
 صنعاء/ سبأ
ــيايس األعىل  حرض األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس
ــس بالعاصمة صنعاء حفل  ــلحة أم القائد األعىل للقوات املس

تخرج دفعة من قوات األمن املركزي. 
ــن  ــواء الرك ــة الل ــر الداخلي ــرضه وزي ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــواء  الل ــزي  املرك ــن  األم ــوات  ق ــد  وقائ ــاوري  امل ــم  عبدالحكي
ــارك فيها  ــس الصماد كلمة ب ــى الرئي ــي، ألق ــرزاق املرون عبدال

للخريجني اجتيازهم وتخرجهم من هذه الدفعة.
ــيمثلها الخريجون يف  وثمن عاليا اإلضافة النوعية التي س
ــتقرار وخاصة يف ظل هذه املرحلة الصعبة  حماية األمن واالس
ــتمرار العدوان وما  ــتثنائية التي يمر بها اليمن جراء اس واالس
ــا يقارب ثالث  ــري وجوي منذ م ــن حصار بري وبح ــه م يفرض

سنوات. 
وأشاد رئيس املجلس السيايس األعىل بالصمود األسطوري 
ــكرات  ــعبية املنخرطني يف معس ــزة األمنية واللجان الش لألجه
ــريان العدوان وعمليات الرصد  التدريب والتأهيل، متحدين ط
ــىل  ــل ع ــف املتواص ــة والقص ــار االصطناعي ــب واألقم والتعق

منشآت الدولة بما فيها املنشآت  األمنية والعسكرية.
ــزاز أن نرى هذه  ــال: " إنه يشء يبعث عىل الفخر واالعت وق
الدفع وهؤالء الرجال من الخريجني بقوات األمن املركزي التي 
ــن وحماية أمنه  ــاً للدفاع عن الوط ــزال تمثل حصناً منيع ما ت

واستقراره".
ــاظ عىل األمن  ــداً قوياً للحف ــع راف ــرج هذه الدف ــرب تخ واعت
ــكينة العامة للمجتمع وخاصة يف ظل  واالستقرار وتعزيز الس

الظروف الراهنة.. 
ــلة من  ــن نحتفل بتخرجكم اليوم يف إطار سلس ــع" نح وتاب
ــز الصمود والثبات يف  ــهم يف تعزي الدفع املتخرجة التي ستس

مواجهة العدوان ومخططاته".
ــث الرئيس الصماد قيادة قوات األمن املركزي والضباط  وح
ــة ملواجهة  ــة األمني ــن اليقظ ــىل مزيد م ــود ع ــف والجن والص

التحديات الراهنة ويف املقدمة مكافحة الجريمة .

ــعي ومحاوالت تحالف العدوان بقيادة  ونبه الجميع من س
ــة وإقالق  ــتهداف الجبهة الداخلي ــارات الس ــعودية واإلم الس

السكينة العامة للمجتمع.
وشدد رئيس املجلس السيايس األعىل عىل رضورة التنسيق 
ــدات األمنية لرفد جبهات الرشف والبطولة  والتكامل بني الوح

يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. 
ــرب فيها عن  ــة ترحيبية ع ــة كلم ــر الداخلي ــا ألقى وزي فيم
الشكر والتقدير لرئيس املجلس السيايس األعىل القائد األعىل 
ــاركته تخرج الدفعة ورفع معنويات  ــلحة عىل مش للقوات املس

املتخرجني.
ــة املتخرجة ومهامها  ــن طبيعة الدفع ــتعرض موجزاً ع واس
ــبها  ــارف العلمية األمنية التي اكتس ــارات واملع ــا  وامله وقوامه
ــوض معركة  ــات خ ــات ومقتضي ــة متطلب ــون ومواكب الخريج
ــد العدوان  ــتقالل اليمن ض ــدة واس ــيادة ووح ــن س ــاع ع الدف

السعودي األمريكي.
ــر واالعتزاز  ــربت عن الفخ ــن الخريجني ع ــت كلمة ع وألقي
ــذه الدفعة األمنية  ــية حفل تخرج ه بحضور القيادة السياس

املتأهلة تأهيال عاليا.
ــة الطغاة  ــم يف مواجه ــن ظنك ــد حس ــنكون عن ــت “ س وقال
ــهداء  والش ــية  السياس ــادة  والقي ــه  الل ــد  ونعاه ــن،  واملعتدي
ــق الحرية  ــا ماضون يف طري ــي أنن ــعب اليمن ــى والش والجرح

ودحر الغزاة واملعتدين ".

