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رئيس الجمهورية في لقاٍء صحفي:

اسـتعادة الوحدة واكتشـاف النفـط أسعد أيام حياتي

> يا فخامة الرئيس كيف تشعر اآلن 
ومما تتألم.. ومما فرحت وعلى ماذا 

أنت نادم؟
- أنا أش��عر بألم ش��ديد لم��ا تعرض له 
الوطن خالل العش��رة األشهر الماضية 
من اختالالت في الجوانب االقتصادية، 
وف��ي الجوانب األمني��ة وإراق��ة الدماء 
وقطع التيار الكهربائي وقطع الطرقات 
م��ن قب��ل أح��زاب اللق��اء المش��ترك 
وأعوانهم وأنصارهم، وكان باإلمكان أن 
نصل إلى ما وصلنا إليه دون أن يحصل 

هذا الضرر الفادح في الوطن.
أم��ا اللحظ��ات المش��رقة أو المفرح��ة 
في حياتي السياس��ية ه��ي يوم إعالن 
الجمهورية اليمنية وإنهاء حالة التشطير، 
وم��ن الح��االت اإليجابي��ة والمش��رقة: 
ي��وم التوقيع على حل مش��كلة الحدود 
مع المملك��ة العربية الس��عودية، ومن 
النقاط المش��رقة: يوم اكتشاف النفط 
والغ��از ف��ي م��أرب وحضرم��وت، وكذا 
إعادة بناء س��د مأرب هذه من األش��ياء 
المفرحة واإليجابية، والمفرح كذلك هو 
إيجاد تعددية سياس��ية وحرية صحافة 
واحترام حقوق اإلنسان ومشاركة المرأة 
والت��ي لم تكن موج��ودة ف��ي اليمن .. 

ولكنها وجدت خالل عشرين سنة، ومن 
األش��ياء المريحة: التوقيع م��ن جانبي 
على المبادرة الخليجية وكذلك تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني التي نتطلع بأن 
تنهي هذه األزمة ف��ي البلد ونتجه نحو 

التداول السلمي للسلطة.
أنا غي��ر نادم على تس��ليم الس��لطة.. 

النقط��ة األخ��رى ف��إن م��ا وص��ل إليه 
الوضع من انهيار في الجانب االقتصادي 
واالختالالت األمنية يتحمل مسؤوليتها 
مش��علو ما حدث في اليمن وهم أحزاب 
اللق��اء المش��ترك فهم مس��ؤولون عن 
االنهيار اإلقتصادي واالختالالت األمنية 
دون غيرهم، ألنه لم يكن باس��تطاعة 
الدولة أن تعمل شيئًا في ظل اختالالت 
أمنية، كانت البالد ستدخل في نهر من 

الدماء م��ن أجل األم��ن وتثبيت الجانب 
اإلقتصادي، لكنن��ا تجنبنا أن ندخل في 
أعمال القمع وسلكنا السلوك الحضاري 
الديمقراط��ي عس��ى اهلل أن يفهم��وا 

ويحدث إنفراج.
> فخامــة الرئيــس بمــاذا تريد أن 

يتذكرك الشعب اليمني؟
- يتذكرونني بما استعرضته.

> كل اإلنجازات ؟
- كلم��ا تحقق ف��ي الوطن إل��ى جانب 
األش��ياء الت��ي ذكرته��ا س��تتحدث عن 
نفسها، فليست بحاجة إلى أحد يتحدث 
عنها، هي ستتحدث عن نفسها، الوحدة 
س��تتحدث عن نفس��ها، إنهاء مش��كلة 
الح��دود مع الس��عودية س��تتحدث عن 
نفسها، اكتشاف النفط والغاز سيتحدث 
عن نفسه، الديمقراطية ستتحدث عن 
نفس��ها، فكل ما تحقق س��يتحدث عن 

نفسه.
> سيادة الرئيس بعد األحداث التي 
حصلت خالل األشهر الماضية، هل 
توقع أن تحدث مثل هــذه األحداث 

خالل األشهر الماضية؟
- نعم، ألننا نعرف سلوكيات المعارضة.

