحيههد وحهاربه ونقضهه إذ ههم ل يرضهون أن يق
تنهم أهههل التوحيههد اا بههأ تهال بالتوحيد، كيههفّ وهههم يعلنههون ويفتخههرون دومهه عنهم:  ج

ودولة التوحيد وحماة التوحيد!!  وبل إكراه حقيقي..
تنهم ترحون ويعلنون ويفتخرون بأنفسهم، أ تنهم مكرهون وهم يص وكيفّ يقال أ
غير خاضعين لدولة من دول العالم، وأن دولتهههم دولههة مسههتقلة وأن حكههومتهم ل
تؤثر أو تسههيطر عليههها حكومههة مههن حكومههات العههالم وإنمهها علقااتههها مههع أمريكهها
وأمثالها هي علقاات صههداقاة وتعههاون مشههترك لجههل مصههالح كل البلههدين، وأنهههم

.)77(ليسوا تابعين لحد ول تحّت سيطرة ونفوذ وإكراه أحد ل أمريكا ول غيرها
فهذا كفر بواح…

イ-…تشريع مع الله
ロ-…وتحّاكم للطواغيت القانونية

() وأمثلة هذه التصريحّات كثيرة، خذ علىّ سبيل المثال من أقاوال (فهد):77
اا ولله الحّمد وليس لحد فضل علينا إل ربا العزة والجلل لله وكههذا قاههوله:  "أيّ "ل نخشىّ أحد
مواطن يستطيع أن يرفع رأسه وأن وطنه غير مرتبط بأيّ التزامات ليّ دولههة كههانت بشههكل أو
بآخر، نبني صداقاتنا مع الدول علههىّ مصههالحّنا المشههتركة، فههي حههدود أن ل يكههون موضههع قاههدم
ال ال وسههه لجنبي في المملكة العربية السعودية! ومن أراد أن يتعامل معنا علىّ هذا الساس أه
ومن أراد أن يكون له موضع قادم أو أيّ توجيه يخرج عن نطاق العقيههدة السههلمية!! نقههول لههه
مع السلمة".  أهه.  من كلمة له في الجامعة السلمية بالمدينة المنورة بمناسبة إزاحة السههتار

هه، وأمثال ذلك كثير فتأمل1405 صفر 8عن اللوحة التذكارية لمشروع الجامعة يوم الخميس 
قاوله (ل نخشىّ أحد) وقاوله الخر… هو يصههرح أنههه غيههر مكههره فهههو إذن يشههرع ويتحّههاكم إلههىّ
تخرها لهههم بسههخاء تطواغيت ويوالي الكفار ويمكنهههم مههن خيههرات المسههلمين وأمههوالهم، ويسهه ال
تفههر نفسههه اا دون خشههية أو إكههراه مههن أحههد..  فيك وكرم ويعمل كل ما يعمله ممهها تقههدم مختههار
بنفسه.  ومشايخ السوء وكثير من الدعاة المطموسة بصائرهم يقولون:  ل هو مكههره!!! فمههن
نصدق؟؟ صاحب الشأن الذيّ يعترفّ ويتكلم عن نفسه… أم ههؤلء المجهانين..؟! يها قاهوم أيههن
عقولكم؟  ماذا جرى لكم؟ أيّ إكراه واستضعافّ هذا الذيّ تهرفون به؟  أيحّتفل المكره بأعيههاد
الستقلل (كعيد توحيد الجزيرة تحّت ظل حكمهههم وسههلطانهم)؟؟ أينكههل المستضههعفّ ويرصههد
تبل ويسجن ويحّاربا ويكيد للدعاة ولكل من يهدد باطله وطغيانه؟ أيّ استضعافّ هههذا الههذيّ ويك
يملك صاحبه الجيوش والمخابرات والمن والعلم والمال والسههلح والبههترول وغيههر ذلههك مههن
مقومات القوة والتمكين الدنيويّ فههي هههذا الزمهان؟؟ إن كهان هههذا مههن الكههراه والستضهعافّ
ال- فمههن ذا الههذيّ يمنعهههم مههن اا وعق فعلىّ عقولكم السلم…، وإن صح هذا وهو مستحّيل شرع
الستقالة والتخلي عن دفة الحّكم وتسليمه لمن يصلح له ويستحّقه، لينجوا من عذابا النههار إن
تلههها... إن كانوا يعتذرون بالستضعافّ ؟!  اللهم إنا نسألك العافية في العقل والجسد والمههور ك
اا والعههربا كافههة كههانوا معههذورين معنىّ هذا الكلم الذيّ يهرفّ به من ل يعرفّ معناه، أن قاريشهه
تلههة صههاغرين، مكرهين في عدم اتباعهم للنبي صلىّ الله عليه وسههلم، فقههد كههانوا يههوم بعثتههه أذ

تلم ملوكهم قايادهم للفرس والروم،  ـك وشراذم متنازعين، قاد س وقالوا إن نتبع الهدى مـع

. نتخطف من أرضنا
المستضعفون يا موحدون، قد وصفهم الله تعالى بأنهم ل يستطيعون حيلة ول 

ال !! فهل واقاع هذه الدولة المتجبرة المتسلطة علىّ عباد الله.. كذلك؟ … إنهم يهتدون سبي
توفهم وخضوعهم لحد…! هذا ما يظهرونه دوما"،  ينفون هذا بكل حال، بل يفتخرون بعدم تخ
ونحّن مأمورون بالظاهر.
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ハ-وتهههولي ونصهههرة ومهههودة لوليائهههها مهههن أعهههداء الهههدين الشهههرقايين
والغربيين…

تل هذا بل تأويل… وبل جهل … وبل إكراه. ك
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المخرج من الفتنة
(الهجرة والجهاد)

إذن…  فمهها الموقاههفّ مههن هههذه الدولههة الخبيثههة وأمثالههها مههن الحّكومههات
المرتدة… شرقاية كانت أم غربية…؟؟

إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاـهـدوا ـفـي ـسـبيل قاال تعالىّ:  
 [ سورة البقرة ] الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم

إنه:  (الهجرة والجهاد…).

* وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله *

تين لنا الموقاههفّ أحسههن بيههان، فقههد صههح ال، بل ب فالله عز وجل لم يتركنا هم
عن رسول الله صلىّ الله عليه وسلم أنه بايع أصحّابه علىّ السمع والطاعة لولة
المور المسلمين… وجاء في هذه البيعة التي يرويههها عبههادة بههن الصههامت رضههي

"وأن ل ننازع المر أهله إل أنالله عنه كما في البخاريّ ومسلم وغيرهما:  
اا عأندكم من الله فيه برهان اا بواح ".تروا كفر

 وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لـلـه وقاال تعالىّ:  
[ النفال ].

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لل سعود قااتلناهم حتىّ يكههون الههدين كلههه
لله.

وإذا كان بعض الدين لله وبعضه لنظام مجلس التعههاون أو لميثههاق الجامعههة
أو لميثاق هيئة المم أو لمحّكمة العدل…!! الدولية أو للقانون الدولي أو غير ذلك

من الطواغيت قااتلناهم حتىّ يكون الدين كله لله..
وهكذا فغاية هذا القتهال وههدفه تحّقيههق توحيههد اللهه الهذيّ خلهق مهن أجلهه

ال. ال كام اا شام الخلق وبعث من أجله الرسل والنبياء تحّقيق
) تعني الههبراءة مههن كههل ديههن وطههاغوت ومنهههج وقاههانونل إله إل اللهإذ (

ومعبود غير اللههه سههبحّانه وشههرعه ودينههه… وعههداوة أهههل الشههرك ومههوالة أهههل
اليمان.

وأعلىّ مراتب هذه البراءة والعداوة هههي ذروة سههنام السههلم (الجهههاد فههي
اا بههدونها هههي اجتنههابا الطههاغوت، سبيل الله) وأدناها التي ل يصير النسان مسههلم

ولقد بعثـنـا ـفـي ـكـل وعدم عبادته وتوليه أو نصرته أو تأييده… قاال تعههالىّ:  
ال أن اعأبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . أمة رسو

وروى مسلم في صحّيحّه عن أبي مالك الشجعي عن أبيههه أن النههبي صههلىّ
من قال ل إله إل الله وكـفـر بـمـا يعـبـد ـمـن دونالله عليه وسلم قاال:  "

".الله حرم ما له ودمه وحسابه عألى الله
اا – كهذه الدولة الخبيثة تدعىّ التوحيد أو انتسب إليه ولو اسم فليس كل من ا
- يحّرم ماله ودمه ويكون من الموحدين… بل ل يكون كذلك حتىّ يكفههر بكههل مهها
يعبد من دون الله ويتههبرء منههه سههواء عبههادة سههجود أو ذبههح أو دعههاء… أم عبههادة
تشريع واستسلم وتحّههاكم.. فالشههتراك بههالله فههي حكمههه مههن الشههراك بههه فههي
عبادته، وقاد قاال إمام الدعوة النجدية الشيخ محّمد بههن عبههد الوهههابا رحمههه اللههه
اا علىّ حديث مسلم هذا:  "وهذا من أعظم مهها يههبين معنههىّ "ل إلههه إل تعالىّ معلق
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اا للمههال والههدم، بههل ول معرفههة معناههها مههع الله" فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصههم
ميضههيفّ إلههىّ لفظها بل ول القارار بذلك، بل ول كونه ل يدعو إل اللههه وحههده حههتىّ 

ميعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحّرم ماله ودمه" أهه. ذلك الكفر بما 
تلههه..؟؟  هههل يحّههرم دم فيا علماء السلم!! والتوحيد!! ما قاولكم بعد هههذا ك
ومال من آمن بالقوانين الدولية، وشارك في تشريعها وتابعها وصادق عليها، ولههم
يكفر بها ول تبرء منها ومههن أوليائههها ول اجتنبههها…؟؟ بههل جههالس أهلههها ونصههرهم
تد النههزاع والخلفّ وظاهرهم بالنفس والمال وتحّاكم إلههىّ محّههاكمهم وقاضههاتهم ور

إليهم ليفصلوا فيه بقوانينهم وتشريعاتهم الباطلة؟؟
هل يحّرم دم أو مال من آمن بقوانين مجلس التعههاون الخليجههي وعقههد مههع
تبههة وإخههاء… تدة ومحّ طواغيت الخليج معاهدات نصرة أمنية واقاتصادية وأواصر مههو

ترأ منها أو يكفر بها؟؟ وحماية لهم ولنظمتهم وقاوانينهم ولم يتب
هل يحّهرم دم أو مههال مهن دخههل فهي ديهن ميثهاق الجامعهة العربيهة ووالهىّ

طواغيتها ودافع عن أنظمتهم وقاوانينهم ونصرهم بالنفس والمال…؟؟
ي تشهمس ف اا كوضهوح ال إن المر والله بعدما تقدم كلهه، قاهد أمسهىّ واضهحّ
رابعة النهار… ولم يعد يخفىّ (والله) إل علىّ عميان البصائر ومن هم كالنعام بل

تل.. أض
تص العلماء علىّ أن الحّاكم إذا أظهر الكفر البواح فيجب القيام اا فقد ن وأخير

ال ام .  فمهن)78(عليه وعزله وتبديله وتغييره لقاامة شهرع اللهه وتحّقيهق توحيهده ك
قاويّ علىّ ذلك فله الجر والمثوبة.  ومن داهن فعليه الثم والعقوبة.  ومن ضعفّ
عنه وجبت عليه الهجههرة، وعههدم الركههون للكفههر وحكومههاته، بههل تحّههديث النفههس
تح عههن اا، وتربية الذراريّ علىّ ذلههك وغرسههه فههي نفوسهههم، فقههد صهه بجهادهم دوم

بدثا بـهالنبي صلىّ الله عليه وسلم أنه قاال:  "  من مات ولم يـغـزو وـلـم يـحـ
".  رواه مسلم.  وتحّديث النفس بالجهههادنفسه مات عألى شعبة من النفاق

ترد أحلم فههي المنههام، بههل هههو دافههع للعههداد والتههدريب، فقههد ذم اللههه ليههس مجهه
ولو :ًا  المقصرين في العداد ولههم يعههذرهم لقعههودهم عههن الجهههاد، قاههال تعههالىّ

أرادوا الخروج لعأدوا له عأدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقـيـل
تعدوا مع القاعأدين . اق

الهجرة الواجبة عألى الموحد في كل زمان

واعلم رحمك الله أن من أعظم أنواع الهجرة الواجبة في كل زمههان هجههرة
كل وظيفة وعمل فيه نصرة وإعانة لهههؤلء الطههواغيت أو نههوع تثههبيت وتطههبيق أو
حماية وحفظ لقوانينهم… كيفّ ل.. وقاد صح عن النبي صلىّ الله عليه وسههلم أنههه

"المجاهد من جاهد نفـسـه ـفـي طاعـأـةقاال فيما رواه المام أحمد وغيره:  
الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عأنه"…

() انظر في هذا، كلم الحّافظ ابن حجر وغيره في كتابا الحكام من فتح الباريّ شرح 78

أفحكم  )، وكذا كلم الحّافظ ابن كثير عند تفسير قاوله تعالىّ:  13/123صحّيح البخاريّ   (

 وإن شئت المزيد منه فراجع كتيب (تحّقيق التوحيد بجهاد الطواغيت)  الجاهلية يبغون
وكتيب (الرد علىّ شبهة خطيرة للشيخ اللباني في شأن السكوت عن الحّكام المرتدين) وغير 
اا حول هذا… ول ضير إن كان تركيزهم  اا طيب ذلك من نشرات جماعة الجهاد، فإنها تحّويّ جمع
فيه علىّ مصر وحكومتها.. فقد عرفت أن الحّال واحد وأن حكمهم حكمهم.
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نـسـكم الـنـار وقاههد قاههال تعههالىّ:   ول تركنوا إلـى الـذين ظلمـوا فتم
 [سورة هود]. ومالكم من دون الله من أولياء ثم ل تنصرون

تسرون حتىّ أدخل بعضهم لياقاة قاال بعض أهل العلم:  (فانظر ما ذكره المف
معصي الله بههه تركون، وذلك لن ذنب الشرك أعظم ذنب  الدواة وبريّ القلم في ال
علىّ اختلفّ رتبه، فكيفّ إذا انضافّ إليه ما هو أفحّش، من الستهزاء بآيات اللههه
تنههها الكفههر وعزل أحكامه وأوامره وتسمية ما ضاده وخالفه بالعدالة واللههه يعلههم أ
تضللة، ومن لههه أدنههىّ أنفههة، وفههي قالبههه نصههيب مههن الحّيههاة يغههار للههه والجهل وال
ولرسوله وكتابه ودينه.  ويشتد إنكاره وبراءته في كل محّفل ومجلس، وهههذا مههن
تل به، فاغتنم إظهار دين الله والمذاكرة به وذم الجهاد الذيّ ل يحّصل جهاد العدو إ
تمل الوسههائل المفضههية إلههىّ هههذه المفسههدة ما خالفه والبراءة منه ومن أهله، وتأ
ترأ تمل نصوص الشارع في قاطع الوسائل والذرائع.  وأكثر الناس ولو تههب الكبرى وتأ
تلهم وأنههس بهههم وأقاههام بحّمههاهم واللههه مههن هههذا ومههن أهلههه فهههو جنههد لمههن تههو

المستعان) أهه.  من الدرر السنية في الجوبة النجدية.
تنههه قاههال لكعههب بههن عجههرة:  " وقاد صح عن النبي صلىّ اللههه عليههه وسههلم أ

 "أمراءقاال:  ومهها إمههارة السههفهاء.  قاههال:أعأاذك الله من إمارة السفهاء" 
يكونون بعدي ل يقتدون بـهـديي ول يـسـتنون بـسـنتي فـمـن ـصـدقهم
بكذبهم وأعأانهم عألى ظلمهم فأولئك ليسوا مـنـي ولـسـت منـهـم ول

بي حوضي… " رواه المام أحمد والترمذيّ وغيرهما مههن حههديث جههابريردوا عأل
بن عبد الله.

ألوعن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله صلىّ الله عليههه وسههلم قاههال:  " 
إني أوشك أن أدعأى فأجيب فيليكم عأمال بعدي يقولون ـمـا يعلـمـون
اا، ثــم ويعملون بما يعرفون، وطاعأة أولئك طاعأة، فتلبثون كذلك دهر
يليكم عأمال من بعدهم يقولون مال يعلمون ويعملون مـال يعرفـون،
بد عأـلـى أعأـضـاءهم فأولـئـك ـقـد هلـكـوا فـمـن ناـصـحهم ووازرـهـم وـشـ

… الحّههديث" رواهوأهلكوا، ـخـالطوهم بأجـسـادكم وزايـلـوهم بأعأـمـالكم
تزهد الكبير. الطبراني في الوسط والبيهقي في ال

واعلم أن هذه الحاديث متنزلههة علههىّ المههراء الههذين يحّكمههون بشههرع اللههه
ودينه إذا ما ظهههر عليهههم بعههض الظلههم والجههور… فكيههفّ بملههوك وأمههراء الكفههر

والقانون…؟؟
إذا عرفت هذا … فاعلم رحمك الله:

تنه ل يصح لمسلم شم رائحّة التوحيد وعههرفّ الشههرك وذرائعههه وأبههوابه أن إ
تدولة وأمثالها من الدول المرتههدة الكههافرة.. اا لهذه ال اا أو نصير اا أو معين يكون ظهير
فل يجههوز لههه بحّههال أن يعمههل فههي عسههاكرها ول حرسههها الههوطني ول جيشههها أو
تلهه مهن توليهها شرطتها… ول مخابراتها أو أمنها ومباحثها وجواسيسها، فإن ههذا ك
تحههدين المتههبرئين منههها الكههافرين بههها.. فهههو ونصرتها وإعانتها علىّ المؤمنين المو
بذلك ل يقفّ عند حدود المعصههية بههل يتعههداه إلههىّ الكفههر والههردة، بحّسههب ولههوغ

اا للكافرين صاحبه وارتكاسه فيه…  . فل تكونن ظهير
وقاد صح عن النبي صلىّ الله عليه وسلم أنه نهههىّ عههن مثههل هههذه العمههال
تحههدين والمههؤمنين فههي عند أمههراء الظلههم والجههور ونهههىّ عههن إعههانتهم علههىّ المو
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.  فكيفّ بإعانة الكفار والمرتدين من مشركي القوانين)79(مظلمة أو جور أو قاتال
ونصرتهم علىّ الموحدين؟؟

عن أبي هريرة رضي الله تعالىّ عنه قاال:  قاال رسول الله صلىّ الله عليههه
اس ويـؤخرون الصـلةوسلم:   "ليأتين عأليكم أمراء يقربون شـرار الن

اا ول اا ول ـشـرطي عأن مواقيتها فمن أدرك ذلك منهم فل يكونن عأريـفـ
اا تطغاة قاههد قاربههوا شههرار النههاس بههل كفههار النههاس)80("جابيا ول خازن .  وهؤلء ال

تخههروا ومرتديهم وكرمههوهم وعززوهههم وولههوهم وسههودوهم علههىّ المسههلمين… وأ
تطلههوا أوامرههها ونواهيههها فكيههفّ يحّههل لمسههلم أن يكههون لهههم أحكام الشههريعة وع

اا…؟؟ اا أو عريف .)81(شرطي
وإذا كان النبي صلىّ الله عليه وسلم قاد نهىّ عن مثهل ههذه الوظهائفّ عنهد
تظلم فكيفّ الحّال مههع المههراء الكفههرة أمراء الجور الظلمة خشية إعانتهم علىّ ال

وإعانتهم علىّ تثبيت أنظمتهم وقاوانينهم الكافرة.
وقاد قادمنا لك عند حديث أبي مالك الشههجعي كلم الشههيخ محّمههد بههن عبههد
تشههرك والكفههر تنها متوقافة علىّ الههبراءة مههن ال تدم والمال وأ الوهابا حول عصمة ل

به…
تل علىّ هذا قاتل النبي صلىّ الله عليههه وسههلم لجواسههيس المشههركين وقاد د

 فيسههتويّ بههذلك مشههركو الصههنام ومشههركو القههانون)82(ومخههابراتهم وعيههونهم
والحكام.

اا أن الله تعالىّ حين أهلك فرعههون لههم يهلكههه وحههده، بههل ومن أدلة هذا أيض
فأخذناه وجـنـوده فنـبـذناهم ـفـي الـيـم أهلك معه الجيش والجنود، فقال:  

[سورة القصههص].  وكههذلك جمههع فههي  فانظر كيف كان عأاقبة   الظالمين
ـان  والجيش فقال سههبحّانه:  )83(آية أخرى بينه وبين الوزارة إن فرعأون وهاـم

() يجب التفريق بين جواز قاتال الكفار تحّت إمرة المير المسلم الفاجر وبين معاونته علىّ 79
قاتال الموحدين، وانظر في الترهيب من الخير ما رواه البخاريّ في كتابا الفتنة (بابا من كره
تنه اكتتب في بعث قاطع علىّ أهل المدينة فنهاه  أن يكثر سواد الفتن والظلم) عن أبي السود أ

ال ضد مسلمين.. واستدل بقوله تعالىّ:   إن  عكرمة عن ذلك أشد النهي – قايل:  لنه كان قاتا

 الية وبسبب نزولها. ...الذين توفاهم الملئكة ظالمي أنفسهم
() الحّديث رواه ابن حبان وأبو يعلىّ وغيرهما وهو حديث صحّيح.80

اا عند من يصلي منهم، إذ تأخير الصلة 81 ال عن تأخيرهم الصلة بالخلق فهو حاصل أيض () فض
ليس المقصود به هنا مطلق تأخير وتغير مواقايتها في كل مسجد من مساجد الدولة، فهذا نادر 
فّ يكل العصور … وإنما المراد تأخير صلتهم وإمامتهم في مساجدهم التي يصلون فيها 

والصلة نافلة خلف المراءبالناس، لذا جاءت الحاديث الخرى تأمر بإقاامة الصلة لوقاتها 
تطلع علىّ المساجد قاربا إماراتهم يعرفّ تطبيقهم لهذا المر الظلمة … وهي كثيرة .. ومن ي

اا حيث ل تقام الصلة حتىّ يخرج المير وإن تأخر وقاتها. اا جلي تطبيق
اا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد 82 () روى البخاريّ ومسلم واللفظ له قاال:  كنا جلوس

فجاء رجل حتىّ جلس إلينا فقيل لحّذيفة:  إن هذا يرفع للسلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن
" ل يدخل الجنة قتات ميسمعه:  سمعت رسول لله صلىّ الله عليه وسلم يقول:  " 

والقتات:  هو الذيّ يتسمع من حيث ل يعلم به ثم ينقل ما سمعه … وهذا التغليظ والتشديد 
فيمن عمل بمثل هذا العمل في زمن أمراء العدل للفتنة والتحّريش والضرار بالمسلمين.. 
فكيفّ بمن عمل بمثله عند مشركي القانون وأولياء الطواغيت؟ لشك أن حكمه في هذه 
الحّال، ما رواه البخاريّ وغيره عن سلمة بن الكوع أن النبي صلىّ الله عليه وسلم أمره بقتل 
عين للمشركين ونفله سلبه، فحّكمه إذن حكم حكومته (حلل الدم والمال).. وانظر الحّديث 

).6/168في الفتح (
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 وقاد نص شيخ السلم ابن تيمية رحمه اللههه علههىّ  وجنودهما كانوا خاطئين
تنه:  ل ينضم إلىّ جيش التتار المحّكمين لقههوانين الياسههق ول يلحّههق بمعسههكرهم أ

 وأن حكههم)84(مختارا من المظهرين للسلم إل منافق أو زنههديق أو فاسههق فههاجر
 ويقههول:  (وإذا كهان)85(المعاون لهم كحّكمهم، إذ حكههم المعههاون كحّكههم المباشههر

تموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصههلون ولهم يكونهوا السلفّ قاد س
ال يقههاتلون جماعههة المسههلمين، فكيههفّ بمههن صههار مههع أعههداء اللههه ورسههوله قاههات

).28/530للمسلمين؟؟) الفتاوى (
وقاال الشيخ محّمد بن عبد الوهابا:  (مظاهرة المشركين ومعههاونتهم علههىّ
المسلمين كفر).  ويقول رحمه الله تعالىّ في مجموع  الرسههائل الشخصههية (ص

):  وكذلك نكفر من حسن الشرك للناس وأقاام الشبهة الباطلههة علههىّ إبههاحته60
وكذلك من قام بسـيفه دون مشـاهد الـشـرك، وقاتـل بسـيفه دونـهـا

).  فكههل مههن قااتههل دون مشههاهد ودولوأنكر وقاتل من يسعى في إزالتها
تحههدين السههاعين إلههىّ إزالتههها وتحّكيههم القانون الشركي الكفريّ وأنكر وقااتل المو
اا… إذ الشراك بالله في ال.. فهو داخل في هذا أيض شرع الله وتحّقيق التوحيد كام

حكمه من الشراك به في عبادته.
ويقول الشيخ محّمد بن عبد اللطيفّ آل الشيخ فيمن عجز عن الخروج مههن
بين ظهراني المشركين فههأخرجوه معهههم يكههثر سههوادهم أن حكمههه حكمهههم فههي

وأما من ـخـرج معـهـم لقـتـالالقتل وأخههذ المههال ل فههي الكفههر، ثههم قاههال:  (
اا وأعـأـانهم بـبـدنه وـمـاله فل ـشـك أن حكـمـه اا واختيار المسلمين طوعأ

).2/135…) أهه.  من مجموعة الرسائل والمسائل (حكمهم في الكفر
هذا ومعلوم مشهور تكفير الشيخ حمد بن عههتيق فههي كتههابه (سههبيل النجههاة
والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك) وكذا الشيخ سههليمان بههن عبههد اللههه
بن الشيخ محّمد بن عبد الوهابا في كتههابه (حكههم مههوالة أهههل الشههراك) لبعههض
أمراء آل سعود الذين نصروا واستنصروا بجيش (محّمد علههي باشهها) –الههذيّ كههان
يحّكم بالدسههتور والقههانون فههي الدولههة المصههرية إضههافة إلههىّ إقاههراره لشههركيات

.)86(القبور- ولجل ذلك ألفّ كلهما كتابه
اا للكافرين والمجرميههن… فتبههوء اا أو معين تحد أن تكون ظهير فإياك أخي المو
بههذنبك وتكههون مههن الخاسههرين النههادمين..  ول تكههن مههن جنههدهم وعسههاكرهم

جـنـد ـمـا هناـلـك وجيوشهههم الشههركية الطاغوتيههة.  الههذيّ قاههال تعههالىّ فيهههم:  
فكبكبوا فيـهـا ـهـم والـغـاوون  [ص]، وقاال تعالىّ:   مهزوم من الحزاب

. وجنود إبليس أجمعون
ولكن كن من جند التوحيد وجيههوش العقيههدة وعسههاكر اليمههان الههذين قاههال

 [الصافات].  وإن جندنا لهم الغالبون فيهم المولىّ عز وجل 
هذا في حكم موالتهم ونصرتهم والعمل في جندهم وعساكرهم ومبههاحثهم،
تنه يحّرم عليك إضافة إلىّ ذلك أن تعينهم علىّ ظلم أو باطل أو جور، مههن واعلم أ
أكل أموال الناس بالباطل بإعانتهم علىّ جباية الضرائب والمكوس والجمارك وما

() إذ الوزارة ركن من أركان الطاغوت وجزء منه، وهي سلطته التنفيذية ولولها لما قاام 83
أمره ولما استقام.

).28/535() انظر مجموع الفتاوى (84
).3/91() المرجع السابق نفسه (85

 من جزء الجهاد في كتابا (الدرر السنية في الجوبة النجدية) 309() انظر ذلك في ص 86
المطبوع في السعودية علىّ نفقة فيصلهم.
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إلىّ ذلك من الغرامات والمخالفات الباطلة، كما في حديث أبههي هريههرة المتقههدم
اا ونحّوه عند أئمة الجهور فكيهفّ بههؤلء؟ .. أو أن في النهي عن العمل جابيا وخازن
تعمل في بنك من بنوكهم الربوية أو أيّ وظيفة تعينهم علىّ باطلهم فهههذا ل يحّههل

 وصح عن النبي ول تعاونوا عألى الثم والعدوان لمسلم. إذ قاد قاال تعالىّ: 
تنه قاال:   " ل يقتطع رجل حق امريء مسلم بيمينهصلىّ الله عليه وسلم أ

زل:  يهها رسههول اللههه وإنإل حرم الله عأليه الجنة وأوجب له النار " فقال رج
اا؟  قاال:   اا يسير اا من أراك" كان شيئ رواه ابن ماجة عن أبي"وإن كان سواك

أمامة الحّارثي.
والضابط في هذا البابا ما ذكره الحّافظ ابن حجر في الفتح عن أهل العلم

تنهم كرهوا العمل عند أهل الشرك إل لضرورة بشروط: أ
أحدها:  أن يكون عمله فيما يحّل للمسلم فعله.

والثاني: أن ل يعينهم علىّ ما يعود ضرره علىّ المسلمين.
.)87(والثالث:  أن ل يكون في العمل إذلل للمسلم

والفضل للموحد أن يضيفّ إلىّ براءته الكلية من هههذه الحّكومههات اجتنههابا
العمههل بههأيّ وظيفههة حكوميههة مههن وظائفههها، كههي يتحّههرر منهههم ومههن تحّكمهههم
ال فلينظر في وظيفته فإن كان فيههها شههيء اا… فإن كان لبد فاع واستعبادهم تمام
تنههه من هذا… فل يحّل له توليها… وليهجرها فإن الله يتههوله وينصههره ويرزقاههه… إ

سبحّانه هو الرزاق ذو القوة المتين… نعم المولىّ ونعم النصير.
تسههلفّ الصههالح رضههوان اللههه تعهالىّ عليهههم أجمعيههن، كهانوا هذا واعلم أن ال
يفرون من أبوابا السلطين ومن مناصبهم كالقضههاء وغيههره، فههي أزمنههة الخلفههة
ميضههربا لجههل تههولي المنصههب فيههأبىّ، وكههانوا ميسههجن و والفتوحههات، فمنهههم مههن 
يقولون:  (من ولي القضاء فقد ذبح نفسه بغير ما سكين) فكيفّ في أزمنة عملء
أمريكهها وبريطانيهها مههن عبههاد القههوانين والطههواغيت المحّليههة والخليجيههة والعربيههة

والدولية وأوليائها…؟؟
فعلىّ من انتسب إلىّ السلفّ وانتمىّ إلىّ طريقتهم رضوان اللههه عليهههم أن
اا بدعوة السلفّ فليستن بمن مههات وتقههدم يسلك مسلكهم.  وعلىّ من كان مستن
منهم… وأن ل يغتر بالمتأخرين وترقايعاتهم والحياء وتلبيساتهم، فإن الحّههي واللههه
تلههة السهالكين لهههذه الطريههق أو ل تؤمن عليه الفتنة… وعليه أل يسههتوحش مههن قا
يغتر بكثرة الهالكين المتساقاطين، أو يتضرر بكثرة المخالفين وألقابهم وأسمائهم،

فما بالرجال ول بالكثرة يعرفّ الحّق ولكن بالحّق تعرفّ الرجال ويميز الناس…

).  وأكههثر هههذا البههابا مسههتفاد مههن كتههابا4/452() أنظره في فتههح البههاريّ كتههابا الجههارة (87
(كشفّ النقابا عن شريعة الغابا) الذيّ اشرنا إليههه مههن قابههل… فههإن شههئت الزيههادة فههي هههذا
والتفصيل فراجعه، فقد عرفت أن ل فرق بين هذه الدولة الخبيثههة وغيرههها… واعلههم أن الكلم
تنهم مشركون… أما إذا تقرر أنهم مرتههدون فالحّههال أشههد وأخطههر وأعظههم شههرا، إذ فيه، علىّ أ
المرتد ل يهادن ول يعايش بحّال ول يعامل إل بالسيفّ… ولذا قارر أهل العلم في قاوله تعالىّ:  

 أن المرتههد بتههولي أهههل الكتههابا هههو منهههم يعنههي بههالكفر ل ومن يتولهم منكم فإنه منهم
بأحكام مشركي أهل الكتابا الصليين، فل يقر ول تعقد له ذمة ول تقبل منه جزية وإنما يعامههل
معاملة المرتد الذيّ ليس له إل لسيفّ… وراجههع فههي هههذا (أحكههام أهههل الذمههة لبههن القيههم) (

1/67.(
         فحّي هل بالسيفّ حي هل به        يقطع (هامات) ويفريّ النواصيا
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تي صههلىّ اللههه عليههه فههي الحّههديث المتههواتر   " ل تزالوقاههد صههح عههن النههب
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ل يـضـرهم ـمـن ـخـذلهم أو ـخـالفهم

.)88(حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون عألى الناس"
تمل قاول الصادق المصدوق ـالفهمفتأ برهم من ـخـذلهم أو ـخ :ًا  " ل يض

اا للموحههد الغريههب… ثبتنهها اللههه وإخواننههاحتى يأتي أمر الله"  فههإن فيههها تثبيتهه
الموحدين علىّ صراطه المسههتقيم صههراط الههذين أنعههم اللههه عليهههم مههن النههبيين

اا. والصديقين والشهداء والصالحّين وحسن أولئك رفيق

وفقدانه من بين من راح أو
غهههههههههههههههههههههههههههههههههدا
علهههىّ الهههدين فليبهههك ذوو
العلههههههههههم والهههههههههههدى

إلىّ الله نشههكو غربههة الههدين
والههههههههههههههههههههههههههههههدى 
فعاد غريبا مثهل مها كهان قاهد
بههههههههههههههههههههههههههههههههههههدا

فقد طمست أعلمه بين العوالم

علهههىّ ههههذه الهههدنيا وجمهههع
الهههههههههههههههههههههههههههههدراهم
وفعل صههلة والسههكوت عههن

المل
وما الدين إل الحّب والبغههض
والههههههههههههههههههههههههههههههههول

وقاهههد صهههار إقابهههال الهههورى
واحتيهههههههههههههههههههههههههههالهم
يظنههون أن الههدين لبيههك فههي

الفل
وسالم وخالط من لذا الههدين
قاهههههههههههههههههههههههههههههههد قال

كذاك البرا من كل غاو وآثم

يقيهههم بهههدار الكفهههر غيهههر
مصههههههههههههههههههههههههههههارم
ولو كان في كهل المعاصههي
ملطههههههههههههههههههههههههههههههخ
ألسنا إذا ما جاءنهها متضههمخ

وقاد بريّء المعصوم من كههل
مسهههههههههههههههههههههههههههههههلم
(فراعوا) أخا الدنيا فذاك هههو

الخ
ألسنا بأوضار الخطههأ نتضههمخ

بأوضار أهل الشرك من كل ظالم

ونسههههعىّ فههههي إكرامهههههم
بهههههههههههههههههههههههههههههالولئم
تل ول مبغههض أفعههال مههن ضهه
واعتهههههههههههههههههههههههههههههدى
ول مظهههر للههدين بيههن ذويّ
الهههههههههههههههههههههههههههههههردى

نبههش إليهههم بالتحّيههة والثنهها
ول منكهههر أقاهههوالهم يههها ذويّ
الههههههههههههههههههههههههههههههههدى
ول آمههر بههالعرفّ مههن بينهههم
غهههههههههههههههههههههههههههههههههههدا

() قاال شيخ السلم في اقاتضاء الصراط المستفيم:  حديث متواتر مرويّ عن خمسة عشر 88
اا أخرجه أصحّابا الكتب الستة والمعاجم والمسانيد وفي كتب السنة وسائر كتب السلفّ صحّابي
الصالح رضي الله عنهم أجمعين.
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فهل كان منا هجر أهل الجرائم

تلههة السههمحّاء إحههدى بههه الم
القواصههههههههههههههههههههههههههم
وهل نحّن قااتلنا الههذيّ عنههه
صهههههههههههههههههههههههههههههههدنا
ولكنمهها العقههل المعيشههي
عنهههههههههههههههههههههههههههههههدنا

تل بالههدين فلسههنا نههرى مهها حهه
وانمحّههههههههههههههههههههههههههههت
وهل كان فهي ذات المهيمهن
ودنهههههههههههههههههههههههههههههههههها
وهل نحّن أبعدنا غههدا والههذيّ
دنهههههههههههههههههههههههههههههههههههها

مسالمة العاصين من كل آثم

ويهها قالههة النصههار مههن كههل
عهههههههههههههههههههههههههههههههالم

فيهها محّنههة السههلم مههن كههل
جاهههههههههههههههههههههههههههههههههل

 ولتستبين سبيل المجرمين 

وبعد…
فإن فضائح هذه الدولة الخبيثة، ل تنتهي أو تقفّ عند حد من الحّههدود.. ومهها

اا من فيض.. الذيّ أوردناه في هذه العجالة –كما قالنا- إل غيض
وقابل أن نختم كتابنا هذا –نسأل الله حسن الخاتمة في كههل أمههر- نحّههب أن
اا نعطفّ علىّ جههوانب أخههرى مههن فضههائحّها وجرائمههها وطغيانههها وألعيبههها تحّههذير
تحدين… وهذه كما يقولون (زيادة البقال)، نكمل بها الصفعات اا للمو اا وتذكير وتنبيه
السابقة المتقدمة في ذلك الكيان الخبيث… عسىّ الله عههز وجههل أن يههذهب بههها
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بأس الذين كفهروا وتلبيسهههم، لتتههاوى معاقاههل هههذه الدولههة وأمثالهها مهن الهدول
الوثنية الشركية في أذهان الناس، كتمهيد لتهاويها من واقاعهم.

