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المساعد للمؤتمر عن النزيف االعالمي الموجود 
بالقيم واالخالق وإمكانية وقفه فقال: اذكر أنه 
كانت هناك محاوالت لدى االخ��وة االعالميين 
للوصول الى ميثاق شرف كانت هذه الحوارات 
مشاربهم  اختالف  على   بينهم  فيما  تجري 
السياسية لكن لم يصلوا ال��ى ش��يء من هذا 
االتفاق.. وأوضح بأن االعالم يفترض أن تكون 
لديه رسالة قيمية عالية تأخذ بعين االعتبار 
خصائص هذا المجتمع ومعتقداته الدينية وتراثه 
الحضاري وقيمه االخالقية، لكن االعالم في جانب 
من جوانبه أداة من أدوات السياسة ولألسف 
السياسة احيانًا يتم فيها الخلط بين كثير من 

األمور وتسقط فيها بعض القيم واالخالق.
وفي اجابته على س��ؤال حول تضمين ذلك 
ضمن بنود االتفاق قال: سنعتبرها دعوة من 
قبلكم ونوافق عليها وليتنا جميعًا في السلطة 
والمعارضة نتفق على أسس وثوابت وقيم معينة 
ال نتجاوزها في اعالمنا.. يعني ال نغلب الجانب 
السياسي على القيم الثابتة والراسخة في كياننا  

ووجداننا.

الحيادية غائبة
وفيما يتعلق بتغطية القنوات الفضائية الرسمية 
ومن يقول إنها تنقل صورة مجتزأة قال بن دغر: 
في بعض الجوانب.. لكن ليست الصورة بهذا 
الشكل.. االعالم حقيقة يحاول أن يقدم رسالة 
وطنية رسالة انسانية ويحاول ان يلتزم بالقيم 
واالخ���الق التي تؤمن بها وي��ح��اول ان يلتزم 
بالدستور والقوانين النافذة.. فإذا حصل خروج 
هنا أو هناك في ظل حرية الرأي والديمقراطية 
والتعددية فهذا جائز، لكن هذا يعود للشخص 

نفسه وليس الى  المؤسسة االعالمية.
وعن دعاوى البعض بتكميم األفواه أكد األمين 
العام المساعد على العكس من ذل��ك نحن 
ندعوهم للحديث في القنوات الفضائية وقد 
ظهروا وعبروا أكثر من مرة عن آرائهم حتى من 
المشترك على القنوات الرسمية.. هؤالء أيدوا 
وجهات نظر مختلفة ومخالفة واحيانًا أساءوا الينا 
ولقيادة المؤتمر وأعضائه .. أساءوا إساءات بالغة 
ولم نأخذ منهم موقفًا.. البعض قد تناسى  وأنا 
صراحة اتهم إعالم االخوة في المشترك بأنه قد 
تجاوز كل القيم واالخالق المتعارف عليها، في 
مسائل ما كان يجب أن تكون مجااًل لألخذ والرد، 

لكنها حصلت..
وعن التجاوزات التي حصلت من بعض الوسائل 
االعالمية في ظل وجود الدولة قال الدكتور احمد 
عبيد بن دغر: هناك تجاوز قد يحصل سواء من 
إعالمنا أو إعالم االخوة المشترك لكننا بذلنا جهدًا  
كي يكون االعالم متوافقًا مع الدستور والقوانين 
النافذة، وحاولنا أن يلتزم قدر اإلمكان االعالم 
الرسمي والحزبي في المؤتمر للقيم واالخالق 
التي يلتزم بها شعبنا ويعتقد بها.. لالسف من 
الصعب جدًا أن يندمج جميع الناس في اتجاه واحد 
لكن أن يساهم االعالم في عملية طرح الحقائق 
كما هي نحن نرحب بهذا.. فمثاًل في حادثة 
الجمعة قبل الماضية وحادثة اليومين الماضيين 
أمام بوابة الفرقة نحن ألزمنا االعالم بأن يقول 
الحقيقة وطالبنا الجهات الرسمية بأن تتخذ كافة 
اإلج��راءات الالزمة وبالذات النيابة العامة تجاه 
جميع من استخدموا السالح ضد المواطنين 
أو من حاولوا اإلساءة للمواطنين، وأنا أقول إن 
حادثة الفرقة والجمعة هي فعل ورد فعل كما أن 
محاولة كسر الجدار واالعتداء على  الناس سبب 
تبادل اطالق النار بين المواطنين والمعتصمين 
وأيًا كانت النتيجة نحن لسنا مع اطالق النار ألنه 
إذا كسر الجدار ال يستدعي أن نوجه طلقة واحدة 
الى انسان .. حياة االنسان هي ثمينة وغالية 
ونظرتنا لإلنسان اليمني هي هكذا.. وقال: نحن 

