
اجل خلق توازن فبقينا على عالقة مع الحزب االشتراكي وهم دخلوا 
معنا في السلطة، دخلوا مشاركين في السلطة ما كتبش لهم النجاح 
ان يحققوا اشياء كما يجب، فشلوا في ادارة المؤسسات او الوزارات التي 
تولوا حقائبها خرجوا من السلطة، خرجوا عن محض ارادتهم واختاروا 
المعارضة ان يكونوا في الشارع، فذهبوا الى االشتراكي كان متضررًا 
من حرب ١٩٩٤م النه اقصي من السلطة، هو أقصى نفسه مش احنا 
اقصيناه عندما اعلن االزمة في ١٩٩٣م واعلن حربًا وانفصاًال، اقصى 
نفسه.. التف الشعب كامًال نحو الوحدة ٢٢ مايو، الناصريون كان لهم 
حساب هم دبروا عملية انقالبية في عام ١٩٧٨م فحكمت عليهم 
المحاكم باالعدام، اعدم من اعدم وسجن من سجن واعفي من أعفي 
فهذه كلها تراكمات حصلت عندما جاء الربيع العربي بدءًا من تونس 
ثم ليبيا ثم مصر قلدوا هذا الربيع العربي واعتقدوا أنها ثورة عربية 
كاملة، االخوان المسلمون يريدون خالفة اسالمية، واالشتراكي يريد 
ينتقم من علي عبدالله صالح وحزبه والناصري يريد ينتقم من علي 

عبدالله صالح وحزبه هذا كان واضحًا.
�  لكن ما الدور الفعلي لالخوان المسلمين كما جرى في 

تونس او في مصر؟
- الدور االساسي في اليمن هو لالخوان المسلمين، تعرف الشارع 
اليمني متأثر ومرتبط بعقيدة اسالمية فكانوا يدغدغون عواطفه 
بالعقيدة االسالمية واالسالم والظلم والجور والقهر، عندها االبرياء 
خرجوا للساحة حتى خرجت المرأة، التي كانوا يقولون صوتها عورة، 
اليجوز حتى ان ترفع صوتها في بيتها، وبعدين كيف خرجتوها 
الشارع وتجول في الشوارع وتخرجوها في االنتخابات وأنتم تقولون 
المرأة بس هي مرأة مطبخ، خرجت هذه المرأة المسكينة وخرجوا 
الشباب المغرر بهم وخرجوا القوى السياسية التي لها حسابات 
وجلست في الشارع، كان ممكن نحسمها في ساعات، المال بأيدينا 
والقوة بأيدينا والشعب معنا، لكن قلنا إذا كنا نشوف المشاهد ما 
حصل في تونس في ليبيا في سوريا قلنا يعني نجلس على كراسي 
السلطة على حساب نهر من الدماء ال، فتبنينا نحن المبادرة الخليجية 
وا  وصغناها وارسلناها لالخوة في الخليج، وشذبوها وصلحوها وجاء
وا بالمبادرة الخليجية لليمن للتوقيع عليها  بالمبادرة، قلنا إنقاذ، جاء
قلنا موافقين، تعالوا يا احزاب اللقاء المشترك القصر الجمهوري 
او دار الرئاسة للتوقيع عليها رفضوا، وأبقوا عليها في غرفهم 
وفي مقراتهم، نحن رفضنا التوقيع عليها، اال نجتمع على طاولة 
ونوقع، كيف مصالحة وانتقال سلمي للسلطة وشراكة الزم يكون 
الناس متفاهمين فوق طاولة لكنهم رفضوا شفنا االمور طولت، 
جاء حادث جامع دار الرئاسة صعدت االمور رحت انا السعودية انا 
وزمالئي وكثيرمن الشخصيات الذي اصيبوا وجلسنا حوالي ثالثة اشهر 
ونصف تحت رعاية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله وقيادة المملكة وحصلنا على عناية واهتمام 
رائع حتى منَّ الله بالشفاء وعدنا بعد ثالثة اشهر ونصف، فكرنا جالسة 
االزمة هي نفس االزمة والشغلة نفس الشغلة والنغم نفس النغم 
والمسيرات والالفتات، إتصلت بالملك عبدالله أنا شخصيا قلت لهـ  في 
اول الليلـ  انا موافق على توقيع المبادرة الخليجية لكن في المملكة، 

