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القّناصُة اليمنية َتُشــلُّ حركَة جيش العدو

  - يحيى الشامي:
اي اا يختَِتاُم املقاتلاون الي اياون ااحداً 
ِمن أساخن أساابيدهم  القتالية  اخَل أََرايض 
امل لكة السادو ية بد ليٍة نوعيٍة ُكنن، طال 
دااً آلليات  قصفهام املدادي، ياو  أمس تج ُّ
سدو ية يف مرَكز الج ايم الدسكري بجيزان، 

ما أ ن لتدمري ث آليات عسكرية.
الد لياُة الاوعيُة كانت ب ثابة إنذار ااضح 
اقاوي قرأته السادو يُة عىل أنه رساالٌة من 
الجاناب الي ااي عاىل احتفااظ اثَخاري، ب ا 
يكفاي مان القاوة إلبقااء مداركه مشاتدلًة 
 اخال اثََرايض السادو ية، اعاىل أّن اشاتداَ  
املداارك يف الداخال اتداد  الجبهاات ازيا ة 
الضغط الدسكري ايها ن ي كن أن يكوَن عىل 
حساب مدارك الي ايل ضد عدالم السدو ي 
املتباّي حرباً بالاياباِة عن أمريكا اأصالة عن 

أنفسهم.
رساالُة  تُقارأ  أن  الي ياياون  أرا   لكاذا 
ع لياتهام اثَخارية يف فيازان، اقاد نجحاوا 
يف إيصاال الرساالة عانَ ع ليتال نوعيتال 

نفذال ا يف أقل من ثالثة أيا .
ااذت نهاَر الج دة عىل  الد ليةُ  اثَخرية نُفِّ
موقاع الفريضاة ذي اثل ية انسارتاتيجية، 
ايف تفاصيلهاا أرقااٌ  قياسايّة عن خساائر 

الجيش السدو ي يف عديده اعتا ه.
مصادٌر ميداناي ران لا »صدن املسارية« 
فانبااً مان تفاصيال الد لية التي سايطر يف 

نهايتها املقاتلون الي ايون عىل الفريضة.
 اذكر املصدر أن الد لية است رت لساعات 
احظيت بتخطياط  قيل، اقاال: إن احداٍت 
من قسام لادسة الدراع شاركت يف الد لية، 
الاو القسام املتخّصاص بتفجاري اآللياات 
املدرعة االتحصياات انس اتية التي يحرص 
الجاادي السادو ي عاىل الت ارتس خلفهاا، 
اأضاف املصدر أن حصيلة اآلليات الدسكرية 
التي  ّمرلا املقاتلون الي ايون يف املوقع ست 
آليات، اي ا كانت الساابدة من الاوع املدّرع، 
اأن املقاتلل الي ايل نفذاا ع ليتهم بصورة 
اافأت فااو  احامية املوقاع، بالتزامن مع 
قصف مدادي توّزع عىل عدة مواقَع محيطة 

بالفريضة بهدف عزلها عن املوقع.
َااغتاام املقاتلاون ك يااٍت من اثسالحة 

الاوعياة الصغرية ااملتوساطة، باإلَضاَااة إىل 
ذخريتهاا، اي اا تم إحاراق مخزن اثسالحة 
التاباع لل وقاع االذي اسات رت ايه ألسااة 

اللهب بالتصاعد لساعات. 
ايُشاري حجم التوافد الدسكري يف املوقع 
إىل أل يتاه اخشاية الجاناب السادو ي من 
اقدان السايطرة عليه، الو ماا تاأّكد عقب 
اضع املقاتلال الي ايل أيديهام عليه، حيُث 
با ر الجيش السادو ي بشنِّ سبدة زحواات 
كبارية متتالياة؛ بهادف اساتدا ته اإخراج 
املقاتلال الي ايل مااه، الو ما لام يتحّقل 
بالرغم من حجم القوات السادو ية امُلشاركة 
يف الزحاف، اكثاااة الغطااء الاااري الجوي 
الذي سااند قواته عاىل اثرض بأنواع الطريان 

الثالثة.
 ارشح املصدر لا »صدن املسارية« الطرق 
املتاّوعة التي حاال عنلا الجيش السادو ي 
مساارات  عادة  مان  الفريضاة  اساتدا ة 
ااتجالاات اال خطاط عساكرية مختلفة، 
اأضااف أن ما حصده الجيش السادو ي لو 

املزيد من الخسائر يف صفواه اعتا ه.
ايَُدادُّ موقاع الفريضاة أحَد أكثار املواقع 

يف  الي ااي  املقاتال  نجاح  التاي  السادو ية 
تحويله إىل نقطة استازاف للقوات السدو ية 
اإنهاِكها، حيث شاهد املوقُع ع لياٍت قتاليًة 
خاطفاة أ ت إىل مقتال افارح الدرشات من 
فاو  الجيش السدو ي اتدمري اإحراق آلياته 
املتوافادة ايه، من بياها ع لياٌة كبريٌة فرت 
يف نهاياة الدا  املايض، ك ا ظال املوقع لدااً 
لااريان القاّاصاة الي ايل الذيان ت ّكاوا من 
َقتْل عرشات الجاو  السادو يل عليه، ناليك 

عن ع ليات القصف املدادي االصاراخي.
ايكتساب الفريضاُة أل يتاه مان كوناه 
ااحداً من املواقع الدساكرية التي لها إطاللة 
كبرية عىل قرن امسااحات ااسادة يف الجهة 
الرشقية مان مدياة الخوبة، مان بياها قرية 
الجاباري التاي تفصل بال الخوباة ا مركز 
الخشال إمكانياُة بلاوغ املقاتلال الي ايال 
باريانهام اع لياتهم امليدانياة ألداااً فديدًة 
 اخال ُع ال اثََرايض السادو ية، الاو ماا 
تخشااه السادو ية اتُحاال فالدًة الحيلولَة 
 اَن سيطرة الجيش الي اي االلجان الشدبية 
علياه خاالل ارتة عاا  انصف اأكثار، الي 
الفارتة التاي ظلات القاواُت الي اياة تُحِكُم 

سيطرتَها عىل أطراف مدياة الجابري امواقَع 
كبريٍة أسفل فبل ملح ة من الجهة الغربية. 
ايبدا أن ما تخشاه السدو ية بدأ بالفدل، 
حيُث أعلن الجيش الي اي االلجان نهاَر اثحد 
تدماريَ ثالث آليات عساكرية سادو ية خلف 
اع  ائرة الاار إىل  الفريضة، يف إشاارة إىل توسُّ
مواضَع فديدٍة، سواء عن القصف املدادي أَْا 
الَد ليات اثُْخاااَرن كالقااصة، الو ما فاء 
اإلعالُن عاه بالتزامن ماع خن الثالث اآلليات 
بإعاالن مارع فاديل سادو يل يف موقع 
قيس، لريتفَع عدُ  قتىل السادو يل َقاْصاً إىل 
ساتة خالل أقل مان ث ان اأربدل سااعًة يف 

ماطقة فيزان لوحدلا.
ايف نجاران اعالاًة عاىل تواُصاِل القصف 
املداداي االصاراخي عىل املواقاع االثكاات 
الدساكرية السادو ية، اكذا ع ليات القاص 
الجياش  التاي يتدارَُّض لهاا يوميااً فااو  
أساوار  اخلاف  مواقداه  السادو ي  اخال 
مدساكراته، أعلن الجياش الي ااي االلجان 
الشدبية مؤّخراً مَرَع ثالثة فاو  سدو يل 
بقصاف مدادي عاىل فبل املخاراق اقاص 

ُفادي رابع يف موقع الطلدة السدو ي.

  - صالح مصلح:

ض َن مدركِة التاكيل بالددا تواِصُل قواُت 
الجيش االلجان الشدبية ع لياتها الدسكرية 
بهّ اة عالياة ااتارية متصاعدة عاىل امتدا  

الرشيط الحدا ي. 
اتخوُض قواُت الجيش االلجان الشادبية 
حاْرَب اساتازاٍف شااملًة ضد قاوات الجيش 
الجاسايات  املتداّد ة  االقاوات  السادو ي 
امجاميع املرتزقاة يف مااطل فيزان انجران 

اعسري.
امااذُ بداياة الر ِّ عاىل الدداان السادو ي 
اثمريكاي تاوَّعات ع لياُت الجياش االلجان 
الشادبية يف تلاك الجبهاات، ما بال ع ليات 
قااص ااقتحاماات اك ائان، باإلَضاَااة إىل 
ع لياات القصف املداداي االصاراخي التي 
تافذُلاا احدُة القاوة الصاراخياة ااملدادية 
االتاي تشارتُك ف يُدهاا يف اساتازاف الددا 

السدو ي برشياً.
ابتساليِط الضاوء عاىل نتائاج ع لياات 
القااص ااملافاذة من ِقبل احادة القااصة يف 
الجيش االلجان الشادبية اقد لقي ما ن يقلُّ 
عن 126ُفادياً اضابطاً سدو ياً مصارَعهم يف 
ع ليات القاص خالل اثشهر الثالثة املاضية 
)نوا ن /  يسا ن / يااير( ماهم 33 فادياً 

اضابطاً خالل شهر يااير املايض. 

تفاصيُل عملياِت القنص خالَل شهر 
يناير 

يف ماطقاة فيازان نّفذت احادُة القاّاصة 
التابداُة للجيش االلجان عد اً مان الد ليات 

اا يف  أمَّ 20 فاديااً سادو ياً،  إىل مقتال  أ ت 
ماطقاة نجاران اقد لقي ث فاو  سادو يل 
مصارَعهام يف ع ليات قااص أُْخااَرن، اي ا 
لقي 5 فاو  سادو يل مصارَعهم يف ماطقة 

عسري.
ابدأت أاىل ع ليات قاص يف ماطقة عسري 
يف الساا س من شاهر ربيع الثاني ث3ل1لا 
املوااال ل ياايار 2017 ، حياث لقي ل فاو  
سدو يل مصارَعهم يف مافذ علب الحدا ي.
مان  الساا س  يف  أَي  الياو ،  نفاس  ايف 
ربياع الثاناي، لقي ل من الجاو  السادو يل 
مصارَعهام يف ع ليتَاي قااص مافصلتال، 
أسافرت اثاىل عن مقتل 3 فاو  سدو يل يِف 
موقع تبة الضنة الدسكري ب اطقة فيزان، 
اي ا أسفرت الثانية عن مقتل ُفادي سدو ي 

يف تبة الق امة التابدة لجيزان أيضاً.
ايف الياو  التايل، أَي يف الساابع من شاهر 
ربياع الثاناي املوااال 5 ياايار، لقاي فاديٌّ 
سادو ي مرَعه يف ع لية قاص اساتهداته 
غرباي موقاع الرشااة الدساكري ب اطقاة 

نجران.
ابداَد مرار ياو  ااحد، أَي يف التاساع من 
شاهر ربيع الثاني املواال 7 يااير، ُقتل فاديٌّ 
سادو ي برصااص قااصة الجياش االلجان 
الشادبية يف رقابة موقع الاش ة الدسكري يف 

الربوعة ب اطقة عسري.
اما إن توقفت بشكل مؤقت حتى عا ت يف 
الثاناي عرش من ربيع الثاني املواال 10 يااير 
لتاَشاَط مان فديد، افاي ذلك الياو  ترّكزت 
ع ليااُت القااص يف ماطقاة فيازان، حيث 
لقي ل مان الجاو  السادو يل مصارعهم يف 
ع ليتَاي قاص مافصلتل أسافرت اثاىل عن 

مقتَِل فاديل يف موقع الفريضة الدساكري، 
اي اا أسافرت الثانياُة عن مارع فاديل 

آخرين يف موقع تبة الضنة.
ايف ماتصف شاهر ربياع الثاني ث3ل1لا 
املوااال 13 ياايار ُقتال فادياان سادو يان 
برصاص قااصاة الجيش االلجان الشادبية 
غربي موقاع الرشااة الدساكري يف ماطقة 
الجااو   قتاىل  عادُ   بذلاك  ليبلاغ  نجاران؛ 
السادو يل 16 فاديااً، باإلَضاَاااة إىل مقتل 
3 فاو  سادو يل فّراء ثالث ع ليات قاص، 
حياث ُقتال فاديل سادو يل ياو  اثربداء 
20 ربياع الثاني املوااال ث1 يااير، يف ع ليتي 
قاص مافصلتل، أسافرت اثاىل مقتل فاديٍّ 
سادو يٍّ يف البيات اثبياض يف موقاع املدال 
الدسكري بجيزان، اي ا أسافرت الثانية عن 

مقتل فاديٍّ آخر يف موقع القرن بالخوبة.
أما الد لية الثالثة اكانت يف 21 من شاهر 
ربيع الثاناي املواال ل1 ياايار، حيث ت كات 
احادة القااصاة التابداة للجياش االلجاان 
الشادبيِة من اقتااص أحِد الجاو  السدو يل 
يف ماطقاة الداياة بجيازان لريتفَع بذلك عدُ  
قتىل الجاو  السدو يل إىل ل1 فادياً سدو ياً.
ايف الساابع االدرشيان مان ربياع الثاني 
املوااال 25 يااير نّفذت احادُة القااصة ثالَث 
ع ليات قاص مافصلاة، ت كات خاللها من 
َقتْاِل 5 من الجاو  السادو يل، اتركزت لذه 
الد ليااُت يف كلٍّ من ماطقاة نجران افيزان، 
3 فااو   مقتال  اثاىل عان  أسافرت  حياث 
سدو يل يف موقع الطلدة الدسكري باجران، 
اي ا أسافرت الد ليتان الثانياة االثالثة عن 
مقتال فاديال سادو يل اثال يف موقع تبة 
الضنة الدسكري يف فيزان، االثاني يف موقع 

القارن الدساكري الواقاِع أيضااً يف ماطقاة 
فيزان.

