
تناغم األداء الرسمي والشعبي خالل١٠٠٠يوم صمود يؤكد ذلك:

06الثــــورةالثــــورة

الجبهة الداخلية محصنة وآمنة..
وستبقى كذلك حتى النصر على العدوانوستبقى كذلك حتى النصر على العدوان

ــؤون  ــة الثورة لش ــس مؤسس ــب رئي نائ
الصحافة سابقا عبدالواسع الحمدي قال: 
ــن  ــن الوط ــي حص ــة ه ــة الداخلي إن الجبه
ــيس من  ــه الرئي ــدر حمايت ــي مص األول وه
ــه  وأن ــة  والخارجي ــة  الداخلي ــدات  التهدي
ــة الداخلية  ــز صالبة الجبه ــكان تعزي باإلم
بالوعي املستمر حتى يستشعر كل مواطن 
ــة وليدرك  ــئوليته الوطني ــم ومس دوره امله
ــم ومخاطر التهديدات التي تحاك ضد  حج

الوطن .
ــا أن املرتكز الرئييس لتعزيز الجبهة  مبين
ــدة الصفوف وفتح  ــة يتمثل يف وح الداخلي
ــيايس بني مختلف  ــام الوفاق الس املجال أم
ــن أجل تفويت الفرصة  املكونات الوطنية م

عىل  أعداء الوطن.
االلتفات للمواطن

وأضاف الحمدي يف  حديثه قائال :والشك 
ــز الجبهة  ــة لتعزي ــياء املهم ــن األش ــأن م ب
ــادة  ــة والقي ــت  الحكوم ــة  ان تلتف الداخلي
ــه  ــري احتياجات ــن وتوف ــية للمواط السياس
التي تمكنه من العيش الكريم بالقدر املمكن 
ــية  ــك االلتفاف حول القيادة السياس وكذل
ــذه من قرارات من أجل الوطن  يف كل ما تتخ
ــكل  ــن وللمجتمع بش ــىس ان للمواط وال نن
ــام دور مهم يف تعزيز الجبهة الداخلية من  ع
ــاول أن يخرج  ــكل من يح ــالل التصدي ل خ
عن النظام والقانون ويمس سالمة املجتمع 
ــايل  ــي وبالت ــيجه االجتماع ــك نس وتماس
ــن  الوطن  ــن الوطن ألن أم ــاظ عىل أم الحف

خط أحمر ال يمكن ألحد أن يتجاوزه .

الورقة األخرية
ــطة زينب إبراهيم الديلمي  الكاتبة والناش
ــرة الخطرية التي  ــول: إن ما بعد تلك املؤام تق
ــيطرة عىل  ــك تنفيذها يف الس ــىل وش ــت ع كان
ــوىض فيها وعمل  ــة صنعاء ونرش الف العاصم
ــرب أهلية من قبل  ــم بحق املواطنني وح جرائ
مليشيات الخيانة ، ولكنها بعون الله قد باءت 
ــرية التي كان  ــقطت الورقة األخ ــل وس بالفش
ــذ تلك  ــيات يف تنفي ــم املليش ــم بها زعي يتحك
املؤامرة التي كانت ستقع اليمن معها يف ورطة 

كبرية.
مؤامرة شيطانية

ــيطانية  ــرة ش ــا مؤام ــم إنه ــت :  نع وأضاف
ــي كانوا  ــا ووأدت الفتنة الت ــاء عليه ــم القض ت
ــاء عليها ، فكان  ــعالها ، وتم القض يريدون إش
ــاً عىل  ــرصاً إلهي ــاً عظيماً ون ــوم فتح ــك الي ذل

شعبنا اليمني العظيم.
وحدة الصف

ــيات  ــا كانت تلك املليش ــت تقول : كم ومض
ــة  وحدة الصف  ــعى اىل زعزع ــة تس اإلجرامي
وتمزيق الجبهة الداخلية وإشعال هذه الفتنة 
ــعب اليمني يواجه مؤامرة  ــيطانية و الش الش
ــي تكالبت عليه  ــل عدوان خارج كبرية من قب
ــة التي كانوا  ــذه املؤامرة الداخلي ــة وه 20 دول
ــك املؤامرة  ،  ــعون إىل تنفيذها جزء من تل يس
ــة الداخلية من  ــن هنا يمكن أن نعزز الجبه وم
ــني أنصار الله والرشفاء  خالل وحدة الصف ب
من حزب املؤتمر الشعبي العام ، الذين أعلنوا 
ــتمر ولن يرتكوا البالد  بأن وحدة الصف ستس
ــم وباعوا رشفهم  ــوا وطنه ــة الذين باع للخون
ــس ، وهاهم أنصار الله والرشفاء من  بثمن بخ
ــيبقون عىل عهدهم  ــعبي العام س املؤتمر الش
ــابق ولن يرتكوا الوطن للخونة وأصحاب  الس
ــتعدون  مس ــم  وأنه  ، ــس  الخام ــور  الطاب
ــرة خارجية أو  ــة أي مؤام وحارضون ملواجه
داخلية التي تسعى إىل تمزيق الوطن وتمزيق 

الجبهة الداخلية.
شأن يخصنا

ــرى أنه  ــي ي ــط حقوق ــربان ناش ــد ج محم
ــة الداخلية فإن  ــة الجبه ــىل صالب للحفاظ ع
ــام  ــيق بني األقس ــا يعتمد عىل التنس نجاحه

ــيق  واألجهزة والدوائر األمنية وأهمها التنس
ــت يف أي  ــاء للب ــي والقض ــاز األمن ــني الجه ب
ــابقة ألنها تشكل ردعا ملن تسول له  قضايا س
ــه العبث بأمن واستقرار وصالبة الجبهة  نفس

الداخلية.
الجهاز األمني والعسكري

ــك الجبهة  وأضاف : إن الحفاظ عىل تماس
الداخلية شأن يخصنا جميعاً كيمنيني أحرار 
وليس مسؤولية جهة معينة والعمل التكاميل 
بني مختلف الجهات هو الحل لوأد أي مؤامرة 

تستهدف الجبهة الداخلية.
دماء طاهرة

ــة أمة امللك  ــطة الحقوقية واإلعالمي الناش
الخاشب تقول: إن ما حدث مؤخرا من انتصار 
ــرية مدعومة  ــي عىل مؤامرة كب ــعب اليمن للش
ــقاط صنعاء يعترب نرصاً  من دول العدوان إلس
ــدوان الذي  ــه الع ــة يف وج ــدا وصفع ــرياً ج كب
ــارع برتحيبه لعودة صالح للحضن العربي  س
كما يسمونه رغم أن النرص جاء رسيعا بفضل 
ــالت  ــه ولكنه لم يأت إال بعد دماء طاهرة س الل

وجراح نكأت.
ــه  ــد لل ــائل الحم ــن وس ــة : م ــت قائل ومض
والشكر له عىل وأد الفتنة املسارعة بمحاسبة 
ــدين وبدء التغيريات واإلصالحات  كل الفاس
ــات  ــدم االلتف ــالت وع ــن املجام ــاد ع واالبتع
ــم األنصار بإقصاء  ــواق الناعقة التي تته لألب
كوادر املؤتمر وسيظل رشفاء املؤتمر إخوة هم 
واألنصار يف الدفاع عن الوطن وخدمة أبنائه.

وعىل املجلس السيايس املسارعة يف اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد كل الفاسدين .

خطاب الصماد
ــوق  ــب الحق ــر مكت ــول مدي ــه يق ــن جهت م
ــات بمجلس النواب كهالن صوفان: إن  والحري
ــس الصماد األخري  ــني خطاب الرئي من مضام
ــاء يمثل  ــوق صنع ــىل قبائل ط ــاه ع ــذي ألق ال
مدخًال مناسباً لتعزيز الجبهة الداخلية ولرأب 
الصدع الذي حدث نتيجة الفتنة التي أحدثها 
ــعودية  تحالف العدوان عىل اليمن بقيادة الس
ــة  ــود (جماع ــي الصم ــني رشيك ــارات ب واإلم

أنصار الله وحزب املؤتمر الشعبي العام).
نتائج التغيري 

ــا أن املواطن يريد أن يلمس نتائج ذلك  مبين
ــة يف صنعاء،  ــل الدول ــىل كل مفاص ــري ع التغي
ــايل  ــادي وامل ــتوى االقتص ــىل املس ــواء ع س

