
أواًل أنا س��عيد بهذه المقابلة مع قناة »سي إن إن« وأحب 
أن أوضح للمشاهدين في الصورة عن األوضاع في اليمن، 
طبعًا اليمن هي بلد م��ن بلدان العالم الثال��ث، و الجميع 
يعرف أن اليمن كان ش��طرين وأنه تم توحيد اليمن عام 
1990م وأنه كان في الجنوب حزب شمولي وفي الشمال 
حزب ش��مولي، في الجنوب ح��زب الذي فيه االش��تراكية 
والماركس��ية عكس ما هو في الش��مال م��ع التطور الذي 
ظهر مع نهاية الثمانينات وبدأ انكسار االتحاد السوفيتي 
توحد اليمن وتوحد اليمن بنظريتين كل نظرية تختلف عن 
أخرى، الجميع ال يؤمن��وا بالديمقراطية الجميع متعودين 
أن يحكموا ال يوجد أح��زاب وال ديمقراطية توحدوا كتبوا 
دستور، هذا الدستور الجديد تضمن التعددية السياسية 
واحترام حق��وق اإلنس��ان، الديمقراطية حري��ة الصحافة 
منظمات المجتمع المدني، كل هذه األشياء التي تضمنها 
الدس��تور تعتبر جديدة على الش��طرين وتطبيقها صعب 

التطبيق في نظامين مختلفين. 
والش��عب م��ازال متخل��ف.. قبلي��ة وحكوم��ة والقفز على 
الديمقراطية ولهذا الس��بب ج��اءت االنتخاب��ات في عام 
1993م ألن الطرفين غير متعودين على التبادل السلمي 
للسلطة، رفض الحزب االشتراكي نتائج االنتخابات وأتت 
حرب 1994م عندم��ا قام الحزب بعملي��ة انفصال وتنكر 
التفاقية الوحدة والدستور وبعد هذا قامت حرب 1994م 
وفشل االنفصال.. بعد فش��ل االنفصال بدأنا على أساس 
أن نثبت النهج الديمقراطي الجديد حتى يفهمه الش��عب 
وتعاون معن��ا المعه��د الديمقراطي األمريك��ي واالتحاد 
األوروبي وب��دأت منظمات المجتمع المدني تنش��أ.. اآلن 
عندنا تقريبًا س��بعة آالف منظمة مجتم��ع مدني موجودة 
في اليمن هذه األشياء تسير ولكن بصعوبة بعد انتخابات 
1993م ج��رت بعدها انتخابات رئاس��ية مرتي��ن وتلتها 
انتخابات برلمانية وانتخابات حكم محلي مرتين بعد هذه 
االنتخابات التي جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، 
كل هذه االنتخابات التي جرت بدأ الناس يفهمون التبادل 
الس��لمي للس��لطة عندنا ما يقارب ثالثين حزب موجودة 
هنا لكن يوجد منها تقريبًا خمسة أحزاب لهم ممثلين في 
البرلمان بقي��ة األحزاب لم تحصل نتائ��ج والدولة تصرف 
على ه��ذه األحزاب تص��رف عليها م��ن أجل كي��ف نثبت 
الديمقراطي��ة وبعد االنتخابات الرئاس��ية ع��ام 2006م 
وجد خالف بين الحزب الحاكم واألح��زاب المنضوية معه 
وأحزاب المش��ترك،الحزب الحاكم وتتبع له تقريبًا خمسة 
عش��ر حزب تقريبًا صغيرة وأحزاب اللقاء المش��ترك منها 
س��تة أحزاب متحدة س��موها أحزاب اللقاء المشترك فنشأ 
خالف وحاولنا في العام 2007م في حوار بيننا وبين هذه 
األحزاب ووصلنا في عام 2009م على أس��اس أننا نؤجل 
االنتخابات البرلمانية مدة عامين على أس��اس أنها تجرى 
في 27 ابريل 2011م ولكن لألسف لم تجر ألسباب كثيرة، 
منها كانت حرب في ش��مال الشمال في محافظة صعدة و 
مشاكل في المحافظات الجنوبية.. الحراك الجنوبي ولهذه 
األس��باب لم تجر االنتخابات والخالف الدائر بين المؤتمر 
الش��عبي العام وأحزاب اللقاء المش��ترك.. أت��ت األحداث 
األخي��رة في التغيي��رات في تونس ومصر ب��دأت األحزاب 

