
ــر إذاعة  ــد المختفي مدي ــة تحدث أحم بداي
صوت الشعب قائال: الشك أن العدو الخارجي 
ــة  العالمي ــة  والصهيوني ــكا  أمري ــي  ف ــال  ممث
وأدواتها في المنطقة وعلى رأسهم السعودية 
واإلمارات تترقب بفارغ الصبر وجود أي بادرة 
ــة الداخلية كونهم  ــقاق الصف في الجبه النش
ــمعتهم بعد مضي أكثر من  أحبطوا وانهارت س
ــن ونصف العام في حرب طاحنة امتلكوا  عامي
ــم  ــة ورغ ــوة المهول ــاد والق ــدة والعت ــا الع فيه
ــك يلجأون  ــار ولذل ــوا أي انتص ــك لم يحقق ذل
ــون ثغرة  ــة الموحدة لتك ــق الصف والجبه لش

يستطيعون من خاللها تحقيق االنتصار .
ــد الملك  ــيد عب ــاف إن خطاب الس ــا أض كم
ــي أبداها والرد  ــفة الت الحوثي القوي والمكاش
ــي عبدالله صالح  ــبق عل من قبل الرئيس األس
أراها ظاهرة صحية وتنفيساً واطالعاً للشعب 
ــاء لدى بعض  ــة ومع وجود أخط على الحقيق
األطراف سواء بنية أو بدون أو نتيجة لضغوط 
ــتطاعت  ــفة اس ــراءات إال أن هذه المكاش أو إغ
ــك بزمام  ــوة وان تمس ــف بق ــوي الموق أن تحت
ــاع  ــل االقتن ــا بكام ــالت وأن ــن االنف ــور م األم
ــة ولن تمس  ــة قوي ــة الداخلي ــد أن الجبه متأك
ــن الخارج  ــا يراه ــدع كم ــل أي تص ــن يحص ول
ــوم الـ24 من  ــغ إن قلت أن ي ــك وال أبال ــى ذل عل
ــيتحد الجميع في رسالة موحدة  أغسطس س
ــر آماله التي كان  ــد العدوان تقضي على آخ ض
ــق الصف الذي انتهى إلى  يرجوها من وراء ش

غير رجعة.

مواجهة أعداء الوطن
ــري:  الطاه ــد  ــي حمي ــال اإلعالم ق ــدوره  ب
وحدة الصف هي وحدة مواجهة أعداء الوطن 
ــق وحدة  ــعون إلى ش ــي الواحد ومن يس اليمن
ــم خونة فوحدة  ــوا بوطنيين بل ه الصف ليس
ــبر  ــف اليمني هي وحدة الدفاع عن كل ش الص
في اليمن الواحد والموحد أرضا وإنسانا مدى 

األزمان .
ــي وجه  ــي قوة ف ــف ه ــدة الص ــد أن وح وأك
التحالف السعودي الدموي المستمر في قتل 
ــموخ ودمار كل  اآلالف من أبناء يمن العز والش

جميل عبر قصف طيران التحالف الدموي ..
حيث أن وحدة الصف كانت المعادلة المهمة 
في مواجهة تحالف آل سعود وحلفائهم الذين 
ارتكبوا في عاصفتهم أبشع الجرائم والمجازر 
ــاء يمن الـ22 من  ــرية بحق اآلالف من أبن البش
مايو والعظيم خالل عامين ونصف من عاصفة 
ــي ظل صمت أممي  ــار الوطن وقتل أبنائه ف دم

ودولي .
ــق وحدة  ــعون إلى ش ــن يس ــكل م ــول ل ونق
ــتوعبوا بأن  ــم أن يس ــي: عليه ــف الداخل الص
ــاس الدفاع عن العرض  ــدة الصف هي أس ”وح
ــي  ف ــن  موحدي ــوا  تبق أن  ــم  وعليك واألرض 
ــادة التحالف  ــن وعمالء ق ــة غزاة الوط مواجه
ــدة الجميع واليمن  ــم فوحدة الصف وح الغاش
ــتبقى قوية  ــدة الصف الداخلي س في ظل وح
ــوات المعتدي في  ــزم لق ــدي بكل ح ــي التص ف

