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الشيخ سلطان البركانــــــــــــــي في مقابلة تلفزيونية :

معسكر »الصمع«لن يــــــسـقط ونتـحــــدى !!
باعتق��ادي أنه ل��ن يخطئ الرئي��س علي عبداهلل 
صالح بأن يترك المؤتمر جانبًا ويقول أنا س��أتخذ 

قرارات أخرى.
> لكن لو افترضنا- جداًل- أنه فعل ذلك؟

- أنا ال أتوق��ع أن يفعلها وان فعلها فس��يكون هو 
الخاسر وسيكون خائنًا لما اقسم عليه.

> أنا أعهدك صريحًا واضحًا جدًا في هذه المواضيع 
ووعدتني بذلك . أقصد بصراحة يا شــيخ سلطان 
الذي يقود المؤتمر عمل مؤسسي أم علي عبداهلل 

صالح؟
- االثنان معًا..أنا ال أكذب��ك الرئيس علي عبداهلل 
صالح له تأثير كبير داخل المؤتمر ونحن معتزون 
بذل��ك .. أنا ال أق��ول ل��ك ان المؤتمر مؤسس��ات 
100%، وان الرئي��س علي عب��داهلل صالح ما هو 
اال عضو في المؤتمر..أنا اقول لك ان الرئيس هو 
الرجل االول ف��ي المؤتمر وهو الذي يصنع الكثير 

من قراراته، ويملك ثقة داخل المؤتمر.
> ثقة أو أنكم أنتم حقيقــة رفعتموه فوق مقامه 
أقولها بصراحة الشيخ ســلطان قال عن الرئيس 
علي عبداهلل صالح الصادق األمين وغيرك وصلوه 
الى الخليفة السادس أو السابع حتى الصحف تتكلم 
ذلــك.. يقال انكــم ال تنقلون الحقيقــة للرئيس 
تنقلون له الحقائق مغلوطــة مزيفة غير واضحة 
غير بينة ومنها- مثاًل- تصريحك أنت عندما تقول 

له هذا الكالم؟
- أواًل ي��ا عزي��زي قضية الص��ادق االمي��ن.. هل 
تعتقدون أني وصفته بالنبي محم��د.. ال.. عندما 
اقول الصادق األمين أنا ممكن أكون صادقًا أمينًا 
وأنت ممكن تكون صادقًا وأمينًا هذه ليست صفة 
لألنبياء فقط ولكنها توصف لبقية البشر.. محمد 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سمي بالصادق 
األمين قبل أن يكون نبيًا، فأن��ا ال أدري لماذا هذا 

التهويل؟
> لعلهم هوَّلوها ألنك أضفــت اليها آل التعريف 

الصادق األمين؟
- دعني أق��ل عنه صادق��ًا وأمينًا إذا كان��وا زعلوا 
من ال التعريف فقط فدعني أسمه صادقًا وأمينًا 
وأنا أث��ق بأن الرئيس علي عب��داهلل صالح صادق 
وأمين.. صحيح أن هن��اك مواقف تفرض عليه أن 
يتخذ قرارات أخرى بعد أن كان قد اقتنع بقرار وهو 
يمي��ل الى رأي األغلبي��ة بعد ذل��ك إذا اتخذ قرارًا 
فرديًا عاد الى قرار األغلبي��ة وانحنى له ومع ذلك 
أنا اعتقد أن علي عبداهلل صالح رجل صادق أمين 
مخلص لهذا البلد، واهلل ال يوجد رئيس دولة قدم 
لهذا البلد مثلما قدمه ونحن ال نقدس��ه في ذلك، 
وإذا كان البعض بالغ في وصفه كما قلت بالخالفة، 
فالخلفاء هم بشر ومن حقي ومن حقك ومن حق 
علي عبداهلل صالح ان نكون في مس��توى الخلفاء 
الراشدين إذا كنا سنسلك طريق الراشدين منهم، 
أما بقية الخلفاء فللناس نظر في هذا الموضوع، 
ومع ذلك صدقني ان من يقول لك ان علي عبداهلل 
صالح ال تنقل اليه الحقائق ربما فريق ال ينقل اليه 
الحقائق لكنه يسمعها من المخلصين الصادقين.

> لك��ن الن��اس تفاج��أوا حقيق��ة م��ن بع��ض 
التصريحات التي يصرح بها الرئيس مثاًل ماحدث 
في 18 / 3 فقام الرئيس وصرح أن أهل الحي هم 
المتسببون في ذلك المعلومات لم تأتِ له ألنه لم 
يكن هنالك.. الرئيس أكي��د جاءته معلومات من 
طرفكم أومن قبل الش��خصيات التي حوله.. وكذا 
هل ت��رى أن الذين نقلوا اليه الص��ورة يعني كان 

الخطأ في النقل أم في التصريح؟
- أواًل لو طلبت من��ك وقلت لك بربك هل ما حدث 
يوم 18 م��ارس كان من صنع الدول��ة؟ لن تجيب 

ستجيبني بالحقيقة اعتقد أنك ستقول الحقيقة.
> أنا بالنسبة لي ما استطيع ان اجيب..

- خ��الص وم��ع ذل��ك يومها ل��م أكن عل��ى علم 
بالمعلومات الت��ي وصلت الرئي��س علي عبداهلل 
صالح من أية جهة لكن المعلومات الحقيقية هل 
يستطيع أحد ينكر.. أنا أتحدى من يقول أن واحدًا 
من أفراد القوات المس��لحة واألم��ن حمل بندقية 
واحدة ممن كان��وا يحرس��ون المعتصمين أطلق 

طلقة اال رصاصة واحدة كما قيل لنا.
> كم��ا قيل لن��ا ان جندي��ًا واحدًا أطل��ق طلقة أو 
طلقتين فق��ط ألنهم جاءوا بعد وق��وع الجريمة.. 
جاءوا بعد الحادث وصل أفراد األمن وهم يحملون 
عصيًا ويحمل��ون مصدات ليس بأيديهم أس��لحة 
اال واحدًا كان مس��لحًا فهل هذا هو الذي قتل كل 
أولئك؟ ثم أن أح��داث 18 مارس تحت��اج أنا أقول 
للشباب بالدرجة األولى بضمائرهم بانسانيتهم 
بدينهم أن يبحثوا عن الحقيقة من وراء أحداث 18 

مارس سمها جمعة ماذا تسمونها؟
> يسمونها هم الكرامة..

- جمع��ة الكرام��ة س��مها ما تري��د أنا أق��ول لهم 
بانسانيتكم وضميركم وأخالقكم ودينكم تحروا 

الحقيقة من كان وراء هذه المجزرة؟
القتلة يف الفرقة!!

> أنتم الدولــة.. أنتم أصحــاب الحقيقة تبحثون 
عنها؟

- نحن نترك ذل��ك للقضاء لكن أق��ول لك ان من 
اختفوا داخل الفرقة ممن ارتكبوا الجريمة والشباب 
يعلمونهم وأنا أتمنى على الش��باب أن تس��تيقظ 
ضمائره��م وأن يقول��وا الحقائق للن��اس، القتلة 
الحقيقيون الذين وصلوا الى الفرقة والذين غابوا 
بعد ذلك ولم يعلم أحد عنهم أليس في ذلك شيء؟

> لماذا لم تصرحوا بذلك عبر النائب العام؟
- سنترك ذلك للقضاء ونترك ذلك للتاريخ سيبرزه 
للعلن، أنا اقول لك لو كان النظام له دور في تلك 
الجمعة.. أقول  لم يحدث أن اهتز النظام في يوم 
من االيام كما اهتز يوم الجمعة 18 مارس فعاًل بل 
أوشك على االنهيار ألنه شعر أن من قاموا بالعملية 

أرادوا أن يضربوه في مقتل.
> االهتــزازات متتاليــة يا شــيخ ســلطان اقصد 
باالهتزازات أقصد ما يحصل اآلن في أرحب حقيقة 

االيام الماضية؟
- من وراءها؟

> أنا سأسألك في هذا الباب ان ما حصل في أرحب 
مجموعة من االعمال أنا أريد منك الحقيقة ما الذي 

يحصل؟
 فهناك مجموعة من الصور حقيقة ألمت كثيرًا من 

الناس يعني صور القتلى والجرحى ونحو ذلك.
- كلنا تألمنا.

> يا شيخ.. قلت ال تخفيني سرًا ان يوم 18 مارس 
ســببت هزة حقيقية في الســلطة وتألمتم لهذا 
الواقع لكن تلتها مجموعة من الحوادث تلتها مثاًل 
وبعض من االخوة في الجنوب يقولون لماذا أنت 
يا أخ محمد تنكر ذكر ما حصل ويحصل في أبين ما 
حصل في مصنع الذخيرة وراح ضحيته قرابة 200، 
كذلك ومــا حصل في تعز ما يســميها االخوة في 
االعتصامات المحرقة التــي أصيب فيها مجموعة 
ورفعوا باسماء قرابة 53 شخصًا اآلن ما يحصل في 
أرحب كذلك وغيرها وما يحصل في اليمن بشكل 
عام أال يسبب لكم هذا شيئًا من هز المشاعر إن لم 

نقل هزًا في السلطة؟
- أواًل عندما يقتل يمني أينما كان نهتز له ألننا أواًل 
كيمنيين ثم مسؤولون عنه ألننا سلطة مسؤولون 
عن أي يمني يقت��ل في أي مكان ع��ن كل قطرة 
دم تس��يل أينما كانت وليس ما حدث في مصنع 
الذخيرة من قتل ألطفال ونساء أبرياء دخلوا كيفما 
دخلوا الى المصنع تآمر البعض عليهم أو وضعهم 
في كمي��ن لكنهم كيمنيي��ن خدع��وا وقتلوا وقد 
استفزت كل مشاعرنا وتألمت كل جوارحنا، لذلك 
الحادث لكن لي��س بالمقدور حيلة ألن االرهابيين 
الذين خططوا للعملية كانوا أقدر على فعل ذلك 
وهم لم اليرقب��ون في مس��لم إاًل وال ذمًة وليس 
من قتلوا في مصنع الذخيرة ولكنهم يقتلون أفراد 
األمن ويفجرون في االحياء في الش��وارع في كل 
مكان في العال��م كله فال تعتق��د أن جريمة أبين 
س��تؤنبهم ثم ما تحدثت عنه ف��ي تعز وأرحب أنا 
أقول لك المحرقة التي سميتها أنا أرجو من االخوة.

> لم اسمها أنا..
- يعني ناق��ل الكفر لي��س بكافر أنا أق��ول ارجو 
من االخوان ان يس��موا االمور بمسمياتها أوال تعز 
يفترض على أبنائها وهم تعودوا على أن يحملوا 
القلم والكلمة وهم أكثر الناس قدرة على ممارسة 
العم��ل الثقاف��ي والس��لوك االخالق��ي ان يقولوا 
الحقيقة للناس ال أن يشوهوا الصور بالصورة التي 
يريدون من خاللها اسقاط النظام بتشويه الحقائق 
.. أنا كل هذا الذي سمعته من دكتور اسمه حمود 
نعمان هو الذي ق��ال هذه الش��ائعات والذي رفع 
القتلى الى 57 .. كنت أتابع أحداث تعز منذ صبيحة 
يوم الحادث الى المساء وهي تسير في السياق بين 
خمسة الى عشرة الى خمسة عش��ر قتياًل ثم جاء 
الدكتور حمود نعمان الذي س��مى نفس��ه دكتور، 
وقال بأنه كان يقول: إن أفراد االمن كانوا يرمون 
المصاحف في الجام��ع ويقولون له هذه ال تنفعك 
فيرمونه��ا ويقطعونها.. هل تعتقد أن مس��لمًا أو 
يمنيًا في االصل س��يمزق المصاحف ويرمي فيها 
وهو ما لم تصنع فيه اسرائيل ان يحدث ذلك في 
تعز أنا ارجو أن يصحح المفهوم وان تقال الحقيقة 
للن��اس ومع ذل��ك نرجو م��ن القض��اءان يتحمل 
مسؤوليته بشجاعة ونحن سنكون مع القضاء عند 

أية نتيجة.
تعز مسيسة!!

> ما هي الحقيقة في تعز التي وصلت؟
- ال أريد أن اتس��رع في القول واترك ذلك للقضاء 
الن الناس مس��تنفرون وس��يعتقدون أني لو قلت 
الحقيق��ة انن��ي ضد مش��اعر تعز وس��يصوروني 

م��ن وراء ه��ذه بعد ذل��ك بأني كنت 

المحرقة 
حتى إذا قلت الحقيقة، أريد القضاء يقولها، أنا أقول 
لك ما أعلن في تعز كذبًا ليس 100% في جزء من 
الحقيقة لكن لي��س بالصورة الت��ي طرحت وأنت 

قابلت مدير أمن تعز وسمعت منه كل الحقائق.
> لكن من 57 الـ15 الذي تذكرهم إذا كانوا قتلوا 

أليسوا دماء محرمة؟
- نعم.. نعم.. نعم قلت لك ل��و قتل قتيل واحد.. 
أنا تابع��ت الموض��وع ويش��هد اهلل اتصل��ت بعد 
المغ��رب بحمود س��عيد واتصل��ت بعب��د الجليل 
الزريق��ي وحاولت أن اتواصل م��ع عبداهلل نعمان 
القدس��ي لكنه يومها قالوا لي أن في المستشفى 
وهو من الرجال الذين يستطيعون ايقاف الحرب.. 
كنت أريد أن أنفض المشكلة.. تعاون عبدالجليل 
الزريقي، وأنا أشكره وأش��يد به ألنه عمل بكل ما 
بوس��عه لتهدئة الموقف، كنا نري��دأن نعيد قوات 
األمن الى عن��د المديرية وان ال داع��ي للمواجهة 
ونري��د الش��باب أن يبتعدوا عن مديري��ة القاهرة 
ألنها هذا المبنى بجوارهم له أش��هر فلماذا تلك 
الليلة تحركت المشاعر القتحامه ولماذا نعم قيل 
ان هناك بعض المعتصمين سجنوا داخل المبنى 
وقيل بنفس الوق��ت ان افراد أم��ن اختطفوا الى 
داخل الس��احة.. كنت أس��عى بكل م��ا أوتيت من 
القوة لفض العملية وان نكتفي عند 3 قتلى كانوا 
قد وقعوا وكنت أخاطب االخ حمود س��عيد بالنص 
إذا كان��وا اآلن 3 قتلى فعلينا أن نس��عى جاهدين 

حتى ال يزداد عدد القتلى، فكان األخ حمود يتحدث 
ان الشباب مستنفرون قلت له يا حمود إذا الشباب 
والعسكر مستنفرين سيس��تمر القتال وسيتسع، 
فأفضل ش��يء أنن��ا ندخ��ل اآلن عل��ى الخط أنت 
وعبدالجليل الزريقي واالخ سلطان السامعي أيضًا 
اتصلت فيه ووعدني بأنه س��يذهب الى الس��احة 
ويخاطبه��م بالميكرف��ون بالع��ودة، ثم أن��ا اقنع 
أجهزة األمن بالعودة لكننا لم نس��تطع أن نصنع 
ش��يئًا ألن التحريض كان قد وقع ومع ذلك عندما 
تتضح الحقيقة سنكون معها وال نقبل ال بقتيل وال 
باثنين وال بعش��رة وال محرقة، أما لو ثبت حكاية 
االح��راق بأن جثث��ًا احرقت جراء ذل��ك فلن تعفى 
الس��لطة المحلية وال أي م��ن اعضائها من تحمل 

المسؤولية أما في موضوع أرحب.
> ماذا ستفعل أنت؟
- أنا واحد من السلطة.

> ومن تعز.
- أنا بالنسبة لي تعز أقدمها على اليمن كلها، تعز 
بالنسبة لي أولوية ال يمكن ان اقبل بأن تمس تعز.
> لو ثبت ذلك المحرقــة أو مجموعة من االعمال 

تثبت.
- س��يتحمل كل من ارتكب وكل من أمر وكل من 
ساهم كل المسؤولية واال سيكون لنا قرار آخر لو 

ثبت.
> من أنتم؟

- في المؤتمر أبناء تعز مش��ائخه ورجاله وعلماؤه 
أعضاء مجلس النواب فيه أعضاء الوزارة كلنا.

> اسمعك وفيني شيء من التعجب ألنك متهم أنك 
كافأت أهل تعز الذين انتخبوك، فأهديتهم قنبلة 

هكذا وفجرتها في أوساطهم؟
- شيء جميل أنك أتيت على موضوع القنبلة أواًل 
أنا أقول لك أنا متعصب لتعز من قمة رأسي حتى 
أخمص قدمي وفي حياتي لم اصنع القتل أنا ممن 
ال يحبون القتل مطلقًا..أنا أؤمن بأن القلم والكلمة 
هم األصل وليس الرصاص، ولذلك تالحظني في 
كثير م��ن االوقات أمش��ي بدون حراس��ة ال أؤمن 
بالقت��ل وليس لدي ث��أر ألحد وال عن��دي ثأر ألحد 
حتى هذه اللحظة وال أتمناها في المستقبل، وفي 
موضوع القنبل��ة معاذ اهلل- أن أك��ون واحدًا ممن 
يستبيحون الدماء واستغرب ألن من رمى القنبلة 
مع��روف وأعل��ن عن اس��مه عبر وس��ائل االعالم 
والس��يارة التي قي��ل انه��ا دخلت وكان��ت تحمل 
صاحب القنبلة تم القبض عليها وس��لمت ألجهزة 
االمن  انا اول مرة ما عنديش سيارات حراسة ربما 
تالحظني اآلن في أشد األزمة معي سيارة واحدة 
ليس لدي سيارات حراسة وربما أسأل عندما أخرج 
ستش��اهدني بس��يارة واحدة وليس لدي سيارات 
مرافقين، فأي سيارة لسلطان البركاني هي التي 
رمت القنبلة وهل أنا دموي حتى يقال أني رميت 
بقنبلة ثم لماذا نغمض الحقائق؟ إذا كانت السيارة 
قد أعلن رقمها واس��م مالكها وسائقها وأعلن من 

رمى القنبلة فلماذا صوبت بسلطان البركاني؟
> ولماذا لم تظهر الحقائق علينا رسميًا؟

- أعلنت عبر أجهزة االمن وعلى شاشات التلفزيون 
ومالك السيارة من اب وسائقها من تعز والذي رمى 
القنبلة من تعز من ش��رعب كله��م هذاك من اب 
والس��ائق والذي رمى القنبلة من شرعب .. إذًا ما 

دور سلطان البركاني؟
> ولماذا ربط سلطان البركاني بهذه القضية؟

- العم��ل السياس��ي له أحيان��ًا االح��زاب هي من 
اس��تطاعت ان تصور س��لطان البركاني ألنه كان 
يومه��ا في تع��ز وأقام مهرجان��ًا كبي��رًا لمواجهة 
احزاب اللقاء المشترك ومواجهة ما يجري فأرادوا 

أن يلصقوا له التهمة.
> يا شيخ سلطان هل تتوقع أن أهل تعز - سامحني 
في هذا اللفظ - راضون عنك هم يقولون تعز اآلن 

المحافظــة التي تمتلك القلم وال تمتلك الســالح 
وســالحها القلم والكلمــة التي تحبهــا انت من 
أخمص القدمين الى الرأس وهي مقدمة عندك في 
كل شيء وهي بمثابة كل شيء يقولون نحن اآلن 
نعيش في حالة اصبحت المدينة مسلحة، أهلها ال 
ينامون من كثرة ضجيــج القنابل والصواريخ وما 

الى ذلك صور مزعجة ماذا قدمت لهم؟
- أواًل الحقائ��ق ال يس��تطيع طمس��ها أح��د .. أن��ا 
ارتبط بتع��ز ارتباط��ًا وثيقًا وأعمل ف��ي تعز منذ 
شبابي حتى اليوم أي منذ كنت جزءًا من السلطة 
أو عضوًا ف��ي مجلس الن��واب وبصماتي موجودة 
س��واًء أنكرها من ينكر أو قبل بها من قبل.. لكن 
ما يجري اليوم ف��ي تعز اليوم أن��ا اتفق معك أنه 
نوع من الظلم ومن القهر وهو عمل مخطط له.. 
والذين يريدون ان يس��تولوا على السلطة عليهم 
أن يبدأوا من العاصمة صنعاء إذا اس��توليتم على 
صنعاء فستستولون على كل المحافظات  فلماذا 
تعز تس��تهدف..؟ أنا أقول لك إن ما يجري في تعز 
هو عم��ل ممنهج وربما س��يقولون اني ادافع عن 
السلطة.. فأية س��لطة كانت ال يمكنها أن تسكت 
لكن أنا أتمنى على الس��لطة أن ال تستخدم العيار 
الثقيل كما يقال كما هو حال القادمين من صنعاء 
والذين انتقلوا من صعدة والذين انتقلوا من الفرقة 
والذين أتوا الى تعز ليستعرضوا العضالت في تعز 
ويستخدموا القوة في تعز يستخدمونها في صنعاء 

إذا أرادوا السلطة.

> أنا ال أخفيك يا شيخ سلطان ان هناك من يريد أن 
يمسك العصى من المنتصف اآلخر يقولون انكم 
انتــم في الســلطة تعاقبون أهل تعــز ألن جميع 
الساحات فيها كثير من شــباب تعز .. يعني حتى 
ذهبنا مارب وجدنا تعز وحتى في سقطرى والذين 

في الساحات هم شباب تعز.
- حتى في سقطرة اتصل بي رئيس فرع المؤتمر 
في سقطرى وقال لي الشرعبي يقود االعتصامات 
في سقطرى ..تعز معروفة انها مسيسة وهي التي 
كانت مصدر االلهام لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر 
تعز.. ولذلك س��تكون موجودة في كل الس��احات 
ألنها تحمل فكر تعز.. وال تحم��ل تآمرًا وال تحمل 
قتاًل وال ارتزاقًا.. أبناء تعز متحررون ولذلك أنا أقول 

لك ال يعاقبون.
> لذلك قالوا انكم في الســلطة ألنهم متحررون، 
ألنهم سياسيون، ألنهم يحملون الكلمة والمنطق 
وكــذا انكم أردتــم تقولــون اذهبوا الــى مصدر 
التصديــر الــذي يصدر هــؤالء الشــباب وضيقوا 

عليهم.
- أنا لس��ت خائفًا ولكني اقس��م لك باهلل العظيم 
ونحن في رمضان ان هذا لم يحدث وان في داخل 
الس��لطة يتعاملون مع تعز باعتزاز وإجالل وإكبار 
يفخرون بها ألنها محافظة هي تصنع وليست تابع 
تعز لم تكن تابعًا في يوم من األيام .. تعز تصنع 
الحدث، وال تكون تابعة له ومع ذلك أنا اقول لألخوة 
في تعز ارجو ان ال تخدعوا بأن الس��لطة تريد أن 
تعاقبكم، فواهلل الذي رفع السماء بال عمدان هذا 
ليس له أساس من الصحة وعليكم أن تكونوا في 
مستوى المس��ؤولية وأال تقبلوا بأن يأتي أحد الى 
تعز ليفجر أزمة.. من يريد أن يفجرها يذهب الى 
العاصمة صنعاء وعليه أن ال يستعير من تعز، ولي 
رجاء من االخ علي محسن أن يعيد صادق سرحان 
من تعز ويعيد المس��لحين التابعي��ن للفرقة من 
تعز، ويعي��د  أدوات الدمار والخراب التي أرس��لها 
الى تعز .. يعيدها الى صنع��اء، وإذا أراد أن يكون 
زعيمًا ألنه هو جزء من الماضي علي محسن حتى 
لو أراد سلطة لن يكون له مستقبل هل هو صاحب 

الصورة النقية؟
> وأنتم هل سيبقى لكم مستقبل؟

- واهلل نح��ن كحزب لنا مس��تقبل ال يمكن أحد أن 
يقتلع جذورك..
> وكأفراد؟

- وكأفراد ليهلك من هلك عن بينة وليحيا من حيَّا 
عن بينة .. المخطئ فينا  والسيء والسلبي يذهبوا 

به الى البحر نحن ال ندافع عن أحد.
> لكن أنتم يا شيخ سلطان أنتم لستم حزبًا..

- ليش تنكرنا نح��ن اتفقنا انا وأنت قبل قليل أنه 
حزب وأن له تاريخ ليش تنكره؟

كالم مبالغ فيه
> المؤتمر الشــعبي يقال انكم أواًل صرفتموه عن 
مســاره وجوفتموه عــن حقيقته فأصبــح مظهرًا 
مجوفــًا ليس له من الداخل شــيء ومــا أدل على 
ذلك يقول اآلخر ان االستقاالت واالنشقاقات التي 
تحصل.. فهناك من يقولون ال يلتقون بنا اال وقت 
االنتخابات فقط ويريدوننا وقت االنتخابات لكن 

ليس لنا تواجد.
- س��أبدأ من نصف الس��ؤال ي��ا عزي��زي أواًل في 
موض��وع االس��تقاالت، أق��ول بصراح��ة ه��ذه 
االس��تقاالت هولت..عندنا كتلة مكونة من 239 
مقع��دًا.. المس��تقيلين 35 ش��خصًا ج��زء منه��م 
انخرط��وا في العمل السياس��ي اآلن وج��زء خارج 
العمل السياسي وجزء مازال التواصل معنا قائمًا 
بعودتهم الى كتلة المؤتمر فيما لم يس��تقل من 
اللجن��ة الدائمة الت��ي قوامها فوق األل��ف بحدود 
الستين العضو أو الخمسين العضو هل هذه تؤثر 
على ح��زب يا اخوان هل اذا اس��تقال ألف أو الفين 

أو عش��رة من ثالث��ة ماليين عضو ف��ي المؤتمر 
س��يصيبون باالنهي��ار؟ ه��ذا كالم مبال��غ في��ه.. 
االستقاالت يا اخي 2 وزراء استقاال و35 من الكتلة 

البرلمانية واستقال 50 من اللجنة الدائمة.
> لكنها النوعيات؟

- ال ليست نوعيات اهلل يحفظك.
> 25 و2 وزراء؟

- نعم.. نعم أكبر استقاالت تمت في جانب الكتلة 
البرلمانية ومع ذلك قرابة عش��رة أو خمسة عشر 
نحن اتخذنا ق��رارًا ف��ي اللجنة الدائم��ة أن تظل 
اتصاالتنا بهم قائمة ونحن على تواصل مس��تمر 

وسيعودون الى الكتلة البرلمانية.
> وإذا عادوا ستستقبلونهم؟

- سيعودون وسنستقبلهم ألننا لن نستغني عنهم 
كأصدقاء ربما كان لهم موقف.

> يوم 18 مارس..
- االستقاالت كانت يوم 21 مارس وجريمة الجمعة 
كانت يوم 18 مارس جمعة الكرامة التي سميتها 
أو أس��ميها أنا حتى ال يقول الشباب أني متحسس 
من هذا الموضوع كان يعتقد البعض أننا سننهار 
بعدها ثم جاء يوم 21 مارس بإعالن علي محسن 
التم��رد وإع��الن تلك االس��تقاالت الت��ي صاحبت 
والت��ي كان مخطط��ًا لها واعتق��دوا أننا س��ننهار 
والمؤتمر س��ينتهي الى األبد ولم ينت��هِ المؤتمر 
ثم جاء حادث االعتداء على األخ الرئيس وزمالئه 

من قيادات الدولة كاملة رئي��س مجلس النواب، 
رئيس مجلس الش��ورى، رئي��س الحكومة، نواب 
رئيس الوزراء، قادات البل��د، فلم ينهار المؤتمر.. 
المؤتمر مؤسسات .. المؤتمر حزب .. المؤتمر دولة. 
.المؤتمر يقود نظامًا هل سقط؟ لم يسقط ثم إني 
استغرب في بعض المتحدثين عندما يقولون بقايا 
النظام.. يا أخي أي نظام الذي اسقطه حتى تقول 
بقاياه يعني إذا كنت تس��مي االعت��داء االجرامي 
االرهابي على علي عبداهلل صالح اسقاط للنظام 
تفخر بهذا الجانب وان��ت تهدم بيوت اهلل وتعتدي 

على المصلين الواقفين بين أيدي اهلل؟
> لم تظهر الحقائق الى اآلن في هذا الموضوع؟

- هل ضربوا داخل الجامع أم خارجه؟
> ال أنا أقص��د نحن نس��تنكر الحادثة 100% في 

جامع أو على الدماء هذا كله نستنكره؟
- ال .. ال داخ��ل وه��م ي��ؤدون الص��الة والحقيقة 
واضح��ة اليوم بع��ض اط��راف األزم��ة يتحملون 
المسؤولية والتحقيقات ستكشفهم لم يبقَ اال أيام 
حتى تعلن نتائج التحقيقات وأنا أعتقد ان مرتكبي 

الجريمة يعرفون الحقيقة.
> بعضهم ســألني لماذا ال تســأل الشيخ سلطان 

لماذا لم يصِل معهم الجمعة؟
- أقول لك بصراحة أنا لم اتع��ود أصلي في ذلك 
الجامع ، أنا حضرته مرتي��ن ولم يعجبني خطيب 
الجامع، فأصلي إما في جامع الصالح أو في المنصة 

باستمرار لم أصِل في الجامع.
> لم يس��قط النظام كما تذكر ولم ينهَر النظام 
ولكن البعض قال ان االزمة القائمة عرت النظام؟
- عرت النظام كم��ا عرت المعارض��ة .. هل باهلل 
علي��ك ما يحدث م��ن المعارضة الذي��ن يقطعون 
النفط والكهرباء والغاز ويروعون اآلمنين ويقلقون 

السكينة العامة..
> لكنكم سلطة؟

- أنا اعتقد أن البع��ض عندهم انطباع انه عندما 
نقط��ع النفط ونفج��ر االنب��وب ونعم��ل أزمة أن 
النظام سيس��قط.. يا أخي النظ��ام يحبه الناس.. 
اليوم أنص��ار النظام أكثر مما كان��وا عليه عندما 
بدأت األزمة.. انص��ار الرئيس علي عبداهلل صالح 
يتصاعدون كالص��اروخ بالماليي��ن، فالنظام لم 
يس��قط وإنما ه��م يضربون حاجي��ات الناس في 

الصميم..
> أنتم كسلطة المفروض ان توفروها؟

- ال نق��در اليوم ال نس��تطيع ان نح��ارب على 50 
جبهة..

> كيف وفرتم البترول السوبر ألنه غالي..
- ألننا دفعنا قيمته نشتريه من الخارج.

> وكيف مر في الطرق؟
- لظرف معين فقط أنا أقول ل��ك الحقيقة واقول 
للناس من على شاشة »الس��عيدة« سنستمر في 
توفير مادة البنزين الخال��ي من الرصاص الى أن 
تنته��ي األزمة وس��نعود الى بترول م��ارب والتي 
كان الشعب يستفيد منه وباألسعار السابقة هذه 

اخذناها كحالة طارئة جدًا.
ظروف طارئة
> وليس لحالة االقتصاد الحالية؟

- الحالة االقتصادي��ة هذا وضع تأخ��ذه الحكومة 
فيما بعد يتفقون عليه، لك��ن اتخذنا القرار اليوم 
لظروف طارئ��ة عندما نفط مارب غي��ر موجود.. 
الخزينة العامة أوش��كت على االنهيار.. قلنا علينا 
أن نتعام��ل م��ع الوض��ع ف��ي موض��وع البترول، 
أما الديزل فأبقين��اه اليوم يس��تهلك من الديزل 
266  ألف طن ش��هريًا ونس��تهلك 124 الف طن 
من البترول، فحافظنا على الديزل ورفعنا الدعم 
ال��ذي كان يتجه للبترول اضفن��اه الى الديزل ألن 
أسعار النفط تغيرت ولذلك ليس هناك أي زيادات 
وأقول لألخوة في اللقاء المش��ترك الناس تقبلوا 
األزمة ألنهم يعرفون أنك��م وراءها و يعرفون أن 
علي محس��ن الذي يحارب في أرحب ويحارب في 
مارب والذي أراد أن يحارب في تعز كان عليه لو هو 
شجاع أن يحارب من الفرقة وال يحارب في المناطق 
األخرى.. نتمنى أنه يرفع المدفع حقه والدبابة من 
الفرقة ونحن جاهزين للموت ونواجهه ، لكن عليه 
أن ال يذهب ال��ى أرحب.. محمد أس��ألك باهلل هل 
علي محسن يريد أن يصل الى السلطة على جثث 

الموتى في كل المحافظات؟
> علي محسن رجل من رجاالتكم.. تربيتكم؟

- تربى عل��ى الدماء.. نعم هو ترب��ى على الدماء 
وتربى على الجحود.. تربى على النكران .. تربى 
على نهب األراضي .. عل��ى تهريب الديزل.. على 

الفتن بين المواطنين على مدى 33 عامًا.
> واآلن عرف أنه أخطأ لو فرضنا على هذا المنطق 
عرف أنــه أخطــأ ويريــد أن يصحح خطــأه فأنتم 

تعاقبوه اآلن حتى ال يصحح خطأه؟
- واهلل أننا نريده أن يتوب الى اهلل أنا أول من يريد 
أن يتوبوا ال��ى اهلل لكن حرام عليه م��ا يفعله في 
أرحب، وحرام عليه أن يرس��ل مدافعه وصواريخه 

وقذائفه الى تعز.
> من الذي أطلق في أرحب؟

- هو وضباطه.
> يطلقون على القرى؟

- أنا أشتي أسألك عندما دخلوا من أنابيب تصريف 
األمطار الى داخل  المعسكر متنكرين وعندما أتوا 
وقتلوا كل الحراس في أبواب المعسكر أليسوا بشر؟ 

أال تريدونهم أن يدافعوا عن أنفسهم؟
> كيف هذه األنابيب هذه حق تصريف األمطار؟

- دخل��وا من أماكن متفرق��ة كانتحاريين يا أخي ال 
يمكن أن يس��قط معس��كر الصمع أنا اق��ول لعلي 
محس��ن من على شاش��ة »الس��عيدة« الصمع لن 
يس��قط ومطار صنعاء الذي قلت ألح��د أصدقائك 
بأنك ستس��لم عليه يوم الس��بت في مطار صنعاء 
لن يسقط والنظام لن يس��قط وأنت تحولت جزءًا 
من الماضي.. اترك السياسيين يصلون الى حلول.

> أنا اتكلم عن الشعب ما ذنبه الذي انتخبكم في 
2006م ووصلكم انتم تقولون ان��ه منحكم أكثر 
من 74% ما ذنبه انكم تكافئونه وتحاربوه في لقمة 

عيشه في الكهرباء وفي الغاز والبترول؟
- يا محمد سآتي بالمصحف وإذا أقسمت على صحة 
هذا الكالم فس��نخرج ونعتذر للشعب حرام عليك 
أن تنس��ب هذه العملية لنا .. هل نحن من قطعنا 
االنبوب في مارب .. ه��ل نحن من قطعنا الغاز في 

مارب.. هل نحن من قطعنا الكهرباء؟
> لكنكم أنتم دولة؟

- نعم نح��ن دولة.. من يقترفون ذل��ك يريدون أن 
يس��حبونا من صنعاء لكي نقاتل االطراف ويسقط 
النظام ثم أقول للمتآمرين وأوجه الس��ؤال إليهم 
حرام عليكم.. اسقطوا النظام وال تعذبوا الشعب.. 
أق��ول للمتآمري��ن م��ن بعض أط��راف األزم��ة أنا 
ال أس��ميهم اللقاء المش��ترك ألن ج��زءًا كبيرًا من 
المشترك بريء.. بريء براءة الذئب من دم يوسف.

> وجزء من المؤتمر..
- واهلل العظيم لو ثبت أن واحدًا من المؤتمر هو من 
يقوم بقطع الطرقات وهو من يقطع الغاز، والنفط، 
فقسمًا باهلل انني على شاشة السعيدة سأقول لك 

الحقيقة ولن أتردد ثانية واحدة.
> كنت أريد أن أســألك.. أنتم أعضاء مجلس نواب 
أفرغتم المجلس من دوره ولــم تقوموا بالواجب.. 

كنت أريد أن أسألك عن القضية الجنوبية؟
- أنا أريد أن تخصص حلقة ثانية لنستمر فيها بهذا 
الشهر الكريم، وأنا أوافق على ذلك إذا كان الوقت 
قد ضاق وأنا سعيد أن أقول للناس الحقيقة ونلتقي 

في حلقة أخرى.

علي محسن أشعل الحروب الستة في صعدة ويتحمل مسؤوليتها
المتمصلحون اول من تخلوا عن الرئيس

ما يجري في تعز عمل ممنهج ومخطط له

قائد الفرقة تربى على الدماء والجحود والنكران ونهب األراضي وتهريب الديزل
اليمن تواجه مؤامرة حقيقية من قبل اإلصالح 


