
ودحض الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد 
للمؤتمر االتهامات التي توجه للمؤتمر بقطع الكهرباء 
وأنابيب النفط قائاًل: اليوجد نظام في الدنيا يقوم بإغالق 
الدائرة على نفسه.. وهذا نوع من التزوير ولو تابعت 
أحداث مصر في اآلونة االخيرة ستجد أن هناك كمًا كبيرًا 
من التضليل.. واالخوان المسلمين في مصر هم من أرسلوا 
»كورس« كامل لالخوان المسلمين في اليمن، وقد جاء 
التزوير والتضليل عبرهم وما يحدث اليوم هو أن السحر 
انقلب على الساحر، فالذين كانوا يستخدمونهم لقطع 
الكهرباءو تعودوا على ذلك ألنهم كانوا يدفعون لهم 
الماليين لذا عادوا للتخريب من جديد ليحصلوا على المزيد 
من تلك الماليين، وأضاف البركاني: الرئيس علي عبداهلل 
صالح وقيادات المؤتمر هم رجال دولة ولم يتربوا كقطاع 
طرق وال مخربين وال ارهابيين كما هو حال الطرف اآلخر.. 
واقسم باهلل لكل اليمنيين أنني لو أعلم أن مؤتمريًا أو قرارًا 
مؤتمريًا أو أن علي عبداهلل صالح كان وراء قطع النفط 
وضرب الكهرباء لقلتها واعلنتها على شاشة التلفزيون، 
لكنني اعرف من هو الزعيم علي عبداهلل صالح جيدًا فهو 
رجل دولة منذ ان التحق بالجيش في شبابه، وال يمكن أن 
يتحول الى غير ذلك، وأقول إنه بعد مرور عام كامل من 
عمر حكومة الوفاق لماذا لم تقبض على أولئك المخربين 
وتقدمهم للمحاكمة وتعدمهم حتى وان كانوا مؤتمريين 
ال تتركهم .. نحن في المؤتمر لن ندافع عن أحد ولن نخرج 
الشوارع ولن نكتب في الصحف من أجل مخربين ونتحداهم 
أن يثبتوا أنهم مؤتمريون وعليهم أن يحاكموهم وسيجدون 

من المؤتمر تأييدًا بذلك.
وعن االتهامات التي تكال للمؤتمر بأنه يعرقل المبادرة 
الخليجية قال الشيخ سلطان البركاني: إذا كانوا يعلمون 
الغيب هم وابن عمر أو غيره فهذا شأنهم وأقول من هنا: 
ابلغوا ابن عمر والمعارضة يكتب معهم ان يقولوا لنا ما 
هو البند الذي لم ينفذه المؤتمر، وال يقولون يعيقون 
أو يعرقلون أو ال ينفذون، ولكننا نقول لهم هل خرجت 
المليشيات من الحصبة ومن جامعة صنعاء ونادي الشعب 
الرياضي واالحياء االخرى وعاد الجنود الى ثكناتهم.. هل 
العاصمة صنعاء المقسمة إلى ثالثة اقسام قد انتهى 
االمر وعادت الى عاصمة واح��دة.. هل الطرقات آمنة .. 
هل المنشآت التي نهبت من قبل أوالد األحمر قد عادت 
للخدمة .. كل هذا اليزال..؟ فهم لم ينفذوا شيئًا.. أؤكد 
أن المؤتمر نفذ كل ما عليه واشركهم في الحكومة وخرج 
الرئيس علي عبداهلل صالح من السلطة ونفذ ما عليه من 
التزامات، بينما هم لم ينفذوا شيئًا حتى هذه اللحظة ومن 
يقول ان المؤتمر هو المعيق فعليه أن يقدم لنا ماذا قدم 

