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رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر امام ا للجنة الدائمة

لن نقدم المزيد من التنازالت

> أكد فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام ، أن 
هناك فهمًا خاطئًا للديمقراطية، وخطأ متعمدًا من 
بعض القوى السياسية وحقدًا على الوطن لتدمير 
ما تم بناؤه في الجوانب السياسية واالقتصادية 
والثقافية .. وقال “ نحن عندما نلبي المطالب، 
ليس من ضعف، وإنما لتجنب إقالق أمن الوطن 

وإراقة الدماء وإزهاق األنفس” .
جاء ذلك في كلمة فخامته أمس، بمفتتح أعمال 
الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
بمشاركة أكثر من ألف عضو وعضوة من مختلف 
محافظات الجمهورية وذلك تحت شعار “ معًا من 
اجل تعزيز االصطفاف الوطني الشامل لصيانة 
الشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة 

والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره” .
وقال فخامته “ منذ االنتخابات الرئاسية 2006م 
والوضع يتصاعد شيئا فشيئا داخل الساحة اليمنية 
، مظاهرات واعتصامات، وقلنا هذا يندرج في إطار 
الديمقراطية والتعبير عن الرأي باعتبار أن نظامنا 
قائم على التعددية السياسية والحزبية، وهو ما 
اخترناه بعد 22 مايو 1990م عندما ارتفع علم 
الجمهورية اليمنية ، وقلنا هذا خيار ديمقراطي 
تعددي، وال يمكن الجمع بين الفقر وعدم وجود 

مساحة للتعبير عن الرأي “.
وأض��اف:” ان الديمقراطية تعني ان يتنفس 
ويتكلم الناس، لكن في إطار المعقول واألخالق 
والثوابت الوطنية، لكنهم تجاوزوا إلى حد كبير 
وفهموا الديمقراطية فهمًا خاطئًا، فواحد لم 
يحصل على منحة أو اعتماد، يذهب الى ساحة 
االعتصام، يعني قضايا شخصية أكثر مما هي 
قضايا وطن، ولم يبحثوا قضايا الوطن سواء في 
الجانب االقتصادي أو االجتماعي أو الخدمي وهم 
الشعب التعليمي، فالشعب له متطلبات، وكل هذه 
شخصنة وأشخاص،وفهم خاطئ للديمقراطية، 
وخطأ متعمد من بعض القوى السياسية، يعني ان 
كل ما بنيناه في الجانب الثقافي والجانب السياسي 
والجانب االقتصادي الزم يدمر، وهذا حقد على 

الوطن “.
وتابع “ استعرض هنا معكم تطورات األحداث 
خالل األزمة األخيرة منذ شهرين، فكلما جاءت 
مطالبهم ولبيناها ارتفع سقف المطالب مرة 
أخ��رى، ونحن عندما نلبي هذه المطالب، ليس 
من ضعف، وإنما لتجنب إقالق أمن الوطن وإراقة 
ال��دم��اء وإزه���اق األن��ف��س، وه��م يعرفون علي 
عبداهلل صالح حق المعرفة،وكل التنازالت التي 
قدمناها لم أقدمها منفردا، فلدينا قيادة المؤتمر 
الشعبي العام، ولم أتقدم بأي قرار إال بعد التشاور 
والتنسيق معها، وليس صحيحا أن علي عبد اهلل 
صالح متى ما أراد قدم مبادرة، وإنما هناك قيادة 

سياسية موجودة في البلد ابتداء من نائب 
الرئيس ورئيس ال��وزراء ورئيس البرلمان 
ورئيس مجلس الشورى واللجنة األمنية العليا 

واللجنة العامة وقيادة الجيش، 
وه��ذه هي القيادة، باإلضافة 
إلى المستشار السياسي لنائب 
يتخذ  حيث  لمؤتمر،  ا رئيس 
القرار طبقا للنظام الداخلي 

للمؤتمر الشعبي العام”.
وأردف فخامة الرئيس قائال 
“ ن��ح��ن م��ف��وض��ون م��ن قبل 
اللجنة العامة أن نأخذ ونعطي 
مع كل األط��راف طبقا للنظام 

الداخلي ، ونعرض ذلك في نهاية المطاف 
على اللجنة الدائمة، واليوم وعلى ضوء انعقاد 

اللجنة الدائمة البد من اطالعها على مجريات 
األمور، باعتبارها المسئولة عن اتخاذ القرارات 
الالزمة والحاسمة، فاللجنة الدائمة تمثل كل 
أبناء الوطن”.. وأشار إلى أن سقفهم اآلن إسقاط 
المناطق في صعدة ومأرب وأبين والجوف وشبوة، 
وكما ذكرت باألمس فلديهم تجربة من حرب صيف 
94 ، تجربة كاملة لنهب المعسكرات، وهم اآلن 
يهاجمون المعسكرات بالقبائل، فأين دور القبائل 

ودور اللجنة الدائمة.