ايف الياو  التاايل، أَي يف الاا ث2 من شاهر 
ربياع الثاناي املواال 26 ياايار، لقي فاديان 
قااص  ع ليتَاي  يف  مرَعه اا  سادو يان 
الدساكري  الطلداة  موقاع  يف  مافصلتال 
ب اطقاة نجاران؛ لريتفاع بذلاك عادُ  قتىل 

الجاو  السدو يل إىل 26 فادياً سدو ياً.
أعقاب ذلك قااص أحاد الجااو  يف موقع 
القرن بجيزان اذلك يف الا ل2 من شهر يااير، 
ايف اليو  التاايل، أَي يف 30 يااير، لقي 3 فاو  
سدو يل مصارَعهم إثر ع لية قاص طالتهم 

يف موقع الخشل االكرس بجيزان.
ايف نفاس اليو  لقاي فاديان سادو يان 
مرعه اا يف ع لية م اثلة اساتهداتهم يف 
موقاع املداال الدساكري يف ماطقاة فيزان 

أيضاً.
ا يف 31 ياايار، الو آخر أيا  شاهر يااير، 
حياث اختت ات احاداُت القااصاة التابداة 
للجياش االلجان الشادبية ع لياِتها الاوعية 
باقتاااص أحاد الجااو  السادو يل يف تبّاة 
الق اماة يف فيزان؛ لرتتفَع بذلك حصيلُة قتىل 
الجااو  السادو يل فاراء ع لياات القاص 
التي نفذتها احداُت القااصة التابدة للجيش 
االلجان الشادبية خالل شهر يااير املايض إىل 

33 فادياً سدو ياً.

إْجَمـالي قتلى العدو خالل نوفمرب 
وديسمرب 

مصارَعهام  سادو ياً  فاديااً   36 َالقاي 
َفارَّاء ع ليات قاص م اثلاة نفذتها احداُت 
القااصاة التابدة للجيش االلجان الشادبية، 

خالل شاهر نوا ن الفائت؛ ليبلاَغ بذلك عدُ  
قتىل الجاو  السادو يل خالل الشهرين نحو 
ل6 فادياً سادو ياً، أَي ب ددل يزيد عن مقتل 
فاادي ُكّل ياو ، إَضاَااًة إىل ما ن يقل عن 57 

فادياً اضابطاً خالل شهر  يس ن. 
يُذكر أن أغلَب ع ليات القاص يتم توثيُقها 
عان اإلعال  الحربي ابّث املشاالد يف مختلف 

القاوات الوطاية. 

إحصائية قتلى جيش العدو يف عمليات 
القنص يف جبهات الحدود: 
نوا ن /  يس ن / يااير 

ل6 يف نوا ن 
57 يف  يس ن 
33 يف يااير 

إْفَ اايل: 126

قتلى جيش العدو يف عمليات القنص 
بجبهات الحدود:

الجبهة: عد  القتىل 
فيزان 
نجران 
عسري 

مختلاف  يف  القااص  ع ليااُت  أ َّت  اقاد 
الجبهاات الحدا ية إىل بَاثِّ الرعب يف صفوف 
الجيش السادو ي االحد من حركة انتشااره 
اساال ت يف التهيئاة نقتحااِ  الكثاري مان 
املواقع، الو ما تؤكده مشالُد اإلعال  الحربي 

املوثِّقة للدرشات من ع ليات القاص.



3 أخبارالدد  )6ل1(     انثال 6 اناير 2017   املواال 10 ف ا ن اثاىل ث3ل1لا

  - خاص:

ٌ  ملحوٌظ تحّققه قواُت الجيش االلجان الشادبية يف أكثَر  تقدُّ
مان ماطقة رغم التدزيازاِت الكبريِة لقون الداداان ااملرتِزقة يف 
ق يف الجو اما يراال ُكّل ذلك من ع ٍل اساتخباري عن  الن االتفوُّ

س امشاركة البوارج الحربية يف القصف. طائرات التجسُّ
امن خالل قراءة عامة ملستجدات املدارك يف مختلف الجبهات 
نجاُد أناا أماَ  متغرّيات قد تطرأ عىل مج ل الخارطة الدساكرية 
بداد أكثر مان عا  انصف عا ، اقاوات الجيش االلجاان تدت ُد 
عاىل تكتيكات قتالية ض َن اسارتاتيجية عامة تدت ُد عىل الدااع 
االتصّدي اإيقاف زحواات الدادا اماع تقدمه، الو ما ت ّكات 
من تحقيقه يف إطار امتصاِص الصدمة عاد بداية الدداان اكذلك 
َق  التداطي املساؤال مع مارح الد ليات ااثخاذ بانعتبار تفوُّ
الدداان الجوي، اثمر الذي اندَكَس إيجاباً عىل مساتون ت اُساك 

الخطوط اثمامية ب ا يتالَءُ  اظراَف املدركة.
اقد أ ن ذلك إىل إاشاال القصف التكتيكي للددا االتقليل من 
مدن مساال ة الطريان كدامل حاسام يف الحراب، الو ما  اع 
الدداان مجّد اً نسارتاتيجية القصف انسرتاتيجي عنَ استهَداف 

املدن االطرقات االجسور.
ايتضاُح مان خاالل ماؤرشات مساتجدات املداارك خاالل 
اثسابوعل املاضيال أن قاواِت الجيش االلجاان ايف ظل ظراف 

الحارب الكونية عىل الي ن ت ّكات مان َخْوِض مدارَك عايفٍة عىل 
طول الجبهات القتالية، إضااًة إىل مدركة أخرن تتض ن الحشاد 
االتدبئاة ااساتقبال املزيد مان املقاتلل االركاون إىل الصااعات 
املحلياة لتطوير الصواريخ اإعا ة تفديل أسالحة أخرن اإ خال 
ماظوماات فديادة إىل الجبهة، ناليك عن محااانت كر تفوق 
الداداان البحاري، اذلك مان خالل ع لياات اساتهَداف البوارج 

الحربية املدا ية، اكان آخرلا استهَداف الفرقاطة السدو ية.

من الدفاع والتصّدي إىل الهجوم:
اإذا كانات نتائاُج املدارك خاالل اثشاهر الساابقة تؤّكُد أن 
الجبهااِت حّققت نجاحااً كبرياً يف التصّدي لقاوات الدداان إذا ما 
اضداا حجَم تلك القوات امساتون انوعية السالح املستخد  إن 
أن ما ي كن اساتاتاُفُه مؤخراً يُشريُ إىل اْست َرار الجيش االلجان 
الشادبية يف مدركة انساتازاف ضد قاوات الداداان يف الجبهات 
الحدا ية ااعت ا  تكتيكات قتالية سال ت يف راع نسبة خسائر 
الدادا اأكدت الجالزياة االيقظة اانساتددا  لخوض مدارك يف 
ظراف أكثَر قساااًة اتدقياداً من ظراف املداارك الحالية االتي 
تُدتَنُ يف تأريخ الحراب استثااء حسب كثري من املتابدل ملجريات 

اثحداث يف الجبهة الحدا ية.
ايف الجبهات اثخرن حّققات قوات الجيش االلجان ما ي كن 
َاْصاُفه باإلنجاز الدساكري الذي فاء يف ظل ظراف مدقدة تقف 
اياه أغلاب مدايري القوة الدساكرية لصالح الطارف اآلخر، امع 

ذلاك انتقلت احدات الجيش االلجان مان موقع الدااع االتصّدي 
إىل شان ع ليات لجومية خاطفة، ك ا حدث يف عسايالن بشبوة 
ايف رصااح احرياب القرامياش بَ أرب انهام ب حااظة صاداء 
اميدي أقىص شا ال غرب البال ، بل اتطوير ذلك إىل اسرتاتيجية 
لجومية تهدُف نساتَداَ ة مااطَل متفرقة، الو ما حدث يف عدٍ  
من مديريات محااظتَي الجوف شا انً اتدز فاوباً بالتزامن مع 

ص و  أسطوري يف الساحل الغربي.

صدمُة العدوان وصموُد املخاء
الصدمُة اثشادُّ عىل الدداان كانت يف مدركة السااحل الغربي، 
ِ  يف الخط الساحيل باتجاه  ابدد أن ت كََّن من تحقيل بدض التقدُّ
مدياة املخاء، إن أنه تكبّد خساائَر كبريًة قبل أن يتفافأُ بد ليات 
التفااياة اك ائان نوعية اساتهدات اغلب القياا ات يف صفوف 

مرتزقته عىل اثرض.
اقاد أ ن ص و  مدياة املخاء لألسابوع الثالاث عىل التوايل إىل 
انتكاساة مداوية أصيبت بها القوات املدا ية إثَر اإلعالن الكاذب 
بالسايطرة عاىل املديااة، اقبال أن يؤكاد املقاتلون مان الجيش 
االلجاان الشادبية فالزيتهام للتداطاي ماَع الظارف الطارئ 

ااستهَداف قوات الدداان بد ليات لجومية  ادتها للرتاُفع.
اأكادت مدارُك السااحل الغربي من ميدي شا انً احتى باب 
املاادب فاوبااً أن الجياَش االلجااَن الشادبية اثكثُر اساتيداباً 
ملدطيات الواقاع امليداني امارح الد ليات الدساكرية ااثكثُر 

قدرة عىل تحقيل التواُزن رغم اساتحالة ذلك باملداى الدساكري؛ 
اذلاك نتيجة تفاوق الداداان إن أّن قواته لم تت كان من تحقيل 
ألداَااُه ااال املرساو  لها، الو ماا يداي ابالداو ة إىل موازين 
القاون اعوامال القوة لادن ُكّل طرف أّن قاوات الجيش االلجان 
الشدبية بإمكانياتها املحدا ة ت كات من إاشال ُمَخّطط التقد .

إدارُة العمليات املرتبطة بالجبهات:
اترتبط مختلاُف الد ليات املتدلقة باملوافهة الدساكرية مع 
الداداان ببدضها البدض، اثمر الذي فدل الاجاحاِت يف الجبهات 
القتالية تاساحُب عىل ع ليات أخرن مرتبطة بها كإ ارة خطوِط 
اإلمدا ات الدسكرية االتكيف مع تدقيدات الجغراايا أانً اتجااز 
مساألة الغطاء الجاوي الحربي ثانيااً، إضاااة إىل إ ارة ع ليات 
ثانوياة بأبدا لاا انفت اعياة ااإلعالمياة ملاا لها مان أل ية يف 

التأمل االتحصل.
ُج عدٍ   اتأتاي املدساكراُت التدريبياُة لتجهيز املقاتلل اتخارُّ
مان الداداات ماهاا املتخّصصة كتََحااادٍّ آخر يخوُضاه الجيُش 
االلجان الشادبية بالتزاُمِن مع اْسات َرار الدار الشدبي يف رْاااِد 
الجبهات باملقاتلل، اثمر الذي سااَلَم يف تدزيز مختلف الجبهات 
ااساتهَداف الخطاوط اثمامية للداداان اتافياذ ع ليات نوعية 
كالك ائن اانساتهَداف املباارش لل درعات ااآللياات ناليك عن 

ع ليات القاص.

