
تقارير العدد:  
(١٧٩٣)

 18 / يناير / 2016م  
8 / ربيع ثاني / 1437هـ

6االثنين: 

ولعبت الحالة النفسية والصحية دورًا كبيرًا في 
اتخاذ سلمان- بعد أن أصبح ملكًا- قرارات مدمرة 
ال تصدر من حاكم عاقل خالفًا عن دخــول نجله 
المراهق في هذه اللعبة القذرة التي بالشك تعد 
كارثية حتى على مستوى أفــراد أســرة آل سعود 

أنفسهم.
وخــالل عــام منذ تولي سلمان بــن عبدالعزيز 
الحكم في السعودية تفجرت خالفات داخل األسرة 
الحاكمة بعد أن قام بإقصاء كل من عينهم طيب 
الذكر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمن فيهم 
اخوانه وأوالده وزج بالحرس الوطني في محرقة 
من خالل شن عدوانه على اليمن بهدف التخلص 
من قوات الحرس الوطني السعودي وأتاحت الفرصة 
أمام نجله المدلل محمد ليسطو على الملك وابعاد 
كل ابناء مؤسس دولة آل سعود عن مسرح الحياة 

السياسية..
ومثلما تم اقصاء عشرات األمــراء وتعيين نجله 
وليًا لولي العهد رغم رفض أغلبية أسرة آل سعود 
مبايعته، فقد تم ايضًا التخلص من األمير سعود 

الفيصل بطريقة تثير الشكوك.
كما أن هروب بعض األمراء الى الغرب تأكيد على 
ما ألحقه سلمان من كارثة داخل أسرة آل سعود 
والتي تسير الى نفس النهاية التي انتهت إليها 
أسرة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أصبح في آخر 
أيامه ال يجد دولة تقبل به للعيش على أرضها أو 

في باطنها بعد موته.
غير أن ما يهمنا االشارة إليه في هذه الوقفة أن 
الملك سلمان الذي لم يعترف به كمرجع وحكم 
إّال من قبل اخوانه السبعة من والدته األميرة 
حصة السديري، على الرغم من أنه األبن الخامس 
والعشرين للملك عبدالعزيز إّال أنه أصبح ملكًا 
للسعودية فــي يناير ٢٠١٥م، لــذا سحب 
عقده النفسية على األســرة ويمارس نزعاته 
االنتقامية على العالم العربي واالسالمي وها هو 
يلحق كوارث مدمرة باالسالم والمسلمين في 

كل مكان.
لقد اشعل الطاغية سلمان الحروب بشكل كبير 
في المنطقة وورط السعودية بتحالفات مع 
تنظيمات تصنف عالميًا باإلرهابية مثل جماعة 
االخــوان المسملين وداعــش والقاعدة وغيرها 
بعد أن ظلت السعودية بعيدة عن تأجيج مثل 
هذه الصراعات بشكل مباشر منذ تأسيسها وكان 
يقتصر دورها بشكل خفي خشية على مكانتها 
واشرافها على خدمة الحرمين الشريفين.. غير 
أن سلمان الذي نسف نصوص البيعة داخل األسرة 
جــاء ونسف أيضًا ثــوابــت سياسات السعودية 
وحولها رأسًا على عقب.. وزج بالمملكة خالل ١٢ 
شهرًا بعداوات مع الشعوب العربية واالسالمية 
والعالم ايضًا لتستعر حــروب طاحنة في كل 

مكان.
ال نقول هذا افتراء أو كذبًا لتشويه سيرة هذا 
الحاكم األحمق المريض ولكننا نستند فيما نقوله 
الى حقائق التزال حاضرة ويعيشها الجميع، فما 
يقترفه هــذا الطاغية والقاتل من جرائم ابــادة 
بحق الشعب اليمني ليست إّال واحدة من كوارث 
سلمان الذي يصر على أن يكون عهده أشبه بعهد 
هوالكو.. فخالل عام فقط دمر سلمان اليمن وقتل 
اكثر من عشرين ألــف يمني خالفًا عن عشرات 
اآلالف من المصابين أغلبهم اطفال ونساء وكبار 
السن.. كما دمر مدنًا وقرى بمن فيها دون رحمة.. 
سلمان السفاح الذي ينفخ في نيران الطائفية مايزال 

