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الشيخ سلطـان البركـــــــــــــــــــــــاني في حوار صحفي:

المتورطون في الجريمة اإلرهابية بمســـــــــجـد الرئاسة يتوددون للمؤتمر الشعبي
♢  شيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام 

االمين العام المساعد هل خرجنا من االزمة ام مازلنا فيها؟
- ربما الحديث عن االزمة او االعتقاد بأننا قد خرجنا منها قد ال يكون تعريفًا 

دقيقًا الننا كل يوم نرى ازمات وكل يوم تستفحل هذه االزمة..
♢  طيب اعجبنا الجلوس في منطقة االزمة ربما مراكز قوى تستفيد 

من بقائنا؟
- مش من باب االعجاب وانما لعدم القدرة فهل ترى ان الحكومة عملت في 
يوم من االي��ام للخروج من االزم��ة، هل القوى السياسية عملت في أي  لحظة 
من اللحظات للخروج من االزمة ، الكل يراهن على اسقاط البعض اآلخر والبلد 

تتساقط من بين ايدينا.
♢  لم تستطع القوى السياسية أن تقنع المؤتمر الشعبي العام بالكف 

عن محاولة الثأر منها؟
- المؤتمر  ال يثأر وانما هذه القوى هي تتهالك من نفسها النها التحمل مشروعًا 

ودخلت االزمة واغرقت البلد فيما نحن فيه.. هي ال تدري ماذا تريد في االصل.
♢  انتم حاربتم الحوثيين 6 مرات واليوم تتحالفون معه؟

- من يقول هذا الكالم هو.. وانا اسف ان اقول انه كاذب الن هذا امر غير صحيح 
في االصل، هذا نوع من التسلية النهم ُيهزمون امام الحوثي او انهم يريدون ان 
يدفعوا بالدولة للحرب ضد الحوثي فيرمون بالمسؤولية او بأن المؤتمر الشعبي 
العام متحالف مع الحوثي ، المؤتمر الشعبي العام لم يتحالف ولن يتحالف ال مع 
الحوثي وال مع االخوان المسلمين.. هذا أمر مفروغ منه امر محسوم للمؤتمر الن 
لديه مشروعًا، واآلخرون ال يحملون مشروعًا وانما يحملون مشاريع تدميرية، 

انظر ماذا يصنعون بالبلد وانظر ما الذي صنعوه من 2011م وحتى اليوم.
♢  طبعًا بالنهاية السياسة هي تحالف وتنافس مش ضروري مربع 

الصراع؟
- البلد ال تحتمل التحالف والصراعات او التحالف من اجل الصراع.

♢  ال تحالف وال صراع يمكن نتنافس طيب؟
- انا اقول لك انت سألت ماذا صنعنا.. ماذا تمر به البلد في اول سؤال، البلد في 
وضع ال تحسد عليه واي تحالفات من اجل الحرب او أي تحالفات من اجل اغراق 
البلد مرة ثانية ، البلد تحتاج الى اصطفاف وطني كبير لكن هذا لم يكن النه بعد 
الدماء وبعد الحروب والن المشعبين او الذين اعتقدوا انهم حققوا نجاحات وهم 
لم يحققوا اال الدمار والخراب، انظر من 2011م اين وضعنا اليوم على ماكنا عليه 

حتى في 2011م اثناء االزمة.
♢  والحديث عن ان هذا كله نتيجة حكم المؤتمر الشعبي العام؟

- المؤتمر الشعبي العام رغم ان كل هؤالء الخصوم كانوا في بوتقة واحدة او 
في طرف واحد ادار البلد باقتدار وكانت في احسن حال 100مرة مما هي عليه 
اليوم، والمؤتمر صنع كل هذه التحوالت والمنجزات الموجودة اليوم ، قل لي ماذا 
صنع اآلخرون هل وضعوا طوبة على طوبة او صنعوا شيئًا جديدًا تميزوا به عن 

