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الحمد هللا رب العالمين، خلق اإلنسان جامعـاً لكـل األنـواع            
الكونية، بحسب مراتب الوجود من جماده إلى ملكوتـه، فـال           
يختلف اإلنسان عن اإلنسان بحسب فطرة طبعه، وما وقع فيـه        

فيـه  شر إنسان فى زمان األنبياء عليهم الصالة والسالم، يقع          
، فـإن   اإلنسان الشرير فى زمان سيدنا وموالنا رسول اهللا         

اهللا سبحانه خلق النفوس من جواهر مختلفة، فمنها ما هو مـن            
سجين، ومنها ما هو من عليين، وبينهما أنواع شتى، واإلنسان          

: من حيث هو إنسان قابل للخيرات والـشرور، قـال تعـالى           
نَفٍْسا واهوا سمو  *مافََألْههورا فُجا هاهتَقْوو 

 ). ٧،٨:الشمس( 

والصالة والسالم على الرحمة الحقيقية والنعمة العظمـى فـى          
.. الدنيا واآلخرة، حبيبك المقرب لحضرتك، فرد ذاتك المـراد        

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آلـه  .. سيدنا وموالنا محمد 
 :عدالطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين أما ب

 ..إرهاب.. إختطاف.. إبتزاز.. انتهاك حرمات.. قتل

لسنا ممن يعن بفضائح الناس، ولكننا مروعون يكـاد القـرف           
 ..واالشمئزاز من هؤالء يقتلنا

لو أن غيرهم فعل ما فعلوه، لربما أغضينا الطرف،         .. صدقونا
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 .ووكلنا األمر إلى من تهمه الفضائح

 .ولكن مع هؤالء، المسألة تختلف

 . يحكمون أقدس ديار المسلمينهؤالء

 .هؤالء يتربعون على عرش ينتهك حرمات اهللا

  .هؤالء متسلطون على بيت اهللا الحرام، وعلى روضة نبيه

هؤالء يتلقون مئات اآلالف من الحجاج كل عـام، ويوزعـون     
 .عليهم ماليين الكتب التى تقسم األمة إلى مشرك وكافر ومبتدع

 .إلسالمهؤالء يعلنون أنهم يطبقون ا

هؤالء يقطعون كف المواطن إن سرق، ويجلدونه إن زنا، وهم          
من أكابر اللصوص، وأغرق الناس فى الموبقات والمحرمـات         

 .على أنواعها

هؤالء يتسمى ملكهم مرة باإلمام، ومرة بأمير المؤمنين، ومرة         
 ..بحامى الحرمين، ومرة بخادم الحرمين

ا أحكـام شـيخهم     هؤالء منحوا ألنفسهم حق التكفير، فأصدرو     
 .محمد بن عبد الوهاب فى تكفير المسلمين كل المسلمين

هؤالء يطبلون ويزمرون لفلسطين وشعب فلسطين، ويلوكـون        
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كما يلوكون المال الحرام، واللحم الحرام، حيـاً        ) الجهاد(لفظة  
 .وميتاً

ثم يفسقون،  . هؤالء وضعوا لهم علماً عليه الشهادتان المقدستان      
وال يـردعهم   .  تأخذهم فى الفسق لومة الئم     وال. سراً وعالنية 

 .وال تردهم عن غيهم آالف النصائح. عن موبقاتهم عذل عاذل

حسناً، فهمنا أنهم فسقة قتلة مجرمـون، فهمنـا أن قـصورهم            
 !لماذا يتجاهرون بذلك؟.. مباءات لكل رذيلة، ولكن

 !لماذا صور األنخاب، وذكريات الليالى الحمر؟

 !، وموائد الخمر، وكاميرات الصحافة؟لماذا سهرات المقامرة

 !لماذا يلبس مليكهم الصليب عالنية فى لندن؟

 !لماذا الشذوذ؟

 !لماذا اإلصرار على المجاهرة بكل ذلك؟

 .إن للمجاهرة، ها هنا، معنى

نعم إن بعضاً من الملوك والحكـام فـى أرض المـسلمين ال             
ـ         االلتزام يلتزمون بتعليمات اإلسالم، وال يهتمون أدنى اهتمام ب

ال يـصرون علـى     .. فى الغالب األعـم   .. ولكنهم.. األخالقى
ويبذلون جهدهم أال يصل شىء مـن أفعـالهم    .. عالنية أفعالهم 

 .تلك إلى الصحافة واإلذاعة وشاشات التلفزة
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 !فلماذا ال يستتر آل سعود فى جرائمهم؟

والفاسـق  .. فالفسق فسق ) الفسق السرى (بالطبع نحن ال نؤيد     
 .السر والعلنفى .. فاسق

ال .. ال نريد الخيانة  .. ال نريد الفضائح  ).. الحرام(نحن ال نريد    
 ..فى السر وال فى العلن

 ..لكننا نالحظ عند آل سعود ما ال نالحظه عند غيرهم

تشبع حتى الثمالة وحتـى     .. غوص إلى آخر دركات الجريمة    
 ..نخاع العظام بالخيانة والسقوط األخالقى واإلنسانى

 !.فلماذا؟.. واإلصرار على المجاهرة.. رةثم المجاه

*      *       *  

ولواله، ولوال أنه صادر من آل سعود       .. الجواب سهل ميسور  
 .لما اختنقنا بروائح فضائحهم.. حكام مكة والمدينة

فهؤالء المتسلطون على أقـدس ديـار       .. الجواب سهل ميسور  
 .يجب أن يكونوا أفسد الحكام.. اإلسالم

وتطبيق مـزور مزيـف لـبعض       ..  إلى اإلسالم  دعوة وهابية 
 .ومجاهرة بالحرام. الحدود والعقوبات

فهل هناك طريق أفضل من هذا لتـسقيط اإلسـالم، وإهانـة            
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 المسلمين؟

هل هناك سبيل أفضل من هذا لتحطيم القيم األخالقيـة عنـد             
الشعوب اإلسالمية؟ فما دامت هذه أعمال خدام الحرمين، فهذا         

 .فما علينا إال وضعه جانباً بل والقضاء عليه! هو اإلسالم إذن؟

وما دامت وسائل اإلعالم تنشر غيضاً من فيض من جـرائمهم         
وفضائحهم، وهم يفتخرون بذلك، أال يعطى ذلك إنطباعاً عالمياً         

 .مشوهاً عن اإلسالم والمسلمين

 .لو غيرهم فسق

 .لو غيرهم لبس الصليب

 .لو غيرهم سجن وقتل وشرد

 .موال على موائد القمارلو غيرهم بدد األ

 ..ولو.. ولو.. لو

لما كان له ما ألعمال هؤالء من أثر فى النفوس الجيل الجديد،            
وال فى خدمة مخططات الصهيونية التى تريد تدمير اإلسـالم،          

 .وتحطيم العرب

حكام الوهابية، ينصبهم أعالمهم، باعتبارهم المثل األعلى لألمة        
 .اإلسالمية، للعرب، للشباب
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ؤوا جرائدهم، ومجالتهم، وانظروا إلى صورهم فى الحـج         اقر
 .وغير الحج

 .أكثر وأكثر! أنبياء؟! مالئكة؟

من هم المالئكة الذين خلقوا بال خطيئة إلـى جانـب هـؤالء             
الذين خلصوا أنفسهم من الخطيئة فـصاروا عنـد اهللا          ) البشر(

 .نعم أيها السادة هكذا يقول أعالمهم.. أفضل من المالئكة

 .ؤواثم اقر

ومن هم األنبياء؟ إن األنبيـاء يخطئـون، وحكـام الوهابيـة            
ألـم يكـن    : معصومون، وترى التساؤالت فى كتب علمـائهم      

 شاكاً، فعبد القمر، وعبد الشمس، وأخيراً       إبراهيم الخليل   
 !اهتدى؟

  فى سياسة قومـه فتـركهم لعبـادة          ألم يخطىء موسى    
 !العجل؟

 ! فى هداية قومه؟ألم يفشل عيسى 

 ! معركة أحد؟لم يخسر محمد أ

 !فمن هم األنبياء، إلى جانب حكام الوهابية؟

 .إنهم المثل التاريخى األعلى لكم أيها الشباب

إنهم القادة النماذج للشعوب اإلسالمية، وعلى كـل الحكـام أن           
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يحجوا إلى قصورهم، وتصفق لهم شعوبهم حين يـستجدون آل    
 الجوارى والغلمان، سعود كومة من الدوالرات، مقابل حفنة من  

 .نفاق ودجل.. هذه هى اللعبة.. والتذلل لبنى إسرائيل

تشويه صـورة   : يعبثان فى صالح المخطط الصهيونى الخبيث     
اإلسالم، وإبراز الشذوذ باعتباره نموذجاً يحتذى، وقدوة يقتدى        

 .بها، تمهيداً لتسقيط اإلسالم، وتحطيم األمة

 .صورة حكام الوهابيةفالعالم يحتقر اإلسالم ألن صورته هى 

 .والعالم يحتقر العرب ألن صورتهم هى صورة حكام الوهابية

والشعوب اإلسالمية ما بين مقلد آلل سعود باعتبارهم النمـاذج          
والقادة والمثل األعلى، وما بين رافض لإلسالم ألنـه رافـض    

 .آلل سعود ولدين الوهابية

لنشيط لكل  وقلة واعية بالمخطط الصهيونى الخبيث، والتهويد ا      
 .معالم العروبة واإلسالم

*      *       *  

ذلك هو المخطط، ولـوال أن أبطالـه الممثلـين لـه            .. نعم   
لما وضعت هذه المـرآة     .. يحكمون دار اإلسالم باسم اإلسالم    

 .أمام وجوه آل سعود الكالحة، وعيونهم الخبيثة
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ـ   .. لسنا من المعنيين بالفضائح والمتفاضحين     ع ولسنا ممن يتتب
 .واهللا يحب الساترين.. عورات الناس

ولكن المسألة، ها هنا، تتجاوز كونها مجرد أغالط، وانـسياقا          
 .وراء الهوى، وطيش الترف

إنها مؤامرة خطيرة على اإلسالم والمسلمين، عرباً وغيـر            
وليس أدل على   بل إنها مؤامرة لتدمير القيم األخالقية،       . عرب
 ARTيعـة أمثـال روتانـا و      من قنواتهم الفضائية الخل    ذلك

وتحطيم التعارف بـين الـشعوب      ، إلفساد الشباب ، ماوأخواته
واألمم، حين يكون حكام الوهابية وسيلة من وسـائل تـسبيب           
النظرة االحتقارية التى يواجه بها العرب والمـسلمون أينمـا           

 .رحلوا فى بالد العالم

 !ما حقيقة هؤالء؟

 !وأى دور مخرب وخبيث يلعبون؟

 ).مكة(إلى دار قمار فى لندن اسمها أنظر   

أنظر إلى األفالم السينمائية، وكيف تصور العرب والمسلمين          
 .ورة المعرفة لهذه العائلةعلى غرار الص

تعرضه التلفزيونات فـى فرنـسا وبريطانيـا         أنظر إلى ما    
واسـتمع   بانيا والواليات المتحدة وغيرها،   وألمانيا وإيطاليا وأس  
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قرأ صحفهم، ستطالعك فضائح هذه العائلة بكل       إلى إذاعاتها، وا  
سخرية وشماتة، حتى تشعر بالمذلة ولو كنت مـن أعـداء آل            

 .سعود

وال تحسبن أن هذا الذى يعلن يهدف إلى تـشويه صـورة آل             
 .ال وجه لهذا الحسبان.. سعود كال

إنها مؤامرة متفق عليها مع الوهابية، فى مقابل بقـائهم علـى            
قد رأينا أن واجبنا، يدعونا إلى فـضح        عرش بالد الحرمين، ول   

 مؤامرة الوهابية، ورد الكيد الـصهيونى الـصليبى األهـوج،         
والكشف عن أخطر مؤامرة تسرى نتائجها اليـوم فـى جـسد         
األمة، ودعوة الغيارى والمخلصين إلى الضرب بيد من حديـد          

 .على رؤوس الفساد فى بالد العرب

األسـرة، وفعـالً    فكان أن فكرنا بوضع كتاب يؤرخ لهـذه            
 .ابتدئنا بذلك فى سلسلة الكتب السابقة

إال أن الدواعى كانت أقوى من      .. لكن المهمة كانت عسيرة      
وكان الهدف يدعونا إلى أن نرتفع إلى مستواه، وإلى         .. العقبات

. فبدأت الرحلة الشاقة المضنية.. أن نقوم بواجبنا الذى نستطيعه    
مريـديهم وأزالمهـم    قرأنا ما كتب عن آل سعود مـن قبـل           

 .والمسبحين بحمدهم

ثم قرأنا ما كتبته األقالم النزيهة الشريفة من أبناء الجزيـرة              
وقرأنا ما كتبته بعض عناصر فـضائل المعارضـة         .. العربية
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وأخيراً تجولنا فى رحـاب مـا       .. الوطنية والقومية واإلسالمية  
 .ذلككتبه األوروبيون عن الجزيرة، والملوك، واألمراء، وغير 

وبذلك  تجمعت المالمح التى يجب أن يـسير بموجبهـا هـذا             
 .الكتاب الخطير، وهنا ظهر التحدى مرة أخرى

ألن تاريخ هذه العائلـة حافـل بكـل األعمـال الالإنـسانية             
 .والالأخالقية، وأن تاريخها سيحتاج إلى مجلدات ومجلدات

ـ .. لذلك كان ال بد من البداية المتمثلة فى هذا الكتـاب    ار باعتب
مادته شاملة واسعة ومنوعة، وربما تغنى عن غيرها فى تحقيق    

 .الهدف المنشود من وراء الكتابة النزيهة عن حكام الوهابية

إن منهج هذا الكتاب سيترك للحقيقة حق الكالم، سيـستنطقها،          
 .وسيتركها تظهر نفسها كما يحلو لها

األمور (يحدث فيها من    ) آل سعود (ألن كل لحظة من لحظات      
 .ما يحدث، فحياتهم سلسلة متصلة الحلقات من الفضائح) لسيئةا

 :هى التاريخ الحقيقى لمملكة الوهابية، وبيان ذلك) الفضائح(إن 

فضائح فى السياسة، ألنهم ذيول للدول الكبرى وخاصـة         ) ١(
من هم الذين رسخوا وجود     . أمريكا، ينفذون كل ما يملى عليهم     

وا حـرب الـدمار بـين       الكيان الصهيونى؟ من هم الذين فجر     
العراق وإيران؟ من هم الذين وراء كل تخريب علـى طـول            
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العالم العربى والعالم اإلسالمى كله؟ من هـم الـذين فتحـوا            
الجزيرة أمام الدنس االستعمارى؟ من هم الذين مكنوا أمريكـا          

 .إلخ.. من احتالل أفغانستان والعراق؟

الـسجون  وفضائح داخلية تتمثل فى اإلرهـاب والقتـل و        ) ٢(
وسمل العيـون وانتهـاك األعـراض  ومـصادرة األمـوال            

 .إلخ.. واالختالسات وإشاعة الفسق والمجون والمخدرات

وفضائح أخالقية من السكر والعربدة والقمار وكل أنـواع         ) ٣(
 ..الشذوذ والجنس الحرام

وفضائح الرشاوى وبيع الوزارات وميزانياتها على موائد       ) ٤(
ذلك هو العنوان الـذى     ) تعرف الحدود فضائح ال   .. (المقامرة

 .يجب أن يكتب على جباه الوهابية رجاالً ونساء

 من تلك الفضائح،    -) غيضاً من فيض   (-ولقد جمع كتابنا هذا     
علـى أمـل    .. وأشار إلى بعضها اآلخر مما ال يمكن كتابتـه        

 ..استكمال المشروع

 لجنة البحوث والدراسات 
 بالطريقة العزمية
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۱

إن حقيقة الفضائح يمكن استخراجها من بين سـطور كتابـات           
عبـد  ) اإلمام ابن اإلمـام   (مرتزقة آل سعود أنفسهم، حيث إن       

العزيز بن عبد الرحمن قد استدرج إحدى المومسات الكويتيات         
 وصرخت فى وجهه    -!   حتى المومسات  -لكنها امتنعت عنه    

 :بصوت عال

لست عبد العزيز آل سعود؟ ألـست غـالم الـشيخ           من أنت؟ أ  
مبارك؟ عد إلى متى استطعت أن تحصل على شىء يمكنك أن           

 .تتباهى به

خفف كتاب المملكة لروبرت السى هـذه الواقعـة،         : مالحظة(
 مـن كتـاب     ١٥ويمكن الرجوع إلى النص اإلنجليـزى، ص        

 :حيث يقول السى.. المملكة

عزيز نفسه فى كبره ألحد     لكن هنالك قصة أخرى رواها عبد ال      
مستشاريه وهو السيد جمال بك الحسينى، مفادها أن الشاب عبد         
العزيز تجرأ مرة وتسلل عبر األزقة الخلفيـة والتقـى هنـاك            

                                                             

)
۱

  بيروت دار اإلنسان . مملكة الفضائح٬ لعبد الرحمن ناصر الشمرانى٬ ط) 

 . م۱۹۸۸  لبنان 
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واقترح عليها عبد العزيز أن يختليـا فـى         . بإحدى المومسات 
 .مكان ما

مـن أنـت؟    : (هنا سألته المومس بصوت عال ليسمعه الجميع      
زيز بن سعود؟ أال تخجل؟ كفاك مضيعة للوقـت         ألست عبد الع  

ولقوتك وروحك المعنوية، عد إلى متى استطعت أن تحـصل          
على شىء يمكنك أن تتباهى به وسنعرف كلنا مدى رجولتـك           

 ).عندما تتمكن من استعادة الرياض

ولكن هذا التغيير والتخفيف لم يستطع أن يزيل رائحة آل سعود     
 :من حيث

 .عبد العزيز للمومسات) اإلمام ( اعترافه بمطاردة-١

 . رفض المومسات له-٢

!!  أن المومس صرخت فى وجهه بحيث يـسمعها الجميـع    -٣
 !داللة على استهتارها علناً باإلمام

أما أن المومس تطالبه باستعادة الرياض فمـسألة ال يـصدقها           
 !!أحد، إال إذا كانت هذه المومس مستشارة سياسية البن سعود



بطبيعة الحال، لم تكن الكويت كنجد، فاألخيرة كانـت معقـال           
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للتزمت الوهابى، ال زالت أثاره المحافظـة آنـذاك، ترخـى           
بسدولها على الوضع االجتماعى والدينى والثقافى، كما أن نجد         

 منطقة بعيـدة عـن التيـارات        - وبحكم موقعها الجغرافى     -
مفتوحة على العراق   بينما كانت الكويت    .. والتأثرات الخارجية 

لذا لم يكن لتقـاس محافظـة أهـالى         .. وإيران والهند وغيرها  
 .الكويت يومها مع أهالى نجد

وقد أكد المؤرخون السعوديون، أن االستفادة الحقيقيـة البـن          
 - ١٣٠٩(سعود خالل السنوات التى قـضاها فـى الكويـت           

تكمن فى تفهمه لبعض األالعيب والحيل السياسية،       ) هـ١٣١٩
تى اكتسبها من خالل مجالسته هو وأبيه، لحـاكم الكويـت           وال

مبارك الصباح، المشهور بارتباطه الصارخ مـع اإلنجليـز،         
 .وبتحلله وفساد أخالقه

ولم يتطرق المؤرخون ألى تأثير دينى خـالل وجـوده فـى            
.. الكويت، خصوصاً وهو حينها كان يمر بمرحلـة المراهقـة         

الملك واستالم الحكم، ولم ومن المؤكد أنه لم يكن يفكر فى غير  
 .يدر بخلده، مسألة اإلسالم، والرسالة وحملها

بل إن أجواء الكويت، وقربه من أميرها الفاسد، ساعداه علـى           
التحلل من الدين، ولم يشتهر عنه أنـه كـان متمـسكاً حتـى              

وهنـاك شـواهد كثيـرة سـطرتها كتـب          .. بأساسيات الدين 
ان يعيـشها، إال أننـا      المعارضة عن هذه الحالة الشاذة التى ك      
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) جـون فيلبـى   ( عن   )۱() جالل كشك (نكتفى بشاهد واحد نقله     
العميل البريطانى المعروف ورفيق ابن سعود لمدة ثالثة عقود         

الذى حاول فى كتابه أن يطرح ابن سـعود         ) كشك(و  .. تقريباً
كصاحب رسالة فى كل ما ذكر، يصف حاله فى الكويت فـى            

 : بالقول٢٠٩ إلى ص ٢٠٦ص 

ان يتمتع بفحولة لم تعرف لرجل من قبله  وال بعده، ولكنها            ك(
لم تشغله عن الملك، بل لعلها كانت إحـدى الوسـائل الفعالـة      
لتثبيت هذا الملك، وال استطاعت أن تفرض نفسها على سلوكه          
ومواقفه، ووعيه الشديد بمسؤوليته كطالب ملك، ثـم صـاحب          

الكويت، سمع  إنه عندما راهق فى     : قيل. رسالة، ومؤسس دوله  
أن بعض أصدقائه يستفيدون من الجو الخاص فـى الكويـت،           
بتصريف الكبت الجنسى مع بعض الفتيات، فأراد مـشاركتهم،         
ولكن صديقاً واعياً بمسؤوليات الملك منعه بشدة، فاستغرب عبد      

ولماذا تفعل أنت ذلك إذا كنـت تـراه         : (العزيز ذلك، وقال له   
 !).معيياً؟

ولكـن أنـت عبـد      .. هو ال يعنينى  : (درفرد ذلك الصديق النا   
ال يجوز لـك يـا عبـد        .. أنت طالب ملك  .. العزيز آل سعود  

 ..).العزيز ما يجوز لنا

                                                             

)
۱

 . السعوديون والحل اإلسالمى: جالل كشك) 
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من خالل المقطع السابق، يتوضح لنا هم عبـد العزيـز األول            
وهو طلب الملك، وأن أصدقاءه هم من المدمنين على ممارسة          

ف جداً ومختـل،    المحرم والعياذ باهللا، وأن التزامه بالدين ضعي      
ثم أن منعه هو كونه طالب ملك، وليس حامل رسالة، عليه أن            

 .وهو األمر الذى لم يحدث بالفعل.. يلتزم بها

ويدرس السعوديون تاريخهم للطالب على أن عبد العزيز تعلم         
السياسة من مبارك الصباح، الذى يصفونه بالـدهاء الـسياسى        

يتحدثوا عن تـأثير    حتى يشمل عبد العزيز جزء منه، بينما لم         
فاألستاذ، ال بد وأن ينقـل      .. صالته معه من الناحية األخالقية    

 .لتلميذه بعضاً من فنونه وجنونه

 :يقول مؤرخ الكويت عن مبارك

جاهر فى آخر أيامه بترك الشعائر الدينية والتساهل بالـصالة          (
والصيام، ومال إلـى اللهـو والتهتـك والخالعـة، فاسـتقدم            

وسوريا، وأقام لهن المسارح فى قصوره      الراقصات من مصر    
 ).الشاهقة، وانغمس فى هذا األمر انغماساً عظيماً

وهنا ينفى جالل كشك تأثر ابن سعود السلبى بأجواء الكويـت           
هذا هو  : (وقصور مبارك، ويرد على الزاعمين بذلك فى قوله       

المناخ الذى أمضى ابن سعود فيه صدر شبابه، وسنوات تكوينه    
قى، والتى يزعم بعض المؤرخين أن هـذا الجـو      النفسى والخل 
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، بينما يـرى    )فبمفهوم المخالفة .. كان مدرسة له، إن صح ذلك     
 .المؤرخون اآلخرون عكس ذلك تماماً

ومهما يكن من أمر، فإن حالة عبد العزيز فى الكويت أثبتـت            
أنه ذو نزعة سلطوية، ويسعى إليجاد حكم له من منطلق قبلى،           

م ما أنه أكثـر مـن أى فـرد طـامع            ولم يكن يفكر فى يـو    
 ) .۱(للسلطان، ال يمت إلى الدين بصلة من قريب أو بعيد 



قبل أيـام مـن     (صادف ابن عبد الرحمن فى السوق قبل أيام         
رعاة قادمين فى قافلة من نجـد، فاسـتطلعهم أحـوال      !) ماذا؟

البالد، فأسروا إليه بأن أهل الرياض متألمون من ظلـم ابـن            
 وبأنهم ال ينتظرون سوى عودة السعوديين ليقفوا إلـى          الرشيد
 .جانبهم

أعرج أعور قدر   (جمل  ) سرقة(سارع عبد العزيز إلى استعادة      
كما انطلق  (من والد أحد مضيفيهم وانطلق وحيداً       ) على سرقته 

فى الـصحراء   ) دون كيشون األول مرة من غير تابعه سانشو       
بحسب مـا   (سف  ليؤسس مملكته، ولكن األمور لم تجر مع األ       

فإما أن مخبريه كانوا متفـائلين      . كما كان يتوقع  ) يقول المؤلف 
                                                             

)
۱

 . ۱٤  ۱۲اإلسالم والوثنية السعودية٬ فهد القحطانى٬ ص ) 
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أكثر من الالزم، وإما أنهم خدعوه مستغلين تلهفه لتصديق كل          
ما يقولون، فإن أية قبيلة لم تتحـرك أو تـتحمس السـتقباله،             
وعرج جمله الهرم واألجرب بعد ثالثة أيام ثم انكسرت رجلـه      

 .فض أن يخطو أية خطوةفاستلقى على الرمال ور

خنقاً وغيظاً، وقطـع    ) دون كيشوت الجزيرة  (بكى عبد العزيز    
مرحلة من طريق العودة سيراً على قدميه، إلـى أن صـادف            
قافلة اصطحبته، وقفل راجعاً إلى الكويت على ظهـر حمـار           

 . )۱(!!محمل باألمتعة



العزيز خليقة بأن تجعل    إن تلك السجايا فى شخصية فتى كعبد        (
منه زعيماً لجيله، وسيداً لقومه، سيادة يعترف بهـا مواطنـوه           
بفضله من أجل فضله، بـصرف النظـر عـن مجـد أهلـه              

 .وإنما من أجل مجده الموهوب.. المكسوب

فعبد العزيز من الرجال الذين اختارهم اهللا ليجعل مـنهم قـادة            
 .لبنى اإلنسان

ف أخالق عبد العزيز عن     هو أن كل من عر    : وخالصة القول 

                                                             

)
۱

 . ٥۸ ٬ ٥۹ص ) عبد العزيز آل سعود(ى كتابة بنو ميشان٬ ف) 
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كثب، أو درس مثله وشيمه بتدبر وعمق، حكم له بدون تردد،           
بأن فى كيانه رصيداً ال ينضب معينه من مؤهالت الزعامـه،           

 .وصفات القادة

األمر الذى لو وقف عبد العزيز بمفرده فى وسط ساحة فيهـا            
ماليين من البشر، ووقف زعماء عصره فى نفس هذه الساحة،          

ولهم انتخاب شعبى لما وجد مـن يفوقـه بكـسب           وأجرى له   
األصوات، بل ولم يجد من يدنو منه باألسهم التـى سـينالها،            
بشرط أن يكون هذا االنتخاب حـراً ال مجـال فيـه للتحيـز              

 . )۱() العنصرى وال القبلى

 رجل اختاره اهللا لينقذ أمته وهم جميع بنى - إذن -عبد العزيز 
ماء الزمان، ولـو اجتمعـت      اإلنسان، وعبد العزيز أعظم زع    

البشرية على انتخاب زعيم واحد للكرة األرضية لما انتخبـوا          
 .سواه

ووليه المنتخـب   !! وليس من العجيب أن يفكر ابن اهللا المختار       
كما يصفه أعالم المرتزقة، بهذا النفسية المريضة المـستوحاة         
من الروائح الكريهة التى كان يعج بها بيتهم فى الكويت قبل أن          

صطفيه شيخ الكويت خليال له، هذا ما يحـدثنا بـه روبـرت             ي
 :السى

لكن عندما تزوج عبد العزيز ألول مرة لم يتوفر لديه آنـذاك            (
المال الكافى للحصول على زوجة واحدة فما بالك بحريم مـن           

                                                             

)
۱

 ). ۲۰٥ ص  فهد المارك من شيم الملك عبد العزيز ) (
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المحظيات؟ لقد كان آل سعود، كما قيل لنا، معدمين جداً عندما           
يت فى أواخر القـرن التاسـع       انتقلوا من البادية إلى ميناء الكو     

واضطر عبد العزيز إلـى     . عشر  ولم يكن هناك مال للزواج      
تأجيل زواجه إلى أن أشفق عليه وعلى العائلة أحـد التجـار            

 .ووفر لها ما لزم من المال

غدا عسر األحوال هذا نمط حياة خالل فترة اإلقامة الطويلـة           
الكويت عام  فمنذ وصولهم إلى    . التى قضتها العائلة فى الكويت    

 وحتى السنوات األولى من القرن العـشرين        ١٨٩٥ أو   ١٨٩٤
عاش آل سعود فى بيت من الطين مكون من ثالث غرف يقع            
فى حى قديم من األزقة المطلة على البحر، حيث كانت روائح           
زيت السمك والبراز هى الروائح السائدة كما ذكر زائـر قـام            

جارى فى الكويـت  وكانت مياه الم  . ١٩٠٤بزيارة الكويت عام    
آنذاك تصرف فى بالوعات عمومية كبيرة، وعلى الرغم من أن 

 عبارة -األثرياء كانت لهم مراحيض خاصة على ساحل البحر    
 فإن الناس البسطاء كانوا يقضون      -عن أكواخ خشبية متداعية     

حاجتهم بالتقرفص على الشاطىء تاركين أمر تنظيفـه بعدئـذ          
ت الذى يسكنه آل سـعود غيـر        وكان البي . لمياه المد والجزر  

صحى، وبعد انقضاء ستة أشهر على زواج عبد العزيز توفيت          
 .زوجته األولى

  يستعيد ذكريات الـسنوات     ولم يكن يطلب لعبد العزيز أبداً أن      
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التى عاشها فى الكويت بالمقارنة بالقصص التى كان يحلو لـه           
                 . لمرةسردها والمتعلقة بالفترة األقصر بكثير التى عاشها بين ا        

غير أن صلة عبد العزيز بالبادية لم تنقطع إذ أن الجزء األعظم 
من الكويت، حتى فى الوقت الحاضر، هو عبارة عـن أرض           

وحيث تنتهى المدينة تبدأ الـصحراء      . جرداء يكسوها الحصى  
وكان بإمكان المرء حتى المدة األخيرة أن       . على امتداد البصر  
السوداء مبعثرة بين الشجيرات التى تقتـات       يشاهد خيام البدو    

وكانت تعيش هناك جماعات كثيرة من البدو، وفى        . عليها اإلبل 
مطلع القرن الحالى بدت مدينة الكويـت وكأنهـا جـزء مـن             

 .الصحراء

وصلت اآلنسة إليزابيث تايلور كالفيرى إلـى الكويـت عـام           
تبـت   لتباشر عملها فى اإلرسالية األمريكية العربية، وك       ١٩١٢

إن البيوت المنخفضة الرملية اللون كانـت  : لدى وصولها تقول 
بالكاد تكسر خط األفق، والحظت أن المنظر بكامله كاد يخلـو           

 .من شجرة واحدة أو بقعة خضراء

إن هذه البقعة الصغيرة من الرمال الواقعة فى إبـط الخلـيج،            
والتى لم تكن آنذاك تبشر بأى خير، هى اليوم أغنى بلد علـى             

غير أن .  األرض من حيث الدخل للفرد الواحد من السكانوجه
 لم يعلق أية أهميـة      ١٩٠٤مساح الحكومة البريطانية فى عام      

القار الذى كان ينضح من بـاطن األرض مـن          (خاصة على   



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ٢٥ 

، فى الوقت الذى كانت فيه باخرة تابعة        )حفرة قرب تل البرقان   
ة لشركة ستاندارد أويل أوف نيوجيرزى تزور الكويـت مـر         

الذى كـان النـاس     ) الكيروسين(واحدة فى العام لتجلب الكاز      
) يحتاجونه إلضاءة مصابيحهم وإيقاد مدافئهم فى فصل الـشتاء        

)۱(.  



