
وأوض��ح البركان��ي أن لجنة الش��ئون العس��كرية 
تقوم بتنفيذ البرنامج الذي أعدته إلنهاء المظاهر 
المس��لحة في العاصمة؛ إال أنها لم تحقق نجاحات 
كثي��رة حت��ى اآلن، قائاًل: ع��دا عن فتح الش��وارع 
الرئيسية فإن هناك مواقع يوجد فيها مسلحو أوالد 

األحمر لم يتم إخالؤها حتى اآلن.
وأضاف: أما بالنسبة للواء المنشق علي محسن فلم 
يفعل ش��يئًا منذ التوقيع على المب��ادرة الخليجية 
سوى االستيالء على مقرات المؤتمر الشعبي العام 

في المناطق التي يتواجد فيها.
وبش��أن موضوع تزكي��ة نائب رئي��س الجمهورية 
عبدرب��ه منص��ور ه��ادي كمرش��ح توافق��ي إلى 
االنتخابات الرئاس��ية المبكرة أكد الشيخ البركاني 
أن المؤتمر الش��عبي العام حريصٌ على إنجاز هذا 
البند أكثر من كل األطراف األخرى، لكنه أش��ار إلى 
أن موقف نائب الرئيس يشدد على أنه ال حديث عن 
التزكية قبل إقرار قانون الضمانات، مشيرًا إلى أن 
تأخر إقراره من قبل البرلمان يعود إلى غياب الجانب 

الحكومي.
وأوضح أن تغيب ال��وزراء المعنيين ف��ي الحكومة 
وعدم حضورهم إلى البرلمان يكش��ف أن العالقة 

بي��ن البرلمان وحكومة 
التوافق ستواجه الكثير 
من المشاكل، فال يمكن 
أن يقب��ل البرلمان بأن 
يدعى الوزراء للحضور 

إليه ويرفضوا ذلك.
وأشار البركاني إلى أن 
وزير الشئون القانونية 
ف��ي حكوم��ة الوف��اق 
الوطني يرف��ض حتى 
ل��ى  إ لحض��ور  ا اآلن 
البرلمان رغم أنه يدرك 
أن توزي��ره ج��اء بن��اًء 
على المبادرة الخليجية 
ي��ة  لتنفيذ ا ليته��ا  آ و

ولوالها لما كان وزيرًا في الحكومة.
وأبان أن المؤتمر الش��عبي العام نف��ذ كل ما عليه 
من التزامات حتى اآلن في إطار المبادرة الخليجية 
وآليته��ا، بدءًا م��ن الدعوة إل��ى انتخابات رئاس��ية 
مبكرة، مرورًا بتشكيل اللجنة العسكرية، وتشكيل 

الحكومة ومنحها الثقة.
وقال األمي��ن العام المس��اعد للمؤتمر: بالنس��بة 
لإلخوة في المشترك كانت أول خطوة من االلتزامات 
التي عليهم في المبادرة وآليته��ا تتمثل في إقرار 

قانون الضمانات وحتى اآلن لم يفعلوا شيئًا.
وقال البركان��ي: نحن أكثر حرصًا عل��ى أن تنتهي 
األزمة وعلى تزكي��ة وانتخاب نائ��ب الرئيس، ألن 
البديل لالنتخابات هو االجتثاث، ونحن في المؤتمر 

من دعا لالنتخابات، وحريصون عليها. 
مضيفًا :إن موقفن��ا في المؤتمر ه��و موقف نائب 
الرئي��س عبدرب��ه منصور ه��ادي- النائ��ب األول 
لرئي��س المؤتمر األمين العام- بأن��ه ال حديث عن 
تزكية قب��ل إقرار قانون الضمان��ات، وفي اللحظة 

التي يقر فيها قانون الضمانات سيتم التزكية لنائب 
الرئيس.

