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ــــــــم مع «روسيا اليوم» :

ـ ــتطلع إلى تشكيل حكومة وفترة انتقالية
> الوفد الوطني في الكويت لديه صالحيات وتفويض كامل لمناقش��ة كافة القضايا
طاليمن يم نحضرمو توشبو ةعل ىمرأ ىومسم عالسعودية
> القاعد ةتصد رالنف 

 صحيح هذا صحيح ال جمارك وال ضرائب إال في اإلطار الضيقعدن وبتحتلوا أبين وحضرموت وبعدين الشعب اليمني سيقبل؟
غاز ُسيقبر فيها حتى لو انتهت مدافعنا جمارك والضرائب في إطار ضيق ،نفط ما فيش غاز ما فيش غاز
(اليمن مقبرة للغزاة) أي ٍ
وصواريخنا والكالشنكوفات معانا خناجرنا ما بتقدروا تحكمونا  ...ربما فيه الغاز إنتاج لالستهالك المنزلي لكن صادرات ما فيش وإذا
>نعمحسنًابوديأنأسألالجيشاليمنيوهوجيش كان فيه نفط فيه نفط تصدره القاعدة من حضرموت يبيعوه..
خاللسنواتالحكمالطويلةمنالحكمالجمهوريتسل ح وفي شبوة تصدره القاعدة أيضًا .
>يباعللدولةيعني؟
وحصلعلىخبرةقتاليةكبيرةولديهتقاليد..أينهذا
الجيشوممنيأتمرهذاالجيش؟؟
 ال ال يباع للسوق العام في الداخل تبيعها القاعدة وتستفيد هذا سؤال أجيب عليه ..الجيش اليمني شكل منذ بعد ثورة منها الفلوس يستفيدوا منها هذا على مرأى ومسمع من النظامالسادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وتطور السعودي فعندما يقولون للعالم هذا العالم الذي لم يفهم أنهم
هذا الجيش بعد عام 1990م بعد الوحدة تطور إلى جيش هم ضد القاعدة أي قاعدة أي داعش ،هم داعش هم القاعدة
سبصفقا تاألسلح ة
وحدوي وطني مسلح بأحدث األسلحة وأحدث الخبرات ..الخبرات هذا النظام نظام معروف يشترى ضمائر النا 
العسكرية العربية واألجنبية ال نخفي ..خبرات أمريكية بريطانية وصفقا تسياسي ةم عمتنفذي نف يدو لالعال مف يك لأنحاءالعال م
فرنسية عراقية سورية مصرية أردنية  ،تطور هذا الجيش بالما ل،وإ الماه ياأليديولوجي ةالت يلد ىاإلخوا ن .
أزعج األشقاء كما تحدثت لك في الماضي أنهم انزعجوا من هذا
> واض �حيعنييبدوالعالمليسبحاجةكثير اإلى
التطور العجيب ألنه كان عندهم مشروع أنه أنتم لستم بحاجة إلى
ايديولوجياتيحتاجإلىمصالحكماتقولوناآلن
جيش هذا زمان المرحوم الملك خالد أنتم لستم بحاجة إلى جيش
-ولهذاوصلناإل ىالمصال حفالسعودي ةتعتم دعل ىمصالحها .
انتم بحاجة إلى شرطة ،تحدثوا مع رئيس الدولة آنذاك إبراهيم
>بالشكاآلنالحوارأومفاوضاتالكويتيبدوأن
الحمدي أنتم بحاجة إلى شرطة ونحن مستعدون ندعمكم وتبقوا
حصل تفرص ةول وبسيط ة
ن

إ
ى

عل
ص

يحر
ي

األمم
ث

المبعو
معنا
بلد شرطة  ،ج��اء إبراهيم الحمدي الله يرحمه وتحدث
ً
لالتفاقهويحاولأنيطورهاأوالهلأنتممتفائلونفي
كقيادة عسكرية وقال قالت السعودية كذا ،رد عليه أحد أعضاء
نجاحهذهالحوارات؟؟
مجلس القيادة في ذلك الوقت قال له" نحن ال نستطيع نكون بلدًا
-نحنيجبأننكونمتفائلينونحنندفعبقوةإلىتقديم
بدون جيش ونتحول إلى بلد سياحي ما عندنا المؤهالت أن نكون
بلدًا سياحيًا ال يوجد عندنا تأهيل لبلد سياحي ما بيصير"  ،رفضنا التنازالتالتيالتفرطبالسيادةاليمنيةوالبكرامةاليمنيين،
هذا القرار أطلع ..أنزل ..مع السعودية قالوا أحسن شيء تتركوا حوارسياسي،فترةانتقاليةجديدة،تشكيلحكومةائتالف
السالح السوفييتي وتحل محله أسلحة غربية أمريكية وخبرات جديدة.