اآلخرون.. وماذا نفذ الطرف اآلخر..
وحول إلغاء الحصانة أكد األمين العام المساعد للمؤتمر 
أن الرئيس علي عبداهلل صالح ال يقبل االبتزاز والمؤتمر 
أصلب من الصلب، وقد تحدثوا عن إلغاء الحصانة ونحن 
نقول لهم: إذا كان ذلك بأيديهم فليفعلوا إذا قدروا ولن 
نظل نشغل أنفسنا بأنهم سيرفعون الحصانة أو يلغوها.. 
من يمتلك الشجاعة ويملك إلغاء الحصانة فليفعل وال 
يشغلنا.. مشيرًا الى أن المؤتمر ماٍض في طريقه الصحيح 
وهو حريص على اليمن والوحدة ومصلحة المواطن 
اليمني وحياته أهم من كل شيء ولن نلقي بااًل لما يقولون 
وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة إلنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني والوصول اليه وسنتحمل التحريض والتصعيد.. 
فنحن حتى اآلن لم نقف خطوة معيقة حتى ونحن نتعرض 
للظلم في نسب التمثيل بمؤتمر الحوار.. رغم أننا شركاء 
ونحن من قدّم نصف السلطة ولم يقدمها الطرف اآلخر، 
فعندما أتت حصة تمثيل المؤتمر أقل من المشترك 
اعترضنا بشكل بناء ولم نخرج الى الشارع ولم نثر ضجيجًا 
وسننتظر عودة جمال بن عمر وسنحمل االخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في 
ذلك، ألن ذلك حق وال يمكن التنازل عنه ومع ذلك لم 
نصرخ ولم نخرج المسيرات والمظاهرات على الرغم أننا 
قادرون على إخراج الماليين داخل العاصمة والمحافظات..
وعن الرؤى التي سيقدمها المؤتمر الشعبي العام إلى 
مؤتمر الحوار الوطني تساءل األمين العام المساعد 
للمؤتمر ضاحكًا: أين هو مؤتمر الحوار حتى نقدم رؤية 
المؤتمر اليه؟ ومع ذلك نحن نعمل على بلورة رؤى كاملة 
عن مختلف القضايا التي طرحت ولكن دعنا نتحدث عن 

كيفية انعقاد المؤتمر وهناك معضالت كثيرة في ذلك..
وحول حقيقة الخالف داخل المؤتمر على النسب قال: أواًل 
قرار اللجنة العامة اكد اننا متساوون في الحكومة ويجب أن 
نكون متساوين في كل شيء، وإذا هناك بعض العلماء في 
المؤتمر يتفردون بقرار من تلقاء أنفسهم فهذا شأنهم.. 
وشخص أو اثنين أو ثالثة ال يؤثرون على الجميع.. أما بن 
عمر عندما أعلن عن التوصل لالتفاق فقد نسب ذلك الى 
اللجنة الفنية، وأنا أقول البن عمر إن اللجنة الفنية لم تعلن 

شيئًا وإنما أنت من أعلن ونحن لم نعد نثق بهذه اللجنة 
التي يقال إنها اتفقت فيما هي ال تعرف عن الموضوع اال 
عند إعالنه من جمال بن عمر.. هذا كالم معيب على بن 
عمر وعلى اللجنة نفسها وهي لجنة الخمسين األلف التي 
تعقد كل تلك االجتماعات نظير بدل اجتماعات يوميًا، فهم 
يعملون نظامًا داخليًا للمؤتمر وبعد اسبوع يعملون نظامًا 
آخر.. سمعنا مؤخرًا عن ضمانات وهي معيقة للحوار.. أي 
أن المؤتمر سيكون وفق شروط وكان الحديث منذ اللحظات 
االولى أن مؤتمر الحوار يجب أن يعقد دون شروط وبسقف 
مفتوح.. واللجنة كلفت إلعداد آلية للمؤتمر، لكنها تحولت 
الى أن تكون حكومة وصاحبة السلطة.. ولكن ما دام بدل 
الجلسات هو خمسون ألف، فتتوقع أن تستمر حتى السنة 
القادمة وربما على أداء هذه اللجنة انه لن ينعقد مؤتمر 
حوار، فهي ستكون بدياًل عنه وإال فماذا يعني أنها لم تنجز 
المهام.. وأنا أقول إن أي تعثر في مؤتمر الحوار ستتحمل 

اللجنة جزءًا منه، تهدف الى إعاقة مؤتمر الحوار.
وعن استثناء الزعيم علي عبداهلل صالح من الحوار قال 
البركاني: القرار يعود للمؤتمر.. ان أراد المؤتمر ان يكون 
علي عبداهلل صالح من ضمن قائمة المشاركين في الحوار 
فسيشارك، وإن رفض علي عبداهلل صالح أو المؤتمر فهذا 
أمر يخص المؤتمر وال استطيع القول حتى اآلن أن الرئيس 

