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مراقبون: إدراج السعودية في القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الطفولة صفعة قوية 

اليمنيون يستقبلون رمضان تحت القصف ومشاورات الكويت تخّيب آمالهم

أكد المبعوث االممي الخاص لالمين العام لالمم المتحدة 
الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ ان االسبوع الماضي 

شهد جلسات حافلة في مسار المشاورات اليمنية.
واشــار في مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس الى 
ات الثنائية مع الوفود تطرقت  انه اجرى سلسلة من اللقاء
الى المواضيع التي سيتضمنها االتفاق الشامل. وركزت 
النقاشات كذلك على الضمانات والتطمينات المطلوبة 
من الطرفين لضمان تطبيق االتفاقات والتفاهمات.وقال 
:في هذا المنعطف من المشاورات، بدأت األطــراف في 
تناول مسائل محددة وقضايا تفصيلية شائكة في إطار 
المرجعيات المتفق عليها. وتم االتفاق على استمرارية 
عمل لجنة األسرى والمعتقلين التي تم تعزيزها بخبراء 
من الطرفين. واشار ولد الشيخ الى انه حمل الملف اليمني 
الى مجلس األمن في األمم المتحدة إذ قدم احاطة مساء 
األربــعــاء في جلسة مغلقة عبر الفيديو للوقوف على 
آخــر مستجدات الــمــشــاورات واالســتــمــاع الــى توصيات 
الدول األعضاء واإلجابة على تساؤالتهم.. واضاف:قمت 
بجولة أفق عن مسار المشاورات وما تم التوصل إليه من 
تفاهمات مبدئية وعرضت الحلول واآلليات التي تجري 
مناقشتها. كما قدمت ملخصًا عن الدعم الذي يحتاجه 
مكتب المبعوث الخاص بما في ذلــك دعــم الترتيبات 

األمــنــيــة المؤقتة الــتــي سيتم االتــفــاق عليها.واضاف 
:باختصار: المشاورات مستمرة، الدعم الدولي لم يخف 
واألمم المتحدة عازمة على تحقيق السالم وتكريس أي 
اتفاق يتم التوصل إليه. وتحدث ولد الشيخ عن الوضع 
االقتصادي وقال إن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف 
يؤدي الى مزيد من التدهور االقتصادي. وفي هذا الصدد، 
اقترحت على األطراف تشكيل "هيئة انقاذ اقتصادي" 
بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات 
ات سريعة النقاذ  االقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراء

ما يمكن انقاذه. 
واضــاف :وكخطوة تنفيذية عاجلة، احــث األطــراف 
اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج 
التحويالت النقدية التابعة لصندوق الرعاية االجتماعية"، 
بما يعيد ضخ السيولة في البالد وينعش واقــع البنك 
المركزي ويخفف من المعاناة االجتماعية.وحول السقف 
الزمني للمشاورات اكد ولد الشيخ انه ال يوجد سقف زمني 
حتى اآلن، وال نريد أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من 
أي طرف على اآلخر أو على األمم المتحدة. نحن نعتبر 
أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن 
ونطلب من المشاركين مضاعفة الجهود للتوصل لحل 

سلمي.

في مؤتمره الصحفي 

ولد الشيخ: السقف زمني للمشاورات.. وأدعو إلى تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي 

أكدت مصادر سياسية ان مشاورات الكويت تقف في مفترق طرق وقد تصل الى نفس النهايات الدراماتيكية لحوارات (جنيف١ و جنيف ٢). وقالت المصادر 
«الميثاق»: ان مشاورات الكويت التي تجري بين الوفد الوطني ووفد الرياض خيبت آمال وتطلعات اليمنيين الذين يستقبلون شهر رمضان  في تصريحات لـ
المبارك في ظل القصف والحصار.. وارجعت المصادر اسباب انسداد هذه المشاورات بشكل نهائي الى قرار ادراج السعودية وتحالف العدوان في القائمة السوداء 
لمنتهكي حقوق االطفال في اليمن.. حيث اثار القرار غضب السعودية بشكل كبير لتبدأ فورًا بشن حملة اعالمية ضد األمين العام لألمم المتحدة شخصيًا...

