
ــم ما الذي •  ــن وجهة نظرك م
ــله  ــول عليه العدو بعد فش يع

يف معركة الساحل الغربي؟
ــكر  ــمح يل أن أوجه تحية ش ــة اس -  بداي
ــني  ــورة " والقائم ــة " الث ــر لصحيف وتقدي
ــي يبدلونها وعىل  ــىل الجهود الت عليها ع
ــث عربها، من  ــذه الفرصة للحدي إتاحة ه
ــتطيع  خالل املعطيات ووقائع امليدان نس
ــاحل  ــة الس ــام ملعرك ــهد الع ــراءة املش ق
الغربي يف ضوء متابعة األحداث الجارية 
وعىل مدى خمسة أشهر من بداية إطالق 
ــكرية عىل الحديدة  العدوان حملته العس
وخاصة الساحل الغربي وما شهدته هذه 
ــاخنة باعتبار هذه  ــداث س ــرتة من أح الف
ــبة  ــة مفصلية بالنس ــة تمثل معرك املعرك
ــعى من خاللها إىل تحقيق يشء  للعدو يس
ــع يف مختلف  ــله الذري ــوض به عن فش يع
ــدى أربعة أعوام  ــات املواجهة عىل م جبه
خاصة إذا ما نظرنا إىل اإلمكانيات الهائلة  
ــذه املعركة من  ــدوان له ــخرها الع التي س
ــتوى  ــل عىل املس ــيد الهائ ــث التحش حي
األفراد وعىل مستوى الرتسانة العسكرية 
ــة  ــلحة الحديث ــواع األس ــف أن ــن مختل م
ــعة  ــة الواس ــة اإلعالمي ــورة والهال واملتط
ــا عوامل  ــية كله ــرب النفس ــاق والح النط
ــكري  ــدف منها إيجاد ضغط عس كان اله
ــيطرة عىل الحديدة  ــري يمكنهم من الس كب
يف غضون أيام وأسابيع إذا ما نظرنا أيضا 
ــي يمتلكها  ــدودة الت ــات املح إىل اإلمكاني
ــعبية وبالرغم من  ــان الش ــش واللج الجي
ــم  ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــت ق ــك بقي ذل
تراوح مكانها دون تحقيق أي نرص أو تقدم 
ــائل اإلعالم  ــرب وس ــوى ع ــىل األرض س ع
ــاوت الكبري يف  ــام هذا التف ــة لها وأم التابع
ــتطاع الجيش واللجان  موازين القوى اس
ــاحل إدارة  الس ــة  ــعبية إدارة معرك الش
سليمة وباإلمكانيات البسيطة وتوظيفها 
يف  ــا  فاعليته ــث  لتب ــل  األمث ــف  التوظي
ــائر يف  ــده الخس ــدو وتكبي ــتنزاف الع اس

األرواح والعتاد .

ــىل الترصيحات •  ــم ع ما ردك
ــي  الت ــة  والغربي ــة  األمريكي
ــني  ب ــوات  القن ــا  به ــا  تطالعن
ــف الحرب  ــني واآلخر لوق الح

عىل اليمن؟
ــل يف  ــة وال تحم ــوات مفخخ ــي دع - ه
ــيايس او إعالمي  ــوى خداع س طياتها س
ــي واالطمئنان  ــن الرتاخ ــداث نوع م وإح
والتقليل من االندفاع والحماس الشعبي 
ــل عىل  ــط الحاص ــن الضغ ــف م والتخفي

ــل والتغطية عما  ــدوان والتنص ــوى الع ق
جرى ويجري من عدوان وجرائم يف اليمن 
ــدى أربعة أعوام  ــدى لها الجبني عىل م ين
وانتشال السعودية من ورطتها واألرواح 

التي أزهقتها يف اليمن لن تنىس ابدا.
ــم يف •  ــا ت ــع أن م ــد الجمي يؤك

ــإلرادة  ــو انتصار ل ــويد ه الس
ــة.. ما الذي  ــة الرشيف الوطني
ــعب اليمنى يف هذه  تحقق للش

