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قال الشيخ سلطان البركاني- األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام، أن حزب 
المؤتمر هو التنظيم السياسي الوحيد 
الذي انتمى اليه.. وصار يعتبره جزءًا منه، 

نافيًا انتماءه ألي أحزاب أو تيارات أخرى.
وتــحــدث الشيخ سلطان البركاني لـ 
-برنامج )وجوه مألوفة( الذي تبثه قناة 
اليمن اليوم، عن عالقته الوثيقة بالزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر، والتي 
تعود الى العام1977م حينما كان هذا 
االخير قائد لواء، مضيفًا أن عالقته بصالح 

بدأت قبل وصوله الى السلطة.
واعتبر البركاني أنــه من الشخصيات 
الناجحة، وقال: أنا رجل المهمات ونجحت 
في كثير من المهام الموكلة لي، مشيرًا الى 
أن نجاح االنسان ليس بالمال والثروة وإنما 

بما يمتلكه الشخص من قيم واخالق.
وأشاد الشيخ سلطان البركاني بالدور 
القوي والفاعل لمجلس النواب "الحالي" 
كونه حافظ على توازن البلد والذي لواله 
النفصل البلد، مؤكدًا أن الرئيس عبدربه 
منصور هادي جزء من المؤتمر الشعبي 
العام وملتزم بالمبادرة الخليجية وملتزم 
بالموعد المحدد، نافيًا وجود أي خالف بين 

المؤتمر والرئيس.
وعبر البركاني عن اشفاقه على رئيس 
ــوفــاق الوطني محمد سالم  ل ا حكومة 
باسندوة، والــذي انقلب على كل ما كان 
يقوله، مشيرًا إلى أن باسندوة عمل لدى 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكان 
من أقرب المقربين كما كتب له العديد من 

وأضاف: أن باسندوة ليس من يرأس الحكومة الخطابات.

وأن من يديرها هو سالم بن طالب والشيخ 
حميد االحمر.. متوقعًا خروج الناس على 
الحكومة جراء الفساد والفوضى واالختالالت 
االمنية والجهل المركب والفوضى وضياع 

المال العام واألزمات النفطية المتكررة.
وقال البركاني أن البالد تمر بظروف صعبة 
وهناك من يريد تفكيك البالد من داخل 

تكتل أحزاب اللقاء المشترك.
ونفى الشيخ سلطان ان يكون من دعاة 
الحرب كما يدعي البغض، وقال: انا أملك 
القلم والكلمة ومن دق طبول الحرب هم من 
دمروا الرئاسة والحصبة وتعز.. مضيفا: 

"نحن دعاة سالم".
وأشار األمين العام المساعد للمؤتمر، 
إلــى أن القيادي اإلخــوانــي محمد قحطان 
خدم المؤتمر في حديثه عن الدخول الى 
غــرف الــنــوم.. وقطع عن المؤتمر نصف 
المعركة.. وهب الناس الى صنعاء من جميع 

المحافظات.
وعبر البركاني عن احترامه لجميع امراء 
الخليج مستثنيًا قطر التي شاركت في سفك 
دماء اليمنيين والمصريين والليبيين، مؤكدا 
تأييده لموقف المملكة العربية السعودية 
واألمارات العربية المتحدة من حركة االخوان 
المسلمين والذين يسعون الى اسقاط الحكم 

في هاتين الدولتين انطالقا من مصر.
وحول اهتماماته، أفاد البركاني أنه من عشاق 
الرياضة خصوصًا كــرة الــقــدم، مستعرضا 
العديد من االندية والفرق التي يشجعها 
محليًا ودوليًا، وقال أنه يخصص يومي السبت 
واألحد من كل اسبوع لمتابعة مباريات كرة 

القدم ولو كان مشغوال- حد وصفه.