  - صنعاء:
التقى اثُخ الرئيُس صالح الصّ ا  
ياو  اثماس اثال، برابطاة ُعل ااء 
الي ان، يتقدَُّمهام رئياُس الرابطاة، 
الدالمة شا س الديان رشف الدين، 
الدالماة  للرابطاة  الداا   ااثمال 
عبدالساال  الوفيه اعد  من اإلخوة 

اثفالء أعضاء الرابطة. 
اعّن الرئياس صالح الصّ ا  عن 
امتااناه للجهاو  الوطاياة االدياية 
الكبارية التاي تقاو  بهاا الرابطاة 
تقدمهام  يف  انساتثاائي  ا ارلام 
صفوف الشادب الي ااي يف موافهة 
الدداان السدو ي اثمريكي، االقيا  

ب ها  التدبئة الدامة.
اأبادن الرئيس الص اا ، حْرَص 
املجلاس السايايس اثعاىل احكومة 
كاااة  لتذلياِل  الوطااي،  اإلنقااذ 
التاي تقاف يف  االدوائال  الصدااب 
طريقهام، مبدياً اساتددا  الحكومة 

لدعام أنشاطة الرابطة، ااْسات َرار 
قيامهاا بالدار املطلاوب يف موافهة 
الداداان خصوصااً يف لاذه املرحلة 

املفصلية من تأريخ الي ن.
امان فانبهم أعارب الدل اُء عن 
الشاكر لرئياس املجلاس السايايس 
اثعاىل نلت اماه بالدل ااء ا ع ه 
الرئياَس  أطلداوا  لجهو لام، ك اا 
الص اا  بالزياارة الاافحة لجامدة 
الدلاو  الرشعياة يف الحديادة. ك اا 

نّولوا عن  ار املدارس الدياية م ثلًة 
املحااظاات،  أغلاب  يف  بالجواماع 
األ ية  ارلا يف التدبري عن الُهوية 

الي انية اثقااة الي ايل.
اأشاَر الواُد إىل أنشطة الرابطة يف 
لذه الفرتة االفداليات التي أقامتها 
الرياا ي يف مواكباة  اعان  ارلاا 
الدداان  اثحداث االتحشيد ملوافهة 
يف  انشاطتها  اكذلاك  اانصادارات 

تأليل الخطباء.

ٌم يف حماور جبهات احلدود َو�ضبوة وميدي ونهم و�ضرواح وتعز �ضموٌد اأ�ضطوري للجي�ص واللجان ال�ضعبية يف املخاء وتقدُّ

الجيُش واللجان الشعبية: من تكتيكاِت الدفاع والتصّدي إىل اسرتاتيجية الهجوم 

وُيثّمُن دوَرهم يف تعبئة املجتمع بمواجهة العدوان الرئيُس الصّماد يلتقي رابطَة ُعلماء اليمن 
بينهم قياديٌّ يف تنظيم القاعدة ُيدعى زهري الرجوي

مقتُل وإصابُة العشرات من مرتِزقة العدوان 
وتدمرُي آليات عسكرية يف مديريتي نهم 

وحريب القراميش 
  - متابعات:

اسات ر أبطااُل الجيش االلجان الشادبية يف التاكيِل ب رتِزقاة الدداان يف 

مديرية رصااح انهم رشقي صاداء خالل اليومل املاضيل.

ا مر اثبطال يو  أمس آلية لل رتزقة كان عىل متاها مددل23 بوا ي ن لة 

بأطاراف مديرية حريب القرامياش ب أرب، ما أّ ن إىل مقتل اإصابة عد  من 

املاااقل.

اياو  السابت املاايض  ّمار أبطاال الجياش االلجاان الشادبية آليتال 

عساكريتل ملرتزقاة الدداان، اأعطبوا ثاالث أخرن بد لياات اقتَحا  نوعية 

استهدات مواقع لهم يف أطراف حريب نهم غرب مأرب.

اقالت مصا ُر عساكريٌة لا »صدن املسارية« إن ع لياة انقتَحا  أاقدت 

أعدا اً 

كبارية من القتاىل االجرحى يف صفواهم، ا مارت اأعطبت خ س آليات 

عسكرية.

 اكان أبطال الجيش االلجان الشادبية قد تصداا يو  السبت لزحف كبري 

ملرتزقة الدداان باتجاه فبال الرباح ااملداون باهم لليو  الثالث عىل التوايل.

اخاالل املوافهات لقي القياا ي يف تاظيم القاعدة املدعاو زلري الرفوي 

“أباو قيس” مرَعه مع آخرين من قياا ات مرتزقة بياهم املدعو مصطفى 

صومال، ك ا قتل اأصيب عرشاُت املرتزقة اار َمن تبقى يف مواقدهم اساط 

حالة من الذعر ااننهيار يف صفواهم.

بتوجيه سعودي ويف إطار الحرب العدوانية 
على الشعب اليمني: املرتِزقُة يحتجزون 

قاطراِت الغاز يف َمأرب
  - خاص:

أقاد  مرتِزقاُة الداداان السادو ي اثمريكي عاىل احتجااِز الدرشات من 

قاطارات الغاز املازيل املتوفهاِة إىل الداص ة اعد  من املحااظات الشا الية 

االغربية االوسطى.

اقاال مصدٌر يف الرشكاة الي اية للغاز: إن ارتفاع سادر الغااز املازيل من 

2500 رياال لألساطوانة الواحادة إىل 3000 رياال يأتاي عاىل خلفية خطوة 

مرتزقة الدداان امليشايات اإلصالح يف محااظة ماأرب باحتجاز القاطرات 

اذلك من يو  اثربداء املايض.

اقاال املصادُر لا »صادن املسارية«: إّن املرتزقاة احتجازاا القاطرات يف 

ماطقاة الجوبة اماداوا مراَرلا إىل الداص ة امحااظاات ذمار اإب اتدز؛ 

اذلك بهدف إلحاق الرضر باملواطال يف تلك املحااظات، اتأتي يف إطار الحرب 

الدداانية عىل الشدب الي اي.

اأشاار املصدُر إىل أن توفيهاٍت سادو يًة لل رتزقة يف مأرب تُقيض بوقف 

ااحتجاز القاطرات امل لوكة االتابدة لرفال اثع ال من قبيلة حاشد.

اأكد املصدُر بذل مسااعَي قبَليٍة مكثّفة لإلاراج عن القاطرات االسا اح 

لهاا بالوصاول إىل املحااظات املذكاورة، متوقداً نجاَح تلك الجهاو  امطالباً 

مالكي املحطات التجارية بدد  ااتدال أزمة ااساتغالل الحَدث للكساب غري 

املرشاع عىل حساب املواطن.

م�ضرُع القيادي الإرهابي عبدالكرمي �ضرحان 
يف مواجهات مع رجال الأمن

قتلى وجرحى يف صفوف املرتزقة يف الجحملية 
وصالة وتطهري منطقة الصيار بالصلو

  - خاص:
ااصل أبطاُل الجيش االلجان الشدبية ب حااظة تدز ع لياِتهم 
الدساكريَة يف موافهاة الداداان اثمريكاي السادو ي امرتزقته؛ 

 ااعاً عن الي ن اأماه ااستقراره.
ايف لاذا الساياق اساتهدف أبطاُل الجياش االلجان الشادبية 

تج داً ملرتزقة الدداان يف تبة الش ايس بالجبهة الرشقية. 
ابحساب مصادر عساكري اقاد حققات ع لية انساتهَداف 
إصابااٍت مبارشًة يف صفاوف املرتزقة اكبدتهم خساائَر اا حًة يف 

اثرااح االدتا .
َالقاي ماا ن يقل عان ثالثة من عااارص املاااقال مصارعهم 
اأصياب آخاران فاراء ع لياة اساتهَداف نافحة نفذلاا أبطال 
الجيش االلجان الشادبية عىل تج داتهم يف ُكلٍّ من مديريتي صالة 

االجح لية.
ايف فبهاة الصلاو ت كََّن أبطااُل الجيش االلجان الشادبية من 
 حر عاارص املرتزقة من تلة الشابكة يف قرية الصيار، اي ا ت كاوا 
مان َصّد زحف قا  به عااارُص املرتزقة باتجاه املديرية، ابحساب 
مصادر محيل اقد أسافرت ع لية صد الزحف عان مرع افرح 

عدٍ  من املرتزقة.
عاىل ذات الصديد قاال مصدٌر عساكريٌّ مساؤاٌل: إن اثفهزَة 
اثماياَة االلجاَن الشادبية ت ّكات من تافيِذ ع لياة أماية نافحة 
أسفرت عن مَرِع القيا ي يف تاظيم القاعدة اإلرلابي عبدالكريم 

رسحان.

  - متابعات:
قالات اكالاة اثنبااء اإلماراتياة )اا ( عان القيا ة 
الدامة للقوات املسالحة، مساء السبت، إن أحَد الضباط 
اإلماراتيال ايُدعى راشاد عيل مح د الظهاوري ُقتل يف 

الي ن  ان ذكر أيَّة تفاصيل تُذكر.
ااصال فث اان الظهاوري صبااح اثحاد إىل مطار 
البطل يف أبو ظبي عىل متن طائرة عسكرية، حيث ظهَر 
الضاباط اإلماراتي يف اقٍت ساابل يف فبهاة املخاء الو 

يتوعد الجياش الي اي االلجان الشادبية، لكاه ساقط 
رصيداً قبل تافيذ اعو ه.

ايف الساياق ذاته اعرتات اساال انعال  السادو ية، 
خالل اثياا  القليلاة املاضية، ب قتل عاد  من فاو لا 
يف الحاد الجاوبي الم راشاد الدطاوي، اعبدالله صالح 
البلوي، اساديد بن سادو  الدصي اي، امح د حقوي 

اأح د الدلل، االرقيب خالد الزلراني.
اناا راً ماا تدارتف السادو ية ااإلماارات ب رع 
قيا اتهام يف بال نا، عىل الرغم مان مقتل اإصابة املئات 

ماهم. 

االحتالُل اإلماراتي يعرتف: مصرُع ضابط إماراتي يف اليمن 

تجربًة ناجحٌة لصاروخ 
باليستي على منطقة 

عسكرية يف الرياض
  - خاص:

أطلقات قوُة اإلسااا  الصاراخاي التابدة للجيش 
االلجان الشادبية، مسااء أمس، صاراخاً باليساتياً 
بديد املدن، مساتهدااً ماطقًة عسكرية للددا يف قلب 

الداص ة السدو ية الرياض.
اأعلاات اكالاُة اثنبااء سابا نقاالً عان مصادر 
عساكري، أن احدَة الصواريخ التابدة للجيش الي اي 
االلجاان الشادبية أفارت تجرباًة نافحاًة لصاراخ 
باليساتي فدياد بديد املدن عاىل قاعدة عساكرية يف 
ماطقة املزاح ية غرب الداص ة السدو ية الرياض.
ااي اا لم ياور  املصدر أي مدلوماات إضااية عن 
الد لية، اعدت الوكالُة الرس يُة أنها ستأتي بتفاصيل 

أاىف نحقاً.
فديٌر باإلشارة أن القوة الصاراخية أطلقت يف 30 
يونيو 2015 ، صاراخاً باليساتياً من نوع سكو  عىل 
اليِّل الصاراخية بوا ي الاداارس – قطاع  قاعادة السِّ

الرياض.
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إختتاُم املَعِرض التسويقي األول لإلنتاج والتصنيع الغذائي املحلي
  - خاص:

التا وياة،  انرتقااء  ف دياُة  اختت ات 
الخ ياس املاايض، امَلداِرَض التساويقي اثال 
لإلنتاج االتصايع الغذائي املحيل ثرس الشهداء 
االاازحال الاذي نُّظم عاىل مدن ثالثاة ببيت 

الثقااة بصاداء.
ااشت ل املدرض عىل عد  من املوا  الغذائية 
املاتجاة محلياً اذات الجو ة الدالية، حيث قا  
املاتجون بدرض ماتجاتهم املختلفة ااملتاوعة.
ابحساب القائام عاىل الدرض، اثساتاذة 
رفااء املؤياد، اقد احتاون املدرض عاىل عدٍ  
من املرشاباات ااملأكونت ااثغاراض املازلية 

املستخدمة يف الطبخ االتاظيف، اااقاً لل ؤيد 
اإن لاذه املاتجاات تت يز بأنهاا مصادٌة من 

موا  خامة ي اية ابأيٍد ي اية.
الدف املدرض -بحساب اثساتاذة املؤيد- 
إىل التابيه إىل أل ياة انكتفاء الذاتي اانعت ا  
ة  عىل التصايع املحيل ااملشاريع الصغرية َخاصَّ
يف ظل الظاراف الصدبة التي ي ار بها الوطن 
الحبياب اكذلاك تشاجيع املرأة عىل اكتسااب 
املهاارات التي ت كاها من تحسال املساتون 

انقتصا ي ااملدييش ثرستها.
اأقيم عىل لامش املدرض نداتان توعويتان 
حول ُسابُل انكتفاء الذاتاي، اموافهة الحرب 

انقتصا ية التي يشاُّها الدداان.