> هــل توقعت هــذه األحــداث أن 
تحصل مــن المظاهــرات والخروج 

إلى الشوارع؟
- ف��ي غي��اب الديمقراطي��ة وفي ظل 
حكم الفرد وبدون الديمقراطية ومهما 
صبرت الش��عوب البد م��ا يحصل فيها 
زلزال، أنا اعتبرت ما حدث في المنطقة 
زلزال وليس ثورة .. لكن اليمن استغلت 
هذه الثورات أو هذا الزلزال اس��تغلتها 
المعارضة وأرادوا أن يقلدوا ما حدث في 
تونس وم��ا حدث في مص��ر وما يحدث 
في س��وريا وما حدث في ليبيا، فقلدوه 
على الرغ��م أن الديمقراطية في اليمن 
موجودة وحرية الصحافة موجودة وحق 
المظاه��رات كفله��ا الدس��تور لم يكن 
هناك ما يوجب أن تتعرض البلد إلى ما 

تعرضت إليه من أعمال تخريب.
> هل تعتقد أن ما حصل في اليمن 
شــيء غير عادل من حيث األحداث 

التي حصلت؟
- م��ا كان يج��ب أن تحدث خاص��ة وأن 
الديمقراطية موجودة، وفي حالة غياب 
الديمقراطية كان يمكن أن تحدث لكن 
طالما أن الديمقراطية موجودة فال مبرر 

لما حدث.
> فخامــة الرئيس، كمــا ذكرتم أن 
هناك أحداثًا حصلت في تونس في 
مصر وفــي ليبيا وفي ســوريا ولكن 
ما حدث في اليمن كان استثناء من 
ناحية العنف ومن ناحية الحوار الذي 
حدث بين مختلــف األطراف اليمنية 

ممــا فاجــأ الكثيــر مــن المراقبين 
والشــهود، لماذا الوضع في اليمن 

مختلف؟
- أواًل وجود حرية صحافة إلى جانب أن 
الديمقراطية موج��ودة في البلد، فهذه 
خففت مما حدث في مص��ر أو في ليبيا 
أو تونس، فوجود الديمقراطية أساس، 
النقطة األخرى المجتم��ع اليمني قبلي 
وهناك أع��راف قبلي��ة تف��وق الحزبية 

فكل واحد يعمل حس��ابه أنه في نهاية 
المط��اف أو ف��ي نهاية األمر س��يحصل 
فعل ورد فع��ل مهما ج��اءت المصالحة 
ومهما اتف��ق الناس، ألن االس��تمرارية 
في العنف واالستمرارية في الخطأ غير 
مقبول في مجتمعنا اليمني فكل واحد 

يعمل حسابه.
> أين يتجه اليمن؟

- يتجه بكل قواه السياسية في السلطة 
والمعارضة إلى أن يروا يمناً  مس��تقرًا، 
كل الناس تطمح أن يروا يمنًا مس��تقرًا 
مزدهرًا ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، هذا 
هو التوجه ل��دى كل أبن��اء الوطن، مع 
الفارق في التفس��ير فكل واحد يريدها 
بطريقته الخاصة لكن االتجاه العام هو 

نحو يمن مستقر.
> هل سينجح هذا التوجه؟

- ه��ذا التوج��ه إن ش��اء اهلل ينجح ألن 
األحداث قد علمتنا الدروس.

> هل ترغب أن تكون جزءًا مشــاركًا 
فــي هــذا التوجــه أو العبًا رئيســيًا 

مستقباًل؟
- : مشارك كمواطن في هذا البلد.
> شكرًا جزياًل فخامة الرئيس. 

أكد فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، أن كل القوى السياسية في اليمن وكل أبنائه يتجهون ليروا يمنًا مستقرًا 

مزدهرًا ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وأعرب فخامته في مقابلة مع صحيفة الليموند الفرنسية، عن ألمه الشديد لما تعرض 
له الوطن خالل العشرة األشهر الماضية من اختالالت في الجوانب االقتصادية، وفي 
الجوانب األمنية وإراقة الدماء وقطع التيار الكهربائي وقطع الطرقات. وقال: »كان 

باإلمكان أن نصل إلى ما وصلنا إليه دون أن يحصل هذا الضرر الفادح في الوطن«.
وأوضح فخامة األخ رئيس الجمهورية، أن من اللحظات المشرقة أو المفرحة في حياته 
السياسية هو يوم إعالن الجمهورية اليمنية وإنهاء حالة التشطير، ويوم التوقيع على 
حل مشكلة الحدود مع المملكة العربية السعودية، واكتشاف النفط والغاز في مأرب 
وحضرموت، وإعادة بناء سد مأرب، وإيجاد تعددية سياسية وحرية صحافة واحترام 
حقوق اإلنسان ومشاركة المرأة والتي لم تكن موجودة في اليمن ولكنها وجدت 
خالل عشرين سنة، وكذا التوقيع من جانبي على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة 
الوفاق الوطني التي نتطلع بأن تنهي هذه األزمة في البلد ونتجه نحو التداول السلمي 