في المؤتمر حريصون على 
أن يسود السلم واالستقرار 
في حياة المجتمع بكامله.. 
لهذا طالبنا النيابة العامة 
ون��ص��ر ون��ل��ح أن تتحرك 
ل��ل��ق��ب��ض ع��ل��ى ه���ؤالء 
الناس وقد قبضت عليهم 
وأن��ا أق��ول ان ك��ان إعالم 
ال��م��ش��ت��رك يخفي ه��ذا، 
فالنيابة العامة قبضت على 
جميع المتهمين ولم يبقَ 
اال شخص واحد، واتخذت 
كافة االجراءات ويتم اآلن 
البحث عنه.. أما التسعة 
اآلخرين فقد سلموا للنيابة 
كمة  للمحا ن  مو سيقد و
وي���أخ���ذون ج��زاءه��م إذا 
ما ثبت أنهم هم الذين 
وجهوا بنادقهم الى صدر 
المتظاهرين والمعتصمين.

وفي رده على سؤال آخر متصل بالقضية قال: 
نحن نحكم على االحداث كما سمعناها من شهود 
عيان سواءأكان في حادثة الجمعة أو التي أمام 
الفرقة .. فكيف يمكن أن نميز بين هذه الرواية 
وتلك.. والحقيقة ليس هناك اال شاهد العيان الذي 
كان موجودًا أثناء الحادث.. هؤالء الناس الذين 
ج��اءوا ال��ى  الفرقة هم ج��اءوا وسطاء بعضهم 
على  مقربة حميمة بقائد الفرقة.. حتى القاضي 
البد أن يأخذ بشهادة شهود الحادثة.. وأضاف أن 
الحقيقة سوف تظهر للناس ويجب عليهم أن 
يكونوا شجعانا وأن يعرفوا بهذه الحقيقة وأن 
نذهب جميعًا لوضع النقاط على الحروف.. ال يجب 
أن تهدر دماء ثم نسكت على ذلك ال في جامعة 
والغيرها على اعتبار أنني أريد لهذه الحركة 
الديمقراطية أن تبقى سلمية وديمقراطية وأن 
يصل السياسيون الى  اتفاق معين، ونحن نطالب 

النائب العام أن يسرع في اكمال التحقيقات وأن 
يقدم هؤالء للمحاكمة لينالوا جزاءهم أيًا كانوا.. 
ونحن في المؤتمر ال يوجد لدينا أي موقف منحاز 
لهذه القضية وال موقف وسط وغامض وال رمادي 

نحن مع تطبيق القانون بحزم.
وفي رده على سؤال عن تأخير نتائج اللجان 
المشكلة للتحقيقات في األحداث أكد الدكتور 
أحمد بن دغر إذا تأخر االمر في النيابة يعني أنه 
تأخر عندنا في السلطة.. ال.. نحن لدينا نيابة 
مستقلة..  وقضاء مستقل والسلطة سياسية في 
هذه الحالة.. والمؤتمر الشعبي العام هو حزب 
سياسي صحيح هو حزب حاكم لكن ليس له 

عالقة مباشرة بالنيابة أو القضاء.