علي عبداهلل صالح سيشارك أو لن يشارك في الحوار.
وعلق الشيخ سلطان البركاني على ما يتم تناقله من 
خالفات داخل المؤتمر بالقول: ما يجري داخل المؤتمر هو 
ظاهرة صحية ومن يتحدث عن غير ذلك فهم غير دقيقيين 
فما يحدث من تباين في اآلراء ال يفسد للود قضية، ومن 
يحلمون ان المؤتمر سيتمزق أو سيتجنح سنتركهم في 

أحالمهم ألن معظم الخالفات تنتهي عند كل اجتماع.
وقال البركاني في سياق حديثه: ان االتهامات المكررة 
للمؤتمر بإعاقة التسوية السياسية هي مجرد موضة، وكان 
بإمكان المؤتمر ووزرائه أن ينسحبوا من الحكومة بسبب 
تصرفات باسندوة أو تكون لهم مواقف أخرى، لكن المؤتمر 
حريص كل الحرص على التوافق وعلى بقاء الحكومة 
متوافقة، أما تصرفات باسندوة ووزراء في المشترك فهي ال 
تمثل رجال دولة على االطالق.. ومن يقول ان المؤتمر هو 
المعيق فعليه أن يقول بماذا ويقدم األدلة وان يثبوا ذلك 
للشعب ونحن سنتحمل المسؤولية، وتطرق األمين العام 
المساعد للمؤتمر الى أداء حكومة الوفاق قائاًل: باسندوة 
تحدث قبل اسبوع في خطاب وصنع اسطورة أفالطون فيما 
هو قال في وقت سابق: إنه لم يجرؤ على الدوام في رئاسة 
الوزاراء وقد كلف خزينة الدولة )20( مليونًا من أجل أن 
يجهزوا له مكتبًا داخل منزله ليمارس عمله اليومي فيه، 
وهذه أسوأ لعنة في تاريخ الحكومة ألن رئيس الوزراء لم 

يحقق األمن لنفسه ويهرب الى البيت ليختبئ.
فهل سمعت ان رئيس وزراء ال يداوم في مكتبه ثم يقول: 
أنا حققت االمن واالستقرار والسكينة العامة وفي الحقيقة 
إن االمن مختل بدرجة كبيرة ومن باب الحرص على مشاعر 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي علينا أن 
نعينه وأن نقف معه ال أريد أن يسمعني ويقال انني معارض 
وأنا لست كذلك وإنما اقول الحقيقة: ال يوجد أمن وهذه 
الحكومة لم تنجز شيئًا في فترتها حتى اآلن سوى التسابق 
على الوظائف واجتثاث المؤتمريين وغيرهم من الموظفين 
من الوزارات واالتيان بموظفين ال يملكون حتى مؤهالت 
علمية.. واالنجاز األكثر من ذلك انهم أعادوا شركة سبأفون 
الى الخدمة الدولية بمخالفة االتفاقية، واالنجاز اآلخر انهم 
جهزوا مكتب لباسندوة من أجل أن يداوام في بيته وهذا هو 
إنجازهم، وال يوجد لهم غير ذلك.. واال فهل فساد سميع 
في الكهرباء وشراء طاقة بدون مناقصة أو مزايدة أخ وزير 

التخطيط بالقيمة الكبيرة يعتبر إنجازًا.. هل وزير الداخلية 
عندما يداوم خارج وزارته .. ويعجز عن تأمين نفسه ويدوام 
كل يوم في زقاق. ورئيس الوزراء يداوم في بيته.. يقول 
انه ال يستطيع ان يدوام في مكتبه ويداوم في بيته ويقول 

هل هناك أمن وهل ذلك انجاز..؟
أنا أحيي رجاًل واحدًا مهما اختلفت معه وهو الرجل الشجاع 
وزير الدفاع الذي تعامل مع كل العمليات االرهابية التي 
استهدفته بشجاعة وهو يعمل مع ذلك في الميدان ولم 
يغب عن وزارته يومًا وعن الميدان أيضًا يومًا ، وأقول ان 

