
لقاء /
 مصطفى المنتصر 

ــيناريو االنفالت األمني وأعمال االنتهاكات التي يمارسونها في المحافظات الجنوبية المحتلة أكد  ــن احمد الهيج ان الغزاة والمنافقين يريدون ان ينقلوا س محافظ الحديدة حس
إلى محافظة الحديدة وهذا من سابع المستحيالت.

مشيرا إلى محاوالت االحتالل من خالل تحشيداته العسكرية األخيرة تكرار السيناريو اإلجرامي الذي يمارسه في جنوب اليمن وجعل الحديدة مدينة أشباح يمارس 
فيها أبشع وسائل االنتهاكات.

ــي مقدمة الصفوف في مختلف جبهات العزة  ــعبية وهم ف ــي حوار لـ" الثورة " إلى أن أبناء الحديدة يقفون صفا واحدا مع أبطال الجيش واللجان الش ــد ف وأك
ــتكون بإذن الله الحصن الحصين للوطن وسيدافع أبناء الحديدة عن أرضهم وعرضهم مهما كلفهم  ــرف.الفتآ الى ان الحديدة عصية على األعداء وس والش

ذلك من ثمن.

ــع •  الواق إىل  ــرون  تنظ ــف  كي
الذي تعيشه محافظة الحديدة 
ــات التي  ــي أبرز التحدي وما ه
ــتمرار  اس ــراء  ج ــم  تواجهك

العدوان والحصار؟
ــر محافظة الحديدة بأوضاع مرتدية  - تم
ــانية والصحية التي  ــرا لألوضاع اإلنس نظ
ــار الجائر  ــراء العدوان والحص تفاقمت ج
عىل وطننا الحبيب واملستمر لعامه الثالث 
ــي يتناىف  ــدوان همج ــذر , ع ــربر أو ع دون م
ــالق والدين والرشع وحتى  مع القيم واألخ
ــل  ويتجاه ــة  الدولي ــق  واملواثي ــراف  األع
ــان ، جعل من األبرياء أهدافاً  حقوق اإلنس

رئيسية لغاراته الوحشية الجبانة.
ــه  تواج ــي  الت ــات  التحدي ــرز  أب ــن  وم
محافظة الحديدة تفاقم األوضاع املعيشية 
واإلنسانية من خالل نزوح آالف النازحني 
ــمال الوطن  من مديريتي حرض وميدي ش
ومستبا وبكيل املري محافظة حجة ومدينة 
ــة رازح واألجزاء  ــدى ومديري ــر وش الظاه
ــل  ــل جب ــدان مث ــة حي ــن مديري ــة م القريب
ــرشات اآلالف من األرس والوافدين  مران بع
ــدة باإلضافة إىل مئات  ــة الحدي إىل محافظ
ــق ذوباب  ــن مناط ــز م ــن تع وآالف األرس م
ــواء مع  ــة- واإلي ــوزع- والوازعي ــدب- م املن
شحة إمكانات السلطة املحلية باملحافظة 

التي تكاد تنعدم ألسباب كثرية منها:
يف  ــع  الراب ــاب  بالب ــمى  يس ــا  م ــالق  إغ
الربنامج االستثماري للمحافظة الذي كان 

يمثل خط التنمية األول.
ــربي  ال ــه  بجوانب ــر  الجائ ــار  الحص
ــه العدوان  والبحري والجوي الذي يمارس

عىل وطننا الحبيب.
ــدو •  الع ــف  تكثي ــن  يتزام

ــد  ض ــة  العدواني ــه  هجمات
ــيده لعنارص  ــني مع تحش املدني
ــوب  ــد ص ــة والجنجوي املرتزق
ــي  ماه ــاحل؟  الس ــة  جبه
ــتقبل األوضاع يف  ــم ملس قراءتك
الحديدة يف ظل هذا التصعيد؟

ــوم بريا  ــاً بعد ي ــد يوم ــدوان يتصاع -الع
ــارص مرتزقة  ــيد عن وبحريا وجويا وتحش
والدفع بهم من أكرث من دول لغزو املحافظة 
ــىل أي  ــدم ع ــال أق ــواحل ويف ح ــرب الس ع
ــإن أبناء  ــاحل ف ــاوزات بحرية عرب الس تج
ــيدافعون عن األرض والعرض  املحافظة س
ــتماتة وهذا واجب ديني وأخالقي ألن  باس
ــؤوليته نحو وطنه  ــعر مس ــع يستش الجمي
والكل متحفز ويقظ ألي مباغتة قد تحصل 

