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«الميثاق»: قيادات في المحافظة لـ

الحديــدة.. رباطــة جـــأش

 قال الشيخ محمد سليمان حليصي - رئيس لجنة الخدمات بالمجلس 
ً
بداية

المحلي بمحافظة الحديدة: يقف كل ابناء المحافظة صفًا واحدًا بقيادة البطل 
اللواء حسن احمد الهيج محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ضد العدوان، 
وان كانت الحديدة تسمى محافظة السالم- وهذا وصف نفخر ونباهي به كأحد 
أبرز عناوين ثقافة وحضارة ومدنية ابنائها -فإنها لم ولن تكون محافظة 
االستسالم بل سيجد المعتدون كل شبر من أراضيها براكين من غضب التهامي 

الحر األبي الغيور الذي ال يقبل الضيم وال يساوم على أرضه وعرضه
ال نقول ذلك لالستهالك بل حقائق التاريخ تثبت وتؤكد أن تهامة كلها عصية 
على الغزاة وقبائلها معروفة بالبأس الشديد إذ يتحول التهاميون المسالمون 

الى وحوش ضارية كاسرة ان جد الجد واحتدم الوغى.
وأضاف: صحيح اثر العدوان والحصار على كل مناحي الحياة ولكن هيهات ان 
د وبطوالت احفاد الفاتحين وقبائل البسالة 

َ
يبلغ او ينال من ايمان وكرامة وَجل

والفداء كاألشاعرة والزرانيق والقحرية والواعظات والرامية والحشابرة وكل 
قبائل تهامة األباة الذين يشكلون الى جانب صناديد اليمن البواسل ابطال الجيش 

واالمن واللجان الشعبية جبهة الصمود والتحدي والبطولة والفداء.
نثق بقدرة رجال وشباب المحافظة على صد ودحر الغزاة، ونحن اصحاب حق 
ونتمسك بحقنا في الدفاع عن انفسنا ووطننا فمحافظة الحديدة رئة اليمن 
والتفريط فيها تفريط في اليمن وهيهات ان ينال الطامعون منها أال خيبتهم 
وخسرانهم المبين. وال بد من االشارة هنا الى أن الحديدة وطن في محافظة كما 
وصفها االخ المحافظ، إذ تحتضن كل ابناء اليمن وسكانها من كل المحافظات 
وتشكل احد ابرز عناوين الوحدة الوطنية، وهي اليوم اكثر التحامًا في وجه 

العدوان.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
من جانبه قال االستاذ حسين سهل يحيى زين -مدير عام مديرية بيت الفقيه 

عد مديرية بيت الفقيه، مديرية 
ُ
رئيس المجلس المحلي: ت

الزرانيق، القبيلة التهامية األبية، المعروفة ببأس رجالها وتاريخها البطولي في 
كل مراحل النضال الوطني ولن يكون الزرانيق إال األباة البواسل  مقدمة  الصفوف 

دفاعًا عن االرض والعرض..
ونؤكد أن قبائل الزرانيق كلهم جاهزون لمواجهة وصد ودحر الغزاة ونقف 
صفًا واحدًا مع كل اهلنا واخواننا رجال وشباب المحافظة وكلنا تحدٍّ وثقة اننا 
الظافرون وسنقهر كل من تسول نفسه التطاول على تهامة اإلباء والكرامة.. 

ونقول لمن تسول لهم انفسهم المريضة: لن تفلحوا وخيبتكم ظاهرة ولكن 
الله أعماكم وطبع على قلوبكم.. وهو القائل (كذلك نطبع على قلوب المعتدين) 
ولن تجدوا من اسود الله سواء ابطال الزرانيق او غيرهم اال الموت المؤكد.. 

ومرحبًا بالموت من اجل الحياة الحرة الكريمة.. وال نامت اعين الجبناء.
جاهزون منذ البداية

الى ذلك قال: الدكتور محمد هبة الله شريم -مدير عام مديرية الدريهمي 
رئيس المجلس المحلي: موقع المديرية الذي يشكل السور الجنوبي لعاصمة 
المحافظة (مدينة الحديدة) جعلها اكثر استهدافًا بالقصف من طيران وبوارج 
العدوان.. وأبناء المديرية يعلمون تمامًا اهداف المعتدين، لذلك تواجدت مدينة 
وميناء الحديدة بصدر االهميات والعهود التي تملكت ابناء المديرية الذين ما 

