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البركاني في حوار صحفي:

المؤتمر يزداد صالبة في ظل قيادة الرئيس

۹  بداية كيف تقيمون مراحل الوفاق ونجاح تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآلياتها بعد تشكيل حكومة الوحدة؟

- مرحلة الوفاق تحتاج إلى وقت طويل لطمأنة النفوس في 
ضوء اإلشكاالت واألزمات التي عشناها طيلة 11 شهرًا، لكننا 
متفائلون بعملية الوفاق والوحدة التي نشهدها حاليا، خصوصا 
أن توقيع المبادرة الخليجية في الرياض القى ترحيبًا كبيرًا من 
جميع اليمنيين.. وال أعتقد أن أي طرف منا لن يحترم المواثيق 
والعهود التي قطعناها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز.. وما حدث في السابق من أعمال عنف 
في تعز وأرحب لم يكن من القوى السياسية في المعارضة لكن 

من العبين آخرين.
۹  لكن هناك من يرى أن ما يحدث من تصعيد في تعز 
يهدد بنسف المبادرة الخليجية، ففي رأيكم ما الجهة التي 

تقف وراءه؟
- ربما شاهدتم الصور والحظتم أسماء وأرق��ام بطاقات 
العسكريين التابعين للفرقة األول��ى »م��درع« المنشقة عن 
الجيش، ما يجعلنا نتساءل عن مبرر وجودهم في المدينة التي 

يطغى عليها الجانب السلمي.. 
وك��ل م��ا يقوم ب��ه النظام هو 
عملية تأمين للمواطنين. فهل 
يترك لتلك القوى اللعب باألمن 
ويصبح متفرجًا؟ ونحن ال نحمل 
الجميع مسؤولية إعاقة المبادرة 
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و لخليجية  ا
بل نرسل رسالة ال��ى الطرف 
المخطئ ونسأله عن سر وجود 
ضباط وجنود الفرقة األول��ى 
بصواريخهم ومدافعهم وكامل 
تعز  ن  أ صا  خصو  ، سلحتهم أ
ليست في إطار مهماتهم، فهي 
ليس منطقة غربية وال شمالية.. 
ولماذا يسعون لنسف المبادرة 

الخليجية.
۹  رغم تشكيل حكومة الوفاق الوطني النزال نشاهد 
المسلحين المنتشرين في الشوارع ونسمع دوي االنفجارات 

الليلية، فإلى متى يظل هذه الوضع؟
- أعتقد أن اللجنة العسكرية المعنية بالشق األمني بدأت 
مهامها في التنفيذ.. وحكومة الوفاق الوطني ملتزمة بذلك وفقًا 
للمبادرة الخليجية وآلياتها، لكننا نحتاج الى فترة قصيرة إلزالة 
هذه المظاهر. ومن جانبه سيكون حزب المؤتمر الشعبي العام 

عونا للحكومة في التنفيذ على أرض الواقع.
۹  ما الدور الذي يجب أن يلعبه »شباب الثورة« في ظل 

الشراكة بين السلطة والمعارضة؟
- لدينا أمل كبير في أن مستقبل اليمن سيكون أفضل خصوصا 
بعد خطاب رئيس ال��وزراء محمد باسندوة حيث جاء حصيفًا 
وتوافقيًا.. كما أن األشقاء واألصدقاء أعلنوا موقفهم الداعم 
للوفاق وسيكونون إلى جانبنا. واألمم المتحدة وعدت، وعلى 
جميع األطراف اليمنية تحمل مسؤولياتها.. وسنشرك الشباب في 
الحوارات سواء كانوا شباب المؤتمر الشعبي أو شباب المعارضة، 

