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استطالعاتاستطالعات 66االثنين:  العدد:  
(١٨١٥)

 20 / يونيو / 2016م  
15 / رمضان / 1437هـ

 قال البروفيسور والخبيرالدولي عبدالعزيز الترب: 

>> أنا ال أعول على خارطة طريق تقدمها األمم المتحدة وغيرها 
، ألن السعودية ستعطل كل شيء وتجير كل شيء لما يتوافق مع 
هواها، شيكاتها وأرصدتها واللوبيات التي تشتغل معها في الغرب 
جاهزة لشراء ذمم العالم والتوقيع على شيكات واتفاقيات الصفقات 
،والتجارب على ذلك كثيرة ومنها تعطيل خارطة الطريق التي 
أعلن عنها قبل فترة ليست بالبعيدة وتعطيلها مشروع القرار 
الهولندي بتشكيل لجنة محايدة من مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق 
في الجرائم التي ارتكبتها طائراتها في اليمن ، وأخيرًا إجبارها األمين 
العام لألمم المتحدة سحبها من القائمة السوداء للدول المنتهكة 

لألطفال في العالم. 
أنا أراهن على إرادة وحق وخيار الشعب اليمني في فرض إرادته 
وتشكيل حكومة تسير شؤون البالد وترعى مصالح الشعب ، حكومة 
يتم التوافق عليها بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والقوى 

التي وقفت في وجه العدوان.
 واضاف: في الوقت الذي أعكف فيه على وضع برنامج لإلعمار 
والتنمية، أرى صادقًا أن اليمن حرص ومازال عبر وفده الوطني في 
مشاورات الكويت على الخروج بسالم يحقق االستقرار لبالدنا. لكن 
طالما وأن وفد الرياض غير جاد، ونجده دائما يريد فقط االستسالم 
والعودة إلى الوراء بعد فشله العسكري في أكثر من جبهة ،وبما 
أن المجتمع ال يريد أن يتورط في جريمة أخرى بعد الموافقة على 
العدوان وقتل شعب اليمن ،علينا العودة للشعب مالك السلطات 
ومصدرها والذي يرفض خارطة طريق ال تلبي طلباته بعد هذا 

الصمود والدمار..
وبالتالي فإن أي خارطة طريق ال تستوعب واقع الداخل ، فإن 
مصيرها الفشل وعلينا سد الفراغ بمجلس دولة وحكومة دفاع 
وإعمار حتى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية وعلى جماهير الشعب 
اليمني أن تخرج للساحات وتقول للعالم نحن هنا ،قبل أن تفرض 
علينا قرارات ال تخدم طموحات الشعب الذي ضحى وصمد ومازال..

 من جانبه قال الباحث والناشط السياسي محمد عبده 
الشجاع: 

>> الحقيقة هناك ضبابية  على المشهد، وخلوده إلى السرية، 
وهذا ما يحدث اآلن من مشاورات سرية وهي التي قد تنجح وتلعب 
دورًا كبيرًا، وهــذا ما يجب التسليم به حتى ال نرهق أنفسنا، ألن 
المشاورات مع وفد الرياض منذ الوهلة األولــى فاشلة، ومضيعة 
للوقت وكل الذي حدث كان محاولة ابداء حسن نية حتى نخرج من 
مأزق الحرب الظالمة، لكن أثبتت األيام عدم جدوى تلك المشاورات، 
التي لم تستطع االطراف معها االتفاق حتى على اطالق سراح أسير 
واحد.. مشاورات الكويت مع وفد الرياض الذي ليس من مصلحته 
أبدًا إنهاء الحرب، بل على العكس تمامًا، وهذه المصيبة التي ال 
يدركها الكثير من المتطلعين إلى توقف هذا العدوان وحتى الذين 
يبحثون عن نصر مــؤزر من بوابة عبد الملك المخالفي وجباري 
وبن دغر واليدومي وشركائهم. ما يخص خارطة طريق لألزمة 
اليمنية، بالنسبة لي ال يوجد ما يمكن الجزم به أو التوقع، إنما هناك 

