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قليمية  وإ دولية  نات  ضما
مخرجات  لتنفيذ  وشعبية 
الحوار وفقًا للنظام الداخلي 
ال��ذي يلزم جميع األعضاء 

تنفيذ ما تم التوافق عليه.
وأوض�����ح ل��م��ل��س -ف��ي 
تصريح خاص ل�»الميثاق«- 
أن مؤتمر الحوار الوطني 
سيبحث في إيجاد آلية تنفيذ 
مخرجاته، وعما تم انجازه 
خالل الفترة الماضية قال 
الدكتور لملس إن فرق لجان 
الحوار التسعة تعمل بوتيرة 
عالية وقد أنجزت الكثير من 
األعمال المدرجة في جدول 

أعمالها.
وأض����اف: ال��ف��ت��رة األول��ى 
نعتبرها فترة تشخيصية، 
فترة  فستكون  ن��ي��ة  ل��ث��ا ا
ال��ع��الج، وق��د ب��دأت بعض 
اللجان بالنزول الميداني الى 
بعض المحافظات بغرض 
المشاركة المجتمعية وإشعار 
أن مؤتمر الحوار ليس ببعيد 

ومن   . عنهم.
ال��م��ت��وق��ع أن 
يستمر العمل 
ال���م���ي���دان���ي 
ل��ل��ج��ان حتى 
22م������اي������و 
ال��ج��اري، بعد 
ذل��ك ستقوم 
اللجان بإعداد 
ال���ت���ق���اري���ر 
ل���ل���ج���ل���س���ة 
ال���رس���م���ي���ة 
الثانية والتي ستعقد في 8 

يونيو.
وعن العراقيل التي تعيق 
عمل ال��ح��وار الوطني قال 
مقرر هيئة رئاسة مؤتمر 
ال��ح��وار: نتوقع الكثير من 
الصعوبات والعراقيل خالل 
الفترة القادمة ولكن ذلك لن 
يثنينا عن مواصلة العمل، 
فالحوار يشق طريقه بنجاح 
والقطار الذي انطلقنا به في 
18 مارس لن يتوقف اال في 

محطة النجاح.
معبرًا عن ارتياحه اللتزام 
اعضاء الحوار بالحضور..
الفتًا الى أن نسبة االلتزام 
بلغت 86% ووصفها بالنسبة 
الجيدة.. معتبرًا تغيُّب بعض 
االعضاء أمرًا واردًا، سيما وأن 
فترة الحوار ستستمر ستة 
أشهره ومعظم المشاركين 
لديهم ارتباطات وعالقات 
عليهم  تحتم  عية  جتما ا

النزول الميداني.

المتحاورون.. مـــــــــن القاعـة إلى الميـدان
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الحوار الوطني الشامل الجاري بين مختلف مكونات القوى السياسية  
واالجتماعية تحمل قضايا ومشاريع تطرح على طاولة الحوار بحاجة 
الى مناقشة جادة وعرضها على المجتمع اليمني خاصة وان كافة فرق العمل 
شارفت على اقرار خطط عملها المكتبي والميداني لاللتقاء بالمجتمع 

المحلي واالستماع الى قضايا وآراء المواطنين.
»الميثاق« تترجم رؤى اعضاء مؤتمر الحوار بكافة أطيافهم السياسية وتنقلها للرأي 

العام فإلى الحصيلة التالية :

 لقاء: توفيق الشرعبي -فيصل الحزمي 

صالح القاضي عضو مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــر الحوار لـ»الميثاق«:

تفاؤلنا بالحوار مبعثـــــــــه تفاعل المجتمع
 ۹  في البدء كيف تنظر لمجريات 

الحوار؟
- أشعر حتى اليوم أن األمور تبشر بالخير، 
وتسير باتجاه توافقي بين كل المكونات، 

وكثير من الرؤى والمقترحات تتقارب..
وكل يوم يمر والمتحاورون ي��زدادون 
استفادة وثقة ومسؤولية.. والكل مهتم 
ويتطلع من الحوار ال��ى تحقيق تغيير 
حقيقي في الواقع وإيجاد دول��ة مدنية 
حديثة يسودها العدل والقانون وذات 
دستور يكفل كافة الحقوق لكافة أبناء 