املشاورات؟
ــي هو  ــا الوطن ــة لوفدن ــت األولوي - كان
ــع  ورف ــعب  الش ــاة  معان ــن  م ــف  التخفي
ــدة وكما هي  ــاء الحدي ــن مين ــار ع الحص
ــورة ابو  ــد الث ــا قائ ــي قدمه ــادرات الت املب
ــه الرشيف  ــه ودام ظل ــه الل ــل حفظ جربي
ــاء مقابل رصف  ــي عىل املين بإرشاف أمم
أن  أي  ــه  عن ــار  الحص ــع  ورف ــات  املرتب
ــيادتها وهويتها  ــت بس ــدة احتفظ الحدي
ــوى غازية   ــها أي  ق ــة لم ولن تدنس اليمني

ــيظل العلم اليمنى يرفرف يف  أو طامعة س
سمائها. 
ــاط بالجميع •  ــدور املن ــا ال م

ــاورات  مش ــد  بع ــيما  س ال 
ستوكهولم بالسويد؟

- أن نكون يف مستوى اإلعداد والجاهزية 
ــوى والتحرك الجاد وعدم الرتاخي  القص
ــن  ــي الوط ــتجابة لداع ــواكل واالس أو الت
ــدة واألرض  ــن والعقي ــن الدي ــاع ع للدف
ــل صامدين وثابتني عىل  والعرض وان نظ

الحق حتى يتحقق نرص الله املبني. 
تعرضت محافظة الحديدة • 

ــات  املحافظ ــن  م ــا  كغريه
ــم ظالم  األخرى لعدوان غاش
ــال كل يشء فيها..  وبربري ط
ــود التي  ــا وما الجه ــا أبرزه م
قمتم بها بالتعاون مع السلطة 
املحلية ملعالجة هذا اإلرضار؟

ــرضرت  ــي ت ــآت الت ــي املنش ــرية ه - كث
ــارات الجوية من  ــت للقصف والغ وتعرض
قبل العدوان السعودي اإلماراتي الغاشم 
ــرض  ــا يشء إال وتع ــلم فيه ــم يس ــث ل حي
ــازل  ــات - من ــدارس - جامع ــف " م للقص
سكنية - طرق - مصانع - موانئ - جامعات 
ــزارع -  ــة - م ــات حكومي ــان ومجمع - مب
ــاء - مخازن مواد  ــاجد - مخازن كهرب مس
غذائية ملنظمات " وغريها الكثري لم يرتكوا 
ــم وبوارجهم  ــروه بطائراته ــيئا إال ودم ش
ــن  ــم يف أحقر وأقذر حرب تش وصواريخه
ــاهد كل  ــن واملجتمع الدويل يش ــىل اليم ع
هذه الجرائم دون أن يحرك ساكنا، جرائم 

حرب لم يشهد لها التاريخ مثيال وبالرغم 
ــة واملرافق  ــلطة املحلي ــن ذلك تقوم الس م
الخدمية واألمنية باملحافظة بما تستطيع 
ــعاف وبذل كل  من عمليات اإلنقاذ واإلس

سبل التعاون ملثل هذه األحداث .
ــة •  محافظ ــار  باعتب

ــم املحافظات  ــدة من أه الحدي
ــون  تقيم ــف  كي ــاحلية..  الس
ــا  ألبنائه ــويل  البط ــدور  ال
بدفاعهم عن األرض والعرض 
ــة  ــزاة املرتزق ــؤالء الغ ــد ه ض

املعتدين؟
ــهد لها الكثري  ــاء املحافظة يش - دور أبن
ــك بدر الدين  ــيد عبداملل وقائد الثورة الس
ــاً  ــة اهتمام ــذه املحافظ ــويل ه ــي ي الحوث
ــاندة ثورة  ــري يف مس ــا الكب ــاً لدوره خاص
ــاهمتها الفاعلة يف  الـ21 من سبتمرب ومس
رفد الجبهات باملال والرجال والدفاع عن 
هذا الوطن ضد هؤالء الغزاة املعتدين وما 
ــا فيها وأمال يف  ــويد إال حب جاء اتفاق الس
ــراب وقطع الطريق  تجنيبها الدمار والخ