فكم من مـرة تنحـى عبـد        : (استمع إلى أحد مرتزقتهم يقول    
العزيز، وانسحب إلى فقر موحش من الصحراء للتعبد والتأمل         

ى التى أمدت أفضل أبناء اإلسالم جـيالً        أليست العزلة ه  (!!) 
بعد جيل باسمى الوحى واإللهام؟ كان يغوص فى أغوار نفسه          
لينجو من عذابه، ويغمض عينيه عن الجحيم الـدنيوى الـذى           

مـن  (!!) نيران تلتهم كل شىء بألسنة عمياء       .. يتلظى بنيرانه 
إنه خلق لتحقيق أمـر     !) من هم؟ (لقد أكدوا له مراراً     . اللهيب

فأى أمر عظيم هذا أن يحيا حياة المنبوذين وسط أناس          . يمعظ
).. وجهه وسحنته أحلى وأجمـل    (!!) لهم، بالكاد، سحنة البشر     

فهل ضل سبيل الهدى حتى يكون فى هذا المـصير ويقـضى            
عليه بالشقاء األبدى؟ وهل كان من الذين أصم اهللا آذانهم عـن            

 !سماع كالمه ليستحق ما هو فيه؟

براحـة  ) لمن؟(فتشعره الصالة   !).. لمن؟(يز  ويسجد عبد العز  
                                                             

)
۱

 ). ۱۱  ۱۰ ص  روبرت ال سى –المملكة ) 
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 (!!).وتوقد فى نفسه جذوة الحماسة (!!) واطمئنان 

وخيل إليه فى إحدى األمسيات، وهو يؤدى صـالة المغـرب           
ألنه (والشمس تتوارى ملونة الرمال والحجارة بلون أرجوانى        

بأنه يرى فـى األفـق      ) كان يبادر إلى الصالة فى أول وقتها؟      
وفـى األفـق   (!!) ومحمداً بن عبد الوهاب !) ؟(بر سعوداً األك 

 (!!). وخلفاء النبى األولين (!!) األبعد، قادة الفتح العربى 

 .ما أعظم أن يكون المرء واحداً من هؤالء

 ) ۱(!) من قبل من ؟(وكان عبد العزيز يشعر بإلهام وقوة 



س والغلمان جمع عبد الرحمن فى خيمته ابنه والحرا    : (ويضيف
بـات  : الذين بقوا فى صحبته وقال لهم وهو يستجمع آخر قواه         

 .من واجبى أن أحدثكم صريحاً، إنى سأموت هنا

 . لن نموت هنا- قال عبد العزيز -.. ال

 وما الذى جعلك واثقاً من ذلك؟

  .)٢( )ألننى سأصبح ملكاً على الجزيرة العربية عندما أكبر

                                                             

)
۱
٬
۲

 . ٥٤٬٥٥عبد العزيز آل سعود٬ ص : بنوا ميشان) 
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ن المشكلة أن القوم آنـذاك لـم        إنه علم الغيب بال شك، ولك      (
يكونوا يستعملون كلمة ملك، وحتى يـذكر كتـاب آل سـعود            
وأزالمهم أن عبد العزيز قد أجبره الناس علـى قبـول كلمـة             

التى كان آل سعود يـشنعون علـى الـشريف حـسين         ) ملك(
 ).استعمالها



ن الرشيد  حاكما على المدينة، وكان اب    ) سليما(عين ابن الرشيد    (
، وأبقـاه   )والد عبد العزيز  (قد عفا عن عبد الرحمن آل سعود        

 .فى موضعه فى بيت آل سعود

حاكم المدينة فى   ) سليم(وجه عبد الرحمن آل سعود دعوة إلى        
 لتناول الغداء فى بيته، وفى      ١٨٩٠صبيحة عيد الفطر من عام      

الوقت نفسه أوعز إلى عدد من أنصاره المخلصين أن يختبئوا          
 مزودون بالسالح، ثم ينقضوا على عامل ابن الرشيد حينما  وهم

 .يأتى إلى بيت عبد الرحمن

وصل سالم يحوطه بعض أصحابه حوالى الظهر، فاستقبله عبد         
الرحمن آل سعود استقباالً حافالً، وتبادل الطرفـان عبـارات          
المجاملة واالطمئنان، وعلى حين غرة، أعطى عبد الـرحمن          

فق عليهـا، فــاقتحموا الغرفـة  وهـم          ألزالمه اإلشارة المت  
وهـم فـى    (يشهرون سيوفهم، وأطبقوا على سالم و صـحبه،         
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شهد (وكانت مجزرة رهيبة،    !!) ضيافة عبد الرحمن آل سعود    
عبد العزيز فصولها، وقد تلطخ بالدماء، وظلت صورة المعركة    

 ).محفورة فى ذاكرته

 أن  - كما قال عبد العزيز فيما بعـد         -وفى ذلك اليوم تعلمت     
على المرء أن يبادر إلى توجيه الضربة األولى عندما يـشعر           

 .)۱() بأنه مهدد بالخطر

وال ندرى أى خطر يأتى من ضيوف عزل فى ضيافة بمناسبة           
ثم ما ندرى أين قيم العرب التى يتشدق بها آل سعود؟،           !! العيد

والمعروف أن الغدر، من أقبح الصفات سواء فى الجاهليـة أم           
 !!فكيف إذا كان الغدر بالضيوف اآلمنين؟فى اإلسالم، 

انتبه إلى أن هذه الحادثة قد ذكرها أحد أزالم النظام فى الكتاب            
 .فيصل) الملك(اآلنف الذكر، الذى تسمح به مؤلفه بحذاء 

                                                             

)
۱

 ). ٤۸ ٬٤۹ ص بنوا ميشان ) (



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ٢٩ 



وعبد العزيز هذا مجاب الدعوة حتماً، أليس هو الذى اختـاره           
جب حين تراه يبكى على أقـدام       اهللا ليقود اإلنسانية، ولكن ال تع     

كوكس وفيلبى وروزفلت، ويسيره الشيخ مبارك وكل شـياطين      
 !المخابرات اإلنجليزية؟

التـى  ) دونكى عبد العزيز  (إليكم يا عشاق المغامرات، مغامرة      
تحبس األنفاس، ويقف لهولها شعر الساقين، روايـة يرويهـا          

 الملـك   من شيم (الصادق ابن الصادقين فهد المارك فى كتابه        
 .٢٣٨ - ٢٣٦عبد العزيز ص 

قد ترك الثقيل من ) صفوان(كان عبد العزيز عندما عسكر فى      (
ولم يكن معه فى غزوته هذه     ) اللصافة(مؤونته فى مكان يسمى     

 وكان األمر الطبيعى - أى اإلبل النجائب -إال الخيل، والجيش 
التى فيهـا المؤونـة   ) اللصافة(بعد أن حقق هدفه أن يعود إلى   

كاملها، وهكذا عاد مسرعاً، ولكنه عندما بات فى موقع قريب          ب
لم يشعر فى الصباح إال وقد رأى النار مـشتعلة        ) اللصافة(من  

 وأصبح لهيبها يطوق قوم عبد العزيز       -فى ذلك العشب اليابس     
، أما  )اللصافة(من جميع الجهات،  وخاصة الجهة المؤدية إلى         

بيل إليها متيسر ومفتـوح،     الجهة التى جاء منها القوم، فإن الس      
ولكن عودة القوم إلى سبيلهم الذى جاؤوا منه سوف تعرضـهم          
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ألن يموتوا ظمأ على اعتبار أن اآلبار التى فيها المـاء بعيـدة             
بعداً يحول دون وصولهم إليها دون الهالك ظمأ، فكـر عبـد            
العزيز ودبر، ووجد أن خير وسيلة يتخذها أن أمر الفرسان أن           

 لعل الخيل تحرث بحوافرها األرض، بـصورة        يركبوا خيولهم 
تكون هذه األرض المحروثة حاجزاً يمنع سريان النار، كـان          
اإلجراء سليماً، ولكن الذى حصل أن لهيب النار كان أقوى من           
أن تقهره حوافر الخيل، ويؤكد الشيخ الصحابى أن لهيب النار          

من هول  ) وضجيج(بدأ يدنو من القوم، وأصبح للرواحل حنين        
المنظر المخيف الرهيب، وفى حالة كهذه حتى الشجعان األفذاذ         
البواسل يفقدون اتزانهم، ألنه لم يكن أمامهم عـدو ينتـضون           
سيوفهم لينازلوه ويقاتلوه دفاعاً عن النفس، وإنما أمـامهم نـار     
مشتعلة تلتهم األخضر مع اليابس، مع العلم بأنه لم يكـن فـى             

 . إال العشب اليابس- على حد ما نقله الراوى -الصحراء 

وإذا كان جميع أولئك القوم أصـيبوا       : ويمضى الصحابى قائال  
بذهول أفقدهم صبرهم وشجاعتهم، بما فيهم العدد الوافر مـن          
الفرسان المجربين، فإن عبد العزيز لم يف إيمانه بـاهللا الـذى            
كان دائماً وأبداً هو مصدر ثباته وشجاعته وانتصاراته ال على          

ائه الشجعان األبطال، بل مصدر إيمانه حتى على    أنداده من أعد  
النار التى لم ينجه من هولها والتهامها له ولقومه إال إيمانه باهللا            

 ).٦٠: غافر(  َأستَِجب لَكُمىادعوِن: القائل
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فى تلك اللحظة التى بلغت فيها الروح الحلقوم، وضاقت بالقوم          
الرجال زاحفـاً   األرض بما رحبت، وبدأ لهيب النار يدنو من         

رويداً رويداً، فى تلك اللحظة التى تقلصت بها اآلمال، ونضبت          
بها األفكار، رفع عبد العزيز يديه إلى الـسماء ودعـا اهللا أن             
ينزل عليهم المطر، فنزل مدراراً حتى أطفأ اهللا النار بفـضل           

 .سليل األسرة المردخائية.. دعاء عبد العزيز، ابن اهللا المختار

ن يفهم الناس جميعاً أن سكوت آل سـعود عـن           ولذلك يجب أ  
الصهاينة هو إمهال ال إهمال، وأنه حين تصل األمـور إلـى            
خواتيمها، فإن ابن عبد العزيز، ذاك فهد أو غيره، سيرفع كفيه           
إلى السماء ويصقع بنى إسرائيل بدعوة من دعواته المستجابة،         

اهللا وحينذاك تتبخر بنو إسرائيل وتنطفىء جذوتهم، كما أطفـأ          
 !.أفهمتم اآلن؟.. النار للوالد عبد العزيز



رأرسل عبد العزيز إلى مبـارك حـاكم        : يقول روبرت السى  
م رسالة عن األحداث التى وقعت      ١٩٠٤الكويت فى ربيع عام     

خالل تلك الفترة، وحفظت الرسالة بترجمتها اإلنجليزيـة إلـى    
 :ندن، تقول الرسالةيومنا هذا فى ملفات وزارة الهند فى ل
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كنا قد بعثنا فيما مضى إلـى سـموكم برسـالة           .. حفظكم اهللا (
شفوية مع خادمكم مادى أخبرناكم فيها بأن فـى نيتنـا القيـام             

وهكذا فإننا قمنا بالتحرك ضد ماجد الذى وجدناه فـى          . بحملة
وبعون اهللا وبفـضل    .. خيامه فى منطقة حمالن التابعة لعنيزة     

 .الفجر إلى العيثيةمساعدتكم وصلنا عند 

وأرسلنا عبد اهللا   .. وفى الساعة الرابعة ليال تحركنا إلى عنيزة      
 رجل من أهالى الرياض وتحركنا ضـد        ١٠٠بن جلوى ومعه    

عنهم ) سبحانه وتعالى (ماجد، وعندما شاهدنا فرسانه تخلى اهللا       
وتمكن .  رجالً ٣٧٠وذبحنا منهم   . فقضينا عليهم . وأعاننا عليهم 

آل رشيد من الهرب ولكن كان من سوء حـظ          ماجد بن حمود    
أخيه عبيد أن وقع فى األسر ووجد نفسه وجها لوجه أمام سيف          

وليس من المؤكد ما إذا كان عبيـد قـد ارتكـب            . عبد العزيز 
جرائم قتل فى الماضى مما استوجب الثأر منـه، أو أن عبـد             

وتـذكر عبـد   . العزيز كان مندفعاً بنشوة االستيالء على عنيزة    
ضربته بسيفى على رجلـه  : (ز فيما بعد تلك الحادثة قائال  العزي

فجعلته مقعداً، وبعدئذ عالجته بضربة على رقبته فسقط رأسـه          
جانباً وتدفق الدم من عنقه كالنافورة، ووجهت الضربة الثالثـة          

  ينشطر شطرين، وكان ال يـزال ينـبض        إلى قلبه ورأيت قلبه   
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 ) بتقبيل سـيفى   انت لحظة سعيدة وقمت   لقد ك .. على هذا النحو  
)۱(. 

. كما وردت فى أبواق دعـايتهم     .. هذه هى بطوالت آل سعود    
 .وهذه هى إنسانيتهم التى يتفاخرون بها

: أنظروا كيف عاملوا أسيراً مسلماً من أسارى غدرهم وخيانتهم        
وبعدئـذ عالجتـه    . ضربته بسيفى على رجله فجعلته مقعـداً      (

م مـن عنقـه     بضربة على قبته فسقط رأسه جانباً وتدفق الـد        
ووجهت الضربة الثالثة إلى قلبه ورأيت قلبه ينشطر        . كالنافورة
لقد كانت تلك   .. وكان ال يزال ينبض على هذا النحو      . شطرين

 ..).اللحظة سعيدة، وقمت بتقبيل سيفى

 !أهذه تعاليم اإلسالم؟ أهذه قيم العرب؟ أهذه إنسانية؟

 .ءمن هؤال) إنسانية(أكثر .. حتى الوحوش.. إن الوحوش



ابن هندى وبتال السهلى جاءا إلى عبد العزيز فى مخيمه وهو           
محوط بحرسه وحشمه، أتياه مسالمين ال محاربين، فماذا كانت         
النتيجة؟ نحيلكم إلى بوق من أبواق آل سعود أنفسهم، إلى ص           

لفهد المارك ) شيم الملك عبد العزيز( وما بعدها من كتاب   ١٧٢
                                                             

)
۱

 . ٤٤ ٬٤٥المملكة٬ روبرت السى٬ ص ) 
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 :حيث يقول

بتال (بن هندى إلى عبد العزيز وبجانبه المجرم المغرور      جاء ا (
جاء االثنان ومعهما لفيف من فرسان قبيلة ابن هندى،         ) السهلى

وكان عبد العزيز جالساً فى خيمته بجواره عدد مـن زعمـاء            
قبائل نجد وفرسانها، نظر عبد العزيز إلى ابـن هنـدى، وإذا            

انه، وتناول السيف بجانبه بتال السهلى، فقفز عبد العزيز من مك       
الذى كان موضوعاً بجانبه، معلقاً فى عمود الخيمة، وانتـضى          
السيف الصارم ووثب على مرتكب الجريمة، وبسرعة تـشبه         
سرعة البرق الخاطف ضرب عنقه، وإذا برأسه يتدحرج بـين          

 .قدمى مجيره ابن هندى

ثم انحرف إلى ابن هندى، وشهر السيف بوجهه، وصرخ عليه          
.  كزئير األسد المتحفز للوثوب على فريـسته       صرخة لها دوى  

 !؟)هو معك يا ابن هندى: (وقال والسيف يقطر دماً

: فما كان من ابن هندى الشجاع الـرابط الجـأش إال أن قـال             
اكفنـى أذاك  : أى) الرجل وقتلته، وشْ تريد منى بعـد   !! اهب(

 ) !!ماذا تريد منى ما دمت قتلت الرجل

إن عبد العزيز   :  المنظر الرهيب  يقول الرواة الذين شاهدوا ذلك    
عندما رأى السهلى، ثم انتضى سيفه، انقلب فى أعين ناظريـه           
من ذلك اإلنسان المتواضع الوديع إلى أسد هصور، إلى درجة          
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أن أحد الفرسان الحاضرين فى تلـك الخيمـة عنـدما المـه             
إنكم تلوموننى لماذا لم أمنع عبد العزيـز  : الالئمون قال لالئميه 

لرجل، فلو نظرتم بأعينكم عبد العزيز بالعينين اللتين        من قتل ا  
نظرت إليه بهما لما جاز لواحد منكم أن يلومنى، فواهللا إننـى            
حينما نظرته عندما انتضى سيفه تمنيت أن يكـون لـى منفـذ       
أهرب منه ألنجو بنفسى، وودت أن أخرج مـن خلـف رواق            

 .إلخ..) الخيمة

ادة الليث الغدر، وإنما    فليس من ع  ) كالليث الهصور : (أما قوله 
 .هى عادة الذئب وابنه الذى غدر بحجاج بيت اهللا الحرام

إنكم تلومونى لمـاذا  (وانظر جيداً إلى ما قاله المؤلف المرتزق        
على ماذا يـدل هـذا      ).. لم أمنع عبد العزيز من قتل الرجل؟      

القول؟ لماذا يلومونه على أنه لم يمنع عبد العزيز مـن قتـل             
 الرجل؟

واضحة أن القتل تم غدراً وبطريقة جبانـة وحـشية،          القضية  
وحتى لو كان ذلك الرجل يستحق القتل، فقد جـاء إلـى عبـد     
العزيز مسالماً، وكان بإمكانه أن يحاكمه وأن ينفذ فيه قصاص          

لكن هذه الزمرة ال تعـرف إال لغـة         .. القضاء السعودى ذاته  
 .الوحوش، وأساليب الذئاب وخباثة الجبناء



كان عبد العزيز يتفاوض مع العجمـان،       : (يقول روبرت السى  
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. كما قيل، عندما أقنعه أخوه، األصغر بشن هجـوم مفـاجىء          
وكان من المقرر أن يتم التوصل إلى اتفاقية سلمية فى اليـوم            

ولقـى سـعد    . التالى، إال أن سعداً آل سعود كان يطلب الـدم         
إذ أن العجمان الذين بوغتوا .  حث عليهالعقاب على الغدر الذى

بالهجوم السعودى المفاجىء قاموا بحشد قواتهم بسرعة ضـد         
ولقد كانـت   . السعوديين وأبلوا بالء حسناً وذبحوهم بال رحمة      

 .أكبر هزيمة على اإلطالق تحل بعبد العزيز) كنزان(

ولن يعلم أحد غدر سعد آل سعود لهذه الكارثة ألنه قتل بإحدى            
ات المتطايرة فى الظالم، بينما جرح عبد العزيز الذى      الرصاص

وتعين على السعوديين الفرار إلى الهفوف طلبـاً        . كان بجانبه 
لألمان ومعهم عدد من الجنود يكفى بالكاد للدفاع عن البلـدة،           
تاركين اإلحساء تحت سيطرة العجمان، كما جاء فـى تقريـر           

يع الطـرق،   وسيطر العجمان على جم   . للمخابرات البريطانية 
فأصبح عبد العزيز فى الواقع أسـيراً فـى الهفـوف وكـان             
محظوظاً عندما تمكن من الهرب بمساعدة قوات نجدة بقيـادة          

إن السلطة السعودية لم    . شقيقه محمد وسالم، ابن الشيخ مبارك     
 .)۱() ١٩٠٢ـوى منذ عام تتنحط إلى هذا المس

ل هذا هو بعض مـا قالـه أصـدقاء آ     (ويضيف ناصر السعيد    

                                                             

)
۱

 ). ۸۷لمملكة٬ روبرت السى٬ ص ا) (
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سعود من رجال المخابرات اإلنجليزية التى كونها اليهود أصالً         
لهـذه  ) السماد الطبيعى (وسيطروا عليها، فجعلوا من آل سعود       

البذور اليهودية فى فلسطين، وما زال آل سعود وأمثالهم سماد          
الذى به نبت اليهود، وبدونـه لـن تعـيش          .. اليهود الطبيعى 

قة التى لن تمحوها مـزاعم      إنها الحقي .. فى فلسطين ) إسرائيل(
انتسابهم للعرب، وطمعهم فى الصالة فى القدس وأقاويلهم فـى       
مباول اإلعالم وتجارة الكالم، عـن عـونهم التافـه لـبعض            

) الفلسطينيين، هذا العون الذى ما هو إال صدقة يراد بها األذى          
)۱(.  



المـارك   فهد   –وخالصة هذه الشجاعة كما رواها شاهد عيان        
مذبحة الجهراء  ( هى أن عبد العزيز جرح فى تلك المعركة          -

وسقط عن جواده، وذلك فى الوقت الذى كان فرسان         ) بالكويت
ابن رشيد هاجمين عليه هجوماً عاماً، فلم يسع فرسان آل سعود       
إال أن يكروا بقدر ما لديهم من السرعة لينقذوا حياة قائدهم عبد            

عدو منه قاب قوسـين أو أدنـى،        العزيز، الذى بات فرسان ال    
: فكروا جميعاً بقصد إنقاذ قائدهم، ويمضى األمير الفارس قائال        
: إننا عندما دنونا من عبد العزيز، وأردنا حمله صاح بنا قـائالً    

                                                             

)
۱

  ). ٥٦۳  ٥٦۲تاريخ آل سعود٬ ص ) (
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دعونى فى مكانى واهللا ال أرضى أن تحملونى قبل أن تهزموا           
لم يـسعنا   : ويسترسل الراوى فيقول  . خيل العدو الهاجمة علينا   

إال أن غامرنا وكررنا كرة رجل واحد، فأرجعنـا فرسـان آل            
رشيد على أعقابهم، مولين األدبار، ثم عدنا إلى عبد العزيز بعد 

 .هذا النصر، فركب جواده منتصراً

ولكى نعرف مدى هذه الشجاعة التى أبداها عبد العزيز هو أنه           
إذا أراد الشعبيون أن يطروا فارساً ما ويعدونه مضرب المثـل    

فالن أشجع ممن يـنطح الخيـل وهـى         : (الشجاعة قالوا عنه  ب
  . )۱().. كرع

كل المؤرخين يؤكدون أن الهزيمة كانت نصيب عبد العزيز فى  
أية مواجهة حربية، ولم يكن يستطيع أن يكسب أية موقعـة إال            
بالغدر والطعن فى الظهر، وهى أجبن الطرق وأخسها ال يلجأ          

النص السابق فهو من روائح     فأما المروى فى    . إليها األشراف 
 .بترول الجزيرة

ذلك البترول الذى حول عبد العزيز إلى وكيل لإللـه سـبحانه         
وتعالى، عبد العزيز هذا تطعنه امرأة فى عينـه لتـدافع عـن         
شرفها الذى أراد انتهاكه، يتحول إلى بطل، وتتحول الطعنة إلى 

 : يقول صاحبها)۲(رصاصة فى رواية 
                                                             

)
۱

 . ۱۸۷من شيم الملك عبد العزيز ص ) 

)
۲

 . ۲۰۱لفهد المارك٬ شيم الملك عبد العزيز ص ) 
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اصة التى أصابت عبد العزيز سـروراً       بقدر ما أدخلت الرص   (
فى نفوس أعدائه، فقد أحدثت حزناً مؤلماً فى نفـوس أعوانـه            
ورجاله، بل كادت تحدث وما يشبه اليأس فى نفوسهم، لو لـم            
يقلب عبد العزيز سرور أعدائه إلى أحزان ومآتم، ويجعل حزن 

وعرضـات  (أعوانه وبؤسهم ينقلب إلـى أفـراح وأهـازيج،          
وغبطة، وإيمان بالنـصر، وآمـال سـعيدة،        ، وسرور   )حربية

 ).وبعيدة المدى

ثم تتحول إلى رصاصتين فى رواية خير الدين الزركلى الذى          
يضيف أن الدكتور رشاد فرعون قد أشاد بصبر عبد العزيـز           

 : على األلم، وأنه رفض استعمال البنج ألنه أقوى من األلم

أردت أن خــرج رصاصـتين      : قال الدكتور رشاد فرعون   (
ستقرتا فى بطن جاللته أثناء إحدى المعارك، فأتيت بالمخـدر          ا
 .البنج: قلت: ما هذا: قال لى.. ألحقنه به) البنج(

دعك : وقال.. فضحك. للتسكين حتى ال تتألم   : قلت. لماذا؟: قال
بعد ذلك اشـق    : قلت. من هذا، وبعد البنج ماذا تنوى أن تفعل؟       

الرصاص بالمبضع جلد البطن فى موضع الرصاص، وأخرج        
وتناوله بيده، وشق موضع    . فطلب منى المبضع  . ثم أخيط الجلد  

اآلن تـستطيع   : ثم قال لـى   . الرصاص، وأخرج الرصاصتين  
لقد كان  : قال رشاد . خياطة الجرح، وال تحتاج معى إلى البنج      

 ). أقوى من األلم
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فيا أطباء العالم، ومديرى األقسام الجراحية فى المستـشفيات،         
 !.؟)الحادثة(ذه هل مرت بكم مثل ه

 ..أفيدونا دام عزكم

األلـم  (ولو اقتصر المؤلف على تقرير أن عبد العزيز يتحمل          
ألمكننا تصديق ذلك، أمـا أن يـشق جلـد بطنـه            ) والجروح

ويستخرج رصاصتين، وكأن الرصاصتين معلقتان فى الجلـد،        
 .فهذه مسألة ال تصدقها حتى العقول الخرفة

ـ        أنهـا   ٢١٥ول فـى ص     خاصة وأن المؤلف نفسه يعود فيق
رصاصة واحدة وأن الذى أخرجها هـو العميـل البريطـانى           

يقـول الـشيخ   : (المعروف الدكتور الدملوجى من العراق، قال     
إن الدكتور الدملوجى حدثه عن رصاصة دخلت فـى         : الخيال

 -جسم عبد العزيز فى إحدى المعارك القديمة، وأن الدملوجى          
رتـه الطبيـة إلخـراج       حاول أن يستعمل مها    -بصفته طبيباً   

الرصاصة، إال أن عبد العزيز لم يدع له مجاالً يقوم به، بل قام         
هو بنفسه وأخرج الرصاصة من بدنه،  ودمه ينزف، وكأن لم           
يكن هناك فيه أية إصابة من هذا النوع، أو كأن الرصاصة فى            

 ).جسم جمل بازل ال فى جسمه هو

 ..نجدة إنجليزية عاجلة.. وحقيقة هذه البطولة
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لقد قتل العجمان العديد من جيش عبد العزيز، ومن أبرز من           (
شقيق عبد العزيز، كما أصـابوا عبـد   ) سعد آل سعود  (قتلوهم  

العزيز آل سعود نفسه بجرح بليغ فى بطنه مما دعا اإلنجليـز            
إلى اإلسراع فى إسعافه ومحاولة نقله لعالجه فى الكويـت أو           

ما يشيع الهزيمة فـى     فى العراق، لكن اإلنجليز رأوا فى نقله        
 وجرحـوا   - العجمان   -نفوس من تبقى من جنوده الذين قتل        

العديد منهم وهرب الكثير، فرأى اإلنكليز أن يستدعوا الطبيب         
بطائرة حربية خاصة نقلته من البصرة علـى        ) روى(الكابتن  

عجل لعالج عبد العزيز، فأجرى له عملية خياطيـة لجرحـه،        
 الطبيب فيها لمدة سبعة أيـام  وحجروه فى خيمة خاصة، الزمه  

حتى اطمأن على نجاح العملية، وعاد الطبيب اإلنكليزى إلـى          
ومع ذلك فقد احتقرته القبائل وتركه سالم الـصباح          .. البصرة

  .)۱() الذى شاركه فى بداية المعركة



كان أحسن صديق لعبد العزيز طـوال       : (يقول روبرت السى  
 التى كانت تكبره بسنة واحدة - شقيقته نورة -أة  حياته هى امر  

وكانت شريكته فى اللعب أيام الطفولة فى باحـات الريـاض           
المغبرة، وشاركته ركوب ذلول واحد عندما طرد آل سعود من          

                                                             

)
۱

 ). ٥٦۲ ناصر السعيد٬ ص تاريخ آل سعود ) (
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وفـى  . ١٨٩١عـام   ) كانون الثـانى  (مدينتهم فى شهر يناير     
الثالثينيات عندما وصل الهاتف إلى الرياض قام المهندسـون         

. د أول خط هاتفى بين قصر عبد العزيز وقصر شقيقته نورة          بم
وكان عبد العزيز يبوح بأسراره لنورة ويأتمنهـا علـى تلـك            

 .األسرار

إن نورة هى التى ساعدته على المحافظـة علـى          : وكان يقول 
. ثبات عزيمته خالل األيام العصيبة التى عاشها فـى الكويـت        

شـياء لـم يكـن      كان باستطاعة عبد العزيز أن يبوح لهـا بأ        
وعند زواجه مـن    . باستطاعته أن يبوح بها ألى شخص آخر      

 بدت حاجة عبد العزيـز      ١٩١٠جوهرة بنت مساعد قبل عام      
هذه نورة . )۱()..إلى أكثر من المشاركة الجسدية واضحة للعيان

 :فلنتابع كتاب المملكة.. إذن؟ وهذه منزلتها

 فى الحقيقـة   قررت العائلة المالكة أن شقيقة عبد العزيز كانت       (
تزاول بعض األعمال المحظورة، وطبقاً لقانون البادية اعتبرت        
تلك األعمال ماسة بشرف شقيقها أكثر ممـا اعتبـرت ماسـة            

وأدى كل ذلك إلى تساؤالت كثيرة وحيرة فـى      . بشرف زوجها 
الرياض، لكن ليس فى مخيم سعود الكبير الذى ضحك مـلء           

مثلما فعل عبد العزيز     تماماً   -شدقيه لدى سماعه تلك األخبار      
إذ أن نورة على ما يبدو لـم        . عندما اكتشف أنه وقع فى الفخ     

                                                             

)
۱

 ) ٦۰ ص المملكة ) (
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 .)۱(!). تشارك شقيقها المفضل ذلك السر الصغير

: ٦١يقول عبد الرحمن الشمرانى فى كتابه مملكة الفضائح ص        
.. الفتاة الساحرة .. العبقرية المتوقدة .. نورة الملهمة .. حسناً جداً 

 سعود الكبير، ثم يتركها فى معسكر أخيهـا،    يتزوجها.. الباهرة
ويهرب، وبعد أكثر من سنة ونصف من ذلك الحـدث، وبعـد            
تسعة شهور من قتال الديدان فيما بينها، يظهر الحمـل علـى            

وكيف استقبل عبـد العزيـز    ! نورة، فمن أين جاء ذاك اللقيط؟     
 !ذلك الخبر؟) اإلمام ابن اإلمام(

 كمـا ضـحك زوجهـا       ليس أكثر من أنه ضحك ملء شدقيه      
 !!فما أشرف هذه العائلة .. الغيور



واقرأى يا  .. اقرأى يا صحافة آل سعود    ... اقرءوا يا آل سعود   
 ..يا مسلمى العالم.. شعوب البالد العربية

قال الشريف حامد سـعد  .. اقرأوا قصة ملوك الجوارى والعبيد    
أهـل  (ن نجد بأنهم    إن آل سعود معروفون بين سكا     : ()۲(الدين  

وأن رجالهم يستطيبون تناقل األخبـار، فيتلـذذون        ) قيل وقال 

                                                             

)
۱

 ). ٦٤ ص المملكة ) (

)
۲

 . وضية األردنية فى جدةالقائم بأعمال المف) 
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بسماع أنباء البيوت والنساء وأخبار العوائل، ويتداولون فيمـا         
وكان الملك عبد العزيز    . بينهم عما يجرى فى حياتهم الخاصة     

يخصص مساء كل خميس ونهار كل جمعة لقضائه مع نـسائه           
. ى ما يروونه له من قصص وأنبـاء وبناته وجواريه، يستمع إل   

وكان الملك يتثاقل من زيارات الناس له فـى تلـك األوقـات             
إن هذه األوقات هى    : ويمتنع عن رؤية الشؤون العامة، ويقول     

 .من حق الحريم والعيال

اسمه أمين بن عبد العزيـز      ) آغا(وكان عند الملك عبد العزيز      
ل بعيال الملك وهو عبد مخصى، موكول إليه اإلشراف واالتصا

كان هذا األغا عندما يحضر إلى مكة يجمع الجوارى         . وحريمه
والحسان فيحيون له ليالى األنـس والـسمر ويتمتـع بلمـس            

ومن العبيد الـذين كـانوا      . أجسادهن دون اتصال جنسى بهن    
يتولون أمور حريم الملك عبد العزيز عبد الرحمن الطبيـشى          

 ). برجال الملك(ومئٍذ وزير الدولة الحالى والذى كان يعرف ي

إن الملك سعود يـسير علـى       : (وأضاف الشريف حامد يقول   

فهو أيضاً يقضى أوقاته من بعد صالة العشاء مع         . خطى والده 
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 ويرد عليه عبد  )۱(. الحريم والنساء والجوارى ليتمتع بأحاديثهن    

ولكن من قال   : ٦٥الرحمن الشمرانى فى مملكة الفضائح ص       

ع باألحاديث فقط؟ أال ترى أن ابن سعود        لك يا مميز أنه يستمت    

 ولداً وأكثر من ضعفهم من البنات، هذا غير      ٣٦يعترف بأن له    

 ولداً، و   ٥٣أوال ترى أن الملك سعود له       . الذين لم يعترف بهم   

 !هذا هو االستمتاع، وهذى هى نتائجه..  بنات١٠٧



لق الملـك عبـد     تحدث الشريف حامد سعد الدين عن مدى تع       
كان بعض اإلنجليز قد زاروا ذات يوم       : (العزيز باإلنجليز فقال  

وبينما هم فى القصر أذن وقت      . الملك عبد العزيز فى الرياض    
فقـرأ  ) المطوع(الصالة، فقام الملك ومن معه للصالة، وأمهم        

وا والَ تَركَنُوا ِإلَى الَِّذين ظَلَم    : فى الركعة األولى اآلية القرآنية    
النَّار كُمسفَتَم )۲( .ثم كرر نفس اآلية فى الركعة الثانية. 

                                                             

)
۱
 أمين المميز الوزير العراقى المفوض بسفارة جدة فى بداية هذا ما كتبه)

 .  ٦۰۸ص ) المملكة العربية السعودية كما عرفتها(الخمسينيات فى كتابه 

)
۲

 . ۱۱۳: سورة هود) 
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 وما أن انتهى من الصالة حتى زحف الملك من مكانه نحـو            
وما لك بالسياسة   : (اإلمام وأشبعه وخزاً وركالً وهو يؤنبه قائالً      

يا خبيث، وما الذى تقصده من ترديد هذه اآلية فى كل ركعة؟            
 .)۱() ؟أفال توجد آيات غيرها

 

، عن حادثة مماثلة، فذكر أن إمام       )۲(قال جالل كشك فى كتابه      
 قرأ فى الـصالة     - يقال إنه الشيخ عبد اهللا العنقرى        -الصالة  

 :معرضاً بتعامل عبد العزيز مع الكفار

ودهالي نكى عضلَن تَرالَ وِم و تَّى تَتَِّبعى حارالنَّص قُْل ِإن ملَّتَه
ولَِئِن اتَّبعتَ َأهواءهم بعد الَِّذي جاءك ِمن  هـدى اللَِّه هو الهدى

 فلما فرغوا مـن  ) )۳نَِصيٍر والَ وِليٍّ الِعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن
الصالة، هجم عبد العزيز على اإلمام وأطبق على عنقه وراح          

الَ َأعبـد مـا     * قُْل يا َأيها الكَـاِفرون      : يتلو بصوت مرتفع  
 وندبتَع *دبا َأعم وناِبدع الَ َأنتُموإلخ سورة الكافرون . 

                                                             

)
۱

 ).  ٦۰۹ ص  المملكة العربية السعودية كما عرفتها أمين المميز ) (

)
۲

 . ٤۲۹ص ) ديون والحل اإلسالمىالسعو) (

)
۳

  ۱۲۰: سورة البقرة) 
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ومع ذلك فـإن    .. على فرض أنهم يصلون   . هذه سنة آل سعود   
سـبحانه  محراب اإلنجليز هو المحراب المقدس ال محراب اهللا         

 .) ۱(وإليك ما كتبه روبرت السى فى كتابه . وتعالى

وكان عبد العزيز قد جاء إلى الهفوف للترحيب بابنه فيـصل           (
ووصل فيصل وحاشيته مـن البحـرين       . بعد عودته من لندن   

، وقد فرح الوالد فرحاً عظيماً لمظهر ١٩٢٠ فبراير   ١٢بتاريخ  
تكـرم الملـك    ولده الذى دل على صحة جيدة، وبالرسالة التى         

 أن  )۲(وطلب األمير من ديكـسون    . جورج الخامس بكتابتها له   
. يترجم رسالة الملك وأن يقرأها عدة مـرات علـى التـوالى           

وانشرح صدره كما كان يحدث دائماً عنـدما كانـت العائلـة            
ولكن مزاج  . وذبحت أفواج من الخراف لوليمة كبيرة     .  تجتمع

مالحظـات اجتماعـه   األمير تغير عندما أخرج أحمد الثنيـان   
. فطلب إحضار ديكسون  . باللورد كيرزون فى وزارة الخارجية    

ووجده اإلنجليزى فجأة قانطاً وكان اليوم يوم الجمعة، وقال عبد 
إنه يشعر بالكآبة لدرجة أنه لم يصلَّ فى ذلك         : العزيز لديكسون 

 ).الصباح، كما أنه لم يبد االهتمام الالئق بالخطبة فى المسجد

                                                             

)
۱

 ). ۱۱۷  ۱۱٦ ص المملكة ) (

)
۲

 . المعتمد السياسى البريطانى فى الكويت) 
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 !ا هذه الكآبة؟أما لماذ

السبب أن لإلنجليز ضرتين كلما مالوا إلـى واحـدة غـضبت       
 :١١٧األخرى، يقول السى ص فى كتابه المملكة 

وكان سبب كآبة األمير التفضيل الذى كانت بريطانيـا تبديـه           (
دائماً لشريف مكة، واشتكى بمرارة من أن المساعدة التى كانت          

بكثيـر مـن اإلعانـة      بريطانيا تقدمها إلى الحجاز كانت أكبر       
المقدمة لنجد، كما بلغه أن ابنه لم يحظ فى لندن بنفس الحفـاوة     

لمـاذا  (التى حظى بها ابن الشريف، وسأله عبد العزيز بمرارة   
أيهـا اإلنجليـز؟ أال تعرفـون أن        .. ال تريدون إدراك الحقائق   
وبقدر .. أنتم تؤيدون عموداً مكسوراً.. الشريف هو مجرد خائن   

 هنا هز عبـد العزيـز   –من إمساكى بهذه العصا   ما أنا موقن    
 فإنى لعلى يقين مـن     –عصا الخيزران التى كان يحملها دائماً       

 ). أن أيام الشريف باتت معدودة

وفى هذه األثناء وفى الجانب اآلخر من الجزيرة كـان ممثلـو           
بريطانيا يعالجون جيشاناً عاطفياً مماثالً من قبل شريف مكـة          

 ).المكرمة



وكيلة المخابرات البريطانية المعروفة خدمت فـى       : المس بيل 
تزوجها عبد العزيز لكنها لم     . الهند والعراق والجزيرة ومصر   
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ومع هذا يـذكر روبـرت      . تستطع البقاء معه فتركته وهربت    
 : أنها كانت معجبة به٨٩ص ) المملكة(السى صاحب كتاب 

 الرياض، وقد جرى تعميم     أعجبت اآلنسة جيرترود بل بأمير    (
تقييمها الفصيح لصفاته على جميع المسؤولين البريطانيين فـى         

فقد كانت  . الشرق األوسط، لكن عبد العزيز لم يعجب بها كثيراً        
هذه هى المرة األولى فى حياته التى يرى فيها امـرأة خـارج          
الحريم، وضاعف أسلوبها القوى والسىء الصيت من الصدمة        

نجمت عن وضعه تحت عنايـة امـرأة غيـر       الحضارية التى   
 .محجبة كانت تتبعه من مكان إلى مكان

هكذا كانت تناديه عندما كانت     ) يا عبد العزيز  ! يا عبد العزيز  (
وعندما عاد عبد العزيز إلـى الريـاض   . تريد أن تلفت انتباهه 

إال أن  . أصدقاءه من الضحك بتقليده لصوتها وإيماءاتها     ) موت(
 والفضل يعود إلى كياسـة عبـد        -درك أبداً   لم ت ) بل(اآلنسة  

العزيز أن الجهود التى بذلتها للترفية نجحت بطريقة لم تقصدها   
 ).أبداً

: ٧٣يقـول عبد الرحمن الشمرانى فى مملكة الفـضائح ص          
وإذا كان تقييم مس بل لعبد العزيز مفهوماً لدينا، فإن من غير            

فما ) ها الفصيح تقييم(المفهوم المعنى المقصود فى قول المؤلف       
 !.المراد بالفصيح ها هنا؟ ولماذا اعتبر تقييمها فصيحاً؟
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لم يعجب بها كثيراً، فقد كانت هـذه        (أن عبد العزيز    : أما قوله 
) هى المرة األولى فى حياته التى يرى فيها امرأة خارج الحريم        

 .فقول سخيف

ألن نظام الحريم لم يعمل به أهل الجزيرة من الفالحين والبدو           
 كان طريـداً،    - من جهة أخرى     -لتجار، وألن عبد العزيز     وا

ويبدو أن المؤلف نسى ما ذكره قبل صـفحات مـن عالقاتـه             
 .النسوية

) عدم إعجاب (فلم يكن ذلك هو سبب عدم اإلعجاب بل لم يكن           
.. أبداً، وإنما القضية أن مس بل لم تحتمل أسلوب تعامله الفـظ     

 .فهربت

و األسلوب الذى يتبعه األسـياد      أما أسلوبها فى التعامل معه فه     
مع عبيدهم دائماً، وال يرى حكام الوهابية أية غـضاضة وأى           

 ).ضير فى ذلك



 حدثت هذه الواقعة التى رواها المصرى حافظ        ١٩٢٨فى عام   
/ هـ  ١٣٤٦فى سنة   : (وهبه مستشار الملك عبد العزيز كاآلتى     

بد اهللا بن حسن آل الـشيخ، كبيـر         م كنت مع الشيخ ع    ١٩٢٨
علماء نجد ورئيس القضاء اآلن فى زيارة للتفتيش فى المدينـة           
المنورة، فنزلنا على ماء فى وسط الطريـق، وهنـاك التقينـا            
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بمستر فيلبى وكان آتياً من ينبع، فبعد التحية دعوتـه لألكـل            
مـن هـذا   : معنا، فعندما جلس معنا إلى المائدة سـأل الـشيخ    