واوضحت المصادر ان الفار هادي استغل ردود االفعال السعودية الغاضبة والهيستيرية ليوجه فورًا وفد الرياض بنسف المشاورات بالكامل، واعتبر هادي ذلك 
فرصة للعودة الى الواجهة بعد ان كانت مشاورات الكويت قد قطعت شوطًا في طي صفحته من الحياة السياسية..وبينت المصادر ان هادي وبقية تجار الحروب 
اليريدون على االطالق نجاح المشاورات، وما مسارعة حكومة الرياض لعقد اجتماع استثنائي في أحد فنادق الرياض وإعرابها عن االنزعاج الشديد إلدراج 

السعودية ودول تحالف العدوان ضمن القائمة السوداء النتهاكات حقوق الطفولة اال تأكيد على اتجاه السعودية إلى مزيد من التصعيد الفشال المشاورات.
 من المزايدة واستغالل دماء 

ً
واستغربت المصادر تهرب حكومة الرياض ووفدها في المشاورات من المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مذبحة تعز، بدال

الضحايا لتحقيق مكاسب سياسية.. الجدير بالذكر ان السعودية ودول تحالف العدوان بدأت تشن حربًا شعواء على األمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي 
مون سياسيًا واعالميًا ودينيًا، حيث شنت صحيفة الشرق األوسط هجومًا غير مسبوق على السيد بان كي مون، كما دخل في الخط علماء السعودية (المطاوعة) 

في اشارة الى توجه خطير تجاه األمم المتحدة.
وبحسب مراقبين سياسيين فإن التصعيد السعودي ضد األمم المتحدة اليبدو انه سيتوقف، لكن دخول السعودية في حرب مع األمم المتحدة والمجتمع 
الدولي سيكون بمثابة مغامرة فاشلة مثل حربها على اليمن السيما وان الخطاب السياسي واالعالمي السعودي بلغ حدته، وهذا مؤشر على ان اليمن أمام حرب 
طاحنة اذا لم يتحرك المجتمع الدولي وتحديدًا سفراء الدول الدائمة العضوية وسفراء الدول الـ ١٨ لوقف الغطرسة االمريكية.. أما مايتعلق بتحقيق اي تقدم 

في المشاورات فهذا سيكون مفروغًا منه.. الجدير بالذكر ان وزير الخارجية االمريكي جون كيري سيزور- االربعاء- دولة االمارات والسعودية.

  الكويت : توفيق الشرعبي  - فائز بن عمرو

الوفد الوطني يلتقي سفيري روسيا واالتحاد األوروبي
التقى الوفد الوطني المكون من وفد المؤتمر الشعبي العام وانصار الله االثنين الماضي بالسفير 
الروسي في اليمن السيد فالديمير ديدوشكين وسفيرة االتحاد االوروبي في اليمن بتينا موشايت. 
وخالل اللقاء عبر الوفد الوطني عن شكره لجهود سفيري روسيا واالتحاد االوروبي على مواقفهم 
المساندة للشعب اليمني ودعمهم للجهود التي تبذل من اجل انجاح المشاورات في الكويت.واستعرض 
الوفد الوطني موقفه من القضايا المثارة على طاولة المشاورات وفي مقدمتها ضرورة التوافق على 

سلطة تنفيذية توافقية ولجنة عسكرية 
وامنية توافقية وضمانات خاصة بالمرحلة 
االنتقالية تزيل مخاوف كل االطراف.. مشددين 

... 
ً
على ضرورة ان يكون االتفاق شامال

واشار الوفد الوطني الى عرقلة وفد الرياض 
الواضحة للمشاورات من خالل االنسحابات 
والتعليق، في الوقت الذي يحرص فيه الوفد 
الوطني على االستمرار فيها حرصًا منه على 
تحقيق حل يوقف العدوان ويرفع الحصار 
ويحقق السالم ويــؤدي الى انسحاب القوات 
االجنبية من االراضــي اليمنية . واكــد الوفد 
الوطني على ان الخروقات التي يرتكبها التحالف 

ومرتزقته من خالل استمرار القصف والغارات الجوية والتحشيدات والهجوم على مواقع الجيش واللجان 
تمثل محاولة لعرقلة المشاورات وتهديدًا لها .

كما تناول الوفد الوطني في اللقاء اآلثار الكارثية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء العدوان 
والحصار ومنها منع سفن المازوت من الدخول الى الموانىء، االمر الذي انعكس في انقطاع الكهرباء 
على المحافظات الساحلية وما يتسبب فيه من 
معاناة غير مسبوقة ألبنائها .وشدد الوفد 
الوطني على ضرورة رفع الحصار بشكل شامل 
وفي المقدمة الحصار الجوي ووقف المرور عبر 
مطار بيشة الذي يمثل انتهاكًا صارخا ًوتعديًا 
واضحًا على حقوق اليمنيين . من جانبهما عبر 
سفيرا روسيا واالتحاد االوروبي عن دعمهم 
لجهود انجاح المشاورات في الكويت وضرورة 
ان تنتهي باتفاق شامل وعادل ينهي معاناة 
الشعب اليمني .مشيرين الى ضرورة توافر 
ضمانات موثقة ضمن االتفاق النهائي للحل.. 
مطالبين بتقديم تنازالت من قبل جميع 

االطراف لتحقيق السالم .

