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قال األستاذ / محمد بن ناصر العولقي - عضو  
مؤتمر الحوار الوطني -إننا نشارك في  اعمال 
مؤتمر الحوار الوطني  كمستقلين ونعمل بمحض 
إرادتتنا لمصلحة بالدنا وشعبنا متجرّدين من كل 
األحقاد والحسابات والتأثيرات الحزبية ، ونحرص 
على ان يعبّر عملنا عن نبض المجتمع الذي يتطلع 
الى  تحقيق األمن واالستقرار  ورد المظالم التي لحقت 
بالناس ونحن مع كل ما من شأنه رفع الظلم الذي وقع 
على الجنوب وصعدة في عدّة جوانب، وهذه الحقيقة 
- تقريبًا- يجمع عليها معظم الزمالء من أعضاء مؤتمر 

الحوار الوطني وخارجه ايضًا.
واضاف : صراحًة نحن نعمل باستقاللية ونطرح ما 
نراه صائبا ونابعا من الضمير الوطني بدون أي تخندق 
حزبي ، وذلك من أجل رفع المظالم والفساد والسطو 
الذي حدث في الجنوب وصعدة بغض النظر عن نظرات 
الشكّ والريبة التي تقع علينا  من بعض األحزاب 
المتمترسة في صراعاتها واستقطاباتها بصورة أو 

بأخرى.. فما

يزعجنا كثيرًا هو ما نالحظه من 
شعور ونظرة شك تجاهنا من قبل  
بعض األطراف المتحزّبة في مؤتمر 
الحوار الوطني التي يعتقد كل طرف 

منها أننا  نقف مع  الطرف اآلخر..
وع��ن  توقعه  للقادم والمخرجات  
المرجوة من مؤتمر الحوار الوطني  قال 
االستاذ محمد بن ناصر العولقي  : نحن 
مع الدولة المدنية دولة الحكم الرشيد 
واحترام المواطنة وتحقيق العدالة 
بغض النظر عن شكل الدولة القادمة 
سواًء أكانت بهذه الصيغة الحالية أو 

بالفيدرالية أو بغيرها.. لكن ما يهمنا هو المواطن في 
الجنوب أو في الشمال أن يعيش  معزّزا مكرمًا آمنًا.. 
وان تبقى المنطقة مستقرّة وتنتهي بالدنا  من دورات 
العنف التي عانى منها الشعب اليمني في الشمال 

والجنوب..
وحول ما قد يحدث من إساءات بحق الرئيس السابق  
الزعيم / علي عبداهلل صالح. قال العولقي : أنا اشارك 
في  مؤتمر الحوار الوطني كمستقل وال أمثل أو أرضخ 

ألي حزب أبدًا.. لكن في الحقيقة أنا على 
المستوى الشخصي ال أقبل أي تطاول أو 
كالم غير الئق يوجه  ضد الرئيس السابق 
علي عبداهلل صالح .خاصة إذا كان جارحًا 
وخارجًا عن اللياقة األدبية.. فهذا الكالم 
أعارضه سواء في مؤتمر الحوار أو خارجه ..
ودع���ا« ال��ع��ول��ق��ي« ك��ل المواطنين  
في الجنوب والشمال إل��ى التجرّد من 
الحساسيات والمهاترات والعمل على 
اقتراح المعالجات والحلول التي تؤسس 
لمستقبل أفضل ألبنائنا ولكل األجيال 

القادمة..
وإزاء  الدعوات والشعارات التي تطلق من بعض 
المكونات الجنوبية والداعية الى نزع الهوية اليمنية 
من ابناء  الجنوب قال األستاذ محمد  العولقي: نحن 
متمسكون بهويتنا ووطنيتنا وسوف نتمترس عليها 
وندافع عنها بكل الوسائل العادلة والمشروعة ولن 
نقبل أن تنزع منّا هذه الهوية تحت أي مبرر كان 
..وأينما ذهبتُ سأظل يمنيًا رافعًا رأسي ..ولن أسمح 

بكسر وسلب هويتي منّي.

