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  االهداء
  

  إىل صاحب اجلاللة والفهامة "الفهد" املعظم املبجل..
  إىل صاحب اجلاللة املرشح "عبد اهللا بن عبد العزيز" املذلل..

  إىل اصحاب السمو امللكي مجيعا..
  …واىل اصحاب السمو االمريي 

لغابرين من "آل سعود" وآل حممد بن عبد واىل صاحبات العصمة والسيادة ملكات وأمريات "آل سعود" النشامى. وعربهم إىل ارواح ا
  الوهاب ..

  إىل هؤالء القادة العظام، واالبطال التمام، حمرري فلسطني ، وموحدي ديار العرب..
  اقدم كتايب هذا .

  املؤلف  
  م ١٩٨٨يوليو 
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  "متهيد"
  القرف ..
  االمشئزاز..
  القشعريرة
  الرعب ..

  عنا "آل سعود"، حتى لو كان كاتبه من بطانة تلك العائلة. تلك اخف االحاسيس اليت تنتابين كلما قرأت شيئا
  قتل .. انتهاك حرمات.

  ابتزاز .. اختطاف 
  ارهاب..

  سياسة دائمة هلذه العائلة ارمة، متارسها ضد العرب واملسلمني يف داخل اجلزيرة ويف خارجها.
  فضائح تزكم روائحها األنوف.

  سقوط اخالقي
  دناءة

  ليال محر
  على موائد القمار بيع الوطن

  تك 
  جهل ودجل

  وضاعة وحقارة
على تلك صورم يف العامل ويف وسائل االعالم العاملية املرئية واملسموعة واملقروءة، على الرغم من ماليني الدوالرات املنهوبة يوزعوا 

  اجلرائد واالت لتلميع صورم القذرة ، فال يزيدهم التلميع اال وضوحا وانكشافا.
 ** *  

  لست ممن يعن بفضائح الناس، ولكنين مروع، يكاد القرف واالمشئزاز من هؤالء يقتلين..
  لو ان غريهم فعل ما فعلوه، لرمبا اغضبت الطرف، ووكلت االمر إىل من مه الفضائح..… صدقوين 

  ولكن مع هؤالء، املسألة ختتلف ..
  هؤالء حيكمون اقدس ديار املسلمني..

  رش ينتهك حرمات اهللا ..هؤالء يتربعون على ع
  هؤالء متسلطون على بيت اهللا احلرام، وعلى قرب نبيه الكرمي (ص) ..

  هؤالء يتلقون مئات االالف من احلجاج كل عام..
  هؤالء يعلنون ام يطبقون اإلسالم ..

  قات واحملرمات على أنواعها.هؤالء يقطعون كف املواطن ان سرق، وجيلدونه ان زنا، وهم من اكابر اللصوص، وأغرق الناس يف املوب
  هؤالء يتسمى ملكهم مرة باالمام، ومرة بامري املؤمنني، ومرة حبامي احلرمني، ومرة خبادم احلرمني..

  …هؤالء منحوا ألنفسهم حق التكفري، فاصدروا احكام شيخهم حممد بن عبد الوهاب يف تكفري املسلمني كل املسلمني
  فلسطني، ويلوكون لفظة (اجلهاد) كما يلوكون املال احلرام، واللحم احلرام، حيا وميتا..هؤالء يطبلون ويزمرون لفلسطني وشعب 

  …هؤالء وضعوا هلم علما عليه الشهادتان املقدستان
  مث يفسقون ، سرا وعالنية..

  وال تأخذهم يف الفسق لومة الئم ..
  وال يردعهم عن موبقام عذل عاذل..
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  وال تردهم عن غيهم آالف النصائح.
  نا، فهمنا أم فسقة قتلة جمرمون، فهمنا ان قصورهم مباءات لكل رذيلة، ولكن .. ملاذا يتجاهرون بذلك؟!حس

  ملاذا صور االخناب، وذكريات الليايل احلمر؟!
  ملاذا سهرات املقامرة، وموائد اخلمر، وكامريات الصحافة؟!

  ملاذا يلبس مليكهم الصليب عالنية يف لندن؟!
  ملاذا الشذوذ ؟!

  ذا االصرار على ااهرة بكل ذلك؟!ملا
  ان للمجاهرة، ها هنا، معىن.

نعم ان كثريا من امللوك واحلكام يف ارض املسلمني ال يلتزمون بتعليمات االسالم، وال يهتمون ادىن اهتمام بااللتزام االخالقي.. 
يصل شيء من أفعاهلم تلك إىل الصحافة واالذاعة  ولكنهم.. يف الغالب االعم.. ال يصرون على عالنية افعاهلم.. ويبذلون جهدهم أال

  وشاشات التلفزة.
  فلماذا ال يستتر "آل سعود" يف جرائمهم ؟!

  بالطبع حنن ال نؤيد (الفسق السري) فالفسق فسق .. والفاسق فاسق.. يف السر والعلن.
   يف العلن..حنن ال نريد (احلرام).. ال نريد الفضائح . . ال نريد اخليانة .. ال يف السر وال

  لكننا نالحظ عند "آل سعود" ما ال نالحظه عند غريهم..
  غوص إىل آخر دركات اجلرمية ..

  تشبع حتى الثمالة وحىت خناع العظام باخليانة والسقوط االخالقي واالنساين..
  مث ااهرة .. واالصرار على ااهرة..

  فلماذا ؟!..
* * *  

  …انه صادر من "آل سعود" حكام مكة واملدينة.. ملا اختنقنا بروائح فضائحهم اجلواب سهل ميسور .. ولواله، ولوال
  …فهؤالء املتسلطون على اقدس ديار اإلسالم .. جيب أن يكونوا افسد احلكام… اجلواب مسهل ميسور 

  …دعوة وهابية إىل اإلسالم 
  …وتطبيق مزور مزيف لبعض احلدود والعقوبات

  وجماهرة باحلرام..
  يق افضل من هذا لتسقيط االسالم، واهانة املسلمني؟فهل هناك طر

هل هناك سبيل افضل من هذا لتحطيم القيم االخالقية عند الشعوب اإلسالمية؟ فما دامت هذه أعمال خادم احلرمني، فهذا هو اإلسالم 
  اذن ؟! فما علينا اال وضعه جانبا بل والقضاء عليه..

من جرائمهم وفضائحهم، وهم يفتخرون بذلك، أال يعطي ذلك انطباعا عامليا مشوها  وما دامت وسائل االعالم تنشر غيضا من فيض
  عن اإلسالم واملسلمني.

  لو غريهم فسق..
  لو غريهم لبس الصليب..

  لو غريهم سجن وقتل وشرد..
  …لو غريهم بدد االموال على موائد القمار 

  …لو .. ولو .. ولو
  س اجليل اجلديد،وال يف خدمة خمططات الصهيونية اليت تريد تدمري االسالم، وحتطيم العرب.ملا كان له ما ألعمال هؤالء من اثر يف نفو

  حكام "آل سعود"، ينصبهم اعالمهم، باعتبارهم املثل االعلى لألمة االسالمية، للعرب ، للشباب..
  …اقرؤوا جرائدهم ، وجمالم ، وانظروا إىل صورهم يف احلج وغري احلج
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  ! اكثر واكثر..مالئكة ؟! انبياء ؟ 
من هم املالئكة الذين خلقوا بال خطيئة إىل جانب هؤالء (البشر) الذين خلصوا انفسهم من اخلطيئة فصاروا عند اهللا افضل من 

  املالئكة..
  نعم ا يها السادة هكذا يقول اعالمهم..

  مث اقرؤوا..
  ومن هم االنبياء ؟!

  د الشمس، واخريا اهتدى ؟!أمل يكن إبراهيم اخلليل (ع) شاكا، فعبد القمر، وعب
  أمل خيطئ موسى (ع) يف سياسة قومه فتركهم لعبادة العجل ؟!

  أمل يفشل عيسى (ع) يف هداية قومه ؟!
  أمل خيسر حممد (ص) معركة احد ؟!

  فمن هم االنبياء، إىل جانب "آل سعود" ؟!
  ام املثل التارخيي األعلى لكم ايها الشباب..

االسالمية، وعلى كل احلكام ان حيجوا إىل قصورهم، وتصفق هلم شعوم حني يستجدون "آل سعود"  ام القادة النماذج للشعوب
  …كومة من الدوالرات، مقابل حفنة من اجلواري والغلمان، والتذلل لبين اسرائيل 

  هذه هي اللعبة..
  نفاق ودجل ..

الشذوذ باعتباره منوذجا حيتذى، وقدوة يقتدى ا، متهيدا  يعبثان يف صاحل املخطط الصهيوين اخلبيث : تشويه صورة االسالم، وابراز
  لتسقيط االسالم، وحتطيم االمة.

  فالعامل حيتقر اإلسالم ألن صورته هي صورة "آل سعود".
  والعامل حيتقر العرب ألن صورم هي صورة "آل سعود"..

ملثل االعلى، وما بني رافض لالسالم ألنه رافض "آلل والشعوب اإلسالمية ما بني مقلد "آلل سعود" باعتبارهم النماذج والقادة وا
  سعود".

  وقلة واعية ذكية.
  واعية باملخطط الصهيوين اخلبيث ..

  والتهويد النشيط لكل معامل العروبة واالسالم.
* * *  

  نعم .. ذلك هو املخطط.
رآة أمام وجوه "آل سعود" الكاحلة، وعيوم ولوال ان ابطاله املمثلني له حيكمون دار اإلسالم باسم اإلسالم .. ملا وضعت هذه امل

  اخلبيثة..
  لست من املعنيني بالفضائح واملتفاضحني..

  …ولست ممن يتتبع عورات الناس
  …واهللا حيب الساترين

  ولكن املسألة، ها هنا، تتجاوز كوا جمرد اغالط، وانسياقا وراء اهلوى، وطيش الترف..
  مني، عربا وغري عرب.. اا مؤامرة خطرية على اإلسالم واملسل

بل اا مؤامرة لتدمري القيم االخالقية، وحتطيم التعارف بني الشعوب واالمم، حني يكون "آل سعود" وسيلة من وسائل تسبيب النظرة 
  االحتقارية اليت يواجه ا العرب واملسلمون اينما رحلوا يف بالد العامل.

  أي جمرمني هؤالء ؟!
  ؟! واي دور خمرب وخبيث يلعبون
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  انظر إىل دار قمار يف لندن امسها (مكة)..
  انظر إىل االفالم السينمائية، وكيف تصور العرب واملسلمني على غرار الصورة القذرة هلذه العائلة القذرة..

، مث مرة كنت ازور مستشرقا يف احدى دول اوروبا، وما ان دخلت عليه وعلم اين عريب، حتى رفع يديه إىل رأسه يرسم صورة العقال
وأراين صورة لفهد وهو يتبادل االخناب مع الرئيس … رسم بيديه يف اهلواء صورة (برميل بترول) وكشر عن اسنانه بضحكة صفراء

  االمريكي..
أ قرانظر إىل ما تعرضه التلفزيونات يف فرنسا وبريطانيا واملانيا وايطاليا واسبانيا والواليات املتحدة وغريها، واستمع إىل اذاعام، وا

  صحفهم، ستطالعك فضائح هذه العائلة بكل سخرية ومشاتة، حتى تشعر باملذلة ولو كنت من اعداء "آل سعود"..
  …وال حتسنب ان هذا الذي يعلن يهدف إىل تشويه صورة "آل سعود"

  كال .. ال وجه هلذا احلسبان..
رأيت ان واجيب، يدعوين إىل فضح مؤامرة "آل سعود"، اا مؤامرة متفق عليها مع "آل سعود"، يف مقابل بقائهم على العرش، ولقد 

ورد الكيد الصهيوين الصلييب االهوج، والكشف عن اخطر مؤامرة تسري نتائجها اليوم يف جسد األمة، ودعوة الغيارى واملخلصني إىل 
  …الضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد يف بالد العرب

  حلاقدة.فكان ان فكرت بوضع كتاب يؤرخ هلذه االسرة ا
  …وفعال ابتدئت بذلك

  لكن املهمة كانت عسرية.. والرحلة يف مضمار ذلك البحث تكلفين ما ال طاقة يل به ماديا ومعنويا..
  حاولت ان اجتاوز املوضوع، وأن أدع املهمة لغريي..
  …لكين اعترف .. أن الدواعي كانت اقوى من العقبات

  واىل ان اقوم بواجيب الذي استطيعه.وكان اهلدف يدعوين إىل ان ارتفع إىل مستواه، 
  فبدأت الرحلة الشاقة املضنية..

  قرأت ما كتب عن "آل سعود" من قبل مريديهم وازالمهم واملسبحني حبمدهم..
  مث قرأت ما كتبته االقالم الرتيهة الشريفة من أبناء اجلزيرة العربية ..

ة واالسالمية واخريا جتولت يف رحاب ما كتبه االوروبيون عن اجلزيرة ، وقرأت ما كتبته بعض عناصر فصائل املعارضة الوطنية والقومي
  وامللوك، واالمراء، وغري ذلك.

  وبذلك جتمعت يف ذهين املالمح اليت جيب ان يسري مبوجبها البحث...
  وهنا ظهر التحدي مرة أخرى.

  ها سيحتاج إىل جملدات وجملدات..ألن تاريخ هذه العائلة حافل بكل االعمال الالانسانية والالخالقية، وأن تارخي
  لذلك ارتأيت ان اقتسم العمل إىل مراحل..

وكانت املرحلة االوىل متمثلة يف هذا الكتاب .. باعتبار مادة شاملة واسعة ومنوعة، رمبا تغين عن غريها يف حتقيق اهلدف املنشود من 
  وراء الكتابة الرتيهة عن "آل سعود".

  قيقة حق الكالم، سيستـنطقها، وسيتركها تظهر نفسها كما حيلو هلا.ان منهج هذا الكتاب سيترك للح

  املقدمة
يقول العالمة املصري االفريقي (ابن منظور) يف لسان العرب مادة (فضح) : "الفضح: فعل جماوز (أي : متعد) من الفاضح إىل املفضوح 

  فتضح افتضاحاً إذا ركب أمرا سيئا فاشتهر به).. واالسم: الفضيحة ويقال للمفتضح: يافضوح . ويقال : افتضح الرجل ي
  وهذا املعىن ينطبق انطباقا تاما كامال على "آل سعود". فهم دائما يرتكبون األمور السيئة، وهم دائما مشتهرون ا.

  ضائح.ان كل حلظة من حلظات (آل سعود) حيدث فيها من (األمورالسيئة) ما حيدث، فحيام سلسلة متصلة احللقات من الف
  إن (الفضائح) هي التاريخ احلقيقي "آلل سعود".
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فضائح يف السياسة ألم ذيول للدول الكربى وخاصة امريكا، ينفذون كلما ميلى عليهم. من هم الذين رسخوا وجود الكيان الصهيوين 
مل العريب والعامل اإلسالمي كله؟ ؟ من هم الذين فجروا حرب الدمار بني العراق وايران؟ من هم الذين وراء كل ختريب على طول العا

  اخل..… من هم الذين فتحوا اجلزيرة أمام الدنس االستعماري؟
وفضائح داخلية تتمثل يف االرهاب والقتل والسجون ومسل العيون وانتهاك االعراض ومصادرة األموال واالختالسات واشاعة الفسق 

  واون واملخدرات.. اخل..
  …عربدة والقمار وكل أنواع الشذوذ واجلنس احلراموفضائح اخالقية من السكر وال

وفضائح الرشاوي وبيع الوزارات وميزانياا على موائد املقامرة .. (فضائح ال تعرف احلدود) ذلك هو العنوان الذي جيب ان يكتب 
  على جباه "آل سعود" رجاال ونساء.

* * *  
واشار إىل بعضها االخر مما ال متكن كتابته .. على أمل استكمال من تلك الفضائح،  –(غيضا من فيض)  –ولقد مجع كتابنا هذا 

  املشروع..
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  الفصل االول

  دعامتا املُلك : اجلنس والدم

  اخلطوة "السعودية" االوىل : فساد مكشوف
بارقة من أمل يف كان "عبد العزيز" حيارب يوما قبيلة العجمان. وكانت محلة "آل سعود" ضدها يف حالة يرثى هلا إذ مل تعد هنالك 

النصر. وكان رجال "آل سعود" قد بدأوا يفقدون األمل. وبدأ البدو يهربون ليال بعد أن تالشى أمل احلصول على الغنائم. لقد فقد 
  "عبد العزيز" مهاراته.

ب من رفاقه ان يبقوا ويف صبيحة أحد األيام جرح "عبد العزيز" اثناء اشتباك مسلح حيث اصيب بطلقة يف بطنه. وعلى الرغم من أنه طل
األمر سرا، سرعان ما انتشر اخلرب بني أتباعه، فكان مبثابة نذير الشؤم األخري. عندها استدعى "عبد العزيز" امري القرية اليت كان قد 
ب. نصب معسكره جبوارها. لغرض االستفسار عن بنات ذلك األمري وعما إذا كن يف سن الزواج وهل هن عذارى. فرد األمري باالجيا

  ولدى مساع "عبد العزيز" لذلك قال خماطبا األمري: يف هذه احلالة اض وأقم وليمة ألين سأتزوج أمجل بناتك هذه الليلة.
ونحرت االغنام واالبل وأكل أفراد جيش "عبد العزيز" حتى شبعوا. وملا حان الوقت دخل "عبد العزيز" على عروسه. وكانت العادة 

روس عن عذارا يف ليلة الزفاف وتقاوم عريسها كتعبري عن عفتها، بينما تنصت النسوة خارج اخليمة ألصوات البدوية هي ان تدافع الع
  اليت تنبعث من داخلها. وتثبت أصوات املقاومة شرف العروس، وقد تدوم وقتا طويال.

ضمخا بدماء الطهارة، االمر الذي يثبت عذرية ولكن يف تلك الليلة مل تدم املقاومة اال قليال. وسرعان ما خرجت النساء حتملن منديال م
 –العروس. غري ان جنود "عبد العزيز" رأوا يف بقع الدم برهانا آخرا: ان قائدهم على الرغم من جراحه مقتدر كما عهدوه . (اململكة 

  روبرت السي).
* * *  

لم كل مسلم ان الغاية من الزواج هي اجناب تزوج "عبد العزيز" ألول مرة وهو يف السادسة عشر أو السابعة عشرة من عمره، ويع
االوالد. اال أنه ال يوجد هنالك رجل ينجب ثالثة واربعني ولدا وعشرين بنتا (وهذا تقدير حمافظ) يف اقل من نصف قرن من الزمان 

"اا متعة ال مثيل له على بدافع الشعور بالواجب فقط، كما مل يدع "عبد العزيز" قط انه مل يستمتع بعملية االجناب أشد االستمتاع. 
  روبرت السي). –(كتاب اململكة  –هذا ما قاله "عبد العزيز" ذات مرة للشيخ عبد اهللا السامل الصباح  –وجه االرض" 

ذه املنطقة ، وذا االسلوب يستهل "عبد العزيز" خطواته االوىل. هذا الذي يتفوه علنا ذا الوصف، والذي ال جيد حرجا يف انتهاك 
تيات القرية بقوة اجليش الذي معه على ما حيدثنا به املؤرخون مما خففه مترجم كتاب (اململكة) يف النص السابق، أميكن ان يطلق عليه ف

  اللهم اال إذا كان امام يف الفسق والفجور واالحنالل االخالقي (وكل امة بامامهم). ! اسم (االمام) ؟
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ين وجدت يف هؤالء ضالتها : وارسلت اليهم بساقطات املخابرات مثل اليزابيث تايلر وحني كانت الدول الكربى تبحث عن املنبوذ
  !!  كالفريي ومس بل 

  االمري املراهق والفتيات
ومل يكتف االعالم "السعودي" االجوف بذلك بل خلع على "عبد العزيز" صفات اجلمال (أي واهللا) وأن الفتيات كن يتساقطن على 

) ال يلتفت اليهن. ولكنهن مل ييأسن، فظلت حماوالن تبذل على قدم وساق، ولكن صحبه وقفوا هلن قدميه وهو (مغرور جبماله
  من كتاب (شيم عبد العزيز): ٢٠٧ – ٢٠٦باملرصاد. ونتركك ايها القارئ العزيز مع ص 

بسالحهن املاضي، الذي يأسر  وبقدر ما كان خلقه مغريا للفتيات احلسان اللوايت حياولن ما استطعن فتنته وجلبه اليهن، ليصطدنه
القلوب، ويستوي االفئدة، كانت اخالقه حافزات الفتيان املغامرين املتمردين، على أن يستثمروا تلك الصفات النفسهم، وأن يبذلوا ما 

  استطاعوا من اجلهد الذي ميكنهم من حراسة الفىت من غزو اجلنس اللطيف لفؤاده، وهيمنتهن على مهجته.

  ق الطرق:الفىت على مفتر
كانت ناعسات الطرف حياولن اغراء الفىت بشىت الوسائل، وخمتلف االسباب، وكان الفتيان واقفني هلن باملرصاد، وكانت الفاتنات 
 عرفن أن إذا مل يصدن الفىت االن، فانه من غري اليسري عليهن أن يظفرن به عندما يشغله رفاقه املهووسون باملغامرات والثورات اليت

ا، بل أردن أن يظفرن به قبل أن يشغل هو نفسه بتنفيذ ما يدور يف خميلته من طموح يدغدغ آماله، وأمان تداعب أفكاره. يؤمن 
 ولذلك كن يترقنب غفلة الفتيان بفارغ الصرب من ناحية، وحياولن اغراء الفىت بشىت وسائل االغراء من ناحية ثانية، لريمينه بسهامهن اليت

  ال ختطئ اهلدف.
ن الفتيان هلن باملرصاد، وعلى جانب كبري من اليقظة واالنتباه، لكل ما يبدينه من حركات وسكنات حنو فتاهم معقد آماهلم، وحمط كا

  أمانيهم، وكانوا يعلمون ان أي كسب تناله الفاتنات فانه سيكون على حساب امانيهم اليت حيلمون بتحقيقها ، على يد فتاهم.
ان، وظل الفىت على مفترق الطرق، وهو إىل جانب الفتية أميل منه إىل جانب الساحرات، وان كان وهكذا ظل املتنافسان يصطرع

  مهددا من االسهم املسلطة عليه منهن يف كل حلظة وحني.
ة انظروا إىل قول هذا املؤلف (يف كل حلظة وحني) وكأن "عبد العزيز" كان يعيش يف ماخور أو بيت دارة، ال يف جمتمع البادية ومدين

  وناعسات الطرف) يتحدث هذا الكاتب. ولنستمر مع صاحب (شيم عبد العزيز): –الكويت وال ندري عن اية (فاتنات 
(ويف غفلة من الفتيان نصبت احدى الفتيات املاهرات بالصيد شبكتها لتصطاد الفىت، وحينما دنا الفىت من الشبكة وأغراه الطعم، 

وب، عند ذلك أخذ حذره وتراجع، وراح يفكر باالستعانة بواحد من رفاقه ولكن رفيقه هذا وأوشك ان يلقي نفسه يف قلب الفخ املنص
  ال يرضى هذا املسلك، لذلك الفىت الذي يبين عليه هو ورفاقه آماال بعيدة املدى).

دين الزمان)  هذه رواية أحد كتام، وهناك كاتب آخر يدعي ان تلك البنت الساقطة نفسها وبعد ان اغرت "عبد العزيز" (جيمس
  وهكذا تتنبأ الساقطات مبصري "عبد العزيز". !!! قالت له: كال .. فأنت الذي ستقود األمة وال يصح لك هذا العمل 

 !فأي كالم يفي هؤالء الدجالني حقهم ؟
لساقطات . هنا حيكي مث يظهر ثالث يزعم ان الساقطني هم الذين كانوا يتومسون يف "عبد العزيز" البطل االهلي املنقذ وامللهم، ال ا

) القصة ذا النحو، فيقر أن راويها هو احد ابناء "عبد العزيز" الصغار إذ قال ان والده سأل عبيده ١٥ – ١٤روبرت السي (ص 
ورفاقه اين كانوا يذهبون ليال، إذ ان سهرام كانت مثرية جدا. لقد كان هؤالء ينسلون ليال حتت جنح الظالم عرب االزقة اخللفية 

ضيقة وال يعودون حتى مطلع الفجر، ولدى عودم كانوا يتحدثون عن املوسيقى والغناء والنساء. وسأل "عبد العزيز" هل بامكانه أن ال
  ينضم اليهم.

وبدون أي تردد أجابه احد عبيده "ال .. ابدا فأنت "عبد العزيز" ، انك ختتلف عنا مجيعا وجيب عليك ان ال تنسى ذلك ابدا. ينبغي ان 
  قى هكذا إذ جيب علينا أن نتطلع دائما اليك، استعدادا لذلك اليوم الذي ستقودنا فيه من هنا" . وهكذا بقي "عبد العزيز" يف البيت..تب
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وحقيقة هذه االقاصيص امللفقة ميكن استخراجها من بني سطور كتابات مرتزقة "آل سعود" انفسهم، حيث ان (االمام ابن االمام) 
وصرخت يف وجهه بصوت  -  !حتى املومسات –الرمحن" قد استدرج احدى املومسات، لكنها امتنعت عنه "عبد العزيز بن عبد 

  عال:
من أنت ؟ الست "عبد العزيز بن سعود" ؟ الست غالم الشيخ مبارك ؟ عد ايل مىت استطعت ان حتصل على شيء ميكنك ان  -

  تتباهى به.
من كتاب اململكة.. حيث  ١٥قعة، وميكن الرجوع إىل النص االجنليزي ، ص (مالحظة : خفف كتاب اململكة لروبرت السي هذه الوا

  يقول السي:
لكن هنالك قصة أخرى رواها "عبد العزيز" نفسه يف كربه الحد مستشاريه وهو السيد مجال بك احلسيين، مفادها ان الشاب "عبد 

  ات. واقترح عليها "عبد العزيز" ان خيتليا يف مكان ما.العزيز" جترأ مرة وتسلل عرب االزقة اخللفية والتقى هناك باحدى املومس
هنا سألته املومس بصوت عال ليسمعه اجلميع "من انت؟ الست "عبد العزيز بن سعود" ؟ أال ختجل ؟ كفاك مضيعة للوقت ولقوتك 

عندما تتمكن من وروحك املعنوية. عد ايل مىت استطعت ان حتصل على شيء ميكنك ان تتباهى به وسنعرف كلنا مدى رجولتك 
  استعادة الرياض".

  ولكن هذا التغيري والتخفيف مل يستطع ان يزيل رائحة "آل سعود" من حيث :
  اعترافه مبطاردة (االمام ) "عبد العزيز" للمومسات. – ١
  رفض املومسات له، لنقص رجولته. – ٢
  !علنا باالمام داللة على استهتارها  !!ان املومس صرخت يف وجهه حبيث يسمعها اجلميع  – ٣

  فاما ان املومس تطالبه باستعادة الرياض فمسألة ال يصدقها احد، اال إذا كانت هذه املومس مستشارة سياسية "البن سعود".

  دروس يف االحنراف "لعبد العزيز"
  ريد شعب اجلزيرة :وملا كان شبيه الشيء منجذبا اليه، حدث اللقاء بني شيخ الكويت مبارك قاتل أخوية، والفىت (عبد العزيز) ط

نزل "آل سعود" يف الكويت ضيوفا على حاكمها الشيخ مبارك آل صباح، ذلك الرجل الداهية الذي حظي بقساوة كانت مبعث 
م بعد أن قتل شقيقيه  ١٨٩٦احترام كبري يف اجلزيرة العربية. وكان مبارك قد استوىل على السلطة ذات ليلة من شهر مايو (ايار) عام 

  الثنان نائمني على سطح قصر آل صباح. ومل تكن محاية أو دعم مبارك "آلل سعود" من باب اخلري واالحسان.عندما كان ا
كان مبارك يؤمن بأن قوة الكويت تكمن يف ابقاء وسط اجلزيرة العربية منقسما على نفسه. ولقد ادى االستيالء على الرياض وهروب 

مبارك يريد االبقاء على آل رشيد يف البوادي الشمالية احمليطة بعاصمتهم حائل، ومن  "آل سعود" منها إىل تعاظم قوة آل رشيد . وكان
أجل  ذلك بادر إىل دعم اخلطط اليت كان "آل سعود" يعدوا الستعادة الرياض. ومل يرد "عبد العزيز" ان ينتظر طويال للشروع يف 

اجته راكبا ذلوله حنو اجلنوب الغريب، وكان هدفه هو كسب تأييد تنفيذ خططه. ويروي انه مجع ذات يوم عددا من اصدقائه الشبان و
البدو على طول الطريق واستعادة الرياض. ويقول الكابنت آرمسترونج، وهو من أوائل الذين كتبوا عن سرية "عبد العزيز" والذي مسع 

دله على طرق اكثر واقعية تكفل له حتقيق م، ان الشيخ مبارك هو الذي مشل "عبد العزيز" برعايته و ١٩٣٣هذه القصة يف جدة عام 
ان هذا اجلزء من القصة، على االقل، هو صحيح. إذ حتدث شهود عيان كانوا قد حضروا اجتماعات عقدت فيما بعد بني  –طموحاته 

ر كان قد التقى "عبد العزيز" ومبارك عن االحترام العظيم الذي كان "عبد العزيز" يكنه للرجل الذي كان يكربه سنا. وقال مراقب آخ
بالشيخ مبارك عندما كان هذا االخري قد شاخ ان عينيه كانتا تشبهان عيين السياسي الفرنسي العظيم ريشيليو، وحىت يف السنوات 

االخرية من عمره كانت للشيخ مبارك، مثل ريشيليو، طموحات مل يستطع حتقيقها. لقد كان مبارك سياسياً بالفطرة، واعيا لكل حيل 
سرعان ما برهنت االحداث ذلك حليل العامل االوسع من حوله حيث بدأت القوى العظمى تبدي اهتماما  –عريب، وكذلك عامله ال

بالكويت وموقعها االستراتيجي يف رأس اخلليج. ومل يكن باستطاعة "عبد العزيز" ان يلقى يف كل اجلزيرة العربية رجل دولة اكثر حنكة 
  ".١٣ص  –ه مهنة السياسة. "اململكة من الشيخ مبارك كي يتعلم على يدي

لقد تلقى دروسه االوىل قبل ان حيل يف الكويت، فكان صاحب جتربة (عميقة) قبل ان يتصل (به) الشيخ مبارك، لذلك استطاع ان 
  يعرف فضل الشيخ على غريه ممن (دخل) حياته سابقا، فلزمه لزوم العشق والوله.
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"عبد العزيز" باسيادهم وراء البحار ، أمل يكن ابوهم عاشقا للشيخ مبارك الن عينيه  ومن هنا نستطيع ان نعرف سبب تعلق ابناء
  !تشبهان عيين ريشيليو، كما يزعم املؤلف املسكني ؟

وكانت نتيجة خطة "عبد العزيز" االندحار التام بسبب رفض شعب اجلزيرة ان يتعاون معه، على الرغم من انه كان مسندا بصاحبه 
  االجنليز. مبارك واسيادهم

  ! حوار حتت السطح 
م وجد "عبد العزيز" لنفسه زوجة جديدة وأحبها حبا مجا. وكانت تلك االمرأة شقيقة بن مساعد  ١٩١٠"يف االعوام اليت سبقت عام 

  الذي كان احد شبان عائلة بن جلوي، اليت ساعدت "عبد العزيز" يف االستيالء على الرياض. وكان امسها جوهرة.
ولدين امسامها والدمها حممد وخالد (الذي اصبح ملكا فيما بعد). وكان هذان الطفالن متعلقني احدمها باالخر لدرجة  اجنبت جوهرة

 ما كانا يبكيان كلما فصال عن بعضهما. وكان "عبد العزيز" متعلقا بأمهما إىل احلد الذي جيعله هو االخر جيهش بالبكاء إذا ما أملا ا
على االقل أمام الرجال اآلخرين .  –ادرا ما كان "عبد العزيز" يدع العاطفة تتغلب عليه فيما يتعلق بالنساء مرض أو اصاا أمل. ون

وكما  –وكان يتحدث بكل حرية عن مجال اجسام الفتيات وكثريا ما كان احلوار بني "عبد العزيز" وأقرب اصدقائه يدور عن اجلنس 
ذلك احلديث ال خيلو من ضروب املبالغة. وذات مرة قال "عبد العزيز" متباهيا: "ال اجد  هي احلال بالنسبة إىل حديث الرجال فقد كان

منفعة يف نساء جتاوزن سن الثالثني، إذ عندما يبلغن ذلك السن اطلقهن من دون توان". غري أن ذلك مل يكن صحيحا، إذ انه بقي 
آخر ايام حياته. وكان "عبد العزيز" اكثررقة وعاطفة مما كان حيب متزوجا من بعض نساء جاوزن الثالثني من أعمارهن وبقني معه إىل 

  أن يتظاهر به .
وجترأ أوالده الكبار مرة، وهم يفكرون يف سرعة غضبه واستعداده لينهال ضربا على الرجال مبن فيهم اوالده، على توجيه السؤال التايل 

يف استطعت البقاء لفترة طويلة مع اسد كهذا؟". ضحكت أم طالل ألم طالل، اليت كانت زوجته املفضلة عندما تقدم به العمر: "ك
  وأجابت: "انكم ال تعرفون أباكم كما جيب، انه معىن رجل خمتلف عن ذلك الرجل الذي ترونه".

. عندما كان هذا االخري يف جناحه اخلاص بعد الساعة التاسعة ليال –عبد العزيز  –وذات مرة فاجأ أحد أحفاد "عبد العزيز" جده 
وكانت تلك الساعة هي الوقت الذي اصبح أمره نكتة لدى احلاشية والذي كان فيه "عبد العزيز" يتململ من الضجر وينظر إىل ساعته 

مث ينهض من جملسه ويتوجه إىل احلرمي. ولدى وضه كان الرجال يتغامزون ويبتسمون سرا فيما بينهم، إذ كانوا بال شك يتخيلون اسد 
ما اويت به من قوة إىل خمدع الزوجة اليت وقع عليها اختياره ليقضي معها تلك الليلة. غري ان العجب متلك حفيده  جند وهو يسرع بكل

ذاك الذي اكتشف ان جده "عبد العزيز" كان ال يزال يف تلك الساعة جيلس بكل هدوء يف جناحه. وكانت هنالك احدى العبدات 
  يز" قد استحم ومشط شعره وكان يهم بلبس ثوب ابيض نظيف وكأنه يبدأ ارا جديدا.حتلق ذقنه وترش العطر عليه. وكان "عبد العز

قال "عبد العزيز" "ان زوجيت هي االخرى تعد نفسها، اال تعتقد بأنه جيب علي أنا اآلخر أن أعد نفسي هلا؟". عندها انصرف "عبد 
واجلناح املخصص للنساء واىل عامله اخلاص الذي مل يكن العزيز" وسار على احد اجلسور املغطاة اليت تربط بني القصر الرئيسي 

 باستطاعة أي رجل ان يتبعه إليه. وكان "عبد العزيز" غالبا ما يقول : "لقد وعدنا اهللا سبحانه وتعاىل بأربعني حورية يف اجلنة غري أنين
  ). ٥٩لكة ص آمل نظرا للخدمات اليت قدمتها لالسالم يف أن يزيد اهللا عز وجل من حصيت تلك" (املم

  !وعن اية خدمات قدمها لالسالم ؟  !عن اية حوريات يتحدث هذا ارم ؟  ! هل من سخرية مبقدسات اإلسالم اكرب من هذه ؟
  فليضحكوا كثريا، وليسخروا ما طابت هلم السخرية .. فالذي راح راح . والغد آت الزاحة هذه العائلة عن صدر اجلزيرة.

بة النساء قد اصبح من احلقائق االسطورية، غري ان ذلك احلب جتاوز حدود الشهوة اردة. وكان حيب "وكان حب "عبد العزيز" لصح
ان يستريح يف املكان املخصص لنسائه، يشرب القهوة ويالعب اطفاله، وكان مع نسوته حييا حياة خمتلفة ال نعرف عنها سوى ان بعضا 

م كانت هنالك اربع من زوجات "عبد العزيز" على قيد  ١٩٨١اته. ويف عام من نسائه كن مهمات بالنسبة له وبقني معه طوال حي
احلياة. وكانت ام طالل يوميا وعند الساعة التاسعة ليال تبدأ باعداد القهوة لتستعيد ذكرى ذلك الرجل الذي مل يعرفه ابناؤه كما كان 

  ).٦٠جيب" (اململكة ص
م عن عمر بلغ حوايل  ١٩٥٣م ، وكان قد سبقهن إىل القرب يف سنة  ١٩٨١ فإذا كانت اربع من زوجاته على قيد احلياة يف سنة

  السابعة والسبعني سنة فكم كان عمرهن حني تزوجهن؟ وكم كان عمره؟
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  اجيبوا الشعوب ايها املرتزقة. !م اربع زوجات فكم كان عددهن؟ ١٩٨١مث إذا كن الباقيات إىل سنة 
روميو .. فهو … إىل سوبرمان واىل طرزان واىل ارسني لوبني واىل شارلوك هوملز واىل  – يف كتابات املرتزقة –ويتحول "عبد العزيز" 

 ٦٠جوهرة بنت مساعد .. فتنفرج أمامه الدنيا .. اقرأ ما جاء يف كتاب اململكة ص … بطل صنديد، وشاعر عنيد يستلهم وحيه من 
:  

وهرة، ويف ذات مرة يف أواخرسنوات حياته ائتمن حممد أسد على سر "وكان "عبد العزيز" ينظم القصائد الشعرية اليت تعرب عن حبه جل
فقال: "يف كل مرة بدت فيها الدنيا مظلمة من حويل ومل يكن مبقدوري أن أرى خمرجا ألختلص من املخاطر احملدقة يب ومن املشاكل 

دنيا تشرق فجأة يف عيين وكنت اهتدي إىل اليت تواجهين كنت أجلس وأنظم ابياتا من الشعر جلوهرة، ولدى انتهائي من ذلك كانت ال
  ما كان علي ان اقوم به"..

  ! الدروس األخالقية 
بطبيعة احلال، مل تكن الكويت كنجد، فاألخرية كانت معقال للتزمت الوهايب، ال زالت اثاره احملافظة انذاك ، ترخي بسدوهلا على 

منطقة بعيدة عن التيارات والتأثرات اخلارجية. . بينما  –قعها اجلغرايف وحبكم مو –الوضع االجتماعي والديين والثقايف، كما ان جند 
  كانت الكويت مفتوحة على العراق وايران واهلند وغريها .. لذا مل يكن لتقاس حمافظة أهايل الكويت يومها مع أهايل جند.

 ١٣١٩ – ١٣٠٩وات اليت قضاها يف الكويت "وقد أكد املؤرخون "السعوديون"، ان االستفادة احلقيقية "البن سعود" خالل العشر سن
هـ " تكمن يف تفهمه لبعض األالعيب واحليل السياسية، واليت اكتسبها من خالل جمالسته هو وأبيه ، حلاكم الكويت مبارك الصباح، 

  املشهور بارتباطه الصارخ مع االجنليز، وبتحلله وفساد اخالقه.
ل وجوده يف الكويت، خصوصا وهو حينها كان مير مبرحلة املراهقة.. ومن املؤكد انه مل ومل يتطرق املؤرخون ألي تأثري ديين عله خال

  يكن يفكر يف غري امللك واستالم احلكم، ومل يدر خبلده، مسألة االسالم، والرسالة ومحلها.
ن متمسكا حتى بأساسيات بل ان أجواء الكويت، وقربه من امريها الفاسد، ساعداه على التحلل من الدين، ومل يشتهر عنه أنه كا

الدين.. وهناك شواهد كثرية سطرا كتب املعارضة عن هذه احلالة الشاذة اليت كان يعيشها، اال أننا نكتفي بشاهد واحد نقله 
 "كشك" عن "جون فيليب" العميل الربيطاين املعروف ورفيق "ابن سعود" ملدة ثالثة عقود تقريبا. . و "كشك" الذي حاول يف كتابه ان

  بالقول: ٢٠٩إىل ص  ٢٠٦يطرح "ابن سعود" كصاحب رسالة يف كل ما ذكر، يصف حاله يف الكويت يف ص 
(كان يتمتع بفحولة مل تعرف لرجل من قبله وال بعده، ولكنها مل تشغله عن امللك، بل لعلها كانت احدى الوسائل الفعالة لتثبيت هذا 

اقفه، ووعيه الشديد مبسؤوليته كطالب ملك، مث صاحب رسالة، ومؤسس امللك، وال استطاعت ان تفرض نفسها على سلوكه ومو
دولة. قيل أنه عندما راهق يف الكويت، مسع ان بعض اصدقائه يستفيدون من اجلو اخلاص يف الكويت، بتصريف الكبت اجلنسي مع 

بد العزيز" ذلك وقال له: "وملاذا تفعل بعض الفتيات، فأراد مشاركتهم، ولكن صديقا واعيا مبسؤوليات امللك منعه بشدة، فاستغرب "ع
  ".!أنت ذلك إذا كنت تراه معيبا؟

فرد ذلك الصديق النادر : "هو ال يعيبين .. ولكن أنت "عبد العزيز آل سعود" .. أنت طالب ملك .. ال جيوز لك يا "عبد العزيز" ما 
  جيوز لنا..")..

ل وهو طلب امللك، وأن اصدقاءه هم من املدمنني على ممارسة احملرم والعياذ من خالل املقطع السابق، يتوضح لنا هم "عبد العزيز" االو
باهللا، وان التزامه بالدين ضعيف جدا وخمتل، مث أن ما مينعه هو كونه طالب ملك، وليس حامل رسالة، عليه ان يلتزم ا. وهو األمر 

  الذي مل حيدث بالفعل..
"عبد العزيز" تعلم السياسة من مبارك الصباح، الذي يصفونه بالدهاء السياسي حتى ويدرس "السعوديون" تارخيهم لطالبنا على أن 

 يشمل "عبد العزيز" جزء منه، بينما مل يتحدثوا عن تأثري صالته معه من الناحية األخالقية.. فاالستاذ، البد وأن ينقل لتلميذه بعضا من
  فنونه وجنونه.

  يقول مؤرخ الكويت عن مبارك:
ايامه بترك الشعائر الدينية والتساهل بالصالة والصيام، ومال إىل اللهو والقصف والتهتك واخلالعة، فاستقدم الراقصات (جاهر يف آخر 

  من مصر وسوريا، وأقام هلن املسارح يف قصوره الشاهقة وانغمس يف هذا االمر انغماسا عظيما)..
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ور مبارك، ويرد على الزاعمني بذلك يف قوله: (هذا هو املناخ وهنا ينفي جالل كشك تأثر "ابن سعود" السليب بأجواء الكويت وقص
الذي امضى "ابن سعود" فيه صدر شبابه، وسنوات تكوينه النفسي واخللقي، واليت يزعم بعض املؤرخني ان هذا اجلو كان مدرسة له، 

  ان صح ذلك.. فبمفهوم املخالفة)، بينما يرى املؤرخون اآلخرون عكس ذلك متاما..
من أمر، فان حالة "عبد العزيز" يف الكويت اثبتت أنه ذو نزعة سلطوية، ويسعى الجياد حكم له من منطلق قبلي، ومل يكن  ومهما يكن

فهد  –يفكر يف يوم ما انه اكثر من أي فرد طامع للسلطان، ال ميت إىل الدين بصلة من قريب أو بعيد . (اإلسالم والوثنية "السعودية" 
  ).١٤ – ١٢ص  –القحطاين 

  بال تعليق
بدأت حياة "عبد العزيز" يف عامله اجلديد (الكويت) شبيهة حبياة اقرانه من الفتيان العرب.. فيشعر بأنه يعيش يف وسط الكون، ولكن 

. " . ٥٨ص  –"بنوا ميشان  !!ذلك مل يصرفه عن هدفه، فتح اجلزيرة العربية. أمل (يرسله اهللا هلذه الغاية) فانقذه من املوت يف الصحراء 
  (تأمل باهللا عليك).

  دون كيشوت
) رعاة قادمني يف قافلة من جند، فاستطلعهم احوال البالد، فأسروا إليه !صادف ابن عبد الرمحن يف السوق قبل ايام (قبل ايام من ماذا ؟

  بأن اهل الرياض متأملون من ظلم ابن الرشيد وبأم ال ينتظرون سوى عودة "السعوديني" ليقفوا إىل جانبهم.
ارع "عبد العزيز" إىل استعادة (سرقة) مجل (اعرج اعور قدر على سرقته) من والد أحد مضيفيهم وانطلق وحيدا (كما انطلق دون س

كيشون ألول مرة من غري تابعه سانشو) يف الصحراء ليؤسس مملكته، ولكن األمور مل جتر مع االسف (حبسب ما يقول املؤلف) كما 
نوا متفائلني اكثر من الالزم واما أم خدعوه مستغلني الستقباله، وعرج مجله اهلرم واالجرب بعد ثالثة كان يتوقع. فاما ان خمربيه كا

  ايام مث انكسرت رجله فاستلقى على الرمال ورفض ان خيطو اية خطوة.
ن صادف قافلة بكى "عبد العزيز" (دون كيشوت اجلزيرة) حنقا وغيظاً، وقطع مرحلة من طريق العودة سريا على قدميه، إىل ا

  ".٥٩ – ٥٨ص  –"بنوا ميشان  !!اصطحبته، وقفل راجعا إىل الكويت على ظهر محار حممل باألمتعة

  !"السعودي" املختار من اهللا 
"إنّ تلك السجايا يف شخصية فىت "كعبد العزيز" خليقة بأن جتعل منه زعيما جليله، وسيدا لقومه، سيادة يعترف ا مواطنوه بفضله من 

  له، بصرف النظر عن جمد أهله املكسوب. وامنا من أجل جمده املوهوب.أجل  فض
  "فعبد العزيز" من الرجال الذين اختارهم اهللا ليجعل منهم قادة لبين اإلنسان.

وخالصة القول: هو أن كل من عرف أخالق "عبد العزيز" عن كثب، أو درس مثله وشيمه بتدبر وعمق، حكم له بدون تردد، بأن يف 
  يدا ال ينضب معينه من مؤهالت الزعامة، وصفات القادة.كيانه رص

األمر الذي لو وقف "عبد العزيز" مبفرده يف وسط ساحة فيها ماليني من البشر، ووقف زعماء عصره يف نفس هذه الساحة وأجري له 
ا بشرط ان يكون هذا االنتخاب وهلم انتخاب شعيب ملا وجد من يفوقه بكسب االصوات، بل ومل جيد من يدنو منه باألسهم اليت سيناهل

  ).٢٠٥ص  –فهد املبارك  –حرا ال جمال فيه للتحيز العنصري وال القبلي" (من شيم "امللك عبد العزيز" 
رجل اختاره اهللا لينقذ امته وهم مجيع بين االنسان، "وعبد العزيز" اعظم زعماء الزمان، ولو اجتمعت البشرية  –اذن  –"عبد العزيز " 
  زعيم واحد للكرة االرضية ملا انتخبوا سوى هذا الظامل املستهتر.على انتخاب 

ووليه املنتجب كما يصفه اعالم املرتزقة، ذه النفسية املريضة املستوحاة من الروائح  !!وليس من العجيب ان يكفر ابن اهللا املختار 
  له، هذا ما حيدثنا به روبرت السي: الكريهة اليت كان يعج ا بيتهم يف الكويت قبل ان يصطفيه شيخ الكويت خليال

لكن عندما تزوج "عبد العزيز" ألول مرة مل يتوفر لديه آنذاك املال الكايف للحصول على زوجة واحدة فما بالك حبرمي من احملظيات؟ 
تاسع عشر ومل يكن لقد كان "آل سعود"، كما قيل لنا، معدمني جدا عندما انتقلوا من البادية إىل ميناء الكويت يف اواخر القرن ال

  هنالك مال للزواج. واضطر "عبد العزيز" إىل تأجيل زواجه إىل ان أشفق عليه وعلى العائلة أحد التجار ووفر له ما لزم من املال.
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أو  ١٨٩٤غدا عسر االحوال هذا منط حياة خالل فترة االقامة الطويلة اليت قضتها العائلة يف الكويت. فمنذ وصوهلم إىل الكويت عام 
م وحىت السنوات االوىل من القرن العشرين عاش "آل سعود" يف بيت من الطني مكون من ثالث غرف يقع يف حي قدمي من  ١٨٩٥

االزقة املطلة على البحر، حيث كانت روائح زيت السمك والرباز هي الروائح السائدة كما ذكر ذلك زائر قام بزيارة الكويت عام 
الكويت انذاك تصرف يف بالوعات عمومية كبرية، وعلى الرغم من أن االثرياء كانت هلم مراحيض م . وكانت مياه ااري يف  ١٩٠٤

فان الناس البسطاء كانوا يقضون حاجتهم بالتقرفص على الشاطئ  –عبارة عن أكواخ خشبية متداعية  –خاصة على ساحل البحر 
سكنه "آل سعود" غري صحي، وبعد انقضاء ستة اشهر على زواج "عبد تاركني امر تنظيفه بعدئذ ملياه املد واجلزر . وكان البيت الذي ي

  العزيز" توفيت زوجته األوىل.
ومل يكن يطيب "لعبد العزيز" ابدا ان يستعيد ذكريات السنوات الست اليت عاشها يف الكويت باملقارنة بالقصص اليت كان حيلو له 

املرة. غري ان صلة "عبد العزيز" بالبادية مل تنقطع إذ أن اجلزء االعظم من الكويت، سردها واملتعلقة بالفترة االقصر بكثري اليت عاشها بني 
حتى يف الوقت احلاضر، هو عبارة عن ارض جرداء يكسوها احلصى. وحيث تنتهي املدينة تبدأ الصحراء على امتداد البصر. وكان 

رة بني الشجريات اليت تقتات عليها االبل. وكانت تعيش هناك بامكان املرء حتى املدة االخرية ان يشاهد خيام البدو السوداء مبعث
  مجاعات كثرية من البدو، ويف مطلع القرن احلايل بدت مدينة الكويت وكأا جزء من الصحراء.

ا لتباشر عملها يف االرسالية االمريكية العربية وكتبت لدى وصوهل ١٩١٢وصلت اآلنسة اليزابيث تايلور كالفريي إىل الكويت عام 
تقول ان البيوت املنخفضة الرملية اللون كانت بالكاد تكسر خط االفق، والحظت ان املنظر بكامله كاد خيلو من شجرة واحدة أو 

  بقعة خضراء.
ان هذه البقعة الصغرية من الرمال الواقعة يف ابط اخلليج، واليت مل تكن آنذاك تبشر بأي خري، هي اليوم اغىن بلد على وجه االرض من 

م مل يعلق اية امهية خاصة على "القار الذي  ١٩٠٤الدخل للفرد الواحد من السكان. غري أن مساح احلكومة الربيطانية يف عام حيث 
كان ينضح من باطن االرض من حفرة قرب تل الربقان"، يف الوقت الذي كانت فيه باخرة تابعة لشركة ستاندارد اويل اوف 

لعام لتجلب الكاز "الكريوسني" الذي كان الناس حيتاجونه الضاءة مصابيحهم وايقاد مدافئهم نيوجريزي تزور الكويت مرة واحدة يف ا
  ).١١ – ١٠ص  –السي  –يف فصل الشتاء) "اململكة 

  بال تعليق أيضاً 
ضل ابناء ) اليست العزلة هي اليت أمدت أف!!"فكم من مرة تنحى "عبد العزيز"، وانسحب إىل قفر موحش من الصحراء للتعبد والتأمل (

اإلسالم جيال بعد جيل بامسى الوحي واالهلام؟ كان يغوص يف اغوار نفسه لينجو من عذابه، ويغمض عينيه عن اجلحيم الدنيوي الذي 
) انه خلق لتحقيق أمر عظيم . فأي !) من اللهيب. لقد أكدوا له مرارا (من هم؟!!يتلظى بنريانه.. نريان تلتهم كل شيء بألسنة عمياء (

) وجهه وسحنته احلى وامجل) .. فهل ضل سبيل !!يم هذا ان حييا حياة املنبوذين وسط أناس هلم، بالكاد ، سحنة البشر (أمر عظ
اهلدى حتى يكون يف هذا املصري ويقضى عليه بالشقاء االبدي؟ وهل كان من الذين اصم اهللا آذام عن مساع كالمه ليستحق ما هو 

  ! فيه ؟
  ).!!) وتوقد يف نفسه جذوة احلماسة (!!)  فتشعره الصالة (ملن؟) براحة واطمئنان (! ؟ ويسجد "عبد العزيز" (ملن

وخيل إليه يف احدى االمسيات، وهو يؤدي صالة املغرب والشمس تتوارى ملونة الرمال واحلجارة بلون ارجواين (ألنه كان يبادر إىل 
) !!) ويف االفق األبعد ، قادة الفتح العريب (!!) وحممدا بن عبد الوهاب (!الصالة يف أول وقتها؟) بأنه يرى يف األفق سعودا األكرب (؟

  ).!!وخلفاء النيب األولني (
  ما أعظم ان يكون املرء واحدا من هؤالء.

  ).٥٥ – ٥٤ص  –) "بنوا ميشان !وكان "عبد العزيز" يشعر باهلام وقوة (من قبل من ؟

  من نتائج االهلام
نه واحلراس والغلمان الذين بقوا يف صحبته وقال هلم وهو يستجمع آخر قواه : بات من واجيب ان "مجع عبد الرمحن يف خيمته اب

  احدثكم صرحيا، اين سأموت هنا..
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  لن منوت هنا. –قال "عبد العزيز"  –ال .. 
  وما الذي جعلك واثقا من ذلك ؟

  ألنين سأصبح ملكا على اجلزيرة العربية عندما أكرب".
  ". ٥٦بنوا ميشان ص  – "عبد العزيز آل سعود"

سعود" وازالمهم ان  (انه علم الغيب بال شك، ولكن املشكلة ان القوة انذاك مل يكونوا يستعملون كلمة ملك وحىت يذكر كتاب "آل
  سعود" يشنعون على الشريف حسني استعماهلا). "عبد العزيز" قد اجربه الناس على قبول كلمة (ملك) اليت كان "آل

  !بني هود القرن العشرين [ابن سعود] : رو
حيكت عشرات القصص االسطورية عن احتالل "عبد العزيز" للرياض، رغم ان "عبد العزيز" نفسه هو مصدرها مجيعا، وهي يف غالب 

 –الوقت متناقضة، ولكنها متفقة على شيء واحد، وهو تضخيم ذلك احلدث رغم دناءته وخسته، فقصة قتل ابن عجالن ملن مل يقرأها 
  هي قصة تعدي على النساء والبيوت ، والغدر، اخل .. –صورة وبأي 

  : ٢٦عن تناقضات اسطوريات االحتالل "السعودي" للرياض، قال السي متسائال ص 
"هل امسك بن جلوي بعجالن مرة أخرى من رجله داخل الباب مباشرة وقتله مما ادى إىل استسالم احلامية؟ هل قتل بن جلوي 

ل آرمسترونج) ام انه قتله رميا بالرصاص (كما يقول الزركلي) بينما كان يعدو صاعدا درجات اجلامع عجالن بالسيف (كما يقو
(كما يقول فان ديرميولني) أو داخل باب املسجد بعد أن جلأ عجالن إىل هناك ولكنه جر إىل اخلارج مرة أخرى (كما يقول "أمحد بن 

  عبد العزيز")؟
الذي متكن بصورة ما ويف مكان ما من سحب خنجره وقتل احلاكم، كما كان الوزير الربيطاين  أو رمبا كان "عبد العزيز" نفسه هو

  م ؟ ١٩٣٧ريدر بوالرد يعتقد بعد أن مسع القصة من "عبد العزيز" نفسه عام 
. فقد  ان "عبد العزيز" نفسه كان دائما يقول ان الفضل يعود إىل ابن عمه، لكن ذلك ليس مهما إذ أن النتيجة كانت واحدة

استسلمت حامية ابن رشيد واصبحت الرياض تابعة "لعبد العزيز" . وعند ظهر ذاك اليوم جتمع بضعة آالف من الناس وبايعوا البطل 
  سعود" مرة أخرى سادة بينهم وبقوا كذلك منذ ذلك التاريخ". الشاب "عبد العزيز" مث صلوا وراءه صفوفا يف اجلامع. واصبح "آل 

ه إىل املبالغات الكبرية املوجودة يف القصة ، ألن "عبد العزيز" أجنب من أن يواجه عدوه وجها لوجه، لذلك يعترب بأا واملؤلف نفسه يتنب
  ما يلي : ٢٣ – ٢٢قصة كاذبة خمتلقة يف بعض جوانبها ، فيورد قوله يف ص 

تلفة عن امللحمة الشهرية، إذ أنه كان حيب ان حييا "لقد اختلفت احلكايات اليت رواها "عبد العزيز" فيما بعد ألناس خمتلفني يف أوقات خم
هذه القصة البطولية ثانية. لقد كانت تعيده إىل عامل اصغر وأبسط وكان "عبد العزيز" يقص على سامعيه املغامرة بصوته املوسيقي . 

  ديه للتأكيد على ما كان يقوله.وكان ااماه ينحنيان إىل الوراء بدرجة كبرية تثري الدهشة يف الوقت الذي كان يقوم بتحريك ي
احتاجت إىل ترمجة  ١٩٣٨ومل تكن األمرية اليزابيث(من االسرة املالكة الربيطانية) تعرف العربية، لكنها حني التقت "بعبد العزيز" عام 

لفاحتة املعتادة ألي لكلمات قليلة كي تفهم خالصة حديثة وذلك بسبب غىن تعبرياته الدرامية وحركات يديه. لقد كانت تلك املغامرة ا
قص "عبد العزيز" روايته هذه على  ١٩٥٠حمادثة مع الزوار االجانب من دبلوماسيني وممثلي شركات النفط. ويف شهر مارس (آذار) 

  ية.اول سفري للواليات املتحدة لدى اململكة العربية "السعودية"، الذي بعث بتفاصيلها إىل واشنطن واصفا اياها بأا ذات أمهية تارخي
ولقد مسع اوالد "عبد العزيز" الرواية مرات ومرات حتى باتوا حيفظوا، وأخذ مؤرخو سرية "عبد العزيز" األوائل تفاصيل امللحمة من 

فم "عبد العزيز" نفسه. وكان من بني اصدقاء "عبد العزيز" الذين تعني عليهم االستماع إليها مرارا مع بعض التغيريات على فنجان 
دى اكثر من ربع قرن من الزمن السري هاري سانت جون فيليب الذي بات يشعر بالضجر عند مساعها لدرجة أنه الحظ قهوة على م

عندما عهد إليه يف منتصف اخلمسينات كتابة التاريخ اجلازم "للمملكة العربية السعودية" بأن "تفاصيل تلك الرواية الدرامية قد رويت 
. ويعرف كل تلميذ سعودي الرواية. ان "عبد العزيز" بالنسبة هلؤالء األطفال هو مبثابة روبني هود كثريا وال حتتاج إىل التكرار هنا"

رجل جريء، مندفع ، كلل مبجد القلة اليت خرجت حملاربة االكثرية، ولقد اصبحت غارته العظيمة على الرياض  –القرن العشرين 
   فرنسا.بالنسبة للجزيرة العربية مبثابة اجتياح سجن الباستيل يف
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غري أن االسطورة حماطة بغشاوة على الراغم من أا رويت مرارا وتكرارا على لسان "عبد العزيز" نفسه، وذلك بسبب اختالف كل 
وأنت بكل تأكيد لن جتدها يف  –منها عن االخرى بدرجة كبرية حتول دون التوصل إىل الرواية اجلازمة باملعىن التارخيي الغريب 

وتكمن الصعوبة إىل  حد ما يف أن "عبد العزيز" كان يتهيج حينما يعيد روايتها بلغة البادية االمر الذي كان جيعل  الصفحات التالية.
 متابعة القصة من قبل املستعربني االجانب امرا صعباً. ولكن الفرق األعمق هو بني املفهومني الغريب والعريب للحقيقة التارخيية. وتشكل

ا من القصة ألن معظم مستمعي "عبد العزيز" كانوا يفهمونه متاما وفهموا كذلك أنه كان يبتدع شيئا أمثن من الترمجة الغري دقيقة جزء
جمرد سرد للوقائع . انه كان يطوع التاريخ بنفس الطريقة اليت قام ا كتاب العهد القدمي بتأليف اساطريهم. "حدثه عن قصة رحلتك 

لدى تقدميه احد الشبان االمريكيني العاملني يف جمال البترول إىل "عبد العزيز" يف اواخر االربعينات. إىل الرياض" قال فيليب "لعبد العزيز" 
  وامتثل امللك العجوز للطلب.

وقال فيليب "لعبد العزيز" بعد ذلك "مل يسبق يل أن مسعتك تروي القصة على هذا النحو من قبل؟" فأجابه "عبد العزيز" بعد ذلك " هذا 
  سبق يل ابدا ان رويتها على هذا النحو. واحببت اليوم أن أسردها بشيء من التغيري".صحيح. فلم ي

  !!  الطبيب اليهودي "مان " يف اخلدمة 
  ! ان يكون الطبيب نصرانيا يبشر بنصرانية .. ال يهم 

  !وأن يكون "يهوديا" ال يهم 
  !املهم أن يكون مرضي عنه "بريطانيا" 

ائما االطباء من الربيطانيني. وكان يعاين من وسواس املرض الذي يعاين منه عادة حكام الشرق ويبدي "لقد كان "عبد العزيز" يطلب د
احتراما لرجال الطب جتاوز قدرام الطبية احملضة فالذي يوثق به لعالج طيب يوثق بنصحه يف ااالت األخرى. وحىت يومنا هذا فان 

للعمل كطبيب خاص "لعبد العزيز"، واصبح فيما بعد الطبيب  ١٩٣٦لرياض عام الدكتور رشاد فرعون، السوري االصل الذي وصل ا
  اخلاص للملك "فيصل" وامللك "خالد"، ال يزال اكرب مستشار سياسي يف البالط "السعودي".

ين إىل جند، ولكن م كان "عبد العزيز" قد دعا اطباء االرسالية االمريكية يف البحر ١٩١٩وعندما تفشى الوباء املأساوي يف الرياض عام 
م طبيبا  ١٩٢١السري بريسي كوكس شك يف أن هؤالء األمريكيني اثاروا مشاعر معادية لربيطانيا. وعندما طلب "عبد العزيز" عام 

آخر، اقترح كوكس الدكتور الكس مان، وهو طبيب يهودي كان يعمل ضمن موظفيه. وثبت ان ديانة مان مل تكن عقبة بالنسبة 
م ممثال له يف لندن. وخصص له راتبا  ١٩٢٢ذي منحه كل الثقة اليت كان يضعها عادة يف رجال الطب، وعينه عام "لعبد العزيز" ال

جنيه استرليين يف السنة ويف لندن اتصل مان مبجموعة من املضاربني (ايسترن آند جنرال سنديكت) كانت تتخصص يف  ١٠٠٠مقداره 
  ).١٢٥رب" . (اململكة ص شراء االمتيازات البترولية وبيعها لشركات اك

  التلميذ و "االمام " ابن سعود يعلن :

  ! كوكس ابوه وأمه وصانع حكمه  
  "ابن سعود" عند بائعي الضمري هو احلاكم العريب املستقل واالول، الذي استفاد من بريطانيا دون أن يتنازل عن استقالله وكرامته.

  !لزفت األسودفاىل هؤالء املأجورين الذين سطروا كتب التاريخ با
  !واىل أزالم الصحافة "السعودية" املنافقة، وأدوات "آل سعود" يف اخلارج من رؤساء حترير لصحف وجمالت لندن وباريس

نقدم هلم قصة تراجيدية يرويها املعتمد السياسي يف الكويت وقبلها يف البحرين امليجور "هـ. ر . ديكسون" يف كتابه : "الكويت 
ا عنه باحثون عديدون منهم استاذ التاريخ احلديث املساعد يف جامعة عني مشس الدكتور مجال زكريا قاسم يف وجاراا"، كما نقله
  دراسة لتاريخ االمارات العربية". –كتابة "اخلليج العريب 

ة الربيطانية م واليت اشرف عليها السري بريسي كوكس قائد احلمل ١٩٢٢يروي ديكسون القصة، انه بعد تعثر مفاوضات العقري عام 
 –الكويتية  –على العراق واملعتمد السياسي االول لدى بريطانيا يف اخلليج . . وكانت املفاوضات دف إىل حتديد احلدود النجدية 

  العراقية.. يقول ديكسون ان بعد التعثر املذكور حدث اآليت:
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ذا استمرت املفاوضات على هذا الشكل فاما لن يتوصال إىل "ويف اليوم السادس للمؤمتر تدخل بريسي يف االمر، وأبلغ الطرفني انه إ
أي اتفاق قبل سنة من الزمان. ففي اجتماع خاص ضم السري بريسي "وابن سعود" وأنا فقط، فقد السري بريسي صربه وام "ابن 

للغة العربية فقمت أنا بالترمجة. ولقد سعود" بأنه تصرف تصرفا صبيانياً يف اقتراح فكرة احلدود العشائرية. ومل يكن السريبريسي جييد ا
ادهشين ان أرى سيد جند يوبخ كتلميذ وقح من قبل املندوب السامي حلكومة صاحب اجلاللة، الذي ابلغ "ابن سعود" بلهجة قاطعة انه 

يتودد ويتوسل  سيخطط احلدود بنفسه بصرف النظر عن كل اعتبار. هكذا انتهى هذا الفصل من املسرحية، فاار "ابن سعود" وأخذ
معلنا ا ن السري بريسي هو أبوه وأمه، وانه هو الذي صنعه ودفعه من ال شيء إىل املكانة اليت حيتلها، وأنه على استعداد ألن يتخلى عن 
نصف مملكته، بل كلها إذا امر السري بذلك". واضاف ديكسون قائال: "وحسبما اذكر مل يلعب "ابن سعود" دورا يذكر يف احملادثات 

اركا االمر للسري بريسي ليقرر مشكلة احلدود. ويف اجتماع عام للمؤمتر اخذ السري بريسي قلما أمحرا ورسم بعناية فائقة على خارطة ت
للجزيرة العربية خطا للحدود من اخلليج إىل جبل عنيزات يف االردن، بالقرب من حدود شرق االردن، وبذلك يكون قد اعطى العراق 

اضي اليت تدعي جند ملكيتها. وارضاءا "البن سعود" حرم الكويت بدون شفقة من ثلثي اراضيها تقريبا وأعطاها مساحة كبرية من االر
  لنجد".

مث ميضي ديكسون فيقول: "وحوايل الساعة التاسعة من ذلك املساء حدثت مقابلة مدهشة، فقد طلب "ابن سعود" مواجهة السري بريسي 
وجدنا "ابن سعود" واقفا وحده وسط خيمة االستقبال بادئ االضطراب. وبادر "ابن سعود" على حدة، وصحبين السري بريسي معه، ف

  السري بريسي قائال بصوت كئيب:
يا صديقي لقد حرمتين من نصف مملكيت. االفضل ان تأخذها كلها ودعين اذهب للمنفى. وظل ذلك الرجل القوي العظيم واقفا رائعا 

بريسي كثريا، وأمسك بيد "ابن سعود" وأخذ يبكي هو اآلخر والدموع تنحدر على وجنتيه. ومل  يف حزنه وانفجر باكيا. وتأثر السري
يكن حاضرا تلك اللحظة سوى حنن الثالثة. وأنا اقص هنا ما شاهدته بكل امانة. ومل تدم تلك العاصفة العاطفية طويال، فقال السري 

ين اعرف حقيقة شعورك، وهلذا السبب اعطيتك ثلثي الكويت، ولست بريسي، وهو ال يزال ممسكا بيد "ابن سعود": "يا صديقي ان
اعرف كيف سيتلقى ابن صباح هذه الصدمة". مث يعلق ديكسون على ما مسي مبؤمتر العقري على النحو التايل: "فقد سيطر بريسي على 

  كل شيء وعلى كل شخص وكسب اجلولة".

  اخليانة أبا عن جد
سعود" والد "عبد العزيز" ، وابقاه يف  ى املدينة، وكان ابن الرشيد قد عفا عن "عبد الرمحن آل"عني ابن الرشيد (سامل) حاكما عل

  موضعه يف بيت "آل سعود".
لتناول الغداء يف بيته، ويف الوقت  ١٨٩٠وجه "عبد الرمحن آل سعود" دعوة إىل (سامل) حاكم املدينة يف صبيحة عيد الفطر من عام 

ه املخلصني ان خيتبئوا وهم مزودون بالسالح، مث ينقضوا على عامل ابن الرشيد حينما يأيت إىل بيت عبد نفسه اوعز إىل عدد من انصار
  الرمحن.

وصل سامل حيوطه بعض اصحابه حوايل الظهر، فاستقبله "عبد الرمحن آل سعود" استقباال حافال، وتبادل الطرفان عبارات ااملة 
رمحن الزالمه االشارة املتفق عليها، فاقتحموا الغرفة وهم يشهرون سيوفهم، واطبقوا على واالطمئنان، وعلى حني غرة، اعطى عبد ال

) وكانت جمزرة رهيبة، (شهد "عبد العزيز" فصوهلا، وقد تلطخ بالدماء، !!سامل وصحبه، (وهم يف ضيافة "عبد الرمحن آل سعود"
  وظلت صورة املعركة حمفورة يف ذاكرته).

ان على املرء ان يبادر إىل توجيه الضربة االوىل عندما يشعر بأنه مهدد  –ا قال "عبد العزيز" فيما بعد كم –ويف ذلك اليوم تعلمت 
  ).٤٩ – ٤٨ص  –باخلطر" (بنوا ميشان 

مث ما ندري اين قيم العرب اليت يتشدق ا "آل سعود"،  !!وال ندري أي خطر يأيت من ضيوف عزل يف ضيافة مبناسبة العيد 
  !!ر ، من اقبح الصفات سواء يف اجلاهلية ام يف االسالم، فكيف إذا كان الغدر بالضيوف اآلمنني؟واملعروف ان الغد

  انتبه إىل ان هذه احلادثة قد ذكرها احد ازالم النظام يف الكتاب اآلنف الذكر، الذي متسح به حبذاء (امللك) فيصل. 
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  دونكي [عبد العزيز]
هو الذي اختاره اهللا ليقود اإلنسانية يبكي على اقدام كوكس وفيليب وروزفلت، ويسريه و"عبد العزيز" هذا جماب الدعوة حتما، أليس 

  !الشيخ مبارك وكل شياطني املخابرات االجنليزية؟
اليكم يا عشاق املغامرات، مغامرة (دونكي "عبد العزيز") اليت حتبس االنفاس، ويقف هلوهلا شعر الساقني، رواية يرويها الصادق ابن 

  ).٢٣٨ـ  ٢٣٦ كتابه (من شيم "امللك عبد العزيز") (ص الصادقني يف
"كان "عبد العزيز" عندما عسكر يف (صفوان) قد ترك الثقيل من مؤونته يف مكان يسمى (اللصافة) ومل يكن معه يف غزوته هذه اال 

ة) اليت فيها املؤونة بكاملها، اخليل، واجليش ـ أي االبل النجائب ـ وكان االمر الطبيعي بعد ان حقق هدفه ان يعود إىل (اللصاف
وهكذا عاد مسرعا، ولكنه عندما بات يف موقع قريب من (اللصافة) مل يشعر يف الصباح اال وقد رأى النار مشتعلة يف ذلك العشب 

ء منها القوم، اليابس ـ واصبح هليبها يطوق قوم "عبد العزيز" من مجيع اجلهات، وخاصة اجلهة املؤدية إىل (اللصافة) أما اجلهة اليت جا
فان السبيل اليها متيسر ومفتوح، ولكن عودة القوم إىل سبيلهم الذي جاؤوا منه سوف تعرضهم الن ميوتوا ظمأ على اعتبار أن االبار 

اليت فيها املاء بعيدة بعدا حيول دون وصوهلم اليها دون اهلالك ظمأ ، فكر "عبد العزيز" ودبر، ووجد ان خري وسيلة يتخذها ان أمر 
لفرسان ان يركبوا خيوهلم لعل اخليل حترث حبوافرها األرض، بصورة تكون هذه األرض احملروثة حاجزا مينع سريان النار، كان االجراء ا

سليما، ولكن الذي حصل ان هليب النار كان اقوى من ان تقهره حوافر اخليل، ويؤكد الشيخ الصحايب ان هليب النار بدأ يدنو من 
حنني "وضجيج" من هول املنظر املخيف الرهيب، ويف حالة كهذه حتى الشجعان االفذاذ البواسل يفقدون  القوم، وأصبح للرواحل

اتزام، النه مل يكن امامهم عدو ينتضون سيوفهم لينازلوه ويقاتلوه دفاعا عن النفس، وامنا امامهم نار مشتعلة تلتهم االخضر مع 
  لى حد ما نقله الراوي ـ اال العشب اليابس .اليابس، مع العلم بأنه مل يكن يف الصحراء ـ ع

وميضي الصحايب قائال : وإذا كان مجيع اولئك القوم اصيبوا بذهول افقدهم صربهم وشجاعتهم، مبا فيهم العدد الوافر من الفرسان 
راته ال على انداده من اعدائه اربني، فان "عبد العزيز" مل يفقد اميانه باهللا الذي كان دائما وأبدا هو مصدر ثباته وشجاعته وانتصا

تجب الشجعان االبطال، بل مصدر اميانه حتى على النار اليت مل ينجه من هوهلا والتهامها له ولقومه اال اميانه باهللا القائل : (ادعوين اس
  لكم) ـ صدق اهللا العظيم ـ

وبدأ هليب النار يدنو من الرجال زاحفا رويدا يف تلك اللحظة اليت بلغت فيها  الروح احللقوم وضاقت بالقوم األرض مبا رحبت، 
، رويدا، يف تلك اللحظة اليت تقلصت ا اآلمال، ونضبت ا االفكار، رفع "عبد العزيز" يديه إىل السماء ودعا اهللا ان يرتل عليهم املطر

   !فرتل مدرارا حتى اطفأ اهللا النار" بفضل دعاء "عبد العزيز"، ابن اهللا املختار والعياذ باهللا
ولذلك جيب ان يفهم الناس مجيعا ان سكوت "آل سعود" عن الصهاينة هو امهال ال امهال، وأنه حني تصل األمور إىل خواتيمها، فان 
"ابن عبد العزيز"، ذاك "فهد"، سريفع كفيه إىل السماء ويصقع بين اسرائيل بدعوة من دعواته املستجابة، وحينذاك تتبخر بنو اسرائيل 

  أفهمتم اآلن ؟!؟… ، كما اطفأ اهللا النار للوالد "عبد العزيز" وتطفئ جذوم

  ومن بطوالم اآليت
م رسالة عن االحداث اليت وقعت خالل تلك الفترة، وحفظت  ١٩٠٤ارسل "عبد العزيز" إىل مبارك حاكم الكويت يف ربيع عام 

كنا قد بعثنا فيما مضى إىل … دن، تقول الرسالة : "حفظكم اهللا الرسالة بترمجتها االجنليزية إىل يومنا هذا يف ملفات وزارة اهلند يف لن
مسوكم برسالة شفوية مع خادمكم مادي اخربناكم فيها بأن يف نيتنا القيام حبملة . وهكذا فاننا قمنا بالتحرك ضد ماجد الذي وجدناه 

عند الفجر إىل العيثية. ويف الساعة الرابعة ليال يف خيامه يف منطقة محالن التابعة لعنيزة.. وبعون من اهللا وبفضل مساعدتكم وصلنا 
رجل من اهايل الرياض وحتركنا ضد ماجد وعندما شاهدنا فرسانه ختلى اهللا  ١٠٠حتركنا إىل  عنيزة .. ارسلنا عبد اهللا بن جلوي ومعه 

ود آل رشيد من اهلرب ولكن رجل. ومتكن ماجد بن مح ٣٧٠(سبحانه وتعاىل) عنهم وأعاننا عليهم . فقضينا عليهم. وذحبنا منهم 
كان من سوء حظ اخيه عبيد ان وقع يف االسر ووجد نفسه وجها لوجه امام سيف "عبد العزيز". وليس من املؤكد ما إذا كان عبيد 

 قد ارتكب جرائم قتل يف املاضي مما استوجب الثأر منه أو ان "عبد العزيز" كان مندفعا بنشوة االستيالء على عنيزة. وتذكر "عبد
العزيز" فيما بعد تلك احلادثة قائال: "ضربته بسيفي على رجله فجعلته مقعدا، وبعدئذ عاجلته بضربة على رقبته فسقط رأسه جانبا 
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وتدفق الدم من عنقه كالنافورة، ووجهت الضربة الثالثة إىل قلبه ورأيت قلبه ينشطر شطرين، وكان ال يزال ينبض على هذا النحو.. 
  ).٤٥ – ٤٤(اململكة ص … " عيدة وقمت بتقبيل سيفي"لقد كانت تلك حلظة س

  كما وردت يف ابواق دعايتهم . وهذه هي انسانيتهم اليت يفاخرون ا.… هذه هي بطوالت "آل سعود" 
انظروا كيف عاملوا اسريا من اسارى غدرهم وخيانتهم: (ضربته بسيفي على رجله فجعلته مقعدا. وبعدئذ عاجلته بضربة على رقبته 

رأسه جانبا وتدفق الدم من عنقه كالنافورة. ووجهت الضربة الثالثة إىل قلبه ورأيت قلبه ينشطر شطرين. وكان ال يزال ينبض  فسقط
  على هذا النحو.. لقد كانت تلك حلظة سعيدة، وقمت بتقبيل سيفي..).

  أهذه تعاليم االسالم؟ اهذه قيم العرب ؟ أهذه انسانية؟!
  اكثر (انسانية) من هؤالء اجلبناء القتلة.. احلاقدين املارقني.ان الوحوش .. حتى الوحوش.. 

  الغدر "السعودي"
ابن هندي وبتال السهلي جاءا إىل "عبد العزيز" يف خميمه وهو حموط حبرسه وحشمه، آتياه مساملني ال حماربني، فماذا كانت النتيجة ؟ 

  بعدها من كتاب (شيم "امللك عبد العزيز"):وما  ١٧٢حنيلكم إىل بوق من ابواق "آل سعود" انفسهم، إىل ص 
د جاء ابن هندي إىل "عبد العزيز" وجبانبه ارم املغرور (بتال السهلي) جاء االثنان ومعهما لفيف من فرسان قبيلة ابن هندي، وكان "عب

هندي، وإذا جبانبه بتال السهلي، فقفز العزيز" جالساً يف خيمته جبواره عدد من زعماء قبائل جند وفرساا، نظر "عبد العزيز" إىل ابن 
"عبد العزيز" من مكانه، وتناول السيف الذي كان موضوعاً جبانبه ، معلقاً يف عمود اخليمة، وانتضى السيف الصارم ووثب على 

  مرتكب اجلرمية، وبسرعة تشبه سرعة الربق اخلاطف ضرب عنقه، وإذا برأسه يتدحرج بني قدمي جمريه ابن هندي.
إىل ابن هندي، وشهر السيف بوجهه، وصرخ عليه صرخة هلا دوي كزئري االسد املتحفز للوثوب على فريسته. وقال  مث احنرف

  والسيف يقطر دماً : (هو معك يا ابن هندي)؟!
اذا تريد مين فما كان من ابن هندي الشجاع الرابط اجلأش اال ان قال: (اهب !! الرجل وقتلته، وش تريد مني بعد) أي اكفين اذاك م

  ما دمت قتلت الرجل)!!
يقول الرواة الذين شاهدوا ذلك املنظر الرهيب : ان "عبد العزيز" عندما رأى السهلي، مث انتضى سيفه، انقلب يف اعني ناظريه من ذلك 

ئمون قال لالئميه: انكم اإلنسان املتواضع الوديع إىل ا سد هصور، إىل درجة ان احد الفرسان احلاضرين يف تلك اخليمة عندما المه الال
منكم  تلومونين ملاذا مل أمنع "عبد العزيز" من قتل الرجل، فلو نظرمت بأعينكم "عبد العزيز" بالعينني اللتني نظرت إليه ما ملا جاز لواحد

ت ان اخرج من خلف ان يلومين، فواهللا انين حينما نظرته عندما انتضى سيفه متنيت ان يكون يل منفذ اهرب منه ال جنو بنفسي، وودد
  اخل.…") .. رواق اخليمة 

  اما قوله (كالليث اهلصور) فليس من عادة الليث الغدر، وامنا هي عادة الذئب وابنه فهد الذي حبجاج بيت اهللا احلرام.
ماذا يدل هذا القول ؟ ملاذا وانظر جيداً إىل ما قاله املؤلف املرتزق (انكم تلومونين ملاذا مل امنع "عبد العزيز" من قتل الرجل؟).. على 

  يلومونه على انه مل مينع "عبد العزيز" من قتل الرجل؟
القضية واضحة ان القتل مت غدراً وبطريقة جبانة وحشية، وحىت لو كان ذلك الرجل يستحق القتل، فقد جاء إىل "عبد العزيز" مساملاً، 

ي" ذاته.. لكن هذه الزمرة ال تعرف اال لغة الوحوش، اساليب الذئاب وكان بامكانه ان حياكمه وان ينفّذ فيه قصاص القضاء "السعود
  وخباثة اجلبناء.

  رغم معونات االجنليز… خونة وجبناء 
"كان "عبد العزيز" يتفاوض مع العجمان، كما قيل، عندما اقنعه اخوه، االصغر بشن هجوم مفاجيء. وكان من املقرر ان يتم التوصل 

التايل، إال أن سعد كان يطلب الدم. ولقي سعد العقاب على الغدر الذي حث عليه. إذ ان العجمان الذين  إىل اتفاقية سلمية يف اليوم
بوغتوا باهلجوم "السعودي" املفاجيء قاموا حبشد قوام بسرعة ضد "السعوديني" وأبلوا بالء حسناً وذحبوهم بال رمحة. ولقد كانت 

  زيز".كرتان اكرب هزمية على االطالق حتل "بعبد الع
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ولن يعلم احد عذر سعد هلذه الكارثة النه قتل باحدى الرصاصات املتطايرة يف الظالم، بينما جرح "عبد العزيز" الذي كان جبانبه. 
وتعني على "السعوديني" الفرار إىل اهلفوف طلبا لألمان ومعهم عدد من  اجلنود يكفي بالكاد للدفاع عن البلدة، تاركني االحساء حتت 

جمان، كما جاء يف تقرير للمخابرات الربيطانية. وسيطر العجمان على مجيع الطرق، فأصبح "عبد العزيز" يف الواقع اسريا يف سيطرة الع
اهلفوف وكان حمظوظا عندما متكن من اهلرب مبساعدة قوات جندة بقيادة شقيق حممد وسامل، ابن الشيخ مبارك. ان السلطة "السعودية" 

  ).٨٧م" . "اململكة ص  ١٩٠٢منذ عام مل تنحط إىل هذا املستوى 

  الظلم أساس امللك ! ووراء كل مذحبة مظلمة
  : ٨٨يقول "وليمز وارمسترونج" ، يف الصفحة 

"فرأى "ابن سعود" انه ال بد من عمل سريع جدا وأنه ال بد من مغالبة اجلرح الذي احدثه يف جسده رصاص االعداء العجمان ليظهر 
وسأسرد عليك نبأ غريبا وغاية يف الدهشة ورمبا يضحكك النه شاذ ال يتصوره العقل ولكن يدل على ان  للناس رجولته على االقل..

العبقرية تسبح يف فلك غريب جدا ال كتلك االفالك اليت يسبح فيها سائر الناس! . وخالصة هذا النبأ : ان "ابن سعود" وسط تلك 
عذراء يف احلال تكون مالئمة له ليتزوج ا! وجيء بالفتات فعال واحتشدت  الشدة طلب إىل شيخ من قرية جماورة ان حيضر له فتاة

اجلماهري املقاتلة حول اخليمة اليت اقيمت يف ميدان القتال! .. ترقص طربا لنكاح "ابن السعود" لفتام. وذه الطريقة "السعودية" 
ئسني وأتى هلم مبنظر شاذ انساهم متاعب اهلزمية، اليت كان ابطاهلا املضحكة انقذ املوقف !.. إذ احيا السرور واملرح يف نفوس رجاله اليا

العجمان، واخرج "عبد العزيز" جنده من دائرة الرعب والفزع إىل دائرة الرقص واملرح املصطنع .. وعند ذلك فكر ثانية يف قتال 
  العجمان "وتأديب" سامل الصباح"!..

  : ٨٩من كتابه املذكور.. إىل ان قال يف الصفحة  ٨٨د" ـ يف الصفحة كان هذا ما قاله الكاتب االنكليزي ذيل "آل سعو
"وأخريا انتصر "ابن سعود" بعون االنكليز بعد قتال طويل واحرق قرى العجمان وقتل رجاهلا والنساء واالطفال بال شفقة وال 

الصباح رفض تسليمهم، وكان ذلك  وفر زعيمهم ومعه بعض رجاله إىل الكويت فطلب "ابن السعود" تسليمهم. لكن سامل… هوادة!
الرفض بداية خروج سامل الصباح عن الدائرة االنكليزية، وبذلك اوعز االنكليز "البن السعود" مبحاصرة الكويت فحاصرها وقتل الكثري 

ش "آل من اهل الكويت مبا عرف يف مذحبة اجلهراء، حتى اذعن سامل الصباح وعقد اتفاقية احلماية مع االنكليز، فانسحب جي
  سعود"!..

هذا هو بعض ما قاله اصدقاء "آل سعود" بذكرهم لنبذة عن عمالة "آل سعود" لليهود وللمخابرات االنكليزية اليت كوا اليهود اصال 
 وسيطروا عليها، فجعلوا من "آل سعود" "السماد الطبيعي" هلذه البذور اليهودية يف فلسطني وما زال "آل سعود" وأمثاهلم مساد اليهود

الطبيعي.. الذي به نبت اليهود، وبدونه لن تعيش "اسرائيل" يف فلسطني.. اا احلقيقة اليت لن متحوها مزاعم انتسام للعرب وطمعهم 
يف الصالة يف القدس وأقاويلهم يف مباول االعالم وجتارة الكالم، عن عوم التافه لبعض الفلسطينيني، هذا العون الذي ما هو اال صدقة 

 ٥٦٣ – ٥٦٢ا األذى" . (تاريخ "آل سعود" ص يراد .(  

  شجاعة من نوع آخر
وخالصة هذه الشجاعة كما رواها شاهد عيان هي ان "عبد العزيز" جرح يف تلك املعركة وسقط عن جواده، وذلك يف الوقت الذي 

ما لديهم من السرعة لينقذوا حياة كان فرسان ابن رشيد هامجني عليه هجوما عاما، فلم يسع فرسان "آل سعود" اال ان يكروا بقدر 
قائدهم "عبد العزيز"، الذي باتت فرسان العدو منه قاب قوسني أو ادىن، فكروا مجيعا بقصد انقاذ قائدهم وميضي االمري الفارس قائال: 

قبل ان زموا خيل العدو اننا عندما دنونا من "عبد العزيز"، واردنا محله صاح بنا قائال: دعوين يف مكاين واهللا ال ارضى ان حتملوين 
اهلامجة علينا. ويسترسل الراوي فيقول: مل يسعنا اال  ان غامرنا وكررنا كرة رجل واحد، فارجعنا فرسان آل رشيد على اعقام، 

  مولني االدبار، مث عدنا إىل "عبد العزيز " بعد هذا النصر، فركب جواده منتصرا.
بد العزيز" هو انه إذا اراد الشعبيون ان يطروا فارسا ما ويعدونه مضرب املثل بالشجاعة ولكي نعرف مدى هذه الشجاعة اليت ابداها "ع
  ).١٨٧"من شيم "امللك عبد العزيز" ص … قالوا عنه: "فالن اشجع ممن ينطح اخليل كرح" 
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يكسب اية موقعة اال بالغدر كل املؤرخني يؤكدون ان اهلزمية كانت نصيب "عبد العزيز" يف اية مواجهة حربية، ومل يكن يستطيع ان 
  والطعن يف الظهر، وهي اجنب الطرق واخسها ال يلجأ اليها اال االنذال. فاما املروي يف النص السابق فهو من روائح بترول اجلزيرة.

ن شرفها الذي ذلك البترول الذي حول "عبد العزيز" إىل وكيل لالله سبحانه وتعاىل، "عبد العزيز" هذا تطعنه امرأة يف عينه لتدافع ع
  ) يقول صاحب "الشيم !!": ٢٠١اراد انتهاكه، يتحول إىل بطل، وتتحول الطعنة إىل رصاصة يف رواية (شيم "امللك عبد العزيز" ص 

"بقدر ما أدخلت الرصاصة اليت اصابت "عبد العزيز" سرورا يف نفوس اعدائه، فقد احدثت حزنا مؤملاً يف نفوس اعوانه ورجاله، بل 
وهنا يشبه اليأس يف نفوسهم، لو مل يقلب "عبد العزيز" سرور اعدائه إىل احزان ومآمت، وجيعل حزن اعوانه وبؤسهم كادت حتدث 

  ينقلب إىل أفراح وأهازيج، (وعرضات حربية)، وسرور وغبطة، واميان بالنصر، وآمال سعيدة، وبعيدة املدى".
يف ان الدكتور رشاد فرعون قد اشاد بصرب "عبد العزيز" على األمل، مث تتحول إىل رصاصتني يف رواية خري الدين الزركلي الذي يض

  وأنه رفض استعمال البنج ألنه اقوى من األمل.
"قال الدكتور رشاد فرعون: اردت ان أُخرج رصاصتني استقرتا يف بطن جاللته اثناء احدى املعارك، فأتيت باملخدر (البنج) الحقنه 

  به.. قال يل : ما هذا:
  .قلت ـ البنج
  قال ـ ملاذا؟

  قلت ـ للتسكني حتى ال تتأمل.
  فضحك .. وقال : دعك من هذا ، وبعد البنج ماذا تنوي أن تفعل؟..

  قلت : بعد ذلك اشق باملبضع جلد البطن يف موضع الرصاص وأخرج الرصاص مث اخيط اجللد..
  فطلب مين املبضع. وتناوله بيده، وشق موضع الرصاص، واخرج الرصاصتني.

  يل : االن تستطيع خياطة اجلرح، وال حتتاج معي إىل البنج..مث قال 
  قال رشاد : لقد كان اقوى من األمل".

  فيا أطباء العامل، ومديري االقسام اجلراحية يف املستشفيات، هل مرت بكم مثل هذه (احلادثة / النموتة).
  أفيدونا دام عزكم..

(األمل واجلروح) ألمكاننا تصديق ذلك ألنه تعلم الصرب على (اخلوازيق) من ولو اقتصر املؤلف على تقرير أن "عبد العزيز" يتحمل 
  صغره. أما أن يشق جلد بطنه ويستخرج رصاصتني، وكأن الرصاصتني معلقتان يف اجللد، فهذه مسألة ال تصدقها حتى العقول اخلرفة.

جها هو العميل الربيطاين املعروف الدكتور اا رصاصة واحدة وان الذي اخر ٢١٥خاصة وان املؤلف نفسه يعود فيقول يف ص 
  الدملوجي من العراق قال:

"يقول الشيخ اخليال: ان الدكتور الدملوجي حدثه عن رصاصة دخلت يف جسم "عبد العزيز" يف احدى املعارك القدمية، وان الدملوجي 
زيز" مل يدع له جماال يقوم به، بل قام هو بنفسه حاول ان يستعمل مهارته الطبية الخراج الرصاصة ، اال ان "عبد الع –بصفته طبيبا 

وأخرج الرصاصة من بدنه، ودمه يرتف، وكأن مل يكن هناك فيه اية اصابة من هذا النوع، أو كأن الرصاصة يف جسم مجل بازل ال يف 
  جسمه هو".

  وحقيقة هذه البطولة .. جندة اجنليزية عاجلة.
ز"، ومن ابرز من قتلهم "سعد آل سعود" شقيق "عبد العزيز"، كما اصابوا "عبد العزيز "لقد قتل العجمان العديد من جيش "عبد العزي

يز آل سعود" نفسه جبرح بليغ يف بطنه مما دعا االجنليز إىل االسراع يف اسعافه وحماولة نقله لعالجه يف الكويت أو يف العراق، لكن االجنل
وده الذين قتل ـ العجمان ـ وجرحوا العديد منهم وهرب الكثري، فرأى رأوا يف نقله ما يشيع اهلزمية يف نفوس من تبقى من جن

االنكليز ان يستدعوا الطبيب الكابنت "روي" بطائرة حربية خاصة نقلته من البصرة على عجل لعالج "عبد العزيز"، فأجرى له عملية 
ن على جناح العملية وعاد الطبيب االنكليزي إىل خياطية جلرحه وحجروه يف خيمة خاصة الزمه الطبيب فيها ملدة سبعة ايام حتى اطمأ

البصرة.. ومع ذلك فقد احتقرته القبائل وتركه سامل الصباح الذي شاركه يف بداية املعركة" . (تاريخ "آل سعود" ـ ناصر السعيد، 
  ). ٥٦٢ص 
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  ذبح "إسالمي"
هذه املرة هم الذين حاولوا التمرد على سلطة "ابن (ما هدأت ثورة "القصيم" حتى انفجرت ثورة أخرى يف اجلنوب. وكان "العجمان" 

سعود". واندلعت شرارة ثورم من مدينة "ليلى" بتحريض مجاعة من املعتصبني املتزمتني الدينيني وكانت اشد خطورة من سالفتها. 
فكار. لذلك كان سخط "عبد فهي اقرب إىل الرياض ودد باالمتداد إىل العاصمة، وتثري يف الوقت نفسه اضطرابا دينيا مسمما لال

  العزيز" كبريا، فقرر أن يقمع الفتنة بقسوة وعنف بالغني. اا يف هذه املرة معركة بني االصالح والتطور!! وبني اجلمود والتخلف!!
ا من اقتحم "عبد العزيز" مضارب "العجمان" واجتاح ديارهم، وامر فرقتني من جنوده بتدمري قرييت "القطني" و "احلوطة" وحمومه

  الوجود وعدم االبقاء على حجر فيهما فوق حجر، وال على اثر ينبئ مبكان وجودمها .
فلما نفذت اوامره بدقة، مشى إىل مدينة "ليلى" فهامجها وتغلب على مقاومتها، وأرغم حاميتها على االستسالم، وحكم باالعدام على 

  تسعة عشر شخصا كانوا نواة الثورة ومتزعميها.
د" تنفيذ احكام االعدام ملدة اربع وعشرين ساعة، وأوفد الرسل إىل خمتلف االقاليم يدعون الناس إىل  "ليلى" ليشهدوا أجل "ابن سعو

انزال العقاب بارمني. وأمر باقامة منصة مكشوفة امام املدينة خارج االسوار حيث تتجمع القوافل عادة، فاحتشد عند الفجر سكان 
د كبري من البدو، واحاطوا باملنصة من جوانبها الثالثة، بينما اصطف احلرس النجدي يف اجلانب الرابع امام املدينة والقرى ااورة وعد

املنصة. ووصل "ابن سعود"، فاجتاز الساحة وسط صمت رهيب، مث صعد إىل املنصة حماطا بالشيوخ واحلرس اخلاص. وكانت قامته 
  يثريان الرعب يف النفوس.املديدة والغضب الشديد املرتسم يف تقاطيع وجهه، 

وفتحت ابواب املدينة واقتيد احملكومون مكبلني باالصفاد، وارغموا على اجلثو امام املنصة، فأومأ "ابن سعود" بيده مشريا إىل اجلالد 
  فربز يف الساحة زجني عمالق عاري الصدر بيده السيف وخلفه مساعداه، فوقف على رأس صف احملكومني.

ص حكم االعدام معددا االسباب اليت اوجبت موت املتمردين. وروعيت بكل دقة املراسم والشكليات اليت ترافق وتال احد الفقهاء ن
  عادة احكام االعدام. فقد كان "ابن سعود" حريصا على التأكيد بأنه ال يتصرف بدافع االنتقام، بل ليفرض على رعاياه اطاعة القانون!!