حرب ما تزال تشن إلى جانب ما يجري من أزمة داخلية، يعني أن 
اليمنيين وقعوا ضحية ظلم الجيران وذوي القربى، كما أن التحالف 
بدا متورطًا اليوم بعد عام كامل ونيف من استعراض العضالت. إنما 
نستطيع الجزم بأن التاريخ كفيل بكل ذلك وهو من سيحدد خاتمة 
المغرورين. وال أظن أنهم يستطيعون اآلن رسم خارطة طريق 
ما لم يوقفوا الحرب الخارجية ويدفعوا باتجاه السالم الداخلي وفق 
نقاط واضحة وصريحة ال تخدم أي طرف سواء أكان خارجيًا أم داخليًا 
بل تصب في استقرار هذا البلد وشعبه، نحن نملك كل مقومات 
الحياة اآلمنة من بشر وجغرافيا وجيش ورجال، فقط عليهم رفع 
مطرقتهم عنا.. إن أي اتفاق ال يلبي حاجة الناس بعد كل هذا الصبر، 
لن يرفضه الشارع وحسب بل لن يصادق عليه العقل والمنطق، 
والسؤال هنا هو: كيف تفكر األطراف التي ذهبت من صنعاء؟ وما 

الصياغة التي يمكن التمسك بها؟ 
مضيفًا: رغــم أنني مستغرب ومندهش أن تصبح السعودية 
وسيطًا بين الفرقاء سواء في الرياض أو في الكويت أو في ظهران 
عسير!! إال أن الخروج مما نحن فيه في الوقت الحالي أهم من كل شيء، 
فاليمنيون قادرون على صناعة السالم، والمفاوضون يعرفون جيدًا 
ما نريد هنا في الداخل، أما ما يريدونه هم واالرادة الدولية لم نتحقق 
من ذلك بعد.. أخيرًا أي خارطة طريق جديدة ال تتوافق مع طبيعة 
الجغرافيا سيدفع اليمنيون ثمنها من الدم كثيرًا سواء عن طريق 
الصراع المباشر أو المبطن تحت مسميات عدة، وهذا ما أخشاه في 
ظل اصرار أبناء زايد وابناء سلمان على قيادة األمة إلى الهاوية. الحل 
لن يكون من خالل خارطات الطريق والمباحثات الشكلية ، وإنما 
من خالل حوار مباشر بين السعودية واليمن ، مثلما سبق وأن دعا 

إليه الزعيم علي عبدالله صالح.

 إلى ذلك تحدث الشاعر والكاتب - عضو اتحاد األدباء 
 :

ً
والكتاب اليمنيين وليد الحسام قائال

>> أعتقد أن ليس ثمة مشكلة في اختالف مسميات الحلول فيما 
يخص بالدنا مادام الحفاظ على سيادة اليمن هو الهدف الُمحقق، 
وما يقلقنا هو أن يكون الترويج لما يسمى بخارطة الطريق تمهيدًا 
للخروج عن حدود السقف الذي يلبي مطالب شعبنا ويستعيد لليمن 
حقها ، وإن كان هناك محاولة لاللتفاف على آمال اليمنيين والتحايل 
على قضيتنا وثوابتها من قبل وفد مرتزقة الرياض ربما سيكون 
فشل مفاوضات الكويت حتميًا، وإن كانت خارطة الطريق ستحقق 
إرادة الشعب اليمني فستظهر فيها جدّية النوايا من خالل ارتكاز 
تلك الخارطة على أساس توافق القوى الوطنية على التحقيق في 

جرائم تحالف العدوان والمطالبة بمحاكمة دولية في ذلك.
 ورفض التدخالت الخارجية ، ومحاكمة كل الخونة الذين شاركوا 
في تحالف العدوان ، وتشكيل حكومة شراكة وطنية للمكونات 
السياسية التي وقفت صفًا واحدًا في مواجهة العدوان ، ولنجاح 
هذه الخارطة يجب أن تكون يمنية بحتة التخضع لتأثيرات أطراف 
خارجية ودون أن ُيسمح آلل سعود وتحالفهم أو أي يٍد خارجية 
ه  التدخل في صياغة تلك الخارطة، ألن شعبنا اليمني عرف أعداء
وخطرهم ولن يقبل أن تظهر مالمح األنظمة الخارجية في حلول  

قضايا بالدنا الخاصة.