ــتوى الخدمات الصحية  والنقدي أو عىل مس
ــتوى  ــىل مس ــة أو ع ــة واالجتماعي والتنموي
ــذا هو ما يهم  ــام يف رصف املرتبات . فه االنتظ
ــن، وهذا ال  ــت الراه ــيط يف الوق ــن البس املواط
ــاملة إلصالح  ــرتاتيجية ش ــى إال وفق اس يتأت
الوعاء الرضيبي وتنمية املوارد الذاتية قصرية 
ــل جديدة  ــدى لخلق فرص عم ــطة امل ومتوس
ــدة  ــات واع ــاص ويف قطاع ــاع الخ ــدى القط ل
كالزراعة والصناعة لتخرج البلد من االعتماد 
ــق االكتفاء  ــتوردة وتحق ــات املس عىل املنتج
ــأة الحصار  ــدف تخفيف وط ــي منها به الذات
املرضوب عىل اليمن، والذي قد يطول، وبهدف 
ــة يف رشاء  ــتنزاف العملة الصعب ــد من اس الح
هذه السلع واملنتجات التي لو أحسنت الدولة 
ــع  ــة م ــا بالرشاك ــا محلي ــط إلنتاجه التخطي
ــتغناء عن معظمها  ــاع الخاص لتم االس القط
ــة ال تتجاوز العامني.  بحيث  خالل فرتة تنموي
ــتوردة عامل دخل  تصبح تلك املنتجات املس
ــي من خالل  ــاد الوطن ــش االقتص ــايف ينع إض
ــة  ــة والحمائي ــة الجمركي ــة الرضيب مضاعف
ــج الوطني، وبحيث تصبح  عليها لصالح املنت
أداة ردع للمعتدين بالتوقف عن استرياد تلك 
السلع منها ومقاطعهتا كونها أصبحت تغزوا 

أسواقنا ومنازلنا وتنترش فيها كالرسطان.
شريكا الحكم 

ــو تتاح ملعايل  ــان : وياحبذا ل وأضاف صوف
ــور عبدالعزيز بن  ــوزراء الدكت ــس ال األخ رئي
ــوزراء  ــن ال ــه م ــار فريق ــة اختي ــور فرص حبت
ــرش  لع ــة  الوزاري ــب  الحقائ ــدد  ع ــص  وتقلي
ــيكون أقرص طريق  حقائب كحد أعىل فذلك س
ــا أن الوقت  ــاءة األداء الحكومي. كم ــع كف لرف
ــر الوظيفي  ــون التدوي ــل قان ــان لتفعي ــد ح ق
ــة  ــف الدول ــة وظائ ــاع كاف ــم إخض ــث يت بحي
ــفافية  لعنرص الكفاءة والخربة والنزاهة والش
ــن املحاصصة  ــدا ع ــة بعي ــاءلة واملهني واملس

الحزبية واملناطقية.
ــة  ــداد املوازن ــول يف إع ــم التح ــرى أن يت وي
ــن موازنة البنود واألنواع غري  العامة للدولة م
ــة إىل موازنة الربامج واألداء بحيث يتم  املجدي
ــوام 2018 - 2020م  ــع موازنة جديدة لألع وض
ــة  ــق تنمي ــف لتحقي ــك التصني ــىل ذل ــاء ع بن

حقيقية مستدامة.
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ــة الداخلية أكد  ــك الجبه ــة الحفاظ عىل صالبة وتماس ــيون أن قضي ــون سياس مراقب
ــت  ــتهدفها ليس خالل مرحلة تقرتب من الـ1000يوم من العدوان ووأد أي فتنة تس
مسؤولية األجهزة األمنية فحسب. . بل مسؤولية وطنية ودينية ملقاة عىل عاتق كل مواطن 

. .وهذا ما عزز تماسك هذه الجبهة ومثلت مرتكزا أساسيا يف املواجهة.
ــيات للحفاظ عىل الجبهة الداخلية من  وأوضحوا يف أحاديث لـ"الثورة" املرتكزات األساس

أي مؤامرة تخدم العدوان وتستهدف مصلحة الوطن العليا.. نتابع:
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