يف أي وقت.
ــهيد •  الش ــة  محط ــت  كان

ــة  ــرية يف محافظ ــس األخ الرئي
ــا هي آخر توصيات  الحديدة م
ــهيد وتوجيهاته  ــس الش الرئي

للسلطة املحلية؟ 
ــاد  ــح الصم ــهيد صال ــه الش ــم الل - يرح
ــدة  ــن أرض الحدي ــا م ــادر الدني ــذي غ وال
شهيدا بارا بوطنه أرضا وإنسانا وسيلقي 
ــهداء  ــرة الش ــع زم ــه م ــو راض عن ــه وه رب
ــذه  ــه له ــم الل ــن اختاره ــني الذي الصالح
ــتحقها إال  ــة والتي ال يس ــة العظيم املكرم
ــر توصياته  ــم الله وكانت آخ ــن اصطفاه م
ــرية  ــراه إقامة مس ــب ث ــه وطي ــه الل يرحم
البنادق ردا عىل تغريدات السفري األمريكي 
والتي تحققت بالفعل عىل أعىل مستويات 
ــتجابة وكان وعده يف  ــور واالس ــن الحض م
ــة الله عليه  ــه األخرية رحم خطابه وكلمت
ــاء املحافظة إال  ــوض البحر دون أبن أن يخ
ــتخوض البحر  ــنكون أوفياء له وس أننا س
ــرب من أرضنا برا وبحرا  مدافعون عن كل ش
ــه ولوطننا أوفياء  ــنكون أوفياء ل وجوا وس
ــذي أريق عىل أرض  ــه الرشيف ال لدمه، دم

الحديدة طاهرا.
ــن لجريمة اغتيال •  كيف يمك

ــة الحديدة  الرئيس يف محافظ
ــايل  أه ــوس  نف يف  ــر  تؤث ان 

الحديدة؟

-جريمة اغتيال الرئيس الشهيد أحيت 
ــهادة  الش ــب  ــاد وح الجه ــة روح  األم يف 
ــة  مواجه يف  وإرصاراً  ــة  عزيم ــا  وزادتن
يف  ــتعلة  مش ــذوة  ج ــيمثل  وس ــدوان  الع
عروقنا جميعا للثأر له عاجال أم آجًال..وقد 
ــور املهيب  ــن خالل الحض ــاهدنا ذلك م ش
واالستثنائي لجموع أبناء الشعب اليمني 
ــبعني  ــه ورشائحه يف ميدان الس بكل أطياف
ــهيد يف صورة  ــهم الش ــم يودعون رئيس وه
ــعب بقادته  ــذا الش ــزاز ه ــدى اعت ــد م تؤك

العظماء وشهدائه الكرام.
أبناء الحديدة اليوم يدركون حقيقة هذا 
ــم عىل أتم الجاهزية  العدو ومخططاته وه
ــهيد  ــيض عىل درب الش ــتعداد يف امل واالس
ــنكون بإذن  ــال ما بدأ به وس ــس وإكم الرئي
ــن من  ــذا الوط ــني له ــن الحص ــه الحص الل

مؤامرات الغزاة وأطماعهم.
ــدة •  ــاءات عدي ــم لق ــت لك كان

ــاط  املش ــدي  مه ــس  بالرئي
ــادة  ــام القي ــتم اهتم ــف ملس كي
السياسية الجديدة بمحافظة 
ــج عن تلك  ــدة ، وما نتائ الحدي

اللقاءات؟
-الرئيس الخلف األستاذ مهدي املشاط 
شخصية عصامية يتمتع بذكاء وشجاعة 
ــذه مواصفات ال  ــخصية وه مع قوة يف الش
تجتمع إال نادرا يف شخصية واحدة حوتها 
ــاط وكانت  ــخصية الرئيس مهدي املش ش
ــري عىل نهج  ــا بمواصلة الس ــه لن توجيهات
ــح الصماد  ــهيد الراحل صال ــس الش الرئي
ــية  ــة والسياس ــريته التنموي ــام مس وإتم

والجهادية والدفاعية.
ــل  العم يف  ــاط  االنضب ــىل  ع ــا  وحثن
ــس  ــني وتلم ــارش باملواطن ــل املب والتواص
ــم أوال والرفع إليه  ــم وقضاياه احتياجاته