هذا الرجل في قمة الشجاعة.
وفند رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشيخ سلطان 
البركاني مزاعم الحكومة بتحقيق االنجازات في محاربة 
الفساد قائاًل: هذه الحكومة لم تنجز شيئًا سوى إعادة 
الخدمة لسبأفون وبناء مكتب في البيت األبيض لباسندوة 
ونحن نسميه البيت االبيض ألن من يدعي مكافحة الفساد 
ويبني بيتًا بقرابة )500( مليون ريال.. نقول له أي فساد 
تدعي يا دولة رئيس الوزراء وأي فساد تكافحه ومن يمتلك 
البيوت في صنعاء ولندن والقاهرة واالمارات، فأي فساد 
تكافحة هذه الحكومة، فإذا كان منزله ب�)500( مليون 
ورواتبه طول عمره ال تكفي بأن تبني بيتًا بذلك المبلغ غير 
البيوت .. التي في الخارج فهل مكافحة الفساد بمفسدين.. 
ثم أنا كمواطن يمني أريد إجابة لسؤال مشروع هو إذا 
كانت مرتبات باسندوة هي مصدر دخله الوحيد، فمن 
أين هذه االموال التي بنى بها القصر االبيض في صنعاء 
واشترى البيوت االخرى خارج اليمن وهو لم يكن لديه شيء 
من قبل وليس وارثًا عن أبيه وعن جده مئات الماليين.. أنا 
شخصيًا أعرف أن لديه مصدر دخل آخر وهو طلب مني أن ال 
أتكلم عنه، ولن أفصح عنه ولكن حتى وان جمعنا مرتباته 

مع ذلك المصدر فإنها لن تكفي لبناء القصر األبيض.
وأكد الشيخ سلطان البركاني أن المواطن هو من يقيّم 
ما أنجزت هذه الحكومة ماذا حققت سواء أن وزير التربية 
والتعليم ذهب الى غزة للتعاقد مع مدرسين من حماس 
وبمرتبات مغرية بالدوالر وهو ما نشر في الصحف بغزة 
وال اعتقد أنهم مدرسون وإنما صناع مفرقعات وحماس 
سينتقلون الى صنعاء  لتدريب اليمنيين على المفرقعات 
والقذائف والعبوات الحارقة.. عندنا أكثر 300 ألف خريج 
جامعة وفي االخير تذهب نتعاقد مع مدرسين من حماس، 
ثم ان االنجاز اآلخر الذي يتحدث عنه باسندوة انه حقق 
انجازًا مع الفرنسيين في صفقة الغاز.. نقول له: يا دولة 
رئيس الوزراء الخطأ كان مع الكوريين وليس مع الفرنسيين 

ثم أن الزعيم علي عبداهلل صالح زار فرنسا وتفاوض معهم 
حول هذا الموضوع وكذلك الرئيس عبدربه منصور هادي 
بعد حادث دار الرئاسة تحدث معهم حول ذلك كثيرًا وكنا قد 
وصلنا مع توتال الى اتفاق ولكن جاءت األزمة فقالت توتال: 
ال نستطيع أن نوقع معكم ألن البلد في أزمة وسنوقع مع 
الحكومة الجديدة.. المهم أن كل ما ادعى باسندوة أنه 
أنجزه كان قد أنجز من قبل.. هذا رجل مدعي وأتمنى أن 
تستفسرون من وزير النفط السابق أمير العيدروس أو أحمد 
دارس الوزير الحالي حول هذا الموضوع فقد وصلنا الى 
اتفاق أفضل من هذا بكثير.. وسننشر المراسالت التي 
كانت بيننا وبين الشركة الفرنسية ثم أن زيارة االخ رئيس 
الجمهورية لفرنسا كانت من أجل صفقة الغاز، مع شركة 
توتال وكان قد وصل السعر الى 12 دوالرًا وليس الى 7 

مثلما يقول باسندوة .. الخطأ ليس مع توتال وإنما مع 
الكوريين الذي ينص االتفاق معهم على أن تعاد االتفاقية 
كل )4( سنوات وقد جاء وقتها هذه الفترة وسيتم مراجعة 
االسعار، وسيقول باسندوة انه انجاز كبير له رغم أن 
االتفاق تقول انه يعاد النظر في االسعار كل أربع سنوات.

