
االثنين : 3 / 12 / 2012م 
 الموافق :19 / محرم / 1434هـ 

العدد: )1638( متابعات3

> الثالثون من نوفمبر:
ليكن الحوار الوطني البنَّاء أبرز مميزات 

العيد الخامس واألربعين لالستقالل المجيد

برئاسة رئيس المؤتمر

القيادة املشرتكة للمؤتمر والتحالف تناقش نسب التمثيل

المؤتمر يكلف لجانًا لبلورة رؤاه حول القضايا التي سيناقشها الحوار

شهد األسبوع الماضي تحركًا سياسيًا مكثفًا في إطار 
التوصل إلى حلول حول أزمة التمثيل في مؤتمر الحوار 
الوطني، وقد حرص المؤتمر الشعبي العام على ضرورة 
ايجاد معالجات تضمن مشاركة الجميع في الحوار، 
وذلك وفقًا للمبادرة وآليتها وبما يعكس حجم المؤتمر 
والتحالف لضمان تحقيق أهداف الحوار الوطني وعدم 

ايجاد أية اختالالت قد تؤثر على مخرجات الحوار.
هذا وكان قد التقى الدكتور عبدالكريم االرياني 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام واألمناء 
المساعدون وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمقر اللجنة 

الدائمة مبعوث األمين العام لألمم المتحدة.
وفي اللقاء الذي عقد االثنين الماضي أوضح المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم من مسألة التمثيل 
لمؤتمر الحوار الوطني حيث أكدوا تمسكهم بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وق��راري مجلس األمن 

2014-2051 نصًا وروحًا ودون تجزئة أو انتقائية.
وشددوا على ضرورة أن يكون معيار التمثيل للمشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني منطلقًا من تلك الوثائق 
األساسية التي اعتمدت عليها التسوية السياسية وأن 
نجاح مؤتمر الحوار الوطني مرهون بالعدالة والتوازن 

في التمثيل.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على أن يكون 
التمثيل ع��اداًل ومتوازنًا وبحسب حجم كل طرف في 

الساحة السياسية وبمعايير عادلة ومنصفه.
وأوضح المؤتمر وحلفاؤه أن من يسعون لتعطيل 
مؤتمر الحوار الوطني هم من يطالبون بحصة أكبر من 
حقهم في مؤتمر الحوار وليس من يطالبون بالعدالة 

واإلنصاف وطبقًا لحجمهم بالساحة.

وأكد المؤتمر وحلفاؤه على أهمية الدور الذي ينبغي 
أن تطلع به األمم المتحدة ورعاة المبادرة الخليجية 
في تهيئة األجواء من أجل إنجاح الحوار الوطني وفي 
مقدمتها الدور الذي ينبغي أن تطلع به في التهيئة 
االيجابية إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه 
بالنتائج المنشودة لتحقيق مستقبل أفضل لليمن قائم 

على الوفاق والتفاهم والوحدة الوطنية المتماسكة.
وأكدت قيادة المؤتمر أن المؤتمر وحلفاءه يرون أنه 
من أجل ضمان العدالة أن يكون االتفاق على قرارات 
مؤتمر الحوار باإلجماع حتى يتم تجاوز شرط األقلية 

المعطلة في مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن تقديمهم 
المستمر للتنازالت لم يكن إال من أجل مصلحة الوطن 
العليا، مشيرين إلى أن االختالل في التوازن حدث عندما 
أختل التوازن في تشكيل اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 

لمؤتمر الحوار الوطني.
وأكد المؤتمر وحلفاؤه رفضهم ألي أساليب للتفويض 
فيما يتعلق بالتمثيل للحوار الوطني باعتبار ذلك التفافًا 
على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة التي أكدوا تمسكهم بها وبنصوصها.
وش���ددوا على أن تمثيل األط���راف حسب حجمها 
ووجودها على الساحة السياسية والوطنية هو صمام 

أمان لنجاح الحوار الوطني.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على أنهم كانوا 
يقبلون فيما سبق أن يتم تمثيلهم من قبل اآلخرين 

لكنهم اآلن ال يقبلون إال ما تقره اللجنة العامة وقيادة 
المؤتمر الشعبي العام.

