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  تهاأخلى عن آخر ورقة توت تستر سوتت السعودية

  :الخبر

كانون  5الموافق  ـه1444 خرةاآل جمادى 12 الخميس يوم السعودية والعمرة الحج وزارة علنتأ
ً مسبق سمحت قد وكانت. محرم دون للحج النساء بتسجيل السماح م2023 ينايرالثاني/ المرأة دون  سفر بجوازا

  )وكاالت(محرم مطلقاً. 

  :تعليقال

 تطبيق عن بالتخلي السعودية قامت، العهد والية دمحم ابنه وتولي السعودية في العرش سلمان الملك تولي منذ
 فقد، سالملإل المعادية الحقيقية صورتها في تظهر ال كي بها تتستر كانت التي فرادباأل المتعلقة الشريعة حكامأ

 وتمنع، محرم دون السفر ومن السيارة سواقة من المرأة تمنع وكانت ،والرقص الغناء وحفالت السينما تمنع كانت
 السلطة دون فراداأل على تطبق كانت حكامأ من ذلك وغير ،الصالة إقامة ثناءأ بوابهاأ فتح من التجارية المحالت
  خالقي.األ وسقوطهم مرائهاأ فجور اشتهر التي الحاكمة

 تختبئ كانت التي التوت ورقة عن التخلي نهاأ الحقا ضحات لكةمللم جديدة رؤيةٍ  عن علنأ قد سلمان ابن وكان
 سالميةاإل مةاأل قضايا عن تخليها تظهر ال وكي، اأمريك رأسه وعلى للغرب هاءوال تظهر ال كي خلفها المملكة

  مية مثل العراق والشام واليمن.سالإ بلدان ضد غربية تحالفات في ومشاركتها بل، فلسطين قضية برزهاأو

 نظامها في وال الوراثي الملكي حكمها نظام في ال بالشريعة تحكم ياماأل من يومفي  ملكةالم تكن ولم
 طوالً  البالد تمأل التي سهماأل سواقأو المساهمة الشركات ونظام، بالحرمين طةيمح الربوية والبنوك االقتصادي

ً علن الموالية الخارجية سياستها في وال! وعرضا  داخل العسكرية القواعد كبرأ تلكتم والتي، وحلفائها امريكألا
 فراداأل على تطبقها كانت التي الفردية حكاماأل بعض سواء، ذلك غير وال عالماإل في وال التعليم في وال، البالد

  اً.آنف منها جزءا ذكرنا، الناس من البسطاء لتضليل

 بالد في للحكم بةمغتص حاكمة أسرة نهاأ ؛الحقيقية بصورتها تظهر كي ذلك عن تتخلى اليوم هي وها
  .مساندتنا دون سبوعينأ لمدة الحكم في تصمد لن نهاإترامب  عنها قال، الحرمين

 ةسالمياإل بالدال فيالقائمة  نظمةاأل كل وفي السعودية في الحكم نظام واقعاً جلي لكم اتضح قد: ليها المسلمونأ
  .نقاضهاأ على سالماإل نظام وإقامة تغييرها وجب ولهذا، الكافر للغرب مواليةو خاضعة للحكم مغتصبة ظمةأن نهاأ

أَنَزَل  َوأَِن اْحُكم بَْينَُهم بِمَ ﴿حكام نزل وال حتى عن بعض األأا بم الحكم عن التخلي بعدم تعالى هللا مرناأ فقد

ُ إِلَيْ  ّ َّبِْع أَْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم أَن يَْفتِنُوَك َعن بَْعِض َما أَنَزَل  ُ َوالَ تَت ُ ﴿ :وقال تعالى ﴾كَ ّ ّ َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل 

  .﴾فَأُْولَـئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ 

َوَمْن َماَت َولَْيَس « ،ملسو هيلع هللا ىلص نبيه وسنة سبحانه هللا بكتاب يحكم يفةلخل البيعة عطاءبإ ملسو هيلع هللا ىلص الكريم رسولنا مرناأ وقد
ِإَذا بُويَِع ِلَخِليفَتَْيِن « ،واحد خليفة راية تحت مةاأل بتوحيد مرناأو، لممس صحيح »فِي ُعنُِقِه بَْيعَةٌ َماَت ِميتَةً َجاِهِليَّةً 

  .مسلم صحيح »َفاْقتُلُوا اْآلَخَر ِمْنُهَما

 بشر التي النبوة منهاج على الثانية الراشدة الخالفة إلقامة العاملين مع العمل الإ اليوم عذر لمسلم يبق فلم
ةِ ثُمَّ تَكُ «ملسو هيلع هللا ىلص  ميناأل الصادق بعودتها   .ندعوكم الخبر هذا لىإ وإنا. »وُن ِخَالفَةً َعَلى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

  عالمي المركزي لحزب التحريرب اإلالمكت ذاعةكتبه إل

 اليمن والية – باذيب هللا عبد .د


