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   رئيـــس الجمهــورية             رئيس المؤتمر في مؤتمر صحفي :

على اِّـشرتك االلتزام بتنفيــــــــذ اِّـبـادرة وعدم اللعب بالنار

 أكد فخامة األخ علي عبداهللا صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن مهمة 
حكومة الوفاق الوطني برئاســة األخ محمد سالم باســندوة مهمة وطنية تستدعي متابعة ما 

يحدث في الوطن إلخراجه من األزمة الراهنة .
وقال فخامته في مؤتمر صحفي عقده السبت بصنعاء بحضور ممثلي وسائل االعالم المحلية 
والعربية والدولية انه سيدعم حكومة الوفاق في القيام بمهامها .. داعياً اللقاء المشترك إلى 
عدم المماطلة في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية كمنظومة واحدة بعيداً عن االنتقاء والتي تم 
توقيعها في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز 
ملك المملكة العربية السعودية..وطالب فخامة األخ رئيس الجمهورية أمين عام األمم المتحدة 

وأمين عام مجلس التعــاون الخليجي ودول الخليج والدول الدائمــة العضوية بمجلس األمن 
متابعة جميع االطراف في اليمن والكشــف عــن الطرف الذي يعرقل تنفيــذ المبادرة وآليتها 

وتحميله مسؤولية ذلك .
ولفت فخامة رئيس الجمهورية إلى أن المسيرة التي انطلقت من تعز باتجاه العاصمة صنعاء 

والتي يقودها المشترك هي اختراق واضح للمبادرة الخليجية .
وأعلن فخامته أنه ال يوجد أي سجين رأي في بالدنا ألننا نؤمن بالديمقراطية وبالرأي والرأي 
اآلخر وبحرية الرأي.. وفــي بداية المؤتمر الصحفي ألقى فخامــة األخ رئيس الجمهورية كلمة 

قال فيها:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
أهال وسهال بكل القنوات والصحفيين..

انا سعيد اني اتحدث مع القنوات الفضائية ورجال 
الصحافة محليين ومن الدول الشــقيقة والصديقة 
حول المســتجدات فــي الســاحة اليمنيــة، بالطبع 
فقد تابعتــم جميعاً ذهابنــا الى الريــاض للتوقيع 
على المبــادرة الخليجية وبرعايــة كريمة من خادم 
الحرميــن الشــريفين وبحضور االميــن العام لدول 
مجلس التعاون الخليجي وكذا وزراء الخارجية لدول 
مجلــس التعاون وســفراء الدول الدائمــة العضوية 
ومندوب االميــن العام  لألمــم المتحــدة جمال بن 
عمر، هــذه المبــادرة الخليجيــة واآلليــة التنفيذية 
اخــذت وقتــاً وأخــذاً ورداً، واالخــذ والــرد كان حول 
المبادرة ثــم بعدها حول اآللية: وتــم االتفاق على 
اآللية: آلية مزمنة لتنفيذ هذه المبــادرة الخليجية، 
نحن باركنا وايدنا ووافقنا على هذه المبادرة وذلك 
لخروج الوطن من هذه االزمة، التي قلد فيها بعض 
االخوان مــن احزاب اللقاء المشــترك واقطار عربية 
اخرى، رغم وجــود الديمقراطية فــي بالدنا وحرية 
الصحافــة واحتــرام حقوق االنســان والتــي اعلنت 
اثناء قيام الوحــدة المباركة في ٢٢ مايو ١٩٩٠م.. 
لم يكــن نظامنا نظامــاً فردياً مســتبداً ديكتاتورياً 
او نظام الحزب الواحد ولكن نظــام تعددي.. هناك 
معارضة وهنــاك حزب حاكم حصل علــى االغلبية 
طبعاً األغلبيــة تزعل، ونحن نريــد تعددية ونريد 

شــراكة.. علــى الرغــم مــن ذلك 
عندما فاز المؤتمر الشــعبي العام 
في االنتخابات االخيرة سواء أكانت 
الرئاسية او البرلمانية عرضنا على 
االخوة في اللقاء المشترك وبالذات 
التجمــع اليمني لالصــالح والحزب 
االشتراكي اليمني، عرضنا عليهم 
الشراكة في السلطة، وهاهم اتوا 
اليها اآلن رغم انها عرضت عليهم 
في ذلــك الوقت.. قلنا لهــم تعالوا 
نكون شــركاء قالــوا نحــن اخترنا 
المعارضة قلنــا لهم انتــم احرار.. 
طبعاً ســارت االيام وجاءت واالمور 
تتأزم شيئاً فشيئاً منذ عام ٢٠٠٦م 
حتى وصلنا الــى ماوصلنا اليه من 
ازمة خانقة أوقفت التنمية وأوقفت 
المشاريع وحصلت اختالالت امنية.. 
قطعت الكهرباء.. قطعت الطرق.. 