تنه لحّق كائن… وما ذلك علىّ الله بعزيز. وإ
ـدين ـى اـل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عأـل

 [التوبة]. كله ولو كره المشركون
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السعودية الربوية

تحد قاارئ هذه الورقاات ممههن ميههزوك عههن أهههل الجزيههرة إذا كنت أخي المو
وسجلوك في سجل الجانب أو في لغههة الباديههة عنههدنا (الخههوارج) وحرمههوك مههن
اا لك- وكنت ممن ل يحّمل التابعية السعودية!! وأسههعدك النتسابا لعائلتهم –وهنيئ
تد وعناء فحّصلت علىّ تأشيرة حج أو عمرة … وأنعههم الحّظ ذات يوم، بعد طول ك
الله عليك فتجاوزت النقههاط السههعودية الحّدوديههة بسهلم.  ووصههلت إلهىّ مكههة أو
المدينة حرسهما الله من فساد آل سعود وكفرياتهم… فههإن مههن أول مهها تلحّظههه
من بصماتهم الخبيثة القههذرة علههىّ هههاتين المههدينتين، بههل وعلههىّ دولههة التوحيههد!!
تلها.  تلك البنههوك الربويههة المنتشههرة فههي كههل مكههان… فسههترى وجزيرة العربا ك
وأنههت خههارج مههن أبههوابا الحّههرم عههن يمينههك وعههن يسههارك وحيههن تتجههول فههي
شوارعه… من أمامك ومن خلفك ومن فوقاك ومن تحّتك إذا أطللت من شرفات
اا عديدة لبنههوك ربويههة كههثيرة… فههترى البنههك السههعوديّ عماراتهم وفنادقاها؛ فروع
اا- والبنك السعوديّ الفرنسي والبنههك البريطاني والبنك السعوديّ المريكي – طبع
السعوديّ الهولنديّ والبنك العربي الوطني وبنك القاهرة السعوديّ وبنك الجزيرة

وبنك الرياض والبنك الهلي التجاريّ وغير ذلك مما ل يحّضرني إحصاؤه الن…
هذه البنوك تعمل بالطبع تحّت سمع وبصر وحماية ورعاية الدولة وفي ظههل
اا عههن أنههفّ تشريعاتها الربوية… فل يعقل أخي الكريم أن تظهر هذه البنههوك رغمهه
الحّكومههة ودون رغبتههها وإرادتههها..  أو أن تظهههر وتقههوم هكههذا خبههط عشههواء بل
تشريعات وقاههوانين أو (أنظمههة كمهها تسههميها حكومههة التلههبيس) تنظههم أمههور هههذه
البنوك وأعمالها وتحّدد المقدار الربويّ المسموح بههه فههي التعههاملت والحّسههابات
ا تله والقروض، وتبين أوجه المعاملت وأنواعها المباحهة مهن المحّظهورة… ههذه ك
اا لههها… وقاههد قاههدمنا إليههك أمور بدهية ما دامت هذه البنوك موجودة قاائمة مصههرح

فيما مضىّ في تشريعات وقاوانين هذه الدولة الداخلية:
) مهن قاههانون مراقابههة البنههوك السهعودية الصهادر1الفرع (با) مههن المهادة (

هه والتي أعطت الشرعية لهذه البنوك1386) لسنة 5بالمرسوم الملكي رقام (م/
اا دونمهها قايههد أو وأباحة لها القيام بجميع ما يدخل تحّت لفظة أعمال البنوك مطلقهه

.)89(استثناء…

، ويجدر بنا التنبيه إلىّ أن أهل الطائفّ الذين نزل فيهم قاوله تعههالىّ بعههد25() ارجع إلىّ ص 89
… لم فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله أن نهىّ سبحّانه عباده عن الربا:  

يكن لديهم مثل هذه النظمههة!! والقههوانين والتشههريعات الربويههة ول بلغههوا مبلههغ مؤسسسههاتها
القائمة في هذه الدولة الخبيثة… فأين أولئك المغفلين الذين مازالوا يدافعون عن هذه الدولههة،
ال، ال عن أولئك الحّمير الذين يعتقدون أن في رقاابهم بيعة لهذا النظام الذيّ يجب قاتههاله أصهه فض
حتىّ يكون الدين كله لله.  وراجع في هذا البابا، كلم شيخ السههلم ابههن تيميههة فههي الفتههاوى (

 وغيرها).=544، 28/469
تنبيه:  إن الربا بحّد ذاته معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوبا ل نكفر صاحبها… ولكن
التشريع للربا والتصريح والذن العمومي له وحماية مؤسساته ليس بمعصية من المعاصي، بههل
هو كفر بالله، لن هذا هو عين الباحة له… وقاد أفتىّ الشيخ محّمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي

) ص3903السعودية نفسه، بشيء مثل هذا حول حماية أسواق البغاء فقال في الفتوى رقاههم (
 من فتاويه:190/12

(س- البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا، وتحّمىّ ول إنكار، هههل يههدخل هههذا فههي الباحيههة؟ –
هكذا في المطبوع والصوابا (الباحة) كما يدل عليه الجوابا-.

ج- يخشىّ أن يصل إلىّ الكفر، وقاد يكون كالقوانين لنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلل). 
تمل هذا الكلم!! وخطورته… فهو فقط حول الذن العمومي وحماية تلك المؤسسات… أهه.  تأ
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فأين حامي أو حرامي الحّرمين من هذا الباطههل العظيههم والفههك المههبين…
تهرهما من هذا الرجس والحّههرام… أتههراه مستضههعفّ لماذا ل يحّمي الحّرمين ويط
اا عههن أنفههه… ل، واللههه بههل ومكره وهذه المور والتشريعات والبنههوك تقههوم رغمهه

برضاه وإقاراره وتوقايعه وإذنه وتصريحّه ومرسوماته!!!
تلهه!! أيتعهامون عنهه أم يعرفهونه ويههزون وأين المشايخ والعلماء من ههذا ك
رؤوسهم ويصمتون!! … والله إنهم لموقاوفون بين يديّ ربا ل تخفىّ عليه خافية،
تنهم لمسؤولون… إن المشايخ في بلدنا اليوم وللسفّ من أقاههربا النههاس إلههىّ وإ
الحّكومة وأبوابا الحّكومة وأذنابا الحّكومة… إل من رحم ربههي وقاليههل مهها هههم –
وأهل مكة أدرى بشعابها.  فهم ل تخفىّ عليهم هذه المسائل ول أشههباهها… ومههع

هذا فأكثرهم يكتم ويستر علىّ الدولة أباطيلها ويرقاع لها…
تطلعنهها علههىّ وإذا كنا نحّن وبوظيفة بسيطة وفترة قاصيرة بوزارة العدل قاد ا
فضائح كثيرة وأباطيل عظيمة عند هذه الدولة الكافرة وحكومتها الخبيثة… فكيفّ
اا متصههلون، وعلههىّ عتبههاتهم مصههطفون وعلههىّ تربون وبالمل دوم ندرون ويق ميص بمن 

موائدهم داخلون وخارجون..؟؟!!
ومن الفضائح التي يعرفها أكثر المشايخ فههي هههذا البههابا أن أيههة قاضههية لههها
علقاههة بالربهها والبنههوك ل تحّههول اليههوم إلههىّ المحّههاكم الشههرعية بههل تحّههول إلههىّ
(مؤسسة النقد) حيث يوجد لجان مختصة بهذه القضايا، فتقوم بدراسهتها وإصهدار
اا لمههادة رقاههم كههذا اا لنظههام مؤسسههة النقههد، ووفقهه (أمر سههامي!!!) أو حكههم طبقهه

ومرسوم كذا… وهكذا…
تربا والمرابون لهم جهاتهم المختصة التي يتحّاكمون فيها إلههىّ غيههر حكههم فال
اا… إذ ليس لشرع الله في دولة توحيههد الطههواغيت!! دخههل فههي الله ورسوله طبع
هذا… الشرع عندهم ألعوبة يوزعونه ويضههعونه فههي أيّ زاويههة يشههاؤون للتلههبيس

والتخليط علىّ الخلق… أما في غير ذلك فهم أصحّابا التشريع وهم المقننون…
ومن المفيد أن يعرفّ القارئ أن الحّال كان من قابل علىّ غيههر هههذا… فقههد
نصههل كان أحدهم إذا استدان من مؤسسة من المؤسسات أو بنك من البنههوك وتحّ
عليه ربا تأخيريّ، جاء إلىّ قااضهي المحّكمههة الشههرعية فأعطههاه القاضههي بمهوجب
تن الربهها باطههل فههي تنه ليس عليه أو في ذمتههه إل المبلههغ الصههلي وأ اا بأ الشرع صك
اة ومشاكل… إذ كيههفّ يجمعههون بيهن هههذه الشرع… فأحدثّ هذا عند الحّكومة بلبل
المحّههاكم الشههرعية الههتي ل يسههتغنون عنههها –علههىّ القاههل فههي الههوقات الحّههالي

للتلبيس-، وبين بنوكهم ورباهم وباطلهم هذا..
ترم اللههه ورسههوله مههن الربهها وغيههره ترمههون مهها حهه تحّون بههالبنوك ويحّ هل يضهه
تطلهون مصهالحّهم اا:  ل… وكيفّ يفعلون ذلهك…؟؟ أيع ويدينون دين الحّق..؟؟ طبع
وأموالهم وتجههاراته … أيغضههبون ويخسههرون أصههدقاائهم المريكههان وغيرهههم.. مهها
ي تلهها ف اك – هكهذا يقولهون- فنحّهن ريالتنها ك الفرق يا جماعة بين الربا هنا أو هن
بنوك أمريكا وسويسرا وغيرها، يعني هي (واقافة) علىّ كم بنههك فههي البلههد.. إذن:
تغالة…) والغي صلحيات المحّاكم الشرعية في هذا البههابا…وكههل (خلي البنوك ش
زا هههذه المعاملههة بابا يتعارض مع سياستنا وخطنا ونهجنههها… لههذا فقههد ألغيههت حقه
الخيههرة، ومنعههت المحّههاكم الشههرعية مههن التههدخل فههي أمثالههها إذ لههم تعههد مههن

فكيفّ لو رأى القوانين والتشريعات الصريحّة في إباحة المعاملت الربوية وغيرها؟؟؟
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تصههكوك..)90(اختصاصاتها ترأ أحد من المشايخ أو القضاة وكتب مثل تلك ال .. ولو تج
فليس لها عندهم أية قايمة قاانونية في الحّكم والنزاع.

تطلع المشههايخ ومن أبوابا تلعب هذه الدولة الخبيثههة فههي هههذا البههابا مههع ا
اا.. تلههك النمههاذج والشهههادات الههتي كههانت تفههد إلههىّ وزارة ومعرفة أكثرهم به أيض
العدل من البنوك الربوية والهتي تحّتههويّ علهىّ قاهروض ربويههة، لشههخاص يرغبههون
اا ل تصرح بالربا في نماذجها تلك، تصديق هذه النماذج من الوزارة… والبنوك طبع
تكن وزارة العدل بمشههايخها مههن تصههديق هههذه اا بسياسة التلبيس، ولكي تتم إلتزام
اا الوثائق والشهادات الربوية وهم مغمضون أعينهم دون أن يسبب ذلك لهم حرجهه

ال: ال … فلم تكن تلك الشهادات تأتي للوزارة بهذه الصورة الصريحّة مث أو إشكا
اا وقاههدره ( ) ألههفّ ريههال95"فلن بن فلن استدان مههن البنههك الفلنههي مبلغهه

تدها بعد سنة ( ) ألفّ ريههال سههعوديّ.  بحّيههث تكههون قايمههة100سعوديّ علىّ أن ير
) آلفّ ريال…".5الفائدة!! المستوفاه منه (

ل، لم تكن النماذج لتأتي بهذه الصراحة لن هذا يتنافىّ مع سياسة التلههبيس
التي تنتهجها هذه الحّكومة الخبيثة… ولنها لو جاءت علىّ هذه الصههورة الصههريحّة
اا المشايخ في وزارة العدل..مما قاد يضطر بعض المتحّمسههين منهههم لحرجت أيض

إلىّ عدم اعتمادها وتصديقها.
إذن كيههفّ يههأتي النمههوذج… أو الشهههادة… ليتناسههب مههع سياسههة الدولههة
التلبيسية وليوفق بين وجهها الشرعي المزيفّ الذيّ تضحّك به علههىّ العبههاد وبيههن
وجهها القانوني الحّقيقي الذيّ يرضيها ويرضي أوليائها وأصدقاائها وأحبابها في كل

تدجل!! هكذا: مكان؟  انظروا إلىّ اللعب وال
اا وقاههدره ( "فلن بن فلن، استدان من البنك الفلني أو في ذمته للبنك مبلغ

تدها في نهاية السنة – مثل - كاملة"100 .)91() ألفّ ريال سعوديّ علىّ أن يس
وهكذا ل يذكرون في النموذج إل المبلغ الكامل الذيّ سوفّ يرجعه فلن بن

اا فقههط… فل يههذكرون المبلههغ95فلن… مع أنه في الحّقيقههة قاههد اسههتدان ( ) ألفهه
الصلي ول الزيادة الربوية وإنما المجموع النهههائي الههذيّ يرونههه فههي ذمههة فلن…
تنههه ديههن بههدون ربهها، فيصههادق تملوا اللعب والتلبيس!!، ليظهر هذا النموذج علىّ أ تأ
تم إن (هيئههة كبههار العلمههاء) عليه المشايخ في وزارة العدل، ويقومون بتوثيقه…  ث
عرفت بذلك فقامت بإبطال هذا النموذج وأفتت بعدم جواز العانة عليه أو توثيقه
تنه معاملة ربوية صريحّة، فامتنع المشايخ في وزارة العهدل مهن تهوثيقه، فثههارت ل
ثائرة حرامي الحّرمين، وقاام بإصدار مرسوم إلىّ وزارة العدل مفاده النكار علىّ
ضجههل منهههم، نعههم هههم علمههاء فههي العلههم هيئههة كبههار العلمههاء وأن هههذه الفتههوى تع
اا من معاملت البنوك، فإن في معاملت البنههوك تنهم ل يعرفون كثير الشرعي، ولك
تر هذا التعامل وأمضههاه بمرسههومه ما هو شرعي ل ينافي الشريعة السلمية.. وأقا

اا عن أنوفهم… ذاك رغم
تكد مههن هههذا، ويتعههرفّ علههىّ كههثير والمثلة كثير وكثير… وللخ القارئ أن يتأ

غيره بكل بساطة إذا ما اتصل ببعض العاملين الصادقاين في تلكم الوزارة..
هذا بالنسبة للربا داخل الدولة السعودية وخلل بنوكههها المحّليههة… أمهها عههن
اا بههأنه ل السعودية المرابية العالمية…  فإليك أمثلة من ذلك لههتزداد معرفههة ويقينهه

() تقدم في تشريعاتهم، توزيع الختصاصات علىّ المحّاكم الشرعية وغيرها من الدواوين 90
والهيئات الوضعية … وأن ليس لطرفّ أن يتدخل في اختصاصات الطرفّ الخر.. وإن حصل 
وتدخل فحّكمه ملغي باطل … وإن كان هذا الحّكم مما أنزل الله…!!

() هذا تبسيط للمثال ليعرفّ القارئ المراد!!91
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فرق بين سياسات هذه الدولة الخبيثة وغيرها من أشقائها وأحبابها مههن طههواغيت
العالم.

ـم ـى الـث ـاون عأـل ـس التـع ـي مجـل ـا ـف ـة وأحبابـه ـعودية الربوـي *  الـس
والعدوان:ًا

جاء في (النظام الساسي لمجلس التعاون الخليجي)-1
(المههادة الرابعههة):  الهههدافّ:  (تتمثههل أهههدافّ مجلههس التعههاون فيمهها يلههي:

فذكروا منها: 
- وضع أنظمة متماثلة في مختلفّ الميادين بما في ذلك الشؤون التية:3 

I-.الشؤون القاتصادية
II-.(…الشؤون التجارية والجمارك

وهل أمور البنوك وتشريعات الربا إل من هذا البابا..؟؟

وجاء في نص (التفاقايههة القاتصههادية الموحههدة بيههن دول مجلههس التعههاون)-2
وتوحيد سياسـاتها القتصـاديةالتي:  (…  من أجل العمل علىّ تنسيق 

ـة – ( أيّ دول الخليج)-والمالية والنقدية  وكذلك التـشـريعات التجارـي
والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها)…!!

ونصت (المادة الثانية والعشرون) من هذه التفاقاية علىّ التي:
بتنـســيق سياـســاتها المالـيــة والنقدـيــة" تقهههوم الهههدول العضهههاء 

ـوك ـد والبـن ـن مؤسســات النـق ـاون بـي ـادة التـع والمصــرفية وزـي
..الخ".المركزية

اا اا مما يصرحون بههه ويرددونههه دومهه وهذا واضح وأمثاله كثير… وقاد تقدم شيئ
حول تماثل نظمهم القاتصادية والجتماعية وغيرها.

ولجل تشابه أنظمتهم هذا… فقد كان تأسيس (بنك الخليههج الههدولي) قابههل-3
 نوفمههبر عههام13قايام مجلسهم هههذا بمههدة، فقههد تأسههس فههي البحّريههن فههي

م بموجب اتفاقاية دوليههة بيههن حكومههات الههدول السههبع (دول المجلههس1975
بالضافة إلىّ العراق)..  وأمثلة ذلك كثير نكتفي منها بهذا لننتقههل إلههىّ أمثلههة

أخرى من:

*  السعودية الربوية العربية والعالمية:ًا

السعودية و(صندوق النقد العربي)…-1
صندوق النقد العربي مؤسسة ربوية ضخمة أنشئت بمههوجب اتفاقايههة حههررت

م بالمملكههة7/4/1976هههه الموافههق 1396 ربيههع الثههاني 27في يوم الثلثههاء 
والسعودية هي أكبر عأـضـو مـسـاهم ـفـيالمغربية ومقره    أبو ظبي، 

 حيث تملك أكبر أسهم وأكبر رأسمال مكتتب ومههدفوع فيههه.هذا الصندوق
) ميون دينار عربي حسابي، المدفوع منه90.00فرأسمالها المكتتب هو = (

) مليون دينار عربههي حسههابي، وعههدد58.80م = (31/12/1985حتىّ تاريخ 
).1800أسهمها = (

وتتقاضى هذه الدولة الخبيثة (السعودية) من هذا الصندوق عألـى
اا تتراوح قيمـتـه =  وبههالطبع فلهههذاـ%ـ 3.2اكتتابها كبقية الدول – رب
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)35الصندوق تشريعات وقاوانين وأنظمة!! تراجع علىّ سبيل المثال المادة (
تمونه36و( تدد فيهمهها مهها يتعلههق بمهها يسهه ) من مشروع المانة العامة، حيث حهه

(بالفوائد) !! الربوية للصندوق.
اا تحّديد موارد هذا الصندوق، والتي ذكروا منها: ومن ذلك أيض

!! والعمولت التي يتقاضاها الصندوق لقاء خدماته..) هذا وقاد- الفوائد3( 
 الربوية المستحّقة –الغير مستلمة فقط- علههىّ القههروض)92(كانت (الفوائد)!!

) دينههار عربههي حسههابي،2.238.000 تبلغ قايمتههها (1984في الصندوق سنة 
وراجههع فههي ذلههك وتفاصههيله (التقريههر السههنويّ والحّسههابات الختاميههة للسههنة

 لصندوق النقههد العربههي) ونختههم1985 كانون الول ديسمبر 31المنتهية في 
تددها الصههندوق بإيراد هذا الجدول المختص بأسعار (الفائدة الربويههة) الهتي حه

ال عن التقرير المشار إليه ص  منه48وشرعها فيما يتقاضاه من عملئه… نق
)):8(جدول رقام (

       أسعار (الفائدة)!! التي يتقاضاها الصندوق
(نسبة مئوية سنوية)

قايمة (الفائههدة)!!
علهههىّ القهههروض
العاديههة والمقههرة

والتعويضية

قايمة (الفائههدة)!!
علههههىّ تسهههههيل
وتشههجيع التبههادل

التجاريّ

قايمة (الفائههدة)!!
علهههىّ القهههروض

التلقائية

السنة

5.20 4.95 3.75 السههههههههنة
الولىّ

5.50 5.25 4.25 1-2
5.80 5.55 4.75 2-3
6.10 5.85 4.75 3-4
6.40 5.85 4.75 4-5
6.70 5.85 4.75 5-6
7.00 5.85 4.75 6-7

ـةالسههعودية و (-2 ـتثمارات البترولـي ـة للـس ـركة العربـي ـتي) الـش واـل
ـديق مقرها في الدمام بالمملكة العربية السعودية.. وقد تم التـص

م.  وجههاء1974هه-1394 أو (إن شئت فسمه:  نظامها) سنة عألى قانونها
في (الفصل الثاني) منه، تحّت عنوان (أغراض الشركة وعملياتها):

اا متوسطة أو طويلهة الجهل لتمويهل7(المادة الخامسة):  ( -) أن تمنح قاروض
الستثمارات والعمليات في قاطاع الصناعات البترولية، وتراعي الشركة عنههد
اا لمشروع دولة من الدول العضاء أن تحّصل علهىّ ضهمان تلهك منحّها قاروض

 !!.والفائدةالدولة لسداد أصل القروض 
-) … وتراعي الشركة في القههروض الههتي تمنحّههها أن يجههريّ سههدادها مههع8(

 بذات العملة التي تم بها القاراض.فوائدها
اا: وأخير

() هكذا تسميها دولة التوحيد.92
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ال للنـظـام):  ( الـمـادة الحادـيـة عأـشـرة( تعـتـبر حـيـازة الـسـهم قـبـو
).الساسي للشركة

بعد هذا وبعد أن عرفت أن السعودية هي دولة المقر لهههذه الشههركة الربويههة
وتشريعاتها هذه… بقي أن تعرفّ أن دولة توحيههد الطههواغيت هههذه ههي أكههبر

 وحيازتها لـسـهم واـحـد قـبـول)93(الههدول حيههازة لسهههم هههذه الشههركة
ورضى لقانون هذه الشركة وتشريعاتها الربوـيـة، فكـيـف ـبـالكثر

…؟أسهما

ومـثـل ذـلـك (اللجـنـة القتـصـادية لغرـبـي آـسـيا) التابـعـة للـمـم-3
اا كبقية أعضههاء مجلههس)ECWAالمتحدة (  والتي تنتمي إليها السعودية تمام

التعاون الخليجي… راجعها وراجع نظامها!!.

السعودية و(صندوق النقد الدولي)-4
الذيّ يقوم بنوعين من الوظائفّ إحداها تشبه إلىّ حد كبير وظيفة المصههرفّ
أو البنك المركزيّ حيث يقوم بتزويد الدول العضههاء بقههروض قاصههيرة الجههل
من العملت الصعبة بالربا علىّ أساس الصرفّ الحّرام، فهو ل يعطههي عملههة
تدولة المحّتاجة إلىّ هذه العملة إل مقابل أن يستوفىّ منها فيمهها بعههد صعبة لل
اا لشههروط محّههدودة.. بالذهب أو بمبلغ مههن عملتههها الوطنيههة بربهها معيهن وفقهه

 لتواجه العجز المؤقات في مههوازين مههدفوعاتها…وذلك لدعأم هذه الدول
فتمل النصرة بالمال وعلىّ الربا أيضا!!.

أما الوظيفة الثانية للصندوق:  فبوصفه مؤسسة مالية تشههرفّ علههىّ نظههام
تدولي يقوم الصندوق بههأداء مهههام مختلفههة، منههها:  تثههبيت أسههعار الصههرفّ النقد ال
ولذلك يلتزم العضو بتحّديههد قايمههة عملههة علههىّ أسههاس الههذهب أو دولر الوليههات
المتحّههدة المريكيههة بههوزنه وعيههاره المطبقيههن فههي أول يوليههة (تمههوز) مههن عههام

م وبإخطار الصندوق بهذه القيمههة والحّصههول علههىّ مههوافقته عليههها.  ومههن1944
اا إلزام العضاء بأن يقدموا إلىّ الصندوق ما يطلبه مهن معلومهات عهن مهامه أيض
اقاتصادياتهم التي تكههون لزمههة لمباشههرة الصههندوق لنشههاطه والمتعلقههة بمسههائل
أهمههها:  الرصههدة الدوليههة للههدول العضههاء وإنتاجههها للههذهب وتجارتههها الخارجيههة
واستثماراتها الدوليههة ومههوازين مههدفوعاتها ودخلههها القههومي ومسههتويات السههعار
وأسعار شراء وبيع الصرفّ الجنبي والرقاابههة علههىّ الصههرفّ واتفاقايههات المقاصههة

تدفع.  (يعني أن المعلومات عنده كاملة، عن اقاتصاد الدول العضاء!!). وال
ومههن أهههم أهههدافّ هههذا الصههندوق:  تشههجيع التعههاون النقههديّ عههن طريههق
مؤسسة دائمة لتهيء الوسههائل المناسههبة للتشههاور والتعههاون فههي حههل مشههكلت

… هذا ومن الجدير بالذكر أن المملكةالنقد العالمية في دول الكفر وغيرها
العربية الـسـعودية تعـتـبر ـسـادس دوـلـة ـفـي الـعـالم ـمـن حـيـث حـجـم
الحصة ومن حيث القوة التصويتية في هذا الصندوق إذ تبلغ حـصـتها:ًا
ثلثة آلفا ومائتين واثنين وأربـعـة ـمـن عأـشـرة ملـيـون وـحـدة ـسـحب

تدرة 93 () راجع (تشريعات النفط العربية) الصادرة عن منظمة القاطار العربية المص
للبترول!!.
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% ـمـن المجـمـوع الكـلـي لحـصـص المـسـاهمين3.5خاص، بما ـيـوازي 
الخرـيـن مـمـا أهلـهـا عأـلـى الحـصـول عأـلـى مقـعـد داـئـم ـفـي مجـلـس

المديرين التنفيذيين في هذا الصندوق الربوي العالمي!!.

 الههذيّ يقههوم علههىّالسعودية و(البـنـك اـلـدولي للنـشـاء والتعمـيـر)-5
الشتغال بالربا كأيّ بنك من البنههوك الربويههة الخههرى.. وهههو وصههندوق النقههد
العربي من المؤسسههات الههتي ل توجههد دولههة عربيههة إل ولههها تعامههل وتعههاون

…  والدول العضههاء فههي هههذا البنههك هههي نفسههها الههتي فههي*)(وارتباط معهما
اا للتفاقاية المنشههئة للبنههك ذاتههه.  فالعضههوية صندوق النقد الدولي، وذلك وفق
في صندوق النقد الدولي شرط لزم للعضوية في البنك، وبعبههارة أخههرى، أن
العضوية في البنههك مفتوحههة للههدول الههتي كههانت أعضههاء فههي صههندوق النقههد

م.  ونصت التفاقاية كذلك على1945ّ ديسمبر (كانون الول) 31الدولي قابل 
اا فههي البنههك… أن الدولههة الههتي تفقههد عضههويتها فههي الصههندوق تفقههدها أيضهه
وتتكون موارد هذا البنك الربويّ الضخم من رأس مال حدد عند إنشههاء البنههك
بمبلغ عشرة بليين دولر.  والكتتابا في أسهههم البنههك مقصههور علههىّ الههدول

العضاء… وينقسم اكتتابا كل دولة عضو إلىّ قاسمين:
%2% مههن قايمههة الكتتههابا تههدفع مههن هههذه النسههبة 20:  عبارة عن الولى

يستخدم البـنـك الحـصـيلة حـسـبما يـشـاء ـفـيبالههذهب أو بالههدولرات 
% المتبقيههة تظههل تحّههت طلههب البنههك وتههدفع بعملههة18ونسبة الههه عأملياته 

% من قايمة الكتتههابا ل80: فعبارة عن القسم الثانيالدولة العضو… أما 
يطلب إل عندما يحّتاج إليه البنك.  

ومن أهدافّ هههذا البنههك كمهها حههددتها (المههادة الولههىّ) مههن اتفاقايههة إنشههائه:
المسههاعدة علههىّ تعميههر وتنميههة أقاههاليم الههدول العضههاء عههن طريههق تيسههير
استثمار رأس المال للغراض النتاجية بما فههي ذلههك إعههادة بنههاء اقاتصههاديات
البلدان التي حطتها أو عطلتها الحّربا.. إذن الحّصههيلة (دعههم وإعانههة ونصههرة
لعداء الله علىّ اختلفّ دولهم…  إضافة إلىّ التعاملت الربوية وتشههريعاتها)

م1957هههه/1377… وقاد انضمت السههعودية إلههىّ صههندوق النقههد منههذ عههام 
اا اا فههي البنههك الههدولي للنشههاء والتعميههر، وذلههك طبقهه وأصبحّت بالتالي عضههو
للتفاقايههة المنشههئة للبنههك.  وتمتلههك السههعودية ثلثههة وتسههعة فههي المائههة (

%) من أسهم البنك الدولي هذا وتبلغ قايمتههها ألههفّ وخمسههمائة مليههون3.09
دولر أمريكي مما جعلها تحّتل المرتبة الثالثة من بين الدول المساهمة بأكبر

ومن الجدير بالذكر فـي خاتـمـةعدد من أسهم رأس المال في البنك… 
هذا الموضع أن يعرفا الموحد أن هذه المساهمة الخبيثة القوية،
قد مكنت السعودية من الحصول عألى مقعد مستقل في مجـلـس
المحافظين الذي يعتبر بمثابة الجهاز التـشـريعي التنظيـمـي ـفـي

.*)(البنك!! حيث تتركز في هذا لجهاز جميع سلطات البنك

) دولة وهي تتضمن جميع الدول العضاء في 151 يبلغ عدد الدول المساهمة في البنك ((*)(
هيئة المم المتحّدة ما عدا دول الكتلة الشرقاية.