مشروع فاشل
وبيّن الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن المشترك 
لم يدرك أن السعي الى السلطة وحدها دون األخذ 
بعين االعتبار المصالح العليا للوطن مشروع 
فاشل.. وأضاف صحيح أن السعي للسلطة حق 
مشروع وه��و ليس له طريق نظيف وسليم 
ومقبول ومتفق عليه محليًا وعالميًا اال عبر 
صندوق االقتراع وهم تهربوا من الحوار وصندوق 
االقتراع.. وأكد األمين المساعد أن المؤتمر على 
استعداد للدخول في ترتيبات انتخابية ابتداًء من 
أي وقت يريدونه حتى من الغد إذا أرادوا للرئاسة 

أو البرلمان..
وعن تشكيك المشترك في نتائج االنتخابات 

الماضية استغرب بن دغ��ر ذل��ك وق��ال: كيف 
اعترفوا بها ودخلوا مجلس النواب وكيف وجهوا 
اعضاءهم في المجالس المحلية.. وكيف مارسوا 
السلطة في الضالع لماذا االنتخابات في الضالع 
نزيهة عندما فازوا وفي غيرها ليست نزيهة .. لكن 
أرجو أن يكونوا موضوعيين جدًا فيما يتعلق بهذا 
األمر طالما وقد قبلت مجلس النواب والمجالس 
المحلية هذا يعني أنك قبلت باالنتخابات.. ثم بعد 
ذلك الهيئات الرقابية المحلية قالت إن االنتخابات 
من أنزه االنتخابات وبعد ذلك المجتمع الدولي قال 
كلمته فيها بأنها انتخابات نزيهة بالقدر المطلوب.
وتحدث األمين العام المساعد في الحوار مع 
قناة »السعيدة« عن األوضاع الحالية في السلطة 
بالذات والحكومة وقال إن توتير األجواء ومحاولة 
إث��ارة المشكالت وتصعيدها 
هو الذي أدى الى الحالة التي 
تعيشها اليوم اليمن فبعض 
تخرج  ب���دأت  ليمن  ا مناطق 
عن سيطرة الدولة أو باألصح 
سيطرة ال��ن��ظ��ام.. وبعضها 
أن تتمرد مثاًل برفع  تحاول 
العلم الشطري وبشكل أو بآخر 
هذا يعد حالة من حاالت الخروج 
لمناطق  ا مثل  م  لنظا ا على 
التي يسيطرعليها المتمردون 
الحوثيون، وهذا يجب أن يكون 
واضحًا أن هناك أعالمًا شطرية 
ت��رف��ع ف��ي ب��ع��ض م��دي��ري��ات 
المحافظات الجنوبية والشرقية 
وتجد من يدافع عنها ويبرر ذلك 
من االخوة في اللقاء المشترك 
ويقولون أن هذا عمل سلمي 

يعني عماًل سلميًا.
وأكد بن دغر: لو استخدمنا السلطة بمعناها 
الدستوري والقانوني سيقولون هؤالء يمارسون 
العنف واالستبداد وسيستغلون كل ما يمكن ان 
يستغلوه ويستعينوا به إلدانة مواقفنا لألسف 
الشديد.. أحيانًا المجتمع الدولي يصدق المعارضة 
أكثر مما يصدق السلطة أو قل في الغالب األعم 

وخاصة في منطقتنا..
وفيما يتعلق بالمسيرات الجماهيرية المؤيدة 

والمعارضة قال الدكتور احمد 
عبيد بن دغر: الذين نزلوا الى 
السبعين بتقديري هم اضعاف 
مضاعفة من الموجودين في 
الجامعة واالخوان في المشترك 
يدعون خالف ذلك لهم الحق في 
هذا.. لكن أنا أقول من واقع إن 
الجمعة الماضية والتي قبلها أظن 
أن الجماهير اليمنية قالت كلمتها 