: أهو نصرانى؟ قلت لـه    : فقال.. هذا فيلبى : فقلت له .. الرجل؟
أعوذ باهللا، أتقوم للنصرانى وتصافحه وتهـش فـى   : نعم، فقال 

فلما سمع مستر فيلبى    .. هذا كثير .. وجهه وتدعوه لألكل معنا؟   
 ..).ذلك قام منعاً للمشاحنة، ثم أخذ الشيخ يؤنبنى على عملى

ل، وأن الملـك    ولما دافع عن عمله بأنه يطمع فى إسالم الرج        
عبد العزيز يقوم لفيلبى ولغيره تأليفاً لهم وكثيراً مـا يـدعوهم            

الملك قد يفعل الشىء لمصلحة     : (لمائدته رد عليه الشيخ بالقول    
يراها، وهو غير حجة فى عمله وتصرفاته،  وكثيراً ما أنكرنا           

وهكذا يبرر شيوخ الوهابية أعمال حكـامهم       ) عليه هذا وأمثاله  
نقيصة لهم، بعكس األنبياء واألولياء والصالحين      وال يرون أية    

وأهل البيت والصحابة فأخطأوهم عند الوهابيـة متعـددة، وال          
 .عذر لهم

*      *       *  

زار أحد المسؤولين البريطانيين وزوجته البالد، فتعشى معهما        
ولقد أتى الزائران أخيراً إلى المملكة      .. (الملك وبالغ فى ودهما   

، وبعد عبور الجزيرة العربية زارا مسؤولين       م١٩٣٨فى سنة   
مختلفين فى شركة الزيت العربية فى الظهران، وكانا قد قامـا           
أوالً بزيارة الملك فى جدة، وكانت مناسبة ال تنسى إذ كانـت            

أول امرأة تحضر مأدبة عربية علـى مـستوى         ) نبيلة أتلون (
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ا مع  الدولة وكانت أيضاً، أول مرة يتعشى فيها ملك وهابى علن         
 ).امرأة



نحن محرومون من التفاتكم عنا رغم أننا لم نخالف مراضيكم          (
ولم نقصر فى إبراز الصداقة والمحبة والمحسوبية لحـضرتكم         
فى جميع مساعينا، ونرجوا لطفكم وعطفكم، ولنا أمل بكم يـا           
سيدنا أن تكونوا واسطة قوية بيننا وبـين متبوعنـا الحكومـة            

انية، وتعرضوا إخالصنا وخدماتنا الصادرة فـى       الشورية العثم 
مرضاة دولتنا الدستورية، وترونى حاضراً استعداداً لكـل مـا          

أفدى السدة العثمانيـة بعزيـز روحـى        . تكلفوننا وتأمروننا به  
 ٢٢وأوالدى وكافة آل سعود، ودمتم محروسين سـيدى فـى           

 .)۱() هـ١٣٣٠ربيع آخر سنة 

 ٨١ابه مملكة الفضائح ص     يقول عبد الرحمن الشمرانى فى كت     
أرسل عبد العزيز هذه الرسالة فى الوقت الذى كـان          . (٨٣ -

فيه يتعامل مع اإلنجليز، يوم أن كان الشريف حسين يتعامل مع          
وكـان  . األتراك، أى قبل أن يتعامل هذا األخير مع اإلنجليـز         

. العمالـة ) سيرك(قصد عبد العزيز أن يلعب على الحبلين فى         
طلعوا على هذه الرسالة، وعندما سألوا عمـيلهم        لكن اإلنجليز ا  

                                                             

)
۱

خادمكم وخادم الدولة والملة أمير نجد ورئيس عشائرها عبد العزيز آل ) (

 ).سعود
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إننى بحاجة إلى المال، : (عبد العزيز عن سبب كتابته لها أجاب  
) ومرتبى الشهرى الذى هو خمسمائة جنيه استرلينى ال يكفـى         

 !).فأرسلوا له مبلغ عشرة آالف جنيه ووعدوه بزيادة راتبه



من زيفـوا التـاريخ     هكذا يدمغ التاريخ    ( :ويضيف الشمرانى 
إن حكام األشراف   : مقابل أجر معلوم أو مصلحة خاصة وقالوا      

بينما يثبت تاريخ   . دون ابن سعود  ) عمالء لإلنجليز (هم وحدهم   
العمالة بأن أعرق وأعتق عميل فى الوطن العربى هـو عبـد            

. العزيز آل سعود وارثاً هذه العمالة عن آبائه مورثها ألبنائـه          
الء قبل غيرهم فى الجزيرة العربيـة،       حيث كان آل سعود عم    

لكنهم أهملوا عمالة األتراك عندما دفع اإلنجليز آلل سعود أكثر          
مما دفعه األتراك، فباع آل سعود ضمائرهم لدافع الثمن األكثر، 

 ).إضافة إلى رغبة اليهود فى دعم أوالد العم

إال أن  .. ومع أن آل سعود من أكبر خـائنى دولـة الخالفـة           
ر ذلك، ومن سجل العائلة الـسعودية ننقـل هـذه           رسائلهم غي 

 والد  -الرسالة التى بعث بها عبد الرحمن بن فيصل آل سعود           
هـ إلى السيد رجب    ١٣١٨ فى ربيع الثانى سنة      -عبد العزيز   

النقيب فى البصرة، يطلب منه التوسط لـدى والـى البـصرة            
العثمانى ليعينه، ويشعره أن خدماته للدولة التركيـة معروفـة          
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 :فيما يلى نص الرسالةو

ما يخفى على قدم خدماتنا للدولة العلية أدامهـا رب البريـة،            (
ومن وقت اآلباء واألجداد فنرجو بأن تخبروا والى البصرة أننا          
خرجنا من الكويت مع مبارك الصباح بعد أن أكثر علينا أهـل            

. نجد اإللحاح أن نتوجه ألجل استنفاذهم من يـد ابـن رشـيد            
تكم أن تسترحموا لنا من حضرة والى والية        فنرجوا من تفضال  

البصرة أن يكتب البن رشيد أن ال يتعرض لنـا، وال يحـرك             
أحداً من عشائره علينا، حتى نستولى على الرياض، ومعنا ابن          
مهنا وقصده يستولى على بريدة، وابن اسليم قـصده يـستولى           
على عنيزة، ونطلب منكم التوسط مع الوالى خوفاً مـن قتـل            

ل، ونحن خدام الدولة القديمين، وعلـى هـذا عهـد اهللا            ومقتو
إننا ال نزال نؤدى الخدمات الالزمة لحـضرة أميـر          . وميثاقه

امى أتم المحاماة على جميع     المؤمنين أدام اهللا مجده وعزه، ونح     
!) الدولة العثمانية العلية، وتاريخنا معهم معروف قديم       أطراف

)۱(. 

*      *       *  

، أرسل عبد العزيز آل     ١٩١٥نجليز للعراق عام    بعد احتالل اإل  
.. سعود هذه البرقية إلى السير برسى كوكس يهنئه بالمناسـبة         

 :يقول

سيدى السير برسى كوكس منـدوب بريطانيـا العظمـى دام           (
                                                             

)
۱

 . ۷۹تاريخ آل سعود٬ ص : ناصر السعيد) 
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دخول جيوشكم اإلنجليزية العظيمة للعراق نصر مبين       .. عزها
 العظمى  عبوديتنا وخدماتنا لبريطانيا  .. للمسلمين وعز مكين لنا   

 .)۱() ووالئنا لكم إلى األبد



وكان السير برسى كوكس قد أنعـم فـى         : يقول ناصر السعيد  
مؤتمر العقير على الشيخ جابر المبارك الصباح بنجمة إنجليزية  
كالنجمة التى أنعم بها على عبد العزيـز آل سـعود، وانتهـى        

دونه، ومن ذلك تأييده ما     المؤتمر بتأييد اإلنجليز فى كل ما يري      
فأرسل األمير عبد العزيـز آل      ) بالثورة العربية الكبرى  (سمى  

سعود والشيخ جابر المبارك الصباح برقية الشكر والثناء التالية         
 :ننقلها كما هى.. إلى نائب ملك االستعمار اإلنجليزى بالهند

حضرة صاحب السعادة شلمسفورد حاكم الهند العـام ونائـب        (
نشكر عـواطفكم الكريمـة     : ملك المعظم واإلمبراطور  جاللة ال 

بتنازلكم لمخلصيكم على النياشين السامية التـى تعطـف بهـا           
صاحب الجاللة الملك المعظم علـى المخلـصين الـصادقين          

إننا نقابل هذه التعطفـات الجليلـة بمزيـد الـشكر           . لإلنجليز
واالمتنان والوالء ونرجو أن نكون دائمـاً كاسـبين رضـاكم           

 ).دمة الخالصة، وملحوظين بعين االعتبار بعنايتكم الجليلةبالخ

                                                             

)
۱

 ). نجد وعشائرهم عبد العزيز آل سعودأمير : خادمكم) (
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 المخلص                     المخلص            

    جابر المبارك الصباح  عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود 




إلنجليز على األتـراك    وهكذا وافق معظم األمراء على ثورة ا      
عدا الشيخ عجمى باشا    ) الثورة العربية الكبرى  (المعروفة باسم   

السعدون شيخ قبائل المنتفق، فطلب السير برسى كوكس مـن          
عبد العزيز آل سعود أن يتوجه إلى العراق إلقنـاع عجمـى            

 .السعدون باإليمان باإلنجليز وتأييد الثورة ضد األتراك

 تــشرين الثــانى ٢٧ –هـــ ١٣٣٥ صــفر ١وفــى يــوم 
سافر عبد العزيز آل سعود من الكويـت إلـى    ) أكتوبر(١٩١٦

البصرة ومعه شيخ المحمرة واألحواز، سـافر عبـد العزيـز           
ليشخص بين يدى ممثلى الحكومة البريطانية ويقدم لهم جزيـل        

وقد لقى عبد العزيز من الـسلطات       . الشكر على عطفهم عليه   
منتهى الحفـاوة، ودعـى     االستعمارية البريطانية فى البصرة     

رسمياً لزيارة قيادة الجيش البريطانى، حيث صرح كوكس لعبد         
إن هذه الجيوش لم تعدها بريطانيا العظمى إال لحماية         : (العزيز

!).. أتباعها وفى طليعتهم عبد العزيز ومناصرة األمة العربيـة        
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وفى هذه األثناء كتب برسى كوكس كتاباً بلسان عبـد العزيـز     
يناشـده  ) (الرافض( يرسله إلى عجمى السعدون      وطلب منه أن  

فيه أن يكرس جهوده وجهود أتباعه للتعامل مع اإلنجليز مـن           
 .)۱(!!) أجل حرية العرب والمسلمين وتحريرهم من يد األتراك



 ! بطوالت حكام الوهابية كثيرة وهذه واحدة منها

 !دى شواهدهاوشجاعتهم مضرب األمثال وهذه إح

 !وعروبتهم ال يشك فيها أحد وهذا أحد مصاديقها

وإنسانيتهم ال يدانيها أحد فى الحاضر وال فى الغابر وال حتـى           
 !فى المستقبل وهذا برهانها

أما حبهم لشعبهم ورحمتهم به وعطفهم عليه وسـهرهم علـى           
راحته ورعايته وتوفير األمن له، وخدمته قياماً وقعوداً فلن تجد    

 .من هذه القصة مثاالً واضحاً وجلياً منهاأفضل 

اقرأوا هذه الجريمة بحق اإلنسانية، التى لـم يـسجلها          .. واآلن
المؤرخون كما فعلوا مع مجزرة دير ياسين وصبرا وشـاتيال          

                                                             

)
۱

 ). ٤۷٦  ٤۷۳ ص تاريخ آل سعود ) (
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 طفل وامرأة ال يوجد     ٧٤٣.. وغيرهما، رغم أنها أفظع منهما    
بينهم شاب أو رجل واحد قتلوا عن بكرة أبـيهم فـى دقـائق              

إنه مسلم عربى رغم أنه لم يقتلهم       : دودة فقط، والقاتل يقول   مع
فى معركة، وليس بينه وبينهم سوى أن آباءهم وأزواجهم ثاروا          

 .ضده

بـل يـا    .. يا منظمات حقوق اإلنسان فى العالم الغربى الفاسد       
منظمات حقوق الحيوان، لو أن هذه المجزرة ارتكبـت بحـق           

 ألن تقوم قيامتكم؟) الحيوان(

ناب الوهابية اقرأوا مذبحة المذابح التى أبطالهـا يهـود          ويا أذ 
اقـرأ يـا    .. الذهب األسود، لعل عرقاً فيكم ينبض باإلنـسانية       

، يا من جعلت ابـن سـعود        )شيم الملك عبد العزيز   (صاحب  
لعل قلمك األرعـن يكـف عـن    ) االنتخاب(رئيساً للعالم وبـ    

 !النباح

)  الغفور العطـار   أحمد عبد (المذبحة، عطارهم   : لقد كتبها، أى  
كتبها بتفـاخر،   .. ،  ٥٩٢فى كتابه صقر الجزيرة العربية ص       

 -ولكن لم يكتبها غيره من الكتاب، ولهذا، ولوال هذا العطـار            
الذى رغم دناءته فإنه أكثر شهامة من جميع مؤرخى آل سعود           

 . ما سمعنا بهذه المجزرة-

لـة  ، وببطو )۱() بنية عيفان (إنها مجزرة العجمان فى صحراء      
                                                             

)
۱

 . هـ۱۳٤۸ شعبان ۱۰وقعت فى ) 
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ابن سعود وولده أبو الشرين، حيث تسلى األخير بقتل النـساء           
 :وهذا هو النص.. واألطفال، ثم فجروا واستعبد الباقى

وكان ابن سعود فى طريقه يؤدب كل من صادف من العصاة           (
بنية (أو أتباعهم، حتى إذا كان فى اليوم العاشر من شعبان فى            

يخ يوسـف يـس     راكباً سيارته الخاصة وكان معه الش     ) عيفان
والشيخ عبد اهللا بن حسن، والـدكتور مدحـة شـيخ األرض،            
وسائقها صديق الهندى، أبـصر سـرباً مـن الظبـاء يبلـغ             
الخمسمائة، فأمر السائق بأن يعدو بالسيارة خلفها، وصاد أربعة         
منها وطار الخامس فطـارت خلفـه الـسيارة إال أن الظبـى             

 طريق الـسيارة  المذعور مال فى عدوه إلى اليمين منحرفاً عن   
المطاردة فمالت هى أيضاً، فرأى ابن سعود جمعاً كثيراً ولـم           
يحقق النظر فيه الشتغاله بالظبى الفـار، حتـى أنـه أصـابه           
وصاده، ثم انثنى يرقب الجمع، فظنه فى بادىء األمر بعـض           
جنده، غير أنه التفت إلى جانب منه فـرأى نـساء وأطفـاالً             

 ! مع جنده نساء وأطفالوأغناماً مما نفى ظنه، ألنه ليس

ولم يكن أحد معه غير رفاقه الذين هم بالسيارة وغير سـائقها،        
فخشى من كثرتهم فارتد بسيارته إلى الوراء فأبصر سيارة ابنه          

 قبيلة الدويش   -محمد قادمة إليه، فأركب فيها أحد رجال مطير         
 ليكشف له األمر فإن كان الجمع من األنصار فال خوف على  -

نه رسول ابن سعود، وإن كان من األعداء العصاة         المطيرى أل 
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فهو فى مأمن من األذى ألنه من جماعة الـدويش، ويـستطيع            
 !.خداعهم بأنه منهم

 - قبيلة الصقهان    - أطفال ونساء    -راح المطيرى وإذا الجمع     
 وكانت قد خرجت على ابـن سـعود،         -أحد بطون العجمان    
 الصقهان وبعض -ء  أطفال ونسا-أنها : فسألها رسوله فأجابته  

مطير فروا من وجه ابن سعود، وفر رجـالهم إلـى الكويـت             
 بأنه ال بأس علـيهم      - الرسول السعودى المطيرى     -فطمأنهم  

 .وأخبرهم أنه يريد الصيد، وتركهم وعاد إلى ابن سعود وأخبره

يـسمع جـواب    ).. جاللـة الملـك   (وما كاد األمير محمد ابن      
بوه، ولكنه أصر وقاد رتال     الرسول حتى تحمس لقتلهم فمنعه أ     

من السيارات اإلنجليزية المسلحة وعليهـا بعـض آل سـعود           
وأسرع أطفال ونساء الـصقهان ومطيـر فقـابلوه         ! الشجعان
 !..وما هى إال دقائق أبيد بعدها النساء واألطفال! لضيافته

وكان ابن سعود فى المعسكر يهيىء المدد لنجدة ابنه، ثم أسرع           
 يشهد سيرها ولكنه وجـد ابنـه محمـداً          بسيارته إلى المعركة  

راجعاً ومعه قلة ضئيلة من النساء واألطفال والغنـائم، وكـان           
 !.عمر محمد حينئٍذ ثمانية عشر عاماً

وكان كل ما بقى من األطفال والنساء خمسة أطفـال ذكـور،            
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وثالث نساء، وأربع فتيات أعمارهن بين التاسعة والعاشـرة،         
ل، أعطى البنـه محمـداً فتـاة        ولكى يواسى ابن سعود األطفا    

وامرأة، مقابل تعبه، وتزوج عبد العزيز بالبنات الثالث وتسرر         
وصادر .. ووضع الذكور الخمسة فى خدمته الخاصة    .. امرأتين

أما ضحايا المعركة مـن     .. األغنام واإلبل وعددها ألف رأس    
 ..) ضحية٧٤٣األطفال والنساء فكان 



إن آل سعود تقدموا فى     : (برت السى فى كتابه المملكة    يقول رو 
غضون أشهر من استيالء عبد العزيز علـى الريـاض عـام            

 بطلب إلى المعتمد البريطانى فى الخليج العتبار نظامهم ١٩٠٢
واحداً من تلك األنظمة التى تربطها عالقات بالحكومة        (الجديد  

حق من ذلـك    ، وبعد االنتصار فى الدلم فى وقت ال       )البريطانية
العام حاول عبد العزيز فعالً أن ينضم إلى نظـام اإلمـارات            

إن آل سـعود    : وقـال عبـد العزيـز     . المتصالحة البريطانى 
مستعدون الستقبال معتمد بريطـانى فـى الريـاض، وحتـى           
التضحية باستقاللهم أسوة بمشايخ اإلمارات المتـصالحة، ألن        

يكونـوا  البريطانيين فى نظـر عبـد العزيـز وعائلتـه لـم             
بالمستعمرين الذين ينبغى خشيتهم، وإنما كـان األتـراك هـم           

 ).المستعمرون
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م، بعث عبد الـرحمن آل      ١٩٠٢بعد احتالل الرياض فى يناير      
سعود، رسالة من الكويت إلى الكولونيل كمبال المقيم السياسى         

عم الروسـى، وطلبـه     البريطانى فى الخليج، تفيد برفضه للد     
وهذه هى ترجمة أهم مـا      .. للحماية اإلنجليزية كما فعل مبارك    
هــ الموافـق   ١٣٢٠/ ٥/٢جاء فى الرسالة المؤرخـة فـى       

يقول كمبال هنا أنه تسلم الرسـالة بتـاريخ         .. (م١٤/٥/١٩٠٢
 !!).م١٤/٥/١٩٠٢م، رغم أن تاريخ كتابتها ١٢/٥/١٩٠٢

إلى أحد سواك وذلـك     ال رغبة لى فى التطلع      .. بعد التحيات (
بسبب أفضالك وحمايتك التى تشمل بهـا كـل أولئـك الـذين            
يضعون أنفسهم تحت أنظاركم، وإننى أتمنى أن تبقـى عيـون           

 .)۱() حكومتكم الكريمة دائمة النظر إلى



لقد أعطى االحتالل السعودى منذ أن بـدأ        : يقول ناصر السعيد  
، ليوم الجمعة، كل يوم جمعة، طابع       ١٩٠١دنا عام   احتالله لبال 

فأطلق شعبنا على هذا    .. الحزن واالشمئزاز، واإلذالل المميت   

                                                             

)
۱

 . ٦۳ ص  فهد القحطانى شيوعيون فى السعودية ) 
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جمعـة  (و  ) يوم الجمعـة الحزينـة    (اليوم تسميات كثيرة منها     
 ..إلخ) يوم الرؤوس(و ) الموت وقصب األيدى واألرجل

 ينفـث حكـام االحـتالل       - كل يوم جمعة     - ففى هذا اليوم    
عودى سموم حقدهم ضد الشعب المنتهك، وفى هـذا اليـوم           الس
يفـضل األمـراء إقامـة تـسلياتهم بـالمواطنين          )! المفضل(

وفيها تقرع الكؤوس وتدوخ    .. والمواطنات وفى بعضهم بعضاً   
. الرؤوس والكل يتحسس على يده ورجله ورأسه هـل قطـع؟          

 فى أغانيهم، منها أغنية     –وهذا ما عبر عنه عدد من األمراء        
 – ليتـه لـم يغنهـا        –غناها له مطرب    ) الشعارير(مراء  األ

وأذيعت من اإلذاعة السعودية وسجلوها على أشرطة فالقـت         
أغلـى  : (وقد تغنى صاحبها بيوم الجمعة، ومطلعهـا      .. الرواج

 !).. الجمعة-الليالى تراها ليلة 

) يوم الجمعـة  (تقطع فى   ) يوم الجمعة (وكما يتغنى األمراء فى     
علماً أن العقاب الظـالم     ..  واألرجل واألعناق  من شعبنا األيدى  

ال يقتصر على يوم واحد فى األسبوع، هو يوم الجمعة، لكـن            
لكل يوم جمعة ميزانياته، ففى كل يوم جمعة يقوم كل قـصاب            
سعودى بعرض معروضاته من األيـدى المقطعـة واألرجـل       

علماً أن حالة الطوارىء ومنع التجول كانت ومـا         .. والرؤوس
 منذ  - من كل يوم     -لنة خمس مرات فى اليوم الواحد       تزال مع 

هيئـة األمـر بـالمعروف      ( بواسطة ما يسمى     - ١٩٠١عام  
فسعدنوا هذا الشعب، وأذلـوه،     .. وغيرها) والنهى عن المنكر  
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 .وانتهكوه، وعقدوه وهو فى طريقه إلى االنقراض

فقد أكد االحتالل الـسعودى فـى كـل إحـصائياته للبـوادى        
 والرجـال واألطفـال أن عـدد الـشعب          والحواضر للنـساء  

ونـصف  .. لم يتجاوز ثالثة ماليين ونصف المليون     ) المسعدن(
أى أنه لم يكن كل هؤالء .. هذا العدد من النساء إذا لم نقل أكثر   

الثالثة ماليين ونصف من الرجال فقط، بل إن فى هذا العـدد            
وما دام إنه لـم يـصبح       .. من الشعب أكثر من مليونى امرأة     

فكيـف  .. ل أى دور إيجابى فى مملكة الزيت والـدماء         للرجا
دورهـن فـى مملكـة أشـباه        ) الحريم(يصبح لمن يسمونهن    

اآلن هو مليـون   ) المسعدن(إن عدد الشعب    : وذا قلنا .. الرجال
، )مستوطن(فإن من بين هؤالء الرجال أكثر من مليون         .. رجل

للـنفط، ورجعـى، وأميـر وأميـرة وجاسـوس          ) مجاور(و  
 ..وغير ذلك من الشوائبوجاسوسة، 

ولماذا ال ينقرض وقد زاد عدد الذين هربـوا وشـردوا مـن             
الجزيرة العربية عن ثالثة ماليين مواطن ومواطنـة منـذ أن           
أخرجت المخابرات اإلنجليزية الصهيونية عبد العزيز آل سعود      

 حتى تاريخ هذا الكتاب، منهم من هرب ١٩٠١من الكويت عام 
كما .. نهم من هرب إلى مصر والشام     إلى العراق والخليج، وم   

مواطنـة  ) ٧٥٠٠٠زاد عدد الذين قطعت أيديهم وأرجلهم عن        
ومواطن، وزاد عدد الذين جلدهم آل سعود فى الشوارع العامة          
لتحطيم كرامتهم عن نصف مليون، وزاد عدد الذين رجموهن         
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وزاد عدد القتلى فـى المجـازر   .. ورجموهم عن عشرة آالف  
وكمـا هـو    ..  عن مليون مواطن ومواطنة    الجماعية والفردية 

منـذ عـام    ) جمعة(أو  ) سبت(معروف للجميع أنه لم يمر يوم       
 إال وشهدت أبواب المساجد والساحات العامـة أيـدى          ١٩٠١

 .)۱(وأرجل تقطع وجلود تلسع ورؤوس تخلع 



طُلب من أول حاكم للسعودية فيما بعـد        : (يقول روبرت السى  
ع شخص غير مسلم تعرف عليه، جاء رده بـال          أن يسمى أرو  

 ).شكسبير(تردد 

ألول وهلة عـام    ) كلوب باشا (وقد تعجب الكابتن جون غلوب      
 من حسن اطالع الزعيم العربى على األدب اإلنجليزى          ١٩٢٨

عندما تلقى منه هـذا الرد، وذلك اعتقـاداً منه أن عبد العزيز           
ثم اتضح لغلوب   . كـان يقصد األديب اإلنجليزى وليام شكسبير     

أن عبد العزيز إنما كان يقصد أول صديق إنجليزى له، ذلـك            
الكابتن القـوى والعنيد الـذى كانت وفاته خـسارة شخـصية          
ألمير الرياض وأكثر من ذلك، ألن معركة جراب فـى ينـاير       

 المـشاركة   - ونهايـة    - كانت بدايـة     ١٩٩٥) كانون الثانى (

                                                             

)
۱

 ). ۲٦۳  ۲٦۲  ۲٦۱تاريخ آل سعود٬ ص ) (
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 .)۱() ة األولىالسعودية النشيطة فى الحرب العالمي





وهى العين التى أشار بأصبعه عليها عندما    : يقول ناصر السعيد  
 طالباً قطع البترول عن الغـرب    ١٩٤٧جاءه وفد فلسطين عام     

وقال عبـد العزيـز قولتـه       !! والصهاينة للضغط على أمريكا   
ن فى عينى، ولن تـضيع      إننى أحافظ على فلسطي   : (المشهورة

وضاعت فلـسطين كمـا     !) فلسطين إال إذا ضاعت عينى هذه     
وعندما قيل لعبد العزيز بعد ضياع      .. ضاعت عين عبد العزيز   

لـن  : فلسطين، لقد ضاعت فلسطين التى تعهدتها بعينك، قـال        
أما عـن المـرأة     .. أكون أول من أضاع فلسطين وال آخرهم      

بد العزيز فلم يجرؤ هذا     الشمرية التى أضاعت عين الطاغية ع     
الطاغية على أن يمسسها بسوء لـشعوره بالـذنب والجريمـة           

وقد اعتبرها إهانة له إلـى هـذا        .. ولخشيته من تسرب الخبر   
أرادت األخذ بثـأر رجالهـا      ) من امرأة عربية شمرية   ( اليوم  

عندما خانهم بعض الرجال بقصد ساذج أو خبيث، بـل أشـاع     

                                                             

)
۱

 ). ۸۱المملكة٬ ص ) (
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نظـرة مـن عـين    (ه لم يكن إال هذا الطاغية أن ما حدث لعين   
وال  ..اًفسرح المرأة فور  !!) حسود أصابته بعينه لهذا االنتصار    

أقول طلقها ألنه ليس بينه وبينها عقد زواج كما هو الحال فـى     
 .)۱()؟..أال يجوز أن يقال إنهم بهذا أوالد(كل زيجات آل سعود 



رقبـان، فألنـه    اسم سيف ابن سعود، أما لماذا سمى        ) رقبان(
 !حصد اآلالف من رقاب الشعب المسعود

إليكم إحدى قصص هذا السيف السعودى، رواها مستشار ابـن        
سعود، يوسف ياسين، والذى أصبح مستشاراً أول أيضاً البنـه          

التى أوكل له ) أم القرى (يقول يوسف أفندى فى جريدة      .. سعود
 :اإلشراف عليها، بشىء من التفاخر البغيض ما نصه

رأساً من رجـال    ) ٧٠(عد معركة السبلة، جمع لعبد العزيز       ب(
عتيبة ومطير األسرى، وبعد أن كبلوهم بـالقيود، وصـفوهم          

وكـان آخـر    .. أمامه، بدأ بتقطيع رؤوسهم الرأس تلو الرأس      
فنفذ السيف  ) رقبان(واحد منهم ضرب رقبته عبد العزيز بسيفه        

أن فى لمح البصر والرأس فى مكانـه، فظـن ابـن الـسعود       

                                                             

)
۱

 ). ۱۰۳تاريخ آل سعود٬ ص ) (
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الضربة اخطأت، فرفع السيف وقبل أن يهوى به ثانية انـتفض   
 بعـد   -القتيل، وسقط الرأس، إال أن الضربة الرادفة هـوت          

 على جسمه فقدته نصفين وشـطرت القلـب         -سقوط الرأس   
شطرين، إال أن المدهش الغريب أن كال شطرى القلـب كـان            

اكتشاف سعودى هائـل    )! مستمراً فى ضرباته ثوانى معدودات    
 ..!لم يسبق للعلم أن اكتشف أسراره فى جسم اإلنسان

ويعلق أحمد العطار على هذه الجريمة الشنعاء فـى الـصفحة           
باختصار، وبتفاخر أقرب إلى    ) صقر الجزيرة ( من كتابه    ٥٨٠

 -ومـن الواجـب أن نـذكر     : (فيقول) رقبان(السخرية بقدرة   
ثـة   سيف ابن سعود بالثناء الجميل، فنروى هذه الحاد        -رقبان  

التى تدهش وتعتبر فى حكم النوادر الغاليـات وهـى كافيـة            
 !!).لتخليده



 - هــ    ١٣٤١فى هـذه الـسنة      (يقول السيد محسن األمين     
م التقى الوهابيون بالحاج اليمانى وهو أعزل من السالح         ١٩٢١

ألمان ثم وجميع آالت الدفاع، فسايروهم فى الطريق وأعطوهم ا  
غدروا بهم، فلما وصلوا إلى سفح جبل مشى الوهـابيون فـى            
سفح الجبل واليمانيون تحتهم، فعطفوا على اليمانيين وأطلقـوا         
عليهم الرصاص حتى قتلوهم عن كبرة أبيهم، وكـانوا ألـف           

 .إنسان، ولم يسلم منهم غير رجلين هربا وأخبرا بالحال
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 على عادته فى -وأراد الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار    
 االعتذار عن هذه الفعلـة      -تلفيق األعذار عن أفعال الوهابيين      
إن ): الوهابيون والحجـاز  (الشنعاء فقال فى مجموعة مقاالته      

الملك حسيناً كان أرسل حملة على منطقة عسير بعد وفاة السيد           
محمد على اإلدريسى الذى كان قد تخلى عنها لسلطان نجـد،           

بية بحملته هنالك وقعت حادثة حجاج اليمن   وفى أثر تنكيل الوها   
الذين اعتقد الوهابيون أنهـم نجـدة مـنهم فـأطلقوا علـيهم             
الرصاص، وبعد أن عرف األمر اعتذر السلطان عبد العزيـز          
لإلمام يحيى عن هذا الخطأ، واتفقا على حفظ المـودة بيـنهم            

 ).انتهى(بتعويض مقبول معقول 

ـ          ائع الوهـابيين فـى     وهذا عذر فاسد بارد يراد به سـتر فظ
استحاللهم دماء المسلمين وتوجيه بأسـهم وسـطوتهم وأفـواه          
بنادقهم كلها إلى قتال المسلمين خاصة، وغزوهم كلما سـنحت          
لهم فرصة، وقتلهم بأنواع الغدر والبغى تـارة فـى سـورية            
وأخرى فى الحجاز وثالثة فى العراق ورابعـة فـى الـيمن،            

دة فظائعهم وقد عرفها العام وهيهات أن تستر هذه األعذار الفاس     
 . والخاص، ولم تعد تخفى على أحد من الناس

إنهم اعتقدوهم نجدة، وكيف ذلـك وهـم        : يقول صاحب المنار  
عزل من السالح وال يؤذن لهم بحمله فى مملكة أجنبية، ولـو            
كانوا مسلحين ما استطاع الوهابية قتلهم ولكانوا أقصر باعاً من          
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ج من حالة الغـزاة المحـاربين؟       ذلك، وهل تخفى حالة الحجا    
وهل . فكيف يمكن لعاقل أن يعتقد أو يظن أو يحتمل أنهم نجدة          

اعتقد الوهابيون فى أعراب شرق األردن أنهم نجـدة حينمـا           
غزوهم فى عقر دارهم وأعملوا فيهم رصاص البنـادق وحـد           
السيوف؟ وهل اعتقدوا فى أهل العراق أنهم نجدة فتابعوا عليهم          

وكسف ساغ للوهابيين وهـم وحـدهم       . والنهب؟الغزو والقتل   
المسلمون الموحدون األبرار األتقياء الورعون الذين تورعـوا        
عن الفتيا فى التلغراف لعدم النص فيه أن يقتلوهم قبل سؤالهم           
وتعرف حالهم، ولكن حالهم كما قال الحسن البصرى فى أهل           

 .يسألون عن دم البقة ويستحلون دم الحسين: العراق

اقتضت المصلحة اإلنجليزية والدهاء البريطانى أن يكون       وكما  
الشريف حسين ملك الحجاز، واألمير ابن سعود سلطان نجـد،          
اقتضت ثانياً أن يكون السلطان ابن سعود أيضاً ملكـاً علـى             
الحجاز مكان الملك حسين وأوالده عقيب امتناعه عن إمـضاء          

 .)۱() المعاهدة البريطانية الحجازية



راجعنى عدد من الفلسطينيين وهم فى حالة       : (يقول أمين المميز  
تثير األلم الشديد مفيدين أنهم تلقوا إنذاراً من السلطات السعودية   

                                                             

)
۱

 ). ٥۰ ٬٥۱ السيد محسن األمين٬ ص اب كشف االرتي) (
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بلزوم مغادرة البالد خالل بضع ساعات، وأنهم ال يتمكنون من          
السفر إال إلى قطاع غزة، ألن الجوازات التى يحملونها صادرة          

، وال تصلح للـسفر إلـى الـبالد         )عموم فلسطين  (من حكومة 
وقد استرحموا متوسلين السماح لهم بالـسفر       . العربية األخرى 

 .)۱() إلى العراق وهم ال يعلمون التهمة الموجهة إليهم



، ٩٩  فى كتابه مملكة الفضائح ص    رحمن الشمرانى يقول عبد ال  
حتى سارع عبد العزيز آل سعود      .. ت حائل ما إن سقط  : ١٠٠

: من خصمه المهزوم محمد بن طالل الذى كان يحكـم حائـل           
نـوره  ( أن يطلـق زوجتـه       – بنوع من األمر     –يطلب منه   

لكن ابن طالل رفض، ومـع      .. ليتزوجها هو ) الحمود السبهان 
ذلك تزوجها عبد العزيز باإلكراه وبدون عقد قران مـشروع،          

صالً غير مـشروع ألن ابـن طـالل لـم      علماً أن زواجهما أ   
) عبد العزيز (لكن هذه المرأة الشهمة ما إن دنا منها         .. يطلقها،

الفتراسها حتى ضربت عينه بمخرز كانت تحملـه، فأعمـت          
عينه، وخرج من عندها فى ساعته ليالً وعينه تـذرف الـدم،            
وهى العين التى وضع فلسطين فيها حينما أتاه الوفد الفلسطينى          

للتوسط عند أصحابه اإلنجليز واألمريكيين     ) ينخاه (١٩٤٧عام  
                                                             

)
۱

 ). ۳۷۳ أمين المميز٬ ص المملكة العربية السعودية كما عرفتها ) (
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اطمئنوا لقـد وضـعت   : (فطمأنهم بقوله!.. لمنع تقسيم فلسطين 
التـى  .. مؤشراً إلى العين العـوراء    !) فلسطين فى عينى هذه   

 !..نورها) نوره(أفقدتها 

بتسليمها البن  ) عبد العزيز (قام  ) نوره الحمود ( وللتخلص من   
عقـد  (فتزوجها األخير بـدون     .. ساعدعمه عبد العزيز بن م    

 ..أى على الطريقة السعودية نفسها) مشروع



وكذلك فعلوا مع سكينة بنت متعب آل رشيد، إذ قدمها الملـك            
علمـا أن نـساء وبنـات آل        !.. عبد العزيز هدية البنه فيصل    

الرشيد حرائر ولـسن جـوارى كـأكثر حـريم آل سـعود             
مع أن اإلسالم ال يفرق بين امـرأة        .. وباتالمخطوفات والمجل 

وأخرى، أى ال يوجد فى اإلسالم حرائـر وجـوارى ومالـك            
 !.ومملوك



) شاهة بنت الوجعـان   (وما فعلوه فى بنات آل رشيد فعلوه مع         
من شيوخ شمر وهى زوجة سعود آل رشيد، افترسـها عبـد            

ثم وهبهـا لـشقيقه   .. لسعوديةالعزيز آل سعود بنفس الطريقة ا  
 .سعود بن عبد الرحمن
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وكذلك افترسوا لؤلؤة الصالح السبهان التى كانت زوجة لسعود         
 .بن رشيد