زادهم سعار قصف الطيران والبوارج اال ثباتًا وشموخًا. 
وأضاف: جاهزيتنا ليست من اليوم بل منذ انطالق عاصفة البغي والعدوان 
ونحن نعلم ان مديريتنا مستهدفة، وان علينا واجبًا للذود عن كرامة وكبرياء 
وطن وشعب.. وفي كل االحوال لقد صار من المعلوم أن العدوان ال سقف لجرائمه 
وان اختالق الذرائع الحتالل الحديدة ليس جديدًا وال مفاجأة، ونحن في اعلى 
درجات الجهوزية للفداء والتضحية لحماية ارضنا وشرفنا وعرضنا وكرامة 

وطهر ارض وأمة االيمان والحكمة، وسنقاتل أتباع الشيطان والله ناصرنا سيرى 
من اسوده الرجال  الشباب الرجال الصناديد ما يرضيه في البغاة.. ويكفينا شرفًا 

أننا ابناء واحفاد المناضلين والثوار امثال الشيخ العظيم احمد فتيني جنيد.

فمديرية الدريهمي صمام امان المحافظة وعهد 
على الثبات والبسالة وتهون االرواح واالموال واالوالد 
وتقديمها ثمنًا لحرية واستقالل وكرامة شعب اهله 
ارق قلوبًا وألين افئدة واشد بأسًا، ووطن عرفه التاريخ 

بأنه مقبرة الغزاة.
على أهبة االستعداد

من جانبه قال الشيخ عــادل عبده أهيف- األمين 
العام للمجلس المحلي بمديرية التحيتا: تشكل مديرية 
التحيتا الجزء الغربي من وادي زبيد المبارك، اقول هذا 
ة  كإشارة اولية يمكن للمعتدين ان يستفيدوا منها لقراء
التاريخ ليعلموا كم ذاق الغزاة الموت ومرارة الهزائم هنا خصوصًا االتراك.. نحن 
جاهزون جاهزون لواجبنا وحقنا في الدفاع عن ارضنا وعرضنا وكل المديرية 
على اهبة االستعداد لصد ودحر الغزاة  الذين قدمنا لهم الدرس األول في 
محاولة االنزال الفاشلة بشواطئ المجيلس، إذ رغم جنون االباتشي وهيستيريا 
اإلف ١٦ وسعار البوارج لم يفلحوا.. ونفخر ان ابناء المديرية كانوا متواجدين 
وقاموا بدور مشرف الى جانب اخوانهم ابطال الجيش واللجان وكانت النتيجة 
خيبة العدوان وانكسار المعتدين وصار جند بغيهم  بين قتيل وجريح واسير.. 
وأضاف: نقول لجحافل ابليس ال يغرينكم ما تعلمون من بساطتنا وجنوحنا 
للسالم وال ما  ألحقتم بنا من الضرر وما تبدون من الحقد المشين، فإنها مديرية 
التحيتا األشعرية مديرية قبائل البأس.. التحيتا والقراشية والمغرس والمتينة 
والمجاهصة ، مديرية ٤٫٥ مليون نخلة واطول شواطئ المحافظة، ويعلم اهلها 
ين  ماذا تريدون ولن تجدوا إال ما يرضي الله فيكم من قوم أذاقوا الغزاة األمرَّ
ومازالوا على ذات العهد اهل الفداء والتضحية وستواجهون التنكيل الذي ال 
تطيقونه ولن يجديكم، القصف والحصار بل سيزيدكم قبحًا على قبحكم 

وستكون اهون من الهوان ان أبيتم إال المغامرة باستثارة اسود الوغى..
مختتمًا تصريحه بالقول: لبيك يا يمن نحورنا دون ارضك وعرضك، والموت 
في سبيل الله اسمى واغلى ما نتمنى، وال ركوع ألبناء شعبنا اليمن إال  لخالقهم. 

