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سالمي ( طرطرة غري مسبوقة .! ) الذي ال السفياين عن ) املؤمتر القومي اإلبيان خالد 
 ( .  فهو زنيميستحي ال حياء له ومن ال حياء له 

 الدكتور أبو احلكمالرفيق 
 

متهل يا خالد السفياين متهل .. إىل أين أنت ذاهب ؟ أما زلت تدافع عن املمانعة 
والذي اعرتف زعيمه صراحة ، ؟  رهابيةإ؟ تدافع عن حزب هللا وهو منظمة  مةواملقاو 

،  ؟ رهابلقى منه األموال والسالح وخطط اإل، يت بأنه تابع لنظام ويل الفقيه يف طهران
رهاب ) جتند املغاربة البسطاء الشرفاء إلهل تعلم أو تدرك بأن أمرك قد أفتضح بأنك 

دث عن ) قيم التحرر والقيم تتحأما زلت ، ؟  حسن نصر هللا ( من أجل القتل يف سوريا
أما زلت تتحدث يا ، ؟  نسانية ( ، اليت تنتهكها طهران وبغداد ودمشق كل يوماإل

ين السوريني واليمنيني والعراقيني يف العراء دون معني سفياين عن الكرامة وماليني املشرد
زلت بعقلية وقالب التسعينيات وأنت  هل ما، ؟  بسبب مليشيات املمانعة الفارسية

، اليت مزقتها اآلن أحزاب السلطة يف  سالميةوتتحدث عن املقدسات القومية واإل تتحرك
تناصر فلسطني وهي  أما زلت تعتقد بأن طهران ويل الفقيه، العراق ودمشق وصنعاء ؟ 

 . ؟ تشق وحدة الشعب الفلسطيين املناضل
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،  خالد .. فنحن نعلم أن مكتب احملاماة الذي متلكه مغلق منذ زمن بعيد تقي هللا ياا
ور ضحل فمن أين تلك املوارد اليت تستقيها لتغطي سفرك وإقاماتك يف الفنادق الباهظة

تان اسالمي ( ، هواإل  قومي العريبحتت غطاء ) املؤمتر ال يرانيةفعاليات املخابرات اإل
صيصات ما تزال التخ  املنظمتان سقطتا يف احلضيض الذي غرقت فيه طهران .. وهل

يراين يف صنعاء وبريوت ورمبا يف الرباط ؟ إيران اآلن تغوص تردك من السفري اإل
باحلضيض يا خالد وستسحبك معها شئت أم أبيت .. وإن ما تقوله يف بيانك أشم فيه 

ة اخلوف والرعب .. وما قلته كمن حيرث يف املياه اآلسنة .. فمىت تستفيق يا خالد يا رائح
 .؟! سفياين

 