لجنة األسرى تواصل اجتماعاتها
تواصل لجنة األسرى والمعتقلين والموضوعين تحت اإلقامة الجبرية اجتماعاتها، حيث عقدت مساء الثالثاء الماضي 
جلسة مشاورات وأقرت ان يقدم كل طرف افادته حول الكشوفات التي قدمها الطرف اآلخر يوم األربعاء، حيث عقدت 
اللجنة اجتماعًا مشتركًا في قصر بيان بدولة الكويت وكان مقررًا ان تتم مناقشة افادات االطراف حول ما تم استالمه من 
كشوفات .وحسب المصادر فإن الوفد الوطني سلم اإلفادات األولية إلى األمم المتحدة بينما وفد الرياض لم يسلم األربعاء 

كما كان مقررًا أي شيء .وخالل الجلسة جرى االتفاق على تحديد موعد آخر لتسليم اإلفادات وهو الخميس الماضي..
الجدير بالذكر أن لجنة االسرى عقدت جلسة لها الخميس، حيث واصلت مناقشة االفادات الخاصة بالكشوفات التي 
سلمت من الوفد الوطني ومن وفد الرياض وحلفائهم .وفيما كان الوفد الوطني سلم األربعاء افاداته حول اسماء ٥٠٨ 
اشخاص من اجمالي الكشوفات التي قدمها وفد الرياض وحلفاؤهم فقد ذكر المؤتمرنت ان وفد الرياض وحلفاؤهم 
لم يقدموا افادات سوى لحوالي ١٤٧ اسمًا من اجمالي االسماء التي قدمت في كشوفات الوفد الوطني حول االسرى 
والمعتقلين والموضوعين تحت االقامة الجبرية، وهو ما يعكس عدم جدية وفد الرياض وحلفائهم في انجاز ما تم 

االتفاق عليه في اللجنة.

الوفد الوطني يلتقي بأمين عام مجلس التعاون الخليجي
التقى الوفد الوطني، األربعاء، باالمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور 
عبداللطيف الزياني ومعه المبعوث 
الخليجي الدكتور صالح القنيعير بقصر 
بيان بدولة الكويت .واستعرض الوفد 
الوطني خالل اللقاء مسار المشاورات 
الجارية في الكويت مثمنًا لدولة الكويت 
ــمــشــاورات  ــي اســتــضــافــة ال دورهــــا ف
والجهود التي تبذلها النجاحها ،مؤكدًا 
في الوقت نفسه الحرص على انجاح 
هذه المشاورات .وشدد الوفد الوطني 
خالل اللقاء على ضرورة توقف العدوان 
السعودي،والغارات الجوية واعمال 

التحشيدات والزحوفات التي تتم من قبل مرتزقة العدوان 
وضرورة رفع الحصار االقتصادي الجوي والبري والبحري ،منوهًا 
الى االنعكاسات السلبية على الشعب اليمني في مختلف المحافظات 
وبخاصة في المحافظات الساحلية التي تعاني من اوضاع صعبة 
جراء انقطاع الكهرباء بسبب منع دخول سفن المازوت، مشيرًا 

الى ان هذه االعمال تمثل عراقيل امام نجاح مشاورات الكويت 
.وطالب الوفد الوطني بضرورة االفراج عن االموال المحتجزة في 
بعض الدول التي تتبع شركات وتجار ومستثمرين يمنيين ،ورفع 
القيود عن تحويالت المغتربين اليمنيين ،ورفع الحصار المفروض 
على حركة النقل الجوي وما يتعرض له اليمنيون في مطاري بيشة 

واالردن من تعد على ابسط حقوقهم 
االنسانية ..كما استعرض الوفد الوطني 
ما شهدته الــمــشــاورات حتى اليوم، 
مشددًا على ضــرورة وجود حل شامل 
ــادل ومنصف لجميع االطــراف من  وع
خالل تشكيل سلطة تنفيذية توافقية 
يتم التوافق عليها في الكويت، وضرورة 
وجــود ضمانات للمرحلة االنتقالية، 
مشيرين الى تجربة المبادرة الخليجية 
التي تم بموجبها تسليم السلطة حرصًا 
على الــدمــاء اليمنية ،والعمل بمبدأ 
التوافق والشراكة بين الجميع والحفاظ 

على وحدة وامن واستقرار اليمن .
من جانبه عبر االمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور 
عبداللطيف الزياني عن سعادته باللقاء مع الوفد الوطني،معتبرًا 
ان موقف الوفد الوطني يعكس النوايا الصادقة للوصول الى حل 
سلمي، مؤكدًا دعم دول الخليج للمشاورات الجارية في الكويت، 

معتبرًا انها فرصة للوصول الى حل ينهي معاناة الشعب اليمني .