وأوضح األمين العام المساعد للمؤتمر أن البرلمان 
لن يرفع جلس��اته حتى اس��تكمال هذا الموضوع.. 
مشيرًا إلى أن أعضاء كتلة المؤتمر سيذهبون إلى 
دوائرهم للقيام بعملية الحشد لالنتخابات الرئاسية 

المبكرة. 
وق��ال: لدين��ا تجربة مرة م��ع المعارض��ة في هذا 
الجان��ب، فف��ي الع��ام 99م اختار ح��زب اإلصالح 
الرئي��س علي عب��داهلل صالح مرش��حًا ل��ه.. وقال 
أمينهم العام محمد اليدومي إن اإلصالح قد رش��ح 
علي عبداهلل صالح وال نعلم من هو مرشح المؤتمر. 
لكن عند الذه��اب إلى صناديق االقت��راع لم يأتوا 
والمؤتمر هو من وقف خل��ف انتخاب الرئيس علي 
عبداهلل صالح. ونحن ال نري��د أن نكرر التجربة مع 
المرشح لالنتخابات الرئاسية المبكرة نائب الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وأوضح الش��يخ البركاني أن المؤتم��ر عندما أعلن 
أن الرئي��س علي عب��داهلل صالح س��يرأس الحملة 
االنتخابي��ة له��ادي، ألنه يري��د ان يس��تخدم ثقة 

الرئيس وشعبيته لحشد الناخبين..
وج��دد البركان��ي ش��كر 
وتقدير المؤتمر الش��عبي 
العام لجهود س��فراء الدول 
الراعي��ة للمب��ادرة ف��ي 
مس��اعدة األطراف اليمنية 
التس��وية  إنج��اح  عل��ى 
السياسية التي تم التوصل 

إليها.
من جانبه أكد األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي 
الع��ام لقط��اع اإلع��الم 
الدكتور أحمد ب��ن دغر أن 
الظ��روف الحالي��ة أفض��ل 
منها قبل توقيع المبادرة.. 
وقال: إن هذا الوضع ما كنا 
س��نصل إليه إال بجهود األطراف الت��ي وقعت على 
المبادرة وآليتها وجهود األشقاء واألصدقاء.. معبرًا 
عن ش��كر المؤتمر الش��عبي العام لجهود األشقاء 

واألصدقاء الراعين للمبادرة.
مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار 
برنامجها وإقرار قانون الضمانات الذي قال إنه تم 
التوافق على النص الذي ورد في المبادرة الخليجية 

وكان ذلك حاًل مقبواًل لكل األطراف.
وجدد بن دغر تأكيد موق��ف نائب الرئيس ورغبته 
بأنه لن يقبل التزكية قبل إقرار قانون الضمانات.. 
مشيرًا إلى ضرورة حضور كتلة المشترك بكاملها، 

باعتبار ذلك ملزمًا في المبادرة وآليتها التنفيذية.
وقال: صحيح أن تزكية نائب الرئيس تمثل قضية 
أساس��ية وهي جس��ر العب��ور للخروج م��ن األزمة 
السياس��ية، لكننا إذا تجاوزنا مس��ألة إقرار قانون 
الضمان��ات وت��م تزكية نائ��ب الرئيس ف��إن هذا 

سيشكل مشكلة.
وأوضح الدكتور بن دغر أن المؤشرات على العالقة 

بين البرلمان والحكومة ليست جيدة من خالل عدم 
حضور ال��وزراء المعنيي��ن بقان��ون الضمانات إلى 

البرلمان.
مشيرًا إلى أن استمرار المسيرات والمظاهرات من 
قبل أحزاب اللقاء المش��ترك في الوقت الذي أوقف 
فيه المؤتمر المظاهرات في ي��وم الجمعة كبادرة 

حسن نية وتهيئة لألجواء أمام حكومة الوفاق.
من جانبه استعرض السفير الروسي بصنعاء سرجي 
كوزولوف موقف مجموعة العش��رة )الدول الراعية 
للمبادرة(؛ حيث أكد أن موقف هذه الدول يجمع على 
ضرورة االلتزام باستحقاقات التسوية السياسية وما 