وأيضاً افترس عبد العزيز آل سعود أم عبد اهللا رئيس الحرس           
الملكى، لكونها زوجة لسعود بن عبد العزيز آل رشيد واسمها          

فقاومتـه  . من كبار شيوخ شمر   ) دة بنت العاصى بن شريم    فه(
الـرئيس الحـالى    ) عبد اهللا بن عبد العزيز    (لكنها أنجبت منه    

ونتيجة إلشهار كرهها له مراراً تخلص منها       .. للحرس الملكى 
كذلك تخلص من والدها العاصى بـن       .. بالسم فماتت مسمومة  

 .امةالذى كان ال يخفى حقده عليه فى مجالسه الع: شريم

وعبد اهللا بن عبد العزيز قد ال يكون أكثر من بذرة سـعودية،             
تبقى سعودية وإن زرعت هذه البذرة فى بطن طـاهر نجـسه            

فهـدة بنـت    (ذلك البطن الطاهر، هو بطـن       .. يهود آل سعود  
 ..التى اغتالها عبد العزيز!).. العاصى بن شريم

ية إلى غيرهن الكثير ممن افترسهن آل سعود دونما عقود شرع         
 .)۱(أو قانونية أو حتى عرفية للزواج 

                                                             

)
۱

 ). ۸۳۷ ٬ ۸۳۸تاريخ آل سعود٬ ص : ناصر السعيد) (
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إن قصر الناصرية هو البيت الذى بنـاه        : (يقول روبرت السى  
سعود بن عبد العزيز لنفسه كولى للعهد فى الصحراء خـارج           
الرياض،  وكانت هناك داخل بواباته طرق مـشجرة وعلـى           

نخيل األخضر الزاهى، وكانت هذه جوانبها أحواض الزهور وال   
النباتات تسقى بالمرشات من آبار حفرت على عمق عـشرات          

وكان بإمكان أى زائر    .. اآلالف من األقدام تحت سطح األرض     
يضطجع بجانب البركة المبلطة بالبالط األزرق، حيـث كـان          
الماء يقرقر والعصافير تغنى فى أقفاصها، أن يـدرك لمـاذا           

 .أى جنة صغيرة) جنينة (يسمى العرب الحديقة

وكان يطيب لولى العهد أن يدعو الغربيين من أصحاب المقـام         
الرفيع إلى قصر الناصرية عند الغسق، وعندما كـان ضـوء           

.. النهار يوشك على االختفاء كان يعطى إشارة ألحد مساعديه        
وبعد لحظات كانت الحياة تدب فى الحديقة من جديـد عنـدما            

مصابيح الكهربائية الملونة التى كانت  ينبعث الضوء من مئات ال    
تتضاعف بهدوء فى البساتين والطرق المشجرة المؤدية إلـى         

وكانت المأذنة المغمورة باألضـواء     . القصر الرئيسى والجامع  
 .الملونة تشق الظالم من حولها
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أما جدران القصر المبنى على طراز الريفييرا فقد كانت تتوهج          
 ٣٢ هذه اللوحة المتأللئة تتكون من باللون البرتقالى، ولقد كانت

مصباح كهربائى، وكان المجمع الفسيح يومض بـسحر فـى          
الصحراء المظلمة وكأنه أسقط من قبل جنى عابر، والبـد أن           

 ماليين جنيه   ٤هذا المجمع ببناياته وحدائقه قد كلف ولى العهد         
 .إسترلينى على األقل، حسب التقديرات المعتدلة

هد ملكا للمملكة العربية الـسعودية فـى        وعندما أصبح ولى الع   
م، أمر بهدم قصر الناصرية     ١٩٥٣) تشرين ثانى (شهر نوفمبر   

ألنه لم يعد رائعا بما فيه الكفاية فى نظر جاللته، وأقـيم فـى              
 ماليين جنيه إسـترلينى، وأحـيط       ١٠موقعه قصر بديل كلف     

 .أميال٧قصر الناصرية الجديد بسور قرنفلى اللون طوله 

ت ذات أعمدة ضاهت فى عظمتها أعمدة قوس النصر         له بوابا 
 .فى باريس

وكان هناك بين الحدائق الغناء وبرك السباحة وبرك التجـديف          
والنوافير وبساتين النحيل عدد من الجوامع ومستشفى صـغير         
وثكنة عسكرية وإشارات مرور ضوئية لضبط حركة السير فى         

 .هذه البلدة

ستبدال الفيالت القديمـة    ودعى مهندسون معماريون لبنانيون ال    
بمجمع جديد، بنى نصفه على الطراز الغرنـاطى والنـصف          
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وتمت إضاءة  . فى أمريكا ) بفرلى هل (اآلخر على طراز فندق     
البلدة بمزيد من آالف المصابيح الكهربائية الملونة التى كـان          
تصميمها الكهربائى يركز فى فترات منتظمة على آيات قرآنية         

إن : كانت بلدة بكل معنـى الكلمـة، وقيـل        كتبت بالنيون، لقد    
إضاءتها وتكييف هوائها وريها كانـت تـستهلك مـن المـاء            
والكهرباء أكثر مما كانت تستهلكه سائر المناطق األخرى فـى          

 .)۱()الرياض



-١١-١٢-هـ  ١٣٨٣-٦ -٢٧فى يوم   : (يقول ناصر السعيد  
يا ومجموعـة مـن رجـال        أميرا سعود  ٦٤ أعلن أن    ١٩٦٤

إماما (، وأيضا   )للبالد(الفتاوى السعودية قد بايعوا فيصل ملكا       
 )!..للمسلمين فى مشارق األرض ومغاربها

.. وال نعلم لمـاذا بـايعوه     !.. صدرت الفتوى هكذا  .. أى واهللا   
فمغاربهـا  !. إماما للمسلمين فى مشارق األرض ومغاربهـا؟       

أمـا مـشارقها    !.. ا محتملة عليه) إمامته(األمريكية واألوربية   
 !!!..فهى شيوعية ال تعجبه

التنازل لفيصل عـن    (وبعد ذلك طوقوا قصره وارغموه على       

                                                             
)١

 
 ).٢١٨ ص- روبرت السى-المملكة()
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 ٤٥وهنا أخرجوا سعودا وسمحوا له بأخذ       )!.. الملك وكل شئ  
العانتـه  ( من الحاشية والخـدم واألوالد       ٤٠من نسائه فقط، و   

 .ساسى، بشرط أن يسافر بهم إلى أوروبا، وله مرتبه األ)عليهن

 مليون دوالر   ١٧) المنقلبون(وكان مرتبه الذى أقره له أخوته       
وهو مبلغ قد يصرفه الملك وولى      )! بدون غالء معيشة  (شهريا  

واشترطوا قطعه عنه فى حال سفره إلـى        !.. العهد فى أسبوع  
وما إن مر بمطار بيروت حتى هرب العديد من         ! أى بلد عربى  

ونان، ولم يبق معه سوى     حريمه، ثم هرب ما تبقى منهن فى الي       
، وهى التى سبق لها أن تسببت بخصى اثنين مـن           )مقرن(أم  

عمال البناء السوريين من دير عطية عندما كانا يعمـالن فـى        
 .قصرها

فافتضح األمر وعاقب الملك العاملين بخصيهما أما أم مقـرن          
وأم شقران فقد اكتفى بتقصير شعرهما الطويل الـذى اعتبـره          

 سنة، فقد   ١٤البالغة من العمر    ) قطقوطة(أما  !.. سبب اإلغراء 
هربت من الملك سعود مع أحد الشباب اليونانيين حالما وصل          
الملك إلى منفاه األول فى أثينا، وكانت من أصل لبنانى أهداها           

، )رئيس حـزب األحـرار    (إليه الرئيس األسبق كميل شمعون      
ت فى  ويوم أن أهداها كان عمرها ال يتجاوز سن الثامنة، فترب         

هذه فقط  التى بكاها سـعود بمـرارة   .. أحضان سعود وأوالده 
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إننى ما بكيت على ضياع مملكتى مثلما بكيـت علـى           : (وقال
 .)۱()ضياع قطقوطتى الصغيرة



 :قال سعود فى حفل عشاء حضره أمين المميز

فليس ألحد فضل علينا باستقاللنا وبناء كياننا، إننا أقمنا هـذا           (
الملك بحد السيف وبإيماننا بحقنا فى بالدنا وبالد أجدادنا، وأن          
شرشل يعلم ذلك حق العلم وكان يكتب لوالدى رسائل محفوظة          

إن شعبنا : (وأضاف يقول) بأبى الليالى السود(عندنا يصفه فيها 
مخلص لنا وسلطتنا سائدة والحمد هللا على كافة أرجاء المملكة،          

أما إذا ما سولت نفس أحـد       .  فيها واألمن واالستقرار مستتبان  
كـط  (بسوء فما علينا إال أن نأمر بجلبه إلى هنا ونقول للعبـد             

 .)۲()اقطع رأسه) (رأسو



 :حدث التالى.. وبدون عقل.. بل وبدون مقدمات.. بدون سبب

باغت المطاوعة طبيبا مصريا فى الرياض بـداره وأشـبعوه          (
                                                             

)
۱

 ).٦۷٥ ٦۷٦تاريخ آل سعود٬ ص) (

)
۲

 .۸۰كما عرفتها٬ صالمملكة العربية السعودية : أمين المميز) 
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 كان بداره وقـت الـصالة يعـالج         ضربا ورفسا ولكما، ألنه   
مريضا كان فى حالة خطرة، وقد رفع الطبيب شـكواه إلـى            

 ) !!!.الملك، فأمر له بترضية



م أحـد   ١٧/١١/١٩٥٤أطلعنى فـى    : (٢٣٢يقول المميز ص    
األصدقاء الذين يتعاطون بيع المجوهرات على عقد من الزمرد         

د الوزراء الـسعوديين ثمنـه خمـسة        مطعم بالماس يعود ألح   
كما روى لى بـأن الملـك       ). فقط ال غير  (وثالثون ألف جنيه    

سعود أراد تقديم هدية لشخصية أجنبية فاشترى من ذلك الوزير        
حجرا من الماس بمبلغ اثنين وثالثين ألف جنيه فقـط ال غيـر       

 )!..أيضا



 عـن   تكلم.. جرى لى حديث ممتع طويل مع فيلبى      : (ويضيف
الفساد الضارب أطنابه فى البالد السعودية وعـن األشـخاص          
المحيطين بالملك من الذين أثـروا بعـد أن كـانوا معـدمين،            
وضرب مثال على ذلك جمال الحسينى، كما ذكر بأن يوسـف           

عمولة علـى قـرض منحتـه الحكومـة         % ١٠ياسين استلم   
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 ).السعودية لسوريا



: رتير البريطانى الحادثة الثانية عن فيلبى فقـال       ثم روى السك  
عرض فليبى ذات يوم على إحدى الجميالت اإلنجليزيات التى         (

فى لنـدن أن يزوجهـا   ) أثنيوم(كانت تعمل سكرتيرة فى نادى     
األمير سعود يوم كان وليا للعهد، ووعـدها بمـال وقـصور            

ثم كـرر   . ومجوهرات وخدم، غير أنها رفضت ذلك العرض      
). العرض ثانية بعد مرور سنة ولكن البنت رفضته أيضا        فيلبى  

إن البنت نفسها قد    : ولما سألت السكرتير عن مصدر الخبر قال      
 .)۱()أخبرته بذلك



: م١٩٦١ مايو سـنة     ١١قالت األهرام فى عددها الصادر فى       
 .الذى يجرى فى السعودية اآلن، هل هو طبيعى؟

 !.ان ينبغى أن يحدث بالضبط بالعكس، ذلك ما ك-

وهل كان فى تصور أحد مثال أن القوى الرجعية الحاكمة فـى            

                                                             

)
۱

 .۲۳۲ص ٬ المميز) (
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السعودية سوف تستسلم ببساطة لألفكـار الجديـدة المتحفـزة          
 .للتغيير الثورى؟

 :هل كان فى تصور أحد أنه يكفى أن يقال للملك سعود

يا صاحب الجاللة، إن هذه الحياة التى تعيشها لم تعد تتفق مع            (
 .بيعة العصر، ولقد بات محتما أن تتغير هذه الحياةط

لم يعد مقبوال أن تحصل لنفسك وحـدك مـن دخـل بتـرول              
السعودية على مائة مليون جنيه إسترلينى، وأن تحصل أسرتك         
على مائة مليون أخرى غيرها، ثم ال يبقى لـسبعة أو ثمانيـة             

 !.مليون من البشر فى مملكتكم غير الفتات الذى ال يرد الجوع

لم يعد مقبوال يا صاحب الجاللة أن يكون فى قصرك أكثر من            
ألف جارية ومحظية، وأن يكون لك من األوالد والبنـات مـا            
يزيد على المائة كل منهم له مرتباته ومخصـصاته وحاشـيته           

 .وقصوره

 ليس موردا ثابتا وإنما هـو       - يا صاحب الجاللة   -إن البترول 
ـ         ن صـالح الـشعب     نبع سوف ينضب فى يوم من األيام، وم

العربى فى بالدك أن تنتهز فرصة تدفقه لبناء قاعـدة لإلنتـاج      
 .تبقى وتدوم للشعب الباقى الدائم

هل كان فى تصور أحد أن الملك سعود، حين يسمع هذا الكالم            
 :مثال، سوف يطرق برأسه مفكرا لوهلة، ثم يرفع رأسه ويقول
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صة  هذا حق، ولست أعرف كيف فات على أمره، ولكن الفر          -
 .ثم يقوم جاللته فيعطى للشعب ما هو حق للشعب. لم تفت بعد

ويحتفظ لنفسه بمليون واحد، أو حتى مليونين، وبقصد واحـد،          
 .أو حتى قصرين، وبزوجة واحدة، أو حتى زوجتين

 !.اقتدوا بى حتى يعم الخير على الناس: ثم يقول لمن حوله

. طبيعىذلك لم يحدث، ومن المستحيل حدوثه، ألنه هو غير ال         
 !.وإنما الطبيعى هو ما جرى، وما يجرى اآلن فعال

 وقد  -يحاول الملك أن يخادع تيار التطور ويماطله ولقد ينجح        
 . فى تأجيل الصراع المحتوم سنتين أو ثالث-نجح فعال

 .لكن تأجيل الصراع ال ينهيه

 .ثم جاء لحظة المواجهة التى لم يكن منها مفر

 وعدائه الذى يـصل بغيـر       وانتقض  الملك بكل غيظه وحقده     
 . يحاول االنقضاض على تيار التطور-تردد إلى حد القتل

. داس على مشاكله الصغيرة لكى يستجمع قواه للمعركة المدبرة        
لم يتردد لحظة فى اإلصرار     . لم يقف عند حد فى حقده األعمى      

 .على القتل

من نماذج المشاكل التى داس عليها جاللته، خصومته مع أخيه          
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 . فيصلاألمير

ومن المدهش مثال أن الملك لم يتـورع عـن سـؤال بعـض              
أصدقائه األمريكيين أن يتوسط بينه وبين أخيه لكـى يفهـم أن          

وقـد  .. التغيير الذى يحوم حول الشرق العربى يهددهما معـا        
 .كان

تدخل أمريكى بين ملك عربى، وبين أخيه األمير العربى، ولم          
فى الوساطة، فأخـذها    ينس األمريكى طبعا أن يحتسب عمولته       

فى شكل إخراج السيد عبد اهللا الطريقى الـذى كـان وزيـرا             
لشؤون البترول فى الوزارة التى ألفها سـعود فـى عنفـوان            

 .١٩٦٠خصومته لفيصل وبعد أن أقاله من الوزارة سنة 

واجهـة لتـضليل الـشباب     ) الطريقى(وكان الملك قد استعمل     
هامهم أنه مستعد للتغيير،    الجديد المثقف فى الجزيرة العربية وإي     

 .لكن التغيير يجب أن يجئ تدريجيا وخطوة بعد خطوة

ولقد كان الطريقى يعتبر الخبير الوحيد فى شؤون البترول فى          
مملكة سعود، وكانت خبرته فى صدام مستمر طوال الوقت مع          

 .المصالح البترولية المتحكمة فى السعودية

لـس الـوزراء    فى آخـر جلـسة لمج     : ثم حدثت حكاية مثيرة   
السعودى، حضرها الملك سعود، قبل مرضه وطيرانه المفاجئ        
إلى أمريكا، طلب وزير شؤون البترول فى وزارة سـعود أن           
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 :يتكلم فى المجلس، وأعطاه الملك الكلمة، وقال الطريقى

إن شركات البترول اليابانية أخطرتنى بأن السيد كمال أدهـم          (
ن من الدوالرات مـع     شقيق حرم األمير فيصل طلب منها مليو      

عمولة مستمرة قدرها خمسة فى المائة علـى أن يتكفـل هـو          
 ).بحصولها على االمتيازات التى تقدمت لها

 :ثم استطرد الطريقى

إن المسألة ليست مسألة كمال أدهم ولكنـى أعلـم أن أسـرة             (
األمير فيصل ذاتها تشترك معه فى الحصول على هذه المبالغ          

 ).الطائلة

 !.ذا كالم خطير والبد أن نحقق فيهه: وقال الملك

وأحس عدد من الجالسين فى قاعة اجتماع الوزارة أن ما قالـه   
الطريقى لم يكن مفاجأة للملك، وإنما كان الملك على علم بمـا            

 .سوف يقوله الطريقى بوسيلة أو بأخرى

 .وتأجل االجتماع

وفى هذه الفترة قرر سعود أن يهرب من المنطقة العربية كلها           
أمريكا وترك األمور فى السعودية لفيصل بعـد تـدخالت          إلى  

 .ووساطات

وبـدأ فيـصل    . وعقد فيصل اجتماعا للوزارة بعد سفر سعود      



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ٨٥ 

أريد أسـمع معكـم مناقـشات مجلـس         : جلسة للوزراء بقوله  
الوزراء فى آخر جلسة حضرها الملك، حتى نستأنف تصريف         

 .األمور من حيث تركها جاللة الملك

ة فيصل يحمل جهاز التسجيل، والقاعدة      ودخل أحد رجال حاشي   
فى السعودية بسبب عدم وجود العدد الكافى مـن المختـزلين           
والسكرتاريين، أن تسجل جلسات مجلس الوزراء على شـريط         

 .كهرباء يحتفظ به الملك

وساد القاعة صمت ثقيل بينما وضع رجـل الحاشـية جهـاز            
أت التسجيل على مائدة االجتماع وركب الشريط عليـه، وبـد         

األصوات، أصوات المناقشة فى االجتماع الـسابق، تتـصاعد         
 .منه

وفجأة بدأ اتجاه الحديث المسجل يقترب من اللحظة المـسرحية      
 .المثيرة

وسمع صوت السيد عبد اهللا الطريقى يطلب الكلمة، وصـوت          
الملك يعطيها له، ثم راح صوت السيد عبد اهللا الطريقى يوجه           

..  وإلى أسرة األميـر فيـصل      االتهام إلى صهر األمير فيصل    
واألمير هو الذى يجلس هذه اللحظة المسرحية المثيـرة علـى         

 .رأس مجلس الوزراء

وكان فيصل طوال الوقت يوجه للطريقى نظرات ال أجد حاجة          
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 :وانتهى التسجيل، وقال فيصل!. إلى وصفها

 .ال أظن أنى أستطيع أن أتعاون معك بعد هذا

 . الترتيبات فى أمريكا تجرىوكانت. وذهب الطريقى إلى بيته

وعاد الملك، وقبل فيصل أن يستمر فى العمل نائبـا لـرئيس            
 .الوزراء مع الملك الذى تمسك برئاسة الوزراء

 .)۱(وخرج الطريقى.. وأعيد تشكيل الوزارة



بعد أن أزكمت فضائحه األنوف، قدم عبـد        : يقول أمين المميز  
 السعودى استقالته إلى الملك سعود،      اهللا السليمان وزير المالية     

فرحبت أوساط الديبلوماسيين بذلك، بغض النظر عن ميـزات         
 :سلفه

سمعت عن صدور البيان الرسمى بقبـول اسـتقالة عبـد اهللا            (
السليمان وزير المالية وتعيين  الشيخ محمد سرور الصبان خلفا  

كان شعور االستحسان عاما لدى الهيئة السياسية  إلبعـاد          . له
السلف، ولما يتصف به الخلف من صفات ال تتوفر فى غيـره            

وهكذا فقد  . من الرجال الذين يمكن أن يستوزروا فى هذه البالد        
أسدل الستار على عهد  عبد اهللا السليمان الحمدان الذى استمر           

                                                             

)
۱

 .۱۳۲ ۱۳٦مملكة الفضائح٬ ص: عبد الرحمن الشمرانى) 
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 .)۱() أكثر من ثالثين عاما

ومكافأة له على سرقاته ومجونه، وإشراكه الملك واألمراء فى         
االحتيال واالختالسات عامله سعود معاملـة خاصـة        النصب و 

نشرت الصحف صباح اليـوم الـبالغ        :إليك هذا الوصف لها   
الرسمى  الصادر بقبول استقالة الشيخ عبد اهللا السليمان وزير          

 :المالية وهذا نصه

 معـالى  ١٣٧٤تشرف هذا الصباح االثنين األول من محـرم      (
، ورفع لجاللته اسـتدعاء     الشيخ عبد اهللا السليمان بمقابلة الملك     

يعرب فيه عن سوء حالته الصحية وبلوغه سناً يتعذر عليه فيه           
تحمل وزارة المالية وطلب مسترحما من الملك قبول إعفائه من    
وزارة المالية واالقتصاد، وأنه يضع نفـسه تحـت تـصرف           

وقد تفضل الملك وحبـا معاليـه       . جاللته  فى كل ما يأمر به      
 له عن تقديره لما كان يتحلى به مـن         بعطفه ورعايته، وأعرب  

وقد قبـل جاللتـه     . إخالص فى عمله فى خدمة الملك والدولة      
استقالته وأبلغه بأنه سيظل هو وعائلته تحت رعايته الـسامية          

 أن  - حفظـه اهللا   -كما كان فى السابق وزيرا، كما أمر جاللته       
يستمر صرف رواتبـه ومخصـصاته لـه وألخيـه وألوالده           

وقد طلب معاليه من صـاحب      . كان فى السابق  ولعوائلهم كما   
الجاللة أن يأمر بجرد وزارة المالية ومحاسـبته مـدة وجـود         

                                                             

)
۱

 ).۲۰۱المميز٬ ص ) (
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معاليه فى الوزارة فرفض جاللته ذلك، وأمر أال يحاسب عـن           
أعماله السابقة وأباحه بذلك، تقديرا لجهوده التى بذلها فى خدمة          
 جاللة الملك والبالد، وأنه سيظل دائما محل عطـف جاللتـه          

 .)۱()ورعايته

فـأما وصوله إلى وزارة المالية، وسرقته لماليين الدوالرات،        
فقد استطاع أن يحققها بوصوله وانتهازيته، على غرار جميـع          

محمد نصيف  األفندى  ) الشيخ(ويوضح  . أزالم العائلة المتسلطة  
عن الظروف التى أوصلت عبد اهللا السليمان إلـى          متحدثاً   ذلك

كـان  : (لى عهد الملك عبد العزيز، فقـال      المنزلة التى بلغها ع   
لعبد اهللا السليمان أخ يعمل كاتبا عند الملك عبد العزيز، وفـى            
إحدى ساعات غضب الملك انهال عليه ضربا مبرحا أدى إلى          

فندم الملك على ذلك ندما كبيرا وصار يرعـى         . وفاته بعد مدة  
ان فقرب إليه أخاه عبد اهللا وك   . كل واحد من أقارب ذلك الكاتب     

هذا على جانب كبير من الذكاء والدهاء والحظ، فحظى بثقـة           
فكـان  . الملك واعتماده  حتى عهد إليه بمنصب وزير الماليـة       

عبد اهللا كثيرا ما يلقى من الملك فى بعض ساعات  حدته مـا              
وصادف فى إحدى حاالت الحـدة أن       . والخدم) الخويان(يلقاه  

علـى رقبتـه وكـاد      أمسك الملك بتالبيب عبد اهللا وشد بعقاله        
وذكر األفندى أن الملك عبد العزيز كان يقول عن أهل          . يخنقه

                                                             

)
۱

 ).۲۰۲المميز٬ ص ) (
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ولما استفـسرت   ) إن نصفهم مطوفون ونصفهم طباخون    :(مكة
إن أهل مكـة    : من األفندى عن سبب وصفهم بالطباخين، قال      

يميلون إلى الطبخ كهواية، فإذا استضاف الشخص ضيوفا فـى          
عن بخل منه وإنما هواية     داره تولى هو بنفسه طبخ الطعام ال        

 .)۱()فى فن الطبخ وإكراما للضيوف



ووصفه الملك  ) وزير كل شئ  (سماه الشعب   .. عبد اهللا السليمان  
 )!.عصابة رأسى(عبد العزيز بأنه 

والوزير عبد اهللا الذى تعطلت وزارته بل كل مؤسسات الدولة          
ـ  ) ألن وزارته كانت كل الدولة    ( سبب مـرض أحـد     تعطلت ب

غلمانه، فقد قابل وزير العراق المفوض أمين المميز، الـوزير          
، فحدثه الـوزير    ١١/٩/١٩٥٤اإليطالى المفوض فى جدة فى      

المملكة العربية  (اإليطالى بالقصة التالية نقلت حرفيا من كتاب        
 :٢٠٦ألمين المميز ص ) السعودية كما عرفتها

طلبت : (قال :التاليةروى لى الوزير اإليطالى المفوض القصة       [
ذات يوم موعدا لمقابلة وزير المالية عبد اهللا السليمان، وكـان           

) شربة(الموعد يؤجل من يوم آلخر بحجة أن الوزير  تجرب           
وفى اليوم السابع حدد لـى      . فهو لذلك ال يتمكن من مقابلة أحد      

                                                             

)
۱

 ).٤۱۹ ص المميز) (
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 .].الموعد ولما قابلته وجدته ثمال ال يقوى حتى على محادثتى



زارنى أحد األصدقاء يصحبه صديق له كـان يتـردد علـى            (
القصر الملكى للقيام باإلصالحات الفنيـة لـبعض األجهـزة           

وقد وصف لى كل مـا      . الكهربائية فى غرف نوم الملك سعود     
. غير أنى أشعر إنه ال يحسن بى نشر ذلك        . شاهده فى الغرف  

ـ           م وقد نصحت محدثى أن ال يبوح بمعلومات ائتمن عليها بحك
 .)۱()عمله، خاصة وأنها تتعلق بذات ملكية








                                                             

)
۱

 ).۲۱۱ ص المميز) 
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هـ أتم اإلنجليز بعـض     ١٣٤٣فى سنة   : (يقول ناصر السعيد  
الحجـاز  (مهماتهم بتنصيب عبد العزيز آل سعود ملكا علـى          

هـ وهـب عبـد   ١٣٤٤وفى سنة  )!. وسلطانا لنجد وملحقاتها 
البنه محمد، يتقاضى ضرائبها لكونه     ) رةالمدينة المنو (العزيز  

متفرغ نهائيا لألمور الجنسية وعازف من صغره عن الحكـم          
وفـى ذات الـسنة     .. المباشر وعمره ال يتجاوز الرابعة عشرة     

وكان ) فيصل(هـ وهب عبد العزيز مكة والحجاز البنه       ١٣٤٤
سنة، وكان شابا يافعا ووسـيما وكـان        ) ١٥(عمره ال يتجاوز    

سه إلى كتفه، فوضع الملك عبد العزيز فى ذلـك          يسل شعر رأ  
) مهـدى لـك   (الوقت شخصا عراقيا يهوديا أطلق عليه اسـم         

مستشارا لألمير فيصل عينه رئيسا للشرطة فى آن واحد وترك          
بك الحبل على غاربه بخصوص القضايا التى تخص        ) لمهدى(

المواطنين، فصار له حق التصرف المطلق فى شعب الحجاز،         
اد ويحكم بالجلد ويقطع األيـدى ويـأمر بالقتـل          يسجن من أر  

ويصدر األحكام كلها عرفية كما هى عليه اآلن، مع أن الحجاز           
والجزيرة العربية كلها لم تنعم بأى لون من الحكـم الـشرعى            
الصحيح والمدنى منذ أن نصب اإلنجليز عليها عبـد العزيـز           

 .وذريته
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لمواطنين فى لقد عاش أهل مكة والمدينة والطائف كغيرهم من ا
رعب وإذالل دائمين من  اإلرهاب الذى فرضه مهـدى بـك            

وفى نظر الوهابية أن كل من لم يكن وهابيـا فهـو            .. وأمثاله
، وجميع المسلمين فى أقطار العالم اإلسالمى فى نظـر          )كافر(

الوهابية كفارا إال من اعتنـق مـذهب الوهابيـة، وال زالـوا             
لعزيز قد طهر الجزيـرة     يتبجحون فى مؤلفاتهم أن الملك عبد ا      

العربية من الشرك وطهر مكة والمدينة والطائف وجـدة مـن           
ومن هذه النظرة الـسعودية بـدأ       .. المشركين وعبادة األصنام  
 ..الحساب والعقاب والثواب


هـ ألصقت به تهمة التآمر على      ١٣٤٨فى شهر رمضان سنة     (

 كيلو متـر  ٢٠٠ه رابغ التى تبعد سالمة الدولة وجئ به من بلد 
عن مكة تقريبا ووضع فى سجن الشرطة فى الحميدية، وكتب          
التآمر مهدى بك وقال للشريف وقع على العريـضة، فـصاح           

أما من إنصاف فى مهبط الوحى؟      : (شريف رابغ وولول ونادى   
ولكن ال حياة لمـن  ) أين الشريعة اإلسالمية؟ فى أرض الحرم؟ 

لجلد فى أخمض القدمين وعانى العـذاب       وسلط عليه ا  .. تنادى
لمدة شهر وكانوا فى كل نوبة من نوبات التعذيب يتقدمون إليه           
بورقة ليوقعها، لكنه يرفض ولم ينالوا منـه التـصديق علـى            

 ..دعواهم

منع الشخص الذى يريدون    : ومن وسائل التعذيب عند الشرطة    
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امال انتزاع اإلقرار منه على دعواهم الشرب من الماء نهارا ك         
فى أشد أيام القيظ والحرارة الشديدة، ثم يؤتى إليه ببطيخ مثلج           
وما أن يأكلها بلهف شديد من شدة العطش حتى تبادر الشرطة           
إلى ربط عضوه التناسلى كى ال يتبول، ومن المعلوم أن أكـل            

فيحصره البول حتى تكاد تتمزق مسالكه      ) اإلدرار(البطيخ يكثر   
ع على كل ما يزعمه الطغاة من البولية ويفضل الشخص أن يوق  

تهم، ومن ثم يقتل أو تقطع يده ظلما ليخلص من آالم التعذيب،            
وهذه الوسيلة غالبا ما تستعمل إلذالل زعماء القبائل الـوطنيين   
ليظهرهم االحتالل السعودى بمظهر اللصوص والجبناء أمـام        

لم تقتلهم إال بعـد     ) الحكومة(أبناء قبيلتهم وشعبهم، والزعم أن      
ثبوت الجريمة عليهم، وأما األشخاص الذين ال رهط لهـم وال           

 ..خوف من عشيرتهم فإنهم يقتلون بدون محاكمة

ولقد كان شريف رابغ من أشراف الحجاز، وكان يدعى شـيخ           
رابغ، وكان مجاب الدعوة فى قبائل جهينة، وكان يعطيه عبـد           
العزيز، مرتبا شهريا حوالى عشرة آالف ريال لكـى يـسكته           

 . جانبهويأمن

أبى ) الملك فيصل فيما بعد   (هـ  ١٣٤٨ولكن أمير مكة فى سنة      
وبعد أن يئسوا من انتزاع اإلقرار      .. أال أن يلفق له تهمة التآمر     

إال بهذه الوسيلة الدنيئة أقفلوا عليه وحيدا فى إحـدى األقبيـة            
القذرة ومنعوا عنه الماء يوما وليلة حتى خارت قواه وهو فـى          
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) بطيخـة االعتـراف   ( وحينئذ قدموا له     سنة،) ٦٥(سن يناهز   
البطيخة المثلجة فأكلها، ثم بادرتـه الـشرطة بـربط قـضيبه      

يا مهدى بك هات مـا      : وحشروا بوله، وبدا يصرخ بهم مناديا     
عندك كى أوقع عليه واكتبوا ما ترونه من تهم باطلـة، فوقـع             
على ما كتبه مهدى بك بناء على ما طلبه فيصل وادعى أنـه             

وحمل مهدى بك توقيعه إلى فيصل ثم سافر .. حكممتآمر ضد ال
إلى والده فى الرياض وسلمه اإلقرار من الشريف الموقع عليه، 

يـا  : (إال أن الملك عبد العزيـز قـال       .. وطالب والده باعدامه  
فيصل، إن شريف رابغ لم تمض ستة أشهر على خطف ولـده           

 يـا طويـل   : (فصاح فيصل ..) واغتياله فاألولى بنا العفو عنه    
العمر، أنا أقدم استقالتى من الخدمة فى مكة، ولو عفوت عنـه            
لتمادت الناس وتجرأوا علينا والناس ما خضعوا لجاللـتكم إال          

على شريف رابغ باإلعدام، ونفذ فيـه       ) حكم(وحينئذ  )! بالسيف
 .هـ١٣٤٨ من شهر ذى القعدة ٢٩الحكم فى 

سعود هذه هى جريمة واحدة من آالف الجرائم التى ارتكبها آل          
باألبرياء، وفى حلقة من مذكرات رئيس الكتبة الذى مكث عشر 
سنوات فى قصر الحكم فى مكة واطلع على العديد من جـرائم      
خطف األمراء للغلمان واإلناث، وجرائم تلفيـق الـتهم ضـد           

مع : (الوطنيين ودونها بأرقامها وتواريخها، وعلق عليها بقوله      
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 .)۱()م اإلسالمأن كل هذه الجرائم ترتكب باس.. األسف


الوزير التركى المفوض فى جدة والحريص على العالقات بين         

) فيصل(بلده تركيا والبالد التى هو فيها السعودية، يعترف أن          
من أبيه، ويروى القضية للمميز روايـة مخففـة         ) عفت(سرق  

 :كثيرا، هذه هى

ط عوائـل   تحدث الوزير عن العالقات الوثيقـة التـى تـرب         (
المفوضية التركية بعائلة األمير فيصل، وسرد تـاريخ حيـاة           

إن أحد أقارب الملك عبد العزيز كـان يـسكن          : العائلة، فقال 
وبعـد  . استانبول وتزوج هناك بسيدة تركية اسمها آسية هـانم        

وفاته تزوجت أرملته بشخص تركى أنجبت منه بنتـا سـماها           
ا ليلى، وصادف أن    وولدا اسمه كمال وبنتا أخرى اسمه     ) عفت(

زار األمير فيصل استانبول فاتصلت به آسية هانم وشكت إليه          
حالتها المالية، ولما رأى األمير البنات أعجب كثيـرا بجمـال           

إنه ووالده يرحبـون    : عفت على صغر سنها، فقال آلسية هانم      
بهم إذا جاؤوا إلى جدة، ولما عاد األمير إلى بالده أخبر والده             

مذكورة ودعوته لها، فوافق الملك على ذلك بأمل        بخبر العائلة ال  
أن يتزوج البنت الكبيرة إذا وقعت من نفسه، ولما وصلوا بادر           

                                                             

)
۱

 ).٥۷۳٥۷۸ صتاريخ آل سعود) (
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األمير فيصل إلى الزواج من عفت قبل أن يسمع والده بوصول       
ولما سمع بذلك بارك زواج ولده وقـدر لـه إقدامـه            . العائلة

لد التركـى   وبعد وفاة الوا  . باستباق والده من الزواج من البنت     
بقيت كافة العائلة فى كنف األمير فيصل، وقد غيرت آسية هانم     
وابنتها األميرة عفت كثيرا من نمـط حيـاة األميـر فيـصل             

تلك هى رواية   . الخاصة، وأضفت عليها مظاهر الحياة الغربية     
 .)۱()الوزير المفوض التركى بحذافيرها



ذلك ) بالمئة٢(ستر  يعرف فيصل باسم الم   : (يقول ناصر السعيد  
لـدى حكومـة    (ألن نسيبه ووكيل أعماله كمال أدهم قد توسط         

فيصل إياه الستثمار بترول المنطقة المحايدة الذى منح للشركة         
علـى أن تـستثمر الـشركة       ) حكومة فيصل (فوافقت-اليابانية

)  بالمئـة  ٢(بترول المنطقة المحايـدة مقابـل       ) جيتى(اليابانية  
 بالمائـة لحكومـة     ٧٥شركة قد دفعت    وكانت ال .. لكمال أدهم 

الكويت بسبب عدم اقتسام األرض بين الكويـت والـسعودية،          
 بالمائة فأصبحت   ٢ بالمائة فقط للسعودية، أما الـ       ٥٥ودفعت  
وقد باعها بواسطة نسيبه كمال أدهم إلـى الـشركة          .. لفيصل

 ماليـين دوالر    ٦بمبلغ  ) اتالنتيك ريفايننك (األمريكية اليهودية   

                                                             

)
۱

 ).٥۹۸٥۹۹ صأمين المميز) 



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ٩٧ 

مـن الـشركة    ) سمسرة(ق أن أخذ أدهم مليون دوالر       كما سب 
وهو لم يعتبر السمسرة سـرا بـل        .. اليابانية الستثمار البترول  