غربية ،هذه األسلحة الشيوعية السوفييتية يجب أن تنتهي من
>يعنيأنتمموافقونعلىإحداثفترةانتقالية..
جابوا
اليمن  ،ووافق الرئيس الحمدي الله يرحمه ،على هذا األساس
 فترة انتقالية لحكومة جديدة تشارك فيها كل القوىلنا اتفاقية اسمها جرس السالم مع السعودية وقعها المرحوم السياسية أو تعود الحكومة التي كانت برئاسة خالد بحاح
الحمدي خمسمائة مليون دوالر دبابات بنهارد فرنسية ودبابات والمعترف بها والممنوحة الثقة من مجلس النواب تعود لفترة من
» «1-M60أمريكية وطائرات إف خمسة وطائرتين سي ون ثالثين إلى ستين يومًا ويحضر إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
ثرتي ومش عارف أيه تحل محل الخبرات الروسية محل األسلحة ما عندنا مشكلة بقيادة حكومة بحاح ألنههويمتلكالشرعية..
الروسية والخبراء يكونون باكستانيين تايوان من الصين الوطنية هاد يفق دالشرعي ةماعندهأ يشرعي ة .
بدل الخبرات السوفييتية  ،وافق عليها الجانب اليمني في ذلك
>السيدبحاحيعودإلىصنعاء؟
الوقت استمر هذا وهذه األسلحة تورد بعد خمس سنوات من
-يعو دمافي همشكل ة .
هذه االتفاقية ،قتل المرحوم الحمدي وأنا ألولمرةأصرحبها
قتلهالسعوديونوتآمرعليهالسعوديونوأشرفعلىقتله
>منيضمنألنهحصلوأنجرىاعتقالواحتجازوأسر
الملحقالعسكريالسعوديصالحالهديان،ألنهكانخصمًا
عددمنوزراءالحكومةاليمنية؟؟
للسعودية،ألن هل مينصا علتعليما تالسعودي ة .
 نحن سنتعامل معه كرئيس حكومة ممنوحة لها الثقة من>توجدوثائقألنقضيةاغتيالالمرحومالحمديال مجلس النواب وسنتفاهم مع أنصار الله مالكي السلطة نتفاهم
معهم وأن بحاح يعود لمدة ستين يومًا أو تسعين يومًا ما هو
تزالتثيرالجدل؟؟
 وثائق وتحقيقات موجودة ..تحقيقات أنهم هم الذين قتلوه مشكلة كشرعية أو تشكيل حكومة ائتالف وطني تشارك فيها ،طبعا المؤامرة سعودية والمنفذون آخرون  ،طيب قتلوا الحمدي مختلف القوى السياسية الفاعلة القوى السياسية ماعداحكومة
 ،جاءت األقدار طلع الغشمي رئيس تسعة أشهر ُقتل  ،جئت هاديألنهاآلنماعاديشحكومةبحاحقدأصبحتحكومة
أنا ومازالت الخبرات مخلوطة تايوان على باكستان على أردنيين هادي..عندهوزراءونوا بوزراءووكالءوزراءم نوي نتجيبوهم..
قلنا لهم »فنش« اطلعوا تايوان باكستان أردنيين ،الخبرات تبقى م نوي نم نإد ىل كشرعي ةشرعيتك«  216.» 2
روسية  ،اشتد الخالف بين الشمال والجنوب
>ولكنيعنيبالشكسيقولمنتدعوهم
وصارت حرب سنة 79م تقاتلنا األمريكان
اآل نالىصنعا ءعلىلسانكمأل نيكونو ا
اتصلوا بنا قلنا لهم جيبوا األسلحة حسب
فيعاصمةاليمنسيقولونمنيضمنلنا
شعبناصبور
اتفاقية جرس السالم التي مولتها السعودية
أنهذهالشرعيةالثوريةتسمحبإجراء
قلنا
قالوا ما يصير عاديه خمس سنوات..
انتخابات؟؟
ورغمالعدوان
أنتم بتقولوا تحاربوا الشيوعية إحنا نتقاتل
-ياأخيالعزيزشرعية« 216» 2كيف
م

ل
ا

فإنن
ر

والحصا
مع الشيوعية في الجنوب..
أنت مأخذت م قرار«2216 »هذهشرعيتك م
جابوا بعض األسلحة  ،وواجهنا
تعالوااحكموا،كيفتحكمونمنفنادق
الحرب نرك بالبح ربحثًا
بين الشمال والجنوب احتلت المشكلة بين
ضمابيصي ر.
الريا 
الشمال والجنوب واحتضنت ال�ح��وار
دولة ع نوطنبديل
>السؤال هليمكنإجراءانتخاباتمثال
والرئيس
الكويت الشقيقة وأنا حضرتها أنا
فيظروففيظروففلتانأمنيو..و..الخ.
عبدالفتاح إسماعيل  ،وتحاورنا على أساس
 أوال عودة هذه الحكومة هي من أجل أنالجنوب
إع ��ادة ال��وح��دة ،ك��ان اإلخ ��وان ف��ي
تعمل على تشكيل لجنة انتخابات تحضر
أشهر
أعطونا
طيب
فورية
يفرضون الوحدة بالقوة فورا
وحدةعلى أربعة أشهر أربعة أشهر لالنتخابات وتجرى انتخابات ديمقراطية لكل القوى السياسية ما
نتفق
قالوا أبدًا ..يا مشل يا
محطالحوار بعد أربعة أشهر  ،يسيروا من فيه مشكلة  ،الحماية اسمح لي الحماية يحميهم » «2216خلينا
ونستأنف الحوار،
استأنفنارئيس الجنوب يطلع الشمال كان فيه نحول »» ««2216هو حماية للحكومة الموجودة بقيادة بحاح أو
أو
الجنوب
يسير أنا أنزل
تحاورنا طلع الرئيس بالنيابة علي ناص رمحم دم نالجنو ب حكومة جديدة يتفقو نعليهاف يالكوي ت .
خوف ،
>إذاكان تهذ هالشرعي ةه يشرعي ةدولي ةوف قالقرا ًر
إل ىصنعاءواتفقناعل ىأ نتواص للجا نالوحدةأعمالها،هذاه و
مثال
««»»2216فيعنيذلكوجودذويالقبعاتالزرق 
الذ يحص لبي نالشما لوالجنو ب،فالسعودي ةه يوراءك لشيء..
قواتدوليةالتيتوفرحمايةللفترةاالنتقالية .
> حسنا يعني معروف أن األخوان في أنصار الله ربما
 نعم قوات دولية نحن أيضا لنا مالحظات على لقاء الكويتلديهم تجربة ثورية وهذا ما نالحظه في الشوارع من
شعارات الموت ألمريكا الموت إلسرائيل الموت لليهود أنه تشكل لجان اآلن من الطرفين ،اللجان صح من أنصار الله
ولكن هل يمتلك هؤالء خبرة إدارة دولة في ظروف معقدة والمؤتمر ما فيه مشكلة لكن الذين جاءوا من الرياض ما عندهم
قاعدة ما حد يمثلهم عيشكلوا لجان من وين إحنا نقول تعالوا في
جدًا؟؟
 سيتعلمون مش مشكلة هي تبدأ الثورات هكذا تبدأ الثورات إطار المؤتمر وأنصار الله وهؤالء أصحاب الرياض  +قوات دوليةمحايدة تشرف على تثبيت وقف إطالق النار واالنسحاب انسحاب
زخم ثوري ثم الناس يتأقلمون ،إحنا بدأنا ثورة 26
سبتمبر الميليشيات وتسليم األسلحة ،عتكون عندنا غنيمة جميلة من
الناس
يتعلم
والرابع عشر من أكتوبر لنا شباب زخم لكن بعدها
موجود اآلن الجيش األسلحة التي وردها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية
يعني هؤالء سيتعلمون فهذا الذي حاصل
الذييستلم مرتبات من سنأخذها لنا تعويضا عن أسلحتنا التي دمرت .
في مأرب والجيش الذي في حضرموت هذا
>يعنيربمااليمنبحاجةاآلنإلىإعادةبناءالمؤسسا ت
الشقين للحفاظ على سالمة رؤوسهم اما كقناعة استراتيجية
الت يهدم تقب لأ نيحص لعل ىالسال حأل ناليم ن اليواج ه
أو قناعة قرار » «2216هو مش قرار على اإلط�لاق ،عندهم
عدواخارجيايبدوإلىاآلن
مرتزقة يجيبوا لهم بنادق كالشنكوف أسلحة عربات مدرعة
 -العد وخارج يكي فعدوناه والسعودي ة .
أطقم سيارات ويقولوا لهم قاتلوا اطلعوا نهم اطلعوا خوالن
اطلعوا سنحان اطلعوا المناطق سيروا حجة سيروا كذا يستلموا
>يعنيقصديأنهفيمالوكانتالسعوديةطرفًا..
فلوس يعملوا معاهم ساعتين ثالث قتلة والطيران يحلق من
-مافيشمعناعدوخالص،العدوارتيرياوالالصومالوال
الجو وما يعملوا شيء وال يحصل شيء لم يتقدموا أي شبر على بريطانياو الأحد..عدوناالجارةالكبر ى.
األرض ،فالجيش جزء منه تابع للمال السعودي وجزء منه تابع
> نعم حسنًا هل أن هذا المقترح وه��ذا طبعا شيء
للنظام في صنعاء نظام شرعية أنصار الله لهم شرعية ...
جديد مبادرة فلنسمها مبادرة الرئيس اليمني السابق
>نعممرأكثرمنعامعلىالحربوبالشكأنالميزانية
السيد علي عبدالله صالح ورئيس المؤتمر الشعبي العام
ى
ضكبي رم ناألموا للك يتنف قعل 
سلديهافائ 
اليمني ةلي 
بالدعوة لتشكيل حكومة ودعوة السيد بحاح لرئاستها
خدماتالمواطنينوعلىرواتبهمواآلنالبلديبدوأنه ال
أو من ينوب عنه لفترة االنتقال..
ينتجشيئاباستثناءمنتجات..

> نح��نم��عمرحل��ةانتقالي��ةوبعده��اإج��راءانتخاب��اترئاس��يةوبرلماني��ة
> لي��سلدينامش��كلةفيع��ودةحكومةبح��احألنهاش��رعيةوالش��رعيةلهادي

 ال ..ال ..ال يفهم غلط يتفق المتحاورون في الكويت الذينيمثلون المملكة العربية السعودية هم يمثلون المملكة ما
يمثلوش اليمن ،الذين يمثلون اليمن هم الذين سافروا من
صنعاء من العاصمة هؤالء ممثلو اليمن وأولئك يمثلون السعودية..
خليهم يمثلوا السعودية .نشكل حكومة وح��دة وطنية من
مختلف القوى السياسية واحد  ،،اثنين اذا ما اتفقنا عليها خلينا
تعود حكومة بحاح ذي منحت الثقة من مجلس النواب تزاول
اعمالها في القصر الجمهوري في صنعاء لحين تحضر لالنتخابات
الرئاسية والبرلمانية طبقًا للدستور الساري المفعول اآلن مش
دستور موفنبيك حق عبدربهمنصورهاديالذيشطراليمن
ال ىعدةاقاليم ..ال .
> حسنًا..هليوافقحلفاؤكمانصاراللهعلىهذه
المبادرة؟
-هذاالكال ماعتق ده يلغتنامشترك ةل ننختل فم عانصا رالل ه
سنتفاه ممعه م،لك نيواف قالطر فاآلخ ر .
>الطرفاآلخرالذييمثلحكومةالسيدهادي؟
-المملك ةالعربي ةالسعودية..
>علىايةحاللالسفالشديدالعالمالعربيابتلي
بالمصطلحاتحتىبالملفالسوريهنالكمايسمى
بمعارضيالرياضومعارضيموسكوومعارضياالستانا
ومعارضيالقاهرةوهكذا.
 معارضو الرياض معارضو سوريا ،،،شف المعارضة اذا انتمعارضة اطلع من العراق اطلع من سوريا اطلع من صنعاء  ،شف
انا احترم اخواننا الموجودين في الكويت ما عنقلش  ،هم ابناؤنا
واخواننا تعالوا  ،انتم معارضة تمثلوا هادي اطلعوا من صنعاء
 ،واذهبوا الى الكويت روحوا جنيف اثنين ثالثة مش مشكلة..
لكن تجي لي من قصور وفنادق الرياض وتقول لي انت حكومة
شرعية  ،ما عندك شرعية الزم تفهم ويفهم الخاص والعام ما
عندكم شرعية وانا اقول ما عنده شرعية وسأكررها ما عنده
شرعية وعلى مجلس االمن أن يفهم هذا الكالم ما عنده شرعية
شرعيتكم دأبت عليهاالمملكةالعربيةالسعوديةواقنعت
بريطانيابتقدي مهذاالمشرو عيعني««2216 »»ه يالمملكة..
> اآلنانصاراللههميقودونمؤسساتالدولةكما
تقولونليستلديهمالخبرةولكنهمسيكتسبونها.
-سيتعلمو ن.
>ولك نالخبر ةتحتا جإل ىما لم ناي نالما للتسيي رشئو ن
الدولة؟
ً
 الناس تأقلمت  ،الشعب اليمني صبور ،،صبور  ،كنا ًنأكل مثالالخبز ونذبح الخرفان ،اآلن نأخذ دجاجة ونأخذ قليال من الرز
ونسيب المكرونة ونسيب الكبسة مع اللحمة  ،الكبسة معروفة
عندنا في الخليج احنا خالص نتأقلم ألنه ال ضرائب ال جمارك شو
نعمل احنا الميزة لنا سنة أواكثرمنسنةلننلجأالىاوروباولن
نذه بع نطري قالبح رنبح ثع نوط نبديل..
>لميلجأاحدمناليمنيين.
 ابدًا ..موجودون نخرج من صنعاء نروح الريف  ،نقصف فيالريف نطلع صنعاء ننضرب في عدن نطلع تعز نسير من تعز
نطلع هكذا ن��زوح داخلي هذه ميزة اليمنيين متأقلمين لسنا
أولئك الرفاهيين اصحاب البطون الكبيرة والكبسة الجميلة..
نأكل الشجر..
>اآلن هل انتم متفائلون بأن اجتماعات الكويت ستؤدي
متفائلون بحوارات
إلى تقدم في التسوية؟هل انتم ً
الكويت طبعًا مصطلح حوارات النه فعال هي الى اآلن على
مستوى لقاءات منفردة ،المبعوث االممي يحاول تقريب
وجهات النظر ،الى اآلن لم ندخل في مرحلة التفاوض على
امور محددة وهنالك من يقول بأن القرار للوفد المشارك
من صنعاء ليس بيد الحاضرين في العاصمة الكويتية
وان هنالك خطوطًا ،يعني الرئيس علي عبدالله صالح
وعبدالملك الحوثي هما من يتحكمان بإرادة المفاوضين
 ،هل هذا صحيح؟
-هذاغيرصحيح،الوفداليمنيالذيذهبمنالجمهورية
اليمنيةعندهتفويضكاملوعندهكاملالصالحيةالنقاش
ضان همسي ر المخير..
ساحنانته موف دالريا 
بالعك 
>أاليتصلبكميوميًاأنهحكيناهيكقالوالنا ..