تمش��ي مع هذا التيار وأوقف��وا الحوار 
معهم عرف��وا أس��لوب جدي��د لتغيير 
نظام الحك��م، احنا كن��ا نبحث معهم 
دائم��ًا أننا عندن��ا حل��ول وال يجب أننا 
نقفز عل��ى الواقع حت��ى وصلت األمور 
إلى االعتصام��ات، اعتصامات يعملها 
الحزب الحاك��م واعتصام��ات تعملها 
أحزاب المعارضة وكل واحد يظهر قوته 
في الساحة مع األسف التركيبة القبلية 
الواقع الثقافي شعب مسلح يختلف عن 
مصر وتونس صحيح أنهم يقولوا احنا 
معتصمين واحنا اعتصامنا سلمي بس 
األس��لحة بجانبهم مطروحة احتياط.. 
كل األط��راف حتى أنه وصل��ت األمور 
إلى التصعيد ألح��داث الموت والقتال 
وهذا الذي كنا نحذر منه أنه واقعنا لم 

يصل بعد إلى واقع الديمقراطية المدنية ونعرف أن الشعب 
كله مس��لح وأنه ربما تؤدي إلى كارثة ومع األسف وصلت 
إلى ما حدث في مس��جد الرئاس��ة في هجوم الحادث على 
األخ رئيس الجمهورية واألخ رئيس البرلمان واألخ رئيس 
مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء 

والحكومة. 
سيدي نائب الرئيس أنت رأيت الرئيس بعد العملية 

كيف الجروح التي عليه؟ 
- أنا رأيته بعد الحادث مباشرة، الحادث هو كان حروق في 
الوجه، ح��روق في اليدين بعض الح��روق في الصدر وفيه 
يعني يبدو عود من الخشب داخل بين األضالع تم إخراجه 
وتم نقله إلى هنا إلى المستش��فى وأنا جئت وزرته ورأيت 

رئيس مجلس الشورى وبقية الجرحى من الحكومة واتصلت 
إلى السعودية على أساس يرسلوا طائرة إنقاذ طبية، طائرة 
إسعاف طبية ووصلت إلى هنا ونقلنا رئيس الوزراء، رئيس 
مجل��س الن��واب، رئيس مجلس الش��ورى ون��واب رئيس 
الوزراء إلى الس��عودية، الرئيس لم يذهب معهم وطلبت 
من الس��عودية وصول أطب��اء لمعالجة الرئي��س، وصلوا 
األطباء إل��ى صنعاء وفي اليوم الثان��ي تقابلوا مع الرئيس 
وش��افوا صحته وقالوا األطباء هنا أن��ه ال توجد في اليمن 
إمكانية لمعالجة الحروق وأنه يفضل أن ينقل إلى الرياض، 
طلب منهم الرئيس يأتوا بمعدات طبية لمعالجة الحروق.. 
قالوا األطباء هذا ال يكون إال في الرياض، وفي مساء اليوم 
الثاني وافق فخامة الرئيس بالذهاب إلى الرياض وقد كان 
األطباء األص��ح في قرارهم الذي اتخ��ذوه واآلن الحمد هلل 
صحة الرئيس تحسنت كثير وتتحسن كل يوم أفضل ونحن 
منتظرين أنه يلقي خطابًا إلى الشعب من الرياض، يعني 
يلقيه عبر التلفزيون نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى 

اليمن. 
كل المؤش��رات أش��ارت إلى أن العملية كانت من 
الداخ��ل.. التحقيقات الت��ي أجريتموه��ا إلى ماذا 