تم االتفاق عليه في الرياض.
وق��ال: أريد أن أعب��ر عن موقف موحد ل��دى الدول 
الراعية للمبادرة وآليتها المزمنة يتمثل في ضرورة 
اس��تكمال إقرار قانون الضمانات لفخامة الرئيس 
ومن عملوا معه وكذا استكمال عملية تزكية نائب 
الرئيس لمنصب الرئيس خالل االنتخابات الرئاسية 

المبكرة في اسرع وقت ممكن.
مؤكدًا أن تأخير هذين اإلجراءين س��يمثل مشكلة 
للعملية السياس��ية التي بدأت عق��ب التوقيع على 
المب��ادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذية المزمنة في 

نوفمبر.
منوه��ًا إل��ى أن ال��دول 
الراعي��ة تتابع باهتمام 
بقية المواضيع األخرى 
فيم��ا يتعل��ق بإخ��الء 
لمس��لحة  ا ه��ر  لمظا ا
وعمل اللجنة العسكرية، 
لكنه شدد على ضرورة 
السير في إجراءات إقرار 
قان��ون الضمان��ات من 
قبل البرلم��ان وتزكية 
نائب الرئي��س عبدربه 
منصور هادي كمرشح 
توافق��ي لالنتخاب��ات 
الرئاس��ية خ��الل ه��ذا 

االسبوع .
إلى ذلك أشار السفير األمريكي »جيرل فاير ستاين« 
إلى ضرورة النظر إل��ى التط��ورات اإليجابية التي 
حدثت منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية في 23 نوفمبر الماض��ي في الرياض.. 
وقال إن تلك الخطوات من قبل الجانبين تجعلكم 
فخوري��ن بما حققتم��وه، خاصة وأنه��ا كانت فترة 
صعبة يحاول الجميع الخ��روج منها.. وكانت هناك 
مظاهرات واحتجاجات ومش��اكل قوض��ت العملية 
السياسية، فتشكيل الحكومة وتقديمها لبرنامجها 
للبرلمان وإقراره وتش��كيل اللجنة العس��كرية وما 

حققته من تنفيذ مهامها كلها أمور إيجابية.
وقال: توقعنا أن األمور لن تس��ير بش��كل مثالي، 
ون��درك أن بع��ض القضاي��ا األمنية والعس��كرية 
تتطلب المزيد من العمل.. وأشار إلى أن المظاهرات 
واالحتجاجات أمر ال يس��اعد على استمرار العملية 

السياسية.
وهو م��ا وافق عليه الس��فير الروس��ي ال��ذي قال: 

موقفنا يتوافق مع موقف السفير األمريكي في أن 
استمرار المظاهرات وخاصة المسيرات التي تأتي 
من المحافظات ال تس��اعد على المض��ي قدمًا في 
العملية السياس��ية،كما اتفق السفيران األمريكي 
والروسي على أن إعالم المش��ترك  مازال متشددًا 

ويبث رسائل عدائية.
وأكد الس��فير األمريكي أن الدول الراعية للمبادرة 
تولي أهمية قصوى إلقرار قانون الحصانة وتزكية 
نائب الرئيس من قبل البرلمان.. وقال: نعتبر بأن 
هاتي��ن القضيتي��ن يجب القي��ام بهما خ��الل هذا 
األس��بوع. ونحن نتفهم موقف نائب الرئيس الذي 
أكد على ضرورة إقرار قانون الحصانة قبل عملية 

تزكيته. 
مشددًا على أن الحكومة يجب عليها القيام بواجبها 
في هذه النقطة.. وقال: إن إق��رار القانون وتزكية 
نائ��ب الرئي��س س��يصلحان بالتوجه نح��و عملية 

االنتخابات وإيالء الوضع األمني أهمية قصوى.
من جانب��ه أوضح رئي��س بعثة االتح��اد األوروبي 
لدى اليمن السفير ميكيليه س��يرفونيه دورسو أن 
هذا األس��بوع مهم جدًا في مس��ألة اإلعداد إلجراء 
االنتخاب��ات في 21 فبراي��ر القادم.. مش��ددًا على 
ض��رورة أن يت��م إق��رار 
قان��ون الحصان��ة وتزكية 
نائ��ب الرئي��س.. وق��ال: 
نحن نتفه��م موقف نائب 
الرئي��س بض��رورة إق��رار 
القانون قب��ل تزكيته ولذا 
نقت��رح أن يت��م تزكيت��ه 
بمجرد أن يتم إقرار قانون 

