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في اللقاء الموسع لشباب وطالب المؤتمر في جامعة صنعاء واألمانة ومحافظة صنعاء

الزوكا: المؤتمرسيعلن أسماء المتورطين بتخريب منشآت النفط والكهرباء

��د  األستاذ ع��ارف الزوكا األمين العام المساعد 
ّ

أك
 هم هذا 

ً
للمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر سيظل حامال

الوطن وسيظل حزب الوسطية واالعتدال كونه الحزب 
الذي صاغ نظريته كل أبناء اليمن.

وكشف الزوكا في كلمته في اللقاء الموسع لشباب 
وطالب المؤتمر الشعبي العام لفروع جامعة صنعاء 
وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء عن اغتيال 200 قيادي 
وعضو في المؤتمر خالل الفترة الماضية في محافظتي 

أبين والبيضاء فقط.

وأعلن الزوكا أن األيام القادمة ستشهد اإلعالن عن 
أسماء اإلرهابيين والمتطرفين والمخربين الذين يقفون 

وراء عمليات االغتيال.

ودعا الزوكا  شباب المؤتمر الشعبي العام إلى تشكيل 
لجان شعبية شبابية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل، وتشكيل لجان السترداد األموال 

المنهوبة في الداخل والخارج.

"الميثاق" تنشر نص كلمة األمين العام المساعد 
للمؤتمر األستاذ عارف الزوكا:

نحن في المؤتمر الشعبي العام هذا التنظيم الرائد الذي 
صاغ نظريته كل أبناء الوطن ومختلف ق��واه السياسية 
د ألبناء الوطن أن المؤتمر سيظل محتفظًا 

ّ
والحزبية، نؤك

بهذه النظرية والفكرة ويتمّسك بها. وسيظل المؤتمر 
حزب الوسطية واالعتدال وسيظل المؤتمر حاماًل هم 
هذا الوطن بكل فئاته المختلفة. وال يمكن لنا في المؤتمر 
الشعبي العام أن نتراجع عن توجهاتنا وعن حمل أمانة 
المسئولية.. واحيطكم علمًا أن من قتلوا على يد اإلرهاب 
والتطرف في محافظتي أبين والبيضاء من قيادات وأعضاء 
المؤتمر فقط 200 عضو قيادي اغتالتهم أيادي اإلرهاب 
والتطرف فما بالكم ببقية محافظات الجمهورية ومع 
ذلك- إن شاء الله- سنعلنها قريبًا ليعرف الرأي العام من هم 
الذين طالهم اإلرهاب. لم يطل اإلرهاب إال أعضاء المؤتمر 
والقوى الوطنية.. وسنذيع هذه األسماء وننشرها لكل 
وسائل اإلعالم المختلفة ليعرف الناس من هم المتطرفون 
واإلرهابيون.. ومن يروج ان التطرف واإلره��اب قاعدة 
علي عبدالله صالح نقول لهم قاعدة علي عبدالله صالح 
التي يتكلمون عنها 200 عضو ق��ي��ادي ف��ي المؤتمر 
تم اغتيالهم في محافظتي أبين والبيضاء فقط.. فهل 

هذه هي قاعدة علي عبدالله صالح أم قاعدتكم؟! والتي 
تكم.. إن المؤتمر الشعبي العام حمل  خرجت من عباء
أمانة المسئولية وسيظل يحملها في المستقبل وعليه فإن 

أولى اللبنات التي ندعو شباب المؤتمر إليها هي الخروج 
من هذا اللقاء لتشكيل اللجان األساسية الشعبية الشبابية 
لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. الذين 

يزايدون بمخرجات الحوار الوطني شعارًا نقول لهم إننا 
سنطبق عمليًا مخرجات الحوار شئتم أم أبيتم.. ونجدها 
فرصة لنوجه من خالل هذا اللقاء الموسع اليوم دعوة 
لشباب المؤتمر إلى تبني استرداد األم��وال المنهوبة في 
الداخل والخارج. وهم يعرفون ونحن نعرف من الذين 
نهبوا األم��وال واألراض��ي والممتلكات والشركات.. الذين 
يرفعون شعار نعم السترداد األموال المنهوبة نقول لهم 
نحن في المؤتمر سنرفع هذا الشعار قبلكم ونحن سنطالب 
باسترداد األموال المنهوبة قبلكم.. وأدعو قيادة المؤتمر 
وشبابه إلى تشكيل لجان شعبية شبابية مختلفة السترداد 

األموال المنهوبة.