شماله وجنوبه ..
وتمنى من المتحالفين في الداخل أن يبقى 
تحالفهم قويا لدك أوكار التحالف الدموي في 
مختلف جبهات الشرف دفاعا عن كل شبر من 
ــاء واألحرار ومن  ــه وطن كل األوفي الوطن كون
ــوا من أبناء يمن  ــعون لشق الصف هم ليس يس
ــعب اليمني  التاريخ والحضارة فهم أعداء الش

الواحد .
ــد إلى رص  ــن الواح ــاء اليم ــا كافة أبن ودع
ــن ليبقى  ــزاة الوط ــة غ ــي مواجه ــوف ف الصف

اليمن شامخا مدى الزمن ..

علينا أن نقف وقفة رجل واحد
ــو  ــية وعض ــطة السياس ــول الناش ــا تق فيم
ــن  اإلعالميي ــاد  التح ــذي  التنفي ــب  والمكت
ــا أن نقف  ــد الكافي: علين ــالم عب ــن أح اليمنيي
ــن يدعو  ــكل م ــدي ل ــد للتّص ــل واح ــة رج وقف
ــر وعين بكل  ــون أكث ــة وأن نك ــة والحزبي للفرق
ــب المصلحة الوطنية  ــات العدوان نغل مخطط
ــول  ــة وأن نق ــة الضيق ــح الحزبي ــى المصال عل
ــة  ــع القضي ــه أن يبي ــه نفس ــول ل ــن تس ــكل م ل
ــم الوطنية كفى فالشعب يعي كل  اليمنية باس
مؤامراتكم ….وأن ال ننجر وراءها وأن نصحح 

ــراكها بدون وعي  ــم كل من وقعوا في ش مفاهي
،،،وأن نواصل مشوار التصدي للعد ومن خالل 
ــنهزم به  ــذي س ــال وال ــوي والفّع ــالح الق الس
العدوان وه وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ 
ــة أي حملة  ــي الكامل بحقيق الخالفات والوع
دعائية يشنها العد وضد وحدة الوطن وأبنائه 
ــاٍل …. عاش اليمن حّرا أبّيا  ولنقول بصوٍت ع

واحدا. 
ــر الشعب اليمني قبل  وأضافت :لقد استبش
ــي  ــكيل المجلس السياس ــوم بتش ــام من الي ع
األعلى الذي من خالله سيتحقق الوطن الكثير 
ــدي للعدوان  ــبيل التص ــي س ــب ف من المكاس
ــيما أنه جمع ووحد الصف  ــم ….وال س الغاش
ــة مكوناته فكان أن حظي بمباركة  اليمني بكاف

شعبية واسعة. 
ــي أصيل أن  ــى كل يمن ــب عل ــت : يج وتابع
يتنبه لهذه المؤامرة الخطيرة التي يحاول من 
ــأن يمكّن العد  ــب اليمن ب ــن قلبه ح ــزع الله م ن
ــتطع تحقيقه بالطائرات  ومن تحقيق ما لم يس
والقصف والتفجيرات والحصار …وخصوصا 
ــمها  ــطورية التي رس ــة األس ــك اللحم ــد تل بع
ــم  برجاله ــم  وكبيره ــم  صغيره ــون  اليماني
ونسائهم والتي جعلت العدو يخطط ليل نهار 
ــخ األموال  ــف …..ويض ــة الص ــل تفرق من أج
ويشتري الذمم والوالءات لشخصيات إعالمية 
وسياسية لنشر وبث السموم والدعايات التي 
ــعى  ــب لخدمته بالدرجة األولى والتي تس تص
ــا إلى مربع  ــاف الجبهة الداخلية وجره إلضع
ــدوان  ــن الع ــا ع ــة ،،،وصرفه ــتات والتفرق الش
ــتهدف اليمن أرضا وإنسانا  وجرائمه التي تس
ــن العدوان  ــف العام م ــن ونص ــر من عامي ألكث
ــية منقطعة النظير والتي يعمد  ..بتلك الوحش
ــرف األنظار  ــن خالل ص ــا م ــدوان إلخفائه الع
ــلبية هوجاء  ــكات س ــة ومماح ــات واهي بخالف
ــي وتدعم  ــد والحقيق ــن الع ــل ع ــم التغاف تدع

أهدافه بالدرجة األولى.