وذلك عبر اللجان التي سيتم تشكيلها من قبل الحكومة.
 ونحن على تواصل مستمر معهم في مختلف أنحاء الوطن.. 
ونؤيد فتح حوار بين شباب المؤتمر الشعبي وشباب الساحات، 
ألن الحوارات لن تتعمق من طرف واحد.. وأتمنى أن يلعب الشباب 
دورا في بناء المستقبل بدال من الضوضاء والغوغائية.. وعليهم 
العمل على بناء غد أفضل ومستقبل واعد واالسهام بإيجابية 
لدعم األمن واالستقرار.. وأال يسمحوا ألحد باستغاللهم، فإذا 
ظلوا مستغلين من قبل أحزاب سيؤول األمر إليها وسيظلون هم 

مجرد شعار يرفع ال يسمن وال يغني من جوع.
۹  ما أبرز مالمح خطة حزب المؤتمر الشعبي للتعامل 
مستقبال م��ع مجريات األح���داث والتحوالت 

السياسية؟
- اللجنة الدائمة أق��رت ت��ح��والت كبيرة 
وتعديالت في اآلل��ي��ات الخاصة بالحزب.. 
واعتمدت تعيين نائب الرئيس مرشحًا توافقيًا 
لالنتخابات المقبلة.. وهذا أمر تتطلبه المرحلة 

المقبلة ليبقى حزبا فعاال في الساحة.
۹  هل يعني ذلك أنكم تحتاطون حتى ال 
يتعرض المؤتمر الشعبي لما تعرضت له أحزاب 

حاكمة مماثلة في مصر وتونس؟
- حقيقة األزمة التي استمرت 11 شهرا زادت 
حزب المؤتمر الشعبي تماسكًا وشعبية في 
كل األوس��اط.. وال نخاف عليه بل نعتقد أنه 
كسب وعرف الناس الطرف اآلخر وما يمارسه 
من أخطاء وانقضاض على القيم والمبادئ 
والديمقراطية واإلنسانية.. نحن ليس لدينا قلق ونشعر 

باالزدياد في الصالبة. ففي ظل قيادة الرئيس علي عبداهلل 
صالح لحزب المؤتمر ال يمكن أن يتفكك وسيحافظ الرئيس على 
ما صنعه من تاريخ ومنجزات من خالل وجود الحزب على الساحة.

۹  لكن هناك من يرى أن الرئيس صالح سيتخلى عن العمل 
السياسي ويغادر البالد عقب االنتخابات المبكرة المقرر 

إجراؤها في شهر فبراير المقبل وتسليمه السلطة؟
- الرئيس علي عبداهلل صالح سيبقى في بلده.. وسيظل رئيسًا 
لحزب المؤتمر الشعبي وقائدًا لمسيرة التحول وصمام األمان 
للمستقبل.. وال أحد يستطيع أن يجبره على الرحيل من البالد. 

فهو يمني وابن يمني وسيعيش في اليمن بين محبيه من أبناء 
الوطن.. أما قضية رئاسة الجمهورية فقد انتهت وتجاوزناها.. ولم 
تعد لديه رغبة في توليها مجددًا. وال أخفيك أنه سيذهب للعالج 
بالخارج في وقت قريب ألن األطباء طلبوا منه البقاء ستة أشهر 

تحت المراقبة والعالج .
۹  تقصد سيغادر إلى الخارج قبل انتخابات فبراير أم 

بعدها؟
- أعتقد أن الرئيس صالح سيغادر في وقت قريب وال يحتمل 

البقاء 90 يومًا. واحتماالت سفره قائمة .
۹  تحدثتم عن قرارات مستقبلية لحزب المؤتمر الشعبي، 
فهل تشمل ترشيح نجل الرئيس أحمد خلفًا لوالده في 

االنتخابات بعد عامين؟
- نحن نتحدث عن برنامج لسنتين وال يفترض أن نتحدث عن 
برنامج ألشهر ألننا أمام وضع خطير جدًا. وعلينا أن نترك األمور 
الغيبية، فأحمد علي عبداهلل صالح مواطن ومن حقه أن يترشح إن 
أراد وليس لديه ما يمنع.. وهذا األمر يعنيه هو.. وتفكيرنا الحالي 
ينصب على األمن واالستقرار والسالم والجانب االقتصادي وهي 
ال��ق��ض��اي��ا التي 
تهمنا وليس من 
س��ي��ت��رش��ح بعد 

عامين .
۹  ما موقفكم 
م���ن األص�����وات 
التي  المعارضة 
ء  قصا بإ لب  تطا
ن��ج��ل ال��رئ��ي��س 
»أح�����م�����د« م��ن 
منصبه العسكري 
م��ن خ��الل إع��ادة 

هيكلة الجيش؟
- ال��ه��ي��ك��ل��ة 
بالخير  ستأتي 
ألح���م���د علي 
عبداهلل صالح ألنه ال توجد قوات مسلحة في اليمن تعمل 
بشكل احترافي إال في معسكرات الحرس الجمهوري. ومن 
سيفوز بالهيكلة هو أحمد علي عبداهلل صالح ألنه على قدر 
من االحترافية وقواته يشهد لها اليمنيون. وحتى الخصوم 
ال يستطيعون التقليل من قدرات الحرس الجمهوري. فإذا 
كان غير مؤهل لقيادة الجيش فلن نقول له كن بالقوة أو 
كن كما تشاء، ومع هذا نراهن عليه ونعرف مدى احترامه 
لنفسه.. وجيشه نقي ومحترف يشهد له الخصوم قبل 

األحباء . 

أكد الشيخ سلطان البركاني- األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- ان المؤتمر  سيكون عونًا وسندًا لحكومة الوفاق في تنفيذ المبادرة  
الخليجية وإزالة كل المظاهر المسلحة في أي مكان ، مشيرًا إلى أن هناك طرفًا يسعى لنسف المبادرة الخليجية وجر اليمن إلى مربع العنف.

وقال: إن األزمة التي استمرت 11 شهراًَ قد أكسبت المؤتمر الشعبي العام شعبية واسعة في كل األوساط وزادته تماسكا، وأنه الخوف على المؤتمر 
خالل المرحلة القادمة.

مؤكدًا ان فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية سيبقى في البالد وسيظل رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام وقائدًا لمسيرة التحوالت وصمام 
األمان للمستقبل وسيعيش في اليمن بين محبيه وأن قضية رئاسة الجمهورية قد انتهت وتم تجاوزها ولم يعد لديه رغبة في توليها مجددًا..

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة )عكاظ( السعودية ونشر في عددها االربعاء.. »الميثاق« تعيد نشره تعميمًا للفائدة.. 

علي عبداهلل صالح سيظل رئيسًا للمؤتمر 
وصمام أمان للمستقبل

قوات الحرس الجمهوري ستفوز بالهيكلة ألنها األجدر بشهادة الخصوم

الفرقة المنشقة 
تسعى لنسف 

المبادرة
المؤتمر سيكون عونًا 
للحكومة في ترجمة 

المبادرة

يحرص المؤتمر على 
مشاركة الشباب في 

الحوار المرتقب
متفائلون بعملية 

الوفاق.. ونحتاج إلى 
وقت لطمأنة النفوس

قيادات المؤتمر بحضرموت تناقش 
االستعدادات لالنتخابات الرئاسية

أوضح األستاذ عارف عوض الزوكا- عضو   
اللجنة العامة وزير الشباب والرياضة 
السابق- عن رفضه توّلي حقيبة وزاري��ة في 
حكومة الوفاق الوطني.. وقال: انه تقدم بطلب 
لقيادة المؤتمر إلعفائه من توّلي أي مهام في 
هذه الحكومة.. جاء ذلك في حفل تكريمي أقامته 
وزارة الشباب والرياضة لألستاذ عارف الزوكا وذلك 
وفاًء وعرفانًا لما قام به من دور بارز للنهوض 
بمسؤوليات الوزارة في مجال الشباب والرياضة..