�  لماذا؟
- ليش، النه امام شخصية دولية، امام دولة جارة مش أوقعها في 
غرفة مغلقة ما احد شاف وال من دري، قال لي أوكيه تمام، اول الليل 
يمكن الساعة ثمانية بعد ساعتين او ساعة ونصف قال لي: موافق: 
قلت له: انا طالع اآلن على الطيارة، رحت طالع على الطيارة ورحت 
على المملكة وقلت له يجب ان تحضر الدول العشر في التوقيع على 
المبادرة الخليجية، قال البأس، ذهبت الى المملكة هم اتصلوا بأصحاب 
اللقاء المشترك، انا اتصلت بنائب الرئيس حينذاك االخ الرئيس اآلن 
عبدربه منصور قلت له انا اآلن في السعودية، كيف ايش اللي حصل؟ 
وا احزاب  قلنا هكذا نعمل مخرجًا للبلد، ذهبت الى السعودية فجاء
وا احــزاب التحالف الديمقراطي  اللقاء المشترك والمعارضة وجــاء
والمؤتمر الشعبي العام، وقعنا عليها امام الملك عبدالله، ورجعنا 
لفترة ال تتجاوز ثالثة اشهر خاللها تشكل حكومة وفاق او توافق 
وتجرى انتخابات ونقل السلطة، هذا الذي نعتز به انه ما احد اجبرنا 

على الخروج من السلطة نحن اخرجنا انفسنا.
�  جنبتم اليمن حرب؟

- جنبنا اليمن الحرب واراقة الدم واحنا ما بش قوة استطاعت ان 
تجبرنا على الرحيل من السلطة احنا رحلنا بإرادتنا.

�  أليس باعتقادك ان ما جرى يعكس تنافسًا اقليميًا 
ودوليًا على اليمن؟

- بالتأكيد لكل بلد او لكل دولة صديقة مصالحها ولها حساباتها، 
كل واحد له حساباته، كل واحد يريد ان يكون له النفوذ كيف؟ هذا 
السؤال موجه لهم من هو الذي يريد نفوذًا؟ مثًال الواليات المتحدة 

االمريكية تقول انا أتواجد في اليمن من اجل الحفاظ على مصالحي 
وأمني القومي.

 ايران ماذا تريد من اليمن؟
ً
�  لكن انت أدرى يعني مثال

- هذا السؤال وجيه، ايران ليس بينها وبين اليمن شيء، وجدت 
فصيًال كان على خالف مع نظام الرئيس صالح اسمهم الحوثيون كانوا 
على خالف للخروج عن النظام والقانون مابش خالف عقائدي، خالف 
خرجوا عن النظام والقانون، في الوقت الذي هم وقفوا معنا بشكل 
ايجابي في حرب صيف ١٩٩٤م وكانوا سباقين ومبادرين ومقاتلين 
معنا لكن في الفترة االخيرة بعد نهاية حرب صيف ١٩٩٤م تحولوا، 
االيرانيون لهم خالف مع من؟ مع السعودية، قطر لها خالف مع 
من؟ مع السعودية إذا حصلت لها فصيًال مهمًا جدًا على الحدود مع 
السعودية إليذاء السعودية، ايضًا ما ننساش الطرف اآلخر وهي ليبيا 
كان القذافي له خالف مع السعودية، واحتضن عدة اشخاص ومشائخ 
وشخصيات عنده وصرف لهم ماًال إليذاء السعودية، لما كنا نحتج 
على القذافي لماذا؟ قال احنا مش ضدكم احنا ضد السعودية، طيب 
ضد السعودية، السعودية بلد جارنا امنها يهم امن اليمن وامننا يهم 
امنها، فكانوا هم يدعمون، هذا الدعم لما يسمى بالحوثيين، ال لشيء 
اال إليذاء المملكة العربية السعودية، واختلفنا، احنا اختلفنا معهم 
ليش؟ كانوا رافعين شعارًا عندما ذهبت انا الى الحج وذهبت عن 
طريق البر من صعدة الى مكة ورفعوا شعارًا قدامي شخصيًا وانا 
كنت متهيئًا أللقي خطابًا في جامع الهادي ادعو للحفاظ على االمن 
واالستقرار والوحدة الوطنية وعدم و.. و.. الخ، واذا بهم يرفعون 
الشعار الموت المريكا والسرائيل، كان معي مجموعة من االخوان 
المسلمين في مقدمتهم الزنداني هذا الصيدلي المخترع.. صيدلي 
ومخترع وعالم اخترع عالج لمرضى االيدز والسكر وفيروس الكبد 
هذا شخص عالم من علماء الذرة فهو كان معي كان مرتاحًا وبعض 
الشخصيات ان هذه الصرخة في وجه فالن، هو ليش يجي يصلي في 
ة وهؤالء بيقولوا  هذا الجامع، طيب هذا شعبي وهؤالء اخواني انتم ُسنَّ
زيود مش مشكلة كلنا مسلمون، كانوا مرتاحين، انا ألغيت الخطاب 
تشدد الموقف، نحن لسنا معاهم، ألن الشعار ضد امريكا وهم يريدون 
أن يضروا بعالقاتنا مع الواليات المتحدة االمريكية وليس لدينا عالقة 
مع اسرائيل، وان تتحول عالقتنا الى خصومة مع امريكا النه هذا شعار 
ُيرفع امام رئيس الدولة،فجاء الخالف من هناك معهم واال ماكانش في 
خالف أمريكا كانت آخذة األمور طبيعي ولم تهتم بالموضوع.. اآلن 

