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الزعيـم علي عبداهلل صالح فـــــــــــــــــي حوار صحفــــي مهـــــــم:

الحكومة لم تنفذ مهامها المنـــــــصـوص عليهــا فـي المبــادرة

البيض بنفسه شخصيًا.. قال: نحن 
ليس معنا إال الحزب نسلح الحزب ألنهم خائفون على 
أنفسهم، بدأت األزمة تشتد في ذلك الحين أفضت 
إلى ما أفضت إليه.. المؤتمر هنا في الشمال مع 
اإلصالح تحالفوا من أجل الوحدة واجتمعوا وقاتلوا من 
أجل الوحدة ألني أسمع اآلن أن اإلخوان في اإلصالح 
يريدون أن يعتذروا وهم شركاء أساسيون في الوحدة 
لكن شركاء أساسيون تحت هدف أن يكونوا شركاء 
أساسيين ويحلوا محل الحزب االشتراكي في مفاصل 
السلطة وهذا ما تم وتحالف اإلصالح مع المؤتمر 
ودخل في حكومة ائتالفية ودخل في مفاصل السلطة 
ثم جاءت انتخابات 1997م عرضنا على االشتراكي 
رفض فدخل اإلصالح والمؤتمر وبقية األحزاب في 
االنتخابات وطلعت النتائج، نحن كنا مع وجود الحزب 
وكان الحزب يعتقد أننا نتآمر على نهايته.. قلنا ال 
الحزب يجب أن يظل وحافظنا على بقاء الحزب وبقينا 
على اتصال بقيادة الحزب، ال نريد أن يغيب الحزب 
االشتراكي ألنه شريك أساسي في تحقيق الوحدة 
وال ينبغي أن يهمش فبقينا على اتصال بهم وأعناه 
على إعادة ترتيب وضعه رغم أنه لم يدخل االنتخابات 
وهذا ما حدث.. ثم بدأت التحالفات بينهم فيما يسمى 
باللقاء المشترك وكله يهدف إلى إسقاط النظام 
وظهرت مالمحها في االنتخابات والتحالفات على 
إسقاط نظام صالح.. الهدف الرئيس علي عبداهلل 
صالح لكن ما بعد صالح، بعده مؤسسات، بعده كوادر 
الدولة.. بعده الدولة كلها من أكبر مسؤول إلى أصغر 

مسؤول إلى اآلن . 
- وهم كانوا شركاء أيضًا في هذه الفترة ؟ 

- كانوا شركاء اآلن حين يتحدث يقول النظام 
السابق وه��ؤالء الذين يحكمون اآلن من النظام 
المحللين  عند  مقبول  غير  ك��الم  ه��و  السابق 
السياسيين.. كيف تقول هذا من النظام السابق ألم 
تكونوا من النظام السابق وربما كان منكم كثير عبئًا 
على النظام السابق.. يعني كثير من الذين دخلوا في 
الحكومة اآلن وزراء وأخذوا حقائب كانوا من النظام 
السابق وكانوا من الناس المغضوب عليهم من قبلنا 
ألنه لم يكن هناك نظافة في الحقائب التي كانوا 
يشتغلون فيها فطلعوا وساروا الساحة فوجدوا لهم  
حقائب ويتحدثون عن النظام السابق وعن الفساد، 
ألم تكونوا رم��وزًا من رم��وزه أنتم خرجتم وأنتم 
ماسكين حقائب لماذا ألنكم كنتم أيضًا رموزًا من 