أسفرت؟ 
- أنا كانت معي مكالمة مع ج��ون برينان معاون الرئيس 
األمريكي لشئون مكافحة اإلرهاب اتصلت به وطلبت منه 
فريق أمني يأتي يعمل فحص على م��كان الحادث وعملنا 
طوق على مكان الحادث حتى يأتوا متخصصين لفحص هذا 
الحادث، طبعًا هو أرس��ل فنيين وهم اآلن يشتغلوا وبكره 
يصل أثنين فنيين آخرين من ال�)إف.بي.آي( تابعين لهذا 

الفريق وإلى اآلن لم نستلم التقارير. 
 ولكن ماذا ع��ن التحقيقات اليمني��ة التي أجراها 
الجانب اليمني التحقيقات تش��ير إلى ان العملية 
كانت من الداخل وليس ص��اروخ قادم من الخارج 

العملية من الداخل؟ 
- العملية ما نقدرش نحكم بهذا هو انفجار داخل المسجد 
ولكن عمل فكة في المسجد أوجد فكة خارج المسجد هل 
هذه الفتحة دخ��ل منها الصاروخ أو ه��ذه الفتحة هي ردة 
الفعل حق االنفجار.. الذي فهمته من العسكريين األمريكان 
أن هذه الم��ادة )فوجاز( وأن هذه الم��ادة هي متخصصة 
لرمي المباني يعني هي تقتل البش��ر دون ما تكس��ر على 
المبنى.. ما تكسر المبنى نهائيًا هي تعمل حروق في الجلد. 
 هل ه��ذا الهجوم ه��و هجوم محدد مباش��ر على 

الرئيس نفسه؟ 
- على الرئيس وطاقمه القيادي لكن الهدف األساسي هو 

الرئيس. 
 لماذا إذًا يصر الرئيس على العودة إلى اليمن على 
الرغم من الضغوط التي تمارسها الواليات المتحدة 
االمريكية وكذلك تمارس��ها المعارض��ة اليمنية 

ويعتبرونه جزء من المشكلة؟ 
- أواًل هو ليس جزء من المشكلة، هو 
عامل أساس��ي في التوازن السياس��ي 
داخل اليم��ن، هناك ف��ي اليمن عدة 
اتجاهات وعدة اختالفات سياسية وهو 
الوحيد الذي قدر خالل ثالثة وثالثين 
سنة أن يتعامل مع كل هذه االتجاهات 
واالختالفات، فالبديل ل��ن يكون أحد 
قادر أن يحل محله نظ��رًا لتجربته في 
التعام��ل مع كل ه��ذه االختالفات، إذا 
كان هو جزء رئيسي من المشكلة هو 
جاهز على تقديم استقالته قال أنا جاهز 
للخروج اآلن لكن لن تتفق األحزاب ولن 
تتفق االتجاهات السياسية ولن تتفق 

االتجاهات القبلية. 
 ولكن الرئيس هو وحده الذي رفض 

التوقيع على المبادرة الخليجية؟ 
- المبادرة الخليجية هي لم تجب الحل كيف يخرج اليمن من 
المشكلة, المبادرة الخليجية هي قالت تشكل حكومة في 
ثالثين يوم ويقدم استقالته بعد ثالثين يوم ويمسك نائب 
الرئيس بعد ستين يوم ويعمل انتخابات رئاسية,, الوضع 
متفجر كيف تقدر تش��كل حكومة في ثالثين يوم والناس 
مختلفة والناس عندها اعتصامات وتعبيات والى آخره يعني 
ما تقدر تش��كل حكومة في هذا الوضع كيف يمكن تجرى 
انتخابات رئاسية في س��تين يوم وأغلب المحافظات مش 

تحت السيطرة خارج السيطرة. 
 ما مدى خطورة الوضع عندما أشرتم إلى انه بعض 
أو معظ��م المحافظات خ��ارج الس��يطرة كم عدد 

المحافظات التي خارج السيطرة؟ 

- أكثر من خمس محافظات.. ال يعني الحكومات موجودة 
في عاصمة المحافظة لكن المديريات خارج المحافظة خارج 
الس��يطرة اآلن إحنا عندنا معركة اآلن مس��تمرة في أبين 
بين الجيش والعناصر مستمرة من الساعة 5 صباحًا حتى 