واحدا بعد اآلخر. مثاين عشرة ضربة فاصلة، ومثانية عشر رأسا تدحرجت فوق الرمال. فلما  ومضى اجلالد ميارس مهمته يف ارمني
  تقدم احملكوم التاسع عشر إىل مصريه، اشار امللك إىل السياف وأمره باالبتعاد، وخاطب الرجل اجلاثي امامه بقوله:

  الصحراء كلها كيف يطبق "ابن سعود" العدالة. انين اعفو عنك، اذهب فأنت حر، وحدث يف كل مكان مبا شهدت، وانقل إىل اهل
وملا انتهى تنفيذ االعدام خطا ملك جند إىل مقدمة املنصة وخاطب اجلمهور موضحا اجلرمية اليت ارتكبها العصاة، والعقاب الرهيب الذي 

  ).١٠٧ـ  ١٠٦ص  –سيتعرض له كل من حيذو حذوهم". (عن الكتاب "السعودي عبد العزيز آل سعود" سرية بطل ومولد مملكة 

  (نورة) والعائلة الشريفة!
"كان احسن صديق "لعبد العزيز" طوال حياته هي امرأة ـ شقيقته "نورة" اليت كانت تكربه بسنة واحدة وكانت شريكته يف اللعب 

اير (كانون الثاين) ايام الطفولة يف باحات الرياض املغربة، وشاركته ركوب ذلول واحد عندما طرد "آل سعود" من مدينتهم يف شهر ين
م. ويف الثالثينات عندما وصل اهلاتف إىل الرياض قام املهندسون مبد اول خط هاتفي بني قصر "عبد العزيز" وقصر شقيقته  ١٨٩١عام 

على  "نورة". وكان "عبد العزيز" يبوح بأسراره لنورة ويأمتنها على تلك االسرار. وكان يقول ان "نورة" هي اليت ساعدته على احملافظة
ثبات عزميته خالل االيام العصيبة اليت عاشها يف الكويت. كان باستطاعة "عبد العزيز" ان يبوح هلا بأشياء مل يكن باستطاعته ان يبوح 

م بدت حاجة "عبد العزيز" إىل اكثر من املشاركة  ١٩١٠ا ألي شخص آخر. وعند زواجه من جوهرة بنت مساعد قبل عام 
  ).٦٠ص  –.. (اململكة اجلسدية واضحة للعيان" 

  هذه نورة اذن ؟ وهذه مرتلتها. . فلنتابع كتاب اململكة.
"قررت العائلة املالكة ان شقيقة "عبد العزيز" كانت يف احلقيقة تزاول بعض االعمال احملظورة، وطبقا لقانون البادية اعتربت تلك 

كل ذلك إىل تساؤالت كثرية وحرية يف الرياض، لكن ليس  االعمال ماسة بشرف شقيقها اكثر مما اعتربت ماسة بشرف زوجها. وأدى
يف خميم "سعود" الكبري الذي ضحك ملء شدقيه لدى مساعه تلك االخبار ـ متاما مثلما فعل "عبد العزيز" عندما اكتشف انه وقع يف 

  ).٦٤الفخ. إذ ان "نورة" على ما يبدو مل تشارك شقيقها املفضل ذلك السر الصغري!" (اململكة ـ ص 
  حسنا جدا..
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يتزوجها "سعود" الكبري، مث يتركها يف معسكر اخيها، ويهرب، … الباهرة… "نورة" امللهمة .. العبقرية املتوقدة .. الفتاة الساحرة
وبعد اكثر من سنة ونصف من ذلك احلدث، وبعد تسعة شهور من قتال الديدان فيما بينها، يظهر احلمل على "نورة"، فمن أين جاء 

  يط؟! وكيف استقبل "عبد العزيز" (االمام ابن االمام) ذلك اخلرب؟!ذاك اللق
  ليس اكثر من انه ضحك ملء شدقيه كما ضحك زوجها الغيور.. . فما اشرف هذه العائلة الشريفة!!!

  اسرى
هلزاين اليت كانت حتكم آنذاك "لقد ذاق "عبد العزيز" املهانة، لذا فانه بادر وهو حيتدم غيظاً إىل قمع مترد ابناء عمومته. وكانت عائلة ا

ميال جنوب الرياض قد انضمت إىل مترد العرافة، غري ان "عبد العزيز"  ١٥٠بلدة ليلى الواقعة على حافة الربع اخلايل واليت تبعد مسافة 
رى أيضاً "سعود" بن وضع حدا لذلك باالستيالء على البلدة والقى القبض على كل كبار عائلة اهلزاين املتمردة تقريبا. وكان بني االس

  عبداهللا ، ابن عم "عبد العزيز" واحد قادة العرافة. وكان "عبد العزيز" زوجه من شقيقته ، "هيا".
ساعة، وارسل رسله إىل كافة اطراف البادية ااورة. وبسرعة مت نصب منصة خارج اسوار  ٢٤ومنح "عبد العزيز" اسراه مهلة امدها 

 صباح اليوم التايل احتشد البدو يف الساحة، واقتيد افراد عائلة اهلزاين ممن كانوا قد اعانوا العرافة الواحد تلو املدينة املبنية من الطني. ويف
  اآلخر واجربوا على الركوع امام "عبد العزيز"، وباشارة منه نفذ سيافه الزجني حكم االعدام م علنا.

رأس سيفه فينتصب من األمل أو اهللع ويف تلك اللحظة كان السياف وكان السياف ينخز كل واحد منهم يف ظهره أو جنبه بقوة ب
مرة، وعندما ركعت الضحية التاسعة  ١٨يهوي بسيفه على رقبة الضحية فيفصل رأسه عن جسده. ويف ذلك الصباح هوى السيف 

الرجل الذي عفا عنه إىل الذهاب عشرة أمامه اوقف "عبد العزيز" املذحبة إذ ض من مكانه وعفا عن ذلك الرجل مث دعا املتفرجني و
إىل البادية واخبار القاصي والداين مبا شاهدوه من عدالة "عبد العزيز". وحذرهم بأن ذلك هو مثن التمرد، وبأنه لن يتردد يف حتصيله 

  مستقبال.
هللا"، نسيب "عبد العزيز"، وهنالك قصة مفادها ان الرجل التاسع عشر الذي عفا عنه "عبد العزيز" يف اخر حلظة كان "سعود بن عبد ا

 غري ان ذلك يبدو بعيد االحتمال إذ انه من غري املعقول ان يقوم "عبد العزيز" بتعريض أي قريب له ملثل هذه االهانة العلنية. لقد صفح
العمام املتمردين "عبد العزيز" عن حياة ابن عمه "سعود" الذي ظل خملصا له منذ ذلك احلني فصاعدا . غري ان "سعود" الكبري وابناء ا

االخرين ظلوا طليقني، يف حني استمرت قبائل كعجمان ومطري يف حتديها للسلطة املركزية يف الرياض، وكانت شهية الشريف حسني 
  بن علي قد انفتحت.

الطرق لقد كان االستعراض املسرحي الرهيب خارج اسوار ليلى هو عودة إىل اساليب االرهاب القبلي التقليدية. لقد حسمت هذه 
_  ٦٥بكفاءة امر زعماء اهلزاين ائيا ولكنها مل تكن السبيل إىل توحيد شبه اجلزيرة العربية على اسس راسخة ثابتة". (اململكة ص 

٦٦.(  

  خيففون وقع اجلرمية… حينما ال جيدون حميصا من االعتراف 
"، ولكنه ال يثبت وال ينفي االشاعة اليت راجت "كان اخلرب الذي جاء به كتاب بن غصن يؤكد ان مارقا وقع يف قبضة "ابن سعود

  ). ٦٢والقائلة ان "عبد العزيز بن سعود" عندما ظفر مبارق شدخ رأسه" . (من شيم "عبد العزيز" ص 

  …نقض العهود
  هذه احلادثة : ٦٥هذا دين "آل سعود"، ويروي مؤلف كتاب اململكة ص 

"عبد العزيز" املفضل. ومل يتردد الشريف يف استثمار هذه اهلبة من السماء "فجأة وجد الشريف نفسه وحبوزته احسن رهينة ـ شقيق 
دوالر ان هو اراد ختليص شقيقه . ومل يكن "لعبد العزيز"  ٤٥٠٠بسرورة غامر، إذ سارع ملطالبة عبدالعزيز بدفع فدية سنوية مقدارها 

تحرك ضد الشريف حسني، وكان على استعداد لدفع أي بد من قبول ذلك الن مترد "سعود" الكبري والعرافة حال دون متكنه من ال
  مبلغ لقاء اطالق سراح "سعد".



 )    (       ٢٤  

لكن حال عودة سعد ساملا إىل الرياض نكث "عبد العزيز" يف احلال بالوعد قائال بأنه قطع قسرا لذا فهو غري ملزم، ويف الواقع فانه مل 
ينا، إذ وللمرة االوىل منذ االستيالء على الرياض اضطر "عبد يدفع حتى فلسا واحدا إىل الشريف حسني. غري ان احلادث كان مش

 العزيز" لالعتراف زمية عالنية. ومشت الشريف حسني "بعبد العزيز"، وذاع اخلرب يف كافة احناء اجلزيرة العربية. وكانت انتكاسة كبرية
  م على الشريف حسني".للنجاحات "السعودية" ومل يكن بوسع "عبد العزيز" ان يفرج عن نفسه إالّ بالتهك

  ومن املعلوم ان افتداء االسرى عرف عريب مث إسالمي حيترمه اجلميع غري ان "آل سعود"، اىن هلم ان يوفوا بالعهد وامليثاق.

  حكم العبيد واجلواري
  اقرأوا يا "آل سعود"..

  اقرأي يا صحافة "آل سعود" واقرأي يا شعوب البالد العربية يا مسلمي العامل..
  قصة ملوك اجلواري والعبيد..اقرأوا 

"قال الشريف حامد سعد الدين : "ان "آل سعود" معروفون بني سكان جند بأم "اهل قيل وقال" وان رجاهلم يستطيبون تناقل 
لك عبد االخبار، فيتلذذون بسماع أنباء البيوت والنساء واخبار العوائل، ويتداولون فيما بينهم عما جيري يف حيام اخلاصة. وكان "امل

العزيز" خيصص مساء كل مخيس وار كل مجعة لقضائه مع نسائه وبناته وجواريه، يستمع إىل ما يروونه له من قصص وانباء. وكان 
امللك يتثاقل من زيارات الناس له يف تلك االوقات وميتنع عن رؤية الشؤون العامة، ويقول ان هذه االوقات هي من حق احلرمي والعيال. 

مللك عبد العزيز" (آغا) امسه امني بن عبد العزيز وهو عبد خمصي، موكول إليه االشراف واالتصال بعيال امللك وحرميه . وكان عند "ا
كان هذا االغا عندما حيضر إىل مكة جيمع اجلواري واحلسان فيحيون له ليايل االنس والسمر ويتمتع بلمس اجسادهن دون اتصال 

يتولون امور حرمي امللك عبد العزيز عبد الرمحن الطبيشي وزير الدولة احلايل والذي كان يعرف جنسي ن. ومن العبيد الذين كانوا 
يومئذ "برجال امللك". واضاف الشريف حامد يقول: "ان امللك "سعود" يسري على خطى والده. فهو أيضاً يقضي اوقاته من بعد صالة 

) . ولكن من قال لك يا ٦٠٨("اململكة العربية السعودية" كما عرفتها ص  العشاء مع احلرمي والنساء واجلواري ليستمتع باحاديثهن"
ولدا واكثر من ضعفهم من البنات ، هذا غري الذين مل  ٣٦مميز انه يستمتع باالحاديث فقط ؟ اال ترى ان "ابن سعود" يعترف بأن له 

  الستمتاع، وهذي هي نتائجه!بنات.. هذا هو ا ١٠٧ولدا، و  ٥٣يعترف م. أوال ترى ان "امللك سعود" له 

  امللك (متعلق) باالجنليز
"حتدث الشريف حامد سعد الدين القائم باعمال املفوضية االردنية يف جدة عن مدى تعلق "امللك عبد العزيز" باالنكليز فقال: "كان 

الصالة، فقام امللك ومن معه للصالة، بعض االنكليز قد زاروا ذات يوم "امللك عبد العزيز" يف الرياض. وبينما هم يف القصر اذن وقت 
وامهم "املطوع" فقرأ يف الركعة االوىل اآلية القرآنية : "وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار" . مث كرر نفس اآلية يف الركعة 

ائال: "وما لك بالسياسة با الثانية. وما ان انتهى من الصالة حتى زحف امللك من مكانه حنو االمام واشبعه وخزا وركال وهو يؤنبه ق
"اململكة العربية السعودية" كما  –خبيث ، وما الذي تقصده من ترديد هذه اآلية يف كل ركعة ؟ أفال توجد آيات غريها؟".. " املميز 

  ).٦٠٩ص  –عرفتها 

  وخيتنق االمام بسبب "التعلق "!
يقال انه الشيخ عبد اهللا  - ثة مماثلة فذكر ان امام الصالة، عن حاد٤٢٩قال جالل كشك يف كتابه "السعوديون واحلل اإلسالمي" ص 

  قرأ يف الصالة معرضا بتعامل "عبد العزيز" مع الكفار: –العنقري 
"ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى . اهللا هو اهلدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 

". فلما فرغوا من الصالة، هجم "عبد العزيز" على االمام واطبق على عنقه وراح يتلو بصوت مرتفع : "قل يا ما لك من ويل وال نصري
  اخل..…" ايها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون ، وال انتم عابدون ما أعبد
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  …رضا االجنليز .. اهم من كل العبادات 
  حمراب االجنليز هو احملراب املقدس ال حمراب اهللا سبحانه وتعاىل. هذه سنة "آل سعود" . على فرض ام يصلون.. ومع ذلك فإن

  ).١١٧ – ١١٦واليك ما كتبه السي يف كتابه (اململكة ص 
(وكان "عبد العزيز" قد جاء إىل اهلفوف للترحيب بابنه "فيصل" بعد عودته من لندن. ووصل "فيصل" وحاشيته من البحرين بتاريخ 

والد فرحاً عظيماً ملظهر ولده الذي دل على صحة جيدة وبالرسالة اليت تكرم امللك جورج اخلامس م وقد فرح ال ١٩٢٠فرباير  ١٢
بكتابتها له. وطلب االمري من ديكسون ان يترجم رسالة امللك وان يقرأها عدة مرات على التوايل. وانشرح صدره كما كان حيدث 

لوليمة كبرية. ولكن مزاج االمري تغري عندما اخرج أمحد الثنيان مالحظات  دائماً عندما كانت العائلة جتتمع. وذحبت افواج من اخلراف
اجتماعه باللورد كريزون يف وزارة اخلارجية. فطلب احضار ديكسون. ووجده االجنليزي فجأة قانطاً وكان اليوم يوم اجلمعة وقال 

  اح كما انه مل يبد االهتمام الالئق باخلطبة يف املسجد)."عبد العزيز" لديكسون انه يشعر بالكآبة لدرجة انه مل يصلِّ يف ذلك الصب
  أما ملاذا هذه الكآبة كفى اهللا الشر؟!

  : ١١٧السبب ان لالجنليز ضرتني كلما مالوا إىل واحدة غضبت االخرى يقول السي ص 
ان املساعدة اليت كانت بريطانيا  "وكان سبب كآبة االمري التفضيل الذي كانت بريطانيا تبديه دائماً لشريف مكة. واشتكى مبرارة من

تقدمها إىل احلجاز كانت اكرب بكثري من االعانة املقدمة لنجد كما بلغه ان ابنه مل حيظ يف لندن بنفس احلفاوة اليت حظى ا ابن 
جمرد خائن.. انتم تؤيدون  الشريف وسأله "عبد العزيز" مبرارة "ملاذا ال تريدون ادراك احلقائق.. ايها االجنليز؟ أال تعرفون ان الشريف هو

فإين لعلى  –هنا هز "عبد العزيز" عصا اخليزران اليت كان حيملها دائماً  –عموداً مكسوراً.. وبقدر ما انا موقن من امساكي ذه العصا 
ون جياشاً عاطفياً يقني من ان ايام الشريف باتت معدودة" . ويف هذه االثناء ويف اجلانب اآلخر من اجلزيرة كان ممثلو بريطانيا يعاجل

  مماثالً من قبل شريف مكة املكرمة).
  نعم .. لقد اشتكى مبرارة حتى انفجرت مرارته.

  جزية بريطانية [ آلل سعود]
قال املعتمد السياسي يف الكويت امليجور (هـ . ر. ب. ديكسون" يف كتابه "الكويت وجاراا" انه "يف عز تأجج حركة االخوان، 

القبائل يف كل املناسبات وحىت يف حضوري كان "ابن سعود" يندد باالجانب ويتكلم ضدهم.. ومثاالً على ذلك  وعندما جيتمع شيوخ
ألف روبية واليت كانت تقدمها له احلكومة الربيطانية هي جزية كان يدفعها  ٧٥قال مرة ان املساعدة الشهرية اليت كان مقدارها 

من اخلدمة العسكرية. وقد حذرين ـ ابن سعود ـ يف الس ـ وامام املأل ـ ان التبغ حرام  املسيحيون إىل قادة اإلسالم االوائل، بدالً
وخطيئة مميتة، وأن من يدخنه يف جند يكون قد خرق القانون، وبذلك يعرض نفسه إىل االذى ومع ذلك وتبعاً لقواعد الضيافة العربية 

بعد حلول الظالم علبتني من افخر السجاير املصرية بيد الدكتور عبد اهللا سعيد واالعتناء براحة الضيوف، ارسل ايلَّ "ابن سعود" املوقر 
  الدملوجي طالباً مني ان ادخنها ضمن جدران غرفيت"!

  نص غين عن التعليق
  :٨٨قال امني الرحياين يف كتابه (ملوك العرب) اجلزء الثاين ص 

حظهم السجن" فاحضروا امام السلطان فخاطبهم قائالً: ال تظنوا (كنت يف عاصمة جند يوم اطلق سراحهم "بعض االخوان الذين كان 
وزمت يا اخوان ان لكم قيمة كبرية عندنا. ال تظنوا انكم ساعدمتونا واننا حنتاج اليكم. قيمتكم يا اخوان يف طاعة اهللا مث طاعتنا. فإذا جتا

وذحبنا أباه أو اخاه أو ابن عمه. وما ملكناهم اال  ذلك كنتم من املغضوب عليهم. أي باهللا، وال تنسوا ان ما من رجل منكم اال
بالسيف ترى الصحيح. والسيف ال يزال بيدنا إذا كنتم يا اخوان ال ترعون حقوق الناس. ال واهللا، ال قيمة لكم عندنا يف جتاوزكم . 

بالسبابة انفه ـ وحقي اخذه منكم وضرب  –انتم عندنا مثل التراب.. اما إذا اعدلتم وعقلتم فحقكم بشرع اهللا خذوه من هذا اخلشم 
  انتم ما دخلتم يف طاعتنا رغبة بل قهراً واين واهللا اعمل بكم السيف إذا جتاوزمت حدود اهللا ).… دائماً بإذن اهللا 
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  العمالة كما يصفها السي
اثبت الشريف حسني بن  (بعد مرور عشر سنوات عندما كان الشرق األوسط ال يزال متصدعاً نتيجة للحرب العاملية االوىل، وعندما

 علي ، الذي بالغ يف الشعور بأمهيته بعد جناح الثورة العربية على انه مصدر اكرب للمتعاب حللفائه الربيطانيني من "عبد العزيز" الذي
ة اليت وصلت كان اكثر اتزانا، قال البعض ان بريطانيا مل تراهن على احلصان الصحيح يف شبه اجلزيرة العربية. وان االموال واالسلح

  احلجاز عن طريق لورنس كان من االفضل لو اا وجهت إىل جند.
ولكن احداً مل يكن قادراً اثناء احلرب العاملية االوىل على ابداء مثل هذا الرأي. ففي اعقاب كارثة كرتان اليت تلت هزمية جراب 

م مل يكن مبقدوره مساعدة نفسه، ناهيك عن  ١٩١٦ام واندالع الثورة ضد "عبد العزيز" يف معظم املنطقة الشرقية من اجلزيرة ع
  مساعدة بريطانيا).

وكانت ال تزال هناك رصاصة عجمانية يف  ١٩١٥(اجتمع "عبد العزيز" بالسري بريسي كوكس الول مرة يف ديسمرب (كانون االول) 
عود" يف املدى البعيد على اخضاع ذراعه وكانت معظم االحساء ال تزال يف ثورة ضده لكن كوكس كان واثـقاً من قدرة "آل س

البدو واجتمع "بعبد العزيز" يف القطيف عندما جاء االمري إىل ساحل اخلليج المتام مفاوضته اليت كان شكسبري قد بدأها قبل جراب. ان 
سمرب (كانون االول ) "السعودية" كما مت االتفاق عليها يف النهاية من قبل كوكس "وعبد العزيز" يف دي –معاهدة الصداقة االجنليزية 

جاءت نصراً للرجلني. فلقد منحت "آل سعود" بالفعل كل ما كانوا يطالبون به منذ أن بدأوا يف الكتابة لربيطانيا الول مرة تلك 
رة م ومثلت بالنسبة للمعتمد الربيطاين يف اخلليج توسيع نفوذ نظام احلماية اليت عارضته وزا ١٩٠٢الرسائل اليت بقيت بال ردود عام 

  اخلارجية بعناد إىل ان نشبت احلرب مع تركيا.
منح "عبد العزيز" الربيطانيني امتيازات جتارية ووكلهم باالشراف على سياسته اخلارجية لقاء احلماية الربيطانية ضد اعدائه يف الداخل 

ى حنو قيام الدولة "السعودية" فقد وضع ضمان واخلارج. وبينما تبدو العالقة كتابياً استعمارية النربة إال أا كانت يف الواقع خطوة كرب
د توفري املساعدة الربيطانية حداً للمطالب التركية يف وسط شبه اجلزيرة العربية من الناحية العملية. ومثلت االمتيازات اليت منحها "عب

انية. وكان "عبد العزيز" حراً يف ان العزيز" يف مقابل االعتراف الدويل واقع العيش على ساحل ممر مائي حتت سيطرة البحرية الربيط
بندقية  ٣٠٠يتصرف كيفما شاء داخل اراضيه وقد اصبح عنده اآلن دعم دولة عظمى لتعزيز سلطته الداخلية: فقد ارسل له الربيطانيون 

م  ١٩١٩جنيه استرليين عام  ٢٠,٠٠٠رصاصة و  ٢٠٠,٠٠٠بندقية اضافية و  ١٠٠٠و  ١٩١٥روبية عام  ١٠,٠٠٠تركية و 
  متكن ذه املساعدة من اخضاع العجمان واعادة النظام يف االحساء.و

وما ان مرت سنة على توقيع معاهدة الصداقة مع بريطانية حتى متكن "عبد العزيز" من احكام سيطرته على جند من جديد وكان مكتب 
هؤالء كانوا يضايقون اجليش الربيطاين الذي كان  اهلند الربيطاين يريده ان يقوم بعمل لصاحله: وهو ان يهاجم آل رشيد مرة ثانية الن

حيارب يف معركة يائسة ضد االتراك مشال البصرة. وكانت لندن تتذمر من واقع ان السنوات الطويلة اليت قضاها مكتب اهلند يف رعاية 
اشد احلاجة إىل العون. لذا دعا كوكس  شيوخ شبه اجلزيرة مل جتلب االّ بعض املنافع العملية القليلة جداً يف وقت كانت فيه بريطانيا يف

م مشايخ اخلليج الذين يتمتعون حبمايته حلضوراجتماع لتنسيق السياسة ودعا "عبد العزيز" بصفته  ١٩١٦يف نوفمرب (تشرين ثاين) 
  العضو اجلديد هلذا النادي.

ت . ولسون باستحسان أنه "طويل ووقور وقوي  ترك "عبد العزيز" انطباعاً فورياً طيباً على مضيفيه فالحظ نائب كوكس، الكابنت أ .
املالحظة" وكانت هذه أول فرصة "لعبد العزيز" لالجتماع بعدد كبري من الربيطانيني. وجاء من اجتماع الكويت تقييم غريب معهود 

  ).٨٨ – ٨٧لسلطان جند). (اململكة ص 
على لقب (سري) ولبس النجمة السداسية حتى قبل ان تعلن وهكذا التقى "ابن سعود" باالجنليز حتت خيمة يف الكويت.. وحظي فيها 

  شعاراً للمحتلني الصهاينة كما لبس ابنه الصليب املذهب..:
(لقد قضى "عبد العزيز" وقتاً ممتعاً أثناء اجتماع الكويت. فركب القطار والسيارة الول مرة يف حياته وشاهد طائرة تقلع، وشاهد عظام 

ألول واخر مرة صالة مسيحية عندما اخذ الربيطانيون ضيوفهم إىل البصرة على منت سفينة حربية  يده حتت اشعة رانتغن. وحضر
  ملشاهدة عرض عسكري. ومبا  ان ذلك صادف يوم االحد سئل االمري عما إذا كان يرغب يف حضور صالة مسيحية.

ذي مل يؤثر يف نفس "عبد العزيز". لقد استحسن وبالصدفة مل يتمكن القسيس من االشراف على الصالة فحل مكانه االدمريال ويك ال
دينية "عبد العزيز" ورع املصلني اال انه وجد قيام االدمريال بدور القسيس شيئاً غري عادي. انه ملن احملتمل ان هذا االستعراض للعقيدة ال
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العزيز" من العجائب التكنولوجية اليت قدمها  الذي مل جير اعداده من قبل، من قبل حمارب كافر واتباعه قد ترك انطباعاً اعظم على "عبد
الربيطانيون مما أدهش ضيوفهم العرب. وكلما كانا "عبد العزيز" يشرح تفضيله. للربيطانيني على االتراك كان يستعمل دائماً عبارات 

وحبه ملضيفيه. قد أدان االتراك الشرف والتقوى وبكل تأكيد فإن شيئاً اكثر من القوة العسكرية هو الذي دفعه إىل االعراب عن والئه 
على مهامجتهم للمسلمني اآلخرين وعلى حماوالم اضعاف العرب، ومدح الطريقة اليت كانت بريطانيا تشجع ا الوحدة العربية . 

د الثورة ولقد قاده هذا إىل االدالء باعالن عام ال سابقة له تأييداً لشريف مكة، حث فيه مستمعيه على االلتفاف حول حسني وتأيي
وكانت هذه لفتة كرمية منه جتاه رجل مل يكن يثق به، خاصة على ضوء سلوك الشريف يف االونة االخرية، إذ ان حسني كان  –العربية 

  قد أعلن نفسه قبل بضعة اسابيع يف مكة املكرمة "ملك العرب".
 عندما اعاد رسالة كان "عبد العزيز" قد ذكره فيها وكانت هذه يف حد ذاا اهانة "لعبد العزيز"، اال أن الشريف جعلها اهانة اكرب

باستقالل وسيادة الرياض . وقال الشريف ان على "عبد العزيز" ان يعيد قراءا " والتأمل فيما كتبت" ألن كاتبها ال ميكن ان يكون 
  "اال رجالً معتوهاً".

ب "عبد العزيز" االستحسان. وكان السري بريسي كوكس قد ازحيت مثل هذه االستفزازات جانباً يف جو مؤيد لربيطانيا لقي فيه خطا
بدأ املداوالت مبنح "ابن سعود" لقب فارس وهو أعلى وسام لالمرباطورية اهلندية. وهكذا اصبح باالمكان تسميته "السري عبد العزيز بن 

سه مل يستعمل هذا اللقب أبداً. لقد لبس سعود" واشارت إليه الوثائق الربيطانية على هذا النحو لبضع سنوات. لكن "عبد العزيز" نف
  " . ٨٩النجمة املرصعة باجلواهر ليوم واحد حتى يتمكن الربيطانيون من التقاط الصور). "اململكة ص 

  عالقة خاصة بـ (مس بل) !
ز" لكنها مل تستطع البقاء املس بيل : وكيلة املخابرات الربيطانية املعروفة خدمت يف اهلند والعراق واجلزيرة ومصر. تزوجها "عبد العزي

  أا كانت معجبة به: ٨٩معه فتركته وهربت. ومع هذا يذكر صاحب كتاب (اململكة) ص 
(أعجبت االنسة جريترود بل بأمري الرياض، وقد جرى تعميم تقييمها الفصيح لصفاته على مجيع املسؤولني الربيطانيني يف الشرق 

اً. فقد كانت هذه هي املرة االوىل يف حياته اليت يرى فيها امرأة خارج احلرمي، وضاعف األوسط لكن "عبد العزيز" مل يعجب ا كثري
اسلوا القوي والسيء الصيت من الصدمة احلضارية اليت جنمت عن وضعه حتت عناية امرأة غري حمجبة كانت تتبعه من مكان إىل 

  مكان.
كانت تريد أن تلفت انتباهه. وعندما عاد "عبد العزيز" إىل الرياض "موت" "يا "عبد العزيز ! يا عبد العزيز" هكذا كانت تناديه عندما 

 اصدقاءه من الضحك بتقليده لصوا وامياءاا . اال ان االنسة بل مل تدرك ابداً والفضل يعود إىل كياسة "عبد العزيز" ان اجلهود اليت
  بذلتها للترفيه جنحت بطريقة مل تقصدها أبداً).

س بل "لعبد العزيز" مفهوماً لدينا، فان من غري املفهوم املعىن املقصود يف قول املؤلف (تقييمها الفصيح) فما املراد وإذا كان تقييم م
  !. بالفصيح ها هنا؟ وملاذا اعترب تقييمها فصيحاً؟

امرأة خارج احلرمي) فقول اما قوله ان "عبد العزيز" (مل يعجب ا كثرياً، فقد كانت هذه هي املرة االوىل يف حياته اليت يرى فيها 
  سخيف.

كان طريداً ويبدو ان  –الن نظام احلرمي مل يعمل به اهل اجلزيرة من الفالحني والبدو والتجار، والن "عبد العزيز" _ من جهة أخرى 
  املؤلف نسي ما ذكره قبل صفحات من عالقاته النسوية.

اً وامنا القضية ان مس بل مل حتتمل اسلوب تعامله الفظ.. . فلم يكن ذلك هو سبب عدم االعجاب بل مل يكن (عدم اعجاب) ابد
  فهربت.

أما اسلوا يف التعامل معه فهو االسلوب الذي يتبعه االسياد مع عبيدهم "آل سعود" دائماً، وال يرى "آل سعود" أية غضاضة وأي خري 
  يف ذلك.

  امللك يتعشى مع أو بـ (االجنليزية"
  اليت رواها حافظ وهبة كاآليت:حدثت هذه الواقعة  ١٩٢٨يف عام 
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م كنت مع الشيخ عبد اهللا بن حسن آل الشيخ ، كبري علماء جند ورئيس القضاء اآلن يف زيارة للتفتيش  ١٩٢٨هـ /  ١٣٤٦(يف سنة 
ه لألكل معنا فعندما يف املدينة املنورة، فرتلنا على ماء يف وسط الطريق، وهناك التقينا مبستر فيليب وكان آتياَ من ينبع، فبعد التحية دعوت

جلس معنا إىل املائدة سأل الشيخ : من هذا الرجل؟ .. فقلت له هذا فيليب.. فقال: أهو نصراين؟ قلت له نعم، فقال اعوذ باهللا أتقوم 
الشيخ للنصراين وتصافحه وش يف وجهه وتدعوه لألكل معنا؟ .. هذا كثري .. فلما مسع مستر فيليب ذلك قام منعاً للمشاحنة مث أخذ 

  يؤنبين على عملي..).
د عليه وملا دافع عن عمله بأنه يطمع يف اسالم الرجل، وان "امللك عبد العزيز" يقوم لفيليب ولغريه تأليفاً هلم وكثرياً ما يدعوهم ملائدته ر

  ليه هذا وأمثاله).الشيخ بالقول : (امللك قد يفعل الشيء ملصلحة يراها، وهو غري حجة يف عمله وتصرفاته وكثرياً ما انكرنا ع
* * *  

  زار احد املسؤولني الربيطانيني وزوجته البالد، فتعشى معهما امللك وبالغ يف ودمها.
م وبعد عبور اجلزيرة العربية زارا مسؤولني خمتلفني يف شركة الزيت العربية يف  ١٩٣٨(ولقد أتى الزائران أخريا إىل اململكة يف سنة 

ارة امللك يف جدة وكانت مناسبة ال تنسى إذ كانت "نبيلة اتلون" اول امرأة حتضر مأدبة عربية على الظهران وكانا قد قاما اوال بزي
  مستوى الدولة وكانت ايضا، اول مرة يتعشى فيها ملك وهايب علنا مع امرأة)..

  وكم هو الفارق يف االوضاع قبل مقتل االخوان وبعده:
ضد ذهابنا إىل االرطاوية اليت   .. "كان اجلميع  ١٣٣٧ربيع اول  –م  ١٩١٨ كتب هاملتون املقيم السياسي يف الكويت يف ديسمرب

بل كل الغرباء يوضعون يف احلجر  –ليس فقط باالجانب  –كما قيل لنا تشكل مركزاً متقداً للطهر احملمدي، وحيث ال يرحب 
اخربه ان القادمني من الكويت بالذات كانوا  لفترات متفاوتة حتى متتحن سلفيتهم" . واضاف جون حبيب ان حاكم االرطاوية احلايل

يوضعون يف هذا احلجر العقائدي قبل السماح هلم بدخول املدينة.. "حتى فيليب مل يسمح له بزيارة االرطاوية فاكتفى مبشاهدا 
التاريخ حتى يف هذا الوقت بالتلسكوب قائالً انه مل يشأ املخاطرة جبلده بالذهاب لألرطاوية وقال عنها اا كانت عالمة فاصلة يف 

  هـ كانت مرهوبة يف طول البالد وعرضها". ١٣٣٧م /  ١٩١٨ –املبكر 
  "٧٠ـ  ٦٩"اإلسالم والوثنية "السعودية" فهد القحطاين ـ ص 

  .. وهكذا أخذ "عبد العزيز" اجلزية من االنكليز..

  االنكليز واالمريكان "يدفعون اجلزية " آلل سعود" بصفتهم من الكفار"!!

  رواه "املستر ديلي" عن "عبد العزيز"
(يقول الشيخ حممد املوسى (وهو من علماء الدين يف العراق وممن هلم وطيد صداقة ببعض املستعمرين االنكليز لكنه شارك يف مساندة 

  ورة العشرين)..بضغط من الشيخ الشريازي بعد رسالة بعثها ـ الشريازي ـ إليه يلومه لعدم مشاركته يف ث ١٩٢٠ثورة العشرين عام 
  يقول الشيخ حممد املوسى :

"كان املستر ديلي وهو املساعد االول للمندوب السامي يف العراق السري برسي زكريا كوكس الصديق احلميم "لعبد العزيز آل سعود" 
عب االنكليز "!" قد حكى يل هذه احلكاية اليت تأملت لسماعها بقدر ما ضحكت لتالعب "آل سعود" بالدين، التالعب الذي غلب تال

  والقصة كما رواها يل ديلي كما يلي:
عدداً من أكياس الذهب  ١٩١٦/  ٦/  ١٥قال ديلي : (بينما كنت أقدم للسلطان العزيز على قلوبنا "عبد العزيز آل سعود" يف يوم 

نكليزي رأى "عبد العزيز" جمموعة والرياالت املتأخرة لدينا من مرتباته ومرتبات قضاته وجنوده ومعونات أخرى من املكتب اهلندي اال
عمالة "عبد العزيز" لالنكليز بعد ان تساءل احدهم: "ما هي البضاعة  –لتوهم  –من البدو يف جملسه يتغامزون ضده وكأم اكتشفوا 

النكليزي الكافر على اليت، فاستبقهم "عبد العزيز" وقال للبدو احلاضرين : "يا الخوان املسلمني : اتركونا من هالتغامز وعاونوا هذا ا
محل الدراهم اليت جاء ليدفعها جزية للمسلمني والمام املسلمني من الكفار االنكليز.. فقد ارسل لنا الكفار جزيتهم، وماذا نفعل.. فهل 

هي  قال مشايخ الدين النجديني الذين هم من مدرسة انكليزية : "بل…" اخذ اجلزية من الكافر حالل والّ حرام يا مشايخ الدين؟
  حالل وأحل من الكمى"..

  )٥٦٧(تاريخ "آل سعود" ص 
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  تربير ساذج
  ويربرون أيضاً عالقتهم بربيطانيا، على لسان (االمام ) الفلتة "عبد العزيز بن سعود":

"السعودية"  "زرت وزير املانيا املفوض رداً لزيارته. تطرق إىل موضوع احتالل القوات الربيطانية لواحة الربميي واملفارقات يف السياسة
على عهد "امللك عبد العزيز" وعلى "عهد امللك سعود". وقد اشترك يف احلديث مستشار املفوضية وهو من اخلرباء بشؤون البالد العربية 

ذات يوم وكان مشاوراً للدكتور "غروبا" وزير املانيا املفوض يف العراق و"اململكة السعودية" أثناء احلرب االخرية. قال املشاور : "فاحتنا 
اين "امللك عبد العزيز" الستمالته إىل جانبنا يف احلرب وقد رأينا فيه رجال حكيماً وواقعياً كان يقول لنا اين اقدر املانيا والشعب االمل

واكره االنكليز من اعماق قليب ، ولكين ال امتكن من معادام الم حييطون ببالدي من كل جانب ، وإذا خاصمتهم فام يتمكنون 
  من حماصرة بالدي وجتويعها وااليقاع يب. وهلذا السبب وحده اين متمسك بصداقتهم".

  "٤٤٨ – ٤٤٧"املميز ص 
  اهللا .. اهللا !!

  ما احكم حكمة احلكيم احلاكم املتحكم املستحكم "عبد العزيز آل سعود"!!
  هو يكرههم من كل قلبه، ولكن ماذا يفعل إذا كانت االموال ال تأيت اال عربهم ؟!.

  حكم اازر "السعودي"
الكاتب املرتزق : (اجتازت بعض تشكيالت االخوان ـ مبر من "امللك عبد العزيز" ـ منطقة اجلوف على مسافة  –قال بنو اميشان 

مخسني كيلومتراً داخل احلدود االردنية واستباحوا املدينة بوحشية كاملة. (ومكث هو يترقب رد فعل االجنليز ) !! حبسب تعبري 
  اب.الكت

  استدعاه االجنليز إىل القاهرة لترتيب عالقاته بالشريف حسني (الذي بدأ بريقه خيفت بسبب قضية اليهود واشياء أخرى).
ويف هذه االثناء قامت قوة أخرى من االخوان مبهامجة قرية (طريف) وابادت معظم سكاا. وهامجتهم قوات الشريف حسني وابادم 

  (شقرا).اال مثانية اشخاص هربوا إىل 
فعاد "ابن سعود" من ا لقاهرة بعد ان وخبه االجنليز على تسرعه يف حماولة القضاء على (حسني)، وكان أول عمل عمله ان استدعى إليه 

  اولئك الثمانية الناجني ونفذ فيهم حكم االعدام فوراً وعلناً، اقرأ ما يقوله ازالم "آل سعود" يف هذه االحداث:
ته يف القاهرة ملا اتصل به نبأ هذه االحداث وسارع يف العودة إىل "شقرا" مركز انطالق احلملة املتسرعة. وكان (قطع "ابن سعود" حمادثا

الثمانية الناجون من جمزرة "طريف" قد وصلوا على اخر رمق، فحكم عليهم "ابن سعود" باالعدام وامر بتنفيذ احلكم فوراً ليلقي على 
  ب طاعته وعدم اخلروج عن ارادته.وحدات االخوان االخرى درساً يف وجو

لى وانذره االنكليز رمسياً بوجوب العودة إىل املؤمتر فسلك طريق القاهرة مؤمالً ان يكون العقاب الصارم الذي انزله باملتمردين قد اثر ع
ف. فان السرعة اليت مت مفاوضيه وداللة على عزمه على فرض احترام سلطته . ولكن االنكليز ادركوا بأن دورهم قد جاء لتجاهل املوق

  ا القضاء على تشكيلة من "االخوان" بواسطة الرشاشات والطائرات، جعلتهم يفكرون بأن ملك جند ال يستحق كل هذا االهتمام).
  "٦٥ـ  ٦٣"امللك عبد العزيز آل سعود" ـ ص  –"بنو اميشان 

  [ابن سعود] يستجدي
اقدة ضد دولة اخلالفة العثمانية اال انه كان قبل اعالن احلرب إىل صف اسياده رغم عمالة "امللك عبد العزيز" لالجنليز وحربه احل

  الربيطانيني يف احلرب العاملية االوىل، يستجدي املال من االتراك.
ورغم ان "ابن سعود" حني قامت احلرب العاملية االوىل، كان عراباً لدعم االجنليز وحتسني عالقات هؤالء مبشايخ العرب، سافر إىل 

م ليعزي الشيخ جابر بن مبارك الصباح بوفاة ابيه ، وهناك كان كل حديثه هو تشديد النكري ضد دولة اخلالفة  ١٩١٦الكويت عام 
واحلط من شأا وقال قولته املشهورة "لو كان يف بدين قطرة دم متيل إىل االتراك لبذلت كل وسيلة الخراجها".. وقد استاء الكويتيون 

  يام وخرجوا من جملسه.من خطاباته خاصة اع
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لكن كيف حال "ابن سعود" قبل هذا الوقت.. وكيف كانت مراوغاته لدولة اخلالفة.. لقد اعلن عبوديته هلا وراح يستجدي املال 
  منها.

  جاء يف احدى برقيات "ابن سعود" لوايل البصرة حسني رضا باشا ما يلي:
ند أولياء االمور، وان سكان جزيرة جند عموماً قلباً وقالباً قد حتركت النخوة العربية (عبودييت وخدمايت ملقام اخلالفة العثمانية معلومة ع

يف عروقها حني ما بلغهم اعتداء الطغاة الطليان جعل اهللا كيدهم يف حنورهم، واصان الدولة العثمانية اإلسالمية من جتاوزام ومجيعنا 
النا وارواحنا، ومنتظرين االشارة من مقام خالفتنا واالمر لكم)! التوقيع (خادم على استعداد للدفاع عن الدولة العلية بسيوفنا وأمو

  الدولة العلية امري جند ورئيس عشائرها "عبد العزيز آل سعود").
دارة ومل يقف (العبد واخلادم العثماين) كما ورد يف برقيته االنفة عند هذه الربقية، بل ارسل برقية أخرى إىل سعيد حلمي عند توليه الص

  يف ذلك الوقت هذا نصها:
اليوم نفتخر حنن مع سكان جند بتوجيه الصدارة لعهدتكم واننا املني يف تسوية املشاكل املالية … (سيدي وموالي الصدر االعظم

  احلاضرة متكم املشهورة، واننا على استعداد ملعاونة الدولة العلية بأرواحنا ومنتظرين امركم السامي سيدي).
  ورئيس عشائرها "عبد العزيز آل سعود"، خادم الدولة العلية) (امري جند 

  "٤٧٠"انظر كتاب تاريخ "آل سعود" ص 

  الرد التركي للعبد التركي أبو تركي
  وقد وردت إليه االجوبة كما يلي:

أظهرمتوه من ضمريكم (إىل حضرة صاحب السعادة "عبد العزيز" باشا "آل سعود" : أخذنا اليوم تلغرافاً من نظارة الداخلية يفيد ما 
وحمض الغرية واحلمية إىل ملجأ اخلالفة ومالذ السلطنة الكربى قد استلزم االمر خالص املمنونية فنقدم حلضرتكم على هذا التوجيه 

  امللوكي واللطف السلطاين اخلص التهنئة والتربيك وعبوديتكم حمفوظة لدينا وخدماتكم معروفة).
  (وايل البصرة حسن رضا)

  آخر: وهذا جواب
  (حضرة صاحب السعادة امري جند

  تكررت االدعية مبظهريتنا للمظفريات املتمادية، وقد صار التربيك موجباً للممنونية).
  (الصدر االعظم سعيد)

  (وجواب ثالث أيضاً :
  (إىل والية وايل البصرة

قد قراها. أنا نبلغكم مبوجب االمر السامي ان ان التلغراف الذي سحب من البصرة بامضاء "عبد العزيز آل سعود" إىل القبة السلطانية 
  تبلغوه ممنونية الدولة من حسياته "السعودية").

  (ناظر الداخلية فؤاد)   
  " ٤٧١ـ  ٤٧٠"تاريخ "آل سعود" 

  عمالة مزدوجة
يف مجيع مساعينا،  (حنن حمرمون من التفاتكم رغم أننا مل خنالف مراضيكم ومل نقصر يف ابراز الصداقة واحملبة واحملسوبية حلضرتكم

ونرجوا لطفكم وعطفكم، ولنا امل بكم يا سيدنا أن تكون واسطة قوية بيننا وبني متبوعنا احلكومة الشورية العثمانية، وتعرضوا 
انية اخالصنا وخدماتنا الصادرة يف مرضاة دولتنا الدستورية، وتروين حاضراً استعداداً لكل ما تكلفوننا وتأمروننا به. افدي السدة العثم

  هـ ). ١٣٣٠ربيع اخر سنة  ٢٢بعزيز روحي وأوالدي وكافة "آل سعود" ودمتم حمروسني سيدي يف 
  (خادمكم وخادم الدولة وامللة أمري جند رئيس عشائرها "عبد العزيز آل سعود")
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يتعامل مع االتراك، أي قبل  (أرسل "عبد العزيز" هذه الرسالة يف الوقت الذي كان فيه يتعامل مع االنكليز، يوم ان كان الشريف حسني
ان يتعامل هذا االخري مع االنكليز. وكان قصد "عبد العزيز" ان يلعب على احلبلني يف (سريك) العمالة. لكن االنكليز اطلعوا على هذه 

ي هو مخسمائة الرسالة، وعندما سألوا عميلهم "عبد العزيز" عن سبب كتابته هلا أجاب: "انين حباجة إىل املال، ومرتيب الشهري الذ
  جنيه استرليين ال يكفي" فأرسلوا له مبلغ عشرة االف جنيه ووعدوه بزيادة راتبه)!

  أعتق العمالء
(هكذا يدمغ التاريخ من زيفوا التاريخ مقابل أجر معلوم أو مصلحة خاصة وقالوا: ان حكم االشراف هم وحدهم (عمالء لالنكليز) 

لة بأن اعرق وأعتق عميل حقري يف الوطن العريب هو "عبد العزيز آل سعود" وارثاً هذه دون "ابن سعود".. بينما يثبت تاريخ العما
العمالة عن ابائه مورثها البنائه. حيث كان "آل سعود" عمالء قبل غريهم يف اجلزيرة العربية، لكنهم امهلوا عمالة االتراك عندما دفع 

  ود" ضمائرهم لدافع الثمن االكثر اضافة إىل رغبة اليهود يف دعم أوالد العم).االنكليز "آلل سعود" اكثر مما دفعه االتراك فباع "آل سع
ومع ان "آل سعود" من اكرب خائين دولة اخلالفة.. اال ان رسائلهم غري ذلك ومن سجل العائلة "السعودية" ننقل هذه الرسالة اليت بعث 

هـ إىل السيد رجب النقيب يف البصرة،  ١٣١٨يع الثاين سنة ا "عبد الرمحن ابن فيصل آل سعود" ـ والد "عبد العزيز" ـ يف رب
  يطلب منه التوسط لدى وايل البصرة العثماين ليعينه، ويشعره ان خدماته للدولة التركية معروفة وفيما يلي نص الرسالة:

ربوا وايل البصرة اننا خرجنا من (ما خيفى على قدم خدماتنا للدولة العليا أدامها رب الربية، ومن وقت االباء واالجداد فنرجو بأن خت
الكويت مع مبارك الصباح بعد ان اكثر علينا اهل جند االحلاح ان نتوجه الجل استنقاذهم من يد ابن رشيد. فنرجوا من تفضالتكم ان 

حتى نستويل على تسترمحوا لنا من حضرة وايل والية البصرة ان يكتب البن رشيد ان ال يتعرض لنا، وال حيرك احدا من عشائره علينا، 
الرياض، ومعنا ابن مهنا وقصده يستويل على بريدة وابن اسليم قصده يستويل على عنيزة ونطلب منكم التوسط مع الوايل خوفا من 
اهللا  قاتل ومقتول، وحنن خدام الدولة القدميني، وعلى هذا عهد اهللا وميثاقه. اننا ال نزال نؤدي اخلدمات الالزمة حلضرة امري املؤمنني ادام

  جمده وعزه، وحنامي امت احملاماة على مجيع اطراف الدولة العثمانية العلية  وتارخينا معهم معروف قدمي"!..
  "٧٩"تاريخ "آل سعود" ص 

  م ، ارسل "عبد العزيز آل سعود" هذه الربقية إىل السري برسي كوكس يهنئه باملناسبة.. يقول: ١٩١٥بعد احتالل االجنليز للعراق عام 
دخول جيوشكم االنكليزية العظيمة للعراق نصر مبني للمسلمني … السري برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى دام عزها (سيدي

  وعز مكني لنا.. عبوديتنا وخدماتنا لربيطانيا العظمى ووالئنا لكم إىل االبد).
  (خادمكم: امري جند وعشائرهم "عبد العزيز آل سعود")

  مطية طيعة
يطانية ان ال تكتفي مبطية واحدة حتمل اسفارها يف اجلزيرة العربية حلينما يتبني هلا اصلح املطايا.. فأخذت تكثر ارادت احلكومة الرب

العطاء "لعبد العزيز آل سعود" يف الوقت الذي تعني فيه الشريف حسني .. وتعطي لكل منهما وعداً ضد اآلخر حتى يتبني هلا 
لكن "عبد العزيز آل سعود" مع كل … عزيز" الذي دعمته بكل مثن مثني حتى النهايةوكان االصلح بال شك هو "عبد ال… االصلح

الضمانات كان ال خيفي ختوفه من غدر االنكليز به ـ من غري اليهود ـ لعلمه بأن الوعود اليت يقطعوا له هي يف الوقت نفسه نفس 
العزيز" إىل املندوب السامي على العراق واخلليج السري برسي  الوعود اليت يقطعها هؤالء االنكليز للحسني بن علي وهلذا كتب "عبد

كوكس يف البصرة لثقته به يرجو منه ان يلتقي به يف اسرع وقت ممكن، فتم اللقاء بينهما يف العقري ويف هذا اللقاء، طمأنه السري برسي 
النصر عليه ونتعهد لك بأن لن يعتدي عليك بقوله : (ال تكترث يا "عبد العزيز" بدعمنا ومواعيدنا للشريف ما دمنا نضمن لك 

الشريف وال غريه ما دمنا معك واعلم ان اية حركة ضد الشريف اليوم هي ضدنا وعلينا وفيها مساعدة العدائنا وانا احل عليك االن ان 
ذ احد من امراء اخلليج ال يكون بينك وبني الشريف اال الصداقة وان حتضر مؤمتر الكويت وتظهر تأييدك املطلق للشريف حتى ال يش

والعرب فتفشل خطتنا مبحاربة االتراك) فلىب "عبد العزيز آل سعود" قول كوكس بقوله حرفيا: (لكم السمع والطاعة مين ومن ذرييت 
من بعدي)! . وحضر "عبد العزيز" مؤمتر الكويت ـ كما ذكرنا يف مكان آخر ـ فألقى السري برسي كوكس امام حضور املؤمتر 

  يت جاء فيها:كلمته ال
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(ان حكومة بريطانيا ال تكن للعرب اال احلب والنية احلسنة وهي ترغب يف ان يستعيد العرب اجمادهم وحترص على مجع كلمة العرب 
  ومل مشلهم ليكونوا كتلة قوية متماسكة يتمكنوا بواسطتها من صد أي اعتداء يقع على بالدهم من اخلارج!).

ىل االمري "عبد العزيز آل سعود" مستطلعا "عما يستطيع ان يقدمه من املساعدة للحلفاء"! وقال مث وجه السري برسي كوكس كالمه إ
كوكس: (ان اخلالفة اإلسالمية جيب ان تعود للعرب وليس لالتراك حق فيها!) واختذ ااملة سبيال إىل غرضه املطلوب خماطبا "عبد 

اد منصب اخلالفة اإلسالمية اليك يا "عبد العزيز" ويساعد يف حتقيقه وباملناسبة العزيز آل سعود": (ان جاللة ملك بريطانيا يستحسن اسن
  اقلدك وسام جنمة اهلند!).

ومبا ان االمري "عبد العزيز آل سعود" يعرف مسبقا ان الرسول الربيطاين كوكس ال يريد من توجيه كالمه "لعبد العزيز" اال ان يعلن 
علي ليقتدي به بقية امراء اخلليج واجلزيرة العربية إىل حني خروج االتراك ليحل حملهم االنكليز "عبد العزيز" تأييده للشريف حسني بن 

وقف "عبد … وبعدها يعمل االنكليز ما عملوا لتقسيم الشام والعراق واجلزيرة العربية إىل دويالت هزيلة. وبعد ان قعد كوكس 
ويؤيد الشريف حسني رغم عدائه الشخصي له، ويلعن االتراك رغم طلباته العزيز" حيمد ويشكر االنكليز وجيزل هلم وعليهم الثناء 

 العديدة من الشريف حسني (بالتوسط له لديهم واعادة ثقتهم به ومنحه بركات الدولة العثمانية العلية ولرياا التركية) ومما قاله "عبد
عرى االمة العربية واضعافها، جند ان الدولة الربيطانية دام العزيز" يف خطابه : (يف الوقت الذي جند ان االتراك دائبون على تفكيك 

ا وبيين عزها جمدة يف ملِّ شعث االمة العربية وتقوية امرائها، واين اعاهد احلكومة الربيطانية بأن ال يأتيها ضرر مين مادامت املعاهدة بينه
  مرعية اجلانب.

ؤكد هلا ان "آل سعود" والعرب ال جيتمعون عليها بسوء ما دامت معهم واعاهدها أيضاً بأنين لن انضم إىل أي حلف عريب ضدها وا
واين ارغب ان جيتمع امرنا على مساعدة احللفاء، واما مسألة اخلالفة فال ذوق يل ا وال ارى من هو اجدر ا من الشريف حسني!) . 

له: (اننا حنتفظ بالعهود الربيطانية ونفتخر بصداقتنا مث تاله الشيخ خزعل شيخ االهواز وضرب العميل على نفس الوتر املطلوب ومما قا
هلذه الدولة الفخيمة االنكليزية وحنن هلا سيوف مشهورة على اعدائها)!! . وتاله الشيخ جابر املبارك الصباح وقال: (اننا إذا اجتمعت 

  كلمتنا على شيء فنحن له من الطائعني)!.

  تعليق "نياشني" العمالة
قد انعم على الشيخ جابر املبارك الصباح بنجمة انكليزية كالنجمة اليت انعم ا على "عبد العزيز آل سعود"  وكان السري برسي كوكس

ود" وانتهى املؤمتر بتأييد االنكليز يف كل ما يريدونه ومن ذلك تأييده ما مسي "بالثورة العربية الكربى" فأرسل االمري "عبد العزيز آل سع
  ننقلها كما هي:… برقية الشكر والثناء التالية إىل نائب ملك االستعمار االنكليزي باهلند  والشيخ جابر املبارك الصباح

(حضرة صاحب السعادة شلمسفورد حاكم اهلند العام ونائب جاللة امللك املعظم واالمرباطور: نشكر عواطفكم الكرمية بتنازلكم 
امللك املعظم على املخلصني الصادقني لالنكليز. اننا نقابل هذه ملخلصيكم على النياشني السامية اليت تعطف ا صاحب اجلاللة 

التعطفات اجلليلة مبزيد الشكر واالمتنان والوالء ونرجو ان نكون دائما كاسبني رضاكم باخلدمة اخلالصة وملحوظني بعني االعتبار 
  بعنايتكم اجلليلة).

  املخلص            املخلص 
  جابر املبارك الصباح        "عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود"

  "عبد العزيز" يدعو عجمي السعدون للتخلي عن اإلسالم واالميان باالنكليز
وهكذا وافق معظم االمراء على ثورة االنكليز على االتراك املعروفة باسم (الثورة العربية الكربى) عدا الشيخ عجمي باشا السعدون 

العزيز آل سعود" ان يتوجه إىل العراق القناع عجمي السعدون باالميان شيخ قبائل املنتفق، فطلب السري برسي كوكس من "عبد 
م سافر "عبد العزيز آل سعود" من  ١٩١٦تشرين الثاين  ٢٧هـ _  ١٣٣٥صفر ١باالنكليز وتأييد الثورة ضد االتراك. ويف يوم 

ني يدي ممثلي احلكومة الربيطانية ويقدم هلم الكويت إىل البصرة ومعه الشيخ خزعل شيخ احملمرة واالحواز سافر "عبد العزيز" ليشخص ب
جزيل الشكر على عطفهم عليه. وقد لقي "عبد العزيز" من السلطات االستعمارية الربيطانية يف البصرة منتهى احلفاوة ودعي رمسيا 

اال حلماية اتباعها ويف لزيارة قيادة اجليش الربيطاين حيث صرح كوكس "لعبد العزيز": (ان هذه اجليوش مل تعدها بريطانيا العظمى 
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طليعتهم "عبد العزيز" ومناصرة االمة العربية!). ويف هذه االثناء كتب برسي كوكس كتابا بلسان "عبد العزيز" وطلب منه ان يرسله 
إىل عجمي السعدون "الرافض" (يناشده فيه ان يكرس جهوده وجهود اتباعه للتعامل مع االنكليز من أجل  حرية العرب واملسلمني 

  وحتريرهم من يد االتراك)!!!.
  )٤٧٦ـ  ٤٧٣(تاريخ "آل سعود" _ ص 

  جمزرة اإلنسان يف مملكة السلطان
  بطوالت "آل سعود" كثرية وهذه واحدة منها!

  وشجاعتهم مضرب االمثال وهذه احدى شواهدها!
  وعروبتهم ال يشك فيها احد وهذا احد مصاديقها!

  !  يف الغابر وال حتى يف املستقبل وهذا برهااوانسانيتهم ال يدانيها احد يف احلاضر وال 
اما حبهم لشعبهم ورمحتهم به وعطفهم عليه وسهرهم على راحته ورعايته وتوفري االمن له، وخدمته قياماً وقعوداً فلن جتد افضل من 

  هذه القصة مثاالً واضحاً وجلياً منها.
لها املؤرخون كما فعلوا مع جمزرة دير ياسني وصربا وشاتيال وغريمها، رغم اا اقرأوا هذه اجلرمية حبق االنسانية، اليت مل يسج… واآلن 

  …افظع منهما
طفل وامرأة ال يوجد بينهم شاب أو رجل واحد قتلوا عن بكرة ابيهم يف دقائق معدودة فقط، والقاتل يقول انه مسلم عريب رغم  ٧٤٣

  ءهم وازواجهم ثاروا ضده.انه مل يقتلهم يف معركة، وليس بينه وبينهم سوى ان آبا
بل يا منظمات حقوق احليوان، لو ان هذه ازرة ارتكبت حبق "احليوان" الن … يا منظمات حقوق اإلنسان يف العامل الغريب الفاسد

  تقوم قيامتكم"
اقرأ يا … بض باالنسانيةويا اذناب "آل سعود" اقرأوا مذحبة املذابح اليت ابطاهلا يهود الذهب "السعودي" االسود، لعل عرقاً فيكم ين

  صاحب "شيم امللك عبد العزيز"، يا من جعلت "ابن سعود" رئيساً للعامل وبـ "االنتخاب" لعل قلمك االرعن يكف عن النباح!
كتبها بتفاخر، ولكن مل يكتبها غريه من …  ٥٩٢لقد كتبها عطارهم "أمحد عبد الغفور العطار" يف كتابه (صقر اجلزيرة العربية) ص 

  …اب، وهلذا ، ولو ال هذا العطار، الذي رغم دناءته فانه اكثر شهامة من مجيع مؤرخي "آل سعود"، ما مسعنا ذه ازرةالكت
هـ ، وببطولة "ابن سعود" وولده ابو الشرين ـ الذي ال  ١٣٤٨شعبان  ١٠اا جمزرة العجمان يف صحراء "بنية عيفان" وقعت يف 

  … بقتل النساء واالطفال، مث فجر واستعبد الباقيزال حياً يرزق ـ حيث تسلّى االخري
  وهذا هو النص:

(وكان "ابن سعود" يف طريقه يودب كل من صادف من العصاة أو اتباعهم، حتى إذا كان يف اليوم العاشر من شعبان يف "بنية عيفان" 
حة شيخ األرض وسائقها صديق اهلندي راكبا سيارته اخلاصة وكان معه الشيخ يوسف يس والشيخ عبد اهللا بن حسن والدكتور مد

ابصر سرباً من الظباء يبلغ اخلمسمائة، فأمر السائق بان يعدو بالسيارة خلفها، وصاد اربعة منها وطار اخلامس فطارت خلفه السيارة اال 
عود" مجعا كثريا ومل حيقق ان الظيب املذعور مال يف عدوه إىل اليمني منحرفا عن طريق السيارة املطاردة فمالت هي ايضا، فرأى "ابن س

 النظر فيه الشتغاله بالظيب الفار، حتى انه اصابه وصاده، مث انثىن يرقب اجلمع، فظنه يف بادئ االمر بعض جنده، غري انه التـفت إىل
  جانب منه فرأى نساء واطفاال واغناما مما نفى ظنه، النه ليس مع جنده نساء واطفال!

لذين هم بالسيارة وغري سائقها، فخشي من كثرم فارتد بسيارته إىل الوراء فأبصر سيارة ابنه حممد قادمة ومل يكن احد معه غري رفاقه ا
اليه، فأركب فيها احد رجال مطري ـ قبيلة الدويش ـ ليكشف له االمر فان كان اجلمع من االنصار فال خوف على املطريي النه 

  و يف مأمن من االذى النه من مجاعة الدويش ويستطيع خداعهم بانه منهم!.رسول "ابن سعود"، وان كان من االعداء العصاة فه
راح املطريي وإذا اجلمع ـ اطفال ونساء ـ قبيلة الصقهان ـ احد بطون العجمان ـ وكانت قد خرجت على "ابن سعود"، فسأهلا 

وفر رجاهلم إىل الكويت فطمأم ـ  رسوله فاجابته : اا ـ اطفال ونساء ـ الصقهان وبعض مطري فروا من وجه "ابن سعود"،
  …الرسول "السعودي" املطريي ـ بانه ال بأس عليهم واخربهم انه يريد الصيد، وتركهم وعاد إىل "ابن سعود" واخربه
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يسمع جواب الرسول حتى حتمس لقتلهم فمنعه ابوه، ولكنه اصر وقاد رتال من السيارات … وما كاد االمري حممد ابن "جاللة امللك" 
االنكليزية املسلحة وعليها بعض "آل سعود" الشجعان! واسرع اطفال ونساء الصقهان ومطري فقابلوه لضيافته ! وما هي اال دقائق ابيد 

  …بعدها النساء واالطفال!
اجعا ومعه قلة وكان "ابن سعود" يف املعسكر يهيء املدد لنجدة ابنه، مث اسرع بسيارته إىل املعركة يشهد سريها ولكنه وجد ابنه حممدا ر

  ضئيلة من النساء واالطفال والغنائم، وكان عمر حممد حينئذ مثانية عشر عاما!.
وكان كل ما تبقى من االطفال والنساء مخسة اطفال ذكور وثالث نساء واربع فتيات اعمارهن بني التاسعة والعاشرة، ولكي يواسي 

ل تعبه، وتزوج "عبد العزيز" بالبنات الثالث وتسرر امراتني.. ووضع الذكور "ابن سعود" االطفال، اعطى البنه حممدا فتاة وامرأة، مقاب
 ٧٤٣اما ضحايا املعركة من االطفال والنساء فكان … وصادر االغنام واالبل وعددها ألف رأس… اخلمسة يف خدمته اخلاصة

  …).ضحية

  من شواهد استقالل "آل سعود"
م بطلب إىل املعتمد الربيطاين يف اخلليج  ١٩٠٢"عبد العزيز" على الرياض عام  (ان "آل سعود" تقدموا يف غضون اشهر من استيالء

العتبار نظامهم اجلديد "واحداً من تلك االنظمة اليت تربطها عالقات باحلكومة الربيطانية" وبعد االنتصار يف الدمل يف وقت الحق من 
املتصاحلة الربيطانية. وقال "عبد العزيز" ان "آل سعود" مستعدون ذلك العام حاول "عبد العزيز" فعالً ان ينضم إىل نظام االمارات 

 الستقبال معتمد بريطاين يف الرياض، وحىت التضحية باستقالهلم اسوة مبشايخ االمارات املتصاحلة، الن الربيطانيني يف نظر "عبد العزيز"
  اململكة). –م املستعمرون) (السي وعائلته مل يكونوا باملستعمرين الذين ينبغي خشيتهم، وامنا كان االتراك ه

  [عبد الرمحن] لالجنليز : انا من حمسوبينكم!
م ، بعث "عبد الرمحن آل سعود"، رسالة من الكويت إىل الكولونيل كمبال املقيم السياسي  ١٩٠٢بعد احتالل الرياض يف يناير 

وهذه هي ترمجة اهم ما جاء يف الرسالة … ة كما فعل مباركالربيطاين يف اخلليج، تفيد برفضه للدعم الروسي، وطلبه للحماية االجنليزي
م ، ١٩٠٢/  ٥/  ١٢(يقول كمبال هنا انه تسلم الرسالة بتاريخ … م  ١٩٠٢/  ٥/  ١٤هـ املوافق  ١٣٢٠/  ٢/ ٥املؤرخة يف 

  )…م !!!  ١٩٠٢/  ٥/  ١٤رغم ان تاريخ كتابتها 
وذلك بسبب افضالك ومحايتك اليت تشمل ا كل اولئك الذين يضعون ال رغبة يل يف التطلع إىل احد سواك … (بعد التحيات 

  انفسهم حتت انظاركم، وانين امتىن ان تبقى عيون حكومتكم الكرمية دائمة النظر ايل.
اود ان احدثك عن القنصل الروسي يف بوشهر، الذي اتى ايلَّ حيث اقيم يف الوقت احلايل، أتى ايلَّ وطلب مين ان اكتب له رسالة 

صف سوء املعاملة اليت تلقيتها على يد االتراك، واملساعدات اليت قدموها إىل ابن الرشيد للعمل ضدي .. ومل اجد من املناسب ان ت
وانين ارجو من حكومتكم الكرمية، ان تعتربين واحداً، ـ من حمسوبينكم ـ ). (شيوعيون يف … اتوجه إىل غري حكومتكم 

  ).٦٣"السعودية" ـ فهد القحطاين ـ ص 

  الشيخ الالسلكي
ان االرمتاء يف احضان الربيطانيني يقتضي اشغال الناس بتوافه االمور، وخداعهم ببعض (االصالحات) والتحديثات اليت ال شأن هلا، 

  بينما ينصرف اللصوص إىل سرقة كنوز ارض اجلزيرة.
  : ١٨٢فلنطالع قصة الشيخ السلكي "وعبد العزيز" اليت يرويها صاحب (اململكة) ص 

(وجد الشيخ عبد اهللا بن حسن آل الشيخ، من ساللة املصلح الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي اصبح فيما بعد كبري قضاة احلجاز. 
ت صعوبة يف قبول حمطات الراديو اليت كان "عبد العزيز" يبنيها يف احناء مملكته. لقد كان مقتنعاً بأا من فعل الشيطان جيعل هذه اآلال

الشيخ "اين واهللا ال اعلم ولكن الشيطان بالتأكيد يزور حمطاتك يف اوقات معينة كل يوم لكي يقوم الرجال بتقدمي تعمل؟" فأجاب 
االضاحي له". فقام "عبد العزيز" من جملسه فوراً ـ وكان يف مكة املكرمة يف ذلك احلني ـ وقاد الشيخ من يده إىل حمطة الالسلكي 

يوجد أي اثر لالضاحي!" وفعال مل يكن هناك أي اثر لدم أو صوف. اال ان الشيخ عبد اهللا اعتقد  جبانب قصره. وقال امللك: "انظر، ال
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بأن امللك قد خدعه. فأخذ يزور احملطة بدون سابق انذار وهو يأمل بأن يفاجئ العاملني وهم يقدمون االضاحي . واخريا حاول اغراء 
شيطان. لقد كان مقتنعاً بأن الشيطان ينقل الرسائل عرب اهلواء بنفسه. وتضايق العاملون احدهم باملال طالباً منه ان خيربه مبواعيد زيارة ال

يف احملطة من زيارات الشيخ واستجوابه هلم لدرجة ام اشتكوا منه للملك. فدعاه امللك وسأله: "ألي بعد تتصور ان الشيطان سيكون 
له امللك: "هل سيكون الشيطان مستعداً لنقل كلمة اهللا من هنا إىل الرياض مستعداً لنقل كلمة اهللا؟". فنظر الشيخ إليه بارتباك. وسأ

  اومن الرياض إىل هنا؟".
ورد الشيخ غاضباً: "انت حقاً متزح معي يا "عبد العزيز" النك تعرف وانا اعرف ان الشيطان لن يقوم ابداً بنقل كلمة اهللا ولو لبشر 

رياض أو من الرياض إىل مكة املكرمة". فرد عليه امللك برزانة "انا ال امزح يا طويل واحد. ناهيك عن نقلها من مكة املكرمة إىل ال
إىل العمر!" مث قاد الشيخ مرة ثانية إىل حمطة ثانية إىل حمطة الراديو وقال شارحاً "لقد طلبت من امام اجلامع الكبري يف الرياض ان يذهب 

وهكذا اصغى الشيخ ويف غضون دقائق معدودة مسع الفاحتة تأيت من جهاز  حمطة الراديو يف قصري يف الرياض، واريدك ان تصغي".
االستقبال. فقال الشيخ بدهشة لصديقه يف الرياض "اهذا انت؟". فأجابه االمام باالجياب . مث قام الشيخ عبد اهللا بترتيل بعض اآليات 

ع كالم اهللا يأيت مباشرة من مكة املكرمة، وهكذا اقتنع الشيخ ميل يف قلب جند انه مس ٨٠٠القرآنية، وقال له االمام الذي كان على بعد 
  عبد اهللا اخرياً. ومنذ ذلك اليوم اعترب الراديو املبارك من معجزات اهللا وهكذا اعتربه مجيع العلماء).

  ملاذا؟… اغلى الليايل ليلة اجلمعة 
ليوم اجلمعة كل يوم مجعة، طابع احلزن واالمشئزاز ،  م ، ١٩٠١لقد اعطى االحتالل "السعودي" منذ ان بدأ احتالله لبالدنا عام 

فأطلق شعبنا على هذا اليوم تسميات كثرية منها "يوم اجلمعة احلزينة" و "ومجعة املوت وقصب االيدي واالرجل" … واالذالل املميت
م ضد الشعب املنتهك، ففي هذا اليوم ـ كل يوم مجعة ـ ينفث حكام االحتالل "السعودي" مسوم حقده… و "يوم الرؤوس" اخل

وفيها تقرع الكؤوس وتدوخ … ويف هذا اليوم "املفضل" ! يفضل االمراء اقامة تسليام باملواطنني واملواطنات ويف بعضهم بعضا
الرؤوس والكل يتحسس على يده ورجله ورأسه هل قطع؟؟؟. وهذا ما عرب عنه عدد من االمراء ـ يف اغانيهم، منها اغنية االمراء 

وقد تغىن … ارير" غناها له مطرب ـ ليته مل يغنها ـ واذيعت من االذاعة "السعودية" وسجلوها على اشرطة فالقت الرواج "الشع
  صاحبها بيوم اجلمعة، ومطلعها : (اغلى الليايل تراها ليلة ـ اجلمعة ). !..

علما ان العقاب الظامل ال يقتصر … رجل واالعناقوكما يتغىن االمراء يف "يوم اجلمعة" تقطع يف "يوم اجلمعة" من شعبنا االيدي واال
على يوم واحد يف االسبوع، هو يوم اجلمعة، لكن لكل يوم مجعة ميزاته، ففي كل يوم مجعة يقوم كل قصاب سعودي بعرض 

يف اليوم  علماً ان حالة الطوارئ ومنع التجول كانت وما تزال معلنة مخس مرات… معروضاته من االيدي املقطعة واالرجل والرؤوس
فسعدنوا هذا … م ـ بواسطة ما يسمى "هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر" وغريها ١٩٠١الواحد ـ من كل يوم ـ منذ عام 

  الشعب ، واذلوه، وانتهكوه، وعقدوه وهو يف طريقه إىل االنقراض.
واالطفال ان عدد الشعب "املسعدن" مل يتجاوز  فقد اكد االحتالل "السعودي" يف كل احصائياته للبوادي واحلواضر للنساء والرجال

ثالثة ماليني ونصف املليون.. ونصف هذا العدد من النساء إذا مل نقل اكثر .. أي انه مل يكن كل هؤالء الثالثة ماليني ونصف من 
دور اجيايب يف مملكة الزيت الرجال فقط، بل ان يف هذا العدد من الشعب اكثر من مليوين امرأة.. وما دام انه مل يصبح للرجال أي 

والدماء .. فكيف يصبح ملن يسمون "احلرمي" دورهن يف مملكة اشباه الرجال.. وإذا قلنا ان عدد الشعب "املسعدن" اآلن هو مليون 
ري رجل.. فان من بني هؤالء الرجال االكثر من مليون (مستوطن)، و "جماور" للنفط، ورجعي، وامري وامرية وجاسوس وجاسوسة، وغ

  ذلك من الشوائب..
وملاذا ال ينقرض وقد زاد عدد الذين هربوا وشردوا من اجلزيرة العربية عن ثالثة ماليني مواطن ومواطنة منذ ان اخرجت املخابرات 

م حتى تاريخ هذا الكتاب، منهم من هرب إىل العراق واخلليج  ١٩٠١االنكليزية الصهيونية "عبد العزيز آل سعود" من الكويت عام 
/ مواطنة ومواطن، وزاد عدد الذين  ٧٥٠٠٠كما زاد عدد الذين قطعت ايديهم وارجلهم عن / … ومنهم من هرب إىل مصر والشام

جلدهم "آل سعود" يف الشوارع العامة لتحطيم كرامتهم عن نصف مليون، وزاد عدد الذين رمجوهن ورمجوهم عن عشرة آالف .. 
وكما هو معروف للجميع انه مل مير يوم " سبت" أو … الفردية عن مليون مواطن ومواطنةوزاد عدد القتلى يف اازر اجلماعية و

  …م اال وشهدت ابواب املساجد والساحات العامة ايدي وارجل تقطع وجلود تلسع ورؤوس ختلع  ١٩٠١"مجعة" منذ عام 
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  ). ٢٦٣ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦١"تاريخ "آل سعود" (ص 

  اضحك على الطواغيت
  "للسعودية" فيما بعد ان يسمي اروع شخص غري مسلم تعرف عليه، جاء رده بال تردد "شكسبري".(طُلب من اول حاكم 

م من حسن اطالع الزعيم العريب على االدب االجنليزي عندما  ١٩٢٨وقد تعجب الكابنت جون غلوب (كلوب باشا) الول وهلة عام 
االديب االجنليزي وليام شكسبري . مث اتضح لغلوب ان "عبد العزيز"  تلقى منه هذا الرد وذلك اعتقاداً منه ان "عبد العزيز" كان يقصد

امنا كان يقصد اول صديق اجنليزي له، ذلك الكابنت القوي والعنيد الذي كانت وفاته خسارة شخصية المري الرياض واكثر من ذلك، 
  عودية" النشيطة يف احلرب العاملية االوىل).كانت بداية ـ واية ـ املشاركة "الس ١٩١٥الن معركة جراب يف يناير (كانون ثاين) 

  )٨١(اململكة ص 

  اليس من حقه ان يتعجب ؟!

  فلسطني يف عينه "العوراء" !
طالبا قطع البترول عن الغرب والصهاينة للضغط على امريكا  ١٩٤٧وهي العني اليت اشار باصبعه عليها عندما جاءه وفد فلسطني عام 

ولن تضيع فلسطني اال إذا ضاعت عيين هذه!) … املشهورة (انين احافظ على فلسطني يف عيين!!! ـ وقال "عبد العزيز" قولته 
وعندما قيل "لعبد العزيز" بعد ضياع فلسطني، لقد ضاعت فلسطني اليت تعهدا … وضاعت فلسطني كما ضاعت عني "عبد العزيز"

ة الشمرية اليت اضاعت عني الطاغية "عبد العزيز" فلم جيرؤ بعينك، قال : لن اكون اول من اضاع فلسطني وال آخرهم.. اما عن املرأ
وقد اعتربها اهانة له إىل هذا اليوم "من امرأة … هذا الطاغية على ان ميسسها بسوء لشعوره بالذنب واجلرمية وخلشيته من تسرب اخلرب

ل اشاع هذا الطاغية ان ما حدث لعينه مل عربية مشرية" ارادت االخذ بثأر رجاهلا عندما خام بعض الرجال بقصد ساذج أو خبيث ب
وال اقول طلقها النه ليس بينه وبينها عقد زواج … يكن اال (نظرة من عني حسود اصابته بعينه هلذا االنتصار !!!) فسرح املرأة فورا

  ؟).…كما هو احلال يف كل زجيات "آل سعود" (اال جيوز ان يقال ام ذا اوالد 
  )١٠٣(تاريخ "آل سعود" ص 

  (رقبان) اجلبان
  "رقبان " اسم سيف "ابن سعود" اما ملاذا مسي رقبان، فالنه حصد اآلالف من رقاب الشعب املسعود!

اليكم احدى قصص هذا السيف "السعودي"، رواها مستشار "ابن سعود"، يوسف ياسني، والذي اصبح مستشاراً اول أيضاً البنه 
  اليت اوكل له االشراف عليها، بشيء من التفاخر البغيض ما نصه:يقول يوسف افندي يف جريدة (ام القرى) … سعود

/ رأسا من رجال عتيبة ومطري االسرى، وبعد ان كبلوهم بالقيود، وصفوهم امامه، بدأ  ٧٠(بعد معركة السبلة، مجع "لعبد العزيز" / 
ه "رقبان" فنفذ السيف يف ملح البصر وكان آخر واحد منهم ضرب رقبته "عبد العزيز" بسيف… بتقطيع رؤوسهم الرأس تلو الرأس 

والرأس يف مكانه ، فظن ابن السعود ان الضربة اخطأت، فرفع السيف وقبل ان يهوي به ثانية انتفض القتيل، وسقط الرأس، اال ان 
الضربة الرادفة هوت ـ بعد سقوط الرأس ـ على جسمه فقدته نصفني وشطرت القلب شطرين، اال ان املدهش الغريب ان كال 

شطري القلب كان مستمرا يف ضرباته ثواين معدودات ) ! اكتشاف سعودي هائل مل يسبق للعلم ان اكتشف اسراره يف جسم 
  اإلنسان..!

من "صقر اجلزيرة" باختصار، وامنا بتفاخر اقرب إىل السخرية بقدرة  ٥٨٠ويعلق أمحد العطار على هذه اجلرمية الشنعاء يف الصفحة 
واجب ان نذكر ـ رقبان ـ سيف "ابن سعود" بالثناء اجلميل فرتوي هذه احلادثة اليت تدهش وتعترب يف حكم "رقبان" فيقول: (ومن ال

  النوادر الغاليات وهي كافية لتخليده!!)..
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  هـ ١٣٤١قتل الوهابيني للحاج اليماين سنة 
فسايروهم يف الطريق واعطوهم االمان مث  (يف هذه السنة التقى الوهابيون باحلاج اليماين وهو اعزل من السالح ومجيع االت الدفاع

غدروا م فلما وصلوا إىل سفح جبل مشى الوهابيون يف سفح اجلبل واليمانيون حتتهم فعطفوا على اليمانيني واطلقوا عليهم الرصاص 
  حتى قتلوهم عن بكرة أبيهم كانوا ألف إنسان ومل يسلم منهم غري رجلني هربا واخربا باحلال.

شيد رضا صاحب املنار على عادته يف تلفيق االعذار عن افعال الوهابني االعتذار عن هذه الفعلة الشنعاء فقال يف جمموعة وأراد الشيخ ر
مقاالت (الوهابيون واحلجاز) : ان امللك حسيناً كان ارسل محلة على منطقة عسري بعد وفاة السيد حممد علي االدريسي الذي كان قد 

ثر تنكيل الوهابية حبملته هنالك وقعت حادثة حجاج اليمن الذي اعتقد الوهابيون ام جندة منهم فاطلقوا ختلى عنها لسلطان جند ويف ا
عليهم الرصاص وبعد أن عرف االمر اعتذر السلطان "عبد العزيز" لالمام حيىي عن هذا اخلطأ واتـفقا على حفظ املودة بينهم بتعويض 

  مقبول معقول "انتهى".
يراد به ستر فظائع الوهابيني يف استحالهلم دماء املسلمني وتوجيه بأسهم وسطوم وافواه بنادقهم كلها إىل قتال وهذا عذر فاسد بارد 

املسلمني خاصة وغزوهم كلما سنحت هلم فرصة وقتلهم بأنواع الغدر والبغي تارة يف سورية وأخرى يف احلجاز وثالثة يف العراق 
عذار الفاسدة فظائعهم وقد عرفها العام واخلاص ومل تعد ختفى على احد من الناس. يقول ورابعة يف اليمن وهيهات ان تستر هذه اال

صاحب املنار ام اعتقدوهم جندة وكيف ذلك وهم عزل من السالح وال يؤذن هلم حبمله يف مملكة اجنبية ولو كانوا مسلحني ما 
احلجاج من حالة الغزاة احملاربني فكيف ميكن لعاقل ان يعتقد أو استطاع الوهابية قتلهم ولكانوا اقصر باعاً من ذلك وهل ختفى حالة 

يظن أو حيتمل ام جندة. وهل اعتقد الوهابيون يف اعراب شرق االردن ام جندة حينما غزوهم يف عقر دارهم واعملوا فيهم رصاص 
والنهب. وكيف ساغ للوهابيني وهم وحدهم  البنادق وحد السيوف وهل اعتدوا يف اهل العراق ام جنة فتابعوا عليهم الغزو والقتل

 املسلمون املوحدون االبرار االتقياء الورعون الذين تورعوا عن الفتيا يف التلغراف لعدم النص فيه ان يقتلوهم قبل سؤاهلم وتعرف حاهلم
  ولكن حاهلم كما قال احلسن البصري يف اهل العراق: يسألون عن دم البقة ويستحلون دم احلسني.

قتضت املصلحة االنكليزية والدهاء الربيطاين ان يكون الشريف حسني ملك احلجاز واالمري "ابن سعود" سلطان جند اقتضت وكما ا
ثانياً ان يكون السلطان "ابن سعود" أيضاً ملكاً على احلجاز مكان امللك حسني وأوالده عقيب امتناعه عن امضاء املعاهدة الربيطانية 

  احلجازية).
  "٥١،  ٥٠ـ السيد حمسن االمني ص "كشف االرتياب 

  آل اليهود على خطى اليهود
(راجعين عدد من الفلسطينيني وهم يف حالة تثري األمل الشديد مفيدين ام تلقوا انذاراً من السلطات "السعودية" بلزوم مغادرة البالد 

حيملوا صادرة من حكومة "عموم فلسطني" وال  خالل بضع ساعات وام ال يتمكنون من السفر اال إىل قطاع غزة الن اجلوازات اليت
  تصلح للسفر إىل العراق وهم ال يعلمون التهمة املوجهة اليهم.)

  "٣٧٣""اململكة العربية السعودية" كما عرفتها ـ امني املميز ص 

  من هي املراة اليت أعمت عني "عبد العزيز"؟
خصمه املهزوم حممد بن طالل الذي كان حيكم حائل : يطلب منه ـ ما ان سقطت حائل .. حتى سارع "عبد العزيز آل سعود" من 

بنوع من االمر ـ ان يطلق زوجته "نورة احلمود السبهان" ليتزوجها هو .. لكن ابن طالل رفض، ومع ذلك تزوجها "عبد العزيز" 
،.. لكن هذه املراة الشهمة ما ان دنا باالكراه وبدون عقد قرآن مشروع، علماً ان زواجهما اصال غري مشروع الن ابن طالل مل يطلقها

منها "عبد العزيز" الفتراسها حتى ضربت عينه مبخرز كانت حتمله، فأعمت عينه، وخرج من عندها يف ساعته ليالً وعينه تذرف الدم 
لسطني يف عيين م "ينخاه" بقوله: "اطمئنوا لقد وضعت ف ١٩٤٧وهي العني اليت وضع فلسطني فيها حينما تاه الوفد الفلسطيين عام 

  هذه!" مؤشرا إىل العني العوراء ـ اليت افقدا "نورة " نورها!..
وللتخلص من "نوره احلمود" قام "عبد العزيز" بتسليمها البن عمه عبد العزيز بن مساعد.. فتزوجها االخري بدون "عقد مشروع" أي 

  على الطريقة "السعودية" نفسها.
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  وسكينة املتعب أيضاً 
مع سكينة بنت متعب آل رشيد، إذ قدمها "امللك عبد العزيز" هدية البنه "فيصل"!.. علماً ان نساء وبنات آل الرشيد وكذلك فعلوا 

حرائر ولسن جواري كأكثر حرمي "آل سعود" املخطوفات والوبات .. مع ان اإلسالم ال يفرق بني امرأة واخرى، أي ال يوجد يف 
  .اإلسالم حرائر وجواري ومالك ومملوك!.

  شوهها "آل سعود"… و "شاهة" أيضاً 
وما فعلوه يف بنات آل رشيد فعلوه مع "شاهة بنت الوجعان" من شيوخ مشر وهي زوجة سعود آل رشيد، افترسها "عبد العزيز آل 

  سعود" بنفس الطريقة "السعودية".. مث وهبها لشقيقة "سعود بن عبد الرمحن"..

  ولؤلؤة السبهان .. سباها "آل سعود"
  ك افترسوا لؤلؤة الصاحل السبهان اليت كانت زوجة لسعود بن رشيد..وكذل

وأيضاً افترس "عبد العزيز آل سعود" ام عبد اهللا رئيس احلرس امللكي، كما ذكرنا يف مكان اخر، لكوا زوجة لسعود بن عبد العزيز 
جنبت منه "عبد اهللا بن عبد العزيز" الرئيس احلايل آل رشيد وامسها "فهدة بنت العاصي بن شرمي" من كبار شيوخ مشر. فقاومته لكنها ا

للحرس امللكي.. ونتيجة الشهار كرهها له مراراً ختلص منها بالسم فماتت مسمومة.. كذلك ختلص من والدها العاصي بن شرمي : 
  الذي كان ال خيفي حقده عليه يف جمالسه العامة..

سعودية، تبقى سعودية وان زرعت هذه البذرة يف بطن طاهر جنسه يهود "آل  "وعبد اهللا بن عبد العزيز" قد ال يكون اكثر من بذرة
  سعود " .. ذلك البطن الطاهر، هو بطن "فهدة بنت العاصي بن شرمي"! . اليت اغتاهلا "عبد العزيز"..

  …إىل غريهن الكثري ممن افترسهن "آل سعود" دومنا عقود شرعية أو قانونية أو حتى عرفية للزواج 
  )٨٣٨ـ  ٨٣٧"آل سعود" ص (تاريخ 

  

  الفصل الثاين

  امللك [سعود]: فضائح احلرمي

  "فتش عن النسوان"
  [سعود بن عبد العزيز]

(يواصل امللك "سعود" رحلته التـفقدية يف املناطق اجلنوبية فقد بلغ "أا" الواقعة على جبال السروات وهي من كربيات قصبات عسري 
ة بشيئني االول مناخا ومجاهلا الطبيعي والثاين نسائها املتولدات من العنصر التركي الذي استوطن يف ليقيم فيها بضعة أيام، وأا مشهور

اليمن وما جاورها من املناطق اثر احلرب العاملية االوىل فاختلط بالعرب وتولد من هذا االختالط نسل ميتاز بالبشرة البيضاء، وبالشعر 
  وجواري مدينة "أا").االصفر وبالعيون الزرق وهي اوصاف نساء 

  "١٣٥"املميز ص 
  وبعد هذا اخلرب الحظ املؤلف وهو ـ على فكرة ـ سفري العراق االسبق يف "السعودية" مالحظة (خبيثة) حني قال:

(وبعد ان قضى امللك "سعود" ثالثة أيام يف مدينة اا وهي اطول مدة يقضيها جاللته يف مدينة واحدةخالل هذه السفرة. غادرها 
  وجهاً إىل "مخيس مشيط").مت

  "١٣٨"املميز ص 
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ا وأقيمت االحتفاالت مبناسبة وصوله، قدم تقريره إىل السفري الربيطاين والفرنسي علنا، وبني ان "أا" وبعد ان عاد امللك "سعود" من ا
  سيجعلها مصيفاً!!

ربيطاين والفرنسي اللذين جلسا إىل ميني ومشال امللك "فأديرت علينا املرطبات والقهوة العربية. وكان امللك يتحدث إىل السفريين ال
  واملترجم يترجم احلديث. تكلم عن زيارته إىل املناطق اجلنوبية للمملكة واعجابه مبناخ "أا" فقال انه قرر جعلها مصيفاً للبالد"

  "١٤٦"املميز ص 
  مث وىف "سعود" مبا وعد:

  "االمري سعود" لزيارة املناطق اجلنوبية الواقعة على البحر االمحر حتى احلدود اليمانية).(أحبر عصر اليوم امللك "سعود" على ظهر الباخرة 
  " ٢٢٢""اململكة العربية السعودية "ص 

  من جمازر [آل سعود] تقرير لطبيب غريب عن مملكة الزيت والدماء
ــي   ــت تنقضــ ــازيهم فليســ ــا خمــ   أمــ
ــراقم  ــيط مــ ــجار البســ ــو ان اشــ   ولــ

  

ــدا  ــت االعــ ــت وتناهــ ــو انقضــ   دولــ
ــار مــــداد    ــرس والبحــ ــرب طــ   والــ

اننا حني نسرد فيما فيما يلي بعض خمازي "السعوديني" نعترف باننا اعجز من أن نلم بطرف منها ولكننا نورد ما نورده تدليالً على 
االساليب  طبيعة احلياة اليت حيياها "السعوديون"، وحيياها يف ظالهلم الشعب العريب الذي قدر هلم ان حيكموه بأخس الوسائل واحقر

  وافظع الطرق واشدها مهجية ووحشية:
وذهب إىل اململكة وعندما انتهت مدة السنتني ” سعود“منح الدكتور بيري جرونفيل عقداً ملدة ليعمل يف مستشفى امللك  ١٩٥٢عام 

عما ابصره بعينيه ومسعه فتح عيادته اخلاصة واستمر ا إىل وقت قريب، ويف خالل هذه املدة جتول يف داخل البالد. وهو هنا يتحدث 
  بأذنيه يف البالد اليت نكبت حبكم "السعوديني":

عدت من "اململكة السعودية" قريباً بعد أن كنت أزاول مهنة الطب يف عدة بلدان خمتلفة وصرح يل بالعمل حتى يف البقاع البعيدة اليت 
  ال يصرح بدخلها اال لعدد قليل جداً من غري العرب.

عة من بقاع العامل من الوحشية واملذابح واجلوع مثل ما جتده "يف السعودية" اليوم اليت اصبحت تفوق قصص الف ليلة ولن جتد يف أية بق
وليلة اخلرافية!. ان الزيت املوجود يف باطن األرض قد جذب الشركات االمريكية كما ان موقع "السعودية" اجلغرايف جعلها حليفة 

تحدة المريكية اليت انشأت املطارات العسكرية وتكلفت الكثري يف بناء القواعد واملؤسسات احلربية.. مرتبطة اشد االرتباط بالواليات امل
رمي والثروة  اليت تـنفق يف سبيل الفساد واالفساد والترف وبناء القصور اهزة بتكييف اهلواء ووسائل اللهو والعبث املليئة بالرقيق واحل

ن هلا ولو تأثري بسيط على مستوى احلياة العامة للشعب، اليت تشبه حياة احليوان واليت ال ميكن وعائلته مل يك” سعود“التابع للملك 
  للمرء ان يصدقها أبداً ومل تتحسن هذه احلياة منذ عدة قرون.

  التمثيل باالنسان احلي
اجلرمية الشائعة ـ يلقى القبض عليه  فإذا خطر ببالنا مسألة اجلرمية وكيفية العقاب نرى ان العريب الفقري الذي يتهم بالسرقة ـ وهي

ويودع يف سجن حقري كاللحد ليس به نوافذ. ومن الناحية النظرية جند ان البوليس هو السلطة اليت تتوىل عمل التحريات اخلاصة 
ء الذين معظمهم باجلرمية املزعوم ارتكاا ولكن التحريات تستدعي أناساً على جانب من الذكاء اكثر من رجال البوليس السذج البسطا

 اميون ال ميكنهم القراءة أو الكتابة والطريقة املألوفة يف معاملة املتهم هي ان يضرب بالسياط حتى يعترف وان مل يعترف، فهناك طريقة
ذيبه، أخرى. وهي قلع االظافر والكي بالنار وربط عضوه التناسلي يف سلك معدين دقيق مع اطعامه اشياء مدرة للبول وتكبيل يديه، وتع

وسيعترف بعد ذلك! حتما! .. ولو يف غيبوبته !. وقد ادخلت"على السعودية" وسائل هذا النوع من العذاب من قبل شخص جاء به 
جون فيليب من العراق ووضعه مديراً لالمن العام ويدعي مهدي بك.. ويف امكاين ان اذكر من نتائج الكشوف الطبية اليت كنت اقوم ا 

سبع جلدات (دون ما سواها) حتى يعترف سواءاً كان مذنباً أو برئياً! . مث حيضر املتهم بعد ذلك امام "القاضي" وهو انه يكفي املتهم 
  رجل الدين الذي يصدر االحكام ارجتاالً يف كل منطقة حسب مزاجه!.
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ل رجال البوليس سواء بسواء، فإذا ومعظم هؤالء "القضاة" الذين يكون تعيينهم احلقيقي تعييناً من الناحية السياسية هم اميون مث
تصادف ان كان للمتهم مثة نقود، (وهذا من النادر ان حيدث) فان املتهم ميكن انقاذه بالرشوة وتكون العقوبة يف هذه احلالة جمرد ضربه 

ول : (ان املتهم قد عدد من السياط. ولكن النتيجة العادية من "احملاكمة" واحملاكمة كلها تتلخص يف ان رجل الدين أو البوليس يق
اعترف باجلرمية!) هي صدور النطق باحلكم "السعودي" رأساً من القرآن الذي يصرفونه حسب أهوائهم، وهذا بصرف النظر عما إذا 
كان السجني قد سرق رياالً واحداً أو مترة أو قطعة رغيف النقاذ حياته من اجلوع، فان احلكم يستوي يف ذلك فإذا سرق الول مرة 

ه اليمىن جيب ان تقطع من ناحية املعصم، وإذا سرق مرة أخرى، فيجب ان تبتر رجله اليسرى، وثالث مرة تقطع قدمه من ناحية فان يد
املفصل وال تظنوا ان فيما اقوله مبالغة فقد اشرفت بنفسي على بعض هذه العمليات املضحكة اليت ذهب ضحيتها احد الفقراء، امااللص 

يأمر بقطع ثالثة اعضاء من جسم الفقري العاطل عن العمل، وليس هناك مثة خالف "يف تطبيق احلكم" كما  احلقيقي فذلك احلاكم الذي
قلت إذا كان املتهم قد سرق كسرة من اخلبز ليطعم ا عائلته اليت متوت جوعاً فان "احلكم" ال خيفف وهو واجب التنفيذ يف هذا 

  الصدد!.
ه "احملاكمات" العلنية وذلك لكي اعاجل السجني بعد ان ينتهي معه هؤالء املوظفون ويصفيت طبيباً فقد كنت احضر مئات من هذ

والعبيد. ولقد صممت على ان اعمل تقريراً عن هذه الوحشية إىل العامل اخلارجي مهما كان يف ذلك االمر من خماطرة. وقد ادخل 
فعندما جتري هذه التشويهات يف احدى املدن الكبرية … طاحلكام أخرياً بعض التحسينات على هذه التشويهات يف املدن الكبرية فق

حيضر بعض االطباء الستعمال "ضاغطة الشريني" ويعاجل الضحية من الصدمة، مث يأخذه بعد ذلك إىل الصيدلية. . جتري هذه 
املؤذية. اما يف املدن الصغرية  التحسينات كما قلت يف املدن اليت يوجد ا عدد من االجانب الذين يهزأون ويبكون احياناً هلذه املناظر

فان االيدي واالرجل تغمس يف الزيت املغلي بعد قطعها اليقاف نزيف الدم وغالباً ما ميوت الضحية واما يف القرى البعيدة فان السجني 
ان مثالً، يعطى للسجني يترك ليعاجل نفسه بنفسه أي ليموت موتاً بطيئاً.. "ويف البالد املتمدنة" اليت يسيطر عليها االمريكان كالظهر

  حقنة ضد (التيتانوس) وهي احدى الوسائل اليت متيز البالد (املتمدنة) عن البالد املتأخرة يف "اململكة العربية السعودية" السعيدة!.
 ألف رجل وطفل وامرأة منذ ١٠٠وقد صرح يل شخص مطلع جداً ومن احلاشية بأنه (قد زاد عدد الذين قطعت ايديهم وأرجلهم عن 

ان حل يف البالد حكم العائلة "السعودية") فليتصور االورويب مصري هؤالء الناس وعائالم .. بل ليتصور العرب الذين يهامجون 
  االستعمار الغريب، ووحشيته بينما يغمسون رؤوسهم يف رمال الصحراء عن خمازي بعضهم ومهجيتهم..