اهتمت أمريكا بالحوثيين واآلن تدرجهم.. بقائمة اإلرهاب.
�  علي عبد الله صالح كيف تقيم عالقتك مع عبد ربه 

منصور هادي؟
- العالقات جيدة واعرفه من بعد احداث ١٣/يناير وضابط جيد 
ومؤهل وممتاز، عالقات على الصعيد الشخصي ليس بيننا خالف، ال 
احنا مختلفين خالف وال احنا التقينا النه هو في حاله وانا في حالي ما 

بش خالف يعني جوهري يستحق الخالف انت رئيس دولة.. رئيس 
دولة ونحن مواطنين يجب ان تتعامل مع المواطنين تعامل سواء 
بندية ما بش عندنا خالف معه على االطالق، الذين يروجون الخالف 
هم الذين يريدون ان نكون مختلفين ليش؟ ليكونوا مستفيدين، 
وهم المستفيدون الذين ينقلون لعلي عبدالله صالح اشياء ال ترضيه 
من عبدربه منصور وينقلون لعبدربه منصور اشياء يغضب منها من 
علي عبدالله صالح، هؤالء هم نقالين الكالم واحنا نسميهم البياعين 
بياعين كالم، يبيع كالمًا ويشتري كل شيء بثمنه، يجي يدلي لك 
كالم تدي ثمنه ويدي له كالم يدي ثمنه، هذا شغل خاصة ان الوضع 
االقتصادي والوضع االمني سيئ، فواحد يجيب له جملة من الكالم 
مش صحيح مع انه مش صحيح مش فيحصل زايد ناقص اكتب له 

مقال اكتب له قصيدة شعرية يعني شغلة.
�  بعد فترة طويلة من الخالفات مع الحوثيين يحكى عن 

شهر عسل بين علي عبدالله صالح والحوثيين؟
- ال نحن ضدهم ولسنا معهم، نحن في الوسط نحن حزب وسطي 
معتدل ال نحن متعاطفين ال معهم وال متعاطفين مع االخــوان 
المسلمين يعني احنا ندعو للمصالحة بينهم، ويتركوا البلد ألن 
صراعهم وخالفاتهم تنعكس على امن واستقرار الوطن، هناك 
ها؟ يجب على االجهزة  االغتياالت التي تحصل في الشارع من وراء
االمنية ان تحاسب وتتحمل مسؤولية من وراء االغتياالت، هل 

الحوثيون هل االخوان المسلمون هل القاعدة.. من؟
�  أنت بتقديرك من؟

- أنا بتقديري كلهم ضالعون، ضالعون، كل واحد عنده تصفية 
حساب ويريد يرميها على الطرف اآلخر.

�  كيف يتصور علي عبدالله صالح مستقبل اليمن في الفترة 
الراهنة وفي المستقبل القريب؟

- أتصور انه اذا سلكنا السلوك الحقيقي ونفذنا مخرجات الحوار، 
دون انحياز ودون تجنيدها لصالح طرف ضد طرف آخر،وتنفيذ 
المبادرة الخليجية كما هي والسعي نحو الديمقراطية واالنتخابات 
المباشرة الرئاسية والبرلمانية اعتقد هو المخرج الوحيد، لن يعالج 
الوضع االقتصادي وال تعالج اختالالت امنية ال بالدبابة وال بالرشاش 
وال بالطيارة ال تعالج اال بالشروع في االنتخابات المباشرة، الرئاسية 
والبرلمانية وارســـاء قواعد لالمن واالســتــقــرار، هــذا يجيب االمن 
واالستقرار.. اآلن المواطن والمواطنة يبحثون عن امن بس، رغم 
غالء المعيشة ورغم ارتفاع االسعار ورغم كل شيء مع ذلك متحملين 
الناس،احنا كنا نعمل جرعة ما قبل ٢٠١١م ارتفاع في اسعار النفط 