وفي حفل التكريم ألقى وزير الشباب والرياضة 
معمر اآلرياني كلمًة قال فيها: نحن ندرك جميعًا 
أن األستاذ عارف الزوكا قد ترك في قلوبنا بصمات 
لن يستطيع الزمن أن يمحوها ابدًا، وان من هذه 
البصمات التأمين الصحي لالعبين وموظفي 

الوزارة..
وأكد االرياني أن الزوكا كان يريد أن يعمل الكثير 
في العمل الشبابي والرياضي رغم االنشغاالت 
الكثيرة والكبيرة.. موضحًا أنه وجميع موظفي 
الوزارة سيعملون بروح الفريق الواحد من اجل 

النهوض بالحركة الرياضية والحركة الشبابية
وطالب االرياني من الزوكا أن يكون عونًا 
وسندًا للرياضة والرياضيين ولن يتوانى 
الرياضيون من أخذ النصائح منه واالستفادة 
م��ن خبراته م��ن اج��ل النهوض بالحركة 

الرياضية في اليمن.
من جهته كشف األستاذ عارف الزوكا- وزير 
الشباب السابق- في كلمته عن تقديمه طلبًا 
إلعفائه من أي مهام قادمة في الحكومة، مشيرًا 
إلى أن موقفه هذا اتخذه واعلنه في آخر اجتماع 
للجنة العامة قبل تشكيل الحكومة، منوهًا إلى أنه 
طلب من قيادة المؤتمر الشعبي العام إعفاءه من 
تولي أي حقيبة وزارية في حكومة محمد سالم 

باسندوه..
وقال الزوكا: لقد تحملت مسئولية هذه الوزارة 
في ظروف صعبة ولكني طلبت إعفائي ألنني ال 
أرغب في مواصلة العمل في الوزارة.. مؤكدًا أنه 
أودع 40 مليونًا في كاك بنك مساهمة في رأس 

مال التأمين الصحي لموظفي الوزارة.

فائز سالم 

عقد محافظ حضرموت/ خالد سعيد  
الديني- أمس األول- اجتماعًا استثنائيًا 
لمناقشة  ك��رس  للمؤتمر  لتنفيذية  ا للهيئة 

االستعدادات لالنتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد أثنى األخ المحافظ على توقيع المبادرة 
الوطني،  الوفاق  الخليجية وتشكيل حكومة 
مستعرضًا األوض��اع األمنية والتطورات على 
مستوى الجمهورية والمحافظة ، وقال: إن فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية- 
ق��دّم مصالح الوطن إلخ��راج اليمن من أزمته 
وإرس��اء مبدأ المشاركة والحوار لتجنيب اليمن 
ويالت الصراعات العسكرية والحزبية، مؤكدًا 
ان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية توجب 
على الجميع التكاتف وإبداء حسن النية إلنجاحها، 
وطالب قيادة المؤتمر الشعبي العام بتهيئة كافة 
الظروف إلنجاح االنتخابات الرئاسية التي ستجري 
في 21 فبراير 2012م والتي تم فيها التوافق 
على اختيار نائب الرئيس عبدربه منصور هادي 

مرشحًا توافقيًا لفترة سنتين يتم فيها تشكيل 
لجنة للحوار وتعديل الدستور واستكمال متطلبات 

المبادرة الخليجية.
وحث المحافظ على اإلس��راع في إعداد خطة 
المؤتمر  تنفيذية وتفصيلية من قبل قيادة 
للمرحلة القادمة وخاصة إلنجاح االنتخابات 

الرئاسية .
وفي االجتماع استعرض األخ عوض عبداهلل 
حاتم - وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات 
الساحل، رئيس المؤتمر الشعبي العام بحضرموت 
الساحل- تقريرًا للوضع التنظيمي والسياسي 
للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام، موضحًا اإلج���راءات 
التنظيمية والسياسية التي تم اتخاذها استعدادًا 

لهذه االنتخابات.
تلى ذلك فتح باب النقاش حول المواضيع 
المطروحة على ج��دول األع��م��ال، وق��د خرج 

المجتمعون بعدة قرارات وتوصيات.
حضر االجتماع قيادات المؤتمر الشعبي العام 

بمديريات الساحل والوادي والصحراء.

