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  في مسألة التصھین اإلخوانجماعة ازدواجیة معاییر 

 - د حمد بن راشد بن سعّیأالدكتور حوار مع  -
  

  الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ..

ضم منظومة حزب اهللا عن لماذا االستعجال على األوربیین في تأخرھم  :قلت لصاحبي 
عند بعض كتابنا أمثال محسن العواجي  حالھ إذا كان الحزب لم یتبین  اإلرھابلقائمة 

الذي شنع على العالمة ابن جبرین رحمھ اهللا لما تكلم في رافضیة حزب اهللا وخبثھم ثم 
  بعد ذلك تراجع وأشاد بموقف بن جبرین .

 أند الذي یقول لم یتبین لي جرم حزب اهللا إال بعد حمد بن راشد بن سعّیأومثلھ الدكتور 
من  ، شارك في مواجھة الجیش الحر  السوري ووقف مع النظام السوري النصیري 

لبقى محًال للثناء واإلشادة ورافعًا رایة سوریین و لم یقاتل حزب اهللا الأشھر قلیلة . فل
  لممانعة !الجھاد والمقاومة وا

  ة !لدروشعلي العمري الذي وصف الشیخ ابن جبرین با اومثلھم

ولیس ھذا بغریب ؛ ألنھم ـ ھداھم اهللا للحق ـ  لم یتخذوا العقیدة السلفیة وآراء علماء 
السلف المتقدمین والمتأخرین معیارًا لفھم السیاسة و التفریق بین الطوائف والناس ، 

  للوالء والبراء وفھم األحداث العامة و معیارًا 

علماء الدعوة السلفیة في نجد منذ الشیخ محمد بن عبدالوھاب الى ولھذا اتھم العواجي 
  الشیخ ابن باز بالغلو في التكفیر .

وھذا في كالمھ على كتاب الدرر السنیة وھو كالم شبیھ بكالم أھل البدع من أشعریة 
جمة على المناھج والننسى الھ، ومعتزلیة ورافضیة وصوفیة ومنظمات غربیة 

الشرعیة ومن ذلك ما قدمھ معارض   سعودي  مقیم في واشنطن وشاركھ في ذلك 
شخص یھودي  ؛ إذ أعدا مذكرة عن كتاب( منھاج السنة النبویة لشیخ اإلسالم بن 

ناشر الكتاب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وھي  إلىتیمیة) ووجھت المذكرة 
كما یجب أن ال ننسى الحملة   تكفیرًا للمسلمین  الكتاب فیھجزء من الحرب علیھا وأن 

على المعاھد العلمیة من قبل بعض أجھزة المخابرات  الغربیة  واصطفاف بعض 
الصوفیة معھا إلغالقھا ، كالمعھد العلمي في رأس الخیمة للحجة نفسھا : التكفیر والغلو 

  واإلرھاب .  
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  : قال عن علمائنا أن، فقد سبق  راشد بن سعیدوھو الدكتور أحمد بن ؛ أما الثاني   

ما یحصل في سوریا  أنالمدرسة الفقھیة النجدیة التقلیدیة معظم تجلیاتھا ترى  إن(  
  !!فتنة) 

العلماء التقلیدین ـ كما یسمیھم ـ أي كبار  إلسقاطخوانیة ترابیة  في محاولة إھذه شنشة و
قال عن احتالل صدام حسین  أنابي العلماء في السعودیة وغیرھا  ؛ فقد سبق للتر

ھذا الحدث أسقط اعتبار القیادة التقلیدیة التي كانت تنطق باسم اإلسالم :  إنللكویت : ( 
طبقة العلماء فقد فتنوا فتنة شدیدة بالضغوط الحكومیة في كل مكان وورطوا في قضایا 

یطلعون حتى على ال یحسنون تقدیر المسائل السیاسیة وال  ألنھمال یحیطون بحیثیاتھا 
الصحف الیومیة وفرطوا في الفتوى عن جھل وفتنوا بالضغوط وجاءت فتواھم مختلفة 

  ١. ) على اختالف المواقف السیاسیة

والدكتور أحمد لم یفھم مراد كالم الشیخ صالح الفوزان فالشیخ ینھى الشباب خاصة 
األغرار منھم عن الذھاب إلى الجھاد في سوریا ، فھي فتنة لھم وذلك مقارنة بالتجربة 
األفغانیة والعراقیة والیمنیة  ولم یقصد الشیخ الرضى بالحكومة النصیریة الرافضیة  ـ 

  ٢ان آخر . حاشاه ـ كما صرح في مك

قل تصھینًا       على أرض أنھ أخطأ فھو أقل خطأ شرعًا ووكالم  الشیخ صالح على ف
حد شیوخ أمن كالم الدكتور یوسف القرضاوي تعریف الدكتور ابن سعید للتصھین 

عندما أفتى بجواز ذھاب الجندي األمریكي (المسلم) مع المسلمین  اإلخوانجماعة 
!! ھ (المسلمین)  في أفغانستان و العراق ظلمًا وعدوانًا الجیش األمریكي لقتال إخوان

الفتنة عنوان : "  ولم نر الدكتور أحمد بن سعید یكتب عن  فتوى القرضاوي شیئًا تحت
   !"   والعلماء التقلیدیین

الفوزان لم ینخدع یومًا  بما یسمى تیار الممانعة والمقاومة   وھم :  صالحبل إن الشیخ  
حمد أولم یروج لھم كما انخدع الدكتور ( إیران  وسوریا وحزب اهللا  ...) ولم یثن 

لكن القرضاوي  أعلن رجوعھ وھذه فضیلة  ، وشیخھ الدكتور یوسف القرضاوي
  .ب لھ تحس

  
                                                           

  . ٣٠٣كتاب : في عین العاصفة لغازي القصیبي ص عن ١
حین استغلت ( داعش ) شبابنا في أعمال بعیدة عن فریضة ، عد نظر الشیخ صالح الفوزان بعد حین وقد تبین ُب٢

الجھاد من إھدار دماء إخوانھم المجاھدین والتجسس واستغاللھم في شتم وتكفیر الحكومة السعودیة وطلبة العلم في 
كالم الشیخ صالح الفوزان .. مقالة الدكتور محمد السعیدي ( من الذي سقط   أبعادلسعودیة .. انظر لمعرفة المملكة ا

 سي حمد معھ في الرؤیة والتحلیل السیابالقول نفسھ ممن ینسجم الدكتور أ ھناك من یقول: في الفتنة) . وللمعلومیة 
ستسبب سفكًا للدماء وحربًا أھلیة ھنا تأخذ كلمة .. فتنة .. كانت الثورة  إذاوھو الدكتور حسن الترابي حیث قال : " 

الفتنة التي یشیر إلیھا بالخطر الماحق تعني انھ یخشى إراقة  إنوالتي استعرتھا من ابن حنبل كل معانیھا وأبعادھا . 
إمكانك إطالق  الدماء ، لكن إذا كانت لك وسیلة لمعالجة األمر بطریقة أخرى الستعادة شرعیة الحكم ، إذا كان في

  بتصرف یسیر . ١٤٧ص،  تتردد " اإلسالم مستقبل  العالم"حوار مع الدكتور حسن الترابي ثورة  بال فتنة فال
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فقد كان یثني علیھم ویتھم من یتكلم في ھذا التیار أو من  حمد بن سعیدأأما الدكتور   
ومن یرصد خططھ اإلجرامیة وأن ھناك تنسیقًا ، یكشف جرمھ وخداعھ للجماھیر 

بن سعید یتھمھم اصھیونیًا  صفویًا على األقل في العشر سنوات الماضیة ومازال فكان 
  بالتصھین .