المؤتمر، هم لم يصنعوا شيئًا، هم يهلكون ويدمرون كل ما بناه المؤتمر.
♢  كيف نستطيع أن نصل الى كلمة سواء في هذه النقطة خصوصًا 
والحديث عن ان المؤتمر لديه مشروع تدميري على من يحكمون اليوم؟
- ال نحتاج ان نثأر النهم يتهالكون من انفسهم، علينا ان نتفرج فقط.. رغم 
اننا نحس بآالمهم بمرارة.. ان ما يجري داخل البلد هو امر سيغرقنا جميعًا.. 
سنغرق مع من يغرقون لم نكن في منأى عن ذلك لكننا نرى اليوم احزابًا وحكومة 
او اعضاء في الحكومة واحزابهم ال هّم لهم اال الكسب الشخصي وال هّم لهم اال 
اغراق الوظيفة العامة وال هّم لهم اال تجنيد و اغراق الموازنة العامة.. أتوقع 
خالل شهرين او ثالثة أن تعلن وزارة المالية او نهاية السنة تعلن وزارة المالية 
عدم قدرتها على دفع مرتبات الموظفين وال تقدم للناس أي بدائل اخرى أو أي 

مشاريع تنموية أو خدمية.
♢  من خالل النقاش داخل البرلمان والحديث عما قاله وزير المالية صخر 

 في فرصة للحل؟
ّ
الوجيه نريد ان نفهم البالد في ازمة وإال

- أي فرصة تتحدث عنها.. اذا كان في الداخل كل شيء منتهيًا واذا كان الخارج 
غير راغبين ان يقدموا دوالرًا واحدًا النها ال توجد حكومة وال يوجد مشروع وال 
يوجد استيعاب وال يوجد أي شيء يعطي فرصة للمانحين ألن يقدموا لهذا البلد 

مائة دوالر.
♢  لماذا اقترحت تشكيل لجنة لتدارس السياسة االقتصادية؟

- اقترحت ان الحكومة نفسها تتحمل مسؤوليتها ، ان الموضوع يعاد الى 
الحكومة وليس للوزراء بأفرادهم عندما اعلن وزير المالية هو بمثابة اعالن افالس، 
ما تحدث عنه ان جميع موازنتنا تتجه في ثالثة بنود تتجه لتغطية المرتبات 
وتتجه لتغطية المشتقات النفطية وتتجه لخدمة الدين العام فوائد الدين العام 
نتحدث عن الفوائد التي يسمونها الصكوك االسالمية هذا المصطلح الجديد وما 
سمي من قبل بأذونات الخزينة العامة، اذا كانت الميزانية تتجه لهذه البنود الثالثة 
فمعناه اننا وصلنا إلى حافة االفالس او وصلنا الى االفالس نفسه، انا اقترحت أن على 
الحكومة ان تذهب الى تبني سياسة جديدة للمعالجات وإال فإن البلد في نهاية 

هذا العام ستكون في مهب الرياح.
♢  انت تقول هذا الكالم الن حزبك كان حاكمًا واآلن هو يمتلك نصف 

الحكومة؟
- لدينا نصف الحكومة ال نعارضهم في هذا الجانب لكن من هي الوزارة المسؤولة 
عن صنع السياسات في الجانب المالي واالقتصادي والنقدي هي الوزارة التي ال 
يملكها المؤتمر يتحملون مسؤوليتها ، من الذي ينفق ليس المؤتمر في وزارة 
المالية وال في وزارة التخطيط وال في وزارة الصناعة وال في وزارة الكهرباء وال 
في وزارة الداخلية التي اصبحت العبء االكبر وتشكل الرقم االخطر ليغرق البالد 

من خالل تصرفات هذه الوزارات.
♢  ما زلتم على موعد مع صراع آخر مع اإلصالح مع االخوان المسلمين 
وشركائهم.. طيب هناك حديث عن تواصالت أو بشائر وبوادر تواصل 

وحوار بينكم؟
- أي محاوالت من االخوان المسلمين اليوم للقاء هي محاوالت طوق نجاة لهم من 
الحوثيين ، ليست هناك بوادر صحيحة، هذا االمر عندما كان الرئيس علي عبدالله 
صالح وهو رئيس للدولة في 2011م ينادي الى ان نعمل معًا وكانوا يقولون ال، 
اليوم هم في ازمة، عندما أصبح الحوثي على مشارف صنعاء وقد هزمهم في اكثر 
من موقع دعونا الى التقارب.. اعتقد الوقت متأخر كما كانوا يقولون ان مبادرة 
الرئيس علي عبدالله صالح جاءت متأخرة، نقول لهم اليوم بصدق ان الوقت جاء 
متأخرًا فأنتم غير مقبولين محليًا وال دوليًا وال عربيًا فلماذا اليوم سترمون بعبئكم 
على المؤتمر الن يحارب حروبكم او على الرئيس هادي ألن يحارب حروبكم.. 

حاربوا بأنفسكم وليس لنا دخل في ذلك.
♢  بس هي موجودة هذه النقطة فيه تواصل؟

- فيه تواصل أو اتصاالت هم عملوا اتصاالت وسموها بيافطات اخرى سموها 
مرة بإغالق الملفات ومرة باالصطفاف الوطني، نحن نعرف ماذا يريدون بالضبط 

وما الذي يهدفون اليه.
♢  هو ادراكهم للمأزق هذه بداية الطريق؟

-  كثر الله خيرهم انهم يدركون.. هم الى اليوم لم يدركوا ان البلد في مأزق 
انما مهتمون بالحوثي وليس بالبلد، عندهم مشكلة الحوثي كيف يستطيعون 
مواجهته إما من خالل الجيش واما من خالل المؤتمر الن حتى حلفائهم بالمشترك 
لم يعودوا معهم ولم يعودوا قابلين بتصرفات االخ��وان المسلمين ، االخوان 

المسلمون اصبحوا عبئًا على البلد ولم يعودوا جزءًا منها.
♢  الحديث عن هذه العالقة بين االطراف هم مصدقون او في حديثهم 
عن التحالف بين المؤتمر الشعبي العام ورئيسه والحوثي.. يصدقون انهم 

حلفاء وإال يسوقون سياسيًا واال؟
- هم يسوقون ذلك من اجل خلق رأي عام ضد المؤتمر الشعبي العام داخليًا 
وخارجيًا وهم يعرفون ان النظام قبل األزمة حارب الحوثي )6( حروب، والحوثي 
كان في »النقعة« وفي »مطرة« ولم يكمل السيطرة على صعدة ولم يصل على 
مشارف صنعاء ولم يمر من عمران مرور الكرام و رفعت له القبعات ولذلك فمبدأ 
التحالف بين المؤتمر والحوثيين او علي عبدالله صالح والحوثي هذا اعتقد ان من 
يتحدث فيه إما ساذج وإما مضلل ويريد ترويج ذلك من باب المكايدة السياسية.
 لحوار بين هذه االطراف 

ً
♢  ربما تكون شراكتكم في الحكومة مدخال

السياسية حتى من دون تحالف؟
- وهل رأي��ت في يوم من االي��ام الحكومة تناغمت 
ونحن اآلن في العام الثالث، الحكومة كل طرف على حاله 

ومتنافرون فكيف سنذهب لمبدأ التحالف..
♢  فيما اختلفوا داخل الحكومة؟

- داخل الحكومة لم يعقد اجتماع لمجلس ال��وزراء 
وكان فيه فريق عمل واحد النه بدءًا من رئيس الوزارء 
يشعر بأنه يخدم طرفًا معينًا او ان��ه قلم يكتب به 
شخص آخر، شخص وليس مجموعة ولذلك اذا كان رأس 
الحكومة على هذه الشاكلة فهل تعتقد أن الحكومة 

