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¨  نشكر فخامتكم على اتاحة الوقت لهذه المقابلة ونعلم مدى 
انشغاالتكم خاصة وانكم من اهم االشخاص في البالد؟ كيف تعيشون 

حياتكم.. كيف تقضون اوقاتكم؟
- اقضي اوقاتي من الصباح الباكر امارس الرياضة ومن الساعة العاشرة ابدأ 
استقبال الزوار من قيادات المؤتمر والشخصيات االجتماعية وسياسيين 
للتشاور ومعرفة المستجدات في البلد حتى الساعة الثانية ظهرًا ومن بعد 
الساعة الثالثة والنصف اذهب الى النادي لممارسة الرياضة الى الساعة السادسة 
تقريبًا السباحة وبعض التمارين مع المدرب.. وبعدها اذهب الى الراحة 

ة الصحف.. لمتابعة التلفزيون وقراء
¨  تبدون بصحة جيدة.. الحوثيون في اآلونــة األخيرة اصبحوا 
مسيطرين على العاصمة ومسيطرين على الوضع بشكل عام.. برأيكم 

اين ستذهب اليمن اآلن..؟
- طبيعي ان يكون الحوثيون مسيطرين وهو نتيجة لغياب الدولة والسبب 
ضعف األداء السياسي للرئيس المؤقت االنتقالي عبدربه منصور هادي، فاألمور 
كانت مسهلة للحوثيين ان يسيطروا .. واآلن استؤنف الحوار بين كل المكونات 
السياسية في فندق «موفمبيك» برعاية أممية برئاسة جمال بنعمر والزال 

الحوار متواصًال..
¨  الحوثيون اعلنوا اعالنًا دستوريًا وقاموا بحل البرلمان.. هل تعتبر 
هذه العملية عملية انقالبيه وهل هذا مؤشر سيئ لالتجاه الذي تتجه 

اليه اليمن؟
- نحن رفضنا هذا االعالن وخصوصًا ما يتعلق بحل البرلمان ألن البرلمان هو 
المؤسسة الوحيدة الذى الزال يتمتع بالشرعية وفي حالة ان يحل البرلمان 
معناه فك العقد بين الشمال والجنوب .. الحوار موجود في «موفمبيك» على 
اساس اقناع الحوثيين بإلغاء االعالن الدستوري وعلى وجه الخصوص ما يخص 
البرلمان بالذات وانه من الممكن ايجاد غرفة ثانية وهو مجلس الشورى وان 

تمثل االحزاب غير الممثلة في مجلس النواب في مجلس الشوري..
¨  هل اليمن على وشك الدخول في حرب اهلية؟

- نحن نتمنى ان ال يكون ذلك.
¨  هل انتم قلقون حيال ذلك؟

- نحن نبذل كل ما نستطيع لتجنب الدخول في حرب أهلية.. نحن ومعنا 
كل السياسيين.

¨  لكن هل ممكن ذلك ؟
- إن شاء الله ال.

¨  كيف عالقتكم بالواليات المتحدة االمريكية؟
- طبيعية.

¨  هل هناك تواصل مع حكومة اوباما؟
- في الظرف الحالي ال .. التواصل مع الدولة والحكومة.

¨  بعض النقاد يقولون انكم ساعدتم الحوثيين على دخول صنعاء.. 
ماهو ردكم على هذا االدعاء؟

- هذا غير صحيح هذه دعاية ومعلومات غير صحيحة هذا ما يتحدث به 
عدد من االحزاب التي لديها خالف مع المؤتمر الشعبي العام.. مثل االخوان 
المسلمين .. ومثل الحزب االشتراكي الذي له خصومة مع المؤتمر منذ عام 
٩٤م ومثل الناصريين الذين لهم خصومة مع المؤتمر الشعبي العام منذ عام 
٧٨م والذين حاولوا القيام بعملية انقالبية في ذلك الوقت.. هؤالء يسربون 
معلومات إلى الشارع وإلى السفارات والسفارات تنقل تلك المعلومات إلى 
بلدانها وتصبح هذه االشاعة على انها اخبار صحيحة وهذه هي المشكلة ونحن 
نعتب على كثير من األنظمة سواًء كانت دول شقيقة أو صديقة لعدم الدقة 

في اجهزتها االستخباراتية وأن تحلل ما مدى صحة هذه المعلومات هل هو 
عمل دعائي او انها معلومات صحيحة.

