
5المشهد السياسي
االثنين

 العدد:  (١٨٨٥)
27 / نوفمبر / 2017م  

9 / ربيع األول / 1439هـ

علق رئيس الحزب التقدمي االشتراكي في لبنان النائب وليد جنبالط على حديث 
ولي العهد السعودي - لصحيفة نيويورك تايمز األمريكية.. قائًال: إن محمد 
سلمان يواجه تحديات هائلة، اليكتب لها النجاح في حال استمرت الحرب في 
اليمن، وأضاف: لست هنا ألذكر بأن اليمن هو بمثابة أفغانستان العالم العربي وما 
من أحد احتلها أو حكمها من الخارج، الفتًا الى أن العثمانيين بقوا على االطراف 
واالنكليز في عدن وبعض المدن" والحقًا ذاقوا األمرين.. أم عبدالناصر فقد 

هزم في اليمن.

واستطرد قائًال: "أما اليوم ومن باب الحرص على المملكة وعلى الشعب اليمني 
البد من صلح أو تسوية سموها ما شئتم.

وطالب رئيس الحزب التقدمي االشتراكي، بضرورة وقف حرب تدمير اليمن 
وحصاره، وفتح باب الحوار المباشر وقال: "كفى دمار وحصار في اليمن وكفى 

استنزاف بشري ومادي لشعب المملكة وموارد٨غ آن اآلوان إلعمار اليمن.
وأكد جنبالط أن التحديات والمهمات الداخلية لولي العهد السعودي ال يمكن 

أن يكتب لها النجاح في ظل الحرب المفتوحة على اليمن.

جنبالط: اليمن هي أفغانستان العرب ولم يستطع أحد أن يحكمها من الخارج

آخر القادة العظماء 

قائد عربي أدرك منذ البداية أن الهدف أكبر من 
شرعية منتهية تحجج بها النظام السعودي لشن 
عدوان إجرامي على جاره اليمن وارتكب خالله وعلى 
مدى عامين وثمانية أشهر حتى اآلن ابشع الجرائم 
اإلنسانية بحق اليمنيين ودمر أكثر من ٨٠٪ من 
البنية األساسية لهذا البلد الذي ظل يشيدها ويعمرها 
منذ خمسة وخمسين عامًا من انجاز ثورته على اإلمامة 

واالستعمار البغيضين.. 
قائد عربي حكيم لــم يشأ أن يــتــورط هــو وبــالده 
وشعبه في هذا العدوان الذي لم ولن يمر مرور الكرام 
وسيكلف النظام السعودي ومن تحالف معه الكثير 
بدءًا من زيادة حقد اليمنيين عليهم وتنامي الكراهية 
تجاههم والتي لم ولن تهدأ حتى ولو بعد مائة عام.. 

عدوان سيبقي محفورًا في ذاكرة اليمنيين جيًال بعد 
جيل كونهم اهل كرامة وشرف وعزة ال تنكسر وال 
يمكن لهم نسيان من اعتدى عليهم وعلى بالدهم 
دون مبرر ودون وجــه حــق.. ودون الــثــأر لكل من 

سقطوا ضحايا  عسكريين أو مدنيين..
إنه القائد العربي األصيل قابوس بن سعيد سلطان 
 بخوافي 

ً
عمان.. السياسي المحنك األكثر فهمًا ودراية

ـــور وبمجمل المخططات الــتــي أوكـــل للنظام  األم
السعودي وحلفائه العربان تنفيذها الثارة الفوضى 
واشعال نار الفتنة بين شعوب بعض البلدان العربية 
وإثارة الصراعات فيما بينهم ومنها اليمن ..واإلضرار 

بأمن المنطقة عمومًا..
استطاع السلطان قابوس بن سعيد منذ تسلمه 
مقاليد األمور تجنيب بالده وشعبه تبعات السياسات 
الغبية لبعض األنظمة العربية ورفضه المشاركة في 
أي عدوان تم اشعاله في المنطقة..؛ وكانت لسياسته 
الحكيمة التي انتهجها وظل متمسكًا بها كبير األثر في 
تنامي عالقاته مع مختلف بلدان العالم وشعوبها التى 
رأت فيه الحكمة والقدرة على مساعدة بلدانها في 
تجاوز األزمات وإخماد نيران الفتنة التي عملت بعض 
األنظمة على اشعالها وفقًا لمصالحها ومخططاتها 

القذرة.. 
لن نذهب لسرد تلك المواقف السياسية واإلنسانية 
فهي معروفة للقاصي والداني..؛ وال يمكن للتاريخ أن 
يتجاوزها أو يغفلها ويقفز عليها، ويكفي هنا أن نؤكد 
لقابوس عمان وشعبه الكريم ان اليمن واليمنيين 
يكنون لهم كــل التقدير واالمــتــنــان لشهامتهم 
ــهــم الــتــي انعكست بــجــالء فــي مواقفهم  ت ومــروء
المشرفة إزاء العدوان اإلجرامي اإلرهابي وفتح بلدهم 
أمام اليمنيين دون أي تعقيد واستقبالهم الجرحى 
والمصابين ومعالجتهم واعادتهم لليمن معززين 

مكرمين.. 