وأتوقع أنه عندما يغادر باسندوة الحكومة سيقول انه 
انجز االتفاق حتى مع الكوريين.. وعن المعلومات التي 
تفيد أن قطر تريد شراء حصة توتال من الغاز اليمني قال 
الشيخ سلطان البركاني: أفضل أن تشتري قطر اليمنيين 
بأنفسهم ألن لديها إمكانيات كبيرة بداًل من أن تقدم الدعم 
لعلي محسن وحميد االحمر واالصالح  فلتأتي لتستثمر 

داخل اليمن..
وعبر األمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني 
عن قلقه من استمرار الخلل االمني الحاصل في البلد 
وقال: أما المسيرات والمظاهرات فكل واحد يعرف اآلخر، 
ونحن ماضون في تنفيذ المبادرة واآللية واليوم كاشفًا أن 
خمس نقاط من المبادرة واآللية حتى اليوم لم تنفذ ويتم 
القفز عليها وهي أهم شيء في المبادرة وهذه الحكومة 
المبجلة كان من مهامها أن تنهي كافة المظاهر المسلحة 
وتعاد المليشيات الى مقارها وإعادة القوات المسلحة الى 

ثكناتها..
وخاطب الشيخ سلطان البركاني رئيس الوزراء قائاًل: 
أتمنى من باسندوة أن يحرر جامعة صنعاء ويخرج 
المعسكرات من داخلها ومن داخل نادي الشعب الذي تراجع 
في أدائه بسبب أن مقره محتل، وأنا اقسم أنني سأذهب 
الى بيته رافعًا يدي إذا قام هذا الرجل بإخالء جامعة صنعاء 
من الثكنات العسكرية.. وهذه لعنة في جبين اليمنيين ان 
جامعة صنعاء الذي نعول عليها في بناء االجيال تكون ثكنة 

تابعة للفرقة ونادي الشعب..
 وأبدى الشيخ سلطان استغرابه من أن باسندوة يقرأ كل 
شيء يكتب له من حميد االحمر وهو كان هو من يكتب 
أهم خطابات علي عبداهلل صالح، وهو من كتب رسالة 
الموافقة على اتفاقية الطائفة ، ومن كتب خطاب الدكتور 
عبدالكريم االرياني في مؤتمر شرم الشيخ بحضور 
الرئيس بوش، وهو من كتب قرار إنشاء المؤتمر الشعبي 

العام واليوم يُكتب له وهو يقرأ.
واستعرض الشيخ سلطان البركاني من مجمل حديثه 
للقناة عن القضية الجنوبية ورؤية المؤتمرمنها: أقول 
لكل المؤتمريين واالخ��وة في المحافظات الجنوبية إن 
قضايا الحوار ال نزاع فيها وقضية الجنوب سنحملها على 
عاتقنا وحلها من القضايا الرئيسية، وهناك داخل المؤتمر 
معارضة تقول أنه البد من شكل جديد للوحدة والبد من 
اعادة صياغة هذا المشروع، وإذا تخلف المؤتمر عن هذا 
الركب سيتحول كما قال االستاذ عبده الجندي الى دراجة 
نارية والراكب واحد إذا لم يتبنى المؤتمر القضايا المصيرية 
ومنها قضية صعدة والجنوب والحقوق والحريات ومشروع 
الدولة المدنية الحديثة وقضية بناء شكل الدولة .. كلها 
لم يعد فيها خالف والمؤتمر مع دولة المدنية حديثة 
وديمقراطية شفافة والتطورات تفرض ذلك.. والبد من 

تغيير.
وعن االتهامات التي توجد للمؤتمر قال البركاني:

المؤتمر اتهم بكل شيء حتى ممن كانوا معنا في السلطة 
أصبحوا أبرياء ونحن المتهمون في كل شيء، وقضية 
الجنوب من الجانب االنساني، منذ االستقالل االول ظلمت 
ومارس فيها الحزب االشتراكي أبشع الجرائم ونكل وشرد 
فيها الناس بكل وحشية وألغى جبهة التحرير والرابطة ولم 
يبقَ أحد من السالطين وقتل وسحل اآلالف.. وعندما جاءت 
الوحدة كنا على عالقة مع االخوان وقريبة منهم فكانوا 

ينظرون ان الجنوب دولة شيوعية واالخ��وان ذهبوا الى 
الوحدة من باب التكتيك كأنها سوق يريدون أن يتفيدوه 
يوم الربوع ويعودون الجمعة.. المهم إذا لم نتوحد سنظل 
نتقاتل مدى الدهر وعلى قضايا مختلفة كالحدود والثروات 