مائة ريال.. خمسين ريال.
�  تقوم الدنيا وال تقعد؟

- تقوم الدنيا وال تقعد، اآلن ١٠٠٪ والناس صابرون.
�  سكت لهم الناس انت؟

- أنا ربيت، انا ربيت جيًال ورسخت ثقافة التسامح واالخاء والوحدة 
الوطنية ما ربيتهم على العنف وعلى الكراهية وعلى الحقد وعلى 
االلفاظ البذيئة في الصحافة او في القنوات الفضائية، ربيتهم على 
التسامح واالخاء وان هذا اخي ال تفرقة ال عنصرية ال طائفية هذه 
كانت ثقافتي وهــذا برنامجي السياسي واليــزال هو برنامج حزبنا، 
حزبنا المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوسطي ال عنف ال ارهاب ال 
اغتياالت، نعم لالمن واالستقرار نعم للتنمية الشاملة، تنمية بدون 

أمن مافيش تنمية، أمن بدون اقتصاد ما بش أمن.
�  كأني أحس انك عم بتميل للشيوعية؟

- انا، انا شوف كنت متأثرًا في شبابي وصغر سني لو استطعنا نقول.
�  ومازلت في سن الشباب.

- لو استطعنا نقول اربعة وستين خمسة وستين كنت أتأثر 
بالشيوعية ليش؟ أتأثر بالعدالة االشتراكية انه مش واحد غني وواحد 
فقير كنت اميل لهذه االشياء انه كل الناس متساوية ثقافة متساوية 
أكل واحد مسكن واحد مزرعة واحدة هذه كانت ثقافتنا واحنا شباب 
صغار نميل للعدالة، لما الشيوعية رفضتها هي وتضررت منها احنا 
والينا الشيوعيين رفضناها معهم، وجينا للرأسمالية، الرأسمالية فيها 
مساوئ، فيها مساوئ كثيرة مش انها الرأسمالية جيدة، الرأسمالية 
في اضطهاد فيه عبيد وفيه مالك يعني احنا سايرنا كل االحزاب 
السياسية او كل ادبيات وثقافة االحزاب على القوميين العرب على 

 يخدم 
ٌّ

العمل القومي على الناصرية على البعثي سايرناها كلها.. كل
ضميره واخطر شيء الذين يريدون الخالفة االسالمية.

�  يعني انت مع عودة الجيش كما جرى في مصر وفي تونس 
امام خطورة االخوان المسلمين؟

- ال احنا ما نريد ان نخلق عنفًا احنا مع عمل ديمقراطي ونحتكم الى 
صناديق االقتراع يطلعوا بصناديق االقتراع يأخذونها.

�  لكن الجيش كضامن؟
- الجيش كمؤسسة حامية، حامية لمصالح البلد لكن احنا لن نتعصب 
مع الجيش نقول للجيش ادخل بالدبابة واحكم ال، هذا مش وارد، 
احنا مع صناديق االقتراع، االخوان المسلمون على فكرة تكون عندك 
هنا هؤالء عندنا هم ايضًا جزء منهم من مخلفات النظام االمامي 
وثقافتهم ثقافة امامية ولهذا يخلونا في هذا الوضع السيئ الوضع 
االقتصادي الفقر الجهل التخلف هذا هو اللي عادنا الى ايام االمام، 
طيب قامت ثورة سبتمبر واكتوبر ضد الفقر والجهل والتخلف، 
واالمن عاد كان في امن أيام االمام، هؤالء أقلقوا االمن احنا نقول لهم 
اهــدأوا اتركوا الخبز لخبازه كونوا معارضة مش مشكلة كونوا اذا 
عندكم مقدرة حكامًا احكموا مش مشكلة قدموا برنامجكم السياسي 

