
أكثر القضايا إثارة للضحك ومبعثًا للسخرية هي تلك التي 
ترتبط بالنظام السعودي أو تتعلق بهذا النظام المثقل 

بالديكتاتورية واالستبداد والتطرف واإلرهاب..! 
األســبــوع الماضي وإلحاقًا للقوائم الــصــادرة مــن قبله 
وبعض حلفائه "االستراتيجيين" الخاصة باستهداف 
القادة والممولين ومقدمي التسهيالت لتنظيم داعش 
وتنظيم القاعدة اإلرهابيين في اليمن، صنف النظام 
السعودي وحليفته الــواليــات المتحدة األمريكية 
أو أضافا إلى قوائمهما اإلرهابية السابقة احد عشر 
شخصًا جميعهم يمنيون ومن بين األشخاص الذين 
تم ادراجهم في هذه القائمة الجديدة قائد ماتسمى 
(كتائب أبو العباس) السلفية بتعز عادل عبده فارع 
(أبو العباس) والمدعوم مباشرة  الذبحاني  المكنى بـ
من تحالف العدوان الــذي يقوده النظام السعودي 
وحليفته الواليات المتحدة األمريكية..؛ والذي تم 
ضمه لقادة ما يسمى "الجيش الوطني" ومنحه رتبة 
عقيد من قبل الفار هادي تقديرًا لجهوده التي يبذلها 
في محاربة من يسمونهم "االنقالبيين" ومحاربة 

اإلرهاب..!! 
ليس "ابو العباس" وحده من تمت إضافته إلى 
قائمة اإلرهاب السعودية الجديدة..؛ وإنما هناك 
آخـــرون شملتهم القائمة وهــم مــن الشخصيات 
المرتبطة بنظام الفار هادي وحكومته ؛ ومن هؤالء 
محافظ البيضاء نايف القيسي المعين من الفار 
هادي وعبدالوهاب الحميقاني أحد مستشاري 

الفار ويقيم حاليًا في الرياض..!! 
بعد ثالث سنوات من الدعم المادي والعسكري 
المقدم اليهم من النظام السعودي وبمباركة 
وتأييد الواليات المتحدة األمريكية تحول "ابو 
العباس" والقيسي والحميقاني إلــى إرهابيين 
وقـــادة خطرين ليس على النظام السعودي 
والمصالح األمريكية في اليمن فحسب وإنما على 

مستوى المنطقة والعالم بشكل عام..!! 
اال يثير هــذا التصنيف الضحك ويبعث على 
السخرية..؛ ويؤكد عالقة وارتباط النظام السعودي وحليفته 

الكبرى باإلرهاب والجماعات والتنظيمات اإلرهابية..؟! 
المجتمعات العربية والغربية ليست غبية كما يعتقد النظام السعودي 
ومن تحالف معه لمحاربة ومكافحة االرهاب، وال يمكن لشعوب هذه 
البلدان ان تعطي عقولها اجــازة لتصدق مايتم تمريره من قوائم 
وتصنيفات وخاصة فيما يتعلق بالحالة اليمنية التي نرى فيها النظام 
السعودي داعمًا للجماعات اإلرهابية بالمال والسالح وشريكًا لهذه 
الجماعات في كل شــيء..؛ ويأتي اليوم وبعد ثالث سنوات من الدعم 
والشراكة ليصنف مرتزقته والموالين له في قائمة اإلرهاب ويحذر من 

التعامل معهم من أي طرف كان..!!!
 القاعدة التي يتخذها النظام السعودي اساسًا لتصنيف الجماعات 
اإلرهابية ومحاربة ومكافحة االرهاب ويوافقه عليها حلفاؤه هي "اللف 
والـــدوران" و"الضحك على المجتمعات العربية".. واال مــاذا تسمون 

ماتحمله قوائمه التي يتحفنا بها بين الحين واآلخر..؟!! 
 االرهاب يمثل "الصندوق االسود" بالنسبة للنظام السعودي ولشركائه 

