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05 تتصغصات

ــة عدوانية جديدة  " هي محاول
ــرشوع عدواني  ــة لتنفيذ م ويائس
ــرة استخدم   ــذه امل ــن ولكن ه ارع
ــاً يتناسب  ــدوان سلوكاً مشين الع
ــس بغريب  ــده  وخبثه ولي مع حق
ــك فقد قرر  ــد عىل ذل ــه أن يزي علي
حصار ماليني املدنيني وتجويعهم 
ــن  ــه ول ــاح مخططات ــل نج مقاب

ينجح  أبدا" 
ــل  ــور / نبي ــه الدكت ــا قال ــذا م ه
السباعي - رئيس قسم الدراسات 
يف جامعة اب  وأضاف / السباعي 
ــال: "نعم  ــدوان قائ ــث الع ــن خب ع
نعرف بأن العدوان قذر وال يتورع 
ــال  ــل ال ــل الوسائ ــدام ك يف استخ
ــل  ــن اج ــة م ــة وال إنساني أخالقي
ــا أراد من هدف عدواني  تحقيق م
استعماري بغيض ولكن هذه املرة 
ــف املكسور  ــه يف موق ــع نفس وض
ــح لنفسه كل  ــذي يبي ــط ال املتخب
يشء انتقاما لألوجاع التي يالقيها 
ــدي  ــىل أي ــال ع ــات القت يف جبه
ــش واللجان الشعبية  رجال الجي
ــا يالقيه من صمود أسطوري  أو م
ــره أبناء  ــه العالم وسط ــم من يتعل
ــرر  ق ــك  ولذل ــي  اليمن ــب  الشع
ــب بأكمله  ــدوان معاقبة الشع الع
ــه ولكن  ــارات طريان ــا يفعل بغ كم
ــع املنافذ  ــرة بإغالق جمي ــذه امل ه
ــة  والجوي ــة  والبحري ــة  الربي
ــني لحصار خانق  وإخضاع املدني
محاوال منه إركاعهم وإخضاعهم 
ــذ  ــالق املناف ــل إغ ــه ولع ملرشوع
ــىل   ــة ع ــارات هستريي ــه غ سبقت
األسواق ومضاهر العيش ليحكم 
ــع املعييش  ــىل الوض ــه ع سيطرت
ــني بوعيهم  ــن اليمني ــالد لك يف الب
ــدا حقيقة  ــم يعرفون جي وثقافته
ــذر لذلك سيكونون  مرشوعهم الق
ــدوان  ــذا الع ــة ه ــوى يف مواجه اق

وأساليبه املتعددة".
اهانة للمرتزقة

ــد  محم  / ــور  الدكت ــدث  وتح

ــاء قائال:  ــة صنع ــان - جامع جغم
ــان  الكي ــىل  ع ــب  بغري ــس  "لي
ــي ممارسة  ــودي الصهيون السع
ــة  ــال الخسيس ــذه األفع ــل ه مث
ــن النساء  ــل األبرياء ودف فمن قت
ــاض منازلهم  واألطفال تحت أنق
ــق يصنع أكرث من هذا  دون وجه ح
ــادم األيام استخدام  وسيزال يف ق
ــا  ــا أن ــن م ــع ولك ــع فاألبش األبش
ــري دهشتي هو  ــه ويث ــرب ل مستغ
ــىل  ــه ع ــادي ومرتزقت ــوت ه سك
ــرية فهي تعنيهم  هذه االهانة الكب
ــالق  إغ ــد  فبع األوىل  ــة  بالدرج
ــادي وحكومته  ــم منع ه ــذ ت املناف
ــة والتوجه  ــادرة السعودي من مغ
ــت سلمان  ــدن وليثب ــة ع ملحافظ
بهذا الترصف أن املرتزقة يقبعون 
ــوف  ــل خ ــم مح ــه وأنه يف سجون
ــام آل سلول  ــة لنظ ــق بالنسب وقل
ــر هؤالء أو  ــه عليكم أال يشع فبالل
ــم أم أن املال  ــن أنفسه يخجلوا م
ــودي امللطخ بدماء األبرياء  السع
ــرتى  ــد اش ــم ق ــاء شعبه ــن أبن م
ضمائرهم وصادر كرامتهم فهم ال 
ــو كانوا يعقلون لعرفوا  يعقلون ول
ــة  ــان بحري ــش يف األوط العي أن 
ــارج  ــة خ العبودي ــن ذل  م ــري  خ
ــار اهانوا  ــوالء باختص الديار فه
ــم ان  ــوا ألنفسه ــم وارتض أنفسه
ــد أسياد اململكة  يكونوا عبيداً عن
ــدوان لفرتة  وأداة يستخدمها الع
ــم  ــاء منه ــد االكتف ــدودة وبع مح
ــخ  التاري ــة  مزبل إىل  ــم  سريميه
ــم  ــم وال أسياده ــن يقبله ــال وط ف
ــه نظام آل  ــا يحمل ــم فم يدعمونه
سعود لجميع اليمنيني هو مرشوع 
واحد وال ينظر إليهم سوى نظرة 
ــان  ــة وامته ــرة دوني ــدة نظ واح
ــة  املرتزق ــوا  فليفهم ــاد  واستعب

