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> كشف االستاذ ياسر العواضي -األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام- عن بعض ما يكتنف الحوار بين األطراف اليمنية في سويسرا برعاية 
األمم المتحدة من مخاطر حقيقية تهدد بفشل المشاورات، حيث صور 
المشهد القاتم والتعامل مع قضية شعب بعقلية اسيرة األهواء والمنافع، 
والذي دفعه ووفد المؤتمر وأنصار الله إلى الخروج من المشاركة في تلك 

المسرحية المخجلة إذا لم َيُعْد ولد الشيخ إلى رشده..
وقال العواضي مغردًا بلغة تعبر عن حرص ومسؤولية وطنية تجاه مأساة 
الشعب اليمني: »كنا اتفقنا على وقف العدوان ورفع الحصار وأيضًا وقف 
التصريحات في مواقع التواصل أو غيرها، لكن طالما البندان 1،2 لم يتم 

تنفيذهما فسوف أغرد ببعض التوضيحات«..
مبينًا حقيقة المشهد التفاوضي غير المستقيم وغير المحايد بين أطراف 
الصراع قائاًل: »أواًل نحن ثالثة وفود.. المؤتمر الشعبي العام.. وفد أنصار الله.. 
وكذلك وفد حلفاء تحالف الرياض نتحاور على هذا األساس ضمنيًا وموضوعيًا.

 ال يوجد في سويسرا إال طرف واحد وهو طرف 
ً
 وأضاف العواضي: حقيقة

عي أنه الوسيط، وهو األمم المتحدة،  يمنيين، وال يوجد طرف آخر سوى من يدَّ
ومن هنا فالمعادلة مختلة«.

وعكس االستاذ ياسر العواضي حقيقة المشهد على طاولة الحوار في 
سويسرا والذي يظهر وكأنه ال يختلف عن غطرسة تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية ضد اليمن.. وتتضح الفاجعة بتصوير هذا المشهد الذي 
يكشفه العواضي، عندما يؤدي المبعوث الدولي دور طرف الرياض وليس 
غير ذلك، وعلى الرغم من أن الطاولة تظهر أن هناك ثالثة أطراف تجلس 
عليها، فذلك اليعكس حقيقة الواقع، وان الصورة التي يجري الترويج لها 

يراد من خاللها خلق انطباع لدى المتابعين أن من يقف على الطاولة ثالثة 
أطراف، وهذا يثير مخاوف كثيرة عن مؤامرة قذرة يراد تنفيذها من وراء 

مفاوضات سويسرا..
ويواصل االستاذ ياسر العواضي تغريداته بالقول: »وطالما الطرف غير 
موجود على الطاولة والطرف اآلخر في الحرب السعودية، فليس هنالك أي 

مشاورات إال بين طرف واحد وليس بين طرفين«.
ويقول العواضي: »األم��م المتحدة وأغلب أعضاء مجلس األم��ن أدوات 
ليس أكثر، نحاول جرهم الى الحقيقة والحق، وأغلبهم ينجرون الى الخداع 

والمصالح«.

غير أن المثير للسخرية أكثر أن أطراف الرياض ال تملك شيئًا، وحضورها 
إلى سويسرا مجرد خدعة لتضليل الرأي العام وامتصاص الغضب الدولي جراء 

استمرار العدوان، وكأن العملية مجرد مسرحية ليس أكثر..
ويكشف هذه الحقائق األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في 

تغريداته التي غرد بها الجمعة مخاطبًا أطراف الرياض:
»نقول لهم: َمْن تمثلون..؟ يقولون الشرعية والمقاومة والتحالف.. نقول 
الطيران يقصف.. يقولوا: ما لنا دخ��ل ب��ه.. نقول لهم: طيب وم��ا تسموه 

بالمقاومة.. يقولون: هذوال قاعدة وداعش«.
هذه صورة مريبة من فصول مسرحية مشاورات جنيف والتي فضحها 
كلها 

ُ
عضو وفد المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي في سبع تغريدات آتت أ

وعكست حقيقة أن لدى المؤتمر الشعبي العام فرسانًا يقودون وبشجاعة 
األبطال انتصارات شعبنا في ميادين القتال أو على طاوالت الحوار.

