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أ. ياسر العواضي في حوار صحفي:

لن نقبل أن تكون اليمن «ضيعة» سعودية أو إيرانية
أكد األستاذ ياسر العواضي- األمين العام المساعد للمؤتمر- عدم امتالك العدوان السعودي أي شرعية قانونية أو دستورية أو   

أخالقية أو دولية للعدوان على اليمن.. وفند مزاعم وتقوالت من يريدون الشــرعنة للعدوان بذريعة أنه جاء بطلب من الرئىس 
الشــرعي.. موضحًا أن الدســتور ال يجيز للرئيس إعالن الحرب أو الســالم، فذلك من اختصاص مجلســي النواب والشــورى.. مؤكدًا أن 
المؤتمر لن يقبل على االطالق ان تكون اليمن ضيعة إيرانية ولن تكون ضيعة ســعودية.. مشــيرًا إلى أن الســعوديين يريدون تصفية 

ملفات داخل األسرة واخرى اقليمية بتمديد أمد الحرب على اليمن..
منّوهًا إلى أن الحوثيين وبعد دخولهم صنعاء اصبحوا سلطة وعليهم التزامات تجاه الشعب الذي يحّملهم مسؤولية أي شيء يحدث..

وقال: لوال عاصفة الحزم لما كان الحوثيون قادرين على الصمود لوحدهم في الحكم لمدة شهرين..
وتطرق العواضي إلى العديد من القضايا الوطنية المهمة في حوار أجرته معه قناة «روسيا اليوم»..

«الميثاق» تعيد نشره تعميمًا للفائدة..

نطالب بتنفيذ 
قرار مجلس األمن 

«٢٢١٦».. فالعدوان 
والحصار مخالف للقرار

Á  لماذا انتهى مؤتمر جنيف اليمني الى الفشل.. وهل هي ظاهرة جنيف 
التي تتكرر في السنوات االخيرة حين يذهب العرب لمناقشة بعضهم 
البعض في عاصمة اممية في بلد يحتضن مؤتمرًا دوليًا.. ولكن أال ينبغي 
ان يتفاهم العرب فيما بينهم خارج هذه العاصمة؟! ثم لماذا يذهب 
المفاوضون العرب المختلفون في داخل بلدانهم الى الخارج للتفاهم ثم 
يعودون ايضًا دون ان يتوصلوا الى نتائج؟! هل اصبحت جنيف ظاهرة 
مرضية في العالقات العربية العربية او حتى العالقات بين الفرقاء في 

بلد واحد؟!
ذهب اليمنيون الى جنيف وعادوا منها دون ان تتحقق أي نتائج.. 
للحديث عن نتائج مؤتمر جنيف وعن الوضع الميداني في اليمن يسرنا 
ان نستضيف السيد ياسر العواضي األمين العام المساعد للمؤتمر 

الشعبي العام..
مرحبًا بكم استاذ ياسر.. انتم في زيارة الى موسكو للقاء المسئولين 
 ماذا تحملون في حقيبتكم للجانب 

ً
في وزارة الخارجية الروسية.. أوال

الروسي؟
- مرحبًا بك اوًال أنا سعيد اني ضيف على هذه القناة المتميزة التي نحبها وعلى 
هذا البرنامج أيضًا الذي فيه مذيع متألق االستاذ سالم، نتابعكم بشدة، نحن اتينا 
الى روسيا بدعوة من وزارة الخارجية الروسية وبالتالي نحن سنستمع، لدينا ما 
نقوله اكيد لكن سنستمع لهم أوًال، يعني هم الذين وجهوا الدعوة وهم الذين 

يريدون ان يتكلموا ايضًا هذا بما يتعلق بروسيا .
Á  انتم ستتحدثون باسم المؤتمر.. حزب المؤتمر الشعبي العام 
وهو حزب الرئيس علي عبدالله صالح.. هل لديكم تفويض من الرئيس 
للحديث عن قضايا معينة تتعلق برؤية الرئيس السابق لحل االزمة في 