 الثورة/خاص
ــد الجندي  ــز عبده محم ــور محافظ تع بحض
ووكالء  ــي  اللكوم ــور  منص ــة  املحافظ ــرشف  وم
ــب التنفذية  ــدراء املكات ــن م ــدد م ــة  وع املحافظ
ــة  الرابع ــكرية  العس ــة  املنطق ــن  ع ــل  وممث
ــايخ ووجهاء  ــخصيات عسكرية وأمنية ومش وش
ــعار  ــة وصاله، وتحت ش ــي التعزي ــاء مديريت أبن
ــروا خفافا وثقاال) نفذ ابناء مديرية التعزية  (انف
ــلحة  ــه أمس بمفرق ماوية وقفة  قبلية مس و صال
ــزاً للصمود  ــات وتعزي ــد الجبه ــري العام ورف للنف
ــىل مدى  ــون ع ــه اليمني ــذي حقق ــطوري ال االس
ــن الكلمات  ــل الوقفة العديد م ــوام ،تخل ثالثة اع

والقصائد الشعرية.  
ــطوري للجيش  ــت الصمود االس الكلمات حي

ــدوان ، كما حيت  ــعبية يف وجه الع ــان الش واللج
ــه العدوان  ــن يف وج ــرار الصامدي ــاء تعز االح ابن
واملدافعني عن عزة وكرامة ابناء تعز وابناء اليمن،  
ــد الجبهات باملال والرجال  ودعت الكلمات اىل رف
ــو امريكي ودحر  ــعو صهي ــة العدوان  الس ملواجه

الغزاة واملحتلني .
ــى كلمة نقل  فيها تحية  ــظ تعز بدوه ألق محاف
املجاهد الكبري السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي 
وتحية  رئيس وأعضاء املجلس السيايس ورئيس 
ــة والتعزية  ــاء صال ــاع ألبن ــة ووزارة الدف الحكوم
وأبناء محافظة تعز يف جميع مديريتها، وأضاف: 
ــن  ــن الن ثم ــاد ثم ــون للجه ــد ان يك ــن النري نح
ــباقان سباق  الجهاد هوالجنة ،وأضاف: هناك س
عىل الدنيا وسباق عىل اآلخرة نحن نتسابق عىل 

ــابقون عىل الدنيا ،نحن  اآلخرة والجنة وهم يتس
ــف املعتدي نحن يف  ــف الدفاع وهم يف موق يف موق
ــل نحن ندافع  ــم يف موقف الباط ــف الحق وه موق
ــن عن الخالص  ــعب عن الدين عن الوط عن الش
ــن تضحيتنا كبرية  ــتقالل , نح عن الحرية واالس

لكنها واجبة علينا ومحتمة .
وقال أن حشد  تلك القوى عىل الشعب اليمني  
ــتخفاف هو الدمار واالستبداد لكننا  هو ظلم واس
ــورات ألننا  ــوة تولد الث ــذه الق ــض كل ذلك ه نرف

نرفض الظلم نرفض االستبداد.  
ــات للدفاع عن  ــد الجبه ــا املحافظ إىل رف ودع

العرض والرشف والعزة والكرامة ،
يف  ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــود  صم ــا  وحي

مختلف الجبهات  وترحم عىل أرواح الشهداء .