من جانبه أكد ممثل األمين العام لألمم المتحدة 
جمال بن عمر اهتمام األمم المتحدة بإنجاح التسوية 
السياسية ومؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته موضحًا 
أنه لم يتم حتى اآلن حسم موضوع التمثيل في مؤتمر 
الحوار الوطني ولكن هناك أفكار تدرس وأن ما تنشره 
وسائل اإلعالم حول هذه الموضوع غير صحيح وليس 

له صلة بالحقيقة.
بن عمر اعتبر أن اإلعالم في اليمن أصبح مشكلة وأكد 
ضرورة إيجاد مبادرة ليعمل اإلعالم على تهيئة األجواء 
للحوار وض��رورة أن تلتزم وسائل اإلع��الم الرسمية 
والحزبية والمستقلة بالتهدئة والتهيئة االيجابية للحوار 
الوطني وأن تركز على المواضيع األساسية في جدول 

مؤتمر الحوار الوطني القادم.
معبرًا عن امتعاضه من أداء اإلعالم وما يلعبه من دور 
سلبي ال يخدم التسوية وأجواء التوافق وأن معظم ما 
ينشره اإلعالم يفتقد للمصداقية والمهنية حيث نشرت 
لي تصريحات في وسائل اإلعالم لم اقلها وجعلوني أزور 
مناطق في اليمن لم أزرها وألتقي بشخصيات لم التق 

بها مطلقًا.
وأشار مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى أن 
المؤتمر الشعبي العام له وزنه وشعبيته وتاريخه وتحمل 
المسئولية في ظروف صعبة ومن الطبيعي أن يناقش 

موضوع تمثيله في مؤتمر الحوار الوطني.

عقدت القيادة المشتركة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني اجتماعًا  لها الثالثاء برئاسة الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، وتم فيه مناقشة التطورات المتعلقة 
بنسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني.وقال مصدر في المؤتمر 
الشعبي العام إن االجتماع اتخذ جملة من التدابير المتعلقة بحصة 
المؤتمر وحلفائه على ضوء اللقاءات التي أجريت مع المبعوث األممي 
جمال بن عمر.وأكد المصدر أن القيادة المشتركة أكدت من جديد 
االلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس األمن 
الدولي، مع التأكيد على رفض أية تفسيرات لنصوص التسوية تخل 
بمضمونها ورفض أي انتقاص لمكانة المؤتمر وحلفائه. والتأكيد على 
ثبات الموقف بمنح المؤتمر وحلفائه تمثياًل متساويًا في مؤتمر الحوار 

الوطني يتوافق مع حجمهم الجماهيري والوطني.

بن عمر: املؤتمر له وزنه وشعبيته وتاريخه وتحمل املسئولية يف ظروف صعبة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها برئاسة 
الشيخ يحيى الراعي االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
وقفت فيه أمام المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وفي 

مقدمتها القضايا المتصلة بمؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وفي بداية االجتماع عبرت اللجنة عن تهانيها لجماهير الشعب 
اليمني والقيادة السياسية وكافة أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام بمناسبة العيد الخامس واألربعين لالستقالل الوطني ال�30 
من نوفمبر، مترحمة على أرواح شهداء الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر..مشيرة إلى أن تزامن االحتفال بهذه الذكرى الغالية يأتي 
في أجواء يستعد فيه اليمنيون للولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني وهو 
ما يتطلب استلهام دروس وعبر التضحيات التي قدمها الشهداء 
والمناضلون من أجل صنع فجر الثورة اليمنية وطرد المستعمر 
البريطاني من أرض الوطن متمنية أن تعود هذه المناسبة وقد 

تجاوزت اليمن أزمتها إلى غير رجعة .
واستمعت اللجنة من األمناء المساعدين إلى عرض حول قائمة 
الحصص التي أعلن عنها مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى 
اليمن السيد جمال بن عمر حول نسب التمثيل في مؤتمر الحوار 
الوطني، ولم تتخذ اللجنة أي قرار بهذا الشأن مؤجلة ذلك إلى 
اجتماع أخر.وكلفت اللجنة العامة لجنة خاصة بإعداد القوائم الخاصة 

بالمؤتمر وحلفائه إلى مؤتمر الحوار.
كما كلفت لجنة للتشاور مع اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر 
الحوار الوطني حول معايير تمثيل المنظمات المدنية والشباب والمرأة 