مـــواقـــف ســتــظــل مــحــفــورة 
ــي ذاكــــرة اليمنيين، ولــن  ف
يستطيع النظام السعودي 
ـــن تــحــالــف  الـــمـــجـــرم وكــــل م
معه انتزاعها أو تشويهها 
ات الــــكــــاذبــــة  بــــــــاالدعــــــــاء
لتي  لبائسة ا لمغالطات ا وا
ة لسلطنة الخير  حاولت اإلساء

وقائدها الحكيم.. 
إنها المواقف التي اصابت 

ــالــجــنــون  قـــــادة آل ســـعـــود ب
ودفعتهم لترويج االتهامات 
الزائفة للنيل مــن السلطنة 
ودفــعــهــا الغـــالق منافذها 
ــــام تنقالت  الــمــفــتــوحــة أم
اليمنيين.. وبحمد الله باءت 
بالفشل وارتـــد كيد أركــان 
ــهــم إلــى  آل ســعــود وأعــوان

نحورهم.. 
قــابــوس بــن سعيد القائد 

ــذي حافظ  العربي الوحيد ال
على هويته ورفــض االنبطاح 
ـــهـــان ألنــظــمــة الهيمنة  واالرت

واالستكبار .. 
القائد العربي الوحيد الذي ال 
يمكن أن يبيع عروبته العداء 
األمــــة ويـــكـــون أداة لتنفيذ 
اهدافها ومصالحها واجندتها 
كــمــا فــعــل أركـــــان آل ســعــود 
وآل زايـــد والسيسي والبشير  
وغيرهم ممن تلعنهم شعوبهم 
اليوم وسيلعنهم التاريخ غدا 
نتيجة جرائمهم الــقــذرة بحق 
المدنيين فــي اليمن وســوريــا 
ولــيــبــيــا..؛ وكشفوا أنــهــم أنــذل 
وأحقر العرب في الوقت الراهن.. 
سلمت يداك ايها القائد اإلنسان 
قابوس بن سعيد يا آخر القادة 
ــعــظــمــاء.. ويــقــيــنــًا لــن ننسى  ال
مواقفك السياسية واإلنسانية 

تجاه اليمن واليمنيين من هــذا العدوان 
اإلجرامي لقادة النظام السعودي وزمرة الخزي 

المتحالفين معه.. 
ت يد العمالة  ت يد العدوان وقادته ومرتزقته.. تبَّ تبَّ

واالرتهان وال نامت اعينهم ابدًا..

«صعتر».. حماقة وجهالة وغباء!!

ال يمكن لحزب التجمع 
اليمني لإلصالح وفيه 
ـــه صــعــتــر  ـــل ـــدال ـــب ع
وامـــثـــالـــه أن يــكــون 
حزبًا وطنيًا ويعمل 
ـــوطـــن  مـــــن اجــــــل ال
والــــشــــعــــب..؛ وال 
يمكن لهذا الحزب 
الــذي يستهوي 
القتل ويحرض 
على اليمنيين 
ـــي الـــداخـــل  ف
والـــخـــارج أن 
ــل بـــأي  ــب ــق ي
ـــحـــة  مـــصـــال
وطـــــنـــــيـــــة 
ويــســهــم في 
تحقيق السالم.. 
مـــــــن يـــســـتـــمـــع 
لـــمـــشـــائـــخ هــــذا 
الـــحـــزب يــجــدهــم 
يتحدثون فــي كل 
ــل شـــيء..  شـــيء وعـــن ك
فـــي الـــديـــن والــســيــاســة 
واالقتصاد والطب وفي الثقافة 
والرياضيات والعلوم والفنون وفي 
مختلف شئون الحياة ..؛ وبارعون 
أكثر في القتل والمتاجرة بالدماء 
ومعاناة ابناء الشعب ومطالبة دول 
العدوان بطرد المغتربين كونهم 
- حسب عبدالله صعتر - يدعمون 

الحوثيين وعفاش!!! 
نحن أمام حالة ال تتكرر وال نجدها 

إال في حزب التجمع اليمني لإلصالح..
 مـــســـّعـــرو حـــــروب ومـــثـــيـــرو فتنة 
ومشعلو حرائق ودعاة فوضى وتخريب.. 
اقصائيون وتافهون وحــقــراء وحمقى.. 
يرفضون التعايش مع اآلخــر المختلف، 
وخصومتهم مع األطــراف األخــرى وصلت 

إلى ما بعد الفجور..!! 
يــتــلــونــون كــالــحــرابــى وكـــل يـــوم وهـــم في 
ــأن.. يــؤيــدون هــذا الــيــوم ويصفونه بكل  شـــ
الصفات الحميدة.. ويسبونه وينقلبون عليه 
غدًا ويلصقون به ابشع الصفات حتى االتهام 

باللصوصية والقتل واإلجرام.. 
لنقف هنا أمام أحد ساساتهم الذين ال يفرقون 
بين ماينفع الناس ويمكث في األرض وبين ما 

يذهب جفاء غير مأسوف عليه.. 