دولي في هذه القضية يعني هنالك اآلن ما يسمى بوثائق
 ال ال يدوا لنا معلومات ما وصلوا إليه بس معلومات فقط لكنأوراق بينما بعض الذين اتهموا فيها يطالبون بإجراء
هم ساروا بكامل الصالحيات وعارفين ماذا يريدوا  ،بالعكس
تحقيق دولي من أجل كشف الحقيقة؟؟
وأبنائنا أألمر ًليس بأيديهم يا أخ سالم أنا
وفد الرياض من أخواننا ً
تحدثت ،إذا تريد سالمًا كامال وشامال هو وجه لوجه مع النظام
 ما بني على باطل فهو باطل ليش أطالب باطل هو الذيالسعودي وأنا أؤيد ذهاب ممثل أنصار الله إلى السعودية لذوبان عنده وثائق يقدمها ومستعدين نجوب عليها هذا كله هرطقة
الجليد ما فيه مشكلة صح يشتوا يعملوا شرخ بين المؤتمر وأنصار واحد يمتلك ستين مليارًا في شعب فقير ،إذا هي ستين مليارًا أنا
الله ال هذا غير وارد يذهبوا المهم نشتي سالم  ،سالم سالم سالم أقول أكثر من ستين مليارًا إذا هي الجسور صح إذا هي الجامعات
الشجعان نحن ما عندنا مشكلة يذهب وفد أنصار الله يذهب صح إذا هي المدارس صح إذا هي المستشفيا تص حإذاه يبناء
المهم يكون فيه سالم ،المؤسس ةالعسكري ةص حاألم نص ح .
المؤتمر بدون المؤتمر شركاء ما مشكلة ً
بالنسبة لنا وأنصار الله مفوضين تفويضًا كامال وفد الجمهورية
>يعنيبوديفيالدقائقاألخيرةكميبلغالضرر
كل
اليمنية ،وفد الرياض األم��ر ليس بأيديهم كنا نتمنى من
باألرقامالذيتعرضتلهاليمنمنذبدءالعمليات
هذا
قلوبنا أن يأتي وفد سعودي لكن يرسلوا لنا السفير السعودي
العسكرية؟
واحدة من المشاكل ،هذا من صعد الحرب واشترى ضمائر الناس
-واللهأخسالمملياراتوالعنديإحصاءاتأناأعطيلك
بفلوس من اللجنة الخاصة واحد عادي كان ضابط استخبارات
وحطوه سفير هنا في اليمن واحد من فندق إلى فندق يتصل إحصاءاتالقتلىوالجرحىوالمباني،أناعنديأكثرمنثمانية
بفالن ويتصل بفالن ،أرقام عباد الله عنده يا فالن ،تعال أدي آال فشهي دمابي نأطفا لونساءوشيو خ .
>هؤالءفقطمدنيونغيرالعسكريينوالمقاتلين..
لك فلوس مائتين ثالثمائة ألف دوالر مائتين ألف ريال يعني
 هؤالء مدنيون مدنيون وسبعة وعشرين ألف جريح أبادهمالحوار سعودي يمني أنا أقول مش الحوار يمني يمني الحوار يمن ي
سعوديمعليشقبلنابالحوارمعمايسمىبوفدالرياضوهو النظام السعودي ،صحيح نقول ق��وى التحالف لكن نحن ما
وف دالسعودية،سال مياروسيااليو مهذاوف دالمملك ةالعربية نحمل قوى التحالف نحمل المملكة العربية السعودية هي التي
السعوديةمشوفديمنيالوفداليمنيالذيطلعمنصنعاء قتلتنا وضربتنا واستهدفتنا واستهدفت اليمن شجرا وحجرا
تستهدفها  ،هذه هي إحصائية كاملة من كل المحافظات هذه
عل ىرؤوسناسنتفاه م.
> حسنًا هنالك قوى سياسية في الحوار اشتركت قبل ه ياإلحصائي ةتحد داألرقا مك مك لمحافظ ة.
>الضحاياالبشرية ..
األحداث يعني قبل الحرب ووصلت إلى نتائج وفجأة انقلبت
يعني قوى غير اإلصالح وحزبكم وحزب أنصار الله وهذه
 البشرية والمنازل والمنشآت المدنية والعسكرية والخاصةالمجموعات الناصريين والقوميين وغيرهم ألنه اليمن المنشآت المدنية التابعة للحكومة والمنشآت الخاصة التابعة
شأنه شأن البلدان العربية األخرى يعني حتى األسماء من للقطاع الخاص يعني تدمير شامل ه��ذه دمرتها المملكة
الصعب أن يحفظهاالمرء ..