في مؤتمر الحوار .
وكلفت اللجنة العامة لجانا أخرى بإعداد رؤى المؤتمر حول القضايا 

التي سيناقشها مؤتمر الحوار.
وأكدت اللجنة أنها تنظر إلى أن أهم مهام المرحلة القادمة هي 
الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام وتبنيه رؤى 
ومواقف تساعد على إخراج اليمن من األزمة والعمل على إنجاح 

األهداف والتطلعات الوطنية لجماهير الشعب اليمني.
مجددة التأكيد على أن المؤتمر وكما كان دائمًا عنصرًا إيجابيًا 
وفاعاًل في تجنيب اليمن الصراعات والحروب فانه سيظل يتمسك 
بهذا المبدأ االستراتيجي من أجل الخروج باليمن من أزمته وتجنيبه 
االنزالق إلى أتون الفوضى،والعمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
بما يساهم في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبناء 
الدولة المدنية الحديثة دولة العدل والمساواة والحرية والديمقراطية 
.وقررت مواصلة اجتماعاتها الستكمال مناقشة المواضيع المدرجة 

على جدول أعمالها 

تباين قيادات املؤتمر.. اشراقة حزبية
> حالة من الرؤية الضيقة.. الحبيسة ألجندة حزبية عبرت عنها العديد من 
الوسائل اإلعالمية في تعاطيها مؤخرًا مع خبر استقالة الشيخ سلطان البركاني 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وما أبدته من اصرار عجيب في 
عرضها ومتابعتها لحالة تباين في اآلراء والمواقف بين القيادات المؤتمرية العليا، 
على أن الرجل قد استقال تمامًا من المؤتمر وان المؤتمر الشعبي العام يعيش 
مرحلة خلخلة في وحدته القيادية تنذر بتصدع كبير وقريب لوحدته السياسية 
والتنظيمية، الخ.. من التوقعات التي ذهبت إلى ما هو ابعد من ذلك من سرد 
لقصص خبرية ال وجود لها على الواقع إاّل في عقليات من يديرون مطابخ هذه 
الوسائل الذين يوغلون بخيالهم التآمري الخصب في التجهيل للرأي العام وتناول 

القضايا خارج إطار سباقاتها الحقيقية.
وال ريب أن حالة الهذيان التي سيطرت على هذه الوسائل وانعكس على كل ما 
تعرض له وتحلله قد كشف فظاعة حالة االفالس التي وصلت إليها وعبرت بالتالي 
عن أمانيهم وأحالمهم التي يتمنون اليوم قبل الغد أن يرون بأم اعينهم المؤتمر 

الشعبي العام ينهار ويتالشى تمامًا عن الحياة السياسية والحزبية اليمنية..
حلم الريب يراودهم ويحاولون تحقيقه بكل الطرق والسبل المشروعة وغير 
المشروعة ومن خالل االستخدام الرخيص ألية قضية أو حدث واخراجه عن سياقه 
وتحميله الكثير من هذرمات خيالهم المريض والتآمري وحيك كل ما من شأنه 

ان يجعل الرأي العام اليمني بصدق ما يطبلون له من مزاعم وافتراءات.
ولعل االستغالل الرخيص للخبر المزعوم بأن األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني قدم استقالته وما حمله تعاطيهم مع هذا 

الخبر من افتراءات وأكاذيب والحيك الهزيل 
لسيناريوهات واقاصيص ال وجود لها على 
الواقع إاّل دليل على فظاعة ما يمارس اليوم 
ضد الرأي العام من تجهيل وما يمارس ضد 
التجربة الديمقراطية من عدوانية وتشويه 
بل وانحطاط في المسؤولية المهنية 
وتزييف حاد في المسؤولية الوطنية التي 
الجميع وخاصة اإلعالميين  تحتم على 
التقيد بأسس وقواعد المهنية والتفاعل 
مع القضايا والموضوعات بدرجة عالية من 
الموضوعية الواقعية وتلك رسالة اإلعالم 
أولئك  الشديد- يحاول  التي- لألسف 
افراغها عبثًا من مضامينها اإلنسانية 

