
 ♢   الدور   السياسي   للمملكة   العربية   السعودية .. ؟
 -  دور   جيد ..  خاصة   في2011   م   وقفت   المملكة   إلى   جانب  
 الشعب   اليمني   وقدمت   مساعدات   كثيرة،   ولكن   على   قدر   حجم  
 الشعب   اليمني   وسكانه   يختلف   عن   مصر،   فمصر   أرسلت   وزراء  

 المالية   ليقدموا   لها   الدعم   الكامل . 
 ♢   كان   سقوط   مصر   هو   سقوط   لألمة   كلها .. 

 -  بالضبط  . 
♢  أرجو أنك تعذرني في هذا السؤال الذي سأوجهه.. 
لماذا من وجهة نظرك لما تقعد مع نفسك وتحلل، لماذا 
الرئيس علي عبدالله صالح في 2011و2012م هو 
الرئيس الوحيد والحاكم العربي الوحيد في ثورات الربيع 
العربي الذي لم يقتل، ربنا يحفظك ويحميك، ولم يسجن، 

ولم يحاكم.. لماذا. . ؟
- ألني آمنت بالتغيير، وباركت التغيير وقدمت مبادرة ُسميت 
بالمبادرة الخليجية، فنحن قدمنا المبادرة كمخرج لليمنيين، 
وحتى ال تدخل في إراقة الدم، وقدمناها لإلخوان في دول الخليج 
وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات وبقية 
دول الخليج عدا قطر، لم نقدم   لها   المبادرة   وأعفيناها   بأن   ال  

 تكون   من   ضمن   المبادرين  . 
 ♢   لماذا .. ؟

- ألن قطر متآمرة، ليس علينا وحدنا، بل على مصر وعلى 
بقية األقطار العربية، والشعب القطري شعب عظيم، لكن ُبلي 
بحاكم عنده ثروة، وعنده مال لم يستطع التصرف به إال في 
دعم ثورات الربيع العربي، فنحن الذي قدمنا المبادرة، فبأي 
نفى، وأنا المبادر بتسليم السلطة مباشرة، 

ُ
حق أسجن، وبأي حق أ

ولهذا فالشعب اليمني - حتى الذين كانوا في قمة المعارضة لعلي 
عبدالله صالح وهو في الحكم اآلن تراجعوا في مواقعهم، ألن 
علي عبدالله صالح ال ذبح وال قتل وال سجن وال تمسك بالسلطة 
وال تمترس، ترك السلطة بل سلمها، فيقولون اآلن لهذا نحن 

نحترمه .
 ♢   هل   زادت   شعبيتك   خالل   الثالث   السنوات   األخيرة .. ؟
 -  باستطاعتك   أن   توجه   سؤاالً   عامًا   للمهتمين   بالسياسية   من  
 اليمنيين   ومن   عدة   أحزاب   يردون   على   هذا   السؤال   ولست   أنا  

 الذي   أرد   عليه . 
 ♢   أنا   رأيت   صور   سيادتك   في   العاصمة   اليمنية  
 صنعاء   وأنا   قادم   إليك   في   الطريق،   معلقينها   مواطنون  

 عاديون .. ؟
- من أجل أن تكون في الصورة، أنا كنت في أمريكا قبل 22 
فبراير2012م، ذهبت للعالج وكان علّي حظر إعالمي غربي 
أمريكي، وجهت من أمريكا خطابًا للشعب اليمني بأن يتوجهوا 
إلى صناديق االقتراع النتخاب الرئيس هادي، ووجهت بإنزال 
صوري من كل المكاتب ومن كل الشوارع ونزلوها بقرار مني، ألنه 
انتهت مهمتي، لم أعد رئيسًا، فلتنزل الصور وليست مشكلة، 
اآلن نتيجة لهذا ال��وض��ع الجميل الحالي يهتمون بالصورة، 
ويتذكرون بأنه ال قتلنا وال سحلنا وال سجنا وال تمترسنا وراء 
السلطة بل سلمناها طواعية.. هذا ما افهمه أنا، لكن تستطيع 

أن تسأل سياسيين آخرين . 
تك   للمشهد   السياسي   اليمني   اآلن،   هو   مشهد    ♢   قراء
 يمكن   غامض   لآلخرين،   عندما   نتحدث   عن   مستقبل  
ة   الوضع   حتى   لو   كنت   محلالً   أو    اليمن،   ال   نستطيع   قراء

ة   من   خالل   تاريخك؟  خبيرًا   سياسيًا   كبيرًا،   نريد   قراء
ة التي أق��رأه��ا أن��ا.. وحتى ال نظل نتشكى: طلعوا،  - ال��ق��راء
نزلوا، خرجوا، دخلوا، أن الحل يكمن في الشروع في االنتخابات 
البرلمانية والرئاسية والمحلية، فهذا هو المخرج أمام اليمنيين، 
بقية القضايا تناقش، القضية الجنوبية برمتها ومعالجتها، 
القضية الشمالية، وأي قضايا أخرى   تعالج   وتناقش   في   إطار  
 شرعية   جديدة   تأتي   في   ثالث   محطات  :  البرلمانية  -  الرئاسية  
-  المحلية   في   آن   واحد،   بما   يساعد   على   تخفيف   الكلفة   واإلنفاق . 
 ♢   تصويت   واحد   على   ثالثة   انتخابات  :  على   الرئيس  