ستكون على وفاق او على تناغم.
♢  رئيس الــدولــة هو امين عــام المؤتمر 

الشعبي العام؟
- ات��رك رئيس ال��دول��ة ي��ؤدي ك��ل واجباته وك��ل ما 
يستطيع، واليوم يتحمل اعباء الحكومة حتى انه يقوم 
بما كان يجب على الحكومة ان تقوم به.. هو اليوم يعمل 
في الشمال وفي الجنوب وحيث مناطق الدماء وحيث 
االقتتال وحيث مناطق الحوثيين ومناطق الحراك 
ويعمل بكل جهده وجهوده النه ليس لديه حكومة 

تقوم بالمهام المطلوب منها.
♢  ولماذا ال تعمل الحكومة خصوصًا وأنها دعته قبل 3 اشهر لرئاسة 

اجتماع لها؟
- انا اقول لك بكل امانة سلطة الحكومة اسمية خصوصًا أنها جاءت من احزاب 
باتفاق وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها، وكل طرف أتى بوزرائه وتلقوا تعليماتهم 
من الجهات التي عينتهم، ورئيس الدولة صبور في هذا الجانب كثيرًا واعتقد 
ان رئيس الجمهورية سلطته كبيرة على اعضاء المؤتمر في الحكومة كونه نائب 
رئيس المؤتمر وامينًا عامًا ويديرهم بشكل دقيق، أما اآلخرون فهل رأيت واحدًا 
منهم نفذ توجيهات رئيس الجمهورية بدءًا من رئيس الحكومة وانتهاء بأي وزير 

من وزارء المشترك.
♢  باألمس سمعنا خطابًا لمحافظ إب يخاطب رئيس الجمهورية بهذه 
النقطة انه انت رئيس توافقي للجميع ال تكن فقط رئيسًا على المؤتمر 

الشعبي العام؟
- هذا هو الصح الذي يجب أن يقال لرئيس الجمهورية .. ربما انت تتابع كثيرًا 

من الشكوى وااللم والمرارة التي يعيشها رئيس الجمهورية والتوجيهات التي 
يصدرها في كثير من االوقات فيما يخص الصالح العام فرئيس الوزراء أصاًل يتبع 
منطقة معينة ويدور في فلكها، والوزراء اآلخرون المعينون من الناصريين او 
من االشتراكيين او االصالح او من حميد االحمر هم يدورون في الفلك الذي في 

االتجاه الذي عينهم فيه.
♢  ننتقل إلى المبادرة اعتقد أن الحديث عنها أصبح وقتًا متاخرًا 

للغاية..؟
- المبادرة الخليجية وآليتها مازالت هي االساس..

♢  المبادرة الخليجية..
- حتى يأتي البديل من خالل صياغة الدستور واالستفتاء عليه وجعله موضع 

التنفيذ.
♢  المبادرة الخليجية تحدثت عن لجنة عسكرية تدير الجانب 

العسكري واالمني، هذه اللجنة لم تعد موجودة؟
- هناك قفز على بعض بنود المبادرة الخليجية وتلكؤ عن البعض اآلخر ، 
اللجنة العسكرية مازالت موجودة لكنها شبه ميتة تجتمع عند االحداث لكنها 
ال تمارس مهامها بشكل دقيق، وانا بمفهومي الخاص ان اللجنة العسكرية لن 
تستمر مدى الدهر.. اللجنة العسكرية كان عليها مسئولية في مرحلة معينة 
وكان يفترض ان تتحمل مسؤوليتها بشكل دقيق لكنها ظلت تراوغ او تراوح 
مكانها او تجامل وتصدر بيانات او خبرًا على شاشات 
التلفزيون »اجتمعت اللجنة دخلت وخرجت وذهبت 
الى الحصبة وأزالت االكياس وأزالت الرمال«، اغرقت 

نفسها بالتفاصيل وتركت المهام الرئيسية.
♢  في الشارع الناس لم يعودوا يدركوا اآلن فيه 

لدينا احزاب أم ال؟
-  االح��زاب موجودة لكنها دخلت في الصراعات 
وذهبت الى المصالح الخاصة وتركت المصلحة العامة.