المتحاورون.. مـــــــــن القاعـة إلى الميـدان
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صالح القاضي عضو مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــر الحوار لـ»الميثاق«:

تفاؤلنا بالحوار مبعثـــــــــه تفاعل المجتمع

من الحقائق والواقع.. فمثاًل القضية 
الجنوبية يقال عنها الكثير لكن نحن 
ال نتهرب من الواقع ألن القضية بحاجة 
الى حل جذري توافقي يُرضي الجميع 

وينصف أصحاب الحقوق والمظالم..
ن  للجا ا ء  ا د أل تقييمك    ۹  
المشكلة لحصر قضايا األراضي 

والمبعدين؟
- هذه اللجان لها تأثير كبير لحلحلة 
القضية الجنوبية ومثلها قضية صعدة 
وغيرها من القضايا.. أؤكد أن األمور 

تمشي باتجاه الحل.
أجندة خارجية

 ۹  هل اليزال الحوار مهددًا من 

قبل بعض القوى؟
- بالتأكيد أن هناك م��ن الي��زال 
يتربص بالحوار سواًء من الداخل أو 
الخارج، إما إلفشاله أو لفرض أجندة 
خارجية ولكنها لن تنجح في ذلك، 
فالمرحلة هي مرحلة القوى الحية 
الوطنية المدنية.. مرحلة  الشباب 

الطامح.

 ۹  هل أن��ت راٍض عن ال��رؤى 
المقدمة من المؤتمر الشعبي 
العام باعتبارك ممثاًل في الحوار 

عنه؟
- المؤتمر الشعبي يتجه نحو التغيير 
الجذري واالتجاه المدني ولديه ثقة 
عبة  مستو و عميقة  ى  ؤ ر يم  لتقد
الح��ت��ي��اج��ات ال���واق���ع ومتطلبات 

المستقبل.. المؤتمر يدفع باتجاه 
دولة مدنية فيها دستور وقوانين الكل 
يتساوى فيها بالحقوق والواجبات.. 
الكل ال يظلم.. دول��ة ينتهي فيها 

اإلقصاء والتهميش والظلم.
 ۹  أراك متفائاًل ج��دًا بالحوار 

عالمَ تستند في تفاؤلك هذا؟
- استند على أن الحوار الجاري ليس 
بين نخب أو مكونات سياسية.. الحوار 
الوطني ح��وار مجتمعي.. وم��ادام 
المجتمع بكل شرائحه وأطيافه يساند 
الحوار ويراقب مجرياته فال داعي 
للقلق والتشاؤم والتوقعات المسبقة.. 
يجب أن تسود الطمأنينة كل نفوس 
أبناء اليمن بما سينتجه الحوار وما 

سيخرج به.
جبر الضرر

 ۹  كلمة أخيرة؟
- أدعو زمالئي في مؤتمر الحوار 
الى أن نبتعد عن المصالح الضيقة 
وحتى الحزبية وأن نتجه بشكل 
طنية  لو ا يا  لقضا ا نحو  صحيح 
وه��م��وم المواطن التي عاناها 

ونعانيها معه.
وأقول بأن في الواقع ضررًا كبيرًا 
في الناس وهذا الضرر بحاجة الى 
رفع ولن يرتفع اال إذا كنا نحن في 
مؤتمر ال��ح��وار مصرين وجادين 
ومتجهين نحو رف��ع ه��ذا الضرر 
والتفاهم والتقارب وإيجاد آليات 
مستقبلية تمنع وقوع هذا الضرر 

على أي مواطن..
كما أدعو جميع المواطنين الى أن 
يشاركوا معنا في الحوار من خالل 
تقديم الرؤى السياسية والثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية، فالحوار 

بحاجة الى مشاركة الكل.

قضايا ذات بعد وطني

أقر فريقها الخطة النهائية للزيارات 
الميدانية للمحافظات »األمانة - عدن 
- أبين - تعز« وب��دأ النزول أمس األحد 

وسيستمر لمدة خمسة أيام.

القضية الجنوبية

زك��ى فريقها مقترح ال��ح��راك الجنوبي 
بترشيح محمد علي أحمد لرئاسة الفريق 
المنسحب من  أحمد بن صريمة  ل�  خلفًا 
مؤتمر الحوار. كما أقر الفريق الجدول الزمني 
الخاص بتقديم المكونات الممثلة فيه لرؤاها 
حول محتوى القضية بعد استكمال المكونات 

لتقديم رؤاها عن جذور القضية.

التنمية المستدامة

استمع فريقها لعروض مقدمة من محافظ 
البنك المركزي اليمني ووزير الزراعة ووزير 
الصناعة والتجارة تناولوا فيها قضايا ذات 

صلة ببرنامج عمل الفريق.

أسس بناء الجيش

لى  ا نية  ميدا ن���زوالت  فريقها  نفذ 
وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة األركان 
العامة والمفتش العام وعدد من الدوائر 
العسكرية واألمنية واألجهزة االستخباراتية 
واألكاديمية العسكرية وتأتي هذه النزوالت 

ضمن برنامج الفريق.