الحصانة.
أم��ا الس��فير البريطان��ي 
نيك��والس هوبت��ون فقد 
أك��د عل��ى ض��رورة إقرار 
قان��ون الحصان��ة وتزكية 

نائب الرئيس.
إلى ذل��ك تحدث الس��فير 
العماني عبداهلل بن حمد البادي قائاًل: إن المجتمع 
الدولي متماسك ولن يتراجع عن موقفه في متابعة 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كما هي.. 
وأضاف: من��ذ توقيع المب��ادرة وآليتها حصل تقدم 
كبي��ر ونحن عل��ى تواصل م��ع كل األط��راف التي 
وقعت على المبادرة والتي ش��دد الس��فير العماني 
على ضرورة بناء جسور ثقة فيما بينها لحل الكثير 

من المشاكل التي قد تظهر.
مجددًا التأكيد على أن المجتمع الدولي مُصِرّ على 
أنه لن يتراجع عن متابعة تنفيذ المبادرة وآليتها أو 

يسمح بالعودة إلى الخلف.
الس��فير الصيني لي��و دنغلي��ن من جانب��ه أكد أن 
جمهوري��ة الصي��ن تقف مع بقي��ة ال��دول الراعية 
للمبادرة فيما يتعلق بضرورة تنفيذ المبادرة وآليتها 

بشكل كامل..
 وق��ال: إن بالده تعم��ل مع بقي��ة ال��دول األخرى 
لمس��اعدة اليمنيين على إنجاح التسوية السياسية 

التي تم التوصل إليها..
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السفير الروسي: موقف مجموعة 
الدول العشر يؤكد االلتزام 

باستحقاقات التسوية
السفير األمريكي: استمرار 

المظاهرات والمسيرات ال تساعد 
على التقدم في العملية السياسية

السفير الصيني: المبادرة 
منظومة متكاملة والقفز على 

بنودها إعاقة للتسوية 
سفير عمان: المجتمع الدولي 

متماسك ويتابع تنفيذ المبادرة 
ولن يسمح بالعودة إلى الوراء

في لقاء ضم قيادة المؤتمر بسفراء الدول الراعية للمبادرة

التأكيد على االلتزام بتنفيذ المبادرة وآليتها
التقى األمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان 
البركاني والدكتور أحمد عبيد بن دغر بسفراء مجموعة العشرة الراعين 
للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، االثنين الماضي حيث خصص اللقاء 
الستعراض ما تم تنفيذه حتى اآلن من المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة النهاء 

االزمة السياسية في بالدنا.

واستعرض األمين العام المساعد للشئون السياسية سلطان البركاني اإلجراءات 
التي تمت حتى اآلن فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها. مشيرًا إلى أن 
القضية األمنية تمثل القضية الرئيسية التي مازالت تشكل خطرًا حتى هذه اللحظة؛ 
باإلضافة إلى استمرار أحزاب اللقاء المشترك في الحمالت اإلعالمية المعادية وعدم 

الجنوح للتهدئة.

البركاني: القضية األمنية 
تشكل خطرًا على المبادرة

بن دغر: تزكية نائب الرئيس تمثل 
جسر العبور للخروج من األزمة

نظمت محافظة ذمار األربعاء حفل تأبين 
للقي��ادي المؤتمري الش��هيد عبد الكريم 
ذعفان وكيل المحافظة المساعد ومرافقيه 
عبد اهلل الهلماني وفؤاد الش��ماحي الذين 
اغتالته��م عناص��ر إجرامي��ة خارجة عن 
القانون في الثالث من ديسمبر الماضي .

