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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 منها؟ أمريكا تقف وأين السعودية؟ يف جيري الذي ما

 الدائرة متس بدأت قد السعودية يف اجلارية الفساد مكافحة محلة أن م19/11/2017 يف املدن موقع نقل: السؤال
 على القبض إلقاء عن لسعودية،ا يف الفساد" "مكافحة محلة خيص ما يف اطالع على سعودي مسؤول )كشف فقد العسكرية

: املدن) (.مالية بعقود فساد بقضااي بتورطهم لالشتباه الوطين، احلرس من وضابطني الدفاع، وزارة يف عملوا متقاعدا   ضابطا   14
 ملكافحة جلنة العزيز عبد بن سلمان السعودي امللك شكل حيث 4/11/2017 منذ االعتقاالت وكانت م(،19/11/2017

 حساابهتم وجتميد األعمال رجال وكبار السابقني الوزراء عشرات مشلت سلمان، بن حممد األمري العهد ويل سةبرائ دالفسا
 انيف، بن حممد لألمري املصرفية األرصدة مجدت قد الفساد يف التحقيق جلنة أن رويرتز وكالة )ونقلت منهم، املقربني وحساابت

 منصب يشغل انيف بنا وكان .املقربني عائلته أعضاء وأرصدة احلاكمة، لسعوديةا األسرة أعضاء أبرز وأحد املعزول العهد ويل
 عريب سي يب يب) (...أمريا   11 اللجنة وأوقفت سلمان بن حممد هابن   السعودي امللك هب ليستبد أن قبل البالد يف العهد ويل
 ؟نهم أمريكا تقف وأين السعودية؟ يف جيري الذي فما .م(08/11/2017

 :اجلواب إىل ننتقل مث ومن وارتباطاهتم سعود آل عن نبذة سنعطي اجلواب يتضح ىتح :اجلواب

 أغاروا حيث إسالمية، دولة بوصفها العثمانية الدولة على األول متردهم منذ املستعمر ابلكافر ارتبطوا سعود آل إن -1
 تلك واحتلوا 1804-1803 عامي يف واملدينة مكة وعلى 1788 عام الكويت على املستعمرين اإلجنليز وبدعم بتحريض

 املذهب استغلوا وقد. وغريها حلب على سيطروا ولكنهم ا،جميد   دفاعا عنها أهلها دافع وقد 1810 عام دمشق وهامجوا البالد،
 ةحرك على القضاء من اإلسالمية الدولة متكنت بعد فيما ولكن. اإلسالمية الدولة لضرب اإلجنليز واستغلهم أعماهلم، يف الوهايب
 التاسع القرن هناية منذ اثنية مرة بريطانيا حركتهم وقد. علي حممد مصر وايل بواسطة 1818 عام سعود آل قادها اليت التمرد
 اتصاهلم وكان ،1901 عام أخرى مرة بريطانيا حركتهم مث ومن عليهم، تغلبت العثمانية الدولة ولكن 1891 عام أي عشر

 وذلك األوىل، العاملية احلرب يف دخوهلا مث ومن العثمانية الدولة ضعف اإلجنليز استغل وقد. مكشوفا هلم بريطانيا ودعم ابإلجنليز
 عليهم التغلب من سعود آل متكن حىت ضدهم طويلة حرواب خاضوا الذين واحلجاز جند أهل ضد سعود آل موقف لتعزيز

 بعدما ولكن. احلقبة تلك يف األوىل الدولة نيابريطا مبساعدة 1932 عام مملكتهم إعالن مث ومن املناطق هذه على والسيطرة
 يف هلم سياسي نفوذ إلجياد يسعون بدأوا اهلائلة، الثروات على لعاهبم سال وقد البالد يف النفط اكتشاف من األمريكان متكن
 موته بعد املؤسس كاملل العزيز عبد أبناء من العرش ورثة بني وابألخص املالكة، العائلة من أفراد بكسب ذلك جتلى وقد. البلد
 .البلد يف أمريكي جنلواإل الصراع بدأ وهكذا. 1953 عام