ــدوان ــة الع ــام لمواجه ــر الع ــن النفي ــز تعل ــدوانتع ــة الع ــام لمواجه ــر الع ــن النفي ــز تعل تع

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
ــة  ــىل منطق ــارة ع ــس 12 غ ــي أم األمريك
ــعف محافظة  اليتمة بمديرية خب والش

الجوف.
ــبأ)  (س ـــ  ل ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــة  منطق ــتهدف  اس ــدوان  الع ــريان  ط أن 
ــارة، خلفت أرضارا يف  ــة بنحو 12 غ اليتم

ممتلكات املواطنني.
ــبعة مواطنني بينهم  ــهد س كمااستش
ــدة بغارتني  ــن أرسة واح ــاء وأطفال م نس
ــم  منزله ــتهدفت  اس ــدوان  الع ــريان  لط
ــلبة يف مديرية خب والشعف  بمنطقة س

بالجوف.
ــة  باملحافظ ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن طريان  ــة األنباء اليمنية (س لوكال
ــن عيل  ــزل املواط ــتهدف من ــدوان إس الع
ــلبة بغارتني،  ــال بمنطقة س ــني عش حس
ــبعة من أفراد  ــفر عن استشهاد س ما أس

أرسته جلهم من النساء واألطفال.
واستنكر املصدر املجزرة املروعة التي 
ــق املدنيني  ــريان العدوان بح ــا ط ارتكبته
ــد  بع ــي  تأت ــة  الجريم أن  إىل  ــريا  ..مش
ــدات من الجيش  ــاعات من تطهري وح س

واللجان الشعبية لوادي سلبة .
ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس ــا  كم
األمريكي السعودي أمس ناقلة للدواجن 

ألحد املواطنني بمحافظة الحديدة.
ــيل املحافظة أن  ــدر مح ــح مص وأوض
ــارة ناقلة  ــتهدف بغ ــدوان اس ــريان الع ط
للدواجن عىل طريق مديريتي الجراحي 

وزبيد، ما أدى إىل تدمريها.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش

ــة  ــىل محافظ ــارة ع ــس غ ــعودي أم الس
الحديدة .

ــي باملحافظة أن  ــدر أمن ــح مص وأوض
الغارة استهدفت مديرية الجراحي.

ــدوان األمريكي  ــريان الع ــن ط ــا ش كم
ــىل  ع ــارات  غ ــالث  ث ــس  أم ــعودي  الس

مديريتي باقم ورازح بمحافظة صعدة.
أن  ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  ــاد مص وأف
طريان العدوان استهدف بغارة مدرسة يف 

منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية ، 
وشن غارتني عىل منطقة مندبة بمديرية 

باقم.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش
ــارات محافظة  ــس ثالث غ ــعودي أم الس

تعز.
ــيل باملحافظة أن  ــدر مح وأوضح مص
ــارات رشق  ــن ثالث غ ــريان العدوان ش ط

صرب.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش
ــىل  ع ــارات  غ ــت  س ــس  ام ــعودي  الس

محافظة عمران.
ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن طريان  ــة األنباء اليمنية (س لوكال
ــىل مديرية  ــت غارات ع ــن س العدوان ش

حرف سفيان.
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــن ط ــا ش كم
ــارات عىل  ــلة غ ــس سلس ــعودي أم الس

محافظة حجة.
ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن طريان  ــة األنباء اليمنية (س لوكال
ــىل مديريتي  ــن 10 غارات ع ــدوان ش الع

حرض وميدي.

طيران العدوان يشن عشرات الغارات على  الحديدة وصعدة وعمران وحجةطيران العدوان يشن عشرات الغارات على  الحديدة وصعدة وعمران وحجة
استشهاد سبعة مواطنين من أسرة واحدة في خب والشعف بالجوف استشهاد سبعة مواطنين من أسرة واحدة في خب والشعف بالجوف 

الثورة/ يحيى املدار
ــني الجميع.. حركة  ــام" هكذا ُعرفت ب ــُة التي ال تن "املدين
ــوام وعاش  ــت ألع ــع، عاش ــكاُد تنقط ــة ال ت ــة ومتواصل دؤوب
ــت مركزا  ــُري، وأَْصَبــح ــُري والصغ ، الكب ــيُّ ــا الفقُري والغن فيه
ــاري.. إنها مدينة حرض الواقعة يف أقىص  هاما للتبادل التج