فمـا رأى  .. مفاخرا بـشطارته .. صرح بها فى مجالسه مرارا 
فى هذه األعمـال اإلجراميـة التـى        ) مكتب مقاطعة إسرائيل  (
ل فيصل وأسرته فى التعامل مع إسرائيل وهى ما تـزا         ) فعلها(

 .عضوا فى جامعة الدول العربية المنقولة؟

األمريكية عددا من   ) نيوجرسى(من جهة أخرى منحت شركة      
 وسـجلتها بأسـماء أوالده وأفـراد     ١٩٥٩األسهم لفيصل عام    

كما يقول، ولم يكتـف     ) يضمن مستقبلهم (عائلته، ألنه يريد أن     
) كالفورنيـا (بتلك األسهم بل أخذ يجرى مفاوضات مع شركة         

إلعطائه اسمها أخـرى فـى تلـك        ) موبيل أويل (و) ستكسا(و
الشركات التى تمتلك شركة ارامكوا على أسـاس أن الحـصة           

وكان ذلـك   .. التى منحت لسموه هى من حصة نيوجرسى فقط       
مقابل سكوت فيصل عن زيـادة حـصة الـسعودية وبعـض            

ب المستحقة على شركة ارامكوا وإلغاء الدعوة المقامة        الضرائ
 فيما يتعلـق بنقـل      - أوناسيس -على شركة ارامكوا فى قضية    

البترول وتسويقه التى ضربت بها االرامكوا عرض الحـائط،         
وكذلك إلغاء الدعوى المقامة على شـركة ارامكـوا المتعلقـة           

 .)۱()بأرباح صيدا

                                                             

)
۱

 ).۷٥٤تاريخ آل سعود ص ) 
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تهتار أمراء آل سعود بالقيم اإلسالمية جدا ال مثيـل          لقد بلغ اس  
له، ففى أثناء حكم الملك فيصل حدث أن عمال الـشحن فـى             
ميناء الدمام، وأثناء تفريغهم لحمولة سفينة محملـة بـصناديق          

قرآن كـريم، ال يمـسه إال   (كبيرة، وكان قد كتب عليها عبارة    
 مـن   وقد تصادف أن سقط وأحد هذه الصناديق      ).. المطهرون

الرافعة على رصيف المينـاء، وإذا بالعمـال يفاجـأون بـأن            
المحتوى داخل الصناديق زجاجات الخمر، والذى أثار االنتباه        

إنها كانت مرسلة إلى أحد قصور األمراء الـسعوديين،         .. أكثر
ولوال أن الصدفة لعبت دورها فى كشف هذا األسلوب المـاكر           

لما وصل  .. نفسهممن الترهيب للمسكرات من جانب األمراء أ      
 .إلينا خبر ذلك



 ويتناقل الكثير مـن الـشباب ممـن رأوا        : ويضيف الشمرانى 
رعايـة   والتى تشرف عليهـا      ، فى النوادى الرياضية   بأعينهم

كيف أن رؤساء أندية    .. الملك الحالى  الشباب برئاسة فيصل بن   
ألمراء كيـف أن    وهم من ا  .. النصر والشباب واألهلى وغيرها   

ويعرضـونها  فـى مقـرات       .. هؤالء يروجون أفالم الخالعة   
 .األندية
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هذا عدا حفالت الخمور والحشيش التى يقيمها األمـراء فـى           
وهكـذا  .. قصورهم ويدعون إليها ضعاف النفوس من الشباب      

أصبحت بعض األندية التى كان يؤمل أن تكون مقرات لبنـاء           
ذا بها تتحول على أيـدى      طاقات الشباب، وصقل مواهبهم، وإ    

 .وإفساد.. أبناء الحكام إلى أوكار فساد

لوجدنا بعـضها  .. وإذا عرجنا على الفنادق المتواجدة فى البالد 
وخاصة فنـادق الدرجـة األولـى،       ! أيضا يمارس دور الفساد   

وتنشر أفالم الدعارة عـن     . وحيث تباع الخمور بشكل متستر    
 ..)۱(طريق الفيديو الداخلى المغلق



تارا بروفيـسور فـى أمـراض الجهـاز         ناالدكتور مادلى سا  
الهضمى، ولد فى إحدى القرى التابعة اليوم إلى نيودلهى فـى           

، ودرس فى نيودلهى، وأكمل اختصاصه فى       ١٩٢٢الهند سنة   
الطب الباطنى فى الواليات المتحدة األمريكية، ومارس الطـب       

ت فى أمريكا، قبل أن يتصل به       بضعة سنوات فى عدة مستشفيا    
ويعرض عليه العمـل    ) حين كان أسيرا   (١٩٦٢الملك فيصل   

طبيبا خاصا بالعائلة المالكة بمرتب مغر جدا، وبالفعـل غيـر           
ورحل إلى الرياض، وهنـاك أشـهر       ) قادر(إلى  اسمه  مادلى  

                                                             

)
۱

  .۱٦۰ ۱٦٤ص ٬ مملكة الفضائح٬ عبد الرحمن الشمرانى) 
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 .الجزيرة) علماء(إسالمه على يد بعض 

 خاصـا لبطـون آل   يعمل طبيبا ) قادر سناتارا (استمر الدكتور   
 بعد اغتيال فيصل آل سعود، وعاد إلى        ١٩٧٥سعود إلى سنة    

 .بلده الهند

كما يعبر ) قادر سناتارا(وكان من الممكن أن يعبر اسم الدكتور   
ماليين األسماء بال ضجيج، لكن هذا الدكتور أصدر كتابا سماه          

، وكان يمكن أن يمر اسم هذا       ١٩٨٠فى سنة   ) تجارب طبيب (
ا بال حجيج كآالف الكتب غيره لوال أن كان أمينـا           الكتاب أيض 

جدا فى سرد تجاربه فى أثناء ممارسته علمه كطبيـب ومـن            
جملة ما سرده بالطبع الثالثة عشر عاما التى قضاها فى خدمة           
عائلة آل سعود، ومئات األحداث التى سردها عن تلك الفتـرة           
تدخل فى عداد المحرمات فى عرف آل سعود، لذلك لم يكـن            
غريبا أن تقوم السفارة السعودية فى الهند بجمع الكتـاب مـن            
المكتبات قبل أن تنشر فى أسواق العالم، ولم تبق من الكتـاب            
المذكور إال نسخ معدودة أهداها المؤلف لبعض المكتبات العامة         
ولبعض زمالئه األطباء الذين تعرف عليهم خـالل مـسيرته          

) بن عـالم أحمـد    (رب  تغاتية، ومنهم الدكتور المغربى الم    الحي
المقيم فى إحدى دول أوروبا، وكذلك لم يكن من الغريـب أن            

فى حادثة طريق عبـر شـارع       ) قادر سناتارا (يموت الدكتور   
 .١٩٨٢فى نيودلهى نفسها سنة ) المهاتما غاندى(
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 ونذكر اآلن جانبا من تجارب هذا الدكتور مع آل سعود رجاال           
لقريب أن نـضع كتابـه      ونساء، وربما استطعنا فى المستقبل ا     

 .بين أيدى القراء باللغة العربية) تجارب طبيب(

مع آل سعود نؤكـد إننـا كنـا         ) تجاربه(وقبل أن نذكر بعض     
مترددين جدا فى ذكرها هاهنا حرصا لئال نخدش الحياء العام،          
والذوق العام، ولئال نسئ إلى القواعد األخالقيـة فـى بالدنـا            

يسير جدا مما يمكن ذكـره مـع   العربية، لكننا أثرنا ذكر جزء    
 .تجنب األوصاف المفذعة، واللجوء إلى اللغة العلمية المبسطة


رغم إنى متخصص فى أمراض الجهاز الهضمى إال أن الملك       (

واألمراء كانوا يراجعوننى للحصول على األدويـة الجنـسية         
ص  بدأت أالحـظ أن الـشخ      ١٩٦٣المنشطة، وفى بداية سنة     

الواحد يراجعنى عدة مرات فـى األسـبوع بحجـة األدويـة            
الجنسية، وفى كل مرة كنت أجرى لهم فحصا سريريا للتأكـد           
من نجاعة الفحص وصحة العالجات التى أصفها، والفحـص         
السريرى األولى يقتضى بأن يحتبى المريض علـى ركبتيـه          
ويديه ثم أدخل أصبعى فى شرجه أللحظ حجـم البروسـتات           

ضغط عليها لغرض الحصول على قطرات من المنى        وأقوم بال 
 .خاص ثم أقوم بفحصها بمجهر خاص) ساليد(على 
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منهم على مرات فى األسـبوع،      ) مريض(ثم لما كثر تردد كل      
قررت أنهم مصابون بالوسواس، وأن على أن أتخلـص مـن           
الفحص السريرى المقرف، بكتابة الوصفة بال إجراء فحـص         

ذا تعرفت على سـلطان ثـم فهـد         وهك .يتكرر كل يوم إحيانا   
 ..).و..و

وفى مكان آخر من كتابه يتحدث عن تعرفه باألمير عبـد اهللا            
إذا أنه استدعى على جناح الـسرعة فـى         ) ولى العهد الحالى  (

الساعة الثالثة من فجر ليلة شتوية باردة فـى ديـسمبر سـنة             
 :يقول الدكتور..  إلى قصر األمير لمعالجة حالة تسمم١٩٦٦

 أمام حالى تسمم تقتضى نقل المريض إلى المستشفى         وجدتنى(
حاال، وبينما كنت أحاول إقناع حراس األمير وصـل بعـض           
الزمالء األطباء الخاصين بالملك فيصل، واسـتطاعوا حمـل         
الحراس على نقل األمير إلى المستشفى، وهناك أجريـت لـه           
عملية غسل كامل للمعدة، وحقنته بالحقن الالزمـة، وبنتيجـة          

يل بعض محتويات معدته، وعينة من دمه، اكتشفنا وجود         التحل
. نسبة عالية من الكحول ومادة الهيروين يكفيان لقتل عدة أفيال         

وبعد أن تماثل األمير للشفاء أرسل إلـى مـع أحـد حراسـه              
 ..).الشخصيين شيكا بخمسين آلف دوالر، وفهمت اإلشارة

راء آل وفى وصف تفصيلى لحفالت الدعارة التى كان يقيمها أم
) سناتارا(سعود والمنتفعون من عهدهم األسود يقدم البروفيسور    
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 .ريخ الحقيقى لهذه العائلةالتا

مـن كـل    ) تهذيبا(وربما كانت الحفلة التاريخية نموذجا أكثر       
الحفالت التى حضرها وعاشها بنفسه ومن ثم قام بوصفها فى          

 .كتابه اآلنف الذكر

لذين كانوا يطبلـون منـى      ومن األمراء الذين ا   : (يقول سناتارا 
ممارسة اللواط معهم األمير مقرن بن الملك بن عبـد العزيـز          
الذى اصطحبنى أكثر من مرة إلى أمريكا وبريطانيا، واألميـر          

 .يحب أن يشرب الحياة كلها) مذواق(مقرن أمير 

بجميع تفاصيلها ودقائقها، لذلك كان لألماسى التى يقيمها مذاق         
التى حضرتها فى ربيـع عـام       ) أماسيه(خاص، وكانت أولى    

 مع ان معرفتى به تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بحوالى        ١٩٦٤
سنة حين طلب منى إجراء عمليـة إجهـاض المـرأة لـم أر      

فكان ال يكاد يمـضى     ) الصداقة(وجهها، ثم توثقت بيننا عرى      
 .شهر إال وأتولى إجراء فحوصات لمعدته وكبده

اء إلى المستشفى حارس من     وما زلت أتذكر تلك الليلة التى ج      
حرس األمير وأمرنى أن أرافقه لمعاينة حالة األمير الصحية،         
وقد جرت العادة أن أذهب إلى قصور الملك واألمراء بسيارات         
يرسلونها إلى، وهذه المرة أيضا وجدت سيارة مـن سـيارات           

وما إن صعدت إليها وسارت بنا قليال       .. األمير مقرن بانتظارى  
رس يخرج من جيبه منديال كبيرا عصب بـه         حتى رأيت الحا  
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عينى، وهى المرة األولى التى أتعرض فيها لمثل ذلك ولكنهـا           
وبعد أن سارت بنا السيارة قرابـة الـساعتين      . لم تكن األخيرة  

أنزلونى منها وأنا معصوب العين، ولم ترفع العـصابة عـن           
عينى أال وأنا وسط قاعة احتفاالت فخمة فخامة عجيبة لـم أر            

 .ال لها حتى فى أحالمىمثي

من الذهب الخالص، جدران مزركشة بفسيفـساء       ) شمعدانات(
عجيبة مذهبة، ثريات مذهبة، القاعة فسيحة، فى وسطها حوض     

ملونة، أكثر من ثلثـى القاعـة مرمـر مختلـف     ) نافورة(فيه  
األلوان، وحوالى ثلثها مفروش بالسجاد الفاخر، وعند الجانـب         

رة مفروشة أيضا، وكان األميـر      المفروش فى صدر القاعة أس    
مقرن مستلقيا  فوق أحدها، وحواليه خمـس بنـات مختلفـات           
األلوان، الحظت من بينهن ثالث شقروات ربما كن من ممثال          
بودواى أو راقصات نيويورك واثنتان سمراوتان سمرة خفيفـة         
ربما كن من إيطاليا، وعلى أسرة أخرى أوطـأ مـن سـرير             

ة رجال ونساء يلوح عليهم الـسكر      األمير، وتداعى عليها بضع   
والخدر، تبينت من بينهم السفير األمريكى ومساعدته الـشقراء         

فى األوساط الديبلوماسية، وكان الكل     ) بيلى. أ(المعروفة باسم   
 .عراة

وحين تعودت عينى تماما على ما فى القاعـة، رفـع األميـر             
جذعه قليال ثم أشار لى كى اقترب منـه، دنـوت منـه وأنـا            

ر، وكانت الموسيقى تـصدح بـنغم أوركـسترالى، وال          مسحو
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نشداهى كدت أتعثر بالموائد المبعثرة على الجانب المفـروش         
) المـزات (من القاعة تلك الموائد العامرة بـأنواع الـشراب و         

 .الخفيفة

 ثم  - كما كان يحدث فى العصور الوسطى      -صفق األمير بيديه  
 .أشار إلى أحد الحجاب إشارة خاصة

طفأت الثريات، وبزغت فى سماء القاعة مئـات        سرعان ما ان  
النجوم المضيئة إضاءة رومانسية ساحرة، وفى الجانب اآلخر         
من حوض الماء، انطلقت من األرض حزمة من الضو الملون          
باتجاه السقف، ثم تقدمت فتيات إسبانيات ووقفـن فـى دائـرة            
الضوء، وعلى أنغام الموسيقى الساحرة، قدمن رقـصة مـن          

 ..).الشهيرة،) المنكوالغ(رقصات 

أما حديثه الطويل عن تجاربه مع نساء آل سـعود وأميـراتهم            
فمما ال يكاد يصدق لوال أنه صادر عن آل سعود، فهو يـذكر             

مـن آل   ) لآلنـسات (بعضا من عمليات اإلجهاض التى عملها       
سعود بعد أن حملن من إخواتهن، فضال عن الحمل سفاحا ممن         

 .ال يعرفهم هو

 من كتباب اآلنف الذكر أن ثالثة       ٣٢٢ فى ص    ويقول المؤلف 
من كل خمسة تحليالت تجريهن األميرات اآلنسات توجد فيهـا          

من األميرات  % ٩٠كما يقرر أن    . قطرات من السائل الذكرى   
ونساء آل سعود قد استعملن منـذ سـن الثامنـة أو التاسـعة              
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 ..الخ.. بالطريق الطبيعى أو الطريق الشاذ

 للبروفيسور سناتارا جدير بـالقراءة      )تجارب طبيب (إن كتاب   
كما يكتب  ، المعصومينوخاصة لمن ال يعرف حقيقة آل سعود        

 !!.عنهم علماء الوهابية


اليوميـة  ) سفينكاداك بـالدن  (تحت هذا العنوان كتبت صحيفة      

 : ما يلى١٩٧٨-٤-٢السويسرية بتاريخ 

تحدثون اليوم كثيـرا عـن موضـوع        إن الحكام السعوديين ي   (
ضرورة الحفاظ على التقاليد القديمة وعدم االختالط بـالمجتمع         
الغربى خشية تأثير ذلك المجتمع فأفكاره الجديدة على بالدهم،         
أن لهذا البلد نقطتين نقطة قوة ونقطة ضعف فنقطة القوة عـى            
الثراء المالى الكبير الذى حصل بصورة مفاجئة بسبب الـنفط،          

 نقطة الضعف فهى اعتماد بالدهم على الخبـرة األوربيـة           أما
الصناعية للبناء والتصنيع، وإن ذلك األمر سيجلب معه بالتأكيد         

 .تأثيرا غريبا

إن األخالقية السائدة فى السعودية هى اخالقية مزدوجة ففـى          
الوقت الذى يحرم فيه على العامة تعاطى المخدرات فإن بيوت          

ع المـشروبات واألفـالم الـداعرة،       األمراء تتوفر فيها أنـوا    
وباإلضافة إلى ذلك فإن زوجات أولئك األمراء يلبـسن آخـر           

 .موديالت أوربا



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ١٠٧ 

وأخيرا أود القول بأن اإلسالم يختلف كليا عن الواقع السعودى          
فهو دين يقوم علـى التـسامح والتعـاطف والمـساواة فـى             
 المسؤوليات والحقوق، فاإلسالم يحض المسلم على أن ال يبات        

ترى هل هذا هو ما يطبقه الحكم الـسعودى أم          ).. وجاره جائع 
 .العكس


 : الخبر التالى١٩٧-٥-٧ذكرت جريدة الهدف الكويتية بتاريخ 

قال ناطق بلسان سماسرة العقارات اليوم أن الملك خالد عاهل          
 دفع مبلغ ثالثـة ماليـين       المملكة العربية السعودية وافق على    

جنيه استرلينى لشراء منزل سابق لمليونير بريطانى هو المستر        
راقى تيكو، وأبلغ الناطق بلسان السماسرة رويتـر أن الملـك           

 .إبتاع هذا العقار ليكون مقرا إلقامة أحد أقربائه األمراء


)  الـسعودية  حكومة العائلة (طالبت شركة أرامكو االستعمارية     (

 مليون دوالر، واعتبرت وزارة المالية بعد المراجعة        ٢٠بمبلغ  
وبقى محفوظا لديها ولكـن     .. أن هذا الطلب هو حساب مكرر     

فـصدر  .. األرامكو لم تسكت بل أثارت هذا الطلب مرة أخرى       
أرامكو ال تغلـط    : لىأمر فيصل وجاء فى أمر الصرف كما ي       
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 .)۱(!)..وال تكذب


 قرارا بإعفاء شركيتين    ٨/٤/١٩٦٥ و السعودية فى  أذاع رادي (

 :وقال الراديو . من شركات البترول الغربية من ضرائب الدخل      
ن مرسوما ملكيا صدر بإعفاء الشركتين من ضرائب الـدخل          إ

على حصة كل منهما من أرباح الشركة السعودية التى ستنـشأ          
أوكسيد نتال بتـر ولـيم   ( والشركتان هما فى المنطقة الشرقية،  

) انزفير كاليزر كوربوريشن  رإنترناشيونال أو (و) يشنركوربو
بقى أن تعرفوا أن فيصل وأوالده شركاء فى هاتين الشركتين،          

ـ ا أن يعفى فيصل نفسه وأوالده من        ومن الطبيعى جد   رائب ض
وشركات األمراء األجنبية كلها هكذا معفية . الدخل وغير الدخل

 .)۲() ن الضرائبم

                                                             

)
۱

 ).۷٥٥ ص ٬تاريخ آل سعود) (

)
۲

 ).۷٦۰ ص ٬تاريخ آل سعود) (
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۱
 ال حول وال قـوة إال       -ملك المسلمين يسكر عالنية مع كارتر     

 -.. إنـا هللا - ملك المسلمين يلعب القمار فى الليل والنهار -باهللا
 !.غسل كعبتكم بيديهومع ذلك ي.. يا أهل اهللا

، حباً فـى الـستر    ، الذى يحاول إخفاء عوراته   ، خادم الحرمين 
وانطالقاً من حب الستر تنطلق سياسة االنفتاح السعودية لتوافق         

 بقواعـد الـسياسة     تمـشياً ، على كل مقررات مؤتمرات القمم    
..  ال تقـول   وافعـل مـا   .. قل ما ال تفعـل    : (السعودية القائلة 

وإذا هبت عاصفة   .. كتفى شر اإلذاعة  واضحك على الجماعة ت   
).. فال تقف بل سر معها ليتطاير منك القمل وال يدفنك الرمـل           

ال ).. (ولكى تصبح برئ الذمة وافق على كل مقررات القمـة         (
وإن أردت أن تـصبح  .. تعارض لكيال تفقد عاصمتك العارض  

إشـتم إسـرائيل وانتقـد      ).. ( المتنفذ فقل وال تنفذ    قائد العرب 
 ).واخدم إسرائيل عن طريق أمريكا -أمريكا

                                                             

)
۱

 ۱۸۳ ۲۹٦ص ٬ مملكة الفضائح٬ عبد الرحمن ناصر الشمرانى) 

  .بتصرف
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منذ أن كـان اسـمها      ، هذه هى مالمح سياسة العائلة السعودية     
 . اليهودية حتى أصبح اسمهم آل سعود)ردخاىآل م(عائلة 

هو الذى كان من عدله مـا       .. أتعلمون من هو خادم الحرمين؟    
 :يلى

م كان شاب من عائلة آل دغيثر يقود سـيارته          ١٩٧٨فى عام   
معه والدته العجوز فتوقف فى شارع البطحـاء        فى الرياض و  

 والنهى  - بالمنكر -هيئة األمر  (فضربته، إلنزالها لشراء حاجة  
فدافع عن  !.. بحجة أن امرأة تركب إلى جانبه     )  المعروف -عن

نفسه؛ والدفاع عن النفس واألرض والعرض حق مشروع فى         
 .لكن فهد بن عبد العزيز أمر بقتل هذا الشاب، شريعة اإلسالم

 أشـقاء   أو فهود ، وآل فهد سبعة أفهاد   ،  من آل الفهد   -هذا الفهد 
والبعض يسميهم آل حـصة نـسبة       ، يقودون اللوبى السعودى  

 إضافة الستحواذهم على حصص     -لوالدتهم حصة آل السديرى   
فـآل  .. كثيرة من الميزانية واألراضى والشركات والسمسرات     

يد التسلط   على كل مقال   حصة يهيمنون مع أخوالهم آل السديرى     
، ويطلق عليهم البعض اسم آل فهد     .. والسلطة والقوة فى البالد   

وفهد هو صاحب القرار الذى أصدره منذ       ..  فهد نسبة لكبيرهم 
 :أن كان وزيراً للداخلية وينص على ما يلى
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وهـذا  ، يمنع زواج أى مواطن بأجنبية من أى بلد عربـى         ) (أ
 ).إلخ.. القرار ال يسرى على األمراء

فالفهـد  ..  معظم زوجات األمراء وجواريهم أجنبيـات      علماً أن 
 زواج علنى لكنه ٢٠٠٠وحده قد تزوج من األجنبيات أكثر من   

 بمدينـة   ١٠وللفهد وآل فهد فيالت فى الكيلـو        .. غير مشروع 
 . بعدد أيام السنة- دارة-٣٦٠جدة وعددها 

وبموجب منع الزواج باألجنبيات سرح الفهد من الجـيش         ) ب
ال لـسبب إال    .. يشكلون بمجموعهم لواء كامـل    ما  ) المسعدن(

ألنهم تزوجوا من األردن وسوريا ولبنان ومصر أثناء وجودهم         
 ).الكالم للشمرانى.. (ولدينا أسماء كل هؤالء.. فى هذه األقطار

إن ما يملكه آل فهد من المليارات فـى أمريكـا وفرنـسا             ) ج
 .وسويسرا ال تتسع عشرات الصفحات إلحصائها

هد وآل فهد فيالت وبنايات وقصور وشقق فى مصر         إن للف ) د
والمغرب وتونس وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وبيروت وإنجلترا       

 فى رحله الربيـع     -لكن هذا ليس فصل الذهاب إليها     ، وأمريكا
إذا فليبتعد األمراء عن مواطن الشبهات السياسية ما        ، والصيف

ل تـديره   والبتـرو ، دامت السعودية تديرها أمريكا من الداخل     
ومـا دامـت   ، شركة أرامكو األمريكية من منابعه حتى أسواقه 
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األمريكية تخطط لها مراكـز المخـابرات األمريكيـة         الخطط  
 بـدءاً مـن وزارة الـدفاع        المهيمنة على كل شئ فى الـبالد      

والطيران والمطارات والداخلية والمخابرات وانتهاء بالمساجد      
ـ        ومـا دامـت    ، روهيئة األمر بالمعروف والنهى عـن المنك

ومـا دامـت    .. فى الدول العربية جاريـة     المساعدات للعمالء 
السعودية تدفع سنوياً ما قيمته عشرة مليارات من الـدوالرات          
كمساعدات ومرتبات للنميرى وجيش السادات الموجـود فـى         

 بما فـى ذلـك قيمـة الطـائرات        ، السودان وعمان والكونغو  
تكفـل باالسـتمرار    واألسلحة التى بدأت السعودية بـدفعها وال      

 على طلـب الـسعودية بإبعـاد        بدفعها منذ أن وافق السادات    
 واسـتبدال الـسالح     ١٩٧٢الخبراء السوفييت عن مصر عام      

بالحقبة (وذلك جزء مما سماه هيكل      .. الروسى بسالح أمريكى  
فليكن شعار الحقبة الـسعودية  ..  ودعا لالستسالم لها  )السعودية

 ).النفط غفار الذنوب(إذا 



نسوق هذه  ، وأتباعهم، وتأكيداً على أن الجنس محرك آل سعود      
أما المالية فلها   ،  لماليين الجرائم الجنسية   - كأمثلة فقط  -األمثلة

 .كالم آخر

 ١٩٥٨جمال القطن فى حلب لعام      ) ملكة(أعجبه رنين اسم    ) ١
لكنها رفـضته   ، فحمل صورتها وتقدم لخطبتها   ، حسناء وفائى 
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ولم .. ى من عائلة البراز   إنها مخطوبة لمهندس  : ه قائلة وماليين
دفـع  ، وبعد زواجها بالمهندس المـذكور    .. يهن عليه رفضها  

بسماسرته إلغراء زوجها بتشغيله كمهندس فى معمـل الميـاه          
، فوافـق الـزوج   ، الغازية فى الرياض بمبلغ يسيل له اللعاب      

) حسناء(زوجته الحسناء   ، وانتقل ونقل معه بالطبع بيت القصيد     
، وفى اليوم الثالث  ، واستلم عمله ومسكنه وسيارته فى الرياض     

سماسرة الفهد علـى الملكـة      وبينما كان الزوج فى عمله هجم       
وعاد الزوج المفجـوع    .. فاختطفوها وصانعتها السورية معها   

ولما ،  وال صانعتها بل وجد آثار الدماءإلى بيته فلم يجد زوجته    
 زوجتك أصيبت بنزيف دموى     إن: ذهب يسأل الشرطة قيل له    

.. كذا!.. ونقلناها إلى المستشفى إلسعافها وفى المستشفى ماتت      
: قـال لهـم   ..  ماتـت اهللا موتهـا     :كيف ماتت؟ قالوا له   : قال

أين جثة زوجتـى؟    : قال لهم .. لم نعرف : قيل له .. والخادمة؟
أريد أن أستلم جثة زوجتى ألدفنهـا       : ؟ قال لهم  دفناها: قالوا له 

 الرياض أقرب   إن الدفن فى ديرة المسلمين    : قيل له .. فى حلب 
إضافة إلى أنها قد حرمـت عليـك      ، إلى الجنة من ديرة الكفار    

والـدين ال يبـيح لـك       ، زوجتك بعد أن ماتت ولم تعد زوجها      
 !!.االطالع على عورات النساء

كيف يبيح لكم دينكم االطالع على جسم زوجتـى وال          : قال لهم 
: قـال لهـم   ).. اخرس(اقطع واخس   : قالوا له .. يبيح لى ذلك؟  
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فأخذوه إلى  ، تفضل: قالوا.. أن ترونى قبرها ألزورها   أرجوكم  
ومـا أن   .. دفنت فيه جثة لتوها ثم أعادوه إلى بيته       ، قبر جديد 
وإذا به أمام جثة الخادمة     ..  حتى عاد إلى القبر ونبشه     غادروه

فحملهـا بـين يديـه وهـو يـصرخ         .. المسكينة التى قتلوها؟  
ثـم  ).. قتلتم خادمتى وسرقتم زوجتى   .. يا طواغيت :(ونكالمجن

وصل بها إلى قصر أمير الرياض وهو شـقيق فهـد واسـمه             
فاعتقلوه وأوثقوا يديه ورجليه وأفتوا بكفره ألنه أخرج        .. سلمان

!..  والعيـاذ بـاهللا    جثة من قبرها واعتدى على حرمة األموات      
ـ  وأن تعفـوا  !.. لكنهم غفروا له  .. وقرروا قطع يده   صفحوا  وت

وما تزال زوجتـه فـى      .. فأبعدوه إلى دمشق  !.. ذلكم خير لكم  
ولكن أية دعوى تقام وعلى من ، وأقام الدعوى.. قصور آل فهد

وسـخروا  ، ومسخوا كل ما فيه   ،  مسخه الوهابيون  تقام فى بلد  
 األربعة فأطبق الـصمت؛     وأقفلوا أبواب الدنيا  ، أمريكا لخدمتهم 

 .ادة العرب والمسلمين أيضاًق، فأصبح هؤالء الظلمة هم القادة

 فأقام -م١٩٦٤ عام -سافر الفهد إلى أمريكا: والمثال الثانى) ٢
 وفى هذه األثناء شاهد الفهد، له الطلبة السعوديون حفلة لتكريمه

أهـذه مـن    : فسأل عنها ، صيدة جديدة اسمها لؤلؤة آل إبراهيم     
ـ      : قيل له .. بناتنا ب نعم من بناتكم طال عمرك إنها زوجة الطال

وما أن عـاد    .. ومن أوالدكم أيضاً  .. عبد الرحمن آل إبراهيم   
:  يقـول  الفهد إلى البالد حتى أرسل برقية إليها بلسان والـدها         

ابنتى الحبيبة لؤلؤة توجهى سريعاً فحالتى خطرة جداً واتركـى         
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 !.قف.. ابنتك لدى والدها

وفى هذه األثناء استدعى األمير فهد والدها وأبلغه بمـا فعـل            
إننى فعلت هذا ألنى أريد ان أتزوجها على سـنة اهللا           : له وقال

 ال يقـبالن    لكن اهللا ورسوله  : قال له الوالد المبهوت   .. ورسوله
ولديها طفلة من ابن عمها عبد الـرحمن        !.. بهذا ألنها متزوجة  

..  بهذا الحرمـان   فكيف يرضى اهللا ورسوله   !.. وتحبه ويحبها 
أنت خادم لنا وما    : لثم أردف يقو  .. إخرس: قال الفهد لوالدها  

 .نقوله سينفذ

.. وصلت لؤلؤة آل إبراهيم مذعورة من حالة والدها الخطـرة         
ألن زوجها لم   .. وتزوجها فهد بطريقة ال شرعية    !.. المزعومة

فقط ..  مليون ريال  ١٥٠ هذه   وكلفته العملية .. يطلقها حتى اآلن  
ا أم.. خالف القصور والهدايا واألموال المنقولة وغير المنقولة      

 فقد أرسل لـه الفهـد طـائرة         زوجها عبد الرحمن آل إبراهيم    
، سعودية خاصة تنقل له ذبيحة مشوية مـن وليمـة الزفـاف           

:  تقول فيهـا   - أرغمت على كتابتها   -ورسالة من زوجته لؤلؤة   
 تزوجنا خلـى بالـك مـن ابنتنـا          اطمئنوا صحة الوالد بخير   

 .!صحا بهدية ماليةلكنه !.. فجن جنون الزوج!.. الغالية

تزوج أمير الحرس الملكى عبد اهللا بن عبد العزيـز بابنـة     ) ٣
وآل مهيد من شـيوخ عـشائر       ، الشيخ خليل المهيد من سوريا    

،  وهى أشرف بكثير من عائلـة آل سـعود        قبيلة عنزة الشهيرة  
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، فعلم األمير فهد بالموضـوع    ، فطلقها عبد اهللا خالل سبعة أيام     
ى دمـشق اسـمه فهـد       فبعث بالرسالة التالية لخادم لهم يقيم ف      

 : يقول له فيهاالمارق

لو كان أخى عبد اهللا محترم الحترم هذه العائلة الكريمة حينما           (
 وبما أن الرسول الكـريم ، تزوج مها وطلق ابنتها خالل أسبوع    

فقد قررت أن أكرم هذه العائلة      .. أكرموا عزيز قوم ذل   : يقول
فهـد   يـا    - مطلقة أخى عبد اهللا فاذهب بنفسك      بالزواج بأخت 

 فـى دمـشق    وخذ معك عدداً من السعوديين المقيمين     -المارق
وأعضاء السفرة واطلب البنت الثانية وأرسلها لنـا بالطـائرة          

 ).والتكاليف علينا، وادفع لهم

فوافـق األب  ، فطفق الخطاب فهد المـارق وبـذل المـساعى     
 ومع أن   - الجحر السعودى مرة   ا مع أنه قد لدغ من هذ      -الكريم

 .ادة عالية من إحدى جامعات بريطانيا شهالبنت تحمل

حاول احـد أفـراد     .. وأثناء حفل الخطوبة على الغائب    : المهم
السفارة السعودية فى دمشق أن يتفلسف ويرفع من قيمة األمير          

مما يشرف عنزة أن بنت شيخ عنزة تزوجهـا         : فهد حينما قال  
أشـرف مـن آل    كال نحن   : فغضب الوالد وقال  !.. أمير أعنزة 

وهـذا غيـر    ، هم يزعمون أنهم من فخـذ المـساليخ       إن، سعود
فهذا الفخذ تابع لنا ولسنا تـابعين       ، وحتى لو صح هذا   ، صحيح

 .- موظف السفارة السعودية-فأخرس بهذا الرد الواضح.. له
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ولم يمض شهر حتى أعادها     ، المهم أن البنت أرسلت بالطائرة    
 مما جعل والدها يصاب بجلطة ويموت نـدماً       ، الفهد إلى أهلها  

وتنزيـل قـدره الكبيـر      ،  الكـرم  على إكرامه لمن ال يستحق    
ومستواه العائلى لهؤالء الذين ال يعملـون إال إلذالل العـرب           

 وأعمالهم حيناً؛ حينما يزعم األمير فهد فى كتابـه    بأقوالهم حيناً 
وكل مـا   .. أنه يريد إكرام عزيز قوم ذل     (للخطاب فهد المارق    

أن ال كرامـة    .. ز قـوم ذل   أكرموا عزي : الفهد من قوله   يعنيه
 .)۱(للناس عنده



شراء ذمـم   .. من أكبر مهام سفراء الوهابية فى عواصم العالم       
،  بشكل جيد  الصحفيين ليكتبوا عن آل سعود ويشيدوا بإنجازاتهم      

لذا ترى سفراء آل سعود يغـدقون العطـاء علـى المجـالت        
األقـالم الـشريفة    . .والصحف ليسلم آل سعود من الفـضائح      

، والمالية أيضاً.. السياسية،  دائماً للضغوطات السعودية   تتعرض
 !.وكلها تقع أمام سيف الدوالر إال ما رحم ربى

 تعرض الشاعر أحمد مطر لـضغوط آل سـعود      .. فى الكويت 
 سـنة   ١٥والبعث العراقى حتى أخرج من الكويت بعد حوالى         

ألنـه  ، م١٩٨٧ر سنة   وجاء إلى لندن فى يناي    ، من إقامته فيها  

                                                             

)
۱

  .٬٦۸٦ ٦۹۷ تاريخ آل سعود: ناصر السعيد) 
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إلى أن  ) الفتة(واحتجبت زاويته   ..  عن ضمير أمته   عبر بشعره 
أخرج مع  ) ناجى العلى (ورسام الكاريكاتير   ، طرد من الجريدة  

ثـم  ، لى نفس المكان  إزميله مطر فى نفس اليوم ونفس الرحلة        
 .كانت نهايته االغتيال

 من  ليستلم  ، كان اللوزى يشتم مرة واحدة آل سعود      ، وفى لندن 
.. وإلـى يومنـا هـذا     .. هكذا!.. السفارة حصته ألشهر قادمة   

ووصل الحال بأن صغار الكتبة أرادوا أن يستثمروا حـساسية          
فأخذ الواحد  ،  تجاه النقد والتشهير   - وخاصة آل سعود   -الحكام

تحتـوى علـى    ، تلو اآلخر يصدر مجلة شهرية أو كل شهرين       
ليتـسلم  ) بياءاألغ( كل الحكام العرب       بضع صفحات يشتم فيها   

لعبـد  ) الـشرق الجديـد   (ولذا ترى   )!.. المقسوم(منهم جميعاً   
وتـرى  ،  المـنجم  لأللوسى) البلورة السحرية (و.. الوهاب فتال 