طرياُن العدوان ُيلقي قنابَل �ضديدَة النفجار على العا�ضمة

غاراٌت مكّثفٌة على منازل املواطنني باملخاء وطرياُن العدو يدّمر املجمع الرتبوي بالجوف

بعد أسبوع من ضربها:  فرقاطُة املدينة خارَج الخدمة

  - خاص:
اثمريكاي  الداداان  طارياُن  كثَّاااَف 
السادو ي، خاالل اليومال املاضيال، من 
غاراته الهستريية عىل مدياة املخاء ب دياة 
تدز، مساتهدااً ماازل املواطال امحالتهم 

التجارية.
ااستشاهد اثاان مان املواطال اأصيب 
آخران يف قصٍف لطريان الدداان اساتهدف 
مخزنااً لل اوا  الغذائياة امحاانً تجارية 

اسط املدياة.
طاريان  ألقاى  الداص اة،  أماناِة  ايف 
شاديدة  قااباَل  السابت  مسااء  الداداان 

اننفجاار عاىل ماطقاة الاهديان ب ديرية 
ر عد  من ماازل  السابدل، ما أَ َّن إىل ترضُّ
املواطاال اامل تلاكات الداماة، فااء ذلك 
بالتزاُمان مع تحليل ماخفاٍض للطريان يف 

س اء الداص ة ااتح حافز الصوت.
انَشاَط مرتزقة الداداان خالل اليومل 
املاضيل يف اساتهداف املدنيل بالتزاُمن مع 

احشية الطريان اثمريكي الصهيوني.
امرأتاان اطفاٌل بقصف  ااستشاهدت 
صاراخاي ملرتزقاة الداداان يو  السابت 
املايض عىل ماازل املواطال بقرية آل ح يد 

بحريب نهم.
ايو  الج دة املاضية استشهد اأصيب 

ثالثاة مواطاال بغاارة لطاريان الداداان 
السادو ي اساتهدات سايارة ب اطقة آل 

حجالن ب ديرية رصااح ب أرب.
املاشاآت  نساتهداف  ااسات َراراً 
الحكومية أقد  طرياُن الدداان يو  السبت 
املاايض عاىل اساتهداف امَلْجَ اع الرتباوي 
ب ديرية بارط املرايش ب حااظاة الجوف، 
حيث خّلفت الغارة أرضاراً كبرية باملج ع.
اأ انت ازارُة الرتبية االتدليم استهداَف 
املج ع الرتبوي، مشارية إىل أنه يأتي ض ن 
سلسالة من انْعتاَداءات النبرية امل اهجة 
اساتهدَف من خاللهاا الدادااُن املئات من 
املدارس اامُلؤّسساات التدلي ية، اأسافرت 

عن استشاها  مدل ال اتربويل اطالب، 
اضالً عن تدمري البُاية التحتية للتدليم.

اأشاار البياان إىل أن فري اة تحالاف 
22 ماياو الاذي يضام  الداداان ب ج اع 
مدرساًة من ثالثة طوابال امكتب الرتبية، 
تتاااىف ماع املواثيال ااثعاراف االقوانال 

الدالية الن تسقط بالتقا  .
احّ ال البياان املجت اع الادايل ااثمم 
املتحادة امجلَس اثمان اماظ ات حقوق 
اإلنسان املساؤالية إزاء اسات َرار الدداان 
يف ظل ص ت  ايل مرياب.. مطالباً بُرعة 
إفراء تحقيل يف فرائم الدداان السادو ي 

اثمريكي بحل الشدب الي اي.

  - خاص:
ب سااعدٍة أمريكياٍة ابداَد ساحبها إىل فيبوتي.. 
اصلت إىل فّدة الفرقاطُة السدو ية املدياة؛ لتُستقبََل 
ااِد إخفااء مدالم رضبة  باحتفاال مضخام، مع تد ُّ
الا30 مان يااير البحرية التي طالتها ُقبالَة السااحل 
الغربي للي ن، ر اً عىل مشااركتها يف ع ليات تحالف 

الدداان السدو ي اثمريكي.
أسابوٌع كامٌل لي املدة التي استغرقتها الفرقاطُة 
السادو ية »املديااة« حتاى اصلات إىل مياااء فدة، 
مادٌة تكشاُف حقيقاَة اثرضار الكبارية التاي لحقت 
بالفرقاطة فراء الرضبة الاوعية التي طالتها انثال 

املايض.
مصاا ُر خاصاٌة ذكارت لل سارية أنه تم ساْحُب 

الفرقاطة إىل فيبوتي عقَب الرضبة للبدء بإصالحات 
شاكلية، قبل أن تُاَقَل إىل ميااء فدة، الذا لو السبُب 

ااارلا ملدة أسبوع.  الذي أ ن إىل تأخُّ
اصلت الفرقاطة يف مشهد تدّ د الاظا  السدو ي 
أن يقلَل من أثر الرضبة الاوعية من خالل خطوتل:

اثاىل عادماا تدّ ادت الكاماريات تصوياَر مقدمة 
الفرقاطاة االجانب الذي لم يتأثاْر خالل الد لية؛ ثن 
الرضباَة أصابت مؤخارة الفرقاطة، ك اا اثّقت ذلك 

عدسة انعال  الحربي.
أماا الخطاوة الثانياة، اتظهار مان خالل مشاهد 
انبتهااج الشاكيل للتغطية عاىل حالة اننكساار الذي 
أحدثته الد ليُة الاوعية موثّقة بالصوت االصورة، الو 
أن الفرقاطاة سالي ة ك ا تّدعي السادو ية، ا ا لي 
الحافُة إذاً إلنهااء خدمتها اإعا تها يف ظرف تتصاَعُد 

ايه الد لياُت الدساكرية يف السواحل الغربية ايحتاُج 
الدداان إىل مزيد من لذه السفن اليس إىل سحبها؟؟! 
يف مشاهِد انساتقبال الشاكيل أيضااً، يزُعاُم قائُد 
الفرقاطة أنها لم تَُصب بشاكل مبارش، اأن اننفجاَر 
اَقاَع بجوارلاا، الاي تريحااٌت تااِقاُض الراايَة 
الرسا ية الساابقة من أنها تدرضت لهجو  أصابها 

بشكل مبارش. 
إىل حا ثاة السافياة الدساكرية  بالداو ة قلياالً 
ساويفت التاي ُ مارت مطلاع أكتوبار املاايض، اإن 
اإلماراِت أظهرت صوَر اآلثار للرضبة بزعم أنها كانت 
تدَ ُل يف املجال اإلنساني، اي ا أخفت السدو ية اآلثاَر 
الحقيقياَة يف الفرقاطة الدساكرية للتقليال من آثار 
الد لياة التي اصلات إىل ُكلِّ مكان حتاى عا  صدالا 

من ااشاطن اتل أبيب.

وزيُر اإلعالم: أمريكا وإسَرائيل تسعيان 
لتمكني داعش والقاعدة من باِب املندب 

لتهديِد املالحة الدولية
  - صنعاء:

أّكاد ازياُر اإلعال  الي اي، اثساتاذ أح اد مح د حاماد، أن الخطَر 
الفدايلَّ عىل باب املاادب ليس من أباااء الجيش االلجان الشادبية، بل 
ااِل اثمريكي اإلرَسائييل امن أذرعتهم املساّ اة بالقاعدة  لاو يف التدخُّ
ا اعش، مشارياً إىل أن أمرياكا اإرَسائيل تساديان إىل ت كل »القاعدة 
ا اعاش« من باب املادب، الاا تكُ ُن الخطاورة الحقيقية عىل املالحة 

الدالية اعىل التجارة الداملية.
الفات حاماد، إىل أن إرَسائيل اي ا لو ت ّكات » اعش« ستساتخد  
م ارَّ بااب املاادب يف الضغط عىل الصال امر اغريل ا مان الدال. 
مؤكداً أن الجيَش االلجان الشادبية الي ايَة يشاكلون ض انًة حقيقيًة 

ثمن املالحة الدالية، الذا ما ن يرَغُب به اثمريكي ااإلرَسائييل.
ل  ااعتان الوزيار حامد ما يحصاُل من زابدة إعالمية بشاأن التدخُّ
ال اإلرَسائييل  ِف اثنظاار االتغطية عاىل التدخُّ اإليراناي محاالة لاَرْ
املبارش يف باب املادب اساواحل الي ن. الذي يلدب  اراً كبرياً يف الدداان 

عىل بال نا، اله مطامُع خطريٌة تُ ااسُّ آمَن اسيا َة الوطن.

  - صنعاء:
يواص�ُل أبن�اء اليم�ن رْف���َد الجبهات 
القتالية بمختلف أن�واع قوافل الدعم؛ تأكيداً 
عىل املش�اركة يف مواَجه�ة العدوان األمريكي 
الس�عودي وب�ذل الغايل والنفيس يف س�بيل 
تحري�ر ُكّل أرايض الوط�ن وحماي�ة أمن�ه 

واستقراره.
ويف هذا الس�ياق س�ّ� أعضاء ومنتس�بو 
مكتب الرتبي�ة والتعليم بمديري�ة بني مطر 
بمحافظ�ة صنعاء، أمس األحد، قافلة غذائية 
ومالي�ة؛ دعم�اً ومس�اندًة للجي�ش واللجان 
الش�عبية املرابط�ن يف ُكّل جبه�ات الرشف 

والبطولة والتضحية واالباء. 
وأكد املشاركون اس�تمَراَرهم يف الصمود 
والثب�ات يف وج�ه الع�دوان ومواجهت�ه بكل 

الطرق والوسائل املمكنة.
 واستهجن املشاركون التواطؤ الذي يقوم 
ب�ه املجتم�ُع الدويل وم�ا يس�مى باملنظمات 
الحقوقي�ة إزاء م�ا يتع�رض ل�ه اليم�ن من 
عدوان غاشم وجرائم بش�عة طالت مختلَف 

فئات�ه دون أن تراعي ُحرمة طفل أَْو ش�يخ 
أَْو امرأة.

ودعا املش�اركون ُكلَّ أبناء الشعب اليمني 
العظي�م إىل املزي�د م�ن التالُح�م واالتح�اد 

والصم�ود والثبات ورف�د الجبهات بالرجال 
واإلم�داد بالقوافل الغذائية واملال والس�الح؛ 
دعم�اً ومس�اندة للجيش واللجان الش�عبية 

املرابطن يف جبهات الدفاع عن الوطن.

قبائُل بني مطر تقّدُم قافلًة غذائيًة ماليًة دعماً ألبطال الجيش 
واللجان الشعبية يف جبهات القتال

وقفٌة نسائيٌة مسلحة لنساء 
خوالن الطيال تأكيدًا على 
االستعداد لبذل الغالي يف 

الدفاع عن الوطن
  - صنعاء:

تُِجاّدُ  املارأُة الي اياة يومااً إثار آخار تأكيَدلا عىل 
إىل  ااقواهاا  الوطاياة  القضاياا  ح ال  يف  املشااركة 
فاناب أخيها الرفل يف الدااع عان الوطن اح اية أماه 

ااساتقراره.
ايف لاذا الساياق نّظ ات نسااء ماطقاة الكباس 
ب ديرياة خونن الطياال أمس اثحد اقفاًة احتجافية 

راضاً لجرائم الدداان اثمريكي السدو ي.
اح لات املشااركات يف الوقفاة التاي نظ ت ض ن 
ح لة »أشداء عىل الكفار« الباا َق ااثسلحة اثُْخااَرن، 
مؤكادات عىل انساتددا  لبذل الغاايل االافيس من أَفل 

الدااع عن البلد اح اية أماه ااستقراره. 
اأشاا ت املشااركاُت يف الوقفة باملواقاف البطولية 
التاي يساّطُرلا أبطااُل الجياش االلجاان الشادبية يف 

فبهات الدزة.
ا عاوَن ُكَل اثحرار االرشااء لزيا ة اله م احشاد 
الطاقاات ارااد فبهاات القتاال بالقوااال الغذائياة 
االرفال املقاتلل، ااملدركة مدركة انستقالل االحرية.

أبناُء مديرية حبور بعمران 
يعلنون النفرَي العام إىل 

جبهات القتال ويشّددون 
على ضرورة االصطفاف 

يف مواجهة العدوان
  - عمران:

أعلان مشاايُخ اأباااء مديرياة حباور ظلي ة 
محااظة ع ران، السابت املايض، الافاريَ الدا  يف 

موافهة الدداان اثمريكي السدو ي.
اأكاد أبااء املديرية يف لقاء قبيل السابت املايض 
اقوَاهام صفااً ااحاداً إىل فانب الجياش االلجان 
الشادبية اانساتددا  لرااد الجبهاات بالرفاال 
االدتا ، مشد ين عىل رضارة انصطفاف الشدبي 
اراد فبهاات الدزة االارشف للدااع عان الوطن 

اأماه ااستقراره.
اند  أبااء مديرية حبور بالجرائم التي يرتكبها 
تحالف الدداان اثمريكي السادو ي بحل الشدب 
الوطاياة  اماجزاتاه  مقدراتاه  اتدماري  الي ااي 
االخدمياة، مشاريين إىل أن املجاازر التاي تُرتكب 
بحل الي ايل فرائم حرب لن تسُقَط بالتقاُ  . 

