
♢   سيادة الرئيس.. اليمن يعيش حالة صعبة 
 
ً
لم يعشها خالل تاريخه ولكن كان قد أعطى مثاال
رائعًا في إطار ما يسمى بالربيع العربي بخروجه 
اآلمن من األزم��ة، لكن الوضع هو موضوع العالج 
، أو ما بعد العملية إن صح التعبير وهي مرحلة 
االستشفاء، هذه المرحلة بوجود اللقاء المشترك 
واالحزاب االخرى, وعقب الحوار الوطني وما خرج 
به، أنتم كشخصية وطنية وعربية قومية كان لكم 
دور كبير تاريخيًا في اليمن واآلن لكم دور كبير في 
الحفاظ على االستقرار.. كيف ترون المرحلة التي 

يعيشها اليمن اآلن وإلى أين تسير؟
-  نحن أخذنا بطريق الحوار وهو المخرج لألزمة بداًل 
من استخدام القوة من أي طرف كان، فكر حزبنا المؤتمر 
الشعبي العام بضرورة الخروج بطرق سلمية من هذه 
األزم��ة, واتجهنا نحو المبادرة الخليجية، نحن أوعزنا 
لألشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي أن يقدموا 
مبادرة خليجية وشاركناهم في صياغة هذه المبادرة 
إلخراج اليمن من األزمة، ووقعنا عليها.. انتهى الموضوع 
ودخلنا في مرحلة الحوار الوطني الشامل، صحيح الحوار 
كان فيه صعوبة وكل طرف يريد أن يملي شروطه، 

ولكن األغلبية صوتوا على ما يمكن التصويت عليه.
اآلن نحن في مرحلة معالجة آث��ار األزم��ة ألننا نعتز 
أشد االعتزاز أننا لم ندخل بلدنا في حرب أهلية، جنبنا 
الوطن ونحن في المؤتمر الشعبي العام الذين أسهمنا 
في ذل��ك رغ��م أن هناك ق��وى متطرفة كانت ال تريد 
الحوار وال تريد الخروج من األزمة سلميًا، وهي أحزاب 
اللقاء المشترك وفي المقدمة ما يسمى بحزب اإلصالح 
"االخوان المسلمين" هذا الحزب كان ال يريد حاًل لألزمة 

بطرق سلمية، وكان يريد أن يصل إلى السلطة بالقوة  
والفوضى كما وصل "اإلخوان"  في ليبيا وكما وصلوا في 
مصر، ولكن نحن فوتنا عليهم هذه الفرصة ولجأنا إلى 
الحوار وقدمنا تنازالت في كل شيء، رغم أننا أصحاب 
الشرعية ف��ي الرئاسة واالغلبية ف��ي البرلمان وفي 
الحكومة.. ومع ذلك قدمنا كل التنازالت تفاديًا لنشوب 

حرب أهلية.
♢   هل ترون - سيادة الرئيس- أن الحالة اليمنية 
تسير بالفعل في الطريق السليم وإلى بر األمان 
خالل المرحلة القادمة، خصوصًا وأن العالم ينتظر 

انتخابات برلمانية ورئاسية؟
-  نحن سنبذل كل جهدنا ونقدم تنازاًل تلو التنازل من 

أجل أن نخرج السفينة إلى بر األمان.
♢   سيادة الرئيس أريد أن أسأل هنا، روسيا هي 
الدولة الصديقة التي ارتبطت مع اليمن بعالقات 

عريقة جدًا وكان لها مواقف كثيرة مما يحدث في 
الربيع العربي، في ليبيا وفي مصر وإلى ما هنالك، 
لكن أهمها هو الموقف الروسي إزاء األوضاع في 
سوريا، كيف تقيمون موقف روسيا من األوضاع 

في سوريا؟
-  نحن نقدر مواقف روسيا تقديرًا عاليًا ووقوفها إلى 

جانب حق الشعب السوري.
ونتمنى أن يحصل انفراج في سوريا على مبدأ ال غالب 
وال مغلوب، ونحن نقول ان لروسيا عالقات مع سوريا 
أكثر من غيرها، وهي ضد تدمير سوريا ونحن مع روسيا 
ومع الموقف الروسي ضد تدمير سوريا، كما نتمنى أن 
تتعافى سوريا، ونثق أن روسيا ستلعب دورا فاعال داخل 
األمم المتحدة وداخل المؤسسات الدولية إلخراج سوريا 

من هذا النفق المظلم.
♢   وماذا عن الموقف الروسي من األوضاع في 

أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم؟
-  نحن نؤيد روسيا في استعادة الجزيرة إلى األصل، 
وسنقف الى جانبها ونتمنى أن تستعيد روسيا كل ما 

يسمى بمنظومة االتحاد السوفييتي.
♢   كيف ت��رون مستقبل العالقات الروسية 

اليمنية؟
-  نحن متفائلون أنها ستكون ممتازة وجيدة ألنها 
مبنية على ثقة وعلى االحترام المتبادل، ولم يتدخل 
الروس أو السوفييت في الشأن اليمني منذ أن تأسست 

هذه العالقة.
♢   هل ترون نفسكم-  سيادة الرئيس- في سدة 

الرئاسة في المستقبل إن شاء الله؟
-  لن أقبل على اإلطالق.

