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السیاسة

حسين موسويان:

قال الدبلوماسي االيراني السابق والباحث والخبير في جامعة برنستون االمريكية "حسين موسويان" أن السعودية اخطأت بإختيارها الحرب من أجل توفير األمن واإلستقرار بينما ادت الحرب ضد اليمن الى

زعزعة االمن فيها، مؤكدا أن الحل الوحيد إلحالل األمن في المنطقة هو الحوار الدبلوماسي.

وأفادت وكالة مهر لألنباء، أن الدبلوما�� اإليرا�� السابق والباحث �� جامعة برنستون األمريكية "حس�� موسويان" قال خالل حوار له مع التلفزيون الرسمي الصي��، أن السعودية أخطأت �� سياساتها عندما اتخذت

الحرب ضد اليمن سبيال إلستتباب االمن �� اراضيها، مستذكرا ما اقدم عليه النظام البع�� البائد �� العراق من شن حرب ضد ايران بحجة توف�� األمن للعراق �� ح�� أن ذلك أدى ا�� عكس المطلوب وأكد موسويان أن

بأن قوات التحالف السعودي قامت بتدم�� حوا�� نصف من الب�� التحتية المدنية �� اليمن، ا�� جانب قتل اك�� من ع��ة االف يم�� السعودية من خالل حربها ضد اليمن تزرع بذور الفتنة �� اراضيها، منوهاً 

والتسبب بتف�� األمراض المهلكة وابتالء اك�� من نصف مليون يم�� بهذه االمراض ونزوح المالي�� من هذا الشعب مؤكداً أن السبيل الوحيد إلحالل األمن واالستقرار يكمن �� المفاوضات الدبلوماسية 

وأشار الخب�� الدبلوما�� االيرا�� خالل حديثه ا�� الدعم واإلسناد الذي قدمته الواليات المتحدة األمريكية للسعودية �� حربها ضد اليمن قائال: "أن السعودية لم تكن قادرة ع�� شن حربها ضد اليمني�� دون التسليح

والدعم العسكري واإلستخباري الذي قدمته الواليات المتحدة لها." الفتا ا�� ما جاء بالصحف األمريكية نفسها حول الدعم االمري�� للسعودية �� إعتداءاتها العسكرية ع�� الشعب اليم��، حيث جاء �� صحيفة

ا�� الدعم االستخباري والتوجيهات اليمن، وايضا المقال الذي جاء �� صحيفة فورين بولي�� الذي اشار  التحالف السعودي لكانت السعودية معاقة �� حربها ضد  أنه دون الدعم األمري�� لقوات  تايمز  نيويورك 

األمريكية ال�� ساعدت القوات السعودية �� تنفيذ الغارات الجوية ضد اليمن وح�� ال��ويد بالوقود.

و�� سياق الدعم االيرا�� للحوثي�� قال موسويان أن هناك الكث�� من المبالغة والتضخيم لواقع هذا الدعم، مؤكدا ع�� أن من يعرف تاريخ اليمن يعلم بأن الحوثي�� حكموا اليمن خالل االالف من السن�� وليسوا مجرد

جماعة او ميليشيا بل انهم جزء كب�� من الشعب اليم��، وأشار ا�� تحالف الحوثي�� والزيدي�� مع السعودية سيما بعد اإلعتداءات الم��ية ع�� االرا�� اليمنية �� الستينات، وايضا خالل الحرب العراقية ضد ايران

حيث كان ع�� عبدالله صالح حليفا مع العراق والسعودية ضد الجمهورية اإلسالمية ، قائال أن السعودية �� ال�� دفعت الحوثي�� للتحالف مع ايران بعد قيامها بالهجوم العسكري ضد اليمن، فهناك اصبح الحوثيون

السعودية تزرع بذور الفتنة �� المنطقة من خالل حربها ضد اليمن
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حلفاء إيران ، مضيفا أن استتباب االمن �� اليمن يلعب دورا هاما �� استقرار األمن �� المنطقة وكذلك الحال مع السعودية، معت��ا أن السبيل الوحيد للوصول ا�� هذه الغاية هو التفاوض الدبلوما�� ب�� األطراف المعنية

وليس الحرب./انتهى/

http://ar.mehrnews.com/news/1874958/

الصحة العالمية: حصيلة ضحايا الكوليرا في اليمن تقترب من 2000

اليمن.. استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة سواحل المخاء

ديلي تلغراف: أغلب المصابين بالكوليرا باليمن أطفال يعانون من سوء التغذية

عتريسي: الرياض تستغل موسم الحج للضغط على بقية الدول

األمم المتحدة: 80% من أطفال اليمن بحاجة لمساعدة فورية

اقرأ �� هذا المجال

ايران النظام السعودي  العدوان السعودي على الیمن  الحوثیون  الحرب على الیمن 

سمات

* االسم واالسم العائ��

ال��يد اإللك��و�� أو الموقع

* تعليقك

1 + 7 =  * سجل نتيجة العبارة �� الخانة المقابلة

ارسل

ارسال التعليق

اجتماع إيرا�� - عرا��-رو�� �� موسكو يبحث التنسيق المش��ك…

طهران: نؤيد العملية الديمقراطية �� ف��ويال

عمار الحكيم: تشكيل تيارنا الجديد ال يع�� قطع صلتنا…

العميد جزائري: واشنطن سوف تتلقى الرد الحازم ع�� إساءاتها

وزير الثقافة العرا��: الجذور الثقافية ب�� إيران والعراق…

توب تن

إيران و روسيا تتفقان ع�� تعدد القوى �� الساحة…
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