وخاطب فخامته أعضاء اللجنة الدائمة قائال “ أين 
دوركم كقياديين في المجتمع، فالمفروض أنكم 
تدافعون وتقفون إلى جانب الجيش واألمن”.. الفتا 
إلى أن تنظيم القاعدة هاجم باألمس أحد المواقع 
في لودر وقتل منهم ستة، كما هاجموا فجر اليوم 
)األحد( نقطة للشرطة العسكرية بمأرب واستشهد 

سبعة من افراد الشرطة وجرح سبعة.
وقال “ نحن نتحدث كثيرا، ولكن ماهو دورنا 
كتنظيم سياسي في مواجهة هذا التمرد، وكيف 
نواجهه كأحزاب سياسية بالمؤازرة والتحرك في 
القرى واألحياء والمدن وفي المحافظات إلى جانب 

السلطات المحلية لمواجهة هذا التحدي السافر”.
لجان شعبية

واضاف “ هم يتآمرون على الجيش وعلى األمن 
على أساس أن الدولة تقوم بضربة جامدة تسيل 
فيها دماء، فيما انا مسؤول عن دماء الناس، ولكن 
ما هو دور المواطن، فمثلما تقاطروا يوم الجمعة 
من تعز واب ولحج وعدن والحديدة وحجة ومن كل 
المحافظات ووصلوا بذلك رسالة قوية، فمثل هذه 
الرسالة نحن نريد الوقوف إلى جانب السلطات 
المحلية إلى جانب األمن بتشكيل لجان شعبية 
لتأمين األحياء ، فعندما يرون الناس متماسكين 
وواقفين على أقدامهم كل واحد سيحسب حسابه، 
الننا في الحي او القرية او العزلة اذا ما وقفنا وثبتنا 
سيكون هناك توازن ولن يكون المجال مفتوحا، 
بدال من ان نظل نشجب ونندد ونعاتب الرئيس 

على مايقدمه من تنازالت تلو التنازالت”.
ومضى قائاًل “ أنا أستمد قوتي من الشعب، وليس 
من الدبابة، وعلى اعضاء اللجنة الدائمة التواجد 
في االحياء، وعلى المجتمع االضطالع بدوره، العالم 
والمثقف والشيخ والشباب، بحيث يؤدي كل واحد 

دوره”.
وخاطب فخامة الرئيس اعضاء اللجنة الدائمة 
قائال “ انتم اغلبية كبيرة، تحملوا المسئولية 
في احيائكم وقراكم ومناطقكم والى 
جانب الجيش،وكما تعلمون انه 
حدث امس واليوم في خنفر ان 
استولوا على مصنع للذخيرة ، 
والذين قاموا بالهجوم تنظيم 
القاعدة، ف��اآلن تشابكت ايدي 
لحوثيين  وا ل��ق��اع��دة  ا تنظيم 
واللقاء المشترك ومن خرجوا من 
الجيش، فهؤالء كلهم ضد النظام، 
وضد االغلبية ال يقبلون بأغلبية، 
ولو كانوا يؤمنون بالديمقراطية 
لذهبنا جميعا الى صناديق االقتراع لنتبادل 
السلطة سلميا، ومن كان له وجود اكبر يأخذها، 
لكنهم يقولون بالحرف الواحد نريد من الرئيس 
بيان رقم واحد واعالن دستوري ان يتنازل ويرحل 

ويسلم السلطة للقاء المشترك” .
ال مزيد من التنازالت

وقال “ يقولون ارحل أنت وأوالدك وأقرباؤك، 
طيب نحن موافقون على الرئيس واقربائه واوالده 
والتوجد مشكلة، وبعد ذلك الصف القيادي األول 
في الدولة وفي الحكومة والبرلمان، وبعدها اجتثاث 
المؤتمر الشعبي العام كما تم اجتثاث البعث، هكذا 