لن يستطيع العدوان إضعافنا .
ــم كتبت  ــاة إبراهي ــة حي ــة واإلعالمي  الكاتب
مشاركة لهذا االستطالع تحت عنوان ”توحيد 
ــات  مقوم ــى  أول ــة  الداخلي ــة  والجبه ــف  الص
صناعة النصر..“ واستهلت حديثها قائلة: مما 
ــدوان على اليمن  ــك فيه أنه حينما بدأ الع الش
ــن الداخل  ــقاط اليمن م ــه إس ــد أهداف كان أح
وخلق االنشقاق والصدع ليسهل على العدوان 
ــتقطاب  ــاء على اليمن عبر محاوالته اس القض
ــراءهم  ــدوان ش ــتطاع الع ــن اس ــن مم اليمنيي
بالريال السعودي سواء كانوا نخباً سياسيهاً 
أو إعالميه أو وجوه قبلية أو قيادات عسكرية أو 
مليشيات ونجح العد وإلى حد ما من استمالة 
ــميات جديدة  ــم منحهم مس ــؤالء الخونة وت ه
ــرعية والمقاومة وغير ذلك  وعديدة ومنها الش
ــدوان على  ــا الع ــميات التي اصبغه ــن المس م
ــرفاء  ــؤالء الخونة.. فباعوا الوطن وظل الش ه

صامدين ومقاومين فعليين للعدوان.
ــى  ــكرية عل ــة العس ــت الجبه ــت :ظل وتابع
ــة  ــة ثابت ــة صلب ــف قوي ــن والنص ــدى العامي م
ــعبية  الش ــان  واللج ــي  اليمن ــش  الجي ــوة  بق
ــكرية  ــب عس ــتطاعوا تحقيق مكاس ــن اس الذي
ــالة لهذه  ــوة وبس ــات والتصدي بق ــي الجبه ف
الماكينة الحربية والصمود بقوة أمام الطائرات 
ــة والصوتية  ــة والضوئي ــخ العنقودي والصواري
ــدوان  الع ــة  لمرتزق ــات  الزحوف ــد  ص ــذا  وك
ــى العكس من  ــن الطائرات بل عل ــة م المدعوم
ذلك استطاع الجيش اليمني واللجان الشعبية 
ــن الدفاع إلى  ــكرية م من تحويل العملية العس
ــل العدو متقوقع قرابة  الهجوم وبين كر وفر ظ
ــي ذات المواقع دون  ــام ف ــن ونصف الع العامي
ــب عسكرية أو سياسية تذكر  تحقيق أي مكاس
إلى جانب تطوير الصواريخ لتعانق ارض العد 
وإلى نجران وينبع والرياض وما بعد الرياض.

ــكري  ــل العس ــام هذا الفش ــتطردت :أم واس
ــا على العدو  ــى األرض كان لزام ــزام عل واالنه
ــة  الجبه ــال  إلفش ــدة  جدي ــائل  وس ــكار  ابت
ــدوان  الع ــخ  مطاب ــغيل  تش ــر  عب ــكرية  العس
ــن الداخل ووضع  ــعبية م الختراق الجبهة الش
ــق الصف  ــة لمحاولة اختراق وش خطط حثيث

الوطني بشتى الطرق والوسائل منها :

ــدول العدوان  ــغيل الماكينة اإلعالمية ل تش
ــر األكاذيب  وفق خطة ممنهجة تعمل على نش
ــويش  والتش ــات  األزم ــق  وخل ــاعات  واإلش
ــع والتأثير  ــة إرباك الوض ــل في محاول بالداخ
ــة  الجبه ــاف  إلضع ــعبية  الش ــة  الجبه ــى  عل