تفجر انبــوب النفــط والغــاز.. هذا ليــس عمالً 
سياســياً وال هو عمل ديمقراطي.. هذا يندمج في 
اطار العمل االنتقامي والتخريبي، ممكن تقول رأيك 
عبر وســائل االعالم المرئية المقروءة المسموعة، 
ونحن نرحب بشــبابنا في االعالم وهم يمارســون 
كل يوم هذه المهنة ولم يعترض احد، وليس هناك 
ســجين رأي سياســي.. ولو كان هناك ســجين رأي 
سياسي لكان هؤالء الذين يوجهون بقطع الطرقات، 
واختراق الدستور والقانون في السجون لكننا نؤمن 
بالديمقراطية وبحرية الرأي والرأي اآلخر بلدنا واسعة 
وشعبها كبير، عدد سكانه ما يقارب خمسة وعشرين 
مليون.. انفجار سكاني كبير.. بطالة موجودة، ثروة 
غير متوافرة.. كان هناك من يتحدثون عن النفط، 

واآلن ســلَّمنا لهم الحكومة.. ليروا كــم النفط وكم 
مبيعاته، فال احد يرمي بيت الناس بالحجارة وبيته 
من زجاج، ولكن بعض القوى السياسية التي تربت 
على الهبر والنهب واالحتيال واالختالس ونهب المال 
العام تتهم اآلخرين بذلك، وهذا ليس 
من سلوكنا.. منذ ٣٣سنة ونحن نكد 
ونبحــث ونتحــرك سياســياً مــع كل 
االشــقاء واالصدقاء للبحث عن دعم 
لعمليــة التنمية.. وتحقــق ما تحقق 
من االنجازات بفضــل اولئك الرجال 
المخلصين الذيــن خدموا الوطن في 
مختلف مؤسسات الدولة.. أعود ألقول 
لقد رفضوا أن يشاركوا في الحكومة 
وصعدوا االمور حتــى وصلت الى ما 
وصلت إليه.. واآلن أتوا الى الشــراكة 
طيب لمــاذا؟ أما كان لكــم ان تكونوا 
شركاء معنا من البداية.. لماذا تسال 
الدماء؟ لمــاذا تقطع الطريــق؟ لماذا 
تختطفون المواطنين من الشــوارع؟ 
لمــاذا تحتلــون مســاكن المواطنين 
وتشــردونهم مــن بيوتهــم ومــن 
مســاكنهم؟ أمن أجل الوصــول الى 
خمســين بخمســين في المائة في الحكومة وقد 
عرضنا عليكم ذلك منذ وقت مبكر.. لقد وقعنا على 
هذه المبادرة في الرياض واتينــا لتنفيذها بصدور 
القرار الجمهوري الذي خول كثيراً من الصالحيات الى 
نائب رئيس الدولة ومنها تشكيل الحكومة وتسمية 
اعضائها ورئيــس وزرائها، وكذلك مــن صالحيات 
الرئيــس من اجــل االنفــراج ولم اتمســك بجوانب 
دستورية وهي من حقي، تنازلت عن حقوق دستورية 
قلنا ليســت مشكلة، شــكل نائب الرئيس الحكومة 
فلتؤدي اليمين الدستورية امام نائب الرئيس وهذه 
هي مــن اختصاصات وحقــوق الرئيــس يعني من 
لت الحكومة وشكل النائب اللجنة  اختصاصاته وشكّ
العسكرية وذلك لسحب المتمترسين والمتخندقين 