¨  عن اية انظمة تتحدث ؟
- مثل الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا ودول الجوار .. وكما فهمت 
انا شخصيًا ان الواليات المتحدة االمريكية على معرفة ودرايــة بأن هذه 
المعلومات غير صحيحة وكاذبة ولكن هم يراعون مشاعر دول الجوار الذي 
تربطهم بها مصالح.. وقد اخبرنا  االمريكان أن قرار العقوبات لم يكن ألسباب 

جنائية ولكن ألسباب سياسية هذا من باب التطمين من الجانب االمريكي.
¨  ماذا تقصدون ألسباب سياسية.. وما قصدكم أنهم يحاولون أن 

يطمئنوكم في هذا الشيء؟
- االسباب السياسية مصالحهم في المنطقة وتطميننا هو أال ننزعج من 
القرار، هي مجامالت ألشقائكم، ألن االشقاء في المنطقة على خصومة كبيرة 

مع الحوثيين .
¨  عندما كنتم في الرئاسة كنتم معروفين انكم افضل محاور على 

االطالق.. كيف كان ممكن ان تتصرفوا لو كنتم في مكان هادي؟
- سأتصرف كما كنت اتصرف عليه في الماضي..

¨  بمعنى؟
- سأتصرف كما كنت أتصرف في الماضي خالل ٣٣ سنة كما اعتقد اني كنت 

اتصرف بطريقة مسئولة.
¨  القاعدة كانت والزالت مشكلة في البالد وضربات الطائرة بدون 
طيار الزالــت مستمرة.. هل مــازال برأيكم تنسيق بين الواليات 

المتحدة واجهزة االستخبارات اليمنية..؟
- بالتأكيد.. بالذات مع الرئيس هادي..
¨  انا اتحدث في الوقت الحالي ؟

- بعد استقالة هادي اعتقد ال يوجد أي تواصل ال بينهم وبين هادي وال 
بينهم وبين اجهزة المخابرات فالطائرات بدون طيار تتحرك بإرادتها الحرة 

«سي أي ايه» بالواليات المتحدة االمريكية. بتعليمات من الـ
¨  كيف ترون استمرارية هذه العمليات بدون تنسيق ؟

- من المفترض ان يكون هناك تنسيق..
¨  الزال هناك مؤيدون كثيرون لكم وهناك بعض الحديث يدور من 

المحتمل ان يتم ترشيح أحمد علي ليكون رئيسًا؟
- غير وارد..

¨  اذا كان باإلمكان انكم تحددون بالضبط ماهو اكبر خطر تواجهه 
اليمن في الوقت الراهن؟؟

- الجانب االمني والجانب االقتصادي آفتان كبيرتان.
¨  ماهي اكبر معضلة بالنسبة للوضع االمني؟

- غياب الدولة وغياب القيادة والحكومة ليس هناك قيادة .. البالد تعيش 
بدون قيادة .. لكن شعبنا عظيم أكثر من ١٧ يومًا بال قيادة وبال حكومة..

¨  ماهي اكبر معضلة بالنسبة للجانب االقتصادي؟
- الموارد ليس هناك موارد جديدة ، ليس هناك توسع في التنقيب في 
الجانب النفطي والغازي وتعرض المنشآت النفطية لإلرهاب أدت الى تضاؤل 

الموارد.
¨  الكثير يعتقدون أن الربيع العربي قد فشل؟

- أسألك سؤاًال.. هل الواليات المتحدة االمريكية واجهزتها االستخباراتية 
ضالعة في الربيع العربي....؟

¨  بالنسبة لي ال أعلم من ذلك شيئًا!!
- انت صحفي سياسي.. الصحفيون البد أن يكونوا بارعين أنا اقول ان اجهزة 
استخباراتية كانت ضالعة فيما يسمى بالربيع العربي.. دعنا نعطيهم مبررات 
لهذه االجهزة االستخباراتية التي دعمت الربيع العربي، كانت هذه االجهزة 
الداعمة للربيع العربي تريد التغيير ربما الى األفضل.. لكن طلع التغيير الى 

األسوأ..
¨  نعم.. نرى اآلن ظهور داعش وظهور المتشددين..؟

- يتحملون مسئوليتهم.
¨  هل تعتقدون انه كان خطأ أنكم تنازلتم عن السلطة..؟

- ال .. كنت محقًا ألن الوضع في الوقت الحاضر وفي هذه االيــام لم يأِت 
باألحسن وإنما باألسوأ منذ ٢٠١١م كل عام اسوأ من العام الذي قبله.