بوضوح.. تلك الجماهير تركت الغاز والكهرباء.. 
وجاءت الى ميدان السبعين من أجل وحدة اليمن 
واستقراره وبقائه من أجل مستقبل االجيال 
الالحقة ، وهؤالء يرون أن هناك خطرًا قادمًا  على  
الدولة اليمنية الموحدة التي صنعناها معًا في 
22مايو 1990م وأن هناك أخطارًا محدقة بهذه 
الدولة في المرحلة الراهنة.. نسوا كل القصص 
الحياتية الصغيرة التي ذكرت.. فنزولهم لم يكن 
خوفًا على حياتهم وإنما من أجل أال تضطرب 
األوض��اع وال يستطيع طرف السيطرة عليها، 
فتظهر فتنة ويعم الفساد وهو فساد أكبر.منوهًا 
الى ان المؤتمر الشعبي العام يريد حوارًا  حقيقيًا.. 
مذكرًا أن االخوة في المشترك هربوا من الحوار 
في أكثر من محطة منذ 2009م وهم يبتدعون 
ويدعون أشياًء ليست في الواقع.. مرة تهيئة أجواء 
الحوار وكان بإمكانهم أن يقولوا ال مباشرة طالما 
اتفاق فبراير يقول دستور جديد فكان عليهم ان 
يقدموا لنا صيغة دستور جديد وان يقولوا هذه 
أفكارنا فيما يتعلق بالدستور وسنقول لهم رأينا 

في هذا الموضوع.. لكنهم تأخروا كثيرًا.

طريق أمثل
وقال الدكتور بن دغر: نحن طالبنا بالحوار أمس 
واليوم وغدًا وستظل قضية الحوار بالنسبة لنا 
الطريق االمثل لحل المشكالت.. المؤتمر ملتزم 
باالجراءات الدستورية والقانونية، وعلى استعداد 
ألن يتفهم كل القضايا التي يطرحونها.. واضاف: 
اننا نتغاضى عن النصوص من أجل تهيئة أجواء 
الحوار كيف أهيئ الحوار في صعدة مثاًل.. كيف 
يمكن أن أهيئه في المحافظات الجنوبية كيف 
يمكن نواجه قضية االرهاب على سبيل المثال 
وهي مشكلة معقدة في البالد وينظر اليها أكثر 

من زاوية.. يمنية ودولية.
وحول جلسات الحوار مع المشترك قال الدكتور 
بن دغر: إن األفكار التي نتحاور فيها ليست حجة 
ألي طرف منا.. قد تطرح أفكار من الجلسات 
المغلقة التي أرادوه��ا دائمًا أن تكون مغلقة .. 
نحن نريدها مفتوحة والزلنا نريدها جلسات 
مفتوحة ونريد حوارًا  مفتوحًا أمام الشعب ليقول 
الشعب كلمته فينا أو فيهم..مشيرًا الى أن مهمة 
المشترك هو إثارة المشاكل والصعوبات وتعتقد 

هذه االحزاب ان ذلك قد يخدمها.. هو قد يخدمها 
فعاًل سياسيًا أو انتخابيًا في مرحلة معينة مبينًا 
أنه عندما تصبح هذه الممارسات عادة وسلوكًا 
ويصبح ذلك يهدد أمن البلد باالنفالت يصبح هذا 

سلوكًا خاطئًا ومعارضة خاطئة.
وحول ما تردد عن حوار جرى بمنزل األخ النائب 
قال بن دغر: إنه حصلت هناك بعض االحاديث 
حول بعض االشياء ولكنها لم تكتب ألنه يجب 
أن تطرح فيما بعد على الهيئات القيادية والتي 
من حقها أن تقبل أو ترفض وعندما تقل بذلك 
حينها يصبح اتفاقًا.. هذه تفاهمات فقط سبق 
وأن رفضوا في السابق جزءًا منها ثم قد يكون 
ونحن رفضنا بعض هذه التفاهمات من جانب 
آخر وهذا حق مشترك وهم يعرفون ذلك جيدًا 
انه ليس هناك حجة على  ما يجري من تفاهمات 
.. الحجة فقط هو على ما يكتب وما يتم التوقيع 