 والبرلمان   والمحليات .. 
- هذا هو الحل الوحيد، لكي يتجنب الناس الصراع، ويتجنبوا 
االغتياالت بمسدسات كاتمة الصوت وبالموتورات )الدراجات 
النارية( وبالمتفجرات، لقد قتلوا قبل اسبوعين هامة من هامات 
اليمن الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، كان هامة مثقفة 
وكان من المعارضين لي أنا شخصيًا، لكنه معارض   بالكلمة،   غير  
 متآمر،   يتحاور،   وإذا   حاورته   وأقنعته   بالموضوع   اقتنع،   وإذا   لم  
 تستطع   تقنعه   يصرّ   على   رأيه،   وليس   أمامك   سوى   أن   تحترمه  

 وتحترم   رأيه . 
 ♢   لكن   عنف   ال   يوجد .. 

 -  نعم ..  كان   رجالً   معارضًا   نحترمه . 
 ♢   من   الذي   اغتاله .. ؟

 -  هناك   عدة   اتهامات   لعدة   جهات،   وأنا   ال   استطيع   أن   أجزم،  
 الدولة   هي   المسئولة   عن   كشف   من   اغتال   المتوكل . 

 ♢   بمناسبة   االستهداف   واالغتياالت   والعنف،   ما   هي  
 تفاصيل   تعرض   سيادتك   لمحاولة   اغتيالك   مؤخرًا   من  

 خالل   نفق   تم   حفره   وصوالً   إلى   بيتك .. ؟
- هناك مؤشرات كثيرة، لكن ال نستطيع أن نجزم ونحكم، ألنه 
ال يزال من المتهمين من هربوا ولجأوا إلى عند عبدالملك الحوثي 
في صعده، وهو وعدنا بتسليمهم الستكمال التحقيق معهم، 
وهنا ناس معتقلون على ذمة هذا النفق، برغم أن علي عبدالله 
صالح ترك السلطة وسلمها بمحض إرادته لم يجبره أحد، فقد 
كان بيدي المال.. وبيدي الجيش، وبيدي األمن، كان معي الشعب، 
لكن تركت السلطة تجنبًا للتوترات وإلراق��ة ال��دم، لكن كثيرًا 
منهم ال يريد أن يرى علي عبدالله صالح في الشارع، طيب أنا 
أقصيت نفسي من السلطة، وذهبت من السلطة لكنهم يريدون 

أن يختفي من على   األرض   وهذه   قناعتهم،   ماذا   نعمل   لهم . 
 ♢   يمكن   هناك   سبب ..  أقوله   لك؟

 -  ال ..  ال   تقل   لي . 
 ♢   يمكن   البعض   يرى ) اتفقنا   أن   يكون   حوارًا   صريحًا  
 وسيادتك   تحب   الصراحة (  البعض   يرى   أن   سيادتك   تدير  
 األمور   من   مقر   مكتبك   ومن   مقر   إقامتك،   وأنك   أنت   ال   زلت  

 تدير   الصراع   السياسي   في   اليمن .. ؟
- ه��ذا غير صحيح، إن انقطع التيار الكهربائي قالوا علي 
عبدالله صالح، وإن تفجر أنبوب النفط قالوا علي عبدالله صالح، 
وإن حصلت اغتياالت قالوا علي عبدالله صالح، وإن حصل عنف 
من ِقَبل تنظيم القاعدة قالوا علي عبدالله صالح، وإن حصل 
اجتياح للمحافظات من ِقَبل أنصار الله   قالوا   علي   عبدالله   صالح،  

 لماذا .. ؟
ة   صحيحة   من   قبل   المهتمين   بالسياسة،   هذه   تحتاج   إلى   قراء

حملوا   هذا   الرجل   ما   ال   طاقة   له   به ... 
ُ
 لماذا   ت

 ♢   له   نفوذ ..  وله   شعبية .. وله   عالقات ..  وله   قيادات  
 في   الجيش،،   وقيادات   في   األجهزة   وفي   المؤسسات  

 المختلفة ..  وهو   زعيم .. ؟
- لم اتعامل مع قيادات الجيش.. وال األمن وال السلطة، أتعامل 
مع ح��زب المؤتمر )ح��زب��ي(، أتعامل معه، استقبل أنصاري، 
استقبل زمالئي، أدير العمل السياسي للحزب، ال يريدون هذا 
قصى من الحزب أو تنفى، أو تموت، 