حيث .. التى يصدرها الفاسى ويحررها زكى بدوى     ) المطرقة(
إلى جانـب بعـض   !..  فقط  ألف جنيه  ٧٠تسلمت هذه األخيرة    

إلى أن يفلـس    .. مرةالمجالت الصغيرة التى تصدر كل شهر       
وينال حصته من سفارة آل     ، فيصدر عدداً آخر  ، رئيس التحرير 

وهذه هى التجـارة الرابحـة اآلن فـى سـوق لنـدن             ،!سعود
 !.الصحفى

 بـل وأيـضاً   ، وال يقتصر هذا األمر على المجالت التشهيرية      
الـشرق  (ولـن نتحـدث عـن    .. الصحف والمجالت األخرى 

) اللـواء األردنيـة    (وال عـن صـحيفة    .. وأخواتها) األوسط
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 .كما يقول أهالى الخليج) تبن(فكلها صحف ، ومشتقاتها

قد سـافر الهـونى رئـيس       ، واضحة االبتذال ) العرب(ولكن  
 واستلم شيكاً مـن فهـد       ١٩٨٥التحرير إلى الرياض فى مايو    

مع طلب بنقل بعض الصحافيين المغضوب      ، بمليون جنيه فقط  
 .عليهم إلى أبواب أخرى

، فى مجلته تعليقاً على تقـصير الحكومـات       وكتب فؤاد مطر    
.. وعدم قدرته على تلبية طلبات المجلة مجاناً من القراء الفقراء    

ومن واقع الخبرة والتجربة؛    ) الشرق الجديد (فرد عليه فتال فى     
: وقال له بمـا معنـاه     ، بأن هذا األسلوب ال يفيد مع الحكومات      

 .اشتمهم وتستلم

 كون للدوالر السعودى المتأمرك   ي، فى مثل هذه األجواء الفاسدة    
ولكنه بالقطع يفشل مع الـصحف      ، دوراً ناجحاً فى شراء الذمم    

وبخطر الوهابية على   ، إيماناً منها بالقضية  ، والمجالت الملتزمة 
 ).ستلمااشتم و(وليس من باب سياسة ، المجتمع اإلسالمى

، حاولت السفارة الـسعودية فـى طهـران       .. وكمثال على هذا  
 الـف   ٩٠(اإليرانية بمليـون تومـان      ) أبرار(رشوة صحيفة   

فما ) كل موال (مقابل إغالق باب سياسى ساحر باسم       ).. دوالر
 على األشهاد وفـضحت   كان من الصحيفة إال أن نشرت الخبر      

النظام السعودى الذى يحاول تخريب الذمم من أجـل أهدافـه           
 .الشريرة

؛ نشرت صحيفة أبرار  ) م٨/٣/١٩٨٦(ففى يوم السبت الموافق     
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اتصلوا بمـسؤول   ، أن مسؤولى السفارة السعودية فى طهران     
، تومانوعرضوا عليه رشوة تتجاوز المليون      ، الصحيفة المالى 

كـل  (مقابل إغالق الزاوية النقدية لسلوكيات شـيوخ الخلـيج          
 ).موال

أن سفارة آل   ، وأضافت الصحيفة فى مقال كتبه رئيس التحرير      
ـ          اء الموافـق  سعود اتصلت مرتين فـى عـصر يـوم األربع

مع نشر تحقيق دعائى لصالح آل      ،  لذات الغرض  م٥/٣/١٩٨٦
 .سعود

، وأكدت الصحيفة أنها تحتفظ بشريط مسجل لكـال المكـالمتين      
وستصعد من هجومهـا علـى      ، وأنها رفضت العرض الخبيث   

 .مشايخ الخليج الفاسدين




م قالت مجلة تايم    ١٩/١٠/١٩٧٤ يوم السبت    ا الصادر فى عدده 
إن أغنياء النفط العرب ربما كانوا يبتاعون بنوكـاً         : األمريكية

 المحاولة التى بذلوها فى األسـبوع       ولكن، فى نيويورك ولندن  
 القمار بمونت كارلو كانـت      الماضى لتحطيم البنك فى كازينو    

لسعوديين بيـنهم   وعندما خسر ثالثة من األمراء ا     .. أقل نجاحاً 
 ماليـين   ٦ أكثر من    وزير الداخلية األمير فهد بن عبد العزيز      

دوالر على موائد القمار أصيب أصحاب الماليـين مـن رواد           
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 !.الكازينو الدائمين بالذهول

إن األمراء السعوديين وصلوا إلى أوتيل فى       : وأضافت المجلة 
وال يدور فى رؤوسهم سـوى      ، باريس أواخر الشهر الماضى   

ولكـن  ، كما قـالوا لـإلدارة    ، إننا جئنا لكى نقامر   :  واحد شئ
إننا نحن الذين سنحدد لكـم الـساعات التـى          .. بشروط معينة 

 .تغلقون فيها الكازينو

ونتيجة لذلك فإن الكازينو الذى يغلق أبوابه عادة فى الـساعة           
كـانوا  الثانية فجراً كان يظل مفتوحاً إلى أن يمل األمراء الذين   

 كثيـراً مـا     وكانوا.. لغ كبيرة ويحتسون الويسكى   يقامرون بمبا 
وقـال كروبييـه    .. يبقون حتى التاسعة من صباح اليوم التالى      

مسؤول اللعب فى الكازينو بعد أن غادر األمراء الـسعوديون          
 .الحمد هللا أنهم لم يبقوا ألف ليلة وليلة: الكازينو

وقد استخدم األمراء السعوديون تكتيكـاً خاصـاً بهـم خـالل            
فبعد أن ضاعفوا الحد األقصى المسموح بـه وهـو          ، مقامرةال

طلبوا إذناً لمضاعفة هذا الحد     ،  دوالر على الرقم الواحد    ٤٠٠
 . مرات٤

  دوالر على الـرقم    ١٦٠٠وهذا يعنى أنهم عندما كانوا يضعون     
وعندما ..  ألف دوالر٥٧فإن مكاسبهم تصل إلى     ، وحالفه الحظ 

 الكازينو إلى التـدخل   حالفهم الحظ مرات عدة اضطرت إدارة       
 .ومطابتهم بوقف هذا التكتيك وإال أفلسوا البنك
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وفيما كان األمراء ينعمون بمبالغ كبيـرة كـان مئـات مـن             
وذكر أحد الحضور أن األمراء دعوا      ، األشخاص يحيطون بهم  

ولكن لدهشة الفتاتين لم تـتم      ، فتاتين لتناول طعام العشاء معهما    
غير أن كل   ،األمراء فى الفندق  بعد ذلك لزيارة أجنحة     دعوتهما  

 . دوالر٤٠٠واحدة منهن حصلت على بقشيش مقداره 

 وخـدم   وكان األمراء أسخياء بشكل مماثـل مـع الكوربييـه         
وعندما قام أحد الخدم بتفريغ منفضة السجائر التـى         ، الكازينو

كانت موضوعة أمام األمراء من األعقاب ناوله األميـر فهـد           
 . دوالر٤٠٠بقشيشاً بمبلغ 

.. وفى إحدى المرات بلغت أرباح األمراء نحو مليـون دوالر         
،  الكازينو كانوا قد خسروا هذا المبلـغ       ولكنهم قبل أن يغادروا   

 !. ماليين دوالر٦كما خسروا مبلغاً آخر يزيد على 

وقد اتضح على أى حال أن األمراء الـسعوديين قـد جعلـوا             
د ذكر أحد   فق، زياراتهم للكازينو منتظمة رغم خسارتهم الكبيرة     

سماسرة بيع األمالك فى مونت كارلو أنهم طلبوا منه البحـث           
.. لهم عم فيال كبيرة أو ناطحة سحاب صغيرة فى إمارة القمار          

 .أهـ



وإذا .. يختلف عن إسالم المسلمين   ، إن إسالم آل سعود خاص    
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 :وا هذا الخبراقرؤلم تصدقوا 

 شهر ذى القعـدة     نشرت صحيفة الرياض فى الرابع عشر من      
 باألكاديميـة   هـ تحقيقاً ألحد مراسليها عن ما أسـمته       ١٤٠٥

 .السعودية فى واشنطن

ومما جاء فى التحقيق أن هذه األكاديميـة هـى أول مدرسـة             
 برعاية المملكة السعودية    إسالمية تنشأ فى العاصمة األمريكية    

 وخلقيـاً   بهدف تخريج طالب مسلمين مؤهلين علميـاً ودينيـاً        
ويكونون ملتزمين بالقيم   ، ش مع المجتمعات غير المسلمة    للتعاي

 .والتراث اإلسالمى

وأطرف ما فى األمر أن شـروط قبـول طـالب الجاليـات             
تضمنت إضافة إلى االلتزام بنظام وقوانين ومناهج       ، اإلسالمية
: أكد الشرط الثالث علـى    ، ودفع الرسوم الدراسية  ، األكاديمية

 . والبناتااللتزام بالزى الدراسى للبنين

ويالحظ أن أكاديمية السعوديين اإلسالمية لم تشر إطالقاً إلـى          
والـذى  .. أما ما هو الزى الدراسى للبنات؟     .. الزى اإلسالمى 

تنـورة  ، بلوزة بيـضاء  : (نشرته صحيفة الرياض فهو كالتالى    
ويكـون الـزى    ).. جورب أبيض ، حذاء أسود ، طويلة كحلى 

جزمـة  ، ون أبيض طويل  بنطل، بيضاء فانلة: (الرياضى للبنات 
 ). أبيضجورب، رياضية بيضاء
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فإن مـن تلتـزم     ، وعلى هذا األساس وبناء على هذه الشروط      
بالحجاب اإلسالمى ال تستطيع الدراسة فـى هـذه األكاديميـة          

 )!.اإلسالمية (السعودية

لوضـع  ، والجدير بالذكر أن محاوالت كثيرة جرت فى البالد       
ولتطبـق علـى    ، كاديميـة برنامج وأزياء مشابهة لزى هذه األ     

لم يحل دون التنفيذ سوى قيام رجال الـدين         .. طالبات المملكة 
 .ضد هذا التوجه الفاسد

وتأتى هـذه   : وفى ختام تحقيق صحيفة الرياض قالت بالحرف      
األكاديمية انطالقاً من اهتمام وحرص حكومة جاللـة الملـك          

وهذا .. بنشر اإلسالم والتعليم بين العرب والمسلمين دون تفرقة       
الصرح التعليمى ليس بغريب على حكومة جاللـة الملـك أن           

 .فهى تسعى إلى إعالء كلمة اهللا، تتبناه

 هل عرفنا أى إسالم يـروج لـه األمـراء والملـوك           .. وبعد
 !.السعوديون؟



وتعبيراً عـن   ، فى أثناء الزيارة التى قام بها فهد إلى واشنطن        
وما يكنـه مـن حـب       ،  تجاه الرئيس ريجان   مشاعره األخوية 



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ١٢٥ 

، من أجل القضية العربيـة    وما قام به    ، وتقدير لشخصه الكريم  
ومـا  ، وما عمله من أجل فلسطين من ترسيخ القدم الصهيونى        

 من ذبح للشعب اللبنانى المـسلم بقنابـل         فعلته قواته األمريكية  
من أجل ذلك كله قدم     ، الفتك التى تزن الواحدة منها طن واحد      

هديتين متواضعتين؛  ،  لصديقه العزيز ولحرمه نانسى    الملك فهد 
وكان من ضمنها ساعة مرصـعة باأللمـاس يزينهـا العلـم            

 الذى ينفى بكلماته القليلة وجود إله غير اهللا سـبحانه           السعودى
 الرئاسة األمريكية   باإلضافة إلى خاتم  ).. ال إله إال اهللا   (وتعالى  

يقـاً وأقـداحاً مرصـعة      وطاقم ذهبى يضم أبر   .. من األلماس 
 .وشنطة يد مزينة بالذهب واأللماس، باألحجار الكريمة

 .فماذا قدم ريجان لفهد؟

ولكنها ،  إنها متواضعة  - ال نقول  -قدم ريجان لفهد هدية مماثلة    
تليق بالحاكم السعودى وأمثاله ممن يولون وجوههم شطر البيت        

فكانت عبارة عن كتاب عـن الطيـور فـى القـارة            ، األبيض
 صورته الشخصية   ولم ينس أن يعطيه أيضاً للذكرى     ، ألمريكيةا

 .التى تقف إلى جانبه فيها حرمه المصون نانسى

 أن لها مغزى    إال، التى هى برغم بساطتها   ، وهنا تتضح الحقيقة  
ففـى  ، وهو أنه يوجد فرق فى التعامل بين الحـاكمين        ، كبيراً

فيبذرها ، ه جداً بأموال شعب   الوقت الذى يكون فيه األول كريماً     
العتقاده الراسخ أنه ال فرق بن أموالـه وأمـوال          ، كيفما يشاء 
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 وبرغم أن ميزانية دولته وممتلكاتها تفوق       -نجد اآلخر ، الدولة
 إال أنـه ال يملـك حـق         -أضعافاً مضاعفة ما يمتلـك األول     

 بأن هناك حداً فاصـالً بـين        لقناعته، التصرف بأموال الشعب  
 .مرتبه الشهرى وأموال الدولة

*     *     * 

والذى ال يتجاوز عمره    ، االبن المدلل للملك فهد   .. عبد العزيز 
، وعلى أكثر تقدير يدرس فى المرحلة المتوسطة      ، الرابعة عشر 

تبرع بمائة ألف دوالر قدمها كمنحة لمتحـف األطفـال فـى            
 التى قدمها ريجان له والتى      وذلك رداً على الهدية   ، !!واشنطن

، صغر لمركبة الفـضاء األمريكيـة     كانت عبارة عن نموذج م    
 .وكتاباً عن المتحف الوطنى لعلوم الفضاء والطيران بواشنطن

أنه محسوب ضمن الوفد الرسـمى الزائـر        ، واألكثر من ذلك  
 .ألمريكا

لكـى  .. من أين لهذا الصبى مائة ألف دوالر      .. ونحن نتساءل 
وهل ألنه ابن الملك ومن أفراد      !.. يتبرع بها للمتحف المذكور؟   

يحق له التصرف بأموال الشعب والتالعـب       ، سرة آل سعود  أ
 !.بها؟

وكيف يتم ذلك بينما نجد عوائل الفقراء من المسلمين تستجدى          
بل والكثير منهم يموت جوعاً ألنـه       ..  فى الشارع؟  لقمة العيش 
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 !.ال يجد ما يأكله

بأن يكون  ، ثم كيف يحسب طفل صغير فى مثل سن ابن الملك         
 فهل يعتبر الملك فهد الحكومة شـركة        .. الرسمى؟ وفدالضمن  

 !.عائلية يديرها هو وأبناؤه؟

فإذا سلمنا على سبيل االفتراض بأن فهد لديه المقـدرة علـى            
ويقنعنا الملك أيضاً   ، فهل يجيز لنا العقل والشرع    ، إدارة الحكم 

 تؤهله لالشـتراك فـى الوفـود        بأن ابنه عبد العزيز ذو كفاءة     
الد والعباد فـى مناقـشاتها مـع        الرسمية التى تقرر مصير الب    

 !. الدول األخرى؟مسئولى

أهون من التالعب بكرامـة     .. إن سرقة األموال والتالعب بها    
وال مسوغ لتصرفات فهد وأسـرته إال كـون         ، الشعب وإرادته 

ال يهمها إال بقاء العرش    ، هذه األسرة المالكة ديكتاتورية مستبدة    
 .والثروة متداولة بين أفرادها ليس إال



فقد تم نـزع ملكيـة      ، يستمر أفراد األسرة الحاكمة فى النهب     
وتعتـزم بلديـة مدينـة الخبـر        ) الثقبة/ مثلث الخبر (أراضى  

وتبلغ ، لحساب نايف وزير الداخلية   ، استخدامها ألحد المشاريع  
كما تم نزع أراضى المطار     ،  مليون ريال  ٤٣٠قيمة األراضى   

رياض سلمان بن عبد العزيز؛ بمبلغ يزيد       الجديد لصالح أمير ال   
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 !.فقط مليون ريال ٧٠٠عن 



فى الواليات المتحـدة ودول     ، استمع الطالب والمقيمون العرب   
وبـاألخص طـالب   ، وخاصة مواطنو الخلـيج ، أوربا الغربية 

استمعوا إلى ولى العهد السعودى األمير عبد       ، الجزيرة العربية 
 عن حبه للشعب األمريكى ن شاشة التليفزيوناهللا وهو يتحدث م

 .ونائب الرئيس

م ١٨/١٠/١٩٨٧فإن عبد اهللا زار واشنطن فـى        ، أما المناسبة 
وفى مؤتمر صحفى لألمير    ،  نائب الرئيس األمريكى   بدعوة من 

سئل األمير عن رأيه    ، حضره بوش األب وعدد من األمريكيين     
 على منـصات    ةفى الهجوم الغادر الذى شنته الواليا ت المتحد       

أعتقد أن ما فعلت أمريكا     : (فأجاب بلهجة بدوية  ، نفطية إيرانية 
فيمـا  ، فأعيد على سموه السؤال   ).. هو مسؤوليتها كقوة عظمى   

إن مـا أحبـه هـو       : (فأجاب، يقدر العملية األمريكية  إذا كان   
مـشيراً إلـى    ) وهذا الرئيس ونائب الرئيس   ، الشعب األمريكى 

 .بوش األب

فإن عدداً من أمراء األسـرة المالكـة        ، ا قتل وألن من الحب م   
.. يخشون من أن يكون غرامهم بأمريكا يـؤدى إلـى مقـتلهم           

،  فى قـاموس الـشرع     خاصة إذا كان الحب من النوع المحرم      
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 .وقاموس االخالق والوطنية

 أن عـشق أمريكـا      -عائلة األسـبق   ملك ال  -وقد سبق لسعود  
راب الـبالد   فأدى هذا العشق الجنونى إلى اضـط      ، هاوروأيزن
وظل يردد أن المخابرات    ، وكانت نتيجته أن أصبح منفياً    ، عليه

ثـم  ، بسبب عشقه القاتل، األمريكية هى التى أزاحته عن الحكم     
ما لبث أن تآمرت    ، جاءت أمريكا بعاشق محب آخر هو فيصل      

 !.عليه ليقتل بعد أن أصبح عديم الفائدة

ـ ، وقضايا حب عمالء أمريكا كثيرة يصعب حـصرها       ن أال لك
، النميرى، السادات، الشاه: تكفى آل سعود قصة عشاق أمريكا     

والتى آلت قـصتهم إلـى   ، وغيرهم.. صدام حسين، سياد برى 
 .نهاية مفجعة؟

فى ، ك ذلك الذى يتغنى بالوالء ألمريكا     ومن هو السياسى المحن   
من الذى  .. وقت تمتهن فيه أساطيلها وجنودها كرامة المسلمين      

 تغلى على   وصدور المسلمين ، ية والعمالة يجازف بإعالن التبع  
 .غير الوهابية األبطال، أمريكا وأفعالها

أنهم مع أمريكـا فـى   ، هماأثبت عبد اهللا وأخوه فهد وأشقاؤ لقد  
وضـد  ، وضـد إيـران  ، مع أمريكا ضد لبنان.. أوقات المحن 

وضد الشعوب التـى    ، وضد العراق ، وضد أفغانستان ، فلسطين
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 .اراجوا وغيرهاكرامتها فى نيكتدافع عن 

أن تعـاطى الحـب     ، وفى يوم ليس ببعيد    ولذا سيجد آل سعود   
المحرم على حساب دماء الشعوب المسلمة وثرواتهـا ال ينقـذ        

وال يدفع فتيل الثورة إال ليزيـدها       ،  كراسى عروشاً وال يحمى  
 .اشتعاالً

 .وغدا سينفذ حد الرجم أو القتل جزاء الحب المحرم






 يونيو  ٢ اينكويرر األمريكية فى تاريخ      ذكرت جريدة ناشيونال  
 وثـالث   أن أغنى طفل فى العالم يملك سبع سيارات       ، م١٩٨٧

ويحصل على ما مقداره سـتة ماليـين دوالر         ، طائرات أجث 
 مليون  ١٦٠٠(وتقدر أمواله وأرصدته فى البنك بـ       ، أسبوعياً

إنه األميـر   ، بينما ال يتجاوز الرابعة عشرة من عمره      ، )الردو
، )عبدو(الذى يناديه باسم الدلع     ، عبد العزيز بن فهد آل سعود     

 .والده الثرى الملك فهد ملك العربية السعودية

، م١٩٨٧ فهد فى رحلته إلى لندن فى مارس         عبدو رافق والده  
ب ولكنـه أصـي   ، عندما حاول الصبى شراء قصر باكينجهـام      
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 .بخيبة أمل عندما أخبر أن القصر ليس معروضاً للبيع

أكل العلكة الفقاعية التـى     :  هى ومن األمور المفضلة جداً عنده    
وقد صرح ، - غازى الفضاء-ولعب الفيديو، تشترى له بالجملة

 جهاز فيديو للعـب     ٢٠٠عبدو أثناء وجوده فى لندن أنه يمتلك        
 . فى جناحه الخاص بقصر الرياضالفيديو

.. م ثروة عبد العزيز الضخمة فلن يستطيع اختيار عروسه        رغ
 سنة سوف يختار له والـده سـبع أو          ١٨فعندما يصبح عمره    

ثمان عذارى ليكونوا له زوجات وليس له الحق فى رفضه أياً           
 .منهم



وتكشف ، فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح الحكومة السعودية      
بـل بينهـا    ،  فحسب بينها وبين أمريكا  ليس  .. ط الحميم االرتبا

 معها ضد   وتعاونها، وبين حكومة العدو اإلسرائيلية الصهيونية    
 .العرب والمسلمين

والمقربة جـداً   ، الصادرة فى اليونان  ) النشرة(فقد ذكرت مجلة    
من منظمة التحرير الفلسطينية فى سياق كلمتها االفتتاحية للعدد         

خبر تزويد سالح   ، م١٤/٧/١٩٨٦ االثنين    الصادر يوم  ٨٣رقم  
 .الطيران السعودى بطائرات استطالع إسرائيلية بدون طيارين
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وصفقة الطائرات تلك وقعها نيابة عـن الحكومـة الـسعودية           
 .وكيلها وقناتها إلى إسرائيل عدنان خاشقجى

 نفسه سبق له وأن     كما تجدر المالحظة هنا أن عدنان خاشقجى      
سبق أن كـشف النقـاب      ، ية إسرائيلية رتب عدة لقاءات سعود   

كما ذكـرت   ، عنها فى عدد من العواصم األوربية واألمريكية      
 .ذلك نفس المجلة

بين أبنـاء   ، أما هذا فأمر طبيعى جداً    ، لو حدث العكس لتعجبنا   
 .)۱(العمومة من أحفاد سبايا خيبر وبنى القينقاع




هكذا صرح أحمد زكى اليمانى وزير البترول األسبق فى عهد          
م فـى   ١/٦/١٩٧٩وكان ذلك فـى يـوم       ، االحتالل السعودى 

 وتناقلته وكاالت األنباء متناسياً عـشرة ماليـين دوالر          باريس
فيبلغ مجموع .. يومياً تخسرها السعودية لدعم الدوالر األمريكى     

وذلك منـذ عـام     ، ر مليون دوال  ٣٠ما تخسره السعودية يومياً     
، وعلى أساس اعتراف اليمانى فقط    ، م حتى هذا التاريخ   ١٩٧٣

                                                             

)
۱

 والدراساتلجنة البحوث  هالذى أصدرت) شركة اإلمامين(راجع كتاب ) 

 .بالطريقة العزمية الشهر الماضى
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فاجمعوهـا  ،  مليـون دوالر شـهرياً     ٦٠٠فإن الخسارة هـى     
 . لمدة تسعة أعوامبالمليارات

على أية حال إن البترول كله خسارة علينـا وعلـى العـرب             
لكـيال  ، ولذلك فنحن لسنا ضد رفع أسعاره فحسب      ، واإلنسانية
 البترول ولـصوصه    بل نحن ضد وجود   ، نسوب النهب يرتفع م 

 .)۱(فى أرضنا

 مليون دوالر يومياً لصالح     ٢٠والحقيقة أن السعودية لم تخسر      
، ألنها بكل بساطة ال تملك شيئاً تخـسره       ، أمريكا أو إكراماً لها   

بل وكل خيرات الجزيرة مباعة ألمريكا بثمن    ، إنما هذه األموال  
 ١٠٠لدليل على ذلك هـو دفـع        وا.. الحماية للعرش السعودى  

) السـال (مليون دوالر يومياً لحاملـة الطـائرات األمريكيـة          
 .كما ذكر أحمد رجب فى أخبار اليوم.. الموجودة بالخليج





 - حـرس عبـد اهللا     - ممرضة بلجيكية للحرس الوطنى    ٢٠٠
 لـدى   محترفـة مـسجلة    مومس   ٢٠٠تتحول بقدرة قادر إلى     

                                                             

)
۱

  .۷۹۱ص٬ تاريخ آل سعود: ناصر السعيد) 
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 .البوليس بوصفهن بنات هوى

وإليكم الخبر كما   .. هذه حكاية ليست غريبة فى مملكة الفضائح      
تقول ، م٢٣/٩/١٩٧٩ بتاريخ   نشرته صحيفة السياسى القاهرية   

نشرت مجلة كفاك البلجيكية األسـبوعية تفاصـيل        : (الصحيفة
الية  مؤسسة اقتصادية وم   خطيرة تتعلق بعملية احتيال قامت بها     
وهـى مؤسـسة تـضم      ، ومصرفية معروفة باسم أوروسيستم   

فقد أعلنت هـذه المؤسـسة      ،  البلجيكية مجموعة من الشركات  
، إفالسها بعد أن غررت بعدد كبير من المستثمرين السعوديين        

وذلك بأن حصلت منهم على كميات وفيرة من األمـوال فـى            
 فـى النـشاط االقتـصادى       شكل أسهم وإيداعات واستثمارات   

ولكـن  .. لمالى والمصرفى الذى تمارسـه تلـك المؤسـسة        وا
تستأثر وحدها بتلك الكميات الوفيرة من األمـوال        المؤسسة لم   

فقد دفعت لبعض العمالء السعوديين والبلجيكيين عموالت بلغت        
كما أنها دفعـت    ،  بلجيكى قيمتها حوالى أحد عشر مليار فرنك     

متها حوالى  لعمالء سعوديين وبلجيكيين آخرين رشاوى بلغت قي      
وذلك فى مقابل   ، ثمانية مليارات ونصف من الفرنكات البلجيكية     

 .التحايل على الحكومة السعودية ذاتها

فقد تبين أن مؤسسة أوروسيستم هذه قـد اسـتعانت بـالعمالء            
السعوديين والبلجيكيين الذين دفعت لهم العموالت والرشـاوى        



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ١٣٥ 

ك بلجيكـى   بلغت قيمتها مجتمعة حوالى عشرين مليار فرن      التى  
 عـدد مـن     إلبرام عقد مع الحرس الوطنى السعودى إلقامـة       

وذلك بتكلفة قدرها ، المجمعات الطبية فى مدينتى الرياض وجدة
ولكن المؤسسة بدالً من    .. ثمانية وأربعون مليار فرنك بلجيكى    

 أن تقوم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تباطأت وعمدت إلى التسويف       
 بعـد أن    ذلك تمهيداً إلعالن إفالسـها    و، واإلرجاء كسباً للوقت  

بل إنه  .. تكون قد استولت على قدر كبير من األموال السعودية        
 التى تعاقدت   - الطبية قد تبين أن المؤسسة عينت فى المجمعات      
 مائتى فتاة بلجيكية    -مع الحرس الوطنى السعودى على إنشائها     

د  بع - ثم ثبت باألدلة القاطعة    - أنهن ممرضات مؤهالت   بمقولة
 أن جميع هؤالء الفتيـات البـالغ عـددهن          -التحقيق والبحث 

 مومسات محترفات ومسجالت لدى البوليس البلجيكـى        مائتين؛
 .أهـ).. بوصفهن من بنات الهوى



يسمع بين آونة وأخرى عن مبالغ كبيرة وعقود ضخمة تقـوم           
 قات النقل الجـوى   كصف، بها السعودية لتسليح الجيش السعودى    

وصـفقات  ، م١٩٦٧وصفقات الـدفاع الجـوى      ، م١٩٦٥عام  
وصفقات المدرعات والـدبابات    ، م١٩٦٨وعقود اآلليات عام    

، م١٩٦٩ عـام    وصفقات المدفعيـة والـذخائر    ، م١٩٦٩عام  
وصـفقات إلنـشاء القواعـد      ، المقاتلـة ) الاليتننك(وصفقات  

ات وأخيـراً صـفق   ، العسكرية فى كل من خميس مشيط وتبوك      
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 .الطائرات المقاتلة

والشك أنه مما يثلج الصدر ويريح الخاطر أن تصرف كل هذه           
وأن تبرم كـل هـذه العقـود        ، المبالغ لتسليح الجيش السعودى   

 يفترض فيه أن نجده فى مواجهـة      لتزويد جيش عربى إسالمى   
ويشترك فى الدفاع عن شـرف هـذه       ، العدو ليذود عن الوطن   

 مـع   جيش لم يتـرك ليـشارك      لكن المؤسف أن هذا ال     -األمة
وال فى عـام    ، م١٩٥٦إخوانه من الجيوش العربية ال فى عام        

إال إذا استثنينا كتيبـة واحـدة       ، م١٩٧٣وال فى عام    ، م١٩٦٧
وعلى كل حال فإن هذا     ،  بعد إيقاف القتال   أرسلت إلى الجوالن  

أما ما نحن بصدده اآلن فهو الـسؤال  ، موضوع آخر قائم بذاته 
 :التالى

حقيقة كل هذه المبالغ الطائلة على جيـشنا؟ أم أن          هل تصرف   
 عثمـان ترتكـب      ما هو إال قميص    - الكالم للشمرانى  -جيشنا

وتنهب أموال الشعب واألمة تحـت دعـاوى        ، باسمه المهازل 
ولعل الجواب عن جانب من جوانـب       ، تسليحه وتدريبه وتقدمه  

هذا السؤال قد جاء فيما نشر مؤخراً عن أكبر فضيحة ارتكبت           
فـى عـددها    ) نفط العرب (فقد كتبت مجلة    ، سم هذا الجيش  با

أثبتـت  : م تقـول  ١٩٧٥عـام   ) يولية(العاشر فى شهر تموز     
 وهـى   -تحقيقات الكونجرس األمريكى أن رجـال الـشركات       

 ال تـستطيع العـيش بـشرف        -شركات النفط وبيع الـسالح    



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ١٣٧ 

وتـستمر  ).. وأنها تحاول جاهدة رشوة المـسؤولين     ، واستقامة
أما هنا وفى قلب العالم العربى      : (ورة إلى أن تقول   المجلة المذك 

فإن الشركات األمريكية تتسابق فيما بينها للحصول على بيـع          
وقد كشفت تحقيقـات الكـونجرس      ، الطائرات العادية المقاتلة  

هو شاب سـعودى تـرك      .. مؤخراً أن السيد عدنان خاشقجى    
 وأخذ يتعاطى أعمال السمسرة فى المملكـة العربيـة          مدرسته

واستغل بطبيعة الحال عالقاته الحميمة بمن لهم نفوذ        ، السعودية
وأخذ يتعـاطى   ، من الرسميين أو ممن لهم نفوذ عند الرسميين       

وقد حصل على عمولة    ، العمل لمصلحة شركات بيع الطائرات    
 مليون دوالر كوسيط لبيع عدد من الطائرات التـى          ٤٥قدرها  

 ٨٠٠بمبلـغ   للحكومة الـسعودية    ) نورثروب(تصنعها شركة   
إن وزارة الدفاع األمريكية    : وقيل فى التحقيقات  ، مليون دوالر 

 بأن عليها أن تقرر ما إذا كانت هـذه          نبهت الحكومة السعودية  
: أما نحن فنقـول   ، انتهى ما ذكرته المجلة   )..العمولة ضرورية 

 إذ لم يعمل السيد الخاشـقجى       غير ضرورية ، إن هذه العمولة  
 .من قيمة البضاعة% ٦لذى يساوى شيئاً يستحق هذا المبلغ ا

كما أن تقرير الكونجرس المذكور يسلط أضواء كاشفة علـى          
الطريقة التى يعمل بها السيد الخاشقجى لعقد الـصفقات مـع           

  ألـف  ٤٥٠فقد دفعت شركة نورثروب مبلغ      ، أصحاب النفوذ 
وذكر أحـد المـسؤولين   ، دوالر إلى الخاشقجى بناء على طلبه 

 فى شهادته أمام الكونجرس أن الخاشقجى       التنفيذيين فى الشركة  
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 يريد منها أن تدفع له هذا المبلغ لكـى يدفعـه            أبلغ الشركة أنه  
 الـسعودى وإلـى القائـد       بدوره إلى القائد السابق لسالح الجو     

 ألف  ٢٥٠و،  ألف دوالر لألول   ٢٠٠إنه سيدفع   : وقال، الحالى
 علـى أن تـشترى     وهذا ضرورى لكى يوافـق    ، دوالر للثانى 

وذكر المسؤول أيـضاً    ، ودية صفقة الطائرات من الشركة    السع
لدى استجوابه أنه ال يعرف ما إذا كان الخاشقجى قد دفع هـذا             

: المحـرر .. ( إلى القائدين أو غيبه فى جيبه العميق جداً        المبلغ
 ).م١٨/٦/١٩٧٥

قد قام بها الـسيد    ، ١٣٠وإذا عرفنا أن صفقات الهر كليزسينن       
 مـع   بوضع وترتيب صفقات الاليتننك   الخاشقجى أيضاً كما قام     

وكذلك صفقات إنشاءات الدفاع الجوى مع      ، السيد جفرى إدورد  
 سوف نعرف المبالغ الطائلة التـى دخلـت         فإننا، شركة ونبى 

 .جيب الخاشقجى أو من يمثله الخاشقجى

 مليون دوالر   ٤١كما أنه ثبت أن الخاشقجى تلقى عمولة قدرها         
عات ودبابات للسعودية بمبلغ    من صفقة فرنسية بيعت فيها مدر     

 . مليون دوالر٦٠٠

 هـو مبـالغ     وبذلك يكون ما حصل عليه الجيش فى السعودية       
بقى أن نعرف   ، بسيطة وضئيلة بالنسبة لما نهب وسرق باسمه      

 .من هو هذا الخاشقجى؟
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إن الخاشقجى رجل صفقات وسمسرة من أصل تركى ألب كان     
 ق فى بيـروت   وللخاشقجى مكاتب ومساكن وشق   ، يعمل جراحاً 

ولندن وفى باريس وفى أمريكـا وواشـنطن وفـى فلوريـدا            
هولـدنك  تديد(ونيويورك مقر قيادة عمليات شركته المـسمى        

فهو فى بيروت وله ممثليات فـى جميـع العواصـم           ) كونينى
وفى بعض المدن المهمة األمريكية له سيارات فاخرة        ، وربيةاأل

البنترى التـى   رغم أنه يفضل سيارته     ، فى جميع هذه األماكن   
كما أن له يختاً جميالً جداً فى       ، )٩٠ك  ٧(تحمل رقمه الخاص    

ويـنظم  ، عاصمة الشاطئ األزرق فـى فرنـسا      ) كان(مدينة  
وكل هـذا  .. الخاشقجى فى يخته هذا حفالت ساهرة فاخرة جداً     

،  وما ينهب باسمه   - الكالم للشمرانى  -من صفقات تسليح جيشنا   
 وعلى مستوى الفضائحهذه ار ولتحقيق الحق فإنه على أثر انتش  

عالمى فقد تصدت الحكومة السعودية على لسان وزير دفاعها         
والمتهم األول فى القضية األمير سلطان بن عبد العزيـز فـى        

 لصحيفة األنوار ونشرته صحيفة البالد السعودية حديث أدلى به
إنهم ال يريدون عمالً عربياً ناجحاً      : م قال فيه  ٢٦/٨/١٩٧٥فى  

 المقصود بذلك   -لون تحطيم كل شخص عربى ناجح     وهم يحاو 
 وإننى أثق برجـال األعمـال الـسعوديين         -شريكه الخاشقجى 

 ).وأشجعهم

أم !.. ؟بقى أن نتساءل هل يستحق أمثال هؤالء الرجال التشجيع  
إننا نعرف أن الخاشقجى ما     ، أنها مجرد مشاركة فى الرشوات    
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 المخزى  ومن،  وزير الرشوات  هو إال سيئة صغيرة من سيئات     
لألمة اإلسالمية أن يدعى هـؤالء زعامـة األمـة وحمايـة            

 .الحرمين



قام فهد بن عبد العزيز بافتتاح أول مدرسـة فـى الواليـات             
وقـد ألقـى   ،  األمريكية تستخدم نظام الطاقة الشمـسى   المتحدة

وزير الخارجية السعودى كلمة عصماء فى االحتفال االفتتاحى        
والجـدير  ، شاعر اإلنسانية للنظام الـسعودى     عن الم  عبر فيها 

بالذكر أن النظام الشمسى الذى اعتمدته المدرسة قد تبرعـت          
 . ألف دوالر٦٥٠حكومة السعودية بتكاليفها وقدرها ال

فى الوقت الذى يتقاعس الحكم السعودى عن إنـشاء مـدارس           
تفادياً لتساقطها على الطالبات كمـا حـدث        ، للبنات أو ترميمها  