مؤّسسُة الشهداء فرع محافظة صعدة توّزع 
ِسالالً غذائية ألسر الشهداء باملحافظة 

  - خاص:
اّزعت مؤّسساُة الشاهداء ارع محااظ صددة، سالًة غذائياًة لكل أرس 
الشاهداء املساتفيدين من املؤسسة، ايأتي ذلك ب ااسابة الذكرن الساوية 

ااُد الوطن«. للشهيد للدا  2017 ، تحت ِشدار »الشهيُد يَُوحِّ
اأكاد القائ ون عىل املؤّسساة باملحااظة، أن لذه السالَة الغذائية يشٌء 
قليٌل بحل ارس الشاهداء، ايدد أقلَّ اافب تقدمه املؤّسساة يف خدمة أعظم 
رشيحاة مجت دياة اااًء اعرااناً ملان بذلوا أرااَحهام ا ماءلم رخيصًة يف 
سبيل الله االوطن االكرامة االدااع عن املستضدفل يف اطااا الحبيب أانً، 
االداَلم بأرسه ثانياً؛ باعتبار املدركة التي يخوُضها شادبُاا الي اي مع قون 
انستكبار الداملية مدركًة إنسانيًة عامة ضد أعداء الشدوب ان تُخصُّ اقط 

الشدَب الي اي.
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  - إبراهيم السراجي:
أَْا  القاعادة  سايطرَة  أن  اثمار  حقيقاة 
انساحابها مان مادن محااظة أبال ن يغرّي 
مان ااقع سايطرة التاظيام الاارياة عليها، 
إذ عاا ًة ماا تكون السايطرة عاىل املدن اال 
اتفااق غري مدَلاة مع حكومة املرتزقة بإيداز 
من الدداان السادو ي اثمريكي، اي ا يكوُن 
اننساحاُب اال اتفاق مدَلن، سابل لحكومة 
املرتزقاة اإلعالن أكثر من مارة عن اتفاق مع 
القاعدة إلفراء انساحابات مدراسة، لكن يف 
نهاياة املطاف ياساحُب مسالحو القاعدة إىل 
الجباال املطلة عىل امُلُدن ب اا يضُع املحااظَة 
يف ُكّل الظاراف تحَت سايطرتهم، ابديداً عن 

أنظاِر الطريان.

ٌك أمريكي يسبُقه  • تحرُّ
تحريٌك للقاعدة

بداد سايطرة القاعدة عىل مادن أبل قبل 
أياا  اانساحاب عااارص ما يسا ى »الحز  
اثماي« املوالل للدداان، ابدد ذلك انساحاب 
مسالحي القاعادة إىل الجباال مجاّد اً، فااء 
هات الرئيس  التَحاّرك اثمريكي تافياذاً لتوفُّ
اثمريكاي ترامب الذي أرسال »املدمرة كول« 
باتجااه الساواحل الي اياة بهادف ح اياة 
بارفات الدداان بسحب املدلن، الكاه تزامن 
أيضااً من حديث ترامب عن محاربة اإلرلاب، 
الذلاك كان ن باد أن يحدث تحرياك للقاعدة 
لتدزيز خطاوات الرئياس اثمريكي اإن كان 
تَحاارُّكاً ن يهادُف إلحاداث أرضار يف صفوف 
القاعادة أَْا املرتزقاة؛ بدليل عد  حاداث أيَّة 

مدارك بل الطرَال.
ايسايطر تاظي اا القاعادة ا اعش عىل 
أغلب املحااظات الجاوبية بتسهيل امساندة 
 ال الدداان اثمريكي السادو ي عىل الي ن، 
اإن ا أريد من إعالن سيطرة عاارص القاعدة 
عاىل مدياتَي لاو ر اشاقرة ب حااظاة أبل 
ااننساحاب ماها إن لخلل الذرائع اثمريكية، 
إذ تجدر اإلشارة أن مسلحي التاظيم انترشاا 
يف اضاح الاهاار يف نقااط تفتياش باملادن 
التاي سايطراا عليها، اتلك الاقااط مدرااة 
امحاد ة املواقع الكاها لام تتدرض لقصف 
من طريان الداداان أا الطائارات اثمريكية، 
التاي قصفات املااازل يف البيضااء اأاقدات 
مدنيل من اثطفال االاسااء لخلال تداُطٍف 
ماع القاعادة التاي لام يساتهدف عاارصلا 
عادماا كاناوا بديدين عن أي لادف مدني يف 

نقاط التفتيش يف لو ر اشقرة بأبل.

• سيناريو أمريكي- قاعدي مكّرر
مااذ  خاول قاوات انحتاالل إىل الجااوب 
َع تاظي ا القاعدة ا اعش اإلْفااَراميان  توسَّ
يف محااظات الجاوب اكانت سيطرة القاعدة 
الدلاياة عىل املكال ا خاول عاارصلا للقر 
الج هوري لااك تّ ت بدد أسابوع اقط من 
انطاالق الداداان عىل الي ان، ايومهاا عّلل 
ناطُل الدداان بأن محارباة القاعدة ا اعش 
ليست من ألداف ما يس ى »عاصفة الحز « 
قبال أن تتاواىل التقارير الصاا رة عن صحف 
امجالت أمريكية ابريطانية تؤكد أن عاارص 

التاظي ل يقاتلون فاباً إىل فاب مع املرتزقة 
يف صفوف الدداان.

• قبائُل جنوبيٌة تتهُم حكومة 
املرتزقة بالتواطؤ

تضاُع اثحاداُث املتالحقاة يف املحااظاات 
الجاوبياة الكثريَ من القبائال يف الجاوب أما  
حقائَل لام يدد بإماكان الداداان امرتزقته 
مداراتُهاا أَْا ماْاااُع تشاكيل صورة ااضحة 

لأللداف الحقيقية للدداان يف الجاوب.
عاىل اْقااِع تساليم مادن يف أبال لتاظيم 
القاعادة االتازا  قاون الداداان اطريانهاا 
الص اَت االتازا  حكوماة املرتزقاة لص ت 
م اثال بل ااننساحاب مان الاقااط ت هيداً 
لسايطرة القاعدة، تداعت عدٌ  من القبائل يف 
الجاوب، يو  السابت املايض؛ لتدارس انتشار 
عاارص التاظيم اإلْفااَرامي يف مدن الجاوب، 
الاااك ُاّفهات اتهاماات لحكوماة املرتزقة 
بالتواطاؤ التاا  ماع التاظيام اإلْفااَراماي 
أبال  عاىل  عااارصه  لسايطرة  االت هياد 

ااملساعدة عىل ذلك.
اإ راكهاا  الجاوبياة  القبائال  صحاوة 
لل خطاط الاذي يحااك بال ايتام تافيذه يف 
الجااوب حياث يسادى الداداان اثمريكاي 
السادو ي إىل احتاالل املحااظاات الجاوبية 
االسايطرة عاىل ثرااتهاا، اتقديام أباائهاا 
ككباش ااداء للقتاال يف مختلاف الجبهاات 
نحاو  االتقاد   الخااص  لتافياذ مرشاعاه 

اثماكن التي يريد بسط نفوذه عليها مثل باب 
املادب ااملخاء اغريلا.

الم تصل صحوُة بداض القبائل الجاوبية 
إىل مستون التصدي لذلك الخطر املحقل اي ا 
يُخصُّ الرشيحة التاي انخرطت يف الدداان أا 
التاي التزمات الص ت، لكاه يف إطاار الجبهة 
الجاوبياة املاالضة للداداان اانحتالل كان 
التاي  اللقااءات ااملؤت ارات  يف كل  حاارضاً 
مراحال  يف  صادااء  الداص اة  يف  نظ تهاا 

مختلفة من الدداان.

• احتالٌل أمريكي للجنوب يف 
مراكز البحوث األمريكية 

التَحاارُّكاُت اثمريكياة اثخارية يف الي ن 
تأتاي يف ساياق خطاوات تافيذياة نحتاالل 
أمريكاي لجااوب الي ن بشاكل مبارش، الو 
ما أعلان عاه نحقااً قائُد القاوات اثمريكية 
يف الداراق االاذي قاال إن باالَ ه اساتفا ت 
من الداداان عىل الي ن يف اارض توافد أكن 
للقاوات اثمريكية يف الي ان، إضااًة إىل إعالن 
اإلمارات الحارَب عىل القاعادة يف املحااظات 
الجاوبياة اتقديام طلاب رسا ي للونياات 
املتحادة لل شااركة ايهاا، االتاي ت ثّال مع 
السادو ية االقاعادة ا اعاش اث اات تقوُ  
عاىل خلال املانرات لل ارشاع اثمريكاي يف 

الي ن ااملاطقة.
يف  بولياي«  »اوريان  مجلاة  انارشت 
أكتوبر املاايض املرتبطة باملخابرات اثمريكية 

بالتزامن مع مدهد ااشاطن لدراسات الرشق 
اث ناى الذي يساالم يف صااعة السياساات 
للباحاث  املاطقاة،  راساًة  يف  اثمريكياة 
اثمريكاي »سااي ون لادرساون« قادَّ  من 
خاللهاا صورًة ملا يجُب أن يكاون عليه الداُر 

اثمريكي يف الي ن.
اب اا أن الونيات املتحدة لاي َمن ارطت 
الاظااَ  السادو ي يف الداداان عاىل الي ان، 
اساوَّقت له الكثريَ مان املخاااِف التي تهد  
افاو ه للدااع باه نحاو الحارب، يصباُح 
عىل ااشااطن أن تافاذَ الخطاوة التالية من 
مرشاعهاا يف الي ان، عانَ تصديار الولام 
للسادو يل بتاليش الخطار عليهم من الي ن 
عان اصال الجااوب، بتوظيف اصياة »ابن 
سادو « التاي أاىص بها أباااَءه اتقاوُل إن 
قاوَة الي ان ساتتالىش إذا لام يباَل موّحاداً، 
ابهذا تساتطيع الونياُت املتحادة ان تواصَل 
مرشاَعهاا ابتبدياد املخاااف لادن الاظاا  

السدو ي التي قامت لي بتصديرلا له.
يف لذا الساياق يقول لادرساون إن بالَ ه 
يجاب أن تركاز بشاكل كبري يف لاذه املرحلة 
عىل الجاوب اإقااع السادو يل، الذين لديهم 
مخااُف من الشا ال، بأن انفصاال الجاوب 
سايزيل الخطَر الشا ايل عن امل لكاة، اكرر 
»لادرساون« رضارة  عام لاذه الاظرياة 
بتذكري آل سدو  بوصية فدلم التي تقول أن 
الي ن إذا لم يكن متحداً اإنه لن يكون قوياً.

• مسؤوٌل أمنيٌّ جنوبي: ال أحد 
يحاِرُب اإلرهاَب يف الجنوب

يف ظل تااماي اإل راك يف الجاوب للُ َخّطط 
الاذي تقوُ ه الونيات املتحادة اقون الدداان 
عن توسيع سيطرة تاظيَ ي  اعش االقاعدة 
ااتسااع  ائارة  الجااوب،  يف  اإلْفااَراميَّال 
اإل راك لتشا َل بداَض القياا ات الجاوبياة 
املوالية للدداان، حيث يتحادُث أحد القيا ات 
عن حقيقة محاربة قون الدداان لإلرلاب يف 
الجاوب بأنها كذبة ان افو  لها يف الواقع.