 وراجع لزيادة المعلومات حول هذا البنك كتابا (المملكة العربية وهيئة المم المتحّدة) (*)(
لطلل عطار.
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وبعد… فهذا غيض من فيض فضائح السعودية الربوية، وأنا علههىّ يقيههن بههأن
اا، ولو أسعفني الههوقات لكهان أضهعافّ أضههعافّ ذلههك… ولكههن هذا البابا واسع جد
طالب الحّق تكفيه هذه المثلة فإن فيها فضههح لدولههة إمههام المجرميههن… وفضههح
لكل عالم سوء يذبا عنها ويدافع عن باطلها.. وقاد قاال تعالىّ فههي سههورة البقههرة

ترم الربا وأمر عباده بالنتهاء عنه:   فإن لـم تفعـلـوا فـأذنوا بـحـرب بعد أن ح
ن الهدفاع عهن ههذه الدولهةمن الله ورسوله  .  فمتىّ يكفّ أولئهك الضهالين ع

اا للههه ولههدينه علههىّ كههل مههن عطههل شههرائع وتضليل الشبابا ببيعتها، ويعلنونها حرب
تله لله..؟ السلم حتىّ يكون الدين ك

وأخيرا فقد روى ابن جرير الطبريّ من طريق المثنىّ بإسناد حسن عن ابن
اا علههىّ الربهها ل عباس رضي الله عنه قاال، في آية الربا السابقة:  (فمن كان مقيم

ينزع عنه فحّق علىّ إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإل ضربا عنقه)أهه.
اا أنههه إمههام اا وبهتانهه فكيفّ الحّههال يهها ابههن عبههاس إذا كههان مههن يزعمههون زور
المسههلمين… هههو المقيههم علههىّ الربهها ل ينههزع عنههه، بههل هههو القههائم علههىّ بنههوكه

وتشريعاته الربوية … هو وحكومته…؟؟  كيفّ.. كيفّ؟؟

سئل شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعالىّ عن أجناد يمتنعون عههن قاتههال
التتار، ويقولون:  إن فيهم من يخرج مكرها معهم..الخ.  فأجههابا (الحّمههد للههه ربا
العالمين.  قاتال التتار الذين قادموا إلىّ بلد الشام واجب بالكتههابا والسههنة.  فههإن

ـه الله يقول في القرآن:   ـدين كـل وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون اـل
  والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتههال  لله

يا أيها الذين آمـنـوا اتـقـوا حتىّ يكون الدين كله لله.  ولهذا قاال الله تعالىّ:  
الله، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا

 وهذه الية نزلت فههي أهههل الطههائفّ لمهها دخلههوا فههي بحرب من الله ورسوله
تنهههم تين اللههه أ السلم والتزموا الصلة والصيام؛ لكن امتنعههوا مههن تههرك الربهها، فههب
تربا…) إلىّ آخر فتواه رحمه اللههه تعههالىّ محّاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن ال

).28/544أنظرها في مجموع الفتاوى (
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السعودية الماسونية العلمانية

اعلههم رحمههك اللههه أن لوسههائل العلم أهميههة كههبرى فههي نشههر الفكههار
والمذاهب والعقائد وصنع الهرأيّ العهام وغسهل أدمغهة وعقهول النهاس ومسهخهم
وتوجيههم بحّسب الوجهة التي يرغبها المسههيطرون القههائمون عليههها المتحّكمههون
فيها…  ووسائل العلم من إذاعة وتلفاز وصحّيفة ومجلة هي إحدى أجهزة القمع
الثلثّ التي تسلطها النظمة علههىّ أعههدائها وتسههخرها للحّههربا وتشههويه كههل مههن

تدها .)94(خالفها أو قاام ض
فهي بذلك كله تمثل الجهاز العقائديّ الفكريّ لكل دولة…

اا من الفكههار ال في ظل دول الديمقراطية ترى في أجهزة إعلمها صراع فمث
والعقائد والمناهج تنشر وتعلن بكل حرية… فهذا اشتراكي وهذا ديمقراطي وذاك
لل يدلي بدلوه ويعلههن برأيههه… وذلههك مهها شيوعي وآخر رأسمالي وغيره متدين وك
تمونه بحّرية الرأيّ والعتقاد.. فنعرفّ من وراء هذا الصههراع العلمههي أن هههذه يس

الدولة الكافرة تنتهج الليبرالية الديمقراطية كعقيدة و منهج حياة ونظام حكم.
تخر لمههدح المههذهب ال ترى العلم بكل وسائله مسهه وفي الدول الشيوعية مث
أو العقيدة الشيوعية ويطعن ويذم غيرها.. وهكذا فمههن خلل هههذه الوسههائل ومهها

تثه وتذيعه تعرفّ عقيدة الدولة ودينها ومذهبها ونظام حكمها. تب
إذا عرفت هذا…

فاعلم أن ههذه الدولهة السهعودية دولههة علمانيهة تترسههم خطهىّ الماسههونية
ل معانهد بصهحّة ههذه رضي بذلك علماء السوء أم أبوا فواقاعها النتن يرغم أنفّ ك

الحّقيقة ونصاعتها… 
تثه من غناء فاجر ورقاص ماجن وتمثيليات انظر إلىّ تلفازها ومذياعها، وما يب

.)95(ساقاطة ومسرحيات هابطة وأفلم داعرة… هل هذا هو السلم؟؟؟
استمع إلىّ نشرة أخبارهم في الذاعة أو التلفههاز وتتبههع مهها تحّههويه مههن بههث
علقاات المودة والتهاني في مختلفّ المناسبات الكفرية وغيرها أو التعههازيّ وغيههر
ذلك من برقايات ورسائل ومبعوثين وغيههره، مههع دول الكفههر علههىّ اختلفّ ألوانههها
اا بالحضههان… أإسههلم هههذا أم تمل كيفّ يأخههذ بعضهههم بعضهه وأشكالها ومللها… وتأ

ماسونية وعلمانية…؟؟

() الجهازان الخران هما:  الجيش والمخابرات.94
() جاء في كتابا (عقد من التنمية) وهو من إصدارات العلم السعوديّ الداخلية:  "من أبههرز95

المنجزات في مجال العلم المجمع التلفزيوني الجديد في الرياض الذيّ بلغت تكاليفّ إنشههائه
)9) محّطههة إرسههال وعشههر محّطههات تقويههة فرعيههة و(38) مليون ريال وأقايمههت (1600نحّو (

مراكز تلفزيونية متنقلة –إضافة إلىّ ذلك …" ومن هههذه المحّطههات (محّطههة تلفزيههون المدينههة
هه وتعتبر المحّطة الثالثة في المملكة.1378المنورة) تم افتتاحها في شوال 

هذا ما يتعلق بالتلفاز… أما الفيديو وما أدراك ما الفيديو فإن دولة توحيد الطواغيت طافحّة 
اا عن إرادة الدولة ولكن بإرادتها وحراستها  بمحّلت الفيديو التي ل تعمل بالطبع قاهر
تنهم  وترخيصاتها… وهذا أمر مشاهد واضح أدلته تمل الشوارع والسواق!! ومن الجدير بالذكر أ

 قااموا بحّملة قاوية ضد محّلت التسجيل السمعية السلمية 1989في شهر نوفمبر لسنة 
المنتشرة في مكة وغيرها فاعتقلوا كثير من المسلمين العاملين فيها،= وصودرت كثير من 
اا لبعض المنكرات، وأجبر أصحّابا هذه المحّلت علىّ كتابة تعهدات التسجيلت التي تحّويّ إنكار
تنها محّاضرات لخطباء وأساتذة رسميين في جامعات  بعدم تسجيل مثل تلك الخطب، رغم أ
تبه!! هذا بالنسبة للتسجيلت الدينية… أما التسجيلت الغنائية الفاجرة الحّكومة ومساجدها… تن
ومحّلت الفيديو القذرة.. فإنها آمنة مطمئنة تعمل ليل نهار في إفساد شبابا المة تحّت سمع 
وبصر وحماية هذه الدولة الخبيثة… أ أإسلم هذا أم ماسونية؟؟؟
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) مههن17انظههر إلههىّ الصههحّافة عنههدهم، كيههفّ هههي… وقاههد نصههت المههادة (
(الفصل) الثاني) من قاانون المطبوعات السعوديّ تحّت عنوان (أحكام عموميههة):
"ل يجوز مصادرة أو منع أيّ مطبوع من المطبوعات من النشر أو التوزيههع والههبيع
سواء طبع فههي الههداخل أو فههي الخههارج إل بقههرار مههن لجنههة تههدقايق المطبوعههات
تدق عليها من الجههات المختصهة".  فهإذا كهان طغاتهها وفجارهها وكفارهها ههم مص
تملوا أسههواقاهم المختصههون فكيههفّ تظنههونه يكههون حههال الصههحّافة عنههدهم؟  تههأ
ومكتبههاتهم، وانظههروا إلههىّ الفسههق والفجههور الههذيّ تمتلههئ بههه الصههحّافة المحّليههة
والخارجية الههتي يههدخلونها إلههىّ بلدهههم ويبثونههها بيههن شههبابا المههة..انظههروا إلههىّ
مجلتهم وسيدتهم وعكاظهم ورياضهم ويمههامتهم وشههرق أوسههطهم وغيههر ذلههك…
تبه تملوا ما تحّويه من دعههوة صههريحّة إلههىّ الربهها وبنههوكه والباطههل والههزرو والتشهه تأ
تفههة بالكفههار.. ودعههوة صههريحّة إلههىّ الفجههور والختلط والسههتهزاء بالحّجههابا والع
والطهارة… ونشر للكفر والزندقاة واللحّاد في صور شتىّ، فتارة بصورة الحّداثة،
وتارة بصورة العلم، وتارة بصورة الحّضارة، وتههارة بصههورة الدبا، وهكههذا وتحّههت
تل حماية هذه الدولة تميات زائفة يبثون الكفر والفساد في البلد والعباد في ظ مس
الخبيثة وحماية قاوانينها… وما (غازيّ القصيبي) وأمثاله من هذا ببعيههد، أليههس هههو
الوزير السابق الذيّ أفتىّ ابن باز بكفره بسبب زنههدقاته وحههداثته… فمههاذا فعلههت
الدولة له يا ترى؟؟… دولة التوحيد!!؟؟ هل أقاههامت عليههه حههد الههردة؟؟ أم نقلتههه
زا مكرما ليرتاح من فتاوى المشايخ ويسرح ويمرح بخمره وفجوره كما يحّلههو معزز

اا لها في البحّرين. له، فعينته سفير
إن المشايخ ل يخفههىّ عليهههم فسههاد هههذا العلم مههن صههحّافة وغيههره فلقههد

هه يفههتي بتحّريههم1406 ذو القعدة 4سمعنا ابن عثيمين في خطبة الجمعة بتاريخ 
هذه المجلت والجرائد القذرة المنتشرة في البلد وحرمة شرائها وبيعها وإهههدائها

وقابولها هدية ونحّوه، لما تحّويه من ضلل وفساد وفسق وفجور.
والسؤال الذيّ يطرح نفسه علىّ الشيخ ابههن عههثيمين وغيههره مههن المشههايخ

وسط أسئلة كثيرة وعديدة..
مههن الههذيّ يمنههح هههذه المجلت والصههحّفّ النتنههة الخبيثههة الفههاجرة الكههافرة
التصاريح والتراخيص والذون؟؟ ومن الذيّ يحّميها ويسن التشههريعات الههتي تههدين
وتسجن كههل مههن قاههام أو سههعىّ لجههل هههدمها وإبطالههها… ويمنههع بهههذه القههوانين
تدم؟؟  الجههوابا واضههح مصههادرة أو إيقههافّ أيّ صههحّيفة أو مجلههة منههها كمهها تقهه

تنها دولة توحيد الطواغيت!! دولة الماسونية!! ومعروفّ… إ
تلمه للنههاس ثم ما هو السلم الذيّ تنشره وتعرضه هذه الحّكومة الخبيثة وتع
عبر وسائل إعلمها هذه؟؟؟  هل هو يا ترى السلم الخالص؛ دين الحّق والتوحيههد
الذيّ جاءت به الرسل، توحيد البراءة من كل الطواغيت وجميههع المشههركين… أم
تنهههم يطلقههون توه ممسههوخ… نعههم إ توحيد مبتور مقصوص الجنههاحين وإسههلم مشهه
العنان ويفتحّون المجههال للعلمههاء للكلم والدندنههة ليههل نهههار حههول شههرك القبههور
وشرك الموات وشرك الشجار والحجههار والرمههال أمهها شههرك الدسههتور وشههرك
ن ملهل الكفهر الحياء وشرك الريال… والموالة للنصارى بل واليههود وغيرههم م
تلم فيه بجريدة أو مجلة أو كتابا فله ما ودولهم فل يجوز الكلم حوله… بل من تك

يعاقابه في قاانون المطبوعات والنشر… كما تقدم في قاوانينهم الداخلية..
ن ممسهوخ يرضهي فهل هذا ديهن السهلم الهذيّ بعثهت بهه الرسهل!! أم دي
تعم آل سعود دولتهم به وبعلمائه؟؟ الحبابا والولياء، أو علىّ القال ل يغضبهم ويد
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ثم أدر النظر في شوارع هذه الدولة الخبيثة ونواديههها وبنوكههها ومؤسسههاتها
وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية… وما إلههىّ ذلههك، لههترى بههأم عينيههك الكفههار علههىّ
اختلفّ مللهم معززين مكرمين فيها… ليههس فقههط النصههارى أولئههك الههذين كههان
الخوان أيهام (أخههو نههورة) عبههد العزيههز (أبههو فهههد) ينقمههون عليههه تعهامله وعقههده
تجل ويههدعي أن تلههك المعاهدات معهم، واستلمه الموال والرواتب منهم، وكان يد
الموال جزية يدفعها أولئك الكفار له…!! ول الرافضة وحدهم أولئههك الههذين كههان
يمنههع (أخههو نههورة) الخههوان مههن غزوهههم وقاتههالهم، ويعههاملهم معاملههة الرعايهها

اا علىّ الرافضة أو النصارى مههن كههل بلههد)96(المسلمين .  إن المر اليوم ليس وقاف
ائيين والقهديانيين والبعهثيين والعلمهانيين ودولة، فالبوذ والسيخ وعبهاد البقهر والبه
والشيوعيين وكل ملة ونحّلة خبيثهة، تعيههش بحّريههة وأمهان فهي ظههل ههذه الدولهة
ميفعههل بأهههل التوحيههد الحّههق ول أن يحّكههم وليههس مههن قاههانون يضههيق عليهههم كمهها 
بطردهم من جزيرة العربا التي أمر النبي صلىّ الله عليه وسههلم أن يخههرج منههها

تززة)97(اليهود والنصارى  فكيفّ بغيرهم مههن الملههل والنحّههل الوثنيههة الكههافرة المعهه
المكرمة في هذه الدولة الخبيثة؟؟؟

أإسلم هذا أم ماسوونية ؟!
أنظر إلىّ واقاعها كلههه، سياسههتها الداخليههة والخارجيههة، تعههايش سههلمي مههع
جميع الكفرة والملحدة وتوطيههد لواصههر الخههوة والصههداقاة والمههودة بيههن جميههع
الدول والملل والبشههر.. والمصههلحّة النسههانية والخههوة والسههلم العههالمي – وقاههد

() هذا والذيّ قابله من أسبابا الخلفّ بين الخوان وبين عبد العزيز عميل المريكان 96
والنكليز، فالخوان كانوا يرون كفر الرافضة وقاتالهم ويعدون الكويت وغيرها من الدول حولهم
دول كفر يجب قاتالها وعبد العزيز قاد عاهد بريطانيا أن ل يعاديّ أو يقاتل تلك الدول المتعاهدة 
معها وبنيت مراكز حدودية بين البلدين (القصور) ومضىّ عبد العزيز بتوثيق علقاات حسن 
تدونها  الجوار والمودة والحترام مع تلك الدول الكافرة كما تفعل أفراخه اليوم… والخوان يع
اا وهي معاهدات أبدية  دور كفر وشرك فامتنعوا عن قابول تلك المعاهدات الباطلة – خصوص
تحّرم الجهاد، أبطلتها آية السيفّ في سورة براءة فل تغتر بما يلبسه مشايخ الحّكومات من أن
للمام أن يعاهد من يشاء ويترك قاتال من يشاء للمصلحّة، فهذا في العهود المؤقاتة ل المؤبدة 
الحّاصلة= في ظل مواثيق هيئة المم التي تجعل الحّربا الهجومية محّرمة فتبطل الجهاد في 
سبيل الله.  الشاهد أن الخوان أغاروا علىّ تلك المراكز الحّدودية (القصور) وهذا من أسبابا 
الخلفّ مع عبد العزيز حتىّ أن بريطانيا أعانته عليهم وأغارت بطائراتها علىّ خيامهم في 
الصبيحّية وقااموا بأسر القائد (فيصل الدويش) وتم تسليمه عن طريق باخرة إنكليزية لعبد 
العزيز في الرياض. هذه الحداثّ فإنك تجد خطوطا وإشارات حولها في كتابا (الدرر السنية 
جزء المرتد وجزء الجهاد من خلل فتاوى المشايخ حول الخوان).  أما تفاصيلها فإنك لن 
تجدها في كتب تاريخ آل سعود المزورة المنافقة ولكن تجدها في صدور الرجال ممن 
عايشوها وحضروها وما زال عدد منهم أحياء وتستطيع مراجعتهم في ذلك قابل غروبا شمس 
هذه الحّقائق وانطماسها.. ومن أمثلة هذه المعاهدات التي عقدها عبد العزيز مع النكليز 

م 1915 ديمسبر 26معاهدة (العقير) التي اجتمع فيها مع حميمه (السير بريّ كوكس) بتاريخ 
واتفقا علىّ أن تقوم بريطانيا بحّماية ابن سعود مقابل تعهده بأن ل يعقد أو يعاهد أيّ حكومة 
أجنبية غير بريطانيا وتعهده بعدم التدخل بحّدود غيره من الكويتيين والبحّرين وقاطر وعمان 
وكل المشايخ الوجودين تحّت حماية إنكلترا والذين لهم معاهدات معها مثل هذه المعاهدة علىّ
تدموا له  أن يدفعوا له خمسة آلفّ جنيه استرليني شهريا كإعانة وأن يمدوه بالسلحّة ويق
المساعدات إذا وقاع عليه أيّ هجوم، راجع كتابا (القانون الدولي العربي) لمحّمود كامل 

 وغيره.214المحّامي ص
 " رواه المام أحمد أخرجوا المشركين من جزيرة العرب() كما في حديث:  " 97

" لئن عأشت إن شاء الله لخرجن والبخاريّ ومسلم وغرهم عن ابن عباس، وكذا حديث  
…" رواه مسلم عن عمر بن الخطابا، رضي الله اليهود والنصارى من جزيرة العرب

عنه.
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قادمنا لك من هذا الشيء الكههثير – ثههم ارجههع إلههىّ تعريههفّ الماسههونية والعلمانيههة
وصفتها .. تجدها صارخة في جنبات هذه الدولة الخبيثة ..

وتأمل تشريعاتهم وتصريحّاتهم ومنشوراتهم الداخلية التي تذبا عن الكفههرة
وعن باطلهم وتصرح بالتعاون معهم وحمايتهم من كل سوء قاد يمسهم.

ألم ينص قاانون المطبوعات والنشر عندهم في فصههله الرابههع تحّههت عنههوان
 نشههر القههدح والههذم فههي حههق الملههوك ورؤسههاء" ل يجوز):  35(النقد) مادة (

تمههل إطلقاههه!! الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدولة العربية السههعودية"…!! تأ
 نشر القدح فيل يجوز) من القانون نفسه، ألم تنص علىّ أنه:  "36وكذا مادة (

ق الرؤسهاء وأعضهاء البعثهات السياسهية والمفوضهين السياسهيين والقنصهليين ح
المقيمين ببلد حكومة جللة الملك".

تمل تشريعهم للعقوبات لمن خالفّ هذه القوانين كما في المواد ( ) و(56وتأ
57..(

أإسلم هذا أم ماسونية وعلمانية؟؟
) من السياسههة العلميههة فههي المملكههة السههعودية علههى27ّونصت المادة (

التي:
نصلته الخارجيههة   تقههوم علههىّوجهة إنـسـانية"يتجه العلم السعوديّ في 

ـن أياحترام النسان بأن يعيش في حرية علىّ أرضه  ويستنكر كل اعأتداء ـم
 ومكافحة الطـمـاع التوـسـعية… علىّ حقههوق الشههعوبا والفههراد،نوع يقع

.*)(الخ"
…  وجهة إنسانية!! أين السلم؟؟  وأين التوحيد…؟؟  وأين معاداة الكفههار

وجهادهم؟؟ وأين الجزية والصغار؟؟ أإسلم هذا؟؟ أم ماسونية؟؟
اا علىّ ورق بل هي واقاع حي تنتهجههه هههذه الدولههة وهذه القوانين ليست حبر
اا من تلعبهم بالحّدود الشههرعية وتعطيلههها الخبيثة وحكومتها … وقاد قادمنا لك شيئ
ن كلم فهيهد) ات م بل واستبدالها لجهل زرقاهة عيهون أسهيادهم .. وههاك مقتطف

مليكهم الحّالي كمثال علىّ تصريحّاتهم حول هذا..

 انظر السياسة العلمية للمملكة في كتابا (وزارة العلم نشأة وقاطاعات وإنجههازات) مههن(*)(
مطبوعات وزارة العلم السعودية.

وبمعرفة هذه السياسة العلمانية وما يتعلق بها من قاوانين، يههزول عجههب الموحههد حيههن-
لم): الم السهلمي شههادة (رسهول الس اا كهذا:  "المم المتحّدة تمنههح رابطهة الع يقرأ خبر
منح المين العام للمم المتحّدة (خافير بيريز ديّ كولر) شهههادة رسههول السههلم مههن هيئههة
اا لسهههاماتها اليجابيههة لتحّقيههق البرامههج المههم المتحّههدة لرابطههة العههالم السههلمي تقههدير
والهدافّ المعلنة في إطار احتفاء المم المتحّدة بعام السههلم الههدولي وقاههال مههدير مكتههب
الرابطة في نيويورك الذيّ تسلم الشهادة نيابة عن المين العام للرابطة الدكتور عبههد اللههه

إن مكانة الرابطة وسمعتها العالمـيـة ـمـن خلل توجهـهـا لتحقـيـقعمر نصيفّ:  
السلم في ربوع الرض!! ورأب الـصـدع بيـن الطـرافا المتنـاحرة!! وإصـلح

تلههها!! إلههىّ آخههر كلمهههذات البين بين الشقاء !! –تأمههل!! الخطههابا للمههم المتحّههدة ك
ال عن مجلة الصلح الماراتية في عددها ( هه.1409) ذو القعدة 133المناقاض للتوحيد..  نق

كيفّ ل يكون مثل هذا، والرابطة عضو مراقاب فهي المهم المتحّهدة انضهمت إليهها عهام-
هه.1395

تعال في منظمة اليونسكو… ولها مكاتب وفروع فههي كههل مههن نيويههورك- كما أنها عضو ف
وباريس وجنيفّ تقوم بالمشاركة في أعمال لجان المههم المتحّههدة، كلجنههة حقههوق النسههان

وحماية الطفولة والمرأة!!! واجتماعات اليونسكو وندوات المم المتحّدة..
هه.1410) رمضان 91وراجع في هذا مجلة الحّرس (الوثني) أو الوطني السعودية في عددها (

ومن الجدير بالذكر أن الرابطة تظهر بمظهر غير حكومي رغم أنها أنشئت بأمر فيصل بن عبد 
العزيز ومقرها مكة المكرمة وجميع أعمالها تصب في سمعة هذه الدولة!! ولصالحّها..!!
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تأمل علىّ سبيل المثال كلمه (الملخبط) الذيّ قاهاله فهي كلمههة ألقاهها فهي
الجامعة السلمية بالمدينة المنورة بمناسبة إزاحة السههتار عههن اللوحههة التذكاريههة

 يقههول:)98(هههه1405 صههفر 8لمشههروع الجامعههة السههلمية فههي يههوم الخميههس 
تلههم عههن "وعندما نقول إن المملكة العربية السههعودية فههي إطارههها السههلمي نتك

بـمـة وـكـل وـطـن لـهـا طريقتـهـاوطننا ول نتكلم عن الوطان الخرى .. كل أ
اا ول ـمـن اا ول من حقـنـا ننتـقـد أـحـد الخاص ول نستطيع أن ننتقد أحد
حقنا أن نتدخل في شؤون أحد كل وطن فـيـه ـشـعب وفـيـه حكوـمـة،
بنهــا برة بأي تنظيمات ترى أ الحكومة والشعب يبقى حرة بأوطانها وح

 أن أيّ تنظيمههات فههي أيّ وطههن!!  هههو)100(..  وفههي اعتقههاديّ)99(لمصــلحتها
أنه في تـصـوري أن أي دوـلـة تعتـقـد لـهـا تنظيـمـات أفـضـلالمقصود!! 

!! فلذلك ما عمر المملكة العربية السعودية في يوم مههن اليههاملتطوير بلدانها
اا…!!" انتهههىّ انتقدت أحد وتدخلت فههي شههؤون أحههد أو عملههت عمههل مشههين أبههد

بحّروفه.
اا في الكلمة نفسها والموضع نفسه:  "أبناء الههوطن والحّمههد للههه ويقول أيض

ىقااموا بواجبهم  ع وفـي الدرجـة الول ونحن نريـد صـداقة العـالم أجم
 لن المصلحّة تحّتههمالعالم السلمي والعالم العربي وجميع دول العالم

علينا أن نكون عقلء ومدركين وأن ل نزج بوطننهها أو بمصههالحّنا فههي مهههب الريههح
ولكن مما يشرفا المملكة العربية السعودية ما ـفـي ـيـوم ـمـن الـيـام
برأس وأقولـهـا عـأـن اا لي بلد كان وأقولها وأـنـا مرـفـوع اـلـ عأملت سيئ

اا العقيههدة الماسههونية الههتي)101(هه1405 صفر 6" أهه.  بتاريخ عألم وإدراك ترف  مع
تنها السههلمية بـبـةيدين بها ويزعم أ برأـفـة والمح :ًا  " إنها عأقـيـدة الرحـمـة وال

بداقة بين الشعوب ول" !! ومثل ذلههك قاههول فيصههل بهن عبههد العزيهز:  " والص
غرو ـفـإن الـسـلم ـقـد أـقـام العلـقـات البـشـرية عأـلـى قواعـأـد الـحـق

.*)("والعدالة والخاء
يهها علمههاء السههلم!! ويهها دعههاة التوحيههد!! بههالله عليكههم أإسههلم هههذا أم

ل تجد ماسونية؟؟ أهذا هو دين الرسل الههذيّ قاههال اللههه عنههه فههي خههاتم كتبههه:  
…اليهههةقوما يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حاد الله ورسوله 

تلههها أم هو دين الماسون الذيّ يسعىّ لتوحيد ومؤاخات البشرية ومحّبة الشعوبا ك
وصداقاتها دون اعتبار للعقيدة والدين…!!

ويقول سلطان بن عبد العزيز النههائب الثههاني لرئيههس مجلههس الههوزراء فههي
اا علىّ تأسيس (هيئة المم الملحّدة): كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور أربعين عام

إن المبادئ الساسية التي ارتكزت عأليها هذه المنظـمـة والـهـدافا" 
 فيههها تأكيههد لمهها تقههرره الشههريعةالنبيلة!! التي من أجلـهـا وـضـع ميثاقـهـا

بحــدالسلمية!!  من تنظيم للعلقاات بين الدول،  فرسالة السلم الخالدة تو
برق ـ ـى العـمـل!!.. تعههدل ول تظلههم.. ول تـف ـث عأـل ـز تـح تـسـاوي ول تمـي

.  من مطبوعات 44() من كتابا ممتلئ بالنفاق بعنوان (أيام خالدة في طيبة الطيبة) ص98
الجامعة في المدينة.

() تأمل الديمقراطية والعمانية.!!99
() انظر المسألة مسألة اعتقاد!!100

اا ص 101 .20() نشرت في كتابا (أيام خالدة في طيبة الطيبة) أيض
اا (*)(  من كلمته يوم توقايعه علىّ ميثاق المم المتحّدة في مؤتمر سان فرانسيسكو وكان رئيس

لوفد المملكة.
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تجه للمههموالتعاون مع المؤمنين بالله في كل مكان  – تأمل الخطههابا مههو
وتحقيـق الـمـن والرخـاء للنسـانيةالملحّدة - لنشر هذه المبادئ السههامية 

حتى يـسـود الـعـدل وتـقـوم العلـقـات بـيـن اـلـدول… إلىّ قاوله:  بأسره
34 " أهه من (السعودية وهيئههة المههم صعألى المساواة والخوة والتعاون

وما بعدها).
تأملوا الماسههونية!! فهههذا هههو الههدين الههذيّ يرتضههيه الماسههون.. ديههن يوحههد
ويساويّ بين كل الديان والوثان والطواغيت والنههاس، ويجعلهههم اخههوة متعههاونين
ماداموا يؤمنون بالله..  وما هو هذا اليمههان الههذيّ يخههاطب بههه هههذا الملحّههد هيئههة
المم الملحّدة؟؟ وكيفّ هو؟؟ ومهها حههدوده ومهها أركههانه؟؟ المسههألة (عائمههة) إنههه
إيمان النصارى وإيمان اليهود وإيمان الهندوس وإيمان السههيك… فكلهههم ينتسههب
إلىّ اليمان الذيّ أراده وخاطبهم به… ولكنه غير إيمههان أهههل التوحيههد والسههلم،
تيزهههم ول فاليمههان الحّههق إيمههان أهههل السههلم يفههرق النههاس ول يجمعهههم ويم

ـف يسههاويهم… أجههل:      ـالكم كـي ـالمجرمين ـم ـلمين ـك ـل المـس أفنجـع
 هذا هو حكم الفرقاانل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة  ،   تحكمون

رق بين الـنـاس… ومحّمد صلىّ اللههه عليههه وسههلم، رسههول لفرقاههان ( رر ) كمههارف
وصفته الملئكة في الحّههديث.  أجههل فههرق وفرقاههان بيههن أوليههاء الرحمههن وأوليههاء
اا… وهذا هو التوحيههد الحّههق، توحيههد اا أو أزواج الشيطان ولو كانوا آباء وأبناء، إخوان
تحدت أهل السلم… ل توحيد الوثان وتوحيد الماسون، توحيد هذه الدولة الذيّ تو

به وتآخت مع كل المم الملحّدة…
ويطيب لي في هذا المقام أن أنقل فتوى لعلماء السههعودية أنفسهههم تكفههر
كل من يعتقد مثل هذه المعتقدات، وهي الفتههوى الصههادرة عههن المجمههع الفقهههي

هههه1398في دورته الولههىّ المنعقههدة بمكههة المكرمههة فههي العاشههر مههن شههعبان 
-2م حول الماسونية:  … جاء في (وصفهم للماسههونية):  (15/7/1978الموافق 

تنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الرض علىّ أسههاس ظههاهريّ إ
تفلين وهو (الخاء النساني المزعوم) بيههن جميههع الههداخلين فههي للتمويه علىّ المغ
تنظيمها دون تمييز بين مختلفّ العقائد والنحّل والمذاهب" إلههىّ قاههولهم فههي آخههر
الكلم:  "… لذلك ولكثير من المعلومات الخرى التفصيلية عن نشاط الماسههونية
وخطورتها العظمىّ وتلبيساتها الخبيثة وأهههدافها المههاكرة، يقههرر المجمههع الفقهههي
تدامة علىّ السلم والمسلمين وأن مههن اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات اله

ينتسب إليها علىّ علم بحّقيقتها فهو كافر بالسلم مجانب لهله".

                       العضاء      الرئيس                     نائب الرئيس
عبد الله بن حميد            محّمد علي الحّركان            عبد العزيز بن عبد الله

بن باز
…الخ

فهذه فتوى علماء بلد خادم الحّرمين..!! ومع هذا فهههو يتبههع عقيههدة المحّبههة
والصداقاة بين الشعوبا كافة!! ويدعو إليها!! أإسلم هذا أم ماسونية؟؟..

اا لههم تصههل بل إن الوقااحة، واللحّاد في دين الله قاد بلغ بهههؤلء القههوم مبلغهه
إليه حتىّ حكومات تلك الههدول الههتي تصههرح علنيههة بالعلمانيههة وبتحّكيههم القههوانين
الوضهههعية واتبهههاع الديمقراطيهههة أو الشهههتراكية وغيرهههها… فاصهههدروا بتأريهههخ

اا عههن وزارة الحّههج13/5/1409 اا علههىّ الخطبههاء والوعههاظ صههادر اا مخزيهه هه تعميمهه
تصه بحّروفه:3719والوقاافّ… تحّت رقام ( )… هذا ن
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بسم الله الرحمن الرحيم
3719/1409الرقام:  

12/5/1409التاريخ:  
المتفرعهههههههههههههههههههات:

………………

المملكة العربية السعودية
 وزارة الحّج والوقاافّ

     مكتب الوزير 
أمانة الشؤون السلمية

تعميم
ص لسعادة وكيل الوزارة لشئون المساجد

    وكالة الوزارة لشئون المساجد-الرياض-شارع عسيرا
ص لسعادة وكيل الوزارة لشؤون الوقاافّ

11183   وزارة الحّج والوقاافّ – الرياض 
سعادة مدير عام الوقاافّ والمساجد بمنطقة ……………

سعادة مدير إدارة الوقاافّ والمساجد به ……………..

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد:
ا اء علىّ ما وردنا من ملحظات عديدة حهول خطهب الجمعهة وم      بنا
تشتمل عليه من مواضيع يفترض فيها أنها تهدفّ إلىّ المصلحّة العامههة
من نصح وإرشاد ودعوة إلىّ التآلفّ والتآخي بين المسلمين والتشههاور
فيما بينهم علىّ ما يصلح أحههوالهم الدينيههة والدنيويههة وتبصههير الشههبابا
الطريق السويّ وتجنيبهم مواقاع الزلل والضلل وجميههع مهها يهههم أمههور

المجتمع.
ـدعأاء     وحيث لوحظ أن بعض الخطباء يضمنون خطبـهـم اـل
بالهلك وـمـا ـشـابه ذـلـك عأـلـى اليـهـود والنـصـارى وطواـئـف
دينية أخرى ـمـع تـسـمية اـلـدول بأـسـمائها ولـيـس ـهـذا مـمـا
أرشدنا إليه القرآن، الكريم حيث لم ترد في الكتاب الكرـيـم

تنما كان القصص القرآني يحّكي عن تلك الممأسماء دول بعينها  وإ
كما أن لنا في رسولنا محـمـد ـصـلى الـلـه عألـيـهبصورة عامة، 

ـاس وسلم خير قدوة فقد أثر عأنه في معرض حديثه عأن الـن
اا عن التسمية والتصريح، ولشك أن قوله ما بال أقوام  هـذامعرض

يجنب ـهـذه البلد الحراـجـات مـع اـلـدول الـخـرى!  إذ ليـس
هناك من مصلحة في هذا التجريح الصريح.

      لذا نأمل الطلع وإفهام الخطباء بذلك بصورة لبقة ومناسبة.
اا للخير ويسره لنا إنه سميع مجيب.       وفقنا الله جميع

وزير الحّج والوقاافّ

عبد الوهابا بن أحمد عبد الواسع

ال من أجل هذا وأمثاله كنا نقول:  أن الولىّ أن يسمىّ ملك هذه الدولههة بههد
اا كمهها هههو لقههب صههديقه الملههك من حامي الحّرمين به (حامي جميع العقائد) تمامهه
البوذيّ (فوميبول أدلياديّ) ملك تايلند.  بل (حامي جميع العقائد باسههتثناء عقيههدة
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التوحيد الحّقة) أما عقيدة التوحيد الممسوخة المبتورة الههتي يضههحّكون بههها علههىّ
ضعافّ العقول فل بأس… لن عقيدة السلم الحّقة تقتضي محّاربة ومنابههذة كههل
العقائد الباطلة المنافية المعارضههة للتوحيههد الحّههق، وتسههتلزم الههبراءة منهها ومهن

أهلها… وهذه الحّكومة تحّمي كل ملة ونحّلة خبيثة وتحّرس أوليائها وأتباعها.
أرأيتم كيفّ هو دين هذه الدولة الخبيثة.. وما هههو السههلم الههذيّ تريههده؟؟؟.
ترفه فهههد مههن قابههل (عقيههدة المحّبههة والصههداقاة بيههن الشههعوبا..) أصههبح إنه كما ع
الدعاء علىّ اليهود والنصارى وغيرهم من الطوائفّ الدينية الخههرى ودولههها ليههس
من إرشادات القرآن الكريم… هذا هو التوحيد الذيّ تنشههده هههذه الدولههة الخبيثههة
إذن… توحيد جميع الملل والديان الباطلة ومآخاتها… مها سههونية أو علمانيهة أو ل
دينية أو وثنية أو إلحّادية أو يهودية أو نصارنية… سمها ما شئت أن تسههمها… أمهها
تتق الله ول تنسب هذا إليه… نعم يا مشايخ السوء سموها ما شههئتم إن السلم فا
تدروه ول تمسههخوه بانحّرافههاتكم توهوه ول تكهه تتقوا الله ل تشهه تسموها إل السلم فا

وأنتانكم وزندقاتكم هذه… 
تملوا تلبيسهم في هذا التعميم وتنزيلهههم أحههاديث المسههلمين فههي حههق ثم تأ
المشركين، كحّديث (ما بال أقاوام..) فإن هذا من حسن أدبه وستره صلوات اللههه
وسلمه عليه، علىّ المسلمين، وهذه الدولة الخبيثة تنزل مثههل هههذا علههىّ الكفههار
المحّاربين لله ولدينه فتريد أن تستر عليهم وتدفن معايبهم وباطلهم فتكمم أفواه
الخطباء حتىّ عن الطعن فيهم وفي دولهم، إنهم لم يكتفوا بتكميم أفههواه الههدعاة
ومنعهم من الحّديث حول طغيان حكومتهم الخبيثة وكفرياتههها.  بههل يريههدون مثههل
اا مههع كفريههات أوليههائهم وأحبههابهم اليهههود والنصههارى والطوائههفّ والملههل ذلك أيض
الدينية الفاسدة الخههرى.. أرأيتههم التوحيههد يهها دعههاة التوحيههد؟؟  أرأيتههم توحيههد آل
سعود؟؟ توحيد الطواغيت، وتوحيد اليهود والنصارى (وطوائفّ دينية أخرى)… كل
هذا لكي يجنبههوا بلدهههم الحراجههات مههع الههدول الكههافرة الخههرى بابتعههادهم عههن
تين عندكم، الطعن في الكفههار المحّههاربين التجريح الصريح… نعم فهذا معروفّ وب
اا لدين الله تعالىّ والدعاء عليهههم بههالهلك… يسههبب لكههم احراجههات وليههس حرجهه
تدم… ترمتموه أنتم كمهها تقهه اا فكيفّ بقتلهم وقاتالهم الذيّ أوجبه الله تعالىّ، وح واحد

فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينـهـم وقاد قاال سبحّانه:  
اا بلموا تسـليم اا مما قضيت ويس ، فتأمههل  ثم ل يجدوا في أنفسهم حرج

اا ولههو اا علىّ بطلن وانتفاء إيمان من وجههد حرجهه تكرار أداة النفي مع القسم تأكيد
اا) نكههرة فههي سههياق النفههي، تمل كيههفّ جههاءت (حرجهه اا من بعض دين الله، وتأ يسير
فتشمل كل أنواع الحّرج حتىّ إن اليمان لينتفي مههع اليسههير منههه… فكيههفّ بمههن

تحد!! وجد إحراجات وإحراجات…؟؟  تأمل هذا وأفق من نومك يا مو
اا مههن الخطبههاء الغيههورين قاههاموا علههىّ أثههر هههذا تذكر أن عههدد ومن الجدير بال
تدعاء عليهههم معانههدة لهههذا التعميههم اا لدينهم بلعن اليهود والنصارى وال التعميم غضب
ترضهم لبعض الذى والمضايقات والتحّقيقات.  وهذا ليس بغريههب… الباطل مما ع
فرصد الدعاة المخلصين وتعذيبهم والتنكيل بهم في هذه الدولههة الخبيثههة مشهههور

تىّ)102(يعرفه كل أحد اى ح  في الوقات الذيّ يحّمون اليههود والنصهارى مهن كهل أذ
مههن لعنهههم والههدعاء عليهههم نعههم.  إنهههم اخههوة قاههدامي للنصههارى.  وغيرهههم مههن
الكفار… نعم ل يريدون التعرض لهم ول جهرح شههعورهم، أليسههوا متعههاونين معههم

() وراجع في مثل هذا كلم الشيخ مقبل بن هاديّ الوادعي في كتابه:  (السيوفّ الباترة 102
علىّ إلحّاد الشيوعية الكافرة) ذلك الكتابا الذيّ تحّاربه هذه الدولة رغم أنه في الشيوعية، لنه
تعرض لبعض أباطيل الدولة السعودية!!
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تدى كههل مههن يجههادل فههي شههيء في كل المجالت، ويحّمونهم بقوانينهم… وأنا أتحّ
من هذا وأدعوه أن يقفّ في أحد الحّرمين علىّ مسمع من الناس ويشتم أمريكهها
أو بريطانيا أو يلعن النصارى واليهود أو يطعن في رئيس من رؤسههاء تلههك الههدول
اا من هذا إن كان يشك فهي كلمنها ترء من إلحّاده وكفره… ليفعل شيئ الكافرة ويتب
ترض للدولههة السههعودية أو يههذكر كفرياتههها.. أو باطلههها.. تله، دون أن يتعهه المتقدم ك
تلم في النصارى ودولهم ورؤسههائهم وكفريههاتهم… ولينظههر مههاذا يههرى… فقط ليتك
تجه أو يكمههل عمرتههه أو وكفّ يكون حاله بعدها.. وأين يأويّ وينام… وهل يقضي ح
يقضي تفثه… أم كيفّ يكون الحّال..؟؟ ليجربا الشاك في هذا.. فههإنه لههن يخسههر
تدى تنها – إن لم يكن في كلمته تعرض لحّكومههة إمههام المستسههلمين- ل تتعهه اا إ كثير
بضع لكمات أو ركلت وصفعات وأشهر أو أسابيع في الزنازين وتعهد بعههدم الكلم
بعدها… أو إخراج من البلد إن كان من (الخوارج أو الجانب) كما يقولون!! ولكنه
اا في كلمنا هذا…إذ سيتحّقق منههه وسههيوقان بههه بعههدها سيربح الكثير إن كان شاك

أشد اليقان.. ليعرفّ بعد ذلك… أإسلم هذا أم ماسونية وعلمانية؟؟
إن الخوة والتعاون بين هذا البلد والنصارى والصليبيين علىّ اختلفّ دولهههم

ال آخر من هذا. وثيق وعميق… وهاك مثا
راجههع علههىّ سههبيل المثههال (النظههام الساسههي لجمعيههة الهلل الحمههر
عودية جمعيهة السعوديّ).. (المادة الولهىّ):  (أنشهئت فهي المملكهة العربيهة الس

16/1/83) فههي 1باسم جمعية الهلل الحمر بمههوجب المرسههوم الملكههي رقاههم (
ولها شخصيتها العتبارية لمدة غيههر محّههدودة ومركزههها الرئيسههي مدينههة الريههاض

ونظامها قائم عألى أساس اتفاقـيـاتويشمل نشاطها جميع أنحّاء المملكة 
برتـهـا ـمـؤتمرات الهلل والـصـليب الحـمـر ـتي أق ـادئ اـل جنـيـف والمـب

.الدولي
أإسلم هذا أم ماسونية؟؟

(البابا الثههاني) مههن القههانون نفسههه أو (النظههام) كمهها يحّلههوا لهههم تسههميته:
(أغراض الجمعية):  تقوم الجمعية في سبيل تحّقيق أهههدافها بمهها يههأتي:  فههذكروا

اا منها: أمور
ي- توثيق الصلت وتبادل المعونات الممكنة بينها وبين جمعيات

.*)(الهلل والصليب الحمر الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة
أتوحيد الرسل هذا أم علمانية وماسونية؟؟

أوللجمعيههة الههدخول فههي مضههاربات ماليههة ل يـجـوز (المههادة السههابعة):  
التدخل في المور السياسية أو الدينية..

