﷽
دعوات ﻟﻼحتجاج ﻓﻲ بﻼد اﻟحرمين تهدف إﻟى إسقاط نظام آل سعود
اﻟخبر:
تداول معارضون سعوديون ،يتقدمهم تنظيم يدعى "ثورة بإذن ﷲ" ،دعوات إلى اﻻحتجاج
تهدف إلى إسقاط النظام السعودي ﻓﻲ يوم وقفة عرﻓة 19 ،تموز/يوليو ،وهو أكبر مناسبة دينية
إسﻼمية ﻓﻲ المملكة ،وكان يتواﻓد إليها مئات اﻵﻻف سنويا ً ﻷداء ﻓريضة الحﺞ قبل جائحة ﻓيروس
كورونا المستجد ،يذكر البيان أن الهدف من اﻻحتجاج هو "وقف العبث بالدين واﻻعتداء على شعائر
اﻷ ّمة ،ووضع حد لمخططات هدم هوية المجتمع" ،وإطﻼق سراح كل المعتقلين والمعتقﻼت،
والتصدي لترهيب النظام وقمعه للشعب بعدما أوصل المجتمع للخوف من التعبير عن آرائه ﻓﻲ
السياسات العامة) .اﻹخبارية التونسية(
اﻟتعليق:
إن اﻷمة اﻹسﻼمية ﻓﻲ مشارق اﻷرض ومغاربها تتجرع الويﻼت من النظام الرأسمالﻲ القاتل
والعاملين على تنفيذه ﻓﻲ بﻼد المسلمين وقد ضاقت أنفس الناس من تلك السياسات التﻲ ينتهجها
نواب الرأسمالية ،ﻓهم قد استبدلوا بنظام اﻹسﻼم )الخﻼﻓة( الذي يرعى شؤون الناس بمقتضى
اﻷحكام الشرعية ،استبدلوا به قانون الغاب وأنظمة الخراب ،ينهبون ثروات اﻷمة ويكاﻓئون بها
أعداءها ﻓﻲ الوقت الذي يبحث الناس ﻓيه عن ﻓتات يسدون به رمقهم على أبواب المنظمات ،حولوهم
كاﻷيتام على موائد اللئام!
وحكام آل سعود ﻻ يختلفون عن بقية الحكام بل كان دورهم ﻓﻲ ذبح اﻷمة اﻹسﻼمية دوراً
محوريا ً ﻓقد قامت دولة آل سعود على أنقاض الدولة العثمانية بدعم من اﻹنجليز ثم كان لهم الدور
ﻓﻲ إذكاء الحروب الطائفية بين المسلمين ،يتشاركون الدور مع حكام إيران؛ اﻷول باسم السنة
واﻵخر باسم الشيعة أو أهل البيت.
وﻓﻲ الحقيقة أن سنة رسول ﷲ ﷺ تبرأ من حكام آل سعود وأعمالهم القذرة ،وأهل البيت عليهم
السﻼم يبرأون إلى ﷲ من حكام إيران العمﻼء.
وتنقض على أولئك الحكام الرويبضات ولن تنفعهم
ومهما طال الزمان ﻓاﻷمة سوف تزمجر
ّ
أمريكا أو بريطانيا ﻓقد شاهدوا مصير المجرمين القذاﻓﻲ وعلﻲ صالح ومبارك وبن علﻲ وقريبا
نيرون الشام بشار ،ولكل حاكم ﻓيهم عبرة.
وها هﻲ اﻷصوات ﻓﻲ بﻼد الحرمين تتصاعد سخطا ً وغضبا ً على حكام آل سعود الذين خانوا
الحرمين الشريفين وغدروا بأولى القبلتين ،ولعل أيامهم باتت معدودة وتطهير بﻼد الحرمين من
رجسهم بات قاب قوسين أو أدنى بإذن ﷲ.
وﻟنا ﻛلمﺔ ورساﻟﺔ نوجهها إﻟى أهلنا ﻓﻲ بﻼد اﻟحرمين:

إن وﻻء سلمان وابنه ﷴ هو ﻷمريكا وقد وصلوا إلى سدة الحكم بعد قادة كان وﻻؤهم لبريطانيا،
ولكﻲ يجعلوا النفوذ يخدم أمريكا عملوا على تصفية الوسط السياسﻲ السابق الذي كان يخدم نفوذ
بريطانيا إلى وسط يخدم نفوذ أمريكا.
وعلى أهلنا ﻓﻲ الحجاز أن يعوا أن عمﻼء اﻹنجليز ساخطون على عمﻼء أمريكا وسوف
يستغلون حراككم ويركبون الموجة إن سمحتم لهم بذلك وسيعاد إنتاج النظام المجرم ولو بوجوه
جديده ﻓاحذروهم واحذروا كل من له عﻼقة بحكام آل سعود سواء أكانت العﻼقة سابقة أو ﻻحقة،
وما دمتم تنوون ثورة تقتلع الظلم ﻓاجعلوها ولتحكيم شرعه بإقامة دولة الخﻼﻓة الراشدة على
منهاج النبوة.
يا أهلنا ﻓﻲ بﻼد نجد واﻟحجاز :لقد ارتكب حكام آل سعود جريمة ﻓﻲ حق اﻷمة اﻹسﻼمية
وحاربوا الدولة العثمانية تعاونا مع الكفار ﻓهدموها ومزقوا المسلمين إلى دويﻼت هزيلة ،أﻓﻼ يكون
لكم شرف إعادة الحكم بما أنزل ﷲ بإقامة دولة الخﻼﻓة الراشدة على منهاج النبوة ثم بها يعود
المسلمون أمة واحدة تحت راية واحدة وبقيادة خليفة واحد؟ أﻻ إن سلعة ﷲ غالية ﻓاجعلوها ﻻ
لرغيف خبز ،إن اﻷرض التﻲ يوارى ﻓيها جثمان خير البرية حرام على أهلها أن يقبلوا بنظام ﻻ
يطبق شرعته ،وإن أرضا ً انطلقت منها دعوة هدى ونور بددت ظلمات الجاهلية اﻷولى حري بأهلها
أن يكونوا هم السباقين لتبديد ظﻼم الجاهلية اﻷخرى ،وإن أرضا ً بدأ ﻓيها الدين غريبا ً ثم عم أصقاع
الدنيا حري بها أن تخرج الدين من غربته الثانية ﻓيفلح أهلها بخير الدنيا واﻵخرة ﻓكونوا أهﻼ لها.
وإن حزب التحرير قد أعد مشروع دستور دولة الخﻼﻓة استنبطه من كتاب ﷲ وسنة رسوله ﻓيه
كل ما يتعلق بأجهزة الدولة من نظام حكم ونظام اقتصادي واجتماعﻲ وغيره ﻓﻼ تبحثوا عن دساتير
وضعية ،ما عليكم سوى اقتﻼع النظام المجرم وإرساء قواعد حكم اﻹسﻼم واعلموا بأن أية حلول
تأتﻲ من الغرب لن تزيدكم إﻻ ظلما ودمارا ،ولكم ﻓﻲ بقية البلدان عبرة ﻓﻼ تركنوا إلى الذين ظلموا
واعلموا بأن ﷲ ينصر من يستمسك بحبله ولو أجمع كل من ﻓﻲ اﻷرض على حربه ،والخﻼﻓة
الراشدة على منهاج النبوة هﻲ بشرى نبيكم ووعد ربكم ﻓﻼ تستحوا من ذكر اسمها والهتاف بعودتها
على منهاج النبوة كما كانت ﻓﻲ عهد الخلفاء الراشدين ولعل وعد ﷲ يتحقق على أيديكم.
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