َعَقاَد القياا يُّ الدساكري »أباو  مؤخاراً 
مشدل الكازمي« املوايل لقون الدداان مؤت راً 
صحفياً كَشَف من خاللها أكذابة الحرب عىل 

اإلرلاب يف الجاوب.
ايف املؤت ر قال الكازمي: »نحن نس ُع عن 
محاربة اإلرلاب، لكااي أتحدن أيَّ أحد أَْا أيََّة 
فهة أن يُثِبَت أنه يحاِرُب اإلرلاب« مضيفاً أن 
ُكلَّ ذلاك »كاذب، ان أحد حاارب اإلرلاب اما 

حدث مجر  أمور بسيطة فداً اضديفة«.
اتاباع الكاظ اي قائاالً إناه لاااك عادة 
أماكَن تاشاط ايها الدااارص اإلرلابية اأنه 
أبلاغ قيا ة قاون الدداان عاها مارة امرتل 
اعارشات مرات عان أماكن مدراااة اأاكار 
ضخ اة للدااارص اإلرلابياة لكان أحاداً لم 

يقرتب ماها.
اأضاف: »لام يقم أحاد ب حاربة اإلرلاب 
اأنا مساؤال عن كالمي لذا اما يتم الرتايج 
له حاول ذلاك لاو مجار  إعاال  امخا عة 

بغرض تحقيل مكاسَب سياسية«. 
اكشاف الكازماي، أن الدااارَص اإلرلابية 
»تتوافاد يف محيط عدن اتتوافاد يف املزارع، 
اتتوافاد يف فدولة، اتتوافاد يف محيط أبل، 
اتتوافد يف محيط لحج اتتوافد بأعدا  لائلة 
فاداً اتأتاي تافاذ ع لياتها يف عادن اترفع 

أاكارلا بكل أمان«.
ك ا كشاف القيا ي الكازماي، عن فانب 
أخطر ن يتدلال اقط بامتااع قاون الدداان 
ااملرتزقة عان محاربة الداارص اإلرلابية، بل 
يتدلال بإطالق رساح من تم ضبُطهم من قبل 

مجاميع مسلحة يف الجاوب.
ايف لذا الساياق قاال الكازماي: »نحن يف 
رشطة البسااتل ساّل اا 7 إرلابيال اقتىل، 
اسابدة آخريان عليهام قضاياا فاائياة تم 
ع ل تحرياات عليهم اتم مدال اة ااكارلم 
اسال االم إىل  ائارة البحاث الجاائي اقاتل 
بد لياة  اساتالمات  الديااا  آخار  إرلاباي 
تسلي هم، الألسف الشديد بدد شهرين لقياا 
لذا القاتل يتجول يف أحد اثسواق اسل ته أنا 
لشاالل عيل شايع اساّل ته إىل صالح الق يل 
رأسااً، اتداذراا أن لاذا يداي الرفال يات ي 

لتاظيم  اعش«.
أخرياً، امع قطع شاوط كباري يف املرشاع 
اثمريكاي اخْلاِل الكثاري مان الذرائاع ااَل 
ُمَخّططااٍت مدراساٍة اإن كانات مفضوحًة 
امكشواًة للشدب الي اي، لكاها تُديُد ُكّل من 
قون الدداان ااملرتزقة إىل مواقدهم الطبيدية 
ا اعاش  القاعادة  تاظيَ اي  عااارص  ماع 
باعتبارلام مجار  أ اات أّسسات لالحتاالل 
اثمريكي للي ان  ان أن يكاون لها مرشاٌع 

حقيقي.

كاِتها وفقاً للمخّطط الأمريكي؟  كيف اأعادت التنظيماُت الإجرامية حترُّ

ُك »القاعدة« وقوى  ما بعَد سقوط األقنعة: واشنطن تحرِّ
العدوان تمهيدًا الحتالٍل أمريكي مباشٍر لليمن

أماَم مرأى من طائرات العدوان والطائرات األمريكية بدون طيار، سيَطَرت عناصُر تنظيم القاعدة على 
ثالث ُمُدٍن في محافظة أبين جنوبي القاعدة، في عمليات استالم وتسليم َجَرت في َوَضِح النهار بين 
عناصر التنظيم وعناصر ما يسمى »قوات الحزام األمني«، في خطوة لم تكن األولى وال العاشرة من 
نوعها، ولن تكون األخيرَة، فتَحـرُّكاُت التنظيم تتماشى عادًة مع الحديث األمريكي عن اإلرهاب، بما 

يجعل األمَر واضحًا من حيث كونه عمليَة استدعاء لألمريكيين وفق ُمَخطَّط مدروس.
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  - خاص:
اااَل الدادااُن اثمريكاي السادو ي حربَه  ع َّ
»الجاونياَة« عاىل الي ان، بالتزاُماِن ماع اعتاالء 

»ترامب« رئاسَة البيت اثبيض يف أمريكا.
امااذ بادء الداداان عاىل بال ناا يف 26 مارس 
2015 اضدات السادو يُة اتحالُُفها الشايطاني 
مياااَء الحديادة عاىل رأس قائ ة ألدااهاا؛ اذلك 
لَغاَرِض إذنل اتركياع الي ايل اخلال حالة من 
الهلاع االخوف لديهم؛ لتدادهام بدد ذلك للوقوف 
إىل فاناب الدادا، لكن الشادب الي ااي كان أكثَر 
امُلَخّططاات ااقاف طيلاة  بهاذه  إ راكاً ااعيااً 
الدامل املاضل مدااداً امااضالً امسانداً ثبطال 
الجيش االلجان الشدبية يف ف يع فبهات القتال.
اخالَل اثسابوع املاايض، عا  الدادا للتل يح 
باستهداف ميااء الحديدة، اتكرر حديثُه أكثَر من 
مارة بإقدامه عىل احتاالل الحديدة، ابادأ بالفدل 
تدشاَل لاذا امُلَخّطاط، محااانً السايطرَة عاىل 
السااحل الغربي للي ان بدءاً باملخااء ثم الوصول 
إىل الحديدة، بالتزامن مع ضغط مسات ر الجو  
متواِصال عىل مدياة ميدي، غاري أن اإلعداَ  الكبريَ 
االتجهيازات التاي اسات رت ثكثر من ل أشاهر، 
اشلت، ااستطاع أبطال الجيش االلجان الشدبية 
كار ُكّل محااانت التقد  للسايطرة عىل مدياة 
املخاء السااحلية عىل الرغم من الغاارات الدايفة 
املتوحشاة التي كانت تصل يف بدض اثحيان ثكثر 

من 200 غارة.
افاءت الرضبة املوفدة للقوة البحرية بتدمري 
الساواحل  »املديااة« قباال  السادو ية  البارفاة 
الي اياة يف 30 يااير املايض، لتوقف فاوَن الغارات 
ش بوارج اثعاداء عىل املخاء؛ لتتقهقر بذلك  اتوحُّ
الباوارج اتدو  أ راَفها إىل خاارج املياه اإلقلي ية 
الي اياة، لكن الددااَن عاا  التلويح بقصف ميااء 
الحديادة اتدمريه، الاو إْن أقد  عىل ارتكاب لذه 
الد ال اإلفراماي اأناه بذلك سايدّرُض الشادَب 
الي اي بأك له ليس يف الشا ال احسب، بل احتى 
يف املحااظات الجاوبية إىل كارثة إنسانية اظيدة؛ 
ثن مياااَء الحديادة لاو رشيااُن الي ان الوحياُد 
لوصول ف يع املاتجات املساتور ة من الخارج إىل 

الداخل الي اي.

حصاٌر واستهداٌف متكرر 
اعقب اساتهداف البارفة السدو ية »املدياة« 
تحدثت اساائُل إعال  الددا بإسهاٍب، مّدعيًة بأن 
ميااَء الحديدة يُساتخَدُ  كقاعدة عسكرية تاطلل 
عانه الازاارُق التابدة للجيش االلجان الشادبية 
نساتهداف البوارج الحربية، َاتّدعي تلك الوسائُل 
أن لاذه البوارج تُساتخَدُ  لل راقباة أا لألغراض 

اإلنسانية.
موانائ  مؤّسساة  اموظفاو  ُعّ ااُل  اناد  
البحار اثح ار الي اية، بهاذه الهج اة اإلعالمية 
االتحرياض املباارش عاىل امليااء من ِقبل اساائل 

إعال   ال تحالف الدداان.
اأّكداا يف بيان ياو  الخ يس املايض، أن ميااء 
الحديادة لاو ميااٌء مدناي يدت د علياه أكثُر من 
%70 مان أَبْاَااء الشادب الي اي نساتريا  الغذاء 

االدااء اكل متطلبات الحياة.
اقاال البيان إن أية محاانت إلغاالق امليااء أا 
تدماريِه سايؤ ي إىل انتشاار املجاعاة ااثمراض 
ااثابئة اسايخلل كارثة انساانية تجتاح الشدب 

الي اي برمته.
امااذ بادء الداداان يفارُض تحالُاُف الدداان 
اثمريكاي السادو ي ُقيُاو اً كبارياً عاىل السافن 
التجارية يف عرض البحر، ان يسا ح ثية سافياة 
بداد  إن  الحديادة  مياااء  إىل  بالدخاول  تجارياة 
انستئذان من التحالف، ابدض السفن تظلُّ ثكثر 
من شاهر تاتظر السا اح لها بالدخاول، ابدض 
التجار أيضاً اقداا بضائدهم بسابب لذه املداملة 

الالئقة.
اقال تقريٌر صا ٌر عن مرَكز صاداء للدراسات 
انسارتاتيجية بالرشاكة مع مؤسساة اريدريش 
إينت قبل أشاهر: إن تفتيش ُكّل السافن القا مة 
إىل الي ان قّوض آلية انساتريا  للبضائع ااصول 

املساعدات اإلنسانية.
الام يكتاِف الدادااُن بالحصاار عاىل مياااء 
الحديادة، بال أقد  عاىل قصفه يف أغساطس من 
الدا  املايض ا مر عد اً من الراادات اأثر بشاكل 
كبري عىل امليااء ايف اساتقباله للكثري من السافن 
التجارياة، ك اا فدلته يداني مان قصور كبري يف 
تاااال البضائع مان املوا  الغذائياة ااث اية التي 
يحتافها اكثر من %70 من أَبْاَاء الشدب الي اي.

وزارة الصناعة: الشعب اليمني بأكمله 
متضرر 

ايؤكد اكيل ازارة الصااعة االتجارة عبُداإلله 
يحيى شايبان، أن ميااَء الحديدة تأثّر بشكل كبري 
فراء حصاار تحالف الداداان االقصاف املبارش 

خالل الدامل املاضيل.
اقاال شايبان يف ترياح خااص لاا »صدن 
املسارية«: إن أيَّ اساتهداف لل وانئ الي اية يؤثر 
بصورة مبارشة عىل كااة اثنشطة انقتصا ية يف 
بال نا، سواء كان ذلك من خالل انستهداف املبارش 
ك اا حصل ملياائي الحديدة ااملخااء أا بالحصار، 

الذي يكّلف انقتصاَ  الي اي أعباًء كثريًة.
اأضااف شايبان بالقاول: »فازء كباري مان 
اثنشطة انقتصا ية تأثر بشكل مبارش مع بداية 
الداداان، حياث زا ت الكلفاة اننتافياة اتوقف 
تدّال املوا  الخا  املستور  الذي تدت ُد عليه الكثريُ 
مان املاشاآت الصااعياة يف الي ن، مشارياً إىل أن 
الكثريَ من املوا  ساواٌء أكانات غذائيًة أا صااعات 
بالساتيكية أا أياة صااعات أخارن مدت دة عىل 

استريا  املوا  من خارج البلد«.
الفت إىل أن اثنشاطة الصااعياة كذلك تأثّرت 
فراء اساتهداف احصار ميااء الحديدة، اأن أزمَة 
املشاتقات الافطية التي لي قائ ة بفدل الحصار 
انقتصا ي أثّرت عىل اثنشطة انقتصا ية بصورة 
مباارشة، حياث توقفات الكثاريُ مان اثنشاطة، 
االبدض توقفت ايه سااعاٌت من اإلنتاج، ك ا أثّر 
الحصار عىل اارص الد ل، ااقاد آنُف املواطال 
اظائَفهم التي كانت متوارًة لهم اتاللا اقد آنف 
الد اال اآلخريان اظائَفهام، الذين كانات لديهم 

أع ال مست رة.
اأشاار اكيُل ازارة التجاارة االصااعة، إىل أن 
قصف ميااء الحديدة سابقاً أثّر بشكل مبارش عىل 
ع لية انساتريا  ملختلف املوا  مان الخارج، اأّ ن 
إىل زيا ة كلفة املوا  املساتور ة، الاو ما أثّر عىل 
اضع الاشااط انقتصا ي االتجاري االصااعي، 
اأ ن إىل ارتفاع اثسادار اقّلة الدرض الذي حصل 
لبدض املوا ، ك ا تسابّب الحصار يف خراج بدض 
السالع من الساوق اكذلك عادماا حصل القصف 
ملياااء الحديادة أ ن إىل توقف أنشاطة اقتصا ية 

متدد ة.
ايحاّذُر شايبان من أّي اساتهداف قاا   عىل 
ميااء الحديدة، مشارياً إىل أنه سايزيُد من مداناة 
الشادب الي اي اسايضاعف املأسااة، مؤكاداً أن 
الارضَر يف لذه الحالاة لن يقتر عاىل املواطال 
الي ايل يف املحااظات الش الية أا يف املااطل التي 
يسايطُر عليها أبطاُل الجيش االلجان الشادبية، 
بل سايُداامُّ الرَضُر الشادَب الي ااي بأك له؛ ثن 
املاتجات ساتتأثَُّر بفدل القصف- لو حصل- الي 

املاتجااُت التي تأتي إىل ميااء الحديدة امن ثم يتم 
تساويقها إىل كااة املحااظات اتدو  اائدتها عىل 

كااة املستهلكل يف ربوع الوطن.
ايؤكد اكيل ازارة التجارة االصااعة أن ميااَء 
عدن غريُ آمن، الم تساتطع السلطة املحلية لااك 
الواقداة تحت سالطة انحتاالل مان تأمل حتى 
بوابتاه، ابالتايل لن يكاون خياٌر بدياٌل عن ميااء 

الحديدة.
للشادب  تط ال  رساالَة  شايبان  ايبداث 
الي ااي ايؤكاد لهام باأن انحتياطاي مان املوا  
الغذائية متوار، ساواء يف الصواماع أا يف مخازن 

املستور ين، أا يف مخازن تجار الج لة.
اأضااف قائاالً: »ن قلال يف شاحة أياة موا ، 
االسالع متوارة ااملخازن متوارة اما يحدث اآلن 

لي ارلاصات إعالمية تأتي يف إطار الحرب«.

