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أثناء ترؤسه اجتماعًا استثنائيًا للحكومة:

البركاني في حوار صحفي:

الرئيس يحذر من محاولة إفشال مهام الحكومة

لن يكون هناك حوار والعاصمة مشطرة
قال الشيخ سلطان البركاني األمين   

المساعد للمؤتمر الشعبي  العام 
العام ان الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام سيظل الزعيم األول 
في اليمن لعشر سنوات قادمة على األقل، 
وانه خدم اليمن خدمات جليلة الينكرها إال 

جاحد، ولديه من االيجابيات الكثيرة.
واضاف البركاني في حديث مع محطة »بي 
بي سي« ان الزعيم علي عبداهلل صالح قدم 
تنازالت كبيرة من أجل اليمن، وخرج من 
السلطة ولكنه يمتلك تأييدًا شعبيًا يستطيع 
به أن يستمر - لو أراد- في السلطة لعشر 
سنوات أخ��رى، إال انه فضل عدم اكمال 
فترته الدستورية التي تنتهي عام 2013م 
الخراج اليمن من األزمة وايقاف سفك الدماء 
من قبل الخارجين على الشرعية والقانون 
في ظل انقطاع الكهرباء وتفجير أنابيب 

النفط وقطع الخدمات.
وش��دد البركاني على ان اع��ادة هيكلة 
الجيش منصوص عليها في المرحلة الثانية 
من اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية، 
في حين لم يتم االنتهاء أصاًل من المرحلة 

األولى.
وقال:»قبل اعادة هيكلة الجيش يجب 
ان يتم أواًل انهاء المرحلة األولى وازالة 
المظاهر المسلحة وانهاء التوتر األمني 
وع��ودة القوات العسكرية الى ثكناتها 
والمليشيات الى قراها وانهاء انقسام 

القوات المسلحة..
واضاف ان اآللية التنفيذية للمبادرة حددت 
التزامات كل األطراف، واليجوز الدخول في 
ح��وار وطني والعاصمة مقسمة والطرق 

مقطوعة والمعتصمون اآلن في الساحات، 
فال يوجد ما يسمح باستمرار االعتصامات 
ألنها تندرج في اطار ازالة عوامل التوتر 

السياسي واألمني.
ولفت البركاني الى أهمية اسناد مهمة 
اعادة هيكلة الجيش الى شركة متخصصة 
وجهات فنية إلنجاز الهيكلة وفق معايير 

وأسس علمية.
وقال : »إذا كانت الهيكلة وفق المعايير 
العلمية فنحن النعارض مغادرة أقارب 

الرئيس علي عبداهلل صالح مواقعهم 
العسكرية واألمنية، وال يجب ان نبحث عن 
أشخاص في الهيكلة.. كما ان احمد علي 
عبداهلل صالح هو عسكري محترف ينفذ 
أوامر قادته في وزارة الدفاع وهيئة األركان..
وأشار البركاني الى حرص المؤتمر خالل 
األزمة على اخراج اليمن من هاوية الفوضى 
والعنف والتخريب، وحقن الدماء، فهناك 
مليون عامل فقدوا وظائفهم كما ان ثالثة 
أرباع المزارع تم هجرها من قبل أصحابها 

بسبب أزمة الوقود والديزل.

واتهم البركاني ال��ل��واء المنشق علي 
محسن وأوالد االحمر وتنظيم القاعدة 
واالخوان المسلمين بالوقوف خلف مجزرة 
جمعة الكرامة في 18م��ارس 2011م، 
وإراقة الدماء وتأليب الرأي العام في اليمن 
النظام تمهيدًا  الدولي على  والمجتمع 
إلسقاطه وس��ط اعتقاد ب��أن النظام في 
اليمن سيسقط بسرعة كما حدث في تونس 

ومصر.
وقال البركاني: إن علي محسن كان يخطط 
للوصول الى السلطة ويريد عبر مايسمى 

بالثورة ان يحكم ل��33سنة أخرى بعد أن 
كان في دائ��رة الحكم طوال ال��33 سنة 
الماضية، هذا هو هوس االخوان المسلمين 
بالسلطة وانظروا كيف تسلموا السلطة في 

تونس ومصر وليبيا.
وأك��د البركاني ان اللواء المنشق علي 
محسن هو الذي خطط لجمعة الكرامة وهو 
يريد اآلن ان يبعد التهمة عن نفسه، فلم 
يكن هناك في ساحة الجامعة حينها قوات 
أمن وإذا وجدت لم تكن مسلحة وقد وصلت 

الى الساحة بعد الحادثة.
وقال : علي عبداهلل صالح اليأمر بالقتل 
وال بسفك الدماء وأنا أعرفه منذ زمن طويل 
وقبل ان يكون رئيسًا وهو يؤمن بمقولة 
بشر القاتلين بالقتل.. ولذلك هو لم يلجأ 
للدماء ولم يقل لعلي محسن صفي الساحة 
بأي ثمن.. كما ان يوم جمعة الكرامة كان 
كارثة بالنسبة للرئيس علي عبداهلل صالح.. 
وأشار الى ان المعتصمين أنفسهم الذين 
بدأوا أو توجهوا الى مدينة الثورة الرياضية 
لالعتداء على أنصار الشرعية، أما في أحداث 
جولة كنتاكي وباب القاع في 18 سبتمبر 
2011م فقال: إن القناصة التابعين لحزب 
االصالح وعلي محسن هم الذين أطلقوا 
النار والقذائف باتجاه المتظاهرين ورجال 

األمن على السواء.
ولفت األمين العام المساعد الى تمدد 
القاعدة وتوسعها في محافظات البيضاء 
وأبين وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف 
وح��ت��ى تعز ب��دع��م م��ن علي محسن 
بعة  لتا ا الي��م��ان  ا جامعة  ومليشيات 

لعبدالمجيدالزنداني.

ترّأس األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية،   
السبت بالقصر الجمهوري بصنعاء، اجتماعًا استثنائيًا 
لمجلس الوزراء بحضور رئيس المجلس األخ محمد سالم 

باسندوة.
وفي مستهل االجتماع، أعرب األخ الرئيس عن سعادته 
بلقاء حكومة الوفاق الوطني، وقال: »تقريبًا هذه هي المرة 
الرابعة ألتقيكم منذ تشكيل الحكومة، وقد دعوتكم اليوم 
لهذا االجتماع االستثنائي ألطلعكم على الوضع السياسي 
واألمني في البلد خصوصًا بعد االنتخابات الرئاسية المبّكرة 
التي جرت في 21 فبراير الماضي بصورة مشهودة وتاريخية، 
واليوم أمام الحكومة مهام جديدة متمثلة بالمرحلة الثانية 
من ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة بكل 

إيمان وإصرار على المضي وتجاوز كل التحديات الماثلة«.
وأضاف األخ الرئيس عبدربه منصور هادي: »أمامنا هدف 
كبير وهو الوصول مع كل القوى السياسية واالجتماعية 
ومختلف شرائح المجتمع اليمني، إلى مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل الذي سيتم فيه مناقشة كل الملفات والقضايا 
واإلشكاليات بكل أنواعها وصورها دون أي تحّفظ وبما 
يخدم الخروج برؤية وطنية شاملة يتم وضع خطة عمل على 
ضوئها لكل اإلجراءات، من التعديالت الدستورية وكل ما 
يرسم مستقبل اليمن الجديد المرتكز على العدالة والحرية 
والمساواة والحكم الرشيد، وذلك ما يتطلب من الحكومة 
العمل في هذا االتجاه، وأمامها مهام العمل المؤسسي الذي 

يخدم حاجيات الناس ومتطّلباتهم وتلبية تطّلعاتهم.
وأّكد األخ الرئيس أن إنجازًا كبيرًا قد تم على طريق تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة وقرار مجلس 
األمن رقم )2014( وقال: »أعتقد أن ذلك قد مّثل شوطًا 

كبيرًا ومهمًا وتجاوزنا بذلك الكثير من التحديات«.
منوّهًا إلى أن بعض القضايا من مهام المرحلة األولى ما 
تزال عالقة، وخصوصًا ما يتصل بالجانب األمني وعلى لجنة 
الشئون العسكرية تحقيق األمن واالستقرار، والعمل الجاد 
لتنفيذ بنود المبادرة، وعلى القوى السياسية واالجتماعية 
بمختلف اتجاهاتها التعاون الكامل من أجل إنجاح مهام 

اللجنة.
وتطرّق األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى موضوع 
الحكومة التي قال بأنها تمّثل ائتالفًا وطنيًا أو حتى حكومة 
إنقاذ وطني ناتجة من الوفاق الذي كان أساس التسوية 

السياسية التاريخية في اليمن وليس لها أي عالقة بالحزبية 
أو العمل الحزبي بأي شكل من األشكال، وعليها مسئولية 
وطنية وإقليمية ودولية تتمثل فقط في تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس األمن رقم )2014(، 
والعمل على تلبية متطّلبات الشعب وحاجياته األساسية 

والتموينية.

وقال: »عمليًا يفترض أن تغيّر جميع األحزاب سياساتها 
وتتصرف بكل قواها لتنفيذ المبادرة التي تم التوقيع 
عليها بإجماع وطني وإقليمي ودولي، والكف عن المناكفات 
اإلعالمية والحزبية وتوظيف األحزاب للمماحكات السياسية 

أو محاولة إفشال مهام الحكومة«.
وأعرب األخ الرئيس عن ثقته أن الحكومة تحظى بدعم 

غير مسبوق من أجل تنفيذ مهامها الوطنية التي تخدم 
جماهير الشعب اليمني.. منوهًا إلى أننا أمام مفترق طرق 
وال نريد االنحراف أمام المخاطر والمتاهات واالنقسامات، 
وعلى الجميع مسئولية وطنية كبيرة للوصول باليمن إلى 

الطريق المأمون.
وطالب األخ رئيس الجمهورية الجميع العمل بروح وطنية 
وصادقة، وبروح الفريق الواحد وعدم االنشداد إلى الماضي، 
وقال: »المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة تجعلكم 
جميعًا مسئولين عن تنفيذها دون االلتفات إلى االنتماء 
الحزبي ألنكم أديتم اليمين الدستورية على أساس خدمة 
الشعب ومصالحه وعدم االلتفات ألي توجيهات تأتي من 

خارج الحكومة أيًا كان مصدرها«.
وأضاف األخ الرئيس: »هناك رئيس حكومة وفاق وطني 
وهناك رئيس جمهورية وال نريد العودة إلى المربّع األول، 
وعلينا أن نكبر أمام اليمن وأمام العالم ألننا أثبتنا أننا 
شعب الحكمة واستطعنا أن نخرج سلميًا إلى رحاب السالم 
والوئام والتسامح وإنقاذ شعبنا من األوضاع المأساوية التي 
خّلفتها األزمة والكف عن استمرارية قطع الكهرباء واالعتداء 
عليها وأنابيب النفط والبنى التحتية، ونمضي في الطريق 
السلمي الذي اخترناه في إطار التسوية السياسية التاريخية 

في اليمن«.
وخاطب األخ الرئيس الجميع قائاًل: »عليكم االبتعاد عما 
يسيئ إلى مهامكم وواجباتكم، وعدم التسرّع في اتخاذ 
القرار أو السعي للمصلحة الشخصية أو التعاطف مع هذا 
أو ذاك من األقارب أو المحسوبين، فالنظام والقانون فوق 

الجميع«.
واستطرد قائاًل: »على الوزير أن يكون مثااًل في عدم 
تفضيل هذا على ذاك، وال بد أن يشعر الجميع بأنه عادل 
وصادق، ويمثل األب واألخ للجميع ألن الوزير هو في خدمة 
الناس، وخلق األوض��اع المالئمة للعمل واإلنتاج بصورة 
أفضل، ونحن ننظر إلى اليمن الكبير الموحد وننطلق من 

أجل األمن واالستقرار ووحدة اليمن«.
ونبّه األخ الرئيس إلى أن أي أحد من حكومة الوفاق 
الوطني ليس مفروضًا مهما كان ونحن ضد هذه الفرضية 
ولن نقبل بذلك أبدًا ومهمتنا هي العمل من أجل إنقاذ البالد 
وإخراجها من المتاعب والصعاب، وقد نلنا ثقة الشعب من 

أجل ذلك.

الحكومة تمّثل ائتالفًا وليس لها أي عالقة بالعمل الحزبي
على الجميع العمل بروح وطنية وصادقة وبروح الفريق الواحد وعدم االنشداد إىل املاضي
ال نريد العودة إىل املربّع األول وعلينا أن نكرب أمام اليمن والعالم
مسئولية الحكومة تنفيذ املبادرة الخليجية وآليتها

أحمد علي عبداهلل صالح قائدًا عسكريًا محرتفًا 
ينفذ أوامر قادته والهيكلة التستهدف أشخاصًا
إنهاء املرحلة األوىل من املبادرة قبل 

الحديث عن الهيكلة
علي محسن خطط ملجزرة جمعة الكرامة 

واراد أن يحكم اليمن 33 سنة أخرى
دعم علي محسن وجامعة االيمان التابعة للزنداني وراء تمدد القاعدة

ال يوجد مربر الستمرار اعتصامات مليشيات املشرتك

دهشوش: ما نشرته أبواق 
اإلصالح كذب وافتراء

حجة- مراد شلي

ب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام    كذَّ
بمحافظة حجة ما نشرته صحيفة حزب 
اإلصالح »األهالي« وموقعها االلكتروني، 
وأكد أن ما نشر مجرد افتراء محض وال أساس له 

من الصحة..
وقال فهد دهشوش: إن تلك االفتراءات تأتي في 
إطار حملة إعالمية مريضة اعتاد أصحابها تلفيق 
التهم وتزييف الحقائل للنيل من ثباتنا مع وطننا 
اليمن الذي لن يتزعزع مهما فعل أولئك المفلسون.

وأكد على ضرورة التزام الصحف الحزبية واألهلية 
بأخالقيات المهنة واحترام العمل اإلعالمي وتجسيد 

الحيادية وتحري الدقة والمصداقية.
وتوعد دهشوش بمقاضاة صحيفة »األهالي« 

لنشرها معلومات ال أساس لها من الصحة بدون االستناد ألي وثائق أو حقائق وهدفها 
اإلساءة والتشهير بشخصي.

وعبر رئيس فرع المؤتمر عن شكره وتقديره لكل من وقف إلى جانب الحق في هذا 
الموضوع بالذات كل األطياف السياسية في بالدنا ومن أبناء محافظة حجة األبطال، 

معاتبًا الذين انساقوا وراء هذا األسلوب المزري والعفن.

الزوكا يعزي بوفاة فليته
األخ    ب���ع���ث 

ع��ارف الزوكا 
العامة  اللجنة  عضو 
رئيس دائرة الشباب 
والطالب في المؤتمر 
الشعبي العام برقية 
ع���زاء وم��واس��اة إلى 
فليته  ع��ل��ي  محمد 
بوفاة شقيقه المناضل 
دح����ان ع��ل��ي فليته 
مدير مكتب الشباب 
والرياضة بمحافظة 
ح��ج��ة وال����ذي وه��ب 

جل حياته لخدمة الوطن ومن أجل 
الشباب والرياضة اليمنية.

وتطرق إلى السيرة العطرة والطيبة 
للفقيد بين أهله ومحبيه وأصدقائه 
ودماثة أخالقه وحبه ووفائه لوطنه 

ومجتمع.. وق��ال: لقد 
مواقف  للفقيد  ك��ان 
تنظيمنا  مع  ة  متميز
الرائد المؤتمر الشعبي 
العام حيث كان عضوًا 
الهيئة  ف���اع���اًل ف���ي 
التنفيذية للمؤتمر في 
المحافظة في مختلف 
المراحل وأنه برحيله 
فقد المؤتمر والوطن 

ابنًا بارًا ومخلصًا..
عظيم  ع��ن  معربًا 
ال���م���ص���اب ب��رح��ي��ل 
فليته.. سائاًل  المناضل دح��ان 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

قرر األطباء األمريكان المشرفون على الحالة الصحية 
للشيخ ص��ادق بن أمين أب��وراس األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام في أحد المستشفيات بالعاصمة 
واشنطن تمديد فترة عالجه بعد إجرائه عملية جراحية أواخر 

األسبوع الماضي تكللت بالنجاح.
وكان مقررًا أن يعود الشيخ صادق امين أبوراس إلى الوطن 
بداية ابريل القادم إال أن األطباء قرروا الحقا تمديد فترة 

العالج حتى تعود حالته الصحية إلى ما كانت عليه.
وفي تصريح أدلى به الشيخ صادق بن أمين أبوراس 
األمين العام المساعد للمؤتمرنت شكر خالله كافة الفعاليات 
الوطنية والشخصيات االجتماعية والقيادات المؤتمرية التي 
تواصلت معه لالطمئنان على صحته، مثمنًا هذا االهتمام 

وقال: إنه يتطلع بشوق كبير إلى العودة قريبًا.
وكان الشيخ صادق أمين أبوراس األمين العام المساعد أحد قيادات الدولة التي أصيبت 
جراء العمل اإلرهابي الغادر الذي تعرض له جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو2011م، 
حيث أسعف حينها إلى المملكة العربية السعودية وأجريت له هناك العديد من العمليات وقد 

استدعت حالته الصحية السفر إلى الواليات المتحدة األمريكية الستكمال عالجه.
الوسط اإلعالمي للمؤتمر يبتهل إلى اهلل العلي القدير أن يمن على الشيخ صادق وكل 
الذين أصيبوا  بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن الستكمال أدواره الوطنية والتنظيمية 

واالنتصار للوطن والشعب وتطلعاته المشروعة.

األطباء يقررون تمديد فترة عالج ابوراس


