
استطالع 4االثنين:  العدد:  
)1831(

7 / نوفمبر / 2016م  
7 / صفر / 1438هـ

»الميثاق«: قيادات حزبية لـ

العمالء والخونة اليملكون قرار السلم والحرب

حـازب:
 القوى المتصدية للعدوان 

 تاريخيًا بقبولها
ً
ارتكبت خطأ

 الحوار مع َمْن يؤيد المعتدي

القاز:
 الخونة مجرد أدوات

 يستخدمها النظام السعودي
 وال يملكون القرار

البحر: 
عمالء السعودية

 مجرد دمى ويجري اآلن
 التخلص منهم

الخوالني:

ض المرتزقة خطة المبعوث 
ْ

 َرف
األممي يعّبر عن موقف أسيادهم 

ويجب التصعيد عسكريًا

ووقف الحرب ما هي إال مضيعة للوقت والجهد، ففاقد 
الشيء ال يعطيه، وقد أكد الزعيم/ علي عبدالله 
صالح في أكثر من خطاب له أن تحقيق السالم في 
المنطقة ال بد وأن يمر عبر مفاوضات مباشرة بين 
اليمن الدولة المعتدى عليها وبين السعودية الدولة 

المعتدية. 
   وأضاف الدكتور الخوالني: في رأيي أن السعودية 
لن توقف العدوان وتأتي للمفاوضات المباشرة مع 

اليمن إال بعد عدة أمور أهمها:
-استمرار القوة الصاروخية اليمنية في ضرب 
 
ً
العمق السعودي بالصواريخ الباليستية، مستهدفة
المواقع والقواعد العسكرية والمنشآت الحيوية 
والصناعية.. فالجميع يعرف أن جبهة التحرير 
الجزائرية قامت بعمليات في العمق الفرنسي، األمر 
الــذي أجبر الجنرال/ شــارل ديغول على الخضوع 
لمطالب الشعب الجزائري الذي نال استقالله بعد 

مليون ونصف المليون شهيد.
-استمرار تقدم الجيش واللجان الشعبية داخل 
العمق الــســعــودي بغية إســقــاط عسير ونــجــران 

وجيزان.
-تقديم الدعم لحركات التحرر النجدية والحجازية 
التواقة لتخليص شعبها من ظلم وجور ونهب أسرة 

آل سعود.
-استمرار تسليط الضوء في وسائل اإلعالم على 
انتهاكات حقوق اإلنسان في السعودية، وكذا حجم 
الفساد الحاصل داخــل أجهزتها، وكيفية تسخير 
ثــروة نجد والحجاز لصالح الصهيونية العالمية، 
ـــدى تــفــاقــم الــفــقــر لـــدى شــعــب نــجــد والــحــجــاز  وم
والصراع بين أجنحة األسرة الحاكمة، ومدى الضرر 
االقتصادي الذي لحق بالسعودية جراء عدوانها على 
اليمن وتورطها في سوريا والعراق وليبيا وغيرها، 
ومدى القمع السياسي الذي يمارس ضد هذا الشعب 
المظلوم فعلى سبيل المثال ال يستطيع المواطن 
السعودي أن يساهم في صناعة القرار السياسي 
الخارجي أو الداخلي لبلده، هذا المواطن الذي سلبت 
حتى هويته لصالح أسرة مكونة من 5000 فرد...

-استمرار تسليط الضوء في وسائل اإلعالم على 
عالقة أســرة آل سعود، المتحالفة مع المؤسسة 
الدينية الوهابية، بنشر وتمويل اإلرهــاب العالمي 
ومدى ارتباط هذه األسرة بالتنظيمات اإلرهابية 
كداعش والقاعدة وبوكو حرام وشباب المجاهدين 

وغيرها..
وبالتالي فإن العمالء-الفار هادي وحكومة فنادق 
الــريــاض- ال يملكون الــقــرار، فهم أدوات إرهابية 
بيد السعودية كداعش والقاعدة، ُيستعملون في 
قتل شعبهم وانتهاك سيادة بلدهم.. ومــن هنا 
وألجل تحقيق السالم للشعب اليمني ال بد علينا من 
أن نصّعد المواجهة مع نظام آل سعود عسكريًا، 
سياسيًا وإعالميًا والعمل على إنهاك العدو اقتصاديًا 

ومعنويًا..

1962م كانوا مجرد ادوات للنظام السعودي ومثلما 
من تعاملوا لمعارضة ناصر مع النظام السعودي بعد 
استقالل 1967م وكونوا ماسمي جيشًا وطنيًا انتهى 
باحتالل الشرورة والوديعة سعوديًا.. وأكد أن هادي 
واصطفافه في فنادق الرياض يختزلون هذا التاريخ 
بما تستلزمه من حداثه مظهرية وفق المتغيرات 
والشعارات بل يظهر هؤالء في مشهد وأجواء الحداثة 
اكثر بشاعة وحقارة من كل من سابقهم في الخيانة 
لليمن والعمالة  للنظام السعودي فسلمان اصبح عند 
هؤالء »أبو األحرار« و"جيفارا" وياسين سعيد نعمان 
يعينه اقدم مخبر بريطاني "هادي" سفيرًا في لندن: 

فأي بشاعة أو حقارة أكثر من هذا؟؟
هــؤالء بــاتــوا ادوات و "دمـــى" سعودية ينفذون 
تعليمات وأوامـــر النظام السعودي بــأي ألقاب او 
صفات وتوصيفات وهم يقبلون أو يعطلون حوارات 
ومشاورات تنفيذًا لهذه التعليمات واألوامر وربطًا 

بمصالحهم الخاصة.
وأوضــح األستاذ محمد القاز أنه في ظل خطوات 
متوقعة أو محتملة من مجلس األمن ومن مؤشرات 
ذلك مشروع القرار البريطاني سنرى في تصرفات 
وأفــعــال وخــطــوات هــؤالء ماهو اكثر مــن الفضائح 

تاريخيًا تعامل النظام السعودي مع اليمن في إدارته 
وفي أدواته والنظام السعودي في هذا العدوان جمع 
بين تمويله واستخدامه المباشر ودمــج بين ذلك 
وأدواتــه السياسية أكان هادي أو القيادة النخبوية 
وغيرها  التي شاركت في مؤتمر الرياض وباتت بعد 
انهزام القومية واالممية تضم من ظلوا رموزًا في رفع 
هذه الشعارات ومعهم عمالء ومخبري االستعمار 

كما هادي..!
وقال أمين عام اتحاد القوى الشعبية: إن مستشارة 
ألمانيا "ميركل" قالت في تغريدة بتويتر بأنه ال أحد 
في هذا العالم يشيد او يشهد للنظام السعودي إال 

وقد استلم الرشوة مسبقًا.
إذا "ميركل" التقطت هذا كمشهد عالمي واألوضح 
منه تاريخيًا هو الحالة اليمنية كخيانة وعمالة للنظام 
السعودي وليس من مقابل غير المصالح الخاصة 
النهمة وبــات المعتاد أن أيــًا من النخب السياسية 
واالجتماعية التي تعيش أعلى رفاهية وتقفز رموز 
منها إلى ثراء فاحش من خالل هذا الربط واالرتباط 

بالنظام السعودي.
وأضــــاف: مثلما الملكيون بعد ثـــورة سبتمبر 

> االستاذ حسين علي حازب -عضو اللجنة 
:
ً
العامة للمؤتمر قائال

- للرد على  سؤالكم أحــب ان أؤكــد ان من يؤيد 
ويشرعن ويبارك العدوان على بلده وشعبه منذ 
تسعة عشر شهرا بالمخالفة للدستور والقوانين  
ولكل القيم بما فيها القيم التي يستند اليها في صفته 
التي يدعيها وبالمخالفة ألي طبع انساني سوي  فماذا 

تنتظر منه غير ذلك..؟ 
وباإلضافة لما تقدم.. هؤالء األشخاص ليسوا اصحاب 
قرار الحرب أو السلم منذ وضعوا أيديهم في أيدي 
المعتدي، بل انهم مجرد أدوات وعليهم ان يتخذوا 
هذه المواقف  حتى يشرعنوا الستمرار العدوان، 
ورسائلهم التي يتبادلوها مع التحالف عند الحديث 
عن الهدنة، مثاًل تجد ان هادي يوجه رسالة يبلغ فيها 
التحالف ان هناك هدنة مقترحة وانهم سيلتزمون  بها 
ويطلب من التحالف ان يوقفوا عملياتهم العسكرية 
اثناء الهدنة الخ، من ذلك الكالم. فيرد التحالف برسالة 
يتعمدوا تسريبها فورًا يقولون فيها: انهم بناء على 
طلب هادي سيلتزمون  بالهدنة.. فهذا هو دورهم 
.. فقبولهم للسالم يعني احراج للتحالف اذا استمر 
في عدوانه..والتحالف هدفه اكبر من إعادة هادي 
للحكم وصالح شأن اليمنيين بما يؤكد ان عرقلة تلك 
األدوات للسالم بصفة مستمرة يعني ان ال قرار لهم 
في القضية من اساسها.وهنا نقول: انه عند اقتناع 
التحالف وفي المقدمة السعودية وامريكا بالسالم 

ستجد هؤالء القوم مسلمون ومنفذون.
وقـــال الشيخ حسين حـــازب: ان رفــض مرتزقة 
الرياض  للسالم وعرقلتهم للتسوية هو لمعرفتهم 
انهم عاجزين وغير قادرين على العودة الى حكم 
اليمن وشعبها العظيم بعد مــاحــل بــه بسببهم 
وبتأييدهم  من خراب ودمار، وحتى لو توافقت القوى 
السياسية وقبلوا بعودة هؤالء من الرياض فإنهم لن 

يأمنوا على حياتهم من الناس المتضررين. 
واضاف :لقد ارتكب المعنيون باألمر من المتصدين 
 تاريخيًا كبيرًا عندما قبلوا الحوار مع  

ً
للعدوان خطأ

أتباع  الرياض  من اول لحظة فهم بذلك يمنحونهم 
شرعية القبول والرفض للسالم، برغم انه ال شرعية 
لهم أصاًل وال قرار لهم في اعالن  الحرب او السالم 
،بينما كان المفروض ومن اول لحظة ان ال تفاهم وال 
حوار اال مع من  يملك بيده قرار شن العدوان وقرار 

ايقافه.. فماذا  ننتظر من قوم هذا حالهم ..؟
وفيما يتعلق باستمرار عمالء الــريــاض عرقلة 
التسوية بما في ذلك الخريطة االممية المطروحة اآلن 
من قبل المبعوث الدولي قال الشيخ حسين حازب: 
شخصيًا أرى انكم تحملون هادي وأتباعه اكثر مما 

يحتملون وترسخون ثقافة خاطئة..
ارجو ان تفكروا غير هذا التفكير.. فهادي وأتباعه  
في رفضهم لخارطة الطريق وإثــارة ذلك اعالميًا 
ينفذون أجندة التحالف وامريكا.. وطرح الخارطة 

بهذه الطريقة ورفض هادي لها..وقول المبعوث 
الدولي  ان كل االطراف رفضوها كذبًا وزورًا، لكن ولد 
الشيخ طلب دعم مجلس األمن لخريطته، وهذا يعني  
استصدار قرار بفرضها من مجلس األمن او اعتمادها 
كما هي وتحميل اي طرف يرفضها المسؤولية ،ما 
يعني بوضوح استمرار الحرب والمجاعة والحصار 
وتحميل الطرف الوطني مسؤولية  تبعات ذلك 
،اضافة الى تخدير العالم الذي بدا يتململ  بايهامه 

ان هناك حوارات وان هناك طرفًا متمردًا..
وأوضح الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة 
ان هــذه الخارطة هي إذن بدخول البلد في فصل 
جديد عنوانه احتالل الحديدة تحت غطاء مواجهة 
تداعيات الحالة اإلنسانية التي لم نتعامل معها كما 
يجب، كما ان هذه الخارطة تمثل إذنًا بالقتال على 
اســاس االقلمة  والمناطقية، وكذلك إذن بفصل 
الجنوب، ذلك هو ما أعتقده وأرجو ان اكون مخطئًا 

في ما أطرحه.
واختتم  الشيخ حسين حازب حديثه بالقول: ال 
تنتظر من خصمك ان يساعدك او يعمل ما تريده..

انت 
انظر ماذا تريد  وماهي رؤيتك واالحتماالت التي 
لديك ،واقول وبالصوت العالي :ان نقطة ضعف القوى 
المناهضة للعدوان هي سياسية واعالمية وادارية، 
اقول ذلك  بصراحة الني بدوي ال اجيد الدبلوماسية..

> االستاذ محمد محمد القاز- أمين عام 
اتحاد القوى الشعبية الديمقراطية- يقول:

- إن النظام السعودي اعتاد تاريخيا ان يتدخل في 
الصراعات اليمنية إما ألهداف توسعيه وضم اراٍض 
يمنية وذلك ماحدث في عهد اإلمامة بإحتالل نجران 
وجيزان وعسير ثم في ظل األممية كاحتالل الشرورة 
والوديعة، أو يأتي تدخله لهدفين مترابطين هما منع 
حق اليمن في كامل السيادة واالستقاللية وفرض 
هيمنته ووصايته على اليمن والثاني إبقاء اليمن مفقرًا 
وضعيفًا، كحديقة خلفية وذلك ماتجلى في اإلرهاب 
بعد الحروب الشطرية وحروب المناطق الوسطى 
ــاد الــنــظــام الــســعــودي اإلرهــــاب فــي اليمن  حيث ق
واإلرهــاب من اليمن- إذا استرجعنا اهم االحــداث 
الداخلية وفي المنطقة وعلى مستوى العالم كما 

جهاد افغانستان والشيشان. 
وأضـــاف: ان معارضة ورفــض النظام السعودي 
للوحدة اليمنية التي تحققت 1990م أظهرت بجالء 
استعماله لإلرهاب في اليمن في عقد مابعد الوحدة 
الى جانب استخدامه في تخليق وتأجيج الصراعات 
اليمنية وهو ما اوصل إلى حرب 1994م ومن مارس 
تدويل تلك الحرب كما ممارسته لتدويل الصراعات 
اليمنية حيث استضاف مؤتمر الرياض كبديل لحوار 

موفنبيك 2015م تمهيدًا لشن العدوان.
وأوضــح القاز: ولهذا فعدوان 2015م يختزل 

وأبعد من االنفضاح ألن مجرد مــرور الزمن يفقد 
"الدمى" واأللعاب بريقها وجاذبيتها بما يمثل انتهاء 
صالحيتها كدمى وألعاب، فيما لم يعد من جديد لها 

ويستحيل تجديدها..

> االستاذ عبدالولي البحر- أمين عام حزب 
الخضر- يقول:

- إن عمالء وكهنة السعودية اليأبهون أبدًا بهذا 
الشعب ومصيره.. ولم يحافظوا على طهارة هذه 
التربة من التدنيس.وهي اغلى شيء فكيف سيهتمون 
بــمــا يــصــل إلــيــه حـــال هـــذا الــشــعــب فــالــحــفــاظ على 
مصالحهم هو العنوان األبرز لديهم والشغل الشاغل 
الذهانهم فباعوا ضمائرهم.. هم دائمًا يختلقون 
االعــذار والمبررات الواهية في كل جــوالت الحوار 
بهدف إحباط كل مساعي باقي األطراف والمجتمع 
الدولي للوصول لحل لألزمة وإنهاء الحرب منذ جنيف 

1 الى باقي جوالت الحوار..
وأشار إلى أن آخر ذلك التعنت والصلف رفض تسلم 
خطة السالم المقدمة من المبعوث األممي ولد الشيخ 
بالمطلق.. وقال: إن هؤالء ال هم لهم سوى طحن هذا 
الشعب الصامد والصابر على ويالت الحصار والتجويع 
والقتل وغيرها من الجرائم التي يرتكبها أسيادهم.. 
وأضــاف: ان خطة السالم المقدمة من المبعوث 
األمــمــي ولـــد الــشــيــخ وان كـــان عليها الكثير من 
المالحظات اال أنها حملت لهم مؤشرًا مزعجًا جدًا 
مفاده أن الوجــود لهم في مستقبل اليمن القادم، 
إذًا هــم سيحاولون الــخــروج مــن هــذا الــمــأزق ببيع 
وهم الحسم العسكري وهو نفسه الوهم الذي كانوا 
يتغنون به منذ أكثر من سنة ونصف ولم يستطيعوا 
تحقيقه بفضل الصمود االسطوري لجماهير الشعب 
والجيش واللجان الشعبية.. أمــا أولئك المرتزقة 
فسيظلون مجرد اوراق ودمى لتأدية دور محدد، 
ومن المتوقع أن يتخلص منهم محركهم قريبًا بعد 

انتهاء دورهم..

> أما الدكتور/ علي حسن الخوالني فيقول:
 إن الــمــرتــزقــة ال يــمــلــكــون إرادة قــــرار إنــجــاح 
المفاوضات أو تحقيق السالم؛ فال شعبية لديهم على 
األرض وال يسيطرون حتى على حارتين أو شارعين 
في المناطق التي يقولون إنهم حرروها، انهم مجرد 
أدوات لدى السعودية، ينفذون إرادتها وسياساتها، 
التي يعلمون مسبقًا أنها ال تريد الخير لليمن وال تريد 
يمنًا واحدًا آمنًا مستقرًا، وبالتالي فإن تواجدهم في 
جنيف بنسختيها 1 و2، وكذا الكويت 1 و2 ال يعد 
عن كونهم وكالء عن السعودية ينفذون كل ما ُيملى 
عليهم من أوامر وسياسات، كذلك بالنسبة لرفضهم 
خطة المبعوث األممي، إذ أن هذا الموقف إنما يعبر 
عــن موقف أسيادهم السعوديين، وبالتالي فإن 
المفاوضات والمشاورات معهم ألجل إحالل السالم 

متوقــع رفض الفار هــادي وبقية الخونة والعمالء من اعضاء حكومة »شــرعية« 
فنــادق الرياض الحل السياســي الســلمي والمؤدي الــى وقف العدوان الســعودي 
اإلجرامي الغاشــم على اليمن ورفع الحصار عن شــعبه الصابر والصامد والمظلوم 
الذيــن دمــر وطنــه وقتــل وجرح عشــرات اآلالف مــن ابنائــه المدنييــن األبرياء 
ومعظمهم من األطفال والنساء والشيوخ بصواريخ وقنابل طائراته التي تمطرهم 
بها فوق رؤوســهم طوال ما يقارب العشــرين شهرًا من السماء، وسفنه وبوارجه 
مــن البحر، وادواتــه التابعة ألولئــك العمــالء والتنظيمات اإلرهابيــة والمرتزقة 

الدخيلين أو القتلة والمجرمين المستجلبين من كل دول العالم.
طبعًا اليمنيون والعالم يعرفون الى أن العدوان الســعودي على اليمن لم يشــن 
بطلــب من الخائن هــادي وال من اجل شــرعيته المزعومة مع أنهــا الذريعة التي 
ســتخدمت وفقًا لمخطط مســبق.. ورفضهم الحل ليس فقط ألنهم ســينقذون 

ُ
ا

مصالحهــم والمال الســعودي الــذي يغدق عليهــم مقابل تغطية هــذه الحرب 
العدوانية الوحشــية القذرة والشــاملة ضد الشــعب اليمني بــل ألنهم ال يملكون 

إرادة الرفض والقبول للحل..
صحيفــة »الميثــاق« لمزيد من تســليط الضوء على هذا الموضوع اســتطلعت 
آراء عدد من السياســيين بطرح ســؤال: لماذا يرفض عمالء السعودية أي مساٍع 
للحل السياســي لألزمة ســواًء من خالل تعمدهم افشــال حوار جنيف1 أو جنيف2 
ومشــاورات الكويــت، وأخيرًا الورقــة األممية والمقدمة من مبعــوث األمين العام 
لألمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.. فإلى ما جاء في االستطالع التالي:

استطالع/  احمد فرحان

مجيديع مقررًا للجنة تنفيذ قرار العفو العام وتيسير ناطقًا
عقدت اللجنة الرئيسية 
ــتــنــفــيــذ قــــــرار الــعــفــو  ل
العام- االثنين الماضي- 
بصنعاء اجتماعًا برئاسة 
رئيس اللجنة األخ خالد 
عــبــدالــوهــاب الــشــريــف..

وفي االجتماع ألقى رئيس 
اللجنة كلمة أشــاد فيها 
بدعم المجلس السياسي 
وحـــرصـــه عــلــى تمكين 
اللجنة مــن أداء أعمالها 
على أكمل وجه بما يضمن 

حقن دماء اليمنيين وإتاحة الفرصة للمغرر بهم للرجوع إلى جادة 
الطريق والمشاركة مع إخوانهم في بناء الوطن وإعادة إعماره.

ات الالزمة لدراسة حاالت   مشيرًا إلى ضــرورة اتخاذ كافة اإلجــراء
السجون مع مراعاة الظروف الطارئة التي تعيشها بالدنا حاليًا جراء 

عدوان التحالف الغاشم بقيادة السعودية.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة توفير المناخ المناسب الستيعاب 
العائدين من المغرر بهم المستفيدين من قرار العفو العام والنظر 
في قضايا من في السجون الذين لهم الحق في االستفادة من قرار العفو 
العام وضمان كافة الحقوق الحريات لهم والتعامل معهم كأي مواطن 

يمني يتمتع بكافة الحقوق 
والحريات في إطار القانون .
ـــة االنـــبـــاء  ـــال وحـــســـب وك
الـــيـــمـــنـــيـــة )ســـــبـــــأ( فــقــد 
استعرض االجتماع الالئحة 
ر  لتنفيذ قــرا لتنظيمية  ا
العفو العام وما تم اتخاذه 
ات بــخــصــوص  ـــن إجــــــــراء م
لــلــجــان الفرعية  تشكيل ا
في المحافظات الستقبال 
لمستفيدين من  ا طلبات 
القرار وعملية التواصل مع 
المغرر بهم المستفيدين من القرار باإلضافة إلى الحملة اإلعالمية 
الواسعة التي تهدف للتعريف بقرار العفو العام وتحفيز االستفادة 

منه وتوضيح مقرات اللجان الفرعية وفرق عمل االستقبال.
وفي االجتماع تم اختيار نايف عبدالله مجيديع عضو اللجنة مقررا 
للجنة، واألخ على صالح تيسير عضو اللجنة ناطقًا رسميًا للجنة .هذا 
ة الفاتحة على  وقد استهل أعضاء اللجنة االجتماع بوقفة حداد وقراء
أرواح شهداء القاعة الكبرى ومنهم عضوا اللجنة الدكتور أمين محيي 
الدين الناطق الرسمي للجنة، وإبراهيم شجاع الدين مقرر اللجنة.. 

متمنين الشفاء العاجل لكل الجرحى .

خالل لقائه بقياداتها
الصماديطلع األحزاب على سير المفاوضات ومماطلة أعداء اليمن لكسب الوقت

التقى صالح الصماد- رئيس المجلس السياسي 
األعـــلـــى -الــســبــت- بــصــنــعــاء قـــيـــادات االحــــزاب 

والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
ورحب رئيس المجلس السياسي األعلى في اللقاء 
بقادة االحزاب الوطنية المناهضة للعدوان.. معربًا 
عن الشكر والتقدير لما تقوم به تلك االحــزاب 
وقياداتها وكــوادرهــا مــن ادوار وطنية مؤثرة 
وحيوية في مواجهة العدوان السعودي االمريكي 
والموقف المشرف والوطني الــذي ستحتفظ به 

ذاكرة االجيال والتحوالت في اليمن.
ــد ان دعــم الــقــوى الوطنية وفــي مقدمتها  وأك
االحـــزاب والــقــيــادات المناهضة لــلــعــدوان تمثل 
حجر الزاوية في قوة وفعالية المجلس السياسي 
ومفاوضات السالم وكل ما يتعلق بها.. متطرقًا 
الى مسار المفاوضات وتطوراتها االخيرة وما أراده 
اعداء اليمن واإلدارة األمريكية من المماطلة في 
المفاوضات وتطويلها لكسب الوقت والرهان على 
الوحدة الداخلية وتغير المعادلة التي أتت لصالح 
المشروع الوطني وبناء اليمن ومستقبله المشرف 

الذي يستحقه.

كما اكد رئيس المجلس السياسي األعلى ان حكومة 
بنى على اسس مدروسة تضمن 

ُ
اإلنقاذ الوطني ت

التمثيل الوطني الشامل وبما يحقق المعنى المراد 
لها القيام به وهو االنقاذ الوطني ومواجهة العدوان 

وتداعياته ومرحلة ما بعد العدوان.
واستعرض مع قادة االحزاب التطورات الميدانية 
والسياسية واالقتصادية، مرّحبًا باألفكار التي 
رحت في اللقاء ومشيدًا بها ومؤكدًا على القيمة 

ُ
ط

الحقيقية التي يضيفها التواصل الفعال وااليجابي 

والمتكامل مــع كــافــة الــقــوى الوطنية فــي هذه 
المرحلة وكل المراحل .من جانبهم استعرض قادة 
االحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان 
السعودي الجهود التي يقومون بها كتكتل وطني 
سياسي على مختلف االصعدة الميدانية العامة 
ــرؤى االقتصادية  والخاصة، وإعــداد التقارير وال
والسياسية والتفاعل االجتماعي والثقافي مع ما 
يقتضيه الوضع العام وتصاعد العدوان السعودي 

االمريكي من اعمال وحراك.