البائعني ألوطانهم ودينهم ".
مشاركة أممية 

ــذه  له ــم  العال ــرضة  ن ــول  وح
ــال  ق ــة  الالانساني ــة  الجريم

ــري إعالم  ــد النم ــور / احم الدكت
ــت  ــا قام ــأ: "عندم ــة سب - جامع
ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق
ــىل  ــرد ع ــة بال ــان الشعبي واللج
يف  ــودي  السع ــام  النظ ــم  جرائ
ــني وإطالق  ــاء واملدني ــق األبري ح
ــاض  ــي إىل الري ــاروخ باليست ص
ــد واستنكر  ــت الدنيا ولم تقع قام
العالم هذا الفعل وأدانه عرب جميع 
ــك  ــل ذل ــه وك ــه جمعيات منظمات
ــوب بل وابدى  ــا للبقرة الحل نفاق
العالم استعداده لدعم السعودية 
ــر  الخط ــذا  ه ــن  م ــص  لتتخل
ــا يزعمون  ــي الحوثي كم اإلرهاب
ــازر  املج ــع  جمي ــم  تحركه ــم  ول
ــدوان  ــا الع ــي ارتكبه ــة الت البشع
ــني العزل  ــق األبرياء واملدني يف ح
ــت السعودية إغالق  وعندما أعلن
ــة والجوية  ــع املنافذ البحري جمي

ــرج أدعياء  ــع اليمن تف ــة م والربي
ــان  اإلنس ــوق  وحق ــة  اإلنساني
ــرتت السعودية  ــم ممن اش كغريه
ــذ  ــالق املناف ــم وألن إغ ضمائره
ــد يف  ــه يع ــب بأكمل ــار شع وحص
ــم املتحدة من جرائم  قاموس األم
ــم املتحدة  ــت األم ــرب سارع الح
عىل استحياء إىل إدانة هذا العمل 
ــة بفتح جميع  ومطالبة السعودي
ــرض الشعب  ــذ حتى ال يتع املناف
املطحون أصال إىل مجاعة وينترش 
ــرض واألوبئة أمام بيان اإلدانة  امل
ــه األمم  ــذي أصدرت ــع ال املتواض
ــي اإلرهاب  ــق راع ــدة يف ح املتح
األول ورشاء الذمم نظام آل سعود 
ــارات التهديد  ــن عب ــان خاليا م ك
ــربات التحذير وورقة  ــد ون والوعي
ــاً مؤدباً  ــان بيان ــل ك ــات ب العقوب
ــاف بعكس  ــل واستعط ــه توس في