 وكان. يتبعهم ومن اإلجنليز لعمالء تصفية بعملية فبدأ األمور، زمام على القبض من سلمان أمريكا عميل متكن واآلن -2
 تسلم يف العائلي التقليد ولكن وفاته، قبل كماحل يف اإلجنليز عمالء تركيز وحاول ابإلجنليز، مرتبطا هللا عبد السابق امللك سلفه

 يعلم وهو احلاكمة، العائلة يف األمور استقرار على للحفاظ وكذلك للعهد، وليا العزيز عبد بن سلمان يعني أن أجربه املناصب
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 يف ومثيله هأخا فعني لإلجنليز، النفوذ ليضمن العهد ويل ويل منصب استحدث ولذلك األمريكان، عمالء من سلمان أخاه أن
 املسيطر هو مقرن يكون فسوف ومريض السن يف كبري سلمان أن يرى كان كأنه املنصب، هذا يف العزيز عبد بن مقرن العمالة

 ومرض فهد شاخ عندما حصل كما سلس، بشكل احلكم مقاليد مقرن يستلم مث ومن سلمان موت حىت الكلمة وصاحب
 ولكن. احلكم مقاليد هللا عبد توىل 2005 عام فهد تويف وعندما الكلمة، صاحب حينئذ العهد ويل هللا عبد أي هو أصبح
 ،هللا عبد حسبان يف يكن مل حصل الذي احلكم، مقاليد سلمان وتسلم 2015 عام بداية يف هللا عبد وفاة بعد حصل الذي
 الذين من العديد وأبعد العهد، ويلل وليا "حممد" وابنه للعهد وليا انيف" بن "حممد وعني العهد والية عن "مقرن" سلمان فعزل

 عن انيف بن حممد إببعاد 21/6/2017 يف قام أن إىل حممد ابنه سلطة يعزز وبدأ عنها، حساسة مناصب يف هللا عبد عينهم
 .عهد ويل ويل أحدا يعني ومل للعهد وليا ابنه وإعالن العهد والية

 )أما: يلي ما هللا عبد امللك وفاة عقب احلكم سلمان توىل بعدما 25/1/2015 بتاريخ سؤال جواب يف ذكران لقد -3
 وكان عهده، يف الغالب هو األمريكي النفوذ يكون أن هو املتوقع فإن ولذلك الدفاع مؤسسة من فهو "سلمان" احلايل امللك
 ويل بل عهده، ويل طفق ليس امللك يعني أن وهو السعودية يف جديدا تقليدا ابتدع فقد السبب وهلذا ذلك، يدرك هللا عبد امللك

 من سابقا العرف يف جاراي كان كما لعهده وليا يعني ال وحىت أمريكا مع يسري العزيز عبد بن سلمان أن يدرك فهو عهده، ويل
 وليا يعني أن وبني اجلديد امللك بني الطريق ليقطع عهده ويل ويل عني هللا عبد امللك فإن عهده، ويل يعني الذي هو امللك أن

 بن سلمان لعهد وليا مقرن فعني العهد ويل ويل مسبقا عني قد هللا عبد السابق امللك فإن لذلك أمريكا، رجاالت من لعهده
 هناك درس قد فهو اإلجنليز، مع بعالقاته معروف مقرن )إن: نفسه السؤال جواب يف وذكران. ذكرانه( الذي للغرض العزيز عبد

 امللك وابتداع إليه، املقربني من بل هللا، عبد السابق امللك ثقة حمل وهو بريطانيا، يف الشهرية كرانويل مدرسة من هناك من وخترج
 عبد امللك أكد وقد العزيز عبد بن سلمان بعد األمريكية السلسلة استمرار يقطع أن أجل من كان العهد ويل ويل لتعيني السابق

 العهد فخرق سلمان فقام ُتِصب مل اإلجنليزية احلساابت ولكن. العهد( ويل ويل عزل مينع مرسوم إبصدار التعيني هذا هللا
 الصالحيات ومينحه للعهد وليا حممد ابنه ليجعل عزله مث ومن مؤقتا انيف بن حممد وعني مقرن فعزل والعرف، والقانون