شمال محافظة حّجة واليمن..
ــُة يف مدينة َحرَض؛  ــنوات ازدهرت الحركُة التجاري منُذ س
ــمى السعودية واليمن،  كونها املنفَذ اَألْكَثـَر حركًة بني ما تس
ــئولون  يف تبادل الصادرات والواردات بني الدولتني، يؤكد مس
ــبته ثالثون يف املائة من متحّصالت الدولة يأتي من  أن ما نس

هذا املنفذ الحيوي..
ــمال اليمن،  ــة ش ــة حج ــاً محافظ ــُع إداري ــرض" تتب "ح
ــا، لكنها ال  ــمال منه ــن صنعاء 422 كيلومرتاً إىل الش ــُد ع تبُع
ــوال" الخط  ــن منفذ "الط ــوى 6 كيلومرتات فقط ع ــد س تبع

الحدودي السعودي..
ــارعت الحركة الُعمرانية يف  ــالل العقدين األخريين تس خ
ــياحية  مدينة حرض؛ جرّاء تنامي الحركة االقتصادية والس
ــة أقرَب املنافذ  ــعودية، إضافًة إىل كون املدين ــني اليمن والس ب
ــدر  ــن تق ــني الذي ــني اليمني ــج واملغرتب ــن والحجي للمعتمري
ــام الواحد الذين  ــرتب يف الع ــي معتمر ومغ ــم بمليوَن أعداُده

يمرُّون عرب هذا املنفذ ذهاباً وإياباً.
ــا ُكلَّ يشء، وأخفت يف ثناياها  ــني طياته ــت املدينُة ب حمل
شوائَب كانت شواهد عىل ضعف الدولة التي حرمت املنطقَة 
ــة  ــة الكفيل ــات الرضوري ــاريع والخدم ــن املش ــري م ــن الكث م

بالَعيش العزيز ألبنائها..
ــني ألَف إْنَسان،  يف حرض كان يعيُش ُقرابُة املائة والخمس
ــاحتها  ــة األرض ومس ــة لخصوب ــم يف الزراع ــُل غالبيته يعَم

الكبرية، كما تشكل الحركُة التجاريُة أهمَّ موارد املواطنني..
ــادس  ــي يف الس ــعودي األمريك ــدوان الس ــدء الع ــذ ب من
ــرض أحَد  ــة ح ــت مديري ــارس 2015م كان ــن م ــن م والعرشي
ــكل حقد عىل  ــل الفتاكة، صبَّت ب ــداف الصواريخ والقناب أه

ــاً باالعتداء عىل  ــا الذين لم يفكروا يوم ــك املديرية وأبنائه تل
ــن طيبة  ــون م ــا يحمل ــلميتهم وم ــراً لِس ــد نظ ــب أَْو بعي قري

وأخالق عالية يعرُفها ُكلُّ َمن وصل إليهم.
ــنتها دوُل  ــي ش ــزم" الت ــة الح ــمى "عاصف ــا تس إال أن م
ــهَد مدينة  ــّريت مش ــعودية، غ ــدوان بقيادة الس ــف الع تحال
ــاً عىل عقب،  ــة، وحّولته رأس ــدن اليمني ــرض وعدٍد من امل ح
ــة عىل مدار  ــت تُعجُّ بالحرك ــُة التي كان ــُث أضحت املدين حي
ــُش فيها أحٌد،  ــها، ال يعي ــًة خاويًة عىل عروش ــاعة مدين الس
ــن ال  ــعبية الذي ــان الش ــني واللج ــود اليمني ــتثناء الجن باس
ــاول  ــا تح ــعودية، عندم ــوات الس ــة الق ــرون إال ملواَجه يظه

االقرتاَب من الحدود.
ــاَهدة صور  ــة اليمنية ملش ــرض الحدودي ــَة ح ــا مدين ُزرن
الدمار الهائل الذي لحق باملدينة وبعض منشآتها الخدمية 
ُثك املجاهدون أن الطرياَن بأنواعه األباتيش  والسياحية، يحدِّ
ــتهدُف ُكلَّ جسم  ــيس، التابع للعدوان يس والحربي والتجس
ُ الصور مدى  ــنيِّ ــع الحدودية، وتب ــل املدينة واملواق ــي داخ ح