دويد : وثيقـــة الضمانات أخطــر مؤامرة على البلــد 
> أكد االستاذ يحيى عبدالله دويد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام أن استكمال االستحقاقات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة هو الضامن الرئيس لعدم الدخول في مرحلة 
الفراغ الدستوري التي تسعى بعض القوى جر البلد لها عبر وثيقة ما يسمى 
بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار التي أعدتها لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار 

الوطني.
وقال دويد في لقاء مع قناة »اليمن اليوم« إن تدخالت لجنة التوفيق 
وتجاوزاتها ستنعكس سلبًا على نتائج الحوار التي إذا لم تعبر عن روح 
التوافق الوطني فإنها ستكون كارثية على البلد.. كون لجنة التوفيق تعتبر 
»المجلس الوطني« وتتعاطى مع المكونات السياسية  نفسها لجنة مصغرة لــ
األكثر جماهيرية والشريك الرئيس في التسوية السياسية كالمؤتمر الشعبي 
العام كاألقلية..وأضاف دويد: ان لجنة التوفيق تحولت الى لجنة تحقيق 
انتصارات وهمية لبعض األطراف التي عجزت عن إيجاد قبول ألطروحاتها 

في قاعة الفرق.
محذرًا من مخطط تآمري قد يجر البلد الى مربع خطير تسعى لجنة التوفيق 
نيابة عن بعض األطراف ويتمثل في وثيقة الضمانات التي تعطي لتلك اللجنة 
 عن 

ً
صالحيات تشريعية ورئاسية خالل المرحلة االنتقالية القادمة بديال

المؤسسات التشريعية الرئيسية وعن مؤسسة الرئاسة.
وأشار يحيى دويد الى أن تلك الوثيقة تجعل من رئيس الجمهورية رئيسًا 
فخريًا وبدون صالحيات، ألنها حولت البلد الى قطعة قماش وسيتم تفصيلها 

على مقاسات االطراف السياسية.
وقال دويد: إن تلك الوثيقة الهدف منها تمرير مشاريع تخريبية ضد 
الوطن كون ما ورد فيها يمثل أكثر كذبة على الوطن والشعب وما طرح 
فيها من محاور مستحدثة تثبت أن تلك االطراف ال تريد استكمال التسوية 
وإنجاح الحوار الوطني.  الفتًا الى ان جميع المكونات السياسية متفقة على 
الحاجة لفترة زمنية جديدة الستكمال االستحقاقات المنصوص عليها في 
المبادرة الخليجية والحوار الوطني ولكن هناك خالف على ما هي االستحقاقات 
التي ستنفذ خالل هذه المرحلة التي سيتم التمديد فيها وكم ستكون تلك 

المدة.
وأشار الى أن االجراءات المفترض القيام بها عقب مؤتمر الحوار الوطني 
حاليًا هي تشكيل لجنة صياغة الدستور خالل الثالثة األشهر القادمة والعمل 
بالتزامن على اإلعداد والتهيئة إلجراء االنتخابات القادمة كاستكمال قانون 

االنتخابات وتهيئة األجواء.
منوهًا على أنه حتى وإن تم التمديد للفترة االنتقالية لمدة 25 شهرًا وال 
يوجد التزام وضمانات بإجراء االستحقاقات المنصوص عليها في المبادرة 

وأهمها إجراء االنتخابات القادمة فإنها لن تكون مجدية وقد ربما تكون 
مقدمة لفترة حكم 25 سنة قادمة..مؤكدًا أن الدستور الحالي وجميع 
القوانين ستبقى تشريعات نافذة حتى إجراء استحقاقات دستورية بديلة 
عنها، وأن الترويج للمادة )24( من المبادرة الخليجية والفقرة الخاصة بأن 
الرئيس يظل في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد ليس مبررًا لشرعية 
المرحلة القادمة وأن على الجميع أن يضع ثالث خطوط تحت كلمة »جديد« 