أإسلم هذا أم علمانية؟؟
وليس هذا مع النصارى وحدهم بل واليهود… ألم ينهىّ تعميم الخطبههاء عههن

(الدعاء بالهلك وما شابه ذلك علىّ اليهود والنصارى وطوائفّ دينية أخرى!!).
ثم أنسيتم البنههد السهادس مههن مشههروع الفهههد الههذيّ نهص علهىّ العههترافّ
تلهها متعاونهة متناصهرة تدم أن المههم المتحّههدة ك بإسرائيل، ثم ألم تعرفههوا فيمها تقهه
تلههه… متآخية وقاد تعهدت بعدم العدوان علىّ بعضها البعض وغير ذلك مما تقههدم ك
أو ليست إسرائيل من هذه المم المتحّدة؟؟.. وهكذا تتكشههفّ القانعههة… فحّسههن

ال من هذا التعاون بين الهلل السعوديّ (*)(  ولقد شاهد إخواننا الطباء في أفغانستان أشكا
ومؤسسات الصليب الحمر التي تعمل في تنصير المسلمين…!! فكان الهلل في أفغانستان 

اا حتىّ نهاية سنة  م.  ثم ل ندريّ أتوقافوا عن 1984يمد تلك المؤسسات الصليبية بالدوية علن
اا عندهم.. فلعنة الله علىّ الظالمين. هذا التعاون، أم أخفوه… إذ مازال هذا القانون موجود

148



الجوار ليس مع طواغيت الخليج أو العربا وحدهم بل مع كل دولة من دول الكفر
تنههها قاريبههة ومن ذلك (إسرائيل)!! وإل فكم تبعد جيوشهم عن حههدود اليهههود؟؟… إ
اا من أجل القاصىّ الذيّ يتباكون عليه ويذرفون دموع ترك ساكن زا، فما بالها ل تحّ جد
تدموع.. أمهها اا علىّ المساكين… نعههم.. ل بههأس بالهه ال وضحّك التماسيح من أجله تمثي
تدعاء بههالهلك ترمههة.. ول يجههوز الهه الحّربا فل.. ألم تعلموا أن الحّربا الهجوميههة محّ

تسعي إلىّ إهلكهم بالحّربا والقتال؟؟.. ال عن ال علىّ اليهود، فض
تلص ولن نرضىّ بقههذفهم ألم يصرح فيصلهم بقوله:  "إننا واليهود أبناء عم خ
في البحّر كما يقول البعض، بل نريد التعايش معهم بسلم".  "إننا واليهود ننتمههي
اة إلىّ روابط قارابة الوطن، فبلدنهها إلىّ (سام) وتجمعنا السامية كما تعلمون إضاف

.)103(منبع اليهود الول الذيّ منه انتشر اليهود إلىّ كافة أصقاع العالم" أهه
يا إخواني المسألة (خربانههة) مههن زمههان… وكلم سههلطان بههن بجههاد رحمههه
الله.. حين قاال زمن "الوزة الكبيرة" (أخههو نههورة):  "إن (رحنهها) أو متنهها – (يعنههي
اا إخوان من طاع الله)- فستتزاحمون أنتم والنصارى بأسواق الرياض" أصبح واقاع

زا ل يخفىّ علىّ كل ذيّ عينين ول حتىّ علىّ كل ذيّ أذنين..!! حي
رحمك الله يا سلطان… المسألة لم تقفّ عند النصارى، ل ول حتىّ اليهود..
إن الهندوس والسيخ والبوذيين والبهائيين والقاديانيين وعباد البقر والحّجر والفرج
تدة وغيرها.. بل حتىّ الشههيوعيين تلهم يسرحون ويمرحون في أسواق الرياض وج ك
الروس الذين تتظاهر هذه الدولة الخبيثة بقطع علقااتها معهم.. فقد بدت علقاات
الصداقاة تتطور معهم، منذ مسرحية (حربا أكتوبر) حيث أبدى التحّاد السههوفييتي

اا  اا كبير م1973ببرقية التهنئة التي أرـسـلها المـلـك فيـصـل عـأـام اهتمام
تمل!!للزعأماء السوفيت في ذكرى الثورة الشيوعأية !! تأ

تدة وصههداقاة بيههن دولههة توحيههد الطههواغيت!! وبينهههم، أليس هناك علقاات مو
 وما (بطولههة)104(تطور وتنمىّ عن طريق الزيارات والمنتديات والدورات الرياضية

تنهها ببعيههد، ألههم ترفههرفّ أعلم دول الكفههر كأس العههالم الخامسههة لكههرة القههدم) ع
تطههواغيت!! وإلههىّ جنههب رايههة التوحيههد!! تلها… روسيا وغيرها.. في دولة توحيد ال ك
تمههة تثههل قا تدة والطائفّ والدمام التي شهدت هذه الدورة التي تم اسألوا الرياض وج
تصداقاة بين هذه الدولة الخبيثة وبين دول الكفههر علههىّ تبة وال تدة والمحّ علقاات المو
توعها حتىّ تصل الحّال إلىّ درجة ملعبتهم ومههداعبتهم وإكرامهههم فههي اختلفها وتن
أحسن المساكن وأشهىّ المطاعم وحمايتهم وحراسههتهم.. وهههذه مقتطفههات مههن
تقرير صادر عن المكتب العلمي السعوديّ وفيه ذكر موافقة حرامي الحّرميههن..

علىّ قايام هذه الدورة، مع الكفرة الملحدة علىّ اختلفّ مللهم ودولهم:

المكتب العألمي السعودي
(تقرير عأن بطولة كأس العالم الخامسة للشباب لكرة القدم)

المكان: المملكة العربية السعودية

م.1989مارس 3 فبراير-16هه الموافق 1409/رجب/10/25الزمان:  

ال عن (الواشنطن بوست) في (103 م.  1969) سبتمبر 17() تصريحّات للملك فيصل نق
اا. ونقلتها مجلة الحّياة البيروتية أيض

اا ليست علقاات براءة 104 () نعم هي ليست كالعلقاات مع حبيبة القلب أمريكا…  ولكنها أيض
وعداوة لجل الدين، وإنما علىّ حسب تقلبات السياسة والمصلحّة وطلبات أمريكا..
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الفههرق المشههاركة:  المملكههة العربيههة السههعودية – العههراق – سههوريا – نيجيريهها –
تشيكوسلوفاكيا – البرتغال – النرويج – الرجنههتين – اسههبانيا – البرازيههل – ألمانيهها

التحــادالشهههرقاية – مهههالي – الوليهههات المتحّهههدة – كوسهههتاريكا – كولمبيههها – 
.السوفيتي

طاقام التحّكيم في هذه البطولة:

المكسيك
السلفادور
الرجنتين

كولمبيا
البرازيل

الكوادور
المملكهههة العربيهههة

السعودية
سنغافورة

البحّرين
الصين

نيوزيلند
السنغال

ارتوروبههههههههابلوبريجيو
كارتر

جوزين اروتيزكادروزا
جوان انطونيوبافا

جوزية جاكوين كاوينا
جوزيه روبيرتوراميز

اليههههههاس جههههههاكومي
جيريرو

عبد الله الناصر
ميدين بن سنجاه

أحمد جاسم محّمد
تشن شنجكايّ
كينيت والس

بادار سيني

تشيكوسلوفاكيا
النرويج
إيطاليا

بريطانيا
النمسا

ألمانيا الغربية
التحّهههههههههههههاد

السوفياتي
بلجيكا

بريطانيا
تونس 

موريتانيا
أمريكا

جوزيفّ ماركو
إيجيل نرفيك
تيليو ل ينسي

نيل مدجلي
هيبرت فورستنجر

أرون شميد وبر
الكسي سيبرين

مارسهههههيل فهههههان
لنجهوفّ

الن سنوديّ
ناجي الجويني 

اديسارسار
ارتوروا انجليز

(التغطية العألمية للبطولة):ًا
تحّظىّ بطولههة كههأس العههالم للشههبابا لكههرة القههدم باعتبارههها ثههاني بطولههة
عالمية لكههرة القههدم، باهتمههام واسههع وشههامل مههن قابههل وسههائل العلم المحّليههة

تدوليههة ـىوال ـريفين عأـل ـن الـش ـادم الحرمـي ـة ـخ ـدور موافـق ـذ ـص .. فمـن
ـة ـة العالمـي  ووسههائلاستضافة المملكة العربية السعودية لهذه البطوـل

العلم المحّلية والعالمية تواصل حديثها عن المملكههة العربيههة واسههتعداداتها لهههذا
التجمع الرياضي العالمي:

وقاد وضعت وسائل العلم في المملكة العربيههة السههعودية كافههة تصههوراتها
تقها مهن التغطيهة العلميهة والمسهاهمة بإنجاحهها وعكهس لعطاء هذه البطولة ح
تصورة الحّقيقية لرجل العلم السعوديّ وإيصالها إلىّ العالمية عههن طريههق هههذه ال

البطولة.

وتتكون وسائل العلم في المملكة العربية السعودية كمها هههو معههروفّ مهن
التالي:

اا)4- وكالة أنباء 3-تلفزيون 2-إذاعة 1 - صحّافة (انتهىّ التقرير مختصر

ومن الطريفّ بالذكر أنه أثناء هذه الدورة قاام بعض من تبقىّ مههن الشههبابا
المتدين المتحّمس الذيّ لم يقتل فيه مشههايخ السههوء إلههىّ الن الحّميههة والغضههب
اا ليس فيه تكفير هذه الدولة ول نحّههوه اا بسيط لدين الله وحرماته فأصدروا منشور
ترد إنكار لهههذه الههدورة الفاسههدة علههىّ الحّكومههة وإنكههار إدخالهها للكفههرة تنما مج وإ
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الملحدة إلىّ جزيرة العربا التي أمر النبي صلىّ الله عليه وسلم بإخراجهم منها.
فكان جزاؤهم –ومكافههأتهم مههن دولههة توحيههد الطههواغيت أن ألقههوا فههي السههجون
ن الهترويع والتهديههد والتحّقيهق والذى ههذا بعهد أن فتشهت بيهوتهم اا م ونالوا نصيب
تفههار علههىّ توع أهاليهم… وهكذا فالنصارى واليهود والشههيوعيون والملحههدة والك ور
اختلفّ مللهم ونحّلهم تدافع عنهم هذه الدولة الخبيثة وتحّميهم ليس هذا فحّسههب
بل تستضيفهم للعب واللهو وتقدم لهم أحسن الفنادق والخدمات… أمهها المههرون
اا علههىّ خلفّ أمزجههة آل سههعود وخههارج بههالمعروفّ النههاهون عههن المنكههر – طبعهه
توهة- فهههؤلء يسههحّقون وينكههل بهههم ويهههانون ويرصههدون ويراقابههون هيئاتهم المشهه

ويعاثّ في بيوتهم.. فلعنة الله علىّ الظالمين…
أإسلم هذا، أم ماسونية..؟؟

تحد أن يقفز بعض علماء السههوء هنهها زاعميههن أن أولئههك ل تستبعد أخي المو
النصارى والكفار إنما جاؤوا ليدفعوا الجزية لمام المتههآمرين… فههإن اسههتخفافهم
بعقول الخلق يجرئهم علىّ قاول ما هو أقابح من هذا.. ألم يكن أبوهم (أخو نههورة)
يقول مثله للخوان عن الموال التي كههان يسههتلمها مههن بريطانيهها كراتههب مقابههل
تطله فقههط آل سههعود لزرقاههة تنه الحّكم الذيّ لم يع معاهداته معها…؟؟  الجزية… إ
عيون النصارى فقط بهل ويسهتحّيون حهتىّ مهن ذكهره… اللهه عهز وجهل يقهول:  
قاتلوا الذين ل يؤمنون بالله ول باليوم الـخـر ول يحرـمـون ـمـا ـحـرم
الله ورسوله ول ـيـدينون دـيـن الـحـق ـمـن اـلـذين أوـتـوا الكـتـاب ـحـتى

تيّ صههغار وأيّ جزيههة؟؟؟تيعطوا الجزية عأن يد وـهـم ـصـاغرون   [التوبههة].  أ
ترم الله ورسههوله ترم ما ح ين؟؟ وهل هذه الدولة نفسها، تحّ رم ين  نم ومن يأخذ الجزية 
تتىّ تقاتل من ل يفعل ذلك؟؟… ثههم أيّ قاتههال وأيّ جزيههة … وتدين دين الحّق… ح

ترمة..؟؟ والحّربا الهجومية محّ
إن دولة التوحيد هي التي تدفع الجزية بكل فخر واعتزاز للنصههارى والكفههار
علىّ اختلفّ ألوانهم وأحزابهم… أنسيتم الملييههن الههتي تبههددها هههذه الدولههة فههي
مصالح أمريكا وغيرها، وما حزبا الكتائب والمليين التي تنهال عليه مههن الخزانههة
السعودية عنا ببعيد …  أو ليس قاد قايل أن زوجة الملههك (فهههد) هههي أخههت أميههن

الجميل الكتائبي النصراني… فكيفّ تكون العلقاة إذن مع النسيب…؟؟
يا قاوم!  أنسيتم الكرم الحّاتمي الذيّ تقابل به هذه الدولههة الخبيثههة منظمههة

اليونسكو وغيرها من المنظمات اليهودية أو الصليبية التابعة للمم المتحّدة..
اا من هدايا (فهد) لنانسي وريجان يهوم زار واشهنطن فهي والعهد مازال قاريب

تدة المتبادلههة حيههث قاههدم هههديتين1985فبراير  اا عن مشاعر الخههوة والمههو م تعبير
متواضعين!! من أموال المسلمين كانت إحداهما من نصيب (نانسي) وهي عبارة
اا كههان مههن نصههيب تصعة باللماس والخرى خاتم مههن اللمههاس أيضهه عن ساعة مر

)Seattle Post Intelligence(ريجان) ويومها كتبت صحّيفة (سياتل بوست إنتليجنس 
ال تحّههت عنههوان (وصههل12/2/1985اليومية الصادرة في يوم الثلثاء            مقهها

ال هدايا الذهب) جاء فيه: ملك السعودية حام
"نجوم السينما والتلفزيون والرياضة ورجال السياسة إلتقههوا فههي واشههنطن
ال معههه هههدايا الليلة الماضية للحتفال بقدوم الملك فهد الذيّ يصل إلههىّ هنهها حههام
الذهب واللماس للرئيس ريغههان والسههيدة الولههىّ نانسههي ريغههان…الههخ).. وفههي
مقابل ذلك قاام ريجان بتقديم هديته للملك فهد وهي عبارة عن صورته الشخصية
اا بضههعفّ عقلههه وسههفاهة اا مسههرور وصورة زوجتههه نانسههي.. فأخههذها الغههبي فرحهه
أحلمه.. فها هو إمام مشايخ السوء، إمام السفهاء والغبياء والحّميههر والمغفليههن،
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زم إسلمي عهادل رحيهم يقهوم محك الذيّ يقول أبو بكر الجزائريّ فيه وفي حكمه:  "
تمة العالية والحّنكة السياسية مهها يجعلههه مثههال الملههوك عليه ملك صالح له من اله

 مههن كتههابا (الشههبابا5الصههالحّين فههي العههالم النسههاني ول مبالغههة!!" أهههه ص
السعوديّ).  وتمضي الصحّيفة المذكورة في المقال نفسههه فتقههول:  "وكههان بيههن
اا للملك عدد من نجههوم المدعوين في المأدبة التي أقاامها الرئيس المريكي تكريم
المجتمع المريكي بينهم المطربة (بيرل بيلههي) وزوجههها (درامههر لههويس)، ونجمههة
التلفزيههون المعروفههة (لينههدا غههرايّ) والممثلت (ريتهها مورينههو) و(سههالتي سههتراز)
و(سيكوني ويفر)…  حقيبههة الهههدايا الههتي حملههها الملههك لههم تكههن اعتياديههة، فقههد
تدمها تضمنت حقيبة نسائية مطرزة بخيوط الذهب ومخصصة للحّفلت الساهرة، قا
الملك هدية لزوجة الرئيههس المريكهي…  ولهم تكهن ههذه الحّقيبهة مهن الحّقهائب
تذهب، فقههد كتههب عليههها الحّرفههان ترزة بخيههوط الهه تنههها مطهه العادية فبالضافة إلههىّ أ
تصة مههن اللمههاس النههادر، وممهها تولن من اسم السيدة نانسي ريغان بقطع مترا ال
اا مههن الكههؤوس… اا وصينية وعدد تضمنته حقيبة الهدايا طقم شرابا!! يشمل إبريق
ن أنهدر أنهواع الحجهار تصعة بهه "الجمشهت" وههو م تلها مصنوعة من الذهب ومر ك
الكريمة.. أما أكثر الهدايا إثارة فكانت بيضة مطلية بالمينا.  ومركبههة علههىّ حامههل
معدني، تنغلق البيضة عن ساعة صغيرة ونقوش باللماس، علههىّ إحههداهما شههعار
مدعههي إلههىّ حفههل العرش السعوديّ، وعلىّ الخرى شعار الرئاسة المريكية.  وقاد 
استقبال الملك جمع من رجال العلم بينهم "فرانههك. أ" المههدير العههام لمؤسسههة
هآرتس الصحّفية السرائيلية التي تصدر الصحّيفة اليوميههة السههرائيلية المعروفههة
بنفس السم (هآرتس)، أما قاائمة الطعام.  فتضمنت مجموعة من أفخر الطبههاق
تدها المطبخ الخاص للبيت البيض.  واحتوت المائدة علىّ ثلثههة أنههواع مههن التي أع

النبيذ المعتق:
) وهو نبيذ فرنسي صنع فيCake Bread Shardonuyالول:  كيك بريد شاردوني (

م.1981سنة 
Tynotالثههاني:  (  Noir  Fayatadyryوهههو نههوع مههن النبيههذ الفرنسههي صههنع عههام (

م.1982
).Flery blane deblanch Fathrarmالثالث:  (

وبعد العشاء ومباشرة دعي الجميع إلىّ حفلة استعراضية غنائية أحيتها أكبر
فرقاة للرقاص الغنائي في واشنطن، وكههان نجههم الحّفلههة نجمههة الوبههرا المعروفههة

Montfrut(منتفرات كبل   Caballe.في الصالة الشرقاية مهن الهبيت البيههض" أههه (
من الجريدة المذكورة.

أتوحيد الرسههل المسهتلزم للههبراءة مهن أعههداء اللهه هههذا، أم توحيهد وتهآخي
تطواغيت؟؟ ثم، أإسلم هذا أم ماسونية…؟؟ ال

ع أمريكها تدة والهتزاور والتواصهل ليهس م والخوة والصداقاة والتهاديّ والمهو
وحدها.. بل لبريطانيهها حليفتهههم القديمههة قابههل أمريكهها… الحّههظ الههوافر مههن ذلههك
اا… أنسههيتم زيههارة (الفهههد) لبريطانيهها وصههورته الههتي تناقالتههها وسههائل العلم أيض
ال بذلك وسههط الملكههة البريطانيههة اا مهبو اا مسرور العالمية وهو لبس الصليب فرح
تمها.. وكان يفتتح خطاباته عندها التي نقلتههها وسههائل العلم بقههوله… "سههيدتي وأ
تمىّ بخهههادم الحّرمهههتين جللهههة الملكهههة المعظمهههة…" ونحّهههوه… فحّهههق أن يسههه
البريطانيتين… وليس بخادم الحّرمين!!.. ولول تحّرجنا مههن تصههوير ذوات الرواح
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لوردنا صورته تلك… ولكن شهههرتها تغنههي عههن ذلههك… جههاء فههي مجلههة التجههارة
العربية العالمية:  

):ًاKing Fahd's statit visit to London(زيارة الملك فهد الرسمية للندن 

يضم هذا الملحق المصور الذي ننـشـره عـأـن بريطانـيـا والمملـكـة
اا ـلـذكرى زـيـارة المـلـك فـهـد الرـسـمية لـنـدن العربية السعودية تخلـيـد
اا من وقائع البهة والعظمة المتألقة خلل تلك المناسبة الملكية بعض

الخالدة.
وكان في استقبال الملك فهد لدى وصوله إلىّ لندن الملكة اليزابيههث ودوق
تطة فيكتوريا التي بدأ منها الموكب الملكي إلىّ قاصر بكنجهام تحّفّ أدنبرة في محّ

به فرقاة حرس الفرسان.
بعد حفل أقايم في قاصر سنت جيمسز قاام العاهل السعوديّ بعد ظهر ذلههك
اليوم بزيارة الملكة إليزابيث، المكلة الوالدة، في كلرنس هاوس، واختتههم اليههوم
الول من زيارة الضههيفّ السههعوديّ بمأدبههة عشههاء رسههمية أقاامتههها الملكههة ودوق

اا للملك فهد في قاصر بكنجهام. أدنبرة تكريم
 داوننغ سههتريت،10اشتمل اليوم الثاني من الزيارة الملكية علىّ زيارة إلىّ 

مقر رئيسية الوزراء لجراء مباحثههات وتنههاول طعههام الغههداء مههع رئيسههة الههوزراء،
المسز تاتشر، وعلىّ حفل استقبال للعاهههل السههعوديّ أقاههامه فههي تلههك المسههية

رئيس بلدية لندن في غيلدهول.
اا للملكة ودوق أدنبرة فههي في يوم الخميس أقاام الزائر الملكي مأدبة تكريم
فندق كلريدجيز.  وفي صباح الجمعههة اسههتودع الملههك فهههد الملكههة ودوق أدنههبرة

ال عههن مجلههة التجههارة العربيههة العالميههة  WORLDوغادر قاصههر بكنجهههام).  أهههه نق
ARAB TRADE.

.*)()18وفيها صورته وهو لبس الصليب الورديّ –شعار الماسونية رقام (
تملوا … احتفالت وموائد عشاء واستقبالت وابتسامات وعلقاههات صههداقاة تأ

اا من قاوانينهم الداخلية والدولية.. تدم مرار اا لما تق تدة تطبيق ومو
أإسلم هذا، أم ماسونية وعلمانية؟؟

 موجههها15ومع هذا، يقههول الجزائههريّ فههي كتههابه (الشههبابا السههعوديّ) ص
كلمه للشبابا السعوديّ:  " قام إلىّ خادم الحّرمين الشريفين فبايعه علههىّ قايههادة
هذه المنظمة وسر تحّت راية قايادته، فإنه سيهيء لك كل سبب للنجاح بإذن الله،
وسيمدك بكل عون ممكن وها أنا أسبقك إلىّ المبايعة، وإن كنت قاد خلفههت عهههد
الشبابا ولحّقت بركب الكهول والشيوخ فهات يا خادم الحّرميههن الشههريفين يههدك
أبايعك علىّ قايادة منظمة الشبابا السههلمي كمهها بايعنههاك قابههل علههىّ قايههادة كههل

المسلمين) أهه.
تضههلني علههىّ كههثير ممههن خلههق الحّمههد للههه الههذيّ عافههاني ممهها ابتلك بههه وف
تنا تضلنا علىّ كثير من النعام وهدانا للحّق والهدى وما ك ال!! الحّمد لله الذيّ ف تفضي

لنهتديّ لول أن هدانا الله.
اا من محّاولة اغتيهال ريغهان فهي أمريكها الهتي أصهيب هذا والعهد قاريب أيض
فيها، ويومها انهالت عليه برقايات التهنئة علىّ السلمة من كافة أرجههاء المعمههورة

، وفوق المقال صوروا راية التوحيدمقرونة براية الصليب (علم بريطانيا).18 ارجع إلىّ ص (*)(

153



تول اا كان من أ اا وذكرت الصحّفّ يومها أن فهد من الصدقااء والولياء والذنابا أيض
تنههأه بفههوزه لفههترة الرئاسههة المهنئين… كمهها أنههه كههان أول مهنههئ علههىّ الطلق ه
تنههه عنههد الثانية، وذكرت الصحّفّ يومها أنه اتصل به في بيته فلههم يجههده..  وعلههم أ
تول مهنههئ بههذلك.. تنه أ اا بههأ اا فخههور صديق له فاتصل به في بيت صديقه، وكان فرح

وهذا البابا يطول ويطول…
وهكذا يا إخواني الغرباء، التوحيد في جانب وهههؤلء القههوم عنههه فههي جههانب
آخر تهنئة لعداء الدين وتبريكات وزيههارات ومسههاعدات ولقههاءات وحفلت ولعههب
(كورة) وغيرها وحماية وحراسههة لهههم وتسههويد وتكريههم وأخههوة إنسههانية وصههداقاة
تتىّ وصفّ مسؤول سعوديّ كبير في بيان ألقاه في الجلسة السادسههة تدة… ح ومو

م علقاههات الخههوة1974للجمعية العمومية للمم المتحّدة التي عقدت فههي عههام 
اا بههأن مثههل لهههم تدة والنصرة والموالة التي تربط دولته مع دول الكفر جميع والمو
بحّديث النبي صلىّ الله عليه وسلم في وصفّ حال المههؤمنين بعضهههم مههع بعههض
فقال:  "إن عالم اليوم مجتمع واحد.  وإذا كان لي أن أقاتبس قاول الرسول صلىّ
اا تد بعضههه بعضهه الله عليه وسلم فإنني أستطيع أن أصفّ هذا المجتمع بالبنيان بشهه
تمههىّ" تسهههر والحّ وكالجسد الواحد إذا اشتكىّ منه عضو تداعىّ له سائر الجسههد بال

.)105(أهه
أإسلم هذا، أم ماسونية؟؟

() انظر السجلت الرسمية للجمعية العمومية للمم المتحّدة، الجتماعات الكاملة، الدورة 105
 بيان ألقاه وزير البترول 9م ص1974) إبريل 2217الخاصة السادسة الجتماع رقام (

السعوديّ أحمد زكي يماني.
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بسعودية وفتنة حادثا الحرم ( هـ)1400ال

يسألونك عأن الشهر الحرام قـتـال فـيـه؟  ـقـل قـتـال قاال تعالىّ:  
فيه كبير، وصد عأن سبيل الـلـه وكـفـر ـبـه والمـسـجد الـحـرام وإـخـراج
ـون ـل، ول يزاـل ـن القـت ـبر ـم ـة أـك ـه، والفتـن ـد الـل ـبر عأـن ـه أـك ـه مـن أهـل

بتى يردوكم عأن دينكم إن استطاعأوا .…يقاتلونكم ح
يقول سيد قاطب رحمه الله في الظلل عن هذه اليههة مههن سههورة البقههرة:
تن القتههال فيههه كههبيرة، نعههم!  ولكههن:   (نزلت تقرر حرمة الشهر الحّرام، وتقههرر أ
وصد عأن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر

. عأند الله.  والفتنة أكبر من القتل
إن المشههركين هههم الههذين وقاههع منهههم الصههد عههن سههبيل اللههه، والكفههر بههه
وبالمسجد الحّرام.  لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله.  ولقد كفروا
بههالله وجعلههوا النههاس يكفههرون.  ولقههد انتهكههوا حرمههة المسههجد الحّههرام، فههآذوا
المسلمين فيه، وفتنوهم عن دينهم وأخرجوا أهله منه؛ وهو الحّرم الذيّ جعله الله

اا، فلم يأخذوا بحّرمته ولم يحّترموا قادسيته.. آمن
وإخراج أهله منه أكبر عأند الله من القتال في الـشـهر الـحـرام..
وفتنة الـنـاس عـأـن دينـهـم أـكـبر عأـنـد الـلـه ـمـن القـتـل.  وـقـد ارتـكـب
بجتـهـم ـفـي التـحـرز بحرـمـة المشركون هاتين الـكـبيرتين فـسـقطت ح
اا حـيـن البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام التي يتـخـذون منـهـا ـسـتار

يريدون، وينتهكون قداستها حين يريدون
لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل.  وكان التلويح بحرمة الشهر
الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه، لتشويه موقف الجماعأة المسلمة،
وإظهارها بمظـهـر المعـتـدي… وـهـم المعـتـدون ابـتـداء.  وـهـم اـلـذين

انتهكوا حرمة البيت ابتداء.
إن السلم منهج واقاعي للحّياة، ل يقوم علههىّ مثاليههات جامههدة فههي قاههوالب
تنههه يههواجه الحّيههاة البشههرية –كمهها هههي- بعوائقههها وجوانبههها وملبسههاتها نظريههة.  إ
الواقاعية.  يواجهها ليقودها قايادة واقاعية إلىّ السير وعلىّ الرتقههاء فههي آن واحههد.
ويواجهههها بحّلههول عمليههة تكههافئ واقاعياتههها، ول ترفههرفّ فههي خيههال حههالم، ورؤى

اا مجنحّة، ل تجديّ علىّ واقاع الحّياة شيئ
هؤلء قوم طغاة بغاة معتدون.  ل يقيمون للمقدسات وزنا، ول
يتحرجون أمام الحرمات، ويقفون دون الحق فيـصـدون الـنـاس عأـنـه،
بد الـيـذاء، ويخرـجـونهم ـمـن البـلـد ويفتنون الـمـؤمنين وـيـؤذونهم أـشـ
بـلـه الحرام الذي يأمن فـيـه ـكـل ـحـي ـحـتى الـهـوام!.. ـثـم بـعـد ذـلـك ك
يتـسـترون وراء الـشـهر الـحـرام، ويقيـمـون اـلـدنيا ويقـعـدونها باـسـم

.الحرمات والمقدسات
تنههه إن فكيفّ يواجههم السلم؟  يواجههم بحّلههول مثاليههة نظريههة طههائرة؟  إ
يفعههل يجههرد المسههلمين الخيههار مههن السههلح، بينمهها خصههومهم البغههاة الشههرار
يستخدمون كل سلح، ول يتورعون عن سلح!.. كل إن السلم ل يصنع هذا، لنههه
يريد مواجهة الواقاع، لدفعه ورفعه.  يريد أن يزيل البغي والشر، وأن يقلم أظههافر
الباطل والضلل.  ويريد أن يسلم الرض للقوة الخيرة، ويسلم القيههادة للجماعههة

ومن ثم ل يجعل الحرمات متاريس يـقـف خلفـهـا المفـسـدونالطيبة.  
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البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة، وهم ـفـي ـمـأمن ـمـن
برماه! رد الهجمات ومن نبل ال

إن السلم يرعأى حرمات من يرعأون الحرمات؛ ويشدد في ـهـذا
المبدأ ويصونه.  ولكـنـه ل يـسـمح ـبـأن تتـخـذ الحرـمـات مـتـاريس لـمـن
ينتهكون الحرمات، ويؤذون الطيبين، ويقتـلـون الـصـالحين، ويفتـنـون
المؤمنين، ويرتكبون كل منكر وهم ـفـي منـجـاة ـمـن القـصـاص تـحـت

اا، وكههأنهستار الحرمات الـتي يجـب أن تصـان!)  انتهههىّ كلم سههيد مختصههر
رحمه الله تعالىّ يتكلم في آل سعود بأعينهم، وما أثاروه هم وسدنتهم من علماء
تجة حول مهها حههدثّ فههي المسههجد الحّههرام علههىّ راس هههذا القههرن، السوء، من ض

هه…1400/محّرم من عام 1وبالتحّديد في 
فليعلم القارئ ابتداء أننا ل ندافع عن خطأ جهيمان والفتنة التي تسههبب بههها

 وتعطيههل الصههلة*)(في الحّرم وما ترتب عن ذلك من سفك دماء كثير من البرياء
تدة… بل نبرأ إلىّ الله من ذلك ونسأله سههبحّانه أن يغفههره لههه في البيت الحّرام م

تدم من نصرة لدين الله ودعوة إليه من قابل… في جانب ما قا
ولكن الحّق الذيّ يجب أن يقال، والذيّ لههم يقلههه علمههاء السههوء وأبههواق آل
تيد في ظلل هذه اليههة.. إن القتههال تكده س سعود في ذلك الوقات – هو ما قارره وأ

وصد عأن سبيل في الشهر الحّرام أو في البيت الحّرام كبيرة… نعم، ولكن… 
الله وكـفـر ـبـه والمـسـجد الـحـرام وإـخـراج أهـلـه مـنـه أـكـبر عأـنـد الـلـه

 هذا حكم الله العادل الذيّ ل يههأتيه الباطههل مههن بيههن والفتنة أكبر من القتل
يههديه ول مههن خلفههه… إن الكههبيرة مهمهها بلغههت .. فل يجههوز بحّههال مههن الحههوال

ال عن جعلها أعظم وأكبر منه… مساواتها بالكفر، فض
إن جريمة جهيمان كانت حمل السلح في الحّرم بالذات … وما ترتب علهىّ
ذلك من سفك دماء البرياء وهي حقا جريمة عظيمة… نسأل الله أن يغفرههها لههه
توله، ولكنها ل شيء في جانب جرائم الحّكومة السهعودية الكههثيرة وأهمههها ممهها لتأ

ورد في هذه اليات:
ニ-…صد عن سبيل الله
ホ-..وكفر به
ヘ-..والمسجد الحّرام وإخراج أهله
ト-…اا (الفتنة)، فتنة المسلمين عن دينهم اا وليس آخر وأخير

 أما الصد عن سبيل الله والسعي في إطفاء نههوره ودعههوته ودينههه، فهههذا ل
يجادل فيه إل من أعمههىّ اللههه بصههيرته وانطلههت عليههه لسههفاهته خههدع وتلبيسههات
إذاعة القرآن ومطبعة فهد للمصحّفّ الشريفّ وتوسعة الحّرمين ونحّههو ذلههك ممهها
اا إذا يؤسسونه من أموال المسههلمين ثههم ينسههبون فضههله لهههم ولبههائهم.. خصوصهه
تحد جرائمهم في حق التوحيد والشريعة ودعاتهها الموحهدين الحّقيقييهن عرفّ المو
ترئين من كههل الطههواغيت، مههن سههجن المرين بالمعروفّ الناهين عن المنكر المتب
وقاتل وطرد وملحقة ومراقابههة ورصههد وتسههليم…  وكههذا خههدمتهم ومههوالتهم بههل
تبتهههم لعههداء الههدين ومههن هههم حههربا عليههه، مستشههرقاين ونصرتهم ومودتهم ومحّ
تلههه فقههد تقههدم منههه مهها يجلههو العمههىّ عههن قالههب وغربيين.. ول داعي لعادة هذا ك

ملي سواد الظلمة القمر. صاحبه كما يج

 نقصد بالبرياء من قاتل من الحّجاج والمصلين خطأ، وليس رجال أمن آل سعود، وجيش (*)(
الطاغوت الذين ماتوا تحّت رايته، وفي سبيل تثبيت عرشه وحكمه الكافر..
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 والكفر كذلك .. فهذا منه..  مع ما تقدم من تشريعهم مع الله ما لههم يههأذن
تدين ودخههولهم فههي ديههن ترعين من الكفرة أعههداء الهه تتباعهم لقاوال المش به الله وا

تطواغيت المختلفة إقاليمية كانت أم عالمية دولية. ال
 أما المسجد الحّرام وإخراج أهله المتقين الصالحّين –المتبرئين مههن طغههاة
تدثّ عنه ول حرج.. تدهم ومنعهم من الحّج والعمرة فحّ آل سعود- و(تسفيرهم) وص
تجههاج والمعتمريههن ول نذكر هاهنا ما يضعونه من عقبات وصعوبات بالغههة أمههام الحّ
اا.. تدة تأشههيرته ولههو بلههغ مهن الكههبر عتيهه وكذا طردهم وإخراجهم لمن تأخر عههن مهه
تدة وأمثالههها شههاهدة علههىّ ذلههك… فهههذا ل شههيء فههي مقابههل طههرد وسههجون جهه
تبنهها اللههه وحههده.. تحدين وإخراجهم من بيت الله الحّههرام بجههرم!! أن يقولههوا ر المو

ويكفروا بطغاة آل سعود و غيرهم من أشقائهم من طواغيت العربا.
تلههه.. إن جرائمهم في هذا البابا ل يحّيط بها هذا الفصههل ول حههتىّ الكتههابا ك
تدها الجبار لهههم فههي كتههابا ل يغههادر صههغيرة ول كههبيرة إل أحصههاها… ولكن، قاد أع
تلههه، اا.  حيث تبلىّ السرائر ويفتضح المههر ك وسيجدون ما عملوا يوم القيامة حاضر
ضتبعوا مههن ترء الذين ا ول ينفعهم حينذاك ترقايع مشايخ السوء ول تلبيساتهم، يوم يتب
تطعت بهم السبابا… ويقول يومههها مشههايخ السههوء نتبعوا ورأوا العذابا وتق الذين ا

تتبع للطولغيت ومبايع لهم:   تي حميم م برة وكل ول بن لنا ك  فنكفههر بشههركهم لو أ
ترء منهم ومن باطلهم… ونتب

تدنيا قابهل فهوات الوان.. فل تجهادلوا ول ي اله ىّ مثلهه ف فها نحّن ندعوكم إل
تعاندوا ول تلبسوا..