الذين يدعون حاليًا قيادة تحالف دولي لمحاربة االرهاب.. 
النظام السعودي معروف بتوجهه الفكري الوهابي المليئ بالتطرف 
ر لكل المخالفين له نصًا ورأيًا 

ّ
والمحرض للكراهية ونشر االحقاد.. والمكف

وتوجهًا؛ والكثير من مشائخ ودعاة التشدد والتطرف واالرهاب تخرجوا 
من مدارس الوهابية السعودية سواء المنتشرة في داخل السعودية أو 
تلك التي تم انشاؤها من قبل دعاة هذا الفكر وبتمويل سعودي في اكثر 
من منطقة ومكان في العالم ومازالوا يتلقون الدعم من قادة النظام 

السعودي بشكل أو بآخر..
فعن أي قوائم وتصنيفات يتحدث النظام السعودي، وعن أي حرب 

ومكافحة لالرهاب يروجون..؟!! 
الشعوب العربية والغربية ال تريد من قادة اإلرهاب ورعاته وداعميه 

ومموليه سوى شيء واحدًا وهو احترام عقولهم و.. كفى..!!
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دعا رئيس حركة «اإلصالح اآلن» في السودان، غازي صالح الدين، تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على 
اليمن، الى وقف القتال فورًا، وانتقد بشدة مشاركة السودان في هذه الحرب التي قال إنها: "بال أهداف سياسية 

محددة".
وأضاف: "ال يجوز الدخول في حرب ضحاياها من أبناء الوطن دون تخويل بذلك من البرلمان الذي يمثل الشعب 

الذي سيذهب صفوة ابنائه للقتال بأرض غير أرضه".
وتابع: "ثانيًا هنالك ُبْعد أخالقي مهم ألن في فهمنا وفقهنا الحرب ال تكون اال دفاعًا، والله سبحانه وتعالى يأمر 
أمرًا صريحا: "وال تعتدوا ان الله ال يحب المعتدين"، فمن من أهل اليمن اعتدى علينا؟ إن كانت اإلجابة ال أحد، إذًا 

نحن معتدون والله ال يحب المعتدين".
وطرح غازي صالح الدين تساؤالت تعكس استغرابه حيال قرار المشاركة في تلك الحرب ضد اليمن، قائًال: 
"هل نحن واعون بالهاوية التي نمضي نحوها ورغم ذلك نواصل المسير؟، أم ال ندري بوجود الهاوية أصًال؟ الحالتان 

كارثة تنتظر ان تقع في اي لحظة".
مردفًا بالقول: "نصيحتنا للسعودية ولكل مشارك في حرب اليمن: أوقفوا القتال فورًا وتداعوا الى التفاوض 

بالحسنى، اخرجوا من هذا المستنقع قبل ان يبتلعكم جميعًا".

قيادي سوداني: اتركوا اليمن قبل ان يبتلعكم

جريمة سوق عالف

استهداف متعمد للمدنيين!!

يوم األربعاء الماضي الفاتح من نوفمبر ٢٠١٧م ارتكب النظام السعودي المجرم 
واعوانه القتلة جريمة حرب أخرى تضاف إلى جرائمهم الشنيعة، وهذه المرة في 
سوق عالف بمديرية سحار بمحافظة صعدة وراح ضحيتها ٢٩ شهيدًا و٢٨ 
جريحًا جميعهم عمال مدنيون ال ناقة لهم وال جمل وال ذنب اقترفوه سوى أنهم 
يرفضون العدوان ويقطنون في محافظة صعدة التي اباح العدوان قتل وتدمير 

كل شيء فيها دون خجل أو وجل..!!
هكذا يقطعون اصابع إيران بارتكاب جرائمهم البشعة بحق المدنيين األبرياء 
في اليمن.. فهل هؤالء رجال بالله عليكم.. أم اشباه رجال يفرون من مواجهة 
الرجال في ميادين الشرف والرجولة والبطولة إلى قصف المدنيين عبر الطائرات..!!
مجرمون وأوغاد وقتلة وعصابات تحالفت معًا لتدمير بلد اإليمان والحكمة 

وقتل شعبها العظيم..!! 
اقرأوا ما يقوله هذا الوغد رئيس هيئة األركان العامة السعودي ..