وغيرها.
كما أن المؤتمر متهم أنه كان حاكمًا لكن نحن لسنا من 
افتى بالقتل ومن أفتى بذلك وخلق أزمة هم االخوان 
المسلمون - ال سامحهم اهلل- وهم اليوم في هذا الظرف 
يسيمون أبناء المحافظات الجنوبية سوء العذاب، وما يجري 
في عدن والمحافظات الجنوبية األخرى ويواجهون شتى 
أنواع التنكيل ويشعرون بالحزن واألسى لما يتعرضون 
له على يد مليشيات االصالح في عدن ثم يأتي باسندوة 
ويمنح محافظ المحافظة وس��ام الشجاعة .. هل هو 
بذلك يرد لعدن -التي يدعي أنه من أبنائها- الجميل.. ما 
تصرف به المحافظ وحيد رشيد ضد أبناء محافظة عدن 
خالل الفرة االخيرة غير معقول وبعد ذلك يمنح وسام 
الشجاعة لكن ليس ألنه استقبل النازحين من أبين بل 
أنه قاوم الحراكيين وعبث بهم وأحرق مخيماتهم وفتك 
بهم وعذبهم، فكافأه باسندوة بوسام الشجاعة وهذا أمر 

معروف.
وعبر الشيخ سلطان البركاني عن تفائلة بالخروج من 

األوضاع الراهنة الى األفضل.. قائاًل:
التفاؤل مشروع وهذه أرضنا سنبذل كل ما بوسعنا من 
أجلها ومن أجل إنجاح الحوار واالمن والسالم والوحدة 
واالستقرار وال نريد أن نجرب من جديد الربيع العربي 
ألن هذه التجربة صارت مدمرة وما يحدث في مصر وليبيا 
وتونس هو اسطوانة مشروخة وأكذوبة صنعها الغرب 
لألغبياء في الوطن العربي وقد تحول ذلك الربيع الى دمار.
ونتقدم بأصدق الشكر للزعيم علي عبداهلل صالح الذي 
جنّب اليمن ويالت الخراب والدمار وآثر مصلحة شعبه على 
نفسه وللمؤتمر الشعبي العام الذي جنب اليمنيين الدماء 
وإشراك اآلخرين في السلطة ولم يؤثر االنفراد بها واال 

كان ما نراه في سوريا لربما الى اليوم موجود في اليمن.
فثورتهم لم تكن تتجاوز الدائري في الجامعة وعلي 
محسن لو كان شجاعًا ألطلق طلقة واحدة من دبابة، عندها 
كان سيرى ماذا سيحصل وهو كان شاطرًا ألنه عمد ألوالد 
األحمر لكي يخربوا المنازل والممتلكات العامة والخاصة 
وفي والحصبة ترك االصالحيين يحيطيون بصنعاء من 
الخارج ومن الداخل يدفع بالشباب، أما هو فهو يعرف حجم 
قواته ولم يكن قادرًا على أن يصنع شيئًا أما علي عبداهلل 
صالح فهو صانع التحوالت التاريخية وقد أنقذ اليمن.. من 
المهالك اليوم الشارع يقدر المؤتمر وعلي عبداهلل صالح 
أكثر من ذي قبل ومكانتهم كبيرة وتتعزز كل يوم وفي 
انتخابات 2014م سيرون منه المؤتمر الشعبي العام، 
ما يثبت ذلك ف��إذا كان االص��الح يريد قتل الحوثيين 
والمؤتمريين ويريدون أن يأكلوا األحزاب الصغيرة في 
المشترك.. بالمختصر االخوان المسلمين ال يؤمنون باآلخر 
وال يقبلون بهم واليمنيون يعرفون اليوم عن قرب من هم 
االصالح وأنا أؤكد لك أن ال�20 مقعدًا التي لدى االصالح في 
البرلمان اليوم لن يحصل عليها في 2014م وإن شاء اهلل 
سيكون االخوان في مصر وليبيا وتونس أبشع مما هم عليه 
اليوم وسننقل لهم االصالح هدية الى عندهم، ونقول لهم 

خذوا بضاعتكم ألن ال مكان لهم عندها في اليمن.
وأك��د الشيخ البركاني أن االص��الح كانوا بعد حرب 
1994م يريدون أن يحلوا محل الحزب االشتراكي بشكل 
كامل وكان يعز عليهم أن يبقى حتى مدير إدارة أو موظفًا 
من الحزب االشترا كي ويقولون: نحن قاتلنا ويجب أن 
نحل بدل الحزب االشتراكي وال يريدون أن يبقوا له باقية، 
فثقافتهم هي ثقافة إقصائىة إال أنهم يقصوا بعضهم 

