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البركـــاني فـــي حوار صحفــــــي:

حريصون ان تس��تمر املس��رات س��لمية ونرف��ض اس��تخدام العنف
الرئيس هو األقدر علــى تحقيق البرنامج الشــامل لالصالحات

نبدأ ممــا حدث مؤخــرًا، إلقــاء القنبلة على 
المعتصمين في ساحة الحرية بتعز وإصابة 
)78( شــخصًا، هناك شــائعة قوية وخطيرة 
تتهمك بأنك أو أحد مرافقيك وراء إلقاء هذه 

القنبلة؟
- أواًل: ربم��ا يعرفني كثير م��ن الناس أنني ال 
أقبل بمبدأ العن��ف وال أؤمن به على اإلطالق، 
ومن��ذ بداية اإلش��كاليات التي وج��دت كنت 
حريصًا كل الحرص بل وداعيًا  األجهزة األمنية 
وكل األطراف إلى رف��ض العنف مطلقًا، دعونا 
نمارس العمل السياس��ي بش��كله الحضاري 
والطبيعي، ثم إننا في تعز بالذات ننتمي إلى  
العمل المدني والدولة المدنية وأنا ال أفضل 
لتعز بأن تكون س��احة عنف ال م��ن قريب وال 
من بعيد وال أن تقلد اآلخري��ن حتى في مبدأ 
الثارات أو حمل األسلحة أو العنف  ويشهد اهلل 

أن حياتي وجدت على هذا الجانب.
وبالنس��بة لما ح��دث ف��ي تعز أؤك��د لك بل 
ويعلم اهلل أني س��معت م��ن التلفزيون، من 
الجزي��رة، المقابل��ة الت��ي كان يجريها األخ/ 
عب��داهلل المقطري ثم تصري��ح األخ المحافظ 
قبل ذل��ك ال أعلم بش��يء ثم إن��ي ليس لدى 
مرافقون وسيارات حتى آمرهم برمي قنابل أو 
إرتكاب أي خط��أ أو عنف ولي��س ذلك ما قلت 
من طبيعتي ويومها صعقت.. اس��تغربت وأنا 
أشاهد على شاش��ة قناة سهيل أن اسمي يرد 
بأن المرافقين لي، وأنا أعرف سهيل ومالكيها 
وم��اذا يس��تهدفون م��ن س��لطان البركاني 
ويريدون أيض��ًا إضافة إلى االس��تهداف ولما 
بيننا من خصومة أن ينالوا من عالقتي الطيبة 
وإنتمائي لتعز وحرصي على أن تكون تعز، كما 
قلت . تلك المحافظة المدنية س��الحها القلم 
والكلمة وليس الرصاص والقنابل وغير ذلك.

أيضًا  كان يفترض على كل عاقل اس��تمع لرد 
المحافظ عل��ى “الجزيرة” ثم لبي��ان المصدر 
األمني الذي أذيع من الفضائية اليمنية وحددوا 
فيه بوضوح رقم السيارة واسم الشخص، وأن 
المتواجدي��ن في الس��احة كانوا ق��د قبضوا 
عليهم، فلماذا تذه��ب االتهامات هنا وهناك 

والنيل من آخرين ال عالقة لهم بالحادث.
كان يفترض أن نتجاوز المكايدة السياس��ية 
ومحاولة االصطياد في الم��اء العكر وفي هذا 
الوق��ت بالذات أن��ا كنت في منطق��ة أبعد ما 
تكون إلى موقع الحادث، ثم هل من المعقول 
أن أكون في س��يارة وفي تجمع  بهذا الشكل 
الكبير وآتي لفعل هذه الجريمة؟ هذا أمر غير 
معقول وغير مقبول وأنا أعتقد  أن تعز بشبابها 
ومثقفيه��ا وعقالئه��ا  يدرك��ون الحقيقي��ة 
ويفرقون بين  الغث والسمين ويعلمون كيف 
هي المحاوالت التي تستهدف تعز والقتال بين 

أبنائها.
ننتظر التحقيقات

بالنســبة للقبض على المتهميــن .. هناك 
إشــاعة أخرى تتهم بعض أقــارب المحافظ 
بأنهم كانوا وراء ذلك، وإحدى الصحف نشرت 
أن مــن تــم إظهارهــم لإلعــالم بصفتهم 
متهمين.. اتهموا المحافظ بالضغط عليهم 
لالعتراف بأشياء لم يقوموا بها مقابل وعود 
بإخراجهم من القضيــة فيما بعد، ما رأيكم 
باتهــام أقــارب المحافــظ؟ وبمــا أوردتــه 