والوطنية والمهنية.
ولعل المراقبين والمهتمين الحريصين 
على رصد تفاعالت الحياة الحزبية في 
بالدنا تفاعالت تجربته الديمقراطية قد 

اندهشوا لمثل هذه الممارسات حيث ينظر هؤالء المراقبون إلى التباينات في 
الحياة الحزبية باألمر الطبيعي الذي ال تخلو عنه األحزاب والتنظيمات السياسية 
وتؤكد من خالله قدرتها وفاعليتها وحيويتها في التعاطي مع مختلف القضايا 

والموضوعات التي تحفل بها خطط تحركها السياسية والتنظيمية..
والمؤتمر الشعبي العام كتنظيم كبير ورائد صنع التحوالت الديمقراطية في 
اليمن وظل ينتصر لكل ما يعزز من الحياة الديمقراطية على مستوى اليمن 
عمومًا من الطبيعي ان نجده وعلى مستوى أعلى تكويناته السياسية العليا 
يتفاعل مع تباينات في اآلراء والتصورات حول مجمل القضايا وهو أمر تعبر عنه 
اجتماعات قياداته الدورية والتي طالما تشوبها تباينات تأخذ وقتًا غير بسيط 
لدى قيادته في مناقشتها باستفاضة وبدرجة عاليا من الشفافية والممارسة 
الديمقراطية الحقة التي تحكم مسار العالقات الداخلية بين كل تكوينات المؤتمر 

ومتطلبات صناعة القرار السياسي بداخله.
وهو أمر نشعر نحن كقيادات وسطية وكقواعد باالعتزاز ان تنظيمنا يؤمن 
بالممارسة الديمقراطية بداخله وبصورة تكفل له أنظمته ولوائحه وهو حق 
يكاد ان يجعل من المؤتمر متميزًا عن غيره من التنظيمات في فكره وتعامله 

مع حرية التعبير واتخاذ المواقف في وسطه التنظيمي.
ولكون الحياة الداخلية للمؤتمر تؤكد هذه الميزة في كافة المناشط 
والفعاليات فإن اللقاءات التشاورية للقيادات المؤتمرية التي استكملت مؤخرًا 
عقد لقاءاتها كانت تمثل واحدة من االشراقات الديمقراطية التي تحفل بها 
الحياة المؤتمرية الداخلية فالنقاشات والتباينات التي عبرت عنها مختلف القيادات 
المشاركة من القوة بمكان في الطرح لمجمل اآلراء والتصورات بل والمواقف، 
تمثل جميعها رصيدًا ديمقراطيًا هائاًل يتمتع به المؤتمر ولو قدر لهذه الوسائل 
اإلعالمية المضللة حضور جانب من هذه اللقاءات لخرجت بحصيلة تفرزها 
عقليتها التآمرية مفادها أن المؤتمر الشعبي العام قد تالشى نظرًا لقوة اآلراء 

والتصورات واالطروحات التي سجلتها القيادات المؤتمرية في هذه اللقاءات..
إذًا نخلص إزاء كل ذلك ان المؤتمر الشعبي العام سيظل قويًا وصلبًا متمتعًا 
بالفاعلية والحيوية كتنظيم سياسي رائد ينعم بالممارسة الديمقراطية الحقة 
وبأن الوسط المؤتمري ينظر إلى كل ذلك مجرد هرطقات ال يفهمها سوى كونها 
انعكاسًا سلبيًا لتجربته الديمقراطية بل وتعبر عن آمال واحالم لكل من بقى وراء 
هذه الوسائل بأنهيار المؤتمر وهو حلم بعيد ا لمنال لتنظيم كالمؤتمر الشعبي 

العام مازال يواصل بقوة وعنفوان دوره بفاعلية على الساحة اليمنية.