ب جّرب!!
ّ
من كذ

من جانبه قال الشيخ محمد مساوى شيخ جزيرة كمران: لم ولن تكون جزيرة 
كمران إال أرض اإلبــاء والبسالة في وجه المعتدين.. أبناء الجزيرة على أتم 
االستعداد للدفاع عن جزيرتهم.. واكتفي بالقول: "والشعب كله ُمَدرب ومن 

ب". ب جرَّ
َّ
كذ

أكــد أبناء محافظة الحديدة أن جميع ابناء المحافظة وبمختلف اطيافهم يقفون صفًا واحدًا وعلى  
أهبة االستعداد والعزم على التضحية للدفاع عن الساحل الغربي وكل تراب الوطن اليمني وإلحاق 

الهزائم النكراء بكل من يحاول االعتداء على اليمن أو تدنيس ترابه الطاهرة وسيكون النصر لشعبنا.
«الميثاق»: إن شــباب اليمن وفي مقدمتهم شــباب الحديدة وكل  وقال عدد من قيادات ابناء المحافظة لـ
قبائــل تهامة وتحت قيادة المناضل حســن احمــد الهيج محافظ المحافظة ســيلقنون العدوان ومرتزقته 

دروسًا قاسية وسيلحقون العار بهم الى األبد اذا حاولوا السير في مخططهم الكارثي. فإلى الحصيلة:

الشيخ حليصي: جاهزون في مديرية بيت الفقيه 
للدفاع عن رئة اليمن وسنخّيب آمال الطامعين

حسين زين: قبائل الزرانيق على أهبة 
االستعداد لدحر العدوان

لون السور 
ّ

د.محمد شريم: أبناء الدريهمي يشك
الجنوبي الحامي للدفاع عن الحديدة

ر الغزاة بما ذاقه َمْن 
ّ

الشيخ أهيف: نذك
سبقوهم من هزائم في زبيد وكل اليمن

الشيخ مساوى: أبناء جزيرة كمران 
ب ب جرَّ

َّ
جاهزون للمواجهة ومن كذ

معركة الساحل الغربي ستكون 
قاصمة للعدوان

هزائم وخسائر الغزاة في المخا تفّجر خالفات بينهم حول معركة الحديدة

وأوضحت المصادر أن معركة الحديدة ستكون معركة 
مصيرية وأن دخول تحالف العدوان في هذا المستنقع 
سيكون كارثيًا على دول المنطقة بشكل عام السيما 
وأن الشعب اليمني استعد مبكرًا لخوض هذه المعركة 
واصبح مئات اآلالف من المقاتلين في الخنادق األولى 
وعلى استعداد عاٍل لتحويل الساحل الغربي الى مقبرة 

للغزاة ومرتزقتهم.
وأكدت المصادر أن القصف الهيستيري الذي تشنه 
طائرات وبوارج العدوان على الجزر والمناطق الساحلية 
وجرائم القتل والدمار اليومي قد حولت ابناء تهامة 
الى أسود أصبحوا على استعداد كامل للبطش بالغزاة 
والمعتدين، خالفًا عن أن تحالف العدوان الذي خسر 
عددًا من السفن الحربية في مواجهات المخا ستكون 
خسائره مضاعفة مئات المرات اذا حاول االقتراب من 
سواحل الحديدة السيما بعد استهداف قواته التي كانت 
قد جهزها لخوض معركة الحديدة في ضربة صاروخية 

استهدفت تجمعهم في جزيرة زقر.
الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الدولية 
قد واصلت تحذيراتها لتحالف الــعــدوان من عواقب 
استهداف ميناء الحديدة، ومن ذلك دعوة مجلس حقوق 
اإلنسان تحالف العدوان الى رفع الحصار البري والجوي 
والبحري عن اليمن فــورًا والسماح بدخول األغذية 
ل تحالف  لتفادي كارثة إنسانية ومجاعة شاملة، وحمَّ
العدوان مسئولية عدم السماح بإدخال رافعات للميناء 
وفرض قيود غير قانونية وتعسفية أمام تدفق السلع.
وجاء هذا الموقف ليثير قلق حكومة مرتزقة الرياض 
ودول تحالف العدوان الذين أصبحوا يشعرون أنهم أمام 

مأزق حقيقي وفخ قد ال يجدون سبيًال للخروج منه.

وعلى صعيد استعدادات الجيش واللجان الشعبية 
«الميثاق» أن جبهة الساحل  أكدت مصادر مطلعة لـ
الغربي بشكل عام على استعداد لخوض المواجهات ضد 

الغزاة والمرتزقة لسنوات وليس ألشهر.
وأن لدى اليمن أسلحة ستحول البحر الى جهنم في وجه 

كل من يحاول تدنيس التراب اليمني.
هذا وأكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي 
أن أبطال القوات المسلحة واآلمن واللجان الشعبية وكل 
أبناء اليمن الشرفاء يقفون اليوم في وجه عدوان غاشم 
دفاعًا عن سيادة اليمن وعزة وكرامة وشموخ أبنائه . 