يصر مثله مثل أي شخص من عناصر داعش على 
أن أبناء الشعب اليمني المسلم هم روافض ويجب 
ابادتهم قتًال بمختلف األسلحة وتجويعًا عبر 

الحصار الشامل..
هذا الملك السفاح يعكس أيضًا صورة الداعشي 
الذي يرتدي الثوب الناصع البياض ولكنه في حقيقة 
ــذي يرتدي  ــاح داعــش ال ــر ال يختلف عــن ذب األم

المالبس السوداء وفي يديه سكين تقطر بدماء 
الضحايا األبرياء..

 السفاح سلمان هو كبير الدواعش وأميرهم األول 
على مستوى العالم وفي ذات الوقت هو مسئول عن 
عمليات الذبح التي يتعرض لها الشعب اليمني 
وابناء شعب نجد والحجاز وأبناء سوريا والعراق 

وليبيا وفرنسا أيضًا وغيرها من بقاع األرض.
داعش اصلها واحد واميرها واحد هو سلمان الذي 
احتفل مع بداية العام الجديد ٢٠١٦م بذبح ٤٧ 

مواطنًا سعوديًا بطريقة همجية بشعة.
إن سلمان الرجيم هو هوالكو العصر فقد احرق 
مدن وتــراث وآثــار اليمن ودمــر القالع والحصون 
وكل المعالم األثرية االسالمية واالنسانية في اليمن 
مستخدمًا الطائرات والبوراج الحربية واألسلحة 
المحرمة دولــيــًا ومثلما قصف صنعاء القديمة 
وسد مأرب التاريخي وقالع تعز والمخا وصعدة 
والــحــديــدة وبــاجــل ومدينة بــراقــش وصـــرواح.. 
وغيرها فهو يعكس بذلك نفس جرائم داعش 
التي دمرت كل آثار الحضارة البابلية واالشورية 

والتدمرية واالسالمية في العراق وبالد الشام.
سلمان استطاع خالل عام أن يجعل كل الشعوب 
العربية أعداء ألداء للسعودية بعد أن دمروا سوريا 

ها بشكل همجي وكذلك األمر نفسه  وسبوا  نساء
بالنسبة للشعب العراقي والشعب الليبي..

ومــن كــوارث سلمان- الــذي يفاخر اإلرهابيون 
بمنجزاته- أنــه رفــع االســعــار على السعوديين 
لتغطية تكاليف نفقات حروبه المجنونة في اليمن 
وسوريا والعراق وليبيا وغيرها.. وكذلك لشراء 
صفقات أسلحة وصمت الدول الغربية على جرائمه 

وتمويله لداعش والقاعدة.. هذا خالفًا عن شراء 
صمت بعض المنظمات الدولية أيضًا.

ر 
ّ
ومــن كـــوارث السفاح سلمان أنــه أصبح يسخ

عائدات ١٤ مليون برميل نفط يوميًا تصدره 
السعودية لصالح تنظيمات االخـــوان وداعــش 
والقاعدة وأوقف كل المشاريع الخدمية والتنموية 
في السعودية واستبدلها بمشاريع القتل والذبح 
واالغتياالت والتدمير، بل واألغــرب من ذلك أنه 
ذهب لخصخصة المطارات وشركة أرامكو وفرض 