رموز الفساد..
 هذه المحطات التي حصلت من 78 إلى اليوم، وحين 
نتحدث عن حرب الخليج هم الذين طبلوا لها وزمروا 
وخرجوا بالمسيرات وعلقوا صور الملوك واألمراء في 
دول الجوار والرئيس األمريكي وشتموهم وحملوني 
أنا المسؤولية، حتى دول الجوار نقول لهم ال دخل لنا، 
هذه التعددية الحزبية.. أبدًا أنت المسؤول وهم كانوا 
يتعمدون اإلساءة إلى دول الجوار من أجل أن يسيئوا 
إلى عالقتي وعالقة النظام بدول الجوار والدول 
الصديقة.. هذا الذي حصل في حرب الخليج مع ذلك 
تحملنا كثيرًا من الدول الخليجية بعد ما كنا نحاول 
ان نقنعهم وقلنا لهم ستأتي األيام وتبرهن لكم أنه 
ليس لنا فيها ال ناقة وال جمل، ولسنا بصدد اإلساءة 
إلى جيراننا بعدها تفهموا األم��ر ه��ذا.. على كل 
حال هذه المحطات تحتاج إلى تفاصيل والتفاصيل 
نحن مدونون لها في مذكرات ومحاضر وال يستطيع 
المرء أن يلم بالموقف كاماًل لكن هذه عناوين لهذه 

المحطات من 78 إلى اآلن . 
العالقة مع االخوان

- نحن نطرح موضوع عالقة الدولة مع القوى 
اإلسالمية التي بدأت مع الخالفات التي كانت 

حينها بين الشمال والجنوب قبل الوحدة ؟ 
وبين  بيننا  جيدة  عالقة  هناك  كانت  نعم   -
اإلسالميين هم الذين أتوا لنا في الوقت الذي كانت 
التعددية الحزبية أو الحزبية محظورة ومرفوضة لكن 
نحن كنا نعرف أن هناك أحزابًا تعمل تحت الطاولة 
ولهذا حاولنا أن نفصح عن التعددية الحزبية قبل 
الوحدة ورفضت كثير من القيادات السياسية مدنية 
وعسكرية وقبلية أن يكون هناك تعددية سياسية 
ألن ثقافتنا من أيام المرحوم القاضي عبدالرحمن 
اإلرياني أن الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة.. 
كانت ثقافتنا هكذا وجاءت التعددية الحزبية وجاء لنا 
اإلخوان أثناء حرب المناطق الوسطى وتحالفوا مع 
الحكومة وقاتلوا جنبًا إلى جنب وقدموا شهداء ال أحد 
ينكر.. ووقفوا معنا ضد االنفصال ثم تحالفوا معًا ضد 
الحكومة ضد الشرعية وقلنا فليكن التحالف وأحسنا 
التعامل مع تحالف واحد بدل من عشرين إلى ثالثين 
حزبًا فتحالفوا لكن كان هدفهم واحدًا هو إسقاط 
نظام الرئيس علي عبداهلل صالح، اليوم الرئيس 
علي عبداهلل صالح بناء على المبادرة الخليجية 
واآللية التنفيذية والتي نحن شركاء فيها أساسيون 
كمؤتمر شعبي عام في صياغتها وتبنيها وأنا تبنيتها 
وأنا في الرياض سلمناها لإلخوان وجاءت المبادرة 
الخليجية مع اآللية التنفيذية قلنا مخرج بدل من 
إراقة الدم وكل واحد يخرج بماء وجهه فجاءت المبادرة 
الخليجية ووقعنا عليها، كان الخالف ان المشترك لم 
يأتوا ليوقعوا عليها في دار الرئاسة وال في القصر 
الجمهوري ولم أوقع عليها فبقي اإلعالم عليها أنهم 
رافضون المبادرة الخليجية و و و وشغالنه.. ثم قلنا 
للمصلحة العامة ذهبت إلى الرياض ووقعت عليها.. 
اليوم م��اذا تحقق، تستطيع تقول ما تحقق من 
المبادرة الخليجية خالل الثالثة األشهر الماضية هو 
االنتخابات الرئاسية المبكرة ودعوت أنا إلى االنتخابات 
الرئاسية المبكرة ولجماهير الشعب وأنا في أمريكا 