لنقف أمــام عبدالله صعتر صاحب دعــوات 
القتل والفوضى والتخريب منذ العام ٢٠١١م.. 
حماقة وجهالة وغباء ولؤم وخسة ال حدود 
لها يكشف عنها هذا "الصعتر" مع كل ظهور 
له عبر الفضائية اليمنية بالنسخة المزورة 
وكــأن الله سبحانه وتعالى يسوقه للظهور 
اإلعالمي للكشف عن وضاعته ووضاعة امثاله 
وحزبه الذين يرتكبون الجرائم والمجازر بحق 
اليمنيين منذ ثــالث ســنــوات وهــو بالفعل ما 

يحدث ويكون..!! 
عبدالله صعتر وبعد دعوته قبل شهر او 
شهرين تحالف العدوان اإلجرامي لقتل اربعة 
وعشرين مليون يمني واإلبقاء على مليون واحد 
ليعيشوا بحرية وكرامة- حسب قوله.. هاهو 
اليوم يكرر دعوته لطرد معظم المغتربين 
اليمنيين كونهم - كما قال - يدعمون الحوثي 

وعفاش ويصفقون لهما..!!! 
هل نقول عن هذا بأنه رجل دين أو عالم دين 
أو سياسي أم نقول عنه بأنه قاتل ومحرض على 
اخوانه اليمنيين المغتربين ومجرم حرب..؟!! 
عبدالله صعتر يكرر ظهوره التليفزيوني 
ليؤكد انه قليل حياء من جهة وبال إحساس وبال 
ضمير من جهة أخرى..؛ ولو كان غير ذلك لدفن 
رأسه تحت التراب واختفى عن أعين الناس بعد 
دعوته السابقة لقتل اربعة وعشرين مليون 
يمني ليعيش هو واتباعه الذين عددهم كما 

قال مليونا بحرية وسالم..!! 

عبدالله صعتر ال يخجل وال يستحي ولهذا 
انطقه الله بما يخفيه في قلبه المليئ بالسواد 

عن اليمنيين وخاصة المغتربين.. 
هذه لغة مشائخ هذا الحزب الذين ارتموا في 
احضان النظام السعودي وباركوا وأيدوا قتله 
وإبادته للشعب ويلجأون إلى التهليل والتكبير 
عقب كل جريمة ينفذها العدوان أو وكالؤه في 
المناطق التي يسيطرون عليها بحق المدنيين.. 
هــذا الحزب وقياداته ومشائخه منذ العام 
٢٠١١م وهــم يدفعون الشباب إلــى الموت 
بوعود الشهادة وعلى رأسهم ساحرهم الكبير 
الذي ذهب إلى ساحة الفوضي ومنح المعتصمين 
من الشباب شهادة الجودة "اإلصالحية" وحثهم 
على التسابق لنيل «الشهادة» والفوز بالحور 
العين الــالئــي ينتظرنهم بشوق على أبــواب 

الجنة..!!
يقينًا.. فإن وراء مقولة "المتسول" صعتر حول 
المغتربين. ومطالبته بطردهم حكاية ورواية 

وسيتم فضحها ال محالة..

لــم يعــد أمام العالم بــدءًا باألمــم المتحدة ومرورًا بــكل األنظمة  
المتســولة علــى أبــواب النظــام الســعودي وانتهــاًء بالمنظمات 
الدولية على اختالف مســمياتها من شيء ليفعله سوى توزيع مناشداتهم 
على وســائل اإلعــالم المختلفــة واطالق التحذيــرات المتكررة مــن الحالة 
اإلنســانية السيئة التي وصلت اليها اليمن بعد أكثر من عامين من العدوان 

السعودي والحصار المفروض..

قائــد عربي وحيد كان له موقف شــجاع من األزمــة اليمنية ومن  
التدخل الخارجي بقيادة النظام السعودي في الشئون اليمنية.. 

قائد رفض أن يكون أداة بيد آل سعود وقال ال في وجوههم ووجوه كبار 
حلفائهم وشركائهم في العدوان اإلجرامي على اليمن واليمنيين..

 راسل القرشي

صراخ وتباٍك واستنجاد بالعالم

دنبووووووووووع آل سعود!!
محمد سلمان الملك المرتقب للمملكة العربية السعودية ال يريد أن يفهم أن استمراره 
في العدوان على اليمن وفرض حصار جائر على اليمنيين منذ ثالث سنوات لن 
يوقف اطالق الصواريخ واستهداف قواعده العسكرية في أي منطقة 

كانت وخاصة في العاصمة الرياض.. 
كما أن االستمرار في الترويج للمغالطات واألكاذيب حول 
تلك الصواريخ وذرف الــدمــوع واستجداء أنظمة العالم 
ودفعها إلصدار بيانات االدانة واالستنكار على استهداف 
الرياض وغيرها من األراضي السعودية لن يوقف اطالق 
الصواريخ بل سيكون دافعا لليمنيين الطالق المزيد 

منها.. 
ولد بني سعود الملك المراهق لم ولن يفهم أن «أبو الغيط» 
وأمثاله لن يقودوه إلى تركيع اليمنيين واعــالن استسالمهم 
فالجندي اليمني الــذي يتم االعتداء على بــالده وقتل اخوانه 
اليمنيين ال يستسلم وال يركع وال ييأس ابدًا ولن ترهبه تشنجات 
«ابو الغيط» وغيره من قادة العالم المتغطرس وان طال عمر هذا 

العدوان أو غيره لسنوات..!! 
ولد سلمان ال يقل حقارة وقبحًا عن الدنبوع الفار هادي الذي ذهب 
ينحني ويستنجد بالخارج ويدعو النظام السعودي وغيره من أنظمة 

الجهل والتجهيل لتدمير بالده وقتل ابناء شعبه.. 
ولد سلمان يؤدي اليوم نفس دور الدنبوع بعد أن ورط نفسه وبالده 
بالعدوان على اليمن نراه يلجأ للعالم لنجدته من الصواريخ اليمنية وتقديم 
كل اشكال الدعم بالسالح او بالكلمة والتحرك على كافة المستويات 

اليقاف اطالق تلك الصواريخ..!! 
إنه دنبوع آل سعود المراهق والطامح إلى فرض سطوته وسيطرته 

على الوطن العربي واإلسالمي وتنصيب نفسه سلطانًا عليهم..!!

عي هو وقياداته وحلفاؤه بأنهم يخوضون في اليمن حربًا  الدنبوع محمد بن سلمان يدَّ
مع إيران..؛ وأن كل هذا الدمار والقتل ليس لليمن واليمنيين وانما إليران واإليرانيين..!! 
منذ اكثر من الف يوم والدنبوع ولد سلمان واركان جيشه وجيوش حلفائه وكل من 
يستنجد بهم يدمرون اليمن ويقتلون اليمنيين ونراهم اليوم يتباكون على الصاروخ 

اليمني الذي سقط في الرياض..!! 
هل هذا الدنبوع الحقير عديم اإلحساس والمشاعر يعتقد أنه بهذا التباكي الذي 
لم يهدأ منذ أكثر من اسبوعين سيغطي على جرائمه ومجازره التي ارتكبها ضد 

اليمنيين؟!!
إْن كان يعتقد ذلك فهو غبي ولم يقرأ التاريخ جيدًا ويمر على أحداثه.. 

الدنبوع المراهق ال يدرك أن اليمنيين ال ينسون شهداءهم ابدًا.. وال يقفزون فوق 
األحداث.. وانما يالحقون القتلة أينما ذهبوا حتى تحقيق العدالة واألخذ بثأر قتالهم 

مهما طال الزمن.. 
ستصرخ كثيرًا يادنبوع آل سعود.. ستصرخ أكثر من صراخك الحالي على صاروخ واحد 
سقط في الرياض ..؛ وتبكي حتى تحمر عيناك وتبتل لحيتك وتدرك أن الحق لم ولن 

ه مطالب.. يضيع ما دام وراء
دنبوع آل سعود ومعه كل طابور المتباكين يدمرون اليمن ويحاصرونه ويقتلون 
ويجوعون اليمنيين منذ ثالث سنوات ولم نسمع للعالم صوتًا وصراخًا وعويًال كما 

سمعناه عقب اطالق الصاروخ اليمني على قاعدة عسكرية في الرياض!!!
ليستنجد الدنبوع محمد بن سلمان ومن معه حتى بالشيطان، فلم ولن تنكسر عزيمة 
وإرادة رجال الرجال وسيواصلون مسيرتهم في الدفاع عن سيادة وطنهم وكرامة 
شعبهم بكل قوة وصالبة وبمختلف انواع األسلحة وفي مقدمتها الصواريخ الباليستية.. 

وليذهب دنبوع آل سعود وزمرته إلى الجحيم..
دنبوع آل سعود سيدمر مملكته ال محالة بفعل سياساته العدوانية من جهة، 

وتوجهاته اإلقصائية واالستبدادية الداخلية من جهة أخرى..