اا؛ فقههد تقههدم لههك أمثلههة ممهها تمارسههه هههذه الدولههة مههن فتنههة  والفتنة أيضهه
المسلمين عن توحيدهم ودينهم الحّق، سواء بإعلمههها الفههاجر وقاوانينههها الكههافرة
تدعوة إلىّ دينها الممسوخ الذيّ يؤاخي ويساويّ بين المسلمين والمجرميههن… وبال

تدعاة الصههادقاين والعلمههاء المخلصههين…  والفتنة اـشـد ـمـن وبتكميمها أفواه ال
 أجههل إن فتنههة المسههلمين عههن دينهههم الحّههق، وفتههح أبههوابا البلد علههىّ القـتـل

مصراعيها للكفههر والكفههار علههىّ اختلفّ مللهههم، وتسهههيل الفسههاد والفجههور عههن
طريق كافة الوسائل من صحّافة وتلفاز وفيديو… وحرفّ الفطر، ومسخ التوحيههد
تلههه وطمس نوره وخلط الحّق بالباطل ولبس النور بالظلم والكفر باليمان، هذا ك
أعظم عند الله من قاتل المسلم.. وأعظههم بكههثير مههن الجريمههة الههتي تسههبب بههها
تنه ليس وحده المتسههبب بههذلك، بههل الدولههة هههي جهيمان في الحّرم… مع العلم أ
التي بدأت بالقتال بعساكرها وعساكر غيرها ثم أدخلههت مههدرعاتها ومصههفحّاتها…
وقاد سمعناه في الشريط المسجل في أول يوم من الحّادثّ يناديّ أتباعه وينهاهم

ول تقاتلوهم عأند المسـجد الحـرام عن بدأ القتال ويستشهد بقوله تعالىّ:  
.. ولقد كان المر ابتداء علههىّ حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

صورة اعتصام فههي الحّههرم…  وكهان بإمكههان الحّكومههة أن تحّاصههرهم حهتىّ ينفههد
زادهم، مع مناظرتهم من قابل المشايخ، وقاههد كههانوا طلبههة علههم ينقههادون للههدليل،
فلربما أيد بعضهم وعارض بعض… وهذا الخلفّ وحده كفيههل بإنهههاء الفتنههة وحههل
العتصام… إضافة إلىّ نفاد الماء والزاد… ولكن الحّكومة ل تريد هذا… بل تريههد
ال يبرر لها القضاء علىّ فئة مسلمة طالما أزعجتهم وأقالقتهم دعوتها أن تشعل قاتا
اا ما أمسههىّ جهيمهان ينشههره ويههثيره فههي آخههر أمههره مهن أن آل وحركتها، خصوص
سعود ليس لهم بيعة، وأن بيعتهم غير شرعية… وهذا هو الذيّ أثار جنونهم وأقالق
مضاجعهم، ولههذا كههانوا يطههاردونه ويبحّثههون عنههه ويسههجنون أتبههاعه قابههل الحّههادثّ
تدة، كمهها جههاء اا حول الحّادثّ قاد تسربت إليهم قابل وقاوعه بمهه بمدة… بل إن أخبار
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في بعض تصريحّات وزير الداخلية عقيب الحّادثّ مباشههرة، ومههع هههذا لههم يفعلههوا
تنهم –كمهها قالنهها- تبما لعدم وضوح التفاصيل التي وصلتهم أو ل اا لمنع وقاوعه.. ر شيئ
تجههة وجدوا فيه ستارا جيدا لتجميع هذه الطائفة في هذا المكان والقضاء عليههها بحّ

حماية الحّرمات.. فتكون تلك الخطة إذن مبيتة، ل طارئة.
لقد كانت حرمة الشهر أو البيت الحّرام – كما يقول سيد - كلمههة حههق يههراد
تونههوا تسههحّون بههه ليعظمههوا جريمههة جهيمههان ويه بها باطل… وكانت مجرد ستار يتم
تل فأين كانوا مههن ويستروا بل وينسوا الناس بها جرائمهم وكفرياتهم العديدة… وإ
حرمة البيت يوم أدخلوا فيه كل نجس من خنههازير ومشههركي الطههواغيت العربيههة
في مؤتمر قامتهم الذيّ عقدوه بمكة في بيت الله الحّرام قابههل سههنوات…؟؟ ومها
تل يوم من يشاؤون من إخههوانهم الههذين قاههال اللههه تعههالىّ فيهههم:   زالوا يدخلون ك

رس فل يقربوا المسجد الحرام بعد عأامهم هذا  بنما المشركون نج  .إ
تن القضاء علىّ هذه الطائفة فههي هههذا المكههان، فرصههة ذهبيههة مهها كههانوا ولك
ليجدوا مثلها لو كان الحّادثّ في الرياض أو في أيّ موضع من مؤسسههات وأدوات
تمهها هنهها فهههي تصورة هناك دفاع عن الحّكههم والحّكومههة… أ الحّكم الرئيسية .. إذ ال
دفاع عن حرم الله ودين الله وعن الصلة والحّجيج.  وبالتالي فهذه الفئة إذن فئة
باغية مجرمههة مخربههة…!!  والحّكومههة هههي حاميههة السههلم والمسههلمين وخادمههة
الحّرمين الشريفين!!… بشهادة العلماء والحبار والرهبان… وهههي فرصههة ذهبيههة
اا، إذ مها للقضاء علىّ رؤوس هذه الطائفة، التي ضهاقات دوائهر الحّكومههة بهها ذرعهه
كانت قابل ذلك تقدر علىّ غير السجن والضربا والتضييق…  فأفرادها من قابائههل
ترط شتىّ.. وليس هناك من جريمة تبرر القتل والعدام..  فما كانت الحّكومة لتفهه
تلها وتلجأ إلههىّ الحّههوار والحّصههار… هههذا غيههر الفوائههد الخههرى الههتي بهذه الفوائد ك
تدعاة وتكميم أفواههم استغلت الحّادثّ لجل تحّقيقها بعد ذلك من التشديد علىّ ال
ورصدهم والتضييق عليهم أكثر وأكثر بحّجة محّاربة أمثال هذا الفكر الجهيمههاني!!
تر- بزعمهم - إلىّ هذه الجريمة النكراء!!  وبالتالي محّاربههة كههل المتطرفّ الذيّ ج

ما يردون محّاربته من الدين تحّت هذا الستار…
ولقد كان لهم مهها أرادوه إلههىّ حههد كههبير… بفضههل عمالههة العلمههاء وسههفاهة

ترع (الخوان) اا بسبب تس  وبساطتهم*)(الشعوبا وانشغالها بدنياها عن دينها.. وأيض
تلة بصيرتهم بسبيل المجرمين ومكائههدهم ومخططههاتهم، واندسههاس وسذاجتهم وقا

عشرات المخابرات والمباحث في صفوفهم..
وكان ما كان، وحصلت الحّكومة علىّ ما كانت تريده…

تناها الله به… ل ه
اا فههي آل تطائفههة ومههدح اا فهي هههذه ال وانطلقت أبواق الحّكومههة تزمجههر طعنهه
تدعاة إلههىّ اللههه، اا فههي تشههويه صههورة الهه ال بشههع سههعود، واسههتغل الحّههادثّ اسههتغل
تدعاة تتطرفّ ومحّاربة التعصب، وعاش ال تطعن في ال تدعوة تحّت ستار ال ومحّاربة ال
تجهاتهم في تلك الفترة بل وإلىّ اليوم علىّ جناح طائر.. ينتظر كل علىّ اختلفّ تو
تنههه (جهيمههاني)… إذ قاههد اعتقههل واحد منهم أن يعتقل في أيّ ساعة تحّت طائلههة أ
علىّ أثر الحّادثّ عشرات بل مئات البرياء منهم من سجن ومنهههم مههن قاتههل مههع
تفر وأخههرج مههن البلد.. وضههوعفت مههدد مههن كههان مسهه الههذين قاتلههوا… ومنهههم مههن 
اا قابل الحّههادثّ مههن الخههوان.. ومنهههم مههن ل يههزال إلههىّ اليههوم فههي عههداد مسجون

اا به (الخوان) القدامىّ الذين قاضىّ عليهم من قابل عبد العزيز (*)(  هذا هو اسم تجمعهم تشبه
(أبو فهد) (بمسرحية) قاريبة الشبه من (مسرحية) الحّرم هذه…
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تنسههاء والغلمههان**)(المفقودين ولم يعههرفّ مصههيرهم…  هههذا إضههافة إلههىّ سههجن ال
تددت الرقاابههة الذين كانوا قاد اصطحّبتهم الجماعة معههها عنههد دخههول الحّههرم.. وشهه
تد فعل قابلي… فالثارات بينهم وبين اا ليّ ر علىّ (ساجر) – منطقة جهيمان - تحّسب

تدولة بالموال والمناصب. تكتتهم ال (عتيبة) قاديمة، وطالما س

يرمالكم حهب سهوات الهدجاج يهها حيههفّ يهها عتبههان نجههد
المنهههههههههههههههههههههههههههاعير

وقابل أن نختم هذا الفصل نعرج علىّ أربعة نقاط هامة في هذا الحّادثّ:
チ-…موقافّ علماء السوء وأبواق الحّكومة
リ-.تنهم بغاة وصفّ بعض المشايخ للخوان بأ
ヌ-رأيّ الخههوان فههي هههذه الحّكومههات وحكههم الخههروج عليههها وجهادههها

عندهم.
ル-.ما أشيع من استعانة الحّكومة بالعساكر الجانب

تن الحّكومة استعانت في تحّقيقاتها مع هههذه الطائفههة بعههدد ل  من المعلوم أ
بأس به من وعاظ السلطين، وكانت أسئلتهم تتركز علىّ بعض المسائل الفقهيههة
تلههه، سههؤالهم حههول البيعههة والصولية التي كان يقول بها الخوان، وأهم من ذلك ك
لهذه لحّكومة هل هي صههحّيحّة؟؟…  وهههل القرشههية شههرط تبطههل بانتفههائه هههذه
ترق كبههود البيعههة.. أم ل..؟  فهههذا وإثههارته والدندنههة عليههه كههان مههن أعظههم مهها حهه
ا تبقهىّ مهن ههذه الفئهة اا يحّهاولون مسهخ م أسيادهم من آل سعود… وكانوا طبعه
ي الهتي تحّهدد عهدد ات ه وترويضها لحّكومتهم بتحّقيقاتهم تلهك… إذ كهانت الجاب
السنوات التي سيقضيها (الخ) في زنههازين آل سههعود، هههذا بالنسههبة لمهن اعتقههل

منهم خارج الحّرم… قابيل الحّادثّ أو بعده…
وشاء الله تعالىّ أن يفضح بهذا الحّههادثّ طائفههة كههبيرة مههن علمههاء السههوء،
وأهل الهواء… فههبرز مههن كههانت بينههه وبيههن الجماعههة مههن قابههل ثههارات وجههولت
تنع عليهههم ويتشههفىّ بسههقطتهم هههذه.. فبعضهههم يقههول:  خههوارج ومناظرات، ليشهه
تد وأخطر علىّ السلم من وبغاة… وبعضهم:  تكفير وهجرة … والبعض يراهم أش
اليهود والنصههارى… وقاائمههة السههماء تطههول وتطههول وتههبرز بينههها أسههماء (شههيبة
الحّمد) و(حماد النصاريّ) و(أبو بكر الجزائهريّ) و(عطيهة سهالم) و(عبهد الرحمهن

اا أن الخوان مههن*)(عبد الخالق) …  ونحّوهم، وقاد كذبوا عليهم.. فهم يعرفون جيد

 هناك طائفة من (الخوان) قارابة الثمانين ممن لم يقتلوا في الحّههادثّ ولههم يعههدموا بعههده (**)(
ولم تذكر أسماءهم ل في هؤلء ول هؤلء، وليسوا من المسههجونين.. فههالله أعلههم بمصههيرهم…
حيث كان يمنع السؤال عنهم…  وبعضهم سألت نساؤهم عنهم فأمرن (بالعدة).. دون ذكههر أيّ

تفاصيل!!.

اا في (الخوان) وفي(*)(  وهذا الخير ليس من علماء السعودية، ولكنه كان من أشد الناس طعن
دعوتهم، وعنده في هذا نفس طويل، فهو ل يمل منه، وقاد طلع علينا بعد مقتل السادات وبعد 
تدة، بمقال نشره في جريدة الوطن اليسارية الشيوعية تحّت عنوان:  (التكفير  الحّادثّ بم
تمل المتناقاضات:  فل التكفير والهجرة لهم  والهجرة بين حادثّ الحّرم ومقتل السادات)… تأ
علقاة بمقتل السادات، ول الخوان لهم علقاة بالتكفير والهجرة، ول من قاتل السادات له علقاة
بالخوان، ول الخوان لهم علقاة بقتل السادات، ول من قاتل السادات لهم علقاة بالتكفير 
والهجرة.  ولكنها الحّزبية البغيضة والنتصار للنفس و(محّاربة أهل السلم وترك أهل الوثان) 
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أبعد الناس عن عقيدة الخوارج.. وقاد أشار الشيخ (مقبل بن هاديّ الوادعي) إلههىّ
هؤلء المشايخ وإلىّ بعض مواقافهم تجاه الخوان، قابل الحّادثّ وبعههده فههي كتههابه
(المخرج من الفتنهة) فراجعههه، فهإنه قاههد عايشههم مههدة… ولعهل ههذا ينقلنهها إلهىّ

تنهم بغاة.. تنقطة الثانية… وهي وصفّ بعض لمشايخ للخوان بأ ال
تنههه يطعههن فههي هههذه فالشيخ مقبل هدانا الله وإياه إلىّ الحّق المبين، رغههم أ
ا، انظهر علهىّ سهبيل المثهال، المرجهع المشهار إليهه اا ويهاجم باطله الحّكومة كثير

تمههها إل الحّفههاظ76نفسه، قاوله في ص  تدين، ل يه  عن هذه الحّكومة:  "ل يهمها ال
:  "ولكن الحّكومة ل تحّب ظهور الحّق ول النقيههاد78علىّ الكرسي"، ويقول ص 

له، نسأل الله أن يولي علىّ المسلمين خيارهم).  وأمثال هذا كثير في تسههجيلته
وكتبه، وراجع من ذلك (السيوفّ الباترة علىّ إلحّههاد الشههيوعية الكههافرة).. فرغههم
تنه –كحّال كثير من العلماء وطلبة العلم في هذا الزمان- ليههس عنههده تله إل أ هذا ك
استبانة في سبيل هؤلء المجرمين… بل يظنهم – ويا للسفّ- مسههلمين.. ولهذلك

 وهو يعدد بعض الخطاء الههتي وقاعههت فيههها78يقول في (المخرج من الفتنة) ص 
جماعة جهيمان:  (ومنها خروجهم علىّ حكومههة مسههلمة، ول يحّههل الخههروج إل أن
تنهههم بغههاة!! اا، وبماذا يحّكههم علههىّ هههذه الجماعههة؟  يحّكههم عليهههم أ اا بواح تروا كفر
تنهههم مؤمنون، ما خرجوا يحّاربون الله ورسوله… الخ) إلىّ أن قاههال:  (وإذا تقههرر أ
بغاة لنهم خرجوا علىّ دولة مسلمة!!! فما الحّكم؟  الحّكم هو ما جاء عههن علههي
رضي الله عنه، أن ل يجهز علىّ جريحّهم ول يتبع مدبرهم ول تسههبىّ نسههاؤهم ول

فمعاملــة الحكومــة لهــم غيــر شــرعأية، بــل دوليــةيقسهههم فيئههههم، 
تدها – رغههم إنكههارهوسيحاكمون الحكومة بين يدي الـلـه …) أهههه.   فهههو يعهه

باطلها- حكومة مسلمة وبالتههالي ل يجههوز الخههروج عليههها والخههارجين عليههها بغههاة
اا بعهد الحّهادثّ نشهر فهي اا، فقد أصدر بيانه عنده… وهذا حكمهم عند (ابن باز) أيض

 بعنههوان:  "حههادثّ المسههجد الحّههرام وأمههر*)(مجلة البحّوثّ السلمية!! السههعودية
المهديّ المنتظر"… كان مما جاء فيه:  (أن المهههديّ قاههد أخههبر النههبي صههلىّ اللههه
تشرع المطهر.. فكيفّ يجوز له الخروج علىّ دولههة قاائمههة تنه يحّكم بال عليه وسلم أ

!!! فيشههق عصههاهاوأعأطته البيـعـة الـشـرعأيةقاد اجتمعههت علههىّ رجههل واحههد 
"من أتـاكمويفرق جمعههها وقاههد قاههال عليههه الصههلة والصههلم فيمهها صههح عنههه:  

وأمركم جمـيـع يريـد أن يشـق عأصـاكم أو يـفـرق جمـاعأتكم فاضـربوا
اا من كان " أخرجه مسلم. ولما بههايع النههبي صههلىّ اللههه عليههه وسههلمعأنقه كائن

اا عندكم من اللهههأهلهأصحّابه بايعهم أن ل ينازعوا المر  اا بواح تل أن تروا كفر !!! إ
.**)(فيه برهان" وهذه الدولة بحّمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها…"

اا ـمـنبل ويحّتج في هههذا المقههام بحّههديث:   "من رأى ـمـن أمـيـره ـشـيئ
اا من طاعأة معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ول ينزعأن يد

سمة الخوارج، ذلك الوصفّ الذيّ طالما نعت به هؤلء خصومهم!!  ألم يصفّ الخوان من قابل
تنهم أخطر علىّ السلم من اليهود والنصارى ثم يصفّ صدام البعث العفلقي به (القيادة الفذة بأ
والبطل الصنديد؟؟).

 العدد الول من المجلد الثاني.(*)(
زن من أركان الدولة.. وهو الن (**)( تنه رك  يقول جهيمان رحمه الله تعالىّ عن (ابن باز):  "أ

موظفّ إداريّ ويخدعونه به (أبونا) و(والدنا) و(شيخنا) وغير ذلك من إطراءات المنافقين، وإنما
يأخذون منه ومن علمه ما وافق أهواءهم فإذا خالفهم بالحّق، لم يتحّرجوا في مخالفته ورد 

اا" أهه من رسالة= المارة ص .  ويقول في موضع آخر:  "وأكبر 23الحّق، وهو يعلم ذلك جيد
ما جعلنا ننفر منه تعلقه بهذه الدولة الملبسة حتىّ رأينا أثر ذلك عليه عافاه الله مما هو 
فيه"!!.
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!!" بلفإن من خرج عأن الطاعأة!! وفارق الجماعأة!! مات ميتة جاهلية
تل:   تز وجهه ومن أظـلـم يبالغ ويقول:  (وبذلك تدخل هذه الطائفة تحّههت قاههوله عهه

ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابـهـا أولـئـك
ري ولـهـم ـفـي ما كان لهم أن يدخلوها إل خائفين لهم في اـلـدنيا ـخـز

رب أليم تد  الخرة عأذا اا من الذيّ يمنع مساجد الله، ويصهه …) والشيخ يعرفّ جيد
اا وسط حرسه وجنوده عن دين الله بطرائق شتىّ، ول يدخلها حين يدخلها إل خائف

وحشوده..
تج بحّديث:  " بناويحّت  " لتجريههم الخههوانمن حمل عألينا السلح فليس م

ترهم) لجل (إطلقاهم النار علىّ رجال المن الذين أرادوا حماية المسلمين من شهه
اا أن الخههوان لههم يقصههدوا المسههلمين بشههر.. وأن مهها – كذا قاال - وهو يعرفّ جيد
أراده رجال المهن ههو حمايههة الدولهة وحكومتهها وعرشههها الكههافر.. فيكههون ذلههك

تجة للخوان ل عليهم.. الحّديث ح
تنههه مههر اا زمن القرامطة وغيرهم…:  (ول نعلم أ بل يقول وبكل جرأة متناسي

بالمسجد الحّرام مثل هذه الحّادثة ل في الجاهلية ول في السلم)..
ويصفّ فعل الخوان بقوله:  (الخروج علىّ ولي أمههر البلد!! بغيههر حهق!!)..
ول داعي لطالة النفس في رد مثل هذه لمغالطات، فقد انقشع الغبار عههن ولههي

المر المزعوم هذا..
اا، المعتههدون والذيّ يجب أن يعرفه كل مسلم هنهها، أن (البغههاة):  هههم شههرع

الخارجون علىّ إمامة إمام حق عادل بتأويل خاطئ أو للدنيا والرئاسة.
وعلىّ هذا فمن خرج علىّ حاكم غير شرعي، ظالم في حكمه، فليههس مههن
البغاة…  فكيفّ بخروج أهل حق يههردون نصههر الههدين علههىّ ظلمههة طغههاة، وكيههفّ
بخروج أهل حق يريدون تحّقيق التوحيد وإقاامة الدين علىّ كفرة مرتدين.. ل شك
اا.. اا أو اصههطلح أن هؤلء ليسوا من البغاة ول يتناولهم هذا اللفظ ل لغههة ول شههرع
تلىّ بأن من دعا إلىّ معروفّ أو نهىّ عن منكر أو ولذا جزم ابن حزم كما في المحّ
اا بل قاام لظهار القرآن، والسنة والحّكم بالعدل، وهو صادق بدعواه، فل يعتبر باغي

.*)(الباغي من خالفّ ذلك
وبهذا يتبين لك بشاعة حكم هؤلء المشايخ ومن وافقهم علىّ هذه الطائفة،
تلههها… إذ هههي فتههوى بل علههم، لن وأنه حكم في غير مناطههة وفتههوى فههي غيههر محّ
المفتي كما يقول العلماء:  لبد أن يحّيط بنهوعين مهن العلههم، علهم الواقاهع وعلهم

تدليل الشرعي، وإذا ما اختل نوع أو نقص، لم توافق فتواه الحّق والصوابا. ال
تنهم ل يعرفون كفههر هههذه الحّكومههة تما أ وهؤلء الذين خاضوا في هذا البابا إ
تلون، وقاد قايل:  اثبههت العههرش، ثههم ميض تلون و تدتها فيفتون بغير علم بواقاعها فيض ور
اا، خههرج تبته أعوج تل فمن ث انقش… والمطلوبا تثبيت العرش علىّ الوجه الحّق…وإ
تنهم يعرفون كفرها وباطلها!! ومع هذا يفتون بهذا الحّكم العوج، اا أو أ نقشه أعوج

فتكون المصيبة عند ذلك أعظم..

وإن كنهههت تهههدريّ فالمصهههيبة
أعظهههههههههههههههههههههههههههههههههم

إن كنهههت ل تهههدريّ فتلهههك
مصهههههههههههههههههههههههههههههيبة

يقول محّماس الجلعود في كتابه القيم:  "المههوالة والمعههاداة" –الههذيّ منههع
اا- ( ):  "ممهها تقههدم يتضههح الفههرق الواضههح والبههون2/500مههن السههعودية مههؤخر

تلىّ ((*)( ).2/498)، عن (الموالة والمعاداة) لحّماس الجلعود (11/98 انظر المحّ
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الشاسع بين نظرة السلم إلىّ البغههاة ومعههاملته لهههم، وبيههن مهها هههو حاصههل فههي
 بلد السلم، فمن يدقاق النظر في السههلطات الحّاكمههة فههي هههذه البلد**)(معظم

يجد أنهها بمقيههاس السهلم سههلطات كههافرة اغتصههبت السههلطة بتههآمر مههع أعههداء
تداخل، ولههذلك فمههوالة السههلم فههي الخههارج ومههع زمههرة مههن المنههافقين فههي الهه
تدفاع عنها ومظاهرتها علىّ الخارجين عليههها إن كههانوا ومناصرة تلك الحّكومات وال
تطائفههة الخارجههة غيههر واضههح ول تدة ظاهرة، بل إذا كههان حههال ال من أهل التوحيد ر
معلههوم فل يجههوز الوقاههوفّ فههي صههفّ المرتههدين ونصههرتهم لتثههبيت عروشهههم

الكافرة…".
ىّ تكهام الظلمهة، فنه كيفّ وقاد "سئل المام مالك عن قاتال البغاة نصرة للحّ
تل أن يخرجوا علىّ مثل عمر بن عبد العزيههز.  فقيههل:  فههإن لههم يكههن عنه وقاال:  إ
مثله؟  قاال:  دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، وكههانت هههذه

اا من أسبابا محّنته…" أهه.  الفتوى سبب
فكيفّ إذا كانت الحّكومة كافرة مرتدة…؟؟

تل لعتقهاده أن  بقي أن نعرفّ أن جهيمان مهها فعههل فههي الحّههرم مهها فعلههه، إ
اا للحاديث..  وهههذا محّمد بن عبد الله القحّطاني هو المهديّ، فقصد مبايعته تطبيق
توره بعههض ما سمعناه بأنفسنا منه ومههن أتبههاعه، وليههس المههر كمهها حههاول أن يصهه
تنه كههان ثههورة منظمههة، وأن مجموعههات مههن الخههوان بالخههارج كههانت تتههابا بههأ الك
ستتحّرك لتستولي علىّ مبنىّ الذاعة، ونحّو ذلك من نسج خيههالتهم… فالجماعههة
اا فههي قاضههايا الجهههاد- مههن أن يصههلوا إلههىّ هههذه اا –خصوص كانوا أبسط وأضيق أفق
تله، بل بههالغ البعههض وزعههم أن الجماعههة كههان لهههم أتبههاع فههي الجيههش المستوى ك
ع أن الخهوان ترك في نفهس الهوقات فهي تبهوك والريهاض وغيرهها.. م حاولوا التحّ
ترمون المشههاركة فههي جيههش هههذه الحّكومههات… بههل أن جهيمههان كههان يههرى – يحّ
وللسفّ - أن الخروج علههىّ هههؤلء الحّكههام بههاختلفّ صههورهم وقاتههالهم فههي عقههر
اديث منازعهة ن أح تنة… وغفهل ع اا للسه تد خلف دارهم دون هجرة إلىّ مكان ما، يع

تنهههم*)(الولة ومنابذتهم في وسط الدار إذا ما أظهروا الكفر البواح … فهو ل يرى أ
اا، والحّكومة عنده – وللسفّ الشديد - حكومة مسلمة… وعلىّ اا بواح أظهروا كفر
تفههرون غيرههها مههن تفرونههها منهههم أو يك هذا أكثر أتباعه إلىّ اليوم.. وحتىّ الههذين يك
الحّكومات فهم ل يرون مواجهة هذه الحّكومات الن ول جهادها… بل ل يطيقههون
اا تتىّ وأفكههار مجرد الكلم في هذه المواضيع أو إثارتها… وهم في ذلك مشاربا ش
ن يقلهد اللبهاني، فل جههاد إذ ل بيعهة ول ترقاة… وشهراذم مختلفهة.. فمنههم م متف
تطائفة التي ل تزال تقاتههل إلههىّ قايههام تطل بقولهم هذا، أحاديث ال إمام.. وهؤلء تتع
تتميههز قابههل تساعة… ومنهم من يضيفّ إلىّ هذا وجوبا الهجرة إلىّ دار أخههرى وال ال
الجهاد كما يرى جهيمان.. وذهلوا عن أحاديث منازعة المر أهله عند ظهور الكفههر
تفّ اليههد.. تننا فههي زمهن الستضههعافّ وكهه البواح في الدار نفسها.. ومنهم من يرى أ

تطلون آيات وأحاديث القتال. فيع

 ل داعي لكلمة (معظم التي ذكرت علىّ سبيل التحّفظ وخط الرجعة مع هذه الدولة.. بل (**)(
ال منها، كلمة (جميع). الحّق أن يجعل بد

اا فههي(*)(  وانظر إطلقاه علىّ بعض صور الخروج علىّ هؤلء الحّكام (بالغدر)، حيث كررها مههرار
آخر رسالة (رفع اللتباس).