شو برنامجكم؟
�  هل لك من كلمة للشعب اليمني وللجيش اليمني خاصة 

في هذه الظروف؟
- انا أتوجه اوًال بمناسبة العيد الوطني ٢٢مايو ١٩٩٠م، وها نحن 
قادمون على االحتفال بهذه المناسبة ان شاء الله.. اتوجه بالتحية 
الحارة الى شعبنا اليمني العظيم، رجاًال ونساًء شرقًا وغربًا وشماًال 
وجنوبًا، كما احيي المؤسسة العسكرية البطلة ورجال االمن البواسل 
على مواقفهم وتضحياتهم وكل يوم يقدمون تضحيات جديدة من 
اجل امن واستقرار البالد، وخاصة ضد عناصر تنظيم القاعدة فنحن 
الى جانب المؤسسة العسكرية واالمنية في الحفاظ على امن واستقرار 
البلد، واستئصال االرهــاب هذه هي التحية الخاصة بمناسبة ٢٢/
مايو عيد الوحدة العيد االكبر الذي رد الشعب فيه اعتباره بتحقيق 
الوحدة وإنهاء التجزئة، وهذه ثمرة سنوات نضال ضد االمامة في 

شمال الوطن واالستعمار البريطاني في جنوبه.
�  حتعطوا بترول للشعب اليمني بهذه المناسبة؟

- نحن لسنا سلطة.
�  إذًا هذا شعار برنامج انتخابي؟

- أنا أوجه التحية للشعب بمناسبة ٢٢/مايو، لكن البترول والكهرباء 
هذا على السلطة.

�  يعني بفهم من كالمك ان هذا ما له عالقة ببرنامج 
انتخابي؟

- ال ال.
�  رئيس سابق يتوجه الى شعبه بالتحية في هذه المناسبة؟

- بالضبط.
�  تنفي نهائيًا قضية ان يكون لالخوان المسلمين دور 

اساسي فيما يجري في اليمن؟
- انا أحكم عليهم حكمًا جازمًا أنهم ضالعون في مؤامرة جامع دار 

الرئاسة ومنفذون، هذا حكم جازم ال نقاش فيه.
�  إذًا هم من كان وراء ما سمي بالربيع العربي؟

- نعم.
�  يعني كما جرى في مصر؟

- كما حدثتك يعني لكل واحــد كان اجندته هم لهم اجندتهم 
واالشتراكي له اجندة والناصريون لهم اجندة.

�  هل ترى ان هناك انتكاسة تحصل فيما سمي بالربيع 
العربي؟

- بدأ يتآكل ابتداًء من مصر وثانيًا ليبيا وتونس والعجلة دارت ان 
يأكل الربيع العربي بعضه بعضًا.

�  كيف ينظر علي عبدالله صالح الى مايجري في سوريا؟
- انا انظر الى سوريا وانا كنت أشاهد شاشة التلفزيون واعبر عن 
قلقي وأسفي لما جرى لهذا الشعب العظيم.. القلعة الصامدة أمام 
الكيان الصهيوني من خراب ودمار ال يرضى به إنسان.. وأدعو السلطة 
والمعارضة الى الوقوف على طاولة المفاوضات جنيف ٢ جنيف ٣ 
جنيف ٤ جنيف ٥ جنيف ٦ حتى جنيف ١٠ ان يجلسوا للحوار ألنه 
في نهاية المشوار وفي نهاية المطاف البد ما يقعدوا على طاولة 
المفاوضات الغالب وال مغلوب، ويجنبوا الشعب السوري العظيم.. 
الشعب الصناعي والزراعي والصامد أمام الكيان الصهيوني االقتتال، 
وادعو المجتمع الدولي الى االسهام الفاعل لرأب الصدع بين السلطة 

في سوريا والمعارضة.
 لك على هذا الحوار.

ً
�  علي عبدالله صالح شكرًا جزيال

االثنين:  12 / 5 / 2014م  العدد:  (١٧١٠)حوار
137 / رجب / 1435هـ

الزعيم: اإلخـــوان ضالعون فـي جريـــــــــــمة مسجد دار الرئاسة
فــــي  حـــــــــــــــــــوار صحفي

لــدى المؤتمــر وحلفائه شخصيـــات بـــــــــارزة ومؤهلة لرئاسة الجمهورية

Â

Â

الرئيس هادي يدير البالد وال أتدخل في شئون الحكم على االطالق
بنينا جيشًا يمنيًا على أسس علمية ومهنية ووطنية

أحيي تضحيات أبطال القوات المسلحة واألمن في الحرب ضد اإلرهاب
«الربيع» صناعة صهيونية وسيأكل بعضه بعضًا

بنا اليمن الحرب األهلية 
ّ
جن

وإراقة الدماء وتخلينا عن 
السلطة بإرادتنا وليس بالقوة

٢٢ مايو العيد األكبر 
الذي رّد الشعب فيه 

اعتباره بتحقيق الوحدة