«الميثاق»: قيــادات مدنية لـ

ال نجاح ألي خارطة طريق مالم توقف 
السعودية عدوانها وتدخالتها

أكد عدد من السياســيين والناشــطين  إن أي خارطة طريق يتم رسمها أو التهيئة لها لن تنجح مالم تحترم 
.
ً
السعودية خيارات وسيادة الشعب اليمني ، وتوقيف عدوانها أوال

«الميثاق» إلى أن حل األزمة لن يكون إال من خالل الحوار اليمني الســعودي المباشر،  مشــيرين في تصريحات لـ
كما سبق وأن أكد ذلك ودعا إليه رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام / الزعيم علي عبدالله صالح.

موضحين أنه البد من تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ُيمهُد لها بخروج جماهير الشعب اليمني للساحات كما حصل في 
ميدان السبعين يوم ٢٦ مارس الفائت ، كي تعطي التفويض للقوى السياسية بتشكيل حكومة ترعى مصالح الشعب ، 

وعلى العالم حينها أن يحترم خيارات اليمنيين ويعترف بحكومة على أرض الواقع وليس فنادق المنفى .
واستبعدوا وجود حلول منصفة وواقعية في ظل التدخالت السعودية وعدوانها .

استطالع/ عبدالكريم محمد

د. الترب:د. الترب:
نراهن على الشعب.. 
أما خارطة الطريق 
وغيرها فال أمل منها

الشجاع:الشجاع:
 وفد الرياض
اليريد إنهاء 

الحرب

الحسام:الحسام: 
 أي محاولة التفاف 
على ارادة  الشعب 

ستفشل

 يقول الدكتور عبدالرحمن معزب- عضو مجلس النواب: 
ً

º بداية
>> ان الدعوة للتصالح والتسامح بحد ذاتها تبعث على االمل من ان البلد ستخرج 
الى بر االمان، موضحًا ان دعوة الزعيم علي عبدالله صالح للمصالحة الوطنية الشاملة 
التي اطلقها مؤخرًا ليست االولى فقد سبقها بالعديد من المبادرات والدعوات 
للمصالحة اال ان هناك أطرافًا لم تكن تستجيب لتلك الدعوات بدوافع المكايدة 
السياسية..  واضاف: يعلم الجميع ان المصالحة الوطنية مطلب وطني وضرورة 
البد منها للخروج بالبالد من هذه الكارثة التي دخلت اخطر مراحلها  ومن الصعب 
ان يستمر الناس في قتال وحصار ونزاع دائم والبد من تجاوز هذه المرحلة بكل 
جراحها وآالمها.. ونوه الى ان الدعوة للمصالحة هي بداية الحل وليس كل الحل، 
والبد على الفرقاء السياسيين ان يتنبهوا لهذا االمر وان يضعوا ببالهم ان الحل 
 بالتقارب ونبذ الخالفات لتجنيب البالد المزيد من الدمار.. 

َّ
لألزمة وإنهاء االقتتال إال

وتمنى معزب من المكونات السياسية في الداخل والخارج ان تتلقف هذه الدعوة 
وتستوعبها وتضعها وفق برنامج عمل مستقبلي تشترك فيه لبلورة هذا الهدف 
كل االطراف على ان يعملوا وفقًا لمقتضيات المصلحة الوطنية العامة وليس لتبني 
مصالح شخصية او حزبية او فئوية، ومن اليؤمن بهذا الشيء اليصلح ان يتولى 
مسؤولية عامة ولن يقدم الخير ال لنفسه وال للوطن بشكل عام بل لن يكون امينًا 
على حياة الشعب ومصالحه العليا.. مشددًا على ان تكون المصالحة الوطنية عامة 
التستثني أحدًا حرصًا على فتح صفحة جديدة بيضاء امام الجميع الن المشكلة 
 منا مسئوليته التاريخية تجاه البلد.. ونحن في الكتلة 