يف حال الرضورة.
وشدد عىل انتهاج اإلجراءات القانونية 
ــة  أنظم ــق  وف ــالت  املعام يف  ــمية  والرس
ــة والترشيعية  ــة بمقوماتها التنفيذي الدول
والقضائية والتعامل مع القضايا بمنهجية 
الدولة الرسمية، مع الرتكيز عىل اإليرادات 
ــمي وقانوني  العامة للدولة من منطلق رس
ــمية  ــزة الدولة الرس ــادل من خالل أجه ع
ــني  والقوان ــتور  الدس ــق  وف ــة  والقانوني
ــال  االرتج ــن  ع ــاد  واالبتع  ، ــة  واألنظم

والعشوائية.
ــي" •  تبن ــد  وي ــي  تحم ــد  "ي

مرشوع أعلنه الرئيس الشهيد 
ــدة  الجدي ــادة  القي ــدت  وأك
ــذا  ه ــق  تطبي يف  ــتمرارها  اس
املرشوع؟ كيف يمكن أن يرتجم 
ــة  محافظ يف  ــرشوع  امل ــذا  ه

الحديدة؟
-هذا املرشوع الكبري الذي أطلقه الرئيس 
ــه يف  ــه الل ــاد رحم ــح الصم ــهيد صال الش
مناسبة ذكرى 3 أعوام عىل العدوان يحمل 
ــائل ذات أهمية كبرية لألعداء  أهدافاً ورس
ــلطة  ــل الس ــن قب ــيرتجم م ــة وس واملرتزق
املحلية عىل الواقع العميل من خالل العمل 
ــواء وإدماج  ــذي عىل الس اإلداري والتنفي
هذا املبدأ يف خطط وبرامج السلطة املحلية 
ــتثمار والتنمية ويف املقابل  وتشجيع االس
ــدة الصف  ــي ووح ــس األمن ــة والح اليقظ
ــي يف مواجهة  ــيج االجتماع وتالحم النس

العدوان وأدواته.
ــدة من •  ــاك توصيات عدي هن

ــاط بتوفري  ــس املش ــل الرئي قب
ــام  واالهتم ــم  الدع ــه  أوج
ــدة؟ هل من  ــة الحدي بمحافظ
ــا  قدمته ــط  وخط ــاريع  مش

ــوص  بخص ــة  املحافظ ــادة  قي
ذلك؟

ــاط  ــي بالرئيس مهدي املش ــد لقائ - عن
ــاه يحمل نفس  ــاه وجدن ــه ورع حفظه الل
ــا يف الرئيس  ــادئ التي عرفناه القيم واملب
ــا وما  ــاه آنف ــا ذكرن ــة إىل م ــاد إضاف الصم
ــخصية  ــات قوة ش ــن مواصف ــه م ــع ب يتمت
ــة وذكاء من  ــة قوي ــري وبداه ــور فك وحض
خالل حواره وسنكون معه أوفياء منفذين 
ــني جدا عىل العمل من  التوجيهات حريص
ــتقرار باملحافظة  أجل تثبيت األمن واالس
ــة وكذا  ــلطة املحلي ــطة الس ــل أنش وتفعي
ــانية  اإلنس ــات  املنظم ــطة  أنش ــل  تفعي
ــا بما يحقق  ــيا وإيوائيا مع صحيا ومعيش
ــيا  معيش ــة  املحافظ ــكان  لس ــتقرار  االس

وصحيا وإيوائيا.
ــرس اهتمام •  ــف تف برأيك..كي

ــة  بمحافظ ــاط  املش ــس  الرئي
ــه  وتوجيهات ــدة  الحدي
ــا األولوية يف التنمية  بإعطائه
ــيد  والبنى التحتية وبني تحش
ــكري والعدواني  ــدو العس الع

ضد هذه املحافظة وأهاليها؟
ــدوان نظرا  ــدف رئييس للع -الحديدة ه
ــة والزراعية والصناعية  ألهميتها البحري
ــياحية والسمكية كل هذه  والتجارية والس
ــا اهتماما  ــت الرئيس يوليه املميزات جعل
ــة البحرية  ــة الواجه ــا كون املحافظ خاص
ــلة الغذائية  ــا الس ــة إىل كونه ــالد إضاف للب

والتموينية والصناعية لليمن.
ــر وهدفهم  ــرف اآلخ ــو نظرنا إىل الط ول
ــدة نجد أن الهدف األبرز لهم هو  من الحدي
ــذ يف املحافظات  ــرشوع الذي نف ــق امل تطبي
ــباح  ــدة مدينة أش ــل الحدي ــة وجع املحتل
ــائل االنتهاكات  ــع وس ــا أبش ــارس فيه يم