  جرمية القتل 
سواء كان صادراً عن ارادة أو غري ارادة) فال ختتلف عما إذا كان القتل مقصوداً به جمرد الدفاع وإذا كانت اجلرمية املرتكبة هي القتل (

عن النفس ام ال !. فان النظام "السعودي" مل مييز بني هذا وذاك والعقاب جيب ان يطبق تطبيقاً حرفياً وهذا على الفقري فقط كما 
  اسلفت.

  عقوبة الزىن
ثر بربرية ووحشية من مجيع العقوبات "السعودية"، وانين قد رأيت تنفيذ هذه العقوبة ولكين مل احتمل وعقوبة الزىن هي اليت تبدو اك

  تنفيذها ذا الشكل البشع على الرغم من طبيعيت كطبيب.
دينة أو القرية لتجوب فاملرأة الفقرية اليت يلقى القبض عليها بتهمة الزىن، جترد من ثياا حتى تصبح عارية مث تربط باحلبال وتؤخذ إىل امل

الطرقات ليتمكن كل إنسان من مشاهدا ويف امليدان الرئيس حيث توجد حفرة ما، تدفن هذه املرأة هناك وهي حية ما عدا رأسها 
الذي يكون مرتفعاً نوعا ما عن سطح األرض مث حتضر عربة حمملة بالصخور إىل هذا امليدان ويتسلح كل فرد من اخلدم والعبيد لرجم 

فقرية ذه الصخور. مث يقفون خارج دائرة معينة حول هذه املرأة، وعندما تعطى اشارة من رئيس الشرطة فان هؤالء القوم يبدأون ال
بقذف احلجارة وتصويبها إىل هذه الضحية املسكينة اليت تكون قد ارتكبت اخلطيئة لتطعم اطفاهلا وتستمر هذه العملية حتى متوت هذه 

  يأخذون يف اخراج اجلثة اخلاصة ذه املرأة العادة دفنها من جديد بطريقة "صحيحة" هناك.املرأة مث بعد ذلك 
سالفة وال فرق يف هذا التشريع بني الرجل واملرأة وغالباً ما يؤتى بالرجل واملرأة معاً فريبطان ظهراً لظهر ويرمجان حتى ا ملوت بالطريقة 

والكبار فام خيتطفون النساء والغلمان من الشوارع دون حسيب أو رقيب وغالباً ما تذبح  الذكر. هذا إذا كانا من الفقراء. امااالمراء
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الضحية، بعد اتيان الفاحشة ا، وتعاد مذبوحة لترمى على عتبة باب أهلها. وماذا يفعل االهل بعد ذلك؟.. وملن الشكوى فاخلصم هو 
  احلاكم..

  ننا جند ان الدعارة موجودة ومتارس بصورة وحشية يف القصور ..وليس هناك منازل علنية للدعارة ويف احلقيقة فا

  حكم العبيد!
وهناك حركة كبرية يف شراء وبيع اجلواري والعبيد وليس هناك مثة حتديد للجواري والعبيد من البنات وخاصة امللك وامراء العائلة 

در ان هذه املدينة تعترب من أقدس املدن العربية واالسالمية املالكة واالتباع. واكرب سوق علين للرقيق موجود يف مكة، ومن سخرية الق
اح على االطالق فهناك ميكن للعبيد من النساء أو اجلواري (العبدة هي امرأة افريقية اما غري االفريقية فتعترب جارية) ان تباع بثمن يترو

وا ذكوراً وتذهب البنات إىل السوق بطرق خمتلة كثرية ) وهذا يتوقف على مقدار مجاهلن، أو مجاهلم إذا كان٣٠٠جنيهاً إىل  ١٥٠بني (
فبعضهن قد اختطف من اطراف اجلزيرة الصحراوية الفقرية حيث كن يعشن عيشة احليوانات.. والبنت اجلميلة اجلذابة اليت يشتريها 

لفخمة نسبياً على حياة رجل "سعودي" غين تعيش عيشة راضية وهناك عدد كبري من البنات يفضلن هذه العالقة أو هذه العيشة ا
القصور املفزعة. ومع ذلك فان غالبية البنات الالئي يعرضن للبيع حيضرن إىل السوق بواسطة جتار الرقيق الذين يبيعون كما تباع 

ني) املواشي. ويعمل جتار الرقيق على ربط هؤالء البنات مع بعضهن بالسالسل مث يعرضن يف السوق باجلملة (من مخسة إىل مخسني وست
دفعة واحدة. والذين يرغبون يف الشراء يعطى هلم الوقت الكايف الذي يرغبونه لفحص البضاعة، وتكون البنات البسات ثيان ولكن ال 
يلبسن النقاب على وجوههن وهو النقاب الذي تلبسه املرأة. "السعودية"، فالعبدة جيب ان تكشف وجهها!! وإذا رغب املشتري شراء 

ات ، فان الوسيط خاصاً لفحص الثدي والسن والبطن وكافة احناء جسمها، فان الدين "السعودي" يقول: (من احدى هؤالء الفتي
اشترى ومل ير فله اخليار حتى يرى) واملشتري املرتقب جيوز له ان يصطحب معه طبيباً لفحص الفتاة ومعرفة ما ا من امراض ويف 

سنة اراد ان يشتريها امري "سعودي" معروف بالشذوذ اجلنسي والتعذيب  ١٥عمرها احدى احلاالت اليت طلبت فيها للكشف على فتاة 
فانين مل اساعده بشهادة طبية يف صاحل الفتاة، وذلك حتى ال تقع الضحية، بني قبضتيه. وعلى الرغم من احلقيقة وهي ان هذه الفتاة 

بية غري حسنة والغيت بذلك صفقة البيع. ان مساسرة بيع الرقيق كانت مالئمة وحالتها الصحية ال بأس ا، فانين قد اعطيتها شهادة ط
حيتفظون ؤالء العبيد واجلواري ذكوراً واناثاً يف غرف ذات قضبان حديدة يف منازهلم اخلاصة. وذلك ليضمنوا بقاء البكارة للنساء. 

لعريب وسوريا ولبنان والعراق واالردن وفلسطني ومعظم هؤالء الرقاء اختطفوا اصالً من اليمن وقطر وديب وعمان والربميي واجلنوب ا
جنيه. ولكن ما يتكبده تاجر الرقيق يف  ١٥٠٠واملناطق الصحراوية يف احلجاز وجند، ومتوسط مثن اجلارية الصحيحة البدن هو حوايل 

  هذا الصدد هو مبلغ زهيد خبس دراهم معدودة كافية له لكي يستحوذ على مثل هذه الفتاة.
مع زوجات "السعودي" احلرائر!. (وعشرة من اجلواري يعتربن اقل عدد مالئم لرجل "سعودي" ثري) وجيب عليهن ان وتعيش اجلارية 

يعملن يف املرتل. اما الزوجات فهن ال يعملن شيئاً من االعمال املرتلية وانين مل ار أي "سعودي" مينع من شراء وحفظ هذه اجلواري 
بعض حاالت تدل على حترير الرقيق. وتستراً على الفضائح نالحظ ان "السعوديني" يتشددون  على الرغم من أنه كان هناك يف املاضي

اآلن يف طرد غري العربيات من سوق الرقيق. وبامكان أي واحد ان حيضر هذه االسواق العلنية. ان املنظمات الدولية اليت تتحرى جتارة 
عض الوسطاء الذين يعملون يف جتارة الرقيق يف "السعودية" ولكنها مل الرقيق يف "السعودية" حاولت من أن الخر أن تتعرف على ب

حتاول منعه يف "السعودية"، وان حاولت فاا ال ميكن ان تتمكن من منعه لوجود هذا احلكم العجيب وبعض هؤالء االرقاء حاول شراء 
فض من عامل العبيد.. ولكن كثرياً منهم اكتشف امره، نفسه وكان هؤالء ممن له مقدرة على االندماج بالوطنيني واراد العيش يف عامل ا

 وكان عقام دائما هو القتل أو اخلصي امام العامة الذين جيتمعون يف ميدان عام ويتركون بعد ذلك ليموتوا والفائدة اليت تعود من شراء
التصال اجلنسي ومزاولته مع خادمه ليست من اجلارية ـ بدالً من استخدام امرأة تعمل باجر زهيد جداً ـ هو ان هناك مثة خماطرة يف ا

 العبيد، بينما ميكن للسيد ان يفعل ما يشاء مع اية فتاة تكون عبدة له أو جارية. وأيضاً فان العبد أو العبدة فيهما استثمار حسن. ذلك
فر على طوال الطريق كأم شيكات ان كثريا من "السعوديني" يأخذون معهم مخسة أو ستة من العبيد يف رحالم مث يبيعوم اثناء الس

مع املسافرين أو يعلموم قيادة السيارات وبعض احلرف الستثمار حيام. ومسألة شراء زوجة ما (بقصد الزواج) هي يف الواقع طريقة 
كن للرجل ان يرى غري مأمونة العواقب إذا قورنت بشراء اجلارية أو احملظية ذلك الن  وجه املرأة جيب ان يكون مغطى دائماً وال مي

وجه املراة العادية اليت يريد ان يتخذها "السعودي" زوجة له. . وعلى ذلك فان العريس املرتقب غالباً ما يستشري العجائز من اهل احلي 
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د هذا نظري اجر معلوم وهن الالئي خيربنه عن امجل الفتيات .. حسب اذواقهن!. والزوج املأمول يتفاوض بعد ذلك مع والد الفتاة وميت
جنيه.. ولن حيظى العريس مبعاينة  ٢٦٥التفاوض يف الغالب إىل مدة سبعة اشهر. والفتاة اجلميلة يدفع مهرها مبلغاً يتراوح يف حدود 

ن زوجته املرتقبة قبل الليلة االوىل أو الثانية للزواج.. وغالباً ما يفر العريس أو العروس عندما يشاهد كل منهما  االخر.. ومع ذلك فا
لد الفتاة حيجز لديه النقود اليت دفعت له ، وعلى العكس من ذلك إذا حدث ان هربت الفتاة بعد الزواج ويف ذلك يكون والد الفتاة وا

  ملزماً بأن يدفع إىل الزوج ضعف املبلغ االصلي الذي دفعه مهراً البنته.

  أين تذهب الثروة
وعائلته امللكية اال البعض من  هذه الثروة فهو يذهب يف مشروعات ال تعود وكل ثروة البالد اليت ال ميكن تصديقها تذهب إىل "سعود" 

  اال على نفس العائلة "السعودية" واتباعها باملال الوفري.
ان هذه الثروة الكبرية مل حتدث أي تغيري يف معيشة هؤالء الناس أو حتى اصالح الطرق البدائية اخلربة.. ومتوسط مرتل املواطن وهو 

تدبريه كسرير ومجيع املياه جيب ان حتمل بواسطة الصفائح من االبار. اما املراحيض ودورات املياه فلم نسمع ا. واحلمام  كل ما ميكن
أيضاً غري موجود وعلى الرغم من ان تعاليم القرآن تتطلب ان يغسل الشخص اذنيه ووجهه ويديه وانفه وقدميه قبل ان يؤدي الصالة 

وم على الرغم من كل ذلك فان "السعوديني" احلكام حياولون جتهيل شعبهم ليمر املواطن على هذا مر وان هناك مخس صلوات يف الي
  الكرام ويتمسح على هذه االعضاء من جسمه ليلمسه جمرد اللمس فقط، لتفتك م اجلراثيم الناجتة عن تراكم االوساخ!.

الن، ولكن الزهري الذي غالباً ما يكون وراثياً ال يزال منتشراً وهذه وقد لعب البنسلني دوراً كبرياً يف ختفيض بعض االمراض مثل السي
  مشكلة مؤملة.

وقد قدم امللك "سعود" بعض املستشفيات يف بعض املدن الكربى ولكنه ال يوجد مثة شخص يدير هذه املستشفيات وهذه املستشفيات 
 ٣٠٠ستشفى امللك "سعود" اخلاص بالعائلة املالكة (يوجد اكثر من مبا فيها من معدات هائلة ال تزال شاغرة يعلوها الصدأ والتراب. ومب

امري من الدم امللكي الذين غالباً ما تكون امراضهم ناجتة عن التخمة أو السمنة أو الرغبة يف اصطياد املمرضات) وهو غاص باالطباء 
لشعب فان املرض يعترب جزءاً من حيام، فال اطباء وال املتمرنني واملوظفني االمريكان الذين يشتغلون هناك بأجور خيالية. أما أبناء ا

عناية طبية.. ويعيش العريب هناك على وجبة واحدة من الرز والتمر، فإذا ما كان سعيداً فانه يأكل مرة واحدة يف الشهر قطعة من حلم 
فام أيضاً يعيشون على االرز واملياه، الن معظم املاعز. واالطفال الذين هم من أبناء االغنياء يعطون يف بعض االحيان لنب اجلمال، واال 

  االموال تذهب على امللذات اجلنسية.

  على من حترم اخلمور؟!
ومجيع املشروبات الروحية حمرمة متاماً "ولكن هذا على الشعب فقط" اما االمراء فام يستوردوا أو يصادروا ممن يستوردها 

نها على التجار وزبائنهم. ويف الوقت نفسه فان أي شخص من ابناء الشعب يضبط متلبساً ويشربوا شرب اهليم ويبيعون ما تبقى م
مثالً أو ميتلك زجاجة من اخلمر فانه جيلد بالسياط بال رمحة ويسجن وينفى عن تلك املنطقة اليت ضبط فيها .. وهذه "املمنوعات" تنطبق 

و امرية أو ملكة أو واحدة من االتباع أو اتباع االتباع. . فتلك املقاهي (الشعبية) على املقاهي والبوفيهات الشعبية اليت ال ميتلكها امري أ
جيب ان تغلق مخس مرات يف اليوم وذلك ليؤدي افراد الشعب الصالة طالبني من اهللا اطالة عمر العائلة املالكة ! حيث يساق الشعب 

باملعروف الناهية عن املنكر" لتدخله "بيوت اهللا" فيعتاد "على الطاعة  مرغماً على "هذه الصالة" من قبل جالوزة اهليئة الدينية االمرة
ريال ومجيع املشروبات متوفرة الا جتلب عن طريق احلكام  ٤٠٠ – ٣٠٠طاعة االمراء" .. اما قارورة الوسكي فتتراوح قيمتها بني 

ليس هناك صحافة باملعىن املفهوم، وليس هناك متاحف  لبيعها على الشعب بباهظ االمثان.. وليس هناك مثة مسارح يف البالد كما انه
وال نواد من أي نوع كان والتدخني ال يسمح به، يف الوقت الذي تستورد فيه احلكومة هذا الدخان لتبيعه بأمثان وتأخذ من مستورديه 

يف وقت الفراغ : "ذلك هو  رسوماً خيالية، واحلقيقة ان الدين "السعودي" ال يسمح بأي نوع من انواع النشاط عدا نوع واحد
  الصالة".. واجلهل يف رأي الدين "السعودي" وحكومته "فضيلة" واملرأة " عار على أهلها" وتعليمها "جرمية".
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  احلياة العامة
والناس هناك يضعون حوهلم سياجاً قدسياً كاذباً، ذلك ان كل إنسان خياف من كرباج رجل البوليس والدين "السعودي"، ولكنهم يف 

خل جحورهم ومنازهلم العارية يفعلون كل ما ميكن ان يفعلوه.. ان كبارهم يلعبون امليسر مع مراقبة البوليس وحتت محاية احلكم دا
نفسه، ويشتركون يف اللذة اجلنسية مع احدى اجلاريات اليت ميتلكها شخص منهم، فإذا ما تصادف وضبط احد اخر غري الذي ميتلك 

اجللد بالنسبة هلذه اجلرمية. . وقد علمت من احد املقربني للعائلة ان االمراء ميارسون اللذة اجلنسية مع  هذه الفتاة فان العقاب يكون
قريبام واقربائهم الصغار أيضاً ، ويبيعون االفيون على الشعب ليدخنه ولكن مثة عقوبة موجودة يف ذلك وهي الضرب بالسياط بشكل 

شتري. وقد يسمح بالرقص يف بعض االحيان حيث تقرع الطبول املوسيقية ولكن ميكن للرجل قاس. وهكذا يبيعون االفيون وجيلدون امل
الرقص مع الرجال والنساء مع النساء. وال ميكن للرجل "السعودي" ان يعطي صوته يف االنتخابات حيث ليس هناك برملان وليس هناك 

يا فقط تصدر من البيت "السعودي". وليس هناك سكك حديدية أو بالطبع اجتماع هلذا الربملان، واالنتخابات حمرمة، والكلمة العل
طرق ذات صفة مستدمية. والسفر يكون بطريق السيارة واالوتوبيس على الطرق اليت انشئت بواسطة صب الزيت على الرمال.. مث 

يسية غري صاحلة، فقد حيدث سويت بعد ذلك باهلراسة البخارية.. ان العواصف قد جعلت السكك احلديدية واالسفلت يف الطرق الرئ
ان تغطى متاماً هذه الطرق بالرمال مث ال يوجد هلا أثراً بعد ذلك.. وهذا ما حيدث خلطوط السكك احلديدية والطرق الرئيسية اليت 

  حاولوا ان ينشئوها يف املاضي.
  القرى البعيدة عن البالد. وانه ملن الصعب حقاً للرجل الغريب ان يفهم مقدار الشقاء والتعاسة اليت يعيشها الناس يف

واملرأة احلامل تستمر يف السري حتى يأتيها املخاض ويرغمها على ان ترقد يف األرض يف حفرة أو حتت جذوع االشجار وتضع طفلها 
وتأخذه وبعد ان تنتهي من هذه الوالدة تستمر يف سريها أو ترجع مرة أخرى إىل عملها إذا كانت فالحة ويف اية اليوم حتمل طفلها 

 ١٨إىل  ١٣معها إىل مرتهلا. ومثل هؤالء النساء يتزوجن وهن يف العاشرة أو احلادية عشرة من عمرهن (ويتزوج الرجل وهو يف سن 
  سنة) ومبضي الوقت، عندما يصبحان يف سن الثالثني يكونان قد انتهيا من هذه احلياة.

ة اليت تنجب هؤالء النسوة مبقتضاها االطفال التعساء، أو القدرة ولكن الذي جيب ان ندركه يف هذا الصدد بشأن الطريقة القاسي
املوجودة يف الرجل العريب على ان يشفى بعد ضربه أو جلده سبعني جلدة، فان الرجل االمريكي أو االورويب قد ميوت على االرجح يف 

  ة الوحشية.مثل هذه الظروف من جلده أو جلدتني. ان هؤالء الناس قد تعودوا على مثل هذه احليا
والشيء الوحيد الذي خيفف كل هذه القيود وكل هذه احلياة املنخفضة اململة اليت يسودها الفقر والعذاب هو احلياة اجلنسية "السعودية" 

  باملائة ميوتون والباقي يعيش. ٨٠اليت تعترب من النسب العاملية يف اجناب االطفال وكذلك استعمال املخدرات وبامكانك ان تقدر ان 
فإذا كنت يف البالد "السعودية" العربية واقمت هناك مدة مثل ما اقمت فسوف تلمس ان احلكومة قد قررت على ان جتعل الشعب يف 

  حالة من التأخر واالحنطاط والتعاسة كما هم عليه اآلن.

  أين تذهب االموال
املدارس. وابناء امللك "سعود" هلم مدرسون  وفيما عدا املدن الكبرية فليس هناك مدارس يف البالد وليس هناك مشروعات هلذه

خصوصيون وبينما جند التعاسة والشقاء خييمان على عدد كبري من املواطنني يف البالد جند ان الكماليات اخليالية تسيطر على احلياة 
واليات املتحدة وكل هذا الذهب املوجودة يف القصور امللكية. ان الزيت املوجودة يف البالد يقدر بثالث اضعاف الزيت املوجود يف ال

  السائل يعترب ملكاً خاصاً "آلل سعود"!.
فليس "جلاللته" ان يعمل شيئاً بصدد هذا الزيت وهذه االبار "اليت ميتلكها" ان رؤوس االموال االمريكية واملوظفني االمريكيني هم فقط 

ئة مليون جنيه باالضافة إىل ما يستحصل عليه بطرق أخرى.. كل شيء.. ولكن يف النهاية ومبعىن آخر يف اية كل عام يعطى امللك م
وكل هذه االموال در دون وعي، فالسيارات الكاديالك تطلب بالعشرات والطائرات اخلاصة وكذلك االت تكييف اهلواء يف القصور 

باهلواء، اليت تقابل امللك اينما حل يف البالد  اليت توجد يف مجيع احناء "مملكة العائلة" وكذلك السيارات املصفحة واملذهبة امللكية املكيفة
  أو رحل كل ذلك يتطلب امواالً باهظة وعملة صعبة ولكن.. لكل شيء اية..
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  القصور واحلرمي
وآخر قصر ملكي انتهى من عمله يف جدة تكلف تسعة ماليني جنيه وامثاله يف الرياض ومكة واملدينة والظهران.. ويف الوقت احلاضر 

  قصراً خاصاً له مبا فيها قصر اخر يبىن اآلن يف الدمام. ١٢٤د" ميتلك "سعو
) امرأة. وثالث من هؤالء الزوجات يكن دائماً على استعداد يومياً. . ومعظم النساء ٣٠٠٠ويتكون حرمي "سعود" فقط من (

الزمة مستلزمة من مستلزمات املظهر واجلواري يتنافسن يف اللون واملعمر واجلمال واحلجم.. و"السعوديون" يعتربون احلياة اجلنسية 
امللكي وليس هناك من يعلم من موظفي القصور الرمسية ما هو عدد بنات امللك "سعود" (النساء ليس هلن امهية كبرية بالنسبة 

  "للسعوديني" لدرجة ان امللك ال يهتم مطلقاً بتعداد بناته).
يهتم كثرياً باالوالد. . فهو يلعب معهم ومينح كالً منهم مرتباً ” سعود”و ولداً انذاك. ١٣٠وقد قيل يل من مصدر موثوق ان امللك له 

عاماً يظهر ومعه عدد من سيارات الكاديالك وعدد من اخلدم واجلواري والنساء والعبيد..  ١٢خيالياً وعندما يبلغ عمر االبن سن الـ 
من اوهرات ما يعادل مبلغ ” سعود“ات اهداها امللك وعندما زارت "السعودية" امللكة ثريا ملكة ايران السابقة منذ عدة سنو

  جنيه. وعدد من السيارات املذهبة. ٣٥,٠٠٠

  السفه
ويف اثناء زيارته االخرية لواشنطن، ادهش موظفي املطاعم باملنح اليت كان يهبها كساعات الذهب اليت كان خيلعها على مجيع 

ود" عندما كان يسافر االمراء "السعوديون" إىل بريوت واوروبا كانوا ينفقون اجلرسونات ويف اثناء حكم الوالد "عبد العزيز بن سع
قد عمل على اجياد خمصصات للبيت املالك، فجعل اخوانه االمراء (وعددهم ال ” سعود“امواالً باهظة جداً من الذهب ولكن امللك 

املصاريف االخرى اليت ميكن ان تستحصل عن  جنيه شهريا) عالوة على ١٥٠٠حيصى) يعيشون على مبلغ ثابت لكل منهم متوسطه (
  طريق املصاريف الالزمة الدارة قصورهم وسيارام الكاديالك والطائرات اخلاصة واحلرمي اخل.

جنيه يف السنة وقد اعطى  ١٠٠,٠٠٠اخاه االمري "فيصل" رئيسا للوزارة ووزيراً للخارجية مبرتب شهري قدره _ ” سعود“وقد عني 
ىل اربعة اخرين من االمراء الذين عينهم يف وزارته .. ومع ذلك فان "جملس الوزراء املستوزرين" هذا ليس اال صورة مثل هذا املرتب إ

جنيه عبارة عن عمارات سكنية يف القاهرة فقط..  ٥,٠٠٠،٠٠٠ناطقة بلسان احلكم "السعودي" ووحشيته. واالمري "فيصل" ميلك 
عمارة سكنية بناها من قبل. ولو فرضنا جدالً ان بعض امراء البيت  ١٤القاهرة يطل على  وهناك امري اخر يبين االن قصراً يف مشارف

"السعودي" قد يودون ان يعملوا بعض التحسينات لبالدهم فام يف نفس الوقت ال يريدون ان يشعروا الناس بام بدأوا يعرفون معىن 
  ستشفيات القليلة جداً واملدارس املوجهة، وليس هناك أي فائدة لوجودها.الدميقراطية أو معىن مشاركتهم يف الثروة. وقد بنيت بعض امل

  بطيء التفكري بطيء احلركة ليس لديه ما يؤهله ليتعامل ويتفرغ للمشكالت "السعودية".” سعود”و
  من والده الطرق الوحشية اليت كان جيريها والده يف الصحراء.” سعود“وقد تعلم 

لم شيئاً سوى القرآن، ولكنه تعلم كيف يكون لصاً خطرياً ومزواجاً شهرياً. . وقد ساعد والده على فهو مل يدخل مدرسة ما ومل يتع
  تقوية الرقابة حول "اململكة العربية السعودية" عن طريق قطع الرقاب للقبائل املعارضة والثائرة على الوضع الفاسد.

ة ملاضيه الشرير، فهو ال ميكنه ان يفهم أو حياول ان يفهم املشاكل م وذلك بالنسب ١٩٥٣وامللك احلايل جاء بعد موت والده يف عام 
عامل من العرب هناك (هذا  ١٥,٠٠٠إىل زيارة رمسية لشركة ارامكو حيث يعمل ا ” سعود“املعاصرة يف بالده فمثالً عندما دعي 

من العمال ملقابلة  ٤,٠٠٠هناك مظاهرة بقيادة  هو كل العدد الذي يعمل يف الصناعة يف مجيع احناء "اململكة السعودية" السعيدة) كان
املوكب امللكي قبل وصوله بقليل وكنت بنفسي موجوداً يف الشركة يف ذلك الوقت وعلى ذلك فإنين شاهد عيان ملا حدث عندما 

  وصل امللك .
 ٩عمرون االمريكان" وذلك يف وحاشيته إىل بوابة الشركة بدأ العمال بالصياح: "فليسقط الظلم. فليسقط املست” سعود“عندما وصل 

إىل رئيس احلرس واعطاه امراً: على الفور نزل احلراس اخلصوصيون بني العمال وبدأوا ” سعود“م . وهنا التفت  ١٩٥٦ – ٦ –
  بضرب املتظاهرين حتى اماتوا الكثري منهم.

دون هذه الشركة ال ميكنهم ان يستحوذوا على وتعترب آرامكو مبا فيها من االمريكان الفنيني الشريان احليوي للعرش "السعودي" وب
قطرة من ا لزيت من باطن األرض كما انه ال ميكنهم ان يديروا هذه الشركة مبا فيها من اآلالت املعقدة الم ال يعلمون ابناء الشعب 
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مليون جنيه  ١٠٠لغ الـ وال يعتمدون عليهم، لسبب واحد هو ام خيشوم، ويف الواقع انه لكي يكون سعر الزيت منخفضا ومب
بعيدة عن ان يشترك فيها احد، ال بد ان يكون معظم الشعب "املسعدن" جاهالً مبا جيري يف العامل االخر من احداث، ولكن الشعب 
و يفهم واقعه متاماً وهو يغلي كالربكان رغم عدم تعليمه. وهذا هو السبب الذي من اجله ال توجد مدارس وال انظمة النشائها وهذا ه

  السبب الذي من اجله يسمح فقط بعدد قليل من الكتب واجلرائد بدخول البالد.
ولكن على الرغم من هذا فان الشعب كما قلت قد عرف مظاهر احلضارة املوجودة يف الظهران على االقل احدى الوسائل اليت يعيش 

  فيها االمريكان وهي اليت بذرت البذرة االوىل وفتحت العيون.
  حتماً.. "انتهى ما أورده الطبيب". وسينتصر الشعب

  ملوك القصور .. . قصور امللوك
(ان قصر الناصرية هو البيت الذي بناه "سعود بن عبد العزيز" لنفسه كويل للعهد يف الصحراء خارج الرياض وكانت هناك داخل 

باتات تسقى باملرشات من آبار حفرت بواباته طرق مشجرة وعلى جوانبها احواض الزهور والنخيل االخضر الزاهي، وكانت هذه الن
على عمق عشرات اآلالف من االقدام حتت سطح األرض.. وكان بامكان أي زائر يضطجع جبانب الربكة املبلطة بالبالط االزرق، 

  حيث كان املاء يقرقر والعصافري تغين يف اقفاصها، ان يدرك ملاذا يسمي العرب احلديقة "جنينة" أي جنة صغرية.
لويل العهد ان يدعو الغربيني من اصحاب املقام الرفيع إىل قصر الناصرية عند الغسق، وعندما كان ضوء النهار يوشك وكان يطيب 

على االختفاء كان يعطي اشارة الحد مساعديه. وبعد حلظات كانت احلياة تدب يف احلديقة من جديد عندما ينبعث الضوء من مئات 
ت تتضاعف دوء يف البساتني والطرق املشجرة املؤدية إىل القصر الرئيسي واجلامع. وكانت املأذنة املصابيح الكهربائية امللونة اليت كان

د املغمورة باالضواء امللونة تشق الظالم من حوهلا. اما جدران القصر املبين على طراز الريفيريا فقد كانت تتوهج باللون الربتقايل، ولق
مصباح كهربائي وكان امع الفسيح يومض بسحر يف الصحراء املظلمة وكأنه اسقط  ٢٥,٠٠٠كانت هذه اللوحة املتأللئة تتكون من 

ماليني جنيه استرليين على االقل، حسب التقديرات  ٤من قبل جين عابر. وال بد ان هذا امع ببناياته وحدائقه قد كلف ويل العهد 
  املعتدلة.

م، امر دم قصر الناصرية النه مل يعد ١٩٥٣دية" يف شهر نوفمرب (تشرين ثاين) وعندما اصبح ويل العهد ملكاً "للملكة العربية السعو
ماليني جنيه استرليين. واحيط قصر الناصرية اجلديد بسور  ١٠رائعاً مبا فيه الكفاية يف نظر جاللته واقيم يف موقعه قصر بديل كلف 

  اميال. ٧قرنفلي اللون طوله 
اعمدة قوس النصر يف باريس. وكان هناك بني احلدائق الغناء وبرك السباحة وبرك التجديف له بوابات ذات اعمدة ضاهت يف عظمتها 

والنوافري وبساتني النخيل عدد من اجلوامع ومستشفى صغري وثكنة عسكرية واشارات مرور ضوئية لضبط حركة السري يف هذه البلدة. 
مع جديد، بين نصفه على الطراز الغرناطي والنصف اآلخر على طراز ودعى مهندسون معماريون لبنانيون الستبدال الفيالت القدمية مبج

 فندق بفريل هل يف امريكا. ومتت اضاءة البلدة مبزيد من آالف املصابيح الكهربائية امللونة اليت كان تصميمها الكهربائي يركز يف فترات
ل ان اضاءا وتكييف هوائها وريها كانت تستهلك من منتظمة على آيات قرآنية كتبت بالنيون، لقد كانت بلدة بكل معىن الكلمة وقي

  املاء والكهرباء اكثر مما كانت تستهلكه سائر املناطق االخرى يف الرياض).
  "٢١٨"اململكة ـ روبرت السي ـ ص 

  أكلة األكباد
م التايل الذي استعاد فيه (عندما طارد عبد اهللا بن جلوي احلاكم املعني من قبل آل رشيد. عجالن إىل داخل حصن املصمك صباح اليو

"عبد العزيز" السيطرة على الرياض، مل يكتف بقتله، فحىت ينتقم ابن جلوي من عجالن بسبب بعض االهانات اخلاصة اليت وجهها 
لعائلته، قطع كلييت احلاكم وقذف ما فوق احد اجلدران، وحدث ان "عبد العزيز" كان يدخل املصمك يف تلك اللحظة لريى ما إذا 

  ن ابن عمه ابن جلوي حباجة إىل مساعدة، فسقطت الكليتان على الرمل قرب قدميه).كا
  "٤٠٩"اململكة ـ السي ـ ص 



      )      (  ٦٨

  [سعود] مل يبك ملكه وامنا قطقوطته!
امريا "سعوديا" وجمموعة من رجال الفتاوى "السعودية"  ٦٤م اعلن ان  ١٩٦٤ـ  ١١ـ  ١٢هـ /  ١٣٨٣ـ  ٦ـ  ٢٧"يف يوم 

  ملكا "للبالد" وأيضاً "امام للمسلمني يف مشارق األرض ومغارا"!..قد بايعوا "فيصل" 
اماما للمسلمني يف مشارق األرض ومغارا؟! . فمغارا االمريكية … أي واهللا .. صدرت الفتوى هكذا ! . وال نعلم ملاذا بايعوه 

  واالوروبية "امامته" عليها حمتملة!. اما مشارقها فهي شيوعية ال تعجبه!!!
من  ٤٥وهنا اخرجوا "سعودا" ومسحوا له بأخذ … د ذلك طوقوا قصره وارغموه على "التنازل "لفيصل" عن امللك وكل شيء"!وبع

  من احلاشية واخلدم واالوالد "العانته عليهن" بشرط ان يسافر م إىل اوروبا، وله مرتبة االساسي. ٤٠نسائه فقط، و 
مليون دوالر شهريا "بدون غالء معيشة"! وهو مبلغ قد يصرفه امللك وويل العهد يف  ١٧" وكان مرتبه الذي اقره له اخوته "املنقلبون 

واشترطوا قطعه عنه يف حال سفره إىل أي بلد عريب ! وما ان مر مبطار بريوت حتى هرب العديد من حرميه، هرب ما تبقى … اسبوع!
ن تسببت خبصي اثنني من عمال البناء السوريني من دير عطية حينما منهن يف اليونان ومل يبق معه سوى ام "مقرن" وهي اليت سبق هلا ا

كانا يعمالن يف قصرها. فافتضح االمر وعاقب امللك العاملني خبصيهما اما ام مقرن وام شقران فقد اكتفى بتقصري شعرمها الطويل الذي 
مع احد الشباب اليونانيني حاملا ” سعود“امللك  سنة ، فقد هربت من ١٤اعتربه سبب االغراء !.. اما "قطقوطة" البالغة من العمر 

وصل امللك إىل منفاه االول يف اثينا، وكانت من اصل لبناين اهداها إليه الرئيس االسبق كميل مشعون "رئيس حزب االحرار" ويوم ان 
مبرارة وقال: "انين ” عودس“هذه فقط اليت بكاها … واوالده” سعود“اهداها كان عمرها ال يتجاوز سن الثامنة، فتربت يف احضان 

  ما بكيت على ضياع مملكيت الكبرية مثلما بكيت على ضياع قطقوطيت الصغرية".
   ٦٧٦ـ ص  ٦٧٥تاريخ "آل سعود" ص 

  ماذا يف احلقيبة؟!… حزر فزر 
وزوجيت بطائرة مصرية م سافرت انا  ١٩٥٠"حدثين صديق عراقي يقيم يف هذه املدينة منذ عدة اعوام عن احلادثة التالية قال: "يف سنة 

قاصدين القاهرة، وبعد ان اجتازت الطائرة البحر االمحر توقف احد حمركيها فاضطرت إىل اهلبوط االضطراري يف صحاري افريقيا 
الشرقية. وكان معنا يف الطائرة مزاحم الباجهجي الذي كان عائداً من الرياض بعد زيارته للملك "عبد العزيز" وكان حيمل معه حقيبة 

غرية تبدو ثقيلة الوزن جداً. وعندما قرر قائد الطائرة اهلبوط االضطراري انذرنا بوجوب التأهب ملغادرة الطائرة يف اللحظة اليت بط ص
فيها على األرض وعلينا ان نترك كل شيء مهما خف وزنه أو ثقل، لننجو حبياتنا قبل ان تندلع النار يف الطائرة وتلتهمنا مجيعاً. وملا 

طائرة األرض اخذ الركاب يتدافعون للخروج منها تاركني وراءهم كل شيء اال مزاحم الباجهجي فصار يفتش على احلقيبة بلغت ال
ت الصغرية متدافعاً مع املسافرين فانتشلها من بني االمتعة وخرج من الطائرة وهو ينوء بثقلها . فقطعنا االميال الطويلة من الصحراء وحت

  ينقل احلقيبة من يد إىل أخرى ومن كتف إىل آخر". حرارة الشمس الالفحة وهو
  "٢٣٩ـ ص  ٢٣٨"املميز ـ ص 

  …شطارة
ان احد  "روى يل وزير ايران املفوض ان احد التجار االيرانيني باع سجاداً ايرانياً إىل وزارة املالية "السعودية" مببلغ سبعني الف ريالٍ غري

) الف رياالً أي اكثر من ضعف الثمن املدفوع ١٤٥اد على القصور امللكية مببلغ (املسؤولني يف الوزارة املذكورة احتسب مثن السج
  فعالً!".

  "٤٢٠"املميز ص 

  صورتان 
"ان الرياض القدمية ما زالت على حالتها املتأخرة ومل تتقدم كثرياً عما كانت عليه ليلة استعادها "السعوديون" من آل الرشيد : طرق 

الطني ابواا من الواح جذوع النخيل، قلما ترى للدار شباكاً يطل على الطريق، اال ان هناك فرقاً بيناً وازقة ضيقة ملتزية وبيوت من 



      )      (  ٦٩

بني الرياض آنذاك والرياض اليوم : هي هذه السيارات الفخمة من نوع "كاديالك" ومن طراز "فليتورد" اليت تتهادى يف هذه االزقة 
  يل واالبل."املتعرجة الوعرة، وقد كانت تشهد قبالً اخل

  "٩٣"املميز ص 
  هذه رياض الشعب اما رياض "آل سعود" فامسع متام الكالم:

(اما وقد قدمت اوراق اعتمادي إىل امللك فقد اصبح مبقدوري االتصال باالوساط املختلفة فصرت اقوم بنفسي بترتيب مواعيدي ملقابلة 
وكبري مستشاريه اطلب موعد لزيارته ” سعود“بد الرمحن" عم امللك من اروم مقابلته . فأرسلت رسوالً إىل االمري "عبد اهللا بن ع

والسالم عليه. فحدد ليموعداً. بعد العصر. فقصدت داره اليت تقع يف الرياض القدمية وهي واحدة من عدة عمارات وقصور ميتلكها 
  االمري.

  وصلت القصر فاستقبلين على الباب "قطيع" من العبيد قدرم بعشرة ونيف).
  "٩٤ـ ص  ٩٣ميز ـ ص "امل

  ونستمر مع املميز يف كتابه : "اململكة العربية السعودية" كما عرفتها):
(ومما استرعى انتباهي البذخ يف السيارات يف الشوارع وحىت يف الطرق واالزقة الضيقة. رأيت ساحات فسيحة ازدمحت فيها السيارات 

ا فيها قد يكون افضل من السيارات اليت يتباهى ا شارع الرشيد يف بغداد. ففي املستعملة املعدة للبيع أو املهملة، والحظت ان اقدم م
  الرياض، إذا اصاب السيارة عطب أو عطل فكرياً ما تلقى إىل سقط املتاع بدالً من ان يصلح املعطل أو يستبدل املعطوب.

ياض ويف ضواحيها املترامية. شاهدت مبىن وزارة املالية تشيد العمارات والقصور والبنايات احلكومية بسرعة فائقة وهي منبثة يف قلب الر
العسكري وثكنات اجليش ومسجد املطار ومنشآت ” سعود“والوزارات االخرى وبنايات الكلية العسكرية وبناية مستشفى االمري 

والذي قال يل عنه املهندس املطار االخرى. وتـفقدت بناء الفندق احلديث الذي ميتلكه عبد الرمحن الطبيشي وزير اخلاصة امللكية، 
املشرف انه سيكلف عدة ماليني من الدوالرات وذكر بأن جهاز التكييف وحده قد كلف ربع مليون دوالر. ورأيت إىل جنب هذا 
الفندق بناية فخمة كان قد انشأها الطبيشي لتكون مستشفى ولكنه عدل عن ذلك فأحاهلا إىل فندق من الدرجة الثانية. ورأيت بناية 

  امجل ما رأيت يف الرياض هي قصر خالد ابو الوليد القرقين). من
  "٩٧ـ ص  ٩٦"املميز ـ ص 

قارن هذه الصورة اليت يذكرها سفري العراق االسبق يف "السعودية" واليت هي انطباع مأخوذ عن الرياض كما كانت يف اوائل 
ياض اآلن، ستجد فرق ما بني اللصوص وعامة ابناء الشعب. اخلمسينات من هذا القرن، قارا باوضاع القرى واالرياف احملاذية للر

  ولنعد مع املميز إىل اخلمسينات:
(كنت قد حددت موعداً مع االمري "طالل بن عبد العزيز" وزير املواصالت لزيارته مساء اليوم. فقصدت قصر "الفاخرية" وهو قصر 

فوجدت احلرس والعبيد بانتظاري يف املدخل. وملا دخلت على  منيف يقع بظاهر الرياض إىل اجلنوب من "الناصرية". وصلت القصر
االمري استقبلين حبفاوة وترحاب يطفح بالبشر، وكان عنده ساعتئذ مجاعة من االمريكان راجعوه ليفصل امراً بينهم وبني ا حد العمالء 

ثىن وثالث، وابدى يل بشاشة وظرفاً ال حد "السعوديني" يف منطقة الظهران، وملا خرج االمريكان واختلينا، اعاد الترحيب وكرره م
  هلما.

ملا قارن وفرة ” سعود“اجته احلديث إىل شحة املياه يف الرياض وما جره ذلك على حديقته الغناء من تلف، وكان متربماً بأخيه امللك 
   نتمكن على شيء").املياه يف قصر الناصرية وشحتها يف قصر الفاخرية، وقال: "انه ملك يتمكن على كل شيء اما حنن فال

  "١٠٠ـ  ٩٩"املميز ـ ص 
  وكان اهللا يف عون ابناء الشعب !!! 

 (فبعد شهرين من سأم حياة رتيبة مملة كنت خالهلا يف معزل تام عن العامل اخلارجي دعيت هذه الليلة ملشاهدة فيلماً سينمائياً، ويف جدة
لسفراء والوجهاء. ولكن ليس فيها دور عامة للسينما. فالسينما يف عرف من (السينماءات) اخلاصة عشرات يف دور االمراء والوزراء وا

  "هيأة االمر باملعروف والنهي عن املنكر" من اعمال الشيطان وويل ملن حيتال على (اهليأة) ويساير الشيطان يف عمله).
  " ١٥٥ـ ص  ١٥٤"املميز ـ ص 

  كان هذا احلديث يف اوائل اخلمسينات للعلم رجاء.



      )      (  ٧٠

وحنن نقاسي االمرين من جراء انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم. وللبشر حدود للتحمل وال ميكن لبشر ان (منذ ايام 
يتحمل جدة يف منتصف شهر آب بدون وسائل التهوية والتربيد . فلم اترك باباً االّ وطرقتها وال حجراً اال وقلبته علين اجد وسيلة 

وظفني وعوائلهم، فلم افلح الن القوة الكهربائية هي اقل بكثري من احلاجة. وقد تضاعفت االزمة ملالقات هذه الضائقة عين وعن امل
  بسبب وجود العائلة املالكة وكثرة ما يستهلك من القوة لالغراض االخرى).

  …القنصل االمريكي خيتار عمالءه … 
” سعود“اته الرئيسية تقييم شخصية ويل العهد االمري سنوات أخرى يف اململكة وكان من بني واجب ٥(تعني على  تشايلدز ان يقضي 

ومقدرته . الن وزارة اخلارجية االمريكية كانت ختشى بالطبع ان ال يكون االبن متمتعاً بنفس مقدرة والده. بيد ان تشايلدز وجد 
ن الضبط االبوي الذي ميارسه "على الوزارة ان تدرك ا ١٩٤٧صعوبة يف اعطاء واشنطن جواباً قاطعاً. فكتب يف شهر يوليو (متوز) 

نفسه قد افضى مومه يف مناسبة ” سعود“امللك يف الرياض ال يشجع على التعبري عن شخصية فردية" . وهكذا، فبالرغم من ان 
إىل واحدة إىل الدبلوماسي االمريكي، معرباً عن تعاسته بسبب التبذير وعدم التطور البناء يف البلد وملحاً على تشايلدز ان يتحدث 

  والده حبزم عن هذه األمور. فقد توسل إليه يف اية حديثه ان ال يعزو هذه اآلراء اخلاصة له.
ولقد كان مجيع االمراء جيلسون خبنوع يف الطرف االقصى من احلضرة امللكية. وإذا دعاهم والدهم للتحدث اليه، كانوا يزحفون إىل 

جبواره بل على السجادة جبانب قدميه ـ وقد انطبق هذا على "سعود  االمام وهم مطأطئي الرؤوس، ال للجلوس على الكرسي
وفيصل". اللذين كانا يف العقد الرابع من عمريهما. وعلى اخواما الصغار. وميكن فهم صرامة "عبد العزيز" مع ابنائه، ذلك ان عدم 

اضيع الكئيبة لسنوات تدهور صحته فبكل بساطة، مقدرم على التصرف احلسن باهلبات السخية اليت كان ميطرها عليهم كان احد املو
  ان تربية ابنائه وتعليمهم مل يعداهم للتدفق املفاجئ للثروة الذي مسح هلم باشباع اية نزوة).

  " ٢٠٧"اململكة ـ ص 

  وكاري اوين يقيم [سعود من آل سعود]:
لزراعية واجليولوجية للبالد. واقام رئيسها دعوة عشاء يف (كانت قد وصلت بعثة من اخلرباء الباكستانيني لدراسة االحوال االقتصادية وا

اوتيل "قصر الكندرة" . وقد سنحت يل الفرصة ان احتدث طويالً مع كاري اوين ممثل شركة آرامكو يف جدة. سألته عن نتيجة 
إىل أي اتفاق ما مل يوافق املفاوضات اليت جرت بينهم وبني اوناسيس وهل مت التوصل إىل اتفاق معه. فقال بأنه ال ميكن التوصل 

اوناسيس على التخلي عن "حق االرجحية" يف نقل الزيت "السعودي"، ولكنه يبدو غري مستعد للتخلي عن ذلك احلق، واننا بدورنا ال 
نرضى بغري حذف ذلك الشرط بديالً. سألته عن املفاوضات اليت جرت حول تسعري النفط "السعودي" فأسرين بأن االتفاق على 

) مليون دوالر للحكومة "السعودية". سألته عن طريقة االتصاالت ٧٠ار السابقة لالتفاق االخري قد مت على أساس دفع مبلغ (االسع
واملفاوضات بينهم وبني احلكومة "السعودية ". فبني بأن ذلك جيري اما مع وزير املالية وحده أو مع خنبة من املسؤولني برئاسة االمري 

زير املالية السابق عبد اهللا السليمان ليس من االشخاص الذين تسهل املفاوضة معهم فهو ال يستقر على رأي "فيصل". وشكى من ان و
 وال تعلم اين انت منه عندما تكلمه يف امر من األمور . غري انه اثىن كثرياً على وزير املالية اجلديد الشيخ حممد سرور الصبان وأطرى

ر. وقال ان للوزير اجلديد رأي مستقر وميكنك االعتماد على كلمته دون احلاجة إىل طلب تثبتها بذكائه وسرعة تفهمه وادراكه لالمو
لتفهمه لالمور اليت تعرض عليه للبت فيها. وقال بأن امللك طيب ” سعود“حتريرياً. وقد اعرب املستر أووين عن رضائه عن امللك 

ه عن موضوع سبق له البت فيه، إذ سرعان ما يغري رأيه. ولذلك فان القلب حسن النية ولكن كثرياً ما يؤثر عليه آخر شخص يكلم
  الذين حييطون به من وزراء ومستشارين هلم تأثري كبري يف قرارات امللك النهائية.
  كان ضيف الشرف يف هذه احلفلة االمري "سلطان بن عبد العزيز" وزير الزراعة).

  "٢٤٥"املميز ـ ص 
  يلي:وتوضيح هذا التقييم يتمثل فيما 

  مليون دوالر "لفيصل" ووزير املالية. ٧٠ – ١
  وزير املالية السابق عبد اهللا السليمان كان طماعاً شرهاً اتعب االمريكيني بطمعه. – ٢
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  الصبان ذكي يفهم حتى االشارة. – ٣
  مرضي عنه بشكل عام. وهناك احتمال تغيريه مستقبال النه لعبة تلعب به احلاشية.” سعود“ – ٤
  ان بن عبد العزيز" ضيف الشرف النه ال شرف له وال الحد من احملتفلني به."سلط – ٥

  جاء ليقبض "حق جده" اسوة بغريه
(بلغين ان توفيق ابو اهلدى قد وصل إىل جدة يف طريقه إىل الرياض، زرته اليوم يف اوتيل الكندرة للسالم عليه. وملا دخلت غرفته 

د خرج تواً من املقابر . عطفت على الرجل لتجشمه عناء هذا السفر الطويل وهو يف مثل وجدت نفسي وكأين امام مومياء أو إنسان ق
هذه احلالة الصحية . حاولت استدراجه عن الغرض من زياراته فخلصت من كل ما قاله ايل انه يريد ان يتأكد بنفسه من ان الفتور 

ي من عمان قد زال ائياً بعد زيارة امللك حسني إىل هذه البالد، الذي طرأ على العالقات بني االردن و"السعودية" بسبب نقل الكحيم
وتكلم عن جهوده املثمرة الزالة سوء التفاهم بني العراق و"اململكة السعودية" وما بذله شخصياً يف هذا السبيل بالتعاون مع كميل 

  س احلكم ام يف خارجه.مشعون. وقال بأنه سيتابع تلك اجلهود مع رئيس مجهورية لبنان، سواء اكان على رأ
مل اجد كبري عناء للوقوف على الغرض احلقيقي من زيارة هذا السياسي املوصوف بالدهاء واملكر على الرغم من كونه خارج احلكم. 

  ! انه ال شك جاء "ليقبض حق جده" اسوة بغريه ممن سبقوه)
  " ٤٢١ـ  ٤٢٠"املميز ـ ص 

  …وقطع الرؤوس … [سعود] 
  عشاء حضره املميز: قال "سعود" يف حفل

ل ("فليس الحد فضل علينا باستقاللنا وبناء كياننا. اننا اقمنا هذا امللك حبد السيف وبامياننا حبقنا يف بالدنا وبالد اجدادنا وان شرش
لص لنا يعلم ذلك حق العلم وكان يكتب لوالدي رسائل حمفوظة عندنا يصفه فيها "بايب الليايل السود" واضاف يقول: " ان شعبنا خم

 وسلطتنا سائدة واحلمد هللا على كافة ارجاء اململكة واالمن واالستقرار مستتبان فيها. اما إذا ما سولت نفس احد بسوء فما علينا اال ان
  نأمر جبلبه إىل هنا ونقول للعبد "كط رأسو" (اقطع رأسه).

  "٨٠"املميز ـ ص 

  السادات عميل [سعودي] منذ القدم
كما …" م وفيها مقال مطول مطنطن عنوانه: "صقر اجلزيرة "سعود ١٩٥٦الل املصرية الصادرة يف اول مارس (بني يدي اآلن جملة اهل

وال … وفضائله وزهده، وكرمه وتواضعه وشجاعته وطيبة قلبه اخل” سعود“رأيته" كتبه القائمقام انور السادات، يعدد فيه مزايا امللك 
  ب يقرأ من عنوانه كما يقال).حاجة الن اقتبس شيئاً من املقال، الن الكتا

  "٦٠١"املميز ـ ص 

  هيئة االمر باملنكر !
  وبدون عقل، حدث التايل:… بدون سبب.. بل وبدون مقدمات 

(باغت املطاوعة طبيباً مصرياً يف الرياض بداره واشبعوه ضرباً ورفساً ولكماً، النه كان بداره وقت الصالة يعاجل مريضا كان يف حالة 
  الطبيب شكواه إىل امللك، فأمر له بترضية)!!!.خطرة. وقد رفع 

  "٢٣٢"املميز ـ ص 
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  وفقط ال غري أيضاً !… فقط ال غري 
م احد االصدقاء الذين يتعاطون بيع اوهرات على عقد من الزمرد مطعم باملاس يعود الحد الوزراء  ١٩٥٤/  ١١/  ١٧(اطلعين يف 

اراد تقدمي هدية لشخصية اجنبية كبرية ” سعود“ غري" . كما روى يل بأن امللك "السعوديني" مثنه مخسة وثالثون الف جنيه "فقط ال
  …).فاشترى من ذلك الوزير حجرا من املاس مببلغ اثنني وثالثني الف جنيه "فقط ال غري أيضاً"!

  " ٢٣٢"املميز ـ ص 

  حديث ممتع 
البالد "السعودية" وعن االشخاص احمليطني بامللك من (جرى يل حديث ممتع وطويل مع فيليب . تكلم عن الفساد الضارب اطنابه يف 

% عمولة على قرض  ١٠الذين اثروا بعد ان كانوا معدمني وضرب مثالً على ذلك مجال احلسيين، كما ذكر بأن يوسف ياسني استلم 
  منحته احلكومة "السعودية" لسوريا).

  ال… الزواج … نعم … الفلوس 
ة الثانية عن فيليب فقال: "عرض فلييب ذات يوم على احدى اجلميالت االنكليزيات اليت كانت تعمل (مث روى السكرتري الربيطاين احلادث

يوم كان ولياً للعهد، ووعدها مبال وقصور وجموهرات وخدم، ” سعود“سكرترية يف نادي "أثـنيوم" يف لندن ان يزوجها من االمري 
د مرور سنة ولكن البنت رفضته أيضاً ". وملا سألت السكرتري عن مصدر غري اا رفضت ذلك العرض. مث كرر فيليب العرض ثانية بع

  اخلرب قال إن البنت نفسها قد اخربته بذلك).
  "٥١٠"املميز ـ ص 

  ماذا جيري يف [السعودية؟]
  م. ١٩٦١ايار سنة  ١١قالت االهرام يف عددها الصادر يف 

  الذي جيري يف "السعودية" االن، هل هو غري طبيعي؟
  لك ما كان ينبغي ان حيدث بالضبط!بالعكس، ذ

وهل كان يف تصور احد مثالً أن القوى الرجعية احلاكمة يف "السعودية" سوف تستسلم ببساطة لالفكار اجلديدة املتحفزة للتغيري 
  الثوري؟

  ”:سعود“هل كان يف تصور احد انه يكفي ان يقال للملك 
  د تتفق مع طبيعة العصر ولقد بات حمتماً ان تتغري هذه احلياة."يا صاحب اجلاللة، ان هذه احلياة اليت تعيشها مل تع

مل يعد مقبوالً ان حتصل لنفسك وحدك من دخل بترول "السعودية" على مائة مليون جنيه استرليين وان حتصل اسرتك على مائة مليون 
  لذي ال يرد اجلوع !أخرى غريها، مث ال يتبقى لسبعة أو مثانية ماليني من البشر يف مملكتكتم غري الفتات ا

مل يعد مقبوالً يا صاحب اجلاللة ان يكون يف قصرك اكثر من ألف جارية وحمظية وان يكون لك من االوالد والبنات ما يزيد على املائة 
  كل منهم له مرتباته وخمصصاته وحاشيته وقصوره.

يف يوم من االيام، ومن صاحل الشعب العريب يف بالدك ان البترول ـ يا صاحب اجلاللة ـ ليس مورداً ثابتاً وامنا هو نبع سوف ينضب 
  ان تـنتهز فرصة تدفقه لبناء قاعدة لالنتاج تبقى وتدوم للشعب الباقي الدائم".

  ، حني يسمع هذا الكالم مثالً، سوف يطرق برأسه مفكراً لوهلة، مث يرفع رأسه ويقول:”سعود“هل كان يف تصور احد ان امللك 
  فات علي امره، ولكن الفرصة مل تفت بعد. مث يقوم جاللته فيعطي للشعب ما هو حق للشعب. هذا حق، ولست اعرف كيف

  وحيتـفظ لنفسه مبليون واحد، أو حتى مليونني، وبقصر واحد، أو حتى قصرين، وبزوجة واحدة، أو حتى زوجتني.
  مث يقول ملن حوله: اقتدوا يب حتى يعم اخلري على الناس!

  ستحيل حدوثه، النه هو غري الطبيعي.ذلك مل حيدث، ومن امل
  وامنا الطبيعي هو ما جرى، وما جيري اآلن فعالً !
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  حياول امللك ان خيادع تيار التطور ومياطله ولقد ينجح ـ وقد جنح فعالً ـ يف تأجيل الصراع احملتوم سنتني أو ثالث.
  لكن تأجيل الصراع ال ينهيه.

  مفر.مث جاءت حلظة املواجهة اليت مل يكن منها 
  وانتـفض امللك بكل غيظه وحقده وعدائه الذي يصل بغري تردد إىل حد القتل ـ حياول االنقضاض على تيار التطور.

  داس على مشاكله الصغرية لكي يستجمع قواه للمعركة املريرة.
  مل يقف عند حد يف حقده االعمى.

  مل يتردد حلظة يف االصرار على القتل.
  ليها جاللته، خصومته مع اخيه االمري "فيصل".من مناذج املشاكل اليت داس ع

ومن املدهش مثالً أن امللك مل يتورع عن سؤال بعض اصدقائه االمريكيني ان يتوسط بينه وبني اخيه لكي يفهم ان التغيري الذي حيوم 
  وقد كان.… حول الشرق العريب يهددمها معاً

 ينس االمريكي طبعاً ان حيتسب عمولته يف الوساطة، فأخذها يف شكل تدخل امريكي بني ملك عريب، وبني اخيه االمري العريب، ومل
يف عنفوان خصومته "لفيصل" وبعد ان ” سعود“اخراج السيد عبد اهللا الطريقي الذي كان وزيراً لشؤون البترول يف الوزارة اليت ألفها 

  م. ١٩٦٠اقاله من الوزارة سنة 
الشباب اجلديد املثـقف يف اجلزيرة العربية وايهامهم انه مستعد للتغيري، لكن التغيري  وكان امللك قد استعمل "الطريقي" واجهة لتضليل

  جيب ان جييء تدرجياً وخطوة بعد خطوة.
، وكانت خربته يف صدام مستمر طول الوقت مع املصاحل ”سعود“ولقد كان الطريقي يعترب اخلبري الوحيد يف شؤون البترول يف مملكة 

   "السعودية" .البترولية املتحكمة يف
  مث حدثت حكاية مثرية.

، قبل مرضه وطريانه املفاجئ إىل امريكا طلب الطريقي وزير شؤون ”سعود“يف آخر جلسة لس الوزارة "السعودي" حضرها امللك 
  ان يتكلم يف الس، واعطاه امللك الكلمة ، وقال الطريقي:” سعود“البترول يف وزارة 

ة اخطرتين بأن السيد كمال ادهم شقيق حرم االمري "فيصل" طلب منها مليون من الدوالرات مع عمولة "ان شركات البترول الياباني
  مستمرة قدرها مخسة يف املائة على ان يتكفل هو حبصوهلا على االمتيازات اليت تقدمت هلا" مث استطرد الطريقي:

  " ذاا تشترك معه يف احلصول على هذه املبالغ الطائلة"."ان املسألة ليست مسألة كمال ادهم ولكين أعلم ان اسرة االمري "فيصل
  وقال امللك:

  هذا كالم خطري وال بد ان حنقق فيه !
واحس عدد من اجلالسني يف قاعة اجتماع الوزارة ان ما قاله الطريقي مل يكن مفاجأة للملك وامنا كان امللك على علم مبا سوف يقوله 

  الطريقي بوسيلة أو بأخرى!
  جتماع.وتأجل اال

ان يهرب من املنطقة العربية كلها إىل امريكا وترك األمور يف "السعودية" "لفيصل" بعد تدخالت ” سعود“ويف هذه الفترة قرر 
  ووساطات .

  ”.سعود“وعقد "فيصل" اجتماعاً للوزارة بعد سفر 
  وبدأ "فيصل" جلسة للوزراء بقوله:

  حضرها امللك، حتى نستأنف تصريف األمور من حيث تركها جاللة امللك.أريد امسع معكم مناقشات جملس الوزراء يف اخر جلسة 
ودخل احد رجال حاشية "فيصل" حيمل جهاز التسجيل والقاعدة يف "السعودية" بسبب عدم وجود العدد الكايف من املختزلني 

  والسكرتاريني، ان تسجل جلسات جملس الوزراء على شريط كهربائي حيتفظ به امللك.
ة صمت ثقيل بينما وضع رجل احلاشية جهاز التسجيل على مائدة االجتماع وركب الشريط عليه، وبدأت االصوات، وساد القاع

  اصوات املناقشة يف االجتماع السابق، تتصاعد منه.
  وفجأة بدأ اجتاه احلديث املسجل يقترب من اللحظة املسرحية املثرية.
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وت امللك يعطيها له مث راح صوت السيد عبد اهللا الطريقي يوجه االام إىل ومسع صوت السيد عبد اهللا الطريقي يطلب الكلمة، وص
  واالمري هو الذي جيلس هذه اللحظة املسرحية املثرية على رأس جملس الوزراء.… صهر االمري "فيصل" واىل اسرة االمري "فيصل" 

  وكان "فيصل" طوال الوقت يوجه للطريقي نظرات ال اجد حاجة إىل وصفها!
  التسجيل، وقال "فيصل": وانتهى

  ال أظن أين استطيع أن أتعاون معك بعد هذا.
  وذهب الطريقي إىل بيته.

  وكانت الترتيبات يف امريكا جتري.
  وعاد امللك، وقبل "فيصل" ان يستمر يف العمل نائباً لرئيس الوزراء مع امللك الذي متسك برئاسة الوزارة.

  وأعيد تشكيل الوزارة .. وخرج الطريقي.

  افأة لصوصيةمك
فرحبت اوساط ” سعود“بعد أن أزكمت فضائحه االنوف، قدم عبداهللا السليمان وزير املالية "السعودي" استقالته إىل امللك 

  الديبلوماسيني بذلك، بغض النظر عن ميزات سلفه:
سرور الصبان خلفاً له. كان شعور  (مسعت عن صدور البيان الرمسي بقبول استقالة عبداهللا السليمان وزير املالية وتعيني الشيخ حممد

االستحسان عاماً لدى اهليأة السياسية البعاد السلف وملا يتصف به اخللف من صفات ال تتوفر يف غريه من الرجال الذين ميكن ان 
  ماً).يستوزروا يف هذه البالد. وهكذا فقد اسدل الستار على عهد عبداهللا السليمان احلمدان الذي استمر اكثر من ثالثني عا

  "٢٠١"املميز ص 
معاملة خاصة اليك هذا ” سعود“ومكافأة له على سرقاته وجمونه، واشراكه امللك واالمراء يف النصب واالحتيال واالختالسات عامله 

  الوصف هلا:
  نشرت الصحف صباح اليوم البالغ الرمسي الصادر بقبول استقالة الشيخ عبداهللا السليمان وزير املالية وهذا نصه:

معايل الشيخ عبداهللا السليمان مبقابلة امللك ورفع جلاللته استدعاء يعرب فيه عن  ١٣٧٤رف هذا الصباح االثـنني االول من حمرم "تش
سوء حالته الصحية وبلوغه سناً يتعذر عليه فيه حتمل أعباء وزارة املالية وطلب مسترمحاً من امللك قبول اعرب له عن تقديره ملا كان 

ص يف عمله يف خدمة امللك والدولة. وقد قبل جاللته استقالته وأبلغه بأنه سيظل هو وعائلته حتت رعايته السامية يتحلى به من اخال
كما كان يف السابق وزيراً، كما أمر جاللته حفظه اهللا ان يستمر صرف رواتبه وخمصصاته له وألخيه والوالده ولعلوائلهم كما كان 

اجلاللة ان يأمر جبرد وزارة املالية وحماسبته مدة وجود معاليه يف الوزارة فرفض جاللته ذلك  يف السابق. وقد طلب معاليه من صاحب
وامر أال حياسب عن اعماله السابقة واباحه بذلك، تقديراً جلهوده اليت بذهلا يف خدمة جاللة امللك والبالد وأنه سيظل دائماً حمل عطف 

  جاللته ورعايته).
  "٢٠٢"املميز ص 

إىل وزارة املالية، وسرقته ملاليني الدوالرات، فقد استطاع ان حيققها بوصوله وانتهازيته على غرار مجيع ازالم العائلة فأما وصوله 
  املتسلطة. ويوضح (الشيخ ) حممد نصيف ذلك:

يز"، فقال: "كان (حتدث االفندي نصيف عن الظروف اليت اوصلت عبد اهللا السليمان إىل املرتلة اليت بلغها على عهد امللك "عبد العز
لعبد اهللا السليمان اخ يعمل كاتباً عند امللك "عبد العزيز"، ويف احدى ساعات غضب امللك اال عليه ضرباً مربحاً ادى إىل وفاته بعد 

نب مدة. فندم امللك على ذلك ندماً كبرياً وصار يرعى كل واحد من أقارب ذلك الكاتب. فقرب إليه اخاه عبد اهللا وكان هذا على جا
 كبري من الذكاء والدهاء واحلظ. فحظي بثقة امللك واعتماده حتى عهد إليه مبنصب وزير املالية. فكان عبداهللا كثرياً ما يلقى من امللك
يف بعض ساعات حدته ما يلقها "اخلويان" واخلدم. وصادف يف احدى حاالت احلدة ان امسك امللك بتالبيب عبد اهللا وشد بعقاله 

خينقه. وذكر االفندي ان امللك "عبد العزيز" كان يقول عن أهل مكة : "ان نصفهم مطوفون ونصفهم طباخون" وملا  على رقبته وكاد
استفسرت من االفندي عن سبب وصفهم بالطباخني قال ان أهل مكة مييلون إىل الطبخ كهواية، فإذا استضاف الشخص ضيوفاً يف داره 

  وامنا هواية يف فن الطبخ واكراماً للضيوف).توىل هو بنفسه طبخ الطعام ال عن خبل منه 
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  " ٤١٩"املميز ـ ص 

  وزير املالية يشرب اخلمر
  مساه الشعب "وزير كل شيء" ووصفه امللك "عبد العزيز" بأنه "عصابة رأسي"!… عبد اهللا السليمان 

تعطلت بسبب مرض احد غلمانه، فقد والوزير عبد اهللا الذي تعطلت وزارته بل كل مؤسسات الدولة (الن وزارته كانت كل الدولة) 
م ، فحدثه الوزير االيطايل بالقصة التالية  ١٩٥٤/  ٩/  ١١قابل وزير العراق املفوض امني املميز، الوزير االيطايل املفوض يف جدة يف 

  : ٢٠٦نقلت حرفياً من كتاب "اململكة العربية "السعودية" كما عرفتها" ص 
  لقصة التالية:(روى يل الوزير االيطايل املفوض ا

قال "طلبت ذات يوم موعداً ملقابلة وزير املالية عبد اهللا السليمان وكان املوعد يؤجل من يوم آلخر حبجة ان الوزير جترع "شربة" فهو 
  …").لذلك ال يتمكن من مقابلة احد. ويف اليوم السابع حدد يل املوعد وملا قابلته وجدته مثالً ال يقوى حتى على حمادثيت

  املخادع أسرار
(زارين احد االصدقاء يصحبه صديق له كان يتردد على القصر امللكي للقيام باالصالحات الفنية لبعض االجهزة الكهربائية يف غرف 

وقد وصف يل كل ما شاهده يف الغرف. غرياين اشعر انه ال حيسن يب نشر ذلك. وقد نصحت حمدثي ان ال يبوح ”. سعود“نوم امللك 
  ليها حبكم عمله خاصة واا تتعلق بذات ملكية).مبعلومات ائتمن ع

  " ٢١١"املميز ـ ص 
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  الفصل الثالث

  العفيف [فيصل] وامللكة عفت



      )      (  ٧٧

  [فيصل] يصعد الدرج
م . وكانت بريطانيا تـنظم انذاك زيارات صداقة  ١٩١٩(دعت احلكومة الربيطانية "عبد العزيز" لزيارة لندن يف شهر يوليو عام 

يضاً ان تبحث مشكلة اخلرمة مع امري الرياض، ومل يكن باستطاعة "عبد العزيز" ان يغادر جند واالخوان يف حالة حللفائها . وأرادت أ
، الذي اراده ان يشغل احليز الذي تركه تركي منذ وفاته. وهكذا ذهب ابنه التايل، "فيصل"، ”سعود“هيجان، وال ان يرسل ابنه الثاين  

اً رقيقاً ورزيناً وهادئاً حيفظ القرآن عن ظهر قلب. وهكذا اصبح "فيصل"، ملك "السعودية" يف نيابة عن والده. وكان ال يزال ولد
  املستقبل ، وهو يف سن الرابعة عشر اول فرد من "آل سعود" يزور اوروبا الغربية.

"فيصل" الصغري ان يركب سفينة  م فقد تعني على االمري ١٩١٩ام يقومون بزيارة اوروبا يف يومنا هذا بالطائرات اخلاصة. اما يف عام 
خبارية قدمية من البحرين إىل بوميب وكانت الرحلة تستغرق عشرة ايام، مث االنتظار عشرة ايام أخرى هناك يف انتظار الباخرة اليت كانت 

ك إىل سباقات اخليل ستقله إىل اجنلترا عرب قناة السويس. صاح حاكم بوميب خماطباً مهفري باومان، مرافق "فيصل" الربيطاين "خذ عرب
 يف بونا ليشاهدوا ما يف استطاعتنا تربيته من خيول!" وهكذا زار العرب مدينة بونا وأقاموا يف فندق تاج حمل وسافروا بالقطار. ومتتعوا

"زيارة الفيل  ١٩١٩سبتمرب (ايلول)  ١٨أيضاً ببعض التسليات املناسبة لضيف شرف يف سن الرابعة عشرة. يقول احلساب ليوم 
  اكرامية، مخس روبيات".

أرسل "عبد العزيز" مع ابنه وصيني : األكرب سناً، عبداهللا القصييب، وهو ابن عائلة جتار من االحساء كان قد ساعد "آل سعود" على 
احتالل اهلفوف . وكان حينذاك وكيل عبدالعزيز التجاري يف املنطقة الشرقية، وكان أحد أسباب مرافقته "لفيصل" القيام ببعض 

املشتريات يف أوروبا لسيده. فبعد عودته بفترة ما وصلت إىل الرياض اول سيارة يف جند، سيارة فورد من طراز "يت"، قامت قافلة من 
ف اجلمال جبرها عرب رمال الدهناء احلمراء. اما املرافق اآلخر فقد كان اصغر سناً وذا قرابة يدعى أمحد الثنيان، الذي عهد إليه شرح موق

يز" من نزاع اخلرمة لوزارة اخلارجية الربيطانية وابالغ اللورد كريزون الوعد الذي قرر االمري ان يقطعه بالنسبة للحجاز : ان "عبد العز
  عبدالعزيز لن يقوم بشن حرب هناك ملدة ثالث سنوات على االقل.

يان مل ينضم إىل شقيقه االكرب يف تنبيه حملمد يف منتصف القرن الثامن عشر. إال أن الثن” سعود“ان الثنيان االصلي كان شقيق اول ابن 
بن عبد الوهاب . لقد كان آل ثنيان يف اخلط الذي انتهجوه اكثر تساحماً من اخلط الرئيسي للعائلة. وكان أمحد الثنيان قد قضى طفولته 

يف محالت العائلة العسكرية. وكان يف تركيا إىل ان استرد "آل سعود" الرياض. دب احلماس يف قلبه وقرر العودة إىل وطنه للمشاركة 
يعرج بفخر نتيجة جلرح اصيب به يف احداها. وكان شعره طويالً وجمدالً على الطريقة البدوية كما كان فخوراً جداً باالمرباطورية 

عريب بالتلميح إىل "مملكة "السعودية" ـ الوهابية اجلديدة اليت كان "عبد العزيز" يشيدها. وأقلق مهغري باومان أثناء الرحلة عرب اخلليج ال
  اوسع بكثري" سيقيمها "آل سعود" يف املستقبل.

وضايق الثنيان باومان أيضاً بشكاواه املتكررة عن عدم معاملة "فيصل" بنفس الوقار الذي كان االجنليز يعاملون به الضيف العريب االخر 
بارك الراحل الذي كان سيصبح عما قريب شيخ الكويت. ومل يف نفس اموعة املتجهة إىل اجنلترا، أمحد بن جابر، حفيد الشيخ م

يفهم أمحد طيب املزاج ملاذا جيب عليه وهو رجل يف الثالثني من عمره ان يعامل باحترام أقل من ولد يف سن الرابعة عشرة من عمره. 
انت هناك عدة فواتري طبية يف ومل يسبب "فيصل" نفسه أية مشاكل. وعمل الولد اجلدي املتحفظ الذي كان رقيق الصحة ـ لقد ك

احلسابات ـ بتواضع يف اجناز املهمة اليت كانت بداية لسريته كوزير للخارجية. وقد شغل هذا املنصب ملدة اطول من أي وزير خارجية 
االجنليزية. لكن "عبد اخر يف القرن العشرين. فتعلم أمساء الدول العظمى اخلمس (بريطانيا، فرنسا، املانيا، روسيا ، والواليات املتحدة) ب

العزيز" كان قد اوصى أمحد الثنيان أن يعزز مكانة ابنه، وكانت العالقات بني الكويت وجند يف تدهور منذ استيالء "آل سعود" على 
االحساء. وكان "آل سعود" حينئذ يتحدون تفوق الكويت يف مشال ـ شرق جزيرة العرب. واستفلحت هذه املشاعر على ظهر 

ورنس" بسبب اخلالفات الدينية بني الكويتيني و"السعوديني": فقد حافظ الفريق الثاين بصرامة على مواعيد الصالة بينما كان الباخرة "ل
  الفريق االول اقل متسكاً ا ـ ناهيك عن تدخينهم السجائر من حني الخر.

اداب املائدة الغربية واستعمال الشوكة والسكني  ومع هذا عكفت البعثتان معاً على التدرب على "مترين الشوكة والسكني" ، دروس يف
اللتني مل يكن "فيصل" قد شاهدمها من قبل. وشعر اعضاء البعثتني باخليانة يف فندق بونا عندما شاهدوا معلميهم االجنليز يتخلون عن 

العرب من جديد إىل القطع والطعن  السكني والشوكة اللتقاط اهلليون "نوع من اخلضار" بأصابعهم. وبعد حلظة من الدهشة املؤملة عاد
  بعناد.
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وكانت هناك مفاجآت أخرى يف لندن، إذ تبني لصندوق الضيافة احلكومي قبل أيام معدودة من وصول البعثة "السعودية "ـ الكويتية 
م، ال من شيخني شخصاً مبن فيهم املرافقني واخلد ١١م أا تتكون من  ١٩١٩أكتوبر (تشرين اول )  ١٣إىل ميناء بليموث بتاريخ 

كما قيل هلم من قبل. وبعد مكاملات هاتفية حممومة مت العثور على فندق يف ضاحية أبر نوروود اللندنية كان مستعداً وقادراً على ايواء 
 اموعة ملدة اسبوع أو حنو ذلك. ولكن بعد ان دوى اذان صالة الفجر يف ردهات الفندق يف الساعة اخلامسة والربع صباحاً قررت

  االدارة أن الغرف كانت متوفرة لليلة واحدة فقط وطلبوا ان يغادر ضيوفهم الشرقيون الفندق يف نفس ذلك اليوم.
ولكن املشكلة كانت عدم وجود فندق على استعداد لقبوهلم. وكان صندوق الضيافة احلكومي قد اجرب على ارساهلم إىل ضاحية أبر 

كانت قد رفضت ايواء الضيوف العرب. وكان السبب إىل حد ما االذان للصالة مخس نوروود يف جنوب لندن الن "عشرات الفنادق 
مرات يف اليوم، عالوة على استعداد اخلدم الشعال مواقد النار يف كل مكان تقريباً واصرارهم على النوم على األرض خارج أبواب 

لوضوء. لقد رفض كل فندق كبري يف لندن، من السافوي ما غرف اسيادهم. كما كان أيضاً بسبب اغراق أرضية احلمامات باملاء اثناء ا
دونه، طلب صندوق الضيافة بتوفري الغرف، واضطر فيليب، الذي اصبح مسؤوالً عن الضيوف العرب منذ وصوهلم إىل بليموث، إىل 

  اخذهم إىل نزل خاص حبجاب ضباط اجليش اهلندي يف شارع سانت جورج يف فكتوريا.
حياً مبا فيه الكفاية ولكن مبا ان املسؤول عن الرتل مل يكن قادراً على توفري وجبات الطعام، تعين عليهم ان وثبت ان املكان كان مر

ياباً يذهبوا إىل فندق غروفنر قرب حمطة فكتوريا لتناول وجبام هناك. والبد أن منظر العرب بثيام العربية وهم جيتازون احملطة ذهاباً وا
ما تناولت الصحف ما وصفته صحيفة "ديلي غرافك" بـ "سوء ادارة حكومي". حتى صحيفة "التاميز"  قد جلب االنتباه. سرعان

  اجربت على االعراب عن اسفها على هذه "اهلفوة يف الضيافة احلكومية".
لت رسالة وكانت من عادة امللك جورج اخلامس ان يتفحص كل انش من التاميز" من االعالنات الشخصية وحىت رسائل القراء. فوص

يف اليوم التايل إىل مقر احلكومة يف لندن كان امللك قد ارسلها من قصر ساندرينغهام يف اسكتلندا يعرب فيها عن قلقه مما قرأه عن 
"الزعماء املهمني من وسط اجلزيرة العربية" واملعاملة اليت كانوا حيظون ا، مضيفاً بأنه على الرغم من تأكده من أن الصحافة كانت 

ة كالعادة باملبالغة إال أنه كان للمسألة "تأثري مؤسف" فأمرت احلكومة باجراء حقيق رمسي يف املسألة. ومتت دعوة االمري "فيصل" مهم
اكتوبر (تشرين أول) يف الساعة الثانية عشرة اال ربعاً وقت الظهر واخذ الولد  ٣٠لزيارة امللك يف قصر باكنغهام يوم اخلميس املوافق 

صعاً باللؤلؤ، صنع غمده ومقبضه من الذهب اخلالص. وأهدى جورج اخلامس بدوره "فيصل" صورتني موقعتني له معه سيفاً مر
  ولزوجته.

كان "فيصل" ال يزال ولداً من نواح عديدة. فقد ذهب إىل الكابنت باومان اثناء الرحلة باكياً الن أمحد الثـنيان كان يرغمه على تناول 
 حديقة حيوان لندن وشاهد اسد البحر يندفع حنو مسكة اسقطت جبانب قدميه محل ثوبه وهرب. ولكنه دوائه يومياً. وعندما كان يف

كان بالغاً ما فيه الكفاية ليدرك مىت كان يعامل باستعالء فلم يعجب بتقدمي احللويات له يف وزارة اخلارجية من قبل اللورد كريزون. 
جتماع لبحث قضية اخلرمة واخلالف مع احلجاز، وهي مهمته الرئيسية يف هذه قد ذهب برفقة أمحد الثنيان إىل اال” فيصل“كان 

الرحلة، ولكنهما تركا االجتماع، حسبما قاله الرائد بري الذي عهد إليه أمر مرافقتهما إىل باريس، "غاضبني" الما عومال 
  "كاالطفال".

ليت كانت قد هجرت منذ عهد قريب. وكانت الزيارة دف إىل أُرسل النجديون إىل باريس لزيارة ميادين القتال يف مشال فرنسا ا
، بعد جولته عرب حقول فالندرز ”فيصل“تعريف الضيوف االجانب على تضحيات بريطانيا اجلسيمة اثناء احلرب العاملية االوىل، وكان 
ث عن جتاربه احلربية يف جزيرة العرب املهجورة اليت كانت مليئة مبخلفات احلرب من دمار وأسالك شائكة، دائماً متحفظاً يف احلدي

بقوله اا "مل تكن كثرية" ولكن كان هناك سبب آخر للزيارة هو االمل يف اقناعهم بالتحدث إىل فيصل بن احلسني. وكان ابن 
رفض أمحد الشريف يف باريس يسعى لكسب تأييد مؤمتر السالم يف فرساي ملطلب والده بأن يعترف به ملكاً على العرب وهلذا السبب 

ال  الثنيان يف البداية مقابلته . قال أمحد للرائد بري "انه يهني سيدي باستمرار" اال انه وافق يف النهاية على عقد االجتماع شريطة ان
حيضره عهدته، "فيصل بن عبد العزيز". فلم يكن مبقدوره تعريض الولد لالستخفاف الذي كان يتوقعه ولقيه فعالً يف حينه. قال ابن 

  الشريف بازدراء بعد حمادثة مل تأت بأي نتيجة "من هم هؤالء االخوان؟ قيل يل انه ال يسمح هلم حبلق حلاهم".
، كان االمري اهلامشي جالساً جبانب الثنيان على كنبة كبرية وما ان مسع الثنيان االهانة املوجهة إىل االخوان حتى وصلت يده مقبض سيفه

كري، الضابط املرافق "لفيصل". كرجل واحد للفصل بني اخلصمني. وانتهى اللقاء عند هذا احلد. كان فهرب الرائد بري وجعفر العس
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برنامج رحلة "السعوديني" طموحاً فزاروا يف أوروبا كالً من كولون وشتراسبورغ ومارسيليا وزاروا يف بريطانيا معامل الصلب يف ويلز 
بقرد حمشو يف متحف التاريخ الطبيعي بلندن قائالً بأنه ” فيصل“ا. وأعجب االمري وحلبة السباق "فينكس بارك" قرب دبلن يف ايرلند

يشبه أحد عبيده يف جند، وزار الربملان حيث قام بإفراغ حمتويات سلطانية من السكر يف فنجانه يف وقت كان فيه نظام التقنني ساري 
  املفعول األمر الذي أفزع مضيفيه.

بة ان حيدد الشيء الذي استمتع به اكثر من غريه من بني مجيع االشياء اليت شاهدها يف اجنلترا. وكان وطلب منه مرافقه يف هذه املناس
قد شاهد الكثري. فقد جتول يف بنك اجنلترا ويف غواصة املانية استوىل الربيطانيون عليها. واعدت عنه باثي نيوز شريطاً ” فيصل“

ار يف مرصد غرينتش، وزار كلية فيليب القدمية يف كامربج ومدرسة اعدادية يف سينمائياً اخبارياً وشاهد الكواكب يف وضح النه
ايستبورن وسار فوق جبل سنودوينا املكسو بالثلوج وشاهد مسرحية امليكادو وشاهد الول مرة االلة الكاتبة، والتلفون والطائرة. ولكن 

ده إذ قال "الصعود والرتول على الدرج املتحرك يف حمطة يف احلال أفضل ما شاه” فيصل“من بني مجيع هذه التجارب اجلديدة عرف 
اعجب جداً بالدرج الكهربائي املتحرك لقطارات لندن اليت تسري حتت األرض لدرجةانه قضى ” فيصل“بيكاديلي سريكس" واتضح ان 

  يوماً كامالً وهو يستقل الدرج صعوداً ونزوالً).
  ". ١١٥ـ  ١٠٢"اململكة ـ السي ـ ص 

  [فيصل]فضائح امللك 
هـ أمت االنكليز بعض مهمام بتنصيب "عبد العزيز آل سعود" ملكاً على "احلجاز وسلطاناً لنجد وملحقاا"! . ويف  ١٣٤٣(يف سنة 

هـ وهب "عبد العزيز" "املدينة املنورة" البنه حممد، يتقاضى ضرائبها لكونه متفرغ ائياً لألمور اجلنسية وعازف من  ١٣٤٤سنة 
هـ وهب "عبد العزيز" مكة واحلجاز البنه "فيصل"  ١٣٤٤م املباشر وعمره ال يتجاوز الرابعة عشرة.. ويف ذات السنة صغره عن احلك

) سنة، وكان شاباً يافعاً ووسيماً وكان يسل شعر رأسه إىل كتفيه فوضع امللك "عبد العزيز" يف ذلك ١٥وكان عمره ال يتجاوز (
عينه رئيساً للشرطة يف آن واحد وترك "ملهدي" ” فيصل“ه اسم "مهدي بك" مستشاراً لألمري الوقت شخصاً عراقياً يهودياً اطلق علي

بك احلبل على غاربه خبصوص القضايا اليت ختص املواطنني فصار له حق التصرف املطلق يف شعب احلجاز، يسجن من أراد وحيكم 
ي عليه اآلن، مع ان احلجاز واجلزيرة العربية كلها مل تنعم بأي باجللد ويقطع االيدي ويأمر بالقتل ويصدر االحكام كلها عرفية كما ه

  لون من احلكم الشرعي الصحيح واملدين منذ أن نصب االنكليز عليها "عبد العزيز" وذريته.
ويف لقد عاش أهل مكة واملدينة والطائف كغريهم من املواطنني يف رعب واذالل دائمني من االرهاب الذي فرضه مهدي لك وأمثاله. . 
 نظر . الوهابية ان كل من مل يكن وهابياً فهو "كافر" ومجيع املسلمني يف اقطار العامل اإلسالمي يف نظر الوهابية كفاراً اال من اعتنق

مذهب الوهابية، وال زالوا يتبجحون يف مؤلفام ان امللك "عبد العزيز" قد طهر اجلزيرة العربية من الشرك وطهر مكة واملدينة والطائف 
  جدة من املشركني وعبادة االصنام .. ومن هذه النظرة "السعودية" بدأ احلساب والعقاب والثواب..و

  وماذا كان عن مصري شريف رابغ؟
كيلو متر عن مكة  ٢٠٠هـ ألصقت به مة التآمر على سالمة الدولة وجيء به من بلده رابغ اليت تبعد  ١٣٤٨(يف شهر رمضان سنة 

رطة يف احلميدية وكتب ورقة التآمر مهدي بك وقال للشريف وقع على هذه العريضة، فصاح شريف رابغ تقريباً ووضع يف سجن الش
وولول ونادى: "أما من انصاف يف مهبط الوحي؟ اين الشريعة اإلسالمية ؟ يف أرض احلرم؟" ولكن ال حياة ملن تنادي.. وسلط عليه 

يف كل نوبة من نوبات التعذيب يتقدمون إليه بورقة ليوقعها، لكنه يرفض ومل اجللد يف امخض القدمني وعاىن العذاب ملدة شهر وكانوا 
  ينالوا منه التصديق على دعواهم.

ومن وسائل التعذيب عند الشرطة : منع الشخص الذي يريدون انتزاع االقرار منه على دعواهم الشرب من املاء اراً كامالً يف اشد 
إليه ببطيخ مثلج وما ان يأكلها بلهف شديد من شدة العطش حتى تبادر الشرطة إىل ربط عضوه ايام القيظ واحلرارة الشديدة مث يؤتى 

التناسلي كي ال يتبول ومن املعلوم ان اكل البطيخ يكثر "االدرار" فيحصره البول حتى تكاد تتمزق مسالكه البولية ويفضل الشخص ان 
قطع يده ظلماً ليخلص من االم التعذيب، وهذه الوسيلة غالباً ما تستعمل يوقع على كل ما يزعمه الطغاة من م ومن مث يقتل أو ت
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الذالل زعماء القبائل الوطنيني ليظهرهم االحتالل "السعودي" مبظهر اللصوص واجلبناء امام ابناء قبيلتهم وشعبهم والزعم ان "احلكومة" 
  هلم وال خوف من عشريم فإم يقتلون بدون حماكمة.مل تقتلهم اال بعد ثبوت اجلرمية عليهم، وأما االشخاص الذين ال رهط 

ولقد كان شريف رابغ من اشراف احلجاز وكان يدعى شيخ رابغ وكان جماب الدعوة يف قبائل جهينة وكان يعطيه "عبد العزيز" مرتباً 
  شهرياً حوايل عشرة االف ريال لكي يسكته ويأمن جانبه.

فيما بعد) أىب اال ان يلفق له مة التآمر.. وبعد أن يئسوا من انتزاع االقرار اال ” صلفي“هـ (امللك  ١٣٤٨ولكن أمري مكة يف سنة 
) ٦٥ذه الوسيلة الدنيئة اقفلوا عليه وحيداً يف احدى االقبية القذرة ومنعوا عنه املاء يوماً وليلة حتى خارت قواه وهو يف سن يناهز (

املثلجة فأكلها مث بادرته الشرطة بربط قضيبه وحشروا بوله، وبدأ يصرخ م نادياً : سنة وحينئذ قدموا له "بطيخة االعتراف" البطيخة 
” فيصل“يا مهدي بك هات ما عندك كي اوقع عليه واكتبوا ما ترونه من م باطلة، فوقع على ما كتبه مهدي بك بناء على ما طلبه 

سافر إىل والده يف الرياض وسلمه االقرار من الشريف املوقع مث ” فيصل“وادعى أنه متآمر ضد احلكم.. ومحل مهدي بك توقيعه إىل 
، ان شريف رابغ مل متض ستة أشهر على خطف ولده ”فيصل“عليه وطالب والده باعدامه.. اال أن امللك "عبد العزيز" قال: "يا 

دمة يف مكة، ولو عفوت عنه لتمادت يا طويل العمر، أنا أقدم استقاليت من اخل” : " فيصل“واغتياله فاالوىل بنا العفو عنه.." فصاح 
من  ٢٩الناس وجترأوا علينا والناس ما خضعوا جلاللتكم اال بالسيف"! وحينئذ "حكم" على شريف رابغ باالعدام ونفذ فيه احلكم يف 

  هـ. ١٣٤٨شهر ذي العقدة 
كرات رئيس الكتبة الذي مكث عشر هذه هي جرمية واحدة من االف اجلرائم اليت ارتكبها "آل سعود" باالبرياء وهي حلقة من مذ

سنوات يف قصر احلكم يف مكة واطلع على العديد من جرائم خطف االمراء للغلمان واالناث وجرائم تلفيق التهم ضد الوطنيني ودونها 
  …).بأرقامها وتوارخيها، وعلق عليها بقوله : "مع االسف.. ان كل هذه اجلرائم ترتكب باسم اإلسالم"

  "٥٧٨ـ  ٥٧٣" ـ ص "تاريخ "آل سعود

  [فيصل] يسرق عفّت أبيه
الوزير التركي املفّوض يف جدة واحلريص على العالقات بني بلده تركيا والبالد اليت هو فيها "السعودية"، يعترف ان (فيصل) سرق 

  (عفّت) من ابيه، ويروي القضية للمميز رواية خمفّفة كثرياً، هذه هي:
، وسرد تاريخ حياة العائلة، فقال ”فيصل“اليت تربط عوائل موظفي املفوضية التركية بعائلة االمري (حتدث الوزير عن العالقات الوثيقة 

ان احد اقارب امللك "عبد العزيز" كان يسكن استانبول وتزوج هناك بسيدة تركية امسها آسية هامن. وبعد وفاته تزوجت ارملته 
استانبول ” فيصل“مال وبنتاً أخرى امسها ليلى. وصادف ان زار االمري بشخص تركي اجنبت منه بنتاً مساها (عفت) وولداً امسه ك

فأتصلت به آسية هامن وشكت إليه حالتها املالية. وملا رأى االمري البنات اعجب كثرياً جبمال عفت على صغر سنها، فقال آلسيا هامن 
 والده خبرب العائلة املذكورة ودعوته هلا فوافق امللك على ذلك انه ووالده يرحبون م إذا جاووا إىل جدة. وملا عاد األمري إىل بالده اخرب

إىل الزواج من عفت قبل ان يسمع والده بوصول ” فيصل“بأمل ان يتزوج البنت الكبرية إذا وقعت من نفسه. وملا وصلوا بادر األمري 
من البنت. وبعد وفاة الوالد التركي بقيت كافة العائلة. وملا مسع بذلك بارك زواج ولده وقدر له اقدامه بأستباق والده من الزواج 

اخلاصة واضفت عليها ” فيصل“، وقد غريت . آسية هامن وابنتها األمرية عفة كثرياً من منط حياة االمري ”فيصل“العائلة يف كنف األمري 
  مظاهر احلياة الغربية.

  تلك هي رواية الوزير املفوض التركي حبذافريها).
  "٥٩٩ـ  ٥٩٨"املميز ـ ص 

  …احلزينة فداء (عفت) ومن ميرضها … 
إىل امريكا وزارة الصحة خبدماا عن رحلتها مع االمرية أو امللكة "عفت ” فيصل“(ـ طالبت املمرضة اليت صحبت زوجة االمري 
وان الف ريال وعندما وصلت املعاملة إىل دي ٢٤٢طالبت مببلغ … الغالية” فيصل“خامن" شقيقة طيب الذكر كمال ادهم وزوجة 

املراقبة العامة عارضت املراقبة ان يصرف هلا هذا املبلغ الضخم .. ولكن وزارة الصحة اصدرت االمر إىل املراقبة باحلرف الواحد : 
… "عفت خامن"” فيصل“اخلاص بصرف هذا املبلغ لقاء خدمات املمرضة حلرم االمري ” فيصل“"صدر االمر من مكتب مسو االمري 



      )      (  ٨١

صرف أي مبلغ للمرضى املصابني باالمراض الصدرية والسل واخرجهم من ” فيصل“لوقت الذي رفض فيه يف ا… فصرف هذا املبلغ 
معاجلة عدد من املوظفني الذين خدموا دولة "آل سعود" الظاملة ” فيصل“وكذلك رفض … مستشفيات بريوت رافضا امتام عالجهم

” فيصل“ان يعمل مأمور مستودع يف قصر الناصرية حيث قال له عاما ومنهم املشلول حممد بن عبد اهللا بن ناصر الذي ك ٤٠قرابة 
اما عفت خامن فيظهر ان اهللا مل ميرضها وامنا قد مرضتها التخمة من … عندما راجعه للعالج: "حنن مل منرضك، اهللا الذي مرضك" 

  …).اموال الشعب هلذا فعالجها مباح

  عفّت إىل [العفيف] [فيصل] !
يف الدول الشيوعية قليالً . ولكنه عاد ومعه زوجة جيدة، عفت الثنيان، املرأة الذكية والقديرة ” فيصل“ (لقد كان مردود جولة األمري

. ومبا ان  ١٩٣٢قد تعرف عليها يف اسطنبول يف صيف عام ” فيصل“اليت كان هلا اثر كبري يف تقدم املرأة "السعودية". وكان األمري 
كان يشار اليها على اا "الزوجة التركية" ولكنها كانت يف الواقع "سعودية". إن آل  تعرف عليها يف اسطنبول فغالباً ما” فيصل“

يف ” فيصل“ثنيان، مثل آل جلوي، هم فرع من "آل سعود" قام العثمانيون بنقلهم إىل تركيا، لقد كانت قريبة أمحد الثنيان الذي رافق 
إىل اسطنبول خملفاً نزاعاً حول بعض االراضي اليت كان قد ” يصلف“م . لكن والدها تويف قبل وصول  ١٩١٩رحلته إىل لندن عام 

وادى هذا اللقاء إىل زواج … يف هذا الرتاع ” فيصل“طالب ا يف الطائف. وهكذا جاءت عفت ووالدا لطلب مساعدة االمري 
  من عفت (!!!).” فيصل“

ملكة. اال ان هذا كان امراً ال يعقل يف الثالثينات. فقد عارض لقد لعبت عفت يف وقت الحق دوراً هاماً يف تطوير وتعليم البنات يف امل
العلماء يف ذلك احلني اجراء أي تغيري يف الربامج الدراسية. فعارضوا ادخال مواضيع الرسم واللغات االجنبية واجلغرافيا. وحاول حافظ 

واجلغرافيا. وتوصل "عبد العزيز" إىل حل وسط : السماح وهبه ان يقنع علماء الدين بفوائد الرسم يف اعداد اخلرائط واللغات االجنبية 
بتدريس القليل من اللغة االجنليزية وجغرافية العامل اإلسالمي ومنع تدريس الرسم وعندما شكا العلماء من االحتفاالت السنوية يف 

  كان يفوز به).ذكرى ضم احلجاز اصدر امراً مبنعها. ولكن عندما اراد "عبد العزيز" فعالً ان يفوز يف نقاش 
عني العقل والصواب، فاليهودية التركية املسماة بـ (عفّت الثنيان) هي اليت بامكاا ان متأل اخلزينة "السعودية" ” فيصل“لقد فعل 

  …اخلاوية، فهذه املرأة كانت تبيض ذهباً يهودياً اصفر اللون

  دروس فيصلية يف أكلر [التفاحة]
لغذاء بأكل تفاحة. وكانت اصابع يده الرفيعة متتد إىل الوعاء الذي وضعت الفاكهة فيه ومتسك حيب ان ينهي وجبة ا” فيصل“(وكان 

يأخذ تفاحة أخرى ويتفحصها ويعيدها إىل مكاا. ” فيصل“بتفاحة وتقلبها وتتفحصها ومن مث تعيدها إىل مكاا. ومن مث كان 
ىل اول تفاحة كان قد اختارها ويضعها على الصحن امامه مث يبدأ بتقشريها وهكذا بالنسبة للتفاحة الثالثة والرابعة واخل إىل ان يعود إ

  بعناية وبعدئذ يقسمها إىل اجزاء ويبدأ بأكل كل جزء الواحد تلو االخر إىل ان ينتهي، مث يغسل يديه.
 اكل التفاحة ابتداء من يف” فيصل“وكان الشيخ مياين مسحورا بتلك العملية وكتقنوقراطي قرر ان يقوم حبساب الوقت الذي يستغرقه 

اللحظة اليت يطمس فيها اصابعه يف املاء ليغسلها . وكان الوقت الذي حسبه وزير البترول هو سبع دقائق ـ مل يكن ست دقائق 
ونصف أو سبع دقائق ونصف. بل سبع دقائق على الدوام ـ وبعد سلسلة من عمليات التوقيت شعر الشيخ مياين بأنه قد مجع من 

يكفي البالغ العامل مبا توصل إليه. وذات مرة سأل الشيخ مياين الدكتور فرعون قائالً : "هل تعرف كم من الوقت يستغرقه  األدلة ما
  امللك يف أكل التفاحة؟" واجاب الدكتور : "سبع دقائق بالضبط").