ُّ
كبيرة، والبد ان يتحمل كل

البرلمانية للمؤتمر عقدنا اجتماعًا يعد تاريخيًا، استعرضنا فيه رسالة الزعيم علي 
عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- ودعوته للمصالحة نظرًا لحساسية 
ماتمر به البالد، وقد خرج االجتماع بتشكيل لجنتين للتواصل مع الكتل البرلمانية 
االخرى والقوى السياسية المؤثرة، وهناك لقاء آخر سيعقد هذا األسبوع، متوقعًا 
ان يحضره كثير من أعضاء الكتل البرلمانية، مشيرًا الى أن هناك موافقة بالحضور 
والمشاركة من قبل الذين تم التواصل معهم، ومازالت الجهود مستمرة للملمة 
كل القضايا الشائكة.. وتمنى النائب عبدالرحمن معزب ان يضع الجميع مصلحة 

الوطن في مقدمة كل المصالح االخرى.
º من جانبه قال اللواء عبدالله ابو غانم -االمين العام للنتظيم 

السبتمبري: 
>> ان دعوة الزعيم علي عبدالله صالح للمصالحة الوطنية حملت بذور المحبة 
واالخاء ونبذ العنف واالقتتال والدمار الذي تشهده الساحة اليمنية منذ اكثر من 
عام وأربعة اشهر.. موضحًا ان دعوة الزعيم ليست االولى فقد دعا للمصالحة من 
٢٠٠٩ ثم٢٠١١م وما تالها من دعوات صادقة ومخلصة إلنقاذ الشعب اليمني 
من الفرقة واالنقسام الحاد في المشهد السياسي نتيجة لتعنت ماكان ُيعرف بتكتل 
اللقاء المشترك الذي ذهب أدراج الرياح .. وأضاف ابو غانم: ان على القوى السياسية 
كافة في الداخل والخارج االستجابة لهذه الدعوة الوطنية الصادرة من رمز وطني 
عرف خيوط المؤامرة وأبعادها الخارجية والهادفة الى النيل من الوطن والذهاب 
رًا عناصر العمالة واالرتزاق بالمرجعية الشعبية 

ّ
به الى الهاوية- السمح الله.. مذك

التي يستند إليها الزعيم علي عبدالله صالح والمتمثلة بذلك الطوفان البشري الذي 
زلزل الدنيا في مارس الماضي والذي سيجتث كل قوى االرتهان اذا لم تعد إلى جادة 
الصواب وتدرك ان الدعوة للمصالحة الوطنية هي فرصة اخيرة أمامها، وتأتي من 
العب اساسي في المشهد السياسي اليمني هو علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي 
العام واحزاب التحالف الوطني والى جانبهم القوى الوطنية االخرى والذين يشكلون 

حائطًا منيعًا في وجه المتآمرين الذين ارتموا في احضان اعداء  الوطن .
: ان ما يؤسف له ان الخونة قد ال 

ً
«الميثاق» قائال  وختم ابو غانم تصريحه لـ

يستجيبون لدعوة المصالحة الن أمرهم ليس بأيديهم.
º أما األستاذ سفيان العماري- االمين العام المساعد لحزب الشعب 

الديمقراطي- فقال: 
>> نقدر عاليًا دعوة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- للمصالحة 
الوطنية الشاملة ونحن متأكدون ان اطالق هذه المبادرة من قبله كانت بدافع 
من المسئولية الوطنية تجاه بلد وشعب حكمه طوال ثالثة عقود ونيف ويشعر 
بمسؤولية سياسية كرئيس لواحد من اكبر االحزاب السياسية في البلد ..اال انه ومن 
وجهة نظري هناك ظروف موضوعية يجب توافرها لنجاح مبادرة كهذه وأولها 
وقف العدوان السعودي المستمر منذ اكثر من عام، متخذًا من شرعية رئيس فار 
ومجموعة من المرتزقه والعمالء ذريعة الستمراره.. بل األدهى من ذلك ان تلك 
 أجنبية عرفت بعدائها للعروبة 