ول  تحّسبهن قاتلههم غهدرة     بل الغدر تركهم يعبثون
وقاد حاربوا الدين والمسلمين)    فكيفّ نلم علىّ الناكثين
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تنهم في هذا البابا مسههاكين، والحّكومههة أعطتهههم بالضههجة الههتي والخلصة أ
افتعلتها حولهم أكههبر مههن حجمهههم – أعنههي مههن ناحيههة خطرهههم العسههكريّ علههىّ
اا تلم في مسائل تكفير الحّكومات إل مجبر تدولة وطواغيتها- بل إن جهيمان لم يتك ال

 مهن4لدفع تهمة تكفيرهم عنه وعن إخههوانه كمها يقههول!!! وراجهع قاهوله ههذا ص
رسالة (المارة والبيعههة والطاعههة…) وأكههثر مهها كههان يزعههج الدولههة قاههوله ببطلن
اا… تما التكفير والقتهال والخروج وأخواته، فإن الجماعة تتخبههط فيههه كههثر بيعتها… أ

 من الرسالة المذكورة بعد أن ذكر بطلن بيعتهم:  "ل يلههزم11يقول جيهمان ص
اا بالدـلـة ـمـنمن بطلنها تكفيرهم  بل هم مسلمون بيعتهم باطـلـة ـشـرعأ

تنه يبالغ فينكر علىّ من(33 وص28 " ومثله    صالكتاب والسنة اا… بل إ  أيض
أبغض الحّكام وانشغل بمساوئهم وحملهم ذلك علىّ عدم العترافّ لهم بالحّق إذا

تد تعبيره-) ص .  فهو لما جهل كفرهم وردتهم، ذهل عن أن هذا8أحسنوا –علىّ ح
اا ل قايمة له مع الشرك والردة والكفر… قاال تعالىّ عههن أعمههال تنه إحسان الذيّ ظ

اا وهي ليست بشيء…:     ـروا  الكفرة التي قاد يحّسبها الناظر شيئ والذين كـف
ـده ـم يـج أعأمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه ـل

ةد اشــتدتوقاال تعالىّ:   …شيئا  مثل الذين كفروا بربهم أعأمالهم كرما
به الريح في يوم عأاصف…

اا عن هذه الطائفة المبغضة لطواغيت الحّكام:  (وأضههل الخههرى ويقول أيض
تفههق فيههها رغههم البغض والكراهية).  فتأمل هذا الخلط في هذه القضية التي لم يو
تلههة إبراهيههم تن من م تنه يعرفّ أن البغض في الله من أوثق عرى اليمان ويعرفّ أ أ
إبداء العداوة والبغضاء للكفرة أعداء الدين… وقاد كتب وأكد علىّ ذلك في رسالة
اا… ال صههحّيحّ (رفع اللتباس) ولكن المحّروم، من حرم تنزيل ذلك علىّ الواقاع تنزي
تد ما قااله في هؤلء الطواغيت… أن شبههم بالمنافقين تشهبيها فقهط.. حيهث وأش

:  (وما أشبه هؤلء الحّكام بالمنافقين، فتراهم مههع إظهههارهم السههلم13قاال ص
تفار أو المشركين ولكن طائفة والههت وصههالحّت اليهههود وطائفههة والههت يوالون الك
وصههالحّت الشههيوعية وطائفههة والههت وصههالحّت النصههارى وآوت المشههركين مههن
تيعة والروافههض، فكههل مههن هههذه الههدول السههلمية!!  لههه نصههيب مههن إظهههار الش

وكلهمالسلم وله نصههيب مههن مههوالة الكفههار، وربمهها اختلفههوا فههي اتجاهههاتهم 
متفقون عألى محاربة الحق وأهله إذا خالف سياستهم وسياـسـة ـمـن

ترجيوالونهم من أعأداء السلم ) أهه.  وتأمل العبارة الخيرة، ثم مع هههذا يتحّهه
من إطلق الكفر عليهههم وعلههىّ حكومههاتهم… وإذ لههم تكههن محّاربههة الحّههق وأهلههه
اا…  فمهها هههو الكفههر إذن؟؟؟…  ومثلههه قاههوله فههي الصههفحّة ومههوالة أعههدائه كفههر

:  (مههع اعتقادنهها28نفسها:  (لن وجودهم هلك للدين وهدم للحّههق..) وقاههوله ص 
تل ذلك من رسالة (المارة…). أن بقاءهم اليوم هدم لدين الله عز وجل)… ك

تبط في هذا البابا هو وغيره، عدم دراستهم للواقاع تن الذيّ جعله يتخ واعلم أ
الذيّ يعيشون فيه دراسة واعية علىّ بصيرة لعطاءه الحّكم الشههرعي الصههحّيح..
مما دفعهم إلىّ حمل أحاديث أئمة الجور أو الظلم، الذين لم يخرجههوا مههن دائههرة
تكههام الكفههرة المرتههدين… كمهها فههي رسههالته السلم، وتنزلها خطأ علىّ هههؤلء الحّ

تكههام) حيههث أورد حههديث:   "تسـمع وتطـع(نصيحّة الخوان إلىّ المسلمين والحّ
تطاعههةالمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك …"، واستدل به علههىّ وجههوبا ال

تم رجع فههي رسههالة (المههارة) عههن ذلههك، ل لهؤلء الطواغيت علىّ من يبايعهم… ث
تبه إلىّ خطأه في تنزيل أحاديث الئمة المسلمين علىّ الحّكام المرتههدين… لنه تن

ولكن لضعفّ الحّديث عنده.
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وهكذا تعرفّ أن الخوان من أبعد الناس عن فكر (الخوارج) الذيّ رماهم به
تبطههون هههذا التخبههط فهي الحّكههم علههىّ هههؤلء الحّكههام علمهاء السههوء، فالههذين يتخ
تلههه، لهههم أقاههربا إلههىّ المرتدين ويحّكمون لهم بالسلم، رغم هههذا الكفههر البههواح ك

مذهب الرجاء منهم إلىّ مذهب الخوارج..
 بقي أن نذكر أن حادثّ الحّههرم صههاحبته إشههاعات قاويههة بههأن الحّكومههة قاههد
تنهم اسههتعانوا (بكومانههدوس) استعانت بدول خارجية لقتال هذه الجماعة.. فتردد أ
تصاعقة) الردنية… ونحّن هنا ل نقفّ ما ليههس فرنسيين وبمجموعات من (رجال ال

لنا به علم..  وننزه كتابنا من أن نجزم فيه بما ل نعرفّ ثبوته.
تما الفرنسيون، فل علم لنا عنهم.. وإن كنا ل ننزه الحّكومة عن أمثال ذلههك أ
فهم أحبابها وأوليائها الذين قاد عقدت معهم أواصههر النصههرة والتعههاون فههي شههتىّ
المجالت سواء علىّ مستوى هيئههة المههم المتحّههدة أو غيرههها.. ثههم هههي ل تعههرفّ

تبت عروشها من ذلك. للبيت ول للسلم والمسلمين حرمة، إل بقدر ما يث
ض المطلعيهن فهي تما الردنيين فهو ثابت مشهور متهواتر، وقاهد أخبرنها بع وأ
تنه شاهد جنازات كثير منهم بنفسه… والذيّ دعىّ الحّكومة إلىّ الستعانة الردن أ
تمها؛ أن المعتصمين في الحّههرم كههانوا مههن بعساكر من الخارج عدة أسبابا من أه
قابائل متعددة، وكثير من أفراد الجيش قاد يرفض أن يقاتل أبنههاء عمههومته.. ومههن
اا نفرة بعض العسكريين ورهبتهم من القتههال فههي  الههبيت الحّههرام.. وقاههد ذلك أيض
ذكر هذا المر كثير من الكتابا، منهم ذلك المههدعو (روبههرت لكههي) الههذيّ أمضههي
اا عههن البلد خمس سنوات في السههعودية تعلههم خللههها اللغههة العربيههة وكتههب كتابهه
سماه (المملكة) وكانت له علقاههة ببعهض المههراء السهعوديين، يقههول:  إن الميههر
تثهههم علههىّ اقاتحّههام المسههجد وقاتههال الخههوارج اا فههي الجنههود يحّ سلطان وقافّ خطيب
اا فههي مكههة تسلطين ممن كان موجود المعادين للسلم!! ثم أحضر بعض وعاظ ال
تر علىّ أن يصدر ابههن بههاز فتههوى اا من الجنود أص لقاناع الجنود بذلك… غير أن كثير

بذلك… إلىّ آخر كلمه.
وقاهد صههدرت فتههوى نشههرتها الصههحّفّ السهعودية فهي اليهوم السههادس مهن
تنها صادرة فههي اليههوم الحّادثّ وقاع عليها ثلثون من علماء الحّكومة، صيغت علىّ أ

الول، لتبرير استخدام الدولة للقوة العسكرية في الحّرم…
ال وخلصة القول؛ أن هذا الحّادثّ كان فتنة استغلتها الدولة لصالحّها اسههتغل
اا إلىّ أبعد الحّدود… وقاضههت فيههه علههىّ طائفههة مؤمنههة كههان يمكههن أن تقههدم بشع
الشيء والشيء الكثير للسلم والمسلمين لو كانت عندها البصيرة الكاملههة فههي

سبيل المجرمين.
اتهم نسأل الله أن يكبت كيد أعدائه أعداء الدين، ويفضح أساليبهم ومخطط

الخبيثة… ونسأله سبحّانه أن يرحم جهيمان ويغفر له ولخوانه أجمعين.
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السعودية واللعبة الفغانية

قاد علمت مما مضىّ الدور التلبيسي الذيّ تلعبه هذه الدولة وتحّرص عليههه،
اا حيث جعلت من نفسها، الدولة الوحيدة التي تحّكم بالسههلم وتقيههم حههدوده كههذب
اا أن تجعل من نفسها الوصي الشههرعي علههىّ قاضههايا اا.. لذا فهي تحّرص دوم وزور
المسههلمين… وتشههارك فيههها مشههاركات مختلفههة لتلبههس علههىّ النههاس دينهههم

وتخادعهم…
ومن هذه القضايا… القضية الفغانية.. وما أدراك ما القضية الفغانية…

دفعت السعودية المليين والمليين لكسههب ولء قاههادة الحههزابا الفغانيههة..
وما زالت تدفع وتدفع.. وكل أحد يعرفّ هذا… ولكن ليّ شيء تدفع.. أتراها تدفع
تدهم تجن أهلههه فههي أرضهها وتقتلهههم وتصهه لنصرة الحّق الذيّ تخرج عنه وتعق وتسهه
عنه؟؟ أتراها تقتل الحّق في أرضها ثم تنصههره فههي الخههارج؟؟  إنههها تههدفع وتههدفع

تمها. لعدد من الفوائد من أه
تد أعداء أوليائها وأحبابها وأصدقاائها المريكان.. أن الحّربا في أفغانستان ض
ميرضههي الحبههابا والوليههاء فههي واشههنطن الههبيت البيههض.. فدعمها لهههذه الحّههربا 

تبه الكونجرس الميركي في بداية سنة  اا بعد أن تن م إلىّ أن الههروس1985خصوص
تنهههم قاههد اسههتعملوا أرض أفغانسههتان جادين في تثبيت الحّكم الشههيوعي بكابههل وأ
زا.. ممهها اا حيهه كساحة لتدريب ما يقاربا المليههون ونصههفّ جنههديّ مههن جيشههها تههدريب
دعاها – أيّ أمريكا - إلىّ إضافة صواريخ ستينجر إلههىّ المعونههات العسههكرية الههتي
تسعودية لتغيير سياستها في أفغانستان والتي تدمها لقادة الحزابا.. مع اليعاز لل تق
كههانت قاههد بههدأتها محّصههورة بإعانههة المهههاجرين فقههط.. إلههىّ التههدخل السياسههي
الحّقيقي الكامل.. فبادرت إلىّ تغيير مندوبها العسكريّ فههي باكسههتان واسههتبداله
بالمدعو (أبو مازن) الذيّ كان علىّ علقاههة وطيههدة بقههادة العههربا وشههيوخهم فههي
السههاحة الفغانيههة وفههي هههذا فائههدة أخههرى وهههي تسههخير العههربا المتحّمسههين

تركاتهم كاملة… المتواجدين في أفغانستان للحّكومة السعودية وكشفّ تحّ
اا لن هذه الحّربا قاد صبغها أهلها صبغة جهادية دينيههة، إذن فلبههد وتدفع أيض
اا مههن أن تكههون خلفههة من كسههب ولء أهلههها وقاادتههها وإشههباعهم منههذ الن، خوفهه
تسههحّين بالسههلم تطغاة المتم إسلمية حقيقية، تدك أعناق آل سعود وغيرهم من ال

اا من أن تفضحّهم وتعريهم.. اا، وخوف اا وبهتان زور
إذن فلبد مههن شههراء الضههمائر والههذمم والههولء ولههو بههأغلىّ الثمههان لتبقههىّ
ثمرات هذا الجهاد فهي حضههن السهعودية وفهي كفتهها… ل عليهها.. لههذلك ولغيههره
تهل وصههول المههوال دفعت السعودية… وما زالت تدفع وتههدفع إلههىّ اليههوم.. وتسهه

وتدفقها من أرضها وشعبها… فكله في النهاية يصب ضمن مخططها.

نعم، دفعت لقادة الحزابا علههىّ اختلفّ
تجهههههاتهم الكههههثير مههههن مشههههاربهم وتو
المسهههاعدات الماديهههة والعينيهههة، حهههتىّ
اشترتهم وسيطرت عليهم سيطرة كاملة
حقيقية… فكان لها مهها تريههد… وههها هههم
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اا إل بأمرههها أو تركهه اا ول يسههكنون متحّ تركههون سههاكن القههادة الفغههان اليههوم، ل يحّ
.)106(بمشورتها وتحّت سمعها وبصرها

انظر إلىّ جميل الرحمن… أليس قاد نال ثناء ودعم السلفية الحّكومية فههي
الجزيرة وحصل علىّ شعبية ليست بالقليلة في فترة وجيههزة… فل غرابههة إذن أن
اا في مجلتههه (المجاهههد) ول يمحّههوه إل ويحّسههب فيههه ألههفّ حسههابا ل يكتب سطر
لرضىّ السعودية ورأيّ السعودية وضغط السههعودية وسههخط السههعودية وريههالت

السعودية.
ألم يحّرق عههددين كههاملين مههن مجلتههه همهها العههددان الخههامس والسههادس،

هه بإشارة من السههعودية لمجههرد أن ورد فيهمهها بعههض مهها ل1409رمضان/شوال 
ترتضيه حكومة جللة الملك..!!

تمه السعودية) وأعاد طباعتهما ببعض بعض أموال المسههلمين أتلفها (حبيب أ
تلههها وأعههاد طباعتههها بتغييههرات تنههاقاض مناقاضههة التي تزدحم بها أرصدته… أتلفها ك

صريحّة ما جاء في طبعتها القديمة.. وكل النسختين عندنا.
تكمهها بههم إلههىّ درجهة أن تلهم وهوانهم للحّكومهة السهعودية وتحّ بل قاد بلغ ذ
ن تهدخل تل ل منعوهم من الكتابة في أيّ من مواضيع حربا العصهابات والمهدن، وإ
المجلة للسعودية مخافة استفادة الشبابا بالداخل من تلههك المواضههيع وتطههبيقهم
تنه رآهههم فههي مقههر لها في مدن السعودية… وقاد أخبرنا بعض المجاهدين الثقات أ
مطبعههت فيههه بعههض مبههادئ المجلة في بيشاور يقطعون صفحّات عدد من العههداء 

حربا المدن… وعندما سألهم عن ذلك… قاالوا منعته السعودية..
يا سبحّان الله.. وما بهال السهعودية وكيههفّ تتحّكهم السهعودية فهي تفاصههيل

ودقاائق هذه المور خارج حدودها.
تطلههع علههىّ ملييههن السههعودية إن النسان البسيط ليحّار من هذا، ولكههن الم
تنها مرضعتهم.. التي يدر ثههديها عليهههم التي تتدفق كالسيول.. ل يحّار ول يعجب.. إ
اا مههن الملييههن.. وهههل يعههق أو يعههض الرضههيع مرضههعته؟؟؟ ثههم أل تريههدون مزيههد
ابات.. اا وطاعهة لحّرامهي الحّرميهن… ل يريهد حهربا عص المليين…؟؟ إذن سهمع
اا في النظمة العربيههة اا… ل يريد حلقات حربا المدن… حسنا.. ول يريد كلم حسن
اة…. وقاههد رأينهها تطههبيق اا وطاعهه اا لسمائهم…. سمع ول طعنا في طواغيتها ول ذكر
هذا وسمعناه… سواء في مجلت الحزابا الفغانية المختلفة…  أو في مضافاتها
أو في معسكراتها… حتىّ بلغ ببعض المسؤولين في معسكر جميل الرحمههن فههي
تلمههون بتكفيههر ير) أن قاال لبعض الشههبابا المتحّمسههين الههذين كههانوا يتك رن مك منطقة (
تفههره يخههرج مههن فهههد.. قاههال بههالحّرفّ الواحههد:  "هههذا معسههكر فهههد والههذيّ يك

معسكره"!!
تثقههات فههي تله أن نثق ونصدق بما وصلنا عن بعض ال فل غرابة إذن بعد هذا ك
تتة الساحة الفغانية من أن السعودية قاد أملت علىّ جماعههة (جميههل الرحمههن) سهه

شروط لتلقىّ مجلته القبول عندهم منها:
عدم إيراد مواضيع حروبا العصابات والمههدن فههي المجلههة فهههذا ل ترتضههيه-1

الجهات المنية في داخل السعودية.

() تنبيه:  ليس المقصود من هذا الفصل حصر سلبيات أو إيجابيات الجهاد الفغاني 106
والقائمين عليه… ول تفصيل القول فيه.. فالكلم في هذا يطول ويطول.. وإنما المقصود فقط
الشارة إلىّ دور السعودية فيه.
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تطعن في أيّ من الحّكومات العربية وعدم تسمية رؤسائها-2 عدم الكلم أو ال
وذكرهم بسوء.

تنصههارى ممها قاههد يزيهد إثههارة العههداوة والبغضههاء-3 تطعن في اليهههود وال عدم ال
تدهم… .)107(ض

إن الواقاع المشاهد الملموس في الساحة الفغانية اليههوم أمههر وأدهههىّ مههن
هذا … وعلىّ مستوى مختلفّ الحزابا المتناحرة أو المتحّدة… إنههك إذا مهها كنههت
اا من أولئك الغرار المتحّمسين وذهبت إلىّ ساحات الجهاد الفغاني، تنشههد تههدريب
في بعض معسكراتهم التي يديرها ويشرفّ عليها العربا باتجاهههاتهم المختلفههة…
وكانت تطلعاتك وآمالك ترنوا إلىّ تههدريب المتفجههرات ونحّوههها ممهها هههو ضههروريّ
لجهاد وإرهابا أعداء الله مههن طههواغيت الشههرق والغههربا… فإنههك سههوفّ تصههدم
وتستغربا وتفاجأ حين تسمع إجابة المسههؤولين عههن تلههك المعسههكرات –هههذا إن
تجرات ممنوع بههأمر السههعودية". صارحوك- حين يقولون لك:  "التدريب علىّ المتف
وإن تعجههب وتقههول… السههعودية…؟؟ ومهها بههال السههعودية..؟؟  وكيههفّ تتحّكههم

عربستان بمعسكرات أفغانستان خارج الحّدود؟؟؟
يجيبك الريال، وتقرع آذانك الموال –التي تصنع العجائب-، فتتحّكم بالضمير

تجه المسير… .*)(وتو
تطغيههان تنههون بالجهههاد ضههد ال وهكذا يصبح قاادة الجهاد والمجاهدين الههذين يتغ
اا مطيعين لطواغيت عربستان وجلديهههم.. بههل اا أوفياء وعبيد في بلد الفغان، خدم
تد رئيههس فّ يشه تنه زمن العجائب والمتناقاضات… ألهم تهروا كي اخوة وأشقاء…!! إ

اا بعد أن عرفّ الموحد ما تقدم من مواثيقهم 107 () لم يعد هذا ول الذيّ قابله مستغرب
وتعميماتهم وقاوانينهم ومعاهداتهم التي فيها حماية ودفاع عن أحبابهم من طواغيت الشرق 
والغربا… وتجدر الشارة أن مما حذفته وغيرته مجلة المجاهد (جميل الرحمن) في عدديها 

اا قاولهم في الطبعة القديمة ص  (في سجون طاغوت 83الخامس والسادس المذكورين آنف
سوريا) وفي الطبعة المعادة (في سجون أحد الطواغيت) تأمل!!!

 من الجدير بالذكر أن هذه الحّكومة الخبيثة تنفق المليين علىّ جبهات شتىّ لتحّمي عروش(*)(
ال اا علىّ الحزابا الفغانية، بل قاد دفعت أمههوا تدفع لتحّقيق هذا الهدفّ ليس وقاف الطواغيت.. فال
تطرق الباكستانية المؤدية إلىّ معسكرات التدريب للتضييق طائلة للقبائل الشيعية المتحّكمة بال
علىّ المجاهدين والمتدربين العربا ومنعهم من المرور فيها.. حيث بلغنا عن بعض المسههؤولين
المطلعين في الساحة الباكستانية الفغانية أن (خالد الفيصل) أمير المنطقة الجنوبيههة وشههقيق
تيعة هنههاك فههي تركي الفيصل رئيس المخابرات السههعودية قاههد اجتمههع ببعههض قاههادة قابائههل الشهه

ال طائلة في سبيل غلههق الطريههق المههؤديّ إلههى1410ّالنصفّ الثاني من سنة  هه ودفع لهم أموا
معسكريّ (خلدن) و(صدى) علهىّ العهربا، لن هههذه المعسههكرات ل تمتنههع عههن التهدريب علههىّ
المتفجرات وعن الخوض في تكفير فهد… وهذا الخير منتشر بين الشههبابا رغههم إرادة إدارات
تلك المعسكرات.. هذا ما بلغنا عن أولئك المسؤولين.. ونحّن ل نكتههب فههي هههذا الكتههابا إل مهها
نتحّقق منه ويغلب علىّ ظننا صدقاه لذلك لم نكتبه في أصل الكتابا إلهىّ أن رأينها تطههبيق ذلهك
وتنفيذه من قابل تلك القبائل بقطع الطريق علىّ العربا وهم إلههىّ سههاعة كتابههة هههذه الكلمههات
يردون العربا ويمنعونهم من المرور بتلك الطرق… هذا ويحّلل بعههض المطلعيههن فههي السههاحة
الفغانية هذا التفاق وتلك المحّاولت ويرجعونها إضافة إلىّ (تدريب الشبابا علههىّ المتفجههرات
وكلمهم بكفر السعودية) إلىّ العمليات الخيرة التي قاام بها بعض الشبابا في الضههفة الغربيههة
تنهم تلقوا التدريب علىّ مختلفّ السلحّة في هذه المعسههكرات وفي مصر وغيرها واعترافاتهم أ
وغيرها…  وهذا يعني أن السعودية فعلت ذلك بناء علىّ طلب من أمريكا ولية إسرائيل ومصر.
… وهكذا، وبالتضييق علىّ العربا وخنق تجمعاتهم ونشاطاتهم ومعسكراتهم من جانب وبشراء
ولء القادة الفغان من جانب آخر، تسعىّ هذه الدولة الخبيثة إلىّ السيطرة علىّ هذه الساحة 
للتقليل من شررها وخطرها عليها وعلىّ أوليائها من طواغيت الغربا والعربا.
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وزراء الحّكومههة النتقاليههة (سههيافّ) الرحههال، إلههىّ أرض الهللههة والريههال ليجتمههع
تيع الدين وتجمع بين المتناقاضههات… إذا تنها الدبلوماسية، التي تم تدجال.. إ بالعور ال
ما جلست إليه أو إلىّ غيره من قاادة الفغان أعطاك من حسن الحّههديث حلوتههه،
اء وعقيدة وجهادا وتميزا ونقاء… وإذا جلس إلىّ (فهد) خرج يصيح بملههء اء وبرا ول

فيه أن العلقاة بينهم وبينه علقاة أخوية!!
أيّ جهاد هذا وأيّ ولء وبراء.. أهذه هي الدولة السلمية المنشههودة وهههؤلء

تطويل..؟؟ هم قاادتها؟؟؟  أهذه هي ثمرات تلك التضحّيات وذلك الجهاد ال
زدا علههىّ سههؤال وجهتههه إليههه مجلههة الحّههوادثّ بتاريههخ يقههول (سههيافّ) ر

م بمناسههبة مباحثههاته مههع الفهههد… "إن لقاءنهها مههع خههادم الحّرميههن9/2/1990
تتناصههح  ، وقاههد عودتنههابين الخ وأخيـهالشريفين يجيههء فههي إطههار التشههاور وال

المملكة العربية السعودية الدعم والتأييد للقضايا السههلمية والنسههانية!!  بصههفة
عامههة.." إلههىّ قاههوله:  "ووجههدنا عنههد خههادم الحّرميههن الشههريفين الدرايههة التامههة
والمعلومات الواسعة والحساس السههلمي الصههيل بقضههايا المسههلمين والعههربا

ووعدنا بالدعم والتأييد كدأبه علىّ نصرة القضايا السلمية…" أهه.
أرأيتم كيفّ تفعل الريالت… أرأيتههم كيههفّ تغيههر المناهههج وتحّههرفّ الطريههق
وتمييع الدعوات وتشتريّ الضمائر والذمم… فهد المجرم الخبيث الطاغية الكههافر
تو كل موحد رباني، يمسههي صههاحب عميل النجليز والمريكان ووليهم الحّميم وعد
اا… اا من إخوانهم.. طبعهه إحساس إسلمي أصيل لقضايا المسلمين…!!  ويصبح أخ
تدعم والتأييد".. علقاة الخ مع أخيه.. أرأيتم هذا الكلم يهها اخههوة أليس:  "وعدنا بال
التوحيههد… أيقههوله إنسههان يعههرفّ توحيههده حههق المعرفههة لحّكومههة معلههوم خبثههها
تله أيرتجىّ لمن فههي وإجرامها وعمالتها كهذه الحّكومة… وإذا كان ل يعرفّ ذلك ك
اا وخلفة علىّ منهاج النبههوة… تمه ويقيم جهاد هذا المستوى من المعرفة أن يقود أ
تدفع.. وعههن طريههق روابههط الضههرار وهيئههات تدعم والهه وهكذا وعن طريههق ذلههك الهه
الغاثة… والهلل السعوديّ.. وغيره ونحّوه وتوابعه … تحّقق هذه لحّكومة الخبيثة
ان ن ربمها لهو أهملتهه وتركتهه، وك تفها… م ا، إذ تكسههب إلهىّ صه أعظم انتصار له
اا ال إسههلمي اا لهها وبههدي اا وخصههم اا علىّ منههاج النبههوة، لصههبح نههد اا لله مستقيم مخلص
يسحّب بساط الوصاية علىّ السلم –بههدولته السههلمية الحّقيقيههة- مههن تحّههت آل

تتلبيسية… سعود ودولتهم ال
وهكذا يبقىّ الجهاد الفغاني وما قاههد ينتههج عنههه فههي جيههب السهعودية، وفههي
حضن حامي الحّرمين… وفي ركبههه… وتبقههىّ الملييههن فههي المقابههل تصههب فههي

جيوبا القادة الفغان ماداموا علىّ هذا المنهاج.
تم في أذهان أكثر الناس وبفضل تلبيس العلمههاء وهكذا تبقىّ السعودية من ث

تلين!! المض
تدعاة المداهنين!!  والمجاهدين الراكنيههن!! حاميههة حمههىّ السههلم والمسههلمين وال
وناصرة الجهاد والمجاهدين وهو أسههمىّ مهها يتمنههاه طواغيتههها وغايههة مهها يجهههدون
اا – عند آل سعود-  للمليين ومليين المليين أنفسهم وطاقااتهم لتحّصيله… وسحّق
في سبيل تحّقيق هذا التزوير والتشويه والتلبيس الذيّ يرجههع الفضههل فههي تثههبيت

اا… ال وأخير تو عروشهم وحمايتها.. إليه، أ
ولكن…

اا… تبنا أبد لن ننسىّ… ول ننسىّ… وعد ر
بدوا عـأـن ـسـبيل الـلـه  إن اـلـذين كـفـروا ينفـقـون أـمـوالهم ليـصـ

فسينفقونها ثم تكون عأليهم حسرة ثم يغلـبـون واـلـذين كـفـروا إـلـى
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جهنم يحشرون*ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الـخـبيث بعـضـه
بـنـم أولـئـك ـهـم الخاـسـرون  اا فيجعله في جه عألى بعض فيركمه جميع

[النفال].
ويمكرون فبفضل الله تعالىّ، انقلب مكر هذه الدولة وكيدها إلىّ نحّرها.. 

.ويمكر الله والله خير الماكرين 
ولههم تنفعههها تلبيسههات العلمههاء ول مههداهنات الههدعاة.. ول صههد كههثير ممههن
يرضعون من ألبانها عن الكلم والطعههن فيههها… ول كيههدها ومكرههها ول أموالههها…

فالله متم نوره ولو كره المشركون...
تره عليههها تشههجيعها المبههالغ فيههه اا بما جهه وها نحّن نراها اليوم قاد ضاقات ذرع
للجهاد الفغاني.. من مشاكل وقالقال وإزعاجات.. وها هم أفواج الشبابا يعههودون
مدربين علىّ القتال والسههلح والمتفجههرات… وقاههد اسههتفادوا بعههدما خرجههوا مههن
تدعاة القههادمين مههن شههتىّ أنحّههاء أسوار الجزيرة واحتكههوا واختلطههوا بههإخوانهم الهه
تول المههر… المعمورة.. فرجع أكثرهم إلىّ السعودية بغير الوجه الذيّ خرجوا بههه أ
فها هو فكر (تكفير وقاتال الحّكومة وكل من ناصرها وعاونهها وتولههها) قاهد انتشهر
بين الشبابا –العائههد مههن أفغانسههتان المتههدربا علههىّ السههلح- انتشههار النههار فههي
الهشيم… وها هي أفواج الشبابا ترجع محّملة بعشرات الكتب التي تعريّ طغههاة

.)108(آل سعود وتفضحّهم…
وها هم الشبابا يرجعون وقاد فقدوا الثقة بكل من يمههدح هههؤلء الطههواغيت
أو يثني عليهم أو يجادل عنهم أو يقفّ بأبوابهم مهمهها طههالت لحّيتههه وكههبر لقبههه…
فخرج علينا المشايخ في الونة الخيرة يركزون فههي خطبهههم ومحّاضههراتهم علههىّ
محّاربة الراء الشاذة والفكار المتطرفة… يقصدون تكفير حكومتهم وتكفير مههن
تولها، والدعوة إلىّ جهادها… أهذا هو الشذوذ؟؟ أم الشذوذ إنحّرافكههم عههن نهههج
سلفّ المة والتسههاقاط علههىّ موائههد الخونههة والكفههرة العملء..؟؟ (رمتنههي بههدائها

وانسلت)..
. قل موتوا بغيظكم إن الله عأليم بذات الصدور

لقد خرج شبابا الحّجاز ونجد ومن حواليها يوم أن خرجوا متههوجهين لنصههرة
الجهاد الفغاني يحّلمون بالخلفة الضائعة والمجد التليد…  خرجوا وأكثرهم يعتقههد
–بفضل تلبيس العلماء العملء-  أن في رقاابهم بيعة لمام المستسلمين… واليوم
تبصههون اليههوم تصههروا بحّرامههي الحّرميههن، ويتر يعودون –والفضل لله وحده- وقاههد تب

() قاد بلغنا سجن كثير من الشبابا لجل هذا السبب وأمثاله… فمن مسجون لكتب 108
مسكت معه في المطار… ومن مسجون لكلمه في المجالس بتكفير فهد والطعن في علماء 
ميب في الزنازين لقيامه بإحراق محّلت الفيديو أو تكسيرها.. أو لنكاره بعض  ممغ السوء… ومن 
منكرات المريكان والنجليز.. وإنها لرهاصات الجهاد قاد بدأت تنبعث وتشع في جنبات أرض 
الحّرمين ومهبط الوحي رافعة راية التوحيد الحّقيقية… فليشرق الطغاة بمكرهم وليموتوا 
بغيظهم… وليملؤوا سجونهم، ولينفقوا أموالهم وليبذلوا كل كيد في وسعهم… فلن يستطيعوا 
اا… وإن ظنوا  تله الحّق إل ظهور وربا الكعبة إخماد نور الحّق المبين.. بل لن يزيد ذلك الكيد ك
تنهم بسجونهم ومعتقلتهم وزنازينهم تلك قاادرون علىّ إطفاء نور الله وإخماد  أو خيل إليهم أ

يريدون أن يطفئوا نور الله  دعوته الحّقة فإنهم وربا الكعبة لواهبمون مغرورون:  

… وإن يبلغ الغرور بهم   بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون
تلة إبراهيم ودعوة  تنهم بأساليبهم تلك وبكيدهم ذاك قاد قاضوا علىّ دين الله وم مبلغه، فيظنون أ
اتوحيد الحّق وانتزعوها من قالوبا الجيال وشوهوها… فالله ربا هذه الدعوة قاادر علىّ أن 

تنه لحّق كائن..  قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل  يبعثها مرات ومرات… وإ
.خلق عأليم 
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اا كما قاارعوا نجيب العمالة وجيشه من الذيّ يقارعونه وجيشه وحكومته فيه، تمام
قابل.. ومهها الفههرق…؟؟  فكل الطرفيههن يتمسههح بالسههلم ويتبههاكىّ علههىّ السههلم

تدعي السلم في الوقات الذيّ يذبح فيه السلم وأنصاره   فتربصوا إنا معكموي
.)109 ( متربصون 

وكم كان يثلج صدورنا سماع أولئك الشبابا وهههم ينشههدون مههن فههوق ربههىّ
جبال الهندكوش وهم يرمون ببصرهم صوبا نجد والحّجاز وتهامة ويقولون…

يا حماة العقيههدة دينكههم واحههد
تطههوا رايهة الجاحههد إرفعوها وح
تلي صحّىّ ل ينبه الراقاد تمنع ال
مذهب الكفر ل ناقاص ول زايد
تشعب والقائههد تو ال تنه عد قاالوا إ
راح وقاههههت العمالههههة واللههههه
الشهههههههههههههههههههههههههههههههاهد
راح وقاههههت العمالههههة واللههههه
الشهههههههههههههههههههههههههههههههاهد

يا عربا يا عجم يهها تههرك يهها
بربههههههههههههههههههههههههههههههههر
راية الحّق والتوحيد ل تقهر
والعمالههههة مههههن الحّكههههام
والعسههههههههههههههههههههههههههكر
من دعههىّ للخلعههة عنههدهم
يشههههههههههههههههههههههههههههههكر
من تجههرا وقاههال الحّههق فههي
المنههههههههههههههههههههههههههههههبر
تلههىّ حكمهههم والطههواغيت و
وأدبهههههههههههههههههههههههههههههههر
تلههىّ حكمهههم والطههواغيت و
وأدبهههههههههههههههههههههههههههههههر

*            *           *
نعم والله…  رغم الموال التي دفعت وما زالت تدفع وتنفق في سبيل صد
الشبابا عن هذا المنهاج القههويم.. منهههاج الههبراءة مههن كههل الطههواغيت وجهههادهم

وهدم معاقالهم وحكوماتهم الكافرة.
ورغم تلبيس المشايخ والعلماء...

ورغم مشاركة كثير ممن ينتسبون للجهاد والمجاهدين في الدفاع عهن ذلهك
تطعن فيه .*)(النظام الخبيث… أو علىّ القال منع الكلم وال

تله ورغم محّاولت السعودية عزل شبابها عههن بقيههة العههربا فههي رغم ذلك ك
تموه بههالراء الشههاذة –يقصههدون تكفيههر طههواغيتهم تثرهم بما سهه اا من تأ بيشاور خوف
زا للسههعوديين جعلههوه إلههىّ جههوار هللهههم ات خاصهه تنهم وضههعوا بيهه وجهادها- لدرجة أ
تحههدين:  (بيههت المخههابرات تماه إخواننا المو تموه (بيت السعوديين) وس السعوديّ س

اا. تشبابا ومتابعة لهم وكيد اا لل السعودية)… وضعوا ذلك البيت رصد
رغههم هههذا كلههه يههأبىّ اللههه إل أن يتههم نههوره ويجعههل كيههدهم فههي نحّههورهم..
فشمس الحّق ل يحّجب نورها الذبابا… وها هم الشبابا اليوم يرجعون إلىّ أرض

الحّرمين وهم يحّملون هذا الفكر الذيّ يرعب السعودية ويقلق مضاجعها..

() وفي هذا رسالة لطيفة فيها أسئلة إلىّ علماء السلم عن طريق المقارنة بين نظام 109
اا عن عروش طغاة  ال العلماء:  (لماذا الجهاد فرض فقط بعيد كابل وأنظمة عربستان… سائ
تمة. العربا..) راجعها فإن فيها إشارات لطيفة وتنبيهات مه

 ثم يرمون من أنكر عليهم أخطاءهم وانحّرافاتهم بالتثبيط والتخذيل، وأيّ تثبيط وصد عن (*)(
الجهاد وتشويه له أعظم من تصريحّاتهم وانحّرافاتهم تلك.
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بارتفههههههاع كالنسههههههور
لن تعيشههوا فههي سههرور
لسههههههنين أو شهههههههور
فههي حههوانيت الخمههور
كلكههههم وغههههد حقيههههر
كلكههههم نههههذل حقيههههر

إن تكونههههوا فههههي قالع
لههن تعيشههوا فههي أمههان
لد قاصهههير عمركهههم جههه
تدى عيشههكم عيههش تههر
كلكهههم أصهههحّابا عهههار
ليس فيكم مههن شههجاع

شعر مروان حديد (رحمه الله تعالىّ)
 

اا قاتههل فرعههون الولد واسههتحّيىّ النسههاء وما أشبه الليلة بالبارحههة… فقههديم
تمر عرشههه.. مخافة أن يخرج من بين أبناء بني إسرائيل من يقضي علىّ ملكه ويد

فشاء الله أن يخرج له ما يحّذره من وسط قاصره.

نعم، ما أشبه الليلة بالبارحة..

فالسعودية تنفق المليين والمليين…  لتلبس علىّ الناس دينهههم.. ولتظهههر
تجه بمظهر حامية السلم والمسلمين وناصرة الجهاد والمجاهههدين.. كههل هههذا لتههو
مطغاتها.. ويشهاء اللههه تعهالىّ أن يكههون تهدميرها اا عن عروشها و الجهاد وتبقيه بعيد

في تدبيرها..

فها هم الشبابا الذين سافروا بتذاكرها المخفضة وبتشجيعها وتلبيسها… قاد
تبصهون بمشهركي آل سهعود أن اا للتوحيهد وحمهاة للعقيهدة.. يتر أمسوا اليهوم جنهد

يصيبهم الله بعذابا من عنده أو بأيديهم..

