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الرئيس: لن نسمح بالفوضى واالنقالب على الشرعية
 فخامة الرئيس، يمر اليمن حاليا بمرحلة حرجة 
في ضوء االحتجاجات التي تشهدها المدن اليمنية 
ومطالبات المعتصمين بتنحي الرئيس، ما هي 
قراءتكم لمجريات األحداث الداخلية، وإلى أي مدى 
قد تؤثر هذه األحداث على وحدة وسالمة واستقرار 

اليمن؟ 
- ما من شك أن ما يحدث في اليمن يأتي ضمن تلك 
الموجة التي شهدتها المنطقة في إطار ما يسمى 
بالفوضى الخالقة، أو الشرق األوسط الجديد، حيث 
تمت محاكاة ما جرى في تونس ومصر، من قبل أحزاب 
اللقاء المشترك الذين ظلوا يطمحون للوصول إلى 
السلطة عبر االنقالب على الديمقراطية والشرعية 
الدستورية، وبعيدا عن إرادة الشعب المعبر عنها في 

صناديق االقتراع. 
وهذه األحزاب رغم ما بينها من التنافر وعدم التجانس 
الفكري والمنهجية السياسية، إال أنها اجتمعت في ما 
بينها على خصومة النظام، والمطالبة بإسقاطه ألنها 
عاجزة عن تقديم شيء مفيد يقنع الناس بها، وهذا ما 
ظهر في أكثر من جولة انتخابية لم تحصد فيها تلك 

األحزاب من أصوات الناخبين غير القليل. 
من جانبنا، تعاملنا مع هذه األزمة المفتعلة وتداعياتها 
التي مر عليها أكثر من ثالثة أشهر ونصف الشهر تقريبا 
بحكمة وصبر، وبذلنا وما زلنا نبذل كل جهد من أجل 

تجنيب الوطن االنزالق إلى أتون الفتنة وإراقة الدم. 
وقدمنا الكثير من المبادرات والدعوات من أجل الجلوس 
على طاوله الحوار، ولكن لألسف تلك األحزاب ظلت 
على عنادها وتمترسها في مواقفها ورفضها االستجابة 
لدعوات الحوار. ونحن نؤمن بأن الحوار هو السبيل 
األمثل لمعالجة كافة القضايا، وهو المخرج النهائي 
لحل أي نزاع مهما طال، وما زلنا نتطلع إلى أن يستجيب 
العقالء في أحزاب اللقاء المشترك لدعوة الحوار؛ ألن 
هذا الوطن هو ملكنا جميعا وأمنه واستقراره ووحدته 

مسؤوليتنا جميعا. 
أما في ما يتعلق بسؤالكم حول تأثير هذه األحداث على 
وحدة وسالم واستقرار اليمن، فإننا نؤكد بأن الوحدة 
راسخة ولن يسمح شعبنا ألحد مهما كان بالنيل منها، 
رغم أن البعض يحاول استغالل الظروف الراهنة 
للترويج لمشروعه االنفصالي والتمزيقي، سواء في 

بعض مناطق الجنوب أو في شمال الشمال. 
ولهذا فإنهم يحاولون إثارة الفوضى والعنف والتخريب 
وقطع الطرقات، ويسعون إلى االنقالب على الشرعية 
الدستورية من أجل تحقيق ذلك الهدف، ونحن لن 
نسمح لهم بتحقيق ذلك، ألن أي إضرار بوحدة اليمن 
وأمنه واستقراره لن ينعكس ويتضرر منه اليمن 
فحسب بل المنطقة عموما، ولنا في ما حدث في 

الصومال العبرة الكافية. 
 هل تعتقدون فخامتكم أن المبادرة الخليجية التي 
تتضمن نقل السلطة خالل شهر هي الحل األمثل 
لألزمة اليمنية، ومن يتحمل إفشال التوقيع عليها، وما 
هي رؤية فخامتكم إزاء إصرار المعارضة على ضرورة 

توقيع فخامتكم على االتفاق؟ 
- في الحقيقة نحن رحبنا بالجهود والمساعي المبذولة 
من أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكدنا 
التعامل االيجابي معها، ونحن نثمن عاليا هذا الدور 
اإليجابي ألشقائنا في مجلس التعاون الذي ينطلق من 

حرصهم على اليمن وأمنه واستقراره ووحدته. 
ونحن ننظر للمبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة أو االنتقاء، كما أن هناك بعض البنود 
فيها غامضة وملتبسة وبحاجة إلى إيضاح بصورة 
أفضل عبر الجلوس بين األط��راف اليمنية في حوار 
مباشر، بدال من حوار الفضائيات أو الفاكسات كما هو 
حادث اآلن، وذلك من أجل االتفاق على آلية تنفيذية 
زمنية ومتسلسلة تكون ملحقة بها، حتى نضمن لها 
النجاح، وال يحدث أي خالف أو تباين في تنفيذ البنود 

فيها. 
 ما هي هذه البنود؟ 

- مثال ما يتعلق بالبند الخاص 
ب��إن��ه��اء ال��ت��وت��ر السياسي 
واألم��ن��ي، م��ا يهيئ األج��واء 
والسلس  السلمي  لالنتقال 
ل��ل��س��ل��ط��ة، وك���ذل���ك إن��ه��اء 
االع��ت��ص��ام��ات وال��م��س��ي��رات 
وقطع الطرق واقتحام المباني 
الحكومية، وإنهاء التمرد الذي 
ح��دث ف��ي بعض ال��وح��دات 
العسكرية، وخ���روج بعض 
العناصر المتسببة في األزمة 

لفترة مؤقتة؛ حتى تتهيأ األجواء أمام حكومة الوفاق 
الوطني إلنجاز مهماتها خالل الفترة الزمنية المحددة 

لها. 
ونحن أكدنا مرارا أننا مستعدون للتوقيع على االتفاق 
من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأحزاب اللقاء 
المشترك وشركائه، باعتباره وثيقة سياسية بين أحزاب 
وتنظيمات سياسية وليست قانونية، وسوف نقوم 
بالمصادقة عليها كرئيس للجمهورية، وبعد الحصول 
على اإليضاحات الالزمة حول بنود االتفاق حتى ال 
يتحول ذلك االتفاق في حد ذاته إلى أزمة أعمق، بدال 

من أن يكون وسيلة لحل األزمة. 
 هل ترون فخامتكم أن االعتصام في ساحة التغيير 
سينتهي يوما ما، وستعود األم��ور إلى أوضاعها 

الطبيعية السابقة؟ 
- المعارضة يجب أن تكون بطرق ديمقراطية وبخطاب 
مسؤول، والتعبير عن الرأي عبر االعتصام حق مكفول 
في الدستور، طالما كان في اإلطار السلمي وطبقا 
للقانون، شريطة أن يكون بعيدا عن العنف والفوضى 

والتخريب الذي يضر بمصالح الوطن والمواطنين. 
ونحن نبذل كل الجهود إلقناع اإلخ��وة في أحزاب 
اللقاء المشترك بالشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم 
واالستجابة لدعوة الحوار، ألن األعمال التي يرتكبونها 
سواء بقطع الطرقات، أو أعمال العنف والتخريب، 
والتقطع لناقالت الغاز والوقود، وضرب أبراج الكهرباء، 
واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو حتى قطع 
األلسن لمن يخالفونهم الرأي كما حدث ألحد الشعراء 
الشباب؛ ال يندرج أبدا في إطار حرية التعبير عن الرأي 

سلميا، بل هي أعمال عنف تؤدي إلى الفتنة. 
كما أن بقاء االعتصامات في الميادين وإلى جوار األحياء 
السكنية ومساكن المواطنين قد سبب ضررا كبيرا 
لهؤالء المواطنين وانتهك حقوقهم وحرياتهم. ونحن 
أيضا ما زلنا نبذل الجهود من أجل إنهاء األزمة لنجنب 