¨  هل ذلك بسبب انكم غادرتم السلطة ؟
- ال.. هل ما يجري في اليمن شيء جيد.. هل ما يجري في ليبيا شيء جيد.. 

هذه شغلة اجهزة المخابرات التابعة للدول العظمى .
¨  ماذا يمكن ان تقدمه الواليات المتحدة لمساعدة اليمن؟

- كان بيننا اتفاق على برنامج المساعدات، برنامج لوجستي والواليات 
ها لتقديم الدعم المالي، هي  المتحدة ال تقدم المال، هي تشجع اصدقاء
مقدرتها على تقديم الدعم اللوجستي على الجوانب الفنية التدريبات اآلليات 

الخفيفة.
¨  هل تعتقد أن الواليات المتحدة إذا ساهمت بالمال ممكن 

يساعد؟
- نعم اذا تحركت في المجال التنموي يمكن يساعد ويخفف ايضًا من 
اإلرهاب، ألنه عندما تتوفر فرص العمل الناس سيبحثون عن العمل واألكل 

والمشرب بدل البحث عن العنف .
¨  العمليات التي تقوم بها أمريكا بالضرب بالطائرات بدون طيار.. 

هل ضررها اكثر من نفعها فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب؟
- ما في شك فيه جوانب كانت تحقق اهدافًا ولكن األخطاء اكثر من تحقيق 

األهداف المطلوبة.
¨  كيف اثرت هذه األخطاء على اليمن ؟

ت أخطاء  - كان عدد اإلرهابيين أقل مما هو في الوقت الحاضر كلما جاء
الضربات بالطائرات بدون طيار كلما توسع تنظيم القاعدة وولد ردود أفعال .

¨  ما مدى خطورة القاعدة في اليمن ؟
- مثلما خطورتها في سوريا، في العراق، في أمريكا وفي فرنسا تشكل 
خطورة لكن خطورتها اكثر في اليمن الن البلد بلد فقير وبلد نــاٍم ولها 

مضاعفات اكثر مما هي موجودة في الدول الغنية .
¨  هل انت على تواصل مع عبد الملك الحوثي؟

- ال.. انتم تراقبون التليفونات شوفوا اذا فيه عندكم األجهزة راجعوا 
«سي أي ايه». األجهزة عند الـ

¨  عالقتكم بالحوثيين صعبة شوية ما رأيكم فيهم؟
- رأيي البد من أن يستمر الحوار معاهم فيهم ناس عقالء وفيهم ناس 

متطرفون، مثل االحزاب االخرى فيهم العقالء وفيهم المتطرفون .
¨  ماهي الغاية المرجوة والنتيجة النهائية المرجوة إلعادة 

االستقرار في اليمن برأيكم ؟
- البد أن يكون هناك جهد دولي وان يكون هناك برنامج مثلما كان هناك 
برنامج نهاية الحرب العالمية الثانية في المانيا مثل خطة مارشال تتبناه كل 
الدول التي تتوفر لديها إمكانات بالمال، بالتخطيط، بالمهندسين، بالمواد 
العينية، معدات، آليات، فتح الطرق وإيجاد فرص العمل.. يعني برنامجًا 

متكامًال.
¨  هل تعتقدون أن اليمن أصبحت ساحة للمعارك ما بين السعودية 

وايران؟
- اسمع كما تسمع.

¨  نتمنى انه كالم فقط؟
- إن شاء الله.. االمريكان اكثر دراية واكثر خبرة

- شكرًا جزيًال.

اليمن تحتاج إلى خطة مارشال تتبناه كل الدول
الزعيم في حوار صحفي:

أرجع رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح سيطرة الحوثيين على العاصمة إلى ضعف  
األداء السياسي للرئيس االنتقالي عبدربه منصور هادي  .

ونفى الزعيم قيامه بتقديم أي مســاعدة للحوثيين لدخول صنعاء، معتبرًا ذلك دعاية ومعلومات غير صحيحة ينشــرها خصوم المؤتمر 
السياسيون من مختلف االحزاب السياسية.