العواضي يشخص كواليس مشاورات سويسرا في 7 تغريدات

»نحاول جرهم إلى الحقيقة والحق وأغلبهم ينجرون إلى الخداع والمصالح«

المعادلة مختلة ألن المشاورات بين طرف واحد هو اليمنيون

سب إليه من 
ُ
د. القربي ينفي ما ن

تسريبات ويصفها بالرخيصة
نفى ال��دك��ت��ور ابوبكر القربي 
-االمين العام المساعد للمؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام وع���ض���و وف��د 
المؤتمر المشارك في مشاورات 
سويسرا- ما ُنسب اليه انه تحدث 

به في اجتماعات السبت.
وق���ال ال��دك��ت��ور ال��ق��رب��ي: ان ما 
ُنسب اليه تسريب رخيص ممن 
ال يجيدون لغة الحوار ويعملون 
ع��ل��ى تغطية فشلهم باتهام 
اآلخ��ري��ن بالباطل.. مضيفًا: انه 

يجب أال يزايد احد على تعز، فتعز 
وأبناؤها هم في قلوبنا وهم يعانون نتيجة الحرب والدمار واليمكن ان 

يرفض عاقل رفع الحصار عنهم .

الديني: ال صحة ألكاذيب 
انسحابي من محادثات سويسرا

 نفى األس��ت��اذ خالد الديني، 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
ال���ش���ع���ب���ي ال�����ع�����ام، وع��ض��و 
وف���د ال��م��ؤت��م��ر ال��م��ش��ارك في 
محادثات سويسرا صحة أنباء 
زع��م��ت ان��س��ح��اب��ه م��ن ال��وف��د 
والمباحثات وطلبه اللجوء إلى 
س��وي��س��را، وأش���ار الديني إلى 
أن ما بثته في حسابات مواقع 
التواصل والشبكات االجتماعية 
وتناقلته عنها وسائل إعالم 
"مختلق ومزعوم وال أساس له 

من الصحة.

الزعيم يعزي بوفاة اللواء المناضل محمد رفعت
بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ 

عبدالله محمد رفعت.. وإخوانه.. وكافة آل رفعت، وذلك في وفاة المناضل اللواء محمد رفعت، جاء فيها:
األخ / عبدالله محمد رفعت  وإخوانه.. وكاف���ة آل رفعت الكرام

تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم اللواء المناضل محمد رفعت.. الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة 
حافلة بالعطاء والنضال الوطني والتضحية من أجل الثورة وانتصار النظام الجمهوري الخالد، حيث كان من الذين أسهموا 
إسهامًا كبيرًا في مسيرة الثورة والجمهورية والدفاع عنهما وعمل بكل جد واقتدار في أداء المسئوليات التي أوكلت إليه 

منذ قيام الجمهورية وكان مثااًل للضابط الكفء والمخلص والنزيه واألمين. 
لقد رحل الفقيد المرحوم اللواء محمد رفعت في هذه الفترة الحرجة والصعبة من تاريخ شعبنا الذي يتعرض لعدوان 
همجي غادر من قبل نظام آل سعود ومن تحالف معه والذي يقوم بقصف المساكن والمنشآت بكل ساكنيها .. ومن تدمير 
وإبادة شملت كل مقومات الحياة, والقتل المتعمد آلالف المواطنين األبرياء من األطفال والنساء والشباب والشيوخ.. وارتكاب 
المجازر الجماعية التي استهدفت تجمعات المواطنين في قراهم ومدنهم وفي األسواق المكتظة بالبشر تعبيرًا عن 

حقدهم الدفين على شعبنا وبالدنا ووحدتنا.
نعبر لكم عن صادق تعازينا وعميق مواساتنا باسمي 

َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في وفاة والدكم اللواء محمد رفعت.. ل

وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. و يعزي بوفاة  المناضل اللواء أحمد سهيل
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة بوفاة 

المناضل اللواء احمد عايض سهيل.. جاء فيها :
األخ / شادي أحمد عايض سهيل وإخوانه وكاف���ة آل سهيل الكرام

