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إذا   كان   هادي   يمتلك   الشرعية ..  فلماذا   ال   يأتي   إلى   صنعاء   بدالً   من   قتل   األطفال   والنساء؟

السعودية   قتلت   الشهيد   إبراهيم   الحمدي   وأشرف   على   جريمة   قتله   الملحق   العسكري  » الهديان «  ونمتلك   الوثائق

خيارنا   اآلخر   تشكيل   حكومة   ائتالف   وطني   تشارك   فيها   كل   القوى   عدا   حكومة   هادي
اإلخوان   المسلمون   كانوا   وراء   إشعال   الحروب   الست   في   صعدة

ما   جرى   في   المكال   مسرحية   وعناصر   القاعدة   نقلوا   إلى   البيضاء   وشبوة   ومأرب
 » هادي «  مجرم   حرب   وعليه   تسليم   نفسه   إلى   محكمة   الجنايات   الدولية

< مرحبا بكم أعزائي المشاهدين اسمحوا لي أن أقدم لكم 
ضيفا اختفى من الحياة السياسية منذ خمس سنوات 
ولكنه يوصف بأنه الغائب الحاضر دائما في اليمن ، التي 
تشهد منذ أكثر من عام حربا توصف لدى اليمنيين 
أو لدى قطاع من اليمنيين بأنها حرب عدوانية فيما 
رى أين يقف 

ُ
يقول آخرون بأنها حرب إعادة الشرعية ، ت

الرئيس اليمني السابق السيد علي عبدالله صالح الذي 
يرأس المؤتمر الشعبي العام والذي خرجت مظاهرات 
كبيرة وحاشدة في الذكرى األول��ى لعاصفة الحزم في 
شوارع العاصمة صنعاء، أين يقف من هذين التوصيفين 

لألحداث التي تعصف ببالده ...
- مرحبا بكم وشكرا جزيال أوال ألننا استطعنا أن نصل إليكم 
رغم كل مصاعب السفر إلى صنعاء وأيضا ألنكم لم تطلبوا منا 
أسئلة مسبقة وبالتالي فبودي أن أكون واضحا وصريحا معكم 
هنالك أسئلة كثيرة تدور في أذهان العرب واليمنيين بال شك 
بالدرجة األولى، بودي أن أسأل: توصفون دائما   بأنكم   ترقصون  
 على   رؤوس   األفاعي   أية   أفعى   اآلن   ترقصون   معها   في   الوضع  

 اليمني   الحالي؟   
- أوال حمدًا لله على السالمة، وأنا سعيد أن أتحدث مع قناة 
روسيا اليوم التي أنا معجب بها وكل المواطنين اليمنيين بل 
واألغلبية في الوطن العربي بهذه القناة الجذابة والتي معظم 
كوادرها من أصول عربية ، فأنا مرتاح لهذه القناة ولذلك سميت 
قناة اليمن اليوم الفضائية وهي   تابعة   للمؤتمر   الشعبي   العام   نسبة  

 إلى   قناة   روسيا   اليوم   سأتحدث   معك  . 
<  اليمن   اليوم   

- اليمن اليوم، سأتحدث معك، أوال أنا أقف 
مع هذا الوطن والشعب اليمني ضد العدوان 
بغض النظر عن أي تحالفات، هذا عدوان 
غير مبرر وليس له ما يبرره أن يكون هذا 
العدوان والتحالف ضد الشعب اليمني ، ممكن 
تحصل خالفات، ممكن تحصل أشياء يمكن 
تحل بالحوار في أكثر من منطقة وفي أكثر 
حل بالحوار، لكن 

ُ
من قطر تحصل خالفات ت

لألسف الشديد هذا أمر مبيت ومحضر له، 
وأن��ا تحدثت مع أكثر من قناة أو مقابلة أن 
هذا العدوان محضر له منذ أن احتفلنا بالعيد 
ال��ع��اش��ر ل��ل��وح��دة عندما ك��ان ه��ن��اك ق��وات 
مسلحة منظمة بمختلف تشكيالتها برا وبحرا 