ً
القيادات الحزبية العميلة ما انفكت تستجدي دوال

واالسالم الستمرارالعدوان والحصار على شعبنا بكل وقاحة وصلف، وآخر جرائمهم 
محاولة التآمر المفضوحة لتمرير حلول تعجيزية عبر مجلس االمن واالمم المتحدة 
في محاولة لاللتفاف على حوار الكويت وادخال البالد بدوامة عنف جديدة ..وهو 
االمر الذي ُجوبه من القوى الوطنية الحية بالرفض القاطع وبإجماع وطني منقطع 
النظير وعلى رأس هذه القوى المؤتمر الشعبي وانصار الله والتكتل الوطني 
لالحزاب السياسية المناهضة للعدوان واحزاب التحالف الوطني والقوى الوطنية 
في اللقاء المشترك، مما ُعدَّ استفتاء ومظاهرة وطنية كبرى ضد العدوان وادواته 

وحلفائه االقليميين والدوليين، وتدشينًا لمصالحة وطنية على مستوى الوطن.
مشيرًا الى انه مهما كانت نتائج مشاورات الكويت وحتى لو توقف العدوان فإن 
مسألة التطبيع مع دول العدوان وادواته ستواجه تعقيدات جمة في مقدمتها 
الرفض الشعبي لعودة العالقات الدبلوماسية الطبيعية مع هذه الدول ...فمن 
غير المعقول بعد انتهاء الحرب ان نشهد عوده قريبة لسفراء السعودية واالمارات 
وقطر وغيرها الى سفاراتها وافتتاحها هكذا بسهولة ودماء الشهداء من اطفال 

ونساء ومدنيين وعسكريين لم تجف.. هذا أمر يرفضه الشعور الجمعي لليمنيين، 
إال في حال تحقيق المطالب الوطنية اآلتية:

 :االعتراف بأن العدوان على الشعب اليمني كان خطيئة كبرى مهما كانت 
ً
أوال

المبررات.
ثانيًا: االعتذار الرسمي والواضح من دول العدوان للشعب اليمني عن المجازر 

وجرائم الحرب التي نتجت عن العدوان.
ثالثًا: التعويض وجبر الضرر لضحايا العدوان على نمط التعويضات التي فرضها 

المجتمع الدولي على العراق جراء غزو الكويت واعادة اإلعمار .
ومن غير ذلك ستظل الذاكرة الوطنية اليمنية مثقلة بشعور الظلم وعدم الثقة 
بمحيطها العربي واالقليمي  الذي تركها فريسة لعدوان غاشم ووقف متفرجًا 
بل وساهم في ذلك الظلم والعدوان، وسنترك لالجيال القادمة حق الرد بالمثل 

ومحاكمة وضبط العمالء من ابناء جلدتنا المشاركين في هذه الجريمة النكراء.

º وقال استاذ العلوم السياسية الدكتور عادل غنيمة: 
>>  مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلن عنها الزعيم علي عبدالله صالح تؤكد 
صفة التسامح لدى الرئيس السابق رئيس المؤتمر، وداللة على وسطية تنظيم 
المؤتمر الشعبي العام الذي يغلب مصلحة الوطن والشعب على مصالح قياداته 
وقواعده، وما أطلقه الزعيم من دعوة للمصالحة الوطنية بين القوى السياسية 
يعني بوضوح ضرورة تغليب  مصالح اليمن ووقف الحرب وانهاء الحصار على 
الشعب اليمني وحقن دماء اليمنيين، وبمعنى أوضح أن على القوى السياسية 
المؤيدة للعدوان قبول الحل السياسي للحفاظ على ماتبقى من بنية اليمن التحتية 
التي دمرها تحالف العدوان بقيادة السعودية، واذا ما ُرفضت  دعوة الزعيم  
للمصالحة الوطنية فإن الشعب اليمني سوف يدرك المدى الذي يسير فيه أولئك 
المرتزقة في عمالتهم وخيانتهم للوطن اليمني الغالي.. ودعا المكونات السياسية 
الى سرعة تشكيل حكومة وطنية بحيث تستمد شرعيتها  من مجلس النواب، 
كما ان على  القوى السياسية قبول الحل السياسي وبما يحفظ لليمن سيادته وأمنه 

واستقراره ووحدته.