الخراب الكبري الذي لحق باملدينة ومنشآتها وشوارعها.
ــاد بأنه  ــة حرض، أف ــة ملديري ــلطة املحلي ــدٌر يف الس مص
ــرى بعد العدوان، حيث  ــَزَح مع أفراد أرسته إىل محافظة أخ ن
ــوا إىل عدٍد من  ــرض بالكامل نزح ــكاَن مديرية ح ــَد أن س ـ أَكَّ
ــي  ــة الت ــة حج ــاورة يف محافظ ــات املج ــات واملديري املخيم

تتبُعها حرض، واملحافظات األخرى.
ــم تدمريُها بالكامل، معظُمها  ــأًة ت ـَد لنا أن 70 منش كما أَكَّ
ــًة بالكامل من  ــُري 50 مدرس ــرتاحاٌت، كما تم تدم ــادُق واس فن
ــاً، وتم  ــا جزئي ــم تدمريُه ــات ت ــًة، واألُخري ــايل 63 مدرس إجم

حرماُن آالف الطالب من التعليم.
ــكل كامل من  رت بش وأضاف إن مدينَة حرض القديمة ُدمِّ
ــبته  ــدوان ومدافعه، يف حني تم تدمُري ما نس ــل طائرات الع قَب
ــكل عام، كما توّضح الصور أنه تم  %85 من منازل املدينة بش
ــتهداُف املنازل واملحالِّ التجارية بالكامل واملستشفيات  اس

ـة والطرقات. الَخاصَّ
ــت فيها املزارع  ــرض بالكامل وأحرق ــُري مديرية ح تم تدم

وُقصف فيها ُكّل يشء، إذ َصبَّ عليها العدواُن عرشاِت اآلالف 
ــأل ُكلَّ بقعة فيها  ــل التدمريية والعنقودية التي تم من القناب

ولم تعد تصلُح الحياُة فيها إال بعَد عرشات السنني.
ُمَخّطٌط قديم

ــل  ــعوديَّ عم ــاَم الس ــأن النظ ــادُر ب ــُر ومص ــُد تقاري تفي
ــق اليمنية  ــة يف املناط ــق املأهول ــالء املناط ــىل تهجري وإخ ع
يه  ــقَّ ــابق بش ــائَل عرب النظام الس الحدودية، وجرََّب عدَة وس
ــا بعدها، ونجح يف ذلك إىل حد  ــا قبل املبادرة الخليجية وم م
ــكانها؛  ــالل إخالء عدة كيلو مرتات حدودية من س ما، من خ
بهدف دفع ما يرى النظام السعودي أنه خطٌر عليه وأن ذلك 

الخطَر ال يزوُل إال بمناطَق عازلة.
ــعودي كان وما يزال  ووفقاً لتلك املصادر، فإن النظام الس
ــىل مر التأريخ الحديث يرى يف اليمن خطراً وجودياً عليه،  ع
ــرشيٌّ يمنيٌّ  ــا كان هناك وجوٌد ب ــر يتصاعد كلم ــذا الخط وه
ــىل هيمنته  ــايل واعتماداً ع ــعودي، وبالت ــدود الس ــرب الح ُق
ــتخدام سالح  عىل النظام اليمني خالل العقود املاضية واس

ــٍة يف طريقه  ــكان عدة قرًى حدودي ــال تمكن من تهجري س امل
ــٍة، لكن ومع بدء العدوان وجد النظاُم  نحو خلق مناطَق عازل
ــه أمام ُفرصة لطمس الحرضية والريفية يف  ــعودي نفَس الس

املناطق اليمنية الحدودية.
ــبَب القصف الوحيش  ــكل واضح س هذه الغاية فّرست بش
ــوم األول عىل القرى  ــدوان منذ الي ــراُت الع ــذي نفذته طائ ال
ــواهده  ــدن اليمنية الحدودية والذي تبدو أَْكَبـَر وأَْكَثـَر ش وامل
الوحشية بالقصف العشوائي غري املربَّر عىل مدينتي حرض 
ــف كانت  ــك القص ــع ذل ــن م ــني، وبالتزام ــدي الحدوديت ومي
ــة عازلة  ــعودي لخلق منطق ــعي س ــدث عن س ــُر تتح تقاري