ممـا أدى إلـى     ،  على طالباتهـا   جالجل التى سقطت  لمدرسة  
 . طالبة باإلضافة إلى المشوهين والمجاريح١٦استشهاد 



وهى ،  مليار دوالر  ١٠٠رأس مالها   .. الشركة األمريكية باكتل  
 األمريكية أهم صانعى القـرار الـسياسى        التى تقدم لإلمبريالية  

وموا بواجبهم اإلمبريالى يعودون من     وبعد أن يق  .. واالقتصادى
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لذا يضم مجلس إدارتها عدداً كبيـراً مـن         ، موظفين فيها جديد  
 المخـابرات   الوزراء السابقين فى الحكومة الفيدرالية ورؤساء     

  دولـة أخـرى منهـا      ٤٠ولهذه الشركة فروع فى     ، المركزية
وهى معروفة بدعمها للمخططات التوسعية ، إسرائيل والسعودية

 .ية فى األرض العربية المحتلةالصهيون

صديق لمناحم بيجن رئـيس     .. رئيس هذه الشركة ستيفن باكتل    
 وشركته هى التى فـازت    ، وزراء إسرائيل األسبق وللملك فهد    

 فـى   بسلطة بناء مدينة جبيل السعودية التى قرر فهد بناءهـا         
الصحراء على طراز ناطحات السحاب األمريكية التى تـسمى         

واتفق أن يتم بناء هذه المدينـة       ، )واالنتحاربروج القلق   (هناك  
 ٩ التـى تـضم      وستكون أكبر من مدينة لنـدن     ، م١٩٩٩سنة  

 حـسب   -بينما الشعب الـسعودى ال يتجـاوز      ، ماليين ساكن 
 أربعـة ماليـين     - الكونجرس األمريكى قبـل سـبع      تقديرات

 يعتبر فى مملكـة آل       علماً بأن إحصاء عدد السكان     ..)۱(نسمة
 -رضة وحرية الصحافة وحقـوق اإلنـسان       مثل المعا  -سعود

 .يعتبر رجساً من عمل الشيطان

 أن تكاليف بناء مدينة جبيل      وتقول مجلة تايم األمريكية العلمية    
 مليار كافية لتحقيق األمن     ٣٠ أقل من    - مليار دوالر  ٣٨٠يبلغ  

                                                             

)
۱

  .كان ذلك فى بداية الثمانينات من القرن الماضى) 
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 - مليـون نـسمة    ٢٩٠الغذائى لجميع سكان لعالم العربى الـ       
 عروفة بعدائها للعـالم العربـى     ومن الشخصيات األمريكية الم   

، جون ماكون : والعالم الثالث التى عملت فى هذه الشركة نذكر       
 المركزية األمريكيـة فـى عهـدى كينـدى          رئيس المخابرات 

مدير ، رئيس المخابرات األمريكية  ،  هلمز ريتشارد.. وجونسون
جـورج شـولتز وزيـر      .. نفس المخابرات فى عهد نيكسون    

ر واينبرجر وزير حـرب الواليـات       وكاسبا، الخارجية الحالى 
ويعتبر ريجان صديقاً شخصياً حميماً لـستيفن       ،  الحالى المتحدة
وهللا األمر ).. حامى حمى الحرمين الشريفين(وكذلك لـ  ، باكتل

 .)۱(من قبل ومن بعد



،  إلـى الفـضاء    وبمناسبة صعود سلطان بن سلمان آل سعود      
لتسطر من المديح والتمجيد مـا      ، نحطةسخرت كل األقالم الم   

 بلغ الدجل بأحد وعاظ السالطين حداً   وقد، يعجز القلم عن ذكره   
وال من الناحيـة    ، ال من الناحية الدينية   ، ال يمكن السكوت عليه   

 .األخالقية

ومن على شاشـة التليفزيـون      ، فقد ذكر هذا الواعظ المرتزق    
، غـزو الفـضاء   آية من الذكر الحكيم تبين إمكانية       ، السعودى

                                                             

)
۱

  .م۱۹۸۷مارس ۲ ٬العدد ٬ عن التغيير الديمقراطى) 
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واِإلنِس ِإِن استَطَعتُم َأن تَنفُـذُوا   يا معشَر الِجن:  تعالىيقول
 واَألرِض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُون ِإالَّ ِبـسلْطَانٍ       ِمن َأقْطَاِر السمواتِ  

 .)٣٣: الرحمن(

وبالتحديد على كلمة سـلطان     ، وعقب المرتزق على هذه اآلية    
طان الذى أشار إليه القرآن هو سـلطان بـن          بأن سل ، األخيرة

!.. وأن اهللا قد ذكره منذ خمسة عشر قرنـاً    !.. سلمان آل سعود  
 .وأن هذا هو التفسير الصحيح لآلية

فقد ، هى األخرى أرادت أن تلعب ذات اللعبة      ) الحوادث(مجلة  
: وكتبت إلى جانبه  ، نشرت على غالفها صورة لألمير سلطان     

  موحية بأن السلطان الذى عناه القرآن      ..ال تنفذون إال بسلطان   
 !.ما هو إال سلطان السعودى

، إن هذا التعدى الوقح على القرآن وعلى المشاعر اإلسـالمية         
،  منذ فجر الرسالة المحمدية    والذى مارسه ويمارسه الطواغيت   

وأنـه  ، أن الحكم الوهابى عدو للدين    ، يزيد من يقين كل مسلم    
 .ينافق بشعارات اإلسالم



أكدت صحيفة نيويورك تايمز فى عـددها الـصادر بتـاريخ           
المملكة العربية السعودية ساعدت سـراً      : (م أن ٢١/٦/١٩٧٨

الواليات المتحدة األمريكية فى الدفاع عن المـصالح الغربيـة          
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الدوالرات لمساندة المقاومة المناهضة للماركسية     بدفع مليارات   
وأشـارت الـصحيفة أنهـا      ).. رين عاماً الماضية  خالل العش 

 على هذه األنباء مـن خـالل أحاديـث أدلـى بهـا              حصلت
،  وعمالء مخابرات سـابقين وأعـضاء برلمـان        دبلوماسيون

أن مساعدة السعودية قد استخدمت بـصفة عامـة         : (وأضافت
حينما كانت السلطة التنفيذية فى أمريكا عاجزة عن الحـصول          

أن المملكـة العربيـة     : (وأوضحت).. على موافقة الكونجرس  
السعودية دفعت األمـوال لحكومـات أو حركـات مناهـضة           
للماركسية فى أفغانستان واليمن الشمالى والصومال والسودان       

 ).وباكستان وزائير ونيكاراجوا

وصرح دبلوماسى أمريكى سابق رداً على أسـئلة نيويـورك          
وفى كل ، أماكنالسعوديين استجابوا بنخوة فى عدة : (تايمز بأن

كنـا نتجـه    ..  من أجل شئ ما    مرة كنا نحتاج فيها لدفع أموال     
صوب السعوديين الذين نعتبرهم كبقرة سمينة حلوب تدر لبنـاً          

 ).باستمرار

وهو خبير فى شـئون الـشرق األوسـط         ، وأشار وليم كاندت  
إن األمر لم يستغرق أكثـر مـن        : (بمجلس األمن القومى إلى   
،  عاهل السعودية للتوقيع على شـيك عشر ثوان لدى الملك فهد   

 ).ويحل بذلك مشكلة أمضى الكونجرس أسابيع فى مناقشتها

 لم توافـق علـى      إن السعودية : (ومضت نيويورك تايمز قائلة   
مساعدة الواليات المتحدة بهـذه الطريقـة إال حينمـا اتفقـت            



D:\۰٥\الوهابية\كتب.doc 

 ١٤٥ 

وفى الختام قالت نيويـورك     ).. مصالحها مع مصالح واشنطن   
 مليـون دوالر كمـساعدة للكـونترا فـى         ٣٢إن دفع   : (تايمز

 نيكاراجوا يندرج ضمن إطار هذه السياسة التى قد تكون اتبعتها     
 ).حكومات الواليات المتحدة األربع السابقة



أو شريط كاسيت لمحاضرة دينية     ، أن تدخل كتاباً دينياً للتوعية    
 - قرآنـا كريمـاً    أو، أو حتى كتاب أدعية   ، أو اجتماعية هادفة  

ومن يوجد عنـده    ..  فهذا ممنوع  -!!بحجة أنه قد يكون محرفاً    
فى منافذ الحدود يعتقل بتهمة التخريب والتطـرف والتالعـب          

 !.بأمن البالد

أو كاسـيت   ، أو شريط فيديو خليع   ، أما أن تدخل مجلة داعرة    
فستلقى من يؤدى إليك التحيـة فـى مطـارات          ، أغانى ماجنة 

 . وحدودها البريةالوهابية وموانيها

فالدولة بـارك اهللا    ،  أى شئ من هذا    بل ال تحتاج إلى أن تدخل     
يمكنك اسـتئجار أو شـراء أى       ، تتولى عنك هذه المهمة   ، فيها

عربية كانـت أو    ، أو شراء أية مجلة فاسدة    ، شريط فيديو خليع  
 ألن الجماعـة مولعـون بحـب        - خاصة األمريكية  -أعجمية
 !!.ومة وتروج لههذا ما تتكفل به الحك، أمريكا

، هناك ألف مجلة ومجلة، الساقطة) سيدتى(فإذا لم يعجبك مجلة     
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 . أغدقت الحريات فى هذا المجال- الكالم للشمرانى-فحكومتنا

إذا ما تحدثت عـن     ، ويندر أن ترى مجلة يفوتها مقص الرقابة      
بل تمنـع   ، شئ يضر آل سعود فى الشؤون الدينية أو السياسية        

نات عن الدعارة والدعوة للفساد وللـسفر       أما اإلعال .. وتصادر
 .فهذه ال تهم حكام الوهابية، للخارج

ليست ، فالدعارة التى نقصدها  ، ونخشى أن يفهم كالمنا بالخطأ    
 ممارسة الجـنس    وإنما، فقط دعارة الكلمة والصورة واألخالق    

 .وتوزيع المجالت التى تحوى ذلك على أفراد الشعب، الحرام

، وصلت إلى األسواق الـسعودية    ، ٤٨٢ العدد، مجلة المستقبل 
ومـع  ، دون أن يتعرض مقص الرقابة إلعالن تجارى داعـر        

وإنما التعليق الـذى كتبـه      ، ونحن لن ننشر الصورة   .. الصور
 ١٩فى عدد اليمامة الصادر فى  ) إبراهيم سعد الماجد  (المواطن  

األرنب يخترق  : ( حيث قال تحت عنوان    ،هـ١٤٠٦شوال سنة   
، فيما مضى منذ سنوات قريبـة     : (ما يلى .. )حاجز المطبوعات 

والتـى تـدعو بموجبهـا      ، استنكرنا إعالنات شركات الطيران   
 إلى السفر على متن طيرانها إلى     الشباب فى اإلجازات الصيفية   

من هذه العبـارة    .. إلخ.. حيث الجو الرائع واألسعار المناسبة    
مـن   حيث كان االتهام موجهاً إلى هذه الشركات      ، العادية جداً 

 فى هذه الـدول     - نحن المسلمين  -أنها تدعو إلى ضياع شبابنا    
طالـب  وقد  ، التى عرف عنها أنها مراكز للفساد بشتى أنواعها       
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كثير من الكتاب المعروفين إلى إيقاف هذه اإلعالنات لما رأوا          
وقد كان لذلك   ، فيها من حث للشباب على االنحراف والضياع      

 .اإلعالنات والحمد هللا طيب حيث قلت هذه النوعية من تأثير

بإعالن ، ويفاجأ غيرى من الغيورين على دينهم     .. ولكننى أفاجأ 
إن هـذا   ،  يحمل السم الزعـاف    ٤٨٢فى مجلة المستقبل العدد     

يقـول مـن ضـمن      ، يا من يهمه األمر   .. اإلعالن أيها السادة  
: ويقول عنوانه ).. ارقصوا فى أرقى مرقص عالمى    .. (عباراته

هل تعرفون ماذا يقصد بهذا ).. ب المدينةتجدون األرنب فى قل (
 إنه يقصد بـه   .. ون فإننى أقول لكم    إن كنتم ال تعلم    ..األرنب؟

 اكتفـى   وياليتـه ، فهذا اصطالح معروف  ، نعم إنها هى  .. الفتاة
 صورة لفتـاة    إنه نشر فى أعلى هذا اإلعالن     .. بهذا الكالم فقط  

 .عارية أو شبه عارية

لة بالدخول وهى تحمل هذا     إننى أستغرب كيف سمح لهذه المج     
وكيف اخترق  ..  فى غاية الخطورة   إنه ألمر !.. السم الزعاف؟ 

إننى آمل أن   !.. هذا اإلعالن حاجز إدارة مراقبة المطبوعات؟     
 ).أرى ردهم



 .والوصيفات، الجوارى، الخدم والحشم

مـراء آل   العشرات من هؤالء تجدهم وقد غصت بهم قصور أ        
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 إذ أن وجودهم فى تلك القصور يعتبر من مـستلزمات         ، سعود
 .والسلطان، األبهة

هؤالء الصنف من البـشر الـذين جمعـتهم ظـروف الفقـر             
وأدت بهم الحاجة إلى أن يكونوا تحت رحمة أمراء         ، والحرمان
ما ، يالقون من القسوة فى التعامل واإلذالل المشين      .. آل سعود 

 إن مجرد خطأ بسيط يرتكبه الخادم قد ..ال يخطر على بال أحد    
 .يكلفه الثمن غالياً

قصة تبـين   ، وهو من أشراف الحجاز   ، يذكر حامد سعد الدين   
وقد نقل القصة أمين المميز فـى       ، حقيقة التعامل السالف الذكر   

 فـى الـصفحة   )المملكة العربية السعودية كما عرفتهـا   (كتابه  
عبـد العزيـز    كان األمير منصور بن     : (تقول القصة .. ٦١٠
فشعر بوجود عالقة بين أحد مـستخدميه       ، وغيوراً جداً ، شكاكاً

فما كان من األمير إال أن أمر بربط ساقى ، وبين إحدى جواريه
 جسمه  - فشلخ -الرجل بسيارتين اتجهتا إلى جهتين متعاكستين     

 ).إلى نصفين

والذى قسم ، وال ندرى من أين استقى األمير منصور هذا الحكم
لمجرد أنه  ،  مستخدمه إلى نصفين بطريقة وحشية     بموجبه جسم 

 !.شك فى تصرفه مع إحدى جواريه؟

وهو ، هل أن ذلك التصرف دافعه الحرص على تطبيق الشرع        
الذى ينتهك تعاليمه عبر ممارسـات الفـسق والفجـور فـى            
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 !. أم أنه االستهتار بالروح اإلنسانية؟!..قصوره؟

من قصص إجـرام   وانظر أيها القارئ الكريم إلى قصة أخرى        
 .يذكرها المصدر السابق على لسان محدثه، هذا األمير

أن ثالثاً من النساء الالتى كـان       ، لقد بلغ األمير منصور   : (قال
 فأخذ يـستميلهن  ، صرن يترددن على شخص آخر    ، يميل إليهن 

فتمكن من إقناعهن للحضور إلى وليمة أقامهـا        ، بشتى الطرق 
ومـا أن   ، اعتباره خمـراً  وقدم إليهن حامض الكبريتيك ب    ، لهن

وقـضين  ، تناولن أول جرعة منه حتـى تمزقـت أحـشاؤهن         
 ).نحبهن

، وهو برتبة مفوض فى السفارة العراقية بجـدة       ، ويقول الكاتب 
لقد حدثنى الشريف حامد سعد الدين      ، كان فى بداية الخمسينيات   

عن قصص أخرى عـن خالعـة وفـسق بعـض األمـراء             
 .ها مراعاة لآلداب العامةمما ال يجوز لى تدوين، السعوديين




اشتريت قبل سبع سـنوات     ، فيال قرب نيس على شاطئ البحر     

 مليون جنيه استرلينى من     ١٥وصرف عليها حوالى    ، )١٩٨٠(
، رادار، وهى مجهزة بمركز للكمبيوتر  ، أجل تحويلها إلى قصر   
 تبلغ  ،كميات هائلة من األثاث والتحف    ، أوراق حائط من ذهب   
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 . مليون جنيه استرلينى٥٠ قيمة الفيال


نصبت فيـه اإلضـاءات     ، قصر شيد على مساحة أربعة أفدنة     

 مليـون جنيـه     ٤٥وتبلغ قيمة القـصر     .. والكاميرات األمنية 
 .استرلينى


والذى حمل فى شاحنة    ، األثاث الذى اشتراه فهد لفيلته فى نيس      

مكتـب مـزود بـدواليب      ، امطاولة طع ، يتضمن ستة كراسى  
 .وصورة للويس الرابع عشر، سرية


 بيتاً ويمتلك فهد فيه، ماى فير؛ هو حى األرستقراطيين فى لندن     

 !. مليون جنيه فقط٣٧تبلغ قيمته الحالية 


 ١٠٠٠وكلفتـه   ، يحتوى مائة غرفـة   ، لفهد قصر فى ماربيال   

 !.مليون جنيه فقط


وحفيد ، يمة األلعاب التى اشتراها عبد العزيز طفل فهد       بلغت ق 

 . ألف جنيه استرلينى١٠٠حوالى ، واثنان من أبناء إخوته، فهد


،  مليون جنيـه ٧٨وكلفته ، طائرة فهد صممت له بصفة خاصة     
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 . مليون جنيه للتجهيزات الخاصة الداخلية٣٠مضافاً إليها 


 ٢٠٠ال تقل قيمة إحداها عن      ،  الذهبية لفهد العديد من السيارات   

 .)۱(ألف جنيه



راح فهد يبرئ حكمـه مـن       ، م١٩٧٩بعد انتفاضة الحرم عام     
، عمالته لألجنبى فى تصريحات وزعها على عماله المأجورين       

فما كان من الرئيس السادات إال أن رد على فهد فى خطـاب             
مفيش واحد  : (م قال فيه ما نصه    ٢٨/١/١٩٨٠علنى له بتاريخ    

فى إمارات الخليج بما فيها السعودية إال ويعلم إن حاميته هـى            
 إذا ما تعرض    بل أنا أعلنت  ، ونحن ال نلومهم على هذا    ، أمريكا

أى بلد عربى فى الخليج ألى تهديد أجنبى وطلب من أمريكـا            
أن تصل إليه لتنجده فسأعطى أمريكا التسهيالت قبل أن تطلب          

ثـم  ).. ومن غير أن يطلب هؤالء الجهال واألقزام ،  هذا كاأمري
بعد :  يقول - فهد - الزعيم الجديد  يخرج: (يمضى السادات قائالً  

 أنا ما أعلنت أن السعودية ال تعطى تسهيالت وال تعطى قواعد          
طلبـت  .. ألن الـسعودية  ، عيـب ، عيـب .. وال تعطى شيئاً  

                                                             

)
۱

  .م۲٥/۱۰/۱۹۸۷عن مجلة صنداى البريطانية بتاريخ ) 
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،  السعودية  فى  من أمريكا لكى تقوم بتظاهرة     ١٥الطائرات إف   
 ).إلخ.. وليس فى هذا عيب



.. اشتهرت دولة الوهابية باسم المهلكة الـسعودية      .. فى السابق 
وعلينا من اآلن فصاعداً أن نضيف      .. ثم مملكة الزيت والدماء   

 .- الكالم للشمرانى- جديداً هو مملكة النساءاسماً

ـ    أسياد شباب الـبالد   .. فكما أن أمراء األسرة    تالف  علـى اخ
فإن أميرات األسرة السعودية البد     ، ثقافاتهم وهوياتهم وطبقاتهم  

 .الفتيات..  أميرات على القسم اآلخرأن يكن

وبعـد أن بـرزت     .. فبعد غياب طويل عن الساحة اإلعالمية     
نبغن فـى مجـاالت     ،  بالدنا العشرات من أسماء نساء وفتيات    

ود أن  رأى آل سـع   ، العلم والمعرفة والثقافة وخدمة المجتمـع     
 .فال يعلوهن أحد، يعينوا نساءهم كسيدات نساء البالد

 سعودية فى طرح أسماء أميراتهم من خالل        واآلن هناك حمى  
 :الصحافة المحلية حيث تقرأ

ترعى الحفل الختامى لروضة    ..  اليوم حرم جاللة الملك فهد     -
 .معهد العاصمة

ضة  اليوم حرم ولى العهد تزور مركز الطرادية لجمعية النه         -
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 .النسائية الخيرية

 حرم سمو ولى العهد تفتتح المعرض السنوى للمعهد العالى          -
 .للخدمة االجتماعية

 بمركز ترعى حفل رياض األطفال ،  األميرة سارة بنت محمد    -
 .الخدمة االجتماعية

ترعى حفل الجمعية النسائية    ..  حرم سمو األمير عبد المجيد     -
 .فى تبوك

كحرم  األمراء ال يجيدون القراءة      هذا مع العلم أن معظم حريم     
ولعل الزمان لن يجود علينا بأفضل من آل سعود         !.. ولى العهد 

 .)۱(ذكوراً وإناثاً



 يعرف القاصى والدانى أن رابطة العالم اإلسالمى حين نـشأت      
وترعرعت فى أحضان آل سـعود ومبـادرتهم كـان هـدفها         

 :لمحاورالرئيسى يتركز على هذه ا

 .. الـشيوعية  محاربة التيارات الثورية تحت شعار محاربة     ) ١

                                                             

)
۱

  .٦۲عدد ٬ سالميةالثورة اإل) 
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وهو هدف أمريكى لقطع دابر النفوذ السوفياتى فـى المنطقـة           
وقد تجلت نشاطات الرابطة فى هذا االتجاه إبـان         .. اإلسالمية

منذ أواسط الخمسينيات وحتى    ..  السعودى -الصراع الناصرى 
 .م١٩٦٧مؤتمر الخرطوم بعد نكسة يونيو 

 تكتيل الشخصيات الدينية والمؤسسات اإلسالمية ودعمهـا      ) ٢
وكـذلك  ، لتتولى الترويج والدعاية للنظام السعودى وسياسـته      

 .والقول بأنه إسالمى، إضفاء الشرعية عليه

إذ ، وهذان الهدفان كانا محور لقـاء آل سـعود واألمـريكيين          
 على دعم توجه الرابطة خصوصاً فى       شجعت أمريكا آل سعود   

ال محاربة النفوذ اليسارى الذى كان ينمو على حساب الخط          مج
 .اليمينى فى بداية الستينيات

حل محله فـى الوقـت      ، غير أن محاربة ما أسموه بالشيوعية     
الحاضر محاربة التيار اإلسالمى الذى نهض بقوة فى أواخـر          

وهو التيار الذى يسمونه بــ التطـرف        ، السبعينيات الميالدية 
 .أو التيار األصولى، اب الشيعىأو اإلره، الدينى

والحظ المراقبون أن نشاط رابطة العـالم اإلسـالمى يـشمل           
األولى هى الدائرة الشيعية ومحاربة التشيع      : دائرتين متقاطعتين 

 على اعتبار أن فى رحمه نشأت أشد الحركات أصولية وثورية         
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كما هو  ، وخطراً على الصهاينة واألمريكيين والسعوديين أيضاً     
 .من تجربة لبنانواضح 

 والمؤسـسات   وفى هذا المجال تولت رابطة العالم اإلسـالمى       
السعودية األخرى مهمة إصدار الكتب والفتاوى ضد الـشيعة         

 من خطـر    - بل هو أكبر   -وتكفيرهم واعتبارهم خطراً ال يقل    
وأينما يرتحل المسلمون يجدون مـساجد الـضرار        ، الصهاينة

 .فى القارات الخمس الضالل توزعها مكاتب الرابطة وكتب

 ،أما الدائرة األخرى فهى محاربة التيارات اإلسالمية الثوريـة        
 ولعلنا نذكر   - ال فرق  -الشيعية أو السنية وخصوصاً الصوفية    

الجهـاد  (كيف أن الرابطة هى أول من أصدر فتـوى ضـد            
، م١٩٨٤فى لبنان والتى تحارب إسرائيل وذلك عام   ) اإلسالمى

فيها عمليـات المقاومـة اإلسـالمية       توالت  أى فى الفترة التى     
 .االستشهادية حتى بلغت الذروة واضطر الصهاينة للخروج

إذ وقفـت الرابطـة ووقـف       ، وكما فى لبنان كذلك فى تونس     
.. اإلعالم السعودى بأكمله مع بورقيبة الرئيس السابق لتـونس        

 أن أكبر مؤسسة دينية سعودية وأكبر       مع أنه من سخرية القدر    
 -ضمن الطاقم الحاكم عبد العزيز بن بـاز       رجل دين سعودى    

 هو أول من أفتى بكفر بورقيبة أواخر        -مفتى السعودية السابق  
 .الخمسينيات
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ينال الرضـى مـن     ، وعلى هذا األساس فإن تحركات الرابطة     
األمريكيين طالما هى تقاوم الـشيعة والـصوفية والتيـارات          

ياداتهـا  مع مالحظة أن أجهزة الرابطة وق     ،  اإلسالمية الجهادية
وال ، مخترقة بشكل كبير من عناصر المخـابرات األمريكيـة        

 محرك الرابطة األول فى عهـد محمـد علـى          أدلك على ذلك  
الذى جعل من كل مركز ومـسجد       ).. صفوت السقا (الحركان  

وكان همه تجنيد األشـخاص والشخـصيات       ، عيناً للمخابرات 
 . حتى أصبح الحديث عنه على كل لسانC.I.Aلحساب الـ 

عميل للمخـابرات   .. السقا بنظر الشخصيات الدينية المسالمة    و
أحـد أعمـدة    ، وبنظر المطلعين على خفايا األمور    ، األمريكية

 . فى منطقة الشرق األوسطالمخابرات المركزية األمريكية

ويوجد عشرات من أمثال السقا ليس هنـا مجـال التعـرض            
 .ألسمائهم

للكم الهائـل مـن     وال يملك اإلنسان إال أن يصاب باالندهاش        
 تباعاً من مكاتب الرابطـة فـى كـل          المعلومات الذى يتسرب  

وهذه المعلومات تشابه تلك األخبار والقصص الصادرة       .. مكان
 .من القصور الملكية السعودية

وحيـاة  ،  والخمور وتعاطى الحشيش ، فأحاديث الشذوذ الجنسى  
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 كل هذا يأتيك فى أخبار    ، والسرقات والرشاوى ، الترف والفساد 
 كل من يتردد علـى      حتى أصبح ، ال تنقطع من مكاتب الرابطة    

 يكتشف المسلكيات الهابطـة عنـد       - ولو لمدة قصيرة   -أحدها
 فى الـسلم    أى أننا ال نتحدث عن طبقة هابطة      ، القائمين عليها 

وإنما عن أؤلئك الكبار الذين يدعون نـشر اإلسـالم         ، الوظيفى
ـ     ، وخدمة المسلمين  ورهم فـى   والذين تطالعنا أسـماؤهم وص

 .الصحف والمجالت

.. م١٩٨٣وسبق لكراس صغير انتشر من لندن فى أوائل عام          
بعـضهم مـات    .. أن أشار إلى العديد من هـؤالء باألسـماء        

 .وبعضهم ما زال يستأكل باسم اإلسالم والدعوة إليه

ما كتبه إلينا أحد العـاملين فـى        ، من هذه الحكايات والفضائح   
كاية صغيرة مـن حكايـات      وهى ح ، مكتب الرابطة بنيويورك  

 . نضعها هنا نصاً للقارئ،كثيرة

أود أن  .. اإلخوة األعـزاء  : يقول الموظف فى مكتب الرابطة    
أكتب إليكم عن أغرب القـصص لمـوظفى رابطـة العـالم            

وهى رابطة تعمل جنباً إلى     ، اإلسالمى التابعة لعرش آل سعود    
 .جنب مع المخابرات األمريكية

ة السابق محمد على الحركان أواخر      قبل أن يموت مدير الرابط    
 أن  طلب منه مدير مكتب الرابطة فى نيويـورك       ، م١٩٨٣عام  
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يصرف إعانة قدرها مليون وربع المليون من الدوالرات على         
وبعد األخذ والرد وافـق الحركـان       ، الفقراء السود األمريكيين  

كما أوصى عالء الدين خروفـة مـدير        ، وأمر بصرف المبلغ  
 . نيويوركمكتب الرابطة فى

وعالء الدين خروفة هو قاضى من العراق جاء إلى الواليـات           
 المتحدة بعد أن ترك وراءه سجالً حافالً بالفضائح والمغامرات        

ثم عمل لحساب آل سعود وأقنع الحركان بأن يعهـد          ، الجنسية
وكذلك وافق على تعيين مساعد لـه       ، إليه بإدارة مكتب الرابطة   

 .يدعى داود األسعد

اختلف خروفـة   ، ر الحركان بصرف المبلغ المذكور    عندما أم 
فانضم بعـض الموارنـة     ، ومساعده داود األسعد على تقاسمه    

فيمـا انـضم    ،  العاملين بالمكتب إلى جانب خروفـة      اللبنانيين
 ولما وصل المبلغ ، آخرون إلى األسعد وابن شقيقه أحمد األسعد      

الـه  استلمه األسعد فى غياب خروفة الذى كان مشغوالً فى أعم    
 .الشخصية وفى كتابة التقارير ضد األسعد وعصابته

مارى (من جهته أودع األسعد المبلغ فى حسابه الشخصى ببنك          
وقد قسم المبلغ إلـى عـدة       .. فرع برودواى بنيويورك  ) النش

 وبعد أن انتهى مـن      ،وبإيداعات ومدد مختلفة  ، حسابات مختلفة 
ل التقارير  شرع فى إرسا  ، مهمته واطمأن على استيالئه للمبلغ    
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مطالباً طـرده  ،  الرئيسى بالسعودية ضد خروفة لمكتب الرابطة 
المـريض  ، وتعيين محتال آخر يدعى فهد النصار     ، من مركزه 

 عالقة محرمة بامرأة يهودية تقيم فـى        والذى تربطه .. بالشذوذ
 .حى بروكلين بنيويورك

،  بالمخابرات األمريكية  وندد األسعد بخروفة موضحاً ارتباطاته    
اً أن صديقه المحامى المصرى وكذلك شقيقه يعمـالن         موضح

،  ويدعى المحامى عمر الغباشـى     لحساب المخابرات األمريكية  
 .وشقيقه يعمل مذيعاً بإذاعة صوت أمريكا

 خروفـة األخالقيـة بـين       وتأكدت الرابطة من انتشار فضائح    
فما كان منه إال أن لجـأ إلـى         ، فسلمته خطاب الطرد  ، الناس

إذ ، لجاسوس لكى يساعده فى تحصيل وظيفة     صديقه المحامى ا  
 من خالل عالقاته إلى أنه فـى الـيمن وظـائف        علم المحامى 

وعين خروفة قاضـياً بعقـد      ، شاغرة فى إحدى المحاكم هناك    
 . ألف دوالر١٠٠ يبلغ مدته عام واحد وبمرتب سنوى

ووجدت حكومة اليمن أن الرجل ال يـصلح        ، وانتهت مدة العقد  
، التالى ال يـستحق المرتـب المغـرى       لمنصبه وغير كفء وب   

، مما دفعه للذهاب إلى مملكة آل سـعود       ، فرفضت تجديد العقد  
وااللتقاء بكبار رؤساء الرابطة فى مكة مسترحماً إياهم العمـل          

 .معهم مرة أخرى

 ،فيعمل اآلن جنباً إلى جنب مع فهد النصار       ، وأما داود األسعد  
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 .موالمتقاسمين كل ما يرد إلى مكتب الرابطة من أ

وقد علمنا مؤخراً من مصادر موثوقـة تعمـل مـع األسـعد             
، أن الرجلين تقاسما المبلغ المودع ببنك مارى النش       ، والنصار

 حالياً خفاقاً   وأصبح اسم الرابطة  ، بما فى ذلك األرباح المترتبة    
خاصـة بعـد أن هجرهـا اآلالف مـن          ، فى سماء الفضائح  

، فـساد الـسعودى   بعد أن اكتشفوا حقيقة رابطـة ال      ، المسلمين
ولم يبـق فيهـا إال األسـعد        ، وأصبحت خاوية على عروشها   

وصـالح الجالجـل مـساعد    ، وبمباركة من نُصيف ، والنصار
القنصل السعودى بنيويورك الذى لـه نـصيب مـن الـداخل            

 .انتهى.. شيلنى واشيلك: وكما يقول المثل.. والخارج

  مـا  إال، هذه هى أحوال مكاتب الرابطة فى كل مكان تقريبـاً         
وحق للمسلمين أن ينعتوهـا برابطـة اإلفـساد         ، خرج بالدليل 

وتقوم بكـل   ،  اسمياً ذلك أن منظمة ترفع لواء اإلسالم     ، الوهابى
ما هو منكر مـن تفتيـت شـمل المـسلمين وزرع الـشحناء       

 مـآرب   وتخدم أهدافها ، وتعين األعداء عليهم  ، والبغضاء بينهم 
وأن ، ن تواجه بحزمإن مثل هذه الرابطة يجب أ  . أعداء اإلسالم 

حتى يتجنب المسلمون من    ، تكشف على المأل أهدافها ووسائلها    
 .الوقوع فى شباكها
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۱

 بأن أهل االستبداد حينما أرخت لهـم        - رحمك اهللا وأباك   -اعلم
 لـشهواتهم   أرخوا، وأقبلت عليهم بزينتها وأموالها   ، الدنيا حبالها 

وتدرجوا فى الفتنة حتـى     ، ا وشربوا حتى بطروا   فأكلو، العنان
وقد أصبح المال   ، ومن الترف منتهاه  ، بلغوا من المجون أوجه   

يلعبون بال حـساب وال     ، بين أيديهم كالتراب بين أيدى الفقراء     
 .كتاب

فمن أحوالهم أن رجالً منهم يدعى محمد عبد العزيز الفاسـى           
لكنـه  ، نا أمريكا التى يسميها أهل بالد   ، ذهب إلى بالد اإلفرنج   

فأفسد أيمـا   ، لكثرة ماله انصرف عن درسه إلى اللهو واللعب       
 .حتى أصبح مضرب المثل بين أهل تلك البالد، إفساد

فمن أحواله أنه كان يدفع األلوف حتى تنـشر صـورته فـى             
ومـن  .. أو يذكر اسمه فى زوايا صفحة من كتـاب        ، صحيفة

 التـى   ر والدكاكين أحواله أنه أنفق الماليين ليشترى بها المتاج      
.. فإذا سئل عما دعاه إلى هذا اإلسراف      ، أوشكت على اإلفالس  

                                                             

)
۱

نقًال ۳٦۲ ۳۹٤ ٬ص ٬ عبد الرحمن ناصر الشمرانى٬ مملكة الفضائح) 

  ).بتصرف(ألبى الفرج المدنى ) طبائع االستبداد السعودى(عن كتاب 
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 إن قلبه قد رق لحال النصارى من أصحاب هذه الدكاكين         : قال
 .حينما رآهم قد خسروا وأفلسوا

ومن أحواله أنه بنى قصراً ووضع فيه من عجائب الدنيا ما ال            
ا عنـدهم   وأقام على بابه أصناماً يـسمونه     ، يعقله صاحب عقل  

 !.لنساء عاريات يترشح الماء من فروجهن، بالتماثيل

وهـو ال   .. وقد كانت الفضائح تظهر منه الواحدة بعد األخرى       
فقد كان غارقاً فـى حيـاة الليـل مـع       ، وال يعطيها باالً  ، يعى

فمـا  ، قد سلب الخمر عقله   .. والفاتنات وبنات الهوى  ، الغانيات
 .عاد غير الهوى له رباً

قد أنفق فى ليلة واحدة     ..  أن كبيرهم المسمى فهداً    ومن أحوالهم 
وهذا المال لو أنفقه    .. خمسة ماليين من المال على لعب القمار      

 ولحفـظ علـيهم     ألنقذ اآلالف من الفقر   .. على مصالح الرعية  
 .لكنه بذلها على القمار مختاراً، إراقة ماء الوجه

أيـت   لو نظرت إلى عينيـه لر - أبعدك اهللا عن مزالقهم  -وإنك
 وأوداجه المنتفخة تخبرك عما أفرغ فى جوفـه         عيونه الغائرة 

 .من قنانى الخمر

ومن أحوالهم أن أميرهم المسمى عبد اهللا يتحدث عـن الـدين            
ويمدح المتقـين   .. حتى تظنه قد أهلك نفسه فى تعلم شرع اهللا        
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 فإذا سألت أهل المغرب عنـه أنبـؤوك         ،حتى لتحسبه إمامهم  
 .جوهره الستارورفعوا لك عن ، باألخبار

 أن عبد اهللا هذا قد اتخذ له قصراً فـى بلـدة    - وفقك اهللا  -اعلم
.. ويسميها أهل الفرنجـة كازابالنكـا     .. يسمونها الدار البيضاء  

يعرض عليه مـن    ،  يسافر إليها كل عام شهراً أو شهرين       وأنه
فيتـزوج  !.. نساء تلك البالد ما لو عرض على أهل بلد لفتنهم         

فيأخـذها غلمانـه    ، ها عند صياح الـديك    كل ليلة بواحدة يطلق   
ثم أنه ينفق من    ..  واحداً بعد آخر   ها وأعوانه يتسرون ب   وخدمه