اإلرهابيون اغتالوا 200 قيادي وعضو في المؤتمر في محافظتي أبين والبيضاء

يحرص المؤتمر على العمل من اجل استرداد االموال المنهوبة

اعتبر القيادي السابق في اللقاء المشترك الدكتور محمد 
عبدالملك المتوكل أن المؤتمر الشعبي العام الحزب الذي ال 
 من األحزاب 

ً
يؤمن بأن الرأي اآلخر عدو "ألننا نضيق صراحة

التي تعتبر الرأي اآلخر عدوًا".. وقال المتوكل في كلمة له في 
اللقاء الموسع لشباب وطالب المؤتمر الشعبي العام لفروع 
جامعة صنعاء وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء: إن المؤتمر 
معروف أنه منفتح على كل اآلراء وهو يحمل نظرية صنعت 

من قبل الجميع.
 ولهذا نأمل أن يكون شباب  المؤتمر الشعبي هم األداة التي 

تصنع التغيير في مجتمعنا.
وأضاف: "لألسف الشديد كثير من القوى السياسية شعرت 
أنها غير قادرة على أن تؤدي الدور لبناء الدولة ولهذا سعت 
إلى أن تدعو اآلخرين لكي يساعدوا على بناء الدولة التي 

يريدونها هم وليس التي يريدها الوطن".

المؤتمر ال يؤمن بأن الرأي اآلخر عدوونراهن على شباب هذا لتنظيم

التقى األستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام الخميس بسفيرة بريطانيا 
في اليمن السيدة جين ماريوت في مكتبه بمقر 

األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
وجرى خالل اللقاء مناقشة التطورات على الساحة 
السياسية اليمنية ،وفي المقدمة منها ما يتعلق 
بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي كان للمؤتمر 

الشعبي العام الدور البارز في إنجاحه .
وجدد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام عارف الزوكا خالل اللقاء حرص المؤتمر على 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على ارض 
الواقع، وبما يسهم في الحفاظ على وحدة وامن 
واستقرار وسيادة اليمن ،وتجاوزه لتداعيات 

األزمة السياسية والوصول به إلى بر األمان .
وعبرالزوكا عن رفض المؤتمر الشعبي العام لما 

تتعرض له كوادره وأعضاؤه من عمليات إقصاء 
ممنهجة في الكثير من مؤسسات الدولة ،والعمليات 
اإلرهابية التي طالت قياداته وأنصاره في مختلف 
محافظات اليمن ،مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام 
سيظل الحزب الرائد على الساحة اليمنية،من خالل 
تمسكه بقيم الوسطية واالع��ت��دال، ومواجهة 
كافة أشكال اإلرهاب والتطرف ،والسعي لتحقيق 
تطلعات الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية 

الحديثة .
كما عبر الزوكا عن امتعاض المؤتمر الشعبي العام 
من مواقف الشركاء في العملية السياسية.. مشيرًا 
إلى أنهم يتحدثون عن مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني كشعارات فقط،فيما ممارساتهم على ارض 
الواقع تتناقض مع مضامين مخرجات الحوار القائمة 
على الشراكة والتوافق الوطني.. داعيًا تلك القوى 

إلى تحمل مسؤوليتها في تحويل مخرجات الحوار 
إلى واقع عملي ،وبما يساعد على استكمال مسار 
عملية التسوية السياسية وفقًا لمضامين المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذ 
االستحقاقات المتبقية المتمثلة في تشكيل لجنة 
 إلى 

ً
الدستور وصياغته واالستفتاء عليه، وصوال

إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية.
من جانبها أشادت سفيرة بريطانيا في اليمن 
بالدور المحوري والمهم للمؤتمر الشعبي العام على 
الساحة الوطنية وإسهامه البارز في إنجاح مؤتمر 

الحوار الوطني .
مجددة دعم ومساندة بالدها لليمن للخروج 
من أزمته واستكمال عملية التسوية السياسية 

بمشاركة كافة القوى السياسية. 

خالل لقائه سفيرة بريطانيا

الزوكا: المؤتمر ممتعض من اإلقصاء ومواقف شركاء التسوية
  جين ماريوت: كان للمؤتمر الشعبي دور بارز في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني

سنحول مخرجات الحوار الى واقع ملموس رغمًا عن المزايدين
على الشباب تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار 