بلدنا إراقة الدماء. ونأمل أن يستجيب العقالء لدعوات 
الحوار، فهي المخرج الوحيد واآلمن للخروج من هذه 
األزمة، ونحن نثق بأن األمور سوف تعود إلى أوضاعها 

الطبيعية السابقة إن شاء اهلل. 
 هل أنتم متأثرون من أولئك الذين انقلبوا عليكم، 

رغم أنهم كانوا رفاق دربكم؟ 
- إطالقا لست متاثرا، بالعكس أولئك الذين تتحدث 
عنهم كانوا أعباء فوق كتفي وتخليت عنهم، كانوا عبئا 
وجزءا من رموز الفساد وتجار الحروب، وكانوا حمال على 

كاهلي. 
 هل يزعجكم أن تروهم في ساحة العمل السياسية؟ 
- أعرف ما يدور في أذهانهم، وأعرف ثقافتهم، وهم 

جزء من عباءة تنظيم اإلخوان المسلمين. 
هم خانوا علي عبداهلل صالح، واللواء علي محسن 
األحمر كان ضابطًا عاديًا افتعل الحرب األولى في صعدة 
وافتعل الحرب الثانية وافتعل الحرب الثالثة، وهو قابع 
في طرف الجامعة ال يستطيع الخروج من البوابة إلى 

بيته وال يوجد أي انشقاق في محيط الجيش. 
 كيف تنظرون لمستقبل العالقات السعودية �� اليمنية 
ودور المملكة في دعم أمن اليمن خاصة في هذه 
الظروف التي يمر بها، وما هي رؤية فخامتكم لدور 
خادم الحرمين الشريفين في تعزيز العمل العربي 

والحفاظ على وحدة وسالمة اليمن؟ 
- العالقات اليمنية - السعودية عالقات أخوية متينة 
ومتميزة، وهي في أوج ازدهارها وتشهد في كل 
ي��وم ت��ط��ورًا مضطردًا 
في االت��ج��اه ال��ذي يلبي 
ت��ط��ل��ع��ات ال��ش��ع��ب��ي��ن 
ليمني  ا ل��ش��ق��ي��ق��ي��ن  ا
وال���س���ع���ودي وي��خ��دم 
لمشتركة،  ا لحهما  مصا
ونحن مرتاحون لذلك. 
ودور أخي خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل 
كبير   ، يز لعز ا عبد ب��ن 
ومهم في مساندة اليمن 
والوقوف إلى جانب أمنه 
واستقراره ومسيرته التنموية، وهو ما نثمنه عاليا، 
وينظر له كافة أبناء الشعب اليمني بتقدير وامتنان 

كبيرين. 
لقد برهن األشقاء في المملكة بأنهم نعم الشقيق الذي 
يقف إلى جانب شقيقه في السراء والضراء، والقيادتان 
في البلدين تدركان أن ما يهم أمن اليمن يهم المملكة 

والعكس. 
 كيف تعامل فخامتكم مع المظاهرات التي تجتاح 
اليمن، وهناك من يزعم أنكم استخدمتم القبضة 
الحديدية لقمع المتظاهرين، وهل ترون فخامتكم 
أن األمور خرجت عن إطارها االحتجاجي الحقيقي وأن 

هناك أيادي خارجية كانت تدعم المعتصمين؟ 
- نحن نتعامل مع المظاهرات بالكثير من الصبر وضبط 
النفس وتجنب إراقة الدماء، رغم ما تقوم به عناصر 
أحزاب اللقاء المشترك التي تقوم بتلك المظاهرات من 
استفزازات واعتداءات على رجال األمن والممتلكات 