في حفل تكريمه

الزوكا يكشف عن رفضه توّلي حقيبة 
وزاريـة في حكومـة الوفـاق

تحديات يجب أن 
تتجاوزها المبادرة

تواجه المبادرة الخليجية وآليتها   
التنفيذية تحديات حقيقية في 
التطبيق رسمت مخاوفها في عبوس 
وجيه وتصريحات األشقاء واألصدقاء 
خالل اليومين الماضيين بعد أن سرقت 
أعمال المشترك وشركائهم فرحة إنجاز 
توقيع المبادرة وتشكيل حكومة الوفاق 
وليس أدل على ذلك هو الصعوبات 
التي تواجه اللجنة العسكرية في تعز 

والعاصمة صنعاء والحصبة بالتحديد.
وإذا ك��ان المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه قد ترجموا ما يخصهم بإزالة 
مسببات األزم��ة في جانبها األمني 
والتهدئة لتمكين حكومة الوفاق من 
إنجاز مهامها واللجنة العسكرية في 
رفع المظاهر المسلحة وإزالة المتاريس 
وغيرها.. بيد أن تصعيد المشترك 
ألعمال العنف باستمرار االعتداء على 
المعسكرات في أرح��ب وبيت دهرة 
وتعز وقصف المباني الحكومية في 
الحصبة وقطع طريق صنعاء - الحديدة 
لدينية  ا لتعبئة  ا واستمرار حمالت 
التحريضية السقاط النظام ومحاكمة 
رم��وزه وع��دم التعامل مع المبادرة 
بجدية.. كلها تثير المخاوف وتؤكد 
عدم رغبة المشترك في تنفيذ االتفاق 

وإصراره على خيار العنف لحل األزمة.
وم��ا يزيد من تلك المخاوف على 
المبادرة الخليجية هو تلك االساليب 
االلتفافية على قرارات لجنة الشؤون 
العسكرية، حيث يالحظ المراقبون أن 
نجاحات اللجنة لم تتعدَ رفع المتاريس 
واألت��رب��ة من مناطق في العاصمة 
تعود للجانب الحكومي، بينما انتقلت 
المتاريس ف��ي ش��ارع الستين الى 
الحواري والشقق وتحركت المدرعات 
الى المدارس نموذج مدرسة اسماء 
بالدائري، أو أحواش منازل متسأجرة 
ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار حشد وتسليح 
المجاميع القبلية والمليشيات المتطرفة 
الى العاصمة للحسم والقبض على 
رموز النظام ومحاكمتهم يتزامن ذلك 
مع حملة نزول ميدانية الى المحافظات 
لقيادات دينية متشددة تصبغ رفضها 
بصبغة  لخليجية  ا درة  لمبا ا لتنفيذ 

دينية.
 وبالمقابل بدأ وزراء من المشترك 
ب��إص��دار ق���رارات إق��ص��اء لموظفين 
عموميين من أعمالهم واستبدالهم من 
أحزاب المشترك بما فيهم أولئك الذين 
أعلنوا استقاالتهم طوعًا، وذلك كله 
في إطار ذات التوجه إلفشال المبادرة.

لمبادرة  ا ان  هنا  لتأكيد  ا ويبقى 
الخليجية وآليتها المزمنة هي قارب 
النجاة إلخراج اليمن من وسط عباب 
االزم��ة الطاحنة، وان السكوت عن 
محاوالت خرق القارب جريمة مهما 
يبدو ذلك اليوم هينًا بنظر البعض، 
لكن دائمًا الحرائق العظيمة تأتي من 
مستصغر الشرر.. وهذا يوجب على 
االط��راف الراعية للمبادرة ادراك ان 
االيام تمر بسرعة وان اآللية مزمنة 
وأن هذه المناخات واالجواء المفتعلة 
لن تهيئ تنفيذ بنود اآللية في االوقات 
المحددة وهذا ما يجب أال يسمح به 

الجميع أبدًا.

المحرر السياسي