ــة التي تصدح بها  البيانات الناري
ــران ومليشيات الحوثي  يف حق إي
ــون وبالرغم من ذلك كله  كما يدع
ــن  ــني م ــني القريب إال أن السياسي
ــالد  ــرون أن الب ــي ي ــع اليمن الوض
ــوء  وبض ــة  سعودي ــد  بأي ــح  تذب
ــي وهم مع بقية  اخرض دويل وأمم
أبناء الشعب اليمني ال يثقون  بما 
ــات املجتمع الدويل  يسمى منظم
ــار  ــا يف االنتص ــون عليه وال يعول
ــوم أو عىل  ــب اليمني املظل للشع

األقل قول كلمة الحق".
سلطنة عمان.. قدوة السالم

ــزام  ــور / ع ــال الدكت ــدوره ق وب
ــة : "يف  ــة األردني النهمي-الجامع
ــارة السوء  ــت الذي تزداد ج الوق
ــب  للشع ــداًء  استع ــة  السعودي
ــد والكره يف  ــي وغرس الحق اليمن
ــرار تجاه  ــني األح ــوس اليمني نف

ــوي الحاقد عىل  ــذا النظام الدم ه
ــرشات السنني تقوم  ــالد منذ ع الب
ــان بكسب  ــة عم ــة سلطن الشقيق
ثقة واحرتام أبناء الشعب اليمني 
بمواقفها التي تحرتم حق الجوار 
والحرية يف تقرير مصريها وبذلك 
تزداد حدودها أمنا وأمانا وكسبت 
شعباً مستعداً أن يضحي من اجل 
من أحسن إليه أما السعودية فقد 
عرضت بالدها ومناطقها للخطر 
وزرعت لنفسها ثأرات ال يمكن أن 
يمحيها الزمن وستظل مهددة يف 
أمنها وأمانها ومن الغباء أن تقوم 
ــاورة  ــة مج ــداء دول ــة باستع دول
ــذه الدولة  ــا أن تكون ه وخصوص
ــذا الشعب  ــي اليمن وشعبها، ه ه

العظيم ".

إفالس أخاليق وجريمة إنسانية يرتكبها العدوان السعوديإغالق املنافذ..
ــدة وقرار يف  ــادرة األمم املتح ــاة اليمنيني ومب ــة واستغالل ملعان ــة مكشوف مغالط

ــت دول تحالف العدوان  ــدودة للمساعدات أعلن ــري رحالت مح ــا يف تسي روسي
ــد تحالف الرش للحصار  ــار، والواقع انها كذبة كغريها.. فتصعي ــا أنها فكت الحص كذب
ــني نساء وأطفال  ــع الجرائم يف حق املدني ــه مستمر يف ارتكابه أبش ــر.. وعدوان مستم
ــأ إىل وسيلة جديدة  ــود األسطوري، اليمني لج ــا لم يستطع فك شفرة الصم وعندم
ــع اليمن وحصار  ــذ الربية والبحرية والجوية م ــن سابقاتها وهي إغالق املناف ــذر م أق
شعب بأكمله والتضييق عليه وحصاره اقتصاديا وتجويعه ملحاولة إنجاح مرشوعهم 
ــه، األيام القادمة مهما استخدم  ــذر يف إركاع الشعب وهذا ما لم يتحقق ولن تحمل الق

العدوان من أساليب ال أخالقية وال إنسانية وال دينية.
ــي ال يرتكبها سوى   ــذه الجريمة الت ــال اكاديميني حول ه ــل ردود أفع ــورة" تنق " الث

الجبناء واملتمردين من كل القيم الدينية واإلنسانية واألخالقية:
استطالع / احمد حسن احمد

د. السباعي:
محاولة جديدة ويائسة 

لتنفيذ مشروع ارعن 
ولكنهم سيفشلون

د. جغمان:
الحصار إهانة 
كبرية لهادي 

ومرتزقته

د. النمري:
مشروع حصار الشعب 

اليمني جاء بضوء أخضر 
أمريكي

د. النهمي:
على السعودية أن تقتدي 
بسلطنة عمان يف احرتام 
حق الجوار وحرية املصري
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