واســتعرض الزعيم في مقابلة مع صحيفة «الواشــنطن بوست» المستجدات الراهنة على الساحة اليمنية والجهد المبذول من قبل قيادة 
المؤتمر لتجنيب البالد الدخول في حرب أهلية.

نـص المقابلة:

البرلمان المؤسسة الشرعية 
الوحيدة ونرفض حله

نعتب على األشقاء واألصدقاء الذين يتعاملون مع االشاعات على أنها اخبار صحيحة
اإلخوان واالشتراكي والناصري يسربون معلومات كاذبة للسفارات
عالقتي مع الواليات المتحدة طبيعية
االدارة األمريكية على دراية كيف سقطت صنعاء وحقيقة هذه المعلومات الكاذبة.. ولكن يراعون مصالحهم مع الجوار

 ننزعج من قرار العقوبات كونه سياسيًا وليس جنائيًا
ّ
األمريكان طمأنونا أال

تواجه اليمن اخطر آفتين كبيرتين في الوقت الراهن الجانب األمني والجانب االقتصادي
غياب قيادة الدولة والحكومة أكبر معضلة أمنية
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نبذل كل الجهود لتجنيب اليمن حربًا أهلية

مراقبون يطالبون المؤتمر بتحمل المسئولية... بقية

«الميثاق» لقد آن األوان للمؤتمر الشعبي العام ومعه    وقال مراقبون سياسيون لـ
كل القوى السياسية والفعاليات الوطنية أن ينقذوا البالد من هذه األزمة وسرعة 
وضع حد للحوار البيزنطي الذي ليس له ضوابط ويخضع لألمزجة واألهواء التي ال تستشعر 
المسؤولية تجاه الوطن والشعب وحجم التحديات الداخلية والخارجية المحدقة باليمن.

وطالب المراقبون قيادة المؤتمر الشعبي العام بدعوة أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام في أمانة العاصمة بالخروج إلى الشارع احتجاجًاَ على استمرار تعطيل الحوار ورفضًا 

ألي تجاوز للمؤسسات الدستورية أو الخروج عن الدستور المستفتى عليه.
محذرين من خطورة استمرار مراضاة المؤتمر الشعبي العام لهذا الطرف أو ذاك حيث 
وقد أوصلت التنازالت التي ظل يقدمها المؤتمر الشعبي العام البالد الى هذه األوضاع 

الخطيرة.
 وقــال المراقبون: إن المؤتمر الشعبي العام يواجه مؤامرة خطيرة تندرج ضمن 
المخطط التآمري الذي يستهدف وحدة وأمن واستقرار اليمن، وأن قبوله بحل البرلمان 
المنتخب وتحت أي مسمى يعني توجيه ضربة قاتلة للمؤتمر كتنظيم سياسي يعد 
الحصن الحصين الذي تتحطم على وحدته وتماسكه كل المؤامرات التي تستهدف 

اليمن.
وشدد المراقبون على أن تمسك المؤتمر بالبرلمان المنتخب والدستور المستفتى عليه 
هو تمسك بالوحدة ومستقبل األجيال، وال يجب الخوض في هذا أبدًا ولن يكون هذا خطرًا 
عليه كتنظيم سياسي رائد بل أن الخطر الحقيقي على المؤتمر هو أن يقبل بحوار يجره 

الى السقوط في الفخ القاتل.
وطالب المراقبون قيادة المؤتمر بالتحرك داخليًا وخارجيًا لوقف محاولة عزل اليمن عن 
العالم واصفين صمت المكونات السياسية عن مغادرة السفارات والبعثات الدبلوماسية 
للبالد بالصمت المريب والمثير للشكوك والذي يعكس عدم اكتراث هذه المكونات بما 
سيعانيه الشعب اليمني من تبعات جراء هذه العزلة الدولية التي يجري فرضها على 

بالدنا وشعبنا وما سيكون لها من عواقب كارثية.
الجدير بالذكر أن حوارات موفمبيك لم تحقق أي تقدم وأنه ال توجد خالفات تتطلب 
كل هذه الفترة من التفاوض، بل انها تؤكد عدم امتالك المتحاورين لمشروع وطني 

جامع، وأن ما يجري عبارة عن تقاسم للكعكة ليس أكثر.