ضرائب على المواطنين لذات الغرض!
لقد اثبتت األحداث صحة ما كان يحذر منه العديد 
من السياسيين ومراكز البحوث من أن الجماعات 
اإلرهابية ومنها «االخـــوان والقاعدة وداعــش» 
يستغلون سلمان إلسقاط حكم آل سعود بجره الى 
مستنقع اليمن وسوريا والعراق وليبيا وغيرها من 
الدول وذلك انتقامًا من الحرب التي شنها عليهم 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. حيث استطاعت 
هذه الجماعات اإلرهابية في عام من حكم سلمان 
أن تكشف للعالم أن مملكة آل سعود فعًال مملكة 
شريرة، وألول مرة في تاريخ آل سعود تتحول 
ــدول الغربية تجاه السعودية ويخرج  مواقف ال
سياسيون يجاهرون بالعداء للسعودية بشكل 
واضح، هذا خالفًا عن أن وسائل االعالم العالمية 
أصبحت تقود حربًا متواصلة ضد أسرة آل سعود 
بشكل غير مسبوق وبصورة يومية.. عالوة عما 

ن عنه بعد.
َ
يدور في الكواليس ولم ُيعل

طبعًا لــن نتكلم عــن حقائق الجميع يدركها 
ومن ذلك أزمــة العالقات السعودية األوروبية.. 
والمتغيرات الروسية واألمريكية تجاه السعودية 
ومواقف باكستان والدول العربية واالسالمية التي 
سخرت من مسرحية التحالف السعودي لمكافحة 
اإلرهاب، تلك الفضيحة العالمية التي أراد سلمان من 
ورائها أن يخفي تورط السعودية بدعم ومساندة 
اإلرهابيين خلف تحالف مفضوح كهذا فمثل هذه 

الحقائق الجميع يدركها تمامًا..
منجزات هوالكو العصر

ولالنصاف تعالوا نقف أمام منجزات قاتل اطفال 
اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

وكما يقال شــر البلية مــا يضحك، فقد نشرت 
ــبــالد الــســعــوديــة فــي ٣ ربــيــع الثاني  صحيفة ال
١٤٣٧هـ حصاد منجزات هذا الملك وأهمها حفل 
افتتاح مؤتمر عالمي عن والده وندوة عن شقيقه 
فهد ومشروع تطوير حي البجيري في الدرعية 
ــارة المسجد الحرام  ومركز سلمان لإلغاثة، وزي
ومشروع إدارة الهجرة الخيري.. وحفل تسليم 
جائزة األمير نايف وزار شرم الشيخ وكذلك حضر 
ــدوات ومــعــارض.. وحجز ساحًال كامًال  افتتاح ن

بفرنسا لتقضية اجازته.. الخ!!
يعني لــم ينجز هــذا الــســفــاح أي شــيء لشعب 
نجد والحجاز، فيما نجده يبدد أموال السعودية 
وثرواتها لشراء مرتزقة ليقاتلوا بدًال عنهم وظل 
مشغوًال بصرف االمــوال الشعال حرائق في كل 
مكان.. ويستمع الى قناة «العربية» التي تبيع له 

انتصارات وهمية يومية.
وتظل األسئلة التي تفرض نفسها في عقول كل 

مثقفي وسياسيي وشعوب العالم..
- إلى أين سيقود هذا المسخ مملكة وأســرة آل 

سعود؟!!
- وماذا سيجنيه على المنطقة بغبائه؟!

- وما الصورة التي سيرسمها عن اإلسالم في بقاع 
وشعوب األديان األخرى؟!

سفــاح العصــر

«الجارديان»: أمريكا وبريطانيا تقودان العمليات الجوية السعودية في اليمن
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الجيشين  

األمريكي والبريطاني هما من يقودان غرفة عمليات 
الغارات الجوية السعودية على اليمن، مشيرة إلى غضب 
المنظمات الحقوقية البريطانية ازاء تكتم السلطات 

البريطانية بشأن تورطها المباشر في الحرب على اليمن.
ــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن وزيـــر  ون
الخارجية السعودي عادل الجبير 
تأكيده للصحفيين بلندن عقب 

لقاء وزيـــري الخارجية األمريكي 
والبريطاني أن مجموعة كبيرة من 
المسؤولين األجانب متواجدون في 
مركز القيادة والسيطرة التي تدير 

الحرب في اليمن.
وقال: "لدينا مسؤولون بريطانيون 

وأمــيــركــيــون ومــســؤولــون مــن بــلــدان أخــرى 
في مركزنا للقيادة والسيطرة، ونحن من يختار 