فلتتجهوا إلى صناديق االقتراع وذلك لخروج البلد من 
هذا المأزق وهب الشعب وانتخبوا، هذا طبقًا للمبادرة 
الخليجية مشت الحال وتم تشكيل حكومة الوفاق 
لتبدأ الحوار مع الشباب وتنهي االعتصامات وفتح 
الطرقات وعودة الكهرباء وعودة المياه، هذا الكالم 
لم يتحقق، تحققت االنتخابات الرئاسية وتشكيل 
الحكومة وكذلك تشكيل اللجنة العسكرية التي لم 
تستطع ان تخرج المسلحين من الحصبة يخرجون 
من الشارع الرئيسي ويلتفون إلى الشارع الخلفي 
وإلى العمارات شارع الستين ال زال ملغومًا باالنتشار 
ألفراد من عناصر الفرقة، حتى اآلن الحكومة لم تنفذ 
المهام الموكلة إليها طبقًا للمبادرة الخليجية، الزم 
تنتهي االعتصامات الزم تعود الكهرباء كاملة الزم 
حماية أنبوب النفط.. حاسبوا وحققوا من الذي يفجر 
أنبوب النفط.. من الذي يضرب أبراج الكهرباء من 
هم..؟ هذه مسؤولية من مسؤولية الحكومة لتحقيق 
األمن واالستقرار، ندعو الدول الشقيقة والصديقة 
ويدعوهم كل الناس لتقديم الدعم لليمن كثير 
منهم قدموا دعمًا منها المملكة العربية السعودية 
الشقيقة قدمت مشتقات نفطية إلى اليمن بما قيمته 
حوالي مليارين وسبعمائة مليون هذا المبلغ لم يقدم 
منذ قامت الثورة السبتمبرية خمسين سنة لم يقدم 
هذا الدعم قدمت هذا الدعم لحكومة الوفاق وبقية 
الدول لم يكن لديها استعداد لتقديم الدعم فتقل أو 
شيء حقق األمن واالستقرار ما حد يرمي فلوس إلى 
الشارع إذا تشتي تشق طريق أو تبني جامعة أو تعمل 
توليد طاقة كهربائية الزم تحقق األمن، كيف تحقق 
أمن وال طاقة كهربائية في مارب وال في الحديدة وال 
في عدن واألمن غير مستتب الزم يتعاون الناس حول 
هذا نحن قلنا لهم المؤتمر الشعبي العام حاضر وهو 
حزب فعال وأثبت خالل هذه األزمات منذ 96 إلى اآلن 
أنه حزب فاعل وأنه حزب رائد وأنه حزب كبير، رغم 
أنه ليس مؤدلجًا هو حزب ضم شخصيات سياسية 

واجتماعية وقبلية وعسكرية ومدنية من خيرة الناس 
ويقف على مبادئ ومنهج المؤتمر الشعبي العام 
والميثاق الوطني، أنت كنت سألتني عن كيف جاء 

المؤتمر الشعبي . 
- المؤتمر الشعبي نعم ؟ 

-  كانت كل القوى السياسية تحكي أن الجنوب 
منظم من خالل الجبهة القومية وبعدها الحزب 
االشتراكي وأن الشمال مفكك وليس عنده تنظيم، 
بدأت الفكرة من أيام الحمدي أن ننشئ تنظيمًا 
وجاءت فكرة إنشاء المؤتمر فلما جاءت فكرة المؤتمر 
تحاورنا أن  ينعقد في الحديدة فيكون مؤتمرًا دائمًا 
ويكون له قيادة ويكون تنظيمًا سياسيًا رفض اإلخوان 
الناصريون وضللوا على المرحوم الحمدي وقالوا له ال 
نحن حزبك عادك تشتي تتحمل لك حزب فوق ظهرك 
قد احنا حزبك خالص، فتوغلوا في المؤسسات في 
التربية والتعليم في كل األماكن واعتبروا أنفسهم 
حزب الدولة في ذلك الوقت، فجاءت حرب 79 بين 
الشطرين مستفيدين من حرب 72 أنه ال بد أن 
يصبح تنظيمًا سياسيًا فجاءت فكرة إنشاء تنظيم 
سياسي وهو المؤتمر الشعبي العام فبدأنا نحضر له 
وشكلنا لجنة من كل القوى السياسية لجنة للحوار من 
البعثيين والناصريين واإلسالميين وغيرهم انبثقت 
على صياغة الميثاق وعملنا استبيانًا وسار االستفتاء 
على االستبيان وأنشئ المؤتمر الشعبي العام في 
1982م وكان هناك معارضة الستمراريته أصررنا 
أنه الزم تكون له لجنة دائمة ولجنة عامة وأن يستمر 
كتنظيم فاستمروا في حماس عند الناس.. معظم 
القوى السياسية في المؤتمر كانت مستقلة وهم 
يخافون على أنفسهم خالل األزمة ليس هذه السنة 
والشهرين لكن من عام 2006م والمؤتمر متماسك 
رغم النخر في عرضه ورغم االختراقات ورغم الحملة 
اإلعالمية والسياسية لتفكيكه قيادات المؤتمر ورغم 
المندسين الذي يندسون داخل المؤتمر ويشتغلون 

من داخل المؤتمر مع ذلك المؤتمر صامد وشجاع . 
- تعتقدون إلى اآلن أنه ما زال بعض المندسين 

في المؤتمر موجودين ؟ 
-  قلة قليلة، الحقيقة آخر شيء سقطوا في األزمة 
األخيرة التي صنعتهم وكشفوا عن وجوههم وطلع 
من طلع ويبقى نسبة بسيطة جدًا مكشوفين أمامنا 
من تحركاتهم لكنهم ال يشكلون خطرًا ألن المؤتمر 
تصفى منُذ أعلنت التعددية السياسية بعد قيام 
الوحدة هذا أخذ نصيبًا كبيرًا ألن كل األحزاب كانت 
داخله فجاءت التعددية فجعلت كل واحد يذهب إلى 
حزبه.. جاءت هذه األزمة األخيرة فرزت وسقطت 
قوى لم يكن يتصور منها أنها تهرب إلى األمام سواء 
كانت مدنية أو عسكرية وأفرز المؤتمر قوى سياسية 
جديدة لم يكن متوقعًا أنها تكون بهذا الحماس وبهذا 
الصمود وبهذه الشجاع فجاءت لنا قوة سياسية هائلة 

للمؤتمر طوعًا وليس مااًل رغم عنهم . 
- وال يبحثون عن مصالح ؟ 

- وال يبحثون عن مصالح رغم أن الحملة اإلعالمية 
التي تزعم أنه من يريد يمأل جيبه ومن يريد يمأل 
خزينته يذهب إلى المؤتمر وفشل هذا المشروع، 
المؤتمر خرج من السلطة والخزينة ليست عنده رغم 
أنهم صرحوا عن أن ميزانية الرئاسة ثالثة مليارات 
نعم ثالثة عشر مليارًا مشتروات سيارات مباني 
عمارات االعتمادات الثابتة للشخصيات السياسية 
والمثقفة وغيرهم مائتي مليون من الثالثة عشر هو 
البند الرئاسي.. اسمه بند غير منظور ألن هذا مريض 
هذا تعبان.. معظمهم اآلن من الذين خرجوا ليسوا 
داخل المؤتمر هم من معهم االعتمادات الرئيسية 
فيتحدثون عن ثالثة عشر مليارًا انشروا األسماء 
كاملة بعالتها وانشروا األبواب الخاصة بالثالثة عشر 
مليارًا أين هي..؟ الذي أصر على ثالثة عشر مليارًا هو 

واحد من المستفيدين . 
- المؤتمر الشعبي العام اآلن يخوض معتركًا 
ومخاضًا سياسيًا مختلفًا تمامًا، الناس يريدون أن 
يعرفوا ما هي الخطوات القادمة للمؤتمر أواًل في 

إطار تصحيح وضعه وهيكلة المؤتمر ؟ 
- بعد أن طهر المؤتمر خالل هذه الفترة واألزمة 
من كثير من العناصر التي كانت فاسدة والعناصر 
التي كانت متسلقة والعناصر التي كانت مستفيدة 
من المؤتمر الشعبي العام فاآلن نحن بصدد معالجة 
االختالالت وليس إعادة هيكلة معالجة أي اختالالت 
قد حدثت خالل األعوام الماضية ومنها آخر العام 
المنصرم، اآلن األمانة العامة تشتغل واللجنة العامة 
تمارس مهامها ونحن اآلن بصدد اإلعداد والتحضير 
لعقد المؤتمر الثامن، المؤتمر الثامن سينعقد في 
أقرب وقت.. ربما قد يسبقه التحضير من قبل اللجنة 
العامة كلجنة تحضيرية مع رؤساء فروع المؤتمر في 
المحافظات والتي ستعقد اجتماعها وتشكل منها 
لجان تحضيرية في المحافظات وكل محافظة تقوم 

باصالح االختالل الموجود لديها ألننا نشتغل بنظام 
الالمركزية ألن المركزية هي التي تعمل اإلحباطات 
وكل الناس يقول لك على اللجنة العامة على اللجنة 
الدائمة.. هناك لجان دائمة في المحافظات هناك 
قيادات في المحافظات ونحن سنعقد اجتماعًا في 
أقرب وقت لرؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات زائد 
األمانة العامة زائد اللجنة العامة وذلك لتشكيل 
اللجان التحضيرية لعقد المؤتمر الثامن، قبل أن 
ندخل المؤتمر الثامن كل محافظة ستعقد مؤتمرها 
وتعالج أي اختالالت أو إعادة هيكلة إذا لزم األمر، 
لذلك ومن خالل المحافظة، التي هي المسؤولة أما 
اللجنة العامة فعليها رسم السياسة العامة للمؤتمر 
وعلى أن كل عضو في المؤتمر هو قائد ولن نتحول 
إلى تالميذ ونتحول إلى النظريات الفلسفية أن الحزب 
القائد األمين العام هو القائد، انتهى هذا الموضوع. 
-  هل سيتم الدفع بعناصر جديدة إلى واجهة 

العمل السياسي؟ 
-  هذا سيخص المحافظات. 

- على مستوى األمانة العامة ؟ 
- الجمهور.. المحافظة.. منها تأتي األمانة العامة أو 
اللجنة العامة كمخاض أو نتائج لما أفرزته المحافظات 
من قيادة يعني تتغير قيادات اللجنة العامة من خالل 
نتائج ما أفرزته اإلصالحات في المحافظة قد تغير 
قيادات ونحن نفضل أن يجدد المؤتمر وضعه في كل 
مكان مع الحفاظ على أعضائه وإضافة دماء جديدة 
والحفاظ على خبرات قديمة هذا هو الذي سيكون 
والمؤتمر الثامن سيكون مهمًا جدًا جدًا جدًا في حياتنا 

وفي الحياة السياسية للمؤتمر الشعبي العام . 
-  هناك في المؤتمر من المؤسسين لم نسمع 
لهم صوتًا ال مع الطرف اآلخر وال مع المؤتمر، 
ال زالوا في الظل هل لكم تعليق أو تواصلتم 

معهم مثاًل ؟ 
- أنا حسب علمي أن األزم��ة أف��رزت الذين كانوا 
متسلقين ومستفيدين ومنافقين خرجوا وأستطيع 
أن أقول منافقين خرجوا ولم يبق إال القيادات الطاهرة 
والنظيفة والمسؤولة والشجاعة.. وكما قلت لك أن 
المؤتمر أفرز قيادات جديدة وظهرت وجوه شجاعة 
داخل المؤتمر وذهبت القيادات الضعيفة، ذهب جزء 
منهم خوف خوف راحوا يصلحوا وضعهم ويدبرون 
حالهم.. منهم من حصل على وزارة وكانوا أعضاء 
مؤتمر، لماذا خرجتم هاربين.. هم فاشلين وفاسدين 
فهربوا إلى األمام عينوهم وزراء.. كويس هو ممن 

يطالب بإقالتهم ألنهم فاسدون اآلن في أعمالهم . 
- هل هناك قرار من القرارات التي اتخذتموها 

وشعرتم بالندم عليها؟ 
-  ال شك أن هناك قرارات صائبة وقرارات تكون 
خاطئة أكيد أن اإلنسان يصيب ويخطئ لكن ال داعي 
أن نشهرها.. فهناك ق��رارات غير صائبة وشعرنا 

بالندم عليها وهناك قرارات صائبة . 
-  بالنسبة للمؤتمر الشعبي اآلن بعد أن أفرزت 
األزم��ة طروحات سياسية جديدة وهو شريك 
بالتأكيد في المبادرة الخليجية في لقائكم مع 
جمال بن عمر كان هناك كثير من التسريبات 
أن هناك ضغوطًا على الرئيس كي يغادر اليمن 

وضغوطًا على المؤتمر؟ 
- أنا لست وافدًا ممكن أن يضغطوا على الوافدين 
والمتجنسين والذين يدعون أنهم يمنيون أما أنا أصل 
وفصل وليس هناك أي قوى تستطيع أن تقول لي 

غادر اليمن. 
- هل قيل مثاًل؟ 

- الال لم يقل، لكن أنا أسمع همسات منها األمريكان 
لما جاءت االنتخابات الرئاسية قالوا لي تأخر في 
أمريكا لما تتم االنتخابات قلت أنا أريد أن أشارك وثم 
وجهت خطابًا من أمريكا قالوا كان خطابك صائبًا 
قلت كنت أريد أن أكون مشاركًا من هنا اتفقنا مع 
األمريكان أن أعود لتنصيب الرئيس الجديد فكان 
هناك همسات أنه يستحسن أن تبقى هناك وهم 
مشكلتهم اآلن إن سبرت وإن حصلت أي اختالالت فهو 
علي عبداهلل صالح يعني من ضمن العجائب جاءت 
األمطار وجاءت السيول واتجهت السيول نحو ساحة 
االعتصامات قالوا حولها علي عبداهلل صالح فأي شيء 

يحصل وأي اختالل يقولون هو. 
- قبل حادث الرئاسة كان هناك تساؤالت لماذا 
لم يحدث تغيير سريع مثاًل يقلل من الخسائر 
التي حدثت فيما بعد هل كنتم تنوون فعاًل إجراء 
بعض التغييرات وكان عندكم إحساس أن األمور 
ستتصاعد إلى أن يصل انشقاق بعض القيادات 

ربما تخرج تنفصل عن الدولة أو كذا؟ 
�� لم يحصل انشقاق إلى حد ما يروجه اإلعالم 
هو واحد من الضابط علي محسن انشق لنفسه 
وهو غير مقبول، علي محسن يضجون منه في 
الجنوب، الحراك يضج منه ألنهم يعتبرون أنه هو 
الذي قاتلهم والحوثيون يعتبرونه هو الذي قاتلهم 
واإلخوان المسلمون يقولون هو الذي خدعهم وهو 
اآلن في مشكلة ال هو منا وال هو منهم هذا هو 
الوحيد ثم إنه انشق بوحدة بسيطة لكن هي موزعة 

في المناطق. 
- أشكركم على سعة صدركم وأتمنى لكم أواًل 
دوام الصحة والعافية وللمؤتمر الشعبي إن شاء 

اهلل االستمرار في دور الريادة.
�� شكرًا جزياًل لقناة اليمن اليوم وإن شاء اهلل تستمر 
مهنية محايدة كما بدأت ويظل يستمعها الناس من 

في الداخل ومن في الخارج إن شاء اهلل.. شكرًا.

املؤتمر حزب فاعل ومؤثر ورائد وقادر على العطاء
قلة من املندسني مازالوا يف املؤتمر 
وهم مكشوفون وال يشكلون خطرًا

اللجنة العسكرية عالقة يف الحصبة

األزمة أفرزت قيادات مؤتمرية شجاعة
االشرتاكي هو من دعا إىل الوحدة االندماجية وفرض التعددية الحزبية

ليس هناك أي قوى يمكن أن 
تقول لي: غادر اليمن

املؤتمر لن يفرط بقياداته 
وسيضخ دماًء جديدة إىل جانبها

املعارضة طبلوا وزمّروا لحرب الخليج 
وحملوني املسئولية

الشعب اليمني يف الشمال
 والجنوب وقف ضد القلة
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