ــاب  ــة االغتص ــا جريم ــا جميع ــد تابعن وق
ــر الكبري يف  ــف كان لها األث ــة وكي يف الخوخ
ــاهد ودليل  ــي خري ش ــوس اليمنيني وه نف
ــذي  ــة ال ــقوط والوضاع ــدى الس ــىل م ع

يعيشها العدو.
وبني هذا وذاك يستطيع اإلنسان العاقل 
ــه وللوطن  ــني نوايا املخلصني لل ــز ب أن يمي

وبني أطماع وأحقاد الغزاة واملعتدين.
ــل •  جع إىل  ــدو  الع ــعى  يس

ــت  تح ــدة  الحدي ــة  محافظ
ــا  كم ــة  والوصاي ــالل  االحت
ــات  ــم املحافظ ــال معظ ــو ح ه
ــايل  أه ــف  موق ــا  م ــة؟  املحتل

الحديدة من ذلك؟
ــىل  ــيطرة ع ــعى إىل الس ــالل يس -االحت
ــلب  ــتثناء وس كل مقومات الدولة دون اس
ــس  وطم ــو  ومح ــة  اليماني ــة  األم إرادة 
ــدة  ــاء الحدي أبن ــن  ــة ولك اليمني ــة  الهوي
ــل  ــذا املحت ــة ه ــون حقيق ــم يدرك جميعه
ــة  ــة الهدام ــاريعه التدمريي ــورة مش وخط
ــن  ــة ول ــوة وصالب ــكل ق ــيواجهونها ب وس
ــاليل  ــيناريو احت ــرار أي س ــمحوا بتك يس
ــا  ــذي يعرفه ــم ال ــي يف محافظته أو ارتزاق

الجميع بشهامة أبنائها وشجاعتهم.
ــري من أهايل •  ــش قطاع كب يعي

ــد الصيد ما  ــدة عىل عائ الحدي
ــاع والعاملني  ــذا القط ــل ه جع
ــدو  ــتهداف الع ــل اس ــه مح في
ــف  كي ــكال؟  األش ــف  بمختل

تنظرون لهذه القضية؟
ــريا أكرث من  ــن ترضر كث ــاع الصيادي -قط
ــدر رزقه  ــر ألن البحرهو مص ــاع آخ أي قط
ــموح للصيادين  والبحر محارص وغري مس
بالتحرك فيه وتسبب ذلك يف إلحاق أرضار 
ــاع الصيادين  ــة وكارثية وأصبح قط فادح

ــوت الرضوري  ــول عىل الق ــس الحص يتلم
ــانية مثل أي  ــات اإلنس ــالل املنظم ــن خ م
ــة والعمالية  ــن القطاعات الزراعي قطاع م
ــن القطاعات وإن كان  والحرفية وغريها م

أكرث رضراً.
ــن تتعاظم •  ــاكل الصيادي مش

ــيما يف ظل  ــاً بعد يوم والس يوم
استمرار العدوان يف استهداف 
معيشة املواطنني..ماذا قدمت 
ــل قضايا  ــلطة املحلية لح الس
ــن  م ــن  املترضري ــن  الصيادي

العدوان؟
ــن  الصيادي ــن  م ــرية  كث ــداد  أع ــاك  هن
معتقلون لدى العدوان والسودان واريرتيا 
ــر الغربي دون  ــاحل البحر األحم ودول س
ــم أن الصيد  ــوغ قانوني بالرغ ــربر أو مس م
ــم  ــه يف كل دول العال ــموح ب ــدي مس التقلي
ــا  انتهجته ــي  الت ــة  الهمجي ــات  السياس
ــاد اليمني من  ــدول حالت بني الصي تلك ال
ــا  ــدي هن ــد التقلي ــه يف الصي ــة حق ممارس

وهناك.
ــط •  ــات وخط ــن دراس ــل م ه

ــتثمارية لالهتمام بالقطاع  اس
ــداً  راف ــد  يع ــه  كون ــمكي  الس
أساسياً للدولة؟ مع منع العدو 

تصدير األسماك اليمنية؟ 
-يف ظل العدوان القطاع السمكي مشلول 
ــر فهو بجهد فردي ال  كليا وإن وجد تصدي
ــتوى التجاري بأي حال من  يصل إىل املس
األحوال نظرا للظروف التي تمر بها البالد 