في المشترك.
وفيما يتعلق باألحزاب الدينية أشار البركاني الى أن اليمن 
دولة مسلمة وال توجد لدينا في اليمن مشكلة دينية ولهذا 
الدعوة الى الدولة المدنية الحديثة هي الدعوة التي ال تقبل 
بالدولة المدنية ونحن شعب مسلم ولسنا مع من يريد أن 
يقتلع كل قيم ومبادئ الدين، فهذا كالم غير منطقي فنحن 
مسلمين وسنحتكم الى الليبرالي والى حقوق االنسان والى 
العقل ولن نكون دولة دينية ال نؤمن باآلخر وتلغيه ولن 

نكون متطرفين ال إيمان لنا.. وهذا أمر غير مقبول.
وعن مخاطر االنزالق الى الحرب استبعد الشيخ سلطان 
البركاني ذلك وقال: خيار الحرب لم يعد له مكان بشكل 
كبير ولكن نسبة 20% الت��زال قائمة.. وق��ال: اطمئن 
اليمنيين ان قلق الحرب إن شاء اهلل لن يكون وسيعمل األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونحن معه في 
المؤتمر وكل الخيرين الى إنجاح مؤتمر الحوار، وندعو االخ 
رئيس الجمهورية الى أن يعمل بنفسه بعيدًا عن اللجنة 
الفنية من أجل عقد مؤتمر الحوار وبمشاركة أوسع لكل 

الفئات ويبقى على مقربة من مؤتمر الحوار.
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العدد: )1640( 3
الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد:

ال نقبل االبتزاز وماضون بثقة نحو الحوار
أوضح الشيخ سلطان البركاني- األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- في مقابلة أجرتها معه قناة »اليمن اليوم« انه يجب أن نكون  

واضحين، فالشارع الذي يتحدثون عنه اليزال المؤتمر هو األكثر وجودًا فيه، وفي ظل الربيع العربي القاتم كان المؤتمر يملك الشارع الذي ال يملكه 
حتى اللحظة غيره.. وإنما تعود الرئيس علي عبداهلل صالح والمؤتمر الشعبي العام على الحوار والسلم ألن الدمار والحروب والخراب الذي يشاهد في سوريا 
نموذج عملي على ذلك الربيع.. لو استمرينا لكنا أوصلنا البلد الى المهالك، ألن المعارضة ليست شريفة وال تعارض باالسلوب المتعارف عليه، فعندما قطعوا 
النفط والكهرباء والطرقات واخلوا باالمن واعتدوا على كل ما يرتبط بحياة الناس.. بالمنطق هل يتمسك علي عبداهلل صالح بالرئاسة والمؤتمر بالحكومة 
وتستمر حالة العبث والفوضى تلك.. ولكن الرئيس علي عبداهلل صالح والمؤتمر الشعبي العام أثروا حياة الناس ودماءهم على السلطة ولو لم يكن ذلك 

التنازل من المؤتمر والرئيس علي عبداهلل صالح لما استطاع أحد أن ينتزع منهم السلطة.

على من يتهم 
المؤتمر بإعاقة 

التسوية إثبات ذلك

ظلمنا في نسب التمثيل ولم 
نتظاهر أو نصعّد حرصًا على 

مصلحة الوطن

ضمانات اللجنة الفنية 
ستعيق انجاز مؤتمر الحوار

اليمنيون يدركون خطر اإلصالح  
وخسارة مقاعده في البرلمان أمر مؤكد

نطالب بضبط 
المعتدين على النفط 
والكهرباء ومحاكمتهم

الحكومة لم تنجز شيئًا سوى 
إعادة خدمة »سبأ فون«

ال خالفات داخل المؤتمر 
والقرار األول للجنة العامة

بضاعة االخوان المسلمين 
ال مكان لها في اليمن

المؤتمر نفذ كل التزاماته في 
المبادرة والمشترك لم ينفذ شيئًا

قرار مشاركة الزعيم في الحوار 
يعود للمؤتمر وليس لآلخرين

خالل لقائه وزير العدل األلمانية.. 