  " ٢٧٢"اململكة ـ ص 
  يا هلا من دقّة ! ويا له من سحر!

  …بالوقت، فالشعب ال زال ينظر إىل الساعة منتظراً جملس شورى "آل سعود" العتيد لقد استفاد الشعب من هذا االلتزام 
  و .. .. !… عشرات السنني وهم يضحكون عليه: بعد شهر، قريب جداً، بعد شهرين ، العام القادم، الشورى مطبقة ، و
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  ما هي اجنازات "امللكة عفّت" املتحررة!
رف عليها بأا كانت قصرية القامة ومجيلة ذات بشرة بيضاء وشعر امحر داكن، ونظراً (يصفها اولئك الذين سنحت هلم الفرصة للتع

فية لكثرة االمالك العقارية اليت كان زوجها قد منحها اياها فإا بال شك يف عداد أغىن النساء يف العامل. غري انه ال توجد صور فوتوغرا
ملتحررة عنها فام يلتزمون الصمت إذ ام بسبب التوتر املوجود بني الطموح هلا. وعندما تسأل اوالدها عن ذوي العقول النيرة وا

واحلذر يشاطرون اباءهم وامهام رأيهم القائل بأنه من غري الالئق يف اجلزيرة العربية "السعودية" ويف الثمانينات التحدث كثرياً عن 
  املنجزات اليت حققتها امرأة.

ضحكون يف سرهم على الطريقة السحرية اليت تغلغلت بواسطتها افكارها يف اململكة. ويتحدث اجلميع "يعرفون" عفت. ان الناس ي
االخريات. لكن ومع كل ذلك ” فيصل“الناس عن املعارك اليت خاضتها عفت خالل السنني االوىل من زواجها للتخلص من زوجات 

عها أو مقاالت عنها، ومل يعرض التلفزيون افالماً وثائقية مل يكن هنالك أي تقدير معلن ملا قامت به، ومل تنشر الصحف مقابالت م
عنها وال عن ما اجنزته، وحىت اولئك الناس املخلصني واملقربني من زوجها ال يتحدثون عن وجودها اال نادراً وكأن عظمة أي رجل 

  ستنقص إذ مت االعتراف بالقوة وباالهلام الذين يستمدمها من زوجته).
  "٢٧٨"اململكة ص 

  % "! ٢" مستر
اياه الستثمار ” فيصل“باملئة) ذلك الن نسيبه ووكيل اعماله كمال ادهم قد توسط "لدى حكومة  ٢باسم املستر (” فيصل“(يعرف 

بترول املنطقة احملايدة الذي منح للشركة اليابانية ـ فوافقت "حكومة فيصل" على ان تستثمر الشركة اليابانية (جييت) بترول املنطقة 
باملائة حلكومة الكويت بسبب عدم اقتسام األرض بني  ٧٥وكانت الشركة قد دفعت … باملئة) لكمال ادهم  ٢ابل (احملايدة مق

باملائة فأصبحت "لفيصل" .. . وقد باعها بواسطة نسيبه كمال  ٢باملائة فقط "للسعودية"، اما الـ  ٥٥الكويت و"السعودية" ، ودفعت 
ماليني دوالر كما سبق ان أخذ كمال ادهم مليون دوالر "مسسرة"  ٦اتالنتيك ريفايننك" مببلغ ادهم إىل الشركة االمريكية اليهودية "
مفاخرا بشطارته .. فما … وهو مل يعترب هذه السمسرة سرا بل صرح ا يف جمالسه مرارا … من الشركة اليابانية الستثمار البترول 

واسرته املستمرة يف التعامل مع اسرائيل وهي ما تزال ” فيصل“ليت "فعلها " رأي "مكتب مقاطعة اسرائيل" يف هذه االعمال االجرامية ا
  عضوا يف جامعة الدول العربية املنقولة؟

م وسجلتها بأمساء اوالده وافراد عائلتهن  ١٩٥٩من جهة أخرى منحت شركة نيوجرسي " االمريكية عددا من االسهم "لفيصل" عام 
ول، ومل يكتف بتلك االسهم بل اخذ جيري مفاوضات مع شركة "كالفورنيا" و "تكساس" و النه يريد ان "يضمن مستقبلهم" كما يق

"موبيل اويل" العطائه اسهما أخرى يف تلك الشركات اليت متتلك شركة ارامكوا على أساس ان احلصة اليت منحت لسموه هي من 
وبعض الضرائب املستحقة على شركة عن زيادة حصة "السعودية" ” فيصل“وكان ذلك مقابل سكوت … حصة نيوجرسي فقط

ارامكوا والغاء الدعوى املقامة على شركة ارامكوا يف قضية ـ اوناسيس ـ فيما يتعلق بنقل البترول وتسويقه اليت ضربت ا االرامكوا 
  عرض احلائط، وكذلك الغاء الدعوى املقامة على شركة ارامكوا املتعلقة بأرباح صيدا).

  ". ٧٥٤"تاريخ "آل سعود" ص 

  "ال ميسه االّ املطهرون"
حدث ان عمال الشحن يف ميناء ” فيصل“لقد بلغ استهتار امراء "آل سعود" بالقيم اإلسالمية حدا ال مثيل له، ففي اثناء حكم امللك 

وقد … ون" الدمام، واثناء تفريغهم حلمولة سفينة حمملة بصناديق كبرية، وكان قد كتب عيها عبارة "قرآن كرمي، ال ميسه اال املطهر
تصادف ان سقط احد هذه الصناديق من الرافعة على رصيف امليناء. وإذا بالعمال يفاجأون بان احملتوى داخل الصناديق زجاجات 

اا كانت بضاعة مرسلة إىل احد قصور االمراء "السعوديني". ولوال ان الصدفة لعبت دورها يف … اخلمر، والذي اثار االنتباه اكثر
  ب املاكر من التهريب للمسكرات من جانب االمراء انفسهم.. ملا وصل الينا خرب ذلك.كشف هذا االسلو
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ابن امللك احلايل.. ” فيصل“ويتناقل الكثري من الشباب ممن رأوا بأعينهم يف النوادي الرياضية، واليت تشرف عليها رعاية الشباب برئاسة 
من االمراء كيف ان هؤالء يروجون افالم اخلالعة. ويعرضوا يف  كيف ان رؤساء اندية النصر والشباب واالهلي وغريها.. وهم

  …مقرات االندية
وهكذا اصبحت … هذا عدا حفالت اخلمور واحلشيش اليت يقيمها االمراء يف قصورهم ويدعون اليها ضعاف النفوس من الشباب 

هبهم، وإذا ا تتحول على ايدي ابناء احلكام إىل بعض االندية اليت كان يؤمل منها ان تكون مقرات لبناء طاقات الشباب، وصقل موا
  اوكار فساد.. وإفساد.

وإذا عرجنا على الفنادق املتواجدة يف البالد.. لوجدنا بعضها أيضاً ميارس دور الفساد،! وخاصة فنادق الدرجة االوىل، وحيث تباع 
  …قاخلمور بشكل متستر. وتنشر افالم الدعارة عن طريق الفيديو الداخلي املغل

  مع هذا .. . التجار اقل جوراً من [آل سعود]
رفضه لس الشورى، عندما قال للمثقف الذي كان يطالب به: "هل تظن لو اجريت انتخابات ستفوز انت ” فيصل“(برر امللك 

  …وامثالك من املتعلمني ! ؟ ابدا سيفوز ابن الدن والشربتلي والراجحي"
، فاحلق انه لو انتخب ابن الدن والشربتلي وقتها، ملنعوا ثروة البالد من اين ينهبها ”فيصل“ حتى إذا كان هذا املنطق مقبول يف زمن

  اخل..… دافيد زمرب واكرم عجه، وفارس واحلريري والبريابيلال ووليم قازان 
ان يقول للحاكم ما  اما اآلن فان فرصة متثيل املثـقـفني اكرب وفرصتهم خلدمة وطنهم وعروبتهم واسالمهم اكرب، فال احد يستطيع

  "تبدل الوزراء كأم ملك ميينك" ! قاهلا على سبيل املدح!).” : فيصل“قاله كاتب، للملك 
  "١٢"قيام وسقوط امرباطورية النفط ـ ص 

  أرنا يا كشك الفرصة "االكرب" اليت تتحدث عنها.… هكذا اذن 

  و[فيصل] مل تقطع يده
” فيصل“االحجار الكرمية فأخربين انه قد باع حجراً من املاس األسود إىل عائلة االمري (التقيت بسمسار سويسري اجلنسية يتعاطى بيع 

  مببلغ ثالثني الف دوالر وقد سبق له ان باعها حجراً مببلغ آخرمببلغ مخسة وسبعني ألف دوالر، فقط ال غري)!
  "٢٩٩"املميز ـ ص 

  حديث الدكتور قادر سناتارا
م ،  ١٩٢٢يف امراض اجلهاز اهلضمي، ولد يف احدى القرى التابعة اليوم إىل نيودهلي يف اهلند سنة الدكتور ماديل سناتارا بروفيسور 

ودرس يف نيودهلي، واكمل اختصاصه يف الطب الباطين يف الواليات املتحدة االمريكية، ومارس الطب بضعة سنوات يف عدة 
كان اسرياً ) ويعرض عليه العمل طبيباً خاصاً بالعائلة املالكة  م (حني ١٩٦٢” فيصل“مستشفيات يف امريكا، قبل ان يتصل به امللك 

  مبرتب مغر جداً. وبالفعل غير ماديل امسه إىل (قادر) ورحل إىل الرياض، وهناك اشهر اسالمه على يد بعض (علماء) اجلزيرة.
"آل سعود". وعاد إىل ” فيصل“د اغتيال م بع ١٩٧٥استمر الدكتور (قادر سناتارا) يعمل طبيباً خاصاً لبطون "آل سعود" إىل سنة 

  بلده اهلند.
وكان من املمكن ان يعرب اسم الدكتور (قادر سناتارا) كما يعرب ماليني االمساء بال ضجيج، لكن هذا الدكتور اصدر كتاباً مساه 

ه لو ال ان املؤلف كان م ، وكان ميكن ان مير اسم هذا الكتاب أيضاً بال حجيج كاالف الكتب غري ١٩٨٠(جتارب طبيب) يف سنة 
امينا جدا يف سرد جتاربه يف اثناء ممارسته علمه كطبيب ومن مجلة ما سرده بالطبع الثالثة عشر عاماً اليت قضاها يف خدمة عائلة "آل 

وم سعود"، ومئات االحداث اليت سردها عن تلك الفترة تدخل يف عداد احملرمات يف عرف "آل سعود"، لذلك مل يكن غريباً ان تق
السفارة "السعودية" يف اهلند جبمع الكتاب من املكتبات قبل ان ينتشر يف اسواق العامل، ومل تبق من الكتاب املذكور اال نسخ معدودة 

اهداها املؤلف لبعض املكتبات العامة ولبعض زمالئه االطباء الذين تعرف عليهم خالل مسريته احلياتيه، ومنهم الدكتور املغريب املغترب 
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الم أمحد) املقيم حاليا يف احدى دول اوروبا، وكذلك مل يكن من الغريب ان ميوت الدكتور (قادر سناتارا) يف حادثة طريق عرب (بن ع
  م . ١٩٨٢شارع (املهامتا غاندي) يف نيودهلي نفسها سنة 

قبل القريب أن نضع كتابه (جتارب ونذكر اآلن جانباً من جتارب هذا الدكتور مع "آل سعود" رجاالً ونساًء، ورمبا استطعنا يف املست
  طبيب) بني ايدي القراء باللغة العربية.

وقبل ان نذكر بعض (جتاربه) مع "آل سعود" نؤكد اننا كنا مترددين جداً يف ذكرها هاهنا حرصاً لئالً خندش احلياء العام، والذوق 
ثرنا ذكر جزء يسري جداً مما ميكن ذكره مع جتنب االوصاف املفذعة، العام، ولئالّ نسيء إىل القواعد االخالقية يف بالدنا العربية، لكننا آ

  واللجوء إىل اللغة العلمية املبسطة.
  يقول الدكتور (سناتارا):

"رغم اين متخصص يف امراض اجلهاز اهلضمي إالّ ان امللك واالمراء كانوا يراجعونين للحصول على االدوية اجلنسية املنشطة، ويف بداية 
دأت االحظ ان الشخص الواحد يراجعين عدة مرات يف االسبوع حبجة االدوية اجلنسية، ويف كل مرة كنت اجري هلم م ب ١٩٦٣سنة 

فحصاً سريرياً للتأكد من جناعة الفحص وصحة العالجات اليت اصفها. والفحص السريري األويل يقتضي ان حيتيب املريض على ركبتيه 
جم الربوستات واقوم بالضغط عليها لغرض احلصول على قطرات من املين على (ساليد) ويديه مث أُدخل اصبعي يف شرجه ألالحظ ح

  خاص مث اقوم بفحصها مبجهر خاص.
مثّ ملّا كثر تردد كل (مريض) منهم علي عدة مرات يف االسبوع، قررت ام مصابون بالوسواس، وان علي ان اختلص من الفحص 

  راء فحص يتكرر كل يوم احيانا.السريري املقرف، بكتابة الوصفة بال اج
  …"و … وهكذا تعرفت على "سلطان" مث "فهد" و 

ويف مكان آخر من كتابه يتحدث عن تعرفه باألمري عبد اهللا (ويل العهد احلايل) إذ انه استدعى على جناح السرعة يف الساعة الثالثة من 
  ملعاجلة حالة تسمم.. يقول الدكتور :م إىل قصر األمري  ١٩٦٦فجر ليلة شتوية باردة يف ديسمرب من سنة 

"وجدتين امام حالة تسمم خطرية تقتضي نقل املريض إىل املستشفى حاالً، وبينما كنت احاول اقناع حراس االمري وصل بعض الزمالء 
ل كامل للمعدة، ، واستطاعوا محل احلراس على نقل االمري إىل املستشفى، وهناك اجريت له عملية غس”فيصل“االطباء اخلاصني بامللك 

وحقنته باحلقن الالزمة، وبنتيجة حتليل بعض حمتويات معدته، وعينة من دمه، اكتشفنا وجود نسبة عالية من الكحول ومادة اهلريويني 
يكفيان لقتل عدة افيال. وبعد ان متاثل االمري للشفاء ارسل ايلّ مع احد حراسيه الشخصيني شيكاً خبمسني الف دوالر، وفهمت 

  ..".االشارة
ويف وصف تفصيلي حلفالت الدعارة اليت كان يقيمها امراء "آل سعود" واملنتفعون من عهدهم االسود يقدم الربوفيسور (سناتارا) 

  التاريخ احلقيقي هلذه العائلة الفاسدة.
بوصفها يف كتابه اآلنف  ورمبا كانت احلفلة التالية امنوذجاً اكثر (ذيباً) من كل احلفالت اليت حضرها وعاشها بنفسه ومن مث قام

  الذكر.
يقول سناترا : "ومن االمراء الذين كانوا يطلبون مين ممارسة اللواط معهم االمري "مقرن بن امللك عبد العزيز" الذي اصطحبين اكثر من 

ها. لذلك كان لألماسي مرة إىل امريكا وبريطانيا. واألمري "مقرن" امري (مذواق) حيب ان يشرب احلياة كلها. جبميع تفاصيلها ودقائق
م مع ان معرفيت به تعود إىل ما قبل ذلك التاريخ  ١٩٦٤اليت يقيمها مذاق خاص، وكانت اوىل (اماسيه) اليت حضرا يف ربيع عام 

 حبوايل سنة حني طلب مين اجراء عملية اجهاض المرأة مل أر وجهها، مث توثـقت بيننا عرى (الصداقة) فكان ال يكاد ميضي شهر االّ
  واتوىل اجراء فحوصات ملعدته وكبده.

ومازلت اتذكر تلك الليلة اليت جاء إىل املستشفى حارس من حرس االمري وامرين ان ارافقه ملعاينة حالة االمري الصحية، وقد جرت 
… مري مقرن بانتظاريالعادة ان اذهب إىل قصور امللك واالمراء بسيارات يرسلوا ايلّ، وهذه املرة أيضاً وجدت سيارة من سيارات اال

وما ان صعدت اليها وسارت بنا قليالً حتى رأيت احلارس خيرج من جيبه منديالً كبرياً عصب به عيين، وهي املرة االوىل اليت اتعرض 
العصابة  فيها ملثل ذلك ولكنها مل تكن االخرية. وبعد ان سارت بنا السيارة قرابة الساعتني انزلوين منها وانا معصوب العني، ومل ترفع

  عن عيين االّ وانا وسط قاعة احتفاالت فخمة فخامة عجيبة مل ار مثيالً هلا حتى يف احالمي.
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"مشعدانات" من الذهب اخلالص، جدران مزركشة بفسيفساء عجيبة مذهبة، ثريات مذهبة، القاعة فسيحة، يف وسطها حوض فيه 
، وحوايل ثلثها مفروش بالسجاد الفاخر، وعند اجلانب املفروش يف صدر (نافورة) ملونة، اكثر من ثلثي القاعة مرمر خمتلف االلوان

القاعة اسرة مفروشة ايضا، وكان االمري مقرن مستلقيا فوق احدها، وحواليه مخس بنات خمتلفات االلوان، الحظت من بينهن ثالث 
خفيفة رمبا كن من ايطاليا، وعلى اسرة أخرى اوطأ شقراوات رمبا كن من ممثال بودواي أو راقصات نيويورك واثنتان مسراوتان مسرة 

من سرير االمري، وتداعى عليها بضعة رجال ونساء يلوح عليهم السكر واخلدر، تبينت من بينهم السفري االمريكي ومساعدته الشقراء 
  املعروفة باسم "أ . بيلي" يف االوساط الديبلوماسية، وكان الكل عراة.

ما يف القاعة، رفع االمري جذعه قليالً مث اشار يل كي اقترب منه، دنوت منه وانا مسحور، وكانت  وحني تعودت عيين متاماً على
املوسيقى تصدح بناغم اوركسترايل، وال نشداهي كدت اتعثر باملوائد املبعثرة على اجلانب املفروش من القاعة تلك املوائد العامرة 

  بانواع الشراب (واملزات) اخلفيفة.
  ديه ـ كما كان حيدث يف العصور الوسطى، مث اشار إىل احد احلجاب اشارة خاصة.صفق االمري بي

سرعان ما انطفأت الثريات، وبزغت يف مساء القاعة مئات النجوم املضيئة اضاءة رومانسية ساحرة، ويف اجلانب اآلخر من حوض املاء، 
فتيات اسبانيات ووقفن يف دائرة الضوء، وعلى انغام انطلقت من األرض حزمة من الضوء امللون باجتاه السقف، مث تقدمت بضعة 

  املوسيقى الساحرة، قدمن رقصة من رقصات (الغالمنكو) الشهرية، ..".
اما حديثه الطويل عن جتاربه مع نساء "آل سعود" وامريام فمما ال يكاد يصدق لوال انه صادر عن "آل سعود". فهو يذكر بعضاً من 

  (لالنسات) من "آل سعود" بعد ان محلن من اخون، فضالً عن احلمل سفاحاً ممن ال يعرفهم هو. عمليات االجهاض اليت عملها
من كتابه اآلنف الذكر ان ثالثة من كل مخسة حتليالت جتريهن االمريات اآلنسات توجد فيها قطرات من  ٣٢٢ويقول املؤلف يف ص 

ود" قد استعملن منذ سن الثامنة اوالتاسعة بالطريق الطبيعي أو الطريق % من االمريات ونساء "آل سع ٩السائل الذكري. كما يقرر ان 
  اخل.… الشاذ

  ان كتاب (جتارب طبيب) للربوفيسور سناتارا جدير بالقراءة وخاصة ملن ال يعرف حقيقة "آل سعود" بعد.

  السرطان [السعودي] .. كمال ادهم

  التلميذ الشاطر لـ (سي ـ أي ـ ايه)
وصوله إىل كرسي احلكم بعد عزل أخيه "سعود"، نشط جهاز االستخبارات "السعودي" الذي اسسته و” فيصل“مبجيء امللك 

م وقد كان هذا اجلهاز بالياً وضعيفاً إىل حد كبري قبل ان يسيطر املد الثوري يف اخلمسينات  ١٩٦٠املخابرات املركزية االمريكية عام 
  …والستينات على الساحة العربية

بالدرجة األوىل تكمن يف محاية النظام "السعودي" داخلياً حيث واجه حتركات ثورية منظمة وخارجياً ملواجهة  وكانت دواعي انشائه
  مصر اليت أكدت زعامتها على حساب "السعوديني".

ـ يرجع له الفضل يف بلورة جهاز االستخبارات "السعودي" العتماده الكامل على توجيه ” فيصل“وكمال أدهم ـ صهر امللك 
أي ايه. باعتباره أحد عمالئها وحلساسية الظروف اليت كانت تواجه النظام "السعودي"، األمر الذي تطلب الوقوف بعنف أمام  السي

  …موجات التغيري اليت جتتاح املنطقة العربية
  غري أن كمال أدهم تقلص دوره ودور جهازه الذي يرأسه بعد سقوط

لوطنية اليت كانت تعتمد أساساً على التيار الناصري، وماهي اال سنوات قالئل حتى م ، وتدهور املعارضة ا ١٩٦٧الناصرية يف حرب  
  مات عبد الناصر واندثرت معظم املنظمات واحلركات املعارضة يف السجون واملعتقالت.

ريها، م حيث حني عن منصبه يف ظل ظروف عصيبة كانت تلف أنظمة اخلليج وغ ١٩٧٨وبقي أدهم على رأس املخابرات حتى عام 
هذه الظروف السياسية فرضتها زيارة السادات للقدس واشتعال الثورة اإلسالمية يف ايران، واندالع حرب اليمنني واشتداد ازمة 

  …الصراع على احلكم بني أقطاب االسرة انذاك
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لواليات املتحدة  االمريكية يف رئاسة اجلهاز، وهو تركي "الفيصل" الذي تلقى تعليمه يف ا” فيصل“وتوىل بعده املسؤولية ابن امللك 
والذي واجه هو االخر معارضة إسالمية متنامية ومنظمة ختتلف يف طابعها وعقيدا واستراتيجيتها عن احلركات املعارضة السابقة، مما 

  وضع املخابرات وجهاز املباحث يف وضع عصيب .
"السعودية" على عالا وضعفها كانت تواجه املعارضة يف  بيد أن هناك نقطة ذات أمهية البد من االشارة اليها وهي ان املخابرات

  اخلمسينات والستينات واليت هي بدورها ضعيفة حلداثتها وقلة خربا ولالخطاء العديدة اليت ارتكبتها.
م  ١٩٧٨وهلذا السبب اضطر جهاز املخابرات ان يرسي هيكلية جديدة له، بعد بروز احلركة اإلسالمية وبالتحديد يف أواخر عام 

م ذلك ان املعارضة اإلسالمية أثبتت ان جهاز املخابرات ليس ضعيفاً فحسب، بل ليس منظماً تنظيماً كافياً ملواجهة  ١٩٧٩وبداية 
  التحرك اإلسالمي الذي فشلت املخابرات يف توقع انفجاراته والسيطرة عليه..

ات "السعودية"، نقلت نصاً من اماكن متفرقة من كتاب خريف وهذه املعلومات اليت نوردها يف هذا املوضوع عن كمال أدهم واملخابر
الغضب حملمد حسنني هيكل، والغرض هو توضيح الصورة وتقريبها للقراء يف كيفية عمل هذا اجلهاز، ورموزه واعتماد احلكم 

الذي جره "السعوديون"  "السعودي" عليه، وارتباطاته باملخابرات االجنبية واملوساد وكيفية جتنيده للعمالء كما حدث للسادات
  للدوران يف الفلك االمريكي.

  املخابرات [السعودية] االمريكية، أدوار متكاملة دائماً
ولكي جيد االمريكيون جواباً على كل هذه االسئلة احملرية فلقد استشاروا اصدقاءهم "السعوديني". ولقد تصادف ان كان امللك 

اصبح االن مستشاراً للملك ومديراً للمخابرات العامة يف "السعودية" ـ موجودان يف "فيصل" ومعه صهره الشيخ كمال أدهم ـ الذي 
واشنطن عندما اعلن عن توقيع املعاهدة. ولقد كان االمريكيون يعرفون ان "كما أدهم" ـ الذي كانت خمابراته تعمل بالتنسيق الكامل 

ق الصلة بـ "أنور السادات" وان صداقتهما كانت ترجع إىل االيام مع وكالة املخابرات املركزية االمريكية ـ هو يف نفس الوقت وثي
االوىل للمؤمتر االسالمي، مث توثقت ـ وهي ظاهرة ملفتة ـ أثناء حرب اليمن اليت كانت مصر "والسعودية" خالهلا تقفان يف 

  معسكرين متصارعني.
  )١١٨ص (

  املخابرات االمريكية ودورها اخلفي يف جتنيد السادات
 ٢٤ان الصلة بني االثنني كانت وثيقة إىل حد ان جريدة الـ "واشنطن بوست" نشرت على صدر صفحتها االوىل يف عدد  واحلقيقة

م أن كمال أدهم كان طوال الستينات "ميد السادات بدخل ثابت" ولقد كان نشر هذه الواقعة ضمن سلسلة  ١٩٧٧فرباير سنة 
كشف وثائق املخابرات االمريكية . ان املهم يف االستشهاد ذه الواقعة ليس اثبات التسرب الكبري لالسرار الذي أعقب "وترجيت" مث 

حمتواها عن طريق االحلاح عليها، وامنا اهم ما فيها ـ من وجهة نظر هذا الكتاب ـ هو ما تشري إليه من رؤية اطراف لعمق العالقة 
ما اصبح انور السادات رئيساً للجمهورية كان كمال أدهم من اليت كانت تربط بني "السادات" و "كمال أدهم" وعلى أي حال، فعند

  أول الذين يترددون عليه، مث كان بعد ذلك من اكثر الذين كانوا يترددون عليه.
  ١١٨ص 

  الدور اخلفي للسلطة [السعودية] يف طرد السوفييت من مصر
على مدى اجلهود اليت تبذهلا "السعودية" لشد اهتمام وكان كمال أدهم يف أحاديثه مع الرئيس السادات يف تلك الفترة يركز أمامه 

الواليات املتحدة  إىل حل لقضية الشرق األوسط لكنهم ـ كما كان يقول ـ كانوا يصطدمون دائماً مبشكلة الوجود السوفيييت يف 
تهم بتزويد اسرائيل بكل ما مصر. ولقد شرح له الرئيس السادات اضطراره لالعتماد على الروس طاملا أن االمريكيني ماضون يف سياس

حتتاج إليه. ولقد حدث ان الرئيس السادات يف تلك الفترة املبكرة من حكمه كان على استعداد ملكاشفة كمال أدهم بأنه مستعد لطرد 
حنو أو السوفييت إذا استطاعت الواليات املتحدة املساعدة على حتقيق مرحلة أوىل من االنسحاب ويبدو أن هذه النوايا تسربت على 
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اخر إىل الواليات املتحدة  وإذا بعضو جملس الشيوخ السناتور "جاكسون" ـ وهو من اشد مناصري اسرائيل ـ يذيع القصة كلها، 
  االمر الذي سبب حرجاً شديداً للرئيس السادات ورمبا لكمال أدهم أيضاً .

  )١١٩ص (

  التجيري على الطريقة [السعودية]
م كانت هناك مفاجأة يف انتظاري . دهشت حني دق التلفون  ١٩٧١ملصر يف أوائل شهر يونيو سنة  وقرب اية زيارة امللك "فيصل"

يف مكتيب يف "االهرام" وقتها وكان املتحدث هو الدبلوماسي "السعودي" املخضرم الشيخ "طاهر رضوان" املندوب الدائم للمملكة 
"طاهر رضوان" ان امللك "فيصل " قد حدد موعداً الستقبايل يف قصر القبة يوم العربية "السعودية" لدى اجلامعة العربية . وقال يل الشيخ 

اجلمعة القادم وهو اليوم السابق النتهاء زيارته ملصر. كان مبعث دهشيت انين كنت ناقداً عايل الصوت ضد سياسة "السعودية" وضد 
فترة حرب اليمن. وفيما أعرفه عن امللك "فيصل" فلم سياسة امللك "فيصل" فيما كنت أكتبه من مقاالت يف "االهرام" خصوصاً يف 

يكن هو الشخص الذي ينسى بسهولة أو يغفر كانت حمادثة الشيخ "طاهر رضوان" يوم اربعاء وقلت له معتذراً أنه من سوء حظي انين 
عطلة اية االسبوع احلالية سأكون يف االسكندرية مع عائليت يف عطلة اية االسبوع فلقد مضت علي ثالث اسابيع دون ان أراها. و

هي فرصيت الوحيدة وسط زحام التطورات. وسألين الشيخ "طاهر رضوان" : (مىت تذهب إىل االسكندرية) قلت له: (اليوم) وعاد 
مراعاة الشيخ طاهر بعد نصف ساعة يتصل يب تليفونياً ليقول يل ان جاللة امللك باالسكندرية اليوم وأنه سيعود إىل القاهرة غداً، وانه 

  لظرويف مع رغبته يف مقابليت قد حدد يل موعدا يف الساعة السابعة من مساء هذا اليوم ـ االربعاء ـ يف فندق فلسطني باالسكندرية.
وكان امللك بالغ ” . فيصل“ومل يكن هناك ما ميكن قوله. وهكذا ذهبت يف الساعة السابعة إىل فندق فلسطني واىل موعدي مع امللك 

ه ومل نفتح صفحة املاضي. وراح حيدثين عن زيارته لواشنطن وكيف فوجيء االمريكيون باملعاهدة اليت وقعها السادات مع الود يف حديث
الرئيس السوفيييت "يادجورين". ولقد حدثين امللك بتفسرياته هو كما اعطاها لالمريكيني. مث سألين امللك فجأة عن رأيي يف هذه 

من خالل الكتابة، وأيضاً من خالل احلديث مع التلفزيون املصري يف ذلك الوقت. قلت له: "إذا املعاهدة وكنت قد قلت رأيي فيها 
كان يل أن استنتج وجهة نظر الرئيس يف هذا التصرف فأين اتصور انه اراد حتقيق توازن بني جمموعة من القوى يف الداخل ويف 

بني دول العامل الثالث وأي من القوتني االعظم وبدا امللك يطرح على اخلارج". وان كان البد ان اعترف أنين شخصياً ضد املعاهدات 
نظرياته عن العالقة بني الشيوعية والصهيونية واما يف واقع االمر وصميمه نفس الشيء وقال يل امللك انه شرح نظريته للرئيس 

عض معاونيه ومنهم "سبريواجينو" نائبه، و االمريكي "ريتشارد نيكسون" ، وان نيكسون اهتم ا ورجاه أن يعيد شرحها امام ب
"ريتشارد هيلمز" مدير وكالة املخابرات املركزية وقتها. وطال احلديث اكثر من ساعتني كان امللك خالهلا بالغ الود والرقة. وعندما 

ى تستطيعان الكالم خرجت من جناحه كان السيد "كمال أدهم" يف انتظاري قائاليل : "لقد اثرت ان اتركك مع امللك وحدكما، حت
معاً حبرية" . مث سألين : "لعل اللقاء كان طيباً؟". وقلت له: "انه كان كذلك بالفعل". مث أضفت : "أن امللك كان بالغ اللطف ولقد 

طع ان جتنبنا أحاديث املاضي وتركنا ما بقي من ذكرياته للنسيان فنحن االن أمام صفحة جديدة". مث قلت : "انين على أي حال مل است
أفهم بعد نظرية امللك عن الصهيونية والشيوعية" (كان امللك بني اشياء أخرى يعتقد ان برجيينيف يهودي ألن امسه األول "ليونيد" وهو 

  يظن أنه مشتق من اسم "ليون" وهو أيضاً يف رأيه اسم يهودي).
السادات. وقلت له ان ذلك بالفعل امر مرغوب فيه،  وبدأ "كمال أدهم" حيدثين عن ضرورة الترتيب لتنسيق وثيق بني امللك والرئيس

لكنه بعد ذلك بدأ يدخل يف موضوع أثار دهشيت فقد قال: "ان هناك االن وسائل ثورية يف االتصاالت وانه حتى الروس ال يعرفوا 
لرئيس اآلن ولقد طلب الينا ان ومل يقدموا الينا من االجهزة ما يسمح ا". مث انتقل ليقول : "انك الشخص الوحيد الذي يثق فيه ا

نتحدث اليك فهو يرغب يف ان يكون هناك اتصال مباشر عن طريق اجهزة خاصة توضع يف بييت ويف بيتك لنكون حنن االثنني قناة 
االتصال بني الرجلني الكبريين" وزادت دهشيت وتساءلت : "يف بييت؟ .. لعلك تقصد يف االهرام" وقال كمال أدهم : "هذا موضوع 

بالغ السرية وال ينبغي ان يتم من خالل االهرام". وملا كنت أعلم بالصلة بني وكالة املخابرات املركزية وبني وكالة املخابرات 
"السعودية" ـ وهو شيء طبيعي بالنسبة للعالقات بني البلدين ـ فلقد قلت له : "انين ال اجد نفسي على استعداد لقبول مثل هذا 

  هم أن رفضي كان قاطعاً وانتقل احلديث إىل مواضيع أخرى.الترتيب". واحس كمال أد
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وعندما رويت للسادات فيما بعد تفاصيل ما حدث قائالً له انين استغربت مبقدار ما تضايقت من ذلك العرض كان رده علي ببساطة : 
اجهزة القوات املسلحة استطاعت ان "ال بأس ! واملستحسن ان تنسى هذا املوضوع" وبعد عدة اسابيع جاءين الفريق "صادق" يقول ان 

تلتقط أشارات السلكية متكنت من حتديد مركز صدورها يف مكان ما يف اجليزة (حيث كان بيت السادات) وأبدى الفريق صادق 
يته. استغرابه من هذا االكتشاف وادركت انا دون ان اقول له ان الطرف االخر يف اخلط الساخن بني امللك والرئيس قد بدأ يعمل من ب

  وفيما بعد فإن هذا اخلط انتقل إىل ادارة املعلومات التابعة للرئاسة يف قصر عابدين.
   ١٢٣إىل  ١٩من ص 

  كمال أدهم واألدوار املهمة:
ان منصب االمني العام للمؤمتر اإلسالمي أتاح للسادات فرصاً كثرية للسفر والتعرف إىل كثريين يف العامل اإلسالمي وكان "كمال 

صهر لالمري "فيصل آل سعود" أصبح ملكاً فيما بعد ـ واحداً من أهم الذين عرفهم "أنور السادات" يف تلك الفترة وكان  ادهم" وهو
مقرراً له ان يلعب دوراً مهماً يف حياته، خصوصاً عندما اصبح "كمال ادهم" فيما بعد مستشاراً لصهره امللك "فيصل" ومشرفاً على 

  ).٨٤صفحة (… املخابرات العامة "السعودية" 

  كمال أدهم ، الورقة [السعودية] الضاغطة على السادات
م قام االمري "سلطان " وزير الدفاع "السعودي" ومعه السيد "كمال أدهم" بزيارة للقاهرة ومرة  ١٩٧٢قرب اية شهر يونيو سنة 

ربير احجامهم عن املشاركة يف حل ألزمة أخرى اثري موضوع الوجود السوفيييت الذي يتضرع به االمريكيون أمام "السعوديني" لت
الشرق االوسط، وكان رأى الطرف "السعودي" انه إذا كان "السادات" قد استقر على قرار فال بد له ان خيربهم به سلفاً لكي 

  يستطيعوا ان حيصلوا على مقابل له من الواليات املتحدة .
  )١٣٤ص (

  اف االمريكيةاملخابرات [السعودية] مسسار جيد يف خدمة االهد
كان االحلاح من دوائرعديدة على ضرورة احلركة أو التسخني كان مطلب احلركة احلقيقية مطلبا وطنيا مصرياً وقومياً عربياً، وبدت 

مناورة التسخني مطلبا جلهات دولية وعربية متعددة بينها "السعودية"، فقد كان "كمال ادهم" واملخابرات "السعودية" من اهم املصادر 
يت يعتمد عليها الرئيس "السادات" يف معرفة النوايا واالجتاهات االمريكية ونصحه "السعوديون" اكثر من مرة باحلركة واكدوا ان ال

التسخني سوف يفرض نفسه على كل االطراف مبا فيهم الواليات املتحدة  ألن التسخني سوف يعطي الواليات املتحدة  حجة ازاء 
تحدة  ـ كما نقل عنها ـ تقول أا تلح على اسرائيل يف ان تقابل خطوة السادات بطرد اخلرباء اسرائيل، كانت الواليات امل

السوفييت خبطوة أخرى سخية. وكانت اسرائيل ترد عليهم بأن ما مت قد مت، وال فائدة من دفع مثن لشيء اصبح يف اجليب فعالً. واكد 
ن يرى هذا الرأي، الن االسرائيليني يظهرون عناداً متزايداً وان السياسة يل ان مسؤول املخابرات االمريكية يف الشرق األوسط كا

االمريكية ـ واحلال كذلك ـ ليس عندها مانع من بعض التسخني ومن الغريب ان هذه الرسالة نفسها نقلت فيما بعد إىل الرئيس 
رئيس بنك "تشيس مااتن" وكان صديقاً للرئيس  السادات ليس فقط بواسطة السيد (كمال ادهم) وامنا أيضاً بواسطة "دافيد روكفلر"

  السادات ومهتماً بالشرق االوسط بسبب املصاحل الواسعة لبنك "تشيس مااتن" يف املنطقة.
   ١٣٧إىل ص  ١٣٦من ص 

  كمال أدهم شريك رجال املخابرات يف خمتلف ااالت
فيها الشيخ كمال ادهم .. ومثل غريه من كبار املوظفني يعمل "جون فز" االن باالعمال التجارية يف سويسرا يف شركة يساهم 

السابقني يف وكالة املخابرات املركزية االمريكية ممن عملوا يف الشرق األوسط فانه وجد الفرصة مناسبة بعد انتهاء دورة خدمته ان 
  ينتقل من خدمة الوكالة إىل العمل يف مؤسسات اقتصادية عربية أو متصلة بالعرب.
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  [السعودية] ودورها يف حفظ املصاحل االمريكية يف افريقيااملخابرات 
مث جاء بعد ذلك االتفاق الشهري بني اجهزة املخابرات اخلمسة النشيطة وقتها يف املنطقة، واملهتمة اساساً بافريقيا حفاظاً على 

ها كل من خمابرات "السعودية" وايران واملغرب االستثمارات اهلائلة فيها للبنوك االمريكية (وبينها بنك تشيز مااتن)، واليت شاركت في
ومصر وفرنسا. ولقد نتج عن هذا االتفاق تكوين "نادي السافاري" الذي قدمت صورة كاملة لنشاطه يف كتاب سابق، كان هذا 

سا. وكان هدف النادي الغريب من بنات افكار الكونت "جاك دي مريانش" الذي كان رئيساً ألمن الدولة واجلاسوسية املضادة يف فرن
هذا النادي مواجهة ما مساه اعضاؤه "التوسع الشيوعي يف افريقيا" وكانت ابرز العمليات اليت أدارا هذه اموعة هي مشاركة قوات 

بية. مصرية ومغربية يف انقاذ نظام "موبوتو" يف الكونغو لكي ال تضيع ـ بايار هذا النظام ـ كل القروض اليت استداا من البنوك الغر
وكان نشاط هذا النادي موضع ترحيب من االمريكيني ومن طهنري كيسنجر" الذي كان ضيق الصدر من القيود اليت فرضها 

الكوجنرس على أي حماولة للتدخل االمريكي يف افريقيا. ان التنظيم السري اجلديد اصبح يعطي الفرصة للتدخل دون اذن من الكوجنرس 
  وبدون اعتمادات اضافية.

   ١٧٧ص 

  شراء طائرة مقابل بيع دولة
لتجنب االقاويل اليت ميكن ان تثار بسبب وجود طائرة خاصة جمهزة كـ "فيال طائرة" للرئيس، وغري تابعة لشركة الطريان الوطنية وال 

هذه الطائرة  السالح اجلوي املصري، فان الرئيس "السادات" اختصر الطريق بأن طلب من اململكة العربية [السعودية] ان تدفع له مثن
  لتكون هدية له.

   ١٩٥ص 

  مكافحة حركات الشعوب باسم مكافحة الشيوعية
ولقد اعتادت بعض الدول العربية ـ وبينها "السعودية" على سبيل املثال ـ ان تعطي لبعض اصدقائها اعتمادات سرية حتت بنود خمتلفة 

الدول االفريقية مثالً ـ وبينهم الرئيس السابق "عيدي امني" ـ مثل "مكافحة الشيوعية". ويروي السيد "كمال ادهم" ان بعض رؤساء 
كانوا يقصدون إىل الرياض للشكوى من ان خزائنهم خاوية وأم حيتاجون إىل بعض االعتمادات ملواجهة مقتضيات امنهم من خماطر 

حقائب خيرجون ا من اململكة . وليس  متعددة بينها خطر الشيوعية الدولية. وكان بعض هؤالء الرؤساء حيملون ما حيصلون عليه من
مؤكداً ان مصر استفادت من هذا الكرم [السعودي] يف مكافحة الشيوعية الدولية. ويقرر "كمال ادهم" بأن احداً من املسؤولني 
ك املصريني مل حيصل على مساعدات نقدية وامنا حصلوا على مساعدات نوعية فقط (معدات واجهزة وتسهيالت) ولقد كانت هنا

  مسامهات خمتلفة متعددة على حنو أو اخر ملصر ، ازاء قضايا امنية ودفاعية .
   ٢٠١ص 

  عالقات [سعودية] اسرائيلية عرب املخابرات
  وكان نادي "سافاري" واجهزة املخابرات املتعددة فيه قد اتصلوا يف بعض املناسبات باملخابرات االسرائيلية.

  ري). مالحظة ("السعودية" عضو يف نادي السفا
   ٢٣٣ص 

  أقارب امللوك
كانت شركة الطريان املصرية (مصر للطريان) شركة الطريان الوطنية. تتفاوض مع شركة "بوينج" من أجل  شراء ست طائرات من 

 " وكان اجلانب الفين من الصفقة من مسؤولية وزير الطريان وقتها املهندس "أمحد نوح" كما ان اجلانب املايل فيها٧٠٧طراز "بوينج 
كان من اختصاص وزير االقتصاد "حممد عبد اهللا مرزبان" وكانت الكويت قد وافقت على ضمان االتفاق املايل. وكان وكيل "بوينج" 
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ومدير املخابرات العامة "السعودية" والصديق املقرب للرئيس ” فيصل“يف الشرق األوسط هو السيد "كمال ادهم" مستشار امللك 
  السادات.

  نكمال ادهم والطريا
جاء املسريي ينقل إىل وزير الطريان "ان الرئيس يطلب منه ان يقابل السيد كمال ادهم لبحث املوضوع" واضاف املسريي انه اتصل 

بالسيد كمال ادهم وتقرر ان يذهبا إليه معا (وزير الطريان وضابط احلرس اجلمهوري خطيب ابنة الرئيس). وبرغم احلرج الذي احس 
ى هذا النحو للتوجه لبيت السيد كمال ادهم، اال انه يف النهاية مل ير بأساً من الذهاب خصوصاً إذا كانت تلك به الوزير من دعوته عل

رغبة رئيس اجلمهورية ومر أمحد املسريي بسيارته على مكتب الوزير وصحبه معه إىل بيت السيد كمال ادهم وهناك فوجيء الوزير 
ل ادهم وعليه وعلى املسريي، وامنا هو يضم أيضاً ممثلي شركة "بوينج" الذين كان بأن االجتماع ال يقتصر فقط على السيد كما

  يتفاوض معهم يف الصباح ويرفض غلوائهم يف شروط الصفقة.
  ٣٩٦+  ٣٩٥ص 

  مصري طائرة [فيصل]
؟ ” فيصل“مللك حتت عنوان : ما هو مصري طائرة ا” فيصل“م، بعد ان هلك  ١٩٧٥/  ٥/  ٥قالت جريدة (القبس) الكويتية بتاريخ 

  ما يلي:
الراحل. وكان من املقرر ان ” فيصل“" اخلاصة اليت اوصى عليها امللك  ٧٠٧(عالمة استفهام ترتسم حول مستقبل طائرة البوينغ "

  " مليون جنيه استرليين). ٥،٥ينتهي من بناء الطائرة الذي تقوم به شركة امريكية يف اخلريف املقبل، يف مقابل "
  وهي تعزف على حساب امللك "الشخصي".وأضافت اجلريدة 

(وقد دفع امللك الراحل جانبا من هذا املبلغ الضخم سلفا من حسابه الشخصي، وتضم الطائرة قاعة لالجتماعات تتسع لعشرين 
سان شخصا، وصالة للطعام، وستجهز بوسائل اتصال السلكية خاصة باالضافة إىل وسائل امنية ودفاعية. والسؤال االن احلائرعلى ل

مدراء شركة "سياتل" للطائرات.. هل يطلب امللك "خالد" أو ويل العهد استكمال صنع وجتهيز الطائرة اليت جاء تصميمها مواكبا 
  لعصر متالحق االحداث).

انه ف” فيصل“وقد حل فهد "احلرية" حيث اكملت الشركة بناء الطائرة باسم امللك "خالد"، واستحوذ عليها "فهد" نفسه، اما املسكني 
ذهب مباشرة دون ان يستمتع ا.. يف حني ان فهد اللعني، ومتشيا مع العصر، صنع له طائرات مبئات املاليني من الدوالرات وكلها 

  مذهبة، ولكنه سيذهب بدوا بأسرع من سابقيه امللكان "فيصل وخالد".. بل سيذهب بسرعة الصاروخ!

  وزر [فيصل] اكرب من هذا!
على الصراط سيتعثر فألنه يأيت يوم القيامة حامال "امللك خالد" ” فيصل“عودي" كبري : إذا كان عبور امللك (وقد قلت مرة ألمري "س

"فرد … على كتفيه، ألنه اختاره وليا للعهد، وهو يعرف عنه انه بال كفاءة تتجاوز تنظيم سياق للجمال، بل حتى جمرد مشاهدته؟!
من اختياره، بل حنن الذين فرضناه، ومل يكن خيطر بالبال انه سيتوىل امللك يوما، وكان بريء ” فيصل“مسوه" : ليس صحيحا .. امللك 

  اختياره وليا للعهد جمرد سد خانة، ولترضية شقيقه االمري حممد الذي متت ختطيته، رغم الدور الذي لعبه يف خلع امللك "سعود").
  "٥٣"قيام وسقوط امرباطورية النفط ص 

ه هذا قد دأب على مدح فهد واخوته الذين هم اشد نكاال على الشعب من املقبور "خالد!" والسبب ويالحظ ان كشك يف كتاب
  يتلخص يف كلمة انه "مرتزق"!

  يف البالد اليت تزعم ان القرآن قانوا
  م ما يلي: ١٩٩٨ـ  ٤_  ٢حتت هذا العنوان كتبت صحيفة (سيفنكاداك بالدن) اليومية السويسرية بتاريخ 
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"السعوديني" يتحدثون اليوم كثريا عن موضوع ضرورة احلفاظ على  التقاليد القدمية وعدم االختالط باتمع الغريب خشية  (ان احلكام
ي تأثري ذلك اتمع بأفكاره اجلديدة على بالدهم، ان هلذا البلد نقطتني نقطة قوة ونقطة ضعف فنقطة القوة هي الثراء املايل الكبري الذ

بسبب النفط. اما نقطة الضعف فهي اعتماد بالدهم على اخلربة االوروبية الصناعية للبناء والتصنيع. وان ذلك حصل بصورة مفاجئة 
  االمر سيجلب معه بالتأكيد تأثريا غربيا.

راء ان االخالقية السائدة يف "السعودية" هي اخالقية مزدوجة ففي الوقت الذي حيرم فيه على العامة تعاطي املشروبات فان بيوت االم
  تتوفر فيها انواع املشروبات واألفالم الداعرة، وباالضافة إىل ذلك فان زوجات اولئك االمراء يلبسن آخر موديالت اوروبا.

واخريا اود القول بأن اإلسالم خيتلف كليا عن الواقع "السعودي" فهو دين يقوم على التسامح والتعاطف واملساواة يف املسؤوليات 
  املسلم على ان ال يبات وجاره جائع).. ترى هل هذا هو ما يطبقه احلكم "السعودي" ام العكس. واحلقوق، فاالسالم حيض

  امللك [خالد] يشتري منـزال بثالثة ماليني جنيه يف لندن
  اخلرب التايل : ١٩٧٧ – ٥ – ٧ذكرت جريدة (اهلدف) الكويتية بتاريخ 

اهل "اململكة العربية السعودية" وافق على دفع مبلغ ثالثة ماليني جنيه قال ناطق بلسان مساسرة العقارات اليوم ان امللك "خالد" ع
كون استرليين لشراء مرتل سابق ملليونري بريطاين هو املستر رايف تيكو، وابلغ الناطق بلسان السماسرة رويتر ان امللك ابتاع هذا العقار لي

  مقرا القامة احد اقرابائه االمراء.

  ارامكو.. صاحبة العصمة
مليون دوالر، واعتربت وزارة املالية بعد املراجعة ان هذا  ٢٠بت شركة ارامكو االستعمارية "حكومة العائلة "السعودية" مببلغ (طال

الطلب هو حساب مكرر.. وبقي حمفوظا لديها ولكن االرامكو مل تسكت بل اثارت هذا الطلب مرة أخرى. فصدر امر "فيصل" 
  ".٧٥٥آرامكو ال تغلط وال تكذب!).. "تاريخ "آل سعود" ص بصرفه وجاء يف امر الصرف كما يلي: 

  [فيصل ] يعفي الشركات الغربية من ضرائب الدخل
م قرارا باعفاء شركتني من شركات البترول الغربية من ضرائب الدخل. وقال الراديو ان  ١٩٦٥/  ٤/  ٨(اذاع راديو "السعودية" يف 

الدخل على حصة كل منهما من أرباح الشركة "السعودية" اليت ستنشأ يف املنطقة  مرسوما ملكيا صدر باعفاء الشركتني من ضرائب
الشرقية، والشركتان مها "اوكسيد نتال بتر وليم كوربويشن "و" انترناشيونال اورانزفري كاليزر كوربوريشن" بقي ان تعرفوا ان 

صل" نفسه وأوالده من ضرائب الدخل وغري الدخل. "فيصل" وأوالده شركاء يف هاتني الشركتني، ومن الطبيعي جدا ان يعفي "في
  ". ٧٦٠وشركات االمراء االجنبية كلها هكذا معفية من الضرائب) . "تاريخ "آل سعود" ص 
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  الفصل الرابع

  ملك القمار والنساء… [فهد] 

  هذا هو خادم احلرمني .. فأنقذوا كعبتكم
يا أهل اهللا .. … عالنية مع كارتر ـ ال حول اهللا ـ ملك املسلمني يلعب القمار يف الليل والنهار ـ انا هللا ـ ملك املسلمني يسكر 

  ومع ذلك يغسل كعبتكم بيديه!
، الذي حياول اخفاء عوراته، حبا يف الستر، الن كلمة "ستر" تشتق من "ستربتيز" وانطالقا من حب "الستر" تنطلق وسياسة ”فهد“

القائلة (قل ما ال تفعل وافعل ما ” السعودية“"لتوافق على كل مقررات مؤمترات القمم" متشيا بقواعد السياسة ” لسعوديةا“االنفتاح 
ال تقول .. واضحك على اجلماعة تكتفي شر االذاعة.. وإذا هبت عاصفة فال تقف بل سر معها ليتطاير منك القمل وال يدفنك 

وان أردت ان … لى كل مقررات القمة). (ال تعارض لكيال تفقد عاصمتك العارض(ولكي تصبح بريء الذمة وافق ع… الرمل)
  تصبح قائد العرب املتنفذ فقل وال تنفذ).. (اشتم اسرائيل وانتقد أمريكا ـ واخدم اسرائيل عن طريق أمريكا).

  ”…آل سعود“هم ، منذ أن كان امسها عائلة "آل مردخاي" حتى اصبح امس”السعودية“هذه هي مالمح سياسة العائلة 
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  أتعلمون من هو "الفهد"؟.. هو الذي كان من عدله ما يلي:
م كان شاب من عائلة آل دغيثر يقود سيارته يف الرياض ومعه والدته العجوز فتوقف يف شارع البطحاء النزاهلا لشراء  ١٩٧٨يف عام 

إىل جانبه !.. فدافع عن نفسه (والدفاع عن النفس  حاجة، فضربته "هيئة االمر باملنكر والنهي عن املعروف" حبجة ان امرأة تركب
  واالرض والعرض حق مشروع يف شريعة حممد) لكن "فهد بن عبد العزيز" أمر بقتل هذا الشاب..

هذا "الفهد" ـ من "آل الفهد"، "وآل فهد"، سبعة "افهاد" أو "فهود" اشقاء يقودون "اللويب السعودي" والبعض يسميهم "آل حصة" 
م حصة آل السديري ـ اضافة الستحواذهم على حصص كثرية من امليزانية واالراضي والشركات والسمسرات.. فآل نسبة لوالد

حصة يهيمنون مع أخواهلم آل السديري على كل مقاليد التسلط والسلطة والقوة يف البالد .. ويطلق عليهم البعض اسم "آل فهد"، 
  الذي اصدره منذ أن كان وزيرا للداخلية وينص على ما يلي: هو صاحب القرار” فهد”و… نسبة لكبريهم (فهد) 

  اخل..)… (مينع زواج أي مواطن بأجنبية من أي بلد عريب وهذا القرار ال يسري على االمراء  –أ 
 زواج علين لكنه غري ٢٠٠٠علما ان معظم زوجات االمراء وجواريهم "اجنبيات" "فالفهد" وحده قد تزوج من "االجنبيات" اكثر من 

  . - بعدد ايام السنة  –دارة  – ٣٦٠مبدينة جدة وعددها  ١٠مشروع.. "وللفهد وآل فهد" "فيالت" يف الكيلو 
ال لسبب اال … ومبوجب منع الزواج بـ "االجنبيات" سرح "الفهد" من اجليش "املسعدن" ما يشكلون مبجموعهم لواء كامل  –ب 

  ء وجودهم يف هذه االقطار .. ولدي امساء كل هؤالء..ألم تزوجوا من االردن وسوريا ولبنان ومصر أثنا
  ان ما ميلكه "آل فهد" من املليارات يف امريكا وفرنسا وسويسرا ال تتسع عشرات الصفحات الحصائها. –ج 
ان "للفهد وآل فهد" "فيالت" وبنايات وقصور وشقق يف مصر واملغرب وتونس وفرنسا وايطاليا واملانيا وسويسرا وبريوت  –د 
انكلترا وامريكا، لكن هذا ليس فصل الذهاب اليها ـ يف رحلة الربيع والصيف، هذه اضافة إىل ان الرحلة يف مثل هذا الفصل فصل و

خلف خيانة السادات مع اا أمامها، اذاً فليبتعد االمراء عن مواطن الشبهات السياسية ما ” السعودية“خيانة السادات قد تفسر بأن 
تديرها امريكا من الداخل والبترول تديره شركة ارامكو االمريكية من منابعه حتى اسواقه، ومادامت ” ديةالسعو“دامت السياسة 

اخلطط االمريكية ختطط هلا مراكز املخابرات االمريكية املهيمنة على كل شيء يف البالد بدءا من وزارة الدفاع والطريان واملطارات 
و "هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر" وما دامت املساعدات ملصر السادات وسودان والداخلية واملخابرات وانتهاء باملساجد 

تدفع سنويا ما قيمته عشرة مليارات من الدوالرات كمساعدات ومرتبات ” السعودية“النمريي وعمالء اليمن جارية. . وما دامت 
بدفعها ” السعودية“ك قيمة الطائرات واالسلحة اليت بدأت للنمريي وجيش السادات املوجود يف السودان وعمان والكنجو مبا يف ذل

م واستبدال  ١٩٧٢بابعاد اخلرباء السوفييت عن مصر عام ” السعودية“والتكفل باالستمرار بدفعها منذ ان وافق السادات على طلب 
هلا.. فليكن شعار "احلقبة  ودعا لالستسالم”" السعودية“السالح الروسي بسالح امريكي.. وذلك جزء مما مساه هيكل "باحلقبة 

  السعودية" إذا (النفظ غفار الذنوب).
، واتباعهم، نسوق هذه االمثلة ـ كأمثلة فقط ـ ملاليني اجلرائم اجلنسية، أما املالية هلا ”آل سعود“وتأكيدا على ان اجلنس حمرك 

  …كتاب آخر 
ي، فحمل صورا وتقدم خلطبتها، لكنها رفضته وماليينه حسناء وفائ ١٩٥٨اعجبه رنني اسم "ملكة" مجال القطن يف حلب لعام  – ١

دفع بسماسرته الغراء  –باملهندس املذكور  –قائلة اا خمطوبة ملهندس من عائلة الربازي .. ومل يهن عليه رفضها .. وبعد زواجها 
وج، وانتقل ونقل معه بالطبع بيت القصيد زوجها بتشغيله كمهندس يف معمل املياه الغازية يف الرياض مببلغ يسيل له اللعاب، فوافق الز

ـ زوجته احلسناء "حسناء" واستلم عمله ومسكنه وسيارته يف الرياض ، ويف اليوم الثالث، وبينما كان الزوج يف عمله هجم مساسرة 
صانعتها بل وجد اثار  "الفهد" على "امللكة" فاختطفوها وصانعتها السورية معها .. وعاد الزوج املفجوع إىل بيته فلم جيد زوجته وال

الدماء، وملا ذهب يسأل الشرطة قيل له : ان زوجتك اصيبت برتيف دموي ونقلناها إىل املستشفى السعافها ويف املستشفى ماتت!.. 
قال هلم: اين جثة زوجيت؟ … قيل له : مل نعرف … كذا .. قال: كيف ماتت؟ قالوا له : ماتت "اهللا موا"! قال هلم : واخلادمة؟ 

لوا له : دفناها؟ .. قال هلم : اريد ان استلم جثة زوجيت الدفنها يف حلب .. قيل له : ان الدفن يف ديرة املسلمني الرياض اقرب إىل قا
اجلنة من ديرة الكفار اضافة إىل اا قد حرمت عليك زوجتك بعد ان ماتت ومل تعد زوجها والدين ال يبيح لك االطالع على عورات 

: كيف يبيح لكم دينكم االطالع على جسم زوجيت وال يبيح يل ذلك؟ .. قالوا له : اقطع واخس " اخرس" قال هلم  النساء!! قال هلم
: ارجوكم ان تروين قربها الزورها.. قالوا: تفضل، فأخذوه إىل قرب جديد، دفنت فيه جثة لتوها مث أعادوه إىل بيته. . وما ان غادروه 



      )      (  ٩٤

به امام جثة اخلادمة املسكينة اليت قتلوها؟.. فحملها بني يديه وهو يصرخ كانون : (يا طواغيت.. حتى عاد إىل القرب ونبشه.. وإذا 
قتلتم خادميت وسرقتم زوجيت) .. مث وصل ا إىل قصر امري الرياض وهو شقيق "فهد" وامسه "سلمان" .. فاعتقلوه واوثـقوا يديه 

دى على حرمة االموات والعياذ باهللا !.. وقرروا قطع يده.. لكنهم "غفروا له!" ورجليه وافتوا بكفره ألنه اخرج جثة من قربها واعت
"وان تعفو وتصفحوا ذلكم خري لكم!..".. فأبعدوه إىل دمشق.. وما تزال زوجته يف قصور "آل فهد".. وأقام الدعوى. ولكن أي 

امريكا خلدمتهم، وأقفلوا ابواب الدنيا االربعة ومسخوا كل ما فيه، وسخروا ” آل سعود“دعوى تقام وعلى منت تقام يف بلد مسخه 
  فاطبق الصمت فاصبح هؤالء الظلمة هم القادة!.. قادة العرب. واملسلمني أيضاً ! ..

حفلة "لتحرميه" ويف هذه االثناء شاهد ” السعوديون“م ـ فأقام له الطلبة  ١٩٦٤واملثال الثاين؛ سافر "الفهد" إىل أمريكا ـ عام  – ٢
ة جديدة امسها ـ لؤلؤة آل إبراهيم فسال عنها: "أهذه من بناتنا؟! .." قيل له : "نعم من بناتكم طال عمرك اا زوجة "الفهد" صيد

ومن أوالدكم أيضاً ؟".. وما ان عاد "الفهد" إىل "البالد" حتى ارسل برقية اليها بلسان والدها … الطالب عبد الرمحن آل إبراهيم 
ة توجهي سريعا فحاليت خطرة جدا واتركي ابنتك لدى والدها"! قف! ويف هذه االثناء استدعى "االمري فهد" يقول : "ابنيت احلبيبة لؤلؤ

 والدها وابلغه مبا فعل وقال له انين فعلت هذا النين اريد ان اتزوجها "على سنة اهللا ورسوله !.." قال له الوالد املبهوت : "لكن اهللا
!.. ولديها طفلة من ابن عمها عبد الرمحن وحتبه وحيبها! .. فكيف يرضى اهللا ورسوله ذا ورسوله ال يقبالن ذا ألا متزوجة

  احلرمان".. قال "الفهد" لوالدها : (اخرس). مث اردف يقول: "انت خادم لنا وما نقوله سينفذ..
ال شرعية. الن زوجها مل يطلقها  بطريقة” فهد“وصلت لؤلؤة آل إبراهيم مذعورة من "حالة والدها اخلطرة" املزعومة !.. وتزوجها 

مليون ريال) فقط خالف القصور واهلدايا واالموال املنقولة وغري املنقولة.. اما زوجها عبد  ١٥٠حتى االن .. وكلفته العملية هذه (
زوجته لؤلؤة ـ  الرمحن آل إبراهيم فقد ارسل له "الفهد" طائرة "سعودية" خاصة تنقل له ذبيحة مشوية من وليمة الزفاف ورسالة من

ارغمت على كتابتها ـ تقول فيها اطمئنوا صحة الوالد خبري تزوجنا خلي بالك من ابنتنا الغالية ! .. فجن جنون الزوج! .. لكنه صحا 
  دية مالية!

ر قبيلة غزة تزوج امري احلرس امللكي "عبد اهللا بن عبد العزيز" بابنة الشيخ خليل املهيد من سوريا، وآل مهيد من شيوخ عشائ – ٤
باملوضوع. ولكي يغيظ ” فهد“، فطلقها عبد اهللا خالل سبعة ايام .. فعلم االمري ”آل سعود“الشهرية وهي اشرف بكثري من عائلة 

  املارق يقول له فيها:” فهد“اخاه عبد اهللا، بعث بالرسالة التالية خلادم هلم يقيم يف دمشق امسه 
العائلة الكرمية حينما تزوج منها وطلق ابنتها خالل اسبوع، ومبا ان الرسول الكرمي يقول : (لو كان اخي عبد اهللا حمترم الحترم هذه 

املارق ـ ” فهد“"اكرموا عزيز قوم ذل "!" فقد قررت ان اكرم هذه العائلة بالزواج بأخت مطلقة اخي عبد اهللا فاذهب بنفسك ـ يا 
السفارة واطلب البنت الثانية وارسلها لنا بالطائرة وادفع هلم املقيمني يف دمشق واعضاء ”” السعوديني““وخذ معك عددا من 
  والتكاليف علينا)!..

املارق وبذل املساعي فوافق الب الكرمي ـ مع انه قد لدغ من هذا اجلحر السعودي مرة ـ ومع ان البنت ” فهد“فطفق اخلطاب 
بالعشاء" أي منادي اجلياع للعشاء، لن تصل شوارب  حتمل شهادة عالية من احدى جامعات بريطانيا ـ ومع ان "ابن امهيد مصوت

مهما طالت إىل دمشق قدمه.. ومع ان الزواج والتمليك ال جيوز شرعا اال حبضور طالب الزواج.. املهم: واثناء حفل ” آل سعود“
حينما قال : (مما ” فهد“يف دمشق ان يتفلسف ويرفع من قيمة االمري ” السعودية“اخلطوبة على "الغائب" حاول احد افراد السفارة 

، ام ”آل سعود“يشرف عرتة ان بنت شيخ ـ عرتة ـ تزوجها امري ـ اعرتة!) فغضب الوالد وقال : (كال ـ حنن اشرف من 
يزعمون ام من فخذ املساليخ، وهذا غري صحيح، وحىت لو صح هذا، فهذا الفخذ تابع لنا ولسنا تابعني له).. فاخرس ذا الرد 

  ـ ”السعودية“السفارة  الواضح ـ موظف
املهم : ان البنت ارسلت بالطائرة، ومل ميض شهر حتى اعادها "الفهد" إىل أهلها، مما جعل والدها يصاب جبلطة وميوت ندما على 

عماهلم حينا اكرامه ملن ال يستحق الكرم، وترتيل قدره الكبري ومستواه العايل هلؤالء الذين ال يعملون اال الذالل العرب بأقواهلم حينا وأ
املارق (انه يريد اكرام عزيز قوم ذل!" وكل ما يعنيه "الفهد" من قوله "أكرموا ” فهد“يف كتابه للخطاب ” فهد“حينما يزعم االمري 

  ".٦٩٧ – ٦٨٦ص ” آل سعود“عزيز قوم ذل" أن ال كرامة للناس عنده!!) "تاريخ 



      )      (  ٩٥

  اخلراف السمينة
التركي يف البصرة.. وبعد أن كانوا يتسولون لقمة العيش من وجهاء الكويت.. كيف أصبح  بعد ان كمانوا جياعا يتصدق عليهم الوايل

  مبا يلي: ٤١٠ـ  ٤٠٩بعد استيالئهم على البالد وب ثرواا؟. جييب السي صاحب كتاب (اململكة) ص ” آل سعود“حال 

  االجسام املكتنـزة
لرياض ال تشبه اجسام منور الصحراء الذين اسسوا اململكة. ومن بني كل حلماً وشحماً وي على مقاعد ملشاهدة سباقات اهلجن يف ا

آل “م مل يكن هناك أمرياً واحداً من  ١٩٧٩سعودياً الذين قتلوا أو جرحوا خالل عملية استرداد احلرم الشريف عام  ٥٨٨الـ 
  طماعني.آالف شخص ان مثة امراء كسولني وأمراء  ٤ـ وليس من املدهش يف عشرية تعدادها ” سعود

أن حييا حياة كسل اذامل يستطع مد طموحاته إىل حدود أبعد : إذ يعطي ارضاً لقصره، ” آل سعود“من السهل جداً على شخص من 
وماالً لبنائه. وتدفع عنه فواتري الكهرباء واهلاتف، ويستطيع العيش بصورة مرحية من الدخل املخصص له، ومن خمصصات اطفاهلم عندما 

  من العمر. يبلغون الثالثة
  حيب االمري سلمان أن يقول لزواره الذين يستفسرون عن امتيازات االمراء : "لدي بضعة امراء يف السجن يف الوقت الراهن"(!)

ال يسبب االمراء الكساىل أو املذنبون شكوى كبرية يف اململكة. اما االمراء الطماعون فيسببون الشكوى : نصيب من هذه الصفقة، 
طرق كثرية يستطيعون فيه حتويل مركزهم ملا فيه رحبهم الشخصي. وسيسبب النظام الذي ” آل سعود“لك ـ ولدى معرفة مسبقة بت

مترر به حصص صادرات نفطية عرب شركات تسويق توجد لألمراء مصاحل فيها امتعاضاً متزايداً يف املستقبل . وإذا مل تضبط العائلة 
م كيف ميكن للنقود ان ١٩٨١ح املال أبداً ـ وتظهر ختمة امدادات النفط العاملية عام شهيات افرادها، فستجد نفسها يف متاعب إذا ش

  تشح اشرع مما تصوره أي شخص. وعندما يتوقف االزدهار، ستتعرض روح الفريق لالمتحان).

  إنه يضايق مسوها!
اً، وبعد ان اجالت طرفها يف جنباته، جلست امرية سعودية معروفة يف مطعم يف لوس اجنلس، وكان يف زينتها غلو وتربج فاضح جد

  دعت رئيس اخلدم اليها وقالت: أليس الواقف هناك كالرك غيبل؟
  فأجاا : هو بذاته.

  فقالت : انه يضايقين .
  فرفع هذا حاجبيه تعجباً وقال: ولكنه يا امرييت مل يرم ببصره إىل ناحيتك، فقالت : بالذات .. هذا هو الذي يضايقين منه.

  حسناً .. اضيفي إىل مكياجك وما ظهر من حلمك شيئاً من الدوالرات، ولن يضايقك بعد ذلك ابداً . فقالت :
  وهكذا كان .. ومنه التكالن .

  شراء الذمم : جتارة [فهدية !]
جيد، ويشيدوا باجنازام بشكل ” آل سعود“يف عواصم العامل. شراء ذمم الصحفيني ليكتبوا عن ” آل سعود“من اكرب مهام سفراء 

من الفضائح.. االقالم الشريفة تتعرض دائماً ” آل سعود“يغدقون العطاء على االت واجلرائد ليسلم ” آل سعود“لذا ترى سفراء 
  ، السياسية .. واملالية أيضاً ، وكلها تقع امام سيف الدوالر إال ما رحم ريب !”السعودية“للضغوطات 

سنة من اقامته  ١٥والبعث العراقي حتى اخرج من الكويت بعد حوايل ” آل سعود“يف الكويت .. تعرض الشاعر أمحد مطر لضغوط 
فيها، وجاء إىل لندن يف يناير املاضي، النه عرب بشعره عن ضمري أمته .. واحتجبت زاويته (الفتة) إىل أن طرد من اجلريدة. ورسام 

  حلة إىل نفس املكان!" مث كانت ايته االغتيال.الكاريكاتري (ناجي العلي) أخرج مع زميله مطر يف نفس اليوم ونفس الر
، ليستلم من السفارة حصته الشهر قادمة!.. ”آل سعود“ويف لندن، كان اللوزي ـ صاحب احلوادث السابق ـ يشتم مرة واحدة 

ـ جتاه النقد ” آل سعود“هكذا ، واىل يومك اآلن .. ووصل احلال بأن صغار الكتبة ارادوا ان يستثمروا حساسية احلكام ـ وخاصة 
والتشهري، فأخذ الواحد تلو االخر يصدر جملة شهرية أو كل شهرين، حتتوي على بضع صفحات يشتم فيها كل احلكام العرب 

 (االغنياء) ليستلم منهم مجيعاً (املقسوم !!) .. ولذا ترى (الشرق اجلديد) لـ "عبد الوهاب" فتال و (البلورة السحرية) لالفاق االلوسي
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الف جنيه) فقط !.. إىل جانب  ٧٠وترى (املطرقة) اليت يصدرها الفاسي وحيررها زكي بدوي .. حيث تسلمت هذه االخرية (املنجم، 
آل “بعض االت الصغرية اليت تصدر كل شهر مرة.. إىل ان يفلس رئيس التحرير، فيصدر عدداً آخر، وينال حصته من سفارة 

   سوق لندن الصحفي!!، وهذه هي التجارة الرائجة االن يف” سعود
وال يقتصر هذا االمر على االت (التشهريية) .. بل وأيضاً الصحف واالت االخرى، ولن نتحدث عن الشرق األوسط وأخواا.. 

وين وال عن جريدة اللواء االردنية ومشتقاا، فكلها جرائد (تنب) كما يقول أهايل اخلليج. ولكن العرب واضحة االبتذال ، قد سافر اهل
مبليون جنيه فقط، مع طلب بنقل بعض الصحافيني املغضوب ” فهد“م واستلم شيكا من  ١٩٨٥رئيس التحرير إىل الرياض يف مايو 

  عليهم إىل ابواب أخرى !
فتال يف  وكتب فؤاد مطر يف جملته تعليقا على تقصري احلكومات، وعدم قدرته علىتلبية طلبات لة جماناً من القراء الفقراء .. فرد عليه

  (الشرق اجلديد) ـ ومن واقع اخلربة والتجربة ـ بأن هذا االسلوب ال يفيد مع احلكومات، وقال له مبا معناه : (اشتمهم وتستلم)!
يف مثل هذه االجواء الفاسدة، يكون للدوالر السعودي املتأمرك دوراً ناجحاً يف شراء الذمم، ولكنه بالقطع يفشل مع الصحف 

على اتمع العريب، وليس من باب سياسة ” السعودية“ة، اليت تشهر "بآل سعود"، امياناً منها بالقضية، وخبطر اجلراثيم واالت امللتزم
  (اشتم واستلم).

الف دوالر) مقابل  ٩٠يف طهران، رشوة صحيفة (ابرار) االيرانية مبليون تومان (” السعودية“وكمثال على هذا .. حاولت السفارة 
ي ساحر باسم (كل موال) فما كان من الصحيفة اال ان نشرت اخلرب على االشهاد وفضحت النظام السعودي الفاسد اغالق باب سياس

  الذي حياول ختريب الذمم من أجل  اهدافه الشريرة.. 
ول يف طهران، اتصلوا مبسؤ” السعودية“م نشرت صحيفة (ابرار) ، ان مسؤويل السفارة  ١٩٨٦/  ٣/  ٨ففي يوم السبت املوافق 

  الصحيفة املايل، وعرضوا عليه رشوة تتجاوز املليون تومان، مقابل اغالق الزاوية النقدية ملسلكيات شيوخ اخلليج (كال موال).
 ١٩٨٦/  ٣/  ٥اتصلت مرتني يف عصر يوم االربعاء املوافق (” آل سعود“واضافت الصحيفة يف مقال كتبه رئيس التحرير، ان سفارة 

  ”.آل سعود“حتقيق دعائي لصاحل م) لذات الغرض، مع نشر 
وأكدت الصحيفة اا حتتفظ بشريط مسجل لكال املكاملتني، واا رفضت العرض اخلبيث، وستصعد من هجومها على مشايخ اخلليج 

  الفاسدين.

  ماليني دوالر يف كازينو مونت كارلو ٦[امللك االمري فهد] خيسر 
ة : ان اغنياء النفط العرب رمبا كانوا يبتاعون بنوكا يف نيويورك لندن، ولكن م قالت جملة "تامي" االمريكي ١٩٧٤/  ١٠/  ١٩يف 

 احملاولة اليت بذلوها يف االسبوع املاضي لتحطيم البنك يف كازينو القمار مبونت كارلو كانت اقل جناحاً. وعندما خسر ثالثة من االمراء
ماليني دوالر على موائد القمار اصيب حتى اصحاب  ٦" اكثر من بينهم وزير الداخلية االمري "فهد بن عبد العزيز” السعوديني“

  املاليني من رواد الكازينو الدائمني بالذهول!
وصلوا إىل "اوتيل يف باريس" أواخر الشهر املاضي وال يدور يف رؤوسهم سوى شيء ”” السعوديني““واضافت الة: ان االمراء 

ارة "ولكن بشروط معينة.. اننا حنن الذين سنحدد لكم الساعات اليت تغلقون فيها واحد "اننا جئنا لكي نقامر" كما قالوا لالد
  الكازينو"!

 ونتيجة لذلك فان الكازينو الذي يغلق أبوابه عادة يف الساعة الثانية فجراً كان يظل مفتوحاً إىل ان ميل االمراء الذين كانوا يقامرون
ثريا ما يبقون حتى التاسعة من صباح اليوم التايل. وقال "كروبيبه" هذه اللعب يف مببالغ كبرية وهم "يلدعون" الويسكي .. وكانوا ك

  الكازينو "احلمد هللا ام مل يبقوا الف ليلة وليلة".” السعوديون“الكازينو بعد ان غادر االمراء 
دوالر  ٤٠٠قصى املسموح به وهو تكتيكاً خاصاً م خالل املقامرة، فبعد ان ضاعفوا احلد اال” السعوديون“وقد استخدم االمراء 

  مرات. ٤على الرقم الواحد، طلبوا اذناً ملضاعفة هذا احلد 
الف دوالر. وعندما حالفهم احلظ  ٥٧دوالر على رقم وحالفه احلظ فان مكاسبهم تصل إىل  ١٦٠٠وهذا يعين ام عندما يضعون 

  لتكتيك واال "فلسوا البنك"!مرات عدة اضطرت ادارة الكازينو إىل التدخل ومطالبتهم بوقف هذا ا
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وفيما كان االمراء ينعمون مببالغ كبرية كان مئات من االشخاص حييطون م. وذكر احد احلضور ان االمراء دعوا فتاتني لتناول طعام 
حصلت على  العشاء معهما ولكن لدهشة الفتاتني مل تتم دعوما بعد ذلك لزيارة اجنحة االمراء يف الفندق، غري ان كل واحدة منهن

  دوالر! ٤٠٠بقشيش مقداره 
وكان االمراء اسخياء بشكل مماثل مع "الكروبييه" وخدم الكازينو . وعندما قام احد اخلدم بتفريغ منفضة السجائر اليت كانت موضوعة 

  دوالر . ٤٠٠بقشيشاً مببلغ ” فهد“امام االمراء من االعقاب ناوله االمري 
اء حنو مليون دوالر.. ولكنهم قبل ان يغادروا الكازينو كانوا قد خسروا هذا املبلغ كما خسروا ويف احدى املرات بلغت ارباح االمر

  ماليني دوالر! ٦مبلغاً آخر يزيد على 
قد جعلوا زيارام للكازينو منتظمة رغم خسارم الكبرية. فقد ذكر احد ”” السعوديني““وقد اتضح على أي حال ان االمراء 

   مونت كارلو أم طلبوا منه البحث هلم عن فيال كبرية أو ناطحة سحاب صغرية يف امارة القمار .مساسرة بيع االمالك يف
  م ١٩٧٤تشرين االول  ١٩السبت 

  اسالم سعودي خاص
  خاص، خيتلف عن اسالم املسلمني احملمديني.. وإذا مل تصدقوا اقرأوا هذا اخلرب:” آل سعود“قلنا ان اسالم 

هـ ، حتقيقا الحد مراسليها عن ما السمته (باالكادميية  ١٤٠٥ابع عشر من شهر ذي القعدة نشرت جريدة الرياض يف الر
  يف واشنطن).” السعودية“

دف ” السعودية“ومما جاء يف التحقيق ان هذه االكادميية (هي اول مدرسة (إسالمية) تنشأ يف العاصمة االمريكية برعاية اململكة 
  دينيا وخلقيا للتعايش مع اتمعات غري املسلمة، ويكونون ملتزمني بالقيم والتراث اإلسالمي)..ختريج طالب مسلمني مؤهلني علميا و

واطرف ما يف االمر ان شروط قبول طالب اجلاليات االسالمية، تضمنت اضافة إىل االلتزام بنظام وقوانني ومناهج االكادميية، ودفع 
  ام بالزي الدراسي للبنني (والبنات).الرسوم الدراسية .. اكد الشرط الثالث على (االلتز

اإلسالمية) مل تشر اطالقاً إىل الزي اإلسالمي.. اما ما هو الزي الدراسي للبنات؟ .. والذي نشرته ” السعوديني“ويالحظ ان اكادميية 
  جريدة الرياض فهو كالتايل:

  الزي املدرسي لطالبات فهو على النحو التايل:
  بلوزة بيضاء . -١
  لي.تنورة طويلة كح  -٢
  حذاء اسود.  -٣
  جورب ابيض .  -٤

  ويكون الزي الرياضي للبنات :
  فانلة بيضاء. -١
  بنطلون ابيض طويل .  -٢
  جزمة رياضية بيضاء . -٣
  جورب ابيض .  -٤

” السعودية“وعلى هذا األساس . وبناء على هذه الشروط، فان من تلتزم باحلجاب اإلسالمي ال تستطيع الدراسة يف هذه االكادميية 
  (اإلسالمية !!).

واجلدير بالذكر ان حماوالت كثري جرت يف البالد، لوضع برنامج وازياء مشاة لزي هذه االكادميية، ولتطبق على طالبات بالدنا.. مل 
  حيل دون التنفيذ سوى قيام رجال الدين ضد هذا التوجه السعودي الفاسد..

القا من اهتمام وحرص حكومة جاللة امللك بنشر اإلسالم ويف ختام حتقيق جريدة الرياض قالت باحلرف : "وتأيت هذه االكادميية انط
  والتعليم بني العرب واملسلمني دون تفرقة".

  وهذا الصرح التعليمي ليس بغريب على حكومة جاللة امللك ان نتبناه، فهي تسعى إىل اعالء كلمة اهللا ".
  ؟!” السعوديون“وبعد .. هل عرفنا أي اسالم يروج له االمراء وامللوك 
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  تقفز القرود .. قفز [آل سعود]كما 
بتعيني بن اخيه "خالد بن سلطان" قائداً لقوات الدفاع اجلوي بعد اعفاء قائدها السابق اللواء منري عبد الرمحن العتييب ” فهد“امر امللك 

عشر سنوات برتبة من منصبه، والقائد اجلديد حاصل على دبلوم الدراسات العسكرية من كلية ساندهرست الربيطانية حيث خترج قبل 
مالزم، وحصل على ترقيات استثنائية خالل السنوات السابقة حبيث اتيح له ان يتجاوز سبع رتب عسكرية قبل ان يصل إىل رتبة اللواء 
م اليت يتمتع ا اآلن، وهذا يعين انه كان حيصل على ترقية كل سنة ونصف تقريباً، وهو امر مستحيل بالنسبة الي ضابط عادي، فاملالز
 يف اجليش السعودي حيتاج إىل أربع سنوات على االقل حتى يترفع إىل رتبة مالزم أول، وحيتاج مثلها للترفيع إىل الرتبة التالية وهكذا،

وعلى هذا األساس .. فالضابط العادي حيتاج لكي يصل إىل مرتبة اللواء لقضاء مخسة وعشرين عاماً على االقل يف اخلدمة العسكرية، 
الدورات والربامج التدريبية والبيانات العملية، اما امراء االسرة املالكة فال حيتاجون هلذه األمور، فهم يقفزون سلم الترقيات مع اضافة 

كما يقفز القرد بني اغصان الشجر، وكثري منهم حصلواعلى ترقية إىل ثالثة أو اربع مراتب عسكرية مرة واحدة، وقد صدق من قال.. 
  ا شئت.إذا مل تستح فافعل م

ملسلحة من املفيد االشارة هنا إىل ان تعيني االمري خالد وهو االبن االكرب لوزير الدفاع، يأيت يف سياق تصفية املراكز القيادية يف القوات ا
  من الضباط غري املتحررين من االسرة املالكة.

الرئيسية يف احلرس الوطين، أو قيادة فروع االستخبارات ويف الوقت الراهن .. فان قيادة االسلحة االربعة الرئيسية يف اجليش والقيادات 
  والعمليات فيها، اصبحت مجيعها بيد أمراء من العائلة املالكة.

  ومن بركات [فهد] : الوالدة قيصرية دائماً 
دة بوضعها الطبيعي، هذا العملية القيصرية، واليت تتم بشق بطن املرأة عند عملية الوالدة، ال يلجأ اليها الطبيب أال يف حالة تعذر الوال

  قليالً ما حيدث، وان حدث.. فالطبيب هنا مضطر للقيام ا حرصاً على حياة االم واملولود..
باهلفوف يف االحساء، اصبح من الطبيعي ان جتري للمرأة عملية قيصرية اثناء الوالدة، وليس ” فهد“إال ان املالحظ ان مستشفى 

  العكس!!
هـ  ١٤٠٧صفر  ٢٧نطقة وامسه (خليفة عبد العزيز امساعيل).. بعث برسالة نشرا صحيفة اليوم الصادرة يف احد املواطنني يف تلك امل

، وتساءل فيها عن السبب يف كثرة العمليات القيصرية ، وقال: (باالمس كانت املرأة تلد يف بيتها ودون حتى طبيب يف الوالدة، اما 
ـ وبه اجهزة حديثة، اال انه ما ان تذهب املرأة احلامل يف آخر ايامها، حتى يشرع ” دفه“اآلن .. فهذه املستشفى ـ يعين مستشفى 

  الطبيب بعمل عملية قيصرية الستخراج املولود).
  ويتساءل املواطن خليفة :

  (هل هذا العيب يف النساء .. ام فيمن يقوم بالتوليد؟
  قيصرية ـ موجودة ؟)..وملاذا قبل سنوات مل تكن هذه الظاهرة ـ الوالدة بالعملية ال

  [فهد بن .. مان]
يف ” فهد“) وتعين : رجل وبالطبع فان (فهد) هو ابن رجل، إذ البد من (رجل) ليتكون MANهي الكلمة االجنليزية ، (… مان 

  رحم املطلّقة مرتني (حصة).
  ونقرأ اوالً : ما ذكره السي:

لة، عندما رآها "عبد العزيز" ألول مرة. كان والدها أمحد احد السديريني كانت حصة بنت أمحد السديري بنتاً صغرية مجيلة، جمرد طف
بإخالص منذ ذلك احلني. وعينه "عبد العزيز" حاكماً على بعض ” آل سعود“منذ البداية وخدم ” آل سعود“الذين ناصروا قضية 

صديقاته. ومل تكن حصة قد بلغت بعد سن املناطق اليت مت اخضاعها وذات يوم شاهد "عبد العزيز" حصة الصغرية تلعب ومترح مع 
التحجب وقد اخذ "عبد العزيز" بسحرها وقرر أن ينتظر حتى تكرب. وعندما بلغت حصة سن الثالثة عشرة تزوجها "عبد العزيز" 

  فهد وتركي".“واجنبت له سعد الذي عاش ملدة مخس سنوات مث ذهب ضحية وباء االنفلونزا االسبانية اليت قضت أيضاً على 
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وطلّق "عبد العزيز" حصة، رمبا النه اعتقد اا مل تعد قادرة على اجناب االوالد حنن ال نعرف السبب. فتزوجت حصة من [حممد بن 
عبد الرمحن]، شقيق زوجها السابق، اجنبت منه ابناً رائعاً؟ عبداهللا بن حممد بن عبد الرمحن) الذي عاش طويالً . لكن "عبدالعزيز" ندم 

تطليق زوجته واراد ان يستعيدها. فذهب إىل شقيقه حممد واقعنه ان يطلق حصة كي يتزوجها مرة ثانية. ودام الزواج فيما بعد على 
هذه املرة حتى آخر ايامه واجنبت له مثانية اوالد ومخس بنات ـ أي اكثر مما اجنبته أي زوجة أخرى. ولد اول ابن له من حصة بعد 

  العزيز فهداً". ومساه "عبد ١٩٢١الزواج الثاين عام 
  شاهد الرحياين أيضاً خمزنا مليئا بأدوية الدكتور مان.

  " ١٣٠"اململكة ص 
  ويعتقد املؤرخون انه لوال (مان) وادوية (مان) ملا ابتلي العامل العريب بشخص امسه (فهد).
” آل سعود“حدثنا اكثر من واحد من عائلة  اما ملاذا طلّق "عبد العزيز" حصة بعد ان تولّع ا . وتزوجها وهي يف الثالثة عشرة، فقد

ومريديهم ان امللك "عبدالعزيز" قد فاجأها يوماً وهي حتت اخيه حممد بن عبد الرمحن ضحك ملء شدقيه، كما ضحك يوم علم بان 
ا فوراً فتزوجها اخوه بال اخته (نورة) حامل وهي بال زوج.. فمنعاًملزيد من التفكّك يف (العائلة) الرشيدة، ومداراة آلل السديري، طلّقه

آل “) وادوية (مان) تكاثر Ma nعدة الطالقة.. مث ملّا بان محلها وولدت (عبداهللا بن حممد).. استعادها "عبدالعزيز" ومبساعدة (
  منها.” سعود

  مار .. يان
كاليفورنيا اليت قابلت ووقعت يف "ومل يكن من املدهش حقاً أن تشعر ماريان ليكوسكي ، الفتاة االمريكية الذكية من لونج بيتش يف 

حب سعودي كان زميالً هلا يف الصف يف جامعة بريكلي، بأا عادت إىل عامل الف ليلة وليلة عندما سافرت إىل جدة يف منتصف 
ة االربعينات كماريان آل رضا . فقد صعدت شقيقات زوجها إىل الباخرة لتغطيتها حبجاب اسود مسيك واصطحاا إىل حرمي العائل

حيث اصبحت اخلمس عشرة سنة من الضجر والضحك واحملبة اليت قضتها هناك اساساً لكتاب ساحر استحق عن جدارة النجاح الذي 
  لقيه عندما كتبته فيما بعد.

وبفضل ماريان آل رضا متكن العامل اخلارجي الول مرة من ادراك حقيقة احلياة اليومية خلف احلجاب. كما ان هذه االمريكية قدمت 
، نساء العائلة، اليت كانت تسيطر عليه يف االربعينات االخرية ”آل سعود“قليالً من املعلومات عن ذلك النصف الكبري املخفي من 

  شقيقة امللك نورة، مث زوجاته املفضالت ومن بعدهن بناته.
لرجال. فتحتل أية بنت "لعبد العزيز" مكان وحتتل بنات "عبد العزيز" اليوم بني نساء العائلة نفس املكانة اليت حيتلها اخوان بني ا

الصدارة يف االعراس واملناسبات العائلية. وهن مجيعاً طويالت القامة وميلن إىل امتأل اجلسم، ومعظمهم يشبهن والدهن. وعندما أُخذت 
ين من احلرير، فكتبت تقول االمريكية لتقدميها اىل امللك ترك جاللته لديها انطباعاً قوياً حتى وان كان ذلك عرب حجابني اسود

  "اعتقدت ان يديه كانتا اكرب االيدي اليت شاهدا على االطالق".
  " ٢٠٧"اململكة ص 

ماريان هذه كتبت مذكراا عن فترة تواجدها يف جدة، هذه املذكرات كانت: "ويا للغرابة ، مماثلة ملذكرات تشايلدز، وكانت ماريان 
كن قادرة على حضور اي من املناسبات الدبلوماسية إذا حضرها الرجال. ووصف تشايلدز كيف يف جدة طيلة نفس املدة ولكنها مل ت

  ان "عبد العزيز" قد عرض عليه جارية لتبعث البهجة يف الليايل اليت كثرياً ما تعني عليه ان يقضيها وحيداً يف الرياض.
حاً انه رفض العرض امللكي. فقال الوزير املفوض الفرنسي، وقص تشايلدز فيما بعد احلادثة على زمالئه الدبلوماسيني يف جدة، موض

  بازدراء "ان االمريكي فقط يفعل ذلك".
  " ٢٠٧"اململكة 

  وازالمهم من ناحيتني:” آل سعود“لقد أراد املؤلف اخلبيث ان يشوه مسعة 
ذكراا تطابق مذكراته مها مل االحياء بان ماريان كانت على عالقة سرية مع القنصل االمريكي تشايلدز، واال فكيف كانت م -١

  يلتقيا علناً ابداً؟!
  تفسخ "عبد العزيز" خلقياً، وسخريته من اإلسالم بالعرض الذي عرضه على سيده تشايلدز.  -٢



      )      (  ١٠٠

  وجاء دور فيليب
ملدينة م بعثة بريطانية إىل جدة ضاعفت تقريباً، يف شهر واحد، عدد االوروبيني ممن عرف ام دخلوا ا ١٩١٧وصلت يف خريف عام 

يف اهلجوم الكبري ضد العثمانيني الذي كانت ” آل سعود“يف جمرى التاريخ املدون. وكان السري بريسي كوكس متلهفاً لدمج قوات 
بريطانيا ختطط له يف ذلك الشتاء. (كان لورانس قد توجه مشاالً قبل بضعة شهور). وكان دور "عبدالعزيز" يف هذا املخطط مهامجة آل 

  وكس موظفاً شاباً وذكياً كان يعمل يف مكتبه لتنسيق هذا اهود هوهاري سانت جون فيليب.رشيد. واختار ك
كان فيليب املغرور وسريع الغضب واملشاكس بكل ما للكلمة من معىن والد كم فيليب، اجلاسوس الربيطاين صاحب الوالء املزدوج الذي 

ستقبل باهر يف وستمنستر (من اشهر مدارس بريطانيا) وكلية ترينيت يف م. فبعد بدايات مب١٩٦٣جلأ إىل االحتاد السوفيايت يف عام 
  كامربج، انضم سانت جون وكم فيليب من بعده إىل سلك احلكومة الربيطانية يف اخلارج.

م رجال اقرب إىل الكمال من أي رجل آخر سبق ان قابله يف حياته.  ١٩١٧وعلى أي حال وجد فيليب يف شخص "عبد العزيز" عام 
قد سحر يف اجتماعه االول "بعبد العزيز" مثلماً سحرت جريترود بل، ولكن يف هذه احلال كان االحترام متبادال على الرغم من ان و

بدت كمجموعة من القرود اكثر منها بعثة ممثلي قوة عظمى عاملية،  ١٩١٧نوفمرب  ٣٠بعثة فيليب اليت وصلت خارج الرياض بتاريخ 
داء عالية القبة اليت قرروا ان يعتمروها فوق غترام العتقادهم بأن الغترات وحدها لن تكون قادرة على وذلك بسبب القبعات السو

وقايتهم من الشمس. ومع ذلك يبدو ان احداً مل يعلق على شكل مجامجهم العجيب واقتيد افراد البعثة إىل داخل السور حيث مت 
حد ما له مالمح حادة وعينان المعتان" قام بتقدمي القهوة هلم وبتوجيه االسئلة تقدميهم إىل "رجل حسن قصري مييل إىل السمنة اىل 

  وعبارات ااملة مث غادر الغرفة.
عندها فقط الحظ فيليب ان "شخصا آخراً كان يف الغرفة طوال الوقت "رجل عمالقاً" . كان هذا هو "عبدالعزيز" نفسه ينتظر باحترام 

يرحب بضيوفه الربيطانيني. وهكذا بدأت بني االمري واالجنليزي غريب االطوار واحلساس جداً صداقة يف حضرة ابيه عبدالرمحن قبل ان 
دامت اكثر من ثالثني عاما. اعتربت هذه الصداقة مبثابة عبادة بطل من جانب فيليب وحمبة من جانب "عبد العزيز" الن فيليب قدم له 

ة. فقد ختاصم يف غضون اسبوع واحد مع مرافقه الرئيسي، الكولونيل هاملتو، الدليل يف مطلع هذه الصداقة على شخصيته املتناقض
  املعتمد الربيطاين يف الكويت، لدرجة ان االخري غادر الرياض بامشئزاز عائداً إىل الساحل.

