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األسواق من جديد..
 مجــازر  تعــري ضميــر العالــم

أن  يــرى  ـــرشيف  ال يحيى  الــربملــانــي 
ممنهج  اليمنية  االســـواق  استهداف 
ملضاعفة الحالة اإلنسانية  يف ظل العدوان 
كان  والتي  والغاشم   الظالم  والحصار 
اخرها قصف سوق يف التعزية بمحافظة 
شهيد  بني  املئات  ضحيته  وراح  تعز 
وجريح اضافة لجرائم العدوان الوحشية 
بحق املدنيني وهي سلسلة جرائم بدأت 
ولم تنته سبقتها جرائمه يف سوق الهنود 
بالحديدة وسوق املوايش بمحافظة لحج 
وسوق الخضار بمحافظة عمران وسوق 
نهم واسواق  يف حجة ومفرق رشعب ونجد 
زبيد  سوق  وكذا  تعز  بمحافظة  قسيم  

وغريها العرشات.
استهداف ممنهج

إلعدام  ممنهج  استهداف  هذا  وقــال: 
وتهجريهم  املواطنني  وارهــاب  الحياة 

وزيادة معاناتهم .
وتابع الرشيف : هذه الجرائم املتوحشة 
لعصابات  أخالقي   إفالس  نتيجة  تأتي 
رهنت نفسها لخدمة املرشوع الصهيوني 
األمريكي يف املنطقة العربية بهدف رضب 
ال  الجرائم  هذه  ولكن  الشعوب   مقدرات 
تزيد شعبنا اليمني األبي الصامد الصابر 
يف  الصمود  عىل  اإلرصار  من  املزيد  إّال 
مواجهة العدوان الوحيش الرببري  وهي 
كافة  لتوثيق  الحقوقية  للجهات   دعوة 
دول  تحالف  مجرمي  ملحاسبة  الجرائم 
العدوان بقيادة السعودية وسياتي اليوم 

الذي يدفعون فيه الثمن غاليا.
مرحلة اليأس : 

يرى  داوود  أحمد  الكاتب  جهته,  من 
عىل  الغارات  العدوان  تكثيف تحالف  أن 
التجمعات واألسواق الشعبية بعد مرور 
التواصل  الــعــدوان،  عىل  سنوات  ثالث 
الذي   والعجز  االضطراب  حالة  يعكس 
وصلت اليه السعودية وقال: إنها تعكس 
الجيش  هزيمة  مــن  الــيــأس  مرحلة 
واللجان الشعبية وبدأت تتلقى الرضبات 
قلب  يف  مــوجــع  بشكل  الــصــاروخــيــة 
عاصمتها وهي بهذا الجنون يف القصف 
تريد أن توصل رسالة بأنها ستقيض عىل 
كل يمني إذا لم تتوقف تهديدات الجيش 
اليمني بقصف الرياض لتكون بعد ذلك 
نقمة الناس هي عىل أنصار الله كما تظن 
وليس عىل السعودية  فيضطر أنصار الله 

اىل وقف اطالق الصواريخ عىل اململكة. 
كانت  السعودية  إن   : داوود  وأضــاف 
تراهن عىل أن الشعب اليمني سيتحرك 
إىل جانب مرتزقتها لكن أملها خاب ولهذا 
سواء  السبل  بكل  معاقبتنا  إىل  تعمد 

بالحصار أو القصف .
تدبري امريكي

أن  يرى  جــربان  أبو  محمد  الحقوقي 
عقال مدبرا جديدا يقف وراء هذه الجرائم 
الجديدة و يختلف عن املجرم األول بدليل 

بشاعة وفظاعة وتتايل جرائمه.

يتوىل  من  هو  األمريكي  إن  ــاف:   وأض
مبارشة الحرب علينا يف هذه املرحلة فهو 
ال يخاف من أحد وال يتحرج من أحد وال 

ينتظر أمرا من أحد.
 500 شهيد وجريح : 

 - الرشعبي  عزالدين  يقول  جانبه  من 
حقوقي وإعالمي- : إن   500 شهيد وجريح 
حصيلة  ونساء  أطفال  غالبيتهم  مدني 
اإلماراتي  السعودي  الــعــدوان  مجازر 
 4 خــالل  اليمن  بلدي  عــىل  األمريكي 
تعز  سوق  استهداف  جريمة  بينها  ايام 
فليتذكر العالم هذه األرقام جيدآ قبل أن  
القادمة  األيام  يف  والنواح  بالعويل  يبدأ 
أي  ظلموا  الذين  "وسيعلم  الله  بــإذن 