في تلك الفترة.
وأشار الى أن الحديث عن الدخول في مرحلة استفتاء على الدستور وفق 

رؤية لجنة التوفيق هو مغالطة وكذب واضح على الشعب، ألن تلك اللجنة 
ستستخدم إرادة الشعب في االستفتاء على الدستور كمحلل فقط لتكون 
فيما بعد هي من يفصل التشريعات والقرارات والقوانين حسب ما تريد 
فيما المفترض أن الدستور يكون تشريعًا ملزمًا للجميع وال يقبل المراوغة 
أو التأويل.. وقال ان الشعب اليمني ليس بالغباء لكي يوافق على اجراء استفتاء 
دستوري لكي يعطي بعض القوى صالحيات يتقرصنون بها على الشعب الذي 

سيكون مسلوب اإلرادة.
وتطرق دويد خالل اللقاء الى أن أبناء الشعب اليمني تحملوا الويل خالل 
العامين الماضيين من أجل الوصول الى مستقبل أفضل ولن يقفوا مكتوفي 
األيدي إذا ما استمر الحال كما هو عليه، وقال: إن المؤتمر الشعبي العام 
دخل مؤتمر الحوار الوطني وهو يحمل مشروعًا اسمه اليمن وال يوجد لديه 
أي مشاريع صغيرة أو مشاريع تحت الطاولة كالقوى التي دخلت الحوار وهي 
مستميتة من أجل االستحواذ والبقاء في السلطة ألن القدر قد قذف بهم 
اليها وليسوا مستعدين للتخلي عنها وهي تستغل عامل الوقت لتمرير تلك 

المشاريع األنانية والشخصية.
وفي تعليقه على الطرح المقدم من المبعوث األممي جمال بن عمر لفريق 
القضية الجنوبية أكد االستاذ يحيى دويد أن فريق القضية الجنوبية يتعاطى 
مع أطروحات تتناقض مع قرارات مجلس األمن الدولي والمبادرة الخليجية 

وتترك هامشًا لآلخرين للتدخل.
 ونوه عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام يحيى دويد الى أن إجراء 
االستحقاقات الديمقراطية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وقرارات 
مجلس األمن هي المخرج الوحيد والفعلي والضمان لتنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وليس وثيقة الضمانات أو وثيقة جمال بن عمر التي تعتبر 

فخًا لتمزيق اليمن وإفشال الحوار والتسوية السياسية.
ــداث التي تشهدها محافظة حضرموت أشار  وفي تعليقه على األح
االستاذ يحيى دويد الى أن الهبة الشعبية ألبناء حضرموت هي هبة مطلبية 
مشروعة ولكن هناك قوى سياسية كحزب »االصالح« حاول االستفادة منها 
واستغاللها حسب أجنداته الخاصة، وقد بدا ذلك واضحًا من خالل مواقف 
القيادات االصالحية في محافظة حضرموت أمثال باتيس وعبدالرحمن 
بافضل اللذين أرادا جر أبناء محافظة حضرموت الى العنف لتحقيق مشاريع 
تمزيقية وتدميرية هي في األصل مشاريع أحزابهم السياسية التي ال يمكن 
أن يتنصلوا عنها. مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام والتحالف كانت لهم 
مواقف مشرفة في مساندة السلطات المحلية للحفاظ على األمن واالستقرار 
والممتلكات العامة والخاصة وفي اسقاط المشاريع التآمرية التي كانت تحاك 

ضد أبناء المحافظات الجنوبية.

احمد الكحالني ينفي طلب االطراف اليمنية 
من بن عمر معالجة قضية االقاليم

نفى األستاذ أحمد الكحالني- 
عضو مكون المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ف��ي ال��ل��ج��ن��ة المصغرة 
للقضية الجنوبية..، دقة ما نشر 
عن طلب األطراف اليمنية، من 
المبعوث األممي جمال بنعمر، 
آلل��ي��ة لمعالجة م��س��أل��ة ع��دد 
األقاليم وحدودها في الدولة 
االتحادية الجديدة المتوافق 