ــروج لــه وســائــل إعــالم  ــر الــدفــاع أن مــا ت وأوضـــح وزي
العدوان وابواقه الماجورة عن معركة الساحل الغربي 
للوطن والتهديد بالسيطرة على ميناء الحديدة عسكريًا 
من قبل قوى الغزو واالحتالل ماهو اإل ضرٌب من الوهم 
الذي يصب في سياق حرب الشائعات وبث االراجيف 
وسعي عدائي غرضه نشر المخاوف في أوساط الناس 
وهي أساليب ملتوية اعتاد عليها العدوان منذ عامين 
مضيا وثبت فشلها أمــام شعبنا الصامد في مختلف 
جبهات المواجهة العسكرية والثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية .
وقــال وزيــر الدفاع :"إن ميناء الحديدة هو الشريان 
الوحيد الــذي يمد أكثر من ٨٠٪ من سكان اليمن 
بالغذاء والــدواء والمشتقات النفطية ، لذلك فإن إي 
مغامرة طائشة يقدم عليها تحالف العدوان الحتالل 
ميناء الحديدة سيكون له تبعات كارثية ليس على 
مستوى اليمن فحسب بل على المنطقة بأكملها والذي 
سيدفع بها إلى مزيد من االشتعال والتأجيج وفرض 
خارطة نفوذ جديدة تتسع لألطماع الدولية وتخدم 

المصالح الصهيونية في المنطقة" .
وأشار وزير الدفاع الى أن قوى الشر والعدوان تدرك 
تمامًا مدى الثبات والشجاعة واإلقدام ألبطال الجيش 
ة عالية  واللجان الشعبية في خوض االعمال القتالية بكفاء
ومعنويات مرتفعة واالصرار على تحقيق االنتصارات 
في مختلف الظروف وعلى امتداد المسرح العملياتي 
للجمهورية اليمنية وليس فقط في الساحل الغربي الذي 
تعتبر معركة الدفاع عنه مصيرية ووجودية سيدفع 

العدوان أثمانًا باهظة إذا ما أقدم على هذه الحماقة..
منوهًا في هذا المنحى الى أن المقاتلين األبطال في اعلى 
درجات الجهوزية القتالية والمعنوية للدفاع المستميت 
عن الوطن وفي االستبسال لمواجهة المعتدين والغزاة 
المحتلين ، وان أعداء الوطن لم ولن يستطيعوا التقدم 
شبرًا واحدًا ليس فقط باتجاه مدينة وميناء الحديدة 
بل على امتداد الساحل الغربي الــذي يحميه ويدافع 
عن سيادته رجال صناديد وأبطال ميامين يمتلكون 
من اإلرادة والشجاعة والمهارة القتالية ما يمكنهم من 
سحق أية قوة تحاول التقدم في هذه المنطقة الحيوية 
مهما بلغ حجمها ومهما استخدمت من أسلحة ومعدات 

متطورة فمصيرها الهالك .
وأشــاد وزيــر الــدفــاع -فــي تصريح ألسبوعية «٢٦ 
سبتمبر»- باالنتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال 
القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف الجهات 
والتي هي أقرب إلى اإلعجاز بكل المقاييس والمعايير 
العسكرية والميدانية.. موجهًا التحية والتقدير لرجال 

الرجال ، الذين عانقوا بهاماتهم الشامخة قمم المجد 
وسطروا في ِسفر التاريخ صفحات مشرقة تقود األجيال 
إلى درب البطولة واالستبسال والتضحية .ليسيروا عليها 

بخطى واثقة نحو تحقيق النصر . 
الــى ذلــك وجــه وزيــر الخارجية هشام شــرف، رسالة 
مشتركة وعاجلة الى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس 
وأعضاء مجلس األمن، تضمنت دحضًا للمزاعم السعودية 
- األمريكية والتصعيد الذي تمارسه دول العدوان على 
الساحل الغربي للجمهورية اليمنية وإعالنهم محافظة 
الحديدة منطقة عسكرية، بما في ذلك ميناء الحديدة، 
الــذي ُيعد الشريان الرئيس لدخول المواد الغذائية 
والعالجية لما يقارب ٨٠ ٪ من الشعب اليمني، وكذا 
منفذ دخول المساعدات اإلنسانية للمنظمات الدولية 