اآلن اليوم. 
 ولقد سمعنا بأن اإلسالميين 
المتطرفي��ن س��يطروا عل��ى 

زنجبار هل هذا صحيح؟ 
- اآلن المعركة مستمرة من الصباح. 
 الواليات المتحدة أعلنت بأنها 
صعدت أو زادت حمالتها التي 
تستخدم فيها الطيارات بدون 
طيار هل هذا ما ترونه أيضًا؟ 

- الواليات المتحدة تقدم مس��اعدة 
في أسماء محددة اس��م فالن يعني 
من القاعدة إذا هو موجود بالضبط 
ومس��جل بالص��وت ه��ي تق��دم 
المس��اعدة، لكن هي ال ترمي بقية 

القاعدة. 
 الوض��ع هن��ا ف��ي العاصمة 

اليمنية يتدهور حتى منزلكم محاط من اتجاهين 
واحد بقوى الجيش الموالية لكم واالتجاه اآلخر من 
المعارضة وقوى المعارضة ماذا يحدث في العاصمة 
صنعاء هناك ارتفاع في أس��عار الم��واد الغذائية 
هناك طوابير طويلة تقف أمام محطات الوقود، ما 

مدى تدهور الوضع هنا في العاصمة؟ 
- الوضع ليس متدهور في العاصمة فقط هو متدهور في 

اليمن كله. 
 ولكن ما مدى خطورة الوض��ع هنا في صنعاء أنت 

شخصيًا ال تستطيع العيش في منزلك؟ 
- ال.. أنا يعني بالنسبة للوضع الخاص بالمعتصمين الذين 
هم موجودين من أحزاب اللقاء المش��ترك هم يأخذوا إلى 
عند منزلي ويعودوا إل��ى عند الجامعة واألم��ن المتواجد 
بجانب منزلي من هنا.. منزلي يعتبر هو ممثل لجميع القوى 
يؤجل االصطدام بين كل القوى، عالقتي قوية بالعس��كر 
الذين هم م��ن جان��ب الفرق��ة وعالقتي قوي��ة بالجانب 
الحكومي ولهذا يعني حاولت على أساس أن يكون منزلي 

هو بمثابة األمم المتحدة بين الطرفين. 
 الكثير من الناس يتساءلون ما مدى الصالحيات أو 
السلطات التي تتمتعون بها أنتم تقودون العمل 
م��ن داخل مبن��ى وزارة الدف��اع فيما يق��وم نجل 

الرئيس صالح بإدارة العمل من دار الرئاسة؟ 
- ه��ذا ال��كالم غير صحي��ح.. الصحي��ح هو قائ��د الحرس 
الجمهوري هو يقود الحرس من قيادة الحرس الجمهوري.. 
الرئاس��ة ال أحد فيها اآلن، مكتب الرئي��س فارغ وموجود 
األسرة حق الرئيس النس��اء واألطفال وما فيش حد يدخل 
الرئاس��ة نهائيًا.. عندم��ا أحتاج قائد الح��رس الجمهوري 
اس��تدعيه إلى وزارة الدفاع وه��و يأتي إل��ى وزارة الدفاع 
ويستلم التعليمات كقائد عس��كري ينفذ توجيهات وزارة 
الدفاع وليس صحيحًا على أساس أنه جالس في الرئاسة.. 
هذا كالم تقول��ه المعارضة، الحقيقة ه��ي هذه وبامكانه 
يقدر يزور الرئاس��ة لن يجد أحدًا فيها إال األسرة واألطفال 

وقائد الحرس سيجده في قيادة الحرس الجمهوري. 
 عندما نتجول في الشوارع رأينا العديد من الطوابير 
الطويلة امتدت حتى في بعض األحيان إلى أميال 
وهي تنتظر البترول ومش��تقات النفط األخرى في 
نفس الوقت قدمت المملكة العربية الس��عودية 
ماليين من المش��تقات النفطية أين وماذا حدث 