في شــوارع العاصمــة والطرقات وازالــة المتارس 
والحواجز، فبدالً من أن كان المترس نص متر أو متراً، 
رفعوه الى مترين، يعني فهماً معكوســاً، فبدالً من 
إزالة المتارس، تم بناء المتارس.. وتشــكلت اللجنة 
وعلى أســاس إزالة هذه الحواجز والموانع وســحب 
المليشيات وسحب قوات االمن والوحدات العسكرية 
الداعمة لوحدات االمن، قلنا فلتسحب ونعيد األمن 
والطمأنينة للعاصمة صنعاء عاصمة كل اليمنيين، 
وهم مايزالون يراوحون فــي مكانهم يخرجون من 
الشــارع ويطلعون العمارة يخرج من العمارة ويترك 
البندقية داخل العمارة، هذا هو نفس االحتيال هناك 

سوء نية.. 
حميد االحمر جهز مســيرة من محافظــة تعز الى 
صنعاء قوامها حوالي ألفين الى ألفين وخمســمائة 
وصرف لكل منهم مائة الف ريال وحضر ٣٠٠شخص 
مســلح الثارة الشــغب مع من انضموا اليها من إب 
وذمار وبعــض المحافظات مثل البيضــاء وغيرها. 
من اين الثروة التي يملكها حتى يصرف لكل مواطن 
مائة الف ريــال؟ ويحضر عناصر مســلحة وعناصر 

إلثارة الشغب وعناصر لالغتيال.. الغتيال الشرطة 
والغتيال اصحاب المسيرة لكي يقول يا عالم اشهدوا 
ها نحن جئنــا فاتحين الصدور وهــم يذبحوننا في 
الشــوارع.. ونحن نعرف هــذه المؤامــرة وكثير من 

المراقبين الدوليين ورؤساء البعثات 
الدبلوماسية المعتمدين في صنعاء 

يعرفون هذا االحتيال.
نأتي إلــى جريمة الخيانــة والغدر 
والعيب الذي حصل في دار الرئاسة 
وقد تحدثت عنه ربما تابعتم كلمتي 
فــي الريــاض اثنــاء التوقيــع على 
المبادرة وقلــت ان الصهاينة عندما 
قرروا اغتيال احمد ياسين وقد كان 
في الجامع تركــوه.. لم يغتالوه في 
الجامــع حتى خــرج منــه واغتالوه.. 
وهؤالء المســلمون الذين يرفعون 
شــعار االســالم أنا اقول إســالم أو 
متأسلمين هذه خيانة وحقد.. ليس 
حقــداً علــى الرئيس علــي عبداهللا 
صالــح.. علي عبداهللا صالح ســوف 
يترك الرئاسة فهي ليست ملكه وقد 
رفضها في ٢٠٠٦م ويرفضها اآلن 

وسأتركها، فما يهمني هو ســالمة امن واستقرار 
الوطن.. يهمني امن الوطن والمواطن.. فالســلطة 
مغرم وليســت مغنماً كما تهدفــون، هناك من قال  
في مقابلة صحفية ان الرئيس ثروته ســتين ملياراً 
إذا الرئيس ثروته ســتين ملياراً كــم ثروة البلد كم 
االحتياطــي فــي البلد؟ يعنــي هو يهــدف الى هبر 
الخزينة العامة.. حكومة باســندوه اســتلمت اربعة 
مليارات وسبعمائة مليون دوالر من االحتياطي العام 
رغم االزمة التي استمرت أحد عشــر شهراً والدولة 
متماســكة وتحافظ على المال العام، اآلن يقومون 
بشــن حمالت االضــراب لشــل حركة المؤسســات 
والوزارات واســتعداء للكــوادر على الرغــم من ان 
االتفاقية واآللية والمبادرة الخليجية حددت الشراكة 