الصحيفة؟
- يا عزيزي كنت على تواصل مس��تمر يومها 
م��ع األخ المحافظ.. م��ا حدث كان بالنس��بة 
لنا صاعقة بع��د أن أقيم مهرج��ان جماهيري 
كبير ألعضاء المؤتمر، أنت ت��درك أن القنبلة 
التي ألقيت شكلت ضربة قاضية لذلك اليوم 
البهي��ج، فالمحاف��ظ كان في قم��ة االنفعال 
والغضب، أنا ال أعتقد أن المحافظ من السخف 

بمكان أن يكون في هذا المستوى.
 ليس المحافظ وإنما أحد أقاربه؟

- ال استطيع أن أدافع عن أقاربه. لكني بالنسبة 
للمحافظ أنا تواصلت معه ولمس��ت أنه كان 
حزينًا، كان غاضبًا، متألم��ا، مجروحًا، إذا كان 
هناك أش��خاص آخرون أنا ال استطيع  أن أبرئ 
أو أدين ولك��ن علينا االنتظ��ار وكان يفترض 
على األجهزة األمنية أن تس��رع بإعالن نتائج 
التحقيق للناس وأن تظهر الحقيقة حتى يزال 
اللبس واللغ��ط وال يج��د المتقول��ون مجااًل 

للحديث عن هذا الشخص أو ذاك.
هذا الحادث حلقة ضمن سلســلة عنف فيما 
المتظاهــرون المطالبون بتنحــي الرئيس 
وأنصار المؤتمر بمن فيهم من باتوا  يسمون 
بـ”البالطجة” هل هناك مشكلة لدى المؤتمر 
في اكتساب الشــرعية عبر الشعب ليستنجد 

بالبالطجة؟
- أواًل: أصدقك القول وهذا ما أعرفه أنا بنفسي 
إن كل أجهزة األمن والقوات المسلحة لديهم 
توجيهات صارمة بأن ال يحتكوا بالمتظاهرين 
وأن ال يس��تخدموا العنف ال من قريب وال من 
بعيد وقي��ادة المؤتمر تجمع عل��ى ذلك، وإذا 
كان هناك خطأ وقع من أفراد فمن الظلم أننا 
نحمله مؤسسة أو حزبًا أو سلطة فخطأ األفراد 
يتحمل��ون مس��ئوليته بأنفس��هم، ول��و كان 
المؤتمر الش��عبي العام أو السلطة ينوون أي 
إساءة أو تحرش للشباب المعتصم لكان ذلك 
من اللحظات األولى، لكن  كانوا حريصين كل 
الحرص بأن المسيرات السلمية تستمر سلمية 
وأن نحافظ عليها ويتحمل الجميع المسئولية، 
ألننا ندرك أن الدماء تورث الدماء، وأن ما هو 
صغير اليوم بعد الدماء س��يكبر وال أحد يقبل 
ذلك، ث��م إن المؤتمر الش��عبي الع��ام لديه 
شرعية دستورية س��واء من خالل البرلمان أو 
انتخابات الرئيس علي عب��داهلل صالح ولديه 
أغلبية ش��عبية، وه��و ليس ف��ي حالة إفالس 
وليس في حالة تجعله يمارس أعمااًل صغيرة 
تكس��ب اآلخرين تعاطفًا كبي��رًا، بغض النظر 
عن أن هناك من يرفع السقف ويطالب ويسيء 
لرئي��س الدولة أو المؤتم��ر أو الحكومة، هذا 
نتحمله باستمرار ونعتقد بأنه علينا أن نضبط 
أعصابنا كثيرًا، وال أعتقد أن المؤتمر ساهم أو 

يساهم في مثل هذه األمور.
ارفض البلطجة

في مسألة البالطجة” البالطجة اآلن أصبحوا 
واقعًا يا شــيخ ســلطان.. واألمــر غير قابل 

للمكابرة؟
- أنا ال أستطيع أن أنفي ما حدث من مشادات 
أو أعمال تسيء لهذا العمل الديمقراطي لكني 
ال أتحدث عن مؤسس��ة وإنما عن أفراد، ويوم 
الثالثاء  التي تحدثت عنها أنا كنت متابعًا منذ 
الظهي��رة وقلنا ابتع��دوا عن اآلخري��ن تمامًا 
بمس��افة أكبر، وأنا أتمنى من كل من يحبون 
الرئيس علي عبداهلل صالح أو المؤتمر الذين 
ينتمون إلى المؤيدين أن ال يمارسوا عماًل سيئًا 
وأن ال يقترفوا مثل هذه األخطاء وأن يبتعدوا 
ألنه حت��ى إذا قلنا أن البداية ج��اءت من ذلك 
الطرف، فمجرد االقتراب أعتقد أنه خطا ال داعي 
لالقتراب بي��ن الفريقين، كل واحد يبقى على 