في هذا؟ 
- عملية الغاز والبترول والكهرباء هي موجودة في محافظة 
مأرب، انبوب النفط الذي يضخ النف��ط هم فجره القبائل 
قبل 3 أش��هر ونحن كان لدينا احتياط من النفط لمدة 3 
أشهر، أما النفط السعودي فهم أعطونا 3 ماليين برميل 
وعملوا له��ا برنامجًا، هذه الثالثة الماليين س��تنتهي في 
شهر سبعة، بدأت من 6/20 وتنتهي في نهاية شهر سبعة 
وللعلم كله نفط خام 50% من ه��ذا النفط الذي يتصفى 
هو يكون )مازوت( خ��اص بالكهرباء من الثالثة الماليين 
و15% ديزل و15% بترول والباقي ه��و )أفتور( للطائرات 
.. يعني أفتور ومازوت وديزل وبترول يعني مقس��م ولهذا 
السبب لن يؤثر في الس��وق ألن هذا النفط السعودي أول 
ما جاء في الوقت الذي االحتياطي االستراتيجي لدينا )فنش( 
كمل ولهذا ما أثر في الس��وق وأنا اجتمعت مع المعارضة 
وتناقش��ت معهم في هذا الموضوع ألنهم المؤثرون في 
محافظة مأرب أكثر من المؤتمر الشعبي واتفقنا على أساس 

ان هذا موضوع األنبوب والكهرباء والغاز سيتم حله خالل 
العش��رة األيام القادمة وأنا تكلمت معهم أنه ال داعي أننا 
نحول متطلبات الشعب من الكهرباء والغاز والنفط نحولها 
إلى عمل سياسي نخلي العمل السياسي على حده ونخلي 

المتطلبات حق الشعب على حده. 
 ولك��ن المعارضة تق��ول ان الحكومة 
تس��تخدم هذه األزمات بما فيها أزمة 
الوقود إلقن��اع الش��باب أو المعارضة 

بإنهاء التظاهرات؟ 
- هذا ه��م يقولونه.. ال م��ش صحيح.. 

الصحيح اسمعه مني أنا. 
 المعارضة تقول أنكم على ........؟ 

- حزب االصالح أو الحزب االسالمي القوة 
األساسية في هذه المحافظة، أنا عندما 
أتصل بمش��ائخ القبائل نق��ول لماذا ال 
تفكون هذا يقولون لي أن القرار موجود 
عندك في صنعاء اتصل بالسياس��يين.. 
هذا أن��ا أقول لك الحقيق��ة.. لكن لما أنا 
أس��ألهم يقولون أنتم دول��ة هذا مش 

شغلنا اتعاملوا معهم. 
 ما دام الش��عب يعاني متى ستنتهي مثل هذه 

المعاناة.. لماذا ال تتخذون قرارًا؟ 
- إذا في تعاون ما بين االح��زاب مع الحزب الحاكم ممكن 

هذه األزمة تنتهي في أقل من ثالثة أيام. 
 بالنس��بة لفريق األمم المتحدة الذي يقوم بإجراء 
التحقيقات حول مزاعم انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
هل س��يقومون بالتحقيقات فيما جرى في ش��هر 
مارس ومقتل العشرات من المتظاهرين في صنعاء 
وأيضًا فيما جرى في تعز ومقتل العشرات في شهر 

مايو الماضي.. ماذا ستقولون لهذه اللجنة؟ 
- أنا أمس تقابلت معه��م وأعطيت توجيهات لكل أجهزة 
الدولة أن تتعاون معهم وتعطيهم كل الملفات وتعطيهم 
األلبومات والصور واألحداث كي��ف دارت ويتم التعاون مع 

هذه المنظمة بكل الشفافية. 
 هل الجيش مسئول عن مقتل هؤالء المتظاهرين؟ 
- كل شيء في التحقيقات وموجود في الملفات.. لكن يعني 
التفسير يعني لإلنسان الذي يكون من خارج اليمن يفهم 
الوضع آخر.. نحن ش��عب مس��لح، الجيش مسلح والشعب 
مس��لح، هو يبقى على القبيلة فقط الطائ��رة والدبابة أما 
جميع الس��الح الثقيل والمتوس��ط هو معها وتعرف كيف 
استخدامه.. أنا عندما استلمت توجيهات من األخ الرئيس 
بوقف إطالق النار بعدما أصيب أعطي��ت توجيهات بوقف 

إطالق النار وحددت أربع نقاط رئيسية: 
أواًل: وقف إطالق النار في العاصمة صنعاء وتعز. 

النقط��ة الثانية: خروج القبائل المس��لحة م��ن المدن في 
صنعاء وتعز. 

النقط��ة الثالث��ة: فت��ح الط��رق بي��ن 
المحافظات. 

النقطة الرابع��ة: فك األش��ياء المؤثرة 
على المواطنين وهي الغ��از والكهرباء 
والوقود وهي من محافظة واحدة فقط.. 
واتفقنا معهم على ه��ذه األربع النقاط 
وش��كلنا لجنة من الطرفين طبعًا ثبتنا 
وقف إطالق النار في العاصمة ومن يوم 
السبت س��يبدأ خروج القبائل المسلحة 
الذين دخلهم المؤتمر الش��عبي العام 

والذين دخلتهم المعارضة. 
 دعني أسألكم سؤااًل شخصيًا لقد 
فقد الرئيس دعمًا سياسيًا ودعمًا 
قبليًا ودعمًا في الجيش وذلك من 
خالل انش��قاق القبائل وانشقاق 
جنراالت في الجيش الذين سحبوا 
معهم وحدات من الجيش وأيضًا 

سياسيين ومسئولين.. كم فترة تراه يستطيع فيها 
الرئيس أن يستمر في الحكم والسلطة بعد أن فقد 

كل هذا الدعم؟ 
- هو م��ا فقد كل ه��ذا الدعم.. ه��ذا الكالم ال��ذي تقوله 
المعارضة لو كان فقد كل هذا إنه خالص قدم اس��تقالته 
وخرج لكن ال زالت قواه موجودة عنده الحزب حقه منه ثالثة 

ماليين أعضاء حزب المؤتمر الشعبي وعنده الجيش. 
 إذًا ترون أنه هناك شرعية للرئيس أن يستمر كم 

سنوات؟ 
- هو يري��د انتخابات مبك��رة لكن كيف نح��ن اآلن نبحث 

عن آلية تنفيذية للمبادرة الذي قدمتها دول الخليج ألنها 
حددت شهرًا لتش��كيل الحكومة وس��تين يومًا النتخابات 
رئيس كل هذا مش يعني مالمس الواقع, غير واقعية نحن 
اآلن نبحث مع المعارضة ما هي اآللية التي ممكن نصل إلى 
انتخابات مبكرة وينتخب الش��عب من يريد والرئيس علي 

عبداهلل صالح لن يترشح ولن يرشح أبنه. 
 هل ما تطرحون��ه أليس يعد بمثابة وصفة لزيادة 

التوتر ومقدمة نحو حرب أهلية؟ 
- أواًل اجعلني أشرح لك وصلنا جمال بن عمر مستشار األمين 
العام لألمم المتحدة وأتى بمقترح جديد أتى على أساس 
أن تجتمع المعارضة والحزب الحاكم والشباب المعتصمين 
والمعارضة في الخارج على طاولة مستديرة نطرح عليها كل 
القضايا اليمنية ونرس��م خارطة طريق ونصادق على هذه 
االتفاقية بعضها سيكون سريعًا وبعضها سيكون متوسطًا 
وبعضها سيكون طويل األجل ونصادق عليها وهذه تكون 
بحضور دول مجلس التعاون الخليجي والواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي. 
 بعض شخصيات في المعارضة قد صرحوا مسبقًا 
بأنهم يخش��ون أن تفش��ل هذا المقت��رح أو هذه 