 .ابلسلطة يستفرد حىت املهمة املختلفة واملناصب
 حىت العهد ويل حممد ابنه برائسة 4/11/2017 يوم الفساد ملكافحة عليا جلنة تشكيل عن سلمان امللك أعلن أن ما -4
 عاداي ليس األمر أن على يدل مما مناصبهم، من الفور على قالتهموأ حاليني وزراء أربعةو  أمريا 11 ابعتقال األمن قوات قامت
 التهم وتوجيه قاالتاإلو  االعتقال يتم حيث االنقالب عمليات يف جيري ما يشبه هو وإمنا الفساد، مبكافحة عالقة له وليس
 املقربني وحساابت حساابهتم وجتميد األعمال رجال وكبار السابقني الوزراء عشرات االعتقاالت طالت وكذلك الفور، على
 مجدت الذين ومن رويرتز(، )وكالة ساعة" كل ابالرتفاع "آخذ وهو مصريف حساب 1700 من أكثر جتميد مشلت حىت منهم

 املقربني، أسرته أفراد من عدد حساابت وكذلك ا،مؤخر   العهد والية من أقيل الذي انيف بن حممد حساب املصرفية حساابهتم
 ورجال العائلة أفراد من جتاوزات ارتكاهبم يف املشتبه من املزيد احتجاز مت أنه ذكرت السعودية السلطات "أن الوكالة وذكرت
 وقد. االنقالب عمليات يف جيري ما تشبه العملية أن يؤكد امم. أقل" مستوايت من ومسؤولني مدراء أيضا ومشلت األعمال

 بن تركي وشقيقه اجليش، جبانب الثانية الرئيسية القوة الوطين احلرس وزير هللا عبد بن متعب ؛السابق امللك أوالد احلملة طالت
 ال وعادة مالزم برتبة الربيطانية العسكرية ساندهريست أكادميية خرجيي من هللا عبد بن ومتعب. السابق الرايض أمري هللا عبد
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 عبد بن تركي وشقيقه. األردن وأمراء وملوك اخلليج أمراء من العديد فيها وسبقه اإلجنليز، عمالء إال منها يتخرج وال فيها يتدرب
 من احلكم تسلم بعدما سلمان أقاله وقد. الربيطانية ويلز جامعة من واالسرتاتيجية العسكرية العلوم يف ماجستري على حاصل هللا

 ويل حممد وابنه لسلمان فأوعزت الفساد بتهمة اإلجنليز عمالء لتصفية طريقا وجدت أمريكا أن فيظهر. للرايض كأمري منصبه
 احلكم رجال كل وأن وخباصة ابلفساد، ابهتامهم اخلصوم لتصفية األنظمة من كثري اآلن تفعل كما لذلك طريقة ابختاذها العهد
 العامة مال وأكل واختالس رشاوى من الفساد أبعمال أيديهم ملطخة والالحقني السابقني األنظمة هذه يف األغلب على

 يروق ما لتحقيق مناصبهم واستغالل للعامة وظلم الغري حلقوق وهضم القانون على ابلتحايل ومشاريع منهم للمقربني وحمسوبيات
 !الكافرة؟ االستعمارية الدول شرعة ويتبعون هللا شرع يطبقون ال وهم أكرب فساد وأي دائرهتم، يف وملن هلم

 "لدي: قائال 6/11/2017 يوم "تويرت" على األمريكي الرئيس فغرد هبا، يقوم وملن احلملة هلذه أمريكا أتييد رأينا لقد -5
 أولئك بعض "إن :قائال أخرى بتغريدة وتبعها به" يقومان ما ابلضبط يعرفان هنماإ إذ العهد، وويل السعودي ابمللك كبرية ثقة

 أن السعودية األنباء وكالة وذكرت. سنوات" مدى على دولتهم يستنزفون كانوا منهما قاسية ملعاملة يتعرضون الذين شخاصألا
 شهدهتا اليت واألمنية السياسية األحداث خضم يف األمريكي الرئيس مع هاتفيا اتصاال 5/11/2017 األحد يوم أجرى "امللك

 األوضاع مستجدات استعراض إىل إضافة تطويرها، وسبل اجملاالت خمتلف يف البلدين بني التعاون شاانق وأهنما اململكة،
 السعودية النفط شركة إدراج بشأن السعودي امللك مع حتدث "ترامب أن 4/11/2017 يوم رويرتز ونقلت. والدولية" اإلقليمية

 استخدام سيدرسون أبهنم امللك ورد نيويورك، بورصة يف الشركة أسهم الرايض طرحت إذا ممتنا سيكون وإنه نيويورك يف أرامكو
 :قوهلا نويرت هيذر األمريكية اخلارجية ابسم املتحدثة عن 7/11/2017 يوم رويرتز وكالة ونقلت. األمريكية" البورصات

. وشفافة" عادلة ةبطريق ذلك تفعل أن ونتوقع قضائيا الفاسدين املسؤولني مالحقة على السعودية السلطات تشجيع "نواصل
 والئهم يف شكوكامل أو أمريكيا   هبم املرغوب غري األشخاص حنو وتوجهها وتسندها احلملة وراء تقف أمريكا أن على يدل وهذا

 ...لألمريكان للبلد سريع بيع من العهد ويل وابنه امللك به يقوم وما جيري عما راضني غري أهنم أو اإلجنليز عمالء من أو هلا
 احلساابت وجتميد ابالعتقاالت عملها الفور على بدأت اللجنة أن هو ابمتياز؛ سياسية هي احلملة أن كديؤ  وما -6

 وال ابلفساد عالقة هلا وليس ابمتياز، سياسية فهي... امللك وأقارب العائلة أفراد ومن النظام، يف مهمة ولشخصيات
. دوالر مليار 460 أمريكا منح ومنها العامة األموال وهدر لفسادا يف غارقان أيضا مها وابنه سلمان وأن سيما ال ،ابإلصالحات

 البيان يف ورد فقد النظام، تعارض نفوذ ذات قوى لضرب كأهنا شديدة السعودية األنباء وكالة أذاعته الذي البيان هلجة وكانت
 املصلحة على اخلاصة مصاحلهم غلبوا الذين النفوس ضعاف بعض قبل من استغالل وجود بسبب حصل اللجنة تشكيل "إن

 يف عليها اؤمتنوا اليت والسلطة نفوذهم مستغلني وطنية، أو أخالق أو ضمري أو دين من وازع دون العام املال على واعتدوا العامة،
 االعتقاالت تلك كانت مث ومن. املشينة" أعماهلم إلخفاء شىت طرائق متخذين واختالسه واستخدامه املال على التطاول

 .4/11/2017 يف اللجنة تشكيل فور املتسارعة
ابلتحديد يتم اإلعالن عن أن انئب أمري منطقة عسري منصور بن مقرن ومعه بعض  5/11/2017وعقب ذلك ويوم  -7

املسؤولني لقوا حتفهم يف حادث سقوط مروحية، وقد حامت حول ذلك الشبهات أبن ذلك نوع من التصفيات. خاصة وأن 
فقد  ،العهد السابق الذي عزله سلمان بعدما توىل احلكم مباشرة. وقد جتاوز عدد املوقوفني املئات هذا األمري هو ابن مقرن ويل

 أشخاص الستجواهبم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، 208"إنه مت استدعاء  صرح سعود املعجب النائب العام السعودي قائال:
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 من ةكبري  مبالغ ومشلت لعقود دامت اليت املمارسات هلذه املالية ةالقيم وأن... كافية أدلة وجود لعدم منهم سبعة عن فرجأ وقد
 أمريكي دوالر )مليار( بليون 100 حدود املبالغ هلذه احملتملة القيمة تتجاوز وقد استخدامها واملساء املختلسة العامة األموال