العربية السعودية الشقيقة الكبرى سموها الشقيقة الكبرى،
اآلن أصبح اسمها أو سموها أمريكا الشرق األوسطيعنيمش
 -التحفظهاأحس نل ك التحفظها .
أمريكاتديرالعالم؟!اآلنالسعوديةأصبحتأمريكاالشرق
>هؤالءماهوموقعهممنكلهذهالـ ..؟
ط .
طانتبهواعل ىحالك مياأصحا بالشر قاألوس 
 يا أخ��ي أح��زاب م��وج��ودة ه��ذه أح��زاب م��وج��ودة وم��ن لديه األوس >حسنايعن يف يالدقيقتي ناألخيرتي نبود يأ نأسأ ل
ترخيص من لجنة األحزاب خالص حزب يكونوا عشرة يكونوا مائة
منيتخذالقرارالسياسيوليساإلداريفيصنعاءاآل ن
يكونوا ألف ليس عندنا مشكلة مسميات ،المؤتمر الشعبي العام
أوفياليمنعموماالرئيسالسابقأوأنصارالله؟؟
معه حوالي ثالثة عشرة حزب إلى جانبه اسمه التحالف الوطني
الديمقراطي طيب أنصار الله معهم أحزاب متحالفه معهم ما  -ال الأنا الأتدخ لأناحز بمعارض..
فيه مشكلة نحن نقول كل األحزاب وكل القوى السياسية الفاعلة
>مقاطعةللمذيع-معارضألنصارالله؟
وهم يعرفوا ما هي القوى السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية
 ال ..معارض ألي حكم لكن أنا متحالف مع أنصار الله بدونرئيس
نرحب بها شكلوا حكومة ائتالف وطني  ،هو أنا لما تكون
أن نتحالف ..تحالفنا ضد العدوان لكن أنا لست حاكما وليس لدي
حزب ومعك خمسة وأنا معي أربعة خمسة مليون فيه فرق ما مسئولون في السلطة ولن أقبل ال في الحاضر وال في المستقبل
واحد معه خمسة وواحد خمس ةأ وأربع ةمليو نك متأخ ذحقائ ب أن أكون في السلطة لماذا..؟ خمسة وأربعين سنة وأنا في العمل
أنت،هذاسؤالهوكلواحدموطنلنفسههذهالمسمياتما السياسي ال أقبل ،كيف أقبل على نفسي بعد تدمير البلد أن أكون
تشك لمشكل ة .
شريكًا في السلطة بعدما دمروا البلد شجرا وحجرا ما أقبل ال أنا
>التظاهر ةالت يخرج تأ والتجم عالمسير ةف يبمناسب ة وال تنظيم المؤتمر الشعبي العام لكن إذا كان أحد من المؤتمر
بمرورعامعلىعاصفةالحزميقالأنهنالكالماللعب يريد أن يتقلد مناصب هو حر لكن كسياسة حزب ال .
دورافيإخراجهؤالءالناس؟؟
>حسنًايعنياآلنهنالكالحصانةالتيتتمتعونبها
 أنا أقول يا أخ سالم في 2011م كنا نقيمبسببالمبادرةالخليجيةوماجرىهذه
مسيرات في ميدان السبعين أنا أقودها تابعة
الحصان ة التزا لقائم ةيعن يحياتك مليس ت
للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف ضد
الوجو دإليرا نفي معرضةللخطر.
االنقالبيين ضد الربيع العربي هذه المسيرة
 انتهت الحصانة انتهت الحصانة بالحربن
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للحكومة الشرعية لهادي شلوها خذوها.
> الرئيس السابق علي عبدالله صالح
>يعنيهذهالستينمليارليستصحيحة..
رئيس اليمن السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام في
-كي ف .
اليمن وهي حركة شعبية ال تزال وأنتم من خاللها يبدو
ستبقون يعني رقمًا مهمًا في السياسة اليمنية إلى اآلن
>اليوجدمبلغستينمليارًافيالبنوكالخارجية..
شكرا جزيال لكم على هذه اإلضاءات ..
 شلوها هذا واحد اسمه فاسد اسمه حميد األحمر من رموز سالم أنا أقول كلمة أخيرة أتمنى أن يتوطد األمن واالستقرارالفساد الذي تبناه علي عبدالله صالح هو أودعها عن طريقة
الستين المليار فهو وضعها في تركيا وهو اآلن مشرف عليها ..في البلد و سأترك السياسية سأترك السياسية ،خمسة وأربعين
اآلن جيبها يا حميد األحمر للحكومة هذا كالم ،اليمن هذه معها سنة وأنا في السياسة أتمنى أن يستعيد اليمن عافيته وأمنه
ستين مليارًا طيب شلوها ،شوف هذه هرطقة إعالمية ووقاحة واستقراره هم فرضوا ّ
علي عقوبات من مجلس األم��ن بناء
ّ
من الفاسدين والمفسدين والمتنفذين ،علي عبد الله صالح الذي على طلب المملكة العربية السعودية علي وعلى نجلي وعلى
بنى دولة طوبة طوبة يشل ستين مليارًا طيب تعالوا احسبوا عبدالملك الحوثي وأبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي ،عقوبات
دخل النفط و الغاز من يوم اكتشافه والضرائب والجمارك والباقي وفي نفس الوقت يتوسطوا بخروجي طيب كيف تتوسطوا
شلوها احسبوها شلينا ريال ،كم صرفتم يا سعوديين لنا وأنتم بخروجي ،خروجي من اليمن وأنتم فرضتم ّ
علي عقوبات طيب
يا خليجيين طيبخذوها،الكالمهوبالمنطقوالعقل..ستين ألغي قرار العقوبات حتى أتمكن من الخروج أتمنى أن أخرج
للعالج أنت فارض ّ
علي قرار عقوبات لماذا .
مليارًا!!
>يعنيهميطلبواخروجكخارجاليمن
>يعنيكمبلغحجمالهباتهكذاكانتتسمىالخليجي ة
لليمنخاللسنواتحكمكم؟؟
-نع مأبح ثع نوط ن ..
-أناعنديهباتأكثرمنخمسمائةمليوندوالرموجودة
>بدونضمانات

فيالبنكالمركزيمندولالخليجيعنيكانوايقدمونهالي
 -اليقولوابضمانا تلك نبدي ل .
فياالنتخاباتالرئاسيةليشخصياوضعتهافيالبنكالمركزي
>حسنًالوخيرتمأيبلدترغبونفيالذهابإليه؟
موقف ةومصادرةاآل ن .
 ال يجوز إال في اليمن ،يمكن أذهب أنا حر إذا ألغيت قرار>وغيرالخمسمائةمليون؟
أتلقى العالج زيارة
العقوبات أذه��ب إلى أي مكان في العالم ً
-ماعندنا .
سياحة وأعود إلى بلدي لن أختار وطنًا بديال لبلدي يجب أن
>يعنيكلهباتبلدانالخليجالعربية ..
يكون هذا في فهم القاصي والداني.
ً
ً
 اكشفوها طيب قل للسعوديين خرجوها من المالية وللخليج> شكرًا جزيال ونتمنى أن تبقى فعال في اليمن اآلمن
البنك
قلهم أخروجها اكشفوها ،قل لهم كم صرفتم واسألوا
المستقر الذي سيعيد بناء نفسه والحظنا اليوم حرص
السابق
المركزي واسألوا وزارة المالية واسألوا رئيس الحكومة
وإخالص اليمنيين ألن يعيشوا ويمارسوا حياتهم كما
.
والالحق والمالية طيب اسألوهم ،هذه هرطقة إعالمية
الحياة سلمية ونتمنى أن تكون بالفعل سلمية
لو كانت ً
> حسنًا في حالة ما إذا كانت هذه االتهامات باطلة لماذا
 ،شكرًا جزيال ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات
ال تطالبون يعني كرئيس المؤتمر الشعبي العام بتحقيق
وهذا سالم مسافريحييكممنصنعاء.