♢  بما فيها المؤتمر الشعبي العام؟
- المؤتمر الشعبي العام ما زال متهمًا حتى هذه 
اللحظة من قبل هذه االح��زاب وت��راه صامدًا صمود 
جبل نقم هو لم يتزحزح الن الحقائق كل يوم تظهر 

للناس بجالء..
♢  قلت لك انه مثل ريال مدريد الذي هزم وتأهل.. 

قلت لي أنه لن يتأهل؟
- اكيد..

♢  هي نقطة تتعلق بالمؤتمر الشعبي العام ال يزال 
لديه كادر كبير جدًا في الدولة؟

قصيت جميع كوادره التي لها القرار من الوزارات التي عين فيها 
ُ
- بالضبط لكن أ

اآلخر فيما التزال كوادر اآلخرين في وزارات المؤتمر تعمل في مناصبها الننا 
نؤمن بأن الوظيفة العامة حق لكل الناس وال نعتقد كما يعتقد البعض ان هذه 

الوزارة اشتراكية يجب ان نصفيها 100% يكونون فيها اشتراكيين وهذه..
♢  هم صفوها مثلما صفيتموها انتم؟

- ال.. قل لي من أقصينا هل كان الجهاز االداري كله مؤتمر؟ ال والله هذا الكالم 
غير دقيق وغير امين وحتى هؤالء االحزاب الذين يعارضوننا كانوا في السلطة 
اص��اًل، من منهم ال يستلم مرتبات من الدولة ومن منهم غير محسوب على 

مؤسسة او هيئة او وزارة او جهة وهو يعمل فيها.
♢  هذه  مشكلة تتعلق بموضوع ادارة الوظيفة العامة، هم اآلن بالنسبة 
لهم يقولون انهم يحكمون بنفس االسلوب الذي حكم به المؤتمر الشعبي 

العام؟
- هل رأيت اننا صفينا كل وزارة ألن تكون مؤتمرية وألغينا االخوان او ما يسمى 
باالصالح.. اليوم علينا ان نسميهم اخوان الن الوجه القبيح قد ظهر لدى االخوان 

في كل العالم االسالمي..
♢  هذا االرث الثقافي كله موجود حتى لدى االطراف االخرى المختلفة 

كلها نتيجة عهد رئيس المؤتمر الشعبي العام؟
- لماذا نظل نقول هذا ما صنعه أبي وال نقول هذا ما صنعته أنا ، هل ونحن في 
منتصف العام الثالث نظل نقول ان النظام السابق، ماذا صنعنا نحن خالل30 شهرًا 
هل قدموا جديدًا فلماذا يرمون بفشلهم على النظام السابق ولماذا هذا االرث 
الثقيل سيظل يالحقهم ، أوليس لديهم مشروع، أولم يصلوا الى السلطة اذا 
كان لديهم مشروع والحكومة جاءت وهي تعرف ماذا تريد كان يفترض خالل 6 

اشهر يكونون قد تخلصوا من ارث النظام السابق.
♢  رئيس حزب االصالح دعا النتخابات و..؟

- هذا ابتزاز للرئيس هادي النه يريد ان يزج بالرئيس عبدربه منصور هادي 
الى حرب مع الحوثيين واليوم دعا الى انتخابات مبكرة ، االصل ليست انتخابات 
مبكرة متى ما اكملت مشروع الدستور.. هذا اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار وحددت 
المراحل ، الدعوة اليوم هي من باب االبتزاز للرئيس هادي ليس اكثر واال فعليه ان 
يلتزم بمخرجات الحوار ، ألم يكن االصالح داعيًا لاللتزم بمخرجات الحوار فلماذا 

انتقض عليه لماذا.. الن لديه مشكلة مع الحوثي..!!
♢  انتم حلفاء وبقيتم فترة طويلة تحكمون هذه البلد معًا سواء بشكل 

مباشر اوغير مباشر؟
- لكن انقلبوا على كل شيء واظهروا الوجه القاتم..