«الميثاق»: سياسيون لـ

دعوة المؤتمر للمصالحة خطوة صائبة إلنقاذ الوطن
< أكد عدد من السياســيين أن الدعوة لمصالحة وطنية شــاملة والتي أطلقها الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
الســابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- في بداية شــهر رمضان المبارك دعوة وطنية صائبة إلنقاذ اليمن من كارثة االحتراب 
التي تأتي على األخضر واليابس. وقالوا في حوارات مع «الميثاق»: إن هذه الدعوة ليســت األولى، حيث ســبق للزعيم أن وجه 
عدة دعوات  كهذه كون المصالحة الوطنية هي مطلب وطني للخروج بالوطن الى بر األمان إال أن هذه الدعوات قوبلت بالرفض 
ف هــذه الدعوة الوطنية 

ُّ
مــن القوى الســائرة في فلك العدوان الســعودي. وطالبوا القوى السياســية في الداخــل والخارج تلق

المهمة ووضعها في برامج عملهم كونها المخرج الوحيد إلنقاذ الوطن. وشددوا على أهمية تهيئة الظروف المالئمة إلنجاح 
هذه الدعوة التي تؤكد وسطية المؤتمر وقيادته وحرص الزعيم صالح على إيقاف نزيف الدم اليمني، ولن يكون ذلك إال بوقف 

العدوان السعودي الغاشم على بالدنا ورفع الحصار..  الى نص االستطالع:

استطالع: عارف الشرجبي  

الزوكا يعزي بوفاة مسئول الشباب
 بالدائرة ٢٥٢ بمحافظة حجة

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة، 
إلى الشيخ محمد علي شعبين، عضو مجلس النواب السابق،عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر 
الشعبي العام، وذلك بوفاة مسئول الشباب بالدائرة ٢٥٢ محمد علي علي شعبين بمحافظة 

حجة..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 

وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ً
سائال

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..و يعزي بوفاة الشيخ قائد الواقدي

بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 

الى األخ احمد قائد على الواقدي.. واخوانه وكافة آل الواقدي .. بوفاة القيادي المؤتمري 
الشيخ قائد علي الواقدي.

ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات  وعبَّ
وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .

 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ً
سائال

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

ويعزي بوفاة الحاج إبراهيم الشاوش

 بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
الى األخ محمد ابراهيم الشاوش - عضو اللجنة الدائمة.. واخوانه وكافة آل الشاوش- مديرية 

الجبين محافظة ريمة- بوفاة الحاج إبراهيم الشاوش.
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات  وعبَّ

وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ً
سائال

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

..و يواسي آل السماوي

بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة :

إلى األخ/ سعيد محمد عبده السماوي - نائب رئيس دائرة العالقات والسكرتارية 
باالمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام، عضو اللجنة الدائمة .. واخوانه 

وكافة آل السماوي المحترمون
بوفاة المغفور له بإذن الله 

والدهم
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله 
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

ً
.سائال

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
 إنا لله وإنا اليه راجعون.

د. معزب: د. معزب:   على 
المكونات السياسية 
استيعاب الدعوة  
في برنامج عملها

العماري:العماري: يجب 
تهيئة األجواء إلنجاح 
الدعوة وأولها إيقاف 
العدوان ورفع الحصار

أبو غانم:أبو غانم: دعوة 
الزعيم ليست األولى.. 

واألمر ليس بأيدي 
المرتزقة

د. غنيمة: د. غنيمة: الدعوة 
تأكيد على أن 
ب 

ّ
المؤتمر يغل

المصالح العليا للوطن 
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