وب إىل البحر االمحر ان ترك هاري سانت جون فيليب وشأنه متاماً. قد أتاح له هذا، بعد ان استكمل احملادثات مع "عبد العزيز"، الرك
الزعاج شريف مكة إىل حد ما الذي كان قد اعلن طريق الرياض ـ احلجاز طريقاً خطراً بالنسبة لالجانب (وهو ما كان مبثابة طعنة 

ل الذي يف سلطة ابن سعود) واالنضمام إىل تلك النخبة القليلة من الغربيني الذين جنحوا يف عبور شبه اجلزيرة العربية. وكان كتابه االو
  وصف فيه مغامراته اثناء هذه الرحلة من بني كترب رائعة عديدة حتدثت عن مغامراته يف شبه اجلزيرة العربية.

لقد كان هناك الكثري مما يدل على النبل والقليل مما يدل على اللباقة يف هاري سانت جون فيليب . ورمبا كان هذا هو سبب حسن 
احلديث عن أمهية الذات اال انه ميكن التقاط حملات خاصة عن شخصية "عبد العزيز" عندما كان انسجامه مع العرب. ان كتبه مفعمة ب

فيليب يستدرجه إىل النقاش. سأله ذات مرة يف حماولة ملداعبته حول جغرافية القرآن "هل تعرف انه مبقدورك وصول امريكا بالسفر غرباً 
  أو شرقاً؟".

دما ذكره احدهم بكروية األرض اليت يشري اليها القرآن الكرمي، وعندما اكد فيليب ان باستطاعته وبدا "عبد العزيز" يف حرية، حتى عن
ان السفر حول العامل والعودة إىل نقطة انطالقه دون ان يقتفي اثر خطواته بالتوجه شرقاً أو غرباً، قرر "عبدالعزيز" ان االجنليزي ال بد 

دثون يف امريكا"؟ وفاجأه فيليب للمرة الثانية بأن قال: اللغة االجنليزية ، فسأله االمري بدهشة " يكون جمنوناً. وقال مستفسراً "أي لغة يتح
  هل هم من اصل اجنليزي؟ اين كنت اظن بأم من اصل هندي!").

  " ٩١ – ٩٠"اململكة 
ؤهله الن يفوز بزعامة العامل، لكونه ان يذكروا هذه احلادثة يستشهدوا ا على اعلمية "عبدالعزيز" اليت ت” آل سعود“لقد فات مؤرخو 

  ويلّ اهللا الذي اختاره ليقود البشرية كما ذكر صاحب كتاب شيم امللك "عبدالعزيز" ) أو ليست هذه من (شيمه).
  كما فام ان يذكروا ان (االمام) "عبد العزيز" كان حافظا للقرآن، وخاصة سورة (امريكا) آية واشنطن، اقرأ معي:
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يليب عن جزر اهلند الشرقية وجزر اهلند الغربية، سأل "عبد العزيز" وهو مازال عازماً على "الشقاوة وهل من ذكر (وهكذا شرح له ف
المريكا يف القرآن؟ جاء اجلواب بال حتفظ "نعم" فقال الكافر ولكن امريكا مل تكن قد اكتشفت بعد يف عهد الرسول! فأجابه "عبد 

  آن هو كالم اهللا").العزيز" (ان اهللا بكل شيء عليم والقر
  "٩١"اململكة ص 

  وهكذا يعبث هؤالء يف كتاب اهللا، متخذين من القرآن املقدس وسيلة هلو على موائد اخلمور والفسوق والفجور ..
  ولكن .. جيوز لالسياد كلّ شيء..
  ): ٩٣ – ٩٢يقول صاحب كتاب اململكة ص 

د للدخول يف جدال مع "عبد العزيز". وكان اجلدال حيتدم بينهما أحياناً، فيليب أحد اولئك الرجال القالئل الذين كانوا على استعدا
 لكوما سريعي الغضب، فيغادر فيليب جملس "عبد العزيز" غاضباً ليعود إليه بعد مرور عدة اسابيع. ولكن يف هذه االيام االوىل اليت تلت

  احلرب العاملية االوىل كان االجنليزي يتصرف بدبلوماسية.
يف عدة مناسبات لرتهات يف الصحراء مع "عبد العزيز" وعائلته . وكان "عبد العزيز" يعشق اجللوس يف ظل بساتني النخيل يف وقد دعي 

االودية احمليطة بالرياض، ووجده فيليب ذات يوم هناك يلعب مع حممد الصغري وخالد، ابين عزيزته جوهرة. يف هذه االثناء كان "تركي"، 
يف القصيم احملاذية لديار آل رشيد. لكن حممد ” السعودية“ز"، قد كرب وتزوج واصبح قائداً لفرقة من القوات اكرب ابناء "عبد العزي

وخالد كانا ولدين صغريين يبنيان اجلسور يف طني قنوات الري اليت كانت جتري يف البستان، بينما كان والدمها يقوم من حني آلخر 
  اخ يتعاىل منهما بني اشجار الدراق "اخلوخ").برش املاء عليهما مبروحته فيهربان والصر

م يف معركة كرتان، وهم "فيصل وفهد وسعود بن سعد" ـ الذين اصبحوا  ١٩١٦(وكان ايتام سعد اخ امللك الذي قتله العجمان عام 
خذ "عبد العزيز" هذا حتت رعاية "عبد العزيز" عندما تزوج من امهم يشاركوما يف اللعب. وكان الزواج من ارملة االخ تقليداً وا

التقليد إىل حد ابعد عندما تزوج من ارملة سعد ، جوهرة أخرى هي جوهرة السديري، اليت اجنبت له ولدين مها "سعد" تيمناً بأخيه 
ائه "ومساعد بن عبد العزيز"، وعندما توفيت وهي تضع ابناً ثالثاً هو عبد احملسن، تزوج "عبد العزيز" من اختها هيا لكي تعتين بأبن

  واجناب املزيد منهم (بدر وعبد اهللا وعبد ايد بن "عبدالعزيز").
جيلس لساعات ” السعودية“كان فيليب يتمتع بشهية للتعقيدات اخلاصة باالنساب وكان حيب ان جيد طريقاً يف غاية عالقات العائلة 

ا كان يفعله صباح ذلك اليوم يف بساتني "عبد العزيز" طويلة مصغياً للمحادثة من حوله ويدون التفاصيل عندما يعود إىل بيته. وهذا م
نضرة. وكان املترتهون جيلسون يف ظالل اشجار التني والرمان، وكانت قطوف العنب متدلية من العرائش مثل "احلُليمات" كما كتب 

  االجنليزي.
ىل السياسة، ودخل امري الرياض يف نقاش وألقى شاعر مسن بعض االشعار بينما كان "عبد العزيز" حيتسي قهوته، مث حتول احلديث إ

حاد مع زوج اخته سعود الكبري. وكان زعيم العرافة قد تصاحل مع "عبد العزيز" بعد وفاة "سعد" يف كرتان وقد اصبح اآلن شخصية 
اضي القريب يف بارزة يف الدائرة الداخلية للعائلة يطرح وجهات نظره بطريقة مقنعة بدون أي حقد كما بدا. لقد اصبحت خالفات امل

  عامل النسيان كان ابناء سعد يلعبون حول قدم سعود الكبري.
ويف يوم آخر جرت مبارات يف الرماية بني "عبد العزيز" وشقيقه االصغر كثري الكالم عبداهللا، الذي كان واحداً من اواخر ابناء "عبد 

" . وكان االمام الكبري قد احتفل بأسترجاع حظوظ العائلة الرمحن" الذي كان يف الواقع اصغر من "تركي"، اول ابناء "عبد العزيز
  بسلسلة من الزوجات اجلديدات واالطفال واستمر يف االجناب).

  تعاون يف االجناب
يز" ويتعاون "عبد العزيز" وفيليب علىاالجناب املشترك، لتحقيق هذه الغاية كان البد ان يعلن فيليب اسالمه، ولو ظاهراً، مث يقوم "عبدالعز

بعملية اخلتان، حتى يتمكن فيليب من الدخول إىل (احلرمي) وقت يشاء باعتباره مسلماً خمتونا يتفقد احوال جاريته (مرمي)، هكذا ينجح 
  التعاون االجنايب :

  من (اململكة) فيقول: ١٧٥هذا السي حيدثنا يف ص 
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اثر البترول مباشرة كما ادعى فيما بعد، افتراضه بأن فرانسيس (لقد كان الدليل على مدى غرور فيليب  وأيضاً على انه مل يكن مقتفياً 
لوميس، املدير التنفيذي الكبري يف شركة ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا (سوكال) كان حريصاً على التحدث إليه عن استكشاف 

ات العلمية املختلفة. وافترض ان االمريكي الصحراء، وكان فيليب قد اجتاز صحراء الربع اخلايل لتوه وعاد إىل لندن للتشدق امام اجلمعي
لفضول  -مل يكن يرغب يف شيء سوى االستماع إىل حكاياته. ولكن منذ اللحظة االوىل اليت ادرك فيها فيليب السبب احلقيقي 

امتياز بترول اململكة  االمريكي ، التقط الكرة وراح يعدو ا بسرعة. واحلق يقال انه منذ هذه اللحظة لعب فيليب دوراً اساسياً يف منح
العظيم . وكان فيليب قد اعتنق اإلسالم قبل سنتني ورحب "عبد العزيز" باسالمه ومنحه االسم عبداهللا . وقال جتار جدة انه كان من 

فورد إىل  االحرى ان يسمى "ابو القرش" العتقادهم بأن دافعه احلقيقي كان الدفع بوكاالته التجارية املختلفة إىل االمام، من سيارات
. ان اجهزة ماركوين الالسلكية. ومل يكن هذا االعتقاد منصفاً . ان احداً مل يدع ابداً، وال حتى عبداهللا فيليب نفسه، انه اعتنق منصفاً.

نه بدأ يشعر احداً مل يدع ابداً، وال حتىعبد اهللا فيليب نفسه، انه اعتنق اإلسالم السباب روحية . لقد كان مفكراً حراً وملحداً، اال ا
باالعجاب حنو اإلسالم وادرك انه لن يصبح جزءاً من بالد العرب اال إذا تبىن شعائرها الدينية وايقاعاا. لقد كان عبد اهللا فيليب 
اراد ان متعطشاً إىل منط حياة وليس لديانة. لقد أراد ان يصلي مع رفاقه وان يتنقل حبرية خارج اسوار جدة ورمبا االهم من هذا كله انه 

  يتقرب من صديقه وبطله "عبد العزيز".
كة اصبح عبد اهللا فيليب منذ حلظة اعتناقه اإلسالم قادرا على املشاركة يف حياة البالط امللكي بالكامل، وان يقيم مع امللك يف قصره يف م

انتظام جملس امللك العام واخلاص. املكرمة املطل على احلرم املكي الشريف، وان يشارك يف صوم شهر رمضان ولياليه. وبدأ حيضر ب
  م). ١٩٣١ومنحه امللك جارية امسها مرمي، عام

 واما التعاون االجنايب فقد اصبح ضرورة ماسة لتكثري العدد بعد ان هرم "عبد العزيز"، ومل يعد ينفعه (مان) وال ادوية (مان)، اقرأ هذا
  : ١٥٥م ينقله صاحب كتاب اململكة  ١٩٢٨الوصف له يف سنة 

م . وكان جون غلوب دائما يشري يف وصفه ملظهر  ١٩٢٨"عبد العزيز" قد جتاوز سن اخلمسني بسنة أو بسنتني يف صيف عام  كان
وسلوك "ابن سعود" اثناء اجتماعات جدة على انه "امللك العجوز" : فقد كان نظره ضعيفا لدرجة انه كان يلبس النظارات الطبية دائما 

ا بصعوبة . لقد اختفى احملارب الشاب الرشيق يف مكان ما اثناء احلملة اليت شنها الخضاع آل رشيد وكان يصعد درج فيلة الكندر
واحتالل احلجاز ودئة العامل اخلارجي، واالن الخضاع ذروة حتدي االخوان وتلك احلملة اليت دامت عشر سنوات . كأن "عبد 

  جاته : االخوان وجتار احلجاز والتيارات املختلفة يف عائلته).العزيز" قد اك قواه يف مواجهة للتحديات املعقدة اليت 
ة اضافة إىل استهتاره االخالقي، ولياليه احلمراء، فال عجب بعد هذا ان يقوم (احلاج عبد اهللا) فيليب مقام "عبد العزيز" بالنسبة للعائل

  …المريات(الشريفة املشرفة)، بل واكثر من مقام "عبد العزيز" بالنسبة لالمراء وا

  م ١٩٨٥[فهد] وسيده ريغان من وحي زيارته لواشنطن عام 
إىل واشنطن، وتعبرياً عن مشاعره االخوية جتاه الرئيس ريغان، وما يكنه من حب وتقدير لشخصه ” فهد“يف اثناء الزيارة اليت قام ا 

سطني من ترسيخ القدم الصهيوين، وما فعلته قواته الكرمي، وما قام به ـ وال زال ـ من أجل  القضية العربية، وما عمله من أجل  فل
” فهد“االمريكية من ذبح للشعب اللبناين املسلم بقنابل الفتك اليت تزن الواحدة منها طن واحد من أجل  ذلك كله، قدم امللك 

سعودي الذي ينفي بكلماته لصديقه العزيز وحلرمه نانسي، هديتني متواضعتني، وكان من ضمنها ساعة مرصعة باالملاس يزينها العلم ال
باالضافة إىل خامت الرئاسة االمريكية من االملاس.. وطاقهم ذهيب يضم ابريقاً … القليلة وجود اله غري اهللا سبحانه وتعاىل "ال اله اال اهللا"

  واقداحاً مرصعة باحلجار الكرمية، وشنطة يد مزينة بالذهب واالملاس !!
اا متواضعة، ولكنه تليق باحلاكم السعودي وامثاله ممن يتسكعون على  –ال نقول  –ة مماثلة ، هدي”فهد“قدم ريغان خلادمه املطيع 

ابواب البيت االبيض، فكانت عبارة عن كتاب عن الطيور يف القارة االمريكية، ومل ينس ان يعطيه أيضاً للذكرى صورته الشخصية اليت 
  تقف إىل جانبه فيها حرمه املصون نانسي..

احلقيقة، اليت هي برغم بساطتها.. اال ان هلا مغزى كبريا، وهو انه يوجد فرق يف التعامل بني احلاكمني، ففي الوقت الذي وهنا تتوضح 
 يكون فيه االول كرميا جدا بأموال شعبه!.. فيبذرها كيفما شاء، العتقاده الراسخ انه ال فرق بني امواله واموال الدولة، جند االخر ..
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دولته وممتلكاا تفوق اضعافا مضاعفة ما ميتلك االول ـ اال انه ال ميلك حق التصرف بأموال الشعب لقناعته بانَّ وبرغم ان ميزانية 
  هناك حداً فاصالً بني مرتبه الشهري واموال الدولة..

فانه يدرس يف املرحلة ، والذي ال يتجاوز عمره الرابعة عشر ربيعاً، وعلى اكثر تقدير ”فهد“"عبد العزيز" .. االبن املدلل للملك 
املتوسطة، تربع مبائة الف دوالر قدمها كمنحة ملتحف االطفال يف واشنطن!! .. وذلك رداً على اهلدية اليت قدمها ريغان له واليت كانت 

  عبارة عن منوذج مصغر ملركبة الفضاء االمريكية، وكتاباً عن املتحف الوطين لعلوم الفضاء والطريان بواشنطن..
  ن ذلك .. انه حمسوب ضمن الوفد الرمسي الزائر المريكا!..واالكثر م

آل “وحنن نتساءل .. من اين هلذا الصيب مائة الف دوالر لكي يتربع ا للمتحف املذكور!؟.. وهل النه ابن امللك ومن افراد اسرة 
  ، حيق له التصرف بأموال الشعب والتالعب ا!؟..”سعود

فقراء من املسلمني تستجدي لقمة العيش يف الشارع؟.. بل والكثري منهم ميوت جوعا النه ال جيد ما وكيف يتم ذلك بينما جند عوائل ال
  يأكله!..

احلكومة شركة عائلية ” فهد“مث كيف حيسب طفل صغري يف مثل سن ابن امللك، بأن يكون ضمن الوفد الرمسي؟.. فهل يعترب امللك 
  يديرها هو وابناؤه!؟..

لديه املقدرة على ادارة احلكم، فهل جييز لنا العقل والشرع، ويقنعنا امللك أيضاً بأن ابنه ” فهد“فتراض بأن فإذا سلمنا على سبيل اال
  "عبد العزيز" ذو كفاءة تؤهله لالشتراك يف الوفود الرمسية اليت تقرر مصري البالد والعباد يف مناقشاا مع مسؤويل الدول االخرى؟

وأسرته اال كون هذه ” فهد“اهون من التالعب بكرامة الشعب وارادته، وال مسوغ لتصرفات ان سرقة االموال والتالعب ا.. 
  االسرة املالكة مستبدة . ال يهمها اال بقاء العرش والثروة متداولة بني افرادها ليس اال ..

  سرقة مليار ريال فقط ؟؟
اخلرب / الثقبة" تعتزم بلدية مدينة "اخلرب" استخدامها الحد يستمر افراد االسرة احلاكمة يف النهب، فقد مت نزع ملكية اراضي "مثلث 

" مليون ريال، كما مت نزع اراضي املطار اجلديد لصاحل امري  ٤٣٠املشاريع، حلساب نايف وزير الداخلية، وتبلغ قيمة االراضي "
  " مليون ريال فقط!٧٠٠الرياض "سلمان بن عبد العزيز" مببلغ يزيد عن "

  جاللة احلمار
 نا، قوتعيالنا ه  

..يهدره جاللةُ احلمار  
..يف صالة القمار  

، بِه وكل حقّه  
 ،هأنَّ بعري جد  

،قبل غريه رقد م  
!اآلبار ذه  

* * *  
  يا شرفاُء 

  هذه االرض لنا
  الزرع فوقَها لنا
  والنفط حتتها لنا

  وكلَّ ما فيها مباضيها وآتيها لنا..
  فما لنا

   عرينا؟يف الربد ال نلبس إالّ
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  وما لَنا
  يف اجلوع ال نأكُلُ إالّ جوعنا؟

طَ القاروس وما لنا نغرق  
يف هذه اآلبار  

  لكي نصوغَ فقرنا
  دفئاً، وزاداً، وغىن

  من اجلِ أوالد الزىن؟!
  ومن احلب ما قتل !

اطنو اخلليج، وباالخص طالب اجلزيرة العربية، استمع الطالب واملقيمون العرب، يف الواليات املتحدة ودول أوروبا الغربية، وخاصة مو
  استمعوا إىل ويل العهد "السعودي" االمري "عبد اهللا" وهو يتحدث من شاشة التلفزيون، عن حبه للشعب االمريكي ونائب الرئيس..

ر صحفي لألمري حضره م بدعوة من نائب الرئيس االمريكي، ويف مؤمت ١٩٨٧/  ١٠/  ١٨أما املناسبة، فان عبد اهللا زار واشنطن يف 
بوش وعدد من االمريكيني، سئل االمري عن رأيه يف اهلجوم الغادر الذي شنته الواليات املتحدة على منصات نفطية ايرانية، فأجاب 

  بلهجة بدوية: "اعتقد ان ما فعلته امريكا هو مسؤوليتها كقوة عظمى " أي انه يؤيد العملية.
ا كان يقدر العملية االمريكية، فأجاب ببالهة اضحكت احلضور عليه: "ان ما احبه هو الشعب فأعيد على "مسوه!" السؤال، فيما إذ

  االمريكي، وهذا الرئيس ونائب الرئيس" مشرياً اىل بوش!!
  والن "من احلب ما قتل"، فان عدداً من امراء االسرة املالكة خيشون من ان يكون غرامهم بامريكا يؤدي اىل مقتلهم.

  احلق!" من النوع احملرم يف قاموس الشرع، وقاموس االخالق والوطنية.خاصة إذا كان "
وقد سبق لسعود "ملك العائلة السابق" ان عشق أمريكا وايزاور، فأدى هذا العشق اجلنوين إىل اضطراب البالد عليه، وكانت نتيجته 

بسبب عشقه القاتل . مث جاءت أمريكا بعاشق حمب  ان اصبح منفياً، وظل يردد ان املخابرات االمريكية هي اليت ازاحته عن احلكم،
  ليقتل بعد أن اصبح عدمي الفائدة كعقب السيجارة!” فهد“، ما لبث ان تآمرت عليه مع ”فيصل“آخر هو 

قصة عشاق أمريكا "الشاه، السادات، النمريي" ” آل سعود“وقضايا حب عمالء أمريكا كثرية يصعب حصرها.. لكن اال تكفي 
  آلت قصتهم إىل اية مفجعة؟! وغريهم، واليت

ومن هو السياسي احملنك ذلك الذي يتغىن بالوالء المريكا، يف وقت متتهن فيها اساطيلها كرامة املسلمني .. من الذين جيازف باعالن 
  االبطال!!” آل سعود“التبعية والعمالة، وصدور املسلمني تغلي على أمريكا وافعاهلا، غري 

واشقائهما، ام مع أمريكا يف اوقات احملن.. مع أمريكا ضد لبنان، وضد ايران، وضد فلسطني وضد ” فهد“ لقد اثبت عبد اهللا واخوه
  الشعوب اليت تدافع عن كرامتها يف نيكاراغوا وغريها..

شاً وال ويف ويوم ليس بعيد، ان تعاطي احلب احملرم على حساب دماء الشعوب املسلمة وثرواا ال ينقذ عرو” آل سعود“ولذا سيجد 
  حيمي كراسي، وال يدفع فتيل الثورة إال ليزيدها اشتعاالً.

  حد الرجم أو القتل جزاء احلب احملرم.” وغداً سينفذ حبق "عبد اهللا وفهد

  اثرى طفل يف العامل [امري سعودي] حيصل على ستة ماليني دوالر كمصروف جيب [سعودي]
م ان اغىن طفل يف العامل ميلك سبع سيارات كاديالك  ١٩٨٧/ يونيو /  ٢ذكرت جريدة ناشيونال اينكويرر االمريكية يف تاريخ 

مليون دوالر) بينما  ١٦٠٠وثالث طائرات اجث وحيصل على ما مقداره ستة ماليني دوالر اسبوعياً، وتقدر امواله وارصدته يف البنك (
لذي يناديه بأسم الدلع "عبدو" والده الثري امللك ، ا”ال يتجاوز الرابعة عشر من عمره، أنه "االمري عبد العزيز بن فهد آل سعود

  ”.السعودية“ملك العربية ” فهد“
م" عندما حاول الصيب شراء قصر بكنغهام، ولكن اصيب خبيبة  ١٩٨٧يف رحلته االخرية إىل لندن "مارس ” فهد“عبدو رافق والده 

  امل عندما أخرب ان القصر ليس معروضا للبيع .
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  راء أي شيء اخر رغم انه يعيش يف سجن الثروة الطائلة اليت ميتلكها .. كما يقول احد املطلعني.انه وبسهولة باستطاعة ش
يقضي "عبد العزيز" ما يقارب تسعة اشهر يف السنة بداخل جدران القصر امللكي يف الرياض ، ولكنه امرياً ال يستطيع تكوين صداقات 

  اقرانه. كبقية االطفال ويقضي وقت قصرياً جداً يف اللعب مع
كما ال يسمح له باخلروج وحده خارج بوابة قصر والده.. حسب قول دبلوماسي بريطاين رجع إىل بلده بعد انتهاء عمله يف 

ويتابع هذا الدبلوماسي قوله بأن االمري "عبد العزيز" عادة ما تكون فسحته بصحبة والده واخوته إىل عمق الصحراء ”.. السعودية“
  مجيعاً مدة ثالثة اشهر ويسكنون اخليام امللكية. لصيد الصقور حيث يقضون

  وعادة ما يصطحب امللك "فهد ابنه عبد العزيز" يف رحالته خارج البالد رغم انه اصغرابناء امللك الذين تعدادهم سبعة.
 اندرو وزوجته سارة وأيضاً م) قام االمري تشارلز وزوجته ديانا باستقباهلم اضافة إىل االمري ١٩٨٧يف رحلته إىل لندن يف مارس املاضي (

  امللكة اليزابيت اليت اخذم إىل قصرها بكنغهام.
لقد اهتز االمري "عبد العزيز" عندما التقى باالمرية ديانا باخلصوص!.. كان فرحاً عندما التقى بامرأة مثل ديانا.. وعبدو خجول ولطيف 

به عن غريه، ولكنه ولسبب غري معروف اعتقد انه بامكانه شراء أي  وهو عادي كبقية االطفال مع فارق واحد وهو الثراء الذي يتميز
شيء يراه، يقول احد املطلعني ان االمري طلب من امللكة اليزابيت شراء قصر بكنغهام، فأجابت بأدب أنه ال يباع بأي قيمة .. مث سأل 

  االمري اندرو إذا كان باستطاعته شراء حرس الشرف الذين حيوه اثناء وصوله ؟!
مليون دوالر سنوياً أو ستة ماليني  ٣٠٠واثناء وزيارته للندن صرح االمري "عبد العزيز" انه حيصل على مصروف سنوي يقدر بـ 

  مليون دوالر االخرى، فقد وضعها اباه له يف البنك السويسري. ٦٠٠اسبوعياً أما الـ 
بالرياض" وقال احد املطلعني "ان "عبد العزيز" صرح بانه  وقالت مصادر بكنغهام "ان عبدو اخربهم انه لديه جناح خاص يف القصر

لديه مهبط يف مطار عائلته اخلاص وثالث طائرات نفاثة وعدد كبرية من اخلدم واسطول يتكون من سبع سيارات كاديالك "وأن قصر 
  الرياض عبارة عن جممع ضخم جداً ويوجد به ست سينمات" كما قال الدبلوماسي الربيطاين:

زيز" له مدرستني اجنليزيتني يدرسانه اقتصاد وحساب، وثالثة مدرسني سعوديني يدرسانه تاريخ بلده وتقاليده، وهو يدرس "عبد الع
مخس ساعات يف اليوم ويقضي باقي الوقت اما يف لعب كرة القدم مع اطفال االمراء اآلخرين ، أو يف ركوب احلصان داخل القصر 

  امللكي.
ده هي اكل العلكة الفقاعية اليت تشرى له باجلملة ولعب الفيديو ـ غازي الفضاء ـ ، وقد صرح عبدو من األمور املفضلة جداً عن

  جهاز للعب الفيديو يف جناحه اخلاص بقصر الرياض. ٢٠٠اثناء وجوده يف لندن انه ميتلك 
سنة سوف خيتار  ١٨يصبح عمره  رغم ثروة "عبد العزيز" الضخمة فلن يستطيع اختيارعروسه، حسب تصريح الدبلوماسي .. "فعندما

  له والده سبع اومثان عذاري ليكونوا له زوجات وليس له احلق يف رفضه أي منهم".
  م " ١٩٨٧/ يونيو /  ٢"ناشيونال انيكويرر االمريكية 

  سرقوا جموهرات امللكة [ام عبد العزيز]
اخلليفة وابنائه يف اسواق الذهب باالحساء حيث كسروا  قام جمهولون يف االحساء بسرقة جموهرات زوجة امللك من حمالت عبد الرسول

  ريال . ٤٥٠٠٠، وقيمة الكيلو الواحد ٢١كيلو ذهب عيار  ١٢القفل الرئيسي للسوق وسرقوا ما وزنه 
وال تزال هذه احلادثة هي حديث الناس يف الديوانيات واالسواق، كما ان القضية ال تزال غامضة وجمهولة لدى البوليس رغم اا 

  حدثت يف ضوء النهار ويف الساعة الثانية عشر ظهراً.
استشاط غضباً حول هذه السرقة، ال الن اوهرات ذات امهية لديه، فما سرق شيء تافه، وامنا الن السراق تطاولوا ” فهد“ويقال ان 

  على "ذات امللكة " اليت هي شيء خاص.
  سرقها امللك من ابن عمها وزوجها السابق!!ومن يدري فرمبا تطاولوا على سرقة امللكة نفسها، مثلما 
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  مشروع خاشقجي / برييزي / [سعودي]
م ان رجل االعمال "السعودي" عدنان خاشقجي، اقترح على مشعون برييز  ١٩٨٦ذكرت صحيفة نيويورك تاميز يف السابع من ابريل 

مليار دوالر، حلمل من وصفهم بأم يكنوا العداء  ٣٠٠ رئيس وزراء اسرائيل، اثناء زيارته المريكا مؤخراً ، مشروع تنمية تبلغ قيمته
  لبعضهم البعض يف منطقة الشرق األوسط .. إىل صنع السالم.

ونسبت الصحيفة إىل الصحفي رونالد كيسلر، الذي ترك عمله يف الواشنطن بوست للتفرغ يف كتابة قصة حياة عدنان خاشقجي 
له : (أن خاشقجي اجتمع عدة مرات مع مشعون برييز، على الرغم من نفي ضمن كتاب حيمل عنوان (أغىن رجل يف العامل) قو

  خاشقجي الية عالقة تربطه باالسرائيليني).
واوضحت نيويورك تاميز ان اخلاشقجي بني لبرييز ان االعتمادات املالية للمشروع ستكفلها الواليات املتحدة  وبعض الدول اخلليجية .. 

  تمويل، واشتراكها يف صنع هذا املشروع.يف ال” السعودية”يف اشارة لدور
يف اعماله التجارية، وصديق قدمي وخملص له.. وكان اخلاشقجي قد ” فهد“اجلدير بالذكر ان عدنان خاشقجي هو شريك امللك 

  اشترى اسهماً مبئات املاليني لشركات ذات متويل صهيوين.
.. القاضي بتقدمي مساعدات للدول    شروع مارشال (الصهيوين)من جهة أخرى قال وزير اخلارجية "سعود الفيصل"، معلقاً على م

العربية الا يف ازمة اقتصادية داخلية خطرية قد تؤدي إىل تدمري فرص السالم يف الشرق األوسط إذا ما عبر عن هذه االزمة حبروب ضد 
  !!) يف هذا املضمار.  ائيل تقدمي تنازالت (اسرائيل .. قال "سعود الفيصل" ان العرب ال حيتاجون اال إىل السالم، وان على اسر

  عمالء املخابرات االمريكية يف الرياض 
م : ان جريدة اهلرالد تريبون االمريكية اوردت الئحة بامساء بعض  ١٩٧٧/  ٢/  ٢٤ذكرت جريدة (السياسة) الكويتية بتاريخ 

ات املركزية تضمنت امساء احلكام العرب املتعاملني مع الشخصيات السياسية الكبرية اليت كانت تتقاضى رواتب من وكالة املخابر
  مسرية التسوية االستسالمية، ومن بني هؤالء امللك حسني.

” فيصل“كما ذكرت جملة (الف باء) البعثية امساء عدد آخر من عمالء املخابرات االمريكية من بينهم كمال ادهم صهر امللك 
  شريك االمري "فهد بن عبد العزيز واالمري سلطان" وزير الدفاع "السعودي". ومستشار امللك خالد ومن بينهم عدنان خاشقجي

  مليون دوالرملدرب رياضي بريطاين إىل [السعودية] ٥٠
  اخلرب التايل: ١٩٧٦/  ٦/  ٩نشرت جريدة (القبس) الكويتية بتاريخ 

يعهد إليه مبقتضاه مببلغ ” السعودية“وات مع حصل (هيل) الذي يشرف على الرياضة يف التلفزيون الربيطاين، على عقد ملدة مخس سن
إىل درجة (قوة عظمى) يف عامل الكرة وسيكون منصب هيل مستشاراً كروياً لالمري "فيصل بن ” السعودية“مليون دوالر اليصال  ٥٠

  فهد".
الف دوالر يف  ٩٠دير يتقاضى مدرباً وادارياً على رأسهم م ١٦وقد عاد هيل إىل بريطانيا بعد توقيع العقد (لتجنيد) طاقم كروي من 

  العام بدون ضرائب.

  صفقة طائرات اسرائيلية حلكومة [آل سعود] 
، وتكشف االرتباط احلميم.. ليس بينها وبني امريكا فحسنب بل بينها وبني ”السعودية“فضيحة جديدة تضاف إىل فضائح احلكومة 

  واملسلمني..حكومة العدو االسرائيلية الصهيونية، وتعاوا معها ضد العرب 
 ٨٣فقد ذكرت جملة (النشرة) الصادرة يف اليونان، واملقربة جداً من منظمة التحرير الفلسطينية، يف سياق كلمتها االفتتاحية للعدد رقم 

  م ، خرب تزويد سالح الطريان "السعودي" بطائرات استطالع اسرائيلية بدون طيارين .. ١٩٨٦/  ٧/  ١٤الصادر يوم االثنني 
  وكيلها عدنان خاشقجي، وقناا إىل اسرائيل..” السعودية“طائرات تلك اوقعها نيابة عن احلكومة وصفقة ال

كما جتدر املالحظة هنا ان عدنان خاشقجي نفسه سبق له وان رتب عدة لقاءات سعودية اسرائيلية ، سبق ان كشف النقاب عنها يف 
  الة.عدد من العواصم االوروبية االمريكية، كما ذكرت ذلك نفس 
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  لو حدث العكس لتعجبنا، اما هذا فأمر طبيعي جداً، بني ابناء العمومة من احفاد سبايا خيرب وبين القينقاع.

  استقالة "الكلي " امللكية!
  امراض امللوك ـ اعاذنا اهللا واياكم منها ـ هي امراض خبيثة، لكنها تبقى خاصة وحكرا على امللوك و "العظماء".

قعود "املزمن" على العروش، واللعب بالدينار والدوالر، ال تصيب أي شخص .. فليس من املعقول ان يصاب فقري فانتفاخ الكروش، وال
مبرض "التخمة" ، وال احد من "العامة" مبرض "جنون العظمة!"، الن االخري خمصص ملن خيوضون معارك السيطرة على الناس، مع 

ال حيق لوزير ان يدعي بأنه مصاب بـ "جنون العظمة" ، لكنه ميكن ان يصاب مالحظة ان املصاب البد ان يكون مبستوى املرض، ف
  مبرض من نوعه واخف منه وهو "هبل العظمة".

  غري ان "الفهد" اراد ان يشترك مع العامة يف امراضها، هو حيب ان يتساوى مع رعيته يف مرض الكلي، مع اختالف مسببات املرض.
ة كذلك التدخني واحياناً التحشيش املدعوم حكومياً يف االسواق.. مل ينجح االطباء يف ثنيه عن فقد اصر امللك على شرب اخلمر بشراه

مدمن على اخلمور والتدخني، ” فهد“" ان The Kingdomهذا االمر، إذ ينقل الكاتب الربيطاين "روبرت السي" يف كتابه "اململكة 
  وان االطباء نصحوه مرات عديدة، فذهبت نصائحهم سدى.

م ان "الكلي" امللكية ـ وكما تقول آخر االخبار ـ اصبحت "تعبانة"، فطالبت باستقالة امللك الذي دمرها .. وملا مل يستجب امله
امللك لطلبها، قررت هي ان تستقيل عن العمل إىل غري رجعة، حيث اصبحت تالفة بشكل ائي فيما تفكر "الكلية" االخرى بتقدمي 

  استقالتها أيضاً !
التعطيل للكلي امللكية، قرر امللك عدم مغادرة قصره ـ اململوء باالطباء هذه االيام ـ إىل قمة عمان .. وانتشر اخلرب يف وبسبب هذا 

اوساط العائلة امللكية ! فخرب مهم مثل استقالة (الكلي) "الفهدية" بدون مرسوم ملكي أو حتى امريي، يبعث على القلق، خاصة وان 
  املكرش تنوي االقتداء بالكلي، يف اضراب مجاعي غري بعيد.” فهد“ـ يف جسم اجزاء أخرى ـ وحساسة جدا 

والقلق الذي يساور العديد من امراء السوء يف وضع "خادم احلرمتني تاتشر واليزابيت / "، أنه حباجة إىل (قطع غيار) كثرية. منها 
النه مع مرور االيام يزداد التباعد بني احلدقتني حتى اصبحتا  العينان اللتان على ما يبدو اما يف حالة زعل دائمة مع بعضهما البعض،

  على طريف نقيض!
من جهة أخرى ميكن للفلكيني السياسيني ان يستخدموا عينيه يف معرفة احوال الرتاع يف العائلة املالكة، كلما ازداد الرتاع بني جناحي 

لترات من  ٤ – ٣اخبار احد الظرفاء املقربني منه، انه يشرب ما يعادل  االسرة املتخاصمني، ازداد التباعد يف حدقيت امللك اليت تقول
  النبيذ املعتق يومياً، اضافة إىل ثالث علب سجائر، وتعاطي بعض اهلرمونات املقوية، منها هرمونات تقوية "الفحولة" امللكية !

  مليزانية املنهوبة على اآلخر.وينبع قلق امراء السوء من كون غالء قطع غيار امللك اليت ال ميكن ان توفرها 
وعلق احد املواطنني على فقد كلية امللك بأن ربطها بغالء قطع "غيار السيارات" وانه عن قريب جداً سوف يلحق امللك بكليته، 

  واملسألة مسألة وقت فقط.

  عوضتم من لظاها شر معتاضِ      يطيب النفس انّ النار جتمعكم 
تويف امري الباحة "إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم"، اثر حادث انقالب سيارته عن عمر يناهز  ١٤٠٦رجب  ٢٩يف يوم االثنني 

  اخلامسة والستني، كما جاء يف بيان نعي الديوان امللكي..
لديوان وفجأة امتألت الصحف احمللية بالتعازي للملك وافراد االسرة املالكة، واطنبت الصحافة املديح يف شخص املتويف، الذي قال ا

امللكي فيه أنه : (يعترب من الرجال املخلصني الذين ادوا واجبهم باخالص وامانة، حيث امضى سنوات طويلة امرياً لعدد من املدن اخرها 
امارة الباحة وضواحيها).. واضاف البيان امللكي: (وكان الفقيد طول حياته مثاالً للصالح والتقوى واداء الواجب يف خدمة دينه 

  ومليكه)!
وافردت كل الصحف احمللية جماالً واسعاً للحديث عن اجنازات امري الباحة، وجندت اقالم كل من عرفه أو من ال يعرفه للتحدث عن 

هـ مل يلق  ١٤٠٠فضائله .. وكأنه احد امراء االسرة املالكة أو اكرب من ذلك، فحني تويف عبد احملسن امري املدينة يف شعبان عام 
  اهتماماً كهذا.
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  إذا عرف السبب بطل العجب! ولكن
احملببة (اجلوهرة) اليت اجنبت له عدداً من االبناء من بينهم (عبد العزيز) الذي مل يبلغ سن ” فهد“فالشيخ ابراهيم، هو والد زوجة امللك 

  ” !!السعودية“الرشد بعد، والذي يشترك يف املؤمترات واملباحثات السياسية الرمسية 
  امللك، فقد حتدث املتملقون مبا يليق بامللك وزوجة امللك وابنهما املدلل الطفل "عبد العزيز".والن الشيخ هو والد زوجة 

ويف اخلامس من شعبان افردت جريدة الرياض صفحة كاملة رد فيها الطفل "عبد العزيز" شاكراً املعزين له بوفاة جده. واول املعزين 
  وبقية االمراء والوزراء!!” سلطان”يل (العهد املعظم) و(موالي! صاحب اجلاللة امللك املفدى) أي والده مث و

م ،  ١٩٨٥وما جتدر االشارة إليه ان الشيخ إبراهيم وابنه كانا بطلي عملية السمسرة يف عقد مقايضة طائرات البوينج بالنفط يف اوائل 
  ر لكل منهما!!) مليون دوال١٥٠والذي حتدثت عنه الصحف االجنبية بشيء من التفصيل، وربح الشيخ وابنه (

  وقد نسيت الصحافة ان تضيف هذه الفضيحة إىل فضائل املتويف !

  زمزم للبيع
تدرس مشروعاً لتعبئة مياه زمزم املقدسة يف مكة ” السعودية“م أن السلطات  ١٩٨٨/  ٣/  ١٢ذكرت صحيفة عكاظ الصادرة يف 

ابو غلية رئيس جملس االدارة ملكتب الزمازمة املوحد وهو  اليت يرتوي منها احلجاج واضافت الصحيفة نقالً عن السيد صاحل سليمان
املؤسسة املشرفة على مياه زمزم ان املشروع سيمكن من توفري املياه املقدسة لسكان اململكة كما سيمكن من توزيعها يف ارجاء العامل 

  باسعار رمزية.
ن إبراهيم ووالدته هاجر عندما كانت االخرية تبحث عن ماء وحسب القصة القرآنية فان مياه زمزم تفجرت حتت اقدام النيب امساعيل اب

  لتروي رضيعها اشعيا بني ربويت الصفاء واملروة.
  ومن بني شعائر احلج إىل مكة الركض سبع مرات بني الربوتني كما فعلت هاجر ويسمى ذلك السعي بني الصفاء واملروة.

  اضافة إىل الشهادة والصالة وصوم شهر رمضان والزكاة).ويذكر ان احلج إىل مكة هو احد االركان اخلمسة لالسالم 
  مل يبق شيء مل يتاجروا به حتى ماء زمزم.
سيقومون دم الكعبة وسحق حجارا حتى تصري مسحوقاً كالتراب مث يعلّبونه ” آل سعود“وبناء على هذا اخلرب علّق احد الظرفاء ان 

 ا باسعار رمزية ليتربكا بعد موسم احلج وهكذا كل يف علب صغرية يبيعوا املرضى، مث يبنون غريها، ويهدمو ا الناس ويستشفي
  عام، ويف هذا دخل "آلل سعود" عظيم!!

  ما رأي جهابذة الظلم والطغيان والفساد يف اجلزيرة واخلليج؟!

  مليون متر مربع يف مايوركا ٢٠امري [سعودي] يستمثر 
وصلت يف جزيرة مايوركا ” السعودية”) ، ان االستثمارات العقارية الكويتية و ١٩٨٦/  ٢/  ٦ذكرت جريدة االنباء الكويتية (

  مليون دوالر. ١٣االسبانية يف ارخبيل الباليار يف البحر املتوسط، إىل 
ك طويلة يدخلون يف معار” السعوديني”ونقلت االنباء عن صحيفة (دياريو مايوركا) اليت تصدر يف اجلزيرة بان املستثمرين الكويتيني و

  مع بلديات القرى يف اجلزيرة يف سبيل احلصول على التصاريح اخلاصة بتحويل االراضي الشاسعة إىل جممعات سكنية فاخرة.
ومن تلك امعات السكنية اليت ذكرا الصحيفة جممع (كابو كورب نو) اليت تبلغ مساحة األرض اليت يقوم عليها اكثر من ستة ماليني 

تلكه احد اثرياء الكويت.. وهناك جممع آخر ضخم حيمل اسم (سون كاليو) تبلغ مساحة ارضه عشرين مليون متر متر مربع، والذي مي
  ”.آل سعود“مربع، وميلكه احد امراء 

) مليار دوالر ٦٠، واليت تقدرها اوساط اقتصادية مببلغ (”السعوديني“وهذا شيء قليل وتافه باملقارنة مع حجم استثمارات االمراء 
ال يستطيعون تربير حجم استثمارام (املنهوبة اصالً من ميزانية الدولة) يف اخلارج، خاصة وأم ” آل سعود“. وال شك ان فقط!.

  يضغطون بعد االزمة االقتصادية على التجار بأن يعيدوا مواهلم إىل البالد ويستثمروا يف الداخل، بينما هم يقومون بعكس ذلك..
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  دوالر يومياً اكراماً المريكا! مليون ٢٠[السعودية] ختسر 
م يف باريس  ١٩٧٩/  ٦/  ١هكذا صرح أمحد زكي اليماين وزير البترول السابق" يف عهد االحتالل "السعودي" وكان ذلك يف يوم 

ما ختسره  لدعم الدوالر االمريكي .. فيبلغ جمموع” السعودية“وتناقلته وكاالت االنباء متناسياً عشرة ماليني دوالر يومياً ختسرها 
م حتى هذا التاريخ .. وعلى أساس اعتراف اليماين فقط فان اخلسارة  ١٩٧٣مليون دوالر، وذلك منذ عام  ٣٠يوميا ” السعودية“

  مليون دوالر شهرياً) فأمجعوها باملليارات ملدة تسعة اعوام. ٦٠٠هي (
فنحن لسنا ضد رفع اسعاره فحسب، لكيال يرتفع منسوب  على اية حال ان البترول كله خسارة علينا وعلى العرب واالنسانية، ولذلك

  النهب. بل حنن ضد وجود البترول ولصوصه يف ارضنا .
  "٧٩١"ناصر السعيد ص 

مليون دوالر يومياً لصاحل أمريكا اواكراماً هلا. الا بكل بساطة ال متلك شيئاً ختسره.  ٢٠مل ختسر ” السعودية“بطران هذا اليماين فان 
  موال، بل وكل خريات اجلزيرة مبيعة إىل أمريكا بثمن احلماية الوصاية على العرش السعودي.امنا هذه اال

  من اسرار االمري [تركي بن عبد العزيز]
م ومل يعط تفسري لذلك. االمر الذي طرح تفسريات عديدة : فهناك من يقول "فتش عن  ١٩٧٨اعلن عن استقالة االمري "تركي" عام 

المري يف حياته امرأة تزوجها حديثاً، وهي بنت مشس الفاسي، ومشس هذا له ابن امسه حممد اغرته النسبة الكرمية املرأة جتد السبب" وا
فأراد ان يستثمرها ، حيث ذهب إىل الواليات املتحدة  وصال وجال باسم االمري، وابتاع قصراً يف واشنطن واثار اجلريان والسكان يف 

ى عليه، كما تناولته بعض وسائل االعالم االمريكية، مما حدا باحلكومة االمريكية إىل ان تفاتح احلي بعبثه وكالبه، وتوالت الشكاو
بأمره. أما تصرفات ابنة مشس زوجة االمري، فكانت شبيهة بتصرفات والدها السباب وراثية حبتة! . وكان على ” السعودية“احلكومة 

ن يقول "فتش عن السبب يف اخلمر" فاالمري مدمن شراب وصاحب سهرات االمري ان خيتار بني منصبه وبني زوجته وعمه. وهناك م
  وينال كل ذلك منه ما ال تناله الوظيفة.

  مل يبق لشقيقه شيئاً".” سلطان“وهناك من يقول " فتش عن السبب يف العموالت والصفقات والصالحيات، واالمري 

  اين تذهب املاليني؟

  ش اهلها احلرمانمليون دوالر مثن ماسة واحدة يف بالد يعي
  نشرة جريدة "الوحدة الصادرة يف "أبو ظيب" اخلرب التايل: ١٩٧٩/  ٢/  ١٥بتاريخ 

قرياط) بيعت مببلغ مليون دوالر وهي حسب رأي اخلرباء اكرب ماسة  ١٢٧ذكرت (جملة جون افريك) الفرنسية ان ماسة واحدة وزا (
علما ان سوق املاس ازدهر كثرياً ” السعودية“ائع واملشتري امري من اململكة العربية نقية بيعت يف العامل حتى اآلن وقالت الة ان الب

  واقيمت سوق خاصة يف جدة يتم فيه صقل وقطع املاس.
  باملئة من مثن املبيع . ٢٥ـ  ٢٠واملعروف ان الوسيط الذي يقوم بعملية تسويق املاس يتقاضى ارباحاً ال تقل عن 

  امللك ، والصورة ، العيب
  تكون اعمى ليس عيباً أن

  وان تكون احوالً ليس عيباً
  وان تكون اعوراً ليس عيباً

  باتفاق كل الشرائع السماوية االرضية..
  ”:فهد… “أما ان تكون (فهداً) فذلك هو العيب .. يا 
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ره وحىت وقته مصاب بعقدة نفسية سببها له شكله، فجسمه الضخم كضخامة الفيل والذي منا حلمه وشحمه منذ صغ” فهد“امللك 
احلاضر، على اكل احلرام مما يسرقه من اموال الشعب ومن شرب اخلمور بشراهة، باالضافة إىل عيونه العوراء، اليت برغم العمليات 

  اجلراحية على يد امهر اطباء العيون يف العامل إال أم مل يقدروا على اخفاء عوار العني..
س، وهو الذي يرى يف نفسه انه ملك حيكم دولة وشعباً.. يتحكم مبصري امة!! .. بأن شكله غري مقبول من النا” فهد“واحساس 

  وميتلك كل شيء اال صورة الشكل احلسن، احساسه هذا زاد من عقدته تلك..
ي ماذا يصنع هلذه املعضلة اليت تشغل باله، وتأسر خياله؟.. فهداه تفكريه ـ عفواً ـ تفكري مستشاري اجلمال الظاهر” .. فهد“فكر 

.. الذين اشاروا عليه بأن يهتم مبلبسه جيداً، فلبس افضل املالبس .. واختار افضل القماش ، وأزهى االلوان، ومع ذلك بقيت عقدته 
النفسية، اليت تتأزم كلما نظر إىل صورته يف الصحف اليومية. فكر ان يغلق الصحف واالت اليت حتت سيطرته، لكن املستشارين مل 

نه لو نفذ ذلك االمر ، فمن سيزين للناس اعمال السوء اليت يرتكبها؟.. ومن سيضخم املشاريع الومهية اليت ال وجود ينصحوه بذلك، ال
  ـ وجيعلها افضل من حكم على وجه األرض !؟..” آل سعود“هلا؟.. ومن سيربز عائلته احلاكمة ـ عائلة 

حرى الخفاء عيونه العوراء ان يستفيدوا من التكنولوجيا اليت حينها فكر وفكر معه مستشاروه.. فوجدوا احلل لصورته ـ أو باال
دخلت يف عامل التصوير، فبامكان املصورات احلديثة ان ختدع البصر.. كما خدع االعالم املضلل قلوب وعقول اجلماهري لسنوات 

أفضل صورة، حبيث ختفي العوار. فتم طويلة. وهكذا توصل اجلميع إىل ان يصور امللك عدة صور، وختتار جلنة من اكفأ املستشارين .. 
ذلك كخطوة اوىل،مث اتت اخلطوة الثانية ، وهي اصدار قرار لكل املؤسسات احلكومية يف الدولة، ولكل الصحف واالت 

  ، بأن عليها االلتزام بنشر صورة امللك اجلديدة، من خيالف ذلك يعرض نفسه القسى انواع العقوبات..”السعودية“
ايام، وصل القرار لكل املؤسسات والوزارات والصحافة، متضمناً صورة فوتوغرافية للملك.. وسيجد القاريء الكرمي وهكذا .. وبعد 

  الوثيقة اليت تثبت ما قلنا.. ونسينا ان نذكر ان الصورة اجلديدة اخفت عوار العني، لكنها مل ختف عوار ومفاسد احلكم "السعودي.."
  "٧٤"الثورة اإلسالمية 

  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا
  ”السعودية“اململكة العربية 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  الشؤون املالية

  التدقيق
  ٥/  ١٤٠الرقم :   

  هـ  ١٤٠٣/  ٥/  ٩التاريخ : 

  تعميم لألمانات واملديريات ومصاحل املياه
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

مللك املعظم املوجه لصاحب السمو امللكي ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء وردنا نسخة من خطاب رئيس املكتب اخلاص جلاللة ا
  هـ ، هذا نصه: ١٤٠٣/  ٢/  ١٤تاريخ  ١/  ٦٨٨ورئيس احلرس الوطين برقم 

ها (أقدم لسموكم برفقة نسختني لصورة فتوغرافية كان استديو ازاد بالرياض قد اخذها جلاللة موالي. وأمر جاللته حفظه اهللا باعتماد
  واظهارها يف الصحافة والتلفزيون وتوزيع نسخ منها على الوزارات والدوائر احلكومية وممثليات جاللته يف اخلارج) . انتهى.

نأمل االحاطة مالحظة ذلك يف حالة تأمني صور جلاللة امللك املعظم على ان تكون وفقاً للنسخة اليت اشري اليها، وما عليكم يف حالة 
  ).٤١٩٣ال باستديو ازاد وعنوانه كالتايل (استديو ازاد ـ الرياض ـ عمارة الراجحي ـ شارع الناصرية ص . ب التأمني اال االتص

  والسالم عليكم ..
  وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة

  "عبد العزيز" اخلويطر 
  هـ  ١٤٠٣/  ٥/  ٦
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  !!  مومس مسجلة رمسياً  ٢٠٠ممرضة مؤهلة تتحول إىل  ٢٠٠
مومس حمترفة مسجلة لدى البوليس بوصفهن  ٢٠٠بلجيكية للحرس الوطين ـ حرس عبد اهللا ـ تتحول بقدرة قادر إىل  مممرضة ٢٠٠

  بنات هوى.
هذه حكاية ليست غريبة، خاصة وأن من مهام التمريض تدليك الظهر، وهذا ال يتناىف مع عمل املومسات .. واليكم اخلرب كما نشرته 

  - تقول الصحيفة:  ١٩٧٩/  ٩/  ٢٣تاريخ الصحيفة القاهرية السياسية" ب
(نشرت جملة "كفاك" البلجيكية االسبوعية تفاصيل خطرية تتعلق بعملية احتيال قامت ا مؤسسة اقتصادية ومالية ومصرفية معروفة 

بعد كبري  باسم "اوروسيستم" وهي مؤسسة تضم جمموعة من الشركات البلجيكية .. فقد اعلنت هذه املؤسسة افالسها بعد ان غررت
وذلك بأن حصلت منهم على كميات وفرية من االموال يف شكل اسهم وايداعات واستثمارات يف ” السعوديني“من املستثمرين 

النشاط االقتصادي واملايل واملصريف الذي متارسه تلك املؤسسة. ولكن املؤسسة مل تستأثر وحدها بتلك الكميات الوفرية من االموال 
والبلجيكيني عموالت بلغت قيمتها حوايل احد عشر مليار فرنك بلجيكي . ما اا دفعت ” السعوديني“ء فقد دفعت لبعض العمال

لعمالء سعوديني وبلجيكيني اخرين (رشاوى) بلغت قيمتها حوايل مثانية مليارات ونصف مليار من الفرنكات البلجيكية وذلك يف 
  ذاا.” السعودية“حايل على احلكومة ويف مقابل الت”. السعوديني“مقابل اصطياد املستثمرين 

والبلجيكيني الذين دفعت هلم "العموالت" والرشاوى اليت ” السعوديني“فقد تبني ان مؤسسة "اوروسيستم" هذه قد استعانت بالعمالء 
معات الطبية يف بلغت قيمتها "جمتمعة" حوايل عشرين مليار فرنك بلجيكي البرام عقد مع احلرس الوطين "السعودي" القامة عدد من ا

مدينيت الرياض وحدة، وذلك بتكلفة قدرها مثانية واربعون مليار فرنك بلجيكي . ولكن املؤسسة بدالً من ان تقوم بتنفيذ التزاماا 
 التعاقدية تباطأت وعمدت إىل التسويف واالرجاء كسبا للوقت، وذلك متهيدا العالن افالسها بعد ان تكون قد استولت على قدر كبري

بل انه قد تبني ان املؤسسة عينت يف اتمعات الطبية ـ اليت تعاقدت مع احلرس الوطين "السعودي" على ”. السعودية“من االموال 
انشائها ـ مائيت فتاة بلجيكية مبقولة ان ممرضات مؤهالت .. مث ثبت باالدلة القاطعة ـ بعد التحقيق والبحث ـ ان مجيع هؤالء 

  دهن مائتني) مومسات حمترفات ومسجالت لدى البوليس البلجيكي بوصفهن من بنات اهلوى).الفتيات (البالغ عد

  واقعة حقيقة :

  مدفع بال مدفعجي
من طرائف الدفاع اجلوي، ما جيري يف قاعدة الدفاع اجلوي يف السفانية، واليت تتألف من موقعني احدمها ساحلي واالخر بري، يف 

كان احد سائقي الشاحنات متجهاً إىل املوقع الصحراوي ناقالً شحنة مرسلة اليهم من الظهران، وكان الصحراء احمليطة بالسفانية، فقد 
  يظن انه سيجد يف انتظاره عشرات من اجلنود لتفريغ شحنته حتى يعود سريعا إىل أهله، فماذا وجد يا ترى؟

السيارة بشكل متواصل ليلفت انظار جنود املوقع، وبعد وصل إىل باب املوقع، ومل يكن هناك حارس وال جرس يطرقه، فأخذ يدق منبه 
عشر دقائق من االزعاج خرج إليه جندي بدون سالح، سأله عن غرضه فأجابه السائق بغضب.. استدع اجلنود لتفريغ الشحنة.. 

  فاجابه اجلندي بأنه ال يوجد يف املوقع غري اثنني احدمها هو .
  سأل السائق.… ما العمل اذن ؟ 

ارة وتعال اشرب شاي حتى يأتينا من يساعدنا، ودخل السائق بسيارته، مث جلس مع اجلنديني وأخذ يتجاذب معهما اطراف ادخل السي
  احلديث.

  يتكون املوقع من بطارية صواريخ شاهني فرنسية الصنع، وثالثة مدافع رشاشة مضادة للطائرات، اضافة إىل وحدة مراقبة واتصال..
  لطائرات؟.. سأل السائق ..ماذا تفعلون إذا هامجتكم ا

نتصل بالالسلكي بالعسكر الفرنسيني الذين يقيمون يف بيوت جاهزة على شاطيء البحر قرب املدينة، على بعد ربع ساعة بالسيارة من 
  هنا.

  وملاذا ال يداومون هنا بدال من اجللوس يف بيوم؟
  اجلو حار هنا.. وال يستطيعون حتمل احلر وسط هذه الصحراء .
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  ا ال تقومون انتم بالدفاع إذا جاءت الطائرات املعادية؟ملاذ
  حنن ال نعرف تشغيل هذه االجهزة، وال يسمح لنا بتشغيلها، الفرنسيون فقط هم الذين يشغلوا.

  ماذا تفعل لووصلت القنابل إىل املوقع؟
فسه جييب اوالده حيرسونه، انا ما اقتل نفسي من اهرب ،ماذا افعل؟ .. اقتل نفسي ؟!.. الصواريخ حلماية امللك (وإذا كان يريد محاية ن

أجل  عيونه. . أيش هي البلد بلده واال بلدي؟.. إذا بلده يدبر حاله معها، مالنا شغل، إذا بلدنا، ليش جييبوا الفرنساوية يتآمروا 
  علينا؟).

  بع جليشنا الباسل!!هذه خالصة شبه حرفية ملا دار بني السائق وعسكري احلراسة يف موقع الدفاع اجلوي التا

  فضيحة الرشوات [السعودية] االمريكية
يسمع بني آونة وأخرى عن مبالغ كبرية وعقود ضخمة تقوم ا (السعودية) لتسليح اجليش السعودي، كصفقات النقل اجلوي عام 

 ١٩٦٩ات عام م وصفقات املدرعات والدباب ١٩٦٨وصفقات وعقود االليات عام  ١٩٦٧م وصفقات الدفاع اجلوي عام  ١٩٦٥
وصفقات (الاليتننك) املقاتلة وصفقات النشاء القواعد العسكرية يف كل من مخيس مشيط  ١٩٦٩وصفقات ملدفعية والذخائر عام 

  وتبوك وأخرياً صفقات الطائرات املقاتلة.
كل هذه العقود لتزويد  وال شك أنه مما يثلج الصدر ويريح اخلاطر ان تصرف كل هذه املبالغ لتسليح اجليش "السعودي" وانه تربم

جيش عريب يفترض فيه ان جنده يف مواجهة العدو ليذود عن الوطن ويشترك يف الدفاع عن شرف هذه االمة ـ لكن املؤسف ان هذا 
، اال إذا استثنينا كتيبة  ١٩٧٣وال يف عام  ١٩٦٧وال يف عام  ١٩٥٦اجليش مل يترك ليشارك مع اخوانه من اجليوش العربية ال يف عام 

احدة ارسلت إىل اجلوالن بعد ايقاف القتال. وعلى كل حال فان هذا موضوع اخر قائم بذاته، اما ما حنن بصدده اآلن فهو السؤال و
  التايل:

هل تعرف حقيقة كل هذه املبالغ الطائلة على جيشينا ؟ ام ان جيشنا ما هو اال قميص عثمان ترتكب بامسه املهازل، وتنهب اموال 
دعوى تسليحه وتدريبه وتقدمه ولعل اجلواب عن جانب من جوانب هذا السؤال قد جاء فيما نشر مؤخراً عن  الشعب واالمة حتت

م تقول "أثبتت  ١٩٧٥اكرب فضيحة ارتكبت باسم هذا اجليش، فقد كتبت جملة نفط العرب يف عددها العاشر يف شهر متوز عام 
لنفط وبيع السالح ال تستطيع العيش بشرف واستقامة واا حتاول حتقيقات الكوجنرس االمريكي ان رجال الشركات وهي شركات ا

جاهدة رشوة املسؤولني " وتستمر الة املذكورة إىل ان تقول (أما هنا ويف قلب العامل العريب فان الشركات االمريكية تتسابق فيما 
ؤخراً ان السيد عدنان خاشقجي هو شاب سعودي بينها للحصول على بيع الطائرات العادية املقاتلة وقد كشفت حتقيقات الكوجنرس م

واستغل بطبيعة احلال عالقاته احلميمة مبن هلم نفوذ من ” السعودية“ترك مدرسته واخذ يتعاطى اعمال السمسرة يف اململكة العربية 
) مليون ٤٥ولة قدرها (الرمسيني أو ممن هلم نفوذ عند الرمسيني وأخذ يتعاطى العمل ملصلحة شركات بيع الطائرات وقد حصل على عم

) مليون دوالر وقيل يف ٨٠٠مببلغ (” السعودية“دوالر كوسيط لبيع عدد من الطائرات اليت تصنعها شركة نور ثروب للحكومة 
بان عليها ان تقرر ما إذا كانت هذه العمولة ضرورية) . انتهى ما ” السعودية“التحقيقات ان وزارة الدفاع االمريكية نبهت احلكومة 

%  ٦ه الة، اما حنن فنقول ان هذه، العمولة، غري ضرورية إذ مل يعمل السيد اخلاشقجي شيئاً يستحق هذا املبلغ الذي يساوي ذكرت
  من قيمة البضاعة.

كما ان تقرير الكوجنرس املذكور يسلط اضواءاً كاشفة على الطريقة اليت يعمل ا السيد اخلاشقجي لعقد الصفقات مع اصحاب 
) الف دوالر إىل اخلاشقجي بناءاً على طلبه، وذكر احد املسؤولني املتنفذين يف ٤٥٠دفعت شركة نور ثروب مبلغ ( النفوذ، فقد

 الشركة يف شهادته امام الكوجنرس ان اخلاشقجي ابلغ الشركة انه يريد منها ان تدفع له هذا املبلغ لكي يدفعه بدوره إىل القائد السابق
) الف دوالر للثاين وهذا ضروري  ٢٥٠) الف دوالر لألول و (٢٠٠لقائد احلايل وقال انه سيدفع (لسالح اجلو "السعودي" واىل ا

صفقة الطائرات من الشركة وذكر املسؤول أيضاً لدى استجوابه انه ال يعرف ما إذا كان ” السعودية“لكي يوافق على ان تشتري 
  م). ١٩٧٥/  ٦/  ١٨ه العميق جداً . (احملرر ـ اخلاشقجي قد دفع هذا املبلغ إىل القائدين أو غيبه يف جيب
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) قد قام ا السيد اخلاشقجي أيضاً كما قام بوضع وترتيب صفقات الاليتننك مع السيد ١٣٠وإذا عرفنا ان صفقات اهلر كليزسينن 
ت جيب اخلاشقجي جفري ادورد وكذلك صفقات انشاءات الدفاع اجلوي مع شركة ونيب فاننا سوف نعرف املبالغ الطائلة اليت دخل

  ويل العهد والنائب االول لرئيس جملس الوزراء).” فهد“وزير الدفاع وشقيق االمري ” سلطان“أو من ميثله اخلاشقجي (وهو هنا االمري 
) مليون دوالر من صفقة فرنسية بيعت فيها مدرعات ودبابات للسعودية مببلغ ٤١كما انه ثبت ان اخلاشقجي تلقى عمولة قدرها (

  مليون دوالر.) ٦٠٠(
هي مبالغ بسيطة وضئيلة بالنسبة ملا ب وسرق بامسه، بقي ان نعرف من هو هذا ” السعودية“وبذلك يكون ما حصل عليه اجليش يف 

اخلاشقجي؟ ان اخلاشقجي رجل صفقات ومسسرة من اصل تركي الب كان يعمل جراحاً، وللخاشقجي مكاتب ومساكن وشقق يف 
أمريكا وواشنطن ويف فلوريدا ونيويورك مقر قيادة عمليات شركته املسمى (تديدهولدنك كونيين) فهو  بريوت ولندن ويف باريس ويف

يف بريوت وله ممثليات يف مجيع العواصم االوروبية بعض املدن املهمة االمريكية له سيارات فاخرة يف مجيع هذه االماكن رغم انه يفضل 
) كما ان له خيتا مجيالً جدا يف مدينة كان عاصمة الشاطيء االزرق يف فرنسا،  ٩٠ ك ٧سيارته البنتري اليت حتمل رقمه اخلاص ( 

وينظم اخلاشقجي يف خيته هذا حفالت ساهرة فاخرة جدا. وكل هذا من صفقات تسليح جيشنا وما ينهب بامسه، ولتحقيق احلق فانه 
على لسان وزير دفاعها واملتهم االول يف القضية ” ديةالسعو“على اثر انتشار هذه الفضائح وعلى مستوى عاملي فقد تصدت احلكومة 

م ميالدي :  ١٩٧٥/  ٨/  ٢٦يف ” السعودية“االمري "سلطان بن عبد العزيز" يف حديث ادىل به جلريدة االنوار ونشرته جريدة البالد 
  بذلك شريكه اخلاشقجي".قال فيه ام ال يريدون عمالً عربياً ناجحاً وهم حياولون حتطيم كل شخص عريب ناجح "املقصود 

واشجعهم". بقي ان نتساءل هل يستحق امثال هؤالء الرجال التشجيع ؟ ام اا جمرد مشاركة ” السعوديني“وانين اثق برجال االعمال 
العامة ” السعودية“% من امليزانية  ٢٥يف الرشوات باالضافة إىل ما يقتطعه مسوه من اصل املبالغ الضخمة املخصصة للدفاع واليت تبلغ 

لكل عام، اننا نعرف ان اخلاشقجي ما هو اال سيئة صغرية من سيئات وزير السرقات والرشوات االمري الشريف جداً "سلطان بن عبد 
العزيز" الذي ينطبق عليه قوله تعاىل (ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل) ومن املخزي لألمة العربية ان يدعي هؤالء اللصوص زعامة 

  رمني ورحم اهللا من قال (حاميها حراميها).االمة ومحاية احل

  [فهد] التقدمي!
قام "فهد بن عبد العزيز" بافتتاح اول مدرسة يف الواليات املتحدة  تستخدم نظام الطاقة الشمسي وقد القى وزير اخلارجية السعودي 

، واجلدير بالذكر ان النظام الشمسي الذي كلمة "عصماء" يف االحتفال االفتتاحي عرب فيها عن املشاعر اإلنسانية للنظام السعودي 
  الف دوالر. ٦٥٠بتكاليفها وقدرها ” السعودية“اعتمدته املدرسة قد تربعت احلكومة 

يف الوقت الذي يتقاعس احلكم "السعودي" عن انشاء مدارس للبنات أو ترميمها، تفادياً لتساقطها على الطالبات كما حدث ملدرسة 
  طالبة باالضافة إىل املشوهني وااريح. ١٦ا مما ادى إىل استشهاد جالجل اليت سقطت على طالبا

  اصدقاء [فهد] .. جواسيس تصنعهم (باكتل)!
مليار دوالر. وهي اليت تقدم لالمربيالية االمريكية اهم صانعي القرار السياسي واالقتصادي  ١٠٠الشركة االمريكية باكتل.. رأس ماهلا 

مربيايل يعودون من جديد موظفني فيها. لذا يضم جملس ادارا عدداً كبرياً من الوزراء السابقني يف . وبعد ان يقوموا بواجبهم اال
، وهي معروفة ”السعودية”دولة أخرى منها اسرائيل و ٤٠احلكومة الفيدرالية ورؤساء املخابرات املركزية. وهلذه الشركة فروع يف 

  لعربية احملتلة.بدعمها للمخططات التوسعية الصهيونية يف األرض ا
وشركته هي اليت (فازت) بسلطة بناء مدينة جبيل ”. فهد“رئيس هذه الشركة ستيفن باكتل.. صديق ملناحيم بيجن وللملك 

بناءها يف الصحراء على طراز ناطحات السحاب االمريكية اليت تسمة هناك (بروج القلق واالنتحار) . ” فهد“اليت قرر ” السعودية“
ماليني ساكن ، بينما الشعب السعودي  ٩م . وستكون اكرب من مدينة لندن اليت تضم  ١٩٩٩دينة (املقربة) ، سنة وسيتم بناء هذه امل

ال يتجاوز ـ حسب تقديرات الكوجنرس االمريكي قبل سبع سنوات ـ اربعة ماليني نسمة.. علماً بأن احصاء عدد السكان يعترب يف 
  حافة وحقوق اإلنسان ـ يعترب (رجساً من عمل الشيطان)!.ـ مثل املعارضة وحرية الص” آل سعود“مملكة 
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مليار دوالر كافية لتحقيق  ٣٠مليار دوالر ـ اقل من  ٣٨٠وتقول جملة (تامي) االمريكية العلمية ان تكاليف بناء مدينة جبيل يبلغ 
املعروفة بعدائها للعامل العريب والعامل  مليون نسمة ! ـ ومن الشخصيات االمريكية ٢٩٠االمن الغذائي جلميع سكان العامل العريب الـ 

الثالث اليت عملت يف هذه الشركة نذكر : جون ماكون، رئيس املخابرات املركزية االمريكية يف عهد كيندي وجونسون، وريتشارد 
ار واينربجر وزير هلمز، رئيس املخابرات االمريكية مدير نفس املخابرات يف عهد نيكسون، جورج شولتز وزير اخلارجية احلايل وكاسب

حرب الواليات املتحدة  احلايل، ويعترب رجيان صديقاً شخصيا محيماً لستفن بكتل وكذلك لـ (حامي محى احلرمني الشريفني) .. 
  وحاميها حراميها.. وهللا االمر من قبل ومن بعد)..

  م "١٩٨٧/ مارس  ٢"عن التغيري الدميقراطي العدد 

  أهالً بالدكتور احلريري املعقّد!
بالدكتوراه الفخرية اليت حصل عليها من ” فهد“نشرت اعالنات يف الصحف اللبنانية ينء رفيق احلريري ممثل امللك  ١٩٨٨يف يناير 

جامعة نيس، كما نشرت صفحة بيان مدفوعة يف جملة املستقبل حول ذات املوضوع، وكان احلريري قد حصل على الدكتوراه الفخرية 
ومعلوم ان الدكتوراة الفخرية ليس ” السعودية“بل املساعدات املالية اليت حصلت عليها بواسطته من احلكومة من اجلامعة املذكورة مقا

هلا أي قيمة علمية، وهي متنح كنوع من ااملة، حيث تكثر اجلامعات الضعيفة من تقدميها كوسيلة للحصول على الدعم املايل أو 
  السياسي.

الذي مل حيصل على الشهادة االبتدائية لديه عقدة ” فهد“د انتقلت إىل احلريري من مليكه فامللك ويبدو ان عقدة الدرجات العلمية ق
الدكتوراه، حيث حيتفظ يف خزانته خبمس شهادات دكتوراه فخرية ارفعها شهادة دكتوراه اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة اليت ال 

  ادميي يف العامل فضالً عما فوق البكالوريوس.يعترف بدرجة البكالوريوس اليت متنحها أي مرجع اك

  شهادة عميل [سعودي]
(ومل يكن من املمكن حصر عائد النفط يف الشيخ واسرته، وأن استمرت هلم حصة االسد إىل يومنا هذا، ولكن املال تسرب، بطريقة أو 

اية مظنة يف االعتراف حبق مشروع لالهايل  بأخرى إىل الطبقة احمليطة بقصر "الشيوخ".. وقد حرص الشيوخ على اكتشاف صبغة تنفي
يف النفط أو عائداته، فكان انتقال الثروة من خالل شراء االراضي بأسعار خرافية، من خالل العطايا واهلبات ، أو السماح باالختالس 

أي جهد .. وتطورذلك من الشروعات العامة.. واحلصول على توكيل استرياد يعطي صاحبه عمولة على كل ما يباع يف املشيخة دون 
مع تطور الدخول، وتطور االنفاق حتى ظهرت طبعة السماسرة املليارديرات، واغلبهم ليسوا من مواطين املشيخة، وبعضهم ليس حتى 

  من املسلمني.
ستشارين .. بل ليس سرا أن اكثر من مثانني باملائة من سالح ومصروفات ؛ الكتائب" جاءت من دول النفط وعرب هؤالء السماسرة وامل

وال نريد ان نطيل يف هذه النقطة اآلن ، املهم انه إذا كان النفط العريب مل يستخدم يوما كسالح حقيقي يف املعركة، معركة التحرر 
ومواجهة اسرائيل، فإنه ميكن القول بكل اطمئنان انه استخدم وبنسبة كبرية يف العمل املضاد لقوى التحرر. ويف ذبح املسلمني 

  نيني يف لبنان).الفلسطي
  "٢٣"كشك ـ قيام وسقوط امرباطورية النفط ص 

  كشك والغرية من رفيق احلريري
(آخر االمثلة هو ما روته "الواشنطن بوست" عن نشاط لبناين متجنس، جاء للمملكة بعد ان خترج من اجلامعة العربية يف بريوت، وهي 

  تنفق عليها، وكان حيرم دخوهلا على املصريني..اجلامعة اليت بناها عبد الناصر يف بريوت وما زالت مصر 
عمل مبرتب قدره ستون رياالً يف الشهر وذلك منذ عشرين سنة، وهو اآلن يبين مستشفى يف بلده ” السعودية“جاء املغامر اللبناين إىل 

ية رغم جناحها الباهر معه)! وال صيدا، وينظم منحة دراسية لستة االف طالب يف جامعات اوروبا وامريكا (فهو ال يثق باجلامعات العرب
يشترط يف الطالب "اال ان يكون لبنانياً وال يهم ان كان مسيحياً أو مسلماً" ونسي املصري الذي دفع مثن تعليمه .. "والسعودي" الذي 

  ب امواله !..
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نفق ثالمثائة ومخسني مليون مليار دوالر! وأ ٢” السعودية“واصبح ميتلك شركة "عجر" للمقاوالت ودخله السنوي من املقاوالت 
  دوالر لتعمري لبنان قبل ما خيرج جيش اسرائيل، وقد ادعى ان "الكتائب" بت املبلغ! ويقال ام اقتسموه فهو من مال "السلطان"..

السعودي" يف  إىل هنا وال بأس . فهذا هو احلال ولكن املغامر اللبناين اصبح "سعوديا" بالتجنيس ولبس الدشداشة، وحتول إىل "الوسيط
معاجلة االزمة اللبنانية بل ابعد "على الشاعر" الذي كان يدير لبنان بأصبعه الصغري ودفتر شيكاته .. ليخلو اجلو للوسيط "السعودي" 

  موظفيها.” السعودية“، وسحب ”السعودية“اللبناين االصل، وانتهت جهوده بنسف السفارة 
ة منذ ان اعترف "عبد العزيز" باستقالله قبل أربعني سنة!.. مع اام حكومة لبنان بالتواطؤ ورعاياها، واغالق سفارا يف لبنان ألول مر

ألا كانت تعرف ومل تتخذ أي اجراء وال حتى حتذير السفارة .. والذين حرقوا السفارة من املسلمني الشيعة، ورئيس احلكومة املتهم 
  مسلم سنة!!

إىل شركة "عجر" باالشراف على طبع املصحف ! قد عهد إىل "عجر" هذه ببناء مؤسسة وليت االمر وقف عند هذا احلد.. بل عهد 
مليون دوالر "صحتني على قلبه" .. رغم وجود مقاولني سعوديني هلم مسعة  ٢٨٥للمصحف الشريف يف املدينة وتكلف البناء ” فهد“

، ادارة املؤسسة مقابل مائة واربعني مليون دوالر سنويا.. عاملية، بل االغرب ان يعهد هلذا اللبناين الذي ال يستطيع تشكيل الفاحتة
ماليني نسخة من املصحف وثالثني الف فيديو وكاست كل سنة ، وبالطبع كان ميكن ألي شركة نشر سعودية  ٨بادعاء اا ستطبع 

دوالر !.. وملاذا ال تديرها وزارة االعالم  ان تنجز هذا االمر بأربعني مليوناً، واي شركة عربية برئاسة مفيت الديار تنجزه بثمانية ماليني
  ووزيرها ابن شيخ املسجد النبوي ومن كبار املقرئني للقرآن!..

  ولكن مدير عجر يدعي انه اكتشف ثالثة آالف خطأ يف املصحف، الذي جاء هو لتصحيحه !
حف قبل ان يظهر صاحب "عجر" وندفع له رحم اهللا الناسخ التركي أو االوز بكستاين أو الفارسي ـ الذي بإذن اهللا ـ حفظ املص

  مائة واربعني ليون دوالر ليطبع مصحف االميني!).
  " ٧٩_  ٧٨"كشك ـ قيام وسقوط امرباطورية النفط ص 

  [لعبد العزيز] ٣٧االيدز االبن رقم 
م .. وان الدكتور قد  ١٩٨٧مرب قالوا ان دكتوراً مصرياً امسه أمحد شفيق اكتشف عقاراً ناجحاً ملعاجلة مرض االيدز يف اواخر شهر نوف

  شخصاً شفاًء كامالً ! ٣٣مريضاً من زائري شفي منهم ـ بإذن اهللا _  ٤١جرب عقاره هذا على 
إىل احلديث عن هذا العقار وأمهيته، واصفة اياه بأنه احلل السحري لعالج اخطر مرض جنسي.. ” آل سعود“وقد تسابقت صحافة 

مواطناً مصاباً بااليدز قد عرضوا انفسهم قبل ايام  ١٧٤"بآل سعود" وأجهزم يعلنون ان حوايل وبعد اسبوعٍ واحد ليس إالّ، وإذا 
الذين يدعون أن البالد خالية من ” آل سعود“على مستشفيات حكومية، طالبني بأن جيرب العقار عليهم، علهم يشفون. ذا اكتشف 

عالن عنه، هي التطبيل عن اكتشاف الدواء الناجح له، وأنه متوفر يف مرض االيدز، أن افضل وسيلة الكتشاف املرض اخلبيث واال
  ”.السعودية“مستشفيات اململكة 

وترتب على هذا ان اقترح كاتب سعودي لوذعي، بأن تستفيد حكومة "خادم احلرمني!!" من هذه الفرصة ، فتعلن عن اكتشاف دواء 
  له مرة واحدة!خطري ملدمين املخدرات، وانه يقضي على االدمان لدى تناو

واعترب الكاتب الذكي ان هذا هو احلل الوحيد لدفع مدمين املخدرات لالعالن عن انفسهم من أجل  عالجهم يف مصحات (االمل 
  السعودي!!).

دمنون ويف اليوم التايل رد حمرر يف الشؤون الرياضية على االقتراح بأنه ممتاز، وليس به من عيب سوى أنه اصبح مكشوفاً ، فقد قرأه امل
اً يف الصحف وبالتايل فام لن يصدقوه .. فما كان من اللوذعي االول اال ان سطّر مقاالً يف اليوم الثالث مقلالً من أمهية العيب، ومؤكد

  ان الصحافة احمللية ال تقرأ طاملا أن اقتراحه مل ينشر يف الصفحات الرياضية!
رسالة من مواطن نبيه، يتساءل فيها عما إذا كان االعالن السابق عن عقار بعد أيام وجد مسؤول الصفحة االجتماعية على طاولته 

االيدز قد كشف بعض االمراء ام ال ؟ كما ويقترح بان يعلن عن وجود عقار فعال يشفي امراض (القهر واالذالل) لدى الرعية ملعرفة 
  الساخطني على احلكم!
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تبعاً لقانون املطبوعات، ونظراً الن العنوان الذي قدمتموه غري صحيح، كما  ورد املسؤول يف زاويته خلاصة : (إىل أ . ن ـ جدة ..
يقول املسؤول االمين يف اجلريدة، فاننا نعتذر عن نشر اقتراحكم اجلميل .. ويتمىن املسؤول املذكور اعاله ان يلتقي بكم يف اقرب فرصة 

  ملناشقة االقتراح "!!

  سفارة ام "وكر دعارة"؟
  ح جاهزاً لليايل العربية!!ان "كروهاوس " اصب

  يف لندن من مقرها احلايل إىل املقر اجلديد.” السعودية“هذا ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" تعليقاً على خرب قرب نقل السفارة 
  مليون جنيه استرليين !!.. وهو مقر حزب االحرار الربيطاين. ٣٧وملزيد من املعلومات .. فاملقر اجلديد سيكلف شراؤه 

دف التغيري للمقر احلايل، فقد أوضحت الصحف االجنبية جانباً منه.. فنجد مثال الصحف االمريكية قد ذكرت "الشعور موظفي اما ه
لشراء مقر جديد ” السعودية“بعدم االرتياح يف املقر القدمي الضيق .. وممارسة النشاطات احملددة، سعت احلكومة ” السعودية“السفارة 

  هلا".
ملقر اجلديد يقع يف منطقة "ماي فري" .. واىل جواره يوجد عدد ليس بقليل من النوادي للهو والفساد. فهل هذا يعين جتدر االشارة ان ا

  ان احلكومة تنوي حتويل هذه السفارة إىل مقر للفساد، والحياء ليايل الف ليلة وليلة اليت حدثنا عنها التاريخ !؟
خلارج، وخاصة يف اوروبا وامريكا اثناء االحتفاالت، رأوا باعينهم كيف ان يف ا” السعودية“والذين حضروا ملراكز السفارات 

  سفارات النظام الذي يرفع شعارات إسالمية.. وحيكم املقدسات ، ترتب حفالت الرقص واخلمور!!

  عنـزة وان طارت
اق مع رسام مشهور، لريسم م ، اهتمت السفارة العمانية يف لندن، وحسب توجيهات لسلطان قابوس، باالتف ١٩٨٣يف اية عام 

لوحة للسلطان يضعها يف قصره .. وبعد ان رمست اللوحة، اتفقت السفارة مع خطاط عريب فلسطيين لكي يكتب عليها هذا اجلزء من 
  احدى اآليات الكرمية:

  "واجعل يل من لدنك سلطاناً".
  سعيد، حاكم عمان االجوف والفاسد. واملقصود الذي توخته السفارة عن كلمة "سلطاناً " هو "السلطان " قابوس بن

  ام حيرفون الكلم عن مواضعه. يفسرونه بأهوائهم ، ليضللوا به اجلماهري.
يريدون ان يكونوا انصاف اهلة، أو آهلة تعبد من دون اهللا. ووعاظ السالطني، محلة االقالم العاهرة سريون يف ركب النفاق والتزييف 

ستوى البشر، ذكاء وحنكة وفطنة وعبقرية وامياناً وتقوى .. بل زادوا على ذلك بأن اوحوا فوق م” آل سعود“والتحريف، ويرفعون 
  بأم ظل اهللا يف ارضه، وأنه ـ جل وعال ـ قد اختارهم واشار اليهم يف كتابه الكرمي قبل مخسة عشر قرناً من السنني..

الم املنحطة، لتسطر من املديح والتمجيد ما يعجز القلم إىل الفضاء ، سخرت كل االق” ومبناسبة صعود "سلطان بن سلمان آل سعود
  عن ذكره .. وقد بلغ الدجل بأحد وعاظ السالطني حداً ال ميكن السكوت عليه، ال من الناحية الدينية، وال من الناحية االخالقية.

  امكانية غزو الفضاء، يقول تعاىل :فقد ذكر هذا الواعظ املرتزق،ومن على شاشة التلفزيون السعودي، آية من الذكر احلكيم، تبني 
  . ٣٣"يا معشراجلن واالنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات واالرض، فانفذوا ال تنفذون اال بسلطان" الرمحن / 

ان آل وعقب املرتزق على هذه اآلية، وبالتحديد على كلمة "سلطان" االخرية، بأن سلطان الذي أشار إليه القرآن هو "سلطان بن سلم
  سعود !! .." وأن اهللا قد ذكره منذ مخسة عشر قرناً! .. وإن هذا هو التفسري الصحيح لآلية !!

جملة احلوادث هي االخرى ارادت ان تلعب ذات اللعبة، فقد نشرت على غالفها صورة لألمري "سلطان"، وكتبت إىل جانبه : "ال 
  القرآن، ما هو اال "سلطان السعودي!"تنفذون اال بسلطان " !! موحية بأن السلطان الذي عناه 

ان هذا التعدي الوقح على القرآن وعلى املشاعر االسالمية، والذي مارسه وميارسه الطواغيت منذ فجر الرسالة احملمدية، يزيد من يقني 
  كل مسلم، ان احلكم "السعودي" عدو للدين، وانه ينافق بشعارات اإلسالم..
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  باعتراف االمريكاين:

  بقرة حلوب[آل سعود] 
ساعدت سراً الواليات ” السعودية“م ان : (اململكة العربية  ١٩٨٧/  ٦/ ٢١أكدت صحيفة نيويورك تاميزيف عددها الصادر بتاريخ 

 املتحدة  االمريكية يف الدفاع عن املصاحل الغربية بدفع مليارات الدوالرات ملساندة املقاومة املناهضة للماركسية خالل العشرين عاماً
ية). وأشارت الصحيفة اا حصلت على هذه االنباء من خالل احاديث ادىل ا دبلوماسيون وعمالء خمابرات سابقني واعضاء املاض

قد استخدمت بصفة عامة حينما كانت السلطة التنفيذية يف أمريكا عاجزة عن احلصول ” السعودية“برملان، اضافت : (ان مساعدة 
دفعت االموال حلكومات أو حركات مناهضة للماركسية يف ” السعودية“اململكة العربية  على موافقة لكونغرس). واوضحت : (ان

  افغانستان واليمن الشمايل والصومال والسودان وباكستان وزائري ونيكاراغوا).
ويف كل مرة  استجابوا بنخوة يف عدة اماكن..”” السعوديني(““وصرح دبلوماسي امريكي سابق رداً على اسئلة "نيويورك تاميز" بأن: 

الذين نعتربهم كبقرة مسينة حلوب تدر لبناً ” السعوديني“كنا حنتاج فيها لدفع اموال من أجل  شيء ما .. كنا نتجه صوب 
  باستمرار)!!

واشار وليم كاندت، وهو خبري يف شؤون الشرق األوسط مبجلس االمن القومي إىل : (ان االمر مل يستغرق اكثر من عشر ثوان لدى 
  للتوقيع على شيك، وحيل بذلك مشكلة امضى الكونغرس اسابيع يف مناقشتها)!” السعودية“عاهل ” هدف“امللك 

مل توافق على مساعدة الواليات املتحدة ذه الطريقة اال حينما اتفقت مصاحلها مع ” السعودية“ومضت نيويورك تاميز قائلة : (ان 
مليون دوالر كمساعدة للكونترا يف نيكاراغوا يندرج ضمن اطار هذه  ٣٢ان دفع مصاحل واشنطن).. ويف اخلتام قالت نيويورك تاميز : (

  السياسة اليت قد تكون اتبعتها حكومات الواليات املتحدة  األربع السابقة).
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ARAB MONEY 

BY : Anne Leslie 
قاالً عن ممارسات بعض االمراء اجلنسية وعلى موائد م م ١٩٧٥/  ١١/  ٣حتت هذا العنوان كتبت جريدة (السياسة) الكويتية بتاريخ 

يف هذه ااالت املخزية: ” السعودية“القمار يف لندن، وحنن إذ نعيد نشر هذا املقال نلفت نظر القراء إىل ماضي وحاضر رؤوس العائلة 
_  

واالسراف اليت يعيشها العرب يف العواصم  (املادة الصحفية اجلديدة اليت تتناوله الصحف الربيطانية حالياً تتركز حول ظاهرة البذخ
االوروبية،  وبالذات يف كازينوهات القمار والنوادي الليلية. وتتناول الصحف النسائية املوضوع من جهة خمتلفة متاماً . فكل صحيفة 

اة يف وصف مغامراا حتاول شد قراءها عن طريق نشر قصة حب بني فتاة اجنليزية ورجل اعمال عريب أو سائح عريب، وتتفنن كل فت
مع الرجل االسطوري الذي جاء من بالد ميكن لثروا ان ترفع أو تسقط االقتصاد الربيطاين. وعنصر االثارة لدى هؤالء الرجال كوم 

رافقة بسيطة اوال اثرياء بصورة مدهشة إىل جانباالسراف املبهر الذي يكاد يعقد لسان الفتيات بالذات انه يدفع هلن مبالغ كبرية مقابل م
قد ال تتعدى تناول العشاء يف مكان ما. وثانياً ان هؤالء الرجال اتون من بالد الشرق الساحر الذي ارتبط دوما بقصص الرومانسية 

والف ليلة وليلة والغموض الساحر. كل هذه الصفات اجتمعت لتجعل أي عالقة بني رجل عريب غين وفتاة اجنليزية مادة صحفية مثرية 
  اء.تشد القر

والذي حيدث حاليا هو تقدمي هذه القصص على حلقات أو كمواضيع جادة منها ارشاد الفتيات كيف يستغللن االموال العربية اليت 
  تقدم هلن بسخاء وكيف يستثمرا. وقبل كل شيء كيف يصلن اليها بأسرع الطرق.

لسواح منهم الن ذلك اسرع الطرق للثراء بعد ان وجدت وتعترف احدى الفتيات اا متخصصة باملسؤولية العرب النفطيني واغنياء ا
  ان العمل التقليدي مل يعد يدر االموال الكافية ملسايرة الغالء الشديد يف لندن).
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  ذكريات [سعودية] عن فلسطني والذهب االسود
"رحيمة" نرفض فيها تقسيم م ، اطلقنا على هذا اليوم "يوم فلسطني" فقمنا مبظاهرة يف رأس تنورة  ١٩٤٧/  ٦/  ١٧يف ضحى يوم 

فلسطني، ونطالب بقطع البترول عن أمريكا وبريطانيا لدعمهما اليهود.. فجاء الينا خدم امري رأس تنورة "وهو امري من الدرجة 
ضعا من العاشرة، وامسه تركي العطيشان وطلب منا اخلدم ان نتجه إىل "مقهى رحيمة" يلقي علينا االمري كلمة ذا املعىن "وكان هذا توا

سعادته"! . فجاء االمري، ونطَّ على خشبة الطعام، فأسهب يف احلكي "السعودي"، ومما قاله لنا : (أنتم تطالبون بقطع البترول عن 
اصحابنا االنكليز واالمريكان، والبترول اساساً بأيديهم، وليس منا من يعرف كيف يقطعه سواهم حتى لو أردنا قطعه، فهل يعقل ان 

كان اقطعوه ـ يا امريكان عنكم ؟ ثانياً : ان البترول الذي تطالبون بقطعه وامسه ـ الذهب االسود ـ وقطعه يعين اكتنازه نقول لالمري
يف باطن األرض، واكتناز الذهب ينهي عنه القرآن الكرمي بقوله : "والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم 

بع يقول : (ثالثاً : من الذي سيدفع معاشاتنا ومعاشاتكم لو اصيب االمريكان عندنا باجلنون ، ال مسح اهللا ، بعذاب اليم!" اخل).. وتا
وقطعوا البترول عنهم وعن االنكليز)!. و (رابعاً: اتركوا قضية فلسطني "لعبد العزيز" حيلها!. وقضية فلسطني عجز عنها الكبار فكيف 

  انتم يا ها االوالد الصغار)! اخل..
واستمرت اهلتافات بالتسقيط لشركة ارامكو واالمريكان وامريكا وعمالء أمريكا والصهاينة! .. ومبا ان العمالء يعرفون اننا نعنيهم 

دومنا ان نذكر االمساء بالطبع، فقد القوا القبض على جمموعة منا، وارسولنا شحناً ـ بسيارة قالب ـ إىل جزار مناطق البترول "سعود" 
ما ان شاهدنا اجللويل حتى كشر ، وظن البعض منا أنه " يا سيدي ـ تبسم" بينما وجهه ال يبتسم حتى لرئيس شركة اجللوي !. و

ارامكو وامريكا.. وكنا نتوقع منه القتل، أو على االقل قطع يد ورجل من خالف.. لكن "العبد" قال ـ دون ان نسمع ان ـ "السيد" 
!) تقول لكم اميت "عمي"، لو ما كننت صغاراً كنا كتلناكم ن     فريقيا صغرياً ومازالت هلجته مكسرةقال شيئاً، قال العبد املسروق من ا

وقضية فلسطني حا عبد االزيز)! .. يقصد (عبد العزيز).. فأجبنا: (طال عمرك وعمره ما دام حلها "عبد.. االزيز" خالص ـ احنلّت 
وصلنا؟!). . قال العبد : (بلى توجد مخسة عصيان يأخذها كل واحد على ظهره)! القضية! .. نستأذن طال عمركم، أال يوجد سيارة ت

  فقلنا له : (شكرا طال عمركم اكثر من هذا ما يتحمل من أجل فلسطني)! وجنونا من القوم الظاملني..

  ملاذا تقول ادفع رياال تقتل صهيونياً؟!
صف خيانات العرب ـ واالصح خيانة قادة العرب ـ لفلسطني ، اثر نكبة فلسطني صدرت مقالة كتبها احد االمريكان اليهود ت

عدد من الشبان العمال بطبع الفتات تقول : (ادفع رياالً تقتل صهيونياً) وبدأوا  ١٩٥٥بعنوان ،"ادفع دوالراً تقتل عربياً"! . فقام عام 
امكو "السيكيوريت" باعتقال البعض، مث اصدروا محلة جلمع التربعات للفلسطينيني، فغضب االمريكان اشد الغضب وقام بوليس شرطة ار

امرهم لبوليس االحتالل السعودي باعتقال عدد آخر.. وصادروا التربعات، وهددوا الشباب بأقسى العقوبات ان عادوا جلمع التربعات 
  أو رفع شعار: ادفع رياالً تقتل صهيونياً؟ الن هذا يسيء لصداقتنا لالمريكان!

  تطف!!خرج ومل يعد .. خرج واخ
يف السابق كان احلديث عن ظاهرة (هروب العمال) االجانب من (ارباب العمل)، وذلك ايام الطفرة ، بسبب املعاملة السيئة اليت 

  يتعرض العامل االجنيب والعريب واملسلم ـ على االغلب ـ ، وكانت الصحافة متتلىء باالخبار اليت تدور حتت عنوان خرج ومل يعد!).
و ان نتائج الطفرة السياسية واالقتصادية واخللقية واالمنية، تدفع بتبين عنوان (خرج واختطف) أو (اختطف وقتل!) .. أما اآلن .. فيبد

  وعلى يد امري أو ذيل امري!
فاجلرائم تزداد بشكل عجيب وغريب، والفساد بشىت امسائه واشكاله جتري ممارسته احملرمة دون وازع من ضمري، أو خوف من نظام، 

  لنظام وراء هذه املفاسد وهو املروج هلا.بل ان ا
فمن السرقات املسلحة والسطو على البنوك، وتسور البيوت، وتعاطي اخلمور واملخدرات علناً وبيعها يف الشوارع بكل حرية!! ، إىل 

  جرائم االغتصاب والزنا واللواط، واختطاف الغلمان، واالحداث وغريها .. كل هذه جتري و :
  (أولو االمر..