مبصون.. نبصوا إنا متر فتر
نن نبأه بعد حين… ولتعلم
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السعودية مقبرة العلماء
وسجن الدعأاة

تلمههون عههن هههذه الدولههة الخبيثههة كههثير مههن الكتههابا والسياسههيين عنههدما يتك
تمههها وفههي تدة أمههور أساسههية مههن أه وركائزها ودعائهما وما تقوم عليه، يذكرون ع
اا وركيههزة اا وحههاجز مقدمتها (فئة من العلماء والمشايخ تتخذهم هههذه الدولههة سههتار

من ركائز القوة فيها).
نعم.. و والله لقد أصابوا كبد الحّقيقة وصدقاوا في هذا، فههإن سههتار العلمههاء
تيأ لها بنفسه ورغبته… يقدم لها دون شك الذيّ وضعته هذه الحّكومة الخبيثة أو ته
تنه يؤديّ في هذا المجال اا في تثبيت أركانها… بل إ خدمة عظيمة ومجهوداص جبار
تلحّة والحّههرس الههوطني أو تبا الكعبههة مههن دور القههوات المسهه اا هههو أعظههم ور دور
الملكههي والقواعههد المريكيههة وطههائرات الههواكس ومعاهههدات الههدفاع المشههترك

والمعاهدات المنية.
فهو جهاز تخههدير وتنههويم وتلههبيس وتههدليس علههىّ الشههعوبا يعطههي الصههبغة
الشرعية لكل ما تقوم به الحّكومة وتفعله، ما دام هؤلء العلمههاء فههي أحضههانها…
تلدونهم، وكههم سههمعنا النههاس يقولههون فههي تناس يثقون بهم وينظرون إليهم ويق فال
اا… وإذا كانت الحّكومة كههذلك.. وإذا كثير من المسائل إذا كان كلمكم هذا صحّيحّ
زا.. فما بال ابن باز وما بال ابن عثيمين وغيرهم.. وهذا هو شههأن أهههل كان هذا حق

التقليد، والناس أكثرهم عليه … ورحم الله من قاال…

تجة الجهال كههل زمههان.. من ح يهههها معشههههر العلمههههاء إن
سههههههههههههههههههههههههههكوتكم

تم إن وجود هذه الطبقة مهن العلمههاء كواجهههة للدولههة، خصوصهها وأن فيههم ث
بعض من نالوا الصدارة في الفقه أو غيره من علههوم الشههريعة ولهههم طلبههة علههم
يملؤون عليهم حلقهم ومجالسهم… يثبت ويؤكد في أذهان الخلق، ما تنشره هذه
تدجل تنها حامية حمىّ السلم والمسلمين!! وغيههر ذلههك مههن الهه الدولة الخبيثة من أ
تل طاعن فيها يعد عند أكثر النههاس والكذبا والهراء… حتىّ وصلنا إلىّ حال صار ك
اا في الدين والسلم والقهرآن والشهريعة والتوحيهد والعقيههدة… إذ الحّكومهة طاعن
تدقاون تعطههي هههذه الصههورة وتثبتههها عههبر وسههائل إعلمههها المختلفههة والنههاس يصهه
ويؤمنون لنهم يرون جمع من المنتسبين للعلم في أحضان هذه الحّكومة الخبيثههة

نائمون ومن ألبانها راضعون وعنها يجادلون ويدافعون ولمليكها مبايعون….

تبدوا لهم ليسههوا بأهههل معههان والنهههاس أكهههثرهم فأههههل
مظههههههههههههههههههههههههههههاهر

وهههذه اللعبههة.. ل تكلههفّ آل سههعود إل القليههل مههن الريههالت رواتههب و
تمها –إن شئت- رشوات لؤلئك المشايخ والتي مهما ارتفعت فلن(شروات)  أو س

تبلغ ثمن الساعة الههتي أهههداها (فهههد) لسههيدته (نانسههي) زوج الرئيههس المريكههي
(ريجان)، وحتىّ لو بلغت أجورهم مثل ذلههك أو أكههثر فههإن النتيجههة المتحّققههة مههن
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ورائها في تدعيم وتثبيت أركان هذه الدولة الخبيثة تستحّق الدفع أكثر وأكههثر عنههد
.*)(آل سعود…

نعم والله إنها مقبرة العلماء…

فكم سمعنا عن عالم أو خطيب أو داعية صادق صادع كان في بلده قابل أن
يستقدم إلىّ هذه الدولة الخبيثههة، تهههتز بههه المنههابر وتسههير إلههىّ مجالسههه وحلقههه
وخطبه الركبان، فما يلبث أن يتعاقاد للتههدريس عنههدنا فيههدخل (ثلجههة) العلمههاء…
فما تكاد تسمع له بعد ذلك حسا فمنهم من يخنس وينكب علىّ المشاغل الكثيرة
والتكليفات الواسعة التي يشغلونه ويلبسون عليه بههها.. وينسههىّ الصههدع والههدعوة
وبيان الحّق للناس وفضح الطغاة وطغيههانهم… ويضههيع مهها تبقههىّ مههن العمههر فههي
تمها مههآمرات السههلطين ونههدواتهم ولجههانهم خدمههة مههؤتمرات أو إن شههئت فسهه
وأوقااتهم وهيئاتهم وروابطهم التي هي فههي الحّقيقههة شههيء قاليههل ممهها يلبههس بههه
تمة أمر دينها لصبغ دولتهم صبغة دينية شههرعية، وفههي الههوقات تطغاة علىّ هذه ال ال
نفسه يوجهون الناس إلىّ الدين الممسوخ الذيّ يريدونه هم، ل الههذيّ يريههده اللههه

تل والذيّ بعث من أجله رسله والذيّ أصل أصوله ( تز وج ) توحيهههدل إله إل اللهع
الله وموالة أوليائه الحّقيقيين والبراءة من الشرك –جميع صور الشرك وأنواعها-
تدعاة مههن يبقههىّ علههىّ هههذه الحّههال يفنههي وعداوة أهلها.. فمن أولئك المشايخ والهه
اا للطغههاة ومخططههاتهم شههعر أو لههم اا وفيهه اا وجنههدي اا أليفهه اا وكلبهه اا مطيعهه عمره خادم
يشعر… قاصد أو لم يقصد… فهذا هو واقاع الحّال… ومنهم – نسههأل اللههه العافيههة
والسلمة- من ينقلب علىّ عقبيه.. علنية وعن علم وقاصد وحماس.. فيمسي من
تدخول فههي المجههادلين المههدافعين عنههها بههل الههداعين إلههىّ موالتههها ومبايعتههها والهه
تطههي عههوارهم تطغاة أمسىّ يغ طاعتها.. فبعد أن كان ديدنه الصدع بالحّق وتعرية ال

ويرقاع كفرياتهم ويجادل عن باطلهم…

تلة النصار من كههل عههالم ويا قا فيا محّنة السههلم مههن كههل

اا من (*)(  وهناك أساليب أخرى تستخدمها هذه الدولة مع المشايخ إذا ما رأت عندهم شيئ
اا إذا كانوا ممن يلتفّ حولهم الشبابا… فإن كانوا  الخلص والتجرد والحّرقاة لدين الله وخصوص
من غير أهل البلد.. (سفروا) وأخرجوا منها كدأبا الذين من قابلهم من الطواغيت مع رسلهم: 

اا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا  .. إما طرد
اا، لتؤدبا وتشرد بهم من خلفهم.. أو بصورة مؤدبة مقنعة إن كانوا من  را وقاحّ وتسفيرا سافر
المشايخ المشهورين المحّبوبين… تحّت ستار حاجتهم إلىّ جهودهم للدعوة في أماكن أخرى 
تنهم عازمون علىّ انفاذ هذا مع الشيخ (عبد الرحيم الطحّان)  خارج المملكة… وقاد سمعنا أ
بحّجة نقله للتدريس في موريتانيا أو رأس الخيمة، وذلك بعد أن راجت أشرطته ومحّاضراته 
بين الشبابا والتي منعوا المكتبات السمعية من استنساخها وتسجيلها وبيعها وتداولها هي 
نتبوا أصحّابا تلكم  وغيرها من الشرطة التي يشعرون بإقابال الشبابا عليها واهتمامهم بها.. وك
تتبعوه مع  المكتبات تعهدات بذلك… ومن أساليبهم كذلك ذلك السلوبا اليهوديّ الخبيث الذيّ ا
الشيخ (عايض القرني) من تشويه وطعن في العرض حيث اتهموه وقاذفوه في أواخر هذه 
اا بالله.. وحبسوه تحّت ستار هذه التهمة وحققوا معه اا- بفعل الفاحشة عياذ اا وبهاتان السنة – زور
اا.. ولما خرج الشيخ وبرئت ساحته من تلك التهمة  زا وتلبيس اا وأشاعوا ذلك المر صد أيام
الشنيعة، كانت أول خطبة خطبها عن "البتلء" وقاد سمعناها، ذكر فيها أساليب اليهود وغيرهم 
اا من طعنهم في  من أعداء الدين في الصد عن سبيل الله وتشويه الدعوة والدعاة وذكر صور
النبياء والمرسلين وقاذفهم في أعراضهم.. وقاد منع شريطه هذا من التداول … والصور كثيرة 
وكثيرة.. فلعنة الله علىّ الكافرين..
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جاهههههههههههههههههههههههههههههههل

"إن اللهوصههدق واللههه رسههولنا صههلوات اللههه وسههلمه عليههه حيههن قاههال:  
اا ينتزعأه من العبـاد، ولـكـن يقـبـض العـلـم تعالى ل يقبض العلم انتزاعأ
ال اا اتـخـذ الـنـاس رؤـسـاء جـهـا بقبض العلماء، ـحـتى إذا ـلـم يـبـق عأالـمـ

بلوا! بلوا وأض .)110("فسئلوا فأفتوا بغير عألم، فض

فهذا هو الحّاصل اليههوم وهههذا هههو الواقاههع ل يجههادل فههي ذلههك إل مطمههوس
اا علههىّ مهها آل إليههه حههال العلههم تن القلب والله ليذوبا حسرة وكمههد البصيرة…  فإ
نم لهههم إل رههه والعلماء في هذا الزمان، وههها نحّههن نههرى طلبتهههم يملههؤون البقههاع ل 
ترض علههىّ حربهههم تفرهههم ويحّهه تطغههاة والوقاههوفّ يّ وجههه مههن يك الجههدال عههن ال
وقاتالهم…  فبئست الثمرة هذه إن كانت هي ثمرة العلههم المزعههوم… وانشههغلت
ال… يحّققههون اا قاههات طائفة أخرى بتحّقيق المخطوطات حتىّ أمسىّ ذلك العمل ترف
وينقحّون ول يعملون… انشغلوا بالسانيد وغفلوا أو تغافلوا عن المتون…  يجلس
اا فههي تحّقيههق أحههاديث غربههة أهههل السههلم فههي آخههر الزمههان، الواحد منهم شهور
ومنهجه ومسلكه المنحّرفّ تجاه الطغاة من أعظههم الههدلئل علههىّ غربههة السههلم
وغربة أهله العارفين له حق المعرفة… ثم هو يستغربا ويتعجب بل ينكر ويهههاجم
كههههل مههههن تكلههههم فههههي شههههرك العصههههر، شههههرك الحّكههههام والحكههههام…
هذا حال طلبة العلم…  ول غرابة من حالهم إذا كان مشايخهم علىّ الحّههال الههتي
عرفت… وقاد قاههدمنا لههك مههن ضههللت الجزائههريّ ومجازفههاته مهها فيههه الكفايههة…
وأمثاله كثير ممن ليس لهم هم إل الههدفاع عههن الطغههاة وحكمهههم والهجههوم علههىّ
الموحههدين المعههادين لهههذه الدولههة ورميهههم ووصههفهم بنعههوت الخههوارج والتكفيههر
ليصرفوا الناس عههن هههذا الطريههق القههويم طريههق التوحيههد الحّههق، طريههق الههولء
تثر فههي والبراء إلىّ توحيد ل يغضب ول يزعج أسيادهم من طغاة آل سههعود ول يههؤ
سياساتهم ومناهجهم…  فالشرك عندهم هو عبهادة القبهور والصههنام ودعهاء غيهر
ال حههق علههىّ اا كههام الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله ومن حقق هذا كان موحد
تنهة وإن والهىّ أعههداء اللههه وعهادى أوليههاء اللهه ولبهس الصههليب الله أن يهدخله الج
اا وإقاليميا وعربيا ودوليا… فههالحّكم والتشههريع ونصههرة وتحّاكم إلىّ الطاغوت محّلي
الكفار علىّ اختلفّ مللهم بالنفس والمال ومودتهم وتوليهم وحربا الههدين وأهلههه
تله – عند مشايخ آل سعود - بالشرك والكفههر والتوحيههد…!! وحههتىّ ل دخل لذلك ك
تيعوا أعمههاركم لو كان له دخههل… فمهها لكههم أنتههم وللتكفيههر والحّكههام؟؟ لمههاذا تضهه
تسوا قالوبكم في مثل هذا؟؟؟ هذا لسان حههالهم، بههل هههو لسههان وأوقااتكم؟؟؟ وتق
اا منهم ومن اا… فهذا ما نسمعه دوم المقال عند كثير منهم…!! ولست والله مبالغ
تصههص فيههه تزع علىّ عوام النههاس بههاللفّ، يخ اا يو طلبتهم… فهذا أحدهم يكتب كتاب

ال أم الحاكمـيـة)صفحّة كاملههة بعنههوان  ال فيههه عههن العقيههدة(العقيدة أو  فاصهه
قاضية هي من أهم قاضايا العقيدة وتوحيههد اللوهيههة… فمهها الثمههرة مههن هههذا غيههر

تدهم..؟؟ تلم ض تد كل من يعمل أو يتك تطغاة وص .)111(الجدال عن ال

() رواه المام أحمد والبخاريّ ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو.110
() وحتىّ لو تكلموا في (الحّكم بغير ما أنزل الله) فإنهم ل يذكرون ول يتطرقاون إلىّ 111

تحّاكم دولتهم الخبيثة إلىّ قاوانينها وطواغيتها الداخلية والخارجية… وإنما يتكلمون بالعموم 
ويقصدون كما هو واضح من تلك الكتابات غير دولتهم، لن دولتهم في نظرهم الزائغ تحّكم بما
اا  أنزل الله، ولجل ذلك تطبع تلك الكتابات وتوزع علىّ الخلق بالمجان، ويكون الكلم فيها طبع
اا دون ذكر أسماء دول، ليتناسب مع سياسة هذه الدولة الخبيثة والتي تقوم علىّ أساس  عام
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وذاك دكتور!! يشغل منصب رئيههس قاسههم السههند!! بالدراسههات العليهها فههي
تماه ال لجل هههذه الغايههة، سهه الجامعة السلمية في المدينة المنورة يؤلفّ كتابا كام
(منهج النبياء في الدعوة إلىّ الله فيههه الحّكمههة!! والعقههل!!) ويشههن فيههه الغههارة
بحّكمته وعقله المعيشي المداهن علىّ كل من يحّاربا كفرة الحّكام ويجاهدهم…
وحاول بكل ما أوتي من جهد أن يبين أن طريقهههم هههذا خلفّ منهههج النبيههاء فههي
تد الشبابا عن هذا الطريق والمنهاج القويم بشبهه تمله وهو يص تدعوة إلىّ الله، تأ ال

تصههة إبراهيههم مههع38الباطلة واستدللته الفاسدة حيث يقههول ص  بعههد مهها ذكههر قا
تنمرود… "فمن أين يبدأ بهالتغيير ومها ههو السهلوبا الرشههيد لتغييههر ههذا الواقاههع ال
تدولة لنها منبع الشرور والفسهاد ومصههدر تمته؟  أيثور علىّ ال المظلم الجاثم علىّ أ
تبر تر عليها… لمههاذا ل يههد تدعي الربوبية ويص الشرك والضلل؟!!  كيفّ ل والحّاكم ي
تله وبهذلك يقضهي ها جبهار متهأ اا يطيح فيه بهذه الحّكومة الكافرة وعلهىّ رأس انقلب
علىّ كل ألوان الفساد والشرك وتقوم علىّ أنقاضه الدولة اللهية بقيادة إبراهيههم

؟!!  والجواب حاـشـا النبـيـاء وحاـشـا نزاهتـهـم ـمـنعليه الصلة والسلم
سلوك هذه الـطـرق أو التفكـيـر فيـهـا فإنـهـا ـطـرق الظلـمـة والجهـلـة

" أهه.  وهكذا وبكل بساطة يضلل هههذاوالسفهاء وطلب الدنيا والملك…الخ
تمة بهذا الهراء الذيّ يهرفّ به ليحّرفوهم الشيخ وأمثاله طائفة كبيرة من شبابا ال
ويصرفوهم عن المنهاج القويم الذيّ رسمه لنهها خههاتم النبيههاء والمرسههلين… فههي
تمتههه قابلههي إل كههان دعوة النبياء وأتباعهم… يوم قاال:  "ما من نبي بعثه الله في أ
تنها تخلفّ مههن تنته ويقتدون بأمره، ثم إ تمته حواريون وأصحّابا، يأخذون بس له من أ

فمن جاهدهم بـيـدهبعدهم خلوفّ يقولون ما ل يفعلون ويفعلون ما ل يؤمرون 
 ومن جاهدهم بلسانه فهو مههؤمن ومههن جاهههدهم بقبلههه فهههو مههؤمنفهو مؤمن

.  وكذا حههديث:  "وأن ل ننههازع المههر)112(وليس وراء ذلك من اليمان حبة خردل"
اا عندكم من الله فيه برهان" متفق عليههه… فلزم كلم اا بواح أهله إل أن تروا كفر
تثنا النبي صلىّ الله عليههه وسههلم ويههدعونا إليهه مهمام، أن هذا الذيّ يحّ ذلك الشيخ ال
تظلمههة والجهلههة والسههفهاء انحّرافّ عن منهج النبياء والمرسلين وهو من طههرق ال
تنههه تلبا الدنيا والملك…) وغير ذلك من شقشقاته… أين عقلههك يهها هههذا…؟؟ إ وط

الخوة والصداقاة والمودة مع طواغيت العربا المحّكمين لتلك القوانين الكافرة ذاتها التي قاد 
يطعن فيها مشايخ آل سعود، فيجمعوا بنشرهم لهذه الكتب علىّ وضعها الممسوخ هذا بين 
التلبيس علىّ الخلق بأنهم ل يحّكمون بالقوانين بل يحّاربونها، وبين المحّافظة علىّ العلقاات 
الودية الحّقيقية التي تربطهم مع الدول الخرى الطاغوتية، فيصطادوا عصفورتين بتلبيسة 
واحدة… اللهم إل إذا هاجمت دولة من تلك الدول دولتهم السعودية… أو تحّدثت عن عمالتها 
للمريكان أو ذكرت بعض أباطيلها، فعند ذلك ترفع الكمامات عن أفواه المشايخ وتنطلق 
الخطب الرنانة والبيانات الطنانة تهاجم تلك الدولة وكفرياتها بصراحة ووضوح فتعدد كفرياتها 
اا مأجورة للطغاة ينفخ فيها  ويسمىّ قاادتها ورؤساؤها وحكامها… ويمسىّ أولئك الدعاة أبواقا
الطاغوت إذا شاء ويكفّ متىّ شاء… بل إن هذا الحّال قاد طبق مع الرافضة، فما كان يسمح 
لحد أن يطعن فيهم بصراحة ومنذ زمن عبد العزيز (أخو نورة) فقد كان من أسبابا الخلفّ 
بينه وبين (إخوان من طاع الله) إقاراره للروافض في البلد ومعاملتهم معاملة أهل البلد من 
المسلمين حتىّ حدثّ ما حدثّ اليوم بينهم وبين الحّكومة… فأعطت حكومة التوحيد!!  
اا بهم.. والسؤال الذيّ  اا وتكفير للخطباء والوعاظ وكتابا الريال وغيرهم الشارة لينطلقوا طعن
يطرح نفسه:  أين كانت هذه الكتابات قابل اعتداءات الرافضة علىّ طواغيت العربا ودولهم… 
أتراها عقائد الروافض تغيرت، أم تبدلت؟؟؟ أليست عقائدهم هي هي قابل هجمتهم علىّ 
الطغاة؟؟ أم أنه النفاق ولقمة الخبز والبشوت والريال… وتفضل يا شيخ!! وكثر الله من 
أمثالك!! ونحّو ذلك..؟؟

() رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود.112

175



كلم خاتم النبياء والمرسههلين الهذيّ ل ينطهق عهن الهههوى والههذيّ جهاءت رسهالته
تمها وحفظها تلها… أكملها الله تعالىّ لنا وأت خاتمة وناسخة ومهيمنة علىّ الشرائع ك
من التدبيل والتحّريفّ… فهل تريههدنا…  أن نههترك تفاصهيلها وأحاديثههها هههذه… ول
اا كمهها تفعلههون… متعلليههن بشههبه فاسههدة كهههذه، تتخذها ظهري اا، بل ن نضع لها اعتبار

لبسها عليكم إبليس وأولياءه…
تنه هو الربا الذيّ يحّههي تدعي أ اا ل يؤمن بالربوبية بل ي إن إبراهيم واجه حاكم
تلمه بالحّاكمية التي هي من توحيد اللوهيههة وهههو ل يههؤمن ويميت فهل يعقل أن يك
ال… فههإن بتوحيد الربوبية ابتداء… فمثل هذا لبد مههن بيههان توحيههد الربوبيههة لههه أو
تكامههك يهها مكلم بتوحيههد اللوهيههة علههىّ اختلفّ أنههواعه وأقاسههامه، أمهها ح تلم بذلك  س
فضيلة الشيخ فهم ل يجحّدون الربوبيههة حههتىّ نبههدأ معهههم كمهها بههدأ إبراهيههم عليههه
اا في الوقات تدعون السلم والتوحيد أيض السلم مع النمرود، بل هم يؤمنون بها وي
اا عديههدة مههن الشههرك أشهههرها عنههدهم شههرك الذيّ يشركون مع الله تعالىّ ألوانهه

التشريع والحّاكمية… فلكل مقام مقال.
نت لنها بالهدليل الصههحّيح أن إذا ثبه اا مشهركين ف ثم قاهوم إبراهيهم كهانوا قاومه
اا كمجتمع إبراهيم… فل أنصار مجتمعاتنا اليوم كلها بأعيان أفرادها مشركون، تمام
فيها ول أتباع للتوحيد.. عند ذلك فقط ربما نقتنههع بقولههك ودعوتههك لتعطيههل قاتههال

الطواغيت.. ونكتفي بالدعوة والبيان.
أو تفرق بين المجتمعين والحّالين، فيفترق الحّكم، وهو الحّق الههذيّ ل مريههة

فيه.
اا… إذا كههان اا واضههحّ اا نريد منههه عليههه جوابهه ال واحد ثم نحّن نسأل الشيخ سؤا
إبراهيم عليه السلم لم يؤمر بقتال قاومه وجهادهم ولم يؤمر بإقاامة دولة السلم
تتبههع؟؟ أنبههدأ مههن وأمر بذلك محّمد صلىّ الله عليه وسلم وأمر أتباعه به… فمههن ن
تنبههوة تنما هو فجر ال تنه ل قارآن بين ظهرانينا ول سنة ول حديث.. ونبدأ وكأ الصفر كأ
تننا مبعوثههون فههي فههترة مههن الرسههل، أم أننهها مههأمورون بالههدخول فههي والبعثة وكأ

وقاتلوهم حتى ل السلم كافة، فننظر في الكتابا المبين فنرى قاوله تعالىّ:  
 والفتنة هي الشرك، كل أنواع الشرك يا ..تكون فتنة ويكون الدين كله لله

شيخ!  ل فرق بين شرك القبور وشرك الدستور.
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيـمـان لـهـم لعلـهـم ونرى قاوله تعالىّ:  

تنهما قاال:  (ما قاوتل أهل هذه ينتهون .  جاء عن حذيفة وعلي رضي الله عنهما أ
الية بعد) وقاال ابن كثير وغيره:  هي عامههة فههي كههل أئمههة الكفههر… وننظههر فههي
تطههل أم تلههه أم مع تدمنا مههن أحههاديث ونحّوههها… أمنسههوخ هههذا ك السنة فنرى مهها قاهه
تلمون عههن الههدعوة إلههىّ ماذا؟؟؟  حتىّ تتغافلون عنه يا حضرات المشايخ حين تتك
تنههه ليههس لههه علقاههة بههدعوة النبيههاء والمرسههلين … والمسههألة علههىّ اللههه… أم أ

 إنالمزاج… والله إني ل أملك في هههذا المقههام إل أن أذكركههم بقههوله تعههالىّ:   
بيـنـاه الذين يكتمون ما أنزل الـلـه ـمـن البيـنـات والـهـدى ـمـن بـعـد ـمـا ب
للناس في الكتاب أولـئـك يلعنـهـم الـلـه ويلعنـهـم اللعأـنـون إل اـلـذين

بينوا    ها أنتم هؤلء جادلتم عأنهم في وبقوله تعالىّ:   تابوا وأصلحوا وب
بمـن يكـون عأليهـم وم القيامـة أ الحياة الدنيا فمن يجادل الله عأنهم ي

.)113 ( وكيل ا

() ومن الجدير بالذكر أن الكتابا المذكور، والذيّ طبعته الدار السلفية في الكويت، كان 113
(عبد الرحمن عبد الخالق) زميل مؤلفه في الدراسة وصديقه في المنهج والطريق، قاد قادم له 
اا نحّو  بمقدمة حاول أن، يرقاع فيها الموضوع فتكلم عن الطواغيت وضرورة البراءة منهم وكلم
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وأحههب أن يعههرفّ النههاس المغههترين بهههؤلء المشههايخ وأمثههالهم مههن علمههاء
اا بكل سؤال وحديث حول الحّكومات سبب فتنتهم هذه حتىّ أصبحّوا يضيقون ذرع

تنه وربا الكعبة حديث الصادق المصدوق:  "مههن أتههىّ أبههوابا)114(الحّكم والحّكام  إ
السلطين افتتن" فهي فتنة آل سهعود الههتي تخرسههم وتخههرس أقالمههم وتههأزهم
اا أن لخراس كل صههوت حههر يحّههاول فضههح طغههاتهم وتعريتهههم… وقاههد قالنهها مههرار
تضههه)… وأنهها أدعههو هههؤلء المشههايخ إلههىّ أن (الديس الذيّ يرضع منههه المههرء ل يع
تلموا معنىّ ل إله إل اللههه مههن كتههب تلموا التوحيد الحّق، ويتع يجلسوا من جديد ليتع
الشيخ محّمد بن عبد الوهابا وأولده الذين طالما تمسحّت دولتهم هذه بطريقتهم

وهم منها براء.
تبهه إلىّ عدم الغهترار بعلمههاء الحّكومههات هههؤلء اا فأنا أذكر الموحد وأن وأخير
الذين يتجاهلون ما يدور حولهم من كفريات وفضههائح آل سهعود وحكههومتهم… ول
هههم لهههم إل الهجههوم علههىّ الموحههدين المتههبرئين مههن طههواغيتهم الكههافرين
بحّكومتهم… أيّ واللههه ل تغهتروا بشههاداتهم ول بألقهابهم أو لحّهاهم وعمهائمهم…
تمن عليههه الفتنههة ومهن أراد تن بمن قاد مات فإن الحّي ل تهؤ اا فليست ومن كان مستن
ي أزمنهة تمل فرارهم من أبهوابا السهلطين وأمهراء الجهور ف طريقة السلفّ فليتأ
الخلفة والفتوحات فكيفّ الحّال فههي أزمنههة الكفههر والقههانون وتههولي أعههداء اللههه
تم ليعرفّ بعد ذلك أين هو المنهههاج السههلفي الحّههق، فليسههلكه وحربا أوليائه..؟؟ ث
تلههة السههالكين..  وكههذا مههن أراد دعههوة النبيههاء غيههر مكههترثّ بكههثرة الهههالكين أو قا
تلههة إبراهيههم وحكمتههها الحّقيقيههة ل حكمههة التخههاذل والمداهنههة والمرسههلين وم

تجها:  اا لنا مو تركون… فليتأمل قاوله تعالىّ آمر رة حســنة  وال قد كانت لكم أسو
في إبراهـيـم واـلـذين مـعـه إذ ـقـالوا لـقـومهم إـنـا ـبـرءاء منـكـم ومـمـا
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكـم العـداوة والبغضـاء

اا حتى تؤمنوا بالله وحده .…أبد
 أيّ النههبيين والمرسههلين الههذين هههم  والذين معه قاال بعض المفسرين:  

علىّ طريقته ونهجه، وقاال آخرون:  أتباعه وأنصاره.
تمة الحّكمة والعقل في نصرة دين الله فهذه هي دعوة النبياء والمرسلين قا
وموالة أوليههائه وعهداوة أعههدائه.. ل مداهنههة فيههها ول مهداورة وتلههك ههي طريقههة
تسههلفّ…  ل ركههون فيههها ول مظههاهرة ول مناصههرة للظههالمين فمههن بههابا أولههىّ ال
الكههافرين والمرتههدين… فإيهاك أن تنخههدع بتلههبيس الملبسههين وتخههذيل المخههذلين
وتثبيط المثبطيههن أو يضههرك ويقعههدك ويحّرفههك ارجههافهم وخههذلنهم… فقههد قاههال

هذا، مما هو مناقاض لمنهج جماعته العملي، مما أغضب مؤلفّ الكتابا ودعاه إلىّ المر بشق 
تلك المقدمة من جميع نسخ الكتابا قابل بيعها، زيادة في الصرار علىّ ذلك المنهج العوج… 
ول شك أن محّاولة عبد الرحمن تلك كانت لحّفظ ماء وجه جماعته خشية أن ترمىّ بما طالما 
تطواغيت والدفاع عن دولهم وعروشهم الكافرة… وإل فهو نفسه  رميت به من الجدال عن ال
اا كما هو مسطور في ذلك  يدعو إلىّ مسلك إقارار طواغيت الحّكم ومداهنتهم ومهادنتهم تمام
تطغاة ومنابذتهم، فيحّاربون أهل  اا وجماعته حربا علىّ كل من دعا إلىّ قاتال ال الكتابا، وهو أيض
السلم ويذرون أهل= هذه الوثان العصرية… وهؤلء الحّكام عندهم علىّ أسوء الحوال أمراء
جور… ونحّن في ظل دول إسلمية… ول يجوز الخروج عليها… فلماذا تتعبون أنفسكم..؟؟ 
الدنيا بخير والناس (آخر حلوة)…!!!  

() وأذكر الشيخ، مؤلفّ الكتابا المذكور… بسؤال سأله له بعض الموحدين ممن يسميهم 114
هو وأمثاله خوارج وتكفير… قاالوا له:  (يا شيخ " من علق تميمة فقد أشرك" فما حكم من 
تنع  اا؟؟) فجن جنونه يومها وخرج عن طوره وتفكيره وحاد وتخبط وهاجم السائل وش تلق صليب ع
عليه.
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تائفههة القائمههة بههأمر اللههه:  " برهم مـنالصادق المصههدوق فههي وصههفّ الط ل يض
" رواه مسلم عن معاوية رضههي اللهههخذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله

اا يقاتههل عليههه عصههابة مههن المسههلمين عنه وفي رواية:  "لن يبرح هذا الدين قاائمهه
حتىّ تقوم الساعة" رواه مسلم عن جابر ابن سمرة.  إنههه يهها حضههرات المشههايخ

حديث الصادق المصدوق فأين منه المفر وكيفّ عنه الحّيدة والمحّيص؟؟
وهكذا وعن طريق هؤلء المشايخ –الذيّ يفتون بغير علههم للواقاههع فيضههلون
اا ل يحّقههق لهههم ويضلون- تحّفظ عروش هؤلء الطغههاة وتثبههت أركههان دولتهههم ثباتهه
نلم فسههاد مثلههه، وربا الكعبههة العسههاكر والجيههوش والمخههابرات، فههإن فسههاد العهها

رلم. للعا
ومن المعلوم أن تضليل المة وتذليلها بالتلبيس عليها وفتنتههها عههن توحيههدها

تد من قاتلها وقاتالها…   ، والفتنة أشد من القتل   الحّق الكامل… أعظم وأش
تطغاة كيفّ يسخرون شعوبهم ويقودنهم ويجعلههون منهههم شههياه وقاد عرفّ هؤلء ال
تتخذوه من هؤلء الحبار والرهبههان اا أليفة مطيعة بهذا الستار الكثيفّ الذيّ ا وأنعام
تل ايخ فهي كه تملوا، المش ليجعلوا من بلدهم بلهد التوحيهد وبلهد العلهم والعلمهاء، تهأ

تلهههم مههع*)(مكان، هذا الشيخ ابن بههاز .  وذاك ابههن عههثيمين وهنههاك غيههره وغيههره ك
تنههه السههلم الدولة، ويعملون عند الدولة ويدافعون عن الدولههة… فمههاذا تريههدون إ
اا محّضرين… اا مطيعين وجند متضلل الشعوبا ويصبحّون خدم والتوحيد…!!! وهكذا 
تل مههن يعههاديه ويهههدد عرشههه، لحّرامي الحّرمين!! ضد الشيوعية وغيرها بل ضد ك
تقاعههون، تنههون ويتو تطغاة أكثر مما يريدون وأعظم مما كانوا يتم وبهذا حصل لهؤلء ال
تلوا المههة ولبسههوا عليههها دينههها وفتنوههها باسههم العلههم والتوحيههد والسههلم… فأضهه
تبكم، أكيد فرعون أخبث حين قاتل واستحّيىّ، أم هههذا المكههر بههدين اللههه، حههتىّ فبر
تدم ويحّههاربون أوليههائه إنهم ليتولون أعداء الله ويسمونهم (مؤمنين بههالله) كمهها تقهه
تمة ويلبسون عليها دينها ويمارسههون شههرك العصههر ويسمونهم خوارج، ويفتنون ال
الصريح باسم السلم والتوحيد؟؟؟ وما أشد انطباق ما قااله جدهم عبد العزيز بن
سعود عليهم في رسالة بعث بها إلىّ بلد العجههم وبلد الههروم:  "نحّههن ل نكفههر إل
تماه دين الخوارج، وعرفّ الشرك وأحبه وأحههب أهلههه تبه وس من عرفّ التوحيد وس
تجة، وإن لههم يفعههل الشههرك أو ودعا إليه وحض الناس عليه، بعدما قاامت عليه الحّ
تماه بغيهر اسهمه، بعهدما عهرفّ أن اللهه حرمهه…الهخ" الهدرر السهنية ( فعلهه وسه

1/145.(
تلين المجههادلين عهن بقي أن يعرفّ الموحد الموقافّ من هؤلء العلمههاء الضهها
الحّكومات النائمين في أحضانها والراضعين من ألبانها… فاسمع هداك الله للحّق
تمنهها معههه لومههة لئههم أو طعههن طههاعن أو كههذبا الذيّ نعتقده وندين اللههه بههه ول يه
اء، لن هههذا ميهجروا ول يطلب العلم عندهم ول يسههتفتون ابتههدا مفتريّ… الحّق أن 
تمن تأخههذون دينكههم، بههل الههواجب تسلفّ:  دين، فانظروا ع العلم كما يقول بعض ال
وعظهم وهجرهم حتىّ يرتدعوا ويقلعههوا عههن مداهنههة السههلطين والركههون إليهههم

والجدال عنهم…  وأمامهم إحدى طريقين؛

ميسأل في شريط مسجل عن لبس الصليب وتعليقه، هل يصل إلىّ (*)(  وقاد سمعناه مؤخرا 
الكفر؟؟ فأجابا بقوله:  (ل هذه أمور عادية، هذه أمور عادية، ينظر فيها ولي المر بما تقتضيه 
اا… المصلحّة، إذا كان من المصلحّة السلمية قابول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائز
اا…)!!! الخ) ولما أنكر عليه بعض الحّضور وقاالوا: (صليب يا شيخ؟؟) قاال:  (ولو كان صليب
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تطغهاة وتعريتهههم، إما الصدع والبيان وإظههار الحّهق للمههة وكشههفّ زيهوفّ ال
وهي أعلىّ المراتب، ول شك أن دونها الذى والبلء، ولكن وراءههها الفههوز والفلح

والجنان، وفيها النصح للمة وإظهار لدين الله حق الظهار.
تنه قاال:  " سيد الشهداء حمزةوقاد صح عن النبي صلىّ الله عليه وسلم أ

.)115("بن عأبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
فإن ضعفوا عههن مثههل هههذه المرتبههة العليههة، فليعههتزلوا هههذه الحّكومههات ول
تتههدليس والضههلل، ول يشههاركوا فههي تتلبيس وال يساهموا –علىّ أقاههل الحههوال- بههال
تروا وبقوا علىّ حالهم الممسوخ الممقههوت تما إذا أص تصبغة الشرعية… أ إعطائها ال
اا في مسههائل ذاك، فالواجب هجرهم، وعدم التعامل معهم، أو استفتائهم، خصوص
اا مهن القهول… فههذه السياسة الشرعية وقاضايا الجهاد والحّكام، وهذا ليهس بهدع
تلموا في رواية من كان يقبهل جههوائز السهلطان أو يفههد تسلفّ… إذ كم تك طريقة ال
تلىّ وليههة عنههد السههلطان… وأيّ علههىّ السههلطان، وكههم طعنههوا وجرحههوا مههن تههو
السههلطين؟؟… سههلطين الجههور فقههط… فكيههفّ بسههلطين الكفههر والشههرك

واللحّاد؟؟…
وقاد كان كثير من السلفّ يقبلون رواية بعههض الخائضههين فههي بعههض البههدع،
ويتجنبون أو يحّذرون مرويههاتهم فيمهها يتعلههق ببههدعهم تلههك…  فمههن رمههي بالقههدر
تنبههوا مرويهاته فهي آل الههبيت تحّصوا مروياته في القدر… ومهن رمهي بالنصههب تج م

تيههة وهكههذا… تبهههوا إلههىّ مرويههاته فهي بنههي أم   وأكههثر هههؤلء*)(ومن رمي بالتشيع تن
تطغههاة وحكومههاتهم.. فل يعقههل أن يسههألوا أو العلمههاء متسههاقاطون فههي أحضههان ال
تكهام أو عهن المشهاركة فهي ميستفتوا في شؤون السياسة الشههرعية والحّكهم والحّ
تطغاة أو جيوشهم وبرلماناتهم ونحّو هذا…  فليحّذر من فتاويهم في هههذا شرطة ال

.*)(البابا
هذا أقال ما ينبغي علىّ المسلم تجههاههم، وإل فهالواجب كمها قالنهها مهن قابههل
تتههىّ يرتههدعوا ويعههتزلوا الحّكومههة علههىّ أقاههل الحههوال… هجرهم وهجر حلقههاتهم ح
فالزجر بالهجر من سنن المصطفىّ صلىّ اللههه عليههه وسههلم المهجههورة فههي هههذا

الزمان، ورحم الله من قاال:

إل بعبسهههة مالهههك الغضهههبان اا اا ول متزنههدقا ل تلهق مبتههدع

() رواه الحّاكم وغيره عن جابر.. وهذا في الجائر فكيفّ بالكافر.115
 التشيع المقصود هنا، هو التحّزبا لعلي ضد معاوية رضي الله عنهما.  أما (الرافضة) الذين (*)(

يكفرون أصحّابا النبي صلىّ الله عليه وسلم ويطعنون بأزواجه الطاهرات، وغير ذلك من 
عقائدهم الباطلة، فل نعمة ول كرامة لمروياتهم، إذ دينهم التقية والكذبا.