منقلب ينقلبون".
تركيع اليمنيني 

الحمريي  محمد  الدكتور   االكاديمي 
شواهد  التعزية  مجزرة  ضحايا   اعترب 
حية بأن العدوان شمل  كل اليمن، وقال: 
ال يفرق تحالف العدوان بني تعز وصعدة 
وشبوة والبيضاء وصنعاء هم متعطشون 
سوى  يهمهم  وال  وحسب  الدماء  لسفك 
إرادتهم  وكرس  وإضعافهم  اليمنيني  قتل 
أحد  ضد  أحدا  ينرصوا  ولن  وعزيمتهم 
وهذا  واليمنيني  اليمن  تركيع  فهدفهم 
يزيد الشعب وعيا بخطورة هذا العدوان 
أقىص  من  البلد  لهذا  وكرهه  ووحشيته 
شماله إىل أقىص جنوبه وسريتد السحر 
ويندمون  وسيغلبون  الساحر  عــىل 

ويدفعون الثمن عاجال ام آجال. 
حافز صمود

وتابع الدكتور الحمريي : ليس هناك ما 
يربر لهكذا جريمة ترتكب يف حق الشعب 

األعزل يف األسواق والطرقات والبيوت. 
من  نملك  ما  بكل  ندينها  جريمة  هذه 

لن  ومجزرة  جريمة  وهي  اإلدانة  وسائل 
االعتذار،  بمجرد  وال  بالتقادم  تنتهي 
من  األوىل  الجريمة  تكن  لم  وإن  وهــي 
نوعها وعىل ما يبدو إنها ليست ولن تكون 
عىل  إضافيا  دليال  تشكل  فإنها  األخرية، 
وإرصاره  وفشله  العدوان  همجية  مدى 
عىل التعبري عن نفسه وأهدافه ووحشيته 
بهكذا إجرام لن تسقط إال بتجميع قوى 
املجاهدة  قيادته  خلف  اليمني  الشعب 
املناضلة ضد كل تحالف العدوان وأهدافه 
ومغالطاته وحيله املفضوحة التي يزداد 
وعي اليمنيني تجاهها وتتخلد يف ذاكرته 
التحالف  مــرشوع  فقط  يرفض  ال  حتى 
بالدنا  عىل  الباطل  العدواني  السعودي 
بل ويتحرك جميعه ملقاومته وصده بكل 
ما أوتي من وسائل املقاومة والصد والرد 
وانجازه عىل  النرص  باملثل حتى تحقيق 
كامل الرتاب اليمني من تعز جنوبا إىل مكة 

املكرمة شماال بإذن الله.

حيلة العاجز : 

الناشطة الحقوقية أمة امللك الخاشب 
عىل  الهستريية  ــارات  ــغ ال إن  قــالــت 
والتجويع  الحصار  وسياسة  املدنيني 
امليدان  يف  الفاشل  سوى  يستخدمها  ال 

والذي تلقى صفعات كثرية .
عندما  جنونهم  يجن   : ــت  ــاف واض
رغم  بالحياة  تعج   األســواق  يشاهدون 
وفقراء  كادحون  هؤالء  أن  يعرفون  أنهم 
لكن  أرسهــم  رمق  مايسد  عن  ويبحثون 
الظلم  درجات  أعتى  بلغوا  البغاة  هؤالء 
عن  يبحثون  وأصــبــحــوا  والوحشية 
االنتصارات بني أشالء األطفال واألبرياء 
وصفناهم  لو  املحروقة  النساء  وجثث 
بالسادية أو النازية فهذا قليل يف وصفهم 
أعتى  بال  عىل  يخطر  مالم  فعلوا  ألنهم 

عتاولة طغاة البرشية عىل مر العصور.
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ــد  وتصاع ــودي  السع ــدوان  الع ــم  جرائ ــون  ومراقب ــون  سياسي أدان 
ــة  ــواق الشعبي ــداف األس ــاء واسته ــاق أرواح األبري ــا يف إزه وحشيته
ــة تعز يوم  ــة التعزية محافظ ــي بمديري ــرة الشعب ــا سوق شه وآخره
ــاء املايض وراح ضحية طريان العدوان 120 بني شهيد وجريح يف  الثالث

إمعان إجرامي يواصل استهتاره بدماء اليمنيني .
ــدف االسوق  ــي تسته ــة الت ــم البشع ــك الجرائ ــون أن تل ــد املراقب وأك
ــرث فأكرث يف  ــل املقاييس توغل اك ــرب بك ــني جرائم ح ــة واملدني الشعبي
انتهاك حقوق اليمنيني بهدف إذاللهم وإرغامهم عىل اإلستسالم بعد 
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