للسلطة. وفيما يلي نص المقابلة:

الجميع يريد يمنًا 
مستقرًا ولكن 
كل بطريقته

لست نادمًا على 
تسليم السلطة 

ألنه سلوك حضاري

خارطــة الطريــق إلنهــاء المظاهــر المسلحة بالمـدن

> شرعت فرق العمل الميدانية المكونة 
من أعضاء اللجنة العسكرية والقيادات 
العسكرية واألمنية الميدانية السبت في 
التنفيذ العملي واإلشراف المباشر إلزالة 
وإخالء كافة المظاهر المسلحة بالمدن 

وفق خطة مرسومة اعدتها لذلك.
وأقرت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق 
األمن واالستقرار في اجتماع لها برئاسة 
األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب 

رئيس الجمهورية رئيس اللجنة 
خارطة طريق مكونة من )8( 
بنود لرفع المظاهر العسكرية 
بكل اشكالها وأنواعها خالل 

سبعة أيام..
وقد حددت خارطة عمل اللجنة 

البنود التالية:
)1( ي��ت��م ع���ودة ال��وح��دات 
العسكرية ووح����دات األم��ن 
ال���م���رك���زي وال���ن���ج���دة إل��ى 
معسكراتها الدائمة بما في ذلك 
إخ��الء الشوارع من المدرعات 
والعربات واألطقم المسلحة 
واألف��راد المسلحين والمعدات 
وكل وسائل المظاهر المسلحة

لمجاميع  ا ع���ودة  يتم   )2 (
والقبائل والمليشيات المسلحة 
إلى قراها مع إخالء كل المنشآت 
والمواقع التي تتمركز بها مع 

األسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها .
)3( يتم إخالء كل المنشآت الحكومية 
والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس 
والعمائر وك��ذا الشوارع من أي تواجد 
استحدث بعد يناير 2011م مع ضرورة 
االلتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما 

كانت األسباب .
4( تتحمل وزارة الداخلية )شرطة  (
النجدة - األمن المركزي - اإلدارة العامة 

للمنشآت - األم��ن ال��ع��ام - الشرطة 
العسكرية( مسئولية تأمين وحماية جميع 
المنشآت واألهداف الحيوية والسفارات 
ت  سسا لمؤ ا و ك  لبنو ا و ت  لقنصليا ا و
والمصالح الحكومية .. إلخ( وبحسب ما 

كانت عليه قبل يناير 2011م .
)5( يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات 
من القوات المسلحة عند الطلب من األخ 
وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض 

األهداف الحيوية والهامة .
6( ترفع نقاط التفتيش والمواقع  (
المستحدثة وال��دوري��ات من الشوارع 
والجوالت ويعود الوضع إلى ما كان عليه 
قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات 
ونقاط التفتيش والتواجد في الجوالت 

حسب العادة وخطة األخ وزير الداخلية .
)7( يبقى الحزام األمني ألمانة العاصمة 
على ما كان عليه قبل يناير2011م 
ب��ق��وام نقاط تفتيش ، 
حتى تقرر لجنة الشئون 
العسكرية سرعة دراسة 
ال��وض��ع وات��خ��اذ ال��ق��رار 
المناسب بما يكفل أمن 

العاصمة .
)8( على أمين العاصمة 
ووزارة األشغال العامة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ���رة 
لعسكرية  ا ل  األش���غ���ا
ال��ع��م��ل ع��ل��ى إزال����ة 
ال��م��ت��ارس وال��خ��ن��ادق 
وال��ح��واج��ز والمخلفات 
الترابية م��ن ال��ش��وارع 
العامة وردم وإصالح كل 
ما تهدم وتخرب وتضرر 
في الشوارع والجوالت.. 
وح��ددت اللجنة مدة لها 
تنتهي يوم 24 من الشهر 

الجاري.