يحيى نوري

على خلفية االستقالة :

> أكد االستاذ أحمد الزهيري القائم بأعمال األمين العام 
المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر في تصريح ل�»الميثاق« 
انه الصحة لما نشر حول سفر الشيخ سلطان البركاني األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الى الخارج، وأوضح انه 
سيحضر جلسة مجلس النواب اليوم االثنين كما سيشارك في 
لقاء قيادي سيعقد برئاسة الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام..
 وقال: ان اللجنة العامة للمؤتمر ستعقد االربعاء القادم 
اجتماعًا لمناقشة األسباب التي أدت الى تقديم الشيخ سلطان 
البركاني والشيخ ياسر العواضي االستقالة بعد ان كلفت في 
اجتماعها أمس األحد لجنة من بين أعضائها لاللتقاء بهما 
واثنائهما عن االستقالة، وقد أبدى الدكتور عبدالكريم االرياني 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر استعداده أن يكون على رأس 
اللجنة لاللتقاء بالبركاني والعواضي ان اجتماع اللجنة العامة 
الذي عقد أمس قد رفض رفضًا قاطعًا مبدأ استقالة البركاني 

والعواضي.
إلى ذلك أكد الشيخ سلطان البركاني في لقاء مع رئيس تحرير 
»الميثاق« ان على المؤتمريين أال يلتفتوا الى تلك الوسائل 

اإلعالمية الهابطة التي اختلقت األقاويل وتجاوزت لغة المهنية 
الى اللغة الهابطة وروجت لألكاذيب، محاولة تشويش الرأي 
العام أواًل في موضوع استقالتي وأسبابها ثم الحديث عن 
سفري الى الخارج، فيما أنا موجود في صنعاء واستقبل يوميًا 
األمناء المساعدين واعضاء اللجنة العامة واعضاء مجلس 
النواب والعديد من القياديين في المؤتمر واحزاب التحالف..
وقال البركاني: ان مثل تلك الوسائل التستحق الرد عليها 
وان انتماءه للمؤتمر الشعبي العام اليمكن ان يزعزعه تباين 
او اختالف او ينتقص من ذلك، كما ان االرتباط المصيري 
بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر أكبر من ان تهزه عاصفة 
وهو ارتباط مصيري جمع بين االنتماء الى المؤتمر والعالقة 
الشخصية المتميزة والوفاء واالخالص والحب الذي تميزت به 

تلك العالقة.
وأكد البركاني انه تربى على مبادئ وقيم التقبل التنكر بعد 

الوفاء أو استبدال مكانة االصدقاء بآخرين في أية لحظة.
وقال إن اتصاالت تلقاها من قبل رئيس الجمهورية والزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر خالل األيام الماضية أكدت 

ان مايربطه بالزعيمين هو أكبر من موضوع االرتباط برئىس 
وزعيم ومرؤوس، وانما هو تعبير عن المكانة الرفيعة للزعيمين 
في أعماق قلبه، وما يكنه لهما من وفاء واخالص واستعداد 
للعمل معهما والتضحية في كل الظروف، فضاًل عن االرتباط 
المصيري من خالل انتماء الجميع للمؤتمر الشعبي العام الذي 
هو بقيادة الزعيمين محصنًا من المخاطر والتحديات وبمنأى 
عن الصراعات التي يعيشها اآلخرون في االحزاب الموجودة 
على الساحة التي تنتمي لها تلك األبواق التي هبطت الى 
الحضيض في تناولها خبر االستقالة التي قدمها من منصب 
االمين العام المساعد ورئيس الكتلة البرلمانية.. محاولة 
من وراء ذلك عمل ارباك داخل المؤتمر او النيل من وحدته 

التنظيمية..
 وعلمت »الميثاق« ان الشيخ سلطان البركاني سيحضر اليوم 
اجتماع مجلس النواب والذي يعد رسالة رد بليغة وشديدة على 
تخرصات تلك األبواق وليشاهد الناس هل سلطان البركاني 
في اليمن أم خارج اليمن ويعرف الناس سقوط تلك الوسائل 
االعالمية الكاذبة ومصداقيتها وانحطاطها وسوء تعاملها 
االعالمي وغياب المهنية لديها غيابًا مطلقًا والخصومة 

الشريفة والمعايير المهنية التي تحكم اداءها.