بن دغر يجدد حرص المؤتمر على إنجاح الحوار
التقى الدكتور احمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد  

للمؤتمر الشعبي العام أمس وزيرة العدل األلمانية 
السابقة هيرتا دويبلر. وناقش اللقاء مسار التسوية السياسية في 
اليمن وما تم تنفيذه في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة واالستعدادات الجارية النعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
وفي اللقاء أكد الدكتور بن دغر حرص المؤتمر الشعبي العام 
على إنجاح عملية التسوية السياسية وإنجاح الحوار الوطني الذي 
سيسهم في معالجة كافة المشاكل التي تواجه اليمن والوصول 
به إلى بر األمان. مشيرًا إلى دعم المؤتمر الشعبي العام للخطوات 
التي يتخذها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في سبيل 

تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأشاد بن دغر بالجهود التي تبذلها ألمانيا االتحادية في 
سبيل دعم امن واستقرار ووحدة اليمن. من جانبها اثنت 
هيرتا دويبلر على ما تحقق على صعيد التسوية السياسية، 
مؤكدة وقوف ألمانيا ودعمها الدائم لجهود مختلف األطراف 
في سبيل الخروج باليمن إلى بر األمان، وتجاوز المحنه التي 
عاشها خالل العام الماضي، والتي ال زالت آثارها واضحة في 

حياة المجتمع اليمني.

القى الدكتور عبدالكريم  
االرياني - النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام، 
د  لإلعدا لفنية  ا للجنة  ا رئيس 
والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني 
-الجمعة بمعهد السالم الدولي في 
نيويورك محاضرة حول العملية 
السياسية االنتقالية في الجمهورية 

اليمنية والحوار الوطني.
الدكتور اإلرياني  واستعرض 
-بحضور سفراء ال��دول األعضاء 
في مجلس األمن وعدد من السفراء 
وكبار المسؤولين في األمانة العامة 
لألمم المتحدة- الخطوات المنجزة 
في إطار التسوية السياسية على 
ضوء المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.

مؤتمر الشيخ عثمان يناقش 
مستوى األداء التنظيمي

عدن »الميثاق« - ياسر شمسان 
 عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 
)27( بمديرية الشيخ عثمان م/عدن اجتماعه الدوري 
الذي ضم قيادة المؤتمر بالمديرية ورؤساء المراكز 
حيث وقف أم��ام مهام فرع المؤتمر خالل المرحلة 
القادمة، باالضافة الى مناقشة العديد من القضايا 

الخاصة بالمديرية.
وف��ي ب��داي��ة االج��ت��م��اع رح��ب االخ محمد حسين 
الحميقاني- رئيس فرع المؤتمر بالمديرية- بمسئولي 
الدوائر ورؤساء المراكز في الفرع الذين تم اختيارهم 
العمل السياسي والتنظيمي واالجتماعي  لقيادة 

للمؤتمر في المديرية.. 
داعيًا الجميع الى المزيد من التماسك والتالحم 
وبذل المزيد من العطاء بما يخدم تطوير وتحسين 
مستوى العمل واألداء السياسي والتنظيمي الذي 
يرقى بالمؤتمر لوصوله الى مكانه الطبيعي الرائد 
لعملية التغيير الى األفضل وتبني القضايا المرتبطة 
بمصلحة الوطن والمواطن وبما يساعد على تطوير 

أدائه المستقبلي وتعميق ارتباطه بالجماهير، كما 
حث رؤساء المراكز والجماعات التنظيمية على ضرورة 
التركيز على عملية االستقطاب على النوع وليس الكم، 
مشددًا على اختيار العناصر الجيدة والمؤهلة ومن ذوي 
الخبرة وممن يحظون بالنزاهة والسمعة الطيبة في 

المجتمع.
من جانبه ألقى االخ ياسر الشبواني- مسئول الدائرة 
االعالمية لفرع المؤتمر بالمديرية- كلمة رحب فيها 
بالجميع مشددًا على ض��رورة تفعيل أداء المؤتمر 
وتبني قضايا المواطنين والتصدي للدعوات المريضة.
مؤكدًا أن المؤتمر سيظل قويًا ومتماسكًا بجاهيره 
المحبة والوفية.. وانه اليوم أفضل من االمس وغدًا 
سيقر الجميع بأنه هو خير من يكون على قمة الهرم 
السياسي. هذا وقدمت خالل االجتماع العديد من األراء 
والمالحظات المهمة والقيمة من قبل بعض رؤساء 
المراكز التنظيمية في المديرية والتي اغنت االجتماع 
ونالت اهتمام الجميع.وخلص االجتماع الى عدد من 

القرارات والتوصيات المهمة.

د. اإلرياني يحاضر في نيويورك 
حول التسوية السياسية