♢  كان يقال إن الرئيس السابق متحالف مع االخوانيين؟
- كان متحالفًا مع االخوان وكان المؤتمر متحالفًا مع االخوان نحن ال ننكر ذلك 
لكن ماذا صنعوا في 2011م وماذا صنعوا قبل 2011م اذا كانوا قد وصلوا الى 
الجامع الى بيت من بيوت الله ليقتلوا فهل ترانا سنقبل منهم بعد اليوم او بعد 
تلك الواقعه الشنيعة.. خالص سلكوا طريق الدماء والخراب والدمار والتضليل 

والكذب هذا شأنهم يتحملون مسؤوليتهم بأنفسهم.. 
♢  هل سيظل الوضع على ما هو عليه هكذا خصوصًا وهم يتحدثون 
عن انهم سيصلون الى بيت رئيس المؤتمر الشعبي العام في وقت الناس 

تجاوزوا هذا الخطاب؟
- خطابهم اليوم خطاب الميت، انظر ماذا يجري في دول الجوار وانظر ماذا 
يجري في دول العالم  مش في العالم االسالمي انتقل الى اوروب��ا والى كندا في 
موضوع االخوان المسلمين الخطاب كحال من يقول »والطير يرقص مذبوحًا من 

االلم« هذا الخطاب العالي فقط يريدون ان يقولوا من خالله نحن هنا .
♢  في سنتين خالص؟

- والله في اقل من سنتين ، علي عبدالله صالح تحداهم ان يحكموا سنة فجاء 
التحدي في محله وهل ترى انهم انجزوا مشروعهم ، انظر في مصر او في اليمن 
او في تونس او في ليبيا  انظر ماذا يجري في ليبيا.. فهي على شفا جرف هار 
وانظر تونس أيضًا تعاني من مشكالت كثيرة افالس اقتصادي، انظر ماذا يجري 

في مصر اليوم ، االخوان المسلمون انكشفوا في أقل من عام.
ودول الربيع العربي اليوم تعيش واالي��دي على القلوب في كل الدول االربع 

ومايجري في سوريا فهو ابشع.
♢  لكن تقصد هل هذه اتت فقط بسبب اداء االخوان المسلمين ام انها 

بسبب اداء االطراف المختلفة كلها؟
- ال.. بسبب تحكم االخوان المسلمين بأداء الدولة او بالحركات الشعبية بالشوارع 

النهم هم الذين افسدوا كل شيء والنهم ال يملكون اال مشروع االقصاء لآلخر.
♢  إذًا بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام هل هو متجه لالنتخابات؟

- نحن ذاهبون لالنتخابات ونحن جاهزون لكن هناك مراحل علينا ان ال نتخطاها 
، هناك صياغة الدستور وهناك استفتاء عليه ثم نذهب الى االنتخابات البرلمانية 

واالنتخابات الرئاسية.
♢  هل تتوقع صراعًا حــول ما يتعلق بموضوع االقاليم وتوزيع 

 الى انتخابات؟
ً
الصالحيات والسلطات بين هذه االقاليم وصوال

- قناعاتي بأن موضوع االقاليم هي الخيار االنسب ربما نحن نختلف داخل المؤتمر 
ونتفق حول هذا الجانب لكن من يقول ان هناك بدياًل غير االقاليم هو ال يريد  

الخير لهذا البلد وهو مازال محكومًا بقيود سابقة.
♢  اشرت إلى أن األقاليم هي الخيار االنسب.. المشكلة لو تقولون االقاليم 

او الموت مثلما كنتم تقولون الوحدة او الموت؟
- ال.. لن نقول هذا وحتى نكون منصفين ومنطقيين نقول انها البديل االفضل 
ونقول ان على من يصيغون مشاريع القوانين او من يصيغون في الدستور موضوع 
ما يخص االقاليم والصالحيات ومسؤوليات يجب ان يكونوا حصيفين في ذلك ألننا 
ال نريد ان يكون كل اقليم دولة ولكنا نريد ان نكون دولة اتحادية بالمعنى الصحيح 

والمعنى الحرفي والمعنى الذي يحفظ هذا البلد ووحدته وآمنه واستقراره.