 العائلة من أشخاص أوراق يف ضتم لعقود التفتيش فيجري (9/11/2017 )احلياة األولية" التحقيقات من تبني ملا وفقا
 الطاولة تقلب أن إبمكاهنا احلكم على أتثري وهلا انفذة قوى تصفية هي املسألة أن على يدل مما! احلكم يف النافذين ومن املالكة

 عدا لد،الب يف اجملتمع وعلى النظام على معهودة غري تغيريات جيري وهو وخاصة بتصفيتها يقم مل إذا سلمان بنا العهد ويل على
 ...العائلة تقاليد حسب توليها يف احلق له ليس وهو العهد والية توىل كونه عن

 حماولة يدبروا أن من ووقاية اإلجنليز دابر لقطع هو الفساد مكافحة يسمى ما حتت السعودية يف جيري ما فإن وهكذا -8
 يعارضه ال حىت العهد ويل يد إىل للسلطة آمن تقالان لتحقيق وكذلك العهد، ويل وابنه سلمان امللك ضد ذلك غري أو انقالبية

 وال! أرحامه أخص من كان وإن حىت داخلي منازع دون أمريكا مصاحل خدمة عاتقه على أخذ قد االبن هذا إن حيث أحد،
 يَ ْهِدي َل  اّلل َ  َوَأن  ﴿ تتجزأ ال اخليانة هي هكذا ...ألمريكا خالصا   اجلزيرة يف النفوذ ليبقى بريطانيا وخباصة خارجي منازع من

 .﴾اْْلَائِِنيَ  َكْيدَ 

 يف وال إيران نظام يف وال سعود آل نظام يف ال... كلها األنظمة هذه يف خري ال أنه مير يوم كل يتأكد فإنه وأخريا -9
 على يعمل الذي ستعمرامل الكافر من موجهة فإهنا أبمرها، وائتمر تبعها فيمن وال اإلسالمية البالد يف القائمة األنظمة من غريمها
 الوجه على التغيري هو األعمال أولوايت أوىل من يكون أن فيجب وهكذا. اهليمنة تلك بواسطة ثرواتنا وهنب علينا هيمنته أتبيد

 ِمنْ  اّلل ِ  ُدونِ  ِمنْ  َلُكمْ  اَومَ  الن ارُ  فَ َتَمس ُكمُ  ظََلُموا ال ِذينَ  ِإَل  تَ رَْكُنوا َوَل ﴿ املستعمر الكافر إىل تركن اليت األنظمة هلذه الشرعي
 أمريكا أكانت سواء االستعمارية، الدول قبل من واإلفساد والفساد العفن هذا كل من نتخلص مث ومن ﴾تُ ْنَصُرونَ  َل  ثُ   َأْولَِياءَ 

 معها حتالف أو ةاحلاقد الدول تلك تبع من وكل... واملسلمني لإلسالم عداوته يف واحدة ملة فالكفر غريمها، أم بريطانيا أم
 َسُيِصيبُ ﴿ اخلزي وعاقبته جمرم فهو هلا التابعة العلمانية األنظمة على وحافظ ومشاريعها خططها فنفذ مباشرة غري أو مباشرة
 .﴾ََيُْكُرونَ  َكانُوا ِبَا َشِديد   َوَعَذاب   اّلل ِ  ِعْندَ  َصَغار   َأْجَرُموا ال ِذينَ 

 وإن حىت... النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة وإقامة األنظمة هذه إسقاط: اهسو  حل من وليس ملشاكلنا احلل هو هذا
 البعيد سيجعل  ابلرسول االقتداء وصدق العمل يف سبحانه هلل اإلخالص ولكن... املتخاذلون واستصعبه املرجفون استبعده

 يَ ْفَرحُ  َويَ ْوَمِئذ  ﴿ العزيز القوي هللا وعد يتحقق مث ومن ﴾ًباَقرِي َيُكونَ  َأنْ  َعَسى ُقلْ  ُهوَ  َمَت  َويَ ُقوُلونَ ﴿ سبحانه إبذنه قريبا
 .﴾الر ِحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْنُصرُ  اّلل ِ  بَِنْصرِ  * اْلُمْؤِمُنونَ 
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