جنراالُت النفط
اْستهَداُف امليااء لدٌف مشرتٌك لجارانت الافط 
اأرباب السوق الساو اء أيضاً، ااست رار الحركة 
املالحية يف امليااء الذي يساتقبل %0ث من اار ات 
الي ان مان الافط، تساببت بركو  حا  يف ساوق 
املشاتقات الافطياة املصدرة مان  الاة الدداان 
السادو ي بغرض بيدها بالرياال الي اي ات ويل 
فبهات املرتزقة، ا اذ أن استأنف امليااء استقبال 
الشاحاات الافطياة رغم انتاااات التاي يدادها 
تجار الافاط ملقربون من لا ي االتاي تتباين ما 
بل الا 200 ا 500 ألف  انر مقابل السا اح لهم 
بانساتريا  اماحهام تراخياص اساتريا ، توقف 
انقبال عىل املدراض مان الافط القا   من مافذ 
الو يداة الاني، اكذلك الك ياات الافطياة التي 
تدخال بأسا اء قيا ات عساكرية كبارية موالية 
لها ي من مافذ خراخري الواقع ما بل حرضموت 
ااملهارة، اتجار صاداء الذين كانوا يقطدون أكثر 
مان ألف كيلو مارت لرشاء املشاتقات الافطية من 
مدياة الشحر غرب املكال، توقفوا ك ا عزف اآلنف 
من التجار عن الرشاء من اثَْساَواق الساو اء التي 
تتوافاد بكثااة ما بل خط الدن ا الو يدة اكذلك 
عىل خط الرايك صاار، اأصبح استريا  املشتقات 
الافطية رسا ياً كان يغطي الباك املركزي اار اته 
بالدانر ايفتح اعت ا ات مستادية لل ستور ين، 
ارغم نقال الباك املركزي نيازال الافط يتدال إىل 

ميااء الحديدة ارأس عيىس  ان توقف.
تحسان الوضع الت وياي لل شتقات الافطية 
اترافع أَْساَدار البرتال مان )20 ألفاً إىل 10 آنف 
إىل 7 آنف إىل سادر ن يقل عن ل آنف ان يزيد عن 
5 آنف ريال(؛ تسابب بخساائر اا حاة للقيا ات 
الدسكرية التي ت ارس تهريب املشتقات الافطية 
عن الو يدة بالتاسيل مع ع ليات قوات التحالف 
ابرتاخياص ماهاا، الذلك ااإن اسات راَر  خول 
املشاتقات الافطية مان ميااء الحديادة ليس من 
مصلحة تلك القيا ات التي لها تأثري كبري عىل قرار 
لا ي، اكانت تدد أحد اثيا ي الطويل للرياض ماذ 
عرشات السال، اإغالق امليااء الذي استقبل 150 
سفياة مح لة باملشاتقات الافطية الدا  املايض 
بالاسابة لتلاك القيا ات أصباح رضارًة يف مديار 

الربح االخسارة. 

  - خاص:
أَعلات اللجاة اإلرشاقية الدليا ب صلحة الج ارك 
أااخار اثسابوع املاايض انتهاء ارتة ح لة ترسايم 
السايارات التي نفذتها الوزارة بالتداان االتاسايل 
ماع ازارة الداخلياة ااملالياة االسالطات املحلياة، 
اأكاد مصدٌر مسائول لصادن املسارية أن املصلحة 
تدرس اتاح ح لاة ترسايم الدرافاات الاارية غري 
املرسا ة بالتداان ماع ازارة الداخلياة؛ اذلك للحد 
من عشاوائية تلك الدرافات، اأكد املصدر أن ترسيم 
الدرافاات الاارياة سايكون مخفاض ب اا يوائام 

اثَْاَضاع املديشية ثَْصَحاب الدرافات. 
اخاالل إْعااَلن اكيال املصلحاة يحيى اثساطى 

الرتسايم  لجاان  أع اال  انتهااء  املاايض  اثربدااء 
باملحااظات ب وفب قرار ازير املالية، أكد انساطى 
أن الج اارك حققات خالل اارتة الرتسايم إيرا ات 
ادلياة مان رساو  ف ركياة ارضيبياة اعوائاد 
أُْخااااَرن بلغت 12 مليااراً ا5ثث مليوناً َالل2 ألف 
ريال، مبيااً أنه تم ترسيم ل3 ألفاً ا23 سيارة، الفت 
الوكيال اثساطى إىل انتهااء أع اال لجان الرتسايم 
يف مختلاف املحااظات باساتثااء املكاتاب االداائر 
الج ركياة التاي ستسات ر أع ااُل الرتسايم بذات 
التخفياض حتاى 31 ماارس القا  ، اذلاك إلتاحة 
الفرصاة أما  املواطال اأَْصَحاب املدارض لرتسايم 
سايارتهم، مؤكدا أن لجان الرتسايم التزمت بتوريد 

كااة انيرا ات إىل الباك املركزي ااراعه.

َعار خمف�ضة  اجلمارك تدُر�ُص تر�ضيَم الدراجات النارية باأَ�ضْ

ترسيُم 34 ألف سيارة بأكثَر من 12 مليار ريال خالل فرتة الرتسيم 

وكيُل وزارة التجارة وال�ضناعة: ال�ضعُب اليمني باأكمله ت�ضّرر من ال�ضتهداف املمنهج للميناء 

يف سياق الفشل الكبري للسيطرة على املخاء.. العدواُن 
وجنراالُت النفط يتآمرون على ميناء الحديدة!

مصطلح
اعتماٌد 
مستندي

 

 انعت ااُ  املساتادي لو اسايلٌة 
للدااع يف التجاارة الخارفية، اايها 
ائت اان  بفتاح  املساتورُ   يقاو  
لصالاح املصاّدر يف أحد البااوك التي 
تقاُع يف بلاد املصاّدر، احيائاذ يقو  
املساتور  بسحب ك بيالة مصحوبة 

باملستادات لصالح املصّدر.

 للعــلم 
جَشُع التجار!

 

لم يعد هن�اك احتكار مطلع وال احتكار 

ثنائ�ي وال احت�كار قلة من التجار لس�لعة 

أَْو منت�ج بعين�ه، فأبواب املنافس�ة ُفتحت 

للجمي�ع وفق مح�ددات وضواب�ط تحمي 

املستهلك، ولكن لألس�ف يرتقب الكث�ُ من 

التجار األخبار عرب شاشات التلفزة املحلية 

والدولي�ة لي�س لقلقهم عنم�ا يتعرض له 

اليم�ن من ع�دوان آثم وحص�ار ظالم، بل 

النتهاز الفرص�ة لالنقضاض عىل ما تبقى 

من اس�تقرار معييش واقتصادي يف البالد، 

م�ن خالل رف�ع األَْس�َعار إىل أع�ىل بهدف 

تحقيق أع�ىل معدل ربح عىل حس�اب حق 

املالين من الفقراء واملتعبن والعاطلن عن 

العمل يف الحياة. 

خ�الل اليومن املاضين ع�ادة طاحونة 

االحتكار وكرش الكث� من التجار الجشعن 

أنيابهم تجاه املس�تهلك املغلوب عىل أمره، 

وذل�ك بع�د التهدي�دات التي تع�رض لها 

ميناء الحدي�دة من قبل تحال�ف العدوان، 

وع�ىل الرغم من أن تلك التهديدات لم تصل 

ح�د إغالق املين�اء، إال أن الكث�� من تجار 

املوت س�ارعوا إىل إيجاد أزمة يف الوقود من 

خالل رفع أَْس�َعارها بطريق�ة غ� مربره، 

عىل أولئك املبتزين الجدد تحت غطاء البيع 

وال�رشاء أن يعلموا أن التأري�خ لن يرحم، 

وإن للدولة حق يف التدخل والرضب بيد من 

حديد ُكّل َمن يحاول االستغالل واملغاالة. 

ناشطون وإعالميون يمنيون يفضحون ُمَخّططات العدوان 
الستهداف ميناء الحديدة يف حملة واسعة على توتري

  - خاص:
نّظم ناشاطون اإعالميون، مسااء السابت، تظاُلرًة إلكرتانيًة؛ تاديداً بالحصاار االتحريض 

املست ر عىل ميااء الحديدة، اذلك يف تغريدات عديدة عىل موقع التواصل انفت اعي »تويرت«.
اانطلقت الح لة تحت شادار »ميااء الحديدة رشيان الحياة الوحيد«، اايها اضح الااشطون 
مخّططات الدداان اثمريكي السادو ي الذي يسادى إىل اساتهداف ميااء الحديادة رشيان الحياة 
املتبقاي للي ايال بدد إغالق اتدمري بقية املاااذ، االذي يدت د عليه الي ن يف  خول نحو 70 باملائة 

من اار ات السلع الغذائية االداائية.
اأشاار املاّظ ون للح لة إىل أن تكثيَف اساتهداِف امليااء يأتي يف إطار إمدان تحالف الدداان يف 
حصار الشادب الي اي، بدد أكثر من ساتة أشهر عىل إغالق مطار صاداء الدايل، ااست رار الحظر 

الجوي عىل الي ايل.



7 الدد  )6ل1(     انثال 6 اناير 2017   املواال 10 ف ا ن اثاىل ث3ل1لا

اجلريُح املجاهد عالء احلملي:

دمعت عيناي وأنا أرفُع يَديَّ حامدًا وشاكرًا هلل 
على أن وّفقني وامتن عليَّ بقبول بعض جسمي 

ولحمي وعظمي خالصاً له وجهادًا يف سبيله

  - حوار خاص:
حل تبدأ بالكتابة ن تشاُدُر بأنك بحافة لالسات اع 
إىل مساجل الصوت )التوثيل(؛ ثنك ما تزال حااظاً ُكّل 

ما اّصله افّ له.
االحدياُث ماع صقاور املداارك الجرحاى مدلش، 
اال تساتطيع أن تغا َرك حكايااُت نزِاهم قطرًة قطرًة 
الحظاة لحظاة، احديثهام ليس عاباراً للذاكارة، ان 

يتجااز الاسيان.
اتاى الث انياة عرَشَ ربيدااً الجريح، عاالء الح يل، 
مااذ اتصلت به )صدن املسارية( لتاسايل موعد لقاء، 
أ لشاتاا راحيتُه البشوشاة املقبلة عىل الحياة، اكان 

صوته من سّ اعة التلفون مفد اً بالحيوية.
عاد التجهيز للتساجيل رشع الح يل يت تم ماشاداً 
لزامال )……..( اكأناه يوطائ للقااِء أريحياة تزياُح 
مقااَ  التهياب االرسا ية بياااا، اأمطرناا بدعاباته 
التاي انتزعتااا إىل صلب الحدياث بال تريُّث، اساألته: 
لاال حكيات يل عاك ماذ كام اكيف التحقت باملسارية 
القرآنية؟ تحركت للجبهة؟ حدثت إصابتك؟ َار ة ادلك 

اأرستك؟ احياتك بددلا؟
اتكلم بوقار: قبل ساة كاُت بالصف الثالث اإلعدا ي 
اكات أقايض مدظَم أاقات اإلفاازة الصيفية طالباً يف 
مرَكز بدر الدل ي عاد الشهيد الدكتور الدالمة املرتىض 
املحطوري رح ه الله، الااك  رسااا الثقااَة القرآنية 
الصحيحة، ثقااة انستشاها ، تدل ااا أن نكوَن عبيداً 
للاه احاَده، اأْن ن نقبََل بالظلم ان الخااوع، ك ا كاا 
نشاارك يف حراساة املركز اتأميااه )أماياات(، اكان 
لاا الرشُف يف املشااركة يف املساريات االتصديد الثوري 
حتى حلول ٢١ سبت ن، االتحقاا بالدديد من الدارات 
الثقااية، إىل أن لجم الدداان اثَمريكي السدو ي علياا 
يف ليلاة ٢٦ مارس مان الدا  ٢٠١٥ ، الم تدد تساُداا 

بيوتُااا للقدوَ ، انحن نصبح ان ي عىل فرائم قصف 
الطاريان اثَمريكاي السادو ي التي َلم تساتثِن حياً يف 
صادااء ااساتهدات ُكلَّ يشء يف الي ن، اشاالدنا بأُّ  
أعيااا املجازر الشاايدة اأشالء اثطفال االاساء الذين 