 مشاورات رئاسية بين الوفد الوطني والمبعوث األممي
عقدت جلسة مشاورات رئاسية بين الوفد الوطني المكون من وفدي المؤتمر الشعبي العام وأنصار 
الله مع المبعوث الخاص لالمين العام لألمم المتحدة مساء الثالثاء في قصر بيان بدولة الكويت. حيث 
واصلت الجلسة مناقشة القضايا المتصلة بالحل السياسي وفي المقدمة موضوع تشكيل سلطة تنفيذية 
توافقية بما فيها مؤسستا الرئاسة والحكومة وتشكيل اللجنة العسكرية واألمنية ولجنة الضمانات.
وطالب الوفد الوطني خالل الجلسة بإيقاف العدوان السعودي المستمر على الشعب اليمني من 
خالل استمرار شن الغارات الجوية والقصف الذي يطال مختلف المناطق اليمنية ،باإلضافة الى ما 
يقوم به مرتزقة العدوان من اعمال تحشيد وزحوفات وهجوم مستمر على الجيش واللجان الشعبية 

في مختلف الجبهات .
وتطرق النقاش الى االوضاع االقتصادية حيث اكد الوفد الوطني ضرورة تشكيل هيئة اقتصادية 
تتولى مهمة انقاذ االقتصاد اليمني جراء العدوان والحصار الجائر البري والبحري والجوي . الى ذلك 

عقدت لجنة االسرى والمعتقلين والموضوعين تحت االقامة الجبرية جلسة مشاورات وأقرت ان يقدم 
كل طرف افادته حول الكشوفات التي قدمها الطرف اآلخر الى يوم غد االربعاء .وكان الوفد الوطني قد 
عقد جلسة مشاورات مع المبعوث الخاص لالمين العام لالمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ -االثنين- 

بقصر بيان بدولة الكويت.
وناقشت الجلسة القضايا المتصلة بالحل السياسي وفي مقدمتها السلطة التنفيذية التوافقية 
وتشكيل اللجنة العسكرية واالمنية والضمانات الخاصة بالمرحلة االنتقالية باالضافة الى قضية التثبيت 
الدائم والشامل لوقف اطالق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني . وتحدث الوفد الوطني عن الكارثة 
التي يتعرض لها ابناء الشعب اليمني خاصة في المحافظات الساحلية بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة 
العدوان والحصار، مشيرين الى ان استمرار العدوان السعودي في شن غاراته الجوية واستهداف 

المنشآت االقتصادية يؤكد سعيه لعرقلة مشاورات الكويت ..

يستمر وفد الرياض في تالعبه ومراوغاته في المشاورات الجارية في 
الكويت، وكل يوم يمر يكشف هذا الوفد أنه أعمى البصر والبصيرة..، وأن 
وجوده في الكويت ال يقدم وال يؤخر..! طيلة األسبوع الماضي الذي تركزت 
فيه المشاورات على ملف األســرى والمعتقلين سمعنا من وفد الرياض 
جعجعة ولكن لم نَر طحينًا.. تحدث هذا الوفد وبحماسة شديدة عن 
األسرى والمعتقلين وأبدى موافقته على تقديم إفادته عن األسرى من 
طرفه، ليتم إنجاز اتفاق إطالق ألف أسير ومعتقل برعاية األمم المتحدة 
قبيل شهر رمضان كخطوة أولى..ورغم أن الوفد الوطني "المؤتمر الشعبي 
العام وأنصار الله" قدما إفــادات حول األسرى والمعتقلين وقد أعلن ولد 
الشيخ عن استالم األمم المتحدة تلك اإلفادات، إال أن وفد الرياض وكعادته 
في التالعب والمراوغة طلب مهلة ثالثة أيام لتقديم إفادته على أن يكون 
الخميس موعد تقديمها..، وجاء الخميس ليكشف هذا الوفد أن ال علم له 
باألسرى والمعتقلين وكل ما يريده هو اإلفراج عن أربعة من المعتقلين 

وتنفيذ القرار الدولي (٢٢١٦)!!
ال شيء يمكن تقديمه من قبل وفد الرياض سوى التالعب والمراوغة، 

وكسب المزيد من الوقت على أمل أن تحقق السعودية وحلفاؤها في ميادين 
القتال ما عجزوا عن تحقيقه طيلة عام وثالثة أشهر!..