بعمق 20 إىل 30 كيلو مرتاً يف العمق اليمني.
ووفقاً ملهندسني معماريني شاهدوا صور الدمار الوحيش 
ــريان العدوان  ــدي، فإن ط ــي حرض ومي ــق بمدينت الذي لح
ــورة تجعل  ــآت بص ــازل والعمارات واملنش ــَف املن ــد قص تعم
رة  ــارات متداعية ومدمَّ ــول إىل عم ــقط وتتح تلك املباني تس
ــب جداً  ــا من الصع ــث يصبح معه ــف كيل، بحي ــكل نص بش

ــة أوىل وبعد  ــاج إىل إزالة كمرحل ــا؛ كونها تحت ــادة إعماره إع
ذلك تحتاُج لإلعمار، وهي اسرتاتيجيٌة يتضح من خاللها أن 
ــه القديم عمل عىل جعل القرى الحدودية  العدواَن بُمَخّطط

ومدينتي حرض وميدي غري صالحتني للعيش مجدداً.
طي النسيان

ــىل اليمن بـ  ــرَب ع ــُف الح ــي يِص ــالُم الغرب وإذا كان اإلع
ــية"، فإن الحرَب التي شنَّت عىل حرض يمكن  "الحرب املنس
ــذه املدينة  ــا حدث له ــياناً، فم ــرب اَألْكَثـر نس ــا بالح وصُفه
ــادرة عن منظمات األمم  ــكل كامل عن التقارير الص غاب بش
ــدة التي رغم تواطؤها مع العدوان، إال أنها تتحدُث بني  املتح
ــا العدواُن يف  ــي يرتكُبه ــض الجرائم الت ــني اآلخر عن بع الح
اليمن، لكن مدينة حرض لم يرد اسُمها يف أي تقرير دويل، مع 
ــاعة،  أن ما وقع بها يعد من أَْكَثـر جرائم العرص والتاريخ بش
ــان والالجئني  ــة بحقوق اإلْنَس ــدث املنظمات املعني ولم تتح
عن مصري سكان املدينة واملجتمع الذي انتهى تماماً وتفّكك 
ــرية يقطنها  ــة داخل خيام صغ ــات جغرافي ــرق يف تجمع وتف
ــد يربطهم بموطنهم  ــن الناس الذين لم يع ــرشات اآلالف م ع

الذي تم تدمريه سوى الذكريات.
ــوره، أن  ــا يمكن تص ــاعة ممَّ ــَر أَْكَثـَر بش ــُل األم ــا يجَع وم
ــَع دون  ــُة حرض وق ــه مدين ــذي تعرضت ل ــكيل ال ــَري ال التدم
ــوم األول  ــىل األرض، فمنُذ الي ــارك ع ــاك أيُة مع ــوَن هن أن تك
ــخ  ــل والصواري ــواع القناب ــراُت ُكلَّ أن ــْت الطائ ــدوان َصبَّ للع
ــج، فالعدوُّ  ــكل ممنه ــآت بش ــازل والعمارات واملنش عىل املن
ــن الجنود وال أياً  ــبة للعدوان يف حرض لم يك ــَرتُض بالنس املف
ــني، لقد كان العدوُّ هو املدينة ذاتها والجنود الذين  من املقاتل
ــازل والطرقات  ــي واملن ــي املبان ــدواُن ه ــتهدُفهم الع كان يس
والفنادق واملستوصفات، فالنظاُم السعوديُّ وَضَع يف اعتباره 
ــني؛ ولذلك قام  ــه التاريخية من اليمني ــن مخاوف التخلَُّص م
ــية مقرِّراً أنه ال يجُب أن تكوَن هناك مدينٌة  بجريمته الوحش
اسُمها "حرض" أَْو مدينٌة تسمى "ميدي" يف ظل صمٍت دويل 

فاضح.
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