   أحد يدري يف أمري ..ال
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،منشغلون إىل االذقان  
  بتطبيق اإلسالم :

  كف متسك كأس ـ القهوةْ ـ ، واألخرى ، 
  متتد لظهر غالم..)

  (من قصيدة للشاعر أمحد مطر).
نقله حرفياً ، ”السعودية“اعالن ساذج يف طرحه ، مؤمل حتى النخاع لكل من حيمل ذرة من الكرامة والوطنية. نشرته جريدة اجلزيرة 

هـ ) ووضعه حتت عنان (طفولة !!) يف بابه (للريح .. للمطر) ، وكأنه يريد  ١٤٠٦شوال  ٢٦الشاعر (حممد احلريب) يف جملة اليمامة (
  أن يقول ان اخلرب حيمل املأساة وحيتاج إىل تعليق، فالربكة يف (أويل االمر!!) قبحهم اهللا..

عموم االخوان الكرام مواطنني ومقيمني بأن الطفلة (غدير عبد اهللا أمحد الغامن) وعمرها ست تعلن مديرية شرطة العاصمة املقدسة إىل 
سنوات، واملعلنة صورا ذه الصحيفة اوصافها ـ بيضاء اللون، ـ ترتدي بنطلوناً ازرق وتنورة بيضاء وعلى رأسها غطاء من قماش 

ك السفلي مكسور وتلبس قرطني (اي قرصان ذهب) باذنيها فص امحر ـ ابيض، مربوعة القامة وشعر رأسها اسود واحد اسناا بالف
هـ مبنطقة الثنية خبط املدينة  / مكة، بني خليص وعسقان، املرجو ممن يعثر عليها أو  ١٤٠٦/  ٩/  ٨قد اختفت عن ذويها بتاريخ 

) ، وسوف ٩٩٩ملكرمة على اهلاتف رقم (يعرف شيئاً عنها ان يسلمها أو يبلغ عنها اقرب مركز شرطة، وخاصة شرطة النجدة مبكة ا
  مينح االجر والثواب من اهللا تعاىل ومكافأة سخية من والة االمر، واهللا املوفق .

  " ٧٧"الثورة اإلسالمية ـ العدد 

  اعالن دعارة على املكشوف!
ب ادعية، أو قرآناً كرمياً؟ حبجةانه قد ان تدخل كتاباً دينياً توعوياً، أو شريط كاسيت حملاضرة دينية أو اجتماعية هادفة، أو حتى كتا

  يكون حمرفاً !!) فهذا ممنوع، ومن يوجد عنده يف منافذ احلدود يعتقل بتهمة التخريب والتطرف والتالعب بأمن البالد!!
  ”.ودآل سع“أما ان تدخل جملة داعرة، أو شريط فيديو خليع، أو كاسيت اغاين ماجنة، فستلقى من يؤدي اليك التحية يف مطارات 

بل ال حتتاج إىل ان تدخل أي شيء من هذا، فالدولة بارك اهللا فيها ـ تتوىل عنك هذه املهمة، ميكنك استئجار أو شراء أي شريط 
فيديو خليع ، أو شراء أي جملة فاسدة، عربية كانت أو اعجمية ـ خاصة االمريكية ، الن اجلماعة مولعون حبب أمريكا، هذا ما 

  ـ وتروج له.” آل سعود“ومة تتكفل به احلكومة ـ حك
  فإذا مل تعجبك جملة سيديت الساقطة، هناك الف جملة وجملة ، فحكومتنا .. اغدقت احلريات يف هذا اال.

يف الشؤون الدينية أو السياسية، بل متنع وتصادر .. ” آل سعود“ويندر ان ترى جملة يفوا مقص الرقابة، إذا ما حتدثت عن شيء يضر 
  ”.آل سعود“ت عن (الدعارة) والدعوة للفساد وللسفر للخارج، فهذه ال م أما االعالنا

وخنشى ان يفهم كالمنا باخلطأ، فالدعارة اليت نقصدها ، ليست فقط دعارة الكلمة والصورة واالخالق، وامنا ممارسة اجلنس احلرام، 
  وتوزيع االت اليت حتوي ذلك على افراد الشعب.

، دون ان يتعرض مقص الرقابة العالن جتاري داعر، ومع الصور .. ”السعودية“) ، وصلت اىل االسواق ٤٨٢جملة املستقبل ، العدد (
هـ حيث  ١٤٠٦شوال  ١٩وحنن لن ننشر الصورة، وامنا التعليق الذي كتبه املواطن (إبراهيم سعد املاجد) يف عدد اليمامة الصادر يف 

  . ما يلي:قال حتت عنوان (االرنب خيترق حاجز املطبوعات).
(يف ما مضى منذ سنوات قريبة، استنكرنا اعالنات شركات الطريان .. واليت تدعو مبوجبها الشباب يف االجازات الصيفية إىل السفر 
على منت طرياا إىل حيث اجلو الرائع واالسعار املناسبة.. اخل .. من هذه العبارات العادية جداً، حيث كان االام موجهاً إىل هذه 

كات من اا تدعو إىل ضياع شبابنا حنن املسلمني يف هذه الدول اليت عرف عنها اا مراكز للفساد بشىت انواعها. وقد طالب كثري الشر
من الكتاب املعروفني إىل ايقاف هذه االعالنات ملا رأوا فيها من حث للشباب على االحنراف والضياع، وقد كان لذلك تأثري طيب 

  ن االعالنات واحلمد هللا .حيث قلت هذه النوعية م
) حيلم السم الزعاف . ان هذا االعالن ٤٨٢ولكنين افاجأ.. ويفاجأ غريي من الغيورين على دينهم، باعالن يف جملة املستقبل العدد (

قلب  ايها السادة.. يا من يهمهم االمر، يقول من ضمن عباراته ارقصوا يف ارقى مرقص عاملي).. ويقول عنوانه (جتدون االرنب يف
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املدينة) . هل تعرفون ماذا يقصد ذا االرنب. ان كنتم ال تعلمون فانين اقول لكم، انه يقصد ا (الفتاة).. نعم اا هي ، فهذا 
  اصطالح معروف، ويا ليته اكتفى ذا الكالم فقط انه نشر يف اعلى هذا االعالن صورة لفتاة عارية أو شبه عارية.

  الة بالدخول وهي حتمل هذا السم الزعاف!؟.. انه ألمر يف غاية اخلطورة. انين استغرب كيف مسح هلذه
  وكيف اخترق هذا اعالن حاجز ادارة مراقبة املطبوعات !؟.. انين امل ان ارى ردهم).

مل غري ما حتت عنوان (جتدون االرنب يف قلب املدينة)، حم ٤٨٢هذا الذي كُتب يف (اليمامة) عن ذلك الذي نشر يف املستقبل العدد 
  ”.فهد“قصده املقال. فليس املقصود (باالرنب) الفتاة، امنا املقصود هو وامللك 

حينما ” فهد“هو ” فهد”من الذي يسكن يف قلب املدينة غري امللك ؟! ومنذ القدمي كانت قصور ملوك الشرق يف قلب املدينة. و
أرنب، له ذنب وحيبو على اربع، وحييض يف االسبوع عدة مرات يكون يف قلب الرياض أو جدة، اما يف باريس ولندن ونيويورك هو 

  باعتراف طبيبه الشخصي موشي حسقيل فال تتومهوا غري احلقيقة.

  .. دجل .. وجرائم
"اصدرت هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر" نداء إىل الشعب تدعوه إىل اجلهاد يف سبيل اهللا ملقاتله العدو الذي اعتدى على 

واحتل جزءاً من بالدهم، وناشد النداء املسلمني ان "اقتلوهم حيث ثـقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم" .. ان  املسلمني
  العدو موضوع البحث هنا الذي احل بالد املسلمني هو بريطانيا اليت احتلت واحة الربميي".

  " ٥٤٦"املميز ص 
فيها يف املواخري وموائد القمار والليايل احلمر يف واشنطن ولندن، واحلرب وبالفعل فقد حاربوا االمريكان واالجنليز حرباً ال هوادة 

، ولعل من مظاهر ذلك النصر ان ”آل سعود“مستمرة إىل اليوم، ويف كل اجلوالت السابقة كان النصر املؤزر معقوداً يف نواصي 
تفاخرون به، "والفهد" قد أخذ صليبهم!؟ وصافحته اجلزيرة) قد لبس الصليب على صدره يف لندن، فماذا يبقى لالجنليز ما ي” فهد(“

ان هذا تكرمي له، ويبدو انه قد غاب عن دماغه اجلامد انه قد جترع كأس املذلة حتى الثمالة. انه امللك ” فهد“امريم ورمبا يعتقد 
  ا هذا "الفهد" الذليل.الوحيد الذي وضع االجنليز الصليب على صدره ليهينوا من خالله مقدسات املسلمني اليت حيكمه

وكذا مصافحته لالمرية .. املصافحة املباحة يف الشرع الوهايب فقط "آلل سعود" ارمني .. والفاحتة على روح اموال اجلزيرة بعد هذا 
  احلفل ..

ام، واحلجيج هذا احلل الذي كان بداية مأساة احلجاج االبرياء من ايرانيني وغريهم الذين حصدهم رصاص "آل سعود" وحسني وصد
  حمرمون عزل من كل سالح.

  امللك املكرش
  هنا القاهرة ..

  مالهي امللوك ، ونسواا..
  وعربدة الشقق الفاخرة..

  وصاالت ميسرها و "املعتق".
  يف الركن، واهلمسة اآلسرة ..

  قصور الرئيس ومؤمترات احلشيش.
  وقاعاا العامرة..

  مجيعاً ..
  ويف نشوة السكر، والعهر.

  صة الفاجرة..والر
  حييون "فهد " امللوك،

  ويهدونه قبال عاطرة ..
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***  
  هنا مونتيكارلو..

  نساء فرنسا وغلماا 
  واجواؤها الساحرة..

  ومليون "ينطح " مليون
  …يف صفقة "خاسرة

  وأيضاً مواخري قصر "االليزيه"
  و "الشانزيليزيه"، 
  واألمة الداعرة ..

  وافضل ما صنعت من نبيذ 
  ..له نكهة آمرة

  وصاالت ازيائها وفساتينها
  النافرة..

  و (ب . ب) اللعوب وافالمها 
  وبسمتها املاكرة ..

  مجيعاً ..
  وعرب االثري .. على موجة طائرة..

  إىل ملك املال واجلنس 
  والقوة اخلائرة.

  يبثون اشواقهم للمليك،
  ويهدونه ] مخرة" وافرة.

* * *  
  هنا شاطيء الفسق يف "كان"..

  واي".ارض العجائب ها
  موج على شاطيء يف "الرفيريا".

  يراقص جسم املليك " املكرش" كالباخرة..
  هنا "هوليوود" و "مدريد"..

  "جنيف " هنا وحبرياا اهلادئات.
  حتف ا خضرة ناظرة..
  وقصر خبمسني مليون.

  حيمي جاللته والعبيد من
  القصف يف ليلة غابرة..

  وقصر مبدريد يسكنه الفسق
  آلخرة.زاد امللوك إىل ا

  مجيعاً ..
  "يبوسون خشم املليك"

  ويرجونه ان يزور مأثره الداخرة..
* * *  
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  هنا مكة الطاهرة..
  نعم يا سليل الفجور ..

  هنا مكة الصابرة ..
  هنا البيت .. اركانه واملقام

  وآيات اسداله الساترة.
  هنا "اهللا اكرب" .. فوق الطواغيت

  يزأر .. صوت االذان..

  يضعضع رأس امللوك ..
  ميرغ تيجام بالتراب ..

  معفرة صاغرة..
  هنا .. هنا .. مكة الثائرة..

  هنا البيت .. حصن املهيمن،
  قاصم ظهر الطواغيت..

  بالقوة القاهرة..
  هنا لبيت اقدس ما يف الوجود..
  هنا قعلة الشعب واألمة الظافرة.

  مجيعاً ..
  يدرسون صدر "السفيه".

  ويرمونه جثة دائرة ..
* * *  

  الثائرة. هنا مكة
  بيان التفه ما يف الوجود.

  واحقر على "الطراطري" يف األرض..
  قد دارت الدائرة.
  هنا مكة الثائرة..

  أمري االدباء !!
  لكل امري لقب، ويف كل يوم تسبغ الصحافة لقباً (ما) على احد االمراء !

  "فسلطان بن سلمان" .. هو امري الفضاء !!
  ري الثقافة!!وأبوه سلمان امري الرياض .. سو ام

  هو امري الشباب !! وهكذا .. حتى امللك نفسه، اطلقت عليه صحافة الغرب لقب (ملك القمار)!!… وابن "فهد فيصل بن فهد" 
  ، أل وهو لقب . (امري االدباء)!”آل سعود“وباالمس.. دخل لقب جديد عامل صحافة 

  خالد الفيصل" امري منطقة عسري.هـ ) هذا اللقب على " ١٤٠٧/  ٥/  ٢٨فقد اطلقت جملة اليمامة (
ان اما ملاذا ؟.. فال ندري حقيقة السبب .رمبا الن هذا االمري املغرم بتربية الصقور اصدر ديوان شعر باللغة العامية ال تستحق حمتوياته 

  تـنشر!
حيث !… هللا الفيصل"، يف جمال الشعر ولرمبا كان هذا االمري (خالد) ، يريد ان يضارع (االمري احملروم) و (امري احلرمان)، اخوه "عبد ا

  كان عبد اهللا يستكتب الشعراء ليسجل انتاجهم بامسه .
  طبعاً .. ننسى االلقاب االخرى..
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  فهناك (امري املخدرات).. أو امراء املخدرات!
  وهناك (امري القمع) .. و (أمراء اجلنس) .. و (امراء للصوص) ، "كسلطان" وزير الدفاع وغريهم.

  ؟!” آل سعود“ب اليت يستحقها امراء وملوك فأي األلقا
  ".٨٣"الثورة اإلسالمية عدد 

  االمري احملروم
معلوم ان الشاعر "الفيصل" كان يدفع االموال لنقاد االدب يف مصر كي يكتبوا كما يسميه شعره، وال يهم ان تكون الكتابة قدحاً ام 

ع جديد، شهرة تسقط كل اقنعتهم فيعودون كما هي حقيقتهم جمموعة من مدحاً .. املهم ان يشتهر.. وها حنن نتيح هلم شهرة من نو
  املتسلطني على رقاب االبرياء .

  اقرأوا هذه القصة:
(احتفظت بأمسية ليلة عيد امليالد القضيها عند املستر (ديل اوكلو) ممثل شركة اوناسيس وزوجته الظريفة. فقد كانت ليلة من امتع 

تها منذ عدة سنوات خلت. لقد ضمت السهرة بعض اجلاليات االجنبية من اجلنسني، وحضر من ليايل عيد امليالد اليت احيي
االمري "عبد اهللا الفيصل" وزير الداخلية، والشيخ حممد علي رضا وزير التجارة وشريك اوناسيس. وكانا منسجمني ”” السعوديني““

ا وظرفها وكرمها ومرحها وطرا "وطَرفها الناعس" على كل آخر االنسجام مع سائر احملتفلني. وكانت ربة البيت تغدق من لطفه
  واحد من ضيوفها القسطاس املستقيم.

كان االمري عبد اهللا يف حالة من املرح واحلبور مل آنسها فيه من قبل. فقد تغاضى عن كونه امرياً أو وزيراً حبيث جعل كل واحد من 
  جلسائه يشعر بأنه اقرب اصدقائه واحب ندمائه.

حلّق االمري خبياله، وفتح للحاضرين قلبه، واطلق هلم عنان ظرفه وحالوة لسانه فعنت له "حمرومياته" (قصائده املنشورة يف ديوانه  لقد
املسمى احملروم). فنادى عبده "داود" ان يأتيه باملسجل وشريط قصيدة "مسراء" اليت غناها عبد احلليم حافظ . غاب داود قليالً وعاد 

سجل بيد وصندوقاً من "املرطبات" باليد االخرى. نصب املسجل، وبدأ عبد احلليم يغرد وصاراالمري يتلوى كلما تردد بيتاً وهو حيمل امل
من قصيدته، أو كلمات نفذت تلك "السمراء" إىل سويداء قلبه وهاجت فيه لواعج الذكريات، حتى استدر عطف خالنه وندمائه . مث 

  مه قصيدته املفضلة:امر بايقاف املسجل ليتلو من ف
ــة ــم الطفولـــ ــا حلـــ ــراء يـــ   مســـ
ــاك ــول إىل محــــ   كيــــــف الوصــــ
ــه  ــب بـــــ ــيليت قلـــــ   وســـــ
ــك   ــه لــــ ــي خفقانــــ   فلترمحــــ
  قلـــــب رعـــــاك ومـــــا ارتضـــــى
ــاً وردي  ــعدته زمنـــــــ   اســـــــ
  يف ليلــــــة نســــــج الغـــــــرام  
ــؤاد ــل الفـــــ ــراء امـــــ   مســـــ

  

ــة  ــنفس العليلـــ ــة الـــ ــا منيـــ   يـــ
ــة  ــر حيلــــ ــيس يل يف االمــــ   ولــــ
ــيلة  ــزت وســــ ــواك ان عــــ   مثــــ
  وامسعــــــــــي ترتيلـــــــــــه 

  بديلـــــــه يف حبـــــــه أبـــــــداً
ــة   ــايف ذليلــــ ــلك الشــــ   وصــــ
ــة  ــد حنيلـــــ ــا يـــــ   طيوفهـــــ
ــة)   ــذ الطفولــــ ــة منــــ وحلمــــ

  "٥٣٣_  ٥٣٢"املميز ق 
  وهكذا حتكم اقدس ديار اإلسالم .. فيا سالم .. يا سالم !!

  ا.وللعلم فقط فان االمري احملروم كان قد دفع إىل عبد احلليم حافظ نصف مليون جنيه (أيضاً فقط ال غري) ليغين له شعري البهائم هذ

  انه فعالً.. [سلطان] احلرامية !
من خصائص النظام "السعودي" انه نظام فاسد، بل ان كلمة فاسد عاجزة عن التعبري عما وصل إليه النظام من تردي واحندار على 

  صعيد الرشوات واهلبات واالسراف والتبذير.
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التوقف، احدى الفضائح سجلت رقما قياسيا جديداً يف ولذا يتداول الناس الفضائح على هيئة مسلسالت وقصص ال تعرف االنقطاع و
جتاوز ما سبقها من فضائح، اا فضيحة ليست كسائر الفضائح ال يف البالد فحسب وامنا يف العامل امجع. وتتلخص الفضيحة الكربى يف 

ة، وابرز اوراقاً يدعي اا تسند قد ادعى ملكيته ملدينة اجلبيل الصناعي” فهد“وزير الدفاع والطريان، وشقيق ” سلطان“ان االمري 
اقواله، مث طالب بتعويضه عنها مببلغ خيايل يصعب على عاقل ان يصدقه ومقداره تسعة االف مليون ريال "سعودي" وما كان من 

لالمري  برئاسة اخيه اال ان استجابت للطلب ورجته ان يقسطه وبالفعل قد مت تسديد القسط االول من قبل الدولة” السعودية“احلكومة 
والطريف يف االمر ان الدولة هي اليت تدعي اا وهبته األرض باالمس وهي اليت تشتريها منه اليوم! كما ان اللص هو عضو ”. سلطان“

بارز يف االسرة ومسؤول كبري يف احلكومة، ومالك كبري يف البالد وخارجها. ولذا فان احلكومة ال ب اال الفقراء واملساكني! ممن هم 
اكلة االمري. اما احلكم الذي فصل يف مسألة التعويض فهو شخص بعيد ال تربطه رابطة باملدعي تثري الريبة، انه شقيقه وشريكه على ش

  ورئيسه فقط !
وكتب رسالة لالمري يناشده فيها ان يصرف نظره ”” السعوديني““ونظراً لكرب اجلرمية وما اثارته من ضجة حوهلا تشجع احد الوزراء 

طالبة ملا هلا من اثر مسيء على مسعة النظام العتيد واالسرة الكرمية! وقد حرص الوزير على ان يكتب الرسالة من موقع عن هذه امل
اال ان صب جام غضبه على ” سلطان“االخالص واحلرص على النظام لتفادي فضيحة ندر ان تندر الناس مبثلها، فما كان من االمري 

ا باسلوب رقيق وناعم ال خيلو من الشاعرية املرهفة حتسبا ملثل ذلك الغضب من جهة، وطمعا يف الوزير ومل يشفع للوزير انه كتبه
  االقناع من جهة أخرى ولكن ذلك مل جيده نفعاً.

  ملك اللصوص يهدي الطائرات
شر من اغسطس يف البحرين ، يف تصريح له نشرته جريدة الشرق األوسط يف العا” السعودية“قال عبد الرمحن حافظ، مدير اخلطوط 

) طائرات، وان االسطول سيضم قريبا عشر طائرات جامبو ١٠٤اجلوي يتكون من (” السعودية“م ، ان اسطول اخلطوط  ١٩٨٥
، اليت بدأت يف استالمها مبعدل طائرة واحدة ”السعودية“) كان امللك "السعودي" قد اهداها للخطوط ٧٤٧عمالقة من طراز (بوينج 

  شهرياً.
ليست شركة اهلية، وامنا هي مؤسسة حكومية تتبع وزارة الدفاع والطريان اليت يرأسها االمري ” السعودية“ن اخلطوط اجلدير بالذكر ا

"سلطان بن عبد العزيز"، وعليه فاننا نتساءل عن سر هذه اهلدية الضخمة اليت كلفت جيب امللك (اخلاص !!) مئات املاليني من 
  وة امللك اليت ال تتأثر باهلبات السخية هذه!الدوالرات.. كما اننا نتساءل عن حجم ثر

  عرضت اراضي املخطط و .. لصوصية [فهد] وابنائه
" قطعة ارض قد قسم ووزع على ذوي الدخل احملدود ، ولكن مت ١٢٠٠" بالدمام للبيع، وكان هذا املخطط الذي حيتوي على "٩٢"

  يس رعاية الشباب وابن امللك بدعوى اا له !سحب الصكوك منهم، وسلمت االراضي مجيعها إىل "فيصل بن فهد" رئ
التعليمي، وكانت هذه األرض قد اقيمت عليها ” فهد“قطعة ارض كبرية يف اخلرب الواقعة جبوار مستشفى ” فهد“كما باع امللك 

  " مليون ريال فقط إىل سامل بن حمفوظ الذي متت املعاملة بامسه!.٤٣٠حديقة، وسلمت ادارة بلدية اخلرب مبلغ "

  املبذر [ تركي آل سعود]
سنة، كان يف سيئول / العاصمة الكورية / ملشاهدة العاب الكرة هناك يف  ٣٤والبالغ من العمر ” االمري "السعودي تركي آل سعود

دوالر .. من احلالق إىل اجلرسون. ان  ٥٠٠م هذا االمري ملع امسه جيداً، حيث كان يعطي أي شخص خيدمه  ١٩٨٦شهر نوفمرب 
  لشعبيتهم يف اخلارج تكون دائماً بتبذير االموال، اليت هي من طبيعتهم.” آل سعود“سب طريقة ك

  وأيضاً : هم ال يعرفون قيمة املال أيضاً ، ائهم وعلى ظهرها خزائن الدولة.

  [سعودي] يشتري اغلى جوهرة وردية
   -من زيورخ اخلرب التايل : نقالً عن وكالة (رويتر)  ١٩٧٦/  ٥/  ٨اوردت جريدة (القبس) الكويتية بتاريخ 
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قرياطاً يف مزاد علين. وقالت  ٢٤,٤٤الف جنيه الف استرليين مثناً جلوهرة وردية اللون تزن  ٦٠٠(دفع تاجر جموهرات "سعودي" مبلغ 
  مؤسسة سوثيب اليت تولت عملية املزاد ان عميالً للتاجر "السعودي" روبري معوض ابتاع اجلوهرة.

جنيهاً  ١٤,٥٥٠الف جنيه استرليين للقرياط الواحد، وهو يبلغ حوايل ضعفي الرقم السابق وهو  ٢٤هو حوايل وكان السعر الذي دفعه 
  للقرياط كما أنه اغلى مثن جلوهرة وردية).

ترى من هو هذا الروبري ؟ ال شك ان سعوديته من نوع سعودية رشاد فرعون، وكمال ادهم، واخلاشقجي، وبقية السماسرة 
  رتزقة ورحم اهللا الشاعر الذي قال :واجلواسيس وامل

ــبته  ــت نســ ــرو إذا حاولــ ــق بعمــ   ارفــ
  

ــوارير  ــن قـــ ــريب مـــ ــه عـــ فانـــ

  هل ميوت اليماين .. حتف أنفه ؟
  -م اخلرب التايل :  ١٩٧٩/  ٦/  ٢٦نشرت جريدة (القبس) / الكويتية بتاريخ 

ء املاضي كانت مفاجأة لألوساط السياسية واالقتصادية يف (زيارة وزير البترول "السعودي" الشيخ أمحد زكي مياين للدامنارك يوم االربعا
كوبنهاغن، خاصة اا اختذت طابعاً مثرياً وغامضاً. فلم يعلن رمسياً عن الزيارة اال قبل وصول مياين بساعات، ومل تعلم ا سوى 

وبني املسؤولني يف الدامنارك كذلك صحيفة واحدة هي (بوليتكن) كما انه مل يصدر أي تصريح رمسي عن املباحثات اليت متت بينه 
  احيط الوزير "السعودي" حبراسة امنية مل تشهد هلا الدامنارك مثيالً.

واعلنت حالة الطوارئ القصوى يف مطار كوبنهاغن. علم ان سبب هذه االجراءات االمنية املشددة يردع إىل وصول معلومات إىل 
  ارلوس) اغتيال مياين أو خطفه).اجهزة الشرطة عن اعتزام مجاعة ارهابية بزعامة (ك

  وازالمه اكثر من مياين يستخدم كحذاء له . اليس كذلك؟!” فهد“وال شك ـ كما رأينا ـ ان يف جعبة 

  احلق مع االمرية ..
كانت طفلة تشبه بقية االطفال يف كل شيء تقريباً، عدا اا ختتلف عنهم باا من عائلة تسمى "آل سعود" ـ كرمك اهللا ـ .. 

  لتايل فهي تصبح اوتوماتيكياً امرية على شعب اجلزيرة العربية، من حلظة والدا.وبا
مدللة معززة مكرمة، فكل ما تطلبه يلىب، وكل ما خيطر بباهلا حيضر هلا يف احلال.. أو ليست امرية اعلى كعباً (…) نشأت هذه االمرية 

اا سرقت يف يوم ما، أو تعدت على ” السعودية“نقرأ عنها يف اجلرائد من االخرين؟!.. وألا ال حتتاج إىل شيء اال وحيضر هلا، مل 
  حقوق الناس ..

  ولكن هل كان هذا واقعاً بالفعل .. ام ماذا ؟!
للمواطنني بقضاء ” السعودية“كبقية االمراء واالمريات، كانت االمرية تقضي عطلة هذا الصيف يف لندن (فدعوات الصحف واالت 

  الوطنية ال تشمل ابناء االسرة املالكة).عطلهم يف املصايف 
حيقق معها يف ” آل سعود“وذات ار كانت امريتنا هذه تتجول يف احد معارض املالبس يف لندن، ولكن ما انقضى النهار اال وامرية 

تها مجيعاً ال تزيد عن احد مراكز البوليس يف لندن!! .. ملاذا؟ .. الا سرقت (سراويل داخلية للرجال، وكرتة ـ فانيلة صوف ـ قيم
ريال  ٤٠٠٠جنيه (حوايل  ٨٠٠جنيهاً استرلينياً) .. واملضحك هنا اا حني سرقت كانت حتمل يف حقيبتها اليدوية اكثر من ٤٩

  "سعودي").. أما جمموع ما لديها فال بد أنه عشرات االلوف من الرياالت ، فهي ـ كما تعلمون ـ امرية !!
  اضعاف قيمة ما سرقته ؟!إذا ملاذا سرقت، وهي حتمل 

واجلواب واضح .. فهي امرية بنت امراء تعودوا سرقة املليارات من اموال شعبنا وثرواته الوطنية، حتى اصبحت السرقة بالنسبة اليهم 
م ليس مصدراً لتكديس االموال يف بنوك سويسرا أو أمريكا فحسب، بل اضحت صفة دائبة يف اعماقهم .. كما االكل والشرب والظل

والفساد واالفساد امرا اعتيادي بالنسبة اليهم، كذلك السرقة.. فهي صفة يتوارثوا صاغراً عن صاغر وابا عن جد .. ويعلمون ابناءهم 
وبنام عليها منذ نعومة اظافرهم، فهي مهنة ميارسها اكرب امراء االسرة، من امللك يف القمة إىل اصغر امري يف القاعدة!.. واالمرية 

سنة)، سرقت دومنا حاجة للسرقة، ولكن الا عاشت يف اسرة تعودت على اغماط االخرين  ٢٥(مضاوي بنت فيصل ـ  السارقة
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حقوقهم، والتعدي على ممتلكام، اصبحت السرقة بالنسبة اليها (هواية) متارسها يف أي زمان ويف كل مكان، دون وازع من ضمري أو 
  !! دين، ودون مراعاة لسمعة املسلمني والعرب

يف التاريخ القدمي واحلديث كانت هناك اسر اشتهرت بالكرم وطيب االخالق وأخرى بالعلم والتدين، وثالثة بالشجاعة واالباء، وهكذا 
فقد اشتهرت حبب السلطان وكرسي احلكم، كما اشتهرت بفساد االخالق والضمري، اضافة إىل اشتهارها ” آل سعود“.. اما اسرة 

رين بالباطل عن طريق القوة والسرقات .. ولذا اطلق شعبنا علىاالمراء لقب (امراء احلرامية!!) كما حاول بالتعدي واكل مال االخ
  قدر االمكان اضفاء صفة السرقة على امساء االمراء كالذي حصل لوزير الدفاع حيث لقب بـ (سلطان احلرامية!!) .

  " ٥٣"الثورة اإلسالمية ـ عدد 
  واحلق معهم يف ذلك كله ..

  ق على االجنليز يف ذلك كله أيضاً ..واحل
  الم اوالً املربون احلقيقيون "آلل سعود" وآالته ..

  والم ثانياً آباء االمراء واالمريات .. والولد على سر ابيه .. وكلّ فتاة بأبيها معجبة..
  عينها وانفها.. فيجب ان حتاكم سكوتالنديارد ال هذه االمرية الربيئة اليت تقطر الرباءة من فتحيت

  بطولة ملكية وشلخ االمري جسمه نصفني!
  اخلدم واحلشم، اجلواري، والوصيفات..

، إذ ان وجودهم يف تلك القصور يعترب من مستلزمات االبهة، ”آل سعود“العشرات من هؤالء جتدهم وقد غصت م قصور امراء 
  والسلطان..

”.. آل سعود“حلرمان، وأدت م احلاجة إىل ان يكونوا حتت رمحة امراء هؤالء الصنف من البشر الذين مجعتهم ظروف الفقر وا
  يالقون من القسوة يف التعامل واالذالل املشني، ما ال خيطر على بال احد..

  ان جمرد خطأ بسيط يرتكبه اخلادم قد يكلفه الثمن غالياً.
لسالف الذكر، وقد نقل القصة امني املميز يف كتابه يذكر حامد سعد الدين، وهو من اشراف احلجاز ، قصة تبني حقيقة التعامل ا

، تقول القصة : (كان االمري "منصور بن عبد العزيز" شكاكا، وغياراً  ٦١٠كما عرفتها) يف الصفحة ” السعودية“(اململكة العربية 
ط ساقي الرجل بسيارتني اجتهتا جداً، فشعر بوجود عالقة بني احد مستخدميه وبني إحدى جواريه،فما كان من االمري اال ان امر برب

  إىل جهتني متعاكستني ـ فشلخ ـ جسمه إىل نصفني ).
وال ندري من اين استقى االمري منصور هذا احلكم، والذي قسم مبوجبه جسم مستخدمه إىل نصفني بطريقة وحشية، رد انه شك يف 

  تصرفه مع احدى جواريه ؟..
  الشرع، وهو الذي ينتهك تعاليمه عرب ممارسات الفسق والفجور يف قصوره!؟هل ان ذلك التصرف دافعه احلرص على تطبيق 

  ام انه االستهتار بالروح اإلنسانية ؟
  وانظر عزيزي القاريء إىل قصة أخرى من قصص اجرام هذا االمري، يذكرها املصدر السابق على لسان حمدثه.

ان مييل اليهن، صرن يترددن على شخص آخر، فأخذ يستميلهن بشىت قال : (لقد بلغ االمري منصور، ان ثالثاً من النساء الاليت ك
الطرق، فتمكن من اقناعهن للحضور إىل وليمة اقامها هلن، وقدم اليهن حامض الكربيتيك باعتباره مخراً، وما ان تناولن اول جرعة منه 

  حتى متزقت احشاؤهن، وقضني حنبهن).
عراقية جبدة، كان يف بداية اخلمسينات، لقد حدثين الشريف حامد سعد الدين عن ويقول الكاتب وهو برتبة مفوض يف السفارة ال
  ، مما ال جيوز يل تدوينها مراعاة لآلداب العامة!.”السعوديني“قصص أخرى عن خالعة وفسق بعض االمراء 

  أين دور "اخلروف "!
  اخلرب التايل : ١٩٧٩/  ٦/  ٢٦نشرت جريدة (البالد) بتاريخ 
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سلطان بن عبد العزيز" وزير الدفاع والطريان املرحلة اخلامسة من مشروع صقر السالم بقاعدة اخلميس اجلوية واعلن يف (افتتح االمري "
  كلمته انه اصدر إىل رئاسة االركان العامة باستبدال امساء اربع قواعد جوية باململكة لتكون على النحو التايل :

  "عبد العزيز" اجلوية. تسمى قاعدة الظهران اجلوية بقاعدة امللك – ١
  تسمى قاعدة تبوك اجلوية بقاعدة "امللك فيصل" اجلوية. – ٢
  تسمى قاعدة اخلميس اجلوية بقاعدة امللك خالد اجلوية. – ٣
  اجلوية.” فهد“تسمى قاعدة الطائف اجلوية بقاعدة االمري  – ٤

  ل من خدمات جلية لدينهم ولوطنهم).وقلل ان هذه التسمية عرفان منا يف القوات املسلحة ما بذله هؤالء الرجا
  ”!السعودية“اما امللك "سعود" املسكني، قد فاته العرفان "السلطاين" واصبح دوره منسياً يف 

  صورة من حياة االمري [سلطان] يف مالهي الغرب
وزير ” سلطان“المري م صورة لعدنان خاشقجي شريك ا ١٩٧٧/  ٥/  ١نشرت جملة (الدستور) اللبنانية الصادرة يف باريس بتاريخ 

  الدفاع والطريان "السعودي" ومدير اعماله التجارية . ويرى اخلاشقجي وهو ميد يد احدى الداعرات إىل املمثل (كردجزجرت) ليقبلها.

  عار نفطي يلطخ "العبور"
نتشرة يف حماكم اوروبا وامريكا، (جاء النفط فلطخ العبور، بفضل االثارة املدبرة ضد "اجلشع" العريب والسفه العريب، وقضايا الطالق امل

وما تردد فيها من ارقام فلكية عن ثروات السماسرة والنصابني، وحتكم احملاكم بنصفها الشباه العاهرات، فتحصل الوحدة منهن على 
ا دفع حصة من مال النفط العريب ـ حصة تفوق حصة اجليش الثالث احملاصر يف السويس، بل تفوق ما يلزم لتحرير اجلوالن أو م

  وسيدفع جلميع ارامل شهداء الثورة الفلسطينية!
ماذا يفكر الزعيم أو احلاكم االفريقي الذي يرى شعبه ميوت جوعاً، الن ارتفاع اسعار النفط ـ كما يقال له ـ اكل عائد نصف 

تعمل يف حمل بريطاين، حكم  صادراته، والذي يعرف ان مائة مليون دوالر ميكن ان تنقذ مئات االلوف من شعبه، عندما يسمع ان فتاة
هلا بثالثة االف مليون دوالر مؤخر صداق أو حصتها من ثروة زوج عريب سابق.. ال امري وال وزير وال تاجر وال شيء البتة.. بينما 

لثابت يف جمموع ميزانية وزارة الدفاع االسرائيلية هو مخسة االف مليون دوالر؟ وثروة احملروس ستة وامامها تسعة اصفار !! وهذا ا
  احملاكم.. أو ان جمموع رصيد بريطانيا من العملة الصعبة اقل من جمموع ثروة مهدي التاجر وعدنان اخلاشقجي)!!

  "٤٣"قيام وسقوط امرباطورية النفط ص 

  حينما تلني لينا
يف واشنطن، ” السعوديني“ني م تزوج االمري "سلطان بن عبد العزيز" وزير الدفاع "السعودي" من ابنة احد الدبلوماسي ١٩٨٧يف يناير 

  امسها (لينا البسام) وهي طالبة جامعية.. وقد علقت حفيدة "امللك فيصل" على اخلرب : (لن يبقى معها اكثر من اسبوع كالعادة)!
  واالسبوع كثري ان كانت الليلة االوىل سليمة.

  [السعودية] هي اليت انشأت دار الصياد اللبنانية
  اخلرب التايل: ١٩٧٨/  ٣/  ١٧ليت تصدر يف القاهرة بتاريخ ذكرت جريدة (اجلمهورية) ا

نشرت جريدة ـ اجلزيرة ذكريات (سعيد فرحية) شيخ الصحافة يف لبنان .. قال فيها أن "دار الصياد" اقيمت بتربع من االمري "سلطان 
  ) الف لرية.٥٠بن عبد العزيز" قيمته (

  وتغطية سؤام.” آل سعود“امن ـ الشرق األوسط ـ سيديت ـ وغريها لتلميع وكما انشأوا الصياد انشأوا غريها، الة ـ التض

  تنظري قانوجني 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  اململكة العربية "السعودية"
  وزارة احلج واالوقاف 

  "تعميم عاجل وهام"
  املكرم / امام / مؤذن / خادم احملترم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعد:
هـ ، واملبين على خطاب صاحب السمو امللكي وزير  ١٤٠٢/  ١٠/  ٢٢يف  ٤٠٢/  ٤٥٩٧عميم معايل الوزير رقم اشارة إىل ت

هـ . واخلاص بعدم السماح الحد بالقاء خطبة أو طلب حاجة مامل  ١٤٠٢/  ٩/  ٢٦يف  ١٩٣١٣/  ١/  ٦الداخلية رقم / ب / 
  يكن لديه تصريح رمسي بذلك.
  غنا مبن يعارض ذلك.. حتى يتخذ االجراء الالزم به..لذلك عليكم مراعاة ذلك وابال

  هذا وتقبلوا خالص حتياتنا ..
  مدير عام االوقاف باملنطقة الشرقية

  (سيف إبراهيم السيف)   
تصريح رمسي، موافقة رمسية.. وهذه مسألة البد منها. ذلك الن األرض "آلل سعود"، وبامسهم مسيت ، واملسجد مبين على تلك 

آل “فهو ليس بيتاً هللا كما كان يسمى سابقاً ، أو كما مساه القرآن (امنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا ..) وامنا هو مسجد االرض، 
من آمن "بآل سعود") واستناداً عليه، فان املتكلم يف هذا املسجد يف ” آل سعود“، وعليه جيب ان يقال : (امنا يعمر مساجد ”سعود

  ، أي ان يطلب اذم، ال انفهم..”آل سعود“ب ان يستأذن ، جي”آل سعود“عموم ارض 
  هذه مسألة طبيعية جداً، وكما قلنا ال بد منها..

على (طلب احلاجة) أيضاً .. غري اننا ال ” آل سعود“غري ان الشيء الذي قد يستغربه بعضهم ما جاء يف البيان من ضرورة موافقة 
، وبالتايل فهو (سعودي) شاء ام اىب، ”آل سعود“العريب يف اجلزيرة ميشي على ارض  نستغرب ذلك.. ونراه امراً طبيعياً، فاالنسان

  وتكون حاجته سعودية أيضاً تبعاً لذلك.

  من ممتلكات [فهد] بيت االجازة"
مليون جنيه استرليين من أجل  حتويلها  ١٥فيال قرب نيس تقع على شاطيء البحر، اشتريت قبل سبع سنوات، وصرف عليها حوايل 

مليون  ٥٠ىل قصر. وهي جمهزة مبركز للكمبيوتر، رادار، اوراق حائط من ذهنب كميات هائلة من االثاث والتحف. تبلغ قيمة الفيال إ
  جنيه استرليين.

  قصر سويسري انيق
  .مليون جنيه استرليين ٤٥قصر شيد على مساحة اربعة افدنة، نصبت فيه االضاءات والكامريات االمنية.. وتبلغ قيمة القصر 

  اثاث
لفيلته يف نيس، والذي محل يف شاحنة، يتضمن ست كراسي، طاولة طعام، مكتب مزود بدواليب سرية، ” فهد“االثاث الذي اشتراه 

  وصور للويس الرابع عشر.

  قصر يف ماي فري
  مليون جنيه فقط! ٣٧فيه بيتا تبلغ قيمته احلالية ” فهد“ماي فري هو حي االرستقراطيني يف لندن، وميتلك 

  صر ماربيالق
  مليون جنيه فقط!! ١٠٠٠"لفهد" قصر يف ماربيال، حيتوي مائة غرفة، وكلفته 
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  العاب
  الف جنيه استرليين . ١٠٠بلغت قيمة االلعاب اليت اشتراها "طفل فهد عبد العزيز"، وحفيد "فهد"، واثنان من ابناء اخوته، حوايل 

  طائرة [فهد]
  مليون جنيه للتجهيزات اخلاصة الداخلية ! ٣٠مليون جنيه مضافا اليها  ٧٨صممت له بصفة خاصة، وكلفته ” فهد“طائرة 

  سيارة [فهد]
  الف جنيه . ٢٠٠"لفهد" العديد من السيارات الذهبية، ال تقل قيمة احداها عن 

  م" ١٩٨٧/ ١٠/  ٢٥"عن جملة صنداي الربيطانية تاريخ 

  السادات : [آل سعود] اقزام !!
يربيء حكمه من عمالته لالجنيب يف تصرحيات وزعها على عماله املأجورين، فما كان ” فهد“م ، راح  ١٩٧٩بعد انتفاضة احلرم عام 

  م ، قال فيه ما نصه : ١٩٨٠/  ١/  ٢٨يف خطاب علين له بتاريخ ” فهد“من السادات اال أن كشف عمالة 
يكا وحنن ال نلومهم على هذا، بل انا اعلنت إذا ما إال ويعلم أن حاميته هي أمر” السعودية“"مفيش واحد يف امارات اخلليج مبا فيها 

تعرض أي بلد عريب يف اخلليج الي ديد اجنيب وطلب من أمريكا ان تصل إليه لتنجده فسأعطي أمريكا التسهيالت قبل ان تطلب 
ديد (فهد) يقول، بعد انا ما اعلنت أمريكا هذا ومن غري ان يطلب هؤالء اجلهال واالقزام" . مث ميضي السادات قائالً : "خيرج الزعيم اجل

 15طلبت الطائرات أف ، (”.. السعودية“ال تعطي تسهيالت وال تعطي قواعد وال تعطي شيء.. عيب، عيب، الن ” السعودية“ان 

–  F ( وليس يف هذا عيب .. اخل". وشهادة السادات ينطبق عليها القول : وشهد ”. السعودية“من أمريكا لكي تقوم بتظاهرة يف
  شاهد من اهلها، فال يوجد احد اال ويعلم ام حتت "احلماية" االمريكية.

  االمري طالل وضمور العضالت .. أي عضالت ؟
ان تربع مباليني الدوالرات ملعهد باستور الحباث االيدز يف ” آل سعود“عش رحباً لترى عجباً .. قد سبق "لطالل بن عبد العزيز" 

عدة مالية باملاليني جلمعية (مرضى ضمور العضالت!!) .. وما ادراك ما ضمور العضالت!.. وكأنه مل فرنسا، وها هو اليوم يقدم مسا
  تبق يف العامل الثالث من مرض اال وحل على يد االمري صاحب املخدرات !!

سعود" يف فرنسا يف  م قدم طالل (باملناسبة كان وزيرا للمالية يف مطلع الستينات، وكان سفرياً "آلل ١٩٨٧ففي الثالث من يوليو 
النصف الثاين من اخلمسينات) .. شيكا مباليني الفرنكات الفرنسية مبثل مسامهة (مسوه) ملساعدة مجعية مرضى ضمور العضالت يف 

فرنسا، وذلك خالل حفل استقبال اقامه شرياك املنافق يف دار بلدية باريس .. وقد وافق طالل على معاونة اجلمعية خالل فترة ثالث 
ات قادمة.. وشكر شرياك طالل حبرارة على : مساعدته السخية لعمل هذه اجلمعية، يف كفاحها ضد امراض اعصاب العضالت سنو

  اخلطرية) !!
  وقال شرياك املنافق : (ان مساعدتكم ستسمح بتكثيف االحباث من أجل  السيطرة على اسباب هذا املرض ).

نضال: قبل ان حتل مشكلة عضالت الغربيني وعقد ايدزهم، هالّ فكرت يف توفري سؤالنا لطالل الثوري والقومي العرويب ومدعي ال
قارورة الدواء ملاليني من املسلمني الذين تستغل مجعيات التبشري حاجتهم لتنصريهم ؟ .. ويف بلدك نفسه اليس هناك من حمتاج إىل 

  غوث ومساعدة.. يا عدمي االصل ؟!.

  أمري املدمنني يضحك
  .. ومن حقه ان يضحك لدرجة انه مل يتمالك نفسه كما تقول جملتهم : (اليمامة).أمري الشباب يضحك

  مث اال تدرون ملاذ يضحك االمري ؟! اقرؤوا :
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امللك، القى احد املرشحني جلائزة الدولة لالدب تبجيالً بامللك وابنه.. وقد وصف اثناء ” فهد“(يف مؤمتر االحتفاء باالدباء الذي رعاه 
  ن فهد" على انه "امري الشباب"!!.خطابه، "فيصل ب

وقد علقت جملة اليمامة على ذلك، بان االمري ضحك كثريا حني مسع هذا اللقب لدرجة انه مل يتمالك نفسه.. وقد تصور مجيع الذين 
باب املبالغة يف حضروا االحتفال أو اولئك الذين شاهدوا وقائعه على شاشات التلفزيون وصفحات اجلرائد، ان هذا اللقب امنا كان من 

االحترام والتودد .. لكن بعد ثالثة اشهر فقط يبدو ان "االمري فيصل" قد اقتنع ذا اللقب واعجبه كثرياً، وإذا بالصحافة .. وبقدرة 
  …تقحم هذا اللقب يف كل مناسبة يتحدث فيها عنه… قادر

  بنا!؟).عجبا! .. كيف يكون مدمن املخدرات وصاحب املغامرات السيئة امرياً لشبا
  "٦٥"الثورة اإلسالمية العدد 

  رثاء القصييب
  م يلي : ١٩٨٤/  ٤/  ٢٩حتت عنوان (جدة : رثاء شاعر سعودي) كتبت صحيفة االوبتريدفر الربيطانية بتاريخ 

ريدة الدكتورالقصييب الذي أقصي اخرياً عن منصبه كوزير للصحة بامر من امللك، كان قد ملح إىل االمر يف قصيدة نشرت له يف ج
  (اجلزيرة).

  ويف تلك القصيدة اشار لتدهور العالقة بينه وبني امللك.
، والذي اثار وجوده فيما ”السعودية“والقصييب شاعر عريب معروف، قد كان احد املسؤولني الشباب من ذوي املؤهالت يف احلكومة 

  بعد صداماً بني جملس الوزراء وبعض شرائح العائلة احلاكمة.
د سعى القصييب إىل تطهري وزارته من مظاهر الفساد االداري املتفشية فيها، وقد تسبب ذلك يف تضرر مصاحل ذات وكوزير للصحة، فق

صلة باالسرة احلاكمة نفسها، وكان قبل اسابيع من عزله قد طرد مدير (مدينة "فيصل" الطبية) عن منصبه، وألن االخري كان من 
  إىل منصبه مباشرة. املقربني من امللك، فقد اوعز امللك باعادته

ويشاع ان ضغوطات اجنبية أخرى كانت وراء اقالته، منها ما يرتبط برفض القصييب قبول مناقصات ال تستويف الشروط السليمة للقيمة 
  التنازلية للمناقصة.

يت كانت مبوجبه ) مليون دوالر امريكي مع شركة (ويتاكر) االمريكية، وال١٤٠٠عقدا قيمته ( ١٩٨٤وكان قد الغى يف شهر يناير 
  تلتزم بادارة مستشفيات يف البالد ملدة ثالث سنوات، قبل اية مدة العقد.

وكان الغاء ذلك العقد قد فسح اال امام شركة (بريطانية ـ سعودية) مشتركة للحلول حمل تلك الشركة، اال انه سرعان ما قامت 
  حلصول على الصفقة .. وجنحت يف ذلك بالفعل .% طمعا يف ا ٤٠الشركة االمريكية خبفض قيمة العقد بنسبة 

وجدت من عرب عنها شعراً، بينما مل جند احداً يكتب شعراً عن تلك ” السعودية“ومما يتعني علينا قوله ان فساد صفقة امريكية يف 
  الصفقة اليت ابرمتها دولة عمان ااورة مع شركة امسنت بريطانية).

  مضايقات [فهدية] لسارة الفارة
بت سارة كيوالبا زوجة عيدي امني، الرئيس االوغندي السابق الطالق من زوجها، يف دعوى قضائية رفعتها الحدى احملاكم االملانية طل

  م . ١٩٨٧/  ١٠/  ١٤يف بون، وذلك يف 
م ، بعد طالقه من ثالث زوجات اخريات ورابعة أخرى توفيت، وذلك قبل  ١٩٧٥وكانت سارة قد تزوجت عيدي امني عام 

م ، على يد القوات الترتانية ومعارضون اوغنديون قادهم الرئيس االوغندي السابق ميلتون اوبويت، وبتشجيع  ١٩٧٩الطاحة به يف عام ا
  ) .M.I. 6/  ٦ودعم من قبل الربيطانيني وخمابرام (أم . آي 

" سيصدر حكمه عما قريب لصاحل سارة ؛ وأبلغت حمامية سارة، السيدة "كارين شوماخر" الصحفيني، ان رئيس احملكمة "كارل ديتري
  بعد دراسة املسائل القانونية املعقدة للقضية.
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دقيقة بتوتر وقلق اا ختشى انتقام زوجها، الذي يعيش يف العربية  ٦٥كما ابلغت سارة احملكمة يف جلستها االوىل واليت دامت 
يف ”” السعوديني““ت اخالقية عديدة من عدد من االمراء ، وأا خالل سنوات فرار زوجها االوىل تعرضت ملضايقا”السعودية“

  جدة، مما سبب هلا االماً نفسية صعب عليها حتملها.
آل “حيث يقيم االن منذ سنوات عديدة . حيث ارتبط امني بعالقات وثيقة مع ” السعودية“وكان عيدي امني، قد فر إىل ليبيا مث إىل 

م ، وتوجه بعدها "لفيصل" من أجل  دعمه باملال حبجة "حماربة  ١٩٧٢بريطانيا) عاممنذ انقالبه على حلفائه (اسرائيل و” سعود
  !!)، وهي النغمة اليت كانت تالقي صدى واسعاً يف ديوان امللك "السعودي".  الشيوعية" (

مادات سرية [اعتادت ان تعطي لبعض اصدقائها اعت” السعودية“أن  ٢٠١ويف هذا الصدد يقول هيكل يف كتابه "خريف الغضب" ص 
حتت بنود خمتلفة مثل (مكافحة الشيوعية) . ويروي كمال ادهم ان بعض رؤساء الدول االفريقية، وبينهم الرئيس السابق عيدي امني، 

كانوا يقصدون الرياض للشكوى من ان خزائنهم خاوية، وام حيتاجون إىل بعض االعتمادات ملواجهة مقتضيات امنهم من خماطر 
  طر الشيوعية الدولية. وكان بعض هؤالء الرؤساء حيملون ما حيصلون عليه من حقائب وخيرجون ا من اململكة"..متعددة، بينها خ

ويف الوقت احلايل فان جدة والرياض تضمان عددا من الالجئني السياسيني من خمتلف اصقاع العامل، من احلكام والوزراء، الذين انقضى 
  جنيب.دورهم، وانتهت خدمام للمستعمر اال

  مليارات لدعم سياسة أمريكا ٤
/  ٦/  ٢١(الدعم السعودي السري : دعامة السياسة االمريكية) كان هذا عنوان حتقيق مفُصل نشر يف جريدة (نيويورك تاميز) بتاريخ 

الثبات الدعم الالحمدود  ، كان التحقيق الذي فرغت له اجلريدة ثالثة من حمرريها، مليئاً باملعلومات اليت سعى الكتاب من خالهلا ٨٧
للسياسة اخلارجية االمريكية، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصلحتها الذاتية، أو يؤدي الثارة بعض الدول ” السعودية“الذي تقدمه 

  العربية االخرى (املتطرفة)!.
ث بلغت املساعدات اليت قدمتها كانت (ممولة رئيسية للسياسة اخلارجية االمريكية)، حي” السعودية“وحسب تعبري املقال، فإن 

  . ١٩٧٩) مليار دوالر منذ عام ٤لدول وحركات خمتلفة بناء على طلب مباشر من أمريكا (” السعودية“
منها على التحديد) ، كتب رسالة للنيويورك تاميز موضحاً ” السعودية”نداف سفران، اخلبري االمريكي املتخصص يف شؤون اخلليج (و

  م . ١٩٨٧/  ٧/  ٣غفل عنها التحقيق، اليكم مقتطفات من رسالته املنشورة يف اجلريدة بتاريخ  فيها بعض النقاط اليت
االمريكية، فال بد ان التحقيق سيكون متكامالً ” السعودية“عندما يفرغ ثالثة صحفيني ملدة شهر كامل العداد حتقيق عن العالقات 

م ، حتت عنوان (الدعم "السعودي"  ١٩٨٧/  ٦/  ٢١يف الصفحة االوىل بتاريخ موثقاً، اال ان هذا مل حيدث يف التقرير الذي نشرمتوه 
  السري : دعامة السياسة االمريكية) ، وهذه مالحظات على بعض االخطاء الواضحة:

يف كثري من حاالت الدعم اليت ذكرت كان للسعوديني مصلحة ذاتية فيها، فالدعم "السعودي" لباكستان، مشل ضمن شروطه ارسال 
  ”.السعودية“ود وعسكريني باكستانيني للدفاع عن جن

ودعمهم للعقيد جعفر منريي كان حترك منطقي ملنع قيام نظام عريب ثوري يف اجلانب االخر من البحر االمحر، ودعم الصومال كان 
  شلة ضد اثيوبيا.هلدف استراتيجي مشابه للحفاظ على النظام "السعودي"، وكاد ان يؤدي الشراك أمريكا يف حرب الصومال الفا

ة اما الدعم لليمن هو ضمن سياسة سعودية ثابتة،البقاء ذلك النظام ااور حتت التأثري "السعودي" املباشر، درجة عرقلة بناء عالقة ميني
ربهم هم، امريكية مباشرة، "فالسعوديون" اصروا على سبيل املثال على ايصال االسلحة االمريكية لليمن (املشتراة باموال "سعودية") ع

  وكانوا يوقفون .. أو يوصلون االسلحة بناء على مصلحتهم اخلاصة..
* اما دعم ااهدين االفغان، فهو مدفوع بالرغبة يف تعزيز شرعية النظام "السعودي" كحام لالماكن املقدسة، واليت اهتزت بعد 

  هـ ) كما واجهت حتدياً من قبل ايران. ١٤٠٠االستيالء على احلرم (حمرم 
احلالة الوحيدة اليت مل يكن "للسعوديني" مصلحة ذاتية فيها، هي دعمهم لقوات الكونترا السقاط نظام نيكاراجوا) ، مببلغ متواضع * 

مليون دوالر، عالوة على حتملهم نفقات النقل اجلوي للقوات املغربية إىل الكوجنو يف السبعينات (السقاط النظام  ٣٠(!) ال يزيد عن 
  هناك). املعادي المريكا
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  سوق االمريات .. فهل من مشترٍ ؟!
، طلعوا علينا بصرعة جديدة، وهي صرعة صاحبات السمو.. فإذا بك جتد كل يومني أو ”آل سعود“اليوم ، وبعد فشل امراء وملوك 

ة أو روضة ثالثة، واحدة منهن .. خترج من القصر لتقص شريط افتتاح سوق خريي، أو توزع شهادات تقدير ملعهد أو مدرسة نسائي
  اطفال تابعة جلمعية خريية، أو حتى دورة خياطة بالباترون. . املهم ان حتشر نفسها يف امر ما لينشر امسها يف الصحف !

ويعتقد ان امريات البيت "السعودي" "مقهورات" من ظهور اسم "الليدي ديانا" اليومي على صفحات اجلرائد، وعدم التطرق اليهن 
ا على (امرائهن!) لكي خيرجن إىل الساحة، تقليداً لدوقة يورك)، فخرجن، ووجدن يف اجلمعيات اخلريية.. بشيء، فلذا مارسن ضغوط

  واقامة االسواق النسائية واحتفاالت املعاهد وروضات االطفال، فرصة جيدة لكي يتخلصن من (وحشة ) القصور .
االمراء الشباب، بل تعدت لتصل إىل االمريات (العجايز)  ومل تقتصر املوجة على االمريات الشابات الاليت اخرجهن ازواجهن من

والاليت ختطني (سن اليأس) مبراحل .. فانك جتد عبارات من امثال : صاحبة السمو امللكي : لتكتشف ان هذه االمرية هي اخت (نورة) 
  ا (اخوان نورة).” آل سعود“اليت عرف 

)، فال تكاد جتد خرباً عنهن بدون تصريح الحداهن ومديح خلادم احلرمني !! ويالحظ ان االمريات بدأن يتعلمون (فنون التصرحيات
وتطريز كالم يف صاحب السمو االمري والذي هو على االغلب زوجها (التحرري !) الذي اخرج امرأته من القصر ـ بالتحديد دون 

  ة (محاية) الزوجة.غريه ـ وهذا التحديد يفسر أيضاً ان اخلالفات داخل االسرة احلاكمة وصلت إىل درج
خرجن من قصورهن بعقول مادية تكشف مستوى الترف والترهل والتخلف، فتلك وقفت ” آل سعود“ويستلفت االنتباه ان امريات 

يف غرور لتبدأ حديثها قائلة : (بامسي .. ونيابة عن اخي االمري) وال يدرى من الذي يعرفها أو اخيها، إىل ان قالت : (فمع تطور 
أينا ان نساهم يف هذا التطور الذي يهمنا مجيعاً، فراودتنا فكرة انشاء هذا املركز املتخصص للسيدات. وقد قمنا فعالً بترمجة مملكتنا، ر

الفكرة إىل واقع، والذي هو امامنا اآلن، مركز متخصص به كل ما يهم املرأة من ملبس وادوات زينة واكسوارات وجموهرات وناد 
  اال أن يشكل االمريات فريق كرة قدم أو طائرة، أو تنس ارضي على اضعف االميان!رياضي حديث)، ومل يبق اذن 

ويعتقد ان االمريات اصبحن وكيالت مثل ازواجهن الشهر املاركات اليت مألوا مركزهم ا، من امثال (ايف سان لوران) ، و (روش 
  بوبوا) وبقية ماركات املوضة.

االوىل من نوعها يف العامل حتى تدخل يف كتاب غينيس لألرقام القياسية وبقي على كل  بقي على االمريات ان يقلن ان اسواقهن هي
  واحدة منهم ان (تفرش بصطة) يف السوق وتصبح (بياعة.. بياعة)!

  "  ٨٧"الثورة اإلسالمية عدد 
  ماذا تريدون اكثر من هذا ؟!

  مليكهم خادم .. امراؤهم خدم ..… كلهم يف اخلدمة ” آل سعود“
مريام املصونات، نزلن إىل السوق مثل االسطوانات.. خيدمن اتمع كل اتمع .. باصوان اليت حتى لو كانت من ماركة حتى ا

(انكر االصوات) فان ال يبخلن ا، ويكفيهن فخراً ان يضيعن من أجل  اجلمهور ساعات طويلة حتت يد (الكوافري) املستورد 
  (ضفاف) القصور امللكية..خصيصاً من ضفاف السني، إىل 

  فلماذا انتم غاضبون؟!

  [فهد] الربيء
  "فهد اإلنسان" هذه هي صرعة صفحاتنا احمللية وشعارها اجلديد..

"رائد النهضة" و "قائد االمة" و "باين احلضارة" و "أب العلم" و "صاحب السبق يف الثقافة" و "السياسي احملنك" و "خادم احلرمني" 
  وحمتكر كل لقب مجيل ، يريد ان حيتكر اآلن املشاعر اإلنسانية والعواطف واالحاسيس النبيلة.والعلم يف كل شيء، 

فال احد يتأمل الوضاع العرب واملسلمني حتى يؤرقه النوم سواه، فقلبه يتقطع املا وحسرة على شعب فلسطني ولبنان وافغانستان، 
 على احلدود االيرانية ـ العراقية ، وتكاد تسمع حنبيه وعويله حني حتل ودموعه تكاد تتساقط على وجنتيه الكرميتني رثاء للمقاتلني

كارثة طبيعية ذه الدولة اإلسالمية أو تلك .. وحني يتعرض دعاة اإلسالم للسجون واملعتقالت على يد فئات البغي الصهيوين 
  دموعه اليت جتري كدموع التماسيح. والصلييب واذناب أمريكا وروسيا، حيتاج جاللته لعلبة "كلينكس" كاملة ليجفف ا
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"فهد" هذا الربيء كرباءة االطفال، واحلنون كحنو االمهات على فلذات اكبادهن. . "فهد" الذي مسع صرخة من عائلة مصرية 
مع االطفال تستغيثه (وافهداه) ، فلىب النداء وواسى االطفال اليتامى واالم الثكلى .. هذا "الفهد" الذي اصبحت هوايته التقاط الصور 

  لتظهر خاشعة ذليلة طاهرة بريئة على صفحات اجلرائد واالت، ال يوجد له مثيل يف الدنيا كلها..
فهو اإلنسان وال إنسان غريه .. وهو االب للشعب بل للمسلمني، يفيض عليهم برأفته وعطفه، وميسح يد االبوة واحلنان على رؤوسهم 

  وه.فتعوضهم عن االمن واالستقرار الذي فقد
اسألوا اطفال اجلنوب اللبناين كم دوالراً اعطاهم، وأسألوا اطفال افغانستان وايران والعراق، وجنوب الفلبني وتايالند، وكل ديار 

  املسلمني لتتأكدوا ان يد امللك املعظم، السخية والطويلة ـ جداً ـ مسحت الدمع من مقلتيهم .
ج احلدود، فهو اعرف (واخبص) بانسانية وبراءة مليكه.. فأدراج وزارة الداخلية اما شعبنا فهو ال حيتاج إىل السؤال والبحث خار

  ودواليبها مليئة باملستندات اليت تثبت طهره وعفته ورمحته!
احد عشر عاما قضاها امللك كوزير للداخلية، وتسع سنوات أخرى هي حتت اشرافه ونظره املباشر، كيف ال وجاللته يهتم باحلفاظ 

  الطفال عذبة نافذة ؟..على ابتسامة ا
  فهد" عندما كان وزيراً للداخلية؟“ماذا فعل 

لقد اعدم املئات من املناضلني، وترك اطفاهلم يتامى وزوجام ثكاىل، كما شرد االالف منهم الم رفضوا اخلنوع والذل، وقبلوا 
  باالغتراب بعيداً عن االهل والولد.

ح املتظاهرين يف شوارع املنطقة الشرقية ويف رحاب البيت العتيق .. مئات من املسلمني وبابوته وحنانه امتدت يداه الكرميتان لتذب
ن الثائرين اهدرت دماؤهم يف االزقة والشوارع دون ان جتد املغيث واملعني، لكننا ال ننسى ابوته النه مل حيرم عوائل الشهداء واطفاهلم م

  استجداء احملسنني !..
هدين، فروا بدينهم وعقيدم، ليعانوا االم فراق زوجام واطفاهلم الذين اىب حنانه ان يسمح هلم واالن .. نرى االالف من اا

  باخلروج، فسحب جوازام واغلق احلدود بوجههم.
  والسجون اليت تعج اليوم خبرية ابناء اإلسالم والقرآن، داللة أخرى على رقة قلبه..

  ئد االبوة والطفولة .. هذا امللف االبوي احلافل، سيسجله التاريخ لرا
  "٤٩"الثورة اإلسالمية ـ عدد 

  فهد" بعد هذا بريء .. بريء من الطهر، وبريء من اإلنسانية ؟“اليس 

  مملكة النساء
مث "مملكة الزيت والدماء".. وعلينا من اآلن فصاعداً ان ”" .. السعودية“باسم "املهلكة ” آل سعود“يف السابق .. اشتهرت دولة 

  ديداً هو "مملكة النساء".نضيف امساً ج
ال بد أن يكن ” السعودية“فكما أن امراء االسرة.. أسياد شباب البالد على اختالف ثقافام وهويام وطبقام، فان امريات االسرة 

  امريات على القسم االخر "الفتيات".
يتات بالدنا، نبغن يف جماالت العلم واملعرفة فبعد غياب طويل عن الساحة االعالمية .. وبعد ان برزت العشرات من امساء نساء وف

  أن يعينوا نساءهم كسيدات نساء البالد، فال يعلوهن أحد.” آل سعود“والثقافة وخدمة اتمع، رأى 
  واآلن ، هناك محى سعودية يف طرح امساء امريام من خالل الصحافة احمللية .. حيث تقرأ:

  فل اخلتامي لروضة معهد العاصمة .اليوم حرم جاللة امللك "فهد" .. ترعى احل -
  حرم ويل العهد تزور مركز الطرادية جلمعية النهضة النسائية اخلريية. -
  حرم مسو ويل العهد تفتتح املعرض السنوي للمعهد العايل للخدمة االجتماعية. -
  االمرية سارة بنت حممد، ترعى حفل رياض االطفال مبركز اخلدمة االجتماعية. -
  ايد .. ترعى حفل اجلمعية النسائية يف تبوك.. حرم مسو االمري عبد -
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” آل سعود“هذا مع العلم ان معظم حرمي االمراء ال جييدون القراءة كحرم ويل العهد!.. ولعل الزمان لن جيود علينا بأفضل من  -
  ذكوراً وإناثاً !!

  " ٦٢"الثورة االسالميةعدد 



      )      (  ١٧٤

  الفصل اخلامس

  ازالم [سعودية]

  سعوديفضائح رابطة الفساد ال
ومبادرم كان هدفها الرئيسي يتركز ” آل سعود“يعرف القاضي والداين ان رابطة العامل اإلسالمي حني نشأت وترعرعت يف احضان 

  على هذه احملاور :
وقد  حماربة التيارات الثورية حتت شعار "حماربة الشيوعية" . وهو هدف امريكي لقطع دابر النفوذ السوفيايت يف املنطقة اإلسالمية . -

جتلّت نشاطات الرابطة يف هذا االجتاه ابان الصراع الناصري / السعودي منذ اواسط اخلمسينات وحىت مؤمتر اخلرطوم بعد نكسة 
  م . ١٩٦٧حزيران 

تكتيل الشخصيات الدينية واملؤسسات اإلسالمية ودعمها لتتوىل الترويج والدعاية للنظام "السعودي" وسياساته وكذلك اضفاء  -
  ليه، والقول بأنه "إسالمي "!الشرعية ع

على دعم توجه الرابطة خصوصاً يف ” آل سعود“واالمريكيني، إذ شجعت أمريكا ” آل سعود“وهذان اهلدفان كانا حمور لقاء بني 
  جمال حماربة النفوذ اليساري الذي كان ينمو على حساب اخلط اليمين يف بداية الستينات.

لّ حمله يف الوقت احلاضر حماربة التيار اإلسالمي الذي ض بقوة يف اواخر السبعينات امليالدية، غري ان حماربة ما امسوه بالشيوعية، ح
  وهو التيار الذي يسمونه بـ "التطرف الديين" أو "االرهاب الشيعي" أو "التيار االصويل".
ائرة الشيعية وحماربة التشيع على اعتبار ان يف والحظ املراقبون ان نشاط رابطة العامل اإلسالمي يشمل دائرتني متقاطعتني األوىل هي الد

  أيضاً ، كما هو واضح من جتربة لبنان.” السعوديني”رمحه نشأت اشد احلركات اصولية وثورية وخطراً على الصهاينة واالمريكيني و
ى ضد الشيعة وتكفريهم االخرى مهمة اصدار الكتب والفتاو” السعودية“ويف هذا اال تولت رابطة العامل اإلسالمي واملؤسسات 

واعتبارهم خطراً ال يقل ـ بل هو اكرب ـ من خطر الصهاينة، واينما يرحتل املسلمون جيدون مساجد الضرار وكتب الضالل توزعها 
  مكاتب الرابطة يف القارات اخلمس .

ولعلنا نتذكر كيف ان الرابطة هي اول من أما الدائرة االخرى فهي حماربة التيارات اإلسالمية الثورية، الشيعية أو السنية ـ ال فرق ـ 
م ، أي يف الفترة اليت توالت فيها عمليات املقاومة  ١٩٨٤اصدر فتوى ضد (اجلهاد اإلسالمي) يف لبنان واليت حتارب اسرائيل وذلك عام

  اإلسالمية االستشهادية حتى بلغت الذروة واضطر الصهاينة للخروج.
ذ وقفت الرابطة ووقف االعالم "السعودي" بأكمله مع بورقيبه ومبارك .. مع أنه من سخرية وكما يف لبنان كذلك يف مصر وتونس، إ

القدر أن اكرب مؤسسة دينية "سعودية" وأكرب رجل دين "سعودي" ضمن الطاقم احلاكم "عبد العزيز بن باز" هو أول من افىت بكفر 
  بورقيبة اواخر اخلمسينات.

، ينال الرضى من االمريكيني طاملا هي تقاوم الشيعة والتيارات اجلهادية اإلسالمية . مع مالحظة وعلى هذا األساس فان حتركات الرابطة
ان اجهزة الرابطة وقياداا خمترقة بشكل كبري من عناصر املخابرات االمريكية، وال ادلك على ذلك حمرك الرابطة االول يف عهد حممد 

ركز ومسجد عيناً للمخابرات، وكان مهّه جتنيد االشخاص والشخصيات علي احلركان "صفوت السقا".. الذي جعل من كل م
  حلساب السي . آي . ايه. حتى اصبح احلديث عنه على كل لسان.

والسقا بنظر الشخصيات الدينية املساملة (!) عميل للمخابرات االمريكية، وبنظر املطلعني على خفايا االمور، احد اعمدة املخابرات 
  ة يف منطقة الشرق األوسط .املركزية االمريكي

  ويوجد عشرات من امثال السقا ليس هنا جمال التعرض المسائهم.
ال ميلك اإلنسان اال ان يصاب باالندهاش للكم اهلائل من املعلومات الذي يتسرب تباعاً من مكاتب الرابطة يف كل مكان .. وهذه 

  ”.السعودية“لكية املعلومات تشابه تلك االخبار والقصص الصادرة من القصور امل
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فاحاديث الشذوذ اجلنسي، وتعاطي احلشيش واخلمور، وحياة الترف والفساد، والسرقات والرشاوي، كل هذا يأتيك يف اخبار ال 
تنقطع من مكاتب الرابطة . حتى اصبح كل من يتردد على احدها ـ ولو ملدة قصرية ـ يكتشف املسلكيات اهلابطة عند القائمني 

ال نتحدث عن طبقة هابطة يف السلم الوظيفي، وامنا عن اولئك الكبار الذين يدعون نشر اإلسالم وخدمة املسلمني  عليها، أي اننا
  والذين تطالعنا امساؤهم وصورهم يف الصحف واالت.

ء .. بعضهم مات م ان اشار إىل العديد من هؤالء "الصغار يف الواقع" باالمسا ١٩٨٣وسبق لكراس صغري انتشر من لندن يف أوائل عام 
  وبعضهم ما زال يستأكل باسم اإلسالم والدعوة إليه .

من هذه احلكايات والفضائح، ما كتبه الينا احد العاملني يف مكتب الرابطة بنيويورك، وهي حكاية صغرية من حكايات كثرية، نضعها 
  هنا نصاً للقاريء.

  يقول املوظف يف مكتب الرابطة :
، وهي رابطة ”آل سعود“اكتب اليكم عن اغرب القصص ملوظفي رابطة العامل اإلسالمي التابعة لعرش (االخوة االعزاء .. اود ان 

  تعمل جنباً إىل جنب مع املخابرات االمريكية.
م ، طلب منه مدير مكتب الرابطة يف نيويورك ان يصرف  ١٩٨٣قبل ان ميوت مدير الرابطة السابق حممد علي احلركان اواخر عام 

مليون وربع املليون من الدوالرات على الفقراء السود االمريكيني، وبعد االخذ والرد وافق احلركان وامر بصرف املبلغ كما اعانة قدرها 
  اوصى عالء الدين خروفة مدير مكتب الرابطة يف نيويورك.

بالفضائح واملغامرات اجلنسية. مث وعالء الدين خروفة هو قاضي من العراق جاء اىل الواليات املتحدة بعد ان ترك وراءه سجالً حافالً 
واقنع احلركان بأن يعهد إليه بادارة مكتب الرابطة، وكذلك وافق على تعيني مساعد له يدعى داوود ” آل سعود“عمل حلساب 

  االسعد..
لبنانيني العاملني عندما امر احلركان بصرف املبلغ املذكور، اختلف خروفه ومساعده داوود االسعد على تقامسه. فانضم بعض املوارنة ال

باملكتب إىل جانب خروفة، فيما انضم اخرون إىل االسعد وابن شقيقه أمحد االسعد .. وملا وصل املبلغ استلمه االسعد يف غياب خروفة 
  الذي كان مشغوالً يف اعماله الشخصية ويف كتابة التقارير ضد االسعد وعصابته.

) فرع (برودواي) بنيويورك . وقد قسم املبلغ Murry Lyncnبنك (ماري النش من جهته اودع االسعد املبلغ يف حسابه الشخصي ب
إىل عدة حسابات خمتلفة، وبايداعات ومدد خمتلفة. وبعد ان انتهى من مهمته واطمأن على استيالئه للمبلغ، شرع يف ارسال التقارير 

وتعيني حمتال آخر يدعى "فهد" النصار املريض بالشذوذ ، ملكتب الرابطة الرئيسي "بالسعودية" ضد خروفة، مطالباً طرده من مركزه، 
  والذي تربطه عالقة حمرمة بامرأة يهودية تقيم يف حي "بروكلني" بنيويورك.

وندد االسعد خبروفة موضحاً ارتباطاته باملخابرات االمريكية (!!)، موضحاً ان صديقه احملامي املصري وكذلك شقيقه يعمالن حلساب 
  ) .Voice of Americaريكية ويدعى احملامي عمر غباشي، وشقيقه يعمل مذيعاً باذاعة صوت أمريكا (املخابرات االم

وتأكدت الرابطة من انتشار فضائح خروفة االخالقية بني الناس، فسلمته خطاب الطرد! فما كان منه اال أن جلأ إىل صديقه احملامي 
امي من خالل عالقاته ان يف اليمن وظائف شاغرة يف احدى احملاكم هناك، (اجلاسوس) لكي يساعده يف حتصيل وظيفة . إذ علم احمل

  ) الف دوالر !١٠٠وعني خروفة قاضياً بعقد مدته عام واحد ومبرتب سنوي يبلغ (
وانتهت مدة العقد، ووجدت حكومة اليمن ان الرجل ال يصلح ملنصبه وغري كفوء وبالتايل ال يستحق املرتب املغري، فرفضت جتديد 

  ، وااللتقاء بكبار رؤساء الرابطة يف مكة مسترمحاً اياهم العمل معهم مرة أخرى.”آل سعود“عقد، مما دفعه للذهاب إىل مملكة ال
  واما داوود االسعد، فيعمل األن جنباً إىل جانب مع "فهد" النصار، متقامسني كل ما يرد إىل مكتب الرابطة من اموال.

تعمل مع االسعد والنصار، ان الرجلني تقامسا املبلغ املودع ببنك "ماري النش" مبا يف ذلك االرباح وقد علمنا مؤخراً من مصادر موثوقة 
املترتبة.. واصبح اسم الرابطة حالياً خفاقاً يف مساء الفضائح، خاصة بعد ان هجرها االالف من املسلمني بعد ان اكتشفوا حقيقة رابطة 

ها، ومل يبق فيها اال االسعد والنصار، ومبباركة من نصيف ، وصاحل اجلالجل مساعد "الفساد" السعودي.. واصبحت خاوية على عروش
  القنصل السعودي بنيويورك الذي له نصيب من الداخل واخلارج. وكما يقول املثل (محلين وامحلك!).. انتهى.

ن ينعتوها برابطة االفساد السعودي. ذلك هذه هي احوال مكاتب الرابعة يف كل مكان تقريباً، اال ما خرج بالدليل ، وحق للمسلمني ا
ان منظمة ترفع لواء اإلسالم امسياً، وتقوم بكل ما هومنكر من تفتيت مشل املسلمني وزرع الشحناء والبغضاء بينهم، وتعني االعداء 
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 اهدافها ووسائلها، حتى عليهم، وختدم اهدافها مآرب اعداء اإلسالم.. ان مثل هذه الرابطة جيب ان تواجه حبزم، وان تكشف على املأل
  يتجنب املسلمون من الوقوع يف شباكها.

  م ) يف مقال هلا ما يلي : ١٩٧٥/  ١٠/ ٧من حكايات اخلاشقجي قالت جملة الطليعة الكويتية (
منظر  (عدنان اخلاشقجي .. مواطن سعودي .. يغري طائرته (البوينج) اخلاصة اهزة بكل وسائل الراحة كل عام،ألنه يكون قد مل

اثاثها والديكور الذي يزينها، وعدنان خاشقجي حسب ما يؤكد عنه يدير إىل جانب اعماله جزءاً رئيسياً من اموال وزير الدفاع 
"السعودي" االمري "سلطان بن عبد العزيز" واخوته الستة ، فهو مدعوم من اعلى املستويات ويعمل عدنان باعمال متعددة ومتنوعة فهو 

ر معارض لالثاث يف بريوت ومصانع ومؤسسات مالية يف اوروبا، وبنوكاً يف امريكا، وعقارات واسهم شركات كربى مثال ميتلك ويدي
تقدر امثاا باالف املاليني من الدوالرات، ولقد اصبح السيد خاشقجي رجالً مشهوراً على مستوى عاملي بعد ان انكشف دوره اثناء 

غرس االمريكي حول صفقات السالح والصيانة اليت تعاقدت عليها اململكة العربية التحقيقات اليت اجرا احدى جلان الكون
مع شركات امريكية مصنعه لالسلحة، حيث بلغت قيمة القمسيونات اليت قبضها واليت مت الكشف عنها إىل اآلن اكثر من ” السعودية“

بض رشوات من شركات امريكية لضباط سعوديني مقابل مائة وستني مليون دوالر، وباالضافة إىل ذلك اعترف عدنان خاشقجي انه ق
قرارهم بتفضيل انواع معينة من السالح تنتجها تلك الشركات االمريكية على انواع اخرى، وبالطبع نفى وزير الدفاع "السعودي" ان 

  يكون ان من جنراالته مرتشياً، وقال ان ما يقوم به السيد خاشقجي هو عمل يف نطاق املشروعية.
ة عدنان خاشقجي انتهت ولفلفت على الصعيد "السعودي" ولكنها كشفت إىل أي مدى ومستوى ميكن ان يصل إليه الفساد ان قص

  يف بعض الدول النفطية واىل أي مدى يتم فيه العبث بثروات الشعوب).

  استطاع عدنان خاشقجي ان يقنع املخابرات االمريكية بدوره يف الشرق األوسط
م كتبت جريدة (السياسة الكويتية مقاالً مطوالً عن عدنان خاشقجي حتت هذا العنوان، نقتبس منه  ١٩٧٦_  ٣_  ٢٠بتاريخ 

  املعلومات التالية :
كان املمثل الشخصي لبعض الشخصيات النافذة وال ميكنك ان تعرف ما إذا كان يلعب باوراقه لصاحل االمريكيني ام لصاحل الذين 

  ميثلهم على حساب االمريكيني.
  ديقاً للملك "سعود" الذي توىل السلطة بعد امللك "ابن سعود" ومن بني اصدقائه شخصان اصبح هلما شأن كبري اآلن .كان ص

  واحب حياة الليل يف بريوت وتزوج من فتاة انكليزية شابة التقى ا كفنانة ارتيست) يف احدى الكباريهات واجنبت له بنتاً واربع بنني.
، وبعد ذلك بثالث سنوات ومع اندالع احلرب االهلية يف اليمن بدأ ”السعودية“نتاج اجلبس يف العربية منحه امللك "سعود" احتكار ا

  يتاجر يف االسلحة ألول مرة حيث أمد االمام بأسلحة فرنسية.
  اصبحت له عالقات خاصة مع احلزب اجلمهوري وتعرف على . ريتشارد نيكسون عن طريق حمام امريكي امسه (بوشيا).

شقجي بأن يضمن لنيكسون استقباالً يليق به يف الدول العربية االخرى اليت يريد زيارا. واستطاع نيكسون ان يلتقي بامللك تعهد خا
"فيصل" وامللك حسني وتوثقت الصلة بني نيكسون وخاشقجي، واصبح خاشقجي صديقاً محيما لنيكسون وخاصة بعد ان اصبح 

  م . وقيل ان خاشقجي اسهم مبليون دوالر يف احلملة االنتخابية تأييدا لنيكسون. ١٩٦٩رئيساً للواليات املتحدة يف كانون ثاين 
مليون دوالر انفقت على هذه احلملة  ١٢و  ١٠وكتب حممد حسنني هيكل رئيس حترير صحيفة االهرام القاهرية آنذاك ان من بني 

ية يف احلملة االنتخابية لصاحل نيكسون. وعندما سأله احملققون يف االنتخابية من املصادر العربية ان هذا املبلغ دفعه خاشقجي بطريقة سر
قضية ووترغيت رد خاشقجي قائال انه دفع مخسني الف دوالر كاستثمار جتاري لتحويل تسجيالت جرامفونية لصاحل محلة نيكسون 

  ـ . االنتخابية. ومن احملتمل ان تكون هناك مبالغ أخرى دفعها خاشقجي عن طريق ـ بييب ريبوزي
واوضح احد املسؤولني لشركة (نور ثروب) ان خاشقجي وسيط ال ميكن االستغناء عنه. طالبت الشركة مبزيد من املبيعات لطائراا. 

م وابلغه خاشقجي ان (هاشم) احد كبار املسؤولني ال بد  ١٩٧١وقام توم جونز مدير الشركة بالسفر شخصياً للمنطقة يف تشرين أول 
الف دوالر حتى تضمن الشركة احلصول على طلبات الطائرات . ومال توم جونز إىل اعطاء  ٢٥٠الف و  ٢٠٠ أن حيصل على ما بني
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املبلغ للمسؤول لعسكري ولكنه علم ان هذا املسؤول على وشك ختليه عن منصبه وان شخصاً اخر حمدداً سيتسلم حمله ولذا فال بد 
  الف دوالر للثاين. ٢٠٠الف دوالر لألول و  ٢٠٠(نور ثروب) بدفع مبلغ أيضاً من دفع مبالغ أخرى إليه. وهلذا قامت شركة 

وهكذا وجدت شركة لوكهيد وشركة نور ثروب انه كلما دفع مزيداً من املبالغ كلما زادت الطلبات على انتاجهما . بل اما دفعتا 
ه يدفع بطريقة سرية. ولكن املسؤولني الف عن كل طائرة تباع هناك ووصف خاشقجي هذا املبلغ بأنه عمولة تسويق وان ٢٠٠

بالشركة اشاروا إىل ام غري متأكدين مما إذا كانت هذه املبالغ تصل هؤالء املسؤولني ام تتوقف وتدخل حساب خاشقجي نفسه يف 
  البنك.

بني حكومة وحكومة أخرى. بدا القلق يساور نفوس املسؤولني يف البنتاجون ونور ثروب بالنسبة ملسألة العموالت يف العقود اليت تربم 
م ومتت املقابلة فعال يف البنتاجون يف مكتب  ١٩٧٣واقترح كيم روزفلت مسؤول املخابرات مواجهة مباشرة مع خاشقجي يف آب 

ديفيد اخلاصة بالدفاع وحضر االجتماع مسؤولون يف وزارة الدفاع االمريكية وممثلون لسالح الطريان االمريكي واستمر خاشقجي يف 
  يف مكتب ديفيد قائال انه اخذ عموالت اكرب يف مبيعات الدبابات الفرنسية واهلليكوبتر الربيطانية واملهمات البلجيكية. حديثه

اما بالنسبة لتوزيع العموالت على املسؤولني فقد ذكر خاشقجي ان بعض املسؤولني ال يريدون احلصول على مال الم لو ارادوا 
رة من احلكومة. ولذا فانه مل يعرض عليهم ماال الم يف هذه احلالة على حد قوله يكونون احلصول عليه حلصلوا عليه مباش

  كالشحاذين.
الف دوالرا بناءا على اقتراح خاشقجي للفريق هاشم قائد القوة اجلوية  ٤٥٠اضطرت شركة نور ثروب إىل االعالن باا دفعت 

  السابق والفريق زهري قائد القوة اجلوية احلايل.

  اخلاشقجي كشرف [آل سعود!]شرف 
  ما يلي: ١٩٨٧قالت جملة التغيري الدميقراطي اليت يصدرها الرئيس اجلزائري االسبق أمحد بن بلة، يف عددها الصادر يف مارس 

استخدمت يف حقه ” السعودية“تقول دفاعاً عن عدنان خاشقجي انه (مواطن شريف) ، بل أن وزارة اخلارجية ” السعودية“الصحافة 
النعت. وآخر مرة فعلت فيها ذلك كان بصدد دوره املشبوه يف صفقة السالح االمريكية االسرائيلية / االيرانية .. لكن مل تكد  هذا

متضي ايام قليلة حتى قام خاشقجي نفسه بتكذيب صحافة وحكومة بالده معترفاً بدوره يف الصفقة. ومعتزاً بصداقته الشخصية 
ائيل، ناصحاً الدول العربية بـ (التعامل مع مشعون برييز وتشجيعه النه اكثر تفهماً للحقوق العربية من لشمعون برييز وزير خارجية اسر

زعماء الليكود). لكن اخلاشقجي سرعان ما يقول لنا يف حديث مع جملة (الوطن العريب) انه ال يهتم بالسياسة كثرياً، وان مهه الوحيد 
عند اليهود أو املسلمني . فالنقود ـ كما … شرق أو يف الغرب . عند العجم أو عند العرب هو (البزنس)، يطلبه حيثما وجده، يف ال

  هو معروف ـ ال رائحة هلا!
لكن السيد ياسر عرفات اعلن منذ ايام قالئل أنه رفض عرضاً اسرائيلياً بالتفاوض، قدمته تل ابيب بواسطة اخلاشقجي اياه!.. فهل قام 

  ايضاً أم باان؟..بعرض هذه الصفقة لقاء عمولة 
ماليني جنيه استرليين فقط ال غري!، فأين هي احلدود الفاصلة بني  ٣عمولته يف الصفقة االيرانية / االسرائيلية / االمريكية وصلت إىل 

  البزنس والسياسة يف (نظرية وممارسة) تاجر املوت خاشقجي ؟ .. هل يتفضل اخلاشقجي بتنويرنا؟
ة ملثل هذا (التنوير)، فالسياسة والبزنس اليوم ال ينفصالن : السياسة بزنس والبزنس سياسة وهذه ليست يف احلقيقة، حنن لسنا حباج

اليت ميثلها خاشقجي خري متثيل وهي طبقة بالغة االحنطاط ” السعودية“عقلية اخلاشقجي وحده بل عقلية طبقة بورجوازية الكومربادور 
شيين) حكما اصدرته احدى احملاكم الفرنسية بالسجن عاما على الكتاب (السكرتري) : فقد نشرت االسبوعية الفرنسية (لو كنار ان

 اخلاص للخاشقجي النه انشأ وكالة يف نيس مل تكن يف احلقيقة اال حمل بغاء لتصيد املراهقات واغرائهن مبقادير طائلة من املال وارساهلن
تقول االسبوعية الفرنسية الدقيقة يف معلوماا ان خاشقجي نفسه مل ينج يف شاطئ بأسبانيا بطائرات خاصة. و” السعوديني“إىل االمراء 

  من املالحقة امام القضاء اال بفضل تدخل السلطات الفرنسية على اعلى مستوى.
  ”.السعودية“السياسة .. البزنس.. وأشياء أخرى. كلها حالل يف شرع حكام 

املتحالفة مع جمموعة "فهد"، واملعادية بعمق ملصاحل وتطلعات اجلماهري ” وديةالسع“اخلاشقجي ليس فرداً، بل عينة لطبقة الكومربادور 
  العربية، واملرتبطة ارتباطا عضوياً مبصاحل االمربياليتني االمريكية واالسرائيلية.
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  اخلاشقجي اصبح مفلساً
املالكة، وشريك امللك "فهد" يف ” السعودية“عدنان اخلاشقجي، امللونري "السعودي" املعروف بلهوه وفساده، صديق ووكيل االسرة 

اعماله، والذي بواسطته عقدت املئات من صفقات السالح، وتقاسم هو و"االمري سلطان" وزير الدفاع "السعودي" ماليني الدوالرات 
عن دفعها، بل ان كعموالت.. يواجه يف الوقت احلاضر حالة افالس ومطالبة من قبل الكثري من البنوك العاملية، بتسديد ديونه اليت تأخر 

  تلك البنوك رفعت دعاوى يف القضاء للحجز على ممتلكاته.
فقد قام مصرف (كريديت كومريسيال دي فرانس) الفرنسي باحلجز على ممتلكات خلاشقجي يف منطقة (كوستا ديل سول).. أو 

  ساحل الشمس، يف اقليم االندلس جنويب اسبانيا، خاصة يف مدينة ماربيا السياحية.
م ، ان  ١٩٨٦يوليو  ٢حيفة (ايل بائيس) املدريدية اليت اماطت اللثام عن هذه القضية ونشرا على صفحتها االوىل بتاريخ وقالت ص

  املصرف املذكور اختذ هذا القرار، بسبب ارتفاع الديون اليت يطلبها من اخلاشقجي وتبلغ حنو املائة مليون دوالر.
قوهلا ان الثري "السعودي" على حافة االفالس الكامل حالياً، وأا تعتقد ان مصارف ونسبت الصحيفة إىل مصادر اقتصادية مطلعة 

دولية اخرى، قامت خبطوة مشاة كخطوة كريديت كومريسيال، ضد ممتلكات خاشقجي، فيما يتعلق بشركاته العاملة يف كوريا 
  يف نيويورك، اضافة إىل مزرعتني كبريتني يف كينيا والسودان.اجلنوبية، وبالطابقني الذين ميتلكهما يف ناطحة السحاب (أوليبميك تاورز) 

و اما املمتلكات اليت مت احلجز عليها رمسياً يف (الشهر العقاري) ملدينة ماربيا لصاحل املصرف الفرنسي اعتباراً من اخلامس من شهر يوني
  كاا العقارية يف منطقة (كوستاديل سول) .م.. هي شركات (انفيستيما) و (كوسكوخال) و (ماربيا) اليت تقع كافة ممتل ١٩٨٦

وقالت الصحيفة يف حتقيق شغل صفحة داخلية كاملة، وتصدر امللحق االقتصادي فيها، ان عدنان خاشقجي ظل حياول بكل قواه وحىت 
بدون جدوى، حيث مل م ، التوصل إىل اتفاق ما ، مع االدارة املركزية للمصرف يف باريس .. لكن  ١٩٨٦يوليو  ٢يوم الثالثاء تاريخ 

  يتمكن من تقدمي ادلة مقنعة تشري إىل انتظاره ملدخوالت تعادل املبلغ املطلوب.
م إىل الصعوبات يف السيولة النقدية اليت متر ا مصاحل خاشقجي  ١٩٨٦وكانت جملة (فورتشون) االمريكية قد اشارت يف شهر سبتمرب 

  كات (ترايد أمريكا)، ومقرها سولت ليك سييت.يف الواليات املتحدة، واليت تتركز يف جمموعة شر
م االنباء االوىل عن الصعوبات املالية اليت مير ا عدنان اخلاشقجي يف  ١٩٨٦يونيو  ١١) املدريدية يف ١٦ونشرت صحيفة (ديار و

  مدينة ماربيا.. مقراقامته الثانية.
باعثاً على تقلص مفاسده واحنرافاته، فهي عقاب ملا فعله يف ايامه ان هذه االفالسات اليت نتمىن هلا أن تزداد، نتمىن أيضاً ان تكون 

  اخلوايل من طغيان وفحش ..
   ٧٧الثورة اإلسالمية ـ عدد 

  و[فهد] ينقذه
مليون ريال) كتصديق للضمان الذي اعلنت احلكومة اا ستقدمه للبنوك الدائنة  ٣٣٠مليون دوالر (ما يعادل  ٨٧قدم امللك "فهد" 

ي، للحيلولة دون احلجز على ممتلكاته يف الواليات املتحدة  وأوربا. كانت مشكلة ديون اخلاشقجي قد تفاقمت يف اية لعدنان خاشقج
م عندما امرت حمكمة البنوك الدائنة إىل حل يقضي جبدولة ديون الشركة اليت تصل إىل عدة مئات من املاليني بعد ان وافقت  ١٩٨٧

  اب ضمان تتحمل مبوجبه مسؤولية الديون إذا عجز اخلاشقجي عن االيفاء ا.على تقدمي كت” السعودية“احلكومة 
يعترب هذا احلل اية مناسبة الزمة كادت ان تعصف ببعض ممتلكات امللك "فهد" املسجلة باسم اخلاشقجي، واليت تديرها شركة تراياد، 

ه التقرير هلذا املمتلكات تتجاوز وتتركز يف أوروبا بشكل واليت يقال اا تشكل نسبة تزيد على ثلث استثمارات الشركة، ووفقا هلذ
  رئيسي والباقي يف الواليات املتحدة االمريكية.

ومن ناحية أخرى اعترب مناسباً للكثري من الشخصيات اليت كان سيثور حوهلا اجلدل لو ان احملاكم وضعت يدها بالفعل على مكاتب 
كشف الكثري من الصفقات املريبة. والرشوات والعموالت اليت اشترك فيها امراء يف  الشركة ودفاتر حساباا، مما كان سيؤدي إىل

م مع شركات يهودية  ١٩٨٦ودول اخلليج سيما الصفقة اليت عقدها اخلاشقجي يف ” السعودية“االسرة املالكة واثرياء مرتبطون م يف 
تلة، واليت زار اخلاشقجي من اجلها اسرائيل، والتقى مع مشعون للقيام باستثمارات مشتركة لتنشيط القطاع السياحي يف فلسطني احمل

  برييز.
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على ان حل املسألة ذه الصورة قد اثار زوبعة يف جانب اخر من البالد فهناك الكثري من التجار الذين تعرضوا هلزات مالية شديدة يف 
ل مشكلتهم، شبيهة بتلك اليت قدمتها للخاشقجي . ومن السنوات اخلمس املاضية، ورفضت احلكومة حتى االن تقدمي ضمانات مالية حل

بني هؤالء عائلة الكعكي اليت يقال ان ديوا للبنوك االجنبية قد جاوزت املليار دوالر وغيث فرعون الذي ال تقل ديونه هو اآلخر عن 
  مليون دوالر. ٦٠٠

  اسرار اخلاشقجي حتكم العرش [السعودي]
يف اعماهلما التجارية، وكان مقرباً جداً من "فهد" يف رحالته املاجنة إىل اوروبا، قبل ان يستقر اخلاشقجي هو شريك "لفهد وسلطان" 

  اخلاشقجي ائياً يف اخلارج..
مبا فيهم امللك "فهد" يتحفظون يف شتم اخلاشقجي والنيل منه، والتربؤ من افعاله ، وكانوا دائماً ” السعوديون“وهلذا فان االمراء 

  بتغافل موضوع اخلاشقجي وعدم التعرض له، كما كانوا هم انفسهم يتحدثون حبذر عنه.يوجهون صحافتهم 
وفسر هذا التصرف من رجال العائلة املالكة يف الرياض ، على انه خوف من وثائق الفضائح اليت ميتلكها اخلاشقجي خاصة عن "فهد"، 

ضاع شاذة، لو نشرها لكانت اكرب من فضيحة ووترغيب حيث ميتلك االول البومات صور ملونة وغري ملونة "لفهد" وهو يف او
  االمريكية، والحدثت اهتزازاً بالغاً يف بنية احلكم "السعودي" املستبد.

