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متابعات

خالل ترؤسه الدورة االستثنائية للجنة الدائمة

رئيس الجمهورية: سنقدم التسهيالت لحكومة الوفاق لتنفيذ مهامها
رأس فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام األربعاء اجتماع  

الدورة االستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني ومعه 
األخ/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام.

وقد تحدث فخامة الرئيس بكلمة هامة فيما يلي نصها:

ــوات نفتتح أعمال هذه  األخــوة واألخ
ــدورة االستثنائية للمؤتمر الشعبي  ال
العام وحلفائه .. هذه الدورة ستقف أمام 
عدد من القضايا التنظيمية والسياسية. 
أوال نطلع الدورة على نتائج التوقيع على 
المبادرة الخليجية واآللية التنفيذية لها 
وقد نشرت عبر وسائل اإلعالم المختلفة 

المرئية والمسموعة والمقروءة ..
النتائج التي تم التوصل إليها هي نفس 
المبادرة التي أعلنت في وقته ولكن كان 
الخالف حول التوقيع ولعلكم تابعتم في 
بداية األمر انه لم يكن عندنا اعتراض 
على التوقيع سواء من الرئيس أو نائبه, 
كان من المفترض أن إخواننا في اللقاء 
المشترك أن يأتوا إلى القصر الجمهوري 
أو إلى دار الرئاسة وذلك للتوقيع معا على 
هذه المبادرة وهي مخرج مشرف لألزمة 
اليمنية .. بادروا بها إخواننا في مجلس 
التعاون الخليجي ولم يكن لنا أي اعتراض 
ولكن اإلعــالم صراحة المعادي للثورة 
والجمهورية وللحرية وللديمقراطية 
كان إعالما عدائيا ضخم األشياء وكأننا 
ممتنعون عن التوقيع على هذه المبادرة.
فبرعاية كريمة من خــادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز 
تم التواصل معه ووصلنا إلــى حلول 
إنني سأذهب إلــى الــريــاض ومــن ثم 
يحضر وزراء مجلس التعاون الخليجي 
وكذا سفراء الدول الدائمة العضوية في 
مجلس األمــن ويحضر جانب المؤتمر 
وحلفاؤه والمشترك وتم التوقيع على 
اآللية وعلى المبادرة واآللية مزمنة 
للمبادرة خطوة خطوة فنحن نتطلع أن 
تنفذ هذه اآللية بشكل ايجابي األولى ثم 
الثانية ثم الثالثة خطوات عملية وأن ال 
يجوز أن نتجاوز أن تكون النقطة الرابعة 
قبل الثانية أو قبل األولى يجب أن تمشي 
بالترتيب حسب ما تم االتفاق عليه وهذه 

مخرج وحل للمشكلة.
اآللية واضحة نتطلع بكل األمل وبكل 
الثقة إلى أن نبتعد جميعا عن أجواء التوتر 

وعن اإلعالم الذي يصب الزيت على النار.. نحن بحاجة إلى التهدئة 
وعلى حكومة االئتالف أن تعمل على التهدئة ونحن من جانبنا 
كأحزاب سنعمل على التهدئة من صحفنا ومن كل وسائل اإلعالم 
من أجل تهيئة األجواء لتقديم تسهيالت لحكومة االئتالف لكي 
تمضي في عملها .. إزالة التوتر, إنهاء قطع الكهرباء, قطع الطرقات, 
التمترس في الشوارع .. اآللية واضحة فينبغي أن يتعاون الجميع وأنا 
أحث المؤتمر وحلفاءه أن يتعاونوا في هذا األمر ونتطلع إلى الطرف 
اآلخر أن يتعاون من أجل خروج البلد من هذه األزمة الخانقة التي 
ألحقت ضررا باالقتصاد الوطني وأوقفت المشاريع وأوقفت التنمية 
وأوقفت الخدمات, أنبوب النفط مقطوع, الكهرباء مقطوعة, ال أحد 
يدري من يخدمون بهذه خدمة لمن, لكن شعبنا الصامد والشجاع 
خالل عشرة أشهر تحمل كل هذه األعباء تحمل قطع الكهرباء ووقف 
المشاريع ووقف عملية التنمية, زادت البطالة كلها هذه تراكمات 

كبيرة نتيجة لألزمة المستفحلة التي حدثت في البلد.
نعتبر أن التوقيع على هذه المبادرة واآللية هي مخرج وحل 
للمشكلة ولكنها بحاجة إلى نفوس صافية وعقول نظيفة والمضي 
قدما في تنفيذها أوال بأول وإعادة اعمار ما خلفته هذه األزمة ونحن 