من حصار وعدوان.
ــرض حصار  ــدو ف ــم ان الع ــع يعل الجمي
ــوام ويريد  ــىل اليمن منذ ثالثة أع مطبق ع
ــة الخارجية  ــون رهن الوصاي لليمن أن تك
ــر  التصدي ــألة  بمس ــم  يتحك ــن  م ــو  وه
ــك , نحن عىل يقني بأن  ــترياد ومع ذل واالس
العدو بات قاب قوسني أو أدنى من االنهيار 
ــعب  ــاء الش ــود أبن ــل صم ــاليش بفض والت

اليمني ورجاله. 
ــيما •  والس ــف،  الصي ــم  موس

ــهر رمضان، ماذا عن  خالل ش
مشكلة الكهرباء يف املحافظات 
ــوادر  ــا أو ب ــول له ــن حل ــل م ه

انفراج لهذه األزمة؟
ــف  ــاعة والصي ــث الس ــاء حدي -الكهرب
ــان املبارك تدق  ــهر رمض عىل األبواب وش
ــلطة املحلية لم تتوان يوماً  ــه والس أجراس
ــترياد املازوت عرب  أو ساعة أو لحظة يف اس
رشكة النفط والتجار املستوردين لكن دول 
ــل عىل عرقلة وصول  تحالف العدوان تعم
ــول إىل ميناء  ــازوت للوص ــالت مادة امل ناق
الحديدة دون مربرات وقد تم إرجاع أكرث من 
ــتخدم  ناقلة عمداً بالرغم أن املازوت ال يس
ــاء البخارية  ــغيل محطات الكهرب إال لتش
ــة الكهربائية من  ــىل توفري الطاق وعملنا ع
ــادة الديزل ملحطات التوليد  خالل توفري م
ــعر الديزل لم  ــبب ارتفاع س التقليدية وبس
ــاوي  ــردوداً يذكر يس ــق التحصيل م يحق
ــة  ــة إىل محدودي ــغيل باإلضاف ــة التش كلف
ــدرة محطات التوليد حيث ال تتجاوز من  ق

15 إىل 20 ميجا.
ــاء •  ــه أبن ــن أن يقول ــاذا يمك م

ــوى  ــم لق ــن خاللك ــدة م الحدي
الغزو والعدوان؟

-الحديدة بكل فئاتها ورشائحها القبلية 
ــعر  تستش ــة  واالجتماعي ــية  والسياس
ــؤوليتها وواجبها للدفاعي عن الوطن  مس
ــات البحرية  ــانا يف كل الجبه ــا وإنس أرض
ــني  مدافع ــنكون  وس ــة  والربي ــة  والجوي
ــن مهما  ــرب من الوط ــتميتني عن كل ش مس
ــن وطنه وأرضه  ــن واملدافع ع كلفنا من ثم
وعرضه رشعيته الوطن وهدفه االستقالل 
ــان  واإلذع ــوع  الخض ــدم  وع ــة  والحري
ــر لديه من  ــيلته كل ما يتوف ــة ووس للوصاي
ــتخدمها ضد  ــات دفاعية متاحة يس إمكان
ــتقرار  ــاس بأمن واس ــاول املس ــن يح كل م

الوطن.

07 لقاء
محافظ الحديدة حسن الهيج يف حوار مع "ٹ":

ها في المحافظات الجنوبية المحتلة 

مدينة أشباح يمارس 

هات العزة 
ا كلفهم 

جريمة إغتيال الرئيس الصماد أحيت يف األمة روح الجهاد جريمة إغتيال الرئيس الصماد أحيت يف األمة روح الجهاد 
وحب الشهادة وزادتنا عزيمة وإصرارًا على مواجهة العدوانوحب الشهادة وزادتنا عزيمة وإصرارًا على مواجهة العدوان

ــة التحديات ــات وكثاف ــحة اإلمكاني ــا المحافظة رغم ش ــي تواجهه ــرز التحديات الت ــن أب ــن م ــة النازحي ¶ قضي

الحديدة هدف رئيسي للعدوان 
نظرا ألهميتها البحرية 

والزراعية والصناعية والتجارية 
والسياحية والسمكية

الرئيس مهدي المشاط شخصية 
قيادية نادرة ولمسنا منه تجاوبًا 
كبريًا لقضايا المحافظة والحد 

من معاناة المواطنني

أبناء الحديدة يدركون 
حقيقة المحتل وخطورة 

مشاريعه التدمريية الهدامة 
وسيواجهونها بكل قوة وصالبة

إجراءات تنفيذية 
لرتجمة مشروع "يد 

تحمي ويد تبني" على 
أرض الواقع
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