هلذا السبب الرئيسي املهم، واسباب اقتصادية اخرى، تغاضى "فهد" عن لقاءات اخلاشقجي مع الصهاينة ويف مقدمتهم برييز وتغاضى 
غاضى عن جمون اخلاشقجي الذي ملء الصحف واالت، رغم ان ذلك اضر بسمعة "فهد" نفسه لكونه عن ريب يهود الفالشة، وت

، بل وزاد على ذلك ان اعطاه صك براءة موضحاً انه مواطن سعودي ”السعودية“صديقه احلميم، ورفض سحب جوازه أو جنسيته 
  احلكومة "السعودية!"حيق له التصرف كما حيلو له، وان اعماله واتصاالته ال عالقة هلا ب

جريدة (العرب) الصادرة يف لندن واليت ميتلكها أمحد الصاحلني اهلوين ارادت ان جترب حظها يف نشر بعض احللقات عن اخلاشقجي 
آل “مثلما فعلت صحيفة القبس الكويتية، لكن املفارقة هنا تكمن يف ان (اهلوين) اراد من استعراض احللقات من باب الدفاع عن 

  املقربني من اخلاشقجي حبيث ترتسم صورة الرجل "السعودي" وسلوكيته بعيدة عن رجال االسرة املالكة.” سعود
يف لندن ووزير االعالم "السعودي" الذي كان يف زيارة خاصة إىل لندن أيضاً ” السعودية“ولكن .. وهذا هو املهم هنا .. ان السفارة 

اشرنا اليها يف السطور السابقة، والن احللقة الوحيدة اليت نشرت كشفت فضائح ، طلب ايقاف نشر احللقات، لذات االسباب اليت 
  ”.آل سعود“بأكثر مما كشفت عن فضائح للخاشقجي نفسه، والن اسم اخلاشقجي مل يسمع اال بسبب اموال ” آل سعود“

م ، وحتت عنوان : العرب اشباح  ١٩٨٧/  ٤/  ١٠واحللقة اليتيمة اليت نشرا العرب اثناء وجود "فهد" يف لندن، كانت بتاريخ 
احلائرة). حيث تبدأ احللقة بشتم غري قليل للخاشقجي تصفه بأنه (استاذ مدرسة الفساد ” السعودية“خلف اخلاشقجي / االسئلة 

واالفساد).. مث يتدرج احلديث عن بداياته، وكيف قربه االمراء كصيب يؤدي (خدمات خاصة) لالمراء تعين بالعرف االجتماعي 
  (خدمات جنسية)، وأن سر تشبث االمراء به يكمن يف حمافظته على اسرار االمراء اخلاصة.. يقول كاتب املقال:

، وقربه من بعض اوساط االسرة املالكة فيها، حبكم عمل والده كطبيب يف ”السعودية“(احندار اخلاشقجي من اسرة تركية تقيم يف 
مل يضيعها، فاستغل عالقاته إىل اقصى حد ممكن، وقدم نفسه لبعض امراء االسرة املالكة  قصر امللك "عبد العزيز"، أتاح له فرصة ذهبية

(كصيب خدمات) يقدم الكثري ويقنع بالقليل، وحيافظ ـ وهنا ميزته الكربى ـ على اسرار الذين يشغلونه، وميررون الصفقات بامسه، 
مراء بأم يقومون بالصفقات غري املشروعة بامسه، فيقول: (وقبل ويظلون خلف الستار )!! مث يتدارك الكاتب بعد ان يتحدث عن اال

ان حنمل شعب "السعودية!" واسرا املالكة اثام وجتاوزات اخلاشقجي البد ان نالحظ ان الدخول يف التعميمات خطأ علمي، وموقف 
دم حتميل اموعة مسؤولية اخطاء فرد، ليس فيه شيء من شروط العدل االنساين اليت تقتضي عدم اخذ الربيء جبريرة املذنب، وع

خاصة إذا كان منبوذاً وحمتقراً ـ أي اخلاشقجي ـ من اولئك الذين كان يدعي قدرته على النطق بامسائهم يف احملافل العربية والدولية 
دولة ” السعودية(“ن ان )! بعدها يضيف كالما يستخدمه االمراء الكبار كذريعة على تورطهم وتورط اخوام وابنائهم يف الفضائح م

اً) مترامية االطراف، واسرا املالكة اكثر ترامياً وتشعباً من جغرافيتها وتضاريسها، فقد زاد عدد افراد هذه االسرة عن اربعة االف امري
ك، النه على حد وزر ذل” آل سعود“مشرياً إىل امكانية ان خيطيء هؤالء يف عالقام احلرام مع اخلاشقجي، ولكن ال حيميل كل عائلة 

  قول الكاتب ليس من العدل!
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من هنا حيق لنا ان نتوقف قليالً، ذلك ان اخلاشقجي مل يكون عالقات خاصة، ويقدم خدمات افسادية، خاصة المراء صغار، وامنا 
 يشمل االمراء الصغار، كانت عالقاته مع كبار االمراء، وهم رأس االسرة املالكة، بالتايل فان احلديث عن االوزار واالثام جيب ان ال

  وليس العكس..
  فاخلاشقجي صديق "فهد" الشخصي..
  وشريك "سلطان وفهد" يف اعماهلما..

  احلاكمة..” السعودية“مث ان الكاتب اورد امساء ليست صغرية يف العائلة 
  بقاً ايضاً !لقد حتدث عن "طالل بن عبد العزيز"، وزير املالية واملواصالت السابق، وسفري اخوانه يف باريس سا

  وحتدث عن "عبد اهللا الفيصل" اول وزير للداخلية والصحة، وهو اكرب احفاد "امللك عبد العزيز".
  وحتدث عن "نواف بن عبد العزيز" مستشار امللك "فيصل"، وصاحب اكثر من مهمة ومهمة.

عوا خبدمات اخلاشقجي (اخلاصة) اليت كانت وحتدث عن "مشعل بن عبد العزيز"، وزير الدفاع السابق، وغريهم من االمراء الذين متت
 تقدم جزءاً منها زوجته السابقة االجنليزية االصل ثريا اخلاشقجي، اليت اصطادت االمراء واحدا بعد االخر، بشبكة الدعارة واالفساد اليت

  نظمها اخلاشقجي خصيصا المراء االسرة املالكة يف الرياض .
د" واخوانه .. اما مواطن البلد فال دخل له يف هذه القضية ، الن افعال اخلاشقجي امنا اساءت وهلذا فاخلاشقجي هو سبة عار على "فه

ا لالسرة املالكة وحدها، واليت يعرفها شبعنا جيدا بأا اسرة االفساد واالحنطاط االخالقي .. لكنه من اجلانب االخر فانه عار على شعبن
خالق وال دين، واليت سقطت يف اوحال الرذيلة، لتأيت بعد هذا وختاطب شعبنا باسم ان يقبل هكذا اسرة فاسدة متسلطة ال حتكمها ا

  اإلسالم والقرآن!!

  ال فرق بني االمراء يف الرذيلة
مث يقدم كاتب احللقة منوذجني لنوعني من االمراء، "تركي بن عبد العزيز" ـ نائب وزير الدفاع السابق ـ اعتربه يف قمة االمراء 

  ونبالً (ومواجهة لتيارات االحنراف والفساد)!!مسؤولية وأمانة 
والنموذج االخر هو "مشهور بن سعود"، قدمه كنموذج شائن ، وما بني القمة (تركي) والسفح مشهور يتوزع اربعة االف امري 

يبلغ م السفه "سعودي" يقول : (هذه االسرة املالكة اليت تضم بني صفوفها "تركي بن عبد العزيز" ! تضم يف نفس الوقت اشخاصا 
إىل درجة التورط يف قضايا التهريب واملخدرات، مثل "مشهور بن سعود" الذي شهدت لندن فصوالً من حماكمته املثرية يف الصيف 

  م ). ١٩٨٦املاضي ـ 
ا اربعة وميضي كاتب "العرب" قائالً : (بني القمة اليت يقف عليها "تركي"، والسفح الذي نام عنده مشهور، درجات كثرية يتوزعه

االف امري ليسوا معصومني عن اخلطأ، وعند بعضهم ـ كما أثبتت التجارب ـ نقاط ضعف كثرية استغلها اخلاشقجي وغريه 
لالساءةاىل االسرة بكاملها، اليت كنت اظن وما ازال، بأن صمتها التقليدي وعدم حتركها يف الوقت املناسب لنفي الشائعات، ساعد 

ى االحياء بان ما يقومون به من موبقات حيظى بالتأييد الرمسي لسلطات بالدهم. وهنا الطامة الكربى اليت السماسرة على التمادي، وعل
  ال ميكن معاجلتها بالسكوت)!

  هذا احلديث، حتتاج كل كلمة منه إىل شرح مفصل وتوثيق باالرقام والدالالت، ولكن عند بعض النقاط الرئيسية..
وقاعدم سواسية، امراؤهم وامريام، فهم قد جبلوا على الترف والفساد كبريهم وصغريهم، ” ودآل سع“ابتداء ال يشك احد ان قمة 

وحنن هنا ال نتكلم من باب الشتائم ، ولكن هذا هو الواقع الذي ال ينكره احد.. ولو طالعنا ما تسرب من اخبارهم إىل اتمع، أو إىل 
  ما نشر يف الصحافة لكفانا ادلة وتوثيقا.

  فمن املضحك حقاً ـ ان يكون "تركي" هو القمة !! قبل "فهد وعبد اهللا وسلطان ونايف وسلمان!" ولذا ـ
هو االخر نائباً لوزير الدفاع "تركي" يا اعزاءنا القراء، كان نائباً لوزير الدفاع،وكان ال يأيت إىل عمله اال سكرانا حتى الثمالة، مث تورط 

الضباط الكبار، كما انه باع بعض اسلحة اجليش جلهات معينة، وفوق هذا كله كان نصيبه  يف صفقة ريب خمدرات وباعها على بعض
  من صفقات السالح املورد للبالد مضمونا يستلمه بعد كل صفقة.
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وإذا تناسينا كل هذا، "فتركي" هوزوج هند الفاسي، ابنة مشس الدين الفاسي، واخت حممد الفاسي. وكل واحد من هؤالء له قصص 
ة حافلة بالفسق واون، ويكفينا ما تنشره صحافة الغرب وما نسمعه من افعال هؤالء .. كما يكفي "تركي" فضائحه يف خيالي

  (محامات ) تونس ومشاريع االفساد اليت اقامها هناك واليت نشرا جملة (جون ايفريك) الفرنسية.
  اخلاصة مبساوئه، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.من هنا يكمن العجب يف اختيار اسم "تركي"، املعروف عند العامة و

والسبب باختصار شديد هو أن جريدة العرب مل تؤسس كمؤسسة اال بأموال "تركي" املنهوبة من ثروة الشعب، حيث اشترى اهلوين 
أيضاً : الن "تركي"  ا مطابع حديثة ومكاتب وما اشبه.. اما هدف "تركي" من تقوية (العرب !!) وصاحبها (اهلوين)، فهو باختصار

كان حباجة إىل صوت ينطق بامسه يف قبال اخوته الذين اقالوه عن منصبه، واىل اسكايف يلمع وجهه نظراً ملاعلق به من فضائح سواء 
  كان بفعله أو بفعل أخ زوجته، أو أبوها مشس الدين، زعيم الصوفية العاملية !!

اشقجي هو قوله مربراً مفاسد االمراء من ام (ليسوا معصومني عن اخلطأ) ! وهو تربير مسألة أخرى ترد يف املقطع املنقول من مقال اخل
غريب، فاالمراء يتسلقون كل مناصب الدولة، يسرقون ثروات الشعب، مث يبعثروها على فسادهم واحنطاطهم ، ويزعمون ام حيكمون 

  !! باالسالم والقرآن ، مث يقدمون كل هذا على أساس أم غري معصومني
فهل مثل هؤالء االمراء املفسدين هم الذين اراد اإلسالم ان حيكموا احلرمني الشريفني، هل هذه هي صفات احلاكم الشرعي، املؤمن 

  لشعبهم وللمسلمني يف العامل ؟!” آل سعود“املتقي، الكفوء؟! هل هذه هي القدوة احلسنة اليت يقدمها 
كثري عندهم)!.. ما هي نقاط الضعف غري شهوة مجع املال احلرام، اقتطاف اللذة كيف يكون ذلك وقد (اثبتت التجارب نقاط ضعف 

  احلرام اليت هيأها هلم اخلاشقجي وامثاله.
صمتوا ومل ينفوا ما قام به السمسار اخلاشقجي من موبقات، فحسب ان تلك االفعال حتظى بالتأييد الرمسي.. ” آل سعود“اما ان 

ود" قد يضحكون على الشعب خبطابات التدين وتطبيق الشريعة!! ، لكن هل يستطيعوا بيع مثل فتلك لعمري نكتة بلهاء، "فآل سع
  االقوال على اخلاشقجي شريكهم يف افساده واحنرافه ولصوصياته وعمالته؟

/  ٣/  ٢٤أليس هذا هو سبب صمت االمراء عنه. اليس ملفام اخلاصة بيده.. تلك امللفات اليت جيعلت جريدة القبس الكويتية (
م ) تقول عنها : (امللف موجود يف مكان ما .. وهناك يظل يساوم لغايات سياسية أو لغايات مالية، فإذا ما كشف النقاب عن  ١٩٨٧

االسرار، وما وراء االسرار، تساقطت رؤوس كثرية.. هنا تكمن قوة اخلاشقجي، انه مزروع يف كل مكان، ويسارع االتصال بأي 
ضاً : (والثابت ان هناك اكثر من مسؤول يف املنطقة يريد رأس اخلاشقجي، النه ميتلك اسراراً لعدد كبري من مكان). وتقول القبس أي

  املسؤولني) لكن اخلاشقجي يقول : (ال احد يستطيع ؟ أو يريد قتلي .. فقد امضيت حيايت وانا مل ابح بسر واحد)!!
احداً واحداً ، حبكم التصاقه الشديد ا، وعشرة سنوات طويلة ، فهو يعرفها و”آل سعود“وبالطبع ليس هناك اسهل من رؤوس 

  معها.. لكننا ال نطمع يف املستقبل القريب أن نراها!! 

  [فهد] يدعم اخلاشقجي 
قدمت له ” آل سعود“توضح صحيفة (العرب) ان ثورة اخلاشقجي كانت لكونه وكيل شركات السالح االمريكي وان وزارة دفاع 

ـ االمري سابقاً، والسبب يف اعطاء ” فهد“كون مسسارها بناء على توصية (مسؤول سعودي كبري" هو امللك كل صفقات السالح لي
اخلاشقجي امتياز السمسرة يرجع ببساطة إىل خدماته (اخلاصة) ، وما ادراك ما اخلدمات اخلاصة !! وألنه حيفظ االسرار ويستطيع 

  ة:االمراء ان جيروا الصفقات بامسه لذا تقول الصحيف
(ثروة اخلاشقجي االساسية اليت تكونت من صفقاته االوىل كوكيل لشركات "نورثروب" و "لوكهيد" و "رايثون" ، وضعت وزارة 

% من صفقات الوزارة تتم عن طريق وكيل هذه الشركات ـ  ٨٠الدفاع "السعودي" يف موقف ال حتسد عليه، بعد ان تبني ان 
مل يوضحوا نفياً أو اثباتاً للحقائق، ” آل سعود“يتراجع ويشكك يف ما قاله سابقاً، الن  اخلاشقجي ـ ) .. ولكن الكاتب سرعان ما

ادرى بشعاا، لكين اعتقد ان ” السعودية“اواليت اصبحت حقائق : (ولست هنا يف معرض االثبات أو النفي، فأهل وزارة الدفاع 
عطى للشائعات اليت يطلقها اخلاشقجي مفعول احلقائق، والبد هنا السكوت عن تقدمي التوضيح املناسب يف الوقت املناسب، هو الذي ا

، الن وزير الدفاع واخوانه من ”آل سعود“من تقدمي مثال ملالحظة بداية خيوط التوريط). اا يف الواقع ليست توريطاً لوزارة دفاع 
  االمراء يتقامسون السمسرة !! اما املثال فهو:



      )      (  ١٨٢

م ، عرفت االوساط االمريكية العليا ان "كرميت  ١٩٧٠سنة ” السعودية“روب يف (حني حصل اخلاشقجي على توكيل نورث
روزفلت" عميل االستخبارات االمريكية، هو الذي حصل للخاشقجي هذا التوكيل. وحني بدأت جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس 

وب واحد اصدقاء اخلاشقجي، ليديل بشهادته الشيوخ االمريكي حتقيقاا عن الرشاوى جاء "م . س . غونوزاليس" احد مدراء نورثر
ـ ، نقلها ” فهد“ –امام اللجنة، فقال : ان تعيني عدنان كوكيل للشركة "بالسعودية"، مت بتوصية من مسؤول سعودي كبري 

  "كرميت روزفلت".
، كما استغل غريها ليوحي بأن وبالطبع مل تقدم الشخصية املعنية  حتى يومنا هذا ـ توضيحاً حول املسألة، اليت استغلها اخلاشقجي

كل حتركاته يف تلك الفترة كانت تتم مبباركة ذلك املسؤول ـ فهد ـ وتأييده).. ومتضي الصحيفة قائلة : (لقد مت تعيني اخلاشقجي 
ول اليت صنعت أ) F5م ، وخالل تسعة اشهر من ذلك التعيني، كانت صفقة طائرات ( ١٩٧٠وكيالً لنورثروب يف الرابع من اكتوبر 

  ماليينه، تأخذ طريقها إىل التوقيع يف متوز / يوليو من العام التايل).

  [نواف] العربيد واخلاشقجي
م ، وهو شقيق طالل، درس يف أمريكا فترة من الزمن ولكنه فشل وعاد فقلده  ١٩٣٣االمري "نواف بن عبد العزيز" من مواليد الرياض 

وزارة املالية بضعة اشهر خلفا لشقيقه (ألن يف بداية الستينات حينما خرج طالل "سعود" منصب رئيس الديوان امللكي، كما توىل 
نفس املنصب واستمر فيه حتى عهد "خالد" حيث اصبح مستشاراً خاصاً للملك "خالد ” فيصل“مث قلده ” .. معارضا "سعود وفيصل

  مث لفهد" .
توضح ذلك. اما عالقة نواف باخلاشقجي فتوضحها وقد عهد عن نواف ـ بشكل خاص ـ جمونه، وهناك عشرات الصور اليت 

  (العرب) بالقول:
(االمري نواف واحد اخر من االمراء الذي ساقهم سواء احلظ (!!) إىل ظهور امسائهم يف صفقات اخلاشقجي فقد ظهر اسم هذا ا المري 

عارضة املصرية يف اجبار السادات على يف صفقات اجليش "السعودي" مث يف صفقة مشروع "هضبة اهلرم السياحية" . اليت جنحت امل
م) .. وهكذا جيد الكاتب تربيرات "آلل سعود" يف مسسرم وصفقام اليت ينهب عن طريقها مال الشعب ١٩٧٧الغائها يف نوفمرب 

  القامة مشاريع افسادية يف اخلارج، حتت دعوى "ساقهم سوء احلظ" !! أو من قبيل (االمراء ليسوا معصومني)!

  الل؟ماذا عن ط
ان هناك سبعة مشاريع  –تتحدث (العرب) عن توريطات اخلاشقجي "لطالل" يف املشاريع املشتركة، رغم ان املعروف _ حتى اآلن 

مشتركة بني "طالل" واخلاشقجي، لكن اجلريدة تأىب اال ان تتحدث عن اخلاشقجي وتتهمه بالتوريط، وتنتصر يف ذات الوقت "لطالل" 
  !! تقول :

الكبري "نواف"، يظهر اسم االمري "مشعل"، مث يقفز إىل الصدارة اسم "طالل"، الذي انغمس يف التجارة اكثر من غريه،  (بعد املسؤول
وكان له مع اخلاشقجي اكثر من استثمار مشترك. وسبق "لطالل" ان شغل منصب وزيراملالية يف اخلمسينات، وعرف خبربته التجارية 

  لتعامل معه السمسار.اليت جعلته شريكاً مناسباً يرتاح ل
م يف جزر الكناري ووصلت ذيوهلا إىل القضاء االسباين  ١٩٨٠من توريطات اخلاشقجي "لطالل"، قصة جديرة بالرواية، حدثت سنة 

واالمريكي بعد سنتني . وقد كان بطل هذه القصة رجل اعمال سويدي امسه "رولف هيدنربج" الذي رغب اخلاشقجي بشراء مرتل له 
  يرة ومل يستطع احلصول عليه اال باالحتيال.يف تلك اجلز

"رولف هيدنربج" كان يرغب يف بناء فندق يف جزر الكناري يطلق عليه اسم (اكوامارينا)، وقد اقترح على اخلاشقجي واالمري "طالل" 
ان يبيعه رجل  ان يسامها معه يف ذلك املشروع مبا مقدراه مخسة عشر مليون دوالر، وقد وافق اخلاشقجي على املشاركة بشرط

االعمال السويدي املرتل الذي اعجبه . مث انضم "طالل" إىل الصفقة اليت جرى توقيعها يف اخلاشقجي يف برج اوليمبيا يف العاشر من 
  م . ١٩٨٠ابريل سنة 
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عيدت الذي حصل بعد ذلك ان اخلاشقجي حصل على البيت، وحصل "طالل" على سوء السمعة، فسحب توقيعه عن االتفاقية اليت ا
مليون دوالر هي قيمة االضرار اليت حلقت به  ٤٧كتابة مسودا مخس عشرة مرة، وانتهت بدعوى قضائية طالب فيها "هيدنربج" بـ 

  من جراء التعامل مع طالل واخلاشقجي.
ه فرانس الربت ومن اكثر الفصول اثارة يف عالقة "طالل" واخلاشقجي، صلتهما مبنشم؛ رئيس جزر سيشل، الذي اطاح به رئيس وزرائ

  رينيه، الذي ال يكن له "طالل بن عبد العزيز" ذرة ود واحدة).

  املليونري احملروم
قط اختار "عبد اهللا الفيصل" لقباً لنفسه "االمري احملروم " ! ومن سخرية القدران هذا احملروم ميتلك ثروة تقدره باربعة مليارات دوالر ف

  الشرع اال وحلله احملروم لنفسه !!! وأنه يف ذات الوقت مل يبق شيء حرمه 
هذا احملروم ـ كغريه من االمراء ـ له صالت جتارية حتى االن مع اخلاشقجي ، لكنه اختلف معه حول توكيل شركة "رايثيون" الذي 

العرب سحب منه واعطي للخاشقجي، وضمن معادالت اقتصادية داخل االسرة.. "فسلطان" وزير الدفاع ونائبه "تركي" الذي متتدحه 
مها اللذان حوال التوكيل وبأمرمها مت ! ليس بسبب أن (امللك "عبد العزيز" كان يوصي أوالده بأن يبتعدوا عن منافسة التجار يف 

السوق، حتى ال ينافسهم التجار يف احلكم ) كما اشارت (العرب ) واعتربت ذلك من حسنات "تركي" االملعي وامنا السبب بوضوح 
  الدفاع ونائبه "تركي" مع اخلاشقجي مسسرة الصفقات التسليحية!يكمن يف تقاسم وزير

ولذا فان خالف "عبد اهللا الفيصل" مع اخلاشقجي، هو خالف حول امر اقتصادي، أو باالصح حول من يسرق خزينة الشعب باسم 
ن اخلاشقجي متجاهر اكثر السمسرة .. وليس اخلالف راجع إىل مسلك اخلاشقجي، فهو واياه صورتان متطابقتان، الفرق بينهما ا

بالفسق، بينما رذيلة "االمري عبد اهللا الفيصل" ختتفي وراء القصور، اليت تزود باخلمور بالشاحنات ـ كما قال احد مشريف قصوره يف 
  لندن ـ !

وال وبعض وليس كل االمراء يكرهون اخلاشقجي، بل بالعكس كلهم حيبونه اال ما شذ وندر، فاخلاشقجي امن هلم االعطيات واالم
  الصفقات الصغرية، كما امن هلم ـ ما يغري االمراء حقاً ـ من خدماته اخلاصة !

  وتتحدث (العرب) عن اخلاشقجي "وعبداهللا الفيصل" كالتايل:
، (عالقات اخلاشقجي احلسنة مع بعض امراء االسرة املالكة مل حتل دون اصطدامه مع بعضهم، ومن ابرز هؤالء "االمري عبد اهللا الفيصل"
وهو من التجار البارزين يف اململكة، ومن الذين ال خيبئون ازدراءهم للخاشقجي لعدة اسباب تتعلق بتشابك املصاحل وتعارضها يف عدة 

من  عدنان اخلاشقجي إىل "عبد اهللا الفيصل" يف ” السعودية“صفقات، امهها توكيل شركة رايثيون االمريكية اليت نقلت توكيلها يف 
مبا يف ذلك صفقات صواريخ "هوك" بسبب املؤامرات ” السعودية“م ، وكادت ختسر اعماهلا يف  ١٩٧١ايو ـ ايار الرابع عشر من م

  اخلفية اليت اعقبت نقل ذلك التوكيل.
يف خلفية هذه القصة املعقدة شبح رجل اعمال مصري يقيم يف واشنطن امسه حممد حبيب، اعتمد على "عبد اهللا الفيصل" يف ادارة 

  رايثيون. اعماله مع
حممد حبيب املوظف السابق يف السفارة املصرية، اثر السالمة فانسحب من العملية يف بدايتها بناء على نصيحة كرميت روزفلت نائب 
مدير العمليات السرية يف الـ "سي . أي . ايه" الذي عمل على اعادة توكيل رايثيون اخلاشقجي بعد ابعاد "عبد اهللا الفيصل" برسالة 

  م ).. ١٩٧٢فرباير سنة  ٢٣مل تاريخ مهذبة حت

  أين البقية؟
  والسؤال : ماذا عن االمراء اآلخرين ؟!

، وويل عهده "عبد اهللا"، ووزير دفاعه "سلطان"، ووزير داخليته "نايف"، وأمري الرياض ”فهد“أين تقع عالقات اخلاشقجي بامللك 
  اته وصفقاته ومشاريعه اخلاصة!" وغري اخلاصة ؟!"سلمان"، وغريهم.. اين تقع عالقاته مع هؤالء من خارطة حترك

يبدو أن اجلواب معروف .. فالكبار ال يناهلم ما ينال الصغار، فملفات اخلاشقجي قد تقلب النظام امللكي الفاسد، وهذا ليس من 
  مصلحة أمريكا واسرائيل، وخمابراتيهما ذات العالقة باخلاشقجي.
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يف الثالث سنوات االخرية من السبعينات، وهناك ارادة من كل االطراف يف اخفاء  لقد ظهر شيء قليل حول هذا املوضوع نشر
وابتزازها سياسياً واقتصادياً .. وهناك من التصرفات ” السعودية“مستمسكات اخلاشقجي كورق ديد لرجال االسرة املالكة 

ال النفط وانتاجه وتسعريه، ما ينيبء عن عمالة فاضحة، يف جمال السياسة اخلارجية وما يتعلق باسرائيل، ويف جم” السعودية“والسياسات 
ولكن قد يكون اخليار االخر واالنسب، ان هناك ابتزاز واضح "لفهد" واخوانه الذين يهمهم ان يبقى العرش السعودي مصاناً يقدم 

  خدماته اجلليلة للغرب وأذنام !

  قضية اخرية
من افعال اخلاشقجي، كما ام مل يسحبوا جوازه، وال جنسيته، ويتساءل كتاب  مل يتربؤوا بعد” آل سعود“لقد كثر احلديث عن أن 
  ذلك ؟!” آل سعود“الصحف، ملاذا ال يفعل 

واجلواب : ألن اخلاشقجي اقوى منهم مجيعاً ـ ان اراد وارادوا ـ ، فهو ميتلك اسرارهم بالوثائق والصور، فهو شخص ذكي ال تفوته 
  مراء وافعاهلم !مجع افالم الفيديو اخلاصة باال

وفضالً عن هذا هناك تيار غالب يف االسرة املالكة حيب اخلاشقجي ويقدره، وترتبط مصاحله االقتصادية به . . واخلاشقجي نفسه 
حريص على عالقاته مع معظم االمراء، وال زال ـ كما يقول مقربون ـ يغدق عليهم اهلدايا الثمينة جداً، وينسق معهم مشاريعه 

.. لذا فمن غري املنطقي بنظرهم ـ ان يسحب جوازه وجنسيته وحياكم، حتى لو كان عميالً السرائيل وللمخابرات  االقتصادية
  االمريكية، وحىت ولوكان فاسداً حتى النخاع..

النه ما خرج  "فآل سعود" ال يعتربون هذه املسلكيات عاراً وحراماً، الم انفسهم يفعلوا .. وأن حماكمة اخلاشقجي هي حماكمة هلم،
  اال من اكمامهم، وال طغى اال بأمواهلم، وال افسد وفسد، االكما فسدوا وأفسدوا هم انفسهم !

غري أن الكتاب املرتزقة ال يعجبهم هذا القول، وأن قبلوا بعض حقائقه، فتقرأ خامتة ما كتبته العرب عن اخلاشقجي ـ حول احملاكمة 
  وسحب اجلنسية واجلواز ـ كما يلي :

املالكة يتفقون، بعد ان بلغ السيل الزىب، على ان اخلاشقجي حتول إىل سبة ” السعودية“دقاء اخلاشقجي واعداؤه : داخل االسرة (أص
عار يف جبني البلد الذي صنع ثروته. ويطالب قسم من هؤالء بعد انكشاف عالقاته مع الكيان الصهيوين ، حبرمانه من اجلنسية، أو 

لطات اململكة، يف حني يعارض آخرون قضية سحب اجلنسية خوفاً على حرية االفراد، وحىت ال يتحول باحضاره حملاكمته أمام س
املوضوع إىل سابقة خطرية تلجأ اليها الدولة يف املستقبل الرهاب افرادها . واحلقيقة ان موضوع سحب اجلنسية غيس له سوابق يف 

السفر "السعودي"، واشهر هذه السوابق سابقة صديق اخلاشقجي االمري التاريخ "السعودي" احلديث، لكن هناك سوابق لسحب جواز 
م بقرار ملكي ابلغ له بواسطة القنصل "السعودي"  ١٩٦٢طالل الذي جرى سحب جواز سفره يف اخلامس عشر من اغسطس ـ آب 

  يه بقرار سحب اجلواز.يف بريوت، وعلى اثر هذا القرار ـ السابقة عقد طالل مؤمتراً صحفياً يف فندق السان جورج ندد ف
ان خمالفة طالل اليت استدعت سحب جواز سفره، ال ميكن مقارنتها جبرائم اخلاشقجي، فكل الذي فعله طالل انذاك هو ارسال برقية 

فيما ” السعودية“تأييد لعبد الناصر يهنئه فيها على اطالق الصاروخ القاهر" يف الذكرى العاشرة لثورة يوليو. لقد رضيت السلطات 
بعد على طالل، وعلى بدر ونواف وفواز وعبد احملسن وغريهم من االمراء الذين اطلقوا على انفسهم يف تلك الفترة اسم االمراء 

الدستوريني، وانتهى ذلك التاريخ خبالفاته السياسية والعائلية، وبقي منه سابقة سحب جواز طالل اليت ميكن تكرارها مع اخلاشقجي 
عن تصرفات السمسار الذي ما زال ينتقل جبواز سفر يتوسطه شعار السيف ” السعودية“ضا السلطات العطاء االنطباع بعدم ر

 والنخيل . ومن املفارقات املدهشة اليت تدعو إىل االستغراب، أن االمراء الذين اساء اليهم اخلاشقجي يف املاضي هم الذين يدافعون اآلن
، قبل اختاذ أي قرار بسحب جنسيته أو جوازه، رغم ”السعودية“سه امام احملاكم عن حقه يف احلصول على فرصة عادلة للدفاع عن نف

اعترافاته بعالقاته مع دولة يف حالة حرب مع اململكة. وهم يف ذلك على حق، الن سحب اجلواز أو اجلنسية من القضايا اليت ال تلجأ 
  قصوى وحتت ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد).اليها الدول اليت حتترم حماكمها ومواطنيها اال يف حاالت الضرورة ال
  هذا ما قالته (العرب ) ، اما مالحظاتنا االخرية فنحصرها مبا يلي :

  أن اخلاشقجي هو سبة عار يف جبني االسرة املالكة أوال، مث سبة عار يف جبني البلد. – ١
  ي امري أنه طلب بذلك.ال أحد من االمراء جيروء على طلب سحب اجلنسية واجلواز، ومل نسمع من أ – ٢
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آل “حماكمة اخلاشقجي واحلديث عنها (كالم فاضي) .. فمن حياكم من ؟! ، ان اخلاشقجي ـ حالياً ـ هو الذي حياكم  -٣
  ” ..سعود

ان احلجة اليت يتذرع ا االمراء يف قضية سحب جواز وجنسية اخلاشقجي واليت تقول: (خوفا على حرية االفراد، وحىت ال  – ٤
بكل مؤمن ” آل سعود“ضوع إىل سابقة خطرية تلجأ اليها الدولة يف املستقبل الرهاب افرادها) فلله ابوهم ماذا يفعل يتحول املو

حيارب الفساد واالفساد يف البالد؟ وهللا ابوهم أي حرية لالفراد واملواطنني؟ فالشرفاء الذين حياربون الطغيان والفساد هم يف السجون، 
قبل فترة وجيزة ان سحبوا ” آل سعود“التعذيب؟ يسحب جوازه وجنسيته، وكان آخر ما فعله  ومن خيرج منه بعد سنوات من

  ) معتقل ومواطن يعارض فسادهم وطغيام ..٥٠٠٠جوازات اكثر من (
  فمع املؤمنني املوحدين يفعل هكذا ، ومع العمالء املنحرفني يتحدثون عن حرية االفراد واالفساد!

تب املقال : (من املفارقات املدهشة اليت تدعو لالستغراب، أن االمراء الذين اساء اليهم اخلاشقجي هم كان مجيالً ان يقول كا – ٥
لقد قال هذا الكالم "تركي ”) .. السعودية“الذين يدافعون اآلن عن حقه يف احلصول على فرصة عادلة للدفاع عن نفسه امام احملاكم 

م، ونشرته  ١٩٨٧/  ٤/  ٨يف احدى قاعات فندق (انتركونتننتال) يف لندن بتاريخ بن عبد العزيز" يف مؤمتره الصحفي الذي عقده 
  (العرب) نفسها يف اليوم التايل.. فلقد كرر "تركي" ذات الكالم ..

  أتدرون ملاذا يدافع "تركي" واخوانه الذين تزعم العرب ام اهينوا من قبل اخلاشقجي ؟
ملة مبا فيهم امللك "فهد وسلطان" . وألنه ال تزال هناك مصاحل تربط اجلميع السبب هو ان اخلاشقجي ميلك ملفات هؤالء كا

  باخلاشقجي.
  واذن فال داعي للدهشة واالستغراب !

جاء يف املقال ان اخلاشقجي اعترف بانه على عالقة بدولة ـ اسرائيل ـ يف حالة حرب مع اململكة .. وحنن نقول أن شرف جهاد 
، اليت يؤكدون فيها ام ليسوا ”آل سعود“النفسهم، ارشيف الصحافة زاخر بتصرحيات ” آل سعود“اسرائيل وحماربتها مل يدعيه 
  طرف حرب ضد اسرائيل.

حول جزر (صنافري وتريان) عند خليج العقبة ” السعودية”ونضرب مثاال لذلك ـ وان كان من التاريخ وهو ان خالفاً وقع بني مصر و
يتنصلون من امللكية هلذه اجلزر، ويقولون بأن اجلزر احملتلة هو من مسؤولية ” آل سعود“يل اخذ كل يدعي ملكيتها فلما احتلتها اسرائ

  (مصر) مالكة اجلزر!!
  وبعد هذا كله ..

  انه ملن العار على كل مواطن شريف يف بلد اإلسالم واملقدسات، ان يقبل ذه االسرة املالكة العفنة .
  نطق الشرع وال العقل..فحكمها ال يقره دين وال اخالق.. ال مب

  فهل تترك البالد حلفنة من االمراء املأفونني يعيثون فيها فساداً واحنرافاً ؟!
ان االمر باملعروف والنهي عن املنكر يستنفر ضمري الشعب ملقاومة االحنراف الذي طغى وملء البالد رجساً وفسقاً .. وأول احنراف 

  ني لدينهم ومقدسام أوالً، ولشعبهم وثروته وللمسلمني مجيعاً ثانياً.جيب ان حيارب هو رأس هؤالء االمراء اخلائن

  الوزير املسطول .. عبد الرمحن آل الشيخ
املقرب جداًمن امللك كما يقولون، وصفه احد الصحفيني القريبني … عبد الرمحن وزير الزراعة وحفيد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

متداول أيضاً بني اصدقاء الوزير، ويروى احياناً كنكتة مسجة يف جمالس حيضرها سعادته، اما  منه وصفاً طريفاً، وقال ان هذا الوصف
ملخص الوصف ـ النكتة ـ فيقول .. (انك إذا نظرت إىل النصف االسفل من وجه الوزير، فإنك جتد وقار وتدين آل الشيخ بادياً 

ر إىل كل اجزاء وجهه، وامعن النظر باخلصوص يف اجلزء االعلى.. على مالحمه، أما إذا اردت ان تعرف حقيقة صاحب السعادة، فانظ
، فمن محرة العينيني وانتفاخ الشدقني، تعرف كم من قناين اخلمر يفرغ الوزير يف بطنه كل ”آل سعود“يف عينيه وخديه، ستجد فسق 

خصية واملشيخة. ويف الداخل (اخلمر وبقية يوم)، ان الداخل غري اخلارج، ففي اخلارج(اللحية والشارب) ضروريان للمرجلة ولزوم الش
املسرات والشهوات). وما يف الداخل جيب ان ال يظهر يف اخلارج . هذه قاعدة ذهبية ابدعها العقل املفكر لالسرة املالكة الرشيدة يف 

  ة وإال..صحراء النفط، وكما امللك .. واشقاؤه.. وحاشيته، فالوزير كذلك ومن لف لفه، جيب ان يلتزم ذه القاعد
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روى احد مساعدي سعادة الوزير ـ والعهدة على الراوي  أن سعادته ميلك من انعم اهللا مثل ما ميلك من هو يف مقامه .. ليس اكثر 
وال اقل، فقد استفاد من اموال البترول باملقدار الذي يليق مبكانته وينسجم مع موقفه االجتماعي والوظيفي، وهو يف هذا اال ال حيب 

ري، فالتقصري يف االستفادة من أموال البالد بخل على الذات، والبخيل على نفسه ال يبعد ان يكون خبيالً على الرعية، وهذه أيضاً التقص
يا قاعدة أخرى سنها اولو الفضل من ملوكنا وأمرائنا اراحهم اهللا من عناء احلكم يف بالدنا. وادارة امور شعبنا . وابلغهم مأمنهم يف مارب

جوار الرئيس اهلمام رونالد رجيان يف واشنطن، فبالدنا ال تستحق ان يتعبوا انفسهم يف حكمها خاصة وأن الشعب منكر للنعمة أو إىل 
  وساخط عليهم وراغب يف التخلص منهم..

لتمنطق الذي من على أي حال .. فنحن هنا يف وارد احلديث عن نعم اهللا اليت أوكلها إىل الشيخ عبد الرمحن، ولسنا يف وارد الفلسفة وا
  تعلمه ـ كما قال أولو االمر ـ فقد تزندق.

” السعودية“قال الراوي ـ والعهدة عليه ـ : ان صاحب السعادة الشيخ عبد الرمحن آل الشيخ وزير الزراعة واملياه يف اململكة العربية 
حدمها اسم (الرمحانية) ، ومل يكن الراوي الرشيدة، ميتلك يف (اخلرج).. وهي مدينة من أعمال جند، مزرعتني واسعتني اطلق على ا

متأكداً من سبب اطالق هذا االسم على املزرعة، فهل اراد الوزير نسبتها إىل امسه .. أم أنه من باب تأمل رمحة اهللا بعد أن افاض عليه 
  نعمه ؟.

  على كل حال . ستبدي لنا االيام ما جهلنا، ويأيت مناالخرب ما ليس نعلم.
لرمحانية) حتتوي على االف من مجيع انواع الشجر، وفيها برك ماء وقصر صغري لسكن الوزير أو استضافة مدعويه، قال الراوي ان (ا

لكن نوعا من الشجر مل يكن موجوداً يف املزرعة وهو الليمون البلدي ، فاىب سعادته اال ان يكمل ما نقص، ولو حتملت احلكومة يف 
  لبخل والتقتري؟سبيل ذلك املشاق، أمل نقل أنه ال حيب ا

وقصة هذا الليمون ان سعادته زار يوماً من االيام مشروع الري والصرف باالحساء، وهي واحة وثغر من ثغور شرق اململكة احملروسة 
بعني االواكس، فلما زار الوزير املشروع شاهد اشجار الليمون وقد اخضرت، وعبق برحيها الطيب هواء الواحة، فأمر سعادته مدير 

(باختاذ الالزم) ، وهي شيفرة سرية يستعملها رجال حكومتنا االشاوس الخفاء املرام عن اجلواسيس واصحاب الغايات، الذين  املشروع
يتصيدون هفوات املسؤولني وسقطام فيعلنوا للعامة والغوغاء من الشعب، يف حني توجب السياسة الرشيدة ألهل احلكم وأويل االمر 

  هم، واال فسد هناء احلكم، واصبح احلاكم كاحملكوم، وهو فساد ما بعده فساد!والنهي، ان تبقى سراً بين
على كل حال .. امر الوزير باختاذ الالزم، فلم خيب ظنه يف مدير املشروع وامسه (حممد البابطني) . فهو أيضاً من الربع، ومن عظام 

امليمونة ملشروع الري. وعاد إىل الرياض، أما ما كان من امر الظهر كما قالت العرب، فبعد ان استأنس الوزير وارتاح، اى زيارته 
املدير فقد استدعى من فوره نائبه وأمره بالسفر دون تأخري إىل االردن، واسترياد ما يكفي من اشجار الليمون ملزرعة الوزير، وابلغه 

على هذا اخذ النائب نفسه على عجل، واستأجر بضرورة االهتمام وأخذ احليطة، وإال فاتته الرمحة املبتغاة من صاحب الرمحانية، و
مقعداً يف طائرة ذاهبة إىل االردن ومن هناك اشترت ثالث اآلف شتلة ليمون وشحنها يف الطائرة وعاد مظفراً ميموناً، بعد أن انفق من 

ما وصلت الشحنة إىل املال ثالثة ماليني ريال صرفت بدون حرج من حساب مشروع الري والصرف ، وشحنت إىل (الرمحانية) ، فل
املزرعة.. احتار النائب يف تصريف امرها، فاملزارعون العاملون يف الرمحانية ال يستطيعون غرسها خالل املدةاليت حددها سعادة الوزير، 

الفادح، وما لديهم من السماد واآلالت ال يفي باحلاجة، فابلغ املدير اهلمام بذلك وأعلمه بالنقص الفادح، وحذّره من غضب الوزير 
فعند ذلك امر املدير بشحن ما لدى املشروع من االت ومكائن وفالحني إىل الرمحانية، وغرس ذا التصرف الشوك يف اعني احلساد، 

  ومأل بالغرية قلوب أهل العناد .
محته، واسبغ عليه فما أن مت العمل بسالم وأشرف على جناحه صاحب السعادة الوزير اهلمام، حتى افاض على (البابطني) من واسع ر

ماكان يرجوه من نعمته، فاستدعاه إىل الرياض وجعله يف مكتبه قريباً منه . مشموالً بعطفه وعنايته. وأصدر القرار احلاسم بتعيينه يف 
  املرتبة الرابعة عشرة بدرجة وكيل وزارة، وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم.. وتأيت على قدر الكرام املكارم.

نا االجمد أيضاً ، ما رواه الراوي باسناده عن صديق له قريب من الوزير، فقال ـ والعهدة عليه ـ انه مل ير سعادته اال ومن شيم وزير
 سكراناً، فهو قد اعتاد على الشراب، منذ أن كان طالباً يف البالد االمريكية. وفسر الراوي هذا القول، بأن الصديق ال يرى الوزيراال يف

الصباح فيكون سعادته مشغوالً باعمل الوزارة وال يستقبل االصدقاء، لذلك فهو مل يره يف الصباح عندما يكون االمسيات، اما يف 
صاحياً، وهناك احتمال آخر حيتمله الراوي وهو أن الوزير يشرب يف الصباح أقل مما يشرب يف املساء، لذلك ال يبدو عليه السكر، اما 
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حة اخلمر من ثغره فهو مردود، ألن سعادته ال يشرب كثرياً يف الصباح. هذا أوالً، وثانياً أنه االحتجاج بأنه لو كان يشرب لفاحت رائ
يصافح زائريه ومراجعيه يف املكتب وهو واقف أو جالس خلف طاولته، تفصله عنهم مسافة تضيع فيها رائحة الفم، لذلك فما قاله 

  الصديق ال يبعد عن الصحة.. واهللا اعلم.
ين صديق الوزير ان سعادته قد افرط يف الشراب ليلة من الليايل، وكان ساهراً يف حفلة زواج احد املقربني .. فلما قال الراوي : حدث

خرج وكنت مرافقاً له عجز عن حفظ توازنه، فأخذ يترنح مييناً ومشاالً ، فاضطررت إىل االمساك به حتى ال يسقط، مث احتضنته بيدي 
في، وهكذا سرت مسنداً جثته حتى وصلنا إىل السيارة، وكان سعادته ضخم اجلثة ، ثقيل الوزن، اليمىن وجعلت يده اليسرى فوق كت

فعندما أخذ مكانه يف السيارة احسست بأمل يف خصري، وظننت اين كنت حامالً ناقة من النياق املسمنة، وليس وزيراً .. على اين 
  رائيل عن احتالل بالدنا؟!اكربت يف سعادة الوزير هذه العزمية، وفهمت ملاذا عجزت اس

فلو احتلت بالدنا، حلارت يف امر اطعام هذه االجسام الضخمة، والكروش املنتفخة، فحمدت اهللا على ان رجال حكومتنا يفكرون يف 
كل بعد،وخيططون بكل ظرف، وهذا سر سالمة بالدنا وأمنها الذي يباهي به صاحب اجلاللة ، وأصحاب السمو، واصحاب السعادة، 

  اب االصحاب إىل آخر القائمة.وأصح
 اما ما كان من امر الشيخ عبد الرمحن، فعندما استقر به املقام يف السيارة، آخذ يتأوه، ويكح ويسعل، مث بدأ يتقياً على مالبسه، وفيما

حلضرمي)، وهو من هو يتقيأ، عاد إىل السعال، فقذف من فمه االوساخ على رأس سائقه ورقبته وثيابه، فاغتاظ السائق ويدعى (صاحل ا
االمناء على اسرار الوزير، ومن رجاله املخلصني، فشتم الوزير، فصرخ سعادته يف وجه السائق وهدده بالطرد، فهدده السائق بالفضح، 

وهكذا اخذ كل منهما يف شتم اآلخر وديده حتى تعب الوزير ونام من شدة االرهاق، فعلمت ان احلكم ليس بالسهولة اليت 
ها هو وزيرنا ينام من شدة التعب، بينما ينام الغوغاء من عامة الشعب ، دون ان يكونوا قد ارهقوا انفسهم خالل النهار، نتصورها، ف

  ودون أن يكونوا قد سهروا طوال الليل، اوليس اولو الفضل من حييون الليل بينما تنام عيون العامة هانئة حتى الصباح ؟!
لرمحن، ما حدث لسعادته يوم افتتاح مشروع اخلرج الزراعي، وهو مزرعة منوذجية حتت اشراف قال الراوي : ومن مآثر الشيخ عبد ا

مشروع الري والصرف باالحساء، اقيمت على احدث الطرق لتعليم الفالحني اجلهالء مبا ابدعه أهل امريكا، وغري امريكا من فنون 
مدير املشروع ويدعى (سامل السويلم) ان يقيم مأدبة عامرة على شرف  الزراعة، مما ال تصل إليه عقول اهل بالدنا، ففي ذلك اليوم قرر

سعادة الوزير، الذي كلف نفسه باحلضور خصيصا الفتتاح املشروع اجلديد، فبعد ان اكل الضيوف ما حوته املأدبة من طيب الطعام، 
ع وسعادةالوزير، وبعض اخلاصة واملقربني من من خراف حمشية، وأنواع من الطبخات والفاكهة، تفرق اجلمع وما بقي إال مدير املشرو

رفاق الرجلني، عندها تناهى إىل االمساع صوت آذان العشاء، فبادر سعادة الوزير ومن كان حاضراً إىل الصالة، فهي ركن الدين الذي 
شيخ شاب خترج حديثاً من كلية  أن قُبِل قُبِل ما سواه، وإن رد .. رد ما سواه، فتقدم لالمامة املستـشار الشرعي للمشروع، وهو

  الشريعة.
قال الراوي: واحجمنا عن ذكر امسه .. ملا يقتضيه الظرف ، فلما فرغ اجلمع من الصالة، الحظ سكرتري مدير املشروع ان رئيسه على 

ض فوه: ان وجود الشيخ غري حاله االعتيادي، فسأله عما إذا كان قد اصابه مكروه؟ فاستعاذ املدير باهللا، وبسمل وحوقل مث قال ال فُ
املستشار ال يريح (الربع)، فسأل السكرتري عن السبب ؟ فأجاب املدير، ان الربع عازمون هذه الليلة على (فلّة) وهي كلمة (سر) تشري 

، إىل جلسات الشراب، لذلك فالبد من اشغاله بشيء، وابعاده عن املكان، حتى يأخذ (الربع) راحتهم فضحك السكرتري مبلء شدقيه
حتى كاد أن يستلقي على قفاه، مت ضحك وضحك حتى اضحك معه املدير، وحينما فرغ استوى جالساً وقال خماطباً مديره : هون 

عليك . فالشيخ أيضاً من (الربع)، فسأله عن دليله ؟. فأجاب السكرتري بأن الشيخ ذهب اليوم يف سيارة املشروع مع سائق لبناين 
يف السيارة قارورة ويسكي، فلما عاد السائق وجد ان القارورة قد فرغ نصفها، فابتسم يف وجه الشيخ  الحضار لوازم السهرة، وكان

فرد عليه الشيخ بابتسامة ، فعلم السائق مبا علم صاحبه، ألن االبتسامة يف أمثال هذه املواقف هي كلمة السر بني أهل الفن ورفاقة 
  املهنة.

حىت استقلى على قفاه، فلما أفاق استوى جالساً وطلب التأكيد من سكرتريه، فأكد له فلما مسع املدير ذلك ضحك على ما حدث 
وحلف بأغلظ االميان على صدقه، فارتاح لذلك قلب املدير وأدرك أنه لن يكون حمرجاً أمام الوزير، وأنه سينعم أيضاً برمحة سعادته، 

الفَلة) ، فأديرت كؤوس الشراب فعب احلضور حتى تعبوا، أما وسيحصل على شيء من انعامه وفضله، وعند ذلك امر الوزير ببدء (
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سعادة الوزير فاحتج على انه قد ملَّ الويسكي، فهو حيثما يذهب ال جيد سوى الويسكي، مث تساءل غاضباً أو الزلتم (بدو) ال تعرفون 
  شراب؟!من الشراب غري الويسكي ؟ أمل تسمعوا بالكونياك واجلن والفودكا وغريها من طيبات ال

قال الراوي: فهدأ املدير بال الوزير، وطيب خاطره ووعده خرياً، ان من عليهم بزيارته من قابل، فارتاح سعادته وشكر املدير 
واحلضور، وحثهم على االلتزام والوفاء بالوعد، ألن الوفاء من شيم املؤمنني، وما دمنا على امياننا ـ كما قال سعادته ـ فسنعيش ناء 

  مملكتنا الطيبة، حتت رعاية جاللة مليكنا املفدى إمام املسلمني وخادم احلرمني الشريفني احلمد هللا رب العاملني!! ودعة يف

  الشربتلي .. السارق وباين املساجد!
لشربتلي الشربتلي واحد من النماذج الطفيلية اليت منت يف عفونة القصور، وألن هناك امثاله عشرات االالف من جتار الصدفة، اخترنا ا

  كونه اقدمهم..
حسن . وال من يعرف بقية امسه . أمي . لكنه على قسط من الذكاء استخدم ذكاءه هذا يف سبل اللصوصية "املشروعة" يف مجع املال، 

ال ميلك اكثر من "قدر" يصنع فيه الشراب. أو "الشربات" حيمله على رأسه ويطوف به الشوارع، ال تزيد حصيلة  ١٩٣٥كان قبل عام 
  قرشاً سعودياً ! ويقال انه يفاخر ذا القدر وحيتفظ به حتى اآلن كذكرى !. ٣٠ذلك القدر يف اليوم كله عن 

ومن مهنة "الشربات" هذه اشتق اسم "حسن الشربتلي" وتطور إىل صنع الشراب الروحي، وبواسطة صنع اخلمور هذه ، تعرف على 
، بل كان كل من يف هذه "اململكة" من لصوص يرجون ”آل سعود“لكل يف حكومة الوزير "عبداهللا السليمان" ، الذي كان الكل با

وأوالده ـ يأملون أن ال يصدهم عبد اهللا السليمان ـ من ” آل سعود“ـ مغفرة أو عطاء ـ عبد اهللا السليمان، حتى "عبد العزيز" 
: الثروة املالية . وتطورت معرفة الشربتلي بـ "الوزير" عونه ـ نظراً لسيطرة عبد اهللا السليمان على كل شيء يف اململكة ويف مقدمتها

إىل مشاركة الوزير ابن سليمان يف السرقات حيث اسند "الوزير" للشربتلي مهمة "املشتريات" فأصبح حسن الشربتلي يشتري للدولة 
حسيب أو رقيب، وهذه امثلة من كل ما حتتاجه وما ال حتتاجه وحيسب كل شيء يشتريه أو ـ ال يشتريه ـ كما يريد ومبا يريد دون 

  مشتريات حسن "الشربتلي":
سيارة) ووافق الوزير ـ  ١٠٠٠٠سيارات) وأضاف على قائمة احلساب ثالث فقط من اليمني فأصبحت ( ١٠اشترى الشربتلي (

 ) وعلى قائمة احلساب رياالً ٥٠السليمان ـ وتقاسم معه املبلغ املسروق. واشترى الشربتلي جمموعة من مالعق الطعام قيمتها جمتمعة (
ريال) مضيفاً إىل ميني الرقم بعض االصفار فقط ووافق الوزير وتقاسم معه املبلغ املسروق،  ٥٠٠٠٠قال اا مالعق من ذهب وقيمتها (

مروحة  ١٠٠٠قرش سعودي / وسجل على قائمة احلساب  ٥٠٠مروحة من سعف النخيل) قيمتها  ١٠٠٠واشترى الشربتلي للدولة (
  رياالً سعودياً ووافق الوزير واقتسم معه املبلغ املسروق. ١٥٠ية قيمة الواحدة منها كهربائ

وعلى قائمة حساب اخرى زعم الشربتلي انه استورد من مصر مائة الف بيضة من بيض الدجاج املصري الشهري بصغر حجمه، وقال : 
قيمة البيضة يف مصر آنذاك عن ربع قرش مصري، وهذا يف حالة قرشاً مصرياً، بينما كان ال تزيد  ٧٥ان قيمة البيضة الواحدة بلغت 

  التسليم مبا زعمه الشربتلي انه قد استورد بيضا من مصر، وعلى اية حال ـ فالشربتلي مصدق حتى ولو قال ان البيض كان من ذهب!
ـ ينظرون إىل ما جتود به يديه عليهم  ووصل الشربتلي إىل حد ان امللك "عبد العزيز" ـ "وسعود وفيصل" وكبار االمراء واحلرامية

ز" وينتظرون منه اهلدايا الكبار والعطاءات السخية. تصور ان الشربتلي كان يهدي الصناديق الكبرية املليئة باوهرات للملوك "عبد العزي
عليه مائة مليون ريال  عليه النه شارك امللك سعود بصفقة درت” فيصل“"وسعود وفيصل" وكبار احلرمي وامللكات، وذات مرة غضب 

مليون ريال ! . ومبوجب  ٥٠يطلب (حقه) يف الصفقة فأعطاه الـ ” فيصل“مليون ريال.. فأرسل له  ٥٠كان نصيب سعود منها 
ذلك نال لقب (امري احملسنني ) ولقب "احلسيب النسيب" مع انه امرياً للحرامية جمهول احلسب والنسب. وما ان مات امللك "عبد 

م حتى حاول حكم االحتالل "السعودي" امتصاص نقمة املواطنني على حكم اللصوص "السعودي"، مما نتج عنه  ١٩٥٣م العزيز" عا
وألجل غري مسمى .. ومل يعد العمال إىل العمل حتى افرج عن  ١٩٥٣/  ١٠/  ١٧االضراب العمايل الشهري الذي بدأ يف يوم 

شورات منددة باحلكم البغيض الذي تسوده وتقوده عصابات اللصوص. فقام "سعود يوماً، ومت لفهم، ووزعت املن ٢٢املعتقلني بعد 
وفيصل" بتشكيل حمكمة صورية اطلقوا عليها زورا اسم (حمكمة من اين لك هذا ؟!) برئاسة االمري "سلطان بن عبد العزيز"، مع انه 

مت حمالت الشربتلي ، وعلي موصلي، بدر الفاهوم، اكرب اللصوص . وبعد ذلك مت عزل الوزير عبد اهللا السليمان عن منصبه، وخت
بالشمع، واستدعوهم للتحقيق، ومل ينكروا أي شيء مما سرقوه!! .. بل ختموا التحقيق بأنفسهم عندما قيل هلم : من اين لكم هذا ؟ 
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حاول "سلطان" ديدهم بقوله : وقالوا بكل سخرية .. هذا ؟ يا هذا من هذا، وكانوا يشريون لصورة "عبد العزيز" املعلقة ! . وحينما 
اتسخرون منا؟ أجابوه : أبداً يا طويل العمر ! .. ان ما سرقناه حقيقة ال جدال لكننا شركاء فيه وشهودنا على هذا كثريون منهم : 

جدة "عبد العزيز" "وسعود وفيصل وآل فهد".. اخل . وبعد ذلك صدرت اشاعة تقول : ان ايديهم وأرجلهم ستقطع، قسم منهم يف 
وقسم يف مكة يوم اخلميس الذي تلى االستجواب باالضافة إىل مصادرة االموال املسروقة، ويف يوم اخلميس املوعود جتمع الناس يف مكة 

  وجدة عندما نودي بتقطيع ايدي وأرجل "اللصوص" وكنت ممن حضر هذا املشهد . ولكن !.
عامالً ومتعطالً عن العمل فقطعوا ايديهم  ١٨م الفاسد لقد احضروا واذا مبن زعم ام لصوص ما هم اال أكباش فداء للصوص احلك

وأرجلهم وعلقوا قسما منها على باب البلدية يف جدة، وقسماً على باب احلرم يف مكة!. وذا انتهت مهمة (حمكمة من اين لك هذا 
  !) وأعيد "االعتبار" للصوص الكبار!.

الم بالشمع !. بل اكثر من هذا. لقد "انعم" امللك سعود على حسن الشربتلي مبنصب أجل  .. أعيد االعتبار هلؤالء الذين ختمت حم
  (وزير الدولة!) أيو اهللا !.

وهربه بطائرة "سعودية" خاصة إىل بريوت اثناءاحملاكمة املزيفة الصورية ” فيصل“اما بدر الفاهوم، فقد افرج عنه امللك الالحق 
” فيصل“ابقاً من أموال مسروقة حيث كان شريكاً "لفيصل"، ويف بريوت افتتح بدر الفاهوم مع حامالً معه مامل خيرجه س” السعودية“

على السياسة اللبنانية فتآمر مع الفاهوم لنقل االموال إىل سويسرا ” فيصل“م غضب  ١٩٧٣باالموال املسروقة (بنك انترا) ويف عام 
  فأعلن بنك انترا افالسه !

، وهناك عينة أخرى من سرقات الشربتلي : لقد استورد الشربتلي عددا من  البواخر حتمل ”سعودآل “هذه عينة من سرقات شركاء 
اغناماً من الصومال، فمات من احلر والعطش واالزدحام معظمها، وبدال من ان يلقيها يف البحر ادخلها إىل جدة، وأخذ يسلخ الفطيس 

  باغالقها بتهم ثالث:” فيصل“عن ذلك جاء االمر من ”" السعودية“ويبيعها حلوما، وملا كتبت جريدة "االضواء 
"التطاول على احملسن الكبري احلسيب النسيب الويل الصاحل املصلح صاحب الفضيلة واملقام العايل حسن باشا الشربتلي وزير  – ١

  الدولة".
  مة االعتداءعلى حقوق شركة ارامكو بالتلميح عن عدواا على حقوق العمال!. – ٢
  الكتابة عن قصة احد االرقاء ـ سامل حيىي اليماين الذي اشترى نفسه من سيده . فأطلق عليه اسم "سامل شاري نفسه" اخل.. مة – ٣

وسبب اثارة كل هذه املشاكل ضد اجلريدة كان الشربتلي . واحلديث عن الشربتلي يطول ويتشعب ، لكين اختمه حبديث أدىل به 
عن سرقاته قائالً : "أنا مل اسرق شيئاً من مال احد، وقد اعطاين اهللا كل ما لدي من مال، ومن الشربتلي عندما كثرت احاديث الناس 

ـ ضمن ما اعطاين اهللا انه "أي اهللا" أرسل يل باخرة حمملة بالذهب !، وملخص املوضوع: انين ذات يوم استوردت باخرة حمملة 
برتقالة جمموعة من اجلنيهات الذهبية والظاهر اا كانت مهربة إىل بلد بالربتقال وعندما فتحت صناديق الربتقال وجدت يف داخل كل 

آخر ومرسلة إىل غريي، لكن منيفيست الباخرة جاء بامسي بالغلط ، واصبح الذهب من نصييب ! ، وهكذا رزقين اهللا ألنه حيبين كثرياً ! 
  وكان هذا سبب غنائي!".

بكذبه املفضوح عن "اهللا الذي ارسل له الذهب بدل الربتقال نظراً لصداقته مع  هكذا يتحدث الشربتلي بكل بساطة واستخفاف بالبشر
الذين يسرقون الشعب والدين والتاريخ ويأمرون بقطع ايدي اجلياع وأرجلهم ” السعودية“اهللا"!. وهذا هو منطق الكثري من لصوص 

  !، بدال عن قطع ايديهم، انفسهم وارجلهم.

  الشربتلي ومجال عبد الناصر
م ـ الذي كان "للسعودية" دورها االول يف متويله قبل وبعد جناحه، استجاب مجال عبد  ١٩٦١انفصال سوريا عن مصر ـ عام  بعد

م ، ومن مث برنامج (اعداء اهللا) من صوت العرب، عام  ١٩٦١الناصر لطليب بافتتاح اذاعة (صوت االمة العربية) من القاهرة عام 
الذي نوجهه يقض مضاجع االحتالل "السعودي"، بشكل ال يتصوره أبداً من عاش خارج الستار م . وبدأ التأثري االذاعي  ١٩٦٢

"السعودي" .. وقد وصف مراسل "الديلي مريز" حينما زار "اململكة" وصف الساعة السابعة من مساء كل يوم بأا "ساعة الصمت يف 
  مث تبدأ التعليقات بعد اية الربنامج "!.فالكل يستمع هلذا الربنامج دون تعليق .. ”" السعودية“اململكة 
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تبحث عن وسطاء الجياد نقيض العالمنا، وكانت صحافة القاهرة نفسها شر نقيض، هذه الصحافة اليت ما ” السعودية“هنالك بدأت 
ا تأثري يذكر يف كانت يف يوم من االيام ـ ال قبل الثورة وال بعدها ـ صحافة شريفة باستـثـناء بعض االقالم اليت ما كان الصحا

بتخطيط من املخابرات االمريكية ـ ارسلت حسن الشربتلي ـ بالذات ـ إىل القاهرة ” السعودية“الصحافة . فأرسلت السلطات 
ليقيم فيها ويستـقطب حوله اكرب عدد من الصحفيني والشعراء يف مصر !. ومت هلم ما أرادوا : فأقام فترة تزيد عن الستة اشهر كان 

"باالدباء" الشعراء يتسابقون لفتح باب سيارته وتقبيل يده ويتهافتون خلدمته، وما كان يسري الشربتلي يف الشارع العام اال  يغص مسكنه
  ) صحفي وشاعر وما مر يوم خلت الصحافة املصرية من جزيل الثناء "الحسانه" شعراً ونثراً.١٠٠وخلفه ما يزيد عن الـ (

يدة طويلة نشرا له جملة "روز اليوسف" يتغزل ا يف وجه الشربتلي اجلميل : مع ان وجه من ذلك ما قاله مصطفى محامي يف قص
  الشربتلي ـ التجريدي ال يعرف اجلمال على االطالق.

  يقول احلمامي :

  أمري احملسنني
  امــــري احملســــنني شــــغلت بــــايل   
ــرياً    ــت خــ ــنني جزيــ ــري احملســ   امــ
ــا    ــوب فينــ ــاكم احملبــ ــت احلــ   فأنــ
  ومــــا مــــن مــــرة جئنــــا ورحنــــا

  بوجـــــه يـــــا حبـــــييب كـــــاهلالل
  عــــن االحــــرار منــــا واملــــوايل!   
  أقوهلـــا ـ يـــا امـــري ـ وال أبـــايل       
ــاك خـــال     ــن مينـ ــب مـ ــان اجليـ   وكـ

  
فأرسلت إىل مجال هذه القصيدة وقصصات من الصحف ـ 
ضمن منشور، ال اهاجم فيه صحافة فاروق القذرة فقط، بل 

انتقد فيه عبد الناصر لتأميمه الصحافة وتركه الصحاا 
ا فيها وقلت ان الغاء امتالك اصحاب الصحف للملكية وكتا

اشبه بالغاءكم للدعارة املعلنة وترك العاهرات املعزوالت سابقاً 
يف حي معني خيتلطن مع املواطنني لنشر الدعارة بدون 

ترخيص !. وان كان الغاء الدعارة املعلنة اليت خلفها امللك 
روق وترك فاروق وصمة، فتأميم الصحافة اليت خلفها فا

  كتاا فيها، دعارة متارس عالنية!.

عبد الناصر جيمع الصحفيني اليقافهم عن التسبيح 
  حبمد الشربتلي

ولقد تأمل عبد الناصر لنشر هذه "املواضيع" الصحفية يف مصر 
واحس ان الشربتلي ما هو اال رسول فساد يف مصر. فجمع 

ة الصحفيني ووخبهم فقط!، وقال : "كفاية مهازل!، كفاي
فضائح ! اخجلوا . كفاكم ارتزاقاً ! . ان هذا الشربتلي الذي 

تتغزلون فيه ما هو اال لص خطري يسرق أموال الشعب يف 
اجلزيرة العربية ويشتريكم ا"!. فتوقفت الصحافة ـ عن 

  التسبيح حبمد "الشر" بتلي..

صالح الشاهد "شاهد زور" يقع يف احضان 
  الشربتلي

لياوران " وال اعرف معىن الياوران وصالح الشاهد هو كبري "ا
بالتركي لكنه رمبا يكون بالعريب: رئيس التشريفات . وقد 
تشرف مبعرفة الشربتلي بعد رشوة معروفة دفعها الشربتلي 
للشاهد حبضور شهود .. واملضحك ان صالح الشاهد قام 
بتقدمي الشربتلي إىل مجال عبد الناصر على : "أنه إنسان له 

ال معها وأنه زعيم قبيلة ” السعودية“!" ضد اهداف نبيلة "
  الشر بتلية!" اخل . علما أنه ال يوجد وال قبيلة ذا االسم!.

ورمبا أراد مجال عبد الناصر أن يفحص أو يشاهد هذا 
الشخص الراشي الذي هز صحافة القاهرة وجند االقالم 
الرخيصة بالكتابة اليومية عنه ! . فقال للشاهد : فليتقدم 

قبائل الشربتلية" . فاستقبله مجال يف بيته يف منشية  "رئيس
البكري! وما ان وصل الشربتلي وصافح الرئيس مجال وجلس 

حتى بادر عبد الناصر بالسؤال التايل : "كيف األمور! . يا 
طويل العمر ؟" فقال عبد الناصر : "أمور ايه يا شربات؟!" . 

نقل اموايل إىل فتطرق الشربتلي إىل القول : "انين اريد ان ا
مصر الستثمرها هنا الدعم ا االشتراكية العربية، لكنه ال بد 
ان يسبق ذلك اسكات االذاعات املضادة اليت يشرف عليها 

الصالح ” السعودية”ناصر السعيد ليبدأ التقارب بني مصر و
األمور!" . وأخرياً.. قدم الشربتلي شنطة كبرية جلمال عبد 

لالوالد طال عمرك"!. فقال مجال  الناصر وقال : "هذه هدية
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: "افتحها يا ابو الشربات.." ففتحها، وإذا هي مليئة 
بالساعات الذهبية والعقود الثمينة اليت ال تقل ـ قيمتها ـ يف 

ذلك الوقت ـ عن مليوين جنيه مصري ! . واىل هذا احلد 
ذهل عبد الناصر وانتصب واقفاً وقال : "يا شربتلي : ان 

ون هذه املسروقات !. خذها واخرج يا أوالدي ال يلبس
حرامي من هنا حاالً " . فخرج الشربتلي وشاهده الشاهد من 
أهله : صالح الشاهد الذي تلقفه بعد خروجه واستلم الشنطة 
منه بالطريق، وقال للشربتلي : "هاا .. البد ان اجعل مجال 

يقبلها وسأقدمها له فيما بعد لكونه غاضب اآلن ! . 
صالح الشاهد و "هفها" من الشربتلي! . ومل يعرف فاستلمها 

  عنها عبد الناصر ..
لكن مجال عبد الناصر اتصل، حاملا خرج الشربتلي ، بزكريا 
حمي الدين ـ الذي كان وزيراً للداخلية ـ وقال له : يوجد 
جمرم امسه حسن الشربتلي . اخرجه حاالً من مصر وامنعه من 

ي بنقله بعد ساعة ـ من العودة ثانية .. وفوجيء الشربتل
خروجه ـ إىل املطار .. واتصل هاتفياً بصالح بالشاهد 

ليسأله عن مصري الشنطة.. يا واد؟ ! فتساءل مندوب وزير 
الداخلية عن املوضوع فأخربه الشربتلي .. ومن مسكن 

الشربتلي اتصل مندوب الداخلية الشاهد ليسأله عن شنطة 
.. فتساءل الشربتلي :  الشربتلي ؟ فأجابه الشاهد باالنكار

  ماذا يقول الشاهد؟؟ . قال مندوب الداخلية قول : 
  "شاهد ما شافش حاجة"!..

وبابعاد الشربتلي غضب جتار الصحافة يف مصر 
  واستنجد االمريكان باالمراء االحرار!".

وبعد فشل مهمة الشربتلي بعث "فيصل وآل فهد" ـ 
المراء الذين بتخطيط من املخابرات االمريكية ـ باخوم ا

محلوا لقب "االمراء االحرار" للقيام بدور آخر يتلخص 
باالستيالء على برنامج "اعداء اهللا" واسكات ناصر السعيد 
حبجة ام يريدون القيام بثورة ضد امللك "سعود" فقط مع 

احملافظة على كيان العائلة !. وعدم املساس باالمريكان وعدم 
م امللك "عبد العزيز" التحدث عن شركة ارامكو وعدم شت

” السعودية“إىل آخر هذه الشروط ” ! . السعودية“والعائلة 
اليت قاومتها ورفاقي .. ورفض مجال عبد الناصر املوافقة 

  عليها.. 
  ٨٠١ـ  ٧٩٣” آل سعود“تاريخ 

  عالقايت الغرامية على بساط الريح
  متهيد :
 ١٩٧٩/  ٦/  ٢٥م مث بتاريخ  ١٩٧٩/  ٦/  ١٨بتاريخ 

حيفة (ساندي بيبل) اربع مذكرات لعارضة االزياء نشرت ص
والبائعة يف احدى املخازن سابقاً بايت آن آمو) اليت ادلت ا 

إىل (فريد هاريس) وقد تناولت (بايت) يف ثالث منها عالقاا 
الغرامية مع عبد اهلادي طاهر وتناولت يف الرابعة مالحظاا 

ثروة املعدنية بشأن أمحد زكي اليماين وزير البترول وال
"السعودي". وكانت الصحيفة قد ارفقت باملذكرات عدداً 

من الصور لعبد اهلادي طاهر وعشيقته وقد اجتزأنا بنشر 
  بعضها.

وحيسن بنا ان نعطي القاريء الكرمي صورة سريعة عن عبد 
اهلادي طاهر، أو الشيخ عبد اهلادي طاهر كما كانت تسمية 

الشيخ عبد اهلادي يشغل  فنقول : كان” السعودية“الصحافة 
  لتالية :” السعودية“الوظائف 

  حمافظ املؤسسة العامة للبترول واملعادن (بترومني). – ١
  املسؤول عن املصفى البترويل يف جدة. – ٢
مسؤوليات مهمة يف شركة البترول العربية االمريكية  – ٣

  (ارامكو).
وباالضافة إىل ذلك فانه يتعاطى الصفقات التجارية  – ٤

باعتباره رجل اعمال من احلجم الكبري، وقد استطاع عبد 
اهلادي طاهر من خالل مواقعه الرفيعة واحلساسة يف احلكم ان 

  يكون احد اصحاب مئات املاليني.
ولكي نعرف املزيد عن الشيخ عبد اهلادي طاهر وحياته 
ونفوذه وأمواله وغرامياته، علينا ان نقرأ بامعان ما كتبته 

  االمريكية (بايت). عشيقته وخليلته
  قالت بايت:

كما هو احلال بالنسبة لفتيات كثريات كنت استغرق يف 
احالم اليقظة : يرفعين شيخ عريب وحيملين بعيداً على فرسه 
االبيض . وبقدر تعلق االمر يب كان الوضع خمتلفاً إذ حدث 

  ذلك فعالً .
كان شيخي مليونرياً نفطياً والفرس االبيض سيارة رولس 

وقد اشترى يل اثنتني منها يف الواقع . ومل يكن البيت رويس 
خيمة يف الصحراء، بل داراً لالحالم يف لندن قيمتها 

جنيهاً استرلينياً اشتراها لتكون عش حبنا.  ٤٢٥,٠٠٠
وكانت بالتأكيد رحلة على بساط الريح، وفترة انغماس يف 
 امللذات مبستوى معاشي عال، وانفاقاً حراً، وقد بلغت االوج
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يف اربعة ايام خيالية يف كانون االول املاضي وأنا اشتري كل 
  ما ارغب فيه من ارقى املخازن بلندن.

أخذت اصرف املبالغ بكل حرية . امل تفعلي أنت الشيء 
نفسه لو كنت مبكاين وحبوزتك دفتر للصكوك من شيخ 

مليونري نفطي يرغب يف أن يتزوجك؟ وكان الغرض من ذلك 
قع اختيارنا عليه فكان قصراً فخماً يف تأثيث البيت الذي و

شارع هوالند فيالس بغرفه السبعة للنوم وحوضاً للسباحة 
ومحاماً خبارياً وحجرة للرياضة . وقد اخترته بنفسي أوالً بعد 
أن القيت نظرة على القصور والبيوت الريفية يف احناء انكلترا 

ة فسحرين جبماله ومستواه العايل، وكان منسجماً مع سيار
رويس كورنيش الزرقاء اليت أعطاين اياها اضافة إىل االشياء 

  االخرى.
كانت سيارة "رولس" يف احلقيقة مستعملة ومل يهمين ذلك إذ 

جنيه قيمة هلا وكانت هلا مقابض  ٧٠,٠٠٠دفع مبلغاً قدره 
  مطلية بالذهب فكانت مجيلة حقاً.

كان شيخي غنياً جداً، وقد اكتشفت ذلك يف اليوم االول 
لذي دخل فيه حيايت وذلك قبل حوايل ست سنوات  عندما ا

كنت اعمل بصفة بائعة يف خمزن لالثاث بـ (بانفرانسيسكو) 
  ).١وامسه (عبد اهلادي طاهر) (

 ٨٠٠٠دخل املخزن وطلب دوء اثاثا بلغت باجلملة قيمته 
جنيه لتأثيث بيته يف (جدة)، وبعد اكمال الصفقة دعاين 

ت قد حصلت على قومسيونا للعشاء ودوء أيضاً كن
جنيه نتيجة لعقد هذه الصفقة،وكيف  ١٤٠(عمولة) مقداره 

يسعين رفض دعوته؟ وقد تبني ان الشعاء مل يكن يف مطعم، 
  بل كان يف غرفته بالفندق.

حاول أن يستهويين بثروته، وكتب قائمة تتضمن الوظائف 
اليت كان يشغلها : ومنها انه (حمافظ لبترومني) و (مدير 

صفى جدة) وذو مركز مهم يف شركة نفط (أرامكو) . ومن مل
(رجال االعمال) الذين يعتربهم من اصدقائه كالشيخ اليماين 

وزير النفط "السعودي"، وادعى بأن جمموع موجوداته بلغ 
اكثر من املليون وربع املليون جنيه وكان ذلك قبل ست 

  سنوات.
ص الوحيد بدأت اميل إىل "هادي" ، قال يل انين كنت الشخ

الذي يسميه ذا االسم وكان ذلك يعجبه كثرياً. مل يكن 
هناك خداع بيننا يف االيام االوىل، فكان كالنا متزوجاً ـ 
ولو ا نين طلقت منذ ذلك احلني ـ وقررت بان ال اتورط 

  بعالقة زوجية معه.

قال انه حيبين فاغرقين باهلدايا، اشترى يل حلقة من التوباز 
داً كبرياً من املالبس مبا يف ذلك معطف (حجر كرمي) وعد

جلدي ابيض مبطن بالفرو، كما قدم يل قطعة نقدية من 
الذهب ضمن قالدة اعطيتها المي. كما اعطاين الفي دوالر 
نقداً، وكان يريد ان يشتري يل كل ما يعجبين، ويقول يل 

"اعطيك هذا من كل قليب"، ولكن يف ذات الوقت كان 
بس، مالبس جديدة لزوجته العربية. يطلب إيل ان اختار مال

وكنت اجد ذلك مزعجاً، ويذكرين كوين مع رجل متزوج، 
وجيعلين اشعر بأنين رخيصة، وكان يؤكد يل أنه حيق له أن 

  يعاشر نساء اخريات باعتباره مسلماً .
وقد اراد ان اتنازل عن عملي وانتقل إىل اوروبا حيث يكون 

ستطع ان اختيل فكرة كوين بامكانه االعتناء يب بيد اين مل ا
جمرد فتاة يف حرمي. وعندما غادر بعد اسبوعني ختلصت من 

حيب .. كتبت إليه اخرياً واخربته اين سوف ال اراه مرة 
  أخرى.

ويف السنوات اخلمس التالية حاولت احلفاظ على حيايت 
الزوجية ولكن دون جدوى إذ تركت زوجي ال عمل بصفة 

البرتين حماولة اعالة ولدي . وكان  امينة صندوق يف حمطة تعبئة 
العمل شاقاً إذ تعرضت لالفالس وصرت اعيش على 

(سندويشات) اجلبنة مث تذكرت ما قاله هادي ذات مرة "مىت 
ما كنت يف مأزق فما عليك اال االتصال يب" وهذا ما فعلت، 

قيمته ” السعودية“وبعد ايام قالئل وصلين صك من العربية 
انك ان تتصور شعوري حينذاك فقد الف دوالر . هل بامك

  بكيت من الفرح.
وبدأت اراسل هادي فالتقينا مرة أخرى بعد مدة قصرية 

م وقضيت  ١٩٧٧وكان ذلك يف ليك داهوبنيفادا يف آب 
  امتع عطلة شهر يف حيايت.

وقد منح هادي لقب "الشيخ" من قبل (امللك فيصل) وكان 
أخرى وكأنه فخوراً بذلك، وشعر بسعادة عندما وجدين مرة 

إنسان جديد . كانت تلك االسابيع سحرية. مل يكن شيخي 
وسيماً : كان قصري القامة وبدينا وذا نظارات، وقد اثبت انه 
حمب مدهش، وكان من الصعوبة ان يصدق املرء أنه كان يف 

اخلامسة واالربعني. أخذين جبوالت يف االسواق والبسين 
جموهرات تبلغ قيمتها  مالبس جديدة يف غاية االناقة واعطاين

االف اجلنيهات منها عقد من الياقوت األزرق واملاس وقالدة 
تالئم العقد وساعة من الذهب االبيض قيمتها لوحدها 

جنيها مث خامت اخلطوبة، وكان يعرب عن حبه  ٢,٥٠٠
باستمرار مصراً على ان اصبح احدى زوجاته. كان اخلامت 
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قرياط بقيمة  ٣,٥كبرياً ومن املاس، ومعه اثنان اخران 
جنيه. واعطاين خامتاً آخر من املاس مرصعاً بياقوتة  ١٦,٠٠

  جنيهاً أيضاً . ١٢,٠٠٠بقيمة 
قال اننا سوف نسكن يف انكلترا فذهبنا إىل هناك على طائرة 

نفاثة عائدة لشركة ارامكو. كانت هذه الطائرة بساطي 
  السحري.

كنت اشعر وكأنين ملكة عندما كنت اتسوق يف لندن 
واشتري ما حيتاجه بيتنا اجلميل، اشتريت هلادي منضدة فخمة 

كاليت اشترا احدى االمريات قبل اسبوع، واعتقدت ان ما 
  هو الئق بأمرية فانه الئق بشيخي.

ويف اليوم التايل اسرعت إىل (هارودس) حيث تشتري امللكة 
حاجياا وحبوزيت اوراق النسيئة اخلاصة ادي، وقد شاهدت 

بس للنوم معدة (لشاه ايران)، فاشتريت مثيلتها البين هناك مال
جنيه تقريباً . مث اشتريت من (سلفرجيس) يف  ٥,٠٠٠بسعر 

جنيهاً، االوىل للحمام  ٣٦٩٨اليوم الثالث ثريات ثالث بسعر 
الذي كان مثرياً للغريزة اجلنسية وكان احد حيطانه غطى 

ين امتشى كلياً باملرايا وقد سبب يل ذلك فرحاً شديداً وكأ
  حول كهف (عالء الدين) امحل صكاً على بياض .

كان هناك عدد اخر من املواد ارغب يف شرائها ومنها 
سجادات ايرانية وفضيات واثاث حلوض السباحة ولكن 

  قررت ان ازور ولدي يف كاريون سييت بنيفادا.
وعند عوديت تسلمت سيارة (الرولزرايس) الثانية وكان لوا 

قد اشتراها يل هدية مبناسبة عيد رأس السنة  فضيا وكان هادي
جنيهاً وبالتأكيد كان أيب يستمتع  ٤٣,٠٠٠) بسعر ٣(

  بسياقتها يف احناء كاليفرونيا.
كان قد مضى على زواج هادي من زوجته االوىل (خدجية) 
سنوات عديدة ولكين قبلت فكرة الزواج مبسلم مسموح له 

بة اشراقة امايل بأن يتزوج اربع نساء ولكن فجأة غطت سحا
عندما رجع هادي من جولة جتارية يف (جدة) متكنت من ان 

اكتشف انه كان حتت ضغط زوجته إذ أخربين ان زواجنا 
جيب ان يؤجل ملدة سنة بناء على رغبة خدجية وبقيت مؤرقة 

  باكية.

  خمادعة يف احلب
كان رجالً قصري القامة وبدينا واصلع وذا نظارات ويف 

ني من العمر اال انه كان يعاملين كملكة، السادسة واالربع
وكنت مفتونة حببه إىل احلد الذي مل امانع مشاركيت مع امرأة 

أخرى حببه. هذا ما وافقت عليه يف الصيف املاضي، أي على 
  االنضمام إىل حرمي الشيخ عبد اهلادي طاهر.

وأقول بصدق ان ثروته مل تكن سبباً ال جنذايب إليه لكونه 
فطياً حيث أغدق علي اوهرات ووسائل الترف مليونرياً ن

) هي اليت فازت بقليب كليا ومل اصدق ٤وأسبابه، بل رقته(
أبداً بأن بامكان رجل ان يعامل امرأة مبثل هذا السحر وان 

  يكون حمباً ممتازاً يف آن واحد.
وقد تالشت عالقيت الغرامية العربية يف الفضاء، كما يتالشى 

الغرامية يف القصص اخليالية. نزلت من الكثري من العالقات 
بساطي السحري وبصدمة قوية إذ فقدت زوجاً وبيتاً وكومة 

  من اوهرات.
م) يف سان ١٩٧٢التقيت ادي ألول مرة يف عام (

فرانسيسكو ويف االسبوعني األولني قدم يل هدايا مثينة وعرب 
عن حب عميق ولكن كانت بعصمته زوجته، وتدعى 

وكان هو فيها الرجل الثاين) ” السعودية“عربية (خدجية) يف ال
بالنسبة لوزير النفط (الشيخ اليماين) . وباعتباره مسلماً كان 

حيق له ان يتزوج أربع نساء وكنت على علم بذلك اال أنين مل 
  أتصور بأن اكون احداهن، لذا افترقنا.

وبعد مخس سنوات التقينا مرة أخرى ـ وكانت حيايت 
ت ـ وقال يل هادي "مع اين ال استطيع ان الزوجية قد انته

اطلق (خدجية) فاين سوف ال ادخل بيتها وفراشها بعد ان 
  اتزوجك".

كنت احب هادياً إىل حد جعلين اقبل هذا الوضع، وطاملا اين 
سوف ال اشارك زوجي مع امرأة أخرى "جسدياً" مل يكن 

  لدي مانع من ذلك.
ـ ثالث رسائل  ان الرسائل الغرامية اليت تردين من هادي

يومياً أحياناً ـ اكدت حبه يل. كان راغباً يف ان يكون بيتنا 
جاهزاً يف شارع هوالند فيالس بلندن. وكان هذا البيت 

جنيه وقد أثثته  ٤٢٥,٠٠٠مزوداً بأسباب الترف وقيمته 
بنفسي نتيجة للتسويق الذي اوضحته يف االسبوع املاضي. 

واخرياً جاءت املفاجأة قلت انين سوف انضم إىل حرمي الشيخ 
  املذهلة اليت وضعت اية لعالقيت الغرامية.

كان هادي يصرح حببه ايل باستمرار ويقول ان حبه كان 
  (أقوى مما يقاومه اختبار الزمن) اال أنه حدث عكس ذلك.

عندما عاد من بيته يف (جدة) بعد أن زار عائلته هناك، متكنت 
، وقال ان اطفاله من ان اكتشف انه كان حتت ضغط زوجته

عارضوا فكرة زواج وقال انه ينبغي تأجيل زواجنا ملدة سنة 
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واحدة. ويف الصباح التايل توقعت ان كل شيء سينتهي 
  وكان من عادةهادي ان يعمل شيئني قبل مغادرته البيت.

كان يضع جواهري يف خزانة ويقفلها لئال اقلق عليها خوفاً 
انه حيبين اكثر من  من ان تسرق وحيضنين بقوة ويقول يل

حياته . ولكن هذه املرة مل يفعل ذلك، بل اكتفى بتقبيلي 
  وترك اوهرات غري مقفلة.

ذهبت إىل الواليات املتحدة لقضاء عطلة فجاءت املفاجئة 
املذهلة: تسلمت رسالة من هادي خيربين فيها ان الزواج قد 

الغي فجلست على األرض وبكيت وكانت رسالته قد كتبت 
اء سفره بالطائرة النفاثة من لندن إىل جدة. وبدأت الرسالة اثن

م  ١٩٧٢باخباري انه كان حيبين بعمق منذ ان التقينا يف عام 
ولكن حبنا مل يتمكن من خلق زواج سعيد واضاف ان 

زواجنا سوف ال يتم بسبب التزاماته جتاه خدجية منذ سنوات 
يق التعويض عديدة. وبالطبع اراد ان يكون كرمياً معي عن طر

واقترح بأن علي ان اعود إىل زوجي وأنه سوف يساعدين يف 
االنضمام إىل ناد، أو ان اقوم بأي عمل كنت ارغب فيه. 

كما اقترح بأنه كان بامكاين ان اسكن يف ذلك البيت اجلميل 
  يف لندن والذي كان من املزمع ان يصبح عش حبنا.

ل دخويل اىل ذهبت إىل لندن ال عمل ما اقترحه اال انه قب
البيت وصل هادي إىل لندن واخربين بأنه مل يرغب يف ان 
اسكن يف البيت . وعندما سألته عما إذا كان ينوي نقل 

عائلته إىل هذا  البيت اجاب بنعم ودوء مما جعلين غاضبة 
جداً فأجبته "ال استطيع ان اصدق ذلك. انك تنقلهم تنقلها 

  صاحلك".ـ إىل بيتنا". قال "صدقيين انه يف 
كانت تلك هي النهاية وقد انقطع اخليط الرفيع لعالقيت 
  الغرامية مع شيخي النفطي فأخذته خدجية مين مع بييت.
وسألته غاضبة " كيف تتمكن ان تسكن معها يف بيت 

اخترت مجيع اثاثه وصممت فراشه؟" . مث سألته بغضب "انين 
 موجودة يف كل زاوية من زوايا هذا البيت وسوف االحقك

  يف هذا البيت خالل املدة الباقية من حياتك".
مل جيد ذلك نفعاً إذ مل يرغب يف ـ أو مل يتمكن من ـ تغيري 

رأيه، واجاب ان عليه ان يضع عواطفه جانباً انه كان قد 
  تصرف كطالب املدارس باجنرافه يف احلب.

رميت خامت اخلطوبة عليه وتنهدت بأنفاس سريعة فأخذين بني 
ت عيناه بالدموع فجلسنا على االريكة وكالنا ذراعيه وامتأل

يبكي . وقال انه بالرغم ما جرى فانه سوف حيبين إىل االبد 
ولكن مل اجد ما يشري إىل احلب يف الرسالة اليت تسلمتها منه 

بعد ايام قالئل، وقد طلب فيها ان اعيد اجهزة الفيديو وبعض 

ى اعصايب املواد االخرى إليه من شقيت. وفقدت السيطرة عل
فقلت للسائق الذي اتى بالرسالة "بامكانك ان خترب (ابن 

) انه سوف ال يأخذ أي شيء من هذه الشقة اين ٦العاهرة) (
جنيه نقداً واال فسوف اذهب إىل  ١٠٠,٠٠٠اطالبه بـ 

واخربهم عما جرى يل، ” السعودية“السفارة العربية 
هديده فنجحت احملاولة وقال هادي اين كنت ابتز املال بت

  بالفضيحة.
وتصورت اين كنت استحق ذلك املبلغ إذ كان قد ابدى 

جنيه قيمة لبيتنا اال أنين اجربته على  ٣٢٣٠٠٠استعداده لدفع 
جنيه واعتقدت بأن الشيخ سوف ال  ١٠٠,٠٠٠اقتصاد 

يطلب اعادة اشياء أخرى على اية حال، واخرياً امر بالغاء 
  ين اعود إىل أمريكا.دفتري اخلاص بالشراء بالنسيئة مما جعل

جنيه اال ان رجال  ٤٠,٠٠٠كانت حبوزيت جموهرات قيمتها 
اجلمارك يف مطار سييت صادروها ومن الطبيعي كانت هذه 
اوهرات ملكاً يل ألن هادي كان قد قدمها يل هدية ومن 

أجل  استعادا كنت حباجة إىل اثبات خطي منه، وقد مسعت 
سوف ال يساعدين يف ذلك ولو فيما بعد من احد اصدقائه انه 

مل يكلفه ذلك اال طابعا بريدياً، وعاملين بقسوة لعدم تصريف 
  تصرف فتاة مسلمة صاحلة ولعدم اطاعيت الوامره.

مل أكن قاسية على أية حال، ارسلت إليه بطاقة مبناسبة عيد 
امليالد يف شهر نيسان اال انه اعادها ايل بعد ان كتب عليها 

ن ان يصبح صداقة، اشكرك على ارسالك "لقد دمرت ما ميك
  بطاقة عيد امليالد".

كنت قد قررت االنضمام إىل حرمي الشيخ وانتهى االمر إىل 
النظرة الكالسيكسية يف العامل الغريب اال وهي ان املرأة مذنبة 

  دائماً.

  كنت اكثر ذكاء منه 
لقد كان من األمور الغربية ان يعترف عريب من عامل تعترب 

يه مواطنات من الدرجة الثانية . كتب شيخي ذات النساء ف
مرة "اننت النساء لديكن حواس اكثر حدة من حواس الرجال 
ولد يكن ثقة اكثر يف انفسكن". كانت تلك احدى الرسائل 

  العاطفية اليت ارسلها ايل.
ان اعترافه بذكاء النساء كان مقتصراً على األمور املتعلقة 

لتجارية كان هادي متمزياً يف بالقلب، وفيما خيص االعمال ا
طبقته فكان ساحراً باملعىن الدقيق للكلمة يف هذا  اال كما 

كان يتوقع من رجل يعترب الشخص الثاين من حيث االمهية يف 
  "ومليونرياً" يف الوقت نفسه.” السعودية“العربية 
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  ومن العبارات اليت ذكرها يف احدى رسائله العاطفية ما يلي:
عمال غابة متلبدة يف بعض االحيان وباستطاعتك "ان ادارة اال

ان حتصلي على مليون دوالر من عشر الدوالر كما ميكن ان 
  ختسري مليوناً".

ولكن حدث ان استطعت اجنازعمل احسن من رأيه عند ما 
كنا نبحث عن بيت ليكون عش حبنا فاخترنا قصراً يف غرب 

رياضة لندن وفيه سبع غرف للنوم وحوض للسباحة وحجرة لل
جنيه قيمة له وكان هادي  ٣٠٠,٠٠٠. طلب مالك البيت 

راغباً يف دفع هذا املبلغ نقداً فقلت ان السعر كان عالياً جداً 
 ١٢٥,٠٠٠ومنعته من دفع مثل هذا املبلغ وعندما عرضنا 

جنيه وافق مالك البيت على ذلك وبذا اعتقد أنين متكنت من 
  جنيه هلادي. ١٧٥,٠٠٠توفري 

  خ االحالم"اليماين "شي
ان االجتماع مع اليماين الذائع الصيت وزير نفط العربية 

محلين على االذعان وقبول فكرة الزواج مبسلم ” السعودية“
  متزوج.

اليماين وشيخي احملب هادي طاهر صديقان وزميالن يف 
االعمال وقد انشأ معا شركة بترومني البالغ رأمساهلا اآلن 

  عشرين بليون دوالر.
يف جنيف حيث زرناه يف شقته اجلميلة بسقوفها قدمت إليه 

املنقوشة يدوياً واثاثها الشرقي. ويف اليوم التايل خرجنا معه 
للغداء وكان مرتدياً قميصاً ال خيترقه الرصاص وحماطاً حبرس 

  حيملون الرشاشات.
ان اليماين هو من اوسم الرجال الذين سبق يل ان التقيت م. 