وجوا وحضر قادة الدول العربية من ضمنها األشقاء في السعودية 
شافوا هذا الحشد الهائل والمنظم والجميل سواًء أكان عسكريا أو 
شعبيا فبدأت تحاك المؤامرة ضد الشعب اليمني، يجب أن تبقى 
أيدي اليمنيين من تحت الطاولة ليس من فوق الطاولة ، وبدأوا 
يحضروا لهذا العدوان ، حضروا لهذا العدوان غير المبرر وقاموا 
بضرب مؤسساتنا العسكرية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
والبنية التحتية وتدمير شامل للشجر والحجر ، لماذا؟، ال أحد 
يدري لماذا..؟ ، طيب اآلن اسألوا أنفسكم: استمرت الحرب أكثر 
من سنة وبعدين ال بد من الحوار، واآلن وصلنا إلى الحوار، أنا أتحدث 
عن الحوار ، الحوار ليس بيننا وبين األخوان اليمنيين الموجودين 
في السعودية الذين يحاوروننا فين في الكويت، أنا تحدثت أن 

العدوان سعودي متعارف عليه دوليا أنه عدوان سعودي بتحالف 
عربي وغير عربي، إذًا هؤالء الموجودون في الكويت عبارة عن 
مندوبين لألشقاء في السعودية ، طيب ،   لماذا   ما   نطلع   وجها  
 لوجه   مع   األخوان   في   السعودية   مثلما   عملوا   مع   أخواننا   وأبنائنا  

 من   أنصار   الله   عندما   تحاوروا   على   الحدود؟؟ .. 
< هذا ما بودي أن أسأل عنه يعني هنالك الكثير من 
يتحدثون عن أن عدم مشاركة المؤتمر الشعبي العام 
في الحوار المباشر مع المملكة العربية السعودية يعتبر 
خذالنًا لكم ، أنتم اآلن حلفاء مع أنصار الله ولكنهم ذهبوا 

لوحدهم للتفاوض ؟؟
- ما عندنا مشكلة المهم نبحث عن السالم يذهب أنصار الله 
يذهب المؤتمر المهم يحل السالم، طيب ذهبوا أنصار الله 
وتفاهموا مع السعودية على إيقاف الحرب على الحدود كويس 
، طيب إحنا تفاهمنا مع أنصار الله أنه يجب أن يكون هناك وقف 
شامل وكامل إلطالق النار برا وبحرا وجوا ونتفاهم ، اآلن الحوار في 
الكويت على أي أساس؟! على أساس وقف الحرب برا وبحرا وجوا 
مع النظام السعودي بغض النظر عن األقطار أو الدول سواًء أكانت 
شقيقة أو صديقة المتحالفة مع النظام السعودي إحنا نتكلم عن 
النظام السعودي ال نتكلم عن الدول األخرى التي تحالفت وجاءت 
بها السعودية ليس مهمًا، ال يوجد بيننا وبين هذه الدول أي خالف 
على اإلطالق، الخالف بيننا وبين المملكة العربية السعودية التي 
اعتدت علينا ، ليس بيننا وبينهم خالف هم اعتدوا علينا دمروا 
نا قتلوا شيوخنا ، لماذا..؟ ، ما  مساكننا قتلوا أطفالنا قتلوا نساء
هو السبب..!؟ ،   هل   الخالف   مذهبي؟   ،   هناك   مذاهب   متعددة  
 المالكية   على   الشافعية   على   الزيدية   على  
 الشيعية   على   الوهابية   طيب   لماذا   الخالف .. 
 لكم   دينكم   ولي   دين   ،   ليش   تضرب   الشعب  

 اليمني   جاركم   وشقيقكم؟؟  . 
لمملكة   <  نعم   ،   تعلمون   ج��ي��دا   أن   ا
 العربية   السعودية   تقول   إنها   قامت   بما  
 يعرف   بعاصفة   الحزم   لوقف   زحف   إيران  
 في   المنطقة   وجاء   ذلك   بعد   أن   بدأ   ساسة  
 وقادة   إيرانيون   يقولون   بأن   لدينا   اآلن   أربع  

 عواصم   ؟؟
- أخ سالم العالم يعرف، أمريكا الدولة 
العظمى المسيطرة على العالم تعرف، 
مخابراتها موجودة في اليمن في إيران في 
السعودية في كل مكان، نتحداهم يقدموا دلياًل أن إيران موجودة 
وإال مولت وإال وجدت جنديًا أو ضابطًا أو عسكريًا أو مدفعًا أو 
رشاشًا على األراضي اليمنية، يقدموا براهين إلى األمم المتحدة 
ومستعدين أن نتحمل المسئولية ، هذا كله زيف كله كالم ليس 
له أساس من الصحة ، هذا عبارة عن مبررات للعدوان ، وإيران 
تكلمت أنا أكثر من مرة: نتمنى أن إيران تدعم اليمن اقتصاديا 

وعسكريا هي ال تدعم..
<  ولكن   يعني   هم   عقدوا   اتفاقيات   بعد   أن   استولى   أنصار  
 الله   على   مؤسسات   الحكم   في   اليمن   ووصلوا   إلى   صنعاء  
 يقال   مو   يقال   يعني   أشيع   في   و   سائل   اإلعالم   أنهم   عقدوا  

 أكثر   من   عشرين   اتفاقية   ؟؟

 -  ينشروها   الذي   بيقول   ينشرها   ،   تنشرها   المخابرات   األمريكية  
ع  

َّ
 البريطانية   أي   مخابرات   تنشرها   ويتحمل   مسئوليتها   من   وق

 عليها ... 
< حسنًا نعود إلى السؤال األول فكرة الرقص مع األفاعي 
أوال بودي أن أسأل يعني لماذا كانت السعودية وهي 
حليف وظهير لكم شخصيا وعلى مستوى حتى العالقات 
اإلنسانية الشخصية العالج حينما تعرضتم إلى محاولة 
االغتيال كانت السعودية هي البلد التي احتضن عالج 
وتوفير كل الخدمات   ،لكن   لماذا   قلبت   لكم   السعودية  

 ظهر   المجن   ؟؟
- ال ننكر ذلك السعودية احتضنتنا بعد الحادث اإلرهابي في 
أول جمعة من شهر رجب في دار الرئاسة وأسعفنا أنا وعدد من 
الشخصيات إلى المملكة العربية السعودية و تلقينا العالج في 
المستشفيات ال ننكر ونثمن تثمينًا عاليًا ، هذا موقف إنساني 
، لكن ال يجوز المنة أن يمنوا علينا أنهم عالجونا ألننا لم نتحالف 
معهم على الغلط ، إحنا رفضنا أن نتحالف على الغلط ، طلبوا 
مننا نتحالف معهم ضد الحوثيين على الرغم من أنه حصل خالف 
بيننا وبين الحوثيين، لما تحدثنا مع األمريكان أنه إحنا بنتقاتل مع 
أنصار الله الحوثيين في صعدة، قالوا هذا رأي هذا رأي يخصهم ما 
فيش مشكلة ، كان عندنا آليات في الجيش أمريكية كانت تتحرك 
إلى صعدة قالوا ال وقفوا اآلليات األمريكية ال تتحرك إلى صعدة، 
واليوم أنتم تتحالفون مع السعودية مع الوهابيين وتضربون 

الشعب اليمني لماذا؟! .
< هذا   السؤال   يعني   لماذا   منعكم   األمريكان   من   محاربة  

 أنصار   الله   بأسلحتهم   ؟؟
- ك��ان هناك اتفاق أمريكي سعودي ال نقترب مع الحدود 
السعودية ألن المحافظة التي فيها أنصار الله هي على الشريط 
الحدودي مع السعودية فخشية من أن تمس الحرب مناطق 
التماس بين اليمن والسعودية ، منعتنا ، تحاربنا ست حروب 
تصالحنا مصالحة الشجعان يعني تقاتلنا وتقاتلنا واتفقنا واتفقنا 
وكان هناك تغذية للحرب كلما كنت أسعى إلى وقفها )الست  
الحروب مع أنصار الله( دفعوا بحركة األخوان المسلمين التابعين 
للمملكة العربية السعودية الذين نشأتهم هي منذ ما قبل 
أفغانستان ، كلما نحاول نوقف الحرب مع أنصار الله ، ينطبق 
عليهم قصة يهودي عندنا في اليمن "أمونا يا سيدي ما وقع صلح" 
لماذا ألن األخوان المسلمين مستفيدون من الحرب فكانوا يدفعون 
بالعناصر التابعة لهم سواء في الجيش أو غير الجيش إلثارة 
الفوضى مع الحوثيين، نوقف الحرب قالوا ال "أمونا يا سيدي ما 
وقع صلح"، كان في اليمن يهودي يعوض ذخائر ، ذخائر المعابر 
فتتحارب القبيلة والقبيلة األخرى فتجي القبيلة الثانية تعمل 
صلحًا، يقول اليهودي سيصبح بدون رزق يقول" أمونا يا سيدي 
ما وقع صلح" فيعطي صندوق ذخيرة لهذا وصندوق ذخيرة لذاك 
وهكذا كانوا يعملون على هذا األساس ، فإحنا عملنا على أساس 
صلح مع الحوثيين على أساس نوقف   نزيف   الدم   ونتفاهم،   كانوا  
 يثيرونها   من   خالل   عناصرهم   وكوادرهم   وفلوسهم   ما   فيش  
 معهم   عناصر   معهم   مال   يعني   يشتري   أي   واحد   حتى   من   أي   قوى  

 سياسية   تشتريه   بفلوس .. 
< معروف   أن   المملكة   العربية   السعودية   تناصب   اإلخوان  

 .. 
ً
 المسلمين   العداء   في   مصر   مثال

- هذا غير صحيح أنتم في روسيا وغير روسيا وأوروبا يجب أن 
تعرفوا أن هذا غير صحيح، هذه بضاعتهم اإلخوان المسلمين 
بضاعة المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر من قبل 
حق أفغانستان منذ عهد البنا الذين تآمروا على عبد الناصر ألن 
ليس لهم برنامج اإلخوان في المملكة معهم برنامج فلوس أذى 
اآلخرين مثلما أذونا من سنة 1962م إلى سنة 1970م وإحنا في 
حرب واستقطبوا واشتروا ضمائر من الناس وتصالحنا في سنة 
سبعين بعدما فشلوا تصالحنا معهم في سنة 1970م فليس 
عندهم برنامج هؤالء بضاعتهم ، القاعدة ، داعش ، النصرة كل 
هذه المسميات هي بضاعة اإلخوان المسلمين صنيعة المملكة 
العربية السعودية سواء أكانوا عندكم في روسيا وإال في أوروبا 
وإال في أي مكان صنيعة المملكة العربية السعودية، دخلت على 
الخط قرية قطر أو دولة قطر عفوا دولة قطر وتركيا وغيرها 
دخلت على الخط وتمول حركات اإلخوان المسلمين، هؤالء هم 
بضاعة واحدة ، عندنا في اليمن بضاعة واحدة ال توجد حاجة 
اسمها سلفيين أخ��وان مسلمين قاعدة كلهم بضاعة اإلخوان 
المسلمين تابعين للمملكة العربية السعودية ، لو أش��رح لك 
المسرحية قبل أمس في محافظة حضرموت في الجمهورية 
اليمنية ، يعني مسرحية تضحك منها ، حملة عريضة طويلة 
قادتها المملكة العربية السعودية على ظهر هادي الذي يسمونه 
الرئيس الشرعي )«2216»( وقادوها إلى حضرموت إلى الساحل ، 
خالل ساعات قتلوا فيها، ألفًا وثالثة وعشرين شخصًا في ساعات 
، طيب أنا أقول لك هكذا ، هذه وثائق ، وثائق لم يقتل بشر، 

كله كذب وكلها مسرحية قالوا لهم انسحبوا  
 وسحبوهم   إلى   البيضاء   وإلى   عزان   في   شبوة  
 وإلى   مأرب   وفرغوها   من   حضرموت   وقالوا  

 دخلت   القوات   الشرعية   أي   شرعية .. . 
<  يعني   هؤالء   على   أساس   القاعدة  

 قتلوا   من   القاعدة   ؟
- ق���اع���دة ن��ع��م ق���اع���دة ال���ذي���ن ك��ان��وا 
مستولين على المكال ، ضربت الطائرات 
القصر الجمهوري والمؤسسة االقتصادية 
وال��ك��ه��رب��اء وأم��اك��ن ع���دة ف��ي حضرموت 
قتلوا فيها احد عشر، كلها مسرحية وقالوا 
قتلناهم ذبحناهم، كيف ذبحتهم في ساعات 
م��ا ق��رح��ت طلقة، كله ك��ذب ، ه��وال كانوا 
بتعليمات من المملكة العربية السعودية 

بقيادة عبد ربه منصور هادي هذا المطية الذي هو وأنا آسف 
أني أتكلم أنه مطية هو مطية لماذا؟؟ هو فار ولما أتكلم أنه 
فار هو فر في 1986م من عدن إلى صنعاء هاربًا بعدما ارتكب 
مجزرة في عدن في 13 يناير وج��اء إلى صنعاء وحكم ودخل 
ونائب ورئيس، وهرب من صنعاء إلى عدن وهرب من عدن إلى 
المهرة ومن المهرة إلى عمان ومن عمان إلى الرياض هو دائما فار 
، هذا الشخص قالوا أنه الرئيس الشرعي وهو غير شرعي صرح 
بعد خروجه من عدن قال "أنا ال أعرف بعاصفة الحزم إال وأنا في 
سلطنة عمان" هذا هو كالمه وبعدين يخطب في مرة من المرات  
 ال   أتذكرها   في   شرم   الشيخ   في   أي   مكان   يطالب   خادم   الحرمين  

 الشريفين   باستمرار   عاصفة   الحزم .. 

<  يعني   إذًا   هو   كما   تقولون   ليس   شرعيا   رغم   أن   هنالك  
 القرار »  2216  « يمنح   هذه   الحكومة   شرعية   دولية   وهنا  
 نواجهه   ما   يسمى   بتعريف   الشرعية   يعني   أنصار   الله  

 يقولون   نحن   نمتلك   الشرعية   الثورية   
- نعم يمتلكون الشرعية، السلطة استولوا على السلطة بالقوة 
من هادي استولوا عليها بعدما فر هادي استولوا عليها وهذا من 
حقهم وهم السلطة الشرعية اآلن في صنعاء بيحكموا ، هادي فر 
ليس له أي شرعية ، شرعيته «2216» تبنتها المملكة العربية 
السعودية وسلمتها لبريطانيا وبريطانيا تبنتها في مجلس األمن 
وأيدت من مجلس األمن عدا روسيا االتحادية تحفظت على هذا 
القرار ، طيب أي شرعية أنت انتخبت في 2012م رئيسًا للدولة 
توافقيًا ليس ديمقراطيًا، أنا دعيت وأنا في أمريكا الشعب اليمني 
انزلوا إلى الميدان النتخاب عبد ربه منصور تجنبا إلراقة الدم 
ودعيت الشعب اليمني انزلوا إلى الميدان وانتخبوا هادي نتجنب 
إراقة الدم وانتخبوه لمدة سنتين ، طيب ، مشت السنتين دخلوا 
حوار موفنبيك أخذ وعطاء وذا وأقاليم وما أقاليم، ال نعترف 
بأقاليم وال إحنا مع األقاليم إحنا مع شعب يمني موحد استفتينا 
على دستوره واستفتينا على وحدتنا ما فيه نقاش ما فيه نقاش، 
من في رأسه مرق يتمرق، هذه وحدة وحدة ليس حولها نقاش 
ال تلعبوا بها ال في الكويت وال في جنيف وال كالم ، نحن الحوار 
مع الشعب اليمني تعالوا إذا كان عندك شرعية «2216» تعال 
صنعاء أنا صرحت أكثر من مرة تعال إلى صنعاء بدون ما تقصفنا  
 الطائرات   بدون   ما   تدمر،   تعال   وأنا   أستقبلك   أنا   شخصيا   ونوصلك  

 الى   القصر   الجمهوري   لماذا   تقتل   األطفال   والنساء   والرجال . 
<  بودي   أن   أسأل   من   يدير   الدولة   اآلن؟

- يديرها أنصار الله ، انصار الله مسكوا 
ال��دول��ة ومؤسساتها وي��دي��رون ال��دول��ة هم 
المسئولون ، سلمهم هادي عندما هرب.. 
ف��ر ك��ي��ف ت��ف��ر وت��ري��د ت��ق��ع ش��رع��ي��ة، أن��ت 
تركت الدولة وذهبت إلى السعودية ورجعك 
السعوديون إل��ى ع��دن وم��ا قدرتش تؤّمن 
نفسك في عدن طيب وتقول أنت شرعية 
ويصدر قرارات كل يوم من قصر المؤتمرات 
في الرياض تعيين فالن الفالني محافظ فالن 
الفالني وزير فالن الفالني إلى رتبة لواء فالن 
ال��ف��الن��ي، أي شرعية ليس ل��ك ح��ق، أن��ت ال 
وجود لك، المفروض تسلم نفسك اآلن إلى 
محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، 
بالرغم من أني أبرئه انه ليس له دخل بعاصفة الحزم، اتخذها 
النظام السعودي هذا باعترافه هو.. هو ليس له دخل لكن ما 
دام وأن��ت طالبت باستمرار عاصفة الحزم فأنت مجرم حرب 
سلم نفسك، وتريد ترجع تحكم ، تحكم عدن وتعز والحديدة 
وصنعاء وذمار تحكم من وأنت قتلت أطفالهم ونساءهم، وتصدر 
قرارات بتعيين فالن لواء وفالن وزير وفالن نائب رئيس وزراء 
بأي حق بأي دستور أي دستور؟ ليس لك شرعية ، طيب هذا 
«2216» شرعية سعودية بريطانية، أسألني لماذا بريطانيا ، 
بريطانيا لها ثأر معنا عندما قامت ثورة ال� 14 من أكتوبر ضد 
االحتالل البريطاني لجنوب الوطن فهي تتبنى وتتمنى أنها تعود 
لالستعمار بطريقة أو بأخرى فتبنت هذا القرار ، اآلن أنتم محتلون 

أك���د الزعي���م علي عبدالل���ه صالح  
-رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتم���ر الش���عبي الع���ام- أن الحوار الذي 
يجري بي���ن الوفد الوطن���ي ووفد الرياض 
وتحتضن���ه دول���ة الكويت الش���قيقة يتم 
على أس���اس وقف الحرب ب���رًا وبحرًا وجوًا 
م���ع النظام الس���عودي بغ���ض النظر عن 
األقطار أو الدول س���واًء أكانت ش���قيقة أو 
صديقة المتحالفة مع النظام الس���عودي، 
منوه���ًا الى أن���ه ال يوجد بي���ن اليمن وبين 

هذه الدول أي خالف على اإلطالق.
وق���ال في ح���وار مه���م مع قناة »روس���يا 
الي���وم« الفضائي���ة: "نحن يج���ب أن نكون 
متفائلي���ن ونح���ن ندفع بقوة إل���ى تقديم 
التنازالت التي ال تفّرط بالس���يادة اليمنية 
وال بكرامة اليمنيين.. حوار سياسي، فترة 
انتقالية جديدة، تشكيل حكومة ائتالف".
 « الميثاق »  تنشر   في   مايلي   نص   المقابلة  

 في   جزئين   متتاليين .. 

حصانتي  
 شعبي   وحزبي  

 وليس 
  المبادرة  
 الخليجية

ذهاب   أنصار   الله  
 إلى   السعودية  

 لن   يحدث   شرخًا  
 بينهم   وبين  

 المؤتمر