اإلخوان لم يعودوا مقبوليـــن عـــــــــــــالميًا.. ولن نكون طوق نجاة لهم

قال الشــيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام: إن اإلخوان المسلمون في اليمن- حزب  
اإلصالح- يبحثون عن مخرج ألزمتهم بعد أن صاروا غير مقبولين دوليًا وال عربيًا وال داخليًا..

مشيرًا إلى أن اإلخوان سلكوا طريق الدماء والخراب والدمار والتضليل والكذب وال يملكون أي مشروع إاّل إقصاء اآلخر..
وأوضــح البركانــي في حديثه لقناة »اليمن اليوم« برنامج وجهة نظر ان االجتماع القادم للجنة العامة للمؤتمر سيرأســه 

رئيس الجمهورية لمناقشة دور المؤتمر في المرحلة المقبلة..
فإلى التفاصيل..

إذا لم تتبنَّ الحكومة معالجات اقتصادية 
جديدة فالبالد في مهب الرياح

الجيش واألمن تجرى تصفيتهم انتقامًا من وقوفهم لحماية الشرعية
البرلمان أمهل الحكومة أسبوعين لتوضيح موقفها 

من االختالالت وإال سيكون له موقف آخر

رئيس الجمهورية األمين العام سيرأس اجتماع اللجنة العامة قريبًا
ال يعقل أن يتحالف المؤتمر مع »اإلخوان« بعد جرائمهم البشعة

المبادرة الخليجية التزال األساس حتى إقرار الدستور الجديد

على أدعياء الثورة 
أن يعترفوا بأنهم 

فشلوا

لن يفرط المؤتمريون 
بالزعيم مهما مورست 

عليهم من ضغوطات

شئون طالب إب تحذر من استمرار الظالميين 
في إغالقهم مرافق الجامعة

> حذرت عمادة شؤون الطالب في جامعة إب من استمرار االستهداف الممنهج للعملية التعليمية وإغالق 
مرافق الجامعة ومنها مبنى عمادة شؤون الطالب من قبل قوى ظالمية.

 من استهداف 
ً
وطالبت العمادة- في بيان لها- بوضع الحماية الالزمة لمبنى عمادة شؤون الطالب، محذرة

تلك العصابات ألثاث ووثائق وارشيف العمادة، وكذلك النظام اآللي..وطالبت نقابتا الموظفين وأعضاء هيئة 
ات المتكررة، وجددت ادانتها لالعتداء الذي تعرضت  التدريس باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه هذه االعتداء
له سيارة الدكتور عبدالسالم االرياني عميد شؤون الطالب، مطالبة األجهزة األمنية بضبط الجناة وتقديمهم 

للعدالة.

وصابين وعتمة يواصلون المطالبة بضمهم إلى إقليم تهامة
دعت اللجنة التحضيرية للمطالبة باعتماد 
وصابين وعتمة محافظة ضمن إقليم تهامة، 
رئاسة الجمهورية والحكومة إل��ى االستجابة 
لمطالب أبناء هذه المناطق المتعلقة بتقسيم 
األق��ال��ي��م، واع��ت��م��اد المديريتين محافظة 

وضمهما إلقليم تهامة.
 وأك��دت اللجنة في مؤتمر صحفي أن أبناء 

وص��اب وعتمة م��اض��ون ف��ي ان��ت��زاع حقوقهم 
والتصعيد بكل الوسائل المشروعة حتى اعتماد 

وصابين وعتمة محافظة ضمن إقليم تهامة.
ودعت اللجنة كافة أبناء الوطن إلى التضامن 
 
ً
مع مطالب أبناء وصاب وعتمة العادلة.. مطالبة
كافة األح��زاب والتنظيمات السياسية بتأييد 

وتبني مطالبهم.