بعد مسافة ويمارس حقه بشكل طبيعي.
ايذاء اآلخرين

حشــد المؤتمر ألنصاره في األيام الماضية 
ربما كان يأمل منه إثبات حضوره الشــعبي، 
لكن في ميدان التحرير بصنعاء تحديدًا يقال 
أن الروائــح الكريهة أصبحت تعــم المكان 
بسبب قلة نظافة المعتصمين، والتجار بدأوا 
بتقديم شــكوى بســبب تعطل أعمالهم أال 
تعتقد أن هذه العناصر التي تم حشدها من 
غير تنظيم جيد قد تسببت باإلساءة للمؤتمر 

من حيث ال يدري؟
- أواًل: دعني أتعامل مع الموضوع كمبدأ من 
حق المؤتمر أن يعتصم هنا أو هناك ومن حقه 
أن يتجمع في ميدان التحرير  وأن يكون تجمعه 
ليوم أو ليومين أو ألس��ابيع ألن ذلك جزء من 
الممارسة التي يمارسها اآلخرون، وما أشرت 
إليه م��ن مضايقات أو م��ن روائح  أن��ا أعتقد 
أنه يفترض بالقائمين على ه��ذه المخيمات 
أن يكونوا في مس��توى المسئولية كون ذلك 
يسيء للبلد وليس للمؤتمر  فقط نحن نريد 

عماًل منظمًا ال يؤذي أح��دًا ال من حيث أرزاقه 
وال من حيث مش��اعره وال من حي��ث الجانب 

الصحي فيه.
أن��ا ألول مرة أس��مع مثل هذه ال��كالم منك، 
لكن من حي��ث المبدأ يفت��رض أن القائمين 
عليها يكونون في مس��توى المسئولية وإال ال 
داعي لذلك إذا لم يكونوا قادرين على تحمل 
مس��ئوليتهم بش��كل أفضل . فمن العيب أن 
نؤذي اآلخرين، أو نؤذي مشاعرهم أو نؤذيهم 

في أرزاقهم كما قلت.
هنــاك قائمة وزعت فــي عدد مــن المواقع 
ووسائل اإلعالم اإللكترونية تتهم بعض قادة 
المؤتمر الشــعبي العام منهم حافظ معياد 
وأنتــم وأمين جمعــان بأنهــم وراء تمويل 

وإذكاء وجود البالطجة؟
- دعني أقول لك حتى التس��مية التي تس��وق 
عبر الصحف ووسائل اإلعالم بوصف اآلخرين 
بالبلطجية أيضًا ما كان ينبغي أن تفعل.. دعونا 
نك��ون خصومًا سياس��يين باحترام وبش��كل 
حضاريين بتس��ميات معقولة ومحترمة، هذا 
الموضوع أنا أحسس��ت من كثي��ر من الناس 

أنهم يستفزون من هذه التسمية.
هي لوصف من قاموا باالعتداءات يا شــيخ.. 
أشخاص مســلحون تم تصويرهم وتداولت 

صورهم وسائل اإلعالم؟
- نسميهم مرتكبي جرائم أفضل مما نسميهم 
بالطجة، ألنه أنت تع��رف الجانب االجتماعي 
والتقاليد في اليمن، نسميهم مرتكبي جرائم 

ليس في ذلك عيب وبالنس��بة ل��ي أو لحافظ 
معياد ربما أنت ال تع��رف حافظ معياد وأمين 
جمعان أيضًا حافظ معياد أعرفه جيدًا وأعرف 
أن الرجل يحمل من القيم واألخالق والمبادئ 
وهو حري��ص جدًا،وبالنس��بة ل��ي يتهموني 
بماذا؟ أنا اآلن لس��ت في موضع االتهام حتى 
أبرئ نفسي.. لكن أقول لآلخرين أنا قيادي في 
المؤتمر وبإمكاني المشاركة في حمالت دعم 
المؤتمر لكن لدي ارتباط��ات أكثر من العمل 
في هذا الجانب تحول دون قيامي بالمشاركة 
بش��كل كبير وليس هناك عيب في أن أشارك 
أما أمين جمعان فهو يعمل بعقل تاجر وليس 
بعقل عسكري مشاغب أو بعقل قبيلي، يعرف 
كي��ف يتصرف، ف��ال نظل��م اآلخري��ن بمجرد 
التكهن أو الشائعات، فمن هلك هلك عن بينه 
ومن حيًا فليحيا على بينة، وال داعي ألن نطلق 