ُ
الكالم يحصل، أنت الزم ت

هذه ثالث محطات..
 ♢   يعني ..  عايزين   يقصوك   من   الحزب،   وتنفى   أو   تقتل؟
- هذه المحطات معروفة لدى الشعب اليمني كله، وتقريبًا أنا 
أحصل على تعاطف كبير من الشعب، ألنه صدر قرار من مجلس 
األمن بتجميد األرصدة واألموال وعدم السفر، يليه قرار الواليات 
المتحدة األمريكية، بتجميد األموال واألرصدة وعدم السفر، 
شيء جميل، عرضوا علّي من يومين ثالثة،   حتى   يوم   أمس   كان  
 آخر   عرض :  أنه   تعال   روح   أوروبا   روح   أي   مكان   في   العالم،   وأحنا  

 معك   تعال   اخرج،   قلت   لهم   أنا   لن   أخرج . 
 ♢   من   الذي   ع���رض ..  أمريكا ..  من   خالل   السفير  

 األمريكي .. ؟
 -  العرض   أمريكي ..  وعرض   عربي، “  إن   اخرج   ونحن   نتحمل  
 نفقاتك   ونتحمل   كل   شيء   من   ثالثة   إلى   ستة   شهور “ ،   قلت   لهم : 

 أوالً   أسحبوا   قرار   مجلس   األمن . 
 ♢   على   سيادتك   وعلى   اثنين   من   قادة   أنصار   الله   الذين  

 هم   الحوثيون .. 
 -  ليس   على   الحوثيين  - تشتي   الصراحة    - الهدف   هو   علي  
 عبدالله   صالح   لكن   هذا   جيد،   أنه   تسافر   لمدة   من   ثالثة   إلى   ستة  
 أشهر،   ونحن   نتحمل   كل   شيء،   وأي   بلد   تروحها   نحن   حاضرون . 

 ♢   ما   معنى   من   ثالثة   إلى   ستة   أشهر،   عايزين   يعملوا  
 لك   شيء .. ؟

 -  معناه ..  انك   تخرج   من   ثالثة   إلى   ستة   أشهر   وعندما   تريد   أن  
 تعود   يقولون   لك   ممنوع   العودة . 

 ♢   عايزين   يخرجوك ..  وبعدين   يتصرفوا .. ؟
 -  هذا   بناءً   على   طلب   رئيس   النظام   في   اليمن   وحكومته،   بناءً  
 على   طلب   رسمي،   هذا   ما   وضحته   أمريكا   ووضحه   بعض   األشقاء  

 في   الوطن   العربي . 
 ♢   أشقاء   خليجيين .. 

 -  أكيد . 
 ♢   السعودية   واإلمارات   مثاًل؟

 -  أكيد . 
 ♢   طلبوا   منك   أن   تخرج   لمدة   من   ثالثة   إلى   ستة   أشهر،  
 وسيادتك   حسيت   وفهمت   طبعًا   أن   هذا   خروج   بدون  

 عودة . 
 - أنا   فاهم   من   قبل   أن   يقولوا   هذا   الكالم . 

 ♢   هم   قالوا   لك   السبب   المعلن   الظاهر   لماذا   ستة  
 أشهر .. ؟   ألنهم   ال   يقدروا   يقولون   على   شان   ما   نرجعك  

 ثاني .. ؟
 -  أنت   أخرج ..  أول   ما   تخرج   ما   بتعود . 

 ♢   قلت   لهم   ايه ..  رفضك   لماذا .. ؟
- قلت لهم رفضي، اسحبوا قرار مجلس األمن أواًل، والقرار 
األمريكي ثانيًا، وعبدربه منصور هادي يلغي قرار رئاسة الدولة 
بتجميد أرص��دة المؤتمر الشعبي العام، هذه ثالث محطات 
الغوها وبعد ذلك نتفاهم، إذا ألغيت هذه نتفاهم، ليس عندي 

مانع أني اسافر لكن أسافر حرًا وأرجع حرًا . 
 ♢   مثلما   سافرت   قبل   كذا   ورجعت .. ؟

- سافرت إلى أمريكا وجلست في أمريكا حوالي شهر ورجعت، 
وس��اف��رت السعودية وجلست حوالي شهر ورج��ع��ت، هكذا، 
الغوا هذه القرارات الشعب اليمني لن يقبل، والشعب اليمني 
عاطفي وعنيد وشعب أبي، ال يقبل اإلهانة، أن تهينوا مواطنًا 
من مواطنيه، مواطن عادي في البلد لم تعد حاكمًا، فلن   يقبل  

 الشعب   أن   يهينوك   كمواطن،   الشعب   ال   يقبل .. 
 ♢   طيب   يمكن   أنهم   شايفين   أن   لك   دورًا   فيما   يحدث  

 اآلن .. ؟
- يا اخ��ي ليس لي دور.. ال��دور دوره��م هم أصحاب ال��دور، 
التفجيرات منهم، وقطع الكهرباء منهم، وتفجير الغاز منهم، 
كله منهم، أنا مواطن.. أنظر هذا محلي أجلس فيه مع أصدقائي 
وأقربائي وزواري، ال أتدخل في السياسة، أتدخل في التنظيم 
السياسي، كيف يكون ثابتًا على أقدامه.. كيف   واقف،   كيف   يواجه  