عليها.
وأوض��ح الكحالني أن النقاش 
في اللجنة المصغرة تركز خالل 
الفترة الماضية حول موضوع 
االق��ال��ي��م، وأن ك��ل مكون ظل 
متمسكًا برؤيته.. فمنهم من 
تمسك بالستة اقاليم ومنهم 

االربعة ومنهم االثنين، مضيفًا: أنه وبعد 
أن فشل أي مكون في اقناع اآلخرين 
بوجهه نظره طلبنا من الفريق الفني 
المساعد ورقة عمل لتقريب اآلراء بين 
المكونات في اطار ما يمكن الوصول إليه 

من حلول ومعالجات. 
وق���ال ال��ك��ح��الن��ي: أن ال��ف��ري��ق الفني 

المساعد تقدم بهذه ال��ورق��ة.. وفيما 
يتعلق باألقاليم فقد اق��ت��رح أن يتم 
تشكيل لجنة أخ���رى ت��ق��وم ب��دراس��ة 
ه��ذا ال��م��وض��وع ف��ي فترة الح��ق��ة، بعد 
انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، 
على أن تنهي تلك اللجنة أعمالها في 
فترة شهرين من انتهاء أعمال اللجنة 

الدستورية.
وأض���اف: م��ا نشر بخصوص طلب 
األط��راف آلية لمعالجة مسألة عدد 
األق��ال��ي��م وح���دوده���ا، غ��ي��ر دق��ي��ق، 
والصحيح ان هناك فريق فني موجود 
معنا في اللجنة المصغرة.. وفي حالة 
لم تتوافق األطراف على موضوع يتم 
تقديمها للفريق الفني ال��ذي يقدم 
ب���دوره رؤي��ة تقريبية ح��ول م��ا تم 
االختالف عليه.. لتطرح بعد ذلك 

الرؤية للدراسة.
وأشار عضو مؤتمر الحوار الوطني 
إل���ى أن ال��رؤي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت، ح��ول 
ال��م��وض��وع ق��دم��ه��ا ال��ف��ري��ق الفني 
بين  للتوفيق  ولة  لمساعد كمحا ا
األطراف، كون هناك اطراف متمسكة 
بمواقفها، وأن الفريق الفني المساعد 
ح��اول ان يأخذ من كل االراء ما يمكن، 
مؤكدًا أن هذه الرؤية الجديدة مطروحة 
للنقاش، وأن المكونات طلبت مهله يوم 
لدراستها.. كونها هي صاحبة القرار 

بشأن القضايا المطروحة عليها.

أبو راس: الدولة اليمنية مهددة باالنهيار
انتقد الشيخ صادق أمين أبو راس, األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام مظاهر التجيير السلبي لمعطيات 
وأهداف التغيير إلى ما تشهده الساحة اليمنية من أعمال 

فلتان ونهب وتخريب "وتدمير للدولة وجيشها".
وفي منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل 
"فيسبوك" قال صادق بن أمين أبو راس- األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام: "التغيير سنة الله في 
خلقه، وكنا وال نزال وسنظل ننشد ونسعى للتغيير الى 
األحسن ولكن ليس بالصورة والشكل واألسلوب الذي تم, 

قتل ونهب وتخريب وتدمير الدولة وجيشها".
وأضاف- بمرارة: "وصل األلم الى كل بيت في اليمن, 
واآلن وص��ل األم��ر ال��ى تهديد وج��ود ال��دول��ة اليمنية 

وإعادتها الى قسمين أو أربعة او ستة".
مشيرا إلى أن كل هذا حدث ويحدث "باسم الشباب, 

وهم والله أبرياء من ذلك".
وكتب أب��و راس موضحًا: "ال���ذي يشاهد م��ا يتم في 
صنعاء وصعدة وع��م��ران وحجة وع��دن وحضرموت, 
كاًل يرتب الوضع بما يخدم مصلحته حزبيًا ومناطقيًا 
أوطائفيًا أوقبليًا وينفذ ما يملى عليه من خارج الحدود 
من القريب أو البعيد, حتى وص��ل األم��ر إل��ى التفاخر 
بالعمالة, والحكومة وال عندها علم.. أذن من طين وأذن 

من عجين"

البرلمان حافظ على توازن البالد ولواله لتمزقت

البركاني في حوار تلفزيوني:

 دعاة الحرب هم من دمروا الرئاسة والحصبة وتعز

محمد قحطان خدم المؤتمر 
بحديثه عن غرف النوم

لم أنتِم الى حزب سوى 
المؤتمر الشعبي العام

اليوجد لدى المؤتمر الشعبي مشاريع صغيرة 
او تحت الطاولة

تجاوزات لجنة التوفيق ستنعكس سلبًا على 
مخرجات الحوار

أبوحليقة: لجنة التوفيق تمارس الهيمنة على فرق الحوار 
وأتهم أبو حليقه عضو مؤتمر الحوار الوطني لجنة التوفيق بالتدخل في مواضيع ليست من اختصاصها، 
 عن فرق العمل، وأصبحت تمارس الهيمنة على مخرجات 

ً
وقال: لقد نصبت لجنة التوفيق نفسها بديال

الحوار بسحبها الكثير من اختصاصات الفرق، وهو ما أثر بشكل سلبي على سير أعمال مؤتمر الحوار.. 
معتبرًا أن ذلك من االخطاء التي وقع بها مؤتمر الحوار الوطني الذي لم ينص على تنصيب اللجنة جهة 
راعية للمؤتمر وفقًا لنظامه الداخلي.مضيفًا: أن فريق بناء الدولة كان واعيًا لمهامه واختصاصاته 
ولم تستطيع لجنة التوفيق ممارسة االمالء عليه، حيث سار الحوار داخل الفريق بشكل طيب ووفق 
االجراءات النظامية التي حرصنا على عدم تجاوزها.وأوضح أبو حليقه- الذي رأس جلسة الفريق بحضور 
اعضاء بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق السبت- أن فريق بناء الدولة وقف أمام تلك المواضيع 
المعادة اليه وفتح باب النقاش حول موضوع نظام الحكم، وتم وضع المقترح للتصويت إال أنه لم يأخذ 
نسبة 70% من اصوات الفريق، ليتم رفع الموضوع الى الرئيس عبدربه منصور هادي للبت فيه- وفقًا 

لما ينص عليه النظام الداخلي لمؤتمر الحوار. 

كلنا حضرموت
الهبة الشعبية في حضرموت .. هي هبة قبلية لها تقاليدها واعرافها زي 
ما هو موجود في بعض المحافظات التي مازالت تحافظ على االعراف القبلية 
االصيلة التي ال تعتدي على مال عام وال عابر سبيل وال تقطع طريقًا.. هذه 
هي الهبة الشعبية الحضرمية ؟؟؟؟ ولألسف فبعض وسائل االعالم المريضة 
والمثيرة للجدل والمشاكل بين أبناء الوطن الواحد والمتعاونين معهم من 
المتربصين والعمالء ارادوا االساءة الى ابنا ء حضرموت األوفياء والوطنيين 

الذي رفضوا الفوضى ونهب الممتلكات العامة والخاصة .. 
هؤالء الشرفاء بالتأكيد سوف يوقفون ضد من تسول له نفسه االنتقام او 
المساس بالوحدة اليمنية وهذا ما حصل منهم من البداية كونهم متمسكين 
بالثوابت الوطنية ، مهماحصل من تقصير من الحكومة في حقهم خصوصا في 

قضية مقتل الشيخ سعيد رحمه الله ..
نقول إلخواننا في حضرموت نحن من جلدة واحدة ولن يفرقنا احد وما حصل 
فيكم فهو ويؤلمنا كلنا ..وكلنا حضرموت وكلنا اليمن فهذا عشمنا فيكم 
مهما حاول المغرضون والمتربصون فدربكم دربنا ..وسوف يسقط الرهان 

بجهودكم جميعًا..

علي محمد المقدشي