العامة والخاصة. 
وحتى المواطنون المعتصمون المؤيدون للشرعية 
الدستورية لم يسلموا من تلك االعتداءات، حيث قامت 
تلك العناصر باالعتداء عليهم والتحرش بهم وهم 
في مخيماتهم في أماكن االعتصام بمدينة الثورة 
الرياضية في صنعاء. ونحن نفوت على تلك العناصر 
الحزبية المقامرة مخططاتها في الزج بالوطن في أتون 

الفتنة.
 وما من شك أن هناك أجندات ومخططات وأمواال 
خارجية من جهات معروفة تدفع الستهداف اليمن 
وزعزعة أمنه واستقراره، والنيل من وحدته، وإثارة 
الفتنة واالحتراب بين أبنائه، وقد نبهنا من ذلك ألن 
المؤشرات واضحة لدينا في الميدان ونحن على اطالع 

على الخفايا. 
 صرحتم فخامتكم أنكم لن تسلموا السلطة لألقلية.. 

من هي هذه األقلية، وما هي رؤية فخامتكم لليمن 
لمرحلة ما بعد انتقال السلطة؟ 

- نحن بلد ديمقراطي تعددي، وتداول السلطة ينبغي 
أن يكون سلميا وفي إطار الدستور، واحترام إرادة 
الشعب المعبر عنها في صناديق االقتراع، ومن يريده 
الشعب هو الذي يقود مسيرته. وأنا رئيس منتخب 
وسأتحول إلى الشارع كمعارضة، وسأسقط الحكومة 

مرة أخرى. 
 ال شك أن اليمن حقق طيلة المرحلة الماضية قفزات 
نوعية تنموية واقتصادية، إال أن شباب التغيير 
يزعمون أن كل تلك القفزات ال ترقى إلى طموحاتهم، 

ما ردكم على ذلك؟ 
- لقد تحقق خ��الل المرحلة الماضية الكثير من 
اإلنجازات، والتحوالت الماثلة شواهد حية أمام العيان 
ويلمسها كل مراقب منصف، رغم تواضع اإلمكانيات 
والتحديات والصعوبات التي واجهها اليمن على أكثر 
من صعيد. وهذه التحوالت هي التي أتاحت للشباب 
اليمني التعلم واالنفتاح على العالم والمشاركة الفاعلة 

في مسيرة الوطن. 
وال شك، طموحاتنا أكبر في أن يسهم الشباب بدور 
أكبر في تلك المسيرة وهذا ما نعمل من أجله، فالشباب 
هم قوة فاعلة وحية في المجتمع ويجب االهتمام بها، 
وانطالقا من ذلك دعونا الشباب إلى تأطير أنفسهم 
في إط��ار حزب حتى يمكنهم التعبير عن أنفسهم 
بعيدا عن وصاية األحزاب وهيمنتها كما هو حادث اآلن 
للشباب المعتصمين في ساحة االعتصام، وتشكيل هذا 
الحزب سيهيئ بروز قيادات للشباب يمكن التخاطب 
معها واالستماع إليها في ما يتعلق بتطلعات الشباب 

وطموحاتهم والعمل على تلبيتها. 
 اسمحوا لنا فخامة الرئيس أن نتحدث بشفافية، 
هناك من يرى أن المحيطين بكم وراء عدم تنحيتكم 

وتسليمكم السلطة.. ما هو تعليقكم؟ 
- لقد أعلنا أكثر من مرة أننا مستعدون لتسليم السلطة 
إلى أيد أمينة يريدها الشعب، وعبر الطرق الديمقراطية 
وفي إطار الدستور؛ ألن هناك من يريد االنقضاض على 

السلطة بعيدا عن الدستور وصناديق االقتراع. 
 هل بالفعل المعارضة هي من يقود الشباب في 
ساحة التغيير، ومن يدعم ثورة الشباب في اليمن، 