 التحديات . 
 ♢   تنظيم   حزبك .. ؟

ات   بدون   ردود   أفعال،   مؤكدًا   بأنه    -  نعم ..  كيف   يتقبل   اإلقصاء
قصي   من   كوادرنا،  

ُ
 سيأتي   اليوم   الذي   يعاد   فيه   االعتبار   لكل   من   أ

 عاجالً   أم   آجالً .. 
 ♢   هل   تحس   أنه   من   الغريب   يكون   المشير   علي   عبدالله  
 صالح   يخرج   إلى   الشوارع   في   صنعاء   ويعمل   زيارات  

 وغيره ..  أال   تخاف .. ؟
 -  ما   هو   مقدر   على   اإلنسان   البد   أن   يكون،   أنا   أمس   كنت   خارج  

 صنعاء،   خرجت   إلى   الريف . 
 ♢   هناك   اغتياالت   واستهدافات   وغيرها   أال   تخاف؟

 -  إذا   وفي   األجل   توكل   على   الله . 
 ♢   أليس   غريبًا   أن   تكون   هناك   خالفات   حادة   بين  

 سيادتك   وبين   الرئيس   هادي   منصور؟
- أنا ليس بيني وبينه خالف، هو مختلف مع نفسه، مختلفين 
بأن علي عبدالله صالح موجود على قيد الحياة فقط، ولهذا أنا 
أطلعت على الدور األمريكي عندما كنت في أمريكا عام 2011م 
أو 2012م، اتضح لي بأن األمريكان يلعبون دورًا، اآلن يريدون 
أن يوجدوا شعبية أو قاعدة للرئيس هادي، طيب، ليس على 
حسابي أنا، أنا كنت متعاون مع األمريكان، وكان هناك تنسيق ضد 
اإلرهاب، أنا دائمًا أقول بأن األمريكان يتركون كل أصدقائهم، هم 
أمام مصالحهم، تركوا شاه إيران وكان حليفهم االستراتيجي، 
وباعوه، الحكام الذين يراهنون على أمريكا خاسرون.. بالرغم 
من أن الشعب   األمريكي   عظيم،   وعظيم   جدًا،   وأمريكا   تهمها  
 مصالحها،   اآلن   ليس   عندهم   مصلحة   مع   علي   عبدالله   صالح،  
 يريدون   أن   يجعلوا   من   علي   عبدالله   صالح   فريسة   أو   ضحية   لخلق  

 قاعدة   شعبية   للرئيس   هادي . 
 ♢   خليني   أفكر   بطريقتهم   بصوت   عالٍ   مع   سيادتك،  
 يمكن   أنهم   يريدون   أن   يكون   رئيسًا   قويًا   ويدير   البالد  
 ويحل   المشكلة،   لكن   بوجود   علي   عبدالله   صالح   ستبقى  

 عنده   مشكله .. 
 -  علي   عبدالله   صالح   ال   يتدخل   في   السياسة . 

 ♢   ايوه ..  بس   أنت   الزعيم   اآلن ..  كما   يقولون .. ؟
 -  يا   أخي   أنا   زعيم   حزب ..  حزب،   مثل   بقية   األحزاب   اآلن   نحن  

 خرجنا   من   الحكومة ..  لماذا .. ؟
خرجنا ألنه ال يوجد التزام بوثيقة السلم والشراكة والتي اتفقت 
عليها كل القوى السياسية وبعد ذلك التفوا عليها، وخصصوا 
لنا ثالثة مقاعد في الحكومة، الحزب الحاكم الحزب الكبير- 
حزب المثقفين.. حزب المجربين حزب عريق منذ أكثر من 33 
سنة تقصونه هكذا، فرفضنا دخولنا الحكومة   بثالثة   مقاعد   أو  
 مقعدين،   ال   نقبل،   نفضل   أن   نكون   معارضة،   والمعارضة   مشروعة  

 طبقًا   للدستور . 
 ♢   هل   كانت   هناك   محاوالت   خالل   الفترة   األخيرة  
 للمصالحة   أو   لتقريب   وجهات   النظر   بينك   وبين   الرئيس  

 منصور  .. ؟
 -  هذا   حصل   من   قبل   الحزب،   من   قبل   اللجنتين   العامة   والدائمة  
 أنهم   يباركون   أي   حل   للمشكلة،   برغم   أني   أقول   لك   بأنه   ليس   بيني  

 وبين   عبدربه   منصور   أي   مشكلة،   مشكلته   مع   نفسه . 
 ♢   ولكن   الحزب   فصله .. ؟

 -  لم   يفصله،   وإنما   انتخب   أمينًا   عامًا   متفرغًا   للمؤتمر،   ألنه  
 مشغول   برئاسة   الدولة،   فانتخب   أمينًا   عامًا   متفرغًا   إلدارة   الحزب . 

 ♢   لم   يكن   إبعادًا .. ؟
 -  ال .. 

 ♢   لم   يكن   بهدف   إفقاده   القاعدة   الشعبية   والسياسية  
 في   الشارع .. ؟

 -  الحزب   هو   الذي   جاء   به   والحزب   غّيره،   ال   مشكلة،   تغيير،  
 ولم   يفصل . 

 ♢   وهل   هناك   محاوالت   للمصالحة ..  أو   تقريب   وجهات  
 النظر  .. 

- حاولت اللجنة العامة انها تبحث ما هو الخالف، وقدمت له 
عدة نقاط، من 5 نقاط إلى 10 نقاط إلى 11 نقطة إلى 18 
نقطة، فتتبخر، وهي أن يطلق أموال الحزب، وأن يلغي قرارات 
اإلقصاء وهي ال تشكل مشكلة وأن يبتعد عن مطالبة علي عبدالله 
صالح بالسفر، وإذا أنت تريد أن تتسلم رئاسة   الحزب،   فلتدخلوا  
 إلى   مؤتمر   عام،   للمؤتمر   الشعبي   العام،   أدخل   المؤتمر   العام  
 ورشح   نفسك   رئيسًا   وأمينًا   عامًا   ونائبًا   للرئيس،   بالديمقراطية،  
 رفض،   ومطلوب   مني   أنا   أن   أتعهد   بأن   ابتعد   عن   رئاسة   الحزب . 

 ♢   يريد   تعهد   من   سيادتك .. ؟
 -  نعم .. يريد   أن   أتعهد .. 

 ♢   وبعدين .. 
 -  وبعدين   يخارجها   الله . 

 ♢   البعض   يقول   بتوليف   السياسة،   أن   سيادتك   كنت  

 وال   زلت   متحالفًا   مع   أنصار   الله   في   دخولهم   واجتياحهم  
 لمحافظات   كثيرة   بما   فيها   صنعاء .. ؟

 -  أنا   قلت   في   مقابلة   مع  « روسيا   اليوم »  قبل   فترة   وجيزة   أن  
 الذي   أدخلهم   هو   رئيس   الدولة،   وأدخلهم   وزير   دفاعه   ليضرب  

 اإلخوان   المسلمين   بالحوثيين . 
 ♢   وهو   قال   أنه   حدثت   خيانة؟

 -  خيانة   من   َمن؟،   من   الذي   خانه؟،   يحاكمهم   باألدلة   ويحيلهم  
 على   القضاء ..  الذين   خانوا،   هو   الذي   دخلهم . 

أنا شخصيًا والمؤتمر لسنا ضد الحوثيين.. لعدة أسباب: الحوثي 
أصبح قوة سياسية في الميدان، نتعادى مع الحوثي لماذا، عندما 
كنت رئيسًا للدولة خرج الحوثي عن شرعية الدولة فتقاتلنا 
معه كدولة، كدولة وكنظام سياسي ليس كأفراد، اآلن هو قوة 
سياسية ليس بيننا خالف وال ع��داء، لكن   اننا   نقاتل   نيابة   عن  
 الجيش   والدولة   الحوثيين   وإال   فعلي   عبدالله   صالح   يتحالف   مع  
 الحوثي،   لست   ضد   الحوثي   بالواضح   وال   ضد   أنصار   الله،   وال   أنا  

 مستعد   أن   أقاتلهم   نيابة   عن   الدولة . 
 ♢   هناك   فرق :  لست   ضده   ومع ..  سيادتك   قلت   أنك   لست  

 ضد   الحوثيين ..  هل   أنت   مع   الحوثيين .. ؟
 -  أنا   لست   مع   الحوثي،   الحوثي   قوة   سياسية   لوحده،   كيان  

 موجود،   ليس   بحاجة   ال   لي   وال   لغيري . 
 ♢   تريد   أن   تقول   إنك   مؤمن   بالحوار   معهم   كقوة  

 سياسية   موجودة؟
 -  الحوار   والتفاهم   معهم   والشراكة . 

 ♢   إذًا   لماذا   تتهم   بأنك   تحالفت   معهم   بدخولهم  
 صنعاء .. ؟

- من أجل إثارة الشارع اليمني.. وإثارة اإلخوان، وإثارة قوى 
سياسية أخرى، بأن يقفوا ضد علي عبدالله صالح وضد شعبيته، 
لتم الحوثي 

ّ
ل الحوثي، وأنا أقول أنتم دخ

ّ
أوقفوا ضده ألنه دخ

وسلمتم لهم المؤسسات، واآلن رسميًا يجندهم ويوظفهم، 

وهذه ليست مشكلة، ولسنا ضد الحوثي.
 ♢   سيادتك   مع   فكرة   إشراك   واستقطاب

 -  نعم   إشراك   الحوثيين   وإشراك   كل   القوى   السياسية   طبقًا  
 لوثيقة   السلم   والشراكة . 