يقول: "ان عمليات التحالف العربي تتوخى الدقة لحماية المدنيين في 
اليمن".. !! 

 
ً
ويضيف دون حياء: «أن العمليات تنفذ بكل احترافية، متوخين الدقة حماية
للمدنيين وما يتفق مع القانون الدولي واإلنساني وفق قواعد اشتباك واضحة 
ومحددة، ونتابع ذلك، ويراقبه الفريق المشترك لتقييم الحوادث وفق آليات 

متطورة ومدروسة"..!!
نعم.. رئيس هيئة اركان العدو قصد مما قاله ان عمليات قتل المدنيين في اليمن 
تنفذ بكل احترافية ووفق قواعد اشتباك واضحة ومحددة وبما يتفق مع القانون 

الدولي واإلنساني (!!).. وجريمة سوق عالف شاهد حي على هذه االحترافية التي 
يتحدث عنها هذا القبيح خادم آل سعود منعدم األخالق..!!

استهداف متعمد للمدنيين في متوالية مستمرة ال يمكن أن تخطئ ووفق 
قواعد اشتباك واضحة ومحددة ..!! 

أين انظمة القبح واإلجرام العالمي لتشهد على مايقوله عتاولة اإلجرام واإلرهاب 
السعودي..؟!!

أين هم شركاء قتلة المدنيين في اليمن وفي مقدمتهم األطفال والنساء.. أال 
يخجلون مما يرتكبه حليفهم اإلرهابي بحق اليمنيين..؟!! 
لقد أسمعت لو ناديت حيـا.... ولكن ال حياة لمـن تنـادي..!!

ال حياة لقادة انظمة الهيمنة واالستكبار.. ال حياة وال أخالق وال قيم وال شرف 

لقادة أنظمة اإلجرام واإلرهاب شركاء آل سعود في تدمير اليمن وقتل اليمنيين..!! 
سيظهر أولئك القادة قريبًا ليعبروا عن ادانتهم واستهدافهم البوارج 

"الحربية"المدنية اإلغاثية التابعة ألنظمة العدوان ..!!
سيكرر قادة آل سعود مرات ومرات قصة استهداف مكة واستهداف المنشآت 
المدنية وسيذرفون الدموع استجداء لقادة تلك األنظمة إلدانة واستنكار جرائم من 
يسمونهم "االنقالبيين" المدعومين من إيران المرتكبة في األراضي السعودية..!! 
لن تمروا ايها األوغاد.. والذي خلق السماء بال عمد لن تمروا والقصاص آٍت ال 

محالة..!! 
الرحمة والخلود لشهدائنا األبـــرار.. والــخــزي والــعــار آلل سعود وحلفائهم 

ومرتزقتهم وكل من واألهم.. وال نامت اعينهم..

ى الدقة!!
ّ

 رئيس أركان آل سعود: العمليات تنفذ بكل احترافية وتتوخ

هاهي ما يطلقون عليها "عاصفة الحزم" أو "إعادة األمل" التي بدأوا بتدشينها في الـ٢٦ من مارس ٢٠١٥م تواصل حصد ارواح المدنيين بهدف "قطع  
اصابع إيران" وتلقينها دروسًا لن تنساها (!!).. أو كما يدعون إعادة الفار فاقد الشرعية وحكومة الفنادق إلى صنعاء..!!

جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائمهم التي ارتكبوها طيلة السنوات الثالث الماضية وأودت بحياة عشرات اآلالف من المدنيين واصابة آالف آخرين وتدمير 
شبه كلي لمعالم اليمن التاريخية والمدنية..