عليه وما تصادق عليه الهيئات.
وح��ول ما اذا كانت االستقاالت في المؤتمر 
تعود الى طريق إدارته لألزمة قال األمين العام 
المساعد: نحن منذ اخترنا النهج الديمقراطي في 
البالد وتوافقنا عليه سلطة ومعارضة أصبحت 
ه��ذه االح���زاب ديمقراطية ويجب أن تخضع 
لقوانين الديمقراطية المتعارف عليها، أيضًا 
المؤتمر الشعبي ديمقراطي ونشأ عبر حوار طويل 
وكان مظلة لكل التيارات السياسية واالسالمية 
والقومية واالشتراكية.. الخ.. معظم االحزاب 
الموجودة اآلن هي خرجت من المؤتمر الشعبي 

لكنه بقي الحزب األكثر ديمقراطية فيه قدر كبير 
من الشفافية وقدر من المرونة في عمل هيئاته 
الحزبية والقيادية..منوهًا الى أن هذه المرونة 
يعتقد البعض بأنها حالة تسيب وحالة عدم 
توازن وحالةعدم قدرة على اتخاذ القرار.. لكن 
هذه هي الحالة الديمقراطية في كل االحزاب.. 
نعم هو ليس حزبًا في السويد وليس حزبًا في 
ألمانيا حتى أن نطبق تلك القواعد واألسس 
الديمقراطية عليه.. هو حزب يحاول ان يكون 
نفسه.. أن يقف على أرضية صلبة.. أن يخاطب 
الجماهير بطموحاتها.. فموضوع االستقاالت لم 

يكن من صفوف المؤتمر فقط.
مشيرًا ال��ى أن هناك 
قصورًا في أعمال الهيئات 
رب��م��ا ي��ك��ون ال��ت��واص��ل 
م��ع أع��ض��اء ال��ب��رل��م��ان 
المحلية  ل��س  ل��م��ج��ا وا
وغيرهم ممن استقالوا 
وهم قلة على أية حال .. 
والدليل أننا الزلنا أصحاب 
لبرلمان  ا ف��ي  األغلبية 
والزال���ت جلساته تعقد 
بانتظام وتتخذ قرارات 
مهمة ومنها المصادقة 
على قانون ال��ط��وارئ.. 
الزال المؤتمر برغم كل 
ما يقال اآلن فيما يتعلق 

باالستقاالت.
قال بن دغر فيما يتعلق 
أن  ل��ى  ا باالعتصامات 
األزمة من صنع وتأثيرات 
ال��واق��ع وبفعل تداخل 
عوامل كثيرة في البالد 

يعني ال يجوز أن نحيز أزمة على موقف سياسي 
أو قرار سياسي حتى خطة عامة يعني وال يمكن 
أن نرمي اللوم على حزب معين الن فيه نوع من 
الظلم.. وقال: نحن حاولنا قدر اإلمكان ان نتفهم 
مطالب الشباب حتى مطالب اخواننا في اللقاء 
المشترك والزال لدينا القدرة على أن نفهمهم 
وأن نتعاطى مع أفكارهم على سبيل المثال 
الهبة التي ج��اءت من تونس 
وم��رت ال��ى مصر ثم اتجهت 
البحرين وعمان  شرقًا على 
ووصلت الينا.. وهذه يسميها 
البعض رياح التغيير وأنا في 
سنحتاج  الشخصي  تقديري 
الى وقت حتى نفهم طبيعة 
هذه االحداث التي تجري ألنه 
نقيم  أن  الصعب علينا  م��ن 

اآلن هذه االح��داث وفق عوامل منطقية.. هذا 
الذي حصل..فيمن جاءت الينا في ظل أوضاع 
كانت الى حد ما مهيئة خاصة في أوساط الشباب 
الذين لم يجدوا عماًل، فهؤالء خرجوا الى الشارع .. 
واالخوان في المشترك وجدوا أن هذه فرصة لهم 
فركبوا موجة الشباب وحاولوا والزالوا يحاولون أن 
يستثمروا هذه الحركة البريئة الطيبة من اشباب 
الذين أرادوا تغيير حياتهم نحو االفضل ولكنهم 
لم يفكروا قط أن هناك شابًا في الجامعة أو خارج 
الجامعة.. يفكرون في االنقالب على الجمهورية 
أو الوحدة أو الديمقراطية.. أما سلوك االخوة في 
المشترك فأنا أقول لك بصراحة إذا استمر هذا 

الحال فهو انقالب على آجمهورية والوحدة..

لن أفرط
وح��ول س��ؤال عن طبيعة موقفه لو كان في 
المشترك قال األمين المساعد: سأحاول كثيرًا أن 
استفيد منها لكني سأتمسك بما هو ثابت يعني 
إذا كان هناك شيء  في هذه المشكلة يجمعني 
مع السلطة للحفاظ على الجمهورية والوحدة 
واهلل أني سأقف مع السلطة ولن أفرط في هذا 
الموضوع في سبيل الكرسي .. هم يسعون 
للكرسي وينسون كل شيء وينسون ان الدولة 
كلها مهددة بالخطر.وتسائل كيف تفهم تحالفهم 
مع االصالح .. كيف تفهم أن »حميد« يقول في 
لقاء أنه متفق مع االخوة في الحراك الجنوبي على 
أن اليمن سوف تعيش حالة أفضل وأن الوحدة هي 
قاسم مشترك .. ثم يظهر علي البيض بعد ساعة 
واحدة ويقول ال واهلل نحن نريد االنفصال.. كيف 
تفهم هذا.. كيف تفهم الذي يجري في صعدة 
والخروج على الدولة.. هي حركة تمرد ال تختلف 

خطورتها عما يجري بالمحافظات الجنوبية.
وعما يقال إن المؤتمر سحب تواجد الدولة من 
صعدة قال بن دغر: ليس صحيحًا هذه تهمة ليس 
لها معنى ومسائل.. كيف تفسر أن المؤسسات 
الشرعية العسكرية واألمنية في حالة مواجهات 
مستمرة مع عناصر التمرد وتقول إننا انسحبنا.. 

الى هذه اللحظة ونحن في حالة مواجهة..

إصرارهم األعمى
وحول مواقف المشترك مما يجري في صعدة 
قال: أنا اعتقد أنه بسبب اإلصرار الشديد وركوب 
الموجة أعماهم عما يجري في صعدة والمناطق 
الجنوبية، فتحالفوا مع الحوثيين ثم تحالفوا مع 
الحراك الذي يدعو لالنفصال وغضوا النظر عن 

االرهاب في سبيل الوصول الى الكرسي.
وأبدى بن دغر استعداده للتحاور مع الحوثيين 
في حال آمنوا بالجمهورية والوحدة والديمقراطية 

وحل مشكالتهم.
وقال: إن هناك أطرافًا في بعض المحافظات 
الجنوبية مدعومة م��ن المشترك وال��ح��راك 
االنفصالي من خ��الل رف��ع االع��الم الشطرية 
وايضًا في صعدة ومن أجل الوصول الى الكرسي، 
وأضاف: ال يمكن ألحد أن يقول إن ما يجري في 
الجنوب وصعدة هو من أجل الوحدة.. وأكد األمين 
المساعد أنه إذا لم نتنبه في المؤمر وأحزاب 
المشترك لما يجري في صعدة والمحافظات 
الجنوبية فهو سيكون على حساب دولة الوحدة 
اليمنية..وفي رده على تساؤل بشأن موقف 
المؤتمر الشعبي العام بالمبادرات الرئاسية 
قال: إن المؤتمر لبى كل المبادرات الرئاسية 
التي قدمها رئيس الجمهورية باعتباره رئيس 
الجمهورية اليمنية وليس المؤتمر.. ويساندها.. 
وقال: إن المؤتمر الشعبي العام هو حزب واحد 
موحد لديه تاريخ عظيم وكبير عنده برامج وعنده 
قيادة فذة يستطيع أن يعتمد على نفسه وأن يقدم 
دائمًا وباستمرار مبادرات من 
شأنها - كما قلت - أن تخرج 

اليمن من أزمتها الراهنة.
 وق���ال: على االخ���وان في 
أن يفهموا  المشترك فقط 
أن أمامنا مهامًا كبيرة في 
المستقبل وأال يتنكروا لما 
هو ثابت ومشترك فيما بيننا. 
مؤكدًا أن المؤتمر والقيادة 
السياسية تريد انتقااًل آمنًا 
وس��ل��س��ًا للسلطة.. وق��ال: 
هناك ع��دد م��ن المبادرات 
ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا الرئيس 
وخطاباته الوطنية التي تؤكد 
على ت��ن��ازالت كثيرة وكان 
آخرها موافقته على النقاط 
 ، بها تقدموا  التي  الخمس 
لكن المشترك كانوا دائمًا 
يتحججون بالتوريث والتمديد 
وم��ا ال��ى ذل��ك.. وأض���اف: إن 
قرارات اللجنة الدائمة أكدت 
على ضرورة ان يكمل الرئيس 
لفترته الدستورية والشرعية حتى 2013م لكن 
الرئيس لم يمانع من ترك السلطة نهاية 2011م 
بناًء على مبادرتهم لكنهم فاجأونا بقولهم إن 
النقاط الخمس لم تعد تكفي ألن الوقت تغيّر.. 
واعتبر بن دغر ذلك هروبًا من أي اتفاق أو حل 

يوصل البلد الى بر األمان.
وأض��اف: لو كان المشترك يعرف أنه سيصل 
الى كرسي الرئاسة عبر االنتخابات لفعلوا ذلك 
دون تردد وألرغمونا وألحوا بالمطالبة ولدعوا 
الى انتخابات مبكرة لكنهم يهربون من الحوار 
واالنتخابات فهم يريدون ق��درًا من الشراكة 
واالتفاق الذي يضمن لهم وجودهم في الساحة 
يريدون أن يتجاوزوا االغلبية الشرعية في البالد 
وال يمكن لألغلبية أن تتنازل عن حقها ألن أصوات 
االقلية عالية أو ألن قناة أو قناتين عربيتين تروج 
لهم أو ألن حتى المجتمع الدولي مثاًل يميل اليهم 

ويتعاطف معهم.

۹المؤتمر مرن ولم يقل يومًا إنه يريد البقاء في السلطة إلى األبد

۹المشترك حليف االنفصاليين والمتمردين والقاعدة
هناك ش��كل من أش��كال الخروج عن النظام والدس��تور في 
صع��دة وبعض مناطق الجن��وب والمش��ترك يدافع عن ذلك

۹ال��م��ؤت��م��ر ي��ري��د أن ت��ك��ون ال��ح��وارات 
معلنة وشفافة وليس في الغرف المغلقة

ال��م��ؤت��م��ر طالب 
ال��ن��ي��اب��ة وم����ازال 
بالقبض على الجناة 
في حوادث االعتداءات 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن 

والمتظاهرين

الوص��ول للسلطة 
ل��ي��س ل���ه ط��ري��ق 
ن��ظ��ي��ف وس��ل��ي��م 
ومتفق عليه عالميًا  
س�����وى ص���ن���دوق 

االقت����راع

إذا ذهبنا إلى انتقال غير سلمي 
للسلطة سنضيع ثوابت كثيرة 

أكث��ر من الي��وم