وقد تواترت األخبار بأنه يعقـد   ، المال على هؤالء الشئ الكثير    
ويـرقص  ، فى كل ليلة حفالً يغنى فيه المغنـون والمغنيـات         

وتدار كؤوس الخمر المعتق حتى تثقل      ، الراقصون والراقصات 
 .ؤوسالر

فـى بـالد    .. ومن أحوالهم أنهم يقضون صيفهم فى جزيـرة       
وقد بنى أكثرهم له قصراً علـى    ، األندلس التى يسمونها أسبانيا   

 األغنياء مـن كـل      ويأتى إلى تلك الجزيرة   ، بحر تلك الجزيرة  
.. ويتسابق إليها أهل الفسق من طـالب الـدنيا والمـال          .. واد

وأنهم قد أقاموا   ، و ذاك فيبيعون أنفسهم وأجسادهم لهذا األمير أ     
وال يرتاد  ،  فأطلقوا عليه اسم أبيهم    لهم مسجداً فى تلك الجزيرة    

هذا المسجد غير صغار الخدم والفقراء الذين ألقت بهم مقادير          
الدنيا فى ذلك الوادى الذى ال يألفه إال األغنياء وأصحاب الجاه           
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ه لكـنهم أرادو  ..  قربة هللا  وهم ما بنوا ذلك المسجد    ، والسلطان
ورداء يخفـى   ، ودليالً على حولهم وقـوتهم    ، مكمالً لوجاهتهم 
 .سوءاتهم وآثامهم

 أنهم لما انصرفوا إلى الفجـور وقـسموا         - وقاك اهللا  -ثم اعلم 
إذ لم يبق   ،  زوجاتهم ملت صحبتهم ، حياتهم بين الزنا والخمور   

، فبعضهن تركن بيوتهم إلى بيـوت آبـائهن       ، لهن منهم نصيب  
ومنهن من تبعن أزواجهن فيمـا     ، يمومنهن من سكت على الض    

 عن  يبحثن، وأصبح همهن الشهوة  ، فملن إلى الفسق  ، ذهبوا إليه 
كما يبحث أزواجهن عن جميالت     ، أصحاب الجمال من الرجال   

 من  -وقد حدثنى من أثق به بأن بعض زوجات األمراء        ، النساء
ويتجولن فى  ،  يركبن السيارات الفارهة   -أميرات وغير أميرات  

فإذا لمحن رجالً وسيماً عليه     .. مسمى بشارع الوزير  الشارع ال 
وقفن عنـده وراودنـه عـن نفـسه         ، سيماء الجمال والرجولة  

وإال حذرنه وهددنه ثم أخذنه     .. فإن مال معهن  ، وأغوينه بالمال 
 . غيرهمففعلن به ما يفعل أزواجهن بالنساء، إلى مضاجعهن

،  أن أحـوالهن قـد ذاعـت       - وقـاك اهللا األسـواء     -ثم اعلم 
 حتى لم يبق قـاص وال دان إال عرفهـا         ، وفضائحهن شاعت 

 .وتواترت لديه أخبارها، وسمع بها

وهى أختهم  .. ثم اعلم أنه قد وصلنى نبأ امرأة يسمونها العنود        
 حراسها وخـدمها إال وأدخلتـه       ما تركت رجالً من   .. الكبرى
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وعلمت أيضاً أنها كانت فى شـبابها تتجـول فـى           ، مضجعها
 .بس الرجال باحثة عن رجل يؤنس ليلهاالطرقات البسة مال

 -وأعجب من هذا أميرهم اآلخر الذى نصبوه حاكماً على مكة         
  الذى جعل نفسه فراشاً للرجال وما كان يبالى        -بلد اهللا الحرام  

يدفعه ألولئك الذين امتحنوا به وامتحن ، بقليل أو كثير من المال  
 ما عاد فل، حتى أن زوجته ملته وسئمت من طباعه فتركته       ، بهم

.. فقبل ذلك ، إليها اشترطت عليه أن ال يعود إلى طبائعه الدنيئة        
 - وعادت ريما إلى عادتهـا القديمـة       -لكن الطبع غلب التطبع   

 فى إحـدى    فهربت منه زوجته وغادرت البالد إلى بيت تملكه       
فمـا  .. بالد الفرنجة يقال لها سويسرا فلحق بها وأراد إقناعها        

، فهـددها بـالموت   ، انخـدعت فما  ، وحاول خداعها ، اقتنعت
فلمـا  .. فانهارت أعصابها وقررت االنتحار خالصاً لعـذاباتها      

فما فلح األطبـاء فـى إعـادة    ، فعلت ذلك نقلت إلى المستشفى    
روحها التى فارقتها غاضبة مظلومة شاهدة على فساد زوجها         

 .وجميع أهل االستبداد صغيراً وكبيراً، وإخوته

فى بـالد يقطنهـا أهـل       دث  هذا قد ح  فال تستغربن أن يكون     
وفيها من الفقهاء والمشايخ والقـضاة جمـع لـيس          .. اإلسالم
وتحبب الموت  ، والشك أن هذه األمور توجب العجب     .. باليسير

فمعاشـرة أهـل    ، على البقاء فى دنياهم   .. إلى كل صاحب لب   
.. أشد من المـوت   ،  والعيش فى ظلهم   - أيها العزيز  -االستبداد

: إلمام الحسين ابن بنت رسـول اهللا        ابل إنه كما قال سيدنا      
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والحيـاة مـع الظـالمين إال       .. إنى ال أرى الموت إال سعادة     (
 ).برماً

ولكم مات من أهل اإلصالح فى سالف الزمان وحاضره قهراً          
وتعطيـل  ، وأسفاً على ما حل بأمة اإلسالم من ضياع الـسنن         

 .على يد أهل االستبداد، وإماتة الشريعة، األحكام

إذ ، فقد فطروا على ذلـك    ،  أيها النجيب من أفعالهم    فال تعجبن 
وحملوا معهم جوهر الدناءة مـذ كـانوا        ، ورثوا صفات آبائهم  

 فعاشـوا فـى     ثم خرجوا إلى الـدنيا    ، أجنة فى أرحام أمهاتهم   
واشتد عودهم على ما استلبه أهلـوهم مـن         ، أحضان الظالمين 

 حاجة   تعلم من هذا ما ال     وإنى أراك ، أقوات الفقراء والمساكين  
لكننى أحببت أن أورد لك طرفاً من       ، لى فى أن أزيد عليك منه     

ويبعد عـن قلبـك     ،  يريح نفسك من الهواجس    أحوالهم مما قد  
 .الريبة والوساوس

 مما رواه كبار مشايخه فى      - مد اهللا فى عمره    - معلمى حدثنى
إن أهل العلم قـد أجمعـوا علـى أن          : (دروسهم وكتبهم فقال  

 : ثالثةالحكومات

حيـث الحـاكم فيهـا خـادم        ، ها وأعالها حكومة اإلسالم   فأول
، يحكم بينهم بالعدل والقسط، خادم لعباد اهللا فى أرضه، للشريعة

 .كان غيره أولى منه بالسلطان، فإذا بدر منه ما يعيب
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حيـث ينتخـب النـاس    ، وثانيها وهى الوسطى حكومة الشعب  
، خالفهاويعزلونه إذا   ..  مادام على رغائبهم   فيستبقونه، حاكمهم

 .وهو ما يعرف فى هذا العصر بالديمقراطية

فهى حكومة الفرد أو العائلة أو القبيلـة        ، أما الثالثة وهى أدناها   
فهذه الحكومـة  ، ممن ال هم لهم إال حفظ سلطانهم  .. أو ما شابه  

 ).مذمومة فى الشرع والعقل والعرف

 بأنى قد تبحرت فى - نور اهللا بصرك وزكى بصيرتك-ثم اعلم
  الكالم ألبى الفـرج    - أهل االستبداد من يحكمون بالدنا     أحوال
وبلوت أخبارهم مذ أن    ،  وأنى قد خبرت أولهم كآخرهم     -المدنى

، لهـذه الحكومـة   ، فوجدتهم مصداقاً كـامالً   ، أقاموا حكومتهم 
وقد حدثنى مـشايخى بـأن      .. وأعنى بها حكومة الفرد والعائلة    

صها على   قدر حر  مثل هذه الحكومات تحرص على ظلم نفسها      
ألن سعيهم للدنيا وخوفهم من الموت قـد مـأل          ، ظلم اآلخرين 

فلنكرع من  : فكأنى بهم يقولون ألنفسهم   ، قلوبهم بحب الشهوات  
 :وكأنى بهم يتمثلون قول الشاعر.. ملذات هذه الدنيا قبل الفوت

 فوجدت أفضلها عبادة ذاتىألف عبادة وعبادة       جربت 

 :وقال شاعرهم آلخر

 ذيب وغل يدينــاهللا خالق جنة       ونار وتعيقولون إن 
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 فإن صدقوا فيما يقولون إننى  أتوب إلى الرحمن من سنتين

 م الحجلينــوملك أثيل دائ   ذبوا فزنا بدنيا هنيئةـوإن ك

.. ثم إنهم لما اختاروا الدنيا على اآلخرة أصبح همهم بطـونهم          
 اإلنـسان   فإذا فـسد  ، ففسدوا أيما فساد  .. وقبلتهم فروج نسائهم  

فـإذا  .. استحكمت الشهوة فى عقله فأصبح عاجزاً عن التفكير       
 يقـر أمـراً   فتـراه ، فكر وقرر أمراً عجز عن االستقامة عليه      

وهذا ما يظهر من طباع أهل االستبداد فى        ، ينقضه بعد ساعات  
 .بالدنا

 قـرارات   أن تكون : أى.. ويسمى أهل السياسة ذلك بالمزاجية    
وقـد  ، ا يراه اليوم صحيحاً يأمر بـه      م.. الحاكم تابعة لمزاجه  

ثم يعود بعدعا فيأمر ثـم      ، يتبدل رأيه فى يوم آخر فينهى عنه      
أو الباطـل فـى     ،  الحق فى األمـر    ال لظهور .. ينقض وهكذا 

 .النهى

ولكن ألن نفوسهم تأثرت بـشئ      ، فهم والحق كاألرض والسماء   
، ثم تأثرت بعكسه فدعام إلـى العكـس       ، دعاهم إلى األمر  ، ما

 . دواليكوهكذا

،  بأن أهل المزاجية ال يستقيم معهم قـانون        - أيدك اهللا  -ثم اعلم 
 بل إنهم يخافون من إيجاد قانون قد يضطرهم إلى الخضوع له          

فإن شأن القانون أن تصبح نـصوصه       ، خالفاً لرغبات أنفسهم  
 .حاكمة إلحراج السلطة
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والمتتبع ألخبار أهل االستبداد يالحظ أنهم يحكمون البالد بـال          
، تور منذ أن أقاموا دولتهم الثالثة قبل مائة سـنة مـن اآلن            دس

.. مطالبين بتحكيم الدستور  ، وأنهم لما ثارت ثائرة أهل اإلسالم     
، واجهوا الناس بالحديد والنـار    ، وسن القانون .. وإقامة الحكم 

، وأرادوا التخفيف من غـضبهم    ، فلما عجزوا عن كبت ثائرتهم    
وقد حدث األمر منـذ     ، تور أنهم سيقيمون الحكم على دس     أعلنوا

 وهم  -لكنهم وعدوا ، يصل الحكم أربعين سنة يوم تولى آخوهم ف     
 فما أن استقر حكم فيصل حتى أعلن أن         - أنهم يكذبون  ونيعلم

 -أال وهو القرآن  ، موجود قبل أن يعلن   ، ما وعد به من دستور    
أو أن يتـسافل إلـى   ، معاذ اهللا أن ينزل القرآن إلـى دركهـم      

 .-دواوينهم

وعد بما وعد به سلفه     .. ا جاء أخوهم اآلخر المسمى خالد     ثم لم 
 فلما جاء أخوه الثالث   ، ثم كذب الوعد كما كذب سلفه حتى مات       

مـع علمهـم أن شـيمة       ، ما خالف سنة أسالفه   ، المسمى فهد 
وإذا ائتمنـوا   ، وإذا وعدوا أخلفـوا   ، المنافقين إذا حدثوا كذبوا   

 .خانوا

يتبعـون  ،  أهل مزاج-هم حماك اهللا من شرور  -فأهل االستبداد 
وال يتبعـون قانونـاً أو شـريعة ثابتـة          ، ما توحى به أنفسهم   

 .واضحة

 من أن فى البلـد مـن الفقهـاء          - أيها العزيز  -وأما ما ذكرت  
 لكن أين   ،فهذا ما ال أخالفك فيه    ، والعلماء والخطباء جمع كثير   

، وقد كممت أفـواههم   ، لهؤالء العلماء بأن يقولوا ما يرونه حقاً      
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فبعضهم سجين ما يعطيه أهل االستبداد مـن        ..  أيديهم؟ وغلت
وبعضهم سجين لخوف على نفـسه      ..  أو مكافأة أو هدية    راتب

وبعضهم ال يزال يأمل فـى      .. من السجن أو التعذيب أو النفى     
هو يسعى لذلك بالمداهنـة والمالطفـة       ، صالح أهل االستبداد  

 .واللين

ليكونوا ،  مناصبهم فهؤالء القضاة إنما نصبهم أهل االستبداد فى      
.. والفقراء دون األغنيـاء   ..  دون األقوياء  قضاة على الضعفاء  

 أن  - أيهـا العزيـز    -فهل سمعت ، وأهل العامة دون المقربين   
أو ،  أو حتى خادم أمير    قاضياً قد حكم يوماً على أمير أو وزير       

 !.ذيل وزير؟

فمن هذا يظهر أن أهـل االسـتبداد ماضـون فـى فـسادهم              
 .مهما كان فى البلد من عالم أو فقيه، غيهمومستقيمون على 

لعلى أرى فى عيونك بوادر تساؤل عما ذكرته من مزاجية أهل    
لكنى مع ذلـك    .. فإنى أجد فيما رويته لك ما يكفيك      .. االستبداد

فمن أحوالهم  ،  مما سترى فيه مصداقاً لما أقول      أورد لك طرفاً  
 كـل   مـع وق.. أنهم عزموا على وأد كل فكرة تدعو إلى العدل        

وأربـاب  ، فبحثوا عن حملة الفكـر    ، حركة تهدف لالستنصاف  
فاعتقلوهم وسـجنوهم   ، ورواد مجالس العلم وأهل الديانة    ، القلم

وكان ملكهـم الحاضـر     ، جملة واحدة فى زمان أخيهم فيصل     
 . ورئيساً للشرطة يومذاكوزيراً للداخلية
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وأعـادوا  ، استنشق أهل اإلصالح نفس الراحة    .. ثم لما فيصل  
ورأى أهل  ، فقويت شوكتهم ، مطالبة بالحق والعدل واإلصالح   ال

االستبداد أن من الخير لهم أن يرخوا الحبل المـشدود علـى            
 كى يبـرد    ويتركوا لهم مجاالً قليالً للقول والفعل     ، رقاب الناس 

فلما ثارت ثائرة أهل اإلسالم من جديد فى حـرم اهللا           ، غضبهم
فقتلـوا  ،  سنة سلفهم  أجروا عليهم ، وفى عدد من المدن األخرى    

ثم ظهـر   ،  ما ال يعرف حسابه إال اهللا      وسجنوا وعذبوا وشردوا  
فما لبثوا على   ، لهم بعد مدة وجيزة أن يطلقوا سراح المسجونين       

 ومرت فتـرة وجيـزة    ، ذلك غير أيام حتى عادوا إلى اعتقالهم      
ثم ظهر لهـم أن     ، فأطلقوا سراحهم ثم اعتقلوا غيرهم    .. أخرى

 ثم عادوا عن ذلك فسمحوا    ..  من السجن  يمنعوا سفر من خرج   
ثم تراءى لهم أن يفصلوا كل من سجن سابقاً عن عملـه            ، لهم

ثم عادوا عن ذلك ففصلوا قسماً      ، وأن يقطعوا عنه رزق عياله    
 .وأبقوا آخرين

وكل من  ، ثم تراءى لهم أن يمنعوا كل من عليه شبهة اإلصالح         
أن ، فله قريب أو نسيب أو صديق من دعاة الحق واإلنـصا          

وأن يجبروهم على البقاء فى حدود البالد       .. يمنعوهم من السفر  
بـل  ، وقد أصاب ذلك المئات   ، حتى يكونوا تحت نظر زبانيتهم    

ومثل هذا األمر يحدث فى كل جانب       ، األلوف من عموم الناس   
 . التى أصبح اسمها إلى المهلكة أقربمن جوانب هذه المملكة
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يص هى من أحوال أهـل       أن هذه األقاص   - أيها العزيز  -اعلم
فذكره ال يتسع لـه     .. وما أحب اإلطالة بذكر الكثير    ، االستبداد

وإنى ال أحـب    .. وإنك تؤانسنى إذ أحدثك وتحدثنى    ، مقامنا هذا 
.. لكنى أختم لك بما بدأت مـن القـول        ، إماللك بكثرة الحديث  

 :فأستغفر اهللا لى ولك ثم أقول

كر والحيلـة علـى      وقد استعملوا الم   - أى أهل االستبداد   -إنهم
 مـشرق الـبالد إلـى       فملكـوا ، عدوهم حتى استقام لهم األمر    

فلمـا اسـتقرت    ، عاقلها وبهيمهـا  ، أرضها وزرعها ، مغربها
فكـل أخـذ حـسب قوتـه        ، تقاسموا الملك والسلطان  . أقدامهم

.. فمنهم من أخـذ نـصيب األسـد       ، واجتماع إخوته على رأيه   
 .ومنهم من لم يحظ بنصيب األرنب

وأخذ بعـضهم يـأتمر     ، مر شاعت بينهم الضغينة   ومن هذا األ  
 وأصـبحوا يخـافون     فتفشى بينهم النزاع  ، باآلخر ليأخذ مكانه  

وكلما اجتهد أصحابهم إلصالح    ، بعضهم مثلما يخافون عدوهم   
وتآمر فيـصل علـى     ، تذكروا إبعاد سعود إلخوانه   ،  بينهم ذات

ثم قتل فيصل على يـد      ، وسجن آخرين ، سعود ثم قتله ألحدهم   
إلى غيـر  ، ثم طرد بعضهم من قبل الذين خلفوا فيصل    ، همأحد

 .مما سجلوه وأحصوه، ذلك من حوادت التآمر

 وكل منهم يظن أنه لـو أحـسن النيـة         ، لقد رفضوا اإلصالح  
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 .فخير له أن يكون حذراً واعياً، فسيؤكل من اآلخرين

طائفة تؤيد الملـك وهـم إخوتـه        .. وقد انقسموا إلى طائفتين   
وطائفـة  ).. السديريين السبعة ( فى بالدنا بـ      المسمون األشقاء

تؤيد ولى العهد وهم األمراء الذين أكلت حصـصهم الطائفـة           
وقد بلغ العداء بينهم مبلغاً كبيراً أصبحوا معه يخافون         ، األولى

، فلذلك أنشأ كل منهم فرقة خاصة لحمايته   ، أن يقتلوا أو يخطفوا   
 الحـرس    أسس جيشاً دعـاه    - مثل ولى العهد   - إن بعضهم  بل

 وإخوته إذا   الوطنى يحميه من الجيش الذى يسيطر عليه الملك       
 .أزفت اآلزفة

، يدخلون الـصراع طلبـاً للـدنيا      .. فهذه طبيعة أهل االستبداد   
، فإذا تعاون طـالب الـدنيا علـى أرض     ، مصحوباً باالستئثار 

 ما يصارع كل منهم اآلخر طلبـاً لالسـتئثار أمـام            فسرعان
تهم صراع وتآمر حتى يأتيهم حتفهم      وهكذا مسير حيا  ، اآلخرين

إلى آخـرة   .. فيذهبون عن الدنيا التى طالما لعبوا فيها ثم لعنوا        
 .إنما هو الحساب والعقاب واالنتقام، ليس فيها للعب مكان

..  أسأل اهللا لى ولك العافيـة      ..فهذه غاية الكالم فى هذا المقام     
 .والهداية وحسن الختام



حدثنى بعض أهل الفضل من طلبة      :  أبو الفرج المدنى   ويضيف
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إنه قرأ فى بعض الكتب أن أهل االسـتبداد ممـن           : قال، العلم
يحكمون بالدنا قد جاءوا من قرية من جنوب تهامـة يـسكنها            

وأن جدهم األعلى قد ادعى اإلسالم حينما خاف علـى          ، اليهود
ا وأن أوالده ممـن حكمـو     ، نفسه من القتل على يد األعـراب      

ولذا فإن ما سبق الكـالم عنـه مـن          ، ويحكمون على شاكلته  
وغـيض مـن    .. إنما هو قطرة فى بحـرهم     جورهم وفسادهم   

وأمور .. استحال العباد خراباً  .. فإذا حل اليهود فى بلد    ، فيضهم
 .يباباًالبالد 

 أنى قرأت شيئاً من هذا القبيل مـن غـابر           - أيدك اهللا  -واعلم
 نـور اهللا    - ثم اعلـم   -،الحقيقةفلعل ذلك ال يعدو عن      ، األيام

 أن حديث ذلك الطالب قد نبهنى إلى أمر غايـة فـى             -بصرك
 ال يحتجون بـه علـى أهـل         وإنما عجبى ألن الناس   ، العجب

 !.كيف وهو نصب العين؟.. االستبداد

 أن الشريعة اإلسـالمية     - أعانك اهللا على نوائب الزمان     -اعلم
أوجبت أن  ، ياناً للناس التى أنزلها اهللا على خاتم أنبيائه هدى وب       

 :يكون فى من يحكم الناس شروطاً

 .أن يكون مرضياً من العامة: أولها

 .أن يكون ذا تقوى وورع: ثانيها

 .أن يكون ذا علم ومعرفة: ثالثها
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 .أن يكون ذا عزم وحزم: رابعها

فلكى ال يسود السلطان إلى مـن ال        .. ا العامة فأما وجوب رض  
 .قهر والجبرفيحكم فيهم بال، يريده الناس

فلكى ال يتخذ السلطان سبيالً إلـى    .. وأما شرط التقوى والورع   
 .ولكى ال يلعب فى الحكم وأوالده وأقاربه وحاشيته، المغنم

، فلكى يحسن إدارة البالد والعبـاد     .. وأما شرط المعرفة والعلم   
فالحاكم ما هو إال المشرف الذى تعينه األمة ليـشرف علـى            

رض وتعليم الناس وإنصاف المظلـوم      عمران البالد وإنماء األ   
 .وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف

فلكـى ال يؤخـذ بجبـروت أهـل     .. وأما شرط العزم والحزم  
ولكى ال يركن إلى دول     ، الكبرياء من أصحاب المال والسلطان    

 .الكفر طلباً للمنعة

فلو أردنا تطبيق هذه األحكام البينات على من يحكم بالدنا من           
 .لما وجدنا غير الضد والنقيض.. أهل االستبداد

..  إليهم كيف يتولون الحكم بالوراثة؟     - نور اهللا بصرك   -فانظر
يرثـه  ،  شئ من المتاع   فكأنما حكم الناس وإدارة شؤون البالد     

وهـذا مـا    ، وصغار اإلخوان من كبـارهم    ، األبناء عن اآلباء  
فإنما الحكم عند أهل اإلسالم بالشورى      ، يخالف صحيح الشرع  
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وأما أهل  ، حصول الصالح فى من أريد انتخابه     اب بعد   واالنتخ
ال ، فكل من تولى الحكم عين خلفه وسماه ولياً للعهد      .. االستبداد

دون أخذ رأى الناس    ، بل ألنه أخ من أبيه    ، لكونه صالحاً كفؤاً  
 .بعين االعتبار

أو جبـار   ، أو بليد جاهـل   ، وكم جاء إلى الحكم من ملك فاسد      
 .!أو شيطان مريد؟، عنيد

والـذى  ، فمنهم كبيرهم المسمى فهداً المعروف بشرب الخمـر       
 .عزل أحد وزرائه ألن خليلته غضبت عليه

ومنهم كبيرهم السابق المسمى خالداً الذى قالت عنـه إذاعـات     
وأحـب  ، العالم حين تعيينه بأن أعظم كفاءاته صيد الـصقور        

 . فى الباديةأعماله إلى نفسه قضاء األيام تلو األيام

 إال الذى ما أبقى بيتاً فى الـبالد      .. لفهم المسمى فيصالً  ومنهم س 
 .وأدخل فيه الحزن لكثرة ما سجن وقتل وشرد

الـذى أفلـست ميزانيـة    .. ومنهم سلفهم اآلخر المسمى سعوداً 
الحكومة فى عهده لكثرة ما أنفق على بناء القصور واسـتيراد           

 .الجوارى والمغنيات

كما لم يكن أحد    .. لحفلم يأت إلى الحكم ملك صا     .. وعلى ذلك 
 .منهم مرضى عنه من الشعب
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وما يدل على ذلك أنهم ال يسمحون للـشعب بحريـة الكـالم             
وال يسمحون للصحف أن تكتب ما تشاء ألنهم        ، وحرية االنتقاد 

 يكشف الستر عما خفى عن أعين       وأن، يخافون أن تقال الحقيقة   
 .الغافلين

ل االسـتبداد    أن أه  - أعانك اهللا على تصريف الزمن     -ثم اعلم 
، يحكمون بالدنا كما يحكم الراعى السفيه ماشيته فى الصحراء        

وال دسـتور يوضـح حقـوقهم       ، فال قانون يبين صـالحياتهم    
وكل مـا أرادوا    ، أصبح قانوناً .. بل كل ما اشتهوا   ، وواجباتهم

كما يخـالف سـيرة     ، وهذا ما يخالف شرع اهللا    ، أصبح واجباً 
 .وذوو األلبابوال يقبله أهل الدراية ، العقالء

وقد جرت العادة فى البالد المتحضرة أن يكون للدولة قانونـاً           
وماذا يحق للوالى ، يبين فيه كيفية الحكم، أعلى يسمونه الدستور

وقد ، وماذا يجب على المواطن وما يمنع عليه      ، وما ال يحق له   
أجمعت تلك الدساتير على أن الحكم إذا كان ملكياً وراثياً يجرد           

، الدولـة الصالحيات ويصبح ممنوعاً من تولى أمور الملك من  
وتصرف أمور البالد عن طريق الوزراء الذين ينتخبون مـن          

 .قبل عامة الشعب

 فإن الناس قد عرفوا فساد النظام الملكى      .. وأما فى بعض البالد   
فمنعوا ذلك وأقروا بأن يكـون الحـاكم        ، وخطل توارث الحكم  

 .األعلى رئيساً ينتخبه عامة الناس
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ثم إن تلك الدساتير قد حددت حدوداً لما يجب أن تكون عليـه             
 فإذا كان الدستور قائماً على هدى     ، عالقات الدولة بسائر الدول   
، فقد حرم الركون إلى دول الكفر     .. من اهللا وبينات من القرآن    

 .وأوجب االنفصال عنهم وأعدم الثقة فيهم

وا من وضع   رأيت أهل االستبداد قد منع    .. فإذا نظرت إلى حالنا   
ويحـول بيـنهم    ،  خوفاً من أن يحدد صالحياتهم     دستور للبالد 

 .وبين إنفاذ رغباتهم ومشتهياتهم

 حين خافوا غضب العامة عليهم وقيامهم       - أعزك اهللا  -ثم إنهم 
ألقوا بأنفسهم فى أحضان أسيادهم وأعوانهم      ، لزعزعة سلطانهم 

مـا  فأعطوها من مال اهللا الذى وهبه لعبـاده         ، من دول الكفر  
وما كان ذلك ليحدث لو أن فى الـبالد         ، يضاهى أموال قارون  

، فإذا قلت لهم ذلك احتجوا عليك بأن القرآن دستورهم        ، دستوراً
 كمـا يقـول     - الذى هو أقبح من الذنب     وما أعجب هذا العذر   

 فكيف يكون القرآن دسـتورهم وهـم يفعلـون تلـك            -العرب
 شُـورى بيـنَهم   وَأمـرهم   : أو لم يقل القرآن   .. األفاعيل؟

: آل عمران  ( اَألمرِ ىوشَاِورهم فِ : وقال).. ٣٨: الشورى(
فأين هى الشورى إذا كانوا ينصبون الملك وسـلفه ال          ).. ١٥٩

 .يزال حياً؟

تَركَنُوا ِإلَى الَِّذين ظَلَمـوا فَتَمـسكُم        والَ: ثم إن القرآن يقول   
النَّار) ويقول).. ١١٣: هود :َِباللَّـهِ      ال ْؤِمنُـونماً يقَو تَِجد  
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اللَّه ادح نم ونادوِم اآلِخِر يوالْيو ولَهسرو) ٢٢: المجادلة.( 

فكيف ينطبق ذلك وما يفعلون من االستئناس بأهل الكفر والثقة          
 .وإرخاء المودة إلى النصارى والمشركين؟.. بأعداء الدين

.. ن حجتهم بكون القرآن دستورهم     أ - أيدك اهللا تعالى   -ثم اعلم 
لكن كل شئ فيه ورد     ، فالقرآن دستور لكل شئ   ، حجة داحضة 

أى أنه ال يحوى تفاصيل ألمـور الدولـة         ، على سبيل اإلجمال  
إنما تكفلت بذلك السنة النبوية     ، والناس وعالقة الحاكم بالمحكوم   

 ورأى  وتكفل بذلك إجماع أهـل العلـم      ، التى هى شرح للقرآن   
وهذا ال يمكن اعتباره دستوراً إال إذا كان مجتمعاً         ، لذوى العقو 

 .هيئة نصوص واضحة مفصلةعلى 

فهو إعالنهم غيـر مـرة      ، وأما دليلنا اآلخر على فساد حجتهم     
 - كما يدعون  -فإن كان القرآن  ، بأنهم سيضعون دستوراً للبالد   

،  عن تفصيل أحكامه فـى دسـتور       وأنه قد أغناهم  .. دستورهم
إن هذا القول كذب واضـح وباطـل        ..  ذلك؟ فلماذا أعلنوا عن  

وال هـم أرادوا وضـع      .. فال هم اتخذوا القرآن دستوراً    ، بين
وإرضـاء  ، وإنما أعلنوا ذلك إلسكات طالب العدالة     ، الدستور

 .دعاة اإلصالح ممن غاظهم ما آلت إليه البالد

 أن أهل االسـتبداد قـد   - أعزك اهللا بالدين وثبتك باليقين -اعلم
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وفى كـل   ،  من مرة أنهم سيضعون دستوراً للبالد      أعلنوا أكثر 
فأولهم أخـوهم   ، وال ينجزوا وعدهم  ، مرة يكذبون على الناس   

ثم لفلفها إلى أن    ،  أعلنها قبل أربعين سنة    الذى، المسمى فيصل 
 ثم أعلنها أخوهم اآلخـر    ، قتله اهللا على يدى ظالم من أهل بيته       

حانثـاً  .. اذباًإلى أن قضى ك   .. خالد قبل نحو ثالثين من السنين     
قبل ست  ، ثم أعلنها ثالثة كبيرهم الحاضر المسمى فهد      ، بوعده

وعشرين سنة عندما ثارت ثائرة أهل اإلسالم فخشى انتقـاض          
ولما أبطأ فى   ، األمر عليه وانفالت زمام السلطات من بين يديه       

إنه ال يزال قيـد     : قال، وتساءل الناس عن ذلك   .. إنجاز وعده 
إلـى  !..  قيد الدرس  -يظهر من كالمه   كما   -وسيبقى.. الدرس

فيأتى آخـر   ، أو يقضى كما قضى إخوته    ، أن يغفل عنه الناس   
يجدد الكذبة البالية أسـمالها ويعيـدها علـى أسـماع النـاس       

 .كاالسطوانة الجريحة
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 وأولياء  هؤالء هم الحكام واألمراء وأصحاب السمو والمعالى      

، لوهابية بأنهم معـصومون   النعم الذين يتحدث عنهم علماء ا     
فى حين  ، ويقدمونهم كنموذج أمثل لتطبيق الشريعة اإلسالمية     

أنهم قد نفوا العصمة عن أشرف خلـق اهللا سـيدنا وموالنـا             
وأساؤوا إلى أهل   ، وعن جميع األنبياء والمرسلين   ، محمد  

وإلى الصحابة الهادين المهـديين     ، البيت الكرام عليهم السالم   
 ،  األمة القدوة   ففقدت.. م لصالح وال لولى   وال كرامة عنده 

.. فتفرقت واحتـارت  ، ولم تجدها فى حكام الوهابية    ، الصالحة
وهـذا الكتـاب   .. لذلك كان البد أن نضع النقاط فوق الحروف      

، الهام خير شاهد ودليل على فساد واستبداد هـؤالء الحكـام          
واهللا الهـادى   .. لذلك البد من التغيير والتصحيح واإلصـالح      

 .وفقوالم

وخلص من شرور االستبداد ، أعاذنا اهللا من شرور أهل الفساد  
 .وأراح بالفرج والنصر العباد، البالد
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 )الملك وزوجاته الثالثمائة، إسراف فى الصرف (  

حيث ..  مجلة إنجليزية عن الملك سعود بن عبد العزيز        عنوان
 ماليـين جنيـه     ٥إنه صرف خـالل أسـبوع       : قالت المجلة 

 .وأن الشعب بدأ يعلن معارضته لبذخ الملك وإسرافه، استرلينى
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ادعى اإلسـالم   ، جون فيلبى صانع العرش السعودى    (اليهودى  
دأب فـى الكتابـة عـن       ).. الحاج عبد اهللا فيلبى   (وتسمى بـ   

وفى أواخر عهد ابن سعود بدأ بالحديث عن        ، األسرة السعودية 
إلى أن أخرجه   .. خاصة بعد وصول سعود إلى الحكم     ، هافساد

.. م١٩٦٥األخير من البالد إلى بيروت حيث توفى هناك عام          
وطوال وجوده فى المملكة لم ينهه شيوخ الوهابية عن تـدخين           

 !!.البايب
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م بدأ الحقد السعودى ضد األماكن المقدسـة        ١٩٢٥فى ديسمبر   
صورة عن  (ل  حيث دمروا أضرحة آل البيت وصحابة الرسو      

 ).م١٩٨٧مجلة الكفاح العربى أغسطس 

 

فيصل بن مساعد بن عبد العزيز      
قاتل الملك فيصل وإلـى جانبـه       

، عشيقته األمريكية الميس سورما   
استفاد منه فهد وإخوته بالتخطيط     
مع األمريكيين لالسـتيالء علـى      

 .السلطة
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والتى صارت سـبة عـار   ، فضيحة العوائل الملكية فى الخليج   
، صـحيفة صـنداى سـبورت اللندنيـة       .. رب والمسلمين للع

وفى الصورة بن   ).. فضيحة جنسية للعرب القذرين   : (وعنوانها
 !!.هاشل غير المحترم
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فهد يـشرب القهـوة     
والصليب يتدلى مـن    

ــه ــورة .. عنق وص
أخرى مـع عمـدة     

فى حين يـشع    ، لندن
! الصليب من صدره  

فهو أول حاكم مسلم    
يتجـــاهر بلـــبس 

وأصــبح ، الــصليب
خادماً للصليب مـع    

 .الحرمين
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، م صـحيح  ٨/١٢/١٩٨٧إن ما ذكرته صحيفة الديلى ميل فى        
بعد أن أصـبح    ، إن فهداً انتهى عن مسلكه الرخيص     : إال قولها 

 .أو ملكاً، ولياً للعهد

ريجان يعترف بأنـه    
بحث مع فهـد دعـم      
ــونترا  ــصابات الك ع
مقال لصحيفة هيرالـد    

 . األمريكيةتريبيون
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 الـديكتاتورى   الحكـم الـسعودى    ضـد ت عديدة    احتجاجا -
 لـذلك   وأخيـراً تأكيـد   ، ثم نفى سعودى للوقـائع    ، االستبدادى
 .واعتراف

 ومظاهرات فى لندن احتجاجاً على المجـازر واإلعـدامات          -
 .السعودية
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كيف تحصل على خادمة شـرقية      .. فى مملكة الرقيق األبيض   
ى وكيف تحصل على سائق هندى أو كـور       . تخدمك وتريحك؟ 

سؤال تعلنـه الـصحافة فـى    !.. وكل ذلك مجاناً؟  ، أو فيليبينى 
 .مملكة اإلفساد
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كتاب يحتوى على أكثر من ثالثين      
.. قصيدة مديح فى ملوك آل سعود     

وطبع على  ، أغلبها فى خالد وفهد   
نفقة المحسن ابن المحسن األميـر      

فى حـين   .. سلمان بن عبد العزيز   
 أن الوهابية تمنع مديح النبـى       

 بيته بزعم أن ذلك لحمايـة       وأهل
 !!.التوحيد ومحاربة الشرك

وضع الملك فهد صورة على     
 وفـى الميـادين     ،النقود كلها 

ــات ــسات ، والطرق والمؤس
.. وطوابع البريـد  ، الحكومية

: والطريف أن الوهابية تقـول  
 .!إن الصور حرام

راعية ، )السافرة(مس بل   
الجواسيس وزوجة الوالد   
اإلمام الملك عبد العزيـز     

لم يطلب منها   .. آل سعود 
شيوخ الوهابية أن ترتدى    

 .نقاباً أو حجاباً