وزعھا على اآلخرین وبشر بھا  بعدما وما أدري ماذا یقول اآلن  عن تلك التھم التي 
  انكشف الغطاء واتضح  من ھو تیار المقاومة والممانعة ؟

  ٣ن ھي إیران وسوریا وحزب اهللا ؟وَم

وھذا الوصف ( بالصھیونیة) لمن یتكلم في تیار الممانعة والمقاومة ویكشف خططھ 
ین اإلجرامیة وخطورتھ على المنطقة العربیة وخداعھ لألغرار من السیاسی

واإلسالمیین مستفاد من اآللة اإلعالمیة السوریة واإلیرانیة والدعایة الصفویة وتلقفھا 
للحق .  ولھذا لما تكلم   وإیاھمبعض مفكرینا وكتابنا  ممن یسمون باإلسالمیین ھدانا اهللا 

بارك وقائد حماس خالد مشعل ـ ھداه اهللا للحق ـ بكالم مجمل عن الثورة السوریة  ، 

                                                           
ردوغان لیس خلیفة أن أردوغان بقولھ : صحیح أ ثني على الرئیس التركي رجب طیب حمد یبل رأینا الدكتور أ٣

غان ودأن ارأمیر المؤمنین . مع  یقوم بھ  ور األخالقي الذي كان یقوم بالد أنالمسلمین ، لكنھ (على األقل ) یحاول 
حلف شمال  نھ عارض ما اتفق علیھ غالبیة الدول العربیة وغالب أعضاء ثورة اللیبیین على القذافي بل إ  عارض 

مفعول في عزمھم على القیام بالحضر الجوي على الطیران الحربي المدمر للقذافي والذي كان لھ ال األطلسي 
غان ( إن التدخل ود، وفي ذلك قال أر في سیطرة الثوار على لیبیا وإسقاط القذافي  -ذن اهللابإ -الرئیس. واألثر الكبیر 

جم عنھ آثار عكسیة تمامآ ) وقال أحد السیاسیین في لیبیا، أو أي دولة أخرى ستن يالعسكري لحلف شمال األطلس
لماذا صارت السیاسة   للدكتور أحمد :الملح  سؤال طوي على مخاطر .  الھا غیر مفیدة وتن: إن المقربین ألردوغان 

في االنتخابات الرئاسیة في  %٤٨والذي نال  شفیق صاحب المركز الثاني للمرشح العسكري  الداعمة  اإلماراتیة 
 القذافي غان في التمسك بودھیونیة) وفي الوقت نفسھ سیاسة أرة صتي فاز فیھا الدكتور مرسي ( سیاسمصر وال

كبر الداعمین بالسالح أن اإلمارات تعتبر من أمع ! ( سیاسة تتخلق بأخالق أمیر المؤمنین ) المبغوض شعبیا 
 ال أحسب أن  ؟  شفیق المصري خیر من القذافي الدموي أنومع ،   فسھم لیبین أنللثورة اللیبیة بشھادة ال المتطور 

تركیا : وللمعلومیة ،  المسلمین  اإلخوانجماعة ر لدى الدكتور أحمد ومعاییازدواجیة ال إال جواب عن ھذه المفارقة 
   ٣٠٣موقفھا بعد ذلك لصالح الثورة اللیبیة . راجع نھایة القذافي ، عبدالرحمن شلقم ص غیرت 

  .وھذا لیس بغریب على الجماعة 

فھذا الدكتور یوسف ندا یقول في سیاق ، ھا مع آخرخوانیة موعد أن الكالم یتطرق  لدولة قطر فالالزدواجیة اإلوبما 
قطر وأمیرھا الشیخ حمد ثم بعد ذلك أثنى على دولة ! ومثل لذلك بالدولة السعودیة العربیة كتاتوریات الدالكالم عن 
في دولة قطر  أنصحیح  آخر :.وقال في موضع  آخرن السیاسة القطریة تجاه شعبھا ال تتكرر في مكان آل ثاني وأ

متیازات على شعبھ وھناك شعب یحبھ وقبل منھ ذلك . ولكن ھذه ھي الدیمقراطیة البرجوازیة ، إنھا حاكم مطلق لھ ا
في دولة ذات تعداد سكاني محدود تنجح  ئم قطر ، ولكنھا غیر مریحة إذا ما طبقت في مكان أخرى ، یمكن أن قد تال

ة .من كتاب مذكرات یوسف العادی األحوالفي  أخرى أماكنولكن نجاحھا  غیر ممكن في كما لو كانوا عائلة كبیرة ،
                   ١٧٥_١٥٨ص اإلخوان المسلمین)(من داخل ند 

! واألدھى في ھذه االزدواجیة طر من لدن یوسف ندا لدولة ق خاصا قراطیة  مفصلة تفصیالدیمیعني أن ھناك 
صحابي الجلیل وخلیفة المسلمین معاویة رضي لا إلحاق ل إلىلم یتوقف عند السعودیة بل وص األمر أنخوانیة اإل

 ١٢٩المذكرات ص!! اهللا عنھ بالدكتاتوریات وحكم الطغاة 
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الثورات التونسیة والمصریة والسوریة قامت اآللة اإلعالمیة اإلیرانیة والسوریة باتھام  
  خالد مشعل بالعمالة للصھیونیة 

وممن سقط في ھذا المستنقع وانخدع بھذه الدعایة واتھم  كل من تكلم في ھذا التیار 
وإیاھم وغیرھم من  خوان المسلمین ـ ھدانا اهللاجماعة اإل  :المتناغم مع أعداء األمة 

الزعامات اإلسالمیة ـ فقد أصدروا بیانًا عندما ظھر الخمیني یتضمن العبارات التالیة : 
نھ من عمالء أ) في طھران ال یخلو من حالین : إما  يمن یتكلم في اآلیات ( المالل إن(

الغرب أو من علماء السالطین الذین یحققون المؤامرة الصھیونیة على الحكومة 
وال نعرف علماء یتكلمون في  اآلیات في طھران ویذمون !  ٤المیة في طھران)اإلس

 عقیدتھم إال علماء السلف مثل علماء المملكة وعلى رأسھم ابن باز وابن عثیمین وابن
  لخ .إجبرین واللحیدان والفوزان .... 