التهم جزافًا.
 حينما تم االعت��داء على الزميل عبداهلل غراب 
مراس��ل بي بي س��ي قي��ل إن الذي��ن قاموا 
باالعتداء عليه اقتادوه إل��ى عند حافظ معياد 
ومعي��اد هاجمه قائ��اًل تغطيتكم غي��ر مهنية 
وأنتم تروجون لالفتراءات واألكاذيب ونحكمك 
ه��ذه كان��ت بالنس��بة للمراقبين والوس��ط 

الصحفي شبه إدانة لحافظ معياد؟
- أنت ع��ارف أن��ا تواصلت مع عب��داهلل غراب 
بعد أن س��معت بالحادث، وكان مس��تاًء من 
حاف��ظ معياد بل قال لي إن الس��يارة س��يارة 
حافظ معياد، وعندما اتصل��ت بحافظ معياد 
عاتبته بش��كل ش��ديد ألنه أنا أع��رف حافظ 
وأعرف مكنون نفسه وأعرف سلوكه وأخالقه، 
وطلبت منه أن يتواصل مع عبداهلل غراب فأكد 
لي حافظ وأقسم أنها ليس��ت سيارته، ثم إن 
عب��داهلل كان في حال��ة انفعال، عب��داهلل وقع 

عليه خطأ جسيم ال يحتمل، ألنه هل نحن من 
يقيم أداء اآلخرين، هذه  وسيلة إعالمية  تأخذ 
الطريقة التي تراها مناسبة، المهم إذا أردنا أن 
نعاتب نفعل ذلك في حالة العمل غير المهني، 
لكن ال نستخدم العنف وال نستخدم التقريع وال 
نهزئ.. هناك وسائل إعالمية كثيرة تقوم اآلن 
بالتغطية بعيدًا عن المهنية وتستخدم أسلوب 
التحريض، لكن هل من حقنا أن نحاسبها نحن 
علينا أن نجادل بالتي هي أحس��ن، فإذا الذي 

بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
بخصــوص  الشــهداء الذين ســقطوا.. ما 
الذي ســتقومون به كحزب حاكم أو ســلطة 

إلنصافهم؟
- أعتق��د أن على األجه��زة األمني��ة أن تتابع 
مرتكبي األخط��اء أينما كانوا، ومن س��قطوا 
ضحايا فذلك مسئولية الدولة، في األصل أن 
تحاسب من ارتكب الخطأ أو يتحمل مسئوليته 
لكن إذا غاب األش��خاص ولم نج��د أثرًا فعلى 
الدولة أن تتحمل مسئولية أسر هؤالء الشهداء 
من باب الواجب ألنهم مواطنو دولة والحكومة 

هي المسئولة عنهم وعن رعاية أسرهم.
نعود لموضوع ترشــيح الرئيــس من عدمه 
لالنتخابات.. أنــت كنت صاحــب المصطلح 
الشــهير الــذي أصبح عنــوان األزمــة بين 
المعارضة والسلطة الذي هو مصطلح “ قلع 
العداد” والذي قلعه الرئيس فيما بعد رافضًا 
الفكرة وقائاًل: إنها مجرد اجتهادات ال أساس 

لها.. أال يشعرك هذا بالحرج؟
- هذه قناعتي.. أنا ال أش��عر بالحرج من شيء 
أقتنع به.. وأقول لك صراحة .. عندما قلت ذلك 
المصطلح في حديثي ل�”السعيدة” لم أكن قد 
تشاورت فيه مع أحد وال أماله عليَّ أحد.. هذه 
قناعتي وحتى اليوم وبعد أن أكد الرئيس علي 
عب��داهلل صالح بأنه لن يورث ولن يترش��ح أنا 
قناعتي لم تتغير لحظة واحدة،والمنطلق الذي 
انطلقت منه في تلك الحكمة مازال قائمًا لدي، 
لكنني ال أس��تطيع أن أملي على الرئيس وهو 
يقدر األمور أكثر مما أقدرها أنا، وستثبت األيام 
بأن علينا  أن نضع برنامجًا شاماًل لإلصالحات.. 
الرئيس علي عبداهلل صالح في رأيي هو األقدر 
على تحقيقها وهو األقدر على تكييف الظروف 

القادمة.
هذا ال��كالم نحن نقوله ف��ي الداخل، ويقوله 
أصدقاؤن��ا وأش��قاؤنا في الخ��ارج لكن عندما 
تكون األمور في مثل هذه السخونة ، جوانب 
الحسبة أحيانًا تتغير، ومع ذلك أنا ال أتحرج وال 
أقول: إن رفض الرئيس لذلك المبدأ أو إعالنه 
صراحة هذا شأنه ألنه من يملك القرار ولسنا 
من يملك الق��رار عليه وس��أظل صاحب هذه 
القناعة وستثبت األيام، وأنا أتمنى أن ال نصل 
في اليمن إل��ى ما وصلت إليه بلدان س��بقتنا 
ودخلت في إشكاالت كبيرة، أنا أتمنى من كل 
الفاعلين السياسيين أن يتحملوا مسئوليتهم 
بش��جاعة وأن يغلبوا مصلحة اليمن وتقدمه 
وأمنه واستقراره على كل العواطف وعلى كل 
الرغبات،  وأن يكون الحوار  ومبدأ اإلصالحات 
واالتفاق على إصالحات شاملة وجذرية ألننا ال 
نستطيع أن نقول إننا “سمن علي عسل” هناك 
أخطاء كبيرة وهناك تجاوزات وهناك اختالالت 
علينا أن نمد أيدينا ونعمل جميعًا على تحقيق  
برنام��ج وطني ش��امل إلصالحه��ا وذلك هو 

األفضل، خير من الضجيج وخير من التصعيد.
هل أنــت واثق من جديــة الرئيس من عدم 

ترشحه في 2013م؟
- أواًل- أنا لس��ت ضمينًا عليه حت��ى أقول لك 
أنني واثق، أنا أعرف��ه، الرجل كان صادقًا فيما 
يطرح فهو جاد فيما يط��رح واليوم ربما تتابع 
صحيفة الثورة أكد ذلك من قبل ناطق رسمي 
فمازال لديه حتى 2013م مهام كثيرة يتطلب 
منه إنجازها ليخلده التاريخ، ويكفي أنه عاش 
فترة طويلة ف��ي الحكم، علي��ه أن يخرج وهو 
رافع الهامة، موفور الكرامة، لكن بعد أن ينجز 
مهامًا مطلوب إنجازها ومطل��وب لهذا البلد 
تحقيق تطورات كثيرة تنهض به وتجعله آمنًا 

مستقرًا.
لم ال تكون إقالة أقاربه مــن األجهزة العليا 
في الدولة وبالذات فــي الجيش ضمن هذه 
المهام.. حتى يطمئن الناس لعملية التداول 

السلمي للسلطة؟
- بدون أن نسمي أشخاصًا، نحن نتحدث عن 
بناء جيش على أس��س وطنية، كان هذا همًا 
كبيرًا ومطلبًا في لقاءاتنا الخاصة والرس��مية 
وإذا لجأنا إلى هذا األسلوب فيكون هناك مبدأ 
الكفاءة ومبدأ القدرة هو السائد وليس غيره.

لكن من المهم جدًا أن يكون الجيش الوطني 
من جميع أنحاء اليمن وال يتم تغليب منطقة 

على منطقة أخرى؟
- نع��م على أس��س وطنية بغ��ض النظر عن 

األش��خاص من يكون لديه الق��درة والكفاءة 
فليكن من أين ما كان.

أسمح لي.. القدرة والكفاءة هل هي متوافرة 
في عائلة الرئيس فقط؟

- أنا أقول في اليمن كفاءات وقدرات كبيرة، أنا 
قلت لك ابتعد عن التسميات ولنتحدث عن بناء 
جيش على أس��س وطنية وبالمعايير الدولية 
والس��ائدة ف��ي العال��م ألننا نحن ل��ن نصنع 
العجلة، العجل��ة مصنوعة في األصل، معروفة 
في العالم كله، فعلينا أن نقفز بما هو س��ائد 
في العالم نحن كبلد ال نري��د بعد رحيل علي 
عبداهلل صالح أن نختلف ونتمزق فإن هذا الرجل 
أس��هم إس��هامات كبيرة وقاد تحوالت أخرها 
إس��هاماته الكثيرة في قيادة دول��ة الوحدة، 
عليه أن يحافظ على ه��ذا المنجز على تاريخه 
لقيادة تحوالت جديدة تجعل مستقبل أبنائنا 

مضمونًا وآمنًا.
استقاالت قديمة

اليــوم اســتقال تقريبــًا تســعة أعضاء من 
مجلس النواب، من المؤتمر الشــعبي العام 
من ضمنهم نســب الرئيس محمد عبدالاله 
القاضي، وقبل ايام استقال النائب الدكتور 
عبدالباري دغيــش، وقبله اســتقال النائب 
عبدالكريم األســلمي.. ليبلغــوا 11 عضوًا 
بمجلس النواب مستقلين من المؤتمر بسبب 
قمع االحتجاجات.. أنت كرئيس لكتلة المؤتمر 

ما تعليقك؟
- أواًل عملي��ة االنتم��اء واالس��تقالة هذا حق 
متروك للن��اس، وأنا ال أرى في ذل��ك عيبًا في 
األصل، نع��م ه��م يس��ببونها بم��ا يريدون 
وبعضهم كان قد اس��تقال من المؤتمر قبل 
أش��هر طويل��ة، مم��ن وردت أس��ماؤهم في 

االستقالة.
مثل من؟

- أعض��اء صع��دة الذي قدم��وا اس��تقالتهم 
اليوم كانوا قد قدموا استقالتهم في السابق 
وأعلنت عبر مواق��ع ووس��ائل إعالمية كثيرة 
مثل عبدالسالم هشول وعبد الكريم جدبان، 
أنا استغربت أن يرد االسمان ضمن من قدموا 
اس��تقالتهم من المؤتمر فيم��ا هم قد قدموا 
استقالتهم منذ زمن ومع ذلك نقول مبدأ العنف 
كلنا نرفضه، وكان يفترض على هؤالء بالدرجة 
األول��ى أن يمارس��وا هذا الرف��ض من داخل 
المؤسس��ات ، لكن اختاروا طريق االس��تقالة 
ذلك ش��أنهم ألننا ال نريد أن نجب��ر احدًا على 
البقاء أو المغادرة ثم إننا لو سمينا أسماء أنت 
تعرف كعب��د العزيز جباري وعبده بش��ر كانوا 
ناقدين للمؤتمر ولكثير من اإلجراءات وذلك 
ألن المس��احة مفتوحة داخل المؤتمر لعملية 
النقد وهذا ما يتميز به المؤتمر، وال أعتقد أن 

في ذلك حرجًا على المؤتمر.
هناك توقع أن يزداد عدد النواب المستقلين 
من عضوية المؤتمر الشــعبي العام بسبب 
أعمال العنف التــي حصلت مؤخرًا.. هل يثير 

هذا مخاوفكم؟
- لماذا نخاف.. العنف نرفضه جميعًا من حيث 
المبدأ، أما قضية االس��تقالة اليوم هي ركوب 
لموجة، كن��ت أتمنى لو أن هذه االس��تقاالت 
تمت قب��ل أن تتم أح��داث تون��س، وقبل أن 
تتم أحداث مصر، كنتم س��تنتقدون بداًل من 
الصمت، ومع ذلك هناك نواب كانوا ينتقدون 

وال نستطيع أن نقول أنهم كانوا صامتين.
هناك قمع في الميدان دفعهم إلى االستقالة 
اآلن، قبل تونس ومصر لم يكن هناك خروج 

إلى الشارع ولم يكن هناك قمع؟
- أنت تتح��دث عن قم��ع كأن الدماء تس��يل 
أنه��ارًا، نع��م إن قطرة ال��دم الواح��دة نحن 
نس��تهجنها ونرفضها ونراها خس��ارة كبيرة، 
لكن إلى اليوم عل��ى األقل وبالرغ��م من أننا 
بلد مسلح ورغم الموروث القبلي واالجتماعي 
في هذا البلد، إال أننا مازلنا في المكان اآلمن، 
وأؤكد مرة أخرى بأن كل قطرة دم هي خسارة 

على هذا البلد.
نرفض العنف

مع تقديري لوجهة نظرك هناك جرحى يوميًا، 
وفي تعز القنبلة تلك وحدها خلفت ما يقرب 

من 90 جريحًا، المسألة ليست بسيطة؟
- عندم��ا يحدث الخطأ ال يس��تطيع الواحد أن 
يحدد، لك��ن إلى الي��وم نحن نعم��ل بكل ما 
أوتينا من ق��وة عل��ى تجنب ه��ذا الموضوع 
وليس��ت القصة قصة قمع فق��ط ولكن علينا 
أن نتحدث بصوت مبح��وح ومرتفع بأننا علينا 
ان نتج��ه لرفض العنف بكل أش��كاله وإلجراء 

إصالح��ات وتطور سياس��ي، وإن تج��اوز هذه 
األزمة خير من استمرارها وخير من البقاء في 
االعتصامات والمسيرات، ألن اإلجراءات الجادة 
والصادقة التي تطمئن الناس على مس��تقبل 
أفضل ستتجاوز مثل هذه المشكالت وتنهيها 

إلى األبد إن شاء اهلل.
عادة ما كان ســلطان البركانــي رأس حربة 
المؤتمــر فــي المواجهــات بيــن المؤتمر 
والمعارضــة.. البعض يتســاءل لماذا يضع 
ســلطان البركاني نفســه في وجه المدفع؟ 

لماذا ال يتصدر المشهد شخص آخر غيرك؟
- سلطان البركاني أمين عام مساعد ورئيس 
الكتل��ة البرلمانية، تضعه الظ��روف في خط 

المواجهة في مجلس النواب.
هناك أمناء عموم مســاعدون آخرون أعضاء 
مجلس نــواب، هناك ياســر العواضي نائب 

وأمين مساعد مثاًل؟
- كرئيس الكتلة البرلماني��ة بالدرجة األولى 
هذا فيما كان يدور داخل مجلس النواب أعتقد 
أن ذلك مسؤوليتي أواًل، لكن سلطان البركاني 
ربما ظلم كثيرًا، فس��لطان البركاني ما يقوله 
في الغرف المغلقة وفي االجتماعات التنظيمية 
للمؤتمر يقول كالمًا واضحًا وجليًا حول إجراء 
إصالحات شاملة ويمارس عملية النقد، وأنا إذا 
دافعت عن المؤتمر ف��ي العلن فأنا أنقده في 
السر وفي االجتماعات الرسمية، وربما زمالئي 
في اللجنة العامة أو في االجتماعات المشتركة 
يعلمون ذلك، وعندي قناعة كاملة بأن العمل 
مع الرئيس علي عبداهلل صالح والوصول إلى 
قناعات كاملة بإجراء إصالحات خير من الصمت 
أو المعارض��ة ألنه ف��ي المعارضة س��أتحدث 
كيفما أشاء وال أستطيع أن أغير شيئًا من واقع 
الحال، وأن��ا كنت أتمنى أن ه��ذا الجهد الذي 
يبذل اليوم بحكاية الرحيل واالعتصامات، أن 
يبذل ويوجه بدعوة ج��ادة من المؤتمر ومن 
المعارضة ومن الشباب إلجراء إصالحات شاملة 

ولتحقيق برنامج وطني شامل لإلصالحات.

اخشى التيه
أعود لقضية الســاعة التي هي االعتصامات 
في بعض المحافظات لمطالبة الرئيس علي 
عبداهلل صالح بالرحيل.. ما رأيك في االعتصام 
الذي يحدث في ســاحة الحرية بتعز )صافر(؟ 

وبماذا تعلق على مطالب المعتصمين؟
- مبدأ االعتصام أمر مقبول ليس فيه غضاضة 
وليس فيه زعل كما يق��ال، من حق الناس أن 
يعتصموا، من حق الن��اس أن يرفعوا مطالب 
لكن في اإلجابة السابقة أنا قلت كنت أتمنى 
عل��ى الفاعلين ف��ي المؤتمر، وعل��ى قيادات 
اللقاء المش��ترك وعلى كل الحريصين، وعلى 
المعتصمين أينما كانوا ف��ي تعز أو في عدن 
أو في صنعاء أن ينش��دوا المطال��ب بداًل من 
أن نت��وه بالحديث ع��ن رحيل رئي��س الدولة 
ألنه منتخب انتخابات ش��هد لها العالم، علينا 
أن نوج��ه كل مطالباتن��ا واهتماماتنا لنصلح 
األوضاع االقتصادية وإجراء إصالحات سياسية 
وتجفيف منابع الفساد والعمل على بناء دولة 
المؤسس��ات دولة النظام والقانون، ذلك هو 
األصل، ولو أن المعتصمين هنا أو هناك رفعوا 
هذا الشعار أعتقد أنه ليس “ثمانية” من كتلة 
المؤتمر س��يقولون “قمعًا” وإنما أنا س��أكون 
أول من ينتمي إلى أولئك الذين يرفعون شعار 
اإلصالح وأعتصم معهم بل وأرفع صوتي في 

المقدمة.
ماهي رؤيتك لحل األوضاع اآلن في اليمن ؟ 

وهل تعتقد أن بإمكان الرئيس أن يستمر؟

- أواًل عليك أن ت��درك أن لكل منا قناعاته في 
األصل.. والرئيس علي عبداهلل صالح منتخب 
وصوت له قرابة 4 ماليي��ن ونصف ناخب في 
انتخابات ش��هد لها العالم كم��ا قلت لك في 
إجابة سابقة، أما الحديث عن الرحيل.. فنحن 
ال نريد أن نقلد موضة مص��ر أو تونس، نريد 
أن نُحت��رم إننا بل��د على األقل مش��هود لها 
في العالم أنها تمارس العم��ل الديمقراطي، 
وإن كانت هناك ش��وائب وقص��ور في العمل 
الديمقراطي، لك��ن العالم يش��هد لها بأنها 
الدولة األفضل في إطار المنظومة العربية أو 
محيطها أو عالمها العربي، فنحاول أن نحترم 
عم��ل المؤسس��ات، نحت��رم إرادة الناخبين، 
والرئي��س علي عب��داهلل صالح مح��دد له في 
الدس��تور دورتي��ن عليه أن يكملهم��ا بإجراء 
إصالحات وبداًل من العمل والعمل المضاد أو 
الدخول في مهات��رات، علينا أن نجلس جميعًا 
على طاول��ة ح��وار وأن نقدم قائم��ة مطالب 
مشروعة س��واًء على مس��توى المحافظات أو 

المديريات أو على المستوى القومي.
مسألة إقالة أقارب الرئيس.. هل هي ضمن 

رؤيتك الشخصية لإلصالح؟
- أنا وبعيدًا عن تس��مية األش��خاص، أرى أن 
الحل بن��اء جيش على أس��س وطنية، ومن ال 
ينطبق عليه المعيار فسيغادر مباشرة وأقارب 
الرئيس لن يكون��وا عقبة وبمجرد أن نتحدث 
عن دولة المؤسسات فقانون تضاد المصالح 

سيكون قائمًا.
بناًء على هذا الكالم هل الجيش الحالي هو 
جيش غير وطني؟ وهل الدولة الحالية ليست 

دولة نظام وقانون؟
- علينا أن ال نح��اول توظيف المصطلحات، لو 
أن دولة المؤسس��ات بكام��ل فروعها قائمة 
واحترام الدس��تور والقانون، لما حدثت كثير 
من المشكالت القائمة، الوضع االقتصادي هذا 
محمول بمعايير أخرى، لكن الجوانب األمنية 
اإلدارية والسياس��ية في قصور، وال يستطيع 
حتى أي مؤتمري وإن كان مجاداًل أن يقول إننا 
في دولة أفالطون، هناك أخطاء علينا أن نعمل 
على إصالحها وعلينا أن نمد أيدينا جميعًا.. إذا 
لم يكن الحك��م والمعارضة وكل الخيرين في 
هذا البلد والمنتمين إليه والمثقفين والعلماء 
مش��اركين في إصالحات حقيقية، بحزمة من 
اإلصالحات.. دعنا نقول إنن��ا لدينا حزمة من 
المشاكل أو سلة من المشاكل علينا أن نفككها 
وأن نجعل الس��نوات القادمة س��نوات بناء ال 

سنوات جدل.

العمــل من اجـــل االصالحـــــات خيـر 
من الصـمت أو المعـارضــة

األولــــى علــى المســتقلين أن يمارســـوا 
رفضهم من داخـــل المؤسسـة

يستهدفونني  لكها  وما »سهيل« 
شخصيًا.!!

 الدولة ستتحمل مسئولية إعالة أسر الضحايا

 أكد الشيخ س��لطان البركاني -االمين العام المساعد للمؤتمر ان المؤتمر 
ليس في حالة افالس تجعل��ه يحتك بالمتظاهرين ويمارس أعمااًل صغيرة 

تكسب اآلخرين تعاطفًا.
وقال في حوار لصحيفة »حديث المدينة« : ان المؤتمر الشعبي العام لديه 
أغلبية شعبية وش��رعية دستورية س��واًء من خالل البرلمان أو في انتخاب 

الرئيس علي عبداهلل صالح.
واضاف ان من س��قط من ضحايا تقع مس��ئولية رعاية أسرهم على الدولة 

وعليها أن تحاسب من ارتكب تلك األحداث.
وأكد االمين العام المس��اعد انه عن��د اطالقه لمصطلح »قل��ع العداد« لم 

يكن قد تشاور مع أحد وانما هي قناعاته 
والت��زال حت��ى الي��وم.. مش��يرًا الى ان 
الرئيس عندما قال أنه لن يترشح لفترة 

جديدة للرئاسة كان صادقًا فيما يطرح.
واش��ار البركاني  ال��ى ان عملية االنتماء 
الحزب��ي للمؤتمر او االس��تقالة منه حق 
متروك للن��اس، وأنه ال عي��ب في ذلك، 
مؤكدًا ان قضية االس��تقاالت اليوم هي 

ركوب الموجة..
وقال : كنت أتمنى لو ان هذه االستقاالت 

تمت قبل ان تتم احداث تونس ومصر..
وألهمية الحوار تعيد )الميثاق( نشره:


