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                           الشيخ سلطان البركانــــــــــــــــــــي في حديثه لقناة »اليمن اليوم« :

حكومة باسندوة ستسقط تلقائيًا      ألنها عاجزة عن تحقيق أي شيء
قال الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام إن حكومة باسندوة ستسقط تلقائيًا ألنها 
عاجزة عن توفير أي شيء وعاجزة عن تحقيق األمن واالستقرار وتنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي وتوفير الخدمات ورفع 

القمامة من الشوارع..
وكشف البركاني في حديث مع قناة »اليمن اليوم« عن لقاء حميد األحمر بالسفير األمريكي وأبالغه له نيته االستعانة 
بعلي محسن إلزاحة علي عبد اهلل صالح عن السلطة، رغم أن علي محسن دموي وقاتل وفاسد، مشيرًا إلى أن حكومة 

باسندوة تنّفذ توجيهات حميد األحمر..
وقال البركاني إن وزراء المشترك في الحكومة أسوأ من السيّء وأنهم يريدون أن يدخلوا البلد في متاهات، أما وزراء 

المؤتمر فيقفون خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى ال يضيفوا إليه أعباء جديدة..
ولفت األمين العام المساعد إلى أن »اوالد االحمر« سيمارسون الدماء مدى الدهر ما دامت أصولهم من دماء«..

»الميثاق« تنشر نص الحوار تعميمًا للفائدة:

الرئيس العنف بما يكفي ولكن فرقتها سياسة علي 
محسن فما رأيك؟

- البركاني :أوال أحب أن اؤكد لك بأن موضوع المقارنة بين علي 
محسن وأحمد علي.. أحمد علي قائد عسكري محترف محترم له 

مكانته في أوساط الشعب اليمني .
> القناة :يعني علي محسن ليس محترمًا؟

- البركاني :دعيني ال تجيبي عني.. له مكانته داخل أوساط 
الشعب وأحمد علي عبداهلل صالح له ذمة المالية نقية جدا 
ورجل غير فاسد ورجل يحترم النظام والقانون لذلك من يقول 
ان علي محسن هو الذي خدم علي عبدا هلل صالح يخطئ نعم 
علي محسن قدم وجبه شهية لآلخرين بأن يذهب إليهم إلى 

الثورة كما يسمونها ليدمرها .
> القناة: لاللتفاف عليها؟

- البركاني:ولتتحول الثورة من ثورة بقايا النظام  الخارجين من 
النظام وانا قلت لك في البداية بانه خدمنا ونحن نشكره على 

خدمته اما على خدمته فنحن نشكره ونلعنه على خيانته..
> القناة: طيب بعيد عن اللعنات سؤال اخير فيما يتعلق 
بعلي محسن ق��رأت خبرًا بأن هناك عرضًا من دول 
خليجية لتعيين او االستفادة من خبرات علي محسن 

العسكرية بتعيينه قائدًا لدرع الجزيرة ؟
- البركاني: الجزيرة.. يشلوه  برأس ماله بالنسبة لنا  نحن وال 
يعطونا ربح ريال واحد  برأس المال فقط وال يعطون لنا فائدة 

هذا الكالم ربما هذا حلم رأيتيه في النوم .
> القناة: ه��ذا خبر وأن��ت استكملت الخبر أن��ت قلت 

الجزيرة.
- البركاني: ألاعتقد انك  قرأته على  وسائل مجرد ما قلت درع وأنا 

قلت الجزيرة ألنه مافيش معاهم درع غير الجزيرة..
> القناة: بس نشر وقرأته أمس في أكثر من موقع هذا 

كالم غير صحيح ؟
- البركاني: هذا كالم عليك نسيانه فعلي محسن ال يصلح أن 

يكون قد فشل في صنعاء فلن ينجح في درع الجزيرة.
> القناة: طيب اذا كان فشل وكما ذكرت وهذا طبيعي إن 
تذكر ذلك في خصمك علي محسن كان برفقة الرئيس 
هادي عند زيارته لقطر يعني علي محسن مقرب كثيرًا 
من دول الخليج العربي ومن قطر أكثر من القيادات  

األخرى القريبة منكم؟
- البركاني: أوال ال اعتقد أن ذهاب علي محسن كان لوجه اهلل 
وال أريد إن أقول لك األسرار التي ذهب من اجلها علي محسن  

ولماذا ذهب قطر  فاأليام ستكشف ذلك.
> القناة )مقاطعة(: ولتقل للناس ؟

- البركاني: وليش أقول لهم .
> القناة: الناس تعبوا استغفااًل؟

- البركاني: الرئيس عبدربه منصور هادي سيقول لهم بقرار فال 
نستعجل في هذا األمر.

> القناة: يعني توقعك قرار من رئيس الجمهورية؟
البركاني: ماليش دخل التسأليني عن هذا الموضوع.

> القناة:«طيب ش��ع��ورك وأن��ت ت��رى علي محسن  
وخصمك غير شكوك الناس بسفره مع الرئيس عبدربه 

منصور هادي ؟
- البركاني: كانت عندي وعند علي عبداهلل صالح وعند قيادة 
المؤتمر وأنصار وقياده المؤتمر العليا لماذا سيذهب علي 

محسن  إلي قطر كنا نعلم .
> القناة: طيب هل كان قرارًا حكيمًا من الرئيس إن 

يأخذه معه؟
- البركاني: جدًا جدًا قرارًا حكيمًا وصائبًا

> القناة: طيب يقول السياسي حسن زيد  بان اصطحاب 
الرئيس لعلي محسن معه كان ليأمن مكره خاصة بأنه 

سيسافر من المطار ؟
- البركاني: واهلل ليس لهذا عالقة أنا أقول لحسن زيد  أنت  دائما 
مصاب بالشكوك علي محسن لم يعد قادرًا إذا كانت النجدة  قد 
أسرت له 86 شخصًا بظرف دقيقتين فعلي محسن غير قادر على 
المواجهة وال يخافه ال عبدربه وال علي عبداهلل صالح  اطمئني 
في هذا الجانب وأقول لحسن زيد اطمئن اطمئن علي محسن 

ذاهب إلى مكان ما في العالم .
> القناة: هو مطمئن وصرح هكذا مطمئنًا الن علي 

محسن  كان مع الرئيس هادي؟
- البركاني: سيذهب إلى مكان ما في العالم  .

> القناة: كيف ترى لحادثة اعتداء عسكر أو جنود من 
النجدة على وزارة الداخلية وسرقة أثاث وزارة الداخلية 

كيف تراه كسياسي ؟
- البركاني:أوال أنتِ ظالمة فيما تسألينه بأن جنود النجدة 

اعتدوا على وزارة الداخلية  أوال جنود النجدة كانوا يمارسون 
عمال حقوقيا بأمتياز عمل مطلبي ويذهبون باعتصام سلمي .

> القناة: نهب وزارة الداخلية عمل مطلبي ؟
- البركاني: اسمحي لي يذهبون بأعتصامات سلمية  في اليوم 
األول والثاني والثالث والرابع إال أن وقع وزير الداخلية في خطأ 
قاتل وذهب إلى الفرقة واستقدم قرابة 200او 300مسلح من 
الفرقة لحماية وزاره الداخلية دون علم الرئيس عبدربه منصور 
ودون علم وزير الدفاع ودون قرار القائد االعلي ودون قرار لذلك .

> القناة )مقاطعة(: طيب السؤال لتوضيح هذه النقطة 
هل ذهب قبل االعتداء ؟

- البركاني: قبل أال تعلمين إن 86 ممن كانوا يقاتلون من 
الفرقة داخل وزاره الداخلية هم في األسر أال تعلمين أن عدة 
أطقم من أطقم الفرقة المدرعة هي محتجزة أال تعلمين  إن 
النجدة لم تقاتل ولم تنهب ولم تسرق إال بعد إن قتل أول جندي 
منها من قبل المتحصنين  فوق وزاره الداخلية لم يحدث شيء .
> القناة: وه��ذه وجهه نظر وسائل اإلع��الم عندما 
غطت هذا الخبر قالت بأن الرئيس علي عبداهلل صالح 
وأصدقائه يقفون خلف هذا االعتداء هل كنتم خلف 

اعتداء رجال النجدة على وزاره الداخلية ؟
- البركاني : احلف لك على القرآن  ونحن في رمضان إننا ال نعلم 
عنه شيئًا ال صالح وال غير صالح ولكن النجدة مظلومون وهذه 
وسائل اإلعالم فقدت مصداقيتها ومهنيتها كان عليها أن تبحث 
عن الحقيقة لكن يبدو انه كنا نقول إعالم المشترك هو الذي 
تاه وفقد القيم واألخالق لكن يبدو إن بعض اإلعالم األهلي 

ومراسلي وسائل اإلعالم الخارجية أيضا فقدو المهنية.
> القناة )مقاطعة(: يعني كل وسائل اإلعالم فقدوا 

المهنية؟

- البركاني : افرضي انه مافيش 86 جندي من الفرقة داخل 
النجدة اليوم ايش كانوا سيقولون كان سيقولون الحرس 
الجمهوري هو الذي اعتدى على وزارة الداخلية انا اقول لك هذا .
> القناة: صحيح  لم تكن هناك حيادية وهذه مشكلة 
كبيرة سنتوقف عندها ولكن سأسألك كمواطن ما 
هو شعورك وأنت ترى أشخاصًا يحملون كرسي وزير 
الداخلية وقد نهبوه هل ستشعر باألمان أكثر عندما ترى 

مكتب وزير الداخلية منهوب؟
- البركاني: أواًل ال تأخذيني بالجانب العاطفي عندما اشعر من 
الذي وقع في الخطأ وزير الداخلية هو وزير وهذه قواته ولديه 
قوات أمنية أخرى بدال من أن يذهب إلى الفرقة يستنجد بها 
ويأتي بمسلحين منها لالعتداء على أفراده كان عليه ان يأتي 
بجنود من التابعين له صحيح إن ما جرى في وزارة الداخلية أمر 
محزن إن المؤمَّن صار خائفا ان وزير الداخلية صار هاربا  لكن 

ومن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت ايالم.
> القناة: هذا ما طرحه البعض طرحوا بان وزارة 
الداخلية تتحمل مسئوليتها كاملة تجاه االعتداءات ضد 

الكهرباء .
- البركاني: مطهر المصري واجه المدفع والدبابة والصاروخ 
ستة أشهر داخل وزارة الداخلية لم يغادرها وقاوم و قاوم  وقاوم 

وكان شجاعا وسيشهد له التاريخ .
> القناة: ربما لم يكن بيت األحمر جادين في اقتحام 

وزارة الداخلية؟
- البركاني :كانوا يريدونها بأي سعر بل إنه قبل أسبوع إنا 
أقول لك بكل أمانه  كان هاشم األحمر مخزنًا في إحدى المقايل 
وقال لم يستعص علينا إال مطهر المصري  داخل وزارة الداخلية 

واليزال المقيلون شهودًا سآتيك بهم شهودًا.

> القناة: لماذا استعصى على بيت األحمر بإمكاناتهم 
العسكرية واألسلحة الثقيلة اقتحام أو السيطرة على 
وزارة الداخلية وسهل على بعض أفراد من رجال النجدة 
السيطرة على وزاره الداخلية عندما كان قحطان وزيرا 

ما الفرق ولماذا؟
- البركاني:الفارق كبير إن الذين كانوا يدافعون عن وزاره 
الداخلية كانوا يدافعون عن مبادئ وعن قيم وعن نظام وعن 
دولة وعن شرفهم العسكري إما اطفال أتى بهم من الفرقة 
ومرتزقة ومجندين أسروا يعني أليست وصمه عار إن يؤسر 

86جنديًا في ظرف نصف ساعة انها فضيحة انها فضيحة .
> ال��ق��ن��اة:  ش��اه��دت الفيديو وان��ت��ق��دوه كثير من 

الصحفيين؟
- البركاني: إنا أقول ما شاهدته على شاشات اليمن اليوم فضال 
عن ما أتابع من معلومات فضيحة إن 86 جنديًا بعشر دقائق وإال 
بنص ساعة يؤسرون مع أسلحتهم ثم يفرون ويرمون باألسلحة  

ويهربون فقط.
> القناة: وعندما ينتقد الصحفيون يتهمونهم بأنهم 

خاليا ايرانية واتهموهم اتهامات بشعة؟
- البركاني:  لذلك أقول ال تسمِّ علي محسن جيشًا وال فرقة 
وال الوية وليس هو  مجرد جيش ميكافلي يشغلك أيام السلم 

ويخذلك أيام الحرب سميه هكذا .
> القناة: طيب إلى اين وصلت القضية حتى أالن؟

- البركاني: واهلل أنا لم أتابعها فقط انا اشعر بمرارة أوال إن 
وسائل اإلعالم لم تكن منصفة  ثم إن حكومة الجمهورية 
اليمنية برئاسة األستاذ الجليل محمد سالم باسندوه  بخبرها 
كانت سيئة إلى األبد  أوال ادانت طرفا على حساب طرف ثم أي 
طرف.. جنود  يبحثون عن مستحقات مالية وزير الداخلية قال 

أنهم أصحاب حق ثم في لحظة معينه عندما اعتدي عليهم من 
جماعة الفرقة كان األولى برئيس الوزراء إن يطلب من رئيس 
الجمهورية إقالة علي محسن ويطلب اقالة وزير الداخلية بداًل 

من ذلك البيان المشين .
> القناة:طيب خلينا نركزعلى حكومة الوفاق الوطني 
الكهرباء لم تحل مشكلتها بينما كانوا يتهمون طرفًا 
آخر اآلن وزير الكهرباء من المشترك وزير الداخلية من 
المشترك وزير العدل من المشترك األوضاع األمنية 
مازالت سيئة جدا اسعار المشتقات النفطية والبترول 
لم تتغير أمور كثيرة هل تتوقع ان تكون هناك  ثوره 

مضادة ضد حكومة الثورة ؟
- البركاني: ليش مغرمة بالثورة.. ما فيش ثورة أصال في اليمن..

> القناة:العالم كله يتحدث عن ذلك ؟
- البركاني:ما فيش ثورة في اليمن..

> القناة: أنا اتفق معك حتى 21مارس؟
- البركاني: في اليمن مجموعة مصالح تقاطعت وتقاتلت سميه 

كذا  في اليمن مجموعة متمردين خرجوا.
> القناة: هل هناك ثورة ضد حكومة الثورة أو هل 
هناك احتجاجات ضد  الحكومة التي أتت بها االحتجاجات 

السابقة؟
- البركاني: إن هذه الحكومة لن تنجز شيئًا أصال وما دامت 
الحكومة برئاسة األستاذ محمد باسندوه  قد وجدت لنفسها 
طريقا سهال وهي أن ترمي كل شي ء على الرئيس علي عبداهلل 

صالح وعلى النظام السابق .
> القناة: لماذا؟

- البركاني : تعرفين لماذا عندما عاد االستاذ محمد سالم 

باسندوة من الواليات المتحدة   عام 88 كان يروي قصة 
ان الرئيس كارتر عندما سلم السلطة للرئيس ريجان قال له 
سأودعك ثالثة ظروف  في المكتب البيضاوي عندما تواجهك 
اول ازمة اقرأ الظرف االول وعندما تواجهك الثانية اقرأ الظرف 
الثاني وعندما تواجهك االزمة الثالثة افتح الظرف الثالث فجاءت 
ازمة الكونترا ففتح الظرف االول فقال له ارمي المسئولية كلها 
على النظام السابق انت الجديد فاذا بالرئيس ريجان يرمي 
بالمسئولية على النظام السابق فجاءته ازمة ايران جت ففتح 
الظرف الثاني قال أرِم المسئولية على الكونجرس ألنه هو الذي 
اعاق سياستك ثم جاءت االزمة االقتصادية ففتح الظرف الثالث 
فقال له حضّر ثالثة ظروف للذي بعدك النك فاشل ونحن نقول 

لالستاذ محمد سالم باسندوة ذلك.
> القناة : هل هذه قصة حقيقية؟

- البركاني : قصة حقيقية نقول لالستاذ محمد سالم باسندوة 
قد فتحت عشر مرات خمسين مرة مائة مرة .

> القناة: لك شخصيا؟
- البركاني:لي شخصيا ولكل رؤساء الوزراء نقول له لقد فتحت 
الظرف االول ونرجوك ان ال تفتح الظرف الثاني وانما افتح الظرف 

الثالث واعمل ثالثة ظروف للذي بعدك .
> القناة: فيما يتعلق بحكومة الوفاق اال تعتقد انه .

- البركاني )مقاطعًا(: خليني اقول لك محمد سالم باسندوه كان 
مغرمًا بهذه القصة ودائما يرددها ويقولها لرؤساء الحكومات 
فلما جاء الى الحكومة قال افضل طريق لفشلي انا وحكومتي ان 
ارمي مسئوليتي على الرئيس علي عبداهلل صالح وعلى النظام 

السابق .
> القناة : طيب االن رفع الظرف االول يا استاذ جاءت 

ازمات كثيرة ومازال في الظرف االول ؟
- البركاني : ال هو خليه يكمل السنة سينتقل لمجلس النواب 

سيحمل المسئولية مجلس النواب .
> القناة : هل تعتقد ان هذا من العدل ان ينتقد االمين 
العام المساعد لحزب مشارك بنسبة كبيرة ب��وزراء 
حكومة معينة برغم المؤتمر الشعبي العام له وزراء 

في حكومة الوفاق وانتم تتحملون المسئولية .
- البركاني :لم نرهم لم نرهم .
> القناة : من اختارهم؟

- البركاني :هذا التسأليني عنه.
> القناة: الرئيس علي عبداهلل صالح اختارهم ؟

- البركاني : ماله دخل الرئيس علي عبداهلل صالح اقسم ان ليس 
له دخل الحزب هو الذي اختارهم.

> القناة: انت االمين العام المساعد اخترتهم .
- البركاني :انا واحد ممن اختارهم .

> القناة: اذن  تتحمل المسئولية؟
- البركاني : واحد ممن يتحملون المسئولية.

> القناة: المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك 
يتحملون مسئولية فشل حكومة الوفاق الوطني ؟

- البركاني : انا اقول لكِ انا واحد ممن شاركوا في االختيار 
في الترشيح سأكون دقيقًا ممن شاركوا في الترشيح ويعلم اهلل 

بعد ذلك .
> القناة: من رشح وزير الدفاع انت؟

- البركاني: انا قلت ممن شاركوا في الترشيح .
> القناة: وانا اريد ان اعرف اكثر؟

- البركاني : يا اختي اوال التسأليني عن هذا السؤال النه 
اليرشحوا وزير يرشحوا في كل وزارة عشرة خمسة اسماء ثم 

ياتي عملية االختيار هي التي تحدد.
> القناة: طيب لكن هل من العدل ان يتهم حزب حكومة 

نصف اعضائها هو من رشح اسمائهم ؟
- البركاني: تعرفي انه النصف النصف دائما سيئة ولذلك 

سميتهم نصف وسميتهم خالص خليهم نصف على ماهم .
> القناة: طيب هل من العدل ان تنتقدهم؟

- البركاني : انتقدهم ليش ولماذا .
> القناة: طيب ايش موقفكم تجاه اعضائكم؟

- البركاني : اذا كانوا مجرد ديكورات داخل مجلس الوزراء واذا 
كانوا مجرد تملئة كراسي سانتقدهم الف مرة واقول ليسوا وزراء 
ولكني حتي االن ال انتقدهم واقول لهم يا اخوان صحيح انا اقول 
لماذا الوزراء محبطون داخل مجلس الوزراء.. لماذا محبطون 
النهم ال يريدون للرئيس عبدربه منصور ان يتحمل عبئًا اكبر 
النهم يعلمون ان وزراء المشترك أسوأ من السيئ وانهم يريدون 

مرحبًا بالشيخ سلطان البركاني الذي يعد شخصية سياسية 
عرفت بأنها مثيرة للجدل والغضب لدى البعض خالل السنتين 
الماضيتين بسبب صوته المرتفع مع النظام والرئيس علي 
عبداهلل صالح وانتقاداته الالذعة لخصومه عرف بقيادة ما يسمى 

بجناح الصقور في المؤتمر ..
> القناة :فلماذا جناح الصقور هل كان بقية اعضاء 
المؤتمر الشعبي العام خائفين وال يوجد لهم حضور 

بداية االزمة مثال ؟
- البركاني :اوال أهنئ جميع الشعب اليمني بشهر رمضان واقول 
ان هذه التسمية ليست موجودة في المؤتمر حتى تسأليني عنها 
ونتحدث بشأنها وانما هي محاولة من القوى المعارضة للمؤتمر 
او وسائل اعالم المشترك وبعض المواقع واالعالم االهلي ان 
تقسم المؤتمر الى صقور والى حمائم مع اننا كلنا صقور في 

المؤتمر وكلنا حمائم كلنا دعاة سالم لكننا لن نستكين
وعصيين على الكسر في حالة ان يكون المؤتمر في حال 
استهداف ولن يجدوا مؤتمري واحد دجاجة او نعامة او حمامة .
> القناة :رغم ان التسمية إيجابية ولكن خلينا نعود 
الى بداية االحتجاجات ولدي اسئلة بسيطة في بداية 
االحتجاجات كيف ك��ان وض��ع سلطان البركاني انت 
من قيادات النظام المستهدفة من خالل المظاهرات 
واالحتجاجات هل شعرت بالقلق على صديقك الرئيس 
علي عبداهلل صالح وعليك اص��الً كواحد من قيادات 
النظام ان ينتهي بكم األمر الى نهاية مشابهة لزين 

العابدين بن علي او مبارك او القذافي ؟
- البركاني :اوال نحن نعرف حجمنا ووضعنا في هذا البلد ونعرف 
قوة المؤتمر وانصاره وحلفاءه ولم نكن نلقي باال لتلك الحملة 
الشرسة ونعرف ان الرصيد التاريخي للرئيس علي عبداهلل صالح 
وللمؤتمر ثم ان كثير من قادة المؤتمر ال ادعي اني واحد منهم 
حتى ال اختزل ذلك لنفسي لنا رصيد شعبي ال يستطيع احد ان 
يكتسحنا أو يوصلنا الى مطار صنعاء لنهرب وال ان يوصلنا الى 
الموت كما فعلوا بغيرنا من الرؤساء ولذلك اقول لم يقلق أي 
منا في المؤتمر والذين خافوا وجبنوا والذين هم انتهازيين 

واصحاب مصالح غادرونا في بداية االزمة .
> القناة :لكن اسمح لي استاذ سلطان هذا الكالم ال 
يبدو منطقيا كان فيه تحول في منطقة الشرق االوسط 
وضغوطات خارجية واحتجاجات او ثورة حقيقية في 
بداية االمر عدد كبير من الشباب في الشوارع ليس 
منطقيا انكم لم تشعروا بالقلق وانه وكان األمر عادي 
حتى كانت صورتك يا استاذ ما زلت اتذكرها وانت تلقي 

الخطابات والقلق في وجهك والجفاف في فمك؟
- البركاني :أوال موضوع الجفاف مرتبط بي ارتباط وثيق ليس 

له عالقة بظرف معين وال بأزمة .
> القناة: والقلق ؟

- البركاني :والقلق ايضا موضوع انا عمري ما قلقت ال بالسلم 
وال بالحرب ثم اني اقول أنتِ تتحدثين عن ثورة نحن نقول ليس 
هناك ثورة حتى نقلق منها كنا نعرف ان خصومنا هم المشترك 
الذين يحركون ما يجري اليوم داخل الساحة ثم انضم اليهم 
في شهر 3 المتمصلحون والمنتفعون والذين فقدوا قيمهم 
وفقدوا االحترام وفقدوا القيم النبيلة التي هي ميزان لعمل 
االنسان وذهبوا اليهم لذلك انتِ تشهدين علي اليوم شهادة 
ربما ليست دقيقة وال اتهمك بالزور بقدر ما اتهمك انك غير 
دقيقة في ذلك فأنا اقول لك ان احدا منا لم يعتره القلق ولم 
يعتره الخوف بل انا ذهبت في اول يوم لخروج االعتصامات ليلة 
سقوط مبارك الى ميدان التحرير ووصلت هناك وتوكل كرمان 
ودحابه ومجموعة من مظاهراتهم ووصلت الى اوساطهم لم 

يصبني القلق أو الخوف .
> القناة :ك��ان العدد قليل حينها لكن بعد انضمام 
المشترك بعد 3 فبراير االعداد تزايدت بصراحة والصور 
كانت واضحة خلينا نتحدث عن هذه االع��داد ونسبة 
االحتجاجات ضد نظام الرئيس صالح بدأت قليلة ثم 
كبرت بشكل ملحوظ فقل العدد ما الذي حدث هل أدار 
المؤتمر الشعبي العام صفوفه وانصاره بشكل جيد في 
مواجهة االخر ام ان اخطاء االخر هي التي لعبت دورا 

كبير معكم ؟
- البركاني :أوال بالتأكيد ان االخرين عندما شعروا ان المؤتمر 
الشعبي العام موجود على الساحة بشكل كبير وعندما كان 
انصاره يتوافدون على ميدان السبعين والميادين العامة في 
كل مكان شعر حتى بعض المهرولين الذين ذهبوا الى الساحات 
بأن عليهم أن يعودوا الى بيوتهم وأنهم أخطأوا الهدف ثم ان 
االخطاء التي اقترفها االخوة في االصالح هي حملت بذور الفناء 
لتلك التجمعات الكبيرة وما يسمى بثورة وما يسمى بالخروج 
عن الرئيس علي عبداهلل صالح فانقلب االمر رأسا على عقب، اكثر 
الناس متابعة سيجدون ان الوضع قد تغير وان أولئك الخصوم 
قد صاروا حبايب للمؤتمر وان كثيرًا من الشباب والمثقفين 
واالكاديميين والعلماء الذين خرجوا في بادئ االمر تبين لهم 
خطأهم وان المؤتمر هو صمام األمان الذي يمكن ان يستمر 

داخل هذه البلد والذي يمكن ان يتعايش معه كل األطياف .
> القناة : ما هي أسوأ ذكرى مؤلمة لك خالل االشهر 
االولى من االحتجاجات حادثة معينة أو خالل االربعة 

االشهر من االحتجاجات خيانات معينة ؟
- البركاني :ما فيش حاجة كانت جميلة خالل فترة االزمة.

> القناة: ما هي أسوأها؟
- البركاني :ربما أقول لك ان تلك الخيانات والطعنات التي تلقاها 
الرئيس علي عبداهلل صالح والمؤتمر كانت بالنسبة لي موجعة 
وانا وصلت اليه بعد دقائق او بعد دقيقتين فقط ربما او ثالث 
دقائق من اعالن بيان علي محسن انا كنت خارج باب مكتب 
الرئيس علي عبداهلل صالح فدعاني ودخلت اليه كانت في تلك 
اللحظة هي أسوأ اللحظات ليس جبنا وال خوف من علي محسن 
ولكنها طريقة الغدر من اقرب المقربين وممن صنعه الرئيس.

> القناة )مقاطعة(: يعني كان الرئيس صالح متألمًا؟
- البركاني: كان متألمًا وكان يصيح خيانة خيانة كان يقولها 
بأعلى صوته ثم ذهب الى الثالجة وأتى بالماء وشربه وقال لي 
اطمأن يا سلطان هذه خيانة من رجل ربيته وأعطيته كل شيء 

من شخص سميته علي محسن كان لم يسم وال يعرفه أحد .
> القناة : بس يا شيخ في كثير كانوا يتوقعون انضمام 
علي محسن حتى جهات اجنبية تتوقع ذلك وكان حميد 
االحمر ذكر تلميحًا لذلك في مقابلة اليمن تايمز عندما 
سألته نادية السقاف ح��ول علي محسن وامكانية 
االنضمام امتدحه كثيرا وكان واضح ان علي محسن 

ممكن ان ينضم لماذا تفاجأ الرئيس صالح ؟
- البركاني :ال أوال انا اقول لم يكن احد يتوقع خيانة علي محسن 
كان ممكن يتوقع خيانة الناس جميعا إال ان يتخلى علي محسن 
عن علي عبداهلل صالح.. وبالنسبة إلى حميد االحمر الذي اشارت 
إليه محاضر ويكليكس االخيرة اثبتت بان حميد االحمر التقى في 
2009م و 2008م السفير االمريكي وقال سنأخذ بعلي محسن 
رغم انه فاسد ودموي لكننا سنأخذ به حتى نزيح الرئيس علي 
عبداهلل صالح ربما كان حميد االحمر على تنسيق مع علي محسن 
طالما بدأ الحديث في 2009 و2008م واننا سنأخذه لمرحلة 
رغم انه دموي وقاتل وفاسد فهنا ربما كان هو الوحيد على علم .
> القناة :طيب في هذه النقطة هناك سؤال الطرف 
االخر يشكو كثيرا بأن انضمام اللواء علي محسن كان 
احد االسباب الرئيسية لفشل الثورة ما الذي خسره 
المؤتمر الشعبي العام او النظام السابق بسبب خيانة 

علي محسن او انشقاق علي محسن ما الذي خسرتم ؟
- البركاني :يشهد اهلل اننا ربحنا .

> القناة :ما الذي كسبتموه ؟
- البركاني :ربحنا كثيرا ربحنا أوال شعارات الثورة صارت أزمة أوال.

> القناة :ولم تعد سلمية ؟
- البركاني :لم تعد ثورة في األصل ماتت وقتلت وأكلت يوم 
اكل الثور االبيض ثم ان المجتمع الدولي نظر إليها بأنه صراع 
مسلح عندما وجد عسكريين من كل جانب يتقاتلون أو علي 
محسن يخرج في المسيرات والمظاهرات بمسلحين ويقتل 
الناس من الخلف هو وبيت االحمر ثالثا أن هؤالء الذين كانوا 
الوجه البشع لعلي عبداهلل صالح قد صاروا قد تخلصنا منهم 
داخل المؤتمر وصار العبء على من يدعون الثورة ومن يدعون 

التحرر والليبرالية أما نحن فقد تحررنا منهم والى االبد .
> القناة :ان كثيرًا من اآلراء لبعض السياسيين 
والتقدميين في الضفة األخرى يقولون بأن أكثر من 
خدم الرئيس علي عبداهلل صالح خالل هذه االزمة 
هو علي محسن لم يكن احمد علي او طارق بدليل ان 
هذه االعداد الكبيرة لم تفرقها االسلحة ولم يستخدم 

اتحدى الحكومة ان تقدم
 دلياًل واحدًا على أن علي عبداهلل 

صالح واملؤتمر وراء أعمال 
ال���ت���خ���ري���ب وق��ط��ع 

الكهرباء

االشتراكي والناصري والبعث يتواصلون مع مع 
المؤتمر ولن نتحالف مع االصالح

لن يتخّلى أي مؤتمري عن علي عبداهلل صالح أو عبدربه منصور هادي