ة بعدما رحمھ اهللا قائد حركة  الجھاد اإلسالمي الفلسطینی وقال الدكتور فتحي الشقاقي 
نقل بیان الجماعة السابق قال عن حكومة  الخمیني : ( لم تقم حكومة إسالمیة منذ مائة 

وكأن لم یكن  !!ي إیران على ید اإلمام الخمیني) عام حتى قامت الحكومة اإلسالمیة ف
وال یفوتنا   یحكم بالشریعة؟مملكة العربیة السعودیة على الخارطة العربیة كیان  اسمھ ال

السودان وإیران دول ینطبق علیھا  أنف  الدكتور حسن الترابي ؛ فھو یرى ھنا موق
  ! ٥مسمى الدولة اإلسالمیة بخالف السعودیة.

فقد كان خمینیًا  ، المسلمین اإلخوانعضو جماعة  سعد بن بیوض التمیميأومثلھ الشیخ 
الخمیني ھو الذي  إنأكثر من  الخمیني نفسھ أیام الحرب العراقیة اإلیرانیة ، وقال : 

فقد ، سیحرر القدس ، ثم صار صدامیًا أكثر من صدام ذاتھ ، أیام احتاللھ للكویت 
وفي الوقت نفسھ قال عن   ، نھ صار خلیفة للمسلمینأطالب صدام أن یعلن الخالفة و

واتھم الشیخ ) ! ( إنھ أعمى البصر والبصیرة :  الشیخ عبدالعزیز بن باز ـ رحمھ اهللا ـ
  ألردن  .وھذا في خطبة جمعة في ا ج من الملة بزعم مواالة الكفار؟!یخر أن بأنھ كاد

منسق جماعة اإلخوان المسلمین في الخارج الدكتور كمال ووقع في اللوثة نفسھا  
بجھاد وزھد أبي بكر الصدیق ال یذكرني  (   :المستقیل مؤخرًا فقد قال   الھلباوي
  !!ي والرئیس أحمدي نجاد)اهللا علي خامنئیة آالخطاب في ھذا العصر إال بن وعمر 

كفر أبا فلم یجد ـ ھدانا اهللا وإیاه ـ من یذكره بأبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما إال من ُی 
ذكر مفتي عام المملكة الشیخ عبدالعزیز یبكر وعمر ویلعنھما؟! وفي الوقت نفسھ عندما 

یطلق العبارات والكلمات ھ فإنآل الشیخ وكذلك خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا 
  .النابیة والسیئة 

                                                           
  سفة مفتعلة للدكتور فتحي الشقاقي .السنة والشیعة ضجة مؤ٤
  . ٦٩اإلسالم مستقبل العالم ص ٥
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عندما اكتشفت السلطات المصریة  ومنذ سنوات سمعنا مرشد اإلخوان مھدي عاكف 
ف : بأن بض على بعض أفرادھا علق عاكف على ھذا الكشخلیة حزب اهللا في مصر وُق

قد المبادرة ون، ن األنظمة العربیة صھیونیة أكثر من الصھاینة إحزب اهللا یقاوم الیھود و
التي لم یدرك القصد منھا ولو استثنى و قال بعض األنظمة لسلم العربیة ( السعودیة) 

من االنتقاد لكن المرجعیة والمنھج ال تترك للموضوعیة وللتحلیل السیاسي المبني على 
والخلفیة التي أوقعت بیان جماعة ، العقیدة الصحیحة وعلى عقیدة الوالء والبراء مجاًال  

الشیخ أسعد التمیمي   والدكتور ووان و الدكتور الشقاقي والدكتور حسن الترابي اإلخ
و بأختھا العمالة  أعاكف في اتھام اآلخرین بالتصھین الھلباوي ومرشد اإلخوان مھدي 

حمد بن سعید في أالیة ذاتھا  التي أوقعت الدكتور بالعموم ھي الخلفیة نفسھا واإلشك
لممانعة والمقاومة ویكشف خداعھ ویفضح شعاراتھ اتھام كل من یطعن في تیار ا

الفارغة من كل خیر وإصالح والمشحونة بكل شر وتخریب ومن بینھم حزب اهللا  
  .بالتصھین والعمالة

حمد بن سعید ـ ھدانا اهللا وإیاه ـ  للحق والتي كما سبق أأخطاء الدكتور   أولست ھذه یول
سببھا فقدان المعیار العقدي للوالء والبراء ، المبني على مذھب علماء السلف المتقدمین 

مع ، والمتأخرین كالشیخ ابن باز وابن عثیمین وابن جبرین  واللحیدان والفوزان  
  تسطیح واضح في التحلیل السیاسي .

تمیم بن حمد ونظم المدیح شعرًا وذھب  إلىكومة قطر على نقل السلطة نھ ھنأ حأذلك  
ن ما قامت بھ قطر لھ مرمى بعید أوجھل ، قناة الجزیرة وشارك في الثناء  نثرًا  إلى

جدًا جدًا كبعد المشرقین عما رامھ وقصده وفھمھ من سبب نقل السلطة والتحول عن 
یقوم بالسفر لقناة الجزیرة  وینظم تلك ن أتھ قبل ولی، اإلمارة وتنازل األب لالبن 

جعة وضل السبیل ،  بعد الُنأنھ اخطأ الطریق وأدة تأنى وسأل وقرأ واستفسر لعلم القصی
ن یبحث عن السبب الحقیقي والعلة الحقیقیة  لذاك التحول على أحثھ أدعوه وأفأنا 

ازل   فقد نسي والتنازل وإذا كان جھل جھًال عظیمًا في معرفة سبب التحول وعلة التن
خفوا أكبناء أكبر كنیسة في المنطقة  ؛ أو تناسى  ما تقوم بھ قطر من عظائم وموبقات

جرمھا عن األغرار من اإلسالمیین والسیاسیین  ببناء أكبر الجوامع في قطر  باسم 
  جامع الشیخ محمد بن عبدالوھاب ـ رحمھ اهللا .

العدید) التي كانت تنطلق منھا الطائرات ومثلھا بناء أكبر قاعدة أمریكیة في المنطقة  (  
،  ٦لضرب العراق وأفغانستان ، بل ومنھا نقلت القنابل العنقودیة إلسرائیل لضرب غزة

بالجھاد ضد الصھاینة الفجار  األغرارفأخفوا جرمھا بصراخ قناة الجزیرة  في 
لمھما أنھا وبالدعوة لقمة عربیة استثنائیة في الدوحة ، وقد رفضتھا السعودیة ومصر لع

قمة تشتیت وتفریق وشرذمة أكثر وأكبر لوحدة األمتین العربیة واإلسالمیة ، فقد 
                                                           

  م .٢٠٠٩-٢٠٠٨حرب سنة ٦
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فقد استدعي احمدي نجاد ، مسجد  ضرار وإرصاد  إلىتحولت قاعة االجتماع 
فأي استھانة بأھل السنة ودول السنة وأي اختراق صفوي لقضایا العرب ! لحضورھا 

حمد أ. ومع ذلك نجد الدكتور  ٧ر بھذا االستدعاءالسنة ؟! وأي معاندة للسعودیة ومص
  بن سعید یثني على قطر وعلى قناة الجزیرة ؟!

كبر وكر استخباراتي صھیوني في الشرق األوسط أثم قامت قطر ببناء أول سفارة بل 
تحت اسم المكتب التجاري وأخفوا جرمھ ببث أشرطة تنظیم القاعدة وزعماء القاعدة 
أسامة بن الدن وأیمن الظواھري ! والعجیب في األمر بل والمحیر في الوقت نفسھ 

ماء القاعدة ننا ال نجد كلمة واحدة  في خطابات زعأعلى مدار العشر السنوات الماضیة 
أو التخریب  في إیران أو  دعوة للجھاد أو التفجیر وأتكفیر  أيالتي تبثھا قناة الجزیرة: 

وبإزاء ذلك نجد تكفیرًا ، و مقرات حزب اهللا  تیار الممانعة والمقاومة المزعوم أسوریا 
للمملكة ودعوة للجھاد ضد حكامھا و التفجیر على أراضیھا وقتل رجال أمنھا وخلخلة 

حمد بن سعید یمدح قطر ویثني أومع ذلك نجد الدكتور ، ادتھا  وتكفیر علمائھا  سی
  علیھا وعلى قناة الجزیرة ! وعلى تیار الممانعة والمقاومة !

حذر من تیار الممانعة والمقاومة الرافضي فھل الخطاب المتصھین یكمن في من ُی
ھم  وخطرھم النصیري المتحالف في ھذا الوقت مع الصھیونیة ویكشف إجرام

خطرھم من یسكت عن إجرامھم و أموخداعھم لألغرار من إسالمیین وسیاسیین  
لتكفیر الدولة السعودیة والجھاد ضد حكامھا  والتفجیر  وخداعھم ، ویبث أشرطة تدعو

  على أرضھا وقتل األبریاء من أھلھا وخلخلة أمنھا وسیادتھا وتكفیر علمائھا .

وال ننس تكفیر بعض المنتمین للقاعدة لبعض كبار العلماء في المملكة ، وقول أحد 
الجھاد في الریاض أصرح من الجھاد في بغداد التي كانت محتلة  إنأعضاء القاعدة : 

  م من قبل قوات التحالف وإیران .٢٠٠٣ھـ /١٤٢٤عام 

  فأین الخطاب المتصھین ؟!

األشرطة التحریضیة للمعارضة المسماة  وأین الخطاب المتصھین ممن ینشر ویبث
زورًا بالمعارضة السعودیة والتي صرح مرشدھا محمد المسعري :     ( بأن وصول 
المعارضة للحكم في السعودیة سیسمح ببناء الكنائس والمعابد ألصحاب األدیان 

وینبغي أال ننسى ربط ھذا ببناء قطر للكنیسة الذي ھو عربون أو قربان !! األخرى ) 
حاكم قدم للمعبد الغربي حتى یرضى سادن المعبد  بانقالب االبن حمد على والده ال

وفي حالة المعارضة السعودیة  حتى یقتنع سادن المعبد . السابق لقطر خلیفة آل ثاني 
  بھا لسماحھا ببناء الكنائس في السعودیة .

                                                           
التي أسسھا الرئیس السابق محمد مرسي والمكونة وبعدھا استدعى لحل مشكلة سوریا من خالل اللجنة الرباعیة ٧

  من مصر والسعودیة وقطر وإیران . لم تحضر السعودیة اجتماعات اللجنة اعتراضًا على إدخال إیران .
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ا بذلك فإن  فكرة ھذه المعارضة السعودیة  قد جعلت بالد الكفار  مقرًا لھا ، ولیفرحو
وكذلك المعارضة الشیعیة . االنتداب الصھیوني على فلسطین خرجت من البلدان نفسھا 

ولیس ، الموالیة للصفویین ما زالت تمارس معارضتھا وتنشر مجلتھا  من الدول ذاتھا 
ن یكون الداعم للمعارضة  السعودیة بشقیھا ھي المخابرات األجنبیة نفسھا التي أبغریب 

دعم  إیران والقذافي وقطر لھذه  إلىلصھاینة في فلسطین . باإلضافة دعمت ا
حد التائبین من أفراد المعارضة السعودیین أعارضة السعودیة  وھذا ما صرح بھ الم

وھذا أیضًا ما صرح بھ عبدالرحمن شلقم مندوب ، السعودیة  إلىالعائدین من بریطانیا 
ن القذافي كان یدعم بالمال معارضًا سعودیًا إ : فقد قال، لیبیا الدائم في األمم المتحدة 

لشریط المسجل ( على و ما نشر في ا٨معارضة للسعودیة  إذاعةمقیمًا في لندن ویدعم 
نھ اتفق مع دوائر أت القطریة المھمة مع القذافي ، وحد  الشخصیاأالشبكة) بین 

المدنیین  والضباط المخابرات الغربیة  على المراھنة على الصف الثاني من الموظفین 
(  ھا  والتي وصفھا بما معناضعاف الدولة السعودیة لیسھل السیطرة علیإالسعودیین في 

و الرجل الھرم ) . وھذا یفسر الزیارات السریة بین تل أبیب والدوحة أالرجل المریض 
  ؟!

ن البة بوضع الحرمیلماذا تنسق قطر مع القذافي ؟ ألن القذافي ال یكل وال یمل من المط
حد رجاالتھ المقربین وھو أشراف غیر سعودي ؛ وقد ذكر ذلك إالشریفین تحت 

.  ١٠احتالل صدام للكویت أزمةصرح بذلك زمن  نأ، وقد سبق ٩عبدالسالم التریكي 
ة وھذا ما صرح بھ عبدالرحمن ن القذافي كان یحلم بتقسیم السعودیأل ؟ ولماذا القذافي

  ١١. شلقم

لقذافي : ألن القذافي من اشد أعداء الدعوة السلفیة والتي ولماذا أیضا تتعاون قطر مع ا
ویتقرب إلى الدوائر الغربیة ، یسمیھا( الوھابیة) والدولة السعودیة التي تساعدھا 

  بمحاربتھا .

فمن ذلك طلبھ من الخمیني أیام الحرب مع العراق أن یوقف حربھ مع العراق ویشنھا 
نھ أرسل رجالھ الغتیال الملك أومنھا ،  على السعودیة ، كما في مذكرات رفسنجاني

المخابرات األجنبیة  ثم قامت  ىحدإأستبعد أنھ أخذ الضوء األخضر من عبداهللا ، وال 
عة جما إلىبتوریطھ وعن طریق بعض المقربین لھ ممن ذكر في سیرھم أنھم ینتمون 

اللیبي  وھم السعودي  عبدالرحمن العمودي المقیم في أمریكا ، والدكتور،  خواناإل
األخیر فقد قام و . محمد أحمد الشریف ( رئیس جمعیة الدعوة اإلسالمیة) في لیبیا

في ذم وسب الوھابیة والسعودیة  CDبطباعة مئات الكتب واألقراص الممغنطة 
                                                           

  )١٨٧( في خیمة القذافي ، غسان شربل  ص ٨
  . ٢٤٧في خیمة القذافي ص ٩
  انظر الجنازة حارة لجالل كشك .١٠
  . ١٨٧،  ٦١٨ظر في خیمة القذافي ص ان١١
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الدكتور  أنوالمصیبة ، وتحریض العالم الغربي واألغرار من المسلمین ضدھا 
ولذلك  !! ق عند اإلمام الغزالي ) من أمریكاالشریف یحمل درجة دكتوراة في ( األخال