وفي المهرج��ان الذي أقي��م بالتعاون مع 
منظم��ات المجتم��ع المدن��ي واألح��زاب 
والتنظيمات السياسية بالمحافظة والذي 
حض��ره وال��د الش��هيد الش��يخ المناضل 
احمد ذعفان وأبناء الشهيد وأفراد أسرته 
وأقاربه ومحبيه وأصدقائه وزمالئه وقف 
الحاضرون دقيقة حداد لق��راءة على روح 
الش��هيد ذعفان ومرافقيه وكافة ش��هداء 
اليمن , ثم ألقى الش��اب علي عبد الكريم 
ذعفان نج��ل الفقيد كلمة عب��ر فيها عن 
الحزن العميق واأللم ال��ذي يعتصر قلبه 

وأس��رته وجميع محبي وأصدقاء الشهيد 
نتيجة تعمد البعض من العناصر الخارجة 
عن القانون على انتهاج س��فك الدم لحل 
مشاكلهم وقضاياهم وهو انتهاك لحرمات 

اهلل .
مشيرا إلى أن اغتيال والده لم يكن فاجعة 
على أسرته وحسب بل على كل وطني حر 
وش��ريف في هذا البلد, كون الشهيد كان 
ال يعمل من اجل نفس��ه ب��ل أفنى عمره 
في خدمة الوطن وأمنه واس��تقراره وحل 
الخالف��ات بين الن��اس وتقري��ب وجهات 

النظر .
وأكد أن جل هم والده الشهيد كان من أجل 
خدمة المجتمع ب��دون من ودون أن يبحث 
عن مصلحة شخصية أو كسب مادي وهي 

المبادئ التي علمها لكل أفراد أسرته .
وأكدت كلم��ة المحافظ العم��ري على ان 
الجمي��ع في محافظة ذمار ه��م أولياء دم 

الشهيد ورفيقيه وأن الجميع ماضون في 
سبيل القبض على بقية الجناة وتسليمهم 
ليد العدالة كما تم القبض على عدد منهم 

في يوم ارتكاب الجريمة .
كما ألقيت في الحف��ل كلمات عن األمانة 
العامة للمؤتمر وأح��زاب التحالف الوطني 
من قبل عضو اللجنة العامة عارف الزوكا 
, وع��ن األح��زاب والتنظيمات السياس��ية 
بالمحافظة من قبل عضو مجلس الشورى 
حسن عبد الرزاق وعن اللجنة التحضيرية 
من قبل حس��ين الصوفي وعن الش��باب 
والكش��افة بالمحافظ��ة من قب��ل عضو 
المجلس المحلي بالمحافظة عبد الكريم 
وهب��ي , وكلم��ة من قب��ل الطف��ل أكرم 
الهلماني نجل الشهيد عبد اهلل الهلماني , 
إضافة إلى عدد من قصائد الرثاء الشعبي 
لعدد من كبار الشعراء بالمحافظة عبرت 
ف��ي مجملها ع��ن عمي��ق الح��زن واأللم 

للمص��اب الجل��ل ال��ذي ح��ل بالمحافظة 
باستشهاد عبد الكريم ذعفان .

وأك��دت عل��ى أن الجمي��ع س��ائرون في 
خطى الشهيد وفي سبيل الوطن , ودعت 
الكلم��ات والقصائ��د الش��عرية أيضا إلى 
سرعة القبض على بقية الجناة وتقديمهم 
للعدالة إضافة إلى توجيه الدعوة لألحزاب 
والتنظيمات السياس��ية ف��ي الوطن إلى 
التصال��ح واالبتعاد ع��ن لغ��ة العنف في 

سبيل حل المشاكل العالقة .
حضر الحفل وزير األوقاف واإلرشاد حمود 
عباد وقيادات الس��لطة المحلي��ة ووكالء 
المحافظ��ة ورئي��س محكمة االس��تئناف 
ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء 
المديري��ات وممثل��ي منظم��ات المجتمع 
المدني واألحزاب والتنظيمات السياس��ية 
وع��دد م��ن الش��خصيات االجتماعي��ة 

والمشايخ واألعيان وأبناء المحافظة .