المبادرة لماذا لو فشلت؟ 
- سيس��تمر هذا المقترح تحت إش��راف الواليات المتحدة 
وإش��راف دول مجلس التع��اون الخليجي وإش��راف ممثل 
األمين العام لألمم المتحدة بعدما ننجز ونوقع عليها يصدر 
بها قرار من األمم المتحدة وتصب��ح ملزمة لجميع القوى 

السياسية في اليمن. 
 وبهذا االتفاق أنتم تش��يرون إلى متى س��يتنحى 

الرئيس وفقًا لهذه االتفاقية؟ 
- ه��ذه االتفاقية س��وف تأت��ي بانتخاب رئي��س وانتخاب 
برلمان وحكم برلمان وتأتي منظوم��ة للحكم في اليمن 

الذي ال يوجد في اليمن بعد هذا ظلم ألي جهة كانت. 
 ولكن متى سيتنحى الرئيس؟ 
- عندما يتم انتخاب الرئيس الجديد. 

 ومتى سيتم ذلك؟ 
- عندم��ا نق��ره اآلن واآلن نحن ف��ي الحوار الذي س��يبدأ 
األس��بوع القادم حيث س��يعود جمال بن عم��ر من األمم 

المتحدة األسبوع القادم. 
 ولكن هذه هي المش��كلة بكاملها أنه ال أحد يقر 

بذلك الجميع يريدون الرئيس أن يتنحى اآلن؟ 
- الرئيس هو مريض وموجود في السعودية. 

 لكنك قلت أنه سيعود؟ 
- لم أقل أنه سيعود قريبًا هو مريض اآلن. 

 هل سيعود هنا كرئيس؟ 
- نعم حتى ينتخب رئيس جديد سيعود كرئيس. 

 يعني كم الفترة قبل أن يعود؟ 
- مش عارف حسب ما يقره األطباء. 

 هل أيام أسابيع؟ 
- أيام أسابيع شهور هذا قرار األطباء. 

 هل ربما أشهر؟ 
- قرار األطباء أنا أقول لك. 

 ولكن ال بد أن تك��ون لديك فكرة 
ألنك أنت نائب رئيس اآلن؟ 

- أن��ا نائ��ب الرئي��س وأق��وم بعمل 
الرئي��س اآلن.. وال يوجد أي صعوبة 

وأنا أجري الحوار مع المعارضة. 
 ولكن ال ب��د أن يكون لديكم فكرة 
متى س��يكون الرئي��س جاهزًا ألن 

يعود؟ 
- ليس عندي فكرة بالضبط أي يوم 
يعود.. ربما أنتم األمريكان عارفين. 

ممكن السعوديين هل نتكلم عن 
يونيو أم عن بعده؟ 

- نائب الرئيس: ال استطيع أنا.... 
 يعني أنت تحب أن تظل نائب رئيس فترة أطول؟ 

- أنا نائب رئيس وسأس��تمر حتى يعود الرئيس وسأجري 
حوارًا مع المعارضة وسأجري حوارًا مع المعتصمين الشباب 
وعندي صالحيات رئي��س الجمهورية بأن أجري حوارًا على 

أي مستوى وممكن أوقع على اتفاقية نيابة عن الرئيس. 
شكرًا سيادة نائب الرئيس 

٭ نقاًل عن وكالة سبأ
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حوار
:)CNN( نائ���ب رئيس الجمه��ورية في ح���وار لقن����اة

 رئيس الجمهورية عامل أساسي يف التوازن السياسي داخل اليمن

ح����وار جديد مع المع��ارضة لمناقش���ة ك���ل القضايا اليمنية

 أكد األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أن فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية عامل أساسي في التوازن السياس��ي داخل اليمن وهو الوحيد الذي استطاع 

خالل 33 سنة التعامل مع جميع االتجاهات واالختالفات. 
وقال األخ نائب رئيس الجمهورية في مقابلة تلفزيونية مع قناة »سي إن إن« األمريكية » يوجد 
في اليمن عدة اتجاهات وعدة اختالفات سياسية وفخامة األخ الرئيس الوحيد الذي استطاع خالل 

ثالث وثالثين سنة أن يتعامل مع كل هذه االتجاهات واالختالفات«. وفيمايلي نص المقابلة:

املشرتك حول متطلبات 
الشعب من الكهرباء 

والغاز والنفط إىل عمل 
سياسي واتفقت معها 
على حل املشكلة خالل 
العشرة األيام القادمة

توجيهات لكل أجهزة 
الدولة بالتعاون مع 
فريق األمم املتحدة 
لكشف انتهاكات 

حقوق اإلنسان

صحة الرئيس تحسنت 
كثريًا وسيلقي قريبًا 

خطابًا إىل الشعب

يمكن إنهاء األزمة يف 3 
أيام إذا تعاونت األحزاب 

مع الحزب الحاكم

-بقية- نائب الرئيس
كما استقبل نائب رئيس الجمهورية امس رئيس دائرة الشرق 
األوسط في مجموعة توتال الفرنسية السيد ارنوبروياك وجرى 
خالل اللقاء بحث آخر التطورات واالجراءات الجديدة التي تهدف 
الى رفع عملية انتاج النفط والغاز في البالد.. واشار األخ عبدربه 
منصور هادي الى ان االقتصاد هو الركيزة االساسية للسياسة 
واألمن والحياة االجتماعية وتطورها.. الفتًا الى ان الشراكة 

اليمنية مع شركة توتال تعتبر استراتيجية وذات أبعاد اقتصادية 
مهمة..وكان عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية قد 
استقبل السبت سفير الواليات المتحدة االمريكية بصنعاء جيرالد 
فايرستاين وتناول معه في اللقاء طبيعة لقاءاته التي تمت مع 
احزاب المعارضة والخطوات التي يجري البحث فيها من أجل 
تأمين التموينات النفطية والغاز وعدم التعرض لخطوط الكهرباء 
والمشاورات التي تهدف الى تجنيب اليمن مزيدًا من األزمات 

المتفاقمة.
وبحث نائب رئيس الجمهورية السبت الماضي لدى استقباله 

سفير جمهورية فرنسا بصنعاء جوزيف سيلفا العالقات المشتركة 
بين البلدين الصديقين وسبل  تعزيزها باالضافة الى دور فرنسا 
االيجابي في اطار االتحاد االوروبي.. وتناول اللقاء المستجدات 

على مختلف الصعد.
وعبر السفير الفرنسي عن تقدير بالده للجهود التي يبذلها 
نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في سبيل تنفيذ 
نقاط وقف اطالق النار وفتح الطرقات واخراج المسلحين من المدن 
وكل مايجنب اليمن مهاوي االنزالق الى الفوضى.. مؤكدًا استعداد 
بالده للتعاون الكامل في كل مايطلب منها في اطار العالقات 

الحميمة التي تربط البلدين الصديقين.
وتلقى نائب رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي 
االربعاء الماضي اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي سيرجي 
الفروف عبر فيه عن الشكر والتقدير لما قامت به الحكومة اليمنية 
بالمساعدة الفاعلة مع الجالية الروسية في اليمن واالهتمام بهم 

ومساعدة كل من قرر العودة الى روسيا االتحادية.
وأكد وزير الخارجية الروسي دعم بالده الكامل لكل  االجراءات 

التي تتخذ بما في ذلك النقاط األربع..
مشيرًا الى ان روسيا ستدعم اليمن بدون حدود وكل مايحفظ 

أمن ووح��دة واستقرار اليمن على اساس ان اليمن بالنسبة 
لروسيا دولة صديقة والعالقات بين البلدين عميقة ومتطورة.

وعلى صعيد آخر وجه نائب رئيس الجمهورية األخ عبدربه منصور 
هادي االربعاء الماضي الحكومة باعتماد صرف مبلغ 200مليون 
ريال للمساعدة في اغاثة النازحين الذين نزحوا من ابين ولحج 
من »تنظيم القاعدة« االرهابي الذي الحقت به القوات المسلحة 
واألمن الخسائر الكبيرة والمؤثرة في صفوفه وبين عناصره 

االرهابية المتطرفة.