منذ بداية المفاوضات في الكويت ونحن نقول إن وفد الرياض لم يأت إلى 
الكويت من أجل الحوار وصنع السالم في اليمن، وإنما جاء ليراوغ ويماطل 
ويتحدث عن شرعية منتهية وحكومة بالية، وعن أربعة أشخاص محتجزين، 
وال تعنيهم الحالة اإلنسانية السيئة التي وصل إليها اليمنيون جراء العدوان 
السعودي القذر والحصار المفروض الذي تسبب في نقص وانعدام الدواء 

والغذاء والوقود، وأصبحت محنة الشعب اليمني أسوأ من أي وقت مضى..!
وفد الرياض يريد استمرار الحرب واستمرار معاناة اليمنيين، وال يهمه 

نداء االستغاثة الذي تطلقه مستشفيات الحديدة وغيرها من المحافظات 
نتيجة انعدام الوقود، الذي يتسبب يوميًا في موت كثير من الحاالت المصابة 

بالفشل الكلوي، نتيجة الحر الشديد الذي لم تشهد مثله اليمن من قبل!..
إن ما يحدث في الكويت ليس حوارًا وال مشاورات، وإنما لعبة قذرة تلعبها 
وتحركها السعودية، تريد من خاللها إهانة اليمنيين وتجويعهم أكثر، 
والمؤسف أن يتحول بعض ممن كنا نحسبهم سياسيين إلى دمى بيد النظام 
السعودي تحركهم وتوجههم حسب رغباتها وطموحاتها التدميرية في 
اليمن، وكما يفعل في سوريا والعراق وليبيا وفي أكثر من منطقة ومكان!..
وال شك أن تصريحات المبعوث األممي ولد الشيخ األربعاء الماضي تعكس 

حجم الهوة التي وصلت إليها مفاوضات الكويت، والناتجة أساسًا من 
المواقف المهزوزة التي يبديها ويعبر عنها وفد الرياض!.. ولد الشيخ بتلك 
التصريحات يخاطب المتحاورين بلغة إنسانية، موضحًا حجم المعاناة التي 
يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات األساسية، ولكن ما جدوى 
هذا الخطاب وهو الراعي  لهذه المفاوضات وفي الوقت نفسه يتهرب من 
اإلفصاح عن المعرقل والمتالعب والمراوغ الذي ال يريد الوصول إلى حل 

شامل وسريع لألزمة؟!..
كما أن ولد الشيخ يعلم أيضًا أن المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، 
وتزداد سوءًا يومًا بعد آخر هي نتيجة تصعيد القتال من جانب السعودية 
وحلفائها، الذين رفضوا تنفيذ الهدنة منذ اإلعــالن عنها في الـــ١٠ من 
أبريل وتثبيت وقف إطالق النار واستمروا في أعمالهم العسكرية وإرسال 

التعزيزات إلى جبهات القتال السيما إلى نهم وباب المندب!..
فلماذا ال يكشف ولد الشيخ هذه الحقائق للعالم ويبتعد عن الحديث عن 
معاناة الشعب اليمني، التي يعلم بها العالم أجمع ولم يقم بأي فعل أو عمل 

يخفف عن اليمنيين حجمها ومداها؟!

ا..!
ً
نسمع جعجعة وال نرى طحين

رجاء الفضلي

وفد المؤتمر يلتقي المبعوث األممي 
التقى وفد المؤتمر الشعبي العام المشارك في مشاورات الكويت برئاسة االستاذ عارف عوض الزوكا االمين العام 

للمؤتمر بالمبعوث الخاص لالمين العام لألمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.
وناقش اللقاء الموضوعات المتصلة بالمشاورات الجارية في الكويت ،حيث اكد وفد المؤتمر على ضرورة تشكيل 
سلطة تنفيذية توافقية تدير المرحلة االنتقالية على اساس من التوافق والشراكة وكذا وجود ضمانات كافية لكل 
االطراف.وجدد وفد المؤتمر التأكيد على ضرورة ان يكون أي حل سياسي يتم التوصل اليه قائمًا على اساس التوافق 
والحفاظ على ثوابت الشعب اليمني وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقالل اليمن ،وتحقيق تطلعات 

وطموحات الشعب اليمني في ايقاف العدوان السعودي ورفع الحصار الجائر وتحقيق سالم دائم وشامل..

«هادي» استغل هيستيريا السعودية 
ه وفد الرياض بنسف المشاورات ووجَّ

حكومة الرياض ترفض تشكيل لجنة 
تحقيق دولية في مذبحة تعز

السعودية تهاجم األمم المتحدة 
و(المطاوعة) يستنفرون
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