في حكومة الوفاق او االئتالف بشراكة سياسية في 
الحقائب بواقع خمسين بالمائة.. حقائب سياسية ال 
دخل لرئيس المؤسســة وال للمدير العام وال ألحد، 
هذه وظيفة عامة ملك للناس كلهم وإذا هناك اخطاء 
قد يرتكبها أي مدير عام او رئيس مؤسسة أو مصلحة 
حكومية ال بأس.. يقر مجلس الوزراء التغيير ويغيروا 
لكن بدون إضراب.. فما حصل في وزارة اإلعالم وما 
يحصل فــي الداخلية وفــي النفط ومــا يحصل في 
بعض المحافظات من اضرابات ومن شلل لمؤسسات 
الدولة.. هذا عمل غير سليم فإذا كانت المسيرة لها 
خمسة أيام منذ ان تحركت من تعز.. طيب يا حكومة 
محمــد ســالم باســندوه واللجنة االمنيــة مهمتكم 
متابعة هذه المسيرة والحفاظ عليها وتحديد المسار 
لها.. أبدت شغباً منذ ان تحركوا من تعز حتى وصلوا 
صنعاء، حتى اآلن وانا اعقد هــذا المؤتمر الصحفي 
وهــم متجهون نحــو باب اليمــن، علــى الرغم من 
ان اللجنــة االمنية مســاء الجمعة عقــدت اجتماعها 
وحددت المســار واالتجاه الى أيــن يتحركون.. هذه 
مهمة حكومة باسندوه هي التي تتحمل المسئولية.. 
هذه مسئولية وطنية وليس مجرد كالم.. الحكومة 
عليها متابعة ما يدور في المحافظات ومتابعة إدارة 
شئون البلد.. انا قررت منذ ان شكلت هذه الحكومة 
أني لن أتعامل شــخصياً الني قــد فوضت جزءاً من 
صالحياتي الى نائب الرئيس وما بقي من صالحياتي 
هي صالحيات ســيادية ورغم هذا أقــول تحملها يا 
نائب الرئيس ووجه الحكومة بما تراه مناسباً.. لقد 
مرت أحد عشــر شــهراً والبلد يدفع 
الثمن والمرأة تدفــع الثمن والطفل 
يدفع الثمن والعجوز يدفع الثمن في 
مأكله ومشربه وفي صحته وتعليمه.. 
على بركة اهللا نبــارك لها وقد اكدت 
انا في اكثر من مقابلة أنني سأعمل 
على دعم هذه الحكومة بشكل غير 
مباشر الن دعمها هو دعم الستقرار 
اليمن وخروج الوطن من هذا المأزق.. 
نحن نعمل على دعمها وهم راقدون، 
تابعت البرنامج الذي قدمته للبرلمان 
هو نفس برنامج حكومة مجور ليس 
فيه أي شــيء جديد فقط كثروا من 
الصفحات بدل ما كانت عشر صفحات 
رفعوها الى  اكثــر.. عبارة عن كالم 
هو نفس الصفحــات ونفس الكالم 
الذي كان في برنامج حكومة الدكتور 
علي مجور.. وندعو اللقاء المشترك ان يترك المكر 
والمماطلــة واللعــب بالنــار وااللتــزام بالمبادرة 
الخليجية وآليتها دون االحتيــال، دون االلتفاف على 
هذه المبــادرة.. ونطالب ايضاً االميــن العام لالمم 
المتحدة وكذلك امين عام مجلس التعاون الخليجي 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول الدائمة 
العضوية ان ترعى وتتابع باهتمام اآللية والمبادرة 
وتنفيذها وتعرف من الذي يماطل ومن الذي يتالعب 
بهذه المبادرة وآليتها وأن تتحمل كامل المسئولية، 
فــإذا كان طــرف المؤتمــر وحلفائــه نحــن نتحمل 
ذلــك.. وإن كانوا هــم الذين يحتالون ســيتحملون 
المسئولية.. انسحبوا من الشوارع اتركوا المواطنين 
يتحركون بحرية دعوا الناس يذهبون الى المدارس 
والمستشــفيات..ال.. هم مازالوا في الشوارع طبعاً 

الرئيس لـ«الميثاق»:: دماؤنا ليست للبيع وسنقاضي الجناة عاجالً أم آجالً
اِّـؤتمر سيعيد ترتيب وضعه وتفعيل انشطته بشكل افضل

قوة علي محسن  
مليشيات جامعة 
اإليمان ومدرسة 

النهضة ! 

الداعون إلخراج 
القوات المسلحة 
يسعون لنهب 

العاصمة 

نطالب األشقاء واألصدقاء 
ـــن يــنــكــثــون  ــكــشــف م ب

بنصوص المبادرة

أي ثروة باسم علي عبداهللا 
صالح في الداخل أو الخارج 

فليأخذوها

المسيرة القادمة من تعز أكبر خرق للمبادرة

ليس بيني وبين النائب اي خالف 
ومايتردد تسريبات مريضة

سأعمل على دعم الحكومة من أجل 
اســتقرار الوطــن

حكومة المؤتمر سلمت باسندوة 
4.مليارات و 700 مليون دوالر

300 مسلح ارسلوا لقتل مشاركين 
في مسيرة تعز من قبل حميد

لن اعتزل السياسة وسابقى رئيساً للمؤتمر الشعبي العام