أمام األطماع املحدقة بها من كل جانب.
كلمة أخرية تودون طرحها • 

عرب الصحيفة؟
ــاء  ألبن ــري  وتقدي ــكري  ش ــه  أوج  -
ــني  املرابط ــعبية  الش ــان  ــش واللج الجي
ــة  ــرشف والبطول ــات ال ــف جبه يف مختل
ــاء اليمن  ــم كل أبن ــم ومعه ــود فه والصم
ــن وعزها  ــني فخر اليم ــاء واملخلص الرشف
ــري يف جبهات الرشف والعزة  ونرصها الكب
ــة  عام ــن  اليم ــاء  أبن ــوا  وأدع ــة  والكرام
ــن  ــدة خاصة أن يكونوا عند حس والحدي
ــم وأن يكونوا خري عون  ــتوى الظن به مس
ــات  ــل للجبه ــم املتواص ــاندة والدع ومس
ــدوان ال  ــام ع ــن أم ــال فنح ــال والرج بامل
ــدرك خطورة  ــا جميعا ان ن ــم وعلين يرح
ــي ونبذل كل  ــة وأن نضح ــة الراهن املرحل
ــق النرص والذي  ــال ونفيس حتى يتحق غ

هو حليفنا بإذن الله .

اليمن مهد الحضارة والقيم 
ومنبع الشرف ونهر الكرامة 

وبحر الشجاعة

نحن أمام عدوان ال يرحم 
وعلينا أن نبذل كل غال 

ونفيس حتى يتحقق النصر

الحديدة حفظت للشهداء 
عطاءهم وللشرفاء وفاءهم 

وللشعب بطوالتهم

اتفاق السويد حاول تجنيب 
الحديدة المأساة وجاء من 

مصدر قوة وثقة بالنفس

05 لقاءلقاء
مشرف عام محافظة الحديدة أحمد البشري لـ "الثورة":

¶ أبطالنا البواسل من أبناء الجيش واللجان الشعبية يسطرون أروع االنتصارات ويكبدون الغزاة خسائر هائلة

¶ العدو السعودي واإلماراتي توهم بأن عدوانه لن يأخذ أشهرًا ولكنه لم يحصد للعام الرابع على التوايل سوى الفشل

لقاء/
أحمد كنفاني

مرشف عام محافظة الحديدة أحمد مهدي البرشي أن الحديدة حفظت أكد 
ــعب بطوالتهم، وأشار إىل أن  ــهداء عطاءهم وللرشفاء وفاءهم وللش للش
ــية عىل  ــي ومرتزقته توهم أن حربه الوحش ــعودي واالمارات تحالف العدوان الس
ــه وخرياته.. ولفت  ــل من مقدرات ــتباحة اليمن والني ــهراً يف اس ــن لن تأخذ أش اليم
أحمد البرشى إىل أن أربعة أعوام من العدوان تكاد أن تكتمل دون تحقيق أي نرص 
ــاله  ــعب اليمنى صالبة يف صموده واستبس ــدم عىل امليدان وباملقابل زاد الش أو تق
ــعبية إيمانا وخربة يف الذود عن حياض وطنه والدفاع  ــه ولجانه الش وازداد جيش

عن سيادته ووحدته واستقالله من الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية.
وأوضح البرشي أن اتفاق ستوكهولم الذي أبرم منتصف ديسمرب املايض بالسويد 
ــه إىل غربه ومن جنوبه  ــول امتداده الجغرايف من رشق ــاء من أجل الوطن عىل ط ج
إىل شماله وشعورا باملسؤولية الوطنية لدى القيادة السياسية والعسكرية والوفد 
ــتمر  ــاس بما يعرتي املواطن الذي ظل واس ــارك بمعاناة البلد وإحس الوطني املش
ــة التصعيد  ــراب والدمار نتيج ــب املحافظة ويالت الخ ــاة ولتجني ــم املعان يف تجش
العسكري عليها وقطع الطريق أمام األطماع املحدقة بها من كل جانب، مؤكدا أننا 

أمام عدوان ال يرحم وعلينا أن نبذل كل غال ونفيس حتى يتحقق النرص املبني.
ــد البرشي  ــتاذ أحم ــة الحديدة األس ــرشف العام ملحافظ ــت بامل ــورة" التق "الث
ــكل ترحاب وإليكم أبرز ما جاء  ــاؤالت ورد عليها ب وطرحت عليه بعضاً من التس

يف اللقاء: 

أبناء الحديدة لهم الشرف الكبريأبناء الحديدة لهم الشرف الكبري  يف الدفاع عن الوطن والذود عنهيف الدفاع عن الوطن والذود عنه
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