اإلنسانية العاملة في اليمن.
وأكد وزير الخارجية -في الرسالة التي سلمها الثالثاء 
للمنسق المقيم بصنعاء جيمي ماكجو لــدرك- أن أي 
استهداف للميناء سيؤدي إلى تفاقم الكارثة اإلنسانية 
التي تعيشها البالد، وقــد تدخل في مجاعة وشيكة 
كنتيجة للحصار الخانق المفروض على الشعب اليمني، 
معتبرًا  العدوان يمثل جريمة إبادة جماعية بحق شعب 
بأكمله خصوصًا مع علم مجلس االمن أن السفن التي تصل 
ات آلية األمم المتحدة  إلى ميناء الحديدة تخضع إلى إجراء
للتحقق والتفتيش، عالوة على ما تمارسه قوات العدوان 
السعودي من تشديد الخناق على كافة السفن الواصلة 
إلى الميناء. وأوضح وزير الخارجية في رسالته أن األعمال 

العسكرية غير المسؤولة لتحالف العدوان السعودي 
سُتشكل دون أدنـــى شــك تــهــديــدًا لسالمة المالحة 
البحرية الدولية في منطقة جنوب البحر األحمر وباب 
المندب، وما ُيشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم واألمن 
الدوليين. وحذر الوزير هشام شرف من أن استهداف 
تحالف العدوان السعودي المدنيين العزل على امتداد 
الشريط الساحلي الغربي لليمن، ُيعد انتهاكًا واضحًا 
وصارخًا لكافة المواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية، 

وباألخص القانون اإلنساني الدولي.
ات تحالف العدوان السعودي  داحضًا زيف وكذب ادعاء
االمــاراتــي بشأن عمليات تهريب اسلحة ايرانية الى 
اليمن، وطالب مجلس األمن بإطالع كل االعضاء على 
ات  ذلك ومطالبة الواليات المتحدة بإثبات تلك االدعاء
إن كانت تستطيع والتوقف عن نشر مثل تلك الشائعات 
والتي تعطي مبررًا للعدوان الرتكاب جرائمه بحق كل 

مواطني الجمهورية اليمنية. 
كما تناولت الرسالة استمرار إغــالق مطار صنعاء 
الدولي ، وما يشكله من حرمان ومضايقات للمواطنين 
اليمنيين في المناطق غير المحتلة، في انتهاك واضح 
لحق المواطن اليمني في حرية السفر والتحرك باعتبار 

ذلك جزءًا أساسيًا من حقوق اإلنسان. 
وطالب الوزير هشام شرف مجلس األمن االضطالع 
بمسئوليته والعمل على وقــف العمليات العسكرية 
لتحالف العدوان السعودي على الجمهورية اليمنية 
ورفع الحصار الشامل وانسحاب كل القوات األجنبية 
وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات 
تحالف العدوان السعودي والجرائم التي يرتكبها بشكل 

دائم.
مؤكدًا على أهمية إصدار قرار من مجلس األمن يوقف 
الــعــدوان ويــرفــع الحصار الشامل، وُيهيى الظروف 
الستئناف العملية السياسية من خالل توفير مناخات 
مناسبة ومنها الغاء العقوبات على عدد من القيادات 
اليمنية، نظرًا النتفاء الظروف التي تم إقرارها فيها، 
ولكون استمرار هذه العقوبات يشكل حجر عثرة أمام 

أي تسوية سياسية قادمة.

اربكــت انتصارات الجيش واللجان الشــعبية فــي المخا وحرض وميــدي ونهم وصرواح  
والجــوف مخططــات تحالف العدوان لشــن حــرب إبادة واســعة على مدينــة الحديدة 
«الميثاق» أن تحالف  رغم إعالن الســاحل الغربي منطقة عســكرية.. وأوضحت مصادر مطلعــة لـ
العدوان الذي تقوده الســعودية يشــهد خالفات كبيــرة حول معركة الســاحل الغربي في اليمن 
وأن الســعودية واالمارات تسعيان لتوريط مصر والســودان في هذه المعركة الستكمال تدمير 
قوات هذين البلدين، هذا في الوقت الذي تسعى بعض دول تحالف العدوان ألخذ موافقة الرئيس 

األمريكي ترامب على الرغم من أن أمريكا تشارك فعليًا في العدوان بشكل غير مباشر.

الجيش واللجان على استعداد تام وأسلحة اليمن 
ستحّول العدوان إلى وجبات لألسماك

السعودية واإلمارات تسعيان لتوريط مصر في معركة الحديدة
ر من 

ّ
وزير الدفاع يتوعد بسحق الغزاة والمرتزقة ويحذ

كارثية معركة الحديدة على المنطقة