األهداف، وهم مطلعون حول قائمة المستهدفين ولديهم 
رضا بما نقوم به، وبغض النظر عن النواحي الفنية فهم جزء 

من العملية العسكرية".
ق الجبير على تصريحات نظيره البريطاني فليب 

َّ
وعل

هاموند أمام البرلمان البريطاني األسبوع الماضي بوجود 
ضــبــاط بريطانيين يعملون في 
ــمــركــزيــة  غـــرفـــة الـــقـــيـــادة ال
للعمليات الجوية فــي اليمن، 
ــقــول:"هــم جـــزء مــن العملية  ــال ب
الــعــســكــريــة، وفــكــرة أنــنــا نقوم 

بقصف المدنيين ليست عادلة".
وتواصل الجارديان مقالها: "وفقًا 
لألمم المتحدة فإن نحو ٣٠٠٠ 
تلوا في اليمن منذ انــدالع 

ُ
مدني ق

الحرب في العام الماضي، كما أن منظمة 
العفو الدولية حذرت من "نمط االستخفاف 

المروع بحياة المدنيين من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية"، وقالت 
األمم المتحدة": إن ضربات قوات التحالف التي تقودها السعودية طالت 
عيادة متنقلة لمنظمة أطباء بال حدود ومستشفى، كما طالت أيضا عددًا 

من المدارس واستهدفت محطات الكهرباء والمياه."
وقد عّبرت المنظمات الحقوقية البريطانية عن صدمتها من تورط 
الجيش البريطاني مع السعوديين واألمريكيين في اليمن.. وقال جنيفر 
جيبسون من مؤسسة ريبريف الخيرية: "لقد قتلت حملة القصف 
السعودي في اليمن اآلالف من المدنيين، لتصل إلى عيادات أطباء بال 
حــدود، ومدرسة للمكفوفين وقاعات الزفاف، وإنــه لمن المؤسف أن 
يتورط الجنود البريطانيون في عملية االستهداف هذه التي تخلق 

الفوضى وتثير القلق".
وأضاف" بيان وزارة الدفاع البريطانية في ديسمبر الماضي أن ٩٤ جنديًا 
بريطانيًا كانوا جزءًا ال يتجزأ من المقر الرئيسي للتحالف الذي كان غامضًا 
إذ التزال هناك أسئلة حاسمة بال إجابة حول دور الجنود البريطانيين في 
مركز العمليات السعودية ومن يتولى القيادة ويوقع على الغارات التي 
يجري شنها"، مؤكدًا "للرأي العام البريطاني الحق في معرفة كل ذلك..

أقحم السعودية في 
عداوات مع شعوب 

المنطقة

كشف للعالم أن 
مملكته شريرة 
وراعية لإلرهاب

يمارس دور 
داعش بطريقة 
رسمية في اليمن

يمّول االرهاب في سوريا 
والعراق وليبيا وزج الحرس 

الوطني في محرقة اليمن

ُعــرف عن الطاغيــة وقاتل اطفال اليمن بأنه أحد قادة القاعدة الســريين واألب الروحي لطالبــان وداعش، فقد ظل طوال  
حياته مرابطًا جوار قبر محمد بن عبدالوهاب وظل ال يفارق الدرعية الى درجة أنه جعل منها مزارًا الهوتيًا مقدســًا، بعد 

أن ظل أميرًا للعاصمة الرياض طوال خمسة عقود من الزمن.
سلمان بن عبدالعزيز الذي ولد أواخر عام ١٩٣٥م مثل وصوله الى قيادة المملكة كارثة على أسرة آل سعود وعلى المنطقة والعالم 
بشــكل كامــل، حيث خرج هذا الكائن المتعطــش للدماء من أحد أقبية الدرعية الوهابية مســتخدمًا األذرع العســكرية للتنظيمات 

اإلرهابية وثروات شعب نجد والحجاز محاوًال اخضاع العالم للفكر الوهابي المتخلف الذي أساء لديننا االسالمي الحنيف..

 كتب/ محمد العسيري