إخوة في هذا البلد التستطيع أن تنزع جارك من جوارك .. 
ال أحد يستطيع أن ينزع جاره من جواره هكذا البد من التعايش, 
البد من التفاهم مهما جاءت الخالفات البد في حقيقة األمر 
من أن يتم االتفاق ويتم الحوار حول كل القضايا وهذا ماقلناه 
في وقت مبكر قبل أن تراق الدماء وتزهق األرواح تعالوا للحوار 
والتفاهم,تعالوا للحوار والتفاهم اآلن نحن اآلن جئنا للتفاهم 
ووقعنا على المبادرة واآللية ودخلنا حكومة ائتالف والبد أن يتعاون 

الجميع لماذا ماحصل هذا من وقت مبكر؟.
العناد, العناد والتكبر والفهم الخاطئ أن كل واحد يريد أن يلوي 
ذراع اآلخر, ال أحد يقدر أن يلوي ذراع أحد فلمدة عشرة أشهر لم 
يقدر أحد أن يلوي ذراع احد, لو تفاهمنا من وقت مبكر كانت احتلت 

المشكلة .. 
اآلن تم االتفاق على ترشيح رئيس للجمهورية,رئيس توافقي 
نأمل التعاون مع الرئيس التوافقي وهو مرشح الجميع وهو الفريق 
عبدربه منصور هادي على أنه هو مرشحنا للمرحلة القادمة هو 
عضو قيادي في المؤتمر وهو األمين العام فالبد أن يخضع لألغلبية 
وأن يستمع لها وانه مرشح توافقي ومرشح المؤتمر الشعبي العام 

واألحزاب المتحالفة مع المؤتمر ..
ماذا يريد األخ الفريق عبدربه منصور هادي.. يريد تعاون الجميع 
ونحن نؤكد له من اآلن أننا سنبقى متعاونين معه في السراء 

والضراء سيجد كل التعاون من كل األحزاب 
السياسية المتحالفة مع المؤتمر.

شعبي  تمر  كمؤ لشعبي  ا تمر  لمؤ ا و
عام الرائد في الساحة وهو المقبول وله 
مستقبل أفضل مما كــان عليه ونحن 
على استعداد أن نبذل قصارى جهدنا 
في قيادة المؤتمر إلعادة هيكلته وإعادة 
تنظيمه كونه اثبت خالل عشرة أشهر 
انــه حــزب سياسي عريق محنك يضم 
داخــلــه كــل الشخصيات الوطنية من 
أبناء الوطن والشخصيات االجتماعية 
ت  لشخصيا ا و بة  لمجر ا ت  لشخصيا ا و
ال  لثقافية,  وا واالقتصادية  لتنموية  ا
أحد ينكر هذا فاثبت جدارته ووقف في 
الساحات على مــدار عشرة أشهر خالل 
هذه األزمة طوعا من كل أعضاء المؤتمر 
وأنصاره وقواعده وقياداته, وقفوا في 
كل الساحات دعما للشرعية الدستورية 
ودعما للثورة والجمهورية والوحدة والحرية 
والديمقراطية .. فهذا هو المؤتمر الشعبي 

العام ..
مرشحنا كما اتفقنا عليه هو مرشح 
المؤتمر وهو اآلن يحتاج إلى تعاون الجميع 
تعاون منا جميعا في مؤسسات الدولة 
المختلفة في السلطة المحلية ومؤسسة 
القوات المسلحة واألمن يحتاج إلى تعاون 
وتكاتف الجميع من أجل الخروج بالبلد 
من هذه األزمة وندعو إخواننا في اللقاء 
المشترك أن يبتعدوا عن المماحكة وأن نبدأ 
صفحة جديدة وننفذ ما تضمنته المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية والبد أن كل 
واحد يقدم تنازالً، نقدم التنازل تلو التنازل 

لمصلحة الوطن..
لما وقــع علي عــبــداهللا صــالــح على 
االتفاقية هــو إخـــراج الــوطــن مــن هذه 
المحنة.. السلطة هي مغرم وليست مغنماً 
كما يتصورها البعض للهبر للنهب.. نعم 
مغرم لمن يعرف أن يتحمل مسؤوليته نحن 
تحملنا المسؤولية خالل ثالثة وثالثين 
عاماً,تحملنا مسؤولية وواجهنا صعوبات 
جما لكن كــان معظم كل أبناء الوطن 
متعاونين كانوا واقفين إلى جانب الشرعية واستطعنا أن نحقق 
ماحققناه في مجال التنمية والخدمات شيء جيد اآلن األزمة عشرة 
أشهر ترحل هذه األزمة ونبدأ كما قلنا صفحة جديدة من العمل 