المبـــادرة 
وفتاوى اإلصالح

> تواصل قيادات حزب اإلصالح خطابها السياسي واإلعالمي التصعيدي 
والمحرض على أعمال العنف وسفك دماء المواطنين وأبناء الجيش واألمن 
وإلحاق أض��رار كبي��رة بالممتل��كات العام��ة والخاصة، وذل��ك تحت فتوى 
»الشرعية الثورية«.. ويالحظ منذ توقيع المبادرة الخليجية ارتفاع حُمَّى 
الخطاب التحريضي وأعمال العنف لقيادات اإلصالح ومليشياتهم إلى أعلى 
مستوى بدعوى إسقاط بقايا النظام تارة ومحاكمة رموز بقايا النظام كما 
يزعمون لتضليل السذج من أتباعهم تارة أخرى في إطار مخطط يستهدف 
المبادرة الخليجية عبر تفجير الوضع عسكريًا في تعز أو أرحب أو الحصبة أو 
نهم، واتهام الحرس الجمهوري في محاولة لتضليل الرأي العام الخارجي، 
وخلق ش��كوك لدى بقايا المتأثرين بالحملة اإلعالمية التي تقودها حركة 
االخوان المسلمين في العالم ضد اليمن وإيهامهم أن الرئيس علي عبداهلل 

صالح يسعى إلفشال تنفيذ المبادرة الخليجية.
األيام الماضية قامت قيادات المشترك وفي المقدمة حزب اإلصالح بلعب 
أدوار مختلفة بغية وأد المبادرة الخليجية، حيث أوكلت لمليش��يات اإلصالح 
والفرقة وأوالد األحمر مهمة استباحة مدينة تعز وسفك دماء أبنائها، وكذلك 
ش��ن غزواتهم في الحصبة ونهم وأرحب، فيما تقوم قيادات أخرى بإصدار 
بيانات استفزازية وبلغة تهديد ال مس��ؤولة تحمل المؤتمر مسؤولية تلك 
األحداث، وبالمقابل تقوم قيادات المليش��يات بنشر المزيد من المسلحين 
في المدن، وفريق آخر يقوم بحملة ن��زول ميدانية إلصدار فتاوى تحرض 
على إسقاط النظام والمبادرة.. وآخرون يواصلون تعبئة المعتصمين على 
الثبات واستمرار قطع الطرقات وعدم مغادرة المدارس وجامعة صنعاء إاّل 
بعد إعدام كل أعضاء المؤتمر، وزد على ذلك أن كتلة المشترك في مجلس 
النواب تخوض حتى اآلن حربًا مس��عورة ض��د المبادرة وهن��اك من يقوم 
بحملة إعالمية شرسة لرفض التس��وية السياسية وقد بلغت بهم الحماقة 
حد اإلساءة لجهود جمال بن عمر، وكلها أعمال تستهدف وضع رأس المبادرة 

تحت رحمة فوهات بنادق أو مقاصل مليشيات المشترك..
وهنا يقف المؤتمر وحلفاؤه ومعه جماهير الشعب أمام تحدِّ صعب وهم 
يواجهون مؤامرة تزداد وحش��ية وتمددًا هنا وهناك.. وعلى الرغم من كل 
التنازالت التي قدمها المؤتمر الش��عبي العام وحلف��اؤه، إاّل أن ذلك يقابله 

إصرار اإلصالح على جر البالد إلى العنف..
وفي اطار هذا التصعيد نجد أن تصريحات السيد جمال بن عمر المشددة 
على ضرورة االلتزام بتنفيذ المبادرة قد قوبلت بس��خرية من قبل عبداهلل 
صعتر الذي أعلن الحرب على الجميع في خطبته بالستين.. وكان قبله صادق 
األحمر قد رد بتحدٍ على الدول الراعية للمبادرة أنه قرر أن يحمي س��احات 

المعتصمين بعد ثاني اجتماع للجنة الشؤون العسكرية..
< إن نشوة الفرح بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ووضع خارطة الطريق 
لرفع المظاهر المسلحة.. ال تطمئن في ظل استمرار مهادنة أهم األطراف 

المتسببة في األزمة..
وإذا كان الرئي��س علي عبداهلل صال��ح قد َقِبل بإجراء انتخابات رئاس��ية 
مبكرة حرصًا منه على المصلحة الوطنية وأمن واس��تقرار المنطقة.. فإن 

عدم الضغط على األطراف األخرى بالتأكيد سيقود المبادرة إلى الفشل..
وستذهب جهود السفراء واألشقاء واألصدقاء أدراج الرياح ألنهم جعلوا بنود 
تنفيذ آلية المبادرة اختيارية أمام أوالد األحمر وعلي محسن.. والمتفائلون 
برف��ع التراب عليه��م أن ينظروا إل��ى فوهات البن��ادق في نواف��ذ البيوت 

والفنادق..