لشيخ االحالم فانه يالئم الصورة. وإذا ما اراد احد مثاالً 
سارت األمور بيننا على ما يرام إذ حتدثنا عن االعشاب 

والفيتامينات والتمارين الرياضية. ان صحته جيدة جداً ومييل 
  إىل التنجيم أيضاً .

وتكلمنا عن رحلته إىل الشرق االقصى ومزح بالقول ان 
يف فمه  روبيانا حيا اعطي له ليأكله، واضاف انه كان يرقص

فعض رأسه وفصله عن جسده، وكانت دهشيت كبرية عندما 
علمت ان له زوجتني غري انه ينام مع واحدة فقط، وهي 

زوجته الثانية اليت كانت يف السادس والعشرين من العمر. 
وقيل يل انه يبدو مطلقا من زوجته االوىل، وهذا ما شجعين 

لعالقة مع على ان اشعر بأن يف استطاعيت قبول مثل هذه ا
  هادي.

  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  الفصل السادس 

  حكايات عن حكم االستبداد

  ام يريدون الشعب جاهالً
يف مسلسل تلفزيوين لالطفال، حيكي قصة ملك عادل وضع 
يف السجن بعد انقالب قاده عليه بعض االشرار من اعوانه، 

يتحدث املسلسل عن شبح امللك العادل الذي كان يظهر يف 
ة عندما تتعانق عقارب الساعة باجتاه السماء .. قصره كل ليل

  يف الثانية عشرة ليالً.
تقول القصة . ان ظهور شبح امللك قد شاع خربه من احلرس 

إىل اخلدم مث إىل عامة الناس مما بعث االمل يف الشعب الذي 
ذاق مرارة ظلم االشرار واستبدادهم، وجعله يتطلع لليوم 

احلرية من جديد يف البالد، الذي يعود فيه العدل. وترفرف 
  ماذا فعل "لؤلؤخان" زعيم االشرار؟

لقد قبض على كل شخص زعم انه رأى شبح امللك أو مسع 
صوته، وقتل كل شخص ذكر تاريخ امللك أو روى احداثه، 

لقد اراد ان يلغي العدل وايامه وذكرياته وذاكرة الناس أيضاً ، 
ة الوحيدة يف ليبقي هو ـ لؤلؤ خان ـ واعوانه .. احلقيق

  ذلك املكان على امتداد الزمان.
تلك حقاً طبيعة االستبداد .. ودأب املستبدين، ابقاء الناس 
جاهلني باحلقائق، واستغالل جهلهم الستثمارهم والتحكم 

يف مقدرام، ويريد املستبدون ان ينفردوا هم وحدهم باملعرفة 
  وهلم يف ذلك فنون.
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ينشؤون اجهزة للتجسس فمن فنوم ـ اعزك اهللا ـ ام 
على احوال الناس يسموا االستخبارات، فهذه االجهزة 
تراقب الناس وتلتقط املعلومات عنهم، مث جتمعها وحتللها 

للحاكم وحده دون غريه، فلو قدر لك االطالع على تلك 
امللفات السوداء أو احلمراء اليت زينت بعبارة "سري جداً" .. 

احلديدية، اذن لرأيت فيها العجب واليت حيفظوا يف اخلزائن 
  العجاب من اسرار الناس واحواهلم وقضايا حيام.

والن العاملني يف هذا اجلهازهم مبقتضى الواقع ـ من ابناء 
الشعب، فان احلاكم خيشى ان يستأثروا ببعض املعلومات 

وحيبسوا عنه .. لذلك فان املستبدين ينشئون جهازاً جديداً 
ز االول.. يسمونه "املكتب اخلاص" أو ما للرقابة على اجلها

اشبه ذلك من االمساء، وخيتار احلاكم هلذا اجلهاز اوثق االفراد 
وأقرم، ويغدق عليهم من اموال الشعب ما يشتري ذممهم 

  الف مرة.
ومن فنون املستبدين أيضاً .. ام يقيمون مؤسسات يسموا 

من العلماء  مراكز االحباث واملعلومات، جيمعون فيها عشرات
واملفكرين يف شىت العلوم، ويطلبون منهم ان يبحثوا هلم يف 

مواضيع معينة تفيدهم يف ترسيخ سيطرم وتقوية حكومتهم، 
فيطلبون من اولئك العلماء ـ مثال ـ ان يبحثوا هلم عن 

احوال قبيلة معينة .. أو قرية .. أو جمتمع معني، من حيث 
إذا عرفوا ذلك من واقعه ونقاط القوة والضعف فيه، ف

العلماء.. جاؤوا إىل نقاط القوة فعملوا يف تدمريها، واىل نقاط 
الضعف فعملوا يف توسيعها، حتى إذا مت هلم ذلك.. بسطوا 

سيطرم، فأعزوا من شاؤوا .. وأذلوا من شاؤوا، حسب ما 
  قال اهللا تعاىل يف كتابه ..

هلها اذلة "ان امللوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة ا
  وكذلك يفعلون".

اما العلماء الذين تضمهم مراكز االحباث تلك .. فاعلم ـ 
اعزك اهللا ـ ام قسمان .. قسم يسخر علمه خلدمة الظامل 
واعانته على ظلمه وهو عامل بذلك. راض عنه.. ال يرى فيه 

  حرجاً وال منكراً، فهؤالء مصداق لقوله تعاىل :
الوا هذا سحر مبني * وجحدوا "فلما جاءم اياتنا مبصرة ق

ا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
  املفسدين".

وهؤالء عادة .. هم ممن ترىب وتعلم على يد االجانب الذين ال 
يهمهم سوى ذوام، فاالمريكي واالورويب يهتم بأن ينجح 
يف حياته وان يصبح غنياً وأن يرتاح من العناء حتى لو كان 

ذلك على حساب امال اآلخرين وبثمن عرقهم ودموعهم .. 

بل ودمائهم، فلسان حاهلم يقول ال صداقة دائمة .. وال 
عداوة دائمة .. بل مصاحل دائمة. فأولئك تربوا يف احضان 

االمريكي واالورويب وتعلموا منه فاستمرأوا العمل يف خدمة 
  الظامل ما دام يشبعهم ويكسوهم.

ن العلماء الذين تضمهم مراكز االحباث تلك اما القسم الثاين م
.. فهم يعملون ا عن حسن نية، ولظنهم ام يسخرون 

علمهم يف خدمة بلدهم، وال يرون فيه عيباً ما دام يتيح هلم 
جمال البحث وابراز قدرام الشخصية، فهؤالء يف احلقيقة 

انصاف علماء. فمع شهادام العالية ودراسام العميقة.. اال 
ام ال يفهمون من احلياة غري جمال ختصصهم، فالطبيب ال 
يفهم غري الطب .. والكيميائي ال يفهم غريالكيمياء ، اما 

واقع بالدهم وسياسة حاكمهم .. فهم وطالب االبتدائية يف 
  معرفته سواء.

ومن فنون املستبدين أيضاً ام يستأجرون هلم عدداً من الناس 
، خاصة تلك املمنوعة من يقرأون هلم الصحف واالت

دخول البالد واحملرمة على عامة الناس، فهؤالء يقرأون مث 
يلخصون ما قرأوا ويقدمونه للحاكم حتى ال تتعب عيناه 
اجلليلتان يف القراءة، مث ام إذا رأوا جملة كتبت ضدهم .. 
امدوها باملال .. واوصلوا ألصحاا اهلدايا، حتى يشترون 

ون يف جملتهم اال ما يرضي احلاكم وبطانته، اقالمهم فال ينشر
حتى ولو كان مناقضاً للحقيقة ويبعد عنها بعد السماء 

  لألرض .
فهذه ـ ثبت اهللا خطاك ـ فنون املستبدين وطبائعهم، 

يريدون ان يكون هلم وحدهم العلم بكل شيء يثبت سلطام 
ويقويهم على شعبهم، وهم يقيمون لذلك اجهزة ينفقون 

واالً عظيمة .. لو انفقوها على الشعب، ملا بقي احد عليها ام
  يسكن يف بيت من التنك أو سعف النخيل.

ولعلك تسألين .. ملاذا ال حيب املستبدون ان يتعلم الشعب؟ 
فاجلواب ان العلم طريق إىل معرفة الصواب، هو نور يكشف 

لالنسان حقائق األمور، فإذا تعلم اإلنسان .. ادرك قيمة نفسه 
 إذ جعله خليفته يف األرض ، وادرك ان عليه ان يعيش عند اهللا

حراً كما خلقه اهللا حراً، وادرك ان واجبه ان يدعو قومه إىل 
اهلدى وحيررهم من اسر اجلبت والطاغوت، فإذا علم اإلنسان 
كل ذلك وعلم بطالن احلكم االستبدادي، كان ذلك مسماراً 

يتزايد حتى اول .. يف نعش حكومة االستبداد، ما يلبث ان 
ينهض الناس ضة رجل واحد فيأخذوا بتالبيب الظاملني 

ويلقوم يف املصري االسود، فإذا علمت ان ذلك كله نتيجة 
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العلم.. اتضح لك ملاذا يريد املستبدون ابقاء الناس على 
  جهلهم.

مث إعلم _ زادك اهللا بصرية _ ان حكومة االستبداد قائمة على 
ن ان تكون اعماهلم كلها يف السر ال التزوير واملخادعة، حيبو

خترج إىل الناس، الا يف الغالب ختالف مصاحل الناس. أو تنايف 
احكام الدين، فهم ال يريدون النفسهم الفضيحة، اما حكومة 
العدل فهي ال ختشى مثل ذلك، فهي جاءت برضى الشعب. 
وتستمد قوا وبقاءها منه، وهي تسمح للناس بالتحدث يف 

ن الشؤون، حتى بانتقاد احلاكم أو الوزير أو أي شأن م
املدير.. دون ان يطاله اذى أو يزوره رجال املباحث وفداوية 

االمارة، وما دام الناس يستطيعون الكالم بكل حرية. فان 
رجال حكومة العدل يسعون بكل جهدهم لتجنب االخطاء 
حتى ال يكونوا موضوعاً النتقاد الناس والصحافة، والناس يف 
حكومة العدل ال يريدون اسقاط احلكومة. الم يعرفون ما 

  تفعل وحياسبوا، فهم مطمئنون.
اما لو سألتين عن تلك األمور اليت ختشى احلكومة الظاملة من 
ظهورها للناس. فهي كثرية، لكنهم مجيعاً يتحاشون احلديث 
عنها، بل لو ظهرت لكذبوها واصدروا البيانات واالعالنات 

حتى لقد مسي وزير اعالمهم السابق "وزير النفي"! يف نفيها، 
الن عمله الوحيد كان ـ على االغلب ـ نفي احلقائق 

  وتكذيب االخبار.
فمن تلك االمورسيطرة االمريكان على كل شأن من شؤون 
البالد، من جيشها. إىل اواكسها. إىل بتروهلا. إىل جامعاا. 

حياا، وهؤالء إىل مطاراا، بل يف كل صغرية وكبرية من 
كما تعلم . من النصارى والكفار احملاربني هللا ودينه، وتعلم 

حكومة االستبداد ان الناس لو علمت بسيطرة االمريكان 
لغضبت وطلبت اخراجهم، لذلك تقوم احلكومة بالتعميمة 

على الناس فتقول ان الضباط االمريكان يف اجليش 
ات معلمون مستشارون. ويف املطارات مدربون ويف اجلامع

  ويف الوزارات خرباء.
ومن تلك األمور.. ان كل امري يف االسرة املالكة ، وكل وزير 
. يقضي نصف وقت الدوام الرمسي يف دائرته، والنصف اآلخر 

يف ادارة شركاته ومقاوالته وجتارته، فلكل منهم شركات 
ومتاجر وأموال ال تدانيها اموال قارون . كلهم مجيعاً 

ء شركاء هلم، حتى ال يقال ان االمري أو الوزير يسجلوا بأمسا
  يستغل قوته وصالحياته يف منافسة التجار واكتناز املال.

ومن تلك األمور ام يكذبون االخبار القائلة باعتقال املئات 
من ابناء الشعب بدون سبب، بل يقولون انه ال يوجد يف 

منها البالد سجن واحد، وكأننا اصبحنا نعيش يف دولة اين 
دولة الرسول "ص"، ومثل هذا كثري ال استطيع احصاءه، فهو 

  يتزاحم يف الذاكرة تزاحم الطيور إذا هوجم سرا.
لعلك تنكر علي قويل ام حيبون اجلهل للشعب . مع ام 
انشأوا وزارة امسوها وزارة املعارف، وأخرى امسوها وزارة 

ملدارس وارسلوا التعليم العايل، مث فتحوا عدداً من اجلامعات وا
الشباب إىل أمريكا واوروبا للدراسة، فكيف يستقيم هذا 

بوجود ذاك!؟. فإذا اردت جواب ذلك فاعلم ـ اراح اهللا 
قلبك من طوارق اهلموم ـ ام ما اقاموا تلك املدارس رغبة 

منهم يف تعليم شعبهم. بل كان ذلك ارادة السيد الكبري 
اليت يرأسها اآلن ممثل  املسمى بالواليات املتحدة االمريكية

سابق يف السينما يدعونه ريغان ، فاملستعمراالمريكاين يريد 
  استثمار البالد وامتصاص خرياا بواسطة ايد من اهلها.
  ويسمون هذه السياسة باالمربيالية أو االستعمار اجلديد.

وتقضي هذه السياسة بأن يقيم املستعمر يف البالد اليت يسيطر 
قوية يضع على رأسه بضعة رجال مواطنني عليها .. حكومة 

من حيث اجلنسية واللسان، لكنهم امريكان من حيث العقل 
واجلنان، فهم درسوا املناهج االمريكية .. وتربوا على يد 

االساتذة االمريكان . وعشقوا احلياة االمريكية، اضحوا خدماً 
  طائعني للسيد االمريكي يف كل ما يريد.

سلطاا على االسرة املالكة لكي تفتح فأمريكا اذن . تضغط ب
املدارس، مث يقوم خرباؤها بوضع املناهج واساليب التدريس 

حسب خمططها يف السيطرة على البالد، وبعد ان يتخرج 
الطالب من اجلامعات. ختتار اكثر اخلرجيني فهماً لنظرياا 

وأكثرهم انسجاماً مع اهدافها واساليب حياا، فتضغط على 
ملالكة لتنصيبهم وزراء أو وكالء أو مدراء ، لذلك االسرة ا

ترى ان يف احلكومة االن عدد كبري من هؤالء اخلرجيني الذين 
زادوا من ربط البالد بعجلة السياسة االمريكية. وادجموا 

االقتصاد احمللي يف دائرة السوق الرأمسالية اليت تقودها أمريكا. 
تخطيط الدقيق، مما وهم يف ذلك يتبعون االساليب العملية وال

  جيعل االرتباط اكثر وثوقاً واصعب فكاكاً.
وعلى كل حال. فاالسرة املالكة رضيت بفتح املدارس وتعليم 
الناس، مكرهة ال راغبة، فلو مل تفعل. لصنع ا االمريكان ما 

  صنع االجنليز بأيب قابوس.
اعلم ـ أيدك اهللا ـ ان السلطان املسمى "قابوس" . والذي 

مسه بالالتينية "كابوس" كان يدرس يف بريطانيا، ينطقون ا
وكان له أب يدعى سعيد بن تيمور حيكم عمان حكماً 

استبدادياً ظاملاً. بل لقد عجز املستبدون عن جماراته ! . فمن 
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افعاله انه منع التعليم على اهل بلده وحرم عليهم مساع الراديو 
درة أو ولبس النظارة واحلذاء، الذي يسمونه عندنا "الكن

اجلويت".. وإذا اراد احدهم اخلروج من بيته ليالً، فيجب عليه 
محل فانوس كازي حتى يراه احلراس فيتعرفون عليه، وعاشت 
عمان يف عهده احلك ايامها، وقد اضطرت بريطانيا ـ اليت 

تستعمر البالد آنذاك ـ إىل االعتماد على جنودها يف كل امر 
سة املنشآت .. إىل تسيري األمور يتعلق بالدولة، ابتداءاً من حرا

يف الدوائر احلكومية . اضافة الىاالعمال العسكرية، مما ادى 
إىل كثرة االحتكاك بني جنودها وبني الشعب العماين، فغذى 

  النقمة ضدها. وساعد إىل نشوء حركة املقاومة ضدها.
ورأت بريطانيا ان ال سبيل أمامها غري اجبار السلطان سعيد 

دارس لتخريج عدد من املواطنني الذين يسريون على فتح امل
امور البلد عوضاً عن جنودها. مع بقاء املناصب الكربى حتت 
اشراف ضباط اجليش الربيطاين، وبالطبع رفض سعيد التعليم 

واصر على رفضه . ويف ليلة من ليايل الصيف الثقيل الرطوبة . 
 انقض عدد من اجلنود على قصر سعيد واقتادوه فوراً إىل

الطائرة اليت محلته إىل لندن حيث صفوا حسابه، ووضعوا على 
عرشه ولده قابوس الذي وافق على ان يكون شاباً مطيعاً 
حسن االخالق،مع مندويب صاحبة اجلاللة ملكة بريطانيا 

  العظمى.
فهذه احلالة . ال تزال ـ مثاال ملا يفعله املستعمر مع اذياله من 

ـ اعزك اهللا ـ إىل سياسة  احلكام لو خالفوا امره، فانظر
االستعمار .. يفرض احلاكم على الشعب مث يفرض عليه ما 

  يريد، فان اطاع .. واال القى به يف سلة املهمالت.
فاحلاكم الذي يوايل االستعمار . هو اآلخر اسري حلرابه مثلما 
الشعب اسري، ولكن الشعب اسري يقاوم االسر . اما احلاكم 

  فاسريخانع ذليل.
لم ـ اعزك اهللا ـ ام "أي اهل االستبداد " قد عزموا مث اع

ان ال يكون فتح املدارس مدعاة لتعريف الناس على حقوقهم 
واكتشافهم لفساد واقعهم، لذلك جعلوا مناهج الدراسة خالية 
من كل شيء يعلم الناس امهية احلرية ومفهوم العمل يف سبيل 

  .اهللا . وما إىل ذلك، وهي يف العموم على قسمني
فاالول .. يدرس فيه الطالب العلوم التجريبية احملضة .. 

كالفيزياء والبيولوجيا واحلساب وما اشبه، وال يتعرض إىل غري 
  ذلك.

اما الثاين . فالعلوم االدبية كالنقد والبالغة والتاريخ وعلوم 
الدين، وهذه العلوم. وان كانت تقرب إىل الطالب معاين 

نب احلياة االجتماعية فيميز احلق .. وتفتح عقله على جوا

اخلبيث من الطيب، اال ان صياغتها تبعد ذلك.. وجتعلها اشبه 
باالوىل، ذلك ان كتاا اكثروا من التفاصيل اهلامشية اليت تبعد 

  عقل الطالب عن فهم ما عداها.
فمثالً .. يدرسون يف االدب تفاصيل كثرية يف انواع الشعر 

ق بني التطور الثقايف واالديب .. والنثر، ويهملون االرتباط الوثي
وبني الوضع السياسي واالجتماعي للبالد، ويف علوم الدين 
يتحدثون مفصالً يف انواع العبادات .. ويهملون االصل يف 

الدين وهو ان العبودية احلقيقية لن وال تقوم اال بتحرر 
  اإلنسان من اخلضوع للجبابرة واملستكربين والظاملني.

ة العلوم االدبية. اما يف والعلوم التجريبية فهم ومثل ذلك يف بقي
يشغلون وقت الطالب يف الطبيعيات دون التطرق إىل دور 

  الطالب يف جمتمعه، ووضعه كانسان له حقوق.
ومن طريف اعماهلم تغيري اسم كلية التجارة العلوم السياسية، 
فقد كانت يف جامعة الرياض"جامعة امللك سعود حالياً" كلية 

 ذا االسم، وبسبب شعور الناس بضرورة املعرفة تسمى
السياسية. ازداد االقبال عليها، حيث يتاح للطالب االطالع 
على كثري من األمور اليت تعترب من احملرمات خارج الكلية . 
فلما رأت احلكومة ذلك. غريت امسها إىل كلية دار العلوم 

 االدارية، وسعت إىل زيادة املواد االدارية والتجارية
واالجتماعية. حتى اصبح خريج قسم العلوم السياسية يعرف 
االدارة اكثر مما يعرف السياسة، وفوق ذلك جعلت القبول 
يف هذا القسم حمدوداً يف فئة املوالني للسلطة وابناء العشائر 

  احلليفة هلا.
ومل يكتفوا ذا .. بل عمدوا إىل الصحف واالت فأمروا 

ل من املواضيع السياسية. واالكثار اصحاا وحمرريها باالقال
من املواضيع الرياضية والفنية والشعر النبطي . اخل، وحىت إذا 
عاجلوا مواضيع سياسية فلتكن عن دول العامل البعيدة. فترى 
صحفنا تكتب عن بولونيا والكونغو وباناما. اكثرمما تكتب 
 عن سياسة بالدنا، وإذا كان البد من الكتابة عن البلد . فهو

مقتصر على مدح احلكومة الرشيدة ، والتحميد يف امللك 
املعظم، والتمجيد بويل العهد االمني. وذكر فضائل نسائه 

وغلمانه وصبيانه ! . دون شرح للحالة أو اطالة يف التفاصيل، 
  خشية ان تكشف بعض املستور.

ومن طريف حاهلم. مقابالم للصحفيني حني يسألوم عن 
ة احلكومة. فان هلم جمموعة من الكليشات قضايا البالد وسياس

اجلاهزة اليت يستعملوا مثل حبوب االسربين لكل مكان، 
وهذه الكليشات اليت يقدموا جواباً لكل سائل. غبية 

وسطحية، ال تقنع حتى ضعاف العقول . فكيف باالذكياء !؟ 
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. ولو طالعت مائة تصريح هلم مث حذفت املتشاات . ملا 
هاية بأكثر من عشرة اسطر من الكالم يدلون خرجت يف الن

ا لكل سائل، وتتمثل يف "التضامن اإلسالمي" . "مصلحة 
العرب واملسلمني" .. "ما فيه اخلري والصالح". فهذه تصلح 
عندهم جواباً النوع كثرية من االسئلة، فلو سأهلم صحفي 
ماذا حبث الوزير يف زيارته المريكا؟ اجلواب. "ما فيه اخلري 

الصالح للشعب". ماذا فعل امللك مع زوجته اجلديدة ؟.. و
"التضامن اإلسالمي" ملاذا اجتمعتم برئيس الصومال؟ "مصلحة 

العرب واملسلمني". ماذا حبث جملس الوزراء ؟ نفس 
  االجابات!

تراهم يكتفون ذه االجوبة اهلامة . حتى ال يطلع الشعب 
من حقه  على أي قضية، فعند املستبدين ان الشعب ليس

معرفة ما دار يف جملس الوزراء، وماذا حبث الوزير يف زيارته 
للخارج، هذه كلها خاصة باحلاكم وحاشيته، والشعب يف 

  غري هذا احملل.
فهذه ـ يا اخ الطريق ـ اوىل (طبائع أهل االستبداد، يريدون 

ان يعرفوا كل شيء، ويبقى الشعب جاهالً بكل شيء، 
لكن هل ينجحوا يف ادراك فجهله سالح بيدهم عليه . و

  مقاصدهم ؟
واعلم ـ ايدك اهللا ـ ان مثل املستبدين والشعب .. كمثل 

الصائغ وغالمه، حيكي ان صائغاً استأجر له غالماً صغري السن 
ليساعده يف عمله، فكان الصائغ يأمر الغالم بأن يذهب كل 

يوم إىل اجلبل فيجمع التراب ويأيت به إليه فيأخذه الصائغ 
ص منه حبوب الذهب بعد أن يعود الغالم إىل بيته ، ويستخل

وبقي الغالم على ذلك سنيناً حتى كرب الصائغ يف السن.. 
فأراد ان يعلم غالمه فنون صناعته حتى يرتاح، ومكث الغالم 

على تلك احلال سنيناً يأيت بالتراب مث يستخلص منه حبوب 
قبض الذهب ويعطيه للصائغ حيث يصوغه ويبيعه، وما كان ي

من ذلك شيئاً سوى اجره. إذ انه ال يعرف ماذا يفعل الصائغ 
حببوب الذهب بعد ان يسلمها إليه، ويف يوم من االيام ملعت 
يف ذهن الغالم فكرة . فذهب يف املساء إىل اجلبل ومحل قدراً 
من التراب إىل بيته، ويف البيت استخلص حبوب الذهب مث 

نظري الذي يبيعه الصائغ.  عاجلها باملاء والنار فأصبحت ذهباً
فعلم ان هذا هو السر، ومنذ ذلك اليوم ترك العمل لدى 

  الصائغ وفتح له دكاناً فأصبح ثرياً سيداً.
وهكذا الشعب . فاحلاكم الظامل يفتح املدارس العداد 

الشباب الذين يعملون يف دوائر حكومته لتقويتها وبسط 
تدرك هدف سيطرا، فهم اشبه باليد اليت تعمل دون ان 

عملها، لكن الشعب بتداوله يف العلم والثقافة. سرعان ما 
يكتشف السر فينقلب على الظامل، كالغالم الذي عمل سنيناً 

يقدم الذهب للصائغ دون ان يعلم ان جهده هو سر ثراء 
الصائغ. لكنه بعد ذلك اكتشف السر ، وهكذا فان سحر 

ي ان العلم الظامل انقلب عليه، والشعب يتعلم اآلن وهو يع
نور وهدى. وال يضريه تلك الفئة الباغية من ابناء االفاعي اليت 

  باعت نفسها للطاغوت، وارتضت خبدمته واخلنوع له.
فهذا خالصة الكالم. عما يناسب املقام، وأسأل اهللا البالغ 

  وحسن اخلتام.
  "طبائع االستبداد "السعودي" ـ أبو فرج املدين"

  معبود [آل سعود] هو اهلوى
علم ـ رمحك اهللا اباك ـ بان اهل االستبداد حينما ارخت ا

هلم الدنيا حباهلا. وأقبلت عليهم بزينتها وأمواهلا، ارخوا 
لشهوام العنان، فأكلوا وشربوا حتى بطروا، وتدرجوا يف 
الفتنة حتى بلغوا من اون اوجه. ومن الترف منتهاه، وقد 

الفقراء، يلعبون بال  اصبح املال بني ايديهم كالتراب بني ايدي
  حساب وال كتاب.

فمن احواهلم ان رجالً منهم يدعى "حممد الفاسي" وهو ابن 
  عبد العزيز الفاسي الذي ذكرت لك طرفاً من احواله سابقاً.

اعلم ـ نور اهللا بصرك ـ ان هذا الرجل "الفاسي" قد ذهب 
إىل بالد االفرنج، اليت يسميها اهل بالدنا أمريكا لكنه لكثرة 

اله انصرف عن درسه إىل اللهو واللعب، فأفسد اميا فساد، م
  حتى اصبح مضرب املثل بني اهل تلك البالد.

فمن احواله انه كان يدفع األلوف حتى تنشر صورته يف 
صحيفة، أو يذكر امسه يف زوايا صفحة من كتاب . ومن 

احواله انه انفق املاليني ليشتري ا املتاجر والدكاكاين اليت 
شكت على االفالس، فإذا سئل عما دعاه إىل هذا او

االسراف. قال . ان قلبه قد رق حلال النصارى عن اصحاب 
  تلك الدكاكني حينما رآهم قد خسروا أو افلسوا !.

ومن احواله انه بىن قصراً ووضع فيه من عجائب الدنيا ما ال 
يعقله صاحب عقل، وأقام على بابه اصناماً يسموا عندهم 

  اثيل" . لنساء عاريات يترشح املاء من فروجهن!."بالتم
وقد كانت الفضائح تظهر منه الواحدة بعد االخرى . وهو ال 

يعي، وال يعطيها باال، فقد كان غارقاً يف حياة الليل مع 
الغانيات والفاتنات وبنات اهلوى. قد سلب اخلمر عقله، فما 

  عاد غري اهلوى له رباً.
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سمى "فهدا" قد انفق يف ليلة ومن احواهلم ان كبريهم امل
واحدة مخسة ماليني من املال على لعب القمار، وهذا املال لو 

انفقه على مصاحل الرعية. النقذ اآلالف من الفقر وحلفظ 
  عليهم اراقة ماء الوجه، لكنه بذهلا على القمار خمتاراً.

وانك ـ ابعدك اهللا عن مزالقهم ـ لو نظرت إىل عينيه 
رة وأوداجه املنتفخة ختربك عما افرغ يف لرأيت عيونه الغائ

  جوفه من قناين اخلمر.
ومن احواهلم ان امريهم املسمى "عبد اهللا" يتحدث عن الدين 
حتى تظنه قد اهلك نفسه يف تعلم شرع اهللا . وميدح املتقني 

حتى لتحسبه امامهم، فإذا سألت اهل املغرب عنه انبأوك 
  ر.باالخبار. ورفعوا لك عن جوهره الستا

اعلم ـ وفقك اهللا ـ ان "عبد اهللا" هذا قد اختذ له قصراً يف 
بلدة يسموا "الدار البيضاء" ويسميها اهل الفرجنة "الكاز 
بالنكا" وانه يسافر اليها كل عام شهراً أو شهرين، يعرض 

عليه من نساء تلك البالد ما لو عرض على اهل بلد لفتنهم! 
صياح الديك، فيأخذها فيتزوج كل ليلة بواحدة يطلقها عند 

غلمانه وخدمه واعوانه يتسرون ا واحداً بعد اخر. مث انه 
ينفق من املال على هؤالء الشيء الكثري، وقد تواترت االخبار 

بأنه يعقد له يف كل ليلة حفالً يغين فيه املغنون واملغنيات، 
ويرقص الراقصون والراقصات، وتدار كؤوس اخلمر املعتق 

  س .حتى تثقل الرؤو
ومن احواهلم ام يقضون صيفهم يف جزيرة. يف بالد االندلس 
اليت يسموا "اسبانيا" وقد بىن اكثرهم له قصراً على حبر تلك 

اجلزيرة ، ويأيت إىل تلك اجلزيرة االغنياء من كل واد. 
ويتسابق اليها اهل الفسق من طالب الدنيا واملال. فيبيعون 

ذاك، وام قد اقاموا هلم انفسهم واجسادهم هلذا االمري أو 
مسجداً يف تلك اجلزيرة فأطلقوا عليه اسم ابيهم، وال يرتاد 

هذا املسجد غري صغار اخلدم والفقراء الذين القت م مقادير 
الدنيا يف ذلك الوادي الذي ال يألفه اال االغنياء واصحاب 
اجلاه والسلطان، وهم ما بنوا ذلك املسجد قربة إىل اهللا . 

ادوه مكمالً لوجاهتهم ودليالً على حوهلم وقوم، لكنهم ار
  ورداءاً خيفي سوءام وآثامهم .

مث اعلم ـ وقاك اهللا ـ ام  ملا انصرفوا إىل الفجور وقسموا 
حيام بني الزىن واخلمور، ملت صحبتهم زوجام . إذ مل 

يبق هلن منهم نصيب، فبعضهن تركن بيوم إىل بيوت 
على الضيم، ومنهن من تبعن  ابائهن، ومنهن من سكت

ازواجهن فيما ذهبوا إليه، فملن إىل الفسق. واصبح مههن 
الشهوة، يبحثن عن اصحاب اجلمال من الرجال كما يبحث 

ازواجهن عن مجيالت النساء، وقد حدثين بعض من اثق به 
بأن زوجات االمراء ـ من امريات وغري امريات ـ يركنب 

الشارع املسمى بشارع السيارات الفارهة، ويتجولن يف 
"الوزير". فإذا حملن رجالً وسيماً عليه سيماء اجلمال 

والرجولة، وقفن عنده وراودنه عن نفسه واغرينه باملال، فان 
مال معهن . واال حذرنه وهددنه مث اخذنه إىل مضاجعهن، 

  ففعلن به ما يفعل ازواجهن بالنساء غريهن!.
هلن قد ذاعت . مث اعلم ـ وقاك اهللا االسواء ـ ان احوا

وفضائحهن شاعت، حتى مل يبق قاص وال دان اال عرفها 
  ومسع ا، وتواترت لديه اخبارها.

مث اعلم انه قد وصلين نبأ امرأة منهن يسموا ؟ العنود" وهي 
اختهم الكربى، ما تركت رجالً من حراسها وخدمها اال 

 وادخلته مضجعها، وعلمت أيضاً اا كانت يف شباا تتجول
يف الطرقات البسة مالبس الرجال باحثة عن رجل يؤنس 

  ليلها !.
واعجب من هذه امريهم اآلخر الذي نصبوه حاكماً على 
مكة "بلد اهللا احلرام" الذي جعل نفسه فراشاً للرجال وما 

كان يبايل بقليل أو كثري من املال، يدفعه ألولئك الذين 
سئمت من امتحنوا به وامتحن م، حتى ان زوجته ملته و

أطباعه فتركته، فلما عاد اليها اشترطت عليه ان ال يعود إىل 
طبائعه الدنيئة، فقبل ذلك . لكن الطبع غلب التطبع "وعادت 

رمية لعادا القدمية". فهربت منه زوجته وغادرت البالد إىل 
بيت متلكه يف احدى بالد الفرجنة يقال هلا "سويسرا" فلحق ا 

اقتنعت، وحاول خداعها . فما اخندعت  واراد اقناعها . . فما
، فهددها باملوت. فاارات اعصاا وقررت االنتحار خالصاً 

لعذاباا . فلما فعلت ذلك نقلت إىل املستشفى، فما فلح 
االطباء يف اعادةروحها اليت فارقتها غاضبة مظلومة شاهدة 

على فساد زوجها واخوته، ومجيع اهل االستبداد صغرياً 
  وكبرياً.

فال تستغربن ان يكون هذا قد حدث يف بالد يقطنها اهل 
اإلسالم وفيها من الفقهاء واملشايخ والقضاة مجع ليس 

باليسري، وال شك ان هذه األمور توجب العجب، وحتبب 
املوت إىل كل صاحب لب. على البقاء يف دنياهم، فمعاشرة 
اهل االستبداد ـ ايها العزيز ـ والعيش يف ظلهم، اشد من 

وت . بل انه كما قال سيدنا احلسني ابن بنت رسول اهللا امل
صلى اهللا عليه وسلم .. "اين ال أرى املوت اال سعادة. واحلياة 
مع الظاملني اال برماً" ولكم مات من أهل االصالح يف سالف 

الزمان وحاضره قهراً وأسفاً على ما حل بأمة اإلسالم من 
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لشريعة، على يد اهل ضياع السنن، وتعطيل االحكام، واماتة ا
  االستبداد.

فال تعجنب ايها النجيب من افعاهلم، فقد فطروا على ذلك، إذ 
ورثوا صفات ابائهم، ومحلوا معهم جوهر الدناءة مذ كانوا 

أجنة يف ارحام امهام، مث خرجوا إىل الدنيا فعاشوا يف 
احضان الظاملني واشتد عودهم على ما استلبه اهلوهم من 

واملساكني، واين اراك تعلم من هذا ما ال حاجة  اقوات الفقراء
يل يف ان ازيد عليك منه، لكنين احببت ان اورد لك طرفاً من 

احواهلم مما قد يريح نفسك من اهلواجس، ويبعد عن قلبك 
  الريبة والوسواس.

حدثين معلمي ـ مد اهللا يف عمره ـ مما رواه كبار مشاخية 
علم قد امجعوا على ان يف دروسهم وكتبهم فقال . "ان اهل ال

احلكومات ثالثة .. فأوهلا وأعالها، حكومة اإلسالم، حيث 
احلاكم فيها خادم للشريعة. خادم لعباد اهللا يف ارضه . حيكم 

بينهم بالعدل والقسط، فإذا بدر منه ما يعيب، كان غريه أوىل 
  منه بالسلطان .

وثانيها وهي الوسطى حكومة الشعب، حيث ينتخب الناس 
م. فيستبقونه ما دام على رغائبهم. ويعزلونه اذا حاكمه

  خالفها، وهو ما يعرف يف هذا العصر بالدميقراطية.
اما الثالثة وهي ادناها، فهي حكومة الفرد أو العائلة أو القبيلة 
أو ما شابه، ممن ال هم هلم اال حفظ سلطام، فهذه احلكومة 

  مذمومة يف الشرع والعقل والعرف".
اهللا بصرك وزكى بصريتك ـ بأين قد تبحرت  مث اعلم ـ نور

يف احوال اهل االستبداد ممن حيكمون بالدنا، واين قد خربت 
أوهلم كآخرهم، وبلوت اخبارهم مذ ان اقاموا حكومتهم، 
فوجدم مصداقاً كامالً هلذه احلكومة، واعين ا حكومة 

الفرد والعائلة. وقد حدثين مشاخيي بأن مثل هذه احلكومات 
على ظلم نفسها قدر حرصها على ظلم اآلخرين، الن حترص 

سعيهم للدنيا وخوفهم من املوت قد مأل قلوم حبب 
الشهوات. فكأين م يقولون النفسهم. "فلنكرع من ملذات 

  هذه الدنيا قبل الفوت" وكأين م يتمثلون بقول الشاعر : 
  جربت الف عبادة وعبادة

  فوجدت افضلها عبادة ذايت
  م آلخر:وقال شاعره

  يقولــــــون ان اهللا خــــــالق جنــــــة
ــين     ــون انـ ــا يقولـ ــدقوا فيمـ ــان صـ   فـ
ــة   ــدنيا هنيئــ ــا بــ ــذبوا فزنــ   وان كــ

  

ــار وتعــــذيب وغــــل يــــدين      ونــ
ــنتني   ــن ســ ــرمحن مــ ــوب إىل الــ   اتــ
وملــــك اثيــــل دائــــم احلجلــــني   

، فإذا فسد اإلنسان مث ام ملا اختاروا الدنيا على االخرة اصبح مههم بطوم ... وقبلتهم فروج نسائهم . ففسدوا أميا فساد 
استحكمت الشهوة يف عقله فأصبح عاجزاً عن التفكري.فإذا فكر وقرر أمراً عجز عن االستقامة عليه، فتراه يقر امراً ينقضه بعد ساعات، 

  وهذا ما يظهر من طباع اهل االستداد يف بالدنا.
اجه، ما يراه اليوم صحيحاً يأمر به، وقد يتبدل رأيه يف يوم ويسمي اهل السياسة ذلك باملزاجية .. أي ان تكون قرارات احلاكم تابعة ملز

  آخر فينهي عنه، مث يعود بعدها فيأمر مث ينقض وهكذا ، ال لظهور احلق يف االمر. أو الباطل يف النهي .
العكس،  فهم واحلق .. كاالرض والسماء، ولكن ألن نفوسهم تأثرت بشيء ما، دعاهم إىل االمر، مث تأثرت بعكسه فدعامها اىل

  وهكذا دواليك.
مث اعلم ـ ايدك اهللا ـ بأن اهل املزاجية ال يستقيم معهم قانون، بل ام خيافون من اجياد قانون قد يضطرهم إىل اخلضوع له خالفاً 

  لرغبات انفسهم، فان شأن القانون ان تصبح نصوصه حاكمة الحراج السلطة.
ن ا لبالد بال دستور منذ ان اقاموا دولتهم قبل مثانني سنة من اآلن، وام ملا ثارت واملتتبع الخبار اهل االستبداد يالحظ ام حيكمو

ثائرة اهل اإلسالم . مطالبني بتحكيم الدستور. واقامة احلكم. وسن القانون، واجهوا الناس باحلديد والنار، فلما عجزوا عن كبت 
كم على دستور، وقد حدث االمر منذ عشرين سنة يوم توىل اخوهم ثائرم، وارادوا التخفيف من غضبهم، اعلنوا ام سيقيمون احل

"فيصل" احلكم، لكنهم وعدوا ـ وهم يعلمون ام يكذبون ـ فما ان استقر حكم "فيصل" .. حتى أعلن ان ما وعد به من دستور، 
  إىل دواوينهم ـ . موجود قبل ان يعلن، اال وهو القرآن ـ معاذ اهللا ان يرتل القرآن إىل دركهم .. أو ان يتسافل
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مث ملا جاء اخوهم اآلخر املسمى "خالد" . وعد مبا وعد به سلفه مث كذب الوعد كما كذب سلفه حتى مات، فلما جاءاخوهم الثالث 
املسمى "فهد" . ما خالف سنة اسالفة، فوعد وكذب، وسيبقى يعد ويكذب ، كما هي شيمة املنافقني ـ الذين إذا حدثوا كذبوا .. 

  وا اخلفوا . وإذا ائتمنوا خانوا.وإذا وعد
  فأهل االستبداد ـ محاك اهللا من شروروهم ـ اهل مزاج، يتبعون ما توحي به انفسهم، وال يتبعون قانوناً أو شريعة ثابتة واضحة.

كن امن هلؤالء واما ما ذكرت ـ ايها العزيز ـ من ان ايف البلد من الفقهاء والعلماء واخلطباء مجع كثري، فهذا ما ال اخالفك فيه ل
العلماء بأن يقولوا ما يرونه حقاً، وقد كممت افواههم. وغلت ايديهم؟ فبعضهم سجني ما يعطيه اهل االستبداد من راتب أو مكافأة أو 
هدية. وبعضهم سجني خلوف على نفسه من السجن أو التعذيب أو النفي . وبعضهم ال يزال يأمل يف صالح اهل االستبداد، هو يسعى 

  ملداهنة واملالطفة واللني.لذلك با
فهؤالء القضاة امنا نصبهم اهل االستبداد يف مناصبهم، ليكونوا قضاة على الضعفاء دون االقوياء. والفقراء دون االغنياء. واهل العامة 

  يل وزير!؟دون املقربني، فهل مسعت ـ ايها العزيز ـ ان قاضياً قد حكم يوماً ما على امري أو وزير أو حتى خادم امري، أو ذ
  فمن هذا يظهر ان اهل االستبداد ماضون يف فسادهم ومستقيمون على غيهم، مهما كان يف البلد من عامل أو فقيه.

لعلي ارى يف عيونك بوادر تساؤل عما ذكرته من مزاجيةاهل االستبداد. فاين اجد فيما رويته لك ما يكفيك ، لكين مع ذلك اورد لك 
ملا اقول، فمن احواهلم ام عزموا على وأد كل فكرة تدعو إىل العدل. وقمع كل حركة دف طرفاً مما سترى فيه مصداقاً 

لالستنصاف، فبحثوا عن محلة الفكر، وأرباب القلم، ورواد جمالس العلم وأهل الديانة، فاعتقلوهم وسجنوهم مجلة واحدة يف زمان 
  لشرطة يومذاك.اخيهم "فيصل"، وكان ملكهم احلاضر وزيراً للداخلية ورئيساً ل

مث ملا مات "فيصل" .. استنشق أهل االصالح نفس الراحة، وأعادوا املطالبة باحلق والعدل واالصالح، فقويت شوكتهم، ورأى اهل 
االستبداد ان من اخلري هلم ان يرخوا احلبل املشدود على رقاب الناس، ويتركوا هلم جماالً قليالً للقول والفعل كي يربد غضبهم ، فلما 

رت ثائرة اهل اإلسالم من جديد يف حرم اهللا ويف عدد من املدن االخرى، اجروا عليهم سنة سلفهم، فقتلوا وسجنوا وعذبوا وشردوا ثا
ما ال يعرف حسابه اال اهللا، مث ظهر هلم بعد مدة وجيزة ان يطلقوا سراح املسجونني، فما لبثوا على ذلك غري ايام حتى عادوا إىل 

وجيزة أخرى. فاطلقوا سراحهم مث اعتقلوا غريهم، مث ظهر هلم ان مينعوا سفر من خرج من السجن. مث عادوا عن  اعتقاهلم، ومرت فترة
ذلك فسمحوا هلم، مث تراءى هلم ان يفصلوا كل من سجن سابقاً عن عمله وان يقطعوا عنه رزق عياله. مث عادوا عن ذلك ففصلوا 

  قسماً وأبقوا آخرين.
كل من عليه شبهة االصالح، وكل من له قريب أو نسيب أو صديق من دعاة احلق واالنصاف، ان مينعوهم من مث تراءى هلم ان مينعوا 

السفر. وان جيربوهم على البقاء يف حدود البالد حتى يكونوا حتت نظر زبانيتهم، وقد اصاب ذلك املئات . بل األلوف من عموم 
  ذه "اململكة" اليت أصبح امسها إىل "املهلكة" اقرب!.الناس، ومثل هذا االمر حيدث يف كل جانب من جوانب ه

  "طبائع االستبداد "السعودي" ـ ابو فرج املدين"

  من ملَك استأثر
راة إعلم ـ ايدك اهللا ـ أن اهل االستبداد ممن حيكمون البالد قد انشأوا دولتهم باحليلة واملكر، وام قد استعملوا اساليب النفاق واملدا

فأصبحوا ال يدانيهم احد، وقد ضربت لك امثلة من اساليبهم . وكيف ام حيبكون خططهم يف السر فيظهرون غري ما  حتى برعوا فيها
  خيفون ويقولون غري ما يفعلون، يظهرون املودة ويبطنون البغضاء. ويدعون التواضع، وحقيقهم الكربياء.

حتى إذا انتصروا فأقاموا دولتهم واستقر بنيام توزعوا بينهم  لكن ذلك كله كان يف األساس على عدوهم . وكانوا متألفني متحدين
  املناصب وتقامسوا البالد والعباد، فأكثرهم اصبح وزيراً أو امرياً. اما صغارهم فأصبحوا وكالء ورؤساء دوائر.

فأعطوه رتبة مالزم! .  وقد روى يل من اثق به، ان ولدا من اوالدهم وهو "متعب". وهو شاب خترج حديثاً من الكلية العسكرية،
وعلى منطوق اهل بالدنا أصبح "أبو جنمة". فبحثوا له عن وظيفة تناسب كونه امرياً . فلم جيدوا ، لكونه صغري الرتبة وقليل الكفاءة، 

ملدارس التدريب فأمر والده ـ وهو رئيس احلرس ـ بترقيته استثنائياً .. فأصبح ذا ثالثة جنوم ويدعوه العسكر بالنقيب، مث عينوه قائداً 
يف احلرس الوطين مث بدا هلم استحداث كلية لتدريب اجليش والشرطة وغريها. فرغب "متعب" يف تويل رئاستها . فأخربوه ان رئاسة 

هر الكلية ال تستوثق اال ملن كان ذا تاج وجنمتني مما يسميه العسكر بالعقيد، وألنه امري .. والبالد طوع بنانه .. واآلذان تـنتظر اجلوا
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من فلتان لسانه، فقد رقي ـ استثنائياً إىل رتبة العقيد! .. فانظر ـ نور اهللا بصرك ـ كيف ام جتاوزوا رتبتني فعينوه يف الثالثة، 
فأصبح جمموع ماجتاوزه الرجل مخس رتب. حيتاج العسكري العادي إىل عشرين عاماً من اخلدمة حتى حيصل عليها. أو مخسة عشر 

ات االركان والقيادة واداء بعض املهمات احلربية، بينما حصل عليها ـ مسو االمري ـ خالل ثالث سنوات ، ! دون عاماً، باضافة دور
ان يدخل دورة أو يقود حرباً أو يهزم عدواً .. اللهم اال براعته يف صيد احلباري بالصقور يف صحراء اجلزيرة العربية، أو صيد الغزالن 

  بالبنادق يف صحاري باكستان !..
مث اعلم ـ هداك اهللا إىل واضح الطريق ـ ان بعضهم رغب عن تويل بعض املناصب، واثر التكاثر يف االموال واالوالد، فأنشأ 

الشركات واملتاجر .. وبىن العمارات، حتى يروي ان بعضهم قد اصبح له من املال ما يضاهي كنوز قارون، حتى ان موظفيه يسرقون 
  .. لكثرة ما لديه من املال ما يستحيل حصره وحسابه ! .. واستعانوا بسلطام على منافسة التجار هلم.منه باملاليني وهو ال يعلم 

وقد روى يل بعض من اثق م من اهل االخبار .. ان تاجراً من عامة الناس كان يستورد من اوروبا انواع الدهن النبايت احليواين اخلاص 
يف البالد حتى اصبح الناس يسمون كل دهن باسم "اهلولندي" وهو اسم البلد الذي بالطبخ، وقد شاعت تلك االصناف وانتشرت 

يستورد منه ذلك التاجر، ونتيجة هلذا الصيت فقد ربح التاجر رحباً عظيماً، ويف يوم من االيام.. وبينماكان التاجر يصرف امور عمله، 
عظيماً وأرسل اليهم برقية يستفسر عن السبب .. فلم جييبوه، مث وردته برقية بأن الشركة ستتوقف عن شحن السمن اليه،ففزع فزعاً 

اخذ يرسل اليهم الرسالة تلو الرسالة دون جواب، فلما رأى ذلك أرسل ولده اليهم.. فلم يكلموه، فازداد عجباً مث اخذ نفسه وسافر 
كة مقارعتها اقرت بالغاء توكيله وحتويله إىل اليهم حبثاً عن سبب توقفهم.. فلما احل عليهم اخربوه بأن جهات عليا ال تستطيع الشر

  شخص آخر، فعاد التاجر قانطاً وقد اارت احالمه.
وذات يوم كان يتجول يف السوق.. فراى ذلك السمن الذي كان يستورده، فحنت نفسه إليه.. فأخذ علبة منه وأخذ يتفحصها. وإذا 

يل الوحيد ـ شركة االمري فالن بن فالن".. فقال يف نفسه . إذا عرف السبب ا مزينة ذه العبارة " السمن اهلولندي الشهري ـ الوك
  .. بطل العجب".

ومن قصصهم ـ اعزك اهللا ـ ان احدهم ويدعى "تركي" . عينوه نائباً لوزير الدفاع، وبعد زمن اقالوه وسجنوه يف قصره للنظر يف 
بلد إىل امريكا وأقام هناك عدة سنني، وقد مسعت من أهل االخبار ان شأنه، فأحس تركي ان اخوته يتآمرون عليه ليقتلوه، فهرب من ال

سبب طرده من الوزارة هو أنه تآمرمع بعض العسكر الشرطة وبعض االمراء لقتل امللك واالستيالء على احلكم.. ولكنهم اكتشفوا ذلك 
تدعى بنت الفاسي . "والفاسي" رجل اصله من قبل تنفيذه ، وحدثين اخرون ان السبب غري ذلك. فقالوا أن "تركي" قد تزوج امرأة 

املغرب . استوطن احلجاز وحصل على اجلنسية، وكانت له بنات آيات من اجلمال. فلما بلغن مبلغ الزواج اخذهن ابوهن إىل عاصمة 
قد جنح اخر االمر البالد وتقرب إىل االمراء وأخذهن إىل جمالسهم، حتى إذا رأى فرصة عرض بناته على بعضهم واغراهم بالزواج، و

  يف تزويج اثـنتني منهن من االمراء، وقد اصبح كالمها موضع غضب .. احدمها "فيصل بن فهد"، واآلخر تركي سابق الذكر.
 مث اعلم ـ ايدك اهللا ـ أن تركي ملا هرب إىل أمريكا. اقام عدة سنني، مث تدخل أهل اخلري فأصلحوا بينه وبني اخوته . فعاد إىل البالد،

استقر به املقام مل يطق صرباً على بقائه يف البيت بينما اخوته ينعمون يف حببوحة ويتمتعون بعز السلطان، فأخذ يف مطالبتهم باعطائه فلما 
  نصيبه مما اورثهم ابوهم من ملك البالد وحكم العباد. فما رضوا باعطائه شيئاً.

 فائدة يف املطالبة اآلن . وأنه مغضوب عليه اآلن . وإذا احب فإم أما هو.. فلم ييأس، فلما رأوا احلاحه يف الطلب، اخربوه بأن ال
 يأذنون له يف أن يأخذ ما يشاء من املال والعقار التابع للحكومة مما مل يضع امري آخر يده عليه، فاستشار هو بعض حلفائه فأشاروا عليه

رسل مندوبني عنه إىل بلديات املناطق يسأهلم عن االراضي اليت ال بأن ال يلح يف الطلب، فامتنع الرجل واجته إىل التجارة يف العقار. فأ
ت تزال يف حوزة احلكومة. فما وجد اال قليالً من االراضي الصحراوية البعيدة مما ظن ان العمران لن يصل اليها قريباً لكنها اآلن غري ذا

فتات صغرية هنا وهناك كتب عليها ان هذه ارض فالن، مردود، لذلك يستغرب الناس عندما خيرجون إىل الرتهة يف الصحراء فريون ال
  إذ كيف وصل هذا االمري إىل هذه األرض البعيدة عن املدن بعشرات االميال وسط الصحراء !؟

مث اعلم ـ رفع اهللا شأنك ـ ان االمري ملا استملك تلك االراضي وهي غري ذات مردود، ارسل رجاله إىل املدن يبحثون له عن 
ية، فما وجدوا غري احلدائق أو االراضي املعدة للمشاريع واملرافق العامة اليت تنفذها احلكومة.. فأمر باستمالكها، فقيل له االراضي اخلال

ان هذه خمصصة ملشاريع حكومية وقد خططت ورصدت ميزانيتها، اجام بأن البلد كلها ملك ورثناه عن املرحوم والدنا. نفعل فيه ما 
  يه مشاريع للناس وان شئنا اقمنا عليه مشاريع لنا.نرغب،فان شئنا اقمنا عل
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فلما عارض رؤساء البلديات .. هددهم بالعزلن فما رأوا دون اجابة طلبه حيلة، فاختذ تلك االراضي أقام عليها عمارات وأسواق 
ان تسافر إىل بعض املدن كمدينة يؤجرها للناس مبا يعود عليه من املال ما يكفي العاشة قبيلة بكاملها وإذا قيض لك ـ ايها العزيز ـ 

اخلرب.. فستجد ثالث عمارات فخمة ميلكها الرجل. وقد كانت ارضها يف السابق حديقة يترته فيها الناس، ويقابلها يف اجلهة االخرى 
  عمارة فخمة أخرى لالمري نفسه . كانت يف السابق ارضاً قررت احلكومة ان تبين عليها مكاتب للدوائر.

ذا .. فعلى بعد امتار، هناك عمارة لالمري "سلطان" يبلغ اجيار الشقة فيها مائة الف ريال يف السنة، فلما رأى ان احداً وال تعجنب من ه
مل يتقدم الستئجارها ذا السعر. اجرها بأكملها لوزارة الدفاع وارتاح . ألن االمري ال حيب ان يشغل نفسه ذه األمور ما دامت 

  يعجز عنه الناس. الدولة تستطيع ان تدفع ما
اال ان ما جيعلين متحرياً . أن االمري " تركي" مل يطلق امسه على االراضي اليت استملكها . فكما ترى ان كل امري اطلق امسه على كل 

ة، ناحية، حتى غدت املدن واحياؤها تضم شجرة االسرة املالكة صغريها وكبريها، فهذا حي الفيصلية، وذاك حي اخلالدية، والسلماني
والسلطانية. حتى عقرب وجدوا له حياً يطلقوا امسه عليه !.. انك وانت ذاهب من اخلرب إىل العزيزية يصادفك حي العقربية نسبة إىل 

  عقرب، ولعل االمري تركي اقرب إىل الزهد وال حيب الدعاية مثل قريبة عقرب.
بينهم، فمن كان ممنوعا من املشاركة يف احلكم. وجهوه إىل  على كل حال ـ واالمر كما رأيت ـ ام وجدوا حال مناسباً للخالفات

التجارة، وهذا حل طيب، واين اقترح على افراد االسرة احلاكمة ان يتركوا احلكم للشعب ليدير نفسه. وسيسمح هلم الشعب مبمارسة 
  كون بذلك قد اتفقنا .أي نشاط جتاري يريدونه اعتماداً على قدرام اخلاصة ـ بالطبع ـ ال على اراضي البالد، فن

  حنن وصلنا إىل ما نريد .. وهم وصلوا إىل ما يعتربوه حالً للخالفات بينهم.
اعلم ـ ايها العزيز ان هذه االقاصيص هي من احوال اهل االستبداد، وما احب االطالة بذكر الكثري. فذكره ال يتسع له مقامنا هذا، 

ماللك بكثرة احلديث، لكين اختم لك مبا بدأت من القول. فأستغفر اهللا يل ولك مث وانك تؤانسين إذ احدثك وحتدثين. واين ال احب ا
  اقول:

ام ـ أي أهل االستبداد وقد استعملوا املكر واحليلة على عدوهم حتى استقام هلم االمر. فملكوا مشرق البالد إىل مغرا، ارضها 
امللك والسلطان، فكل اخذ نصيبه حسب قوته واجتماع اخوته على رأيه،  وزرعها ، عاقلها ويمها، فلما استقرت اقدامهم . تقامسوا

  فمنهم من أخذ نصيب االسد .. ومنهم من مل حيظى بنصيب االرنب!.
ومن هذا االمر . شاعت بينهم الضغينة، وأخذ بعضهم يأمتر باآلخر ليأخذ مكانه، فتـفش بينهم الرتاع واصبحوا خيافون بعضهم مثلما 

وكلما اجتهد اصحام الصالح ذات بينهم. تذكروا ابعاد "سعود" الخوانه، وتآمر "فيصل" على "سعود" مث قتله خيافون عدوهم، 
الحدهم. وسجن اخرين، مث قتل "فيصل" على يد احدهم، مث طرد بعضهم من قبل الذين خلفوا "فيصل"، إىل غري ذلك من حوادث 

  التآمر، مما سجلوه واحصوه.
  منهم يظن أنه لو احسن النية فسيؤكل من االخرين، فخري له أن يكون حذراً واعياً. لقد رفضوا االصالح، وكل

وقد انقسموا إىل طائفتني .. طائفة تؤيد امللك وهم اخوته االشقاء املسمون يف بالدنا بـ "السديريني السبعة" .. وطائفة تؤيد ويل 
العداء بينهم مبلغاً كبرياً اصبحوا معه خيافون ان يقتلوا أو خيطفوا،  العهد وهم االمراء الذين اكلت حصصهم الطائفة االوىل، وقد بلغ

فلذلك انشأ كل منهم فرقة خاصة حلمايته . بل ان بعضهم ـ مثل ويل العهد ـ اسس جيشا دعاه احلرس الوطين حيميه من اجليش 
  الذي يسيطر عليه امللك واخوته إذا ازفت االزفة.

ون الصراع طلباً للدنيا، مصحوب باالستئثار ، فإذا تعاون طالب الدنيا على ارض . فسرعان ما فهذه طبيعة اهل االستبداد .. يدخل
يصارع كل منهم االخر طلباً لالستئثار امام االخرين، وهكذا مسري حيام صراع وتآمر حتى يأتيهم حتفهم فيذهبون عن الدنيا اليت 

  مكان، امنا هو احلساب والعقاب االنتقام.طاملا لعبوا فيها مث لعنوا. إىل آخرة ليس فيها للعب 
  فهذه غاية الكالم يف هذا املقام . أسأل اهللا يل ولك العافية واهلداية وحسن اخلتام.

  "طبائع االستبداد "السعودي" ـ ابو فرج املدين"
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  طبعهم مداهنة القوي وقهر الضعيف
.. كان مستعمرة لفرنسا، وبعد استقالهلا استمرت مستعمرة بواسطة حدثين بعض الرواة عن بلد من بالد افريقيا يدعونه افريقيا الوسطى

احلكام املواطنني باجلنسية واللغة واللون، الفرنسيني بالثقافة والعقيدة، فمن هؤالء رجل يدعونه "جان بيدل بوكسا" . وهو عريف يف 
تيالء على السلطة، وقيل ان هذا الرجل ضعيف السجن املركزي اصبح ضابطاً يف اجليش، وساعده الفرنسيون لقلب نظام احلكم واالس

  العقل حتى ام عثروا يف ثالجته على اوصال مقطعة ألجساد بشرية. وقيل انه كان يأكل حلوم البشر.
فمن جنونه انه اراد ان يصبح امرباطوراً فقيل له ان عصر االباطرة وامللوك يوشك على االفول. فال معىن النشاء امرباطورية جديدة، 

نة لكنه اصر على رأيه وأمر بدراسة املالية اليت حيتاجها بناء قصر يليق باالمرباطور اجلديد. وحبفلة تتوجيه، فلما درسوا .. تبني ان خزي
هذه اجلمهورية الفقرية ال تكفي حلفلة التتويج، فغضب بوكاسا من مستشاريه وذهب إىل مزرعة له معتكفاً، وهناك الحت له فكرة 

وره اعلن انه سيزور احدى الدول العربية املسلمة. وخالل اسبوع كان يف تلك الدولة، اما اهلدف الرئيسي من الزيارة . جهنمية، ومن ف
فهو اعالن اسالمه، والثمن الذي يطلبه من تلك الدولة مقابل ذلك ، واعلن اسالمه بالفعل . وغري امسه من "جان" إىل "صالح الدين". 

  وب، مستور العيوب.وعاد إىل بالده منتفخ اجلي
بعد شهور قليلة. اعلن الرئيس صالح الدين انه سيعلن نفسه امرباطوراً. وان مجهورية افريقيا الوسطى امرباطورية افريقيا الوسطى، اما 

ه السابق الذي سيقوم بتتوجيه فهو بابا الفاتيكان زعيم املسيحيني يف العامل !! .. ومنذ ذلك الوقت ترك الرجل اسالمه وعاد إىل امس
  "جان".. فكأمنا هو مثال الشاعر الذي يقول:

  فلما انقضى االمر ال صلى وال صاما    صلى املصلي ألمر كان يطلبه 
اعلم ـ زادك اهللا بصرية ، ان هذا هو شأن امللوك، يظهرون للناس حرصهم على الدين وخوفهم من رب العاملني، وهم عن هذا أو ذاك 

ني، وامنا يظهرون تدينهم حتى يطمئن الناس اليهم .. فيولوهم الثقة ويرخون اليهم حبال املودة، حتى بعيدون بعد السماوات عن االرض
إذا اتسق سلطام . واستوسق بنيام، اظهروا ما كان خافياً يف نفوسهم، وهو الكراهية. وحب الغلبة. وقهر االدميني. فسجنوا من 

  اعزوا بعضا وأذلوا آخرين.سجنوا، وشردوا من شردوا، وقتلوا من قتلوا، و
مث إعلم ـ محاك اهللا من شرورهم ان ذلك هو ما مييز املؤمن عن املنافق .. فالناس يف هذه الدنيا فريقان. اهل حق وأهل باطل، فأما 

ن، فإذا أهل احلق فرجال ال يلبسون قميص غريهم إذا ضعفوا، بل جياهدون الثبات حقهم ومتكني دينهم وهم باحلق ينطقون، وله يعملو
  مكنهم اهللا من الغلبة واسلمتهم الدنيا أزمتها.. كانوا عدوالً متواضعني ينصفون القوي، ويعزون الضعيف ، فهم كما وصفهم رم.

  "الذين ان مكناهم يف األرض اقاموا الصالة وأتوا الزكاة وامروا باملعروف ووا عن املنكر وهللا عاقبة األمور".
  ماألة واملداهنة عند الضعف، يظهرون التدين ألهل الدين.. ويظهرون الفسق للفساق.أما أهل الباطل فمذهبهم امل

  "وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزئون".
تغيب عن عيوم واردة، فيوماً ترى مليكهم واعلم ام قد مترسوا يف فنون املداهنة حتى غدوا خرباء ال تفوم من تفاصيلها شاردة،وال 

 متلفلفاً يف احرام يطوف بالكعبة، أو حامالً سطل املاءيغسل ارضها. مث يصلي فيطيل صالته ويدعو مظهِراً اخلشوع ، يراه الرائي فيظنه
اء العامل، فإذا انقضى احلج قد ذاب من اخلشوع، وكل ذلك امام كامريات التلفزيون، وعدسات الصحف اليت تنقل هذه الصور إىل احن

عاد إىل قصوره يف الرياض فلبس احلرير والعباءة املذهبة اليت يسموا عندنا "البشت" أو "املشلح" . فاستقبل يف مكتبه بطانة السوءمن 
نده دخل عليه متملقني وظلمة وجالدين وآكلي أموال الناس بالباطل، فأراهم جانب اللني والطفهم وقضى حوائجهم، فإذا قاموا من ع

سفراء الكفار ومبعوثي دول االستعمار من امريكا وبريطانيا وغريها، فأظهر هلم والءه وصداقته وارتباطه، وأظهروا له دعمهم ومحايتهم 
تعقد ووفاءهم، وقدموا له مطالبهم. مث خيرجون فتسمع يف االذاعة ان احلكومة تبيع البترول إىل املانيا، وتشتري دبابات من بريطانيا، و

  حلفاً مع امريكا .. فأين ذهب الدين؟ . وأين أثار احلج واخلضوع واخلشوع؟ أم ان امللك يعطي ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا ؟
  لكنه ـ ايها العزيز ـ ضعف الدين والتجاسر على رب العاملني.   فاهللا نصيبه الدعاء. واالمريكان نصيبهم املال والوالء

تخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتوهلم منكم فإنه منهم، ان اهللا ال يهدي القوم "يا ايها الذين امنوا ال ت
الظاملني . فترى الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا ان يأيت بالفتح أو أمر من عنده 

  فيصبحوا على ما أسروا يف انفسهم نادمني".
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ذه طبائع املستبدين، وهي طبائع أهل النفاق. يداهنوا وميالئون ويظهرون للناس غري ما خيفون، طلباً للسيطرة وحباً للغلبة وأمالً يف فه
 السالمة، لكن اهللا ال يسلم من ينتهج هذا الطريق، فال بد أن يوقعه يف شر أعماله : وهذا ما نتركه للجزء القادم من حديثنا، ألين اراك

  ن احلديث، وأسأل اهللا لك السالمة من شرور املستبدين والنصر عليهم عاجالً.تعبت م
  "طبائع االستبداد "السعودي" ـ ابو فرج املدين"

  تقسيم [آل سعود] للشعب
  حدثين بعض اهل املعرفة، ممن خرب احوال املستبدين. واطلع على دخائلهم قال :

بعد ممات ابيهم. اجتمعوا يف دار اخيهم االكرب املسمى حممد، وامللقب عند العامة  (ان اهل االستبداد ملا احسوا بضعفهم وقلة حيلتهم
من أهل بالدنا "بأيب الشرين" . وسبب اجتماعهم ان الناس كانت خمدوعة يف ابيهم، فلما مات وتوىل ابنه سعود امللك ظهر للناس ما 

وم. فقر قرارهم على ان جيتمعوا فيبحثوا عما يستطيعون فعله كان خافياً من مفاسدهم، وبدأ التنازع على السلطان يتسلل إىل بي
  للحفاظ على سلطام، فلما تذاكروا فيما بينهم قسموا الشعب إىل ثالثة اقسام !..

  فقسم جاهل غافل ال يعلم ماذا يصنع أهل االستبداد يف البالد.
  على ما يكسبه من عطيام، أو  خوفاً مما قد يناله من اذاهم. وقسم يعلم بأحواهلم .. لكنه يتغافل عنها ويتجاهلها طمعاً يف احلصول

وقسم عرفهم وعلم الشيء الكثري من احواهلم مث عرضه على عقله. فما اتفق معه، فعرضه على دينه وقرآنه. فما اتـفق فاطمأن قلبه إىل 
  ان حكم املستبدين خمالف للعقل كما هو نقيض للشرع).

م ملا قسموا الناس إىل هذه االقسام الثالثة .. قرروا لكل قسم نوعاًمن التعامل، فأما االول وهم رعاع مث اعلم ـ نور اهللا قلبك ـ ا
الناس وجلهم ممن ال يعلمون شيئاً عما يدور حوهلم، فقد قرروا ان يستمروا يف استغفاهلم واحليلولة بينهم وبني ان يفهموا شيئاً من 

ظهر اهل االميان. وافتتاح االذاعة بقراءة القرآن. وبناء املساجد .. ووضع االموال إىل احوال دينهم ودنياهم، وذلك بالظهور مب
  اجلمعيات اخلريية. وما إىل ذلك من اعمال تزيد غفلة اولئك الناس.

هم فرضوا وأما القسم الثانيوهم العارفون بأحوال أهل االستبداد الساكتون على فسادهم، فهؤالء ـ اعزك اهللا ـ ممن هانت عليهم انفس
  بالذل.. واستبدلوا خرياالخرة بغرور الدنيا، رغبة يف شهواا. أو رهبة من فتنتها ومشاكلها.

فهؤالء ـ ايدك اهللا ـ عماد أهل االستبداد .. وقوام سلطام فهم ضامنون والءهم ما داموا يغدقون عليهم فتات موائدهم، وقد قرأت 
ىل اسيادهم من النصارى واالفرنج . فشاوروهم ، فأشاروا عليهم بأن يستكثروا هذا يف بعض الكتب أن أهل االستبداد قد رجعوا إ

  الصنف من الناس. وأن يغدقوا عليهم من مال اهللا بدون حساب.
وعلة ذلك.. ان كل حكومة حتتاج إىل واحد من اثنني. "شعب يدعمها ويطيعها، أو طبقة واسعة متحكمة تستجيب الوامرها" .. 

ات الشعب معارضة ألهل االستبداد، وحيث ان معارضتهم تزداد كلما ازداد وعيهم وتـفتحت بصائرهم ال ميكن حيث ان اكثر طبق
للمستبدين ان يوفروا حبائل املودة واالطمئنان إىل شعبهم. واذن ال بد هلم ان يعتمدوا على املرتزقة من بائعي الضمري، وقد فعل أهل 

ما استطاعوا يف سبيل هذا االمر، حتى لقد وردين ان قادة جيوش العامل حيسدون الشرطي االستبداد ـ محاك اهللا من شرورهم ـ كل 
وقد وردين ـ أيضاً ـ ان العسكر يف بالد االفرنج يبذلون كل جهدهم فيوسطون الوسائط إىل   يف بالدنا على ما يقبضه من مرتب 

  من ثروة يدخروا اليام عجزهم وشدم. رؤسائهم كي يبعثون م للعمل يف بالدنا، لكي جيمعوا ما يتيسر له
.. فقد قيل ان عددهم جاوز املائة الف من شرطة وجيش وحرس  ولو نظرت إىل ما يفعله العسكر يف بالدنا. لوجدت العجائب 

  ومباحث وغريهم، وهؤالء ال عمل هلم سوى قبض املرتبات والدفاع عن امللك ساعة ينهض الشعب يف خمالفته.
االستبداد ان متعن يف استمالة العسكر وضمان والئهم. فأمرت ببناء البيوت لكل صاحب عائلة منهم، مث راحوا وقد رأت حكومة 

ينعمون عليهم يف كل مناسبة مبزيد من املال، حيث ام قبضوا ما يعادل رواتبهم ثالث مرات بعد ان قام الشعب وانتفض ضد 
  قى هؤالء مشدودين مرتبطني بأهل االستبداد وخاضعني هلم.االستبداد قبل ست سنني، وامنا فعلوا ذلك حتى يب

مث اعلم ـ رحم اهللا أباك وأيد مسعاك ـ ان الشك طبيعة أهل االستبداد، ال يطمئنون إىل احد .. وال يثـقون يف احد مهما بالغ يف 
وا ببيع انفسهم هلم ان يبيعوهم يف قادم اظهار اخلنوع وازاد من التذلل واخلضوع. إذ ام ـ اعزك اهللا ـ خيشون من هؤالء الذين قبل

  االيام لغريهم اذا اعطى مثناً اعلى أو منصباً امسى.
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لذلك فقد حدد أهل االستبداد هلؤالء حدوداً ال يتجاوزوا، فهم يريدون هؤالء اجراء عندهم موظفني يف دوائرهم، وقد حدث أن 
نه قد اصبح كبرياً يف القوم .. سيداً من سادة اهل االستبداد ، فأخذ يكثر أحد هؤالء ـ ويدعى القصييب ـ عينوه وزيراً، فظن الرجل ا

من الظهور يف الصحف ومالقاة الناس حتى يضع لنفسه رئاسة عند العامة. وقام ألجل ذلك باعمال اشبه باملسرحيات ـ دعاها مقاومة 
  الفساد ومراقبة املوظفني وغري ذلك .
يف جتاوز امراء أهل االستبداد، مالوا إليه فمدحوه يف غري جملس .. وكالوا له الثناء، فرأى اهل  فلما رآه الناس قد جترأ بعض الشيء

االستبداد يف ذلك خروجاً على سلطام وجتاوزاً ملا حددوه له، وظنوا ان به رغبة ملنافستهم ولتحدي تفردهم. إذ كيف يدعو لنفسه 
ئدهم ! ؟ .. فلما ظهر هلم ذلك اطاحوا به .. ونعته الصحف إىل الناس يف ثالثة زعامة الناس وهو االجري عندهم املتنعم بفتات موا

  اسطر ! .. واصبح ـ بعد ان كان جنم الصحف ـ نسياً منسياً، فكأنه مل يكن يوماً من االيام.
أجل  اجلاه واملال،  فهذي ـ ايها العزيز ـ طبائع اهل االستبداد. يستكثرون من املرتزقة الذين يقبلون بيع انفسهم وضمائرهم من

  ويستجهلون خلق اهللا ممن مل يظهروا على حقائق احواهلم.
واما القسم الثالث من الناس ـ اذهب اهللا عن قلبك احلزن، وحرسك من البليات واحملن ـ فهم العارفون بأحوال املستبدين. املخالفون 

زالون ـ الفئة القليلة من عامة الناس وهؤالء هم الصابرون على ملسالكهم . واملنكرون عليهم غيهم وطغيام، وقد كان هؤالء ـ وال ي
البأساء والضراء، وهم على قلتهم اقوياء باميام، فلذلك وقع خوفهم يف قلوب املستبدين، فال يقر قرارهم حتى تفل شوكتهم . 

  وتستأصل جذورهم ويقطع دابرهم.
ألهل االستبداد ألن اهللا قد أخذ على نفسه ان يؤيد املؤمنني من الفئة  مث اعلم ـ عجل اهللا لك بالنصر وأنه امنا حدث هذا اخلوف

  …القليلة باهلداية وميدهم بأسباب الغلبة، حتى ينالوا الفتح، وقد قال عز من قائل 
  "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا".

وارثني ومنكن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان وقال .. "ونريد ان منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم ائمة وجنعلهم ال
  وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون".

  وقال .. "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية باذن اهللا، واهللا مع الصابرين".
حقيقة احلال واعلم ـ ايها العزيز ـ امنا خافهم اهل االستبداد ألن دعوم دعوة احلق.. وسبيلهم سبيل التنوير، فهم يكشفون للناس 

مما جرى على املسلمني من حكم املستبدين وكلما  اشرق الفجر يف يوم جديد انضم اليهم من خلق اهللا كثري ممن زالت الغشاوة عن 
اعينهم. وفهموا كيف انقض اهل االستبداد ما صلح من دينهم ، فهذه الفئة من الناس خطرية على اهل االستبداد، وانتشارها ايذان 

م، لذلك فقد عزموا على ابادة هذه الفئة واخلالص منها، فاتبعوا لذلك االمر كل سبيل، فسجنوا من سجنوا .. وشردوا بذهاب سلطا
  وقتلوا من خلق اهللا الكثري.

  هذا ما كان من احوال اهل االستبداد يف عالقام مع العامة من الناس، وهذا قليل من كثري.. لكنه يكفي ما حيتاجه املقام.
   يل ولك وللمؤمنني حسن اخلتام.وأسأل اهللا

  "طبائع االستبداد "السعودي" ـ ابو الفرج املدين"

  [آل سعود] يكذبون ، مث يصدقون كذم
نه إعلم ـ ايدك اهللا ـ ان بالدنا تشهد هذه االيام حتركاً حنو التعليم والتفكري وكسب الثقافة، وهذا التحرك .. وان جاء متأخراً ، إال ا

اهللا باخلري العظيم ولقد كانت يف السابق حماوالت يف سبيل ذلك، لكن جور الزمان واخلوف من جالوزة السلطان، قد سيأيت ان شاء 
  وأد تلك احملاوالت وهكذا متوت الرغائب يف بالد يتوىل امرها أهل االستبداد.

الرأي فيها بينهم، يف جلسات مجيلة يف  على أن رواد العامل وحمبيه قد شحذوا سيوف عزائمهم، وبدأوا يتدارسون امرهم ويتبادلون
  نظامها .. مفيدة لروادها، لكنها تعقد يف السر .. وال يطلع على أمرها اال من عرف عنه صدق النية، ومحل االمانة، وحب اجلماعة.

ت ان انقل اليك واين ـ اعزك اهللا ـ امنا اوردت لك ما اوردت .. لكي اخربك عن أحد هذه االس، حضرته فاستفدت ـ منه، فرغب
  طرفاً مما دار فيه من حديث ينم عن سعة أفق، وعمق معرفة، ورجحان عقل.
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أما حديث أهل الس فكان حول ظاهرة خداع االعالم احلكومي الناس، مث تصديق احلكام لذلك اخلداع. حتى يتحول الوهم عندهم 
  إىل حقيقة.

وض صراعاً مع خصمه، أما من الشعب. أو من شركائه يف احلكم، فيسعى وتطبيق املوضوع، ان حاكماً ما .. أو سياسياً ما، خي
للحصول على أي سالح يستقوي به على خصمه، ومن أهم االسلحة اليت يتذكرها أهل االستبداد يف هذه احلال وينسوا يف كل 

على تأييد العامة، حاز فصل النجاح  حال.. تأييد العامة من الشعب، فأهل االستبداد ـ محاك اهللا من شرورهم ـ يعلمون ان من حاز
  يف صراعه، فالشعب هو القوة الضاربة إذا اتيح له ان يعرب عن رأيه.

ولكن املشكلة ان الشعب يف واد. وهؤالء احلكام يف واد. وبني الواديني ما صنع احلداد. وكيف ألهل ذلك الوادي ان يؤيدوا أهل هذا 
  وتقولب الصراع بينهما تارخياً اسوداً من العنف والسجن والتشريد والذبح !؟. الوادي وقد وقع بينهما السيف وأريق الدم.

مث اعلم ـ ايدك اهللا بالنصر ـ ان أهل االستبداد قد اعملوا فكرهم طلباً حلل هذا املشكل، وبعد أخذ ورد وجتارب فاشلة وأخرى 
م على شخص احلاكم وتلميعه كما يلمع االسكايف ظاهر ناجحة، استقر رأيهم على امر ظنوه حالل املشكالت، أال وهو تركيز االعال

احلذاء، مث فصله ـ اعالمياً ـ عن االعضاء االخرين يف حكومته، وجعله كياناً اخر، فما كان جيداً باهراً من عمل احلكومة .. قيل ان 
  .هذا من فعله، وما كان قبيحاً خمزياً .. قيل أنه من فعل الوزير الفالين واملدير الفالين

مث اعلم ـ محى اهللا ساحتك من دواهي الزمان ـ أن هذا قد حدث يف بالد كثرية، ففي بالد مصر وصلت احلال ببعض اهل اجلرائد 
 إىل اعتبار حاكم البالد انذاك. احلسنة الوحيدة يف تاريخ العرب، واملفرد الذي ال يتكرر يف ماضي الدهور أو قادم العصور !.. وإذا قيل

لسد العايل.. قيل عبد الناصر بناه، وان قيل ان مئات من أهل مصر ماتوا حتت العذاب يف السجون .. قيل انه فعل ان مصر اقامت ا
املخابرات والشرطة وفالن وعالن !. وإذا قيل ان شعب مصر قاوم العدوان الثالثي. قيل ان عبد الناصر خطط وقاد، وإذا قيل ان جيش 

الوزراء وقادة احلرب وهذا وذاك، وهكذا تنسب إليه كل فضيلة. ولغريه كل رذيلة ، وقد وجد مصر هزم يف حزيران .. قيل أنه ذنب 
  عبد الناصر مذيعاً يتحدث يف االذاعة بفضله، حتى لقد أنسى الناس بأفعاله .. شعراء السالطني يف سالف العصور !..

وحامي مشرقها ومغرا،ولو حسبت الوقت املخصص ألخباره ومثله صدام حسني .. اجلزار الذي حوله االعالم إىل امل االمة العربية 
يف تلفزيون العراق لوجدته . نصف الوقت الذي يعمل فيه التلفزيون كل يوم، ومثل ذلك يف جرائد العراق وجمالته، على ان اعجب 

… ل ما يقال يف مدحههؤالء ـ اراحك اهللا من هم ذكرهم ـ حاكم العراق االسبق عبد الكرمي قاسم، فهذا الرجل كان يصدق ك
ويروي "يونس البحري".. وهو عريب عمل يف اذاعة املانيا النازية، يروي يف مذكراته انه سجن يف بغداد أيام عبد الكرمي قاسم بتهمة 

  التجسس، ويف احد االيام اخربهم السجان بتنظيف عنابرهم وغسل مالبسهم استعداداً الستقبال الرئيس الذي يوشك ان يزور السجن.
يقول .. (فعزمت ان استثمر الفرصة مستفيداً مما اعرفه من طباع أهل االستبداد، فلما وصل وبدأ يستعرض اجلنود هتفت بعايل الصوت 

  "عاش الزعيم األوحد" .. فهتف اجلنود مبثل ما هتفت، وكنت قد أطلقت هذا اللقبل على هتلر يف اذاعة برلني العربية).
بان البشر على وجه عبد الكرمي قاسم، فأيقنت ان سهمي قد أصاب مرماه، فقد صدق قاسم أنه اصبح يقول .. "فلما هتفنا بذلك .. 

الزعيم األوحد، ويف ختام الزيارة استدعاين قاسم، وتعرف علي .. مث أمر باالفراج عين، وأمر القائمني على االذاعة باالستفادة من 
  موهبيت يف تلميع الوجوه الكاحلة!..".

اهللا ـ ان ما حيدث يف بالدنا هذه االيام شبيه هلذا، واحلق ان مجيع أهل االستبداد يف أي مكان وأي زمان صور  واعلم ـ رمحك
متشاة عن أصل واحد، فأوصافهم متشاة. وأفكارهم متشاة . وطرائقهم متشاة. بل وحىت اشكاهلم ـ يف غالب االحيان ـ 

انك تنظر يف صورة قصاب أو حفار قبور أو ـ يف أحسن احلاالت ـ سجان، أو متشاة، فحيثما نظرت إىل أحدهم، خيل اليك 
  شرطي سيء احلظ!.

فهذا زعيم أهل االستبداد املسمى "فهداً" .. لو نظرت إليه تذكرت قطاع الطرق من بدو اجلزيرة يف غابر االيام، وقد فهم الرجل أخرياً 
جعل دعاة اجلهاد ال جيدون مشقة يف دعوة الناس إىل منهجهم، وأقبل الناس ان الشعب قد وصل به النفور من أسرة االستبداد حداً 

عليهم اقبال العطشى على بارد املاء. وقد عزز ذلك من قوة أهل اجلهاد، كما زاد حدة اخلالف بينه وبني اخوته املنافسني له على 
اجلرائد االت والتلفزيون جانباً كبرياً منها للحديث عن  احلكم، فلما رأى ذلك.. فعل ما فعله اهل االستبداد من قبله، فأمر بأن تكرس

  فضائله. وأن تنسب كل خري إليه . وتدفع كل شر عنه، حتى يصدق الناس أنه مرته عن الشرور.
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سوء  مث أخذ يف القيام ببعض االدوار اليت يفهمها العامة على أا داللة حسن وجودة يف احلاكم، وهي يف عرف اهل املعرفة.. داللة
ناس بأي ادارة واستهانة بقدرات العباد والبالد، فمن افعاله انه يعني أوالده واملقربني منه يف الدوائر املهمة ، مث يأمر أن يشتروا سكوت ال

  مثن، وأن يصرفوا من االموال بدون حساب حتى يشعروا الناس بأن احلكومة قد فعلت خرياً، مث ينسبون ذلك للملك.
. كان امللك أو رجاله ينفقون مث يراجعون املالية فيجدون امليزانية املخصصة قد انتهت.. فيطلبون اعتمادات اخرى، ويف بعض االحيان

وهكذا يأخذون من اعتمادات املشاريع والوزارات هنا وهناك حتى يواصلوا انفاقام الفوضوية، واليت ال هدف هلا اال شراء الذمم 
رائد يصفقون ويكيلون له املدائح، فهو معجزة العصر .. وفلتة الدهر ..! . كل هذا عن جهل واسكات الناس، والعجيب أن أهل اجل

 منهم أو جتاهل، فقد بلغ م احتقار الذات واستصغارها.. درجة أم اصبحوا كاآللة املربجمة، عملها املدح دون تفكري أو تدبر يف األمر
ه علة كله من فوقه ومن حتته . ولكنهم ـ كما قلت ـ ارتضوا النفسهم ذلك أو تقليب ألوجهه.. عل فيه جانباً ذا علة، بل لعل

  الدرك.
  وقدمياً قالت العرب "من يهن .. يسهل اهلوان عليه".. و "ما جلرح مبيت إيالم".

 جتود مبثله على ان ما يضحك احلزين يف هذا االمر. هوان امللك قد صدق ما يقال فيه، فهو يظن نفسه عالمة الزمان، والعظيم الذي ال
  ارحام النساء! .. كالغراب الذي قلد مشية الطاووس مث صدق أنه اصبح طاووساً يرى نفسه فائق اجلمال ويراه الناس غاية القبح.

وهكذا أهل االستبداد .. خيدعون الناس، مث يأمرون أهل اجلرائد بتزيني ذلك اخلداع، مث يصدقون كذم وخداعهم. حتى تدور عليهم 
  ويكتشفون أن ما ظنوه حقيقة كان ومهاً، وأن قصور االحالم إمنا كانت دخاناً أو كالدخان.الدوائر 

فهذه ـ اعزك اهللا ـ طرف مما دار يف ذلك الس الذي ذكرته لك يف مفتتح احلديث، وهذا متام الكالم مما يتسع له املقام، وأسأل اهللا 
  يل ولك اهلداية وحسن اخلتام.

  عودي" ـ أبو فرج املدين""طبائع االستبداد "الس

  أحوال [آل سعود] مع الناس
حدثين بعض أهل الفضل من طلبة العلم ، قال أنه قرأ يف بعض الكتب أن أهل االستبداد ممن حيكمون بالدنا قد جاؤوا من قرية من 

د االعراب، وأن أوالده ممن جنوب امة يسكنها اليهود، وأن جدهم األعلى قد ادعى اإلسالم حينما خاف على نفسه من القتل على ي
حكموا وحيكمون على شاكلته، ولذا فان ما سبق الكالم عنه من جورهم وفسادهم امنا هو قطرة يف حبرهم. وغيض من فيضهم ، فإذا 

  حل اليهود يف بلد .. استحال حال العباد خراباً .. وأمور البالد يباباً.
ل من غابر االيام، فلعل ذلك ال يعدو عن احلقيقة، مث اعلم ـ نور اهللا بصرك ـ أن واعلم ـ ايدك اهللا ـ أين قرأت شيئاً من هذا القبي

  حديث ذلك الطالب قد نبهين إىل امر غاية يف العجب ، وامنا عجيب ألن الناس ال حيتجون به على اهل االستبداد.
  كيف وهو نصب العني ! ؟

ة اليت انزهلا اهللا على خامت انبيائه هدى وبياناً للناس، أوجبت ان يكون يف إعلم ـ اعانك اهللا على نوائب الزمان ـ أن الشريعة اإلسالمي
  من حيكم الناس شروطاً ..

  أوهلا .. ان يكون مرضياً من العامة.
  وثانيها .. أن يكون ذا تقوى وورع .

  وثالثها .. أن يكون ذا علم ومعرفة.
  ورابعها . أن يكون ذا عزم وحزم .

  كي ال يسود السلطان إىل من ال يريده الناس ، فيحكم فيهم بالقهر واجلرب.فأما وجوب رضى العامة.. فل
  واما شروط التقوى والورع . فلكي ال يتخذ السلطان سبيالً إىل املغنم، ولكي ال يلعب يف احلكم اوالده وأقاربه وحاشيته.

املشرف الذي تعينه االمة ليشرف على عمران البالد وأما شرط املعرفة والعلم. فلكي حيسن ادارة البالد والعباد، فاحلاكم ما هو اال 
  وإمناء األرض وتعليم الناس وانصاف املظلوم واغاثة املهلوف وإعانة الضعيف.

وأما شرط العزم واحلزم. فلكي ال يؤخذ جبربوت اهل الكربياء من اصحاب املال والسلطان، ولكي ال يركن إىل دول الكفر طلباً 
  للمنعة..
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  هذه االحكام البينات على من حيكم بالدنا من أهل االستبداد .. ملا وجدنا غري الضد والنقيض .. فلو أردنا تطبيق
فنظر نور اهللا بصرك ـ اليهم كيف يتولون احلكم بالوراثة؟ .. فكأمنا حكم الناس وادارة شؤون البالد شيء من املتاع، يرثه االبناء عن 

الف صحيح الشرع، فامنا احلكم عند أهل اإلسالم بالشورى واالنتخاب بعد حصول اآلباء، وصغار االخوان من كبارهم، وهذا ما خي
ه الصالح يف من اريد انتخابه، وأما اهل االستبداد .. فكل من توىل احلكم عني خلفه ومساه ولياً للعهد، ال لكونه صاحلاً كفؤاً ، بل ألن

  أخ من أبيه .. دون أخذ رأي الناس بعني االعتبار.
   احلكم من ملك فاسد أو بليد جاهل أو جبار عنيد أو شيطان مريد !؟.وكم جاء إىل

  فمنهم كبريهم املسمى "فهداً" املعروف بشرب اخلمر والذي عزل أحد وزرائه ألن خليلته غضبت عليه ..
.. وأحب أعماله إىل  ومنهم كبريهم السابق املسمى خالداً الذي قالت عنه اذاعات العامل حني تعيينه بأن أعظم كفاءاته صيد الصقور

  نفسه قضاء االيام تلو االيام يف البادية.
  ومنهم سلفهم املسمى فيصالً .. الذي ما أبقى بيتاً يف البالد اال وأدخل فيه احلزن لكثرة ما سجن وقتل وشرد.

صور واسترياد اجلواري ومنهم سلفهم اآلخر املسمى سعوداً. الذي أفلست ميزانية احلكومة يف عهده لكثرة ما أنفق على بناء الق
  واملغنيات.

  وعلى ذلك .. فلم يأت إىل احلكم ملك صاحل .. كما مل يكن أحد منهم مرضي عنه من الشعب.
وما يدل على ذلك أم ال يسمحون للشعب حبرية الكالم وحرية االنتقاد، وال يسمحون للصحف أن تكتب ما تشاء ألم خيافون ان 

  عما خفي عن اعني الغافلني.تقال احلقيقة وأن يكشف الستر 
مث اعلم ـ أعانك اهللا على تصاريف الزمن ـ أن أهل االستبداد حيكمون بالدنا كما حيكم الراعي السفيه ماشيته يف الصحراء، فال 

، وهذا قانون يبني صالحيام وال دستور يوضح حقوقهم وواجبام، بل كل ما اشتهوا. اصبح قانوناً ، وكل ما أرادوا .. أصبح واجباً
  ما خيالف شرع اهللا، كما خيالف سرية العقالء، وال يقبله أهل الدراية وذوو األلباب.

وقد جرت العادة يف البالد املتحضرة ان يكون للدولة قانون أعلى يسمونه الدستور، يبني فيه كيفية احلكم. وماذا حيق للوايل ما ال حيق 
قد أمجعت تلك الدساتري على ان احلكم إذا كان ملكياً وراثياً جيرد امللك من الصالحيات له .. وماذا جيب على املواطن وما مينع عليه، و

  ويصبح ممنوعاً من تويل أمور الدولة، وتصرف أمور البالد عن طريق الوزراء الذين ينتخبون من قبل عامة الشعب.
كم، فمنعوا ذلك وأقروا بأن يكون احلاكم االعلى وأما يف بعض البالد . فان الناس قد عرفوا فساد النظام امللكي وخطر توارث احل

  رئيساً ينتخبه عامة الناس.
مث ان تلك الدساتري قد حددت حدوداً ملا جيب ؟ ان تكون عليه عالقات الدولة بسائر الدول، فإذا كان الدستور قائماً على هدي من 

  فصال عنهم وأعدم الثقة فيهم.اهللا وبينات من القرآن .. فقد حرم الركون إىل دول الكفر، وأوجب االن
فإذا نظرت إىل حالنا. رأيت أن أهل االستبداد قد منعوا من وضع دستور للبالد خوفاً من ان حيدد صالحيام وخيول بينهم وبني انفاذ 

  رغبام ومشتهيام.
يف أحضان أسيادهم وأعوام من  مث ام ـ اعزك اهللا ـ حني خافوا غضب العامة عليهم وقيامهم لزعزعة سلطام، القوا بأنفسهم

دول الكفر، فأعطوها من مال اهللا الذي وهبه لعباده ما يضاهي أموال قارون، وما كان ذلك ليحدث لو أن يف البالد دستوراً. فإذا قلت 
يكون  هلم ذلك احتجوا عليك بأن القرآن دستورهم، وما أعجب هذا العذر الذي هو أقبح من الذنب ـ كما يقول العرب ـ فكيف

  القرآن دستورهم وهم يفعلون تلك االفاعيل ؟.. أو مل يقل القرآن:
  "وأمرهم شورى بينهم"..؟ وقال "وشاورهم يف االمر"..؟

  فأين هي الشورى إذا كانوا ينصبون امللك وسلفه ال يزال حياً !؟
  مث ان القرآن يقول ..

  جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله"."وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار". . ويقول .. "ال 
  فكيف ينطبق ذلك وما يفعلون من االستئناس بأهل الكفر والثـقة بأعداء الدين.. وإرخاء املودة إىل النصارى واملشركني؟

تور لكل شيء، لكن كل شيء فيه مث اعلم ـ ايدك اهللا تعاىل ـ ان حجتهم بكون القرآن دستورهم .. حجة داحضة ، فالقرآن دس
ورد على سبيل االمجال.. أي انه ال حيوي تفاصيل ألمور الدولة والناس وعالقة احلاكم باحملكوم، امنا تكفلت بذلك السنة النبوية اليت 
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معاً على هيئة هي شرح للقرآن، وتكفل بذلك امجاع اهل العلم ورأي ذوي العقول، وهذا ال ميكن اعتباره دستوراً اال إذا كان جمت
  نصوص واضحة مفصلة.

وأما دليلنا اآلخر على فساد حجتهم، فهو اعالم غري مرة بأم سيضعون دستوراً للبالد، فإذا كان القرآن ـ كما يدعون ـ 
 دستورهم.. وأنه قد أغناهم عن تفصيل احكامه يف دستور، فلماذا أعلنوا ذلك؟.. إن هذا القول كذب واضح وباطل بني، فال هم

اختذوا القرآن دستوراً.. وال هم أرادوا وضع دستور، وإمنا اعلنوا ذلك السكات طالب العدالة وارضاء دعاة االصالح ممن غاظهم ما 
  آلت إليه البالد.

رة اعلم ـ اعزك اهللا بالدين وثبت قلبك باليقني ـ ان أهل االستبداد قد أعلنوا اكثر من مرة ام سيضعون دستوراً للبالد، ويف كل م
يكذبون على الناس وال ينجزوا وعدهم، فأوهلم أخوهم املسمى "فيصل".. الذي أعلنها قبل عشرين سنة، مث لفلفها إىل ان قتله اهللا على 

ة يدي ظامل مثله من أهل بيته، مث أعلنها أخوهم اآلخر خالد قبل حنو عشر من السنني .. إىل ان قضى كاذباً حانثاً بوعده، مث اعلنها ثالث
هم احلاضر املسمى "فهد"، قبل ست سنني عندما ثارت ثائرة أهل اإلسالم فخشي انقضاض االمر عليه وانفالت زمام السلطات كبري

من بني يديه، وملا أبطأ يف اجناز وعده. وتساءل الناس عن ذلك، قال إنه ال يزال قيد الدرس!.. وسيبقى ـ كما يظهر من كالمه ـ 
س، أو يقضي كما قضى إخوته، فيأيت ظامل آخر جيدد الكذبة البالية أمساهلا ويعيدها على أمساع الناس قيد الدرس إىل ان يغفل عنه النا

  كاالسطوانة اجلرحية.
  أعاذنا اهللا من شرور أهل الفساد، وخلص من شرور االستبداد البالد، وأراح بالفرج والنصر العباد.

  "طبائع االستبداد "السعودي" ـ أبو فرج املدين"
  
  