التوافقي والسياسي واالجتماعي.
وكما تحدثت قبل قليل ال أحد يقدر أن يلوي ذراع احد أبدا فنتمنى 
لهذه الدورة التوفيق والنجاح وتم االتفاق على ترشيح األخ الدكتور 
علي مجور لمنصب األمين العام إن شاء اهللا في فبراير سيتم 
اجتماع موسع للجنة الدائمة واللجان الفرعية من اللجان الفرعية 

في المحافظات.
وبهذا سنتعاون كلنا مع األمين العام مع األمناء العامين 
المساعدين مع فروع المحافظات إلعادة ترتيب بيت المؤتمر 

وقياداته.
لمانقول إعـــادة ترتيب هــو لمصلحة الــوطــن ولمصلحة 
البلد,لمصلحة البلد الذي هو بحاجة إلى جهود كل المخلصين من 

أبناء شعبنا اليمني العظيم.
فتحية لكم مرة أخرى وأتمنى لدورتكم التوفيق والنجاح والسداد 

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
أشرف المرسلين.. اإلخوة أعضاء اللجنة الدائمة األخ 
رئيس المؤتمر الشعبي العام المشير علي عبداهللا 

صالح اإلخوة الحاضرون جميعاً..
إننا نعيش اليوم في وضع صعب ومعقد جدا وان 
اليمن قد وصل إلى مفترق الطرق إما ان يذهب إلى 

حرب أهلية أو يذهب إلى حل سياسي.
وقد كان العالم كله ينظر إلى اليمن بان أي حرب 
أهلية في اليمن ستكون مؤثرة على اليمن والمنطقة 
والعالم وقد فضل العالم بما فيه دول الجوار والدول 
الخمس في مجلس األمن على أن يسير اليمن إلى 
حل سياسي وقد كانت المبادرة الخليجية هي مبدأ 
للوصول إلى حل ايجابي نوعا ما ولكن كانت هناك 
اشتراطات لفخامة األخ الرئيس لم يفهموها اآلخرون.
طرحوا في المبادرة الخليجية أن يذهب فخامة 
الرئيس يشكل حكومة في خالل أسبوع حكومة وحدة 
وطنية خمسين في خمسين بيننا وبين المعارضة 
ورئيس الــوزراء يكون من المعارضة وبعد تسعة 
وعشرين يوما تخرج ضمانات في مجلس النواب 
ويوم ثالثين يقدم الرئيس استقالته ونائب الرئيس 

بعد ستين يوم يجري انتخابات عامة .
وهذه األشياء كانت شبيهة باأللغام، أوالً إنها غير 
ديمقراطية، ثانياً ال احد يستطيع أن يجري انتخابات 
في وضع بلد دائر فيه القتال في أمانة العاصمة 
نفسها- مقسمة أمانة العاصمة إلى ثالثة أقسام 
ولهذا كان يقول فخامة األخ الرئيس إننا نريد أن 
نخرج أو أن نسلم السلطة إلى أياد أمينة وان نخرج 
من السلطة عبر صناديق االقتراع لكوننا منتخبين 

من الشعب.
ولم يستطع التيار الذي يجري في العالم العربي 
ان يستوعب هذا أصبح تيار في العالم العربي من 
بعد تونس زايد مصر زايد ليبيا زايد مايجري اليوم 
في سوريا وكان الرئيس علي عبداهللا صالح يقول 
أنا منتخب من الشعب وبصناديق االقتراع وأفضل 
أن نخرج عبر الشعب الذي اختارنا ولهذا تم الضغط 
وتعاونا مع كل الدول نشرح بان كالم الرئيس يعني 

الحفاظ على يمن آمن ومستقر وموحد وان كالم 
الرئيس يعني الحفاظ على النهج الديمقراطي,وان 
كالم الرئيس يعني الحفاظ على مؤتمر شعبي عام 

قوي مشارك في السلطة مابعد خروجه.
ولهذه األسباب وصلنا بالضغط والحوار بدال من 
االستقالة في مجلس النواب ان ندعو إلى انتخابات 
مبكرة خالل تسعين يوم وكان هذا فيه صعوبة بيننا 
وبين المعارضة ألنهم كانوا متمسكين بالمبادرة 

الخليجية وقد شرحنا للدول الديمقراطية وقلنا إنكم 
تعملون على انهاء الديمقراطية في اليمن إذا اصريتوا 
على هــذا االتجاه ومــن اجــل الحفاظ على النهج 
الديمقراطي.. في الديمقراطية مافيش حد يقدم 
استقالته، في الديمقراطية يدعو إلى انتخابات مبكرة 
ولهذا بكل إصراركم هذا انتوا تدمروا الديمقراطية 
في اليمن ولهذا السبب وجدنا في اآللية عملنا على 
أساس انه التوجد استقالة ولكن توجد دعوة الى 
انتخابات مبكرة وهذه األشياء خرجنا منها بقرار من 