«عباطة» المرتزق المخالفي!!
دائمًا وفي كل تصريح يدلي به المرتزق 
عبدالملك المخالفي لوسائل إعالم العدوان 
يــكــرر مقولته العبيطة " أن الشرعية 
تسيطر على ٨٠٪ من األراضي اليمنية" 
 ســوى ٢٠٪ يسيطر عليها 

َ
ولــم يتبق

"االنقالبيون"..!!
وهنا نسأل المخالفي: أين هي الشرعية 
في هذه المساحة الواسعة التي تسيطر 
عليها.. أين مقرها وقادتها.. وما السر وراء 
بقائكم في فنادق الرياض وعدم العودة إلى 
محافظة أو مدينة واحدة من أراضي هذه 

الـ٨٠٪..؟!!
لن ندخل في جدال حول هذه الـ٨٠٪ 
التي يتحدث عنها المرتزق المخالفي..؛ 
وانما سنجادل حول ما يسميها "الشرعية" 
الــتــي يتحدث دائــمــا عنها ويمثلها في 
الــريــاض وبقية انــحــاء العالم التي تدعي 

اعترافها بها.. 
ـــارات التي حرمت على  سلطات اإلم
الفار هادي صاحب الشرعية المزعومة 
العودة إلى عدن أو إلى إحدى المحافظات 
التي تقع تحت سيطرتها ال تعترف 
ــهــذه الــشــرعــيــة وتــعــدهــا منتهية  ب
وتتعامل وفــق هــذا الــمــنــظــور..؛ بل 
وتتجه لترسيخ سلطة المجلس االنتقالي 
على عدن والمحافظات الجنوبية وهو 
المجلس الذي اعلن تطليقه للفار هادي 
وشرعيته أكثر من مرة.. فأين المرتزق 
المخالفي مما يدعيه ويقوله حول هذه 

الـ٨٠٪..؟!! 
ما يقوله المرتزق المخالفي حول هذه 
ال٨٠٪ يشبه كثير مــا تقوله قيادة 
النظام السعودي ومرتزقته حول تهريب 
األسلحة اإليرانية إلى اليمن.. كيف ومن أين 
تمر وإلى أين تصل؟!! .. طبعًا ال احد يمتلك 

إجابة لتلك التساؤالت سوى تلك القيادات 
ومرتزقتها الذين هم على معرفة تامة 
بتلك االسلحة- نوعها وشكلها وطولها 

وعرضها ..!! 
صحيح أنهم ال يذكرون من أسماء تلك 
األســلــحــة ســوى الــصــواريــخ الباليستية 
الــتــي اوجعتهم واصــابــتــهــم بالجنون 
والهيستيريا إال أنهم على معرفة تامة 

بمجمل انــواع واسماء األسلحة التى 
تهربها طهران إلى صنعاء.. 

ــزق الــمــخــالفــي  ــرت ــم ـــى ال لــنــعــد إل
ونستكمل معه حكاية الـــ٨٠٪ 
مــن أراضـــي الــوطــن التي تسيطر 
عــلــيــهــا شــرعــيــتــه ونـــســـأل هنا 
مــجــددا.. ألــم يكن األْولـــى به أن 
ــــ٨٠٪  يــتــحــدث عــن هـــذه ال
وهو متواجد في احدى مدنها 
ليصدقه من يسمعه.. ومتى 
آخـــر مـــرة كـــان الــمــرتــزق 
المخالفي مــتــواجــدًا في 
عدن أو المكال أو ابين أو 

سقطرى..؟!! 
المرثزق المخالفي هو 

سلة المهمالت التي يرمي قادة 
النظام السعودي فيها اوساخهم 

ـــــــذا وقذارتهم ليلتقطها  ه
ــن ويــعــمــل على  ــخــائ ال
تسويقها دون خجل..!! 
ــهــذا ال عــجــب مما  ول
يخرج مــن هــذه السلة 
ــى لـــســـان صــاحــبــهــا  عــل
الـــمـــرتـــزق الــمــخــالفــي 
ــال  ـــال حـــيـــاء وب كـــونـــه ب

مــــــا أخالق .. وشر "المخالفي" 
يضحك..!!!

أبو العباس والقيسي والحميقاني

من مرتزقة للعدوان إلى إرهابيين!! 

 كتب راسل القرشي 