القرار واضح لدى أحزاب اللقاء المشترك، ونحن لم 
نقدم التنازالت من أجل التنازالت، ولكن لتجنيب 
اليمن ويالت الحرب، ومن اآلن لن نقدم المزيد من 

التنازالت”.
واضاف “ عليكم ان تتحملوا مسئولياتكم في 
قراكم وعزلكم ومحافظاتكم الى جانب السلطة 
المحلية واالجهزة األمنية والعسكرية، ومواجهة 
االح���داث ليس بالقتال، وانما الحجة بالحجة 
والمنطق بالمنطق، وحافظوا على مناطقكم، 
واآلن الغاز والديزل والبترول غير متوفر نتيجة 
قطع الطرق،ولماذا ال تستنكر الصحافة واالعالم 
والمثقفون والسياسيون قطع الطرق وحرمان 
الناس من احتياجاتهم من المواد النفطية والغازية، 
وماذا بامكان الحكومة عمله لتوفير هذه المواد، 
في حين ان هناك من يقوم بقطع الطرق بهدف 
ايجاد بلبلة ومشاكل داخل المجتمع ومضايقة 
الناس، وهناك من يقول ترحل الحكومة، فهل 
برحيلها سيتوفر الغاز والبترول والكيروسين، فمثل 

هذا القول هو الفوضى بعينها”.
وتابع فخامته “ اذا تكاتفت الجهود ووقفنا وقفة 
واحدة لمواجهة هذا التحدي ستنتهي األزمة، لكن 
اذا بقينا متفرجين ونعمل مسيرات فان االزمة لن 

تنتهي”.
وقال “ هم اآلن بيسلحوا ويحاصروا المناطق 
ويهاجموا النقاط األمنية، تتحدث معاهم تقول 
لهم طيب بتسقطوا المناطق، وتتآمروا على 
السلطة المحلية وعلى الجيش، وماذا بعد ذلك؟؟، 
يقولون بعدها يحلها حالل، لكن ايش عيعرفك انك 
بترجع حضرموت بعدما تسقطها، وكيف تعرف انها 
سترجع لك و ايش عرفك ان الجنوب عيرجع لك، 
وايش عرفك ان صعدة بتعود لك، خالص اذا سقط 
سقط، صارت فوضى وكل واحد سيعود الى قبيلته 
ويحمل البندق وصومال جديد، اذا لم نوقف ونثبت 

اآلن، ونحن ما زلنا في ظل شرعية دستورية”.
رافضون للديمقراطية

وحث فخامة الرئيس اعضاء اللجنة الدائمة 
على التماسك وتحمل المسئولية .. وقال “ عليكم 
ان تتماسكوا وتتحملوا مسئولية، قد تسهرون 
الليالي وتتعبوا لكن ذلك من اجل مصلحة البلد، 
نحن قدمنا الحلول ووافقنا لهم على النقاط 
الثمان من العلماء وعلى عدم التوريث والتمديد 
في مجلس النواب وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
واعادة صياغة الدستور على اساس نظام برلماني 
وتشكيل لجنة عليا لالنتخابات، لكنهم رافضين 
هذا الكالم كله، وطالما دعوناهم ان نشكل لجنة 
عليا لالنتخابات ونعدل الدستور ونشكل حكومة 
وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني تدير العملية 

االنتخابية والسير الى صندوق االقتراع”.
وأضاف فخامته” دعوناهم كذلك الى انتخابات 
مبكرة للرئاسة وللبرلمان، وقلنا لهم تعالوا المهم 
نجنب الناس إراق��ة ال��دم، والفتنة، فإذا صارت 
فتنه، ال أحد يعتقد أنها ستعود كما كانت عليه 
في حال صارت فتنة -ال سمح اهلل- ستكون فتنة 
قبلية طائفية مناطقية، كل شيء، هذا الزخم 
الديمقراطي االقتصادي الثقافي الذي حدث لن 
يعود، ولن تعود الديمقراطية هم رفضوها، 

رافضين للديمقراطية ويقدموا أنفسهم في 
المنطقة على أنه الديمقراطية”.