مجلس األمن يتضمن أهم ثالث فقرات.
واحد انتقال سلمي وسلس للسلطة.. اثنين حل 
سياسي بين المعارضة والحزب الحاكم.. ثالثة 
الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسالمة 

أراضيه .
هذا القرار يعني انه ينهي القرارين التي صدرت في 
١٩٩٤م والذي يقول البد من حوار مع االنفصاليين 
هذا القرار ينهيه الذي هو متمسك به اليوم علي 
سالم البيض ومجموعة من االنفصاليين وقد اتصل 
علي سالم البيض بجمال بن عمر إلى األمم المتحدة 
وقال له إن القرارات مجمدة في مجلس األمن وان أي 
قرار يصدر اليوم في مجلس األمن هو يعني إنهاء 
القرارات المجمدة داخل مجلس األمن والحمد هللا قد 

صدر هذا القرار وأنهى القرارين السابقين.
ولهذا إنني ال ارغب أن أكون في هذا الوضع اليوم 
الذي أنا فيه فإذا كنت باألمس في هذا الكرسي 
اللي أنا جالس عليه ارفض إني امسك بدال عن علي 
عبداهللا صالح لكن القدر وإصرار الرئيس على هذا 

الكالم وضعني في هذا الوضع.
وإنني ال استطيع أن أغطي خبرة وشعبية علي 
عبداهللا صالح في هذا الكرسي وال اكذب على نفسي 
وإنني كنت اعمل طوال ست عشرة سنة مع فخامة 
األخ الرئيس ولكن كنت عامل مساعد معه لكن ال 
استطيع أن اكتسب خبرته وشعبيته وذكــاءه في 

التعامل مع كل شرائح المجتمع في اليمن.
إنني ال استطيع العمل في هذا الوضع اال بدعم 
فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح والمؤتمر الشعبي 
العام وإنني ال أحب أن أضع نفسي في هذا الوضع 
ولكن بتكليف فخامة األخ الرئيس وبتكليف المؤتمر 
الشعبي العام سأعمل بكل قواي لخروج اليمن من 

هذه األزمة.
إن اليمن يعيش اليوم في وضع سياسي معقد 
وفي وضع أمني مقسم ان كان على مستوى القوات 
المسلحة واألمن وان كان على مستوى المحافظات 
وفي اقتصاد منهار ورئيس المؤتمر الشعبي العام 

فخامة االخ الرئيس يعرف هذا أكثر مننا كثيرا.
إننا قد قررنا اليوم وفي هذه القاعة بان يعقد 
اجتماع موسع تحضره اللجنة الدائمة المركزية 
واللجنة الدائمة المحلية ورؤساء فروع المؤتمر في 
المديريات بنهاية شهر فبراير النتخاب األخ الدكتور 
علي مجور أمين عام للمؤتمر الشعبي العام وسوف 
يعمل ونعمل معه جميعا أنا وفخامة األخ الرئيس على 
إعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام بما يثبت هذا 
الحزب أن يكون حزب قادر أن يعمل في السلطة وقادر 

أن يعمل في المعارضة.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. 

نائب الرئيس:

سأعمل في السلطة بدعم من الرئيس والمؤتمر

قرار مجلس األمن ألغى أي حوار 
مع االنفصاليين

أقنعنا المجتمع الدولي بأهمية 
االنتخابات الرئاسية المبكرة 
حفاظاً على النهج الديمقراطي

عملت مع الرئيس 16 عاماً ومن الصعب 
اكتساب خبرته وشعبيته وذكائه في 

التعامل مع شرائح المجتمع
سأعمل بكل قواي إلخراج 

اليمن من األزمة

تنفيذ المبادرة بحاجة 
إلى نفوس صافية 

وعقول نظيفة
البد من التعايش، فنحن 

أخوة في هذا الوطن
نتطلع إلى تنفيذ 

المبادرة بشكل إيجابي 
والبدء بصفحة جديدة

المؤتمر حزب 
رائد ومستقبله 
سيكون أفضل
اجتماع موسع في 

فبراير ومجور مرشحاً 
لمنصب األمين العام

مطلوب من حكومة االئتالف تهدئة األوضاع وإنهاء قطع الطرقات والكهرباء  والنفط والتمترس في الشوارع
عبدربه منصور مرشحنا وسنتعاون معه في السراء والضراء

وفي اجتماع الدورة االستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات  
أحزاب التحالف الوطني تحدث األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس 

الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام بكلمة فيما يلي نصها :