في تأبين الشهيد عبد الكريم ذعفان 

المشاركون يطالبون بسرعة القبض على الجناة

۹  هاّل اطلعتمونا على حقيقة الوضع في 
تعز وبعض المناطق؟

- ليس كما نريد
شفافية اللجنة العسكرية

۹  كلمة تودون قولها للجنة العسكرية؟
- اللجنة العسكرية هم زمالء وأرجو منهم في 
سبيل ضمان نجاح عملهم أن يكونوا صادقين مع 
كل االطراف ومع الوطن وان يوضحوا كل شيء 
بشفافية بحيث يمكن الوقوف معهم سواء من 
قبل االصدقاء أو من الدول الدائمة العضوية أو من 
قبل السفراء األشقاء.. الجميع سوف يساعدهم 
وسيقفون بجانبهم ونحن أول من ساعدهم، 
وسوف نستمر في ذلك ولكن عليهم أن يفصحوا 
بذكر من يعرقل عملهم ويضعوا آلية ويوثقوا 
كل شيء وال يستعجلون بالتصريحات االعالمية.. 
ونطالب اللجنة العسكرية بتفعيل قانون حمل 
السالح وحيازته وأن تستند له في متابعتها 
لالختالالت األمنية للقانون والالئحة التي أصدرتها 

الحكومة عام 2007م تقريبًا..
فعندما يشكرون طرفًا من أول يوم ونجد هذا 

الطرف هو الذي لم ينفذ ما عليه هنا فيه خلل.
۹  كيف تقيمون عالقتكم مع وزير الداخلية؟
- العالقة مع وزي��ر الداخلية عالقة مهنية 
ويسودها االح��ت��رام.. فكل مواقفه طيبة وهو 
قائد مهني وقد اختاره المشترك لكنه إنسان جيد 
ونتعامل معه بمهنية وعالقتنا به لم يشبها أية 
شائبة، وسوف نستمر كذلك، وهو مقبول سواًء 
جاء من قبل اللقاء المشترك أو من قبل المؤتمر 
الشعبي العام نتيجة أخالقه وسلوكياته التي تميز 

بها والتي هي محل تقدير الجميع.
۹  كيف تعاملتم مع عملية إقصاء بعض 
قيادات الداخلية التي حدثت بعضها بطريقة 

مزعجة؟
االخ وزي��ر الداخلية تعامل مع ه��ذه القضايا 
كلها ونحن تعاملنا مع الفوضى التي حصلت في 
فرع النجدة بشارع تعز وهي موجهة سياسيًا 
وال فيها مستحقات أو مطالب وإنما عبارة عن 
اشخاص دفعوا بهم يلبسون مالبس عسكرية 
من المفصولين واصحاب السوابق مع اشخاص 
ميتة الضمائر استلموا مبالغ وزعوها مع زمالئهم 
وخرجوا الى أمام البوابة ودفعوا معهم مجموعة 
من الساحة وكانوا يريدون أن نصطدم معهم وان 

تحصل مجزرة.
ولكن قمنا بضبط النفس واالعصاب وقام ضباط 
الفرع بواجبهم وقاموا بسحب االفراد واكتشفنا 
أنهم اشخاص محدودون ولدينا ملفات بذلك وسوف 
تحال ملفاتهم الى المجلس التأديبي األعلى او الى 
النيابة العسكرية النها مسألة تمس معسكرات 
والمحكمة العسكرية هي من ستكون المختصة 

في مجازاة من أساؤوا الى معسكر النجدة.
۹  كلمتكم الى رجال النجدة الذين يحمون 
الوطن وأم��ن وسالمة المواطنين في كل 

مكان؟
- لكل الجنود والضباط واخواننا وابنائنا نكن 
لهم كل االحترام والتقدير واالجالل ونطلب منهم 
المزيد من اليقظة في كل األوقات كما اعتدناهم 
واحيي هنا اسرهم الصابرة على غيابهم وتحية 
اجالل لكل شهيد واجب في القوات المسلحة واالمن 
او المواطنين نترحم عليهم ونتمنى الشفاء العاجل 