واستطرد قائال :” الديمقراطية ندفع ثمنها، 
هم ال يريدون ديمقراطية، تعالوا نتفق اذا كنتم 
ال تريدون ديمقراطية، تعالوا نتفق كيف نعمل.. 
وف��اق وطني وجبهة وطنية عريضة تضم كل 
القوى السياسية وهذه أساسها اتفاق طرابلس، 
ومن ضمنه انشاء تنظيم سياسي موحد.. اليمن ال 
يتحمل تعددية لكن تعالوا زايدنا وزايدنا بالتعددية 
وصلتنا الى ما وصلنا إليه، تعالوا نعمل جبهة 
وطنية عريضة، ونشرككم في السلطة حتى ال 

تقولوا إن المؤتمر محتكر للسلطة”.
وتابع فخامته :” تعالوا نشكل حكومة ونعدل 
الدستور، نعدل م��واد دستورية، إذا ما تريدوا 
التعددية السياسية ، اذا لم تريدوها وترفضوها.. 
األغلبية ليس هو الرئيس هو الهدف ، الهدف 
األغلبية ، كم اصوات في 2006م حصدها الرئيس 
مع السلطة المحلية ، وكم حصدوا هم، هذه جابت 
لهم الجنان ، طيب ال نريد ان نقصيكم من السلطة 
تعالوا معنا على السلطة ونبحث مع قانونيين كيف 
نعدل الدستور بحيث اننا نعمل شراكة كاملة ال 
احد يقصي احد وال احد يبعد أحد ما دام التعددية 

لم تؤمنوا بها “.
جبهة وطنية عريضة

وقال:” انتم اقلية لم تحترموا االغلبية، طيب 
انت معتصم امام الجامعة من الف وخمسمائة 
الى الفين الى عشرة الى عشرين الى خمسة 
وعشرين الف تصلوا يوم الجمعة وتتجمعوا من 
كل حدب وصوب على الباصات.. على السيارات 
وتجتمعوا وقلتم هؤالء المعتصمين، لكن نحن 
نخرج اثنين مليون في تعز في الحديدة.. في 
حجة.. في إب.. في البيضاء.. في حضرموت، يعني 
نخرج بالماليين، هم اقلية هل ضروري يفرضوا 

رأيهم على االغلبية، طيب احترموا االغلبية 
طيب موافقين تعالوا ابتعدوا عن العنف 

،ان��ه��وا حالة التمرد والتقطع 
في المناطق وع��دم االعتداء 
على الشرطة والجيش، تعالوا 
نتفق على حكومة وفاق وطني 
وتشكيل لجنة سياسية العادة 
صياغة الدستور، اذا لم تكونوا 
راضين بالديمقراطية والتعددية 
عندنا  ليس  لوا  تعا الحزبية، 
صياغة  نعيد  لوا  تعا مشكلة، 
الدستور نعمل كما تحدثت سابقا 

جبهة وطنية عريضة”.
وأض��اف فخامة الرئيس “ تعالوا كيف نجنب 
الوطن اراقة الدماء ونعيد الطمأنينة في النفوس.. 
االطفال والنساء والرجال، هناك بيوت في حي 
الجامعة ال طفل يقدر يذهب المدرسة وال امرأة 
تقدر تخرج الى البقالة تشتري اغراض، والمريض 
المياة  المستشفى، قصبة  ل��ى  ا يقدر يذهب 
مقطوعة، والتهليل والتكبير والغناء والرقص 
اربعة وعشرين ساعة، اقلقوا االحياء.. واسالماه 

وامعتصماه، فما هذه الشعارات؟”.
وأكد الرئيس ان من يجب رحيلهم هم المتآمرون 

على الوطن.. وقال” هم يقولون حتى يرحل النظام 
لكن من يرحل هو المتآمر، أي متآمر على الوطن 

يرحل وليس صاحب الشرعية الدستورية”.
وجدد فخامته الدعوة للحوار واالتفاق على تداول 
السلطة سلميا.. وقال” تعالوا نتفق على كلمة سواء 
نتحاور وكيف نتداول السلطة سلميا، تعال حاورنا 

ونتبادل السلطة سلميا”.
وأضاف” اتوجه بالشكر لالخوة واالخوات الذين 
تحدثوا اليوم بمصداقية و بحماس و بجدية، وانا 
اثمن هذا الموقف الرائع و اقول لهم تحية لكم من 
القلب الى القلب، واريد منكم ان تقفوا الى جانب 
السلطات المحلية و المؤسسات الدستورية في 
كل المحافظات و المديريات في االمن الى جانب 
اجهزة االمن والجيش و ان تكونوا دعما، فالجيش 
سيؤدي واجبه و االمن سيؤدي واجبه لكن من 