اليمن؟
- نعم.. اول شيء نحن حزب مؤسسي، الزعيم علي عبدالله صالح هو رئيس 
المؤتمر الشعبي العام ولكنه في االخير عضو في اللجنة العامة للقيادة السياسية 
للمؤتمر الشعبي العام وهي أي القيادة السياسية  تخول من تريد من اعضائها 
او قياداتها، اضافه إلى ذلك ان االمين العام يرأس وفدنا وأنا ايضًا االمين العام 

المساعد ومعي الدكتور ابو بكر القربي االمين العام المساعد.
فنحن القيادات في الصف االول للمؤتمر الشعبي العام لسنا بحاجة الى تفويض.. 
نحن نعبر بشكل كامل عن وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام بما فيها الرئيس 

علي عبدالله صالح .
Á  ولكن الرئيس هادي ايضًا كان عضوًا في المؤتمر وبالتالي كيف 

يمكن؟
- هو كان نائب رئيس للمؤتمر الشعبي العام واآلن 
اصبح عضوًا في المؤتمر الشعبي العام.. المؤتمر 
الشعبي العام يصل اعضاؤه الى حدود ٤ ماليين 

عضو.
Á  نعم ولكنه كان في قيادة الحزب؟

- نعم وكان نائب رئيس للمؤتمر الشعبي العام 
الى ان اختار له طريقًا غير ذلك.

Á  وانتم فصلتموه من هذا الموقع ؟
ّير في اجتماع اللجنة الدائمة وأصبح بدًال عنه 

ُ
- غ

نائب آخر وهو اصبح عضوًا في المؤتمر الشعبي 
العام.. عادي.. لكن الى هذه اللحظة المؤتمر العام 
لم ينعقد اقصد مؤتمر عام الحزب ومهمته ان 

يوجه الفصل لقيادته الكبرى.
Á  يعني ال يزال الرئيس هادي هو عضو 
في المؤتمر الشعبي العام، ولكن انتم 
تصنفون من هو موجود اآلن في المالذ 
السعودي باعتبارهم متواطئين، ربما 
تصدر بعض التصريحات بأنهم خونة، 
بأنهم حلفاء العدوان الخارجي على اليمن.. 

كيف يستقيم هذا مع عضويته؟
ــه منصور هـــادي ذهــب الى  - الرئيس عبد رب

الرياض ليس كعضو للمؤتمر الشعبي العام ولم يذهب مطلقًا يحمل وجهة 
نظر او يعبر عن المؤتمر الشعبي العام، هو ذهب بصفته رئيسًا.. نحن نسميه 
اآلن الرئيس السابق ولكن هو ذهب بهذه الصفة وليس لدينا نحن في المؤتمر 
الشعبي العام أي تواصل او ارتباط معه على االطالق فيما يخص تنفيذ وجهة 
نظر الحزب.. وقلت لك العائق الوحيد انا اتوقع ان كل من اختاروا طريق الرياض 
من المؤتمر الشعبي العام سيكون للمؤتمر العام القادم الذي هو أعلى هيئة 
قيادية والذي سينعقد ان شاء الله بعدما تنتهي هذه األزمة، سيكون له قرارات 

حاسمة نحوهم.
ولو كان االمــر خاضعًا باللجنة الدائمة وباللجنة العامة لتم فصلهم تلقائيًا 

وإحالتهم ربما الى محاكمات تنظيمية، فما فعلوه ليس مسألة سهلة.
Á  يعني المؤتمر العام المؤتمر الشعبي العام سيعقد بعد ان تنتهي 
 ما هو السقف الزمني المتوقع بالنسبة لكم النتهاء هذه 

ً
األزمة.. أوال

االزمة؟
- والله نحن نتمنى ان تنتهي األزمة اليوم أو غدًا لكن مؤشرات ما لمسناها من 
االخوان لألسف الشديد واألشقاء في المملكة العربية السعودية انه ما زال امد 
األزمة طويًال وهم لديهم حساباتهم الداخلية التي ربطوا بها هذه الحرب على 
اليمن ويريدون ان يصفوا ملفات داخلية على حساب اليمنيين وأيضًا ملفات 

اقليمية ودولية وأيضًا حسابات داخل االسرة المالكة .
Á  يعني كيف نفهم تأثير اليمن على صراعات األجنحة أو داخل األسرة 

الحاكمة كيف.. بين ذلك ؟
- هنالك مراكز نفوذ في كل مكان في أي نظام في العالم وبعض مراكز النفوذ 
هذه تبحث عن مواطن ضعف حول هذه لتحقق فيها انتصارات لتساعدها، يعني 
اعتقد ان ما حدث في المرحلة االخيرة من اعفاء ولي العهد السعودي السابق 
وتصعيد ولي ولي العهد كان واحدًا من اسباب القرار الذي صدر من الديوان 
الملكي هو ما قدمه وأنجزه في عاصفة الحزم أو ما يسمى بعاصفة الحزم فما 

يحتاج تفسير الموضوع يعني.
Á  يعني صعود ولي ولي العهد الذي هو وزير الدفاع االمير محمد بن 
سلمان السيفي الذي قدمه الملك لألسرة على انه نجح في عاصفة الحزم؟

- "السيفي" والقرار الذي صدر على شاشة التلفاز السعودي من الديوان الملكي 
السعودي تقول جزئية منه انه لما اثبته من جدارة في قيادة عاصفة الحزم 

وإيجاد دول تتحالف معنا.
Á  لكن في المنطق إن هذه العملية.. وقد سألنا السيد وزير خارجية 
المملكة العربية السعودية.. ان هذه العملية العسكرية الجوية يبدو 
إلى اآلن أنها لم تحقق نتائج حاسمة او حازمة على االرض، كيف تنظرون 

الى الوضع في مدن اليمن .؟
- هي حققت نتائج بالنسبة لزاوية اخرى يعني هي قد ال تكون حققت نتائج 
عسكرية صحيح ألن طبيعة اليمنيين عروبية وعند العرب مثل يقول «انا واخي 

على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب».
انا اتوقع لوال الحرب السعودية لما صمد الحوثيون في السلطة حتى شهرين أو 
ثالثة اشهر بالعكس.. لكن لما جاءت الحرب الخارجية دفعت الناس ليتوحدوا 

في الداخل لمواجهة العدوان الخارجي.
العاصفة شردت عشرات اآلالف من االسر وقتلت اآلالف من االطفال.

Á  رقم آالف مبالغ به، اليس مبالغًا به؟
- ليس مبالغًا.

Á  انت تعلم أن األمم المتحدة تتحدث عن بضع مئات؟
- عن اآلالف، في آخر تقرير.

Á  آالف القتلى صح ولكن االطفال.
- ٣٨٠٠ طفل.. آخر منظمة دولية أعلنت هذا الرقم مع اننا نتوقع رقمًا اكبر، 
ات لألمم المتحدة عن الحاالت التي تسجل عندها، البنية التحتية  هذه احصاء
دمرت حتى مصانع حليب االطفال وصوامع الغالل، المطارات، المداخل البحرية 

والجوية، كلها دمرت.
Á  نعم.. القصف الجوي مدمر، عادة ما تكون  نتائجه سيئة؟

- هو حدث قصف جوي في اماكن معينة، في دولة معينة كان يستهدف مواقع 
تختار بعناية، ما يحدث اآلن في اليمن هو تدمير لكل شيء حتى آثارنا يعني انت 
لو الحظت بالمقارنة أو «القاعدة» تدمر آثار يوذا والتحالف السعودي يدمر سد 

مأرب الذي عمره ٣٥٠٠ سنة.
Á  داعش دمرت آثار العراق وتنوي اآلن تدمير 

سوريا.
- صنعاء القديمة اللي هي مسجلة في اليونيسكو 
ضمن التراث العالمي دمرت مع دخول يوم تدمر، 

مدينة زبيد، صهاريج عدن.
Á  صحيح.. اشرتم الــى نقطة جوهرية ان 
الحوثيين ما كانوا ليصمدوا لولم يكن التدخل 

الخارجي.. هل نفهم من ذلك.

- ما كانوا ليصمدوا سياسيًا.
Á  سياسيًا نعم.. هل نفهم من ذلك انكم 
غير راضين عما قام به انصار الله بما يوصف 

باالستيالء القسري على السلطة؟
- بــدون شك نحن كــان لنا موقف عندما أعلن 
انصار الله عن االعالن الدستوري وكان المؤتمر 
الشعبي الــعــام  اول حــزب اصــدر بعدها بـست 
ساعات بيانًا ورفضنا االعالن الدستوري واعتبرناه 
غير شرعي، وهذا موقفنا الى هذه اللحظة ولم 
نكن راضين على هذه المسألة، لكن عندما جاء 
العدوان الخارجي أضطررنا الى ان نتناسى الكثير 
من الملفات الداخلية التي لم تسو الى هذه اللحظة. 
نحن والقوى السياسية كنا في حوار وطني في 
«موفنبيك» وكنا على وشك ان ننهي .. تقريبًا تفاهمنا على ٨٥٪ او ٩٠٪ من 
كل القضايا بما فيها ان نعود للشرعية وفيها مجلس رئاسة وحكومة وكذا ضد 
االعالن الدستوري، عندما جاءت «عاصفة الحزم» الضربة السعودية المباغتة 
بصراحة افقدت كل شيء والمبعوث األممي غادر اليمن وتوقف الحوار السياسي 
واصبحت االولوية لدينا هي مواجهة العدوان.. لكن هذه القضايا ليست ارضيتها 

مسواة حتى هذه اللحظة داخل اليمن.
Á  وانتم ذهبتم الى جنيف بوفد مشترك للحوار؟

- نحن ذهبنا نمثل المؤتمر الشعبي العام ولدينا ممثلون عن احزاب التحالف 
الوطني، وأنصار الله لديهم وفد يمثلهم واللقاء المشترك بما فيه الحزب 
االشتراكي وبعض االحزاب لديهم ممثلون خاصون بهم.. لسنا وفدًا مشتركًا، 
الطائرة كانت طائرة مشتركة فقط، لكن طبعًا كنا متفقين على قضيتين لهما 
اولوية وهما وقف العدوان ورفع الحصار على بالدنا.. والنقطة الثانية هي إحياء 

العملية السياسية والحوار السياسي من حيث توقف.
Á  وماذا حصل؟

- وصلنا الى جنيف ولم نجد الطرف اآلخر.
Á  الطرف اآلخــر يقول انه كان يبحث عنكم في االزقــة والحواري 
والفنادق وأنكم اضعتم الكثير من الوقت بين الجلسات خارج قاعة 

المؤتمر؟
- نحن قضينا أوًال ٤٤ ساعة في السفر، طائرتنا التي اقلتنا من صنعاء اخذت 
٤٤ ساعة حتى وصلت الى جنيف ألنها مرت عبر محطات.. كان هناك عرقلة 
ممنهجة من قبل اطراف نعرفهم جيدًا.. مرة بحجة الترخيص للطائرة ال تمر 

في اجواء السودان.. تمر في اجواء مصر.
Á  ذهبتم بطائرة خاصة.. انتم؟

- تبع االمم المتحدة لكنها وجدت عرقلة الى هذه اللحظة لم نفهم ما هي 
ها ام ماذا.؟ القصة.. هل السعودية وراء

Á  ولكن اخيرًا وصلتم الى جنيف؟
- وصلنا بعد ان غادر بان كي مون االمين العام لألمم المتحدة وهو كان القصد 

من تأخيرنا ان ال نحظى بفرصة لقائه.
Á  ولكن لالمين العام ممثل عنه وهو المبعوث االممي؟

- اكيد .. أكيد لكن االمين العام كنا نريد ان ندعم المبعوث الدولي، وصلنا الى 
جنيف تفاوضنا تشاورنا مشاورات ايجابية.

Á  مع الوفد؟
- ال.

Á  بينكم؟
- مع المبعوث وبيننا كقوى سياسية، نحن تقريبًا ١٢ مكونًا سياسيًا اهم 
المكونات السياسية، لم يغب على االطالق من المكونات السياسية إال التجمع 
اليمني لإلصالح اما البقية فكلها كانت حاضرة في الطائرة التي اقلتنا من صنعاء.

امناء عموم االحزاب كانوا حاضرين، وكنا ننتظر اننا سنجد طرفًا آخر.. نحن لسنا 
طرفين كنا مستعدين للجلوس على طرفين اذا اليمنيون سيكونون على طرف 
والمملكة العربية السعودية والتحالف على طرف آخر.. اما اليمنيون فهم لم 

يقعدوا على طرفين سنقعد على مائدة مستديرة كمكونات سياسية.
Á  مع وفد السيد عبدربه منصور هادي؟

- مع المكونات السياسية التي كانت هناك ممثلة فوجدنا تعنتًا منهم جئنا 
وهم يتكلمون او ما قاله مبعوث االمم المتحدة انهم كانوا يتكلمون عن هدنة 
ولكن صراحة نحن نعرف القرار ليس بيدهم ، قرار الحرب كما اعلنت الحرب من 
طرف واحد.. الهدنة ايضًا اعلنت في السابق ومن طرف واحد السعودية الهدنة 
السابقة لمدة خمسة ايام، فكان تحويلها الى انها قضية يمنية بحتة ضحك على 

الذقون مسألة ليست مناسبة.
لكن نحن اعطينا في جنيف للمبعوث الدولي ما هو اكثرهم كانوا يتكلمون 
عن هدنة صغيرة لمدة اسبوعين نحن كنا نتكلم عن وقف شامل إلطالق النار 
وقف دائم ليس فقط هدنة، هم تكلموا عن انسحاب من مدينة واحدة وهذا 
ما يسعون اليه، نحن قلنا ليس انسحاب المليشيات او الجماعات المسلحة يجب 
ان ال تنسحب من مدينة واحدة يجب ان تنسحب من جميع المدن اليمنية على 
حٍد سواء بما فيها صعده يجب ان تستلمها سلطة توافقية يتم التوافق عليها 

ونسلم لها زمام امر البلد والجيش واألمــن تحت 
ادارة هذه السلطة يستلموا جميع المحافظات 
اليمنية، التركيز على مدينة واحدة او نصف مدينة 
هذا كالم فارغ ليس عمليًا هذا من ناحية وايضًا 

يحمل في باطنه نوايا سيئة.
Á  اآلن في االعــالم الــذي ينتمي الى ما 
يعرف بالتحالف العربي يسمي انصار صالح 

الرئيس المخلوع.
- اوًال انا ال اعترف بأنه تحالف عربي خصوصًا منذ 
أن اعلنت السنغال دخولها، السنغال ليست عضوًا 

في الجامعة العربية.
Á  المهم هذا التحالف العسكري، فلنقل 
هذا والحوثيون هكذا يقال هؤالء يشكلون 
قوة رسمية تابعة للدولة لمن، مسلحو 
الحوثيين كيف يتحركون بأوامر من وما 
يوصفون في هذا االعالم بأنصار الرئيس 
المخلوع، ايضًا من يحركهم من يصدر لهم 
االوامر كيف تجري العمليات العسكرية 

على األرض، الصورة غاية في االلتباس؟
«روسيا اليوم» ان تذكر لفظة  - اوًال انا اربــأ بـ

المخلوع، نحن نتكلم عن رئيس سابق.
Á  انا اقول ما يقوله الطرف اآلخر هو 

الرئيس السابق نحن نقول عنه الرئيس السابق؟
- ناقل الكفر ليس بكافر، لكن هي تقوله «العربية» و«الجزيرة» ولكن حتى 

القناة الرسمية السعودية ال تقول هذا المصطلح.
Á  الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو الذي لديه قوات مؤيدة 
له وهنالك انصار الله الذين يوصفون بالحوثيين هذه العملية او هذه 

التشكيالت العسكرية كيف تتحرك وبأية صفة تتحرك؟
- في محطة مهمة الناس ينسونها ان فيه اتفاق بعد دخول انصار الله الى 
صنعاء سمي اتفاق «السلم والشراكة» تم التوقيع عليه من قبل الرئيس عبدربه 
منصور هادي وجميع المكونات السياسية، نحن فقط في المؤتمر الشعبي العام 
الذي رفضنا هذا االتفاق ألنه كان تحت قوة السالح واستخدم رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي.. استخدم قيادي من المؤتمر الشعبي العام مواليًا له 
ليوقع باسم المؤتمر الشعبي العام اللي هو الدكتور عبدالكريم االرياني رغم انه 
وقع على هذا االتفاق بصفته الشخصية وكتبها امامه باسمه لم يتكلم بصفته 
الحزبية.. ومع ذلك سلمنا قلنا ألننا مخطئون وبعد دخول انصار الله او الى صنعاء 
بيوم خطب على شاشات التلفزة الرسمية والعالمية الرئيس عبدربه منصور 
هادي وقال ان صنعاء لم تسقط بينما نحن اصدرنا في ليلتها السابقة بيانًا نرفض 
ما تم في صنعاء ونرفض اقتحام المدن وضرورة اخراج المسلحين وعدم الوصول 

الى اهداف سياسية بالقوة.
اليوم الثاني الرئيس عبدربه منصور هادي في دار الرئاسة مع انصار الله وممثلي 
االحزاب بما فيهم التجمع اليمني لإلصالح وأحزاب اللقاء المشترك الخصم اللدود 
في السابق وما زال للرئيس علي عبدالله صالح يوقعون على هذه االتفاقية التي 
هي اتفاق السلم والشراكة التي تم بموجبها تشكيل حكومة خالد محفوظ بحاح.
مجلس التعاون الخليجي اصدر بعد ثالثة ايام بيانًا وزاريًا على لسان االمين 
العام يؤيد اتفاق السلم والشراكة، قراران من قرارات مجلس االمن صدرا يؤيدا 
هذا االتفاق المحلي والوطني وعلى ضوئهما شكلت حكومة لم يكن المؤتمر فيها، 
ونحن اعلنا انسحابنا في وقتها وسحبنا ممثلينا من الحكومة الى هذه اللحظة.. 
م لهم الرئيس عبدربه منصور هادي على 

ّ
الحوثيون شاركوا في هذه الحكومة سل

طبق من ذهب -وأقولها امام التلفاز- مقاليد السلطة وان لم يكن صراحة ملتزمًا 
كامًال بجوهر االتفاق ولكن فيما يتعلق بالسلطة لحسابات ضيقة وصغيرة انه 

يدس بين االطراف او يوجد مشاكل بينهم سلمهم السلطة، نحن من ٢٠١١م 
عندما سلم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة لم يعد له أي سلطة على أي جندي 

يمني، باستثناء السلطة الروحية التي الناس يجلونها.
Á  بال شك باعتباره زعيم حزب، ولكن كيف يتحرك هؤالء اآلن؟

- يتحركون تحت سلطة وزارة الدفاع، وزارة دفاع الجمهورية اليمنية وليست 
الموجودة في الرياض، هي من تحرك القوات المسلحة.

Á  نعم حسنًا الكثير من الناس يتساءلون لماذا هذا الضغط العسكري 
الكبير الذي ادى الى وقوع ضحايا كثيرين جدًا بين سكان عدن والمناطق 
الجنوبية وكأن الحرب موجهة باألساس ضدهم.. ما هو الهدف ان تنتشر 
المعارك الى هذه المناطق هل بسبب ان هنالك رد فعل عنيفًا امام تقدم 
قوات وزارة الدفاع في صنعاء ومسلحي انصار الله.. ام ألن الهدف الرئيسي 

هو الوصول الى هذه المناطق وفرض السيطرة عليها؟
- انا هنا اتكلم باسم المؤتمر الشعبي العام ولست معبرًا عن رأي الحوثيين، 
لكن اقول لك وأنا كتبتها تغريدة في وقتها في صفحتي: انه الذي ادخل عدن هو 

عندما الرئيس عبدربه منصور خرج من صنعاء الى عدن.
قلت اتمنى ان ال يكون ذهابه الى عدن من اجل ان يجلب الحوثيين الى عدن كما 
جلبهم الى صنعاء وهذا هو ما تم، وطبعًا الحوثيون بعد دخولهم صنعاء اصبحوا 
سلطة عليهم التزامات للشعب ، الناس اآلن يحملونهم مسئولية أي شيء، لذلك 
انا قلت لك توقعت لوال عاصفة الحزم فإن الحوثيين لم يستمروا في شراكة 
حقيقية لما كانوا قادرين على ان يصمدوا لوحدهم في الحكم لمدة شهرين او 
ثالثة اشهر الن اليمن بحاجة الى خدمات والتزامات ووضع اقتصادي متردي 
وبنية تحتية وإدارته ليست مسألة سهلة، لكن جاءت عاصفة الحزم فشكلت 

طوق النجاة بالنسبة لهم. 
Á  يعني هذا الحصار المفروض على الموانئ واألجواء.. كيف ينعكس 

على حياة الناس اليومية؟
- ينعكس سلبًا ويؤسفني وأنا يمني ان اقول ما قاله المبعوث االممي في تقريره 
االخير وما قالته وكالة الغوث الدولية ومنظمة الغذاء ان ٢١ مليون يمني بحاجة 
ات تقول انه ١١ مليون  الى مساعدة انسانية.. يعني نحن قبل شهر كانت االحصاء
يمني في حاجة ماسة لمساعدات انسانية ملحة اآلن آخر تقرير قبل حوالي اسبوع 

يقول ٢١ مليونًا.
قال المبعوث  الدولي في تقريره واحاطته االخيرة ان اليمن على خطوة واحدة 
من المجاعة، وهذا ليس بعيدًا عن الحقيقة، ما يحدث هو حصار للغذاء وللدواء مع 
ان قرار مجلس االمن يتكلم عن سالح لفصيلين وتفتيشه في المياه االقليمية، 
ما يحدث هو مخالف لقرار ٢٢١٦ نحن اآلن نطالب 
بتنفيذ قرار ٢٢١٦ مش صحيح مثلما نحن كنا 
نطالب بتنفيذ المبادرة الخليجية وكانت المبادرة 
الخليجية بعد سنتين تنتهي، مددت سنة ومدوها 

سنة أخرى وكنا رافضين.
ــإرســال المساعدات  Á  بمعنى الــســمــاح ب

االنسانية؟
- مش المساعدات.. المساعدات نحن ال نريدها.. 
نحن نريد فك الحصار لدخول البضائع التجارية 
المساعدات، أنا أسمع أحد المسئولين الخليجيين 
وأتندر عليه لألسف الشديد يقول ان احنا قدمنا 
ــاذا تفعل ١٤٠ الــف وجبة  ١٤٠ الــف وجــبــة. م
لـشعب ٢٨ مليونًا.. نحن نريد فك الحصار غير 
المشرعن، الذين ال توجد له شرعية.. العدوان هذا 
ال يمتلك ال شرعية قانونية وال شرعية دستورية 

وال شرعية اخالقية وال شرعية دولية.
Á  نعم في الدقيقتين االخيرتين؟

- ال.. ما دام هناك دقيقتان سأقول لك في دقيقة 
واحدة معلومة مهمة ينساها الجميع حول موضوع 
العدوان هنالك من يريد ان يشرعن له بأنه جاء بناًء 

على طلب رئيس شرعي.
الدستور اليمني حتى لو كان عبدربه منصور 
هادي موجودًا في صنعاء ورئيسًا ستلتف حوله جميع القوى السياسية ال يجوز 
له بموجب الدستور اليمني طلب التدخل الخارجي او السلم والحرب، ألن هذا 
الدستور ينص على ان مجلسي النواب والشورى غرفتي البرلمان بأغلبية الثلثين 

هما صاحبا الحق في ذلك.
وهذا اجراء لم يتم فال توجد له شرعية دستورية ايضًا ال توجد شرعية عربية 
ألن عاصفة الحزم انطلقت قبل انعقاد القمة العربية بثالثة ايام، ايضًا انطلقت 
عاصفة الحزم على اليمن قبل اجتماع  مجلس االمن بـ١٨ يومًا فمن يريد ان 

يغطي عين الشمس على الناس له شرعية.
Á  وصلت هذه الفكرة ولكن في الدقيقة االخيرة.. ما هو رأيكم بما 

يوصف بالنفوذ االيراني في اليمن؟
 من بعض التصريحات االيرانية.. نحن ال نحب ان ايران 

ً
- نحن نستفز صراحة

تتدخل في بلدنا ولن نقبل لها ان تتدخل.. ونحن دائمًا نقول فيه معلومة مهمة 
لكن نريد االخوان في السعودية ان يفهموها.

نحن ال نحتاج من يفّهمنا ان السعودية اقرب لنا من طهران هذا بدون شك 
نحن مؤمنون بهذه المسألة.. بس نريد لإلخوان السعوديين أن يقتنعوا ان 
الحوثيين اقرب لنا منهم.. هم يمنيون في االخير وهذه الحقيقة غائبة ايران ال 
نقبل لها دورًا، إال دورًا ايجابيًا كأي عالقات دولية مع أي دولة شقيقة اسالمية 

او ما شابه ذلك.
لكن أي نفوذ نحن نستفز عندما يتكلمون عن العاصمة الرابعة انها ضمت اليهم، 
عندما يطلع مستشارون في الحرس الثوري أو مستشارو المرشد يقولون.. نحن 
ال نقبل على االطالق ان تكون اليمن ضيعة سعودية ولن نقبلها ان تكون ايرانية.

ç  وهذا الرأي هل يشارككم فيه الحوثيون؟
- نعم.. على االقل هذا ما يعلنونه وما يؤكدونه.

ç  وهل هم فعًال يؤمنون بوالية الفقيه كما هو في ايران؟
- ال .. ليس صحيحًا، انا اجزم أن الحوثيين ليس لهم عالقة بوالية الفقيه من 
خالل معرفتي وليس لهم عالقة باالثناعشرية، هم مذهب زيدي، صحيح انه 

تطور الى حركة مسلحة وهذا موضوع آخر.
ç  االستاذ ياسر العواضي االمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في 

اليمن شكرًا جزيًال لكم ومرحبًا بكم ثانية في استديوهات «آر تي في» في موسكو.

العدوان على اليمن والحصار ليس لهما شرعية دولية وال قانونية وال دستورية وال أخالقية
من اختاروا طريق الرياض من أعضاء المؤتمر سيتخذ المؤتمر العام قرارات حاسمة بحقهم

«العاصفة» شردت عشرات اآلالف من األسر وقتلت آالف األطفال
السعودية أقرب لنا من طهران وعلى السعوديين أن يقتنعوا أن الحوثيين أقرب لنا منهم
السعوديون يريدون تصفية ملفات داخل األسرة وأخرى إقليمية بتمديد أمد الحرب على اليمن

لن نقبل أن تكون اليمن 
ضيعة سعودية أو 

إيرانية

تنظيم «القاعدة» دّمر 
آثار بوذا.. والسعودية 

دّمر سد مأرب التاريخي
ُ

ت

المؤتمر أول حزب رفض اإلعالن 
الدستوري الصادر عن الحوثيين 

واعتبره غير شرعي

«هادي» سلم 
للحوثيين البالد على 

طبق من ذهب

ذهبنا إلى جنيف بطائرة 
مشتركة وليس بوفد 
مشترك مع أنصار الله

اتفقنا مع أنصار الله في جنيف 
على أولويات وقف العدوان ورفع 
الحصار وإحياء العملية السياسية