اليمن.
 ۹  أال ترى أن بعض القضايا تبرز 
م  هتما با تحظى  و ملفت  بشكل 

الجميع؟
- أعتقد أن كافة أبناء الشعب يؤمنون 
بالقضية الكبرى قضية اليمن، وحولها 
يدندن الجميع بقضايا جزئية وذات أهمية، 
والوقوف عندها ال يعني تجاهل القضية 
األم أو يأتي على حساب قضية أخرى..نحن 
نسعى لبناء دولة متكاملة ال ينقصها شيء 

وال يشوبها أخطاء كالتي كانت.
رؤى متقاربة

 ۹  ق��راءت��ك للرؤى المقدمة من 
المكونات الى مؤتمر الحوار؟

- الرؤى مهما اختلفت في بعض المواقف 
أو األح��داث لكنها في األخير تتجه نحو 
التوافق وكثير من الرؤى المقدمة تقاربت 

في الطرح حول كثير من القضايا.
 ۹  برأيك.. لماذا جاءت بعض الرؤى 

غامضة؟
- نوع من الحذر.. رغم أن الجميع يدركون 
أن وجودهم على طاولة الحوار ال مفر من 
تقديم حلول وآراء مفيدة والبد أن يخرج 

الحوار بنتائج إيجابية.
ولو قارنا الرؤى المقدمة من المكونات 
مع الطرح الذي كان يطرحه كل مكون 

بداية الحوار لوجدنا أن الحذر يتالشى 
وبدأ الجميع يشعر بالمسؤولية وبالتقارب 
وتقبل اآلخ����ر.. ل��م يعد ذل��ك الطرح 
المتعصب لقضية مناطقية ولمصلحة 
حزبية أو شخصية.. بدأ الجميع يطمئن لما 

يقدم من كل طرف..
متجهون صح!!

۹  يعني أن المناكفات الحزبية   

ل��م تعد م��وج��ودة أو مقبولة لدى 
المتحاورين؟

- المرحلة أثبتت أن��ه على كل طرف 
أن يتقبل اآلخ��ر، دون أي��ة تشنجات أو 
مالسنات، وأصبحت األمور تروض وتسير 
باالتجاه الصحيح، وإذا كان هناك اختالف 
ف��ي ال���رؤى ف��الت��زال رواس���ب الماضي 
حاضرة، والحذر في الطرح واجب، ومهما 
يكن فالحوار -بإذن اهلل- سيخرج بنتائج 

مرضية للجميع، ومثلما قال فخامة االخ 
رئيس الجمهورية ليس هناك ظالم أو 
مظلوم، وكثير من المؤشرات تؤكد أننا 

متجهون فعاًل نحو دولة مدنية.
 ۹  لكن هناك أحزاب التزال تمارس 
أعمااًل في الشارع ال تخدم الحوار.. 

عالمَ يدل هذا؟
- ربما لها مقاصد لفرض أجندة خاصة 
وهي مخطئة بما تقوم به، ألن الحوار 
توافقي ولن يناقش سوى أجندة يمنية 

وطنية بحتة تهم الجميع.
 ۹  هل تواجهكم تعقيدات حول 

بعض القضايا؟
- مادامنا اجتمعنا من أجل إيجاد حلول 
فال توجد تعقيدات.. وإنما يجب أال نتهرب 

مكاوي بدياًل للصريمة في رئاسة مؤتمر الحوار

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
)29( لسنة 2013م بتعيين ياسين 
عمر احمد مكاوي نائبًا لرئيس مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل بداًل عن احمد 
بن فريد الصريمة.. الذي انسحب من 

مؤتمر الحوار الوطني ..

توجه لخفض قوات الجيش اليمنــــي إلـــــــــــــــــــى 250 ألف ضابط وجندي
كشف رئ��ي��س فريق   

الدفاع واألمن بمؤتمر 
الحوار الوطني اللواء يحيى 
الشامي عن توجه لتقليص 
عدد أف��راد الجيش اليمني 
إلى 250 ألف ضابط وجندي.
وق���ال: إن الجيش يقدر 
بنحو 450 ألف ضابط وصف 
ضابط وجندي, مشيرًا إلى 
أن هناك توجهًا حاليًا إلى 
تحديد حجمه بما يتناسب 

واإلم��ك��ان��ات االقتصادية 
السكان,  المتاحة وع���دد 
وإع����ادة تنظيم وتمركز 
القوات بناء على ما يتطلبه 

مسرح العمليات.
وأوض�����ح  ل���»ال��س��ي��اس��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة« أن���ه سيتم 
تخفيض حجم قوات الجيش 
إلى مابين 200 إلى 250 
أل��ف شخص كقوة عاملة, 
إضافة إلى قوات االحتياط 

وهي مخرجات خدمة الدفاع 
الوطني.

واعتبر أن بداية تنظيم 
وتشكيل القوات المسلحة 
على أسس علمية وطنية 
مهنية كان بصدور القرارات 
أصدرها  لتي  ا لرئاسية  ا
الرئيس عبدربه منصور 
هادي في أبريل الماضي, 
وقسمت ال��ب��الد إل��ى سبع 

مناطق عسكرية.

نظم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية 
ضد التعيينات الجديدة في الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة، ورفع المحتجون الفتات تندد بالقرارات 
األخيرة التي قضت بتعيين رئيس للجهاز ونائب 

ووكيل.

نظم عدد من ممثلي محافظة ريمة في مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل وقفة احتجاجية طالبت 
باالهتمام بالمحافظة التي وصفوها بالمنسية 

وإعطاءها حقها من مشاريع التنمية.

نظم عشرات من أعضاء المؤتمر وقفة احتجاجية 
مطالبين بوضع استراتيجية لمعالجة مشكلة القات، 
ورفع المحتجون الفتات تشير إلى أن السرطان يقتل 
سنويا 20 ألف شخص بسبب المبيدات التي يحتويها 

القات، وأنه يستهلك 70% من المياه.

نظم عدد من أعضاء المؤتمر وقفة احتجاجية ضد 
استهداف اإلعالم رافضين ما تتعرض له قناة اليمن 

اليوم.

نظم عدد من أعضاء المؤتمر وقفة احتجاجية ضد 
حادثة اغتيال ثالثة طيارين مطالبين بسرعة ضبط 

الجناة وتحقيق العدالة.

نظم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفة 
احتجاجية تضامنا مع معتقلي الثورة في عدد من 

السجون.

احتجاجات

قال االخ صالح القاضي عضو مؤتمر الحوار الوطني ان كل يوم يمر على المتحاورين يزيدهم  
ثقة ومسئولية وجدية إلنجاح مهامهم على أكمل وجه..

مضيفًا : تفاؤلنا كبير بما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني من نتائج ايجابية تؤسس لدولة مدنية حديثة 
الينقصها شيء واليشوبها أخطاء، وتفاؤلنا مبعثه التفاعل المجتمعي على مجريات الحوار.

مؤكدًا ان مؤتمر الحوار سيضع آليات مستقبلية تحول دون تكرار األخطاء، ودعا القاضي في حوار مع 
»الميثاق« زمالءه في مؤتمر الحوار الى ضرورة االبتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة وان يتجه 

الجميع نحو القضايا الوطنية وهموم ومعاناة المواطنين.. وتفاصيل اخرى في الحوار التالي :

كل يوم يمر يزداد 
المتحاورون ثقة ومسؤولية

بعض القوى تسعى لفرض أجندة خارجيــــــــــــــة على مؤتمر الحوار
أدعو المواطنين إلى مساندة 
المتحاورين باآلراء والمقترحات

مقرر رئاسة مؤتمر الحوار لـ»الميثاق«:

مخرجات الحوار ستكون 
ملزمة لجميع األطراف