المهم الوقوف بجانبهم”.
لجنة مؤتمرية

واقترح رئيس الجمهورية تشكيل لجنة من 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر للتحاور مع زمالئهم 
من أعضاء الكتلة الذين كانوا نزقين وانفعلوا 
واهتزوا وبحيث تتكون من سلطان البركاني وأحمد 
صوفان ومبخوت بن ماضي وعبده ردمان وعوض 
الوزير ومهدي عبدالسالم وأحمد الزهيري وياسر 

العواضي وعبدالعزيز كرو ونبيل باشا .
وقال :” نحن نريد أن يتماسك المؤتمر وال نريد 

ان يوجد انشقاق”.
كما أقترح أن يقر المؤتمر في هذه الدورة فصل 
المرتدين فصال كامال وإن كان بعضهم ليسوا 
مؤتمريين حقيقيين وإنما كانوا مدسوسين في 
المؤتمر جزء منهم كانوا مع تنظيم اإلخ��وان 
المسلمين وجزء من الناصريين ومن بقية األحزاب 

األخرى .
ومضى قائال :” أولئك كانوا مدسوسين على 
المؤتمر وجميل ان يخففوا عبئهم عن كاهل 
المؤتمر، وأن يتم فصلهم من المؤتمر تماما 
وعلى نائب رئيس الرقابة بالمؤتمر أن يعد كشفا 
بأسمائهم ويسلمه للجنة العامة، واللجنة العامة 
تأخذ تفويضًا من اللجنة الدائمة، التخاذ قرار 
الفصل، لكل ضعيف ومهزوز وأصحاب المواقف 

المزدوجة “.
وتابع :” فالبعض منهم كانوا مدسوسين من 
جماعة االخوان وانضموا للمؤتمر ليس عن قناعة، 
وإنما بحثا عن مصالح شخصية، فمنهم من جاء 
يريد ان يعين محافظًا او مسؤواًل في جهة حكومية 
وغيرها من المناصب، وأحسن شيء أنهم كشفوا 
أقنعتهم وانفضوا من على كاهل المؤتمر، ماعدا 
أعضاء الكتلة البرلمانية فتفوض اللجنة المشكلة 

للتحاور معهم”.
واستطرد قائال :” لقد نفضنا من على كاهل 
المؤتمر عددًا كبيرًا جدا من المندسين منذ أن 

تأسس المؤتمر في العام 82 م”.
وتطرق فخامة الرئيس إلى بعض الشروط التي 
طرحتها قيادات أحزاب المشترك وسبق وأن أشار 
إليها في مقابلته التلفزيونية مع قناة »العربية« 

أمس األول.
وقال :” األخوان في المعارضة 
عادهم بيشرطوا اذا رحل الرئيس 
من رئاسة ال��دول��ة ان��ه ال يكون 
يتصل بالشعب، وال يتصل بالناس 
أي نغلق عليه في غرفة وال يتصل 
بأحد وهذا يعكس المخاوف التي 

في رؤوسهم”.
وعبر فخامته عن أسفه لمثل 
هذه الشروط المتعنتة، وقال :” ما كان ينبغي 
عليهم كسياسيين ان يخافوا الى هذا الحد, ومثل 
هذه الشروط توجد المخاوف لدينا وتضطرنا إلى أن 
نتساءل: نسلم رقابنا لمن؟.. ولهذا ال بد ان نكون 
واقفين وثابتين وصامدين لمواجهة هذا التحدي 

والبادئ أظلم والبادئ أظلم “.
وح��ي��ا رئ��ي��س الجمهورية ف��ي خ��ت��ام كلمته 
المشاركين في هذه الدورة التي اعتبرها استثنائية 
رغم انها دورة اعتيادية نظرا ألهمية الموضوعات 
التي ناقشتها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات 

مهمة.

أستمد قوتي من الشعب وليس من الدبابة

يجب فصل المرتدين والمدسوسين على المؤتمر وأصحاب المواقف المزدوجة
تحالفت القاعدة والحوثيون واملشرتك والخارجون من الجيش.. ضد األغلبية

نقــرتح تشـكيل حكـومة وفاق وطني وتعديل الدسـتور

العمالء والمتامرون 
على الوطن هم 

الذيــن يجب
 أن يرحلـوا

»االخوان« في 
مأرب يقطعون 
الغاز عن صنعاء