علق األمیر سعود الفیصل ـ وزیر الخارجیة ـ على انخراط الدكتور الشریف في اغتیال 
فیدعو نھ یقوم بالدعوة أرابھ قال:  كیف یتورط شخص یفترض الملك ومعبرًا عن استغ

  ١٢القتل  ؟! . إلى

نك تعرف قناة " الجدید " اللبنانیة وصاحبھا المدعو تحسین أأجزم  :خي الدكتور أحمد أ
خیاط وحملتھا الشدیدة والمحرضة على  السعودیة وتقوم بالدور نفسھ الذي تقوم بھ قناة 

  قطر من الداعمین لھذه القناة . أننك تعلم أحسب أو، الجزیرة 

  : ودعني أسالك السؤال التالي 

في من یبث أشرطة المعارضة السعودیة بشقیھا السني  :أین یكمن الخطاب المتصھین 
ده والشیعي  ویحرض على السعودیة في الداخل والخارج من خالل قنوات فضائیة ع

حد شخصیاتھا المعروفین مع المخابرات األجنبیة ومع أومواقع إلكترونیة عدة  ویتفق 
مع من یطالب وتقسیمھا و  وإضعافھاالقذافي ومع إیران  للسیطرة على السعودیة 

بوضع الحرمین الشریفین تحت أشراف غیر سعودي وخلخلة سیادتھا في الداخل 
م من یكشف ھذه االتصاالت وتلك الزیارات  أ .. أبیبوالخارج وزیارات بینھا وبین تل 

ویرد على المعارضة ویبین عوارھا وخداعھا ویكشف سوءاتھا ویفضح الدور المشبوه 
  لقطر ؟

وقناة الجزیرة فالبد  إیرانھذا الترابط العضوي الخطیر بین  وحتى نتعرف أكثر إلى
تابعت برنامج الجزیرة ( تجربة حیاة ) مع الصحفي المصري محمد  یادكتور أنك

حسنین ھیكل المعروف بعداوتھ الشدیدة للمملكة العربیة السعودیة وكرھھ الشدید لھا 
ھب صر ضد السعودیة ثم ذفقد كان أیام عبدالنا ،سقطت الناصریة  أنمنذ عقود منذ 

كان یحرض القذافي على السعودیة بأنھا لم تؤید ثورة عبدالناصر وجاء القذافي ؛ ف
تقنع الملك إدریس بأن ال یتنازل عن الملك وحرضت األمریكان أن الفاتح وأنھا حاولت 

واالنجلیز إلسقاط ثورة الفاتح مبكرًا ؛ ذكر ذلك عبدالرحمن شلقم وعدھا من مغالطات 
في ذكرھا وألف كتابھ  وأطنب. و قامت الثورة الخمینیة الصفویة فأثنى علیھا ١٣ل ھیك

ثم وقف مع صدام البعثي أیام  احتاللھ للكویت وألف كتابھ عن تلك  ، مدافع اهللا
احتالل العراق للكویت ( ھي وحدة حضاریة  أناألزمة...و كان من رأیھ في الكتاب 

ي البدوي ودمج الكویتي الغني مع العراقي فھي  دمج للعراقي المتحضر مع الكویت
ن إاحتالل الكویت :  أیامالفقیر فھي وحدة اندماجیة حضاریة) ، وقال في مقالة لھ 

التفسیر بقولھ : ( كان الصراع من اجل االستقالل  وأعطاناالخلیج ال یستحق نفطھ 
                                                           

  . ١٥٣أشخاص حول القذافي ، عبدالرحمن شلقم ص ١٢
  . ١٨٩في خیمة القذافي ص ١٣
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وفي النھایة وملكیة البترول یدار من المدن : القاھرة وبغداد ودمشق وبیروت ، ولكن 
كان القادة القبلیون ( كذا ) ھم الذین حصلوا على النفط وحرمت المدن من ثمرة 
جھودھا ) وعلق القصیبي على ھیكل بقولھ : ھذه أول مرة نسمع فیھا عن صراع دار 

ھذا الصراع لم  أنوالذي نعرفھ ، من أجل ملكیة البترول في القاھرة ودمشق وبغداد 
التي ال یعرفھا إال  األسرارولعل ھذا الصراع من ، ان ولیبیا یدر إال في الریاض وطھر

مرة نجد إنسانًا یسمى شعوب الخلیج الممتدة من  وألولھیكل والراسخون في الحقد ، 
وراء ھذه التسمیة ـ بدورھا ـ سرًا من  أنالكویت " قادة قبلیین " ونظن  إلىعمان 

     ١٤التي ال یعرفھا إال ھیكل والراسخون في الحقد . األسرار

ثم بعد سقوط صدام وقیام المشروع الصفوي الصلیبي في العراق على أنقاض  
لم تأت بجندي أمریكي واحد الحتالل العراق)  إیران  إنالمشروع البعثي  قال : ( 

ي للعراق وعلیھ یستخلص الصحفي الكبیر براءة إیران من عملیة االحتالل األمریك
ھذا األمر اعترف بھ  أنمع ١٥وبراءة إیران الصفویة من الدماء السنیة العربیة 

بطحي نائب الرئیس محمد أون أنفسھم كما ذكر ذلك محمد علي ن اإلیرانیوالمسؤول
: فقد اشتھر عنھ قولھ ، خاتمي وھو صدیق ھیكل ومستضیفھ في مزرعتھ في القاھرة 

سؤولین اإلیرانیین : وقد ردد ھذا غیره من الم، اق لوال إیران لما جرى احتالل العر
،  وقارن ھذا الموقف  ١٦حمدي نجاد.أمثل رفسنجاني و ، و المبنىأ المعنىبسواء كان 

أمریكا أعطت العراق إلیران  إنبتصریح األمیر سعود الفیصل حین قال في واشنطن : 
التھ أنھ یقف دائمًا على طبق من ذھب  . ومما یجب أن یالحظ عن ھیكل وتقلباتھ وتحو

سیاسي   بسیط أو أي صحفي صغیر  أيفبإمكان  ،مع أي مشروع سیاسي ضد المملكة 
الصحفي العظیم بأسھل الطرق وأیسرھا ومن  أویعرف وجھة نظر السیاسي الكبیر  أن

وذلك بالتعرف إلى  ، تحقیق في موضوع ما أودون تكلف و ذكاء ومن دون  رصد 
  وجھة النظر السعودیة وبضدھا تعرف وجھة النظر الھیكلیة  .