""من أتى أـبـواب الـسـلطاين افتـتـن ما دام النبي صلىّ الله عليههه وسههلم قاههد قاههال:  (*)(
ال لثههوبه اا للحّيته عن حكم حلههق اللحّيههة أو مسهب ميسأل هؤلء في فتنتهم…  أتسألون حالق فكيفّ 
عن حكم السبال.. فذلك كذلك… بل= الواجب الحّذر من فتاويهم في كل بابا مرتبط بالواقاع
لنهم جهال في هذا الواقاع… فكم سمعنا وسمع كثير غيرنا إجاباتهم علىّ أسألة تعههرض عليهههم
في برنامج (نور علىّ الدربا) من ليبيا أو المغربا أو نحّوها حههول قاضههايا طلق أو خلههع ونحّههوه،
فيردون السائل ويأمرونه بالرجوع إلههىّ المحّههاكم!!!…مهع أن محّهاكمهم تحّهرم تعههدد الزوجهات
علنية، وربمهها جعلههت العصههمة بيههد المههرأة… وجلههها قاانونيههة غيههر شههرعية!! فيههأمرونهم بههذلك

بالتحّاكم إلىّ الطواغيت.. شعروا أو لم يشعروا.
بر به عألى جيف الكلب ال        يم                        ومن جعل الغراب له دلي
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وليست هذه بالطبع، دعوة إلىّ نبذ العلم وتركه أو الزهد فيههه… فههالعلم لههه
بلغون رـسـالت الـلـه ويخـشـونه ول كتبههه، ولههه أهلههه الصههادقاين:   الذين يب

اا إل الله   يخشون أحد
وليتدبر كل مسلم في هذا المقام، حديث النبي صلىّ الله عليه وسلم حيههن

" قاههال:  ومهها إمههارة"أعأاذك الله من إمارة الـسـفهاءقاال لكعب بن عجرة:  
تسفهاء؟  قاال:   "أمراء يكونون بـعـدي، ل يقـتـدون بـهـدي، ول يـسـتنونال

بدقهم بكذبهم، وأعأانهم عألى ظلمهم، فأولئك ليسوا بسنتي، فمن ص
بدقهم بـنـي، ولـسـت منـهـم، ول ـيـردون عأـلـي حوـضـي، وـمـن ـلـم يـصـ م
بني وأنا منهم، وسيردون بكذبهم، ولم يعنهم عألى ظلمهم، فأولئك م

بي حوضي " رواه المام أحمد وغيره وهو حديث صحّيح…عأل
هذا هو حالنا يا إخوة التوحيد…

تخروا حياتهم في الههدفاع والجههدال عنهههم تطغاة بكذبهم وس تدقاوا ال علماؤنا ص
تل من ناوأ باطلهم وعاداهم، يفعلههون هههذا مههع حكومههة التوحيههد!! والهجوم علىّ ك
التي تعبد بإخلص ما تعبده من طواغيت داخلية وخارجية إقاليمية وعالمية وتههوالي
تدة معهم علههىّ توة والمو تطد علقاات الخ أعداء الله وتناصرهم بالنفس والمال، وتو
اختلفّ مللهم ونحّلهم في الوقات الذيّ تمتلئ سههجونها وزنازينههها بههدعاة التوحيههد
ترأ مههن أبههاطيلهم وانحّرافههاتهم وكفريههاتهم وشههركياتهم الحّق… التوحيههد الههذيّ يتههب

.  وفههي الههوقات الههذيّ يسههجنون (الههبزران) الطفههال ويضههربونهم)116(العصههرية
ويحّققون معهم ويرهبونهم لجل ذكر اسم جهيمههان، أو حمههل كتبههه، أو لتحّريفهههم

عـأـاش) إلههىّ: (عأاش الملـيـك للعـلـم واـلـوطنللنشيد المدرسههي عنههدهم:  (
)، إسألوا السجون أو انظروا فيها لتعلمههوا الحّقههائق… لالمليك للحم والشحم

اا ويحّجهزن اا أو طوعه تن كره مزني به تنظروا إلىّ عشرات بل مئات الخادمات اللتي 
..  ول الزنههازين الممتلئههة)117(اليام الطوال ليرسلن إلىّ بلدهن حوامل مههن الزنهها

ال ثههم يرسههلون ول يقتلههون فههي دولههة الشههريعة باللوطيههة الههذين يسههجنون قالي
والحّههدود!! … ول الزنههازين الممتلئههة بالسههراق الههذين يههأتون مههن أقاطههار الههدنيا
ليسرقاوا الحّجيج لن أحكام السعودية أخفّ من غيرها.. كما بلغنا عن بعضهم فههي
زدا.. ول غير ذلك ممها قاهد عرفهت تلعبههم بهه اا ول ح الزنازين…  فل يعرفون قاطع

() بل حتىّ شرك الحجار أمسوا يعاقابون الناهون عنه، فكم شكىّ إلينا إخواننا من حوادثّ 116
ترضوا لها والتعهدات التي أجبروا علىّ كتابتها والتوقايع عليها بسبب  السجن والضربا التي تع
أمرهم بالمعروفّ ونهيهم عن الشرك في حرم الله بمكة المكرمة… فهذه الحّكومة الخبيثة 
ميأمر بمعروفّ إل  تريد كما قالنا من قابل إذلل الخلق= وتعبيدهم لها ولمؤسساتها فل يتلكم أو 
بإذنهم أو بواسطة مؤسساتهم وعن طريقها المسدود المحّدود.

() هذا بعد أن يتصدق وجوه الخير عليهن بتسديد ما حكم عليهن من غرامات وما يلزمهن 117
اا.   من أجور تذاكر السفر وإل لبثن في تلكم السجون حتىّ الموت أو تمطر عليهن السماء ذهب
ومع هذا فحّكومة حرامي الحّرمين تمن علىّ الناس بمناسبات شتىّ بالعفو عن المسجونين 
وإخراجهم، ول يخجلوا أن يجعلوه من أفضال وتكرمات مليكهم، مع أنهم يصرحون في بياناتهم 
أن العفو عن أولئك المسجونين كان بعد تسديد وجوه الخير ما عليهم من الغرامات المالية… 

ترحوا في ذلك البيان 1410كما جاء في بيانهم الصادر في أواخر شهر رمضان سنة  هه… وص
تنه ليس في السجون أيّ سجين سياسي" تأمل الكذبا  دون حياء، بقولهم:  "مع العلم أ
الصراح، يقولون هذا في وقات تعج فيه الزنازين بإخواننا الموحدين بسبب قاضايا يؤجرون عليها
في دين الله سواء تكسير أو تحّريق محّل من محّلت الفيديو التي تنشر الفساد في البلد 
والعباد…  أو لقاتناء كتب تندد بظلم وكفر الحّكومة السعودية وتنكر علىّ علمائها وعملئها كهذا
الكتابا وأمثاله… أو لنكراهم علىّ نصراني أو إنجليزيّ ينشر الفساد في البلد والعباد… أو غير
ذلك ونحّوه مما لم يعد يخفىّ اليوم علىّ أحد.
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اا تلههه فقههد أمسههىّ معلومهه وتغيير حدوده وتعطيل شرع الله فيه… دعك مههن هههذا ك
اا لدى الخلق… ولكن انظر في زنازينهم وسجونهم إلىّ دعاة التوحيد الذين معروف
اا يكههاد يفقههد اا مبرحهه تمة… حيث يضربا الواحد منهههم ضههرب تل ول ذ ل يرقابون فيهم إ
عقله معه، لجل طمسه صههورة مهن صههور ذوات الرواح – والههتي يفههتي ابههن بههاز
وغيههره مههن المشههايخ بحّرمتههها- سههواء صههورة الملههك أو غيرههها… اسههألوهم عههن
تذبونهم في تلكم السههجون… ويجههبرونهم علههىّ تغييههر كفريات أعداء الله الذين يع
تلق حتىّ يقول الصورة حلل وليههس بحّههرام… ومههن عقيدتهم… فمن مضروبا مع
مضههروبا مصههلوبا حههتىّ يقههول تجههوز البيعههة والمامههة لغيههر القرشههي… يعنههون

(مصاليخ عنزة) من آل سعود.
أجل هذه سجونهم التي يعرفها أكثرما يعرفههها شههبابا التوحيههد مههن إخواننهها

الدعاة إلىّ الله..

وتخصصوا فههي فنههه الملعههون
وأكفههههم للشهههر ذات حنيهههن
كهههل أداة فهههي يهههديّ مهههأفون
عههثروا علههىّ كنههز لههديه ثميههن
وبكههل أسهلوبا خسهيس دون 
فهههي زههههد عيسهههىّ أو تقهههىّ
هههههههههههههههههههههههههههههههههارون
والظههههههههر منهههههههه تهههههههراه

 )118(كهههههههههههههههههههههالعرجون
ل ديهههن فيههههم غيهههر (حهههربا)
الههههههههههههههههههههههههههههههههههدين

فيهههها زبانيهههة أعهههدوا للذى
متبلههدون عقههولهم بههأكفهم
ل فرق بينهم وبين سياطهم
يتلقفههون القههادمين كههأنهم
بالرجهههل بالكربهههاج باليهههد
بالعصههههههههههههههههههههههههههههها
ل يعبههأون بصههالح ولههو أنههه
ل يرحمهههون الشهههيخ وههههو
محّطهههههههههههههههههههههههههههههم
ل تحّسبوهم مسههلمين مههن
اسههههههههههههههههههههههههههههمهم

وفههي هههذه السههجون يحّضههرون لهههم مشههايخ السههوء ليناقاشههوهم ويغسههلوا
تلههه تطغاة… أتعرفون هذا ك عقولهم بتلبيساتهم التي ترضي أربابهم وأوليائهم من ال
تنهههم يا علماء الدين والتوحيد!!  أتعرفّ هذا يا ابن باز ويا ابن عثيمين.. أتعرفههون أ
بعد انهاء حلقات الضربا والتحّقيق يعرضون علىّ الشبابا التعاون والعمل معهههم
تكههأ.. كمرشدين وجواسههيس علههىّ إخههوانهم الموحههدين… فههإذا تههردد الشههابا أو تل
تولوه عليكم قاالوا له:  إن هذا جائز وحلل!!  ول حرج فيه!! واسأل المشايخ إن ح
شئت… اسأل من شههئت مههن المشههايخ..!!  هكههذا علههىّ الطلق، وبثقههة مطلقههة
كاملة بولئكم وتأييدكم.. اسألوا أهل السجون مههن دعههاة التوحيههد عههن هههذا… إن

.  وإذا كههان كههل هههذا يخفههىّ عليكههم… أفيليههق بمههن فههي)119(كنتم ل تعلمههون…!!

اا قاد جاوز الستين، أنهم 118 اا كبير () حدثني بعض من سجن في فتنة حادثّ الحّرم، وكان شيخ
اا كاد يفقد معه عقله، لمجرد أنه طمس صورة موجودة علىّ علبة  اا مبرح ضربوه ضرب
المناديل(الكلينكس) الموجودة معه في الزنزانة.. فلما سئل عن ذلك قاال:  الصورة حرام.. 
فضربوه وضربوه وضربوه، ليقول الصورة حلل… فلعنة الله علىّ الظالمين.

تنهم حاولوا 119 () إن مكر هذه الحّكومة الخبيثة بالدعاة ل ينتهي ومن آخر ما بلغنا من ذلك، أ
تدها… حيث  اغتيال الشيخ (مقبل بن هاديّ الوادعي) في اليمن، لجل كتاباته وتصريحّاته ض
بعثوا إليه برجلين من أهل اليمن أغروهما بشيء من المال، لجل قاتله… فلما دخل عليه 
وعرفا شأنه رقاا له ولبساطته واعترفا بأن السعودية قاد بعثتهما لقتله لجل طعنه بكتاباته 
تد كيد الخائنين في نحّورهم … نسأل الله تعالىّ أن يعجل بزوال  فيها… فسلم الله الشيخ ور
تدولة الخبيثة ويريح المسلمين من ظلمهم وظلماتهم. هذه ال

181



تدر لقيادة المة وتههوجيه شههبابها فههي أظلههم نومتكم وغفلتكم وركونكم هذا أن يتص
وأحلك الفتن والمحّن والظروفّ… بالطبع أنتم ل تشغلون أنفسكم في هههذا، لنههه
تلدتكم- يقسي القلب ويضيع الوقات…!! أليس كذلك؟؟..  فمن أجل –كما يردد مق

ذلك ضللتم وأضللتم.

):1/49يقول ابن القيم رحمه الله تعالىّ في إعلم الموقاعين(
"ول يتمكن المفههتي والحّههاكم مههن الفتههوى والحّكههم بههالحّق إل بنههوعين مههن
الفهم؛ أحدهما:  فهم الواقاع والفقه فيه واستنباط علم حقيقههة مهها وقاههع بههالقرائن
تتههىّ يحّيههط بههه علمهها.  والنههوع الثههاني:  فهههم الههواجب فههي والمارات والعلمات ح
الواقاع، وهو فهم حكم الله الذيّ حكم به في كتابه أو علههىّ لسههان رسههوله صههلىّ

تم يطبق أحدهما علىّ الخر"أهه. الله عليه وسلم في هذا الواقاع.  ث

تدليل هذه هي صفة الفتوى بالحّق.. العلم فيها علمان؛ علم الواقاههع وعلههم الهه
الشرعي…

.. وهؤلء المشايخ قاد جهلوا نصفّ العلم… فهأفتوا فهي كههثير مهن المسهائل
تلقة بهذه الحّكومات بغير علم بالواقاع، فضلوا وأضلوا… .)120(المتع

هذا هو الحّق الذيّ ل يرضي بهه أكههثر النههاس اليهوم، والههذيّ يجهب أن يقههال
اا في النصح لشبابا المة ودعاتها المغرر بهم، وما سههواه مههن تبجيههل تنبيها وصدقا
وتقديم وتصدير لهؤلء المشايخ الحّكوميين، هو في الحّقيقة خداع للمههة، وتخههدير

للشبابا، وتزييفّ للحّقائق، ولبس للحّق مع الباطل مهما كان تأويل أصحّابه.
تجلههون للدرجههة أن تظمههون ويب ميعلق الشههبابا بهههؤلء الصههنام، ويع فإلىّ متىّ 
ال للههه ولرسههوله إل بعههد يعاملهم مقدلتهم معاملة الحبار والرهبان، فل يقبلون قاو
تصديق فتاويهم عليه… سبحّانك ربي هذا بهتان عظيم… فأفسههدوا بههذلك عقيههدة

تبسوا عليهم دينهم:  الناس ول

اا من أتباع ومقلدة هؤلء المشايخ لزالوا يغضههبون إذا ا وصههفنا120 () إن مما يؤسفّ له أن كثير
تلههه… وليههت شههعريّ بمههاذا يريههدوننا أن مشايخهم هؤلء بالضلل والضلل … رغههم مهها تقههدم ك
تنهههىّ بمههن يبههايع تقهم… وإل فما رأيكههم يهها أولههي العقههول وال نصفهم، وهذا أهون ما نجده في ح
الكافر؟؟ أليست البيعة من أخص خصههائص التههولي…؟؟  ومهها رأيكههم بمههن يههدافع عههن الكههافر
اا يعههرفّ اا أحق هذا… ل أظههن إنسههان ويناصره ويصفه بإمام المسلمين ويسمي الخارج عليه باغي
اا… إذن فمههاذا بعههد الحّههق إل الضههلل.. والضههلل.. وهههو تله يراه حقهه توحيده ويعقل ما قادمناه ك

بوامصداق حديث النبي صلىّ الله عليه وسلم المتقدم: " ".فافتوا بغير عألم فضلوا وأضل
وإعجب من هذا من يغضب إذا ما وصفنا مشايخه بأنهم عميان جهلة بالواقاع الذيّ يدور 
حولهم.. ولو عرفّ هذا المدافع عنهم بالباطل، أنه بنفيه صفة الجهل هذه عنهم يزريّ بهم 
ترطهم) فيما هو شر من الجهل والعمىّ، لما تردد طرفة عين أن يقر بجهلهم… لنه أمام  (ويو
واحد من اختيارين… إما أن يكونوا عنده عالمين عارفين بكل ما تقدم من كفريات الحّكومة 
وشركياتها وباطلها، ثم هم يبايعونها علىّ ذلك ويتولونها عن علم وإصرار … وهذا كفر صراح.. 
ال ل يعرفون ما يدور حولهم… فليت شعريّ إذا  اا جها أو أن يكونوا ألعوبة بأيديّ الحّكومة عميان
اا.. فماذا يبقىّ  تدوها مكابرة وغرور تزهوا عنها مشايخهم ور نفىّ هؤلء المقلدة صفة الجهل ون
لهم غير الختيار الول… فليختاروه إذن فرحين مسرورين.. وإن استسلموا ولذوا بأخفّ 
اا من  تكدوا مادعونا إخواننا إليه سابق الختيارين وسلموا بجهلهم وضللهم… فقد صحّحّوا وأ
تلوا …  رأض تلوا فيها و اا في هذه البوابا التي ض الحّذر من فتاوى هؤلء المشايخ وتجنبها، خصوص
ترك شغب المخالفين… تبه لهذا لول يض فتن
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وأحبهههههار سهههههوء ورهبانهههههها وهههههل أفسههههد الههههدين إل
الملههههههههههههههههههههههههههههوك

إن الواجب الشرعي علىّ الدعاة الصادقاين، توجيه المة إلىّ منهههج التلقههي
اا من كههان… عن الله ورسوله وعدم التقديم بين يديّ الله ورسوله لقول أحد كائن
ادة ي زي وأل يخدعوها بتعظيم شأن علماء وعملء الحّكومات، فيشهاركوا بهذلك ف
اا مرارة هذا القول عند أكههثرهم، ولكههن التلبيس عليها وإضللها…  وأنا أعرفّ جيد
المؤمن الصادق الذيّ يعههرفّ مصههابا المههة بهههؤلء العلمههاء، ول أحههد أعظههم فههي
تر مههن تفىّ ولههو كههان أمهه ترعههه كالشهههد المصهه نفسه مههن اللههه ودينههه وتوحيههده، يتج

الحّنظل.
*            *           *

تله وأكثر منه يجريّ ضد دين الله وأوليائه في أحب البقاع إلههىّ إن ما تقدم ك
الله تعالىّ في الوقات الذيّ تدافعون فيه يا حضرات المشايخ عههن هههذه الحّكومههة
المواليههة للكفههار المعاديههة للموحههدين وتجههادلون دونههها، وتنسههبونها إلههىّ السههلم
والشريعة، فتشوهون بذلك صورة السههلم النقههي النظيفههة بظلمههات أوليههائكم…
تدى لهههؤلء الحّكههام الكفههرة تنون الغههارة علههىّ كههل مههن تصهه وفي الوقات نفسه تش
فتصفونهم بالخوارج والتكفير وكأنما هم قاد كفروهم بمجرد المعاصي والذنوبا…
وليس شعريّ من هم الخوارج..؟؟  أهم الذين يعرفون كلم الله، وحديث رسههوله

) ويعملههون بلوازمهههال إله إل الـلـهصههلىّ اللههه عليههه وسههلم ويفهمههون معنههىّ (
ومقتضياتها من مههوالة ومعهاداة وحههب وبغهض وجههاد… أهههؤلء أقاههربا إلههىّ هههذا
الوصفّ وأولىّ به، أم الذين يقرأون القرآن ل يجاوز حناجرهم، ول يفقهون معنههىّ

) ول يعرفههون الشههرك والتوحيههد بشههموليته، بههل يقصههرونه علههىّل إله إل الله(
قاضايا الحجار والشههجار والقبههور ويحّههاربون أهههل التوحيههد الحّههق المبههترئين مههن

طواغيتهم، ويتساقاطون في موالة ونصرة مشركي القانون.
تيكههم هههذا منكههبين..؟؟ وعههن نصههرة فهل تبقون يا حضرات المشايخ علههىّ غ
تصههدع والبلغ والبيههان، دينكههم وبيههان الحّههق للخلههق متخههاذلين..؟؟ أمهها آن أوان ال
تمة في أحلك ظروفههها إلههىّ النصههر والعههز والتمكيههن.. ولتخرجوههها مههن لتقودوا ال

تطواغيت إلىّ نور التوحيد. ظلمات وتلبيسات ال
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما ـنـزل ـمـن 

الحق ول يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ـمـن قـبـل فـطـال عأليـهـم الـمـد
. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون

قاد طال نومكمههو إلههىّ ذا الن
للهههه تعلهههي كلمهههة اليمهههان
ترد للههههه غيههههر جبههههان متجهههه
تجههة الجههال كهل زمههان مهن ح
وتعاونوا في الحّق ل العههدوان
متعاضههدين شههريعة الرحمههن
واللههههههه يخههههههذل ناصههههههر

*)121(الشههههههههههههههههههههههيطان

يا معشر العلمههاء هبههو هبههة
يهها معشههر العلمههاء قاومههوا
قاومهههههههههههههههههههههههههههههههة
يهها معشههر العلمههاء عزمههة
صههههههههههههههههههههههههههههههادق
يهههها معشههههر العلمههههاء إن
سههههههههههههههههههههههههههكوتكم
يا معشر العلماء ل تتخاذلوا

 من قاصيدة (الدر المنظوم في نصرة النبي المعصوم صلىّ الله عليه وسلم) للحّسني (*)121
الجزائريّ.
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وتعاقاهههههدوا وتعاههههههدوا أن
تنصههههههههههههههههههههههههههههروا
فهههالله ينصهههر مهههن يقهههوم
بنصهههههههههههههههههههههههههههههره

أسأل الله تعالىّ أن يهيئ للمة علماء ربانيين عاملين مخلصين مجاهدين…
وصلىّ الله علىّ نبينا محّمد وعلىّ آله وصحّبه وسلم.
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نداء أخير

إلىّ علماء الحّكومات السائرين علىّ دربا المغضههوبا عليهههم المتسههاقاطين
في أحضان آل سعود…

وإلىّ الدعاة الضالين وجماعههاتهم المنحّرفههة الههتي تمههد الجسههور مههع طغههاة
الريال والدولر والصليب.

تطغههاة وإلىّ من ينتسبون إلىّ الجهههاد والمجاهههدين، ثههم هههم يركنههون إلههىّ ال
تز والنصر والمداد… يبغون عندهم الع

تضلل؟؟؟ إلىّ متىّ هذا التماديّ في الغي والباطل وال
إلىّ متىّ هذا النوم والغفلة والسبات؟؟؟

ول تركنوا إلـى الـذين ظلمـوا فتمـسـكم أنسيتم قاول اللههه تعههالىّ:  
. النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم ل تنصرون

.. ثم ل تنصرون  نعم … 
أما آن لكم أن توقانوا بأن المشههركين كههل المشههركين نجههس…  فل يقربههوا

دعواتكم وجهادكم… ول تقربوا أبوابهم وعتباتهم إن كنتم صادقاين…
 وإن خفتم عأيلة فسوفا يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عأليم

 حكيم 
ـقـل إن ـكـان آـبـاؤكم وأبـنـاؤكم وإـخـوانكم وأزواجـكـم وعأـشـيرتكم  

بب وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أح
نبـصـوا ـحـتى ـيـأتي الـلـه إليكم من الله ورسوله وجهاد في ـسـبيله فتر

.بأمره والله ل يهدي القوم الفاسقين 

لههدين اللههه قاههد خانهها
بهههه الرحمهههن أحيانههها
دروس العههههز إيمانهههها
فلههم يضههعفّ ول لنهها
وقاد عههانوا كمهها عههانىّ
ومهههها ذلههههوا لعههههدانا
فهههدا السهههلم قاتلنههها
لههم يرضههوه سههلطانا
بغيهههر الهههدين ميزانههها
وإن نقتههههل فبشههههرانا
ويهوم النصهر قاههد حانها

فل ترضهههوا بسهههلطان
ولهههم يحّكهههم بتنزيهههل
رسههول اللههه أعطانهها
من الكفههار كههم عههانىّ
ولليمههههههان أنصههههههار
علهههىّ الخشهههابا قاهههد
حملهههههههههههههههههههههههوا
لهذا الدين قاد صرعت
ولهههم يخشهههوا حمهههىّ
تطههههههههههههههههههاغوت ال
ونحّن اليههوم ل نرضههىّ
نطيههع اللههه ل نعصههي
تلههىّ فعهد الكفههر قاههد و

شعر:  مروان حديد (رحمه الله تعالىّ)
اا… و… ختام

فمن أجل أحبابي، ورفقاء دربي … وإخواني في العقيدة والتوحيد… توحيههد
تطواغيت أو توحيد مشايخ الرسل وتوحيد النبياء… توحيد الولء والبراء ل توحيد ال
وسدنة آل سعود… قامت بكتابة هذه الورقاات في عجالههة مههن المههر وضههيق مههن
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ال أن الوقات وفقر في المراجع، وفي ظروفّ متلحقهة غيهر مسهتقرة ول آمنهة، آم
ييسر الله تعالىّ لنا جولت أخرى وصولت إن كان في العمر بقية نعريّ فيها هذه
اا مههن كفرياتههها وظلماتههها وظلمههات أوليائههها الدولة الخبيثة ونجلي ونكشههفّ مزيههد
ال المولىّ عز وجل أن يبصر إخواني الموحدين فهي كهل وأنصارها وأشياعها… سائ
تطغهاة إلهىّ نههور التوحيههد ويجنبهههم مكان بالحّق المههبين ويخرجهههم مههن ظلمههات ال
تنهه نعهم المههولىّ ونعهم النصههير… تطهواغيت.. إ تلبيسات علماء الحّكومههات وكيهد ال
تينا محّمد وعلىّ آله وصحّبه وحسبنا الله ونعم الوكيل… تلىّ الله وسلم علىّ نب وص

تبه ورضوانه  وكتب أفقر العباد إلىّ عفو ر
                                                              أـبـــو محـمـــد عأاـصـــم

المقدسي
هه1410                                                                     
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الفهرس

الصفحّة الموضوع
مقدمة

بين يدي الكتاب
تمهيد (فرخ الوز عأوام)

السعودية والقوانين الوضعية
رن طبقة (عأنبر أخو بلل) وافق ش

ال :  القههههههههوانين السههههههههعوديةأو
(الطواغيت المحّلية)

السههههعودية ولعبههههة الحّههههدود
الشرعية

السههعودية بيههن لعبههة المحّههاكم
الشههرعية والهيئههات الحّاكمههة

الوضعية
فاعتبروا يا أولي البصار

(الشههيخ محّمههد بههن إبراهيههم
وتلعههههب الدولههههة بالمحّههههاكم

الشرعية)
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اا :  (مهههع الخيهههل يههها شهههقرة)ثانيــ
السعودية والطواغيت الخارجية

ال:  السهههعودية والطهههواغيت أو
الدولية العالمية

السههههعودية ومحّكمههههة-1
العدل الدولية

تنبيه هام
السههههعودية والقههههانون-2

الدولي
السعودية وهيئههة المههم-3

المتحّدة
السعودية وميثاق المم-4

المتحّدة
السهههعودية والجمعيهههة-5

العامة للمم المتحّدة
السهههعودية والعههههدين-6

الهههههدوليين لحّقهههههوق
النسان

السههعودية والمنظمههات-7
التابعة للمم المتحّههدة

(أمثلة)
السعودية واليونسكو

السهههعودية ومنظمهههة
العمل الدولية

السههههعودية واللجنههههة
الدوليهههههة للصهههههليب

الحمر
السهههههعودية وحبيبهههههة-8

القلب أمريكا
التفاقايههههة التجاريههههة
العسههكرية المريكيههة

السعودية
اللجنههههة المشههههتركة

المريكية السعودية
  تقريههر: النفههاق العسههكريّ
السههههعوديّ، نمههههوذج
لتبديهههههههد ثهههههههروات

المسلمين

اا:  السعودية والطههواغيت    ثاني
الخليجية

السههههعودية ومجلههههس
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التعاون الخليجي
السههعودية-1

4و(بيههان الريههاض 
)1981فبراير 

السههعودية-2
(ونظهههام مجلهههس

التعاون)
السههعودية-3

و(هيئههههة تسههههوية
المنازعات لمجلس

التعاون)
السههعودية-4

و(التفاقايههههههههههههة
القاتصههههادية بيههههن
دول مجلههههههههههس

التعاون
ヲ-أمثلههة مههن تصههريحّات

قاهههادة المجلهههس علهههىّ أخهههوتهم
وتشابه أنظمتهم

اا:  السهعودية والطهواغيت          ثالث
العربية

السهههههههههههعودية-1
والجامعة العربية

السهههههههههههعودية-2
وميثههههاق الههههدول

العربية
السهههههههههههعودية-3

والميثهههاق العربهههي
لحّقوق النسان

السهههههههههههعودية-4
واتفاقايات النصههرة
(بالمههال والنفههس)

العربية

ワ-السههههعودية واتفاقايههههة
إنشههههاء الشههههركة العربيههههة

للستثمارات البترولية
カ-السههههعودية ومنظمههههة

الوابك
ヨ-السههههعودية وصههههندوق

النقد العربي
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タ-السههههعودية ومعاهههههدة
الههدفاع المشههترك والتعههاون

القاتصاديّ العربية
レ-السهههعودية واتفاقايهههات

(النصرة) المنية العربية
ソ-المعاهههههههدة المنيههههههة

المغربيههههة السههههعودية ضههههد
التطرفّ الديني!!

ツ-المركهههههههز العربههههههي
للدراسههات المنيههة والتههدريب

(الرياض)
ネ-مههؤتمر قاههادة الشههرطة

العربا
ナ-مجلهههس وزراء داخليههة

العربا
ラ-السههههعودية ومجلههههس

وزراء العدل!! العربا
ム-مشههههههروع القههههههانون

الجنائي العربي الموحد
ウ-السههههعودية ومههههؤتمر

الطائفّ
السهههههعودية ومهههههؤامرات القمهههههة

السلمية!!
السهههههعودية ومنظمهههههة المهههههؤتمر

السلمي!!

الخلصة
:  الهجههرة(المخرج ـمـن الفتـنـة)

والجهاد:
ヰ-القتهههال حهههتىّ يكهههون

الدين كله لله
ノ-هجرة الباطل وأهله

ولتستبين سبيل المجرمين

السعودية الربوية
オ-السههههههعودية والربهههههها

الداخلي
ク-ّالسههعودية والربهها علههى

مستوى مجلس التعاون الخليجي
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ヤ-اا السعودية والربهها عربيه
اا وعالمي

السههههعودية وصههههندوق-1
النقد العربي

السهههعودية والشهههركة-2
العربيههههههة للسههههههتثمارات

البترولية
السهههههعودية واللجنهههههة-3

القاتصادية لغربي آسيا
السههههعودية وصههههندوق-4

النقد الدولي
السهههههعودية والبنهههههك-5

الدولي للنشاء والتعمير
السعودية الماسونية العلمانية

マ-السههههعودية ووسههههائل
إعلمها الماسونية

ケ-توة ملههل السهعودية وأخه
الكفر المختلفة

フ-السعودية والههدفاع عههن
إخوانها اليهود والنصارى

コ-السعودية والشيوعية
エ-زيههارة الفهههد لمريكهها

وهدايا (نانسي وريغان)
テ-زيههارة فهههد لبريطانيهها

ووسام صليب الماسونية الورديّ
الســــعودية وفتنــــة حــــادثا

هـ)1400المسجد الحرام (
ア-جرائهههههم السهههههعودية

وكفرياتها أعظم بكثير مههن خطههأ
جهيمان في الحّرم

サ-اسهههههتغلل الحّكومهههههة
تدعوة للحّهههادثّ فهههي تشهههويه الههه

تدعاة وال
キ-موقاههفّ علمههاء السههوء

وأبواق الحّكومة
ユ-القهههول بهههأن الخهههوان

بغههاة، والههرد علههىّ الشههيخ مقبههل
وابن باز في ذلك

メ-جهيمههان ومههوقافه مههن
تكفير الحّكومات وجهادها

السعودية واللعبة الفغانية
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الـســـعودية مـقـــبرة العلـمـــاء
بدعأاة وسجن ال

ミ-ـــــن أســــــاليب ـم
بدعأوة ـ السعودية في الكيد لـل

بدعأاة وال
シ-الموقاهههفّ مهههن علمهههاء

الحّكومات
ヱ-نداء أخير

اا وختام
الفهرست

تنبيه
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ميحّاربا من قابل هذه الدولة الخبيثة إعلم أخي الموحد أن هذا الكتابا سوفّ 
تتىّ تنها ستسلط عليه سههدنتها وكلبهها ليشهوهوه وليرمهوا كهاتبه بشه اا شعواء وأ حرب
اللقابا والكاذيب فإن عندها من الموال ما تستطيع به شراء كثير مههن الضههمائر

والذمم ولكن 

أثههار الجنههد أم غضههب المليههك

وبينههي وبيهن العههالمين خهرابا

لهههدين محّمهههد منههههم وقاهههاء

إذا رضههي اللههه فل أبههالي

فليههت الههذيّ بينههي وبينههك
عهههههههههههههههههههههههههههههههامر

وإن أبههههي وعمههههريّ ثههههم
عرضههههههههههههههههههههههههههههي

تنها لن تسههتطيع أن تحّجههب نههور ونحّن نوقان بأن أموالهم هذه مهما بلغت فإ
الله وتوحيده.

فسينفقونها ثم تكون عأليهم حسرة ثم يغلبون والذين كـفـروا 
.  كما أنها ستسعىّ لمنع طباعته ونشره وتوزيعه بكل مهها إلى جهنم يحشرون

أوتيت من قاوة وسلطان.. فنرجو منك المساهمة بنشره بكافة صههور النشههر مههن
طباعة وترجمة وتصوير وتسجيل، إغاظة لعداء الله وإظهارا لدين الله، فهذا مههن
مل التعاون علىّ البر والتقوى والدعوة إلىّ الله، بل هو من أعظم أنواع الجهاد وأج

القربا إلىّ الله تعالىّ في هذا الزمان.

ل تزال طائـفـة ـمـن أـمـتيقاال رسول الله صلىّ اللههه عليههه وسههلم:  "
برهم من خذلهم ول من خالفهم حتى يأتي أـمـر قائمة بأمر الله ل يض

" رواه مسلم…الله وهم ظاهرون عألى الناس
تاك منهم. نسأل الله تعالىّ أن يجعلنا وإي
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