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء المناضل أحمد عايض سهيل.. الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد 
حياة حافلة بالعمل الوطني الصادق, والنضال من أجل انتصار إرادة الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية, وفي الدفاع 
عن الثورة والجمهورية والوحدة وترسيخ النظام الجمهوري الخالد, ومن الضباط الذين أسهموا إسهامات كبيرة في 
السلك العسكري الذين كانت لهم بصمات في تطوير القوات المسلحة, أدى واجبه الوطني بكل إخالص وتفاٍن وكان مثااًل 

للضابط الكفء والنزيه.
نعّبر لكم عن خالص التعازي وص��ادق المواساة, 

َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل، ل

وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

عل��ي عب���دالله ص�ال���ح
رئيس الجمهورية السابق
رئي�س المؤتمر الشعبي العام

»نقول لهم: َمْن تمثلون..؟ يقولون الشرعية والمقاومة والتحالف.. نقول الطيران يقصف.. يقولوا: 
ما لنا دخل به.. نقول لهم: طيب وما تسموه بالمقاومة.. يقولون: هذوال قاعدة وداعش«.

قال مصدر إعالمي في المؤتمر الشعبي العام ان 
حكومة المملكة العربية السعودية تتحمل كامل 
المسؤولية عن خروقات الهدنة التي طلبتها األمم 
المتحدة من أجل ضمان نجاح المفاوضات السياسية 

التي ترعاها في سويسرا بين األطراف اليمنية .
وأع���اد المصدر ال��ى األذه���ان مغزى اإلع��الن��ات 
المتوالية من بعض العناصر الموالية للعدوان 
السعودي في محافظتي تعز ومأرب قبل وأثناء 
المفاوضات الجارية في سويسرا ، والتي أعلنوا فيها 
رفضهم وعدم التزامهم بالهدنة، وأنها التعنيهم 
، على الرغم من انهم يتحركون بأوامر من يدفع 
لهم األم��وال واألسلحة من الرياض ، وال يملكون 

قرارهم المستقل .
ل المصدر عن مغزى الترابط بين خرق  وتساء
الهدنة على أيدي عمالء الرياض في بعض جبهات 
ال��ق��ت��ال على األرض ،وق��ي��ام ط��ائ��رات التحالف 
السعودي بتوفير غطاء جوي لهذه الخروقات في 

تعز وم��أرب ،وح��رض بحجة وشن غ��ارات جوية 
متواصلة لياًل ونهارًا منذ بدء الهدنة والمفاوضات 
، مشيرًا الى ان الهدف الرئيسي من هذه الخروقات 

هو إفشال المفاوضات ومواصلة الرهان على فرض 
حلول عسكرية لتحقيق أهداف العدوان.

وحذر المصدر من ان استمرار هذه الخروقات 
هدفها افشال مساعي األمم المتحدة لحل األزمة 
اليمنية بالوسائل السلمية وفق القرارات الدولية 

ذات الصلة وبضمنها القرار )2216(.
وطالب المصدر مجلس األمن الدولي بأن يتحمل 
مسؤولياته لوضع حد للعدوان المتوحش على 
اليمن أرضًا وشعبًا، وفك الحصار المفروض على 
الشعب اليمني بصورة غير شرعية منذ تسعة 
اشهر ، مؤكدًا على ض��رورة أن يقوم المجتمع 
الدولي بإرسال لجان تحقيق ميدانية لرصد جرائم 
الحرب والجرائم المعادية لإلنسانية التي يرتكبها 
ال��ع��دوان السعودي ف��ي اليمن ، والتعرف على 
حقيقة الذين يخترقون الهدنة ، ويسعون الى 
إفشال مساعي األمم المتحدة لحل األزمة اليمنية 
من خ��الل رعاية مفاوضات مباشرة تفضي الى 

تسوية سياسية دائمة.

حذر من استمرار مساعيها إلفشال حل األزمة اليمنية سلميًا

مصدر مؤتمري: السعودية تتحمل مسؤولية خرق الهدنة