♢   لماذا؟
-  خالص أنا جربت، الحكم في اليمن مثل الرقص 
على رؤوس الثعابين وهذا  الكالم كررته أكثر من 
مرة، أنت تحكم على رؤوس الثعابين، فصعب الحكم 
في اليمن وخاصة في الوضع ال��راه��ن ال��ذي يهدد 

بتشرذم اليمن.
♢  هل أنتم مع فكرة األقاليم سيادة الرئيس؟

-  نحن مع فكرة أقاليم لحكم محلي واسع الصالحيات، 
ولسنا مع التجزئة.

♢   ولن تقفوا مع هذا المشروع؟
- ال.. لن نقف مع هذا المشروع، وقد وقعنا للخروج 
من األزمة، وشعبنا متفهم، ليس مشكلة تسمية أقاليم 
ولكن تحت اسم صالحيات، مطلق الصالحيات للحكم 

المحلي، في ظل دولة مركزية قوية.
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في مقابلة مع إذاعة »روسيا اليوم«

الزعيم: نؤيد استعادة روسيا 
لجزيرة »القرم«

خالل لقائه وفد اتحاد شباب ناشئي بوتين

رئيس المؤتمر: مواقف روسيا أعادت التوازن للمنطقة والعالم
التقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام-  

بوفد حركة شباب ناشئي بوتين في روسيا االتحادية، االربعاء 
بصنعاء.

ورحب الزعيم علي عبدالله صالح بالوفد الروسي في اليمن واشاد بدور 
ومواقف روسيا االتحادية تجاه القضايا العربية والدولية والتي اعادت التوازن 
للمنطقة والعالم، كما اشاد رئيس المؤتمر الشعبي العام بحل مشكلة شبة 

جزيرة القرم بالوسائل السلمية .
ونوه رئيس المؤتمر الى التعاون القائم بين المؤتمر الشعبي العام وحزب 

روسيا الموحدة .
بدوره اشاد السيد ليونيد اساييف نائب حركه شباب ناشئي بوتين بدور 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في نجاح التسوية 
السياسية في اليمن على اساس المبادرة الخليجية وكذا دوره في انجاح 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودوره الكبير في حقن دماء اليمنيين.. وكذلك 
مساهمته في تطوير العالقات بين اليمن وروسيا االتحادية اثناء توليه 

رئاسة الجمهورية اليمنية، كما ثمن دوره المتميز في الحفاظ على االمن 
واالستقرار في المنطقة وكذا دوره مع روسيا االتحادية في محاربة االرهاب 
في المنطقة وفي تنمية العالقات بين الحزبين المؤتمر الشعبي العام وحزب 

روسيا الموحدة..
مشيرًا ال��ى أن م��ا تحقق لليمن م��ن ان��ج��ازات وف��ي مقدمتها ال��وح��دة 
اليمنية واستخراج الثروة النفطية وكذا التنمية الشاملة والبنية التحتية 
والديمقراطية وحرية الصحافة واحترام حقوق االنسان وكذلك اقامة عالقات 

دولية متوازنة.
حضر اللقاء الشيخ يحيى الراعي االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
لقطاع االقتصاد والخدمات، واالستاذ عارف الزوكا االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشباب والطالب، والشيخ محمد بن ناجي 
الشايف عضو اللجنة العامة، والدكتور مجيب اآلنسي نائب رئيس الدائرة 
السياسية للمؤتمر الشعبي العام.. ومن الجانب الروسي حضر االخ نواف 

ابراهيم وماريتا اوجبر ليفا.

المؤتمر التزم خيار الحوار إلخراج اليمن 
من األزمة ومازلنا نعالج آثارها..

حزب االصالح عمل على 
عرقلة حل األزمة سلميًا

نجحنا في تفويت الفرصة على إخوان اليمن للوصول للسلطة بالقوة والفوضى 

نحن مع الموقف الروسي ضد تدمير سوريا ونتمنى االنفراج على مبدأ »ال غالب وال مغلوب«
قدمنا كل التنازالت وسنبذل جهدنا من أجل اليمن
ندعم االقاليم في اطار حكم محلي واسع الصالحيات

العالقة اليمنية الروسية تأسست على الثقة واالحترام المتبادل

أكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام تأييد ووقوف المؤتمر الى جانب قرار روسيا القاضي باستعادة جزيرة القرم الى  
االصل.

مشيدًا بمواقف روسيا تجاه قضايا المنطقة والعالم وخصوصًا مواقفها مع الشعب السوري وما تبذله من جهود إلخراج سوريا من هذا النفق المظلم..
وقال في حديث الذاعة )صوت روسيا(: نحن متفائلون بمستقبل العالقات اليمنية الروسية المبنية على الثقة واالحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن 

الداخلي لليمن.
وكشف الزعيم صالح عن افشال المؤتمر الشعبي العام مخطط )االخوان( في اليمن لالستيالء على السلطة عام 2011م بالقوة والفوضى كما حدث في ليبيا 
ومصر. مشيرًا الى ان المؤتمر فوت عليهم الفرصة وقدم التنازالت الكبيرة التي افضت الى التوقيع على المبادرة الخليجية وتجنيب اليمن الحرب االهلية 

التي كانت تسعى اليها القوى المتطرفة..
 أجرى اللقاء / نواف ابراهيمقضايا اخرى مهمة تطرق إليها الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في اللقاء التالي:


