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يقوم وفد المؤتمر الش��عبي العام المش��ارك في مش��اورات الكويت برئاس��ة االستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام بنشاط دبلوماس��ي مكثف خالل تواجده في العاصمة الكويتية الكويت في إطار الجهود التي يبذلها الموتمر لوقف العدوان
ورفع الحصار ،حيث قام طوال األيام الماضية بإطالع االش��قاء واالصدقاء على حقيقة تعنت تحالف العدوان ومرتزقته وما يفتعلونه من عراقيل الفش��ال العملية السياس��ية التي ترعاها األمم المتحدة ،وبهذا الخصوص أكد مراقبون سياسيون
لـ «الميثاق» أن لقاءات وفد المؤتمر الش��عبي العام برئاس��ة الزوكا مع س��فراء الدول الدائمة العضوية وكذلك مع س��فراء دول االتحاد األوروبي وكذا س��فراء الدول الـ 18وغيرهم كسرت الحواجز التي وضعتها السعودية للحيلولة دون االستماع
لمواقف المؤتمر الشعبي العام إزاء تداعيات األزمة اليمنية على مدى أكثر من عام ..وأوضح المراقبون السياسيون أن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي يبذله وفد المؤتمر في دولة الكويت الشقيقة نقل حقيقة معاناة الشعب اليمني الى العالم
الذي أدرك حقيقة جرائم العدوان وعدالة مطالب الشعب اليمني.
وقالوا :لقد استطاع وفد المؤتمر الشعبي العام أن يعزل وفد الرياض في الكويت بنشاطه الدبلوماسي والسياسي واالعالمي أيضًا وبما يقدمه من رؤى ومقترحات تحظى بتعاطف عربي ودولي مع مظلمة الشعب اليمني وضرورة وقف العدوان
ورفع الحصار الجائر عليه .مش��يرين الى أن النجاحات التي حققها الوفد الوطني وفي المقدمة وفد المؤتمر قد جعلت وفد الرياض يعيش تخبطًا وإرباكًا وعزلة غير مس��بوقة ،انعكس��ت هذه الحالة في المحاوالت المس��تمرة الفش��ال مشاورات
الكويتً ..
س��واء بافتعال المش��اكل أو من خالل عدم التزام وفد الرياض بتقديم الرؤى والمقترحات المطلوبة لحل األزمة ،حيث يتعمدون المماطلة والمراوغة والبقاء في مربعهم األول بغية إفش��ال أية جهود إلحالل الس�لام في اليمن الذي ال
يمكن تحقيقه إال بوقف العدوان ورفع الحصار ..الجدير بالذكر أن وفد المؤتمر الشعبي العام في مفاوضات الكويت التقى بسفراء الدول الـ( )18والسفير الصيني وسفراء ألمانيا واليابان وهولندا والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس األمن،
وسفراء االتحاد األوروبي ،وكان لهذه اللقاءات أهمية كبرى في وضع المجتمع الدولي أمام صورة صادقة لطبيعة األوضاع الكارثية التي يعيشها اليمنيون والناجمة عن همجية ووحشية العدوان السعودي المستمر ألكثر من  13شهرًا وضرورة
أن يضطلع العالم بدوره إليقاف المذابح الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية التي يمعن العدوان السعودي في استمرارها ،مستخدمًا األسلحة المحرمة دوليًا لتدمير اليمن أرضًا وإنسانًا.
«الميثاق» تنشر أهم لقاءات وفد المؤتمر خالل األيام الماضية:

المؤتمر ..نشاط دبلوماسي عزل وأربك وفد الرياض
دبلوماسيون يشيدون بجهود وفد المؤتمر وحرصه على وقف الحرب وإحالل السالم في اليمن
في لقاء مع سفراء االتحاد األوروبي

األمين العام :هدفنا من التفاوض إيقاف العدوان على اليمن
بحث مع سفراء «ألمانيا-اليابان-
هولندا » ضرورة وقف العدوان

التقى وفد المؤتمر الشعبي العام المشارك
في مشاورات الكويت برئاسة االستاذ عارف
عوض الزوكا االمين العام للمؤتمر بسفراء
دول االتحاد االوروبي في اليمن في العاصمة
الكويتية الكويت الخميس الماضي.
وفي بداية اللقاء عبر االمين العام للمؤتمر
عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها
س��ف��راء االت��ح��اد االوروب����ي م��ن اج��ل انجاح
المشاورات ،مؤكدا حرص المؤتمر الشعبي
العام على انجاح المشاورات .
وذكر الزوكا بان المؤتمر الشعبي العام
اثناء ازمة العام 2011م حرص على تسليم
السلطة رغم امتالكه الشرعية الدستورية
ووقوف الجيش واألمن وجماهير الشعب معه حرصا على حقن الدم اليمني،
وتنازل عن شرعيته من اجل السالم والحفاظ على اليمن وعدم انزالقها
الى مربع الحرب ،مؤكدا انه بعد عام من الحرب والدماء البد ان يكون هناك
تنازالت من جميع االطراف من اجل الشعب اليمني وشدد االمين العام على
ان موقف المؤتمر يتمحور في ضرورة ان يكون اليمن لكل ابنائه وبحيث ال
يتم اقصاء أي طرف من االطراف وذلك عبر التوافق على سلطة تنفيذية

تكون مسؤولة عن تنفيذ االتفاقات وتسليم االسلحة من كل الميليشيات
والجماعات المسلحة للدولة ،مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع ضد
االرهاب .
وثمن الزوكا للسفراء اهتمامهم بموضوع الجانب االنساني في اليمن،
مؤكدا ان ذلك يتطلب رفع الحصار عن الشعب اليمني والسماح بدخول كافة
متطلبات الحياة اليومية للمواطن اليمني .

وأكد االمين العام ان وفد المؤتمر
يقدر جهود مبعوث االمين العام لألمم
المتحدة الى اليمن السيد اسماعيل
ولد الشيخ وسيتعاون معه من اجل
انجاح المشاورات الجارية في الكويت
في تحقيق السالم وإيقاف الحرب
ورفع الحصار وبما يحافظ على امن
واستقرار ووحدة اليمن .
وشدد الزوكا على وجوب التوافق
على حلول تضمن شراكة حقيقية
لجميع االط��راف وتفضي ال��ى سالم
واستقرار للوطن .
من جانبهم عبر سفراء دول االتحاد
االوروبي عن شكرهم لوفد المؤتمر على مشاركته بفاعلية في مشاورات
الكويت ،حاثين جميع االطراف على التعاون مع مبعوث االمم المتحدة الى
اليمن وضرورة ان يسهم الجميع في انجاح مشاورات الكويت عبر تقديم
التنازالت .وأشاروا الى اهمية ان يكون هناك تثبيت لوقف اطالق النار بما
يضمن تهيئة االجواء إلنجاح المشاورات ..مشددين على ان مشاورات الكويت
فرصة مهمة وعملية الن يكون هناك تحقيق للسالم .

خالل لقائه بسفير الصين

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا رئيس وفد مكون
المؤتمر المشارك في مشاورات الكويت ومعه االمين العام المساعد للمؤتمر الدكتور
ابو بكر القربي بسفراء جمهورية المانيا السيد اندريا كاندر ،وسفير اليابان السيد كاتسو
بوشي هاياشي ،وسفير هولندا السيد روبرت بيتري(في اليمن) مساء امس الثالثاء بالعاصمة
الكويتية الكويت .وفي بداية اللقاء رحب االمين العام للمؤتمر بسفراء الدول الثالث،شاكرًا
لهم االهتمام باليمن والمساعدة من اجل السالم .
الوصول الى الكويت من اجل النجاح
وأشار االمين العام الى ان المؤتمر كان حريصا على
َّ
،مشيرا الى ان اللقاء مع امير دولة الكويت كان ً
لقاء ايجابيا وبن ًاء.
وأوض��ح الزوكا ان الوفد القادم من صنعاء متمسك بتثبيت وقف اط�لاق النار ألنهم
حريصون على انجاح المفاوضات ولذلك اتينا من اليمن بحسن نية وهدفنا وقف الحرب
والوصول الى حلول شاملة وعادلة يتفق عليها الجميع .
ُ
وأكد االمين العام ان اليمن يدمر ،وأطفاله ونساؤه ُيقتلون ويفرض عليه حصار جائر
وهو ما انعكس في االوضاع الصعبة التي يعيشها الناس .
وأشار الى ان المؤتمر الشعبي العام يؤمن بأن اليمن للجميع ،وحريص على تحقيق
الشراكة مع الجميع وعبر الحوار ..وقال :نحن حزب مدني حريصون على ان يكون هناك
دولة فيها استقرار وقائمة على العمل الديمقراطي بعيدا عن االقصاء والعنف ،واليمن
يحتاج الى كل ابنائه دون اقصاء ألحد .
من جانبهم اشار السفراء الثالثة الى اهمية تثبيت وقف اطالق النار ،مشددين على
ضرورة انجاح مشاورات الكويت والوصول الى اتفاق يفضي لتحقيق السالم ،مؤكدين ان
اليمن للجميع ويجب ان يتعاون الجميع إلنجاح المفاوضات وتقديم التنازالت.
وأكدوا وجوب ان يكون هناك حل سياسي ألنه الطريق الوحيد للخروج من هذه الحرب
،مشيرين الى ان االع��داد للمفاوضات كان جيدا ونشعر ان هناك رغبة في النجاح وان
المشاكل والصعوبات سيتم تجاوزها .

الزوكا :نتطلع للمساهمة الفاعلة في تثبيت وقف إطالق النار
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ
عارف عوض الزوكا رئيس وفد مكون المؤتمر المشارك
في مشاورات الكويت ومعه االمين العام المساعد
للمؤتمر الدكتور ابو بكر القربي بسفير جمهورية
الصين الشعبية في اليمن السيد تيان تشي مساء الثالثاء
الماضي في العاصمة الكويتية الكويت .
وفي اللقاء اشاد االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف
الزوكا بالعالقات التي تربط اليمن والصين ،مشيرًا الى
انها عالقات ازلية وقديمة سواء على مستوى البلدين او
على مستوى عالقة المؤتمر الشعبي بالحزب الشيوعي
الصيني ،مؤكدًا ان المؤتمر حريص على تقوية العالقة
مع الصين ومع الحزب الشيوعي الصيني  .وشدد الزوكا
على ان المؤتمر جاء الى الكويت بحثًا عن السالم وعن
الحل ،مشيرا الى ان اللقاء مع امير دولة الكويت الشيخ
صباح االحمد الجابر االحمد الصباح كان لقاء ايجابيا
وان الكويت وقيادتها مهتمة وحريصة على انجاح
المفاوضات وهو نفس االمر الذي لمسناه من سفراء
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس االمن َّ
.ونوه
االمين العام الى ان المؤتمر سيعمل بكل ما من شأنه
مشاورات الكويت ويساعد على الحوار
ان يضمن انجاح
ّ
والبحث عن حلول ،مذكرًا بأن المؤتمر الشعبي العام

ً
ممثال بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام سلم السلطة
في العام 2011م من اجل تحقيق السالم -وحقن دماء
اليمنيين.وعبر الزوكا عن امله في ان يسهم االصدقاء
الصينيون في المساعدة بتثبيت وقف اطالق النار..
وقال :نحن على ثقة بأن االصدقاء الصينيين سيكونون

الى جانب الشعب اليمني بما يساهم في ايقاف العدوان
ورفع الحصار .
من جانبه اشار االمين العام المساعد الدكتور ابوبكر
القربي الى ان المؤتمر الشعبي هو الحزب االكثر حرصا
على الحل السلمي وانه حرص على الوصول الى الكويت
وسيدفع باتجاه انجاح المشاورات حتى تحقيق السالم،

مشددا على ضرورة تثبيت وقف العمليات العسكرية
من اجل مساعدة اليمنيين على البحث عن حلول سلمية
امنية وسياسية عملية حتى ال يكون هناك حلول جزئية
تعيد المشاكل من جديد .
من جانبه عبر سفير الصين السيد تيان تشي عن
سعادته باللقاء مع قيادة المؤتمر ،مشيرا الى ان عالقة
الصين باليمن عالقة قديمة وان العالقة مع المؤتمر
الشعبي العام ايضا متميزة وقد لعب حين كان حزبا
حاكما في تعزيز العالقات بين البلدين ،مؤكدا انهم
حريصون على تعزيز وتطوير هذه العالقات  .وأشار
سفير الصين الى ان الزوكا والقربي من السياسيين
البارزين في اليمن طالبا منهم نقل تحياته الى قيادة
المؤتمر الشعبي العام.ولفت السيد تيان تشي الى ما
يعانيه الشعب اليمني جراء الحرب المستمرة منذ اكثر
من عام ،مؤكدا ان مشاورات الكويت فرصة لتحقيق
السالم ،داعيا كال الطرفين الى اغتنام هذه الفرصة
السانحة لتحقيق نتائج حقيقية تنهي الحرب .
وتمنى السفير الصيني ان تعود سفارة بالده للعمل
في صنعاء في اق��رب وق��ت ،مؤكدا انهم سيقدمون
المساعدة للشعب اليمني ويسهمون في تنمية
االقتصاد اليمني .

الوفد الوطني يلتقي سفراء الدول الثماني عشرة ويؤكد حرصه على إنجاح مشاورات الكويت

وفد القوى الوطنية يلتقي بسفراء الدول الخمس دائمة
العضوية ويطلعهم على القضايا التي تواجه الحوار
التقى الوفد الوطني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله -الخميس الماضي -مع سفراء الدول
الثماني عشرة الراعية للتسوية السياسية في اليمن في العاصمة الكويتية الكويت .وفي اللقاء تحدث
االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا معبرا عن شكره وتقديره لصاحب السمو
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت ولحكومة الكويت وشعبها على استضافتهم لهذه
لمشاورات وحرصهم على انجاحها ،مشيرا الى ان الكويت لها مواقف تاريخية مع الشعب اليمني منذ
ثورتي  26سبتمبر و 14اكتوبر كما انها رعت المصالحة بين شمال وجنوب الوطن في عام 79م وهي
المصالحة التي افضت الى تحقيق الوحدة اليمنية المباركة ،معبرا عن ثقته في ان مشاورات الكويت
ستفضي الى سالم حقيقي في اليمن  .وأشار االمين العام الى معاناة الشعب اليمني جراء الحرب من دمار
وقتل لألطفال والنساء وتشريد ولكن مع ذلك فقد اتينا الى الكويت من اجل حقن الدماء ،مذكرا بتسليم
المؤتمر الشعبي العام السلطة في العام 2011م رغم امتالكه الشرعية الدستورية ووقوف الجيش
واألمن وجماهير الشعب معه حرصًا على حقن دماء اليمنيين والحفاظ على مقدرات الوطن .
وشدد الزوكا على حرص المؤتمر الشعبي العام على عدم اراقة قطرة دم يمنية واحدة ،مشيرا الى
ان المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله تأخروا في الوصول الى الكويت حرصا منهم على ان تكون هذه
المشاورات ناجحة وتفضي الى تحقيق السالم في اليمن .
وأوضح االمين العام للمؤتمر على ضرورة ان يكون هناك تنازالت من قبل جميع االطراف وضرورة ان
يكون هناك توافق على سلطة تنفيذية ضامنة وعادلة يشارك فيها الجميع ،مشددا على انه ال يمكن

ألحد ان يقصي اآلخر.من جانبه عبر محمد عبدالسالم -رئيس وفد انصار الله -عن شكره وتقديره لدولة
الكويت على استضافتها لهذه المشاورات ،مشيرا الى ان اليمن يمر بمرحلة تاريخية مهمة ويجب ان
يتم تشخيص المشكلة لحلها  .وشدد على ضرورة ان يكون هناك توافق وحل سياسي عادل بحزمة
متكاملة وضرورة ادراك تعقيدات الوضع االمني والعسكري وان تكون الحلول محكومة بالتوافق الذي
بدأ منذ العام 2011م
وأشار محمد عبدالسالم الى ضرورة الحل السياسي وعدم التركيز على االجراءات االمنية والعسكرية
فقط حتى ال يكون هناك نموذج مماثل للنموذج الليبي في اليمن .
من جانبهم اشاد سفراء الدول الثماني عشرة بموقف وفد القوى الوطنية (المؤتمر الشعبي العام
وأنصار الله) وما عبروا عنه من حرص على انجاح مشاورات الكويت ،مشيرين الى ضرورة ان تفضي هذه
المشاورات الى تحقيق حلول شاملة تعيد لليمن االمن واالستقرار والسالم .
وأشاروا الى دعمهم لمبعوث االمين العام لألمم المتحدة السيد اسماعيل ولد الشيخ ،مؤكدين على
ضرورة ان يكون هناك حل سياسي شامل وتقديم دعمهم ومساندتهم للجهود التي ستسهم في انجاح
مشاورات الكويت .كما أكدوا التزام دول الثماني عشر القوي بإنجاح مشاورات الكويت ،مشيرين الى انه
ورغم محاوالت البعض الحديث عن فشل هذه المشاورات إال ان لديهم االحساس والثقة بأنها ناجحة
ّ
مرحبين بتمسك الوفد الوطني بعدم مغادرة الكويت إال بعد الوصول الى حل يفضي الى تحقيق السالم
العادل والشامل ويحقق االمن واالستقرار ويحفظ وحدة اليمن .

التقى -االثنين الماضي -وفد القوى الوطنية المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله مع
سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس االمن في العاصمة الكويتية الكويت .وتم خالل
اللقاء استعراض سير المشاورات خالل االيام الماضية والعقبات العالقة والتي مازالت تحول دون
التقدم في المشاورات والخوض في الموضوعات االخرى والمتمثلة في عدم تقيد الطرف اآلخر
بتثبيت وقف اطالق النار .
وفي بداية اللقاء تحدث سفراء الدول الخمس مؤكدين دعم دولهم للمشاورات التي تجري في
الكويت من اجل تحقيق السالم في اليمن ألنه الخيار الوحيد المتاح امام االطراف في الكويت .
وأش��اروا الى ان المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله كانوا يناضلون لوقف الحرب منذ اول يوم
الندالعها ،مشيرين الى ًانه يجب على جميع االطراف االنخراط في المشاورات بحسن نية وتقديم
التنازالت الممكنة وصوال الى حلول تحقق االمن واالستقرار وتحقيق المشاركة لكافة االطراف
في صياغة مستقبل اليمن .
وأكد السفراء دعمهم لوقف اطالق النار وكل الخطوات التي من شأنها الدفع بالمشاورات نحو
االمام ،مشددين في هذا الصدد ان على جميع االطراف ترشيد الخطاب االعالمي وعدم التصعيد
وتجنب االساءة لألطراف االخرى من اجل خلق مناخات ايجابية للمشاورات .
وأكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية على ان الجميع سيشارك في النظام الجديد وان
الجميع سيكونون متساوين في الحقوق والواجبات .