للجرحى.
قضية الشرفي

۹  اخيرًا حول قضية الدكتور علي الشرفي 
اين وصلتم فيها وما هي الحقيقة؟

- آخر توضيح كان في صحيفة الحراس الدكتور 
علي الشرفي وه��و استاذ دكتور طبعًا نجله 
ونحترمه وقد اوضحت له ان ما يهدده يهددني وقد 
اتصلت به دون غيره ابتداء عندما علمت انه انضم 
الى مايسمى الثورة واذكره بالشريعة والمبايعة 
والقسم العسكري والقوانين واالنظمة المعمول 
بها في الشرطة التي تفرض علينا ان الننحاز الى 
حزب وواجباتنا يجب ان نؤديها للجميع خاصة حسب 

المهنة الشرطوية والعلمية.
فقال لي ان الكلمة قد خرجت عليه فقلنا له 
خالص على ماتريد وقد قلت له انني اتصلت 
له ألني احترمه واق��دره دون غيره وبعد توقيع 
المبادرة وتشكيل حكومة الوفاق اصدر االخ الوزير 
تعميم اعادة من تم استبعادهم على الرغم اننا 
لم نستبعد احدًا ومن استقال وترك عمله فقد 
تعاملنا معه حسب القانون ولسنا ملزمين لهم 
بالعودة وكان هناك تعميم من قبل االخ الوزير 
السابق بعدم السماح لمن استقالوا بالعودة الى 
أعمالهم فقد جاء على بالي الدكتور علي الشرفي 
عندما صدر التعميم االخير فاتصلت به واخبرته 
بأن يتريث من العودة والذهاب الى مكتبه حتى 
ال يتطاول عليه من ال يقدره فقلت له تريث حتى 
نرتب لك األمر وانت احق من غيرك بذلك ولكن 
انتظر حتى ننفذ التوجيهات وال اريد ان تصطدم 
مع احد خاصة الذين عندهم توجيهات بحماية 
المدرسة الن التعميم كان واضحًا بعدم استيعاب 
أحد ممن تركوا اعمالهم واستقالوا من تلقاء 
أنفسهم.وهذا ما دار بيني وبينه والصحة لما يشاع 
وهذا الكالم ليس تهديدًا، ولماذا اقوم بتهديده 
اصاًل وانا مسئول عليه واذا اريد شيئًا سوف اقوم 
بذلك بحسب صالحياتي وبطريقة قانونية ولكنني 
كنت انصحه ولم يأت على بالي عندها انني اخبره 
حتى بكلمة موقف وكنت اخبره بان ال يصطدم مع 

احد ال أقل وال أكثر.
الجسدي  بالتهديد  العام  النائب  بلغ  ولكنه 
والتهديد الجسدي كما يعرفه الدكتور علي البد من 
اثباته حتى كما زعم البعض انه سجل فالبد ان 
يكون لديه اذن مسبق من النيابة ولالسف اآلخرون 
هم من استغلوا ذلك وليس الدكتور علي.. وقد 
تم إعادة الدكتور إلى عمله وهو اآلن يداوم وهذا 

يسعدنا..
قضايا التسقط بالتقادم

۹  سؤال اخير قلتم ان هناك قضايا جنائية 
على اوالد االح��م��ر بعد اج���راء االنتخابات 
الرئاسية والفترة االنتقالية هل ستظل تلك 
القضايا الجنائية قائمة وسيقدم الجناة منهم 

الى المحاكمة؟
- سواء كان اوالد االحمر او غيرهم الذين عليهم 
قضايا جنائية وشخصية مطلوبون والتسقط 
بالتقادم واليمكن العفو عنهم وكذلك اعتداءاتهم 
على معسكر النجدة او المنشآت االخرى هي قضايا 

جنائية والتسقط بالتقادم..
ونرجو من كافة أبناء الشعب وفي هذه الفترة 
التي تمر بها البالد المصداقية والشجاعة في 
قول الحق دون تخوف.. والتي ال تتطلب السكوت 
والمجاملة ألن وضع بالدنا حرج وال يتطلب التجريح 
والمبالغة والكذب والذي ال يسهم في هذا الظرف إاّل 
بانجرار البلد إلى الفوضى والتمزق وسوف يحاسب 

اهلل والمجتمع كل من يخدع ويخون هذا الوطن.