♢  ه��ل تعتقد ب��أن ال��م��خ��اوف ال��م��وج��ودة عند بعض 
األطراف في منطقة الشرق األوسط.. وفي المنطقة العربية 
نفسها من هذا الصعود للحوثيين بأنهم يشكلون خطرًا على 
المنطقة خصوصًا بما يقال عن اتصالهم والدعم اإليراني 

والدعم الروسي وغيره.. وهذا كالم عن رأي سياسي..؟
- مع أسفي المسبق لسوء التشبيه، أنت لما تضع قطًا في غرفة 
وتقفل عليه كل المنافذ يتحول إلى أسد غابة، ويعمل بكل ما 
يستطيع لمقاتلتك، أما مسألة أنه يتحالف مع إيران.. يتحالف 

مع حزب الله.. يتحالف مع أي حزب، ألنك تحاصره في مكان.
أنا ممن عرض عليَّ األشقاء في المملكة العربية السعودية 
الحوار مع الحوثي والتفاهم مع الحوثي لقطع الخط على الحوثي 
مع إي��ران.. رفضوا، ولهذا حولوها إلى تهمة بأني متحالف مع 
الحوثي، تعبئة كاملة أن علي عبدالله صالح متحالف مع الحوثي، 
الحجة ليست عند المملكة الحجة على   النظام   السياسي   في   اليمن  

 هو   الذي   يقول   لهم   هذا   الكالم . 
♢  هل فكرة إدماج الحوثيين في المجتمع بحكم أنهم 
قوى سياسية وشبه موجودين.. لماذا الرفض من المملكة 
العربية السعودية هل هو بناًء على رأي و وجهة نظر 

النظام هنا، أم هناك عالقة أمريكية في الموضوع..؟
- النظام، وحركة اإلخ��وان المسلمين، وأوالد األحمر وعلي 
محسن هؤالء كلهم يعبئون السعودية بأن علي عبدالله صالح 
لو كان غير راٍض كان سيواجه الحوثيين، الحوثيون مروا من 
صعده في أمان إلى سفيان، وفي سفيان توقفوا، واختلفوا مع أوالد 
األحمر، طلع تصريح من واحد من أوالد األحمر.. اسمه «حميد 
األحمر» استفز فيها شريحة في المجتمع هم الهاشميون، 
استفزها استفزازًا كاماًل وقال سنخرجكم ونطردكم من البلد، 
سأله واحد من حزب الحق وهو هاشمي، وقال له “حتى والدي 
محمد المنصور؟“، رد عليه حتى والدك محمد المنصور، هذا 
أل��ب كل الهاشميين في البلد، فهم شريحة كبيرة ومثقفة 
وواعية سياسيًا ومنتشرة في كل أنحاء الوطن، انت تؤلبهم 
لماذا، بعد ذلك تحرك الحوثي في اتجاه أوالد األحمر، وحاشد لم 
تقاوم والعصيمات بالذات لم يقاوموا، لماذا؟ ألنهم يعانون من 
االضطهاد من مشيخ آل األحمر، سيطروا على بالد حاشد، ونحن 
حسب على 

ُ
كقبيلة في جنوب العاصمة صنعاء اسمها سنحان ت

حاشد، المقولة التي تقول أن علي عبدالله صالح مع الحوثيين، 
وأنه لو كان علي عبدالله صالح غير راٍض للحوثي أن يدخل عمران 
وقفه لماذا..؟ حاشد نفسها فتحت 

ُ
أو صنعاء أو حاشد ألوقفه، أ

األبواب للحوثيين، والدولة فتحت األبواب، وعلي عبدالله صالح 
لماذا يتحمل هذه المسئولية، بأي حق أتحمل مسئولية نيابة عن 
الدولة، أنا نايم في بيتي وأتفرج على المشهد السياسي، بعض 
العقالء يقولون لو علي عبدالله صالح غير راٍض كان سيقول 
لحاشد اوقفوه، طيب حاشد توقف ضد الحوثي كيف؟ هي تحتاج 
إمكانيات وتحتاج دعم   وتحتاج   مساندة   وإسناد   على   مختلف  

 االتجاهات ..  فكيف   توقف   حاشد .. ؟
 ♢   هذا   معناه   أن   االتهامات   المتبادلة   بدعم   الحوثيين  

 لها   عالقة   بالصراع   السياسي   الداخلي؟
 -  أكيد . 

 ♢   تصفية   حساب   سياسي
 -  أكيد . 