أحــزاب التحالف بتعز تطالب بحماية المعتصمين
حذرت احزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز مليشيات وعصابات 
مسلحة تابعة لتجمع االصالح من مغبة استمرارهم في ممارسة 

االعمال االجرامية واقالق سكينة وامن واستقرار مدينة تعز ..
واستنكرت احزاب التحالف الوطني مهاجمة مسيرة شبابية يوم 
الخميس الماضي برصاص مليشيات االصالح ما أدى الى سقوط 
العديد من الجرحى، مطالبة بسرعة إلقاء القبض على تلك 
المليشيات ومن يقف وراءهم ويدعمهم وتقديمهم للعدالة لكي 

ينالوا جزاءهم الرادع.
وفي بيان صادر عنها اكدت احزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز 

مساندتها وتأييدها لجهود السلطة المحلية برئاسة المحافظ شوقي 
أحمد هائل سعيد مطالبة اياه )القيام بواجبه في حماية الشباب 
المعتصمين واحترام الرأي اآلخر(..واشارت الى ان مليشيات االصالح 
سلبت محافظة تعز أمنها واستقرارها وسكينتها العامة فقطعت 
الطرقات وأخافت السبيل وانتهكت الحقوق وسلبت األموال العامة 
والخاصة وسفكت الدماء وأهدرت القانون وأخافت الناس وما حادث 
يوم الخميس 28 نوفمبر 2012م وما سبقه إال واحدة من تلك 
الجرائم النكراء التي ترتكبها تلك العصابات بدم بارد حينما وجهت 
نيران بنادقها إلى صدور اآلالف من شباب أبناء هذه المحافظة عندما 
قدموا بمسيرات في اتجاه ساحة صافر إلقامة فعاليتهم ومطالبتهم 

للسلطات المحلية ببسط هيبة النظام والقانون إيمانًا بحق الجميع 
الدستوري في التعبير والرأي.

وحملت احزاب التحالف حكومة الوفاق الوطني مسؤولية ما آلت 
إليه األوضاع في محافظة تعز من قبل هذه المليشيات وطالبت 
من فخامة رئيس الجمهورية والسلطة المحلية بالمحافظة التعامل 
بحزم والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن 
واستقرار البالد..واعتبرت ان ماتقوم به مليشيات االصالح من 
أعمال اجرامية واالعتداء بالقتل والضرب والسب والشتم بأبشع 
العبارات على شركائهم في الساحة دليل على تعطشهم للدماء 

وعدم قبولهم لآلخر كما هو منهجهم.. 

البركاني لـ»الميثاق»: انتمائي للمؤتمر اليتزعزع.. وأنا موجود في صنعاء
الزهيري: اللجنة العامة رفضت استقالتي البركاني والعواضي

الصــوفي: عالقة الزعيم بالبركــاني مصيـــرية وارتباط نضالي
أّكد السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد الصوفي أن عالقة األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني بالزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر عالقة مصيرية وعالقة 
ارتباط نضالي لم تتعرض لالهتزاز في أشد المراحل خطورة وفي ذروة العاصفة.وسخر الصوفي من 
تناوالت إعالمية لبعض المواقع اإلخبارية حول تباينات قيادات المؤتمر الشعبي العام بشأن حصص 

المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وأوضح السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر أن المؤتمر الشعبي العام ومن خالل طبيعته السياسية 
وتركيبته االجتماعية ورصيد نخبه السياسي التي ارتبطت بفترة طويلة من الممارسات الديمقراطية 
داخل األطر التنظيمية يمكنها من إظهار بعض تبايناتها للعلن سواء على حصص تمثيل المؤتمر 

أو قضايا أخرى.
ونوّه الصوفي إلى أن المؤتمر الشعبي العام كائن حي متوّقع تعرضه لمثل هذه التباينات، الفتًا إلى 
أن الحديث بلغة مسّفهة يعكس طبيعة مروجيها ومن يقف ورائهم ومستواهم األخالقي والسياسي.
وقال إن تباينات قيادات المؤتمر حول نسب التمثيل في الحوار باتت عنصر استثمار من األطراف 
األخرى..مشيرًا إلى أن اإلسفاف في هذا السياق يعبّر عن مستوى اللغة التي يخاطب بها خصوم 
المؤتمر بعضهم البعض، وأساليبهم في إدارة خالفاتهم ويحاولون تصدير هذه األساليب إلى داخل 

المؤتمر.

في اجتماع للمؤتمر والتحالف مع بن عمر :

املؤتمر وحلفاؤه يشددون على التمثيل العادل يف مؤتمر الحوار
يمثل المؤتمر اللجنة العامة وقيادته وال يقبل أن يمثله أخرون


