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 ! اإلرهاب؟ حتت طائلةتعلق مبقاضاة السعودية امل" جاستا " ماذا يعين صدور القانون األمريكي 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
يسمح ألهايل قتلى الذي ؛ العدالة ضد رعاة اإلرهاب، "جاستا " أصدر الكوجنرس األمريكي قانون  

وملا استخدم الرئهس  ..حتت طائلة اإلرهاب  ، مبقاضاة السعودية ومسوولهاا،ربسبتم 11تفجريات 
عارضه الكوجنرس األمريكي، وأبطل الفهتو .. حق الفهتو، لهمنع من صدور هذا القانون  األمريكي أوابما

 ! الرائسي بتصويت أكثر من ثلثي أعضاء اجمللس، وبشبه إمجاع
 ؟ ..ماذا يعين ذلك  
تشعر ابستغنائاا عن السعودية؛ احللهف القدمي، أن أمريكا بدأت : مناايعين مجلة من األمور،  

ومل يستح بعض الساسة واملسوولني ..  وإمكانهة أن تضحي به يف سوق املزايدات، وتزاحم املصاحل
 ! األمريكهني عندما شباوا السعودية ابلبقرة احللوب، إذا ما جفَّ ضرعاا لفظوها

السعودية يف خزائن البنوك األمريكهة، واليت تُقدر كة والودائع رغبة أمريكا يف السطو على التر : ومناا 
 .، وفقاً لبعض التقارير املختصةون دوالر؛ أي ألف ملهار دوالر أمريكيهلبـت تقريباً 

 َغرْير  برَواد   ُذرّريَّيتر  مرن َأْسَكنتُ  إرّنر  رَّبَـَّنا:] ملكة وأهلاا، وما حوهلا فحصهلة دعوة إبراههم علهه السالم 
نَ  َأْفئرَدةً  فَاْجَعلْ  الصَّاَلةَ  لرُهقرهُمواْ  رَبَـَّنا اْلُمَحرَّمر  بـَْهتركَ  عرندَ  َزرْع   ذري نَ  َواْرزُقْـُام إرلَْهارمْ  تـَْاوري النَّاسر  مّر  الثََّمَراتر  مّر

 ..!يف خزائن البنوك األمريكهة . 73:إبراههم[ َيْشُكُرونَ  َلَعلَُّامْ 
، حيقق هلا "جاستا " وقانون .. إىل ذريعة، وإىل قانون ولكي تسطو أمريكا على هذه األموال حتتاج  

 ! ، وقتما تشاءهذا املطلب اللصوصي
ض وكل مناما يعرر .. ة تتنافسان فهما بهناما على طلب ود أمريكا أن إيران، والسعوديّ  :ومناا 

اما ف ..وحيرص على أن يصرف أمريكا عن الطرف اآلخر .. خدماته ألمريكا بطريقة خمتلفة إغراءاته و 
وعّما يبدو قد وقع خهار .. ال بد من أن ختتار واحدة مناما .. ألمريكا ــ اجلمع بهناما ميكن ــ  ضراتن ال

وذلك أن إيران حتقق هلا ــ وخباصة يف هذه املرحلة ــ  تقدمي إيران على السعودية؛على و .. أمريكا على إيران 
 ! تحقق عن طريق السعوديةما ال ميكن أن ي من املصاحل،

اثنهاما، حماربة .. ، وأصوله هأوهلما حماربة اإلسالم، وتشويه صورت :هامان حتقق ألمريكا مطلبانإيران  
فأي معركة تُدار ضد املسلمني السنة، وتقودها أمريكا، فإيران على استعداد  ..ة يف أي مكان املسلمني السنّ 

ر كل إمكانهاهتا، اتم أن تكون جنداًي وفهًا وخملصًا يف هذه املعركة، كما أهنا على استعداد أن تسخّ 
 ! وصالحهاهتا، وعمالئاا، من أجل هذه املعركة
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يف املسلمني السنة أعداء هلا، ال ميكن تطويعام  وأمريكا حتتاج إىل حلهف  من هذا النوع؛ ألهنا جتد 
يران، ، املتمثل إبمع طرف الشهعة الروافض عندما تتعاملكما هو احلال .. وأطماعاا وفق إرادهتا ومصاحلاا 

أن تصّدر التشهع، والرفض، والطعن، سوى من هذه املعركة القذرة ال ياماا  فإيران..  شهعة العراق وغريهمو 
وبعد ذلك .. نفوذًا يف بالد املسلمني وطائفتاا وأن جتعل لنفساا، ولعمالئاا .. د املسلمني واهلدم إىل بال

وهذا جانب ال يقلق األمريكان، بل يفرحام، ويصب يف مطلب .. ولهكن ما يكون .. خذ مناا ما تشاء 
 ! كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك  الذي يسعون إلهه، حماربة اإلسالم وتشويه صورته وأصوله،

من فام ما تقدم أعاله، فام ملاذا مجهع من تصنفام أمريكا يف خانة اإلرهاب، وتضعام حتت طائلة  
يف هناية املطاف أن تدرج الوقاحة هبا  تحىت وصل.. اإلرهاب هم من املسلمني السنة املالحقة ابسم 

بهنما يف املقابل ترفض أن تصنف  ..قدمية على ما بهناما من حتالفات وعالقات  ..السعودية يف هذه اخلانة 
ماما مارسوا من وتالحقه حتت طائلة اإلرهاب، يف خانة اإلرهاب،  يف العامل وأي فصهل شهعي رافضي إيران،