قضية صعدة

إص��رار ع��دد من أعضاء فريقها على 
تعليق العمل حتى انتخاب نائبين ومقرر 
لرئيس الفريق واستمرار الجدل حول هذا 

الموضوع.

الحقوق والحريات

ناقش فريقها قضية زواج الصغيرات 
كما التقى ع���ددًا م��ن الشخصيات 
واألط���راف التي قالت إنها تعرضت 
النتهاكات.. كما استمع لعرض موسع 
عن  ولنبذة  عيلية  االسما ئفة  للطا

القضية التهامية.

استقاللية الهيئات

استمع فريقها إلى عروض مقدمة من 
لجنة شؤون األحزاب ومؤسسة اإلذاعة 
والبيئة  المياه  والتلفزيون ووزارة 
والهيئة العامة ووزارة األوقاف واإلدارة 
المحلية عن أهم القضايا العالقة بهذه 

الجهات.

بناء الدولة

قدم عدد من أعضاء فريقها أوراق 
ع��م��ل ح���ول ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي.. 
باالضافة الى استماع الفريق لرؤى 
بعض االحزاب والمكونات الممثلة في 

الفريق.

الحكم الرشيد

ن��زول إح��دى مجموعة فريقها الى 
وزارة النفط لمناقشة أهم التحديات 
والصعوبات التي تواجه أعمال النفط 
في اليمن كما نفذت مجموعة أخرى 
نزواًل ميدانيًا الى لجنة شؤون االحزاب 
ف  للتعر سية  لسيا ا ت  لتنظيما ا و
على اللجنة للوصول الى مخرجات 
دستورية لتمثيل الحكم الرشيد في 

لجنة األحزاب.

»العولقي«: لن نسمح بسلب هويتنا اليمنية

توجه لخفض قوات الجيش اليمنــــي إلـــــــــــــــــــى 250 ألف ضابط وجندي
المطالبات في  وب��ش��أن 
بالسماح  ل��ح��وار  ا مؤتمر 
لليمنيات بااللتحاق بالجيش 
قال »نحن من حيث المبدأ 
ت��واف��ق��ن��ا ع��ل��ى ه���ذا لكن 
التطبيق متروك للجوانب 
االج��ت��م��اع��ي��ة واألس��ري��ة 
والواقع المعيش، وبالنسبة 
لخدمة النساء في الميدان 
كثير  هناك تحفظات من 
من الناس, فالمرأة أدت إلى 

اآلن دوره���ا بنجاح 
ف��ي م��ج��ال الشرطة 

وف��ي القوات المسلحة 
يمكن أن تبدأ في العمل 
اإلداري والخدمات الطبية 
وق��د دعونا إل��ى توسيع 

مشاركة المرأة بما 
طبيعة  و سب  يتنا
طبيعة  و ينها  تكو
ال��م��ج��ت��م��ع ال���ذي 

تعيش فيه«.

من جعبة الفرق

على المتحاورين أال يتهربوا 
من الحقائق والواقع

سنضع آليات ترفع الضرر 
وتمنع تكراره

نسعى لبناء دولة مدنية أنموذجية

بعض القوى تسعى لفرض أجندة خارجيــــــــــــــة على مؤتمر الحوار
المصلحة الوطنية فرضت على 
األطراف تقبل بعضها البعض

المركز اإلعالمي ونسبة حضور المؤتمر الشعبي 

رغم اهتمامنا الكبير بمجريات مؤتمر الحوار الوطني   
وتتبع كل تفاصيله وتغطية فعالياته اال أننا لم نهتم كثيرًا 
بنسبة حضور األعضاء التي يوردها المركز االعالمي للحوار  في 

تقريره االسبوعي.
وفي تقرير االسبوع الماضي مررنا على نسبة حضور االعضاء 
من باب الفضول فقط ولكننا تفاجأنا أن نسبة الحضور لكل مكون 
موجودة لكل يوم طوال االسبوع اال مكون المؤتمر الشعبي العام 
فلم يذكر له نسبة حضور اال ليوم االربعاء فقط وبقية االيام يعلم 
اهلل أين »غطسهن« المركز االعالمي الذي ربما أنه ال يحلو له أن 
يرى للمؤتمر الشعبي نسب حضور شبه كاملة.. ال مانع هنا أن 
نطلع المركز االعالمي بأن نسبة حضور المؤتمر الشعبي العام 

في مؤتمر الحوار منذ الجلسة االفتتاحية تفوق ال�%90.