 ♢   اعتقادك   أو   ترجيحك   الشخصي   بأن   مصدر   قوة  
 الحوثيين   أو   أنصار   الله   كان   في   هذا   الدعم   من   الدولة  

 بالفعل   والرئيس .. 
- الدولة راضية وتريد أن تتخلص من أوالد األحمر وعلي 
محسن واإلخوان المسلمين، وتمسك اإلخوان المسلمين وعلي 
محسن، وعلي محسن )أي��ن ه��و( اآلن علي محسن من حركة 
اإلخ���وان المسلمين وه��و اآلن مقيم ف��ي ال��س��ع��ودي��ة، ولديه 
االعتمادات، وجالس في قصر المؤتمرات، والسعودية على 
أساس أنها   ضد   اإلخوان   المسلمين،   اآلن  « اإلخوان   المسلمين » 

 يسرحون   ويمرحون . 
♢  تتكلم عن عالقة حضرتك مع المملكة العربية 
السعودية رغم أنكما كنتما حلفاء.. ماذا حدث في الفترة 
األخيرة بين المشير علي عبدالله صالح الرئيس السابق 
اليمني والمملكة العربية السعودية..؟ فمن المعروف 
أنه كان هناك تحالف متماسك وقوي بين سيادتك وبين 

المملكة العربية السعودية   وأنت   في   الحكم   وحتى   بعد  
 ترك   الحكم   بفترة   قصيرة .. 

لماذا   دبت   الخالفات   واختلفت   وجهات   النظر   مع  
 الرياض .. ؟

- ال يوجد أي خالف يذكر مع الرياض، هناك حملة إعالمية 
ضد الرئيس صالح بناًء على طلب يمني، فاألشقاء في المملكة 
ليس بيني وبينهم خالف، كنا والزلنا، جيران وأشقاء ومتعاونين 
في مجال مكافحة اإلره��اب والعنف فقط، هذه عالقتنا، لسنا 
متآمرين ضد أحد.. أو متحالفين ضد أي فئة أو قطر عدا ضد 
العنف واإلره��اب في اليمن، اآلن ليس عندي خالف معهم، أنا 
أسمع حملة إعالمية من «العربية« و«عكاظ» وبعض الصحف 
ليستفزوني ألرد عليها.. يريدون أن يدخلونا في معمعة أن يكون 
هناك خالف، أنا رفضت التعليق ورفضت الرد على الصحافة 
أو القنوات الفضائية التي تتناول شخص الرئيس صالح ألني 
حريص كل الحرص على العالقات مع المملكة، ألنه ليس لي 
مكاسب من المملكة أبدًا، اآلخرون هم يجاملون المملكة ألن لهم 
مكاسب، أنا ليست عندي مكاسب، ال عندي اعتمادات وال عندي 
منهم شيء، عندي عالقات اخوة وجوار، عالقات اليمن.. ليس 
عالقتي الشخصية، عالقات جوار احترم المملكة، السعودية 
وقفت معنا في 2011م، وقدمت الماليين من الدوالرات والنفط 
سواًء وانا في الحكم أو للرئيس هادي، السعودية أيضًا احتضنتنا 
ثالثة أشهر ونصف في مستشفياتها أن��ا ورف��اق��ي وزمالئي، 
ونحن ممنونون ومقدرون تقديرًا عاليًا، وهل رد الجميل مني 
ُت، واسكت 

ّ
ومن رفاقي أن ندخل في مهاترات إعالمية، سك

الصحافيين والقنوات الفضائية المتعاطفة معي أو التي يملكها 
المؤتمر، فال ينبغي أن أسمح بكلمة واحدة تسيء إلى المملكة أو 

دول الجوار في دول الخليج.
 ♢   لكن   أسمح   لي   بأن   وجود   حملة   إعالمية   منظمة   في  
 قناة  « العربية »  أو  « عكاظ »  أو   الصحف   أو   وسائل   اإلعالم  

 السعودية   تأتي   تعبيرًا   عن   غضب   من   النظام   نفسه .. ؟
 -  أنا   ال   أعتقد،   وإنما   أعتقد   أنها   أجهزة   معينة   وليس   النظام  

 كاماًل،   أجهزة   معينة   بناءً   على   طلب   من   هنا . 
 ♢   أنت   ترى   أن   الرئيس   هادي   هو   المحرك   لكل   حاجة؟

 -  أكيد ..  رئيس   دولة،   هو   الرجل   األول   في   البلد . 
 ♢   ولكنه   يشكو   كثيرًا   أن   عنده   مشاكل   في   إدارة  
 الدولة ..  وليس   قادرًا   على   لم   األمور   ألن   كل   األجهزة   معها  

 تحديات   كثيرة . 
 -  كل   االجهزة   حقه،   األمن   والجيش   والمؤسسات،   هو   رئيس  

 دولة   وهذا   طبيعي   طبقًا   للدستور . 
 ♢   آخر   مرة   التقيتم   أو   اتصلتم   تلفونيًا   مع   بعض  

 متى .. ؟
 -  آخر   مرة   تم   لقاء   بيني   وبينه   في   عيد   رمضان   تسالمنا . 