يف اإلجرامهة اإلرهابهة ، كما هي سريهتم اإلرهاب واجلرائم، واجملازر حبق اآلمنني من املدنهني املستضعفني
  ! نستان، ولبنان، وغريها من البلدانسوراي، والعراق، والهمن، وأفغا

أمريكا ــ من خالل هذا القانون ــ االبتزاز، واإلرهاب النفسي، والسهاسي على  أن متارس: ومناا 
 ! ال ترضاه أمريكا ت لنفساا طريقاً وهنجاً السعودية، لو خطّ 

سلبًا على إيران، رضي أمريكا، ويوثر ال يُ .. فأي حترك سعودي يف سوراي، أو العراق، أو الهمن  
، "جاستا " سرعان ما هتز أمريكا بعصا قانون  ..وعلى املصاحل األمريكهة  ..وعمالئام من الشهعة الروافض 

إن مل متسك وتكف عن .. لتخهف السعودية، وتذكرها أبن أمريكا إبمكاهنا أن تالحقاا وفق قانون اإلرهاب 
 ! التدخالت واملمارسات اليت ال ترتضهاا أمريكا

م؛ ويف كثري من األحهان جند أن السعودية ــ  فبعد  ولألسف ــ ختاف من هذا اجلانب، فُتمسك، وحُتجر
هبا  نستبشر ..ال ترضي أمريكا . .أن جتد هلا انطالقة سريعة وفاعلة يف منطقة من املناطق كالهمن، وسوراي 

 !وكأن األمر مل يعد يعنهاا..  وبفتور ملفت للنظر.. سرعان ما تنكمش، وجتنب، وتتوقف حركتاا .. خرياً 
يف حال خطت ل إال ال ُتستخدم وال تُفعّ .. عصا مسلطة على السعودية " جاستا " فاذا القانون  

 ! ، وسهاسة ال ترضاها أمريكاالسعودية لنفساا مسلكاً 
ع السعودية عن شيء ، عندما تتمنّ السهاسي واملايل كذلك ُيستخدم هذا القانون يف حاالت االبتزاز 

لذا فإن احلديث عن " .. جاستا " بعصا قانون اإلرهاب  ــ عدعن بُ ــ يكفي حهنئذ  أن هتز هلا .. تريده أمريكا 
   !احلاجة إلهه تجتدد سهتجدد كلما ، ال أعتقد أنه سهتوقف، بل"جاستا " قانون 

ملّا صنفت مجاعة اإلخوان  وهي أن السعودية.. وهذه نقطة نذكرها لالتعاظ واالعتبار : ومناا 
ــ وكالمها مجاعتان سنهتان ــ على أهنما مجاعتان إرهابهتان املسلمني، ومجاعة جباة فتح الشام، ظلمًا وعدوااًن 
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نفس اخلانة؛ خانة فاا يف ُعوقربت من جنس فعلاا؛ فتنكر هلا احللهف األمريكي القدمي، وصنّ .. حمظوراتن 
 ...! اإلرهاب 

   ...!امللرك اجلديد أن يصحح خطأ ــ وأخطاء ــ من سبقه وإان لنرجو من  
 وقد وقع الذي وقع؟ .. كهف احلل : فإن قهل 
 : احلل يكمن يف خهارين: أقول 
ض السعودية إىل مزيد من االبتزاز السهاسي، االبتعاد عن أي خهار أو مسلك يعرّ : أوهلما 

واستضائام، لهكونوا وسطاء للسعودية عند  هم ــفاللجوء إىل الصااينة الهاود ــ أو غري ..  واالقتصادي
ومن غري نتهجة حُتَمد  ..ويعرض السعودية إىل مزيد من االستغالل، واالبتزاز .. يزيد الطني بلة .. األمريكان 

مث ..  ابلنفع دمة ألحد من غري مقابل يرتد علهااخ راف ما ُعرف عناا أهنا ميكن أن تقدمألن هذه األط ..
 ! اجة، يكون االبتزاز، ويكون االستغاللعلى قدر احل

فكلما  ..وانفكاكاا عناا خريًا كثريًا إبذن هللا .. مث عسى أن يكون يف بعد أمريكا عن السعودية  
ر   َوُهوَ  َشْهئاً  َتْكَرُهواْ  َأن َوَعَسى]  ..ابتعدت السعودية عن أمريكا أكثر، كلما اقتبت من هللا أكثر   لَُّكمْ  َخهـْ

 . 612:البقرة[ تـَْعَلُمونَ  الَ  َوَأنُتمْ  يـَْعَلمُ  َواللُّ  لَُّكمْ  َشر   َوُهوَ  َشْهئاً  حتُربُّواْ  َأن َوَعَسى
مث مع .. مع هللا أواًل ــ حبق  ــممثلة مبلوكاا، وحكاماا، وقادهتا  ؛أن تصطلح السعودية: اثنهاما 

مث تصطلح مع قضااي األمة املسلمة، .. ، فتزداد به تالمحًا ومتاسكًا اثنهاً  الشعب السعودي املسلم وعلمائه
وخباصة مناا .. وخباصة يف املناطق الساخنة، فتقف مع احلق بوضوح، من غري جنب وال جللجة أو تردد 

من  مضد قوى الشر والتشهع والرفض، وغريهعظهمة منطقة الشام اليت خيوض فهاا أهلاا وجماهدوها معركة 
 !  ، نهابة عن األمة كلاااألعداء

له ركن .. هو يف حصن منهع .. احلاكم الذي يستعصم هبذه اجلوانب الثالثة اآلنفة الذكر أعاله  
  .ال يقدرون علهه، إبذن هللا ،وماما كانت قوهتم ،ماما كاده األعداء.. شديد أيوي إلهه 
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