العسكرية.
ــة  ــدوان اإلعالمي ــخ الع ــغيل مطاب ــذا تش وك
ــات والفتن  ــدا في خلق األزم ــي ال تألوا جه الت
ــويق الفتن والترويج  ــج الصراعات وتس وتأجي
ــق وعبر  ــاز التي تنع ــوات النش ــر األص ــا عب له
ــاردة  ش كل  ــف  توظ ــي  الت ــة  المأزوم ــالم  األق
ــدوان للنيل  ــدم أجندة الع ــف يخ وواردة توظي
ــية  من هذا التحالف القائم بين القوى السياس

المواجهة للعدوان.
ــكريا  عس ــرس  الش ــدوان  الع ــذا  ه ــام  وأم
ــوى  الق ــى  عل ــا  لزام ــا  وإعالمي ــا  واقتصادي
ــدوان والمتحالفة من  ــدرة لمواجهة الع المتص
ــم  ــزو البربري الغاش ــذا الغ ــل التصدي له أج
ــوة أكثر من أي وقت  ــف اليوم بصالبة وق أن تق
ــاريع  مضى ومحاربة المصالح الضيقة والمش
ــب شخصية  الصغيرة التي تتمحور في مكاس
ــة العليا للوطن  ــن المصلح ــة بعيدا ع أو حزبي

وخارج نطاق مواجهة العدوان.
ــرأي اآلخر  ــرام الرأي وال ــدت على احت وأك
ــوى المتصدرة  ــش بين الق ــول مبدأ التعاي وقب
ــدوان ومحاربة فكر االحتكار للجبهات وان  للع
ــهداء  ــن يقدم الش ــة وم ــه أو فصيل ــرف بعين ط
ــان يقينا أن من يواجه العدوان اليوم هم  واأليم
ــم وتوجهاتهم  ــالف انتماءاته ــون باخت اليمني
ــش  ــن الجي ــة م ــدرون المواجه ــم يتص ورؤيته
ــل وان  ــاء القبائ ــن أبن ــعبية وم ــان الش واللج
النصر الذي نحاول أن نصنعه اليوم بصمودنا 
ونصر معمد بدماء اليمنيين كافة بال استثناء.

ــف األقالم  ــرار خل ــدم االنج ــذرت من ع وح
ــت وبطريقة  ــة التي أصبح ــة المأزوم المتطرف
ــرة أقالماً تخط األزمات أقالماً تفرق  غير مباش
ــا وانحيازها  ــر تطرفه ــد أقالماً ومن كث ال توح
ترفع المصالح الضيقة فوق المصلحة الوطنية 

العليا..
ــدرة  المتص ــوى  الق ــى  :وعل ــت  وأضاف
ــل  ــا تحم ــدرك أنه ــدوان أن ت ــة للع والمواجه
مشروع وطن وأن تلفظ المأزومين والمتطرفين 
ــوى المزيد  ــيا ممن لم يقدموا للوطن س سياس
ــقاقات وان توجه أقالمها كما وجهت  من االنش
ــا للعدوان ال لصدور اليمنيين هنا  مدافعها يوم

وهناك.
ــيكون له  ــالف اليوم س ــة أن أي اخت موضح
أثره السلبي الذي سيكون الخاسر الوحيد فيه 
ــد منه ه والعدوان  ــتفيد الوحي اليمنيون والمس

ومرتزقته..

وعلى الجميع االبتعاد عن مكامن اإلختالف 
ــيين  ــن السياس ــظ كل المتطرفي ــكك ولف والتف
ــاً ال يقل عن العدوان  ــكلون عدوان الذين قد يش
ــع  لصن ــز  ركائ ــا  وحلفائهم..وكله ــعودي  الس

السالم ودعم مقومات الصمود.

أهداف وطنية
ــي بشير  فيما أفاد الكاتب والباحث السياس
ــوى الوطنية  ــى الق ــب عل ــول: يج ــرم بالق مح
ــة إدراك نوع  ــية واإلعالمية والثقافي والسياس
ــه  ومؤامرات ــعودي  الس ــي  اإلجرام ــدوان  الع
ــى الدولة بكل  ــوع الحرب الذي عل ــة ون الخبيث
ــدة اإلعداد لها من  ــية الصام مكوناتها السياس
ــالح وطرق المواجهة لها  أجل تحديد نوع الس
ــدار بحيث  ــاءة واالقت ــن الكف ــورة عالية م بص
ــق  وتحقي ــا  ومواجهته ــا  ردعه ــى  عل ــل  تعم
ــومة  ــة المرس ــداف الوطني ــارات واأله االنتص

تجاه قوى العدوان اإلجرامية . 
وأضاف محرم :من هذا المنطلق يجب على 
القوى الوطنية الصامدة من المهرة إلى صعده 
ــي  اإلجرام ــعودي  الس ــدوان  الع أن  ــم  تعل أن 
ــرف يتميز  ــة تفكير منح ــن هو نتيج على اليم
ــارة األكاذيب  ــى إث ــدة يقوم عل ــر والمكي بالش
ــي اللجوء إلى  ــدة والتضليل ف ــر والمكي والمك
ــا يحويه  ــق الجدل بم ــات وخل ــارة االختالف إث
ــدف  ــة ته ــة جدلي ــائل خالفي ــن مس ــه م طرح
ــات الوطنية  ــة بين المكون ــداث الوقيع إلى إح
ــة والمجتمع  ــية واإلعالمية والثقافي والسياس
ــيع  اليمني العظيم الصامد ككل من خالل توس
ــرة االتفاق عن  ــالف وتضييق دائ ــرة االخت دائ
ــتغالل تهور بعض قيادات المكونات  طريق اس
ــدوان  الع ــة  مواجه ــي  ف ــدة  الصام ــة  الوطني

اإلجرامي السعودي الغاشم .
ــآ أن قوى  ــم اليوم جميع ــد بالقول :نعل  وأك
ــوم  ــل الي ــعودي تعم ــي الس ــدوان اإلجرام الع
ــاعة الفوضى والكراهية واالنقسامات  على إش
ــعب  ــيج االجتماعي للش من أجل تفتيت النس
ــيطرة  الس ــدف  به ــد  الصام ــم  العظي ــي  اليمن
ــم  ــي العظي ــعبنا اليمن ــان ش ــاة وكي ــى حي عل
ــالل أدوات العدوان من  ــد الصابر من خ الصام
ــن ال يمكن  ــاد المأجورين الذي ــالء واألوغ العم
ــة للقضاء عليهم فتلك  ــم في زاوية معين رؤيته
ــة يأتي دورها في تهيئة األجواء  الفئات الخفي
ــتهالكية  ــات ثقافة العدوان االس لهيمنة منتج
ــيج االجتماعي  ــى تفتيت النس ــي تعمل عل الت

الوطني.
ــدة  الصام ــة  الوطني ــوى  الق كل  ــا  ودع
ــدات  والتهدي ــرات  المؤام كل  ــة  مواجه ــى  إل
كل  ــتوى  مس ــى  عل ــة  الماثل ــات  والتحدي
ــق المصلحة  ــات والمجاالت بما يحق االتجاه

ــاظ على  ــو الحف ــن نح ــا للوط ــة العلي الوطني
ــة الوطنية  ــة والوحدة والهوي ــيادة الوطني الس
ــئة الوطنية والتعايش السلمي بين كل  والتنش
ــات والمجتمع  ــزاب والجماع المكونات واألح

اليمني ككل من المهرة إلى صعدة.
من ناحيته قال الدكتور محمد علي الخلقي 
رئيس منظمة يمن فورورد: ال لشق الصف نعم 
ــدوان ..نعم لألمن  ــد الصف المواجه للع لتوحي
ــزاب في  ــوى واألح ــة الق ــو كاف ــان وندع واألم
ــر صحيفة الثورة  ــة اليمنية من منب الجمهوري
ــتطيع مواجهة  ــى نس ــد الصف حت ــى توحي إل
ــن  ــد ل ــم نتوح ــل ول ــا ف ــى بالدن ــدي عل المعت
نستطيع مجابهة العدو وسوف تكون العواقب 
وخيمة على اليمنيين بشكل عام يكفينا شتات 
ــوياً  ــع أصبح مأس ــاً لليمن الوض ــي تمزيق يكف
ــد  وتوحي ــود  الجه ــد  توحي ــى  نتمن ــاً  ومتردي
ــراج اليمن من  ــق النصر وإخ ــوف لتحقي الصف

األزمة التي نمر بها.

المندسون
ــريف فقد  ــي أحمد الش ــا الكاتب الصحف أم
ــة الداخلية ليس من  ــوف على الجبه قال: الخ
الجماهير وإنما الخوف عليها من أعداء اليمن 
ــين في صفوف الجماهير السيما  ومن المندس
ــوالء للوطن ويظلون  ــن يظهرون ال أولئك الذي
ــد  يلوكون مفردة الوطنية في أفواههم وهم أش
ــدة العد  ــن أجن ــن منفذي ــي الباط ــه ف ــداوة ل ع
ــب ما يأمرهم.. ورغم خطورة ذلك على  وبحس
ــتطاعوا  وحدة الجبهة الداخلية فإن الذين اس
ــام الثالث  ــم للع ــوى دول العال ــوا أق ان يواجه
ــوذ التي  ــقطون مراكز النف ــي ويس ــى التوال عل
كانت تشكل دوال داخل الدولة هم قادرون على 
حماية الجبهة الداخلية من التصدع والحفاظ 

على وحدتها لمواجهة العدوان والتصدي له.
ــديد ممن  وقال :صحيح انه يجب الحذر الش
ــاع أباجهل  ــب وأتب ــاع أبا له ــق عليهم إتب نطل
ــف الوطني  ــاط التحال ــين في أوس من المندس
ــدوان.. وإن كان اللعب قد أصبح  ــة الع لمواجه
على المكشوف وأصبحوا ظاهرين للعيان مما 
يسهل على القوى الوطنية اكتشافهم وإفشال 
ــف العدوان  ــم يحققه تحال ــا ل ــم وم مخططاته
ــكرية وفرض الحصار االقتصادي  بالقوة العس
ــه  باختراق ــه  يحقق أن  ــتطيع  يس ــن  ل ــر  الجائ

للجبهة الداخلية .

شرط االنتصار
ــروط  ــرازي فقد قال: من ش ــرزوق الح أما م
ــة  الجبه ــك  تماس ــو  ه ــن  والتمكي ــار  االنتص
ــا  عليه ــاظ  الحف ــب  يج ــي  وبالتال ــة  الداخلي
ــاء التي تحصل وعدم  ــتيعاب كافة األخط واس
ــة  ــى فرص ــي ال تعط ــكان لك ــدر اإلم ــا ق إبرازه

للعدوان للفتك بنا هذا على األقل.

هوية واحدة
ــام  الع ــن  األمي ــي  الحرب ــر  حمي ــور  الدكت  
ــول: ما يجمعنا  ــباب يق للمجلس الوطني للش
ــو الوطن النازف وال مجال الن نختلف  اليوم ه
وان نتفرق مهما كان نوع االختالف ما يجمعنا 
اليوم هو تاريخ وحضارة وهوية وطنية وإثبات 
وجود ما يجمعنا اليوم أشياء مرتبطة بثوابت 
ــب أن نعمل  ــانية لذا يج ــة وإنس ــة وديني وطني
ــج واحد وترك  ــد وثقافة واحدة ونه برأي واح
ما دون ذلك حتى نستطيع تحقيق ما اجتمعنا 

عليه وطن وإنسان وهوية.
وأضاف: الكل يعلم بأننا نمر بظروف قاسية 
ــاني،  ــم وال إنس ــم وغاش ــدوان ظال ــل ع في ظ
ــم  ــان، ل ــر واإلنس ــر األرض والفك ــدوان يدم ع

يستثن أحدا. 
ــنا قبل فوات األوان  لذا البد أن نتدارك أنفس
ــة العدوان على  ــوف صفاً واحداً لمواجه بالوق
اليمن من خالل إبراز المواقف الوطنية الفاعلة 
ــدي لكافة التحديات  والحية ودورها في التص
ــاعة  ــف بش الداخلية والخارجية وتعرية وكش
ــق  ــي ح ــت ف ــي اقترف ــة الت ــم العدواني الجرائ

الشعب اليمني .
ــم  قي ــا  تجمعن ــن  كـيمنيي ــا  :إنن ــتطرد  واس
ــا  ــن ثقافتن ــر ع ــي تعب ــرف الت ــة والش األصال
ــموخنا فكل الثوابت والمحطات  وأصالتنا وش
ــة والوطنية اليمنية تلتقي مع وجوب  التاريخي
ــعب  ــى الش ــدوان عل ــة الع ــدي ومجابه التص
اليمني انطالقا من مبادئ دينية وهوية وطنية 
ــبتمبر و14  ــي 26 س ــداف ثورت ــى أه ــوم عل تق

أكتوبر .
ــتوجب  ــة التي يمر بها الوطن تس  والمرحل
ــرار إلى أي  ــمل وعدم االنج ــر ولم الش التضاف
ــن قضيتهم الوطنية  ــدات تخرج الناس ع مكاي

الحالية والمتمثلة في التصدي للعدوان …
ــن  لتمتي ــة  بحاج ــن  :نح ــول  بالق واردف 
ــتوري  ــي إطار دس ــون ف ــى أن تك ــراكة عل الش
وقانوني فنحن نريد دولة نظام وقانون ال نريد 

أن يكون كل طرف في فلك يسبحون. 
ــتثنائية  ــن ظروف اس ــط باليمن م ــا يحي فم
ــوف وتمتين الجبهة  ــا توحيد الصف يتطلب من
ــون من مكونات  ــة وعدم إقصاء أي مك الداخلي
الوطن فالوطن يحتاج إلى جهود جميع أبنائه 

للوقوف صفاً واحداً في وجه العدوان .  
ــة الداخلية  ــد الجبه ــول : توحي ــم بالق وخت
ــي  وه ــة  المصالح ــي  ف ــاره  ثم ــي  يؤت ــوف  س
ــا نحن فيه  ــد فال يوجد حل لم ــرج الوحي المخ
ــاملة التي ال  ــة الوطنية الش ــوى بالمصالح س

تستثني أحدا. 

05الثــــورة تتصغصات

يف موازاة مخططات العدوان املستمرة إلضعاف الجبهة الداخليةيف موازاة مخططات العدوان املستمرة إلضعاف الجبهة الداخلية

وعي كل القوى الوطنية بمخططات العدوان السعودي يحصن الجبهة الداخلية من االخرتاقوعي كل القوى الوطنية بمخططات العدوان السعودي يحصن الجبهة الداخلية من االخرتاق
نشطاء وكتاب وإعالميون وشخصيات اجتماعية يؤكدون لـ"ٹ":

المختفي :

العدو أصبح محبطا بعد أن 
انهارت سمعته بعد مضي 

أكرث من عامني ونصف 
العام يف حرب خاسرة

الشريف:

الخوف على الجبهة 
الداخلية ليس من 

الجماهري وإنما من أعداء 
اليمن

أحالم عبدالكايف:

 علينا أن نقف وقفة 
رجل واحد يف الّتصدي 
لكل من يدعو للفرقة 

واالنقسام

الحريب :

 المرحلة تستدعي الرتكزي 
على مواجهة العدوان وعدم 
االنجرار إىل المهاترات حول 

قضايا ثانوية
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ــة الداخلية توحيد  ــد الجبه ــل على توحي ــود والعم الجه
ــة العدوان  ــي مواجه ــي اليمني ف ــف الداخل والص
ــاس  ــن االختراق ظلت الركيزة األس ــعودي األمريكي وحمايتها م الس
ــدوان للعام  ــي وجه الع ــعبنا الصمود ف ــتطاع من خاللها ش ــي اس الت
ــك  ــة الوطنية الش ــذه القيم ــاس به ــي ..وأي مس ــى التوال ــث عل الثال
ــكريا واقتصاديا ..ومن هذا المنطلق  ــيحقق للعدو ما فشل فيه عس س
ــة الداخلية وتحصينها  ــك الجبه ــى دعوات الحفاظ على تماس تتعال
من أي اختراق حتى يكتمل النصر القريب على العدوان ومخططاته.. 

في السياق آراء عدد من األدباء والكتاب واإلعالميين نتابع :

استطالع /هالل جزيالن