ومما یدل على حرص قناة الجزیرة على سمعة  إیران الصفویة المتناغمة في ھذا 
الوقت مع المشروع الصھیوني  خاصة في العراق الحالي  ما حصل مع المقدم سامي 

حد أد رجال نظام صدام وموفق الربیعي حأثناء  استضافتھ لوفیق السامرائي حداد في أ
بدأ السامرائي  بذكر جرائم  ، حیث زبانیة النظام الجدید الصفوي الصھیوني في العراق

إیران في حق العراقیین وتغاضي المالكي عن اتھام إیران بذلك فجاء اتصال من إدارة 
وقد ، بإنھاء الحلقة  المقدم  سامي حداد  في لندن إلىالقناة في العاصمة القطریة الدوحة 

                                                           
  . ٥٦في عین العاصفة ن غازي القصیبي ، ص ١٤
باقر الصراف وعادل السویدي  فارسي مناقشة ھادئة آلراء ھیكل تألیف  أمانظر كتاب ( ھل الخلیج عربي ١٥
 )١٧ص
  ١٩ص  المصدر السابق ،١٦
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نھ لم یكن ھناك أي أك . والغریب كما یذكر سامي حداد لب منھ ذلنھ ُطأصرح حداد  
  ١٧وبعدھا اختفى سامي حداد عن القناة ؟! ! خبر عاجل 

أین یكمن الخطاب المتصھین والصفوي ،  في عدم نسأل الدكتور احمد بن سعید : 
ع الصفوي الصھیوني في العراق من اإلدانة وعدم المؤاخذة وتبرئة ساحة المشرو

والمیدان ھو قناة الجزیرة والمكان ھو ، وضاح خنفر اإلخواني  إلىھیكل الناصري 
  من یقوم بإدانة جرائم إیران في العراق أم.. الدوحة  

في دعم قناة الجزیرة مادیًا ومعنویًا  للدكتور ؟ وأین یكمن الخطاب المتصھین یا دكتور 
سعد الدین إبراھیم اللیبرالي المصري المشھور والصریح في عالقتھ مع دوائر 
المخابرات الغربیة وال تخفي تلك الدوائر العالقة المتینة معھ والدعم المادي لھ ومن أھم 

مارس ضد األقلیة مشروعاتھ الخطیرة والمتصھینة في مصر  مشروع( التمییز الذي ی
  ١٨القبطیة في مصر). 

على كان یعمل  احسني مبارك ھدد شخًص أنوقد حدثني شخصیًا أحد مشایخ مصر 
تدویل  قضیة األقباط ( كما یرید سعد الدین ابراھیم وكما ترید الجھات الداعمة لھ) أنھ 

  !یجعلھ مثل أي مصري غلبان یحصل على جنیھین في الیوم  أنباستطاعتھ 

الدكتور احمد بن سعید وھو اإلعالمي المتابع والمراقب الجید واألستاذ  وال أظن
الجامعي یخفى علیھ دور سعد الدین إبراھیم الخبیث في مصر وعالقتھ المشبوھة وعن 

ن العالقات أل ؛ ودعم  قناة الجزیرة لھ، خطیر من تلك الجھات المشبوھة لھ التمویل ال
  رة .المصریة القطریة في تلك الحالة متوت

د  مع ھذا كلھ یمدح ویثني على  قناة  الجزیرة حمد بن سعّیألكن السؤال : لماذا الدكتور 
  والدولة القطریة الداعمة لھا ؟! 

ترك  -ال یكون ظني  صحیحًا  أنوأتمنى  - حمد أكان الدكتور  إندري حقیقة إال أ ال
كان سببًا في   مإبراھیالدكتور سعد الدین  أنذلك وأغمض عینیھ وخلع نظارتھ ألجل 

التوسط بین بعض زعماء اإلخوان وبعض الشخصیات األمریكیة  والربط بینھم  . ذكر 
ھذه التوسط الخرباوي في مذكراتھ  وذكر ذلك الكاتب محمد إبراھیم مبروك في 

  ١٩كتابھ.

، بین األمریكان وبعض زعماء اإلخوان السلطات المصریة ھذه االتصاالت وقد كشفت 
حمد بن سعید ألكن بفھم الدكتور ، وھذه االتصاالت قد تتفھم منھم ، وواجھو ذلك بحزم 

وعدم ، للتصھین یعتبر كشف ھذه االتصاالت بین اإلخوان واألمریكان   من التصھین 
                                                           

 ).  ١١٢ماشي بینا سیدي؟ القصد أمیرقطر تألیف د/ سامي الجلولي ، صانظر كتاب ( وین ١٧
  ) .٧٠( قناة الجزیرة مفید الزیدي ، ص١٨
 .٢٠١اإلسالم اللیبرالي ، ص١٩
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 أنممانعة ومقاومة إسالمیة ، فقد عودنا الدكتور   أي ،ھا یعتبر محاربة للتصھین كشف
ولیست القدیمة و رأیھ الحالي العاطفي    اآلنیة یخالف رؤیتھخطاب  أي رأي أو قرار أو

  ولیس المستقبلي یعتبر خطابًا أو قرارًا أو رأیا متصھینًا .

 - وفقھ اهللا-د وحكایة أخرى تبین فقدان بوصلة التصھین لدى الدكتور أحمد بن سعّی
  اتجاھھا الصحیح  .

في  ٢٠٠٢مولھا ببث حلقة في عام فقد قامت قناة الجزیرة ، التي یثني علیھا وعلى من ی
برنامج االتجاه المعاكس  وبرنامج بال حدود اللذین وجھا انتقادات وتشكیكًا صریحین 

والتي  - بدور الحكومة السعودیة وبمواقفھا من القضیة الفلسطینیة وبالمبادرة السعودیة 
 إلىامج وتطرق البرن - لعل القارئ یالحظ التشابھ  –سبق معنا نقد مھدي عاكف لھا 

لعزیز ودوره انتقاد الملك عبدا  إلىقضایا حقوق اإلنسان والدیمقراطیة ، حتى وصلوا 
جماعة  إلىتبعتھا بعد ثالثة أسابیع حلقة قدمھا شخص ینتمي في قضیة فلسطین  ثم 

استضاف ، حیث  مد منصورحأمین ـ  مع األسف ـ وھو اإلعالمي اإلخوان المسل
الدكتور محسن العواجي ، ووجھ انتقادات للملك عبداهللا وكان ولیًا للعھد  من قناة 
الجزیرة من جوار المكتب التجاري اإلسرائیلي وبقرب قاعدة العدید وعلى بعد عدة 

  وقد ردت السعودیة على ھذا االنتقادات عن طریق صحفھا   ،أمتار من موقع الكنیسة  

على المدرسة التي یستقي دیة في قضیة فلسطین  لیس بغریب والتشكیك في دور السعو
فقد ذكر طبیب المسالك البولیة ، حمد بن سعید  منھا فھمھ وتعریفھ للتصھین أالدكتور 

لزعیم  تیار الممانعة والمقاومة آیة اهللا الخمیني وھذا الطبیب عضو في جماعة اإلخوان 
وھو الدكتور فھمي الشناوي فقد وجد ینتسب إلیھا أمثالھ   أنالمسلمین وال یشرفھا 

مذكرات ضابط أمریكي ممن حضر لقاء بین الملك عبدالعزیز رحمھ اهللا والرئیس 
ھذه : ممدوح الشیخ لیقوم بدراستھا  وقال لھ   األستاذ إلىاألمریكي روزفلت ، فناولھا 

تبین بعد دراستھا   : یقول ممدوح الشیخ. المذكرات تكشف خیانة عبدالعزیز بن سعود 
  ٢٠ھذه المذكرات وثیقة براءة الملك عبدالعزیز بن سعود. أنلي 

  !ھ لیس متخصصًا في دراسة الوثائق وقد یعذر الشناوي بأن

یثني على قناة الجزیرة وعلى من یمولھا مع  أنفي حمد بن سعید ألكن ما عذر الدكتور 
تشكیكھا في الدور السعودي في قضیة  فلسطین ، وتشكیكھا بدور الملك عبدالعزیز 

فلیس ھو دكتور المسالك البولیة للخمیني بل ھو متخصص في اإلعالم  ؟رحمھ اهللا  
الدكتور اغتر كان  إنإال .. السیاسي في جامعة الملك سعود بالریاض وفقھ اهللا لكل خیر 

بشعار( لعن اإلمبریالیة والصھیونیة   وشعار أمریكا الشیطان األكبر) وأنھ من عادى 
 أنأو ، عادى من انخدع واغتر بھم  فلدیھ تصھین أو ھو عمیل  أوأصحاب ھذا الشعار 

                                                           
 القمة األمریكیة السعودیة األولى.٢٠
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 لإلخوانالدكتور انخدع بخطبة األستاذ عبدالرحمن خلیفة رحمھ اهللا المراقب العام 
ألردن في طھران أمام الخمیني یشید بمنھجھ في الثورة ، وطریقتھ في المسلمین في ا

التبشیر بھذا المنھج وھذه الطریقة بین  إلىالحكم وتحكیم اإلسالم ویدعوه  إلىالوصول 
الشعوب اإلسالمیة . وللمعلومیة فإن عبد الرحمن خلیفھ رحمھ اهللا  ممن قابل الملك فھد 

كالزنداني والترابي  یة ، ومعھ بعض قیادات اإلخوانرحمھ اهللا أیام أزمة الخلیج الثان
بھ صدام حسین من ربكان والغنوشي وشرح لھم الملك  فھد خطورة ما قام أونجم الدین 

طلب ، ثم ن ذلك یصب في مصلحة أعداء األمة العربیة واإلسالمیة أاحتالل الكویت و
فقط ) فخرجوا من عند    منھم الملك رأیھم فقالوا ( لم نأت لنعطي رأیًا  أتینا لنسمع

بغداد وأعلنوا تأییدھم لصدام في بیان أذاعوه ؛ أما الغنوشي  إلىالملك وسافروا 
الخمیني إلمامة المسلمین؟!   یحھرشتفمعروف عنھ  مدحھ للخمیني وإشادتھ بمنھجھ و

وفي الوقت نفسھ معروف بكرھھ للسعودیة و معروف باتھامھ للمجتمع السعودي 
أمریكا بعد  إليذھب   أنحمد انتھى  المطاف بالغنوشي أیا دكتور  ًراوأخی.. بالنفاق 

الحكم في تونس وألقى محاضرة في معھد  إلىخواني وصول حزب النھضة اإل
لیس في الدستور  ھإن: دراسات الشرق األدنى والمعروف بمیولھ الصھیونیة وقال 

 إن : الثورة في السعودیة بقولھ إلىودعا ، التونسي مادة تمنع من التطبیع مع إسرائیل 
  !شباب السعودیة لیسوا بأقل من شباب تونس حتى ال یقوموا بثورة 

المعروف بعداوتھ للسعودیة ومطالبتھ لصدام بأن یكتسح جمیع دول  ؛ فھو الترابي أما 
وھو الذي دعمتھ السعودیة عندما وصل  ، الخلیج الجاھلة بالسیاسة والثروة كما یقول

بل أنشأت مطارًا متكامًال في السودان  وحضر ھو االفتتاح ولم  یتلفظ بأي إلى الحكم 
  .كلمة شكر لھا كما ذكر ذلك  األمیر نایف ـ رحمھ اهللا ـ

ربكان رحمھ اهللا الذي غادر السجن بعد االنقالب علیھ بوساطة سعودیة   أأما نجم الدین  
ضیاء الحق  إلى بن قعود فقد بعث الشیخ عبداهللا ،عن طریق الشیخ عبدالعزیز بن باز 

ربكان أفكان جزاء اإلحسان من الترابي و رحمھم اهللا جمیعًا لعالقتھ بالعسكر في تركیا 
  .ھو جزاء سنمار 

غیرھم من قیادات اإلخوان وزعمائھم أیدوا جلھم صدام في مؤتمرھم اإلسالمي  أنكما 
ًا بأن یعلن یمي صدامسعد التمأوطالبوه بعدم االنسحاب ، وطالب  الذي عقد في بغداد 
  ن یكون خلیفة للمسلمین .أالخالفة اإلسالمیة و

ه السیاسات  من بعض إذا لم تكن ھذه األفعال وھذه التوجھات وھذ :  دكتور أحمد 
یاسة صھیونیة س أوخوان المسلمین  تنطبق على تعریفك للتصھین زعماء جماعة اإل

  !فلیس ھناك تصھین إال في تل أبیب و عند شارون وھرتزل .. على فھمك للتصھین 
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ن انسحاب صدام یبطل ویجھض الخطة الجھنمیة الصھیونیة لضرب العراق أل  
وتدمیر جیشھ وإعادة الھیمنة الغربیة والصھیونیة في المنطقة  ومزیدًا من تشتیت أكثر 

ربیة لحساب الدولة وتفریق أكبر للوحدة اإلسالمیة العربیة والكلمة اإلسالمیة الع
(ولحساب الدولة الصفویة)   :حمد أوأضیف عبارة قد ال تعجب الدكتور ، الصھیونیة 

النسحاب وخالفھم في توجھھم ھذا الشیخ محمد الغزالي رحمھ فقد طالب صدامًا   با
ولم یكن مثلھم مرشد اإلخوان مأمون الھضیبي فكان ، ومثلھ الدكتور القرضاوي 

خطأ أقوات األجنبیة ، لكنھ رحمھ اهللا ل ومعارضا  االستعانة بالمعترضًا على االحتال
حینما علق االنسحاب بشرط حل المشكلة التي كانت سبب االحتالل بین العراق 

  والكویت ؛ فجعل ـ كما     یقال ـ العربة أمام الحصان . 

حمد بن سعید :  من ھم  أصحاب الخطاب المتصھین ، من أالسؤال المھم للدكتور 
طلب من صدام االنسحاب حتى ال تتحقق المؤامرة الصھیونیة على العالم العربي ی

شجع صدامًا على الصمود واإلسالمي وعلى الخلیج . أم من یرفض االنسحاب وی
یخدعھ بالجماھیر الھادرة ویغریھ بالمجاھدین المتطوعین الزاحفین من كل والتحدي و

عارك ، وتحت ظالل معركة القادسیة حدب وصوب ،  یطلبون الشھادة في سبیل أم الم
؟ بل لقد ألف الدكتور عمر الدسوقي كتابًا سماه( البیان النبوي بانتصار العراقیین على 

وتدمیر إسرائیل وتحریر األقصى) ، وأطلق على - أمریكا وبریطانیا والترك  - الروم 
ومعھم  صدام الزاھر و الجابر ، وانھ ھو من وردت فیھ األحادیث انھ یقاتل الروم

  المنافقین في آخر الزمان 

ومثال آخر على فقدان الدكتور أحمد بن سعید معیار التصھین وبوصلة الخطاب 
كان ھناك كتابات  وبیانات بعیدة النظر في رأي  أصحابھا تدعو  ، حیث المتصھین

الحركة اإلسالمیة (حماس) إلى عدم إطالق الصواریخ  على إسرائیل التي في نظرھم 
نھا إتنصر أمة ، وال تستعید أرضًا بل وال ا وال تغني من جوع ، فال تھزم عدًوال تسمن 

لحرب والقتل والتشرید والتشتیت  اتستعدي العدو الصھیوني ،  وتعطیھ الفرصة لشن 
لكن كان ھذا الفھم وتلك الرؤیة توصف من قبل أصحاب المدرسة التي یستقي الدكتور 

ن خالل نافذتھا لألحداث السیاسیة واستقى منھا أحمد بن سعید منھا رؤیتھ ، وینظر م
  تعریف التصھین بأنھ دعوة متصھینة وخطاب متصھین .

ثم تبدلت الحال اآلن ، فقادة حماس ـ وفقھم اهللا لكل خیر ونصرھم على عدوھم ـ ھم 
ن من یطلقھا  ھي أواریخ بالصواریخ  (المشبوھة) ، وأنفسھم یعبرون عن تلك الص

قال بعضھم بأنھا صواریخ " ضرار ومسمومة بالنفاق ، " ال ترید جھات (مشبوھة) ، و
  ! اسالخیر ال للقضیة الفلسطینیة وال لحم

یر بل للمانعین أن یبرروا موقفھم بأن من یعطي إسرائیل المبررات للھجوم والتدم 
  .الفعل  المتصھین أوقرب للوصف بالخطاب أوالقتل  وتكریس االحتالل  ھو 
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أین یكمن الخطاب المتصھین في رأیك ونظرك ھل في الحالة   : أحمدالسؤال للدكتور و
األولى ، والتي أطلق في حینھا على تلك الصواریخ  بأنھا صواریخ جھادیة وتعید لألمة 

الحالة الثانیة التي تصف تلك الصواریخ بأنھا مشبوھة  أممجدھا وتذكرھا بصالح الدین 
  مومة بالنفاق ؟ ومن یطلقھا مشبوه وأنھا صواریخ ضرار ومس

إن ھناك من یرى من الجماعات في غزة أن منع حماس إطالق الصواریخ یعتبر خیانة 
وفي رأیي أن منھج حماس في الحالتین ، لألمة ولفلسطین أي بین قوسین ( تصھین ) 

  .تصھین  أوبحالھا وبما یصلح لھا وبدون تخوین  أدرىوھي ، صحیح 

  ال تخوین وال تصھین ! ، بحد رأییھا أرى ی نعذر من أنوإذا عذرنا حماس فیجب 

فقد علق الدكتور أحمد بن سعید  سلمھ اهللا من كل شر على بعض   :ومثال آخر 
الكتابات التي  لم تؤید حركة حماس في خطفھا الجندي اإلسرائیلي شالیط  وإطالق 

-  ٢٠٠٨الصواریخ ، اللذین بسببھما شنت إسرائیل حربھا المدمرة  على غزة عام 
م ،  ورأت  ھذه الكتابات فیھا أنھا مغامرة غیر محسوبة ، فكان في نظر الدكتور ٢٠٠٩

احمد أنھا كتابات كتبت بلغة متصھینة ، وعبرت عن الرغبة الصھیونیة في تحمیل 
  حماس مسئولیة مقاومتھا وصواریخھا .

عن إقرار قادة حماس بعد یومین من الحرب حمد بن سعید أماذا یقول الدكتور 
فعلتھم ؟  خطأقتل للشیوخ والنساء واألطفال بواعترافھم لما رأوا التدمیر والتشرید وال

یقول خالد مشعل : لم نتوقع  . فقد أقروا بتحملھم مسؤولیة مغامراتھم غیر المحسوبة
العدوان لن یتجاوز یومین أو ثالثة على األكثر  أنردة الفعل اإلسرائیلیة وكنا نتوقع 

نھ  سیخرج بمظاھرات تحرج إسرائیل ، أإلسالمي ارع العربي واوكنا نراھن على الش
  لكن ھذا لم یحصل ! .

صواریخنا ستسبب ھذه الحرب  أنننا لم نتوقع : إ ال غیره من المتحدثین باسم حماسوق
  وطالب ھو وغیره من قادة حماس العالم بالمساعدة في إیقاف الحرب 

عن اتھامھ لآلخرین بأن خطابھم متصھین بعد اعتراف قادة  حمدأفماذا یقول الدكتور 
حماس بأن صواریخھم لم تأت علیھم بخیر وسببت للشعب الفلسطیني الدمار والقتل 

ة نفسھا التي سبق للدكتور فھذه االعترافات واإلقرارات تصب في الخان؟ والتشرید 
  بر عن الرغبة الصھیونیة ؟!وأنھا تنفذ أجندة صھیونیة وأنھا تع ، بالتصھین أھلھا اتھام

حمد یعرف تمام وجانب آخر من جوانب تفكیك الخطاب المتصھین ھو أن الدكتور أ
ستخباراتي اإلسرائیلي في قطر ، والذي یقرأ الدكتور احمد لوحتھ المعرفة المكتب اال

نھ یعلم عن الزیارات أجزم أو، بالمكتب التجاري وحسب .  وھذا نوع من التطبیع 
الدكتور یعلم علم الیقین  أنحسب أو، المتبادلة بین الدوحة وتل أبیب  والتي كانت سریة 



 

15 
 

بأن الطائرات التي كانت تقصف العراق وأفغانستان  كانت تنطلق من قاعدة (العدید) 
  في قطر .

ماعة یعلم ومن یعمل في  قناة الجزیرة  من ج  وأعتقد أن  الدكتور أحمد بن سعید
ن أیضًا اإلخوان المسلمین یعلمون ومن ھم خارج القناة من جماعة اإلخوان   یعلمون أ

، ومع ذلك ال من قریب أو بعید رق لھذه األعمال الصھیونیة قناة الجزیرة لم ولن تتط
نجد أي لفت نظر لھذا التصھین الفاضح وھذه السیاسة الصھیونیة الواضحة ،  والتي 

بسببھا وخاصة في استخدام قاعدة العدید لضرب العراق  اختلفت السعودیة معھا
  ٢١وأفغانستان  من دون تفویض من األمم المتحدة .

ة والموضوعیة والشفافیة  وما یبعث على التعجب لیس سكوت القناة ، التي تدعي الحری
 إلى الجھاد ضد الصھیونیة والصلیبیین الفجار ،  بل سكوت من تورمت ، وتدعو

، والبحث عنھ بین األسطر والكلمات ، وذم مرتكبیھ ،  التصھین وتفكیكھخطاباتھم بلعن 
جماعة عال ، كالدكتور أحمد وبعض وإن اقتضى األمر بالمجھر ، فضًال عن األف
  .اإلخوان المسلمین العاملین في القناة وخارجھا 

  

 الغلیقةبن عبداهللا خالد أخوك / 
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