
�  في البداية نرحب بالشيخ سلطان البركاني األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ونحب بمناسبة 
العيد الوطني الرابع والعشرين لقيام الجمهورية 
اليمنية في الثاني والعشرين من مايو ١٩٩٠م ان 
نتحدث عن أهمية المناسبة والتحديات التي تواجه 

الوحدة، من قبل أعداء اليمن؟
- أوًال شكرًا لكم بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على 
أنفسنا، وأتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات ألبناء شعبنا 
اليمني األبي وأبارك لهم أعياد الثورة المباركة ابتداًء من عيد 

مايو الذي نحتفي به كل عام.
هذه المناسبة مثلت نقطة تحول في حياتنا كيمنيين 
وأخرجتنا من دائرة العنف والصراع والتمزق والشتات الى 
دائرة المحبة واأللفة واالخوة رغم المنغصات الموجودة على 
الساحة اليوم وأعتقد أنها هي المفخرة الوحيدة لليمنيين 
الذين يستطيعون أمام العالم أجمع ان يفخروا بما أنجزوا 
من تحوالت.. وان كان الشكر موصول بالدرجة األولى الى 
فخامة االخ رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح 
ونائبه علي سالم البيض، االثنين اللذين كان لهما الدور 
الكبير في تحقيق الوحدة واليستطيع أي جاهل أو متجاهل 
ان يجحدهما او ينكر لهما هذا الدور الكبير، ثم تلك القيادة 
اليمنية في تلك األثناء التي باركت وساهمت وعملت على 
تحقيق الوحدة اليمنية.. هذه الوحدة التي ننعم بها اليوم 
والتي التضيق صدورنا او نصل حيالها الى مرحلة من القلق 
جراء بعض التوجهات المجنونة التي التدرك خطورة اللعب 
بالنار والدعوة الى االنفصال والتمزق وما لذلك من آثار سلبية 
وسيئة ومدمرة، فاالصل هو الوحدة وليس غير الوحدة.. 
واالصل هو ان نعيش كيمنيين في بوتقة واحدة ال ان نعيش 

مقسمين ومجزئين ونتصارع فيما بيننا البين.
 أعتقد ان الذين مروا بالمراحل ما قبل الوحدة ومخاطرها 
وحاالت االقتتال التي كانت تحدث بين الشطرين من وقت 
الى آخر وحاالت االحتراب وحاالت التخريب وقتل النساء 
واالطــفــال وزراعـــة األلــغــام وإعــمــال الــدمــاء بشكل مفرط 
يدركون خير الوحدة ونعمتها والذين لم يروا ذلك ربما 
مغرورين او مهووسين بمجد شخصي يبحثون عنه.. 
ويعتقدون ان االنفصال هو الخير وان الوحدة هي الشر، 
العكس صحيح تمامًا.. في العالم كله وليس في اليمن 
فقط فمن طبيعة االشياء أن الوحدة والعصمة هي خير 
من الشتات.. اعتقد ان البلد كلها تواجه مخاطر وليس 
قضية الوحدة فقط، لكن نواجهها سياسيًا وامنيًا واقتصاديًا 
ونواجهها من مختلف االتجاهات، اليوم اليمن منذ ٢٠١١م 
تمر بظروف صعبة للغاية سواًء في صعدة شمال الشمال 
او في حضرموت وشبوة في شرق الجنوب.. لم يعد هناك 
من منطقة آمنة ومطمئنة لكن هناك قضايا ساخنة وأكثر 
سخونة.. اليوم قضية القاعدة من القضايا التي تؤرقنا 
كيمنيين والتي تؤرق مضاجعنا والتي ان ظلت قائمة فال 

وحدة وال انفصال معها سيكون خيرًا وبركة.
ــى المشهد اآلخــر  �  شيخ سلطان لــو انتقلنا ال
والمتمثل في األوضاع االقتصادية التي تعيشها البالد 
هل المؤتمر الشعبي العام ماٍض في تغيير حكومي أو 

أنه باٍق في هذه الحكومة؟
- اوًال المشهد العام ليس الوضع االقتصادي فقط الوضع 
االمني واالقتصادي وأزمة المشتقات النفطية التي ألهبت 
القلوب والتي انتزعت البسمة من األفواه والفرحة من الوجوه 
واللقمة من الحناجر ضاربة بأطنابها لعدة أشهر، الوضع 
المزري والفشل الذريع الذي منيت به هذه الحكومة الحالية 
يجعلنا أمــام طرق صعبة او خيارات صعبة جدًا ويلزمنا 
باتخاذ قرارات صعبة، القضية ليست قضية ترف او قضية 
رضا او غضب.. نريد حكومة او ال نريد.. اعتقد اننا على 
مدى يومين نناقش في مجلس النواب موضوع استجواب 
الحكومة وماتسمعون من نقاشات يندى له الجبين او تقشعر 
له األبدان، إذ ان الحكومة نفسها وصلت الى ان تلعن نفسها 

ته من الحكومة  بنفسها ورئيس الحكومة اليوم أعلن براء
وقال انه اليمثل إال نفسه وان هذه الحكومة ليس مسئوًال 
عنها، هذا أمر لم نصل اليه في السابق ولم نكن نتخيله الفي 
الحاضر وال في المستقبل، ولم يكن يخطر على بالنا هذا 
الجانب كما هو الحال ازمة المشتقات النفطية التي لم تكن 
تخطر في بالنا على االطالق الن أي حكومة في العالم تحترم 
نفسها تعالج األوضاع خالل أيام والتتركها شهورًا تريد ان 

تحل نفسها بنفسها..
اآلن األزمــة ليست مفتعلة كما يدعي البعض وليست 
مصطنعة وليست هلعًا وانما هناك كميات من المشتقات 

لم يتم شراؤها مطلقًا..
وزير المالية امتنع عن تسديد دعم المشتقات النفطية 
للربع الرابع من عام ٢٠١٣م ولألشهر الخمسة حتى اآلن من 
عام ٢٠١٤م، هذا هو الذي صنع األزمة، ألنه التوجد كميات 
حتى تقول انها مفتعلة.. ولذلك سنتخذ قرارنا على ضوء 
استكمال النقاشات الموجودة داخل مجلس النواب، لكننا 
أيضًا وما دام رئيس الحكومة قد قال بالحرف الواحد انه براء 
من هذه الحكومة، فنحن ايضًا كأحزاب مشاركة في الحكومة 
أي مخطئ، أي وزير ارتكب الخطيئة يتحملها بنفسه وليس 
حزبه ونحن نبرأ الى الله من أي وزيــر في المؤتمر تحمل 
مسئولية وارتكب خطأ، بالرغم انه في ازمــة المشتقات 
النفطية وفي أزمة االختالالت األمنية، وهناك معضلة أخرى 
القضاة مضربون لعدة أشهر وحقوق الناس ومصالحهم 
معطلة وكأن األمر عادي واليهم هذه الحكومة، لذلك اعتقد 
انه سيكون هناك قــرارات ربما تصل حد كسر العظم او 
تصل حد المعالجة للخروج من عنق الزجاجة الذي نحن فيه 
وسنقول جميعًا كما قال رئيس الوزراء أي مخطئ من الوزراء 
يذهب وحيدًا واليحملنا المسئولية، لكن اعتقد ان الخطأ وقع 
بتشكيل هذه الحكومة التي قامت على المحاصصة الحزبية 
ة والقدرة  ولم تغلب معايير الوظيفة العامة ومعيار الكفاء
والتميز اذا اردنا ان ننقذ البلد، ألن البلد وصلت حد المخاطر 
والهالك ولذلك الممانعة او محاولة التسويف انما تزيد األمر 
تعقيدًا، واألمور التحل نفسها بنفسها، لذا علينا أال نستعجل 
من خالل المناقشات أحاديث الوزراء يوم االثنين والثالثاء لم 
نسمع أحدًا قال انا أقف مع الحكومة من جميع المتحدثين 

الذين بلغوا قرابة ٣٧ متحدثًا.
�  هل نستطيع نقول ان وزير المالية اتخذ قرار 

رفع الدعم من ذات نفسه؟
- هو يريد ان يصل الى هذا القرار من خالل صنع األزمة 
ويصر ويتبجح.. هذا الرجل متناقض جدًا، هذا الرجل كان في 
الماضي يقيم الدنيا وال يقعدها على خمسة ريال في «اللتر» 
الواحد واليوم يريد في «اللتر» الواحد مائة ريال، وكأن األمر 
عادي، يريد رفع الدعم، صنع األزمة ليصنع لنفسه مبررًا 
لرفع الدعم، وهو يعلم ان الظروف المعيشية للناس سيئة، 
كم دمرت اليوم من مــزارع، كم دمرت منتجات زراعية، 
ومنتجات صناعية كم النفقات او الخسائر التي دفعناها 
ثمن غياب المشتقات النفطية كم مواطنين كانوا يعيشون 
على االنتاج الزراعي والصناعي وفي النقل..؟ وكم هم الذين 
غابوا عن أعمالهم ومصالحهم ومعايشهم ووظائفهم وهم 
يبحثون عن لتر الديزل او البترول.. هذا أمر محزن في هذا 
البلد وفي وقت الناس يقاتلون القاعدة واليمنيون يعملون 
من أجل ذلك ويدعمون القوات المسلحة واالمن ويسعون 

في هذا االتجاه فيما المخربون في االتجاه اآلخر يحرمون 
الناس أي فرحة، حتى شاشات التلفزيون لم يعودوا يرونها 
في القرى واالرياف وفي المدينة بسبب انقطاع الكهرباء الذي 
يمتد لــ٢٠ ساعة في اليوم في معظم االحياء، هذا أمر لم 

يحدث في أي بلد في العالم.
�  أال يكون هذا ضغط على الرئيس هادي إليقاف 

الحرب على القاعدة؟
- ال أعتقد.. المخربون يخربون بطريقتهم الخاصة 
والمطالبون بوقف الحرب على القاعدة اليزالون يعملون 
بوتيرة واحــدة، لكن هــذا كله اليعفي الرئيس هــادي وال 
الرئيس باسندوة وال المؤتمر وال المشترك من تحمل 
المسئولية في معالجة موضوع المشتقات النفطية وموضوع 
االختالالت األمنية وموضوع قطع الكهرباء.. الدولة إذا لم 
تستطع ان تحل هذه الثالث النقاط فاعتقد ان القيمة لها، 
وحكومة التمارس مهامها النجاز هذه المهام فهي ومن 

باب أولى ال تبقى على الواجهة.
�  شيخ سلطان، لــو انتقلنا الــى مسألة تدشين 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر لمرحلة 

االستقطاب الجديدة لعضوية المؤتمر؟
ــوجــه لكل  ـــا ات - نــعــم هـــذا أمـــر فــي غــايــة األهــمــيــة وان
المؤتمريين الذين يرغبون بتغيير البطاقة او الذين 
ليس لديهم بطاقة المؤتمر ان يتجهوا الى فروع دوائر 
المؤتمر للحصول على البطاقة ألن هذه مرحلة مهمة جدًا 
ســواًء بطاقة الرقم الوطني في مصلحة االحــوال المدنية، 
أو بطاقة االنتماء الحزبي التي هي بطاقة المؤتمر الشعبي 
العام او البطاقة االنتخابية التي نحن قادمون عليها.. اتوجه 
للمؤتمريين وأنصار المؤتمر ومحبيه والذين يرغبون 
االنتماء لهذا التنظيم والذين هم منتمون اليه بأال يقصروا 
بالحصول على الثالث البطائق معًا.. وأال يقصروا في الذهاب 

الى مراكز االقتراع للتسجيل في السجل االنتخابي وبالذات 
ابناء الــدائــرة العاشرة التي نحن على وشــك العمل فيها 

واالقبال فيها ضعيف جدًا.
أعود فأقول ان البطائق الثالثة مهمة وال انفكاك بينهم 
فارجو ان يحصل عليها  كل المؤتمريين ويسعون اليها بكل 
جد واجتهاد وأال يعتبروا انها مجرد زينة، وذهاب الزعيم 
علي عبدالله صالح الى مصلحة االحوال المدنية وذهابه الى 
فرع المؤتمر الشعبي انما هو لتحفيز كل رجال المؤتمر 

وأنصاره ومحبيه والراغبين باالنتماء اليه.
ــتــي تــشــن عــلــى رئيس  ــو تــنــاولــنــا الــحــمــلــة ال �  ل

الجمهورية كيف تقرأونها؟
- هــذه مراحل االبــتــزاز مازالت قائمة، واشخاص فقدوا 
وخسروا ماكانوا يحلمون به، رئيس الجمهورية اليوم المؤتمر 
يقف معه بكل قوة، والمؤتمر اصدر بيانات واضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار والتقبل اللبس والمؤتمر يدعو من 
خالل صحيفة «الميثاق» لسان حاله، كل اعضائه وانصاره 
وحلفائه ان يقفوا الى جانب القوات المسلحة واالمن وخلف 
رئيس الجمهورية  موقف رجل واحد وفي كل ميادين الشرف 
والبطولة في ميدان القتال وميدان العمل وميدان الدعم 
والمساندة وفي الميادين المختلفة، علينا ان نقف موقفًا 
كامًال.. رئيس الجمهورية لن يواجه وحده نحن سنتحمل 
معه العبء األكبر، ونحن اآلن على تواصل مستمر معه وتحت 
تصرفه في كل المجاالت، واليمكن ان نتركه عرضة لالبتزاز 
من قبل اولئك الذين يريدون ان يحققوا مآربهم وإال فإنهم 
يتجهون الى توجيه السهام الحاقدة وأمراضهم ضد رئيس 
الجمهورية االخ عبدربه منصور هادي الذي نعتز به وانتمائه 
للمؤتمر ولكن انتماؤه للوطن اوًال وهو يعرف مسئوليته 
الوطنية وهــو قائد عسكري يعرف كيف يحرك القوات 
المسلحة واين يستخدمها وأين اليستخدمها، اما ان يفرض 
عليه البعض اننا نريد ان تستخدم القوات المسلحة للحرب 
نيابة عنا او ان تقاتل نيابة عنا في منطقة أخرى فذلك أمر 
النقبله ولن يقبله الرئيس عبدربه على نفسه، وهو سيمر 
من هذه الظروف ألنها ليست ظروف الشعب اليمني وليست 
مطالب الشعب اليمني، هي مطالب فئة قليلة جدًا منيت 
بالفشل في كل مكان وتريد ان ترمي مصائبها على الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
�  وماذا عن تفجير الوضع في محافظة عمران؟

- ليس لــدي المعلومات كاملة ولكنني حزين ان هناك 
العديد من القتلى واعتقد ان هذا التفجير ليس تفجيرًا 
عفويًا، هو تفجير متعمد بحسابات دقيقة ودعني أكون 
واضحًا انا ارمــي بالمسئولية على التجمع اليمني لالصالح 
ومن يــدورون في فلكه، وأقول للحوثيين ايضًا عليكم أال 
تبالغوا باستخدام العنف او القوة، والمغاالت باالدعاء انكم 
وحدكم تملكون الحقيقة وغيركم اليملكها، او ان تثيروا 
المتاعب لليمن وللرئيس عبدربه منصور هادي في عمران، 
عليكم ان تكونوا مواطنين صالحين بدًال من العنتريات 
التي تقودونها في كثير من المناطق، وانتم تعلمون ان 
خصومكم يريدون قتالكم عبر الدولة، يريدون ان يزجوا 
بالدولة للحرب في مواجهتكم.. عليكم أال تكونوا سببًا في 
هدم المعبد، وعليكم أال تدفعوا بالدولة ان تدخل بالقتال 
بسبب تصرفاتكم الحمقاء، نحن ليس لدينا رغبة بان نقدم 
نصائح للفريقين النهم خصوم، ولكن في مثل هذا الظرف 

ننسى الخصومة ونقول لهم ان دماء اليمنيين غالية وعزيزة 
سواء أكانت حوثية أم كانت اصالحية رغم شروركم، انتم 
اشرار الفريقين لكن النريد ان تراق دماء اليمنيين والنريد 
ان نفتح جبهة جديدة في عمران قبل ان نغلق الباب، النه 
امامنا حرب مدمرة وقد تكون طويلة في المناطق الشرقية 
ضد االرهاب في شبوة وكذلك ابين والقاعدة تتجه اليوم الى 
محافظات مختلفة وابناء القوات المسلحة واالمن يالحقونها 

في كل مكان فال تفتحوا حربًا جديدة في عمران..
أتمنى من االطراف جميعًا والتي تسعى للحرب والتي تدق 
طبول الحرب ان تتعقل النها ستدفع ثمنًا باهظًا في أي 
حرب تعلنها ولن تكون االنتصارات كما كانت في الماضي في 
عمران على بيت االحمر او على السلفيين او على االصالحيين، 
اعتقد ان المواجهة اليوم ستكون مواجهة حياة او موت بين 

الفريقين، ولذلك سيكون ثمنها جثث وآالم.
�  من خالل ما هو حاصل هل نستطيع القول بأن 

«االخوان» في اليمن انتهوا وصفروا العداد؟
- االخوان في العالم كله وليس في اليمن الكارثة جاءت 
عليهم ألنهم لم يتريثوا ولم يتعقلوا ولم يكن لديهم 
مشروع واضــح الدارة الشأن في البلدان التي يطمعون 
الوصول إلى السلطة فيها والذين الينظرون الى مسافات 
بعيدة وانما ينظرون الى مجرد األنف وبالتالي اليحققون 

نجاحات.
االخوان كانوا يعتقدون ان العالم كله سيطوع لهم وان 
مصر واليمن وليبيا وتونس وسوريا ماهي إال مقدمة الى 
جانب تركيا ليحققوا الخالفة االسالمية او مايسمونها 
ــدون ادوات  باالمبراطورية او تحت أي تسمية كانت وب
ليس لديهم ادوات ثم ان فكرة إلغاء اآلخــر عند أي كان 
هي دائمًا مهلكة فاالخوان حملوا مشروع إلغاء اآلخــر، انا 
ومن بعد الطوفان فقط، ولذلك اعتقد ان مصيرهم في 
مصر وفي اليمن ومايجري اليوم في ليبيا ثم ادراجهم في 
قائمة االرهابيين في القرار الــذي اتخذه خــادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومعه بعض الدول 
الخليجية وهذا القرار مهم بالنسبة لنا في اليمن ألن امننا من 
أمن المملكة والعكس، وأي خطر او محاولة للمساس بأمن 
المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن اليمن واعتقد 
ان مسئوليتنا جميعًا ان نقف ضده ونقاومه وأال نسمح ألي 

أحد ان يلعب بالنار بين الجيران..
تعرض أمن المملكة ألي خطر ارهابي لن ينعكس عليها 
وحدها وانما سينعكس على اليمن ودول الخليج كاملة 
ولذلك فإننا سنقف مع قرار المملكة ودول الخليج وسنسير 
بكل ما اوتينا من قوة من أجل ان تكون هذه المنطقة آمنة 
ومطمئنة وأال يعبث بها االرهاب سواء جاء من الحوثيين 
او من االخوان المسلمين كما جاء في قرار المملكة ودول 
الخليج والن االصابع التي تحرك هي اصابع خارجية بالدرجة 
االولى باتجاه المملكة العربية السعودية فايران وتركيا 
وقطر كلهن العبات رئيسيات في هذا األمر وليس من 
مصلحة اليمن وال اليمنيين ان تتعرض االراضي السعودية 
واالمن السعودي والنظام ألي كارثة او ألي خطر من قريب 

او بعيد.
�  لو عدنا الى مناسبة الوحدة وهي المناسبة الرابعة 
والعشرين لتحقيق هذا المنجز العظيم.. كيف يمكن 
تأصيل حماية الوحدة في الدستور الجديد الذي يجري 

صياغته حاليًا؟
- نحن وصلنا الى حلول جذرية للمشكالت في مؤتمر الحوار 
الوطني فيما يخص القضية الجنوبية واعتقد ان الكل قدم 
نا  نا وآباء تنازالت للقضية الجنوبية وانا ادعو اخواننا واحباء
نا في المحافظات الجنوبية أال يسيروا خلف اولئك الذين  وابناء

اليريدون الخير لليمن.
ما وصل اليه الحوار وما سيتضمنه الدستور بشأن القضية 
الجنوبية هو أكثر مما كنا نتوقعه أكــون صريحًا في هذا 
الجانب ومن يدعي انه كان مظلومًا فعليه أال يمارس الظلم 

قال الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام إن الوحدة اليمنية أخرجت الشعب من دائرة العنف والصراعات.. 
وأضاف الشيخ البركاني في حوار مع «الميثاق» أنه ال خوف وال قلق على الوحدة من الممارسات والتوجهات المجنونة لدى البعض..

الفتــًا إلــى أن العيد الوطني الرابع والعشــرين لقيام الجمهورية اليمنيــة يحل علينا اليوم في ظل ظروف صعبة، فالجيش واألمن يخوضون حرب شــريفة ضد 
تنظيم القاعدة وأزمة خانقة في المشتقات النفطية وتفجير حرب في عمران..

وأكد الشيخ سلطان البركاني بأن المؤتمر الشعبي العام يقف إلى جانب رئيس الجمهورية ويتحمل معه العبء األكبر في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن..
وحذر البركاني اإلخوان والحوثيين من المساس بأمن األشقاء.. وأن المؤتمر سيتصدى لهم..

ودعا البركاني أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة امتالك الثالث البطائق..
تفاصيل مهمة لقضايا ساخنة تحدث عنها األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني في الحوار التالي:

الفشل الذريع للحكومة 
يلزمنا في المؤتمر باتخاذ 

قرارات صعبة

المؤتمر الشعبي يقف إلى 
جانب رئيس الجمهورية 

ويتحمل معه العبء األكبر

«الميثاق»: الشيخ سلطان البركاني لــ

حافظنا على الوحدة باألقــــــــــــاليم
الخميس:  22 / 5 / 2014م  العدد:  (١٧١٢)
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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيين.. وبالديمقراطية 
تجسدت حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب

الوحدة اليمنية حتمية ملحة ألمن 
واستقرار المنطقة والعالم.

علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

فتح حرب في عمران ال تخدم 
المعركة ضد اإلرهاب

الذين يدقون طبول 
الحرب سيدفعون 

ثمنها باهظًا

المواجهة بين اإلصالحيين 
والحوثيين في عمران 
ستكون حياة أو موت

وزير المالية امتنع عن تسديد دعم المشتقات النفطية
على رئيس الجمهورية التدخل لحل أزمة المشتقات وانقطاع الكهرباء

أدعو أعضاء وأنصار المؤتمر إلى قطع البطائق الثالث

كل المؤتمريين تحت تصرف رئيس الجمهوريــة ولـــن نتركــه عرضـــــــــــــة لالبتزاز

حوار/ محمد أنعم