وهل تعتقدون أن الثورة نابعة حقيقة من الشارع؟ 
- أحزاب اللقاء المشترك هي التي افتعلت هذه األزمة، 
واتخذت من بعض الشباب جسرا لتحقيق أهدافها 
ومطامحها في القفز على السلطة بعد أن عجزت عن 
ذلك عبر االنتخابات، فالشباب الموجودون حاليا في 
بعض ساحات االعتصام معظمهم من شباب تلك 

األحزاب، ومن تبقى هم رهائن لدى هذه األحزاب. 
ومن جانبنا، نحن أكدنا للشباب بأننا مع مطالبهم 
المشروعة، وسوف نلبيها في إطار اإلمكانات المتوافرة، 
ونحن منفتحون على الشباب ونجري ح��وارات مع 

بعضهم لما فيه مصلحة الوطن. 
 حذرتم مؤخرا من أن الحرب األهلية ستكون 
البديل في حالة فشل جهود الوساطة الخليجية، 

ماهي قراءتكم المستقبلية؟ 
- نحن قلنا إن أح��زاب اللقاء المشترك بتمترسها 
في مواقفها المتعنتة، وعدم استجابتها للحوار أو 
ألي مبادرات تستهدف الخروج من هذه األزمة إنما 
يدفع بالبالد نحو الحرب األهلية، خاصة في ظل ما 
نشاهده من أعمال عنف وتخريب ترتكبها عناصر 
تلك األحزاب وحلفائها من الحوثيين وعناصر تنظيم 

القاعدة. 
وشخصيًا ليس لدي خصومات مع أي شخص، نحن مع 
المعارضة الحضارية ونتمنى أن نتبادل السلطة سلميا 
وبسالسة، وليس عبر قطع الطريق، وقطع األلسن 

واألرجل، وقطع النفط والكهرباء والغاز. 
 الجيش اليمني مؤسسة عسكرية منضبطة، هل 
سيخوض الجيش المواجهات مع المحتجين، وكيف 
ترون مستقبل المؤسسة العسكرية بعد انتقال 

السلطة؟ 
- الجيش مؤسسة وطنية وجدت لحماية الوطن وأمنه 

واستقراره ووحدته، ومكتسبات الشعب وإنجازاته. 
وأبناء هذه المؤسسة أوفياء ومخلصون في أداء 
واجبهم ويقدمون تضحيات غالية في سبيل ذلك، 
وستظل مؤسسة القوات المسلحة واألمن وفية لدورها 
وواجبها من أجل مصالح الوطن والشعب والثوابت 

الوطنية. 
 هناك من يرغب في تدويل أزمة اليمن، ماهو 

ردكم؟ 
- ال يمكن أن نسمح أن ت��دول األزم��ة في اليمن، 
وال يمكن أن تحل األزمة إال بين اليمنيين أنفسهم 
وبرعاية من دول الجوار، ومن المفترض أن تحث دول 
الجوار كل األطراف للجلوس على طاولة المفاوضات 

لحل األزمة. 
 ال أعتقد أن أح��دا يشك في حبكم لليمن، ماذا 

تستطيعون تقديمه لليمن؟ 
- ال أستطيع أن أقدم أكثر من أن أترك السلطة )قالها 

ضاحكًا(. 
 ما هي األسباب التي أدت لرفضكم مبادرات 

المعارضة بالتنحي؟ 
- ألنها خارج الدستور، وانقالب على الديمقراطية 

والشرعية الدستورية. 
 هل بالفعل أن محافظة تعز كان لها دور في 
وصولكم إلى الرئاسة وهي من عملت على تصاعد 

االحتجاجات؟ 
- نعم، كان أبناء محافظة تعز األوفياء هم المبادرون 

ب��إع��الن تأييدهم النتخاب 
علي ع��ب��داهلل صالح رئيسا 
للجمهورية في عام 1978، 
وكنت حينها قائدا للواء تعز. 
عشت بينهم سنوات وتربطني 
بهم عالقات ود خاصة أعتز 

بها. 
وأبناء تعز أوفياء ومخلصون، 
وه��م ال ي��زال��ون على العهد 
للوطن وقيادته وللمكاسب 
وال����ث����واب����ت ال��وط��ن��ي��ة، 
والمشاركون في االعتصامات 

التي تنظمها أح��زاب اللقاء المشترك في بعض 
الساحات هم من مختلف مناطق اليمن وليسوا من 

محافظة بعينها. 
 علي عبداهلل صالح رمز كبير من الرموز اليمنية، 
ويحتفظ به اليمنيون ومحبوه في قلوبهم، أين 
ستكون وجهة الرئيس المستقبلية عقب تنحيه.. 

هل سيعتزل العمل السياسي؟ 
- لقد تحدثت عن ه��ذا سابقا وأوض��ح��ت أننا بلد 
ديمقراطي تعددي، فإذا خرج الرئيس علي عبداهلل 
صالح من سدة السلطة بالطرق الديمقراطية والسلمية 
وإرادة الشعب اليمني، فإن لديه حزبا هو المؤتمر 
الشعبي العام الذي كان لي شرف تأسيسه وأتولى 
رئاسته، ومن خالله سنظل نمارس العمل السياسي 

ونواصل مشوار خدمة الوطن والشعب. 
 شهدنا خالل تواجدنا في اليمن حادثة قطع لسان 
شاعر يمني من قبل اللقاء المشترك، كيف تنظرون 
إلى هذه الحادثة الشنيعة، وهل وصلت األمور في 

اليمن إلى هذه الخطورة؟ 
- ه��ذا تصرف وح��ش��ي، وجريمة شنيعة وبشعة 
استنكرها الجميع؛ ألنها تخالف الدين واألخ��الق 
والقيم اإلنسانية، وهي تدل على المستوى الخطير 
من التطرف والعنف والضيق بالرأي اآلخر لدى من 
ارتكبوها، وهي عنوان بارز للمشروع المقبل الذي 
يبشر به هؤالء إذا ما تمكنوا من اإلمساك بالسلطة، 
وينبئ عن طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع خصومهم؛ 
ألن التالي لقطع األلسن هو قطع األرج��ل واأليدي 
والرقاب، وهو أمر مخيف أثار الفزع لدى أبناء شعبنا من 

هؤالء ومن مشروعهم وسلوكهم العنيف والمتخلف. 
 ما هي آلية تنحي الرئيس اليمني، وه��ل هناك 
ضمانات خليجية لتنفيذ اتفاق نقل السلطة وفق 

المبادرة الخليجية؟ 

- أجبت في سؤال سابق بأننا رحبنا بالمبادرة الخليجية 
التي تضمنت بنودا بعضها بحاجة إلى اإليضاح وآلية 
تنفيذها كما أوضحت سابقا. ونتشاور اآلن مع إخواننا 

في مجلس التعاون الخليجي حولها. 
هناك مبادئ أساسية موجودة في االتفاقية ال بد من 
تجسيدها على أرض الواقع، وأن يكون األشقاء في 
دول المجلس واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
األمريكية ضامنين وشهودا عليها، وفي مقدمتها 
ضمان وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتحقيق االنتقال 
األمن والسلمي للسلطة ال يكون إال في إطار الدستور. 
 في عهدكم حقق اليمنيون لم الشمل بين الشمال 
والجنوب، أال تخشون على تشتت اليمن وانفصاله 

مرة أخرى؟ 
- كما قلت سابقا: اليمنيون لن يفرطوا في وحدتهم 
مهما كان الثمن أو كان حجم التآمر على اليمن ووحدته، 
فالمشاريع االنفصالية هزمت في الماضي وسوف تهزم 
في كل وقت وحين؛ ألن الوحدة وجدت لتبقى، وهي 
أعظم منجز يعتز به كل أبناء اليمن وكل عربي وقومي 

أصيل. 
 ما هو حجم وجود القاعدة في اليمن، هل هناك 

ارتباطات للمعارضة أو القبيلة بهم؟ 
- تنظيم القاعدة موجود في اليمن كما هو موجود في 
بلدان عديدة، وهم يستغلون مناخات الفوضى وعدم 
االستقرار لالنتشار والتمدد.. وحربنا ضد هذا التنظيم 
وما يمثله من إرهاب عانينا منه كثيرا مستمرة وال 

هوادة فيها. 
ولكن من المؤسف أن عناصر تنظيم القاعدة مدعومون 
من بعض األحزاب، وتحديدا حزب اإلخوان المسلمين 
)اإلصالح( وجامعة اإليمان الحاضنين لتلك العناصر 
التي تستغل ظروف األزمة وتتواجد اليوم في ساحات 
االعتصام جنبا إلى جنب مع العناصر الحوثية المتمردة 
وأحزاب اللقاء المشترك، وهي تسعى لالستفادة من 
أجواء الفوضى واضطراب األمن لتحقيق أهدافها في 
تنفيذ المزيد من العمليات اإلرهابية، ونشر فكرها 
الظالمي المتحجر الذي ال يؤمن سوى بالقتل والدمار. 
 ما هو مستقبل عالقات اليمن مع جيرانه، وأصدقائه 

األمريكان والغربيين؟ 
- عالقاتنا بجيراننا وأصدقائنا جيدة ومبنية على 
التعاون واالحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية. ونحن حريصون على التطوير المستمر لتلك 

العالقات ولما يخدم المصالح المشتركة. 
 تعتبر المعارضة أن تأخركم في تلبية مطالب الشباب 
أثرت على األوضاع االقتصادية الداخلية، ما ردكم؟ 

- ما من شك أن األزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب 
اللقاء المشترك أثرت على االقتصاد الوطني من عدة 
جوانب، منها ما يتصل بتنفير االستثمارات أو السياحة، 
وما يتصل بعملية إنتاج النفط وتصديره من خالل 
استهداف أنبوب النفط في مأرب وعدم التصدير مما 

كبد البالد خسائر فادحة، 
ومعلوم أن موازنتنا العامة تعتمد بدرجة أساسية على 
العائدات النفطية، ناهيك عن االنعكاسات األخرى على 
عملية التنمية وعلى تشغيل العمالة من قبل القطاع 
الخاص نتيجة اإلرباكات التي سببتها األزمة، ومن 
المؤكد أن ذلك من األهداف التي سعت إليها أحزاب 
اللقاء المشترك بأفعالها تلك، ونتطلع إن شاء اهلل إلى 

تجاوز هذه األزمة ومعالجة األوضاع االقتصادية. 
 هل بالفعل فقدتم السيطرة على معظم المحافظات 

اليمنية؟ 
- هذا غير صحيح، بإمكانك أن تزور المحافظات وترى 

الواقع بعينيك. 
 فخامة الرئيس، ما هي قراءتكم لمجريات األحداث 
في المنطقة العربية، وهل نحن فعليا أمام مرحلة 
التغيير الشامل، هل النموذجان المصري والتونسي 

مرشحان للتكرار في دول أخرى عربية؟ 
- قلت في البداية إن ما يحدث اآلن في المنطقة 
أمر مدبر ومخطط له في إطار ما يسمى )بالفوضى 
الخالقة(، وهو يستهدف 
بدرجة أولى زعزعة أمن 
واستقرار الدول العربية 
واستهدافها واحدة تلو 
أخرى، وقد شاهدنا كيف 
أن ما جرى في تونس قد 
انتقل إلى مصر ثم ليبيا 
واآلن س��وري��ة واليمن 
وال��ب��ح��ري��ن واألردن 

والمغرب. 
ك��ل��ن��ا م��س��ت��ه��دف��ون 
والمخطط واحد، ومن المؤسف أن الثمن الذي يدفع 
لذلك هو الدم العربي الذي يراق، ومشاهد الدمار، 
وتمزيق عرى الوحدة الوطنية للشعوب، وذلك ما يحقق 

أهداف أعداء األمة ومن ال يريدون لها خيرًا. 
 ما هي الرسالة التي توجهونها للمغتربين اليمنيين 

سواء في المملكة أو غيرها؟ 
- أود أوال أن أشيد بهم أينما كانوا وبدورهم وغيرتهم 
الوطنية وحبهم لوطنهم، فهم خير سفراء لليمن. 
وأطمئنهم بأن ما حدث أزمة وستنفرج إن شاء اهلل، 
وسنظل نبذل كل ما نستطيع من أجل حلها، وسنظل 
نقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن ووحدته وأمنه 

وسالمته. 
 سؤال أخير، وبصراحة: ما هي اإلنجازات التي يرى 
الرئيس اليمني أنه حققها للشعب خالل العقود 
الماضية، وما الذي لم يستطع الرئيس تحقيقه، 
وأين أخفق الرئيس اليمني، وما هي األخطاء التي 

يعتقد أنه ارتكبها؟ 
- من يتحدث عن ذلك هو الشعب اليمني صاحب 
المصلحة الحقيقية في ما تحقق له من إنجازات 
وت��ح��والت وع��ل��ى مختلف األص��ع��دة؛ السياسية، 
الثقافية، واالجتماعية  التنموية،  الديمقراطية، 
وغيرها، رغم كل الظروف والتحديات واإلمكانيات 
المتواضعة. ولعل أعظم إنجاز استراتيجي تحقق 
لشعبنا هو إعادة تحقيق وحدة الوطن في ال�22 من 
مايو 1990م، التي اقترنت بالديمقراطية والحرية 
واحترام حقوق اإلنسان والمشاركة الشعبية في صنع 
القرار، وال شك أن طموحاتنا تظل كبيرة. أما عن أين 
أخفق الرئيس علي عبداهلل صالح أو أخطأ، فما من شك 
أن هناك جوانب قصور أو أخطاء في حياة أي إنسان، 
ومن ال يعمل ال يخطئ، وألن الكمال هلل وحده سبحانه 

وتعالى. 

عناصر القاعدة مدعومة من حزب االصالح وجامعة االيمان
نبذل الجهود من أجل إنهاء األزمة وتجنب إراقة الدماء
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قال فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام-  إن المبادرة الخليجية بحاجة إلى آلية تنفيذية 
زمنية ومتسلسلة تكون ملحقة بها حتى يضمن لها النجاح. وأضاف في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية نحن ننظر إلى المبادرة 

الخليجية كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو االنتقاء. 
وأكد أنه لن يسمح بالفوضى واالنقالب على الشرعية الدستورية, كاشفًا عن وجود مخططات خارجية تستهدف أمن اليمن. 

وأوضح أن ما يحدث في اليمن حاليا يأتي ضمن تلك الموجة التي شهدتها المنطقة في إطار ما يسمى بالفوضى الخالقة أو الشرق 
األوسط الجديد, حيث تمت محاكاة ما جرى في تونس ومصر من أحزاب اللقاء المشترك. 

ونوه إلى أن أحزاب المشترك اجتمعت في مابينها على خصومة النظام والمطالبة بإسقاطه ألنها عاجزة عن تقديم شيء مفيد يقنع 
الناس بها، وقال » لقد تعاملنا مع هذه األزمة المفتعلة وتداعياتها التي مر عليها أكثر من ثالثة أشهر ونصف الشهر بحكمة وصبر وبذلنا 

وما زلنا نبذل كل جهد من أجل تجنيب الوطن االنزالق إلى أتون الفتنة وإراقة الدم«.
وفيما يلي نص الحوار:

ننظر للمبادرة الخليجية 
كمنظومة متكاملة غير 

قابلة للتجزئة أو االنتقاء 

أنا رئيس منتخب 
والوطن ملكنا 
جميعًا