 ♢   سالم   فقط .. 
 -  يا   أخي   لو   تقرأ   ما   بين   السطور   في   المقابلة   ستجد   المشكلة،  
 وأنت   صحفي   بارع،   إقرأها   مضبوط  : أني   أطلع   من   البلد،   واسلم  

دفن   في   األرض . 
ُ
 المؤتمر،   أو   أ

 ♢   المحاوالت   لتقريب   وجهات   النظر   أغلقت   تمامًا  
 وإال   من   أجل   مصلحة   اليمن   يمكن   نضع   أيدينا   في   أيدي  

 بعض .. ؟
- مصلحة اليمن أن يضع الجميع أيديهم في أيدي بعض، ليس 
في يدي أنا، في أيدي كل القوى السياسية وكل المؤسسات وأنا 
لست لوحدي أنا في إطار مؤسسي، في مجلس نواب، في لجنة 
دائمة، في مؤتمر شعبي عام، في لجنة عامة، أنا فرد في مجتمع.
 ♢   هل   يؤخذ   رأيك   في   كل   حاجة   في   حزب   المؤتمر .. ؟

 -  في   إطار   الممكن ..  وفي   إطار   لوائحه   وأنظمته . 
 ♢   هل   أنت   اآلن   زعيم   سياسي   أو   زعيم   روحي .. ؟

 -  أنا   أعتبر   مش   زعيم   سياسي،   أنا   يمني   قدم   لوطنه   ما   استطاع  
 أن   يقدمه   فقط،   وهذا   يقيمه   الشارع   ويقيمه   السياسيون،   ولهذا  
 واحد   يقول   عليه   زعيم   سياسي   وواحد   يقول   عليه   زعيم   وطني . 

 ♢   هل   ال   زلت   تقدم   لوطنك   الكثير .. ؟
 -  بقدر   ما   استطيع   أقدم   لحزبي ..  وحزبي   يقدم   للوطن .. 

 ♢   هل   هناك   احتمال   واحد   في   المائة ..  أو   واحد   في  
 األلف ..  أو   واحد   في   المليون   أن   يكون   سيادة   الرئيس  
 السابق   علي   عبدالله   صالح   لديه   رغبه   أو   تخطيط   أن   يعود  

 للحكم   مرة   أخرى؟
 -  ال ..  أعوذ   بالله .. 
 ♢   ليه .. ؟

 -  أعوذ   بالله .. المهم   أني   تخلصت   منها   فكيف   أعود   وأنا   تخلصت  
 منها   بإرادتي،   ألن   33   سنة   أعطيتها   وأنا   في   قمة   شبابي . 

 ♢   أنا   شايفك   شباب .. 
 -  ال  .. ال ..  فقط   ألني   بالبدلة . 

 ♢   من   الذي   يجب   أن   يحكم .. ؟
- الذي يريد أن يحكم ال بد أن يكون بروح شبابية، وثقافة 
عالية وفي إط��ار المعطيات الجديدة، معطيات اليوم غير 
معطيات األم���س، ومعطيات بكره غير معطيات اليوم، 
معطيات الشهر القادم غير معطيات الشهر الماضي، معطيات 
العام القادم غير العام الذي مضى، ال بد أن يكون كل شيء جديد، 
فالعجلة ت��دور، وال بد أن يكون هناك تفكير جديد وثقافة 
ة صحيحة لكل المتغيرات السياسية، وال بد أن يقرأ  جديدة وقراء
ة صحيحة، كنا في السابق ثقافتنا محدودة وكنا في  اإلنسان قراء
قرى مغلقة، اآلن الصحافة، على الكتب على القنوات الفضائية، 
على المحللين، على المثقفين   على   االنترنت   وكل   وسائل   التواصل  
 االجتماعي،   في   كل   أنحاء   العالم،   إقرأ   فقط،   وأّهل   نفسك   واسمع  

 جيدًا،   ال   تظل   محصورًا   بين   أربعة   جدران . 
 ♢   هذا   الذي   أنت   عملته .. ؟

 -  ربما . 
 ♢   أكيد   فاهم   أن   الزمان   ال   يرجع ..  ولكن

 -  ولكن   الزمن   لن   يأتي   بأحسن . 
 ♢   ال ..  توقف   عند   هذه   النقطة .. 

 -  فلنقف   عندها . 
 ♢   لماذا   الزمن   لن   يأتي   بأحسن   من   الذي   فات .. 
 -  خليني   أقول   لك   بصراحة :  أنور   السادات   جاء   سنة   كم . 

 ♢   سنة71   م
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ك   الشعوب   وتدميـــــــــــــــــــر   االقتصـاد   وخلخلـة   الجيـش   واألمـن
ّ

الربيع   الصهيوني   جاء   بالفوضى   وتفك

أنا   راضٍ   عّما  قدمته لوطني  رغم   ما   رافق   هذا   العمل   من   بعض   القصور 

كان مشروعي الوحدة والتعليم واستخراج الثروات

ما نشهده اليوم 
يؤكد أن الزمن ال 

يجود باألفضل

نشكر خادم الحرمين الشريفين 
على دعمه السخي لليمن

❞

قطر   متآمرة،   ليس   علينا   وحدنا،   بل   على  
 مصر   وعلى   بقية   األقطار   العربية

لست   ضد   أنصار   الله   ولست  
   عن   الدولة

ً
 مستعدًا   لقتالهم   نيابة