كانوا آمال يف بيوتهم.
ثام انطلقات إىل إحادن فبهاات التصاّدي للغازاة 
اماااقيهم، شاهران مضت انحن يف املحراب املقّدس، 
ِعشااا مع الله افالدنا يف سابيله، ُخضت ايه ا فاباً 
إىل فاب مع رااق الجها  سلسلًة من املدارك الرشسة، 
اكاا نل س ايها عياناً بياناً شوالَد تأييِد الله ارعايته 

اتسديده.
ابداد ثالثاَة ليااٍل متواصلاة ايف الظهارية كااُت 
امج وعاة مان املجالدين عاىل متن طقم عساكري 
ن ّشط إحدن التباب انسرتاتيجية إلك ال اإلنجاز الذي 
حققاااه بفضل اللاه اأ ن نندحار الدادا ماها، اإذا 
بقذيفة آر بي في تصيبُاا بشكل مبارش، استشهد عىل 
الفاور اثاان من رااقي اأصيبت سااقاي إصابًة بليغًة 
اع يقاة لم أاقاد مدها اعياي، اأتذّكاُر ُكّل تفاصيل 
إسادايف انقيل لل شافى الذي اساتغرق سااعاٍت لبُدد 

املسااة ااعورة الطريل اتحليل اغارات الطريان. 
تلاك  يف  انتاباك  شادور  أيُّ  الصحيفاة:  قاطدتاه 
اللحظات؟ تبسم اعىل سي ائه مرت سحابة ثقة تابئ 
بَجَلِل ما سايديل به: إني ثتهيَّاُب اإلاضاَء ب ا أندم الله 
عيلَّ به لحظاتئذ، شادرت بهداٍء اساكياٍة ان أنىس ما 
حيياُت كم كانت لذيذة تلك اللحظات اأنا أساتغفر الله 

اأسبحه.
ساألته الصحيفاة: متاى أاقت مان التخديار بدد 
خضوعاك لد لية فراحية عافلاة.. الل تفافأت عىل 

ماظر اقدانك لساقيك؟.
أفاب باشاط: حوايل ثالث ساعات بددلا أاقت، الم 
أتفافأ مطلقاً من ماظر اقداني لسااقي انثاتل مداً؛ 
ثن اإلصابة كانت بليغًة فداً، بل أذكر أني  مدت عيااي 
َقاي  اأناا أراُع يدي إىل الله حامداً اشااكراً عاىل أن ااَّ
اامتانَّ عيلَّ سابحانه بقباول بدِض فسا ي الح ي 

اعظ ي خالصاً له افها اً يف سبيله.
الصحيفاة: كيف كان ر ُة ادال أللك عاد عو تك إىل 

مازلك مبتُوَر الساقل؟
ساً  باستحياء أفاب: ن أخفيك حياها أني كات متوفِّ
مان أمي، مشافقاً عليهاا أن تراني للوللاة اثاىل بدد 
شاهَرين من الغياب مح اونً مبتور السااقل، لكاها 
رغم اجاءة ما رأته اقسااة ما طالدته ت الكت نفَسها 
اقالات اقتها تساتقبلاي: االلِه لو ذلبااا كلاا قطدًة 

قطدًة من أفل رشااا ا يااا ااطااا اكرامتاا.
توقاف لايهًة اأضااف من تلقائه مقاطداً لساؤايل 
عن حياته بدد اإلعاقة: لكن يدلم اللُه أناي بدد إعاقتي 
لذه َثشادر بالرضاا االفخر اانعتزاز، بل االسادا ة 

لدرفة أن البدَض قد ن يستوعُب ذلك، )مكيّف امرتاح 
لآلخر(، اأظاك قد تساألاي ماذا عن حياتي اآلن اماذا 
أادله لاذه اثيا ، اأقاول لك بأناي بدد إفاراء ع لية 
برت سااقي انثاتال بدرشة أياا  اقط بادأُت تحرُّكي 
الجها ي الجديد يف املجاَلل الثقايف اانفت اعي.. اإني 
االلِه َلتوَّاٌق مشاتاٌق متلهٌف لصونت افونت أخوُضها 
يف فبهاات الصدق االرفولة ااإليَْ ان مع رااقي الذين 
قد كّر  اللُه بدَضهم بالشاها ة ابدضهم اآلخر ما يزال 

مرابطاً لاالك.
الصحيفاة: لو رفاع بك الزمان إىل ماا قبل إعاقتك. 

.ماذا كات ااعالً؟
اقاال: االلِه ماا انتاباي يف لحظة مان اللحظات أيُّ 
شادور بالُحزن اضالً عن غريه، الاو ُرِ  ُت إىل ما قبِل 
إعاقتاي ملا تارّ  ت لحظًة ااحادًة أباداً يف اننطالق إىل 

الجبهة..
الاا توقاف ليدب فرعَة ماء، بادا قياُمه بذلك ك ا 
لو أنه تحاّن عيلَّ باساتقطاع اقات، أمللم ايه خيانتي 
املحّلقاة.. كأنااي رفدت بدَد مغا رة با رته بالساؤال 
عان اسا ه الثالثي اع اره.. كانت إفابته باأن أحكَم 
غطاَء قاياة املاء ارشع يغر  زامالً شاجياً ترثي أبياتُه 
الشاهيَد القائَد )......(، لم يطربااي صوٌت مثل صوت 
إنشاا ه، اعادما ارغ من نشايده ابهداء َفمٍّ، ل س 
يل قائالً: اسا ي عالء مح د عبدالله الح يل من مواليد 

ساة للل1 .
عاد التجهيز إلنهاء الحاوار بالدعاء بالصن االرضا 
بقضااء الله ابلوائاه قال مقاطدااً: عاا  الدنيا عوايف 
اماا قد االلِه اصلاا ان شادرنا أناا قاد اصلاا ملرحلة 
الصن االشدة ااملداناة )اُزِلزلوا(، عا  لي إن متيرة 

امتوّسدة بفضل الله اكرمه، له الح د اله الشكر.

حوار

 لن أنسى ما حييُت 
كم كانت لحظات إصابتي 
لذيذًة وأنا استغِفُر اهلل 

وأسبحه

 استقبلتني أمي 
قائلة: واهلِل لو ذهبنا 
كلنا قطعًة قطعًة 

من أجل ديننا ووطننا 
وكرامتنا

حل تبوُح الجراح، احديثها لو الشجون بدياه..

حديٌث تصدقه  ماٌء سقت اثرض، ابَْوٌح تتلوه أافاُع أرَّقت الليايل، اشها ات ترتلها إعاقاٌت شاقت َاأشقت 

الجسد.. 

لاا الجراح قصص، ميدانها الجبهات، اأحداثها انلتحامات اانقتحامات، اأفواؤلا ُكّل التضاريس 

ااملااخات، ازمانها ماذ بدئت بالدداان االحصار إىل أن تاتهَي ماه ا باننتصار، امكانها - عىل/يف/تحت - ُكّل 

شن من أرضهم الرت ِمن بحرلم احيّز من س ائهم، أما أبطالُها اهم لم، اما أ راك من/ما لم؟؟؟

لم ليسوا مالئكًة نزلت من الس اء، ان أساطريَ انبدثت من ُغباراِت القران.. لم ببساطة أناٌس ماّا، ابرٌش 

مثلُاا، لم اتيٌة/شباٌب/رفاٌل/كهوٌل يديشون بيااا الحياتَل، حياة ما بدد الون ة احياة ما بدد الشها ة.. 

لم من أقارباا من فرياناا من قبيلتاا، من محااظاتاا، من اطااا من ي ااا..

لم من غري ما رشاط نفراا ِمن تلقائهم خفاااً اثقانً إىل القتال، ااستافراا يف سبيل الله الافوَس ااثموال، 

ذلك ملا اطأ الغزاة أرضهم ااستهدف البغاة  ياهم اكرامتهم،  عالم اللُه ااستجابوا، انا الم الوطُن البوا..

لذي املساحة املرّضفة بتباريح الجسد، يفر ُسها كالُ  الكرا  الدظا  من فرحى أبطال فيشاا الجاناا 

الذين تساى لاا رَشُف لقائهم ااستاطاق مداوياتهم، اتوثيل فانبهم من حكاية اننتصار الي اي املست ر 

بدون الله اتأييده ارعايته عىل لج ة الدداان االحصار اثَمريكية السدو ية التي ملا تتوقف..
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عبدالسالم المحطوري:

أواًل: آثاُر وتداعياُت الحرب على أبرز 
املؤشرات العامة

الدساكرية  املختلفاة  بأبدا لاا  الحارُب   
ااملالياة اانْقتَصا ية تركت آثااراً ع يقة عىل 
مج ال اثَْاَضاااع يف الي ان اتانز بصاورة 
ااضحة تلك اآلثار من خاالل املؤرشات الدامة 

التالية: 
- ترافاع اث اء انْقتَصاا ي الداا ، حيث1  
الااتاج املحايل اإلف اايل الحقيقاي يف  شاهد 
الدا  2015  انك اشااً بلغت نسابته ل.ل%3 
مقارناة بالداا  الساابل ل201 ، ايدو  ذلك 
إىل أَْسابَااب عديادة أل هاا اآلثاار املباارشة 
للحارب االتي  مرت الباى التحتية ااملاشاآت 
مان  الكثاري  اعطلات  االداماة  اااة  الَخاصَّ
اثنشاطة انْقتَصا ياة اانساتث ارية، يضاف 
لذلك أزماات الوقو  االكهربااء االغذاء ااملياه 
االاقال االتدليام االرعاية الصحياة، اتدليل 
 عام املانحال التا اوي ااقف الارف عىل 
الجاناب انساتث اري الداا ، اتقيياد حركاة 
التجاارة الخارفية. اقدرت خساارة انْقتَصا  
الوطاي يف الااتج املحايل اإلف ايل عا  2015  
ااقااً لتكلفة الفرصاة الضائدة بحوايل عرشة 

مليارات  انر.
ايف الداا  2016 يتوقاع أن ياك ش الااتج 
املحيل اإلف ايل بسالب ث.12% لذات اثَْسبَااب 
التي شاهدتها الباالُ  يف عاا  2015 ، مضاااً 
  2016 إليهاا سابٌب فدياٌد حادث يف الداا  
ااملت ثل يف أزمة السايولة أَْا اثزمة املالية التي 
عصفات بالقطاع الباكي ااملاريف الحكومي 
االخاص. ابسابب لاذا اننك ااش االرتافع 
يف أ اء انْقتَصاا  الي اي اقاد انخفض نصيب 
الفار  من الااتاج املحيل من مبلاغ ث51  انر 
للفار  يف عاا  ل201 إىل 0ل2  انر يف الداا  
2016 ، الذا مؤرش عاىل أن أعداً ا كبرية من 

السكان أَْصبَاحوا تحت خط الفقر.
2- تحقيال عجاز كباري يف املوازناة الدامة 
للدالاة خالل الفرتة يااير 2015 إىل أغساطس 
ُكّل  تجاااز  أشاهر(  اث انياة  2016)سااة 
املساتويات اآلماة بال ُكّل الخطاوط الح راء؛ 
بسابب الُداْدَاان االحرب االحصار، حيث بلغ 
)0ل1.5( مليار ريال، رغم توقيف الرف من 
أغلب أبواب املوازنة الداماة للدالة، تم تغطية 
)0.3ث%( مان لاذا الدجز عان انقرتاض من 

الباك املركازي االجزء املتبقي تام ت ويلُه من 
ااة ااملؤسسات الدامة، ابسبب  الباوك الَخاصَّ
لاذا الدجاز ابهاذا املبلاغ الكبري كانات أزمة 
السيولة التي بدأت يف الواقع من الباك املركزي 
اامتدت لتش ل الباوك التجارية ااإلْسااَلميّة.

العجز يف موازنة الدولة وأسبابه
اأَْسابَااب الدجاز الكبري يف موازناة الدالة 
إىل  أساساية  بدرفاة  ترفاع  لكاهاا  كثارية، 
اننخفاض الكبري يف اإليرا ات الدامة بسبب: 

أ- مااع تصديار الافاط االغااز مان قبال 
تحالف الُداْدَاان الذي ي ثل ألم مصا ر تغذية 
املوازناة الداماة للدالاة باإليارا ات، ايف ذات 
الوقات، يدد الافاط االغاز ألم مصاا ر البلد 
مان الاقاد اثفابي. ابسابب ذلاك انخفضت 
إيرا ات موازنة الدالة من الافط االغاز ب بلغ 
3.7 ملياار  انر. اي ثل لاذا املبلغ فانب من 
خساارة الي ان؛ بسابب مااع تصديار الافط 

االغاز خالل عا  2015/ اقط.
ب- تدماري املصانع االرشكات ااملرشاعات 
اااة االتي تراد  انساتث ارية الدامة االَخاصَّ
املوازناة الداماة للدالاة باإليرا ات، ساواًء يف 
شاكل حصة من أرباح اائض الاشاط الجاري 
لهاذه املصانع االرشكات، أَْا يف صورة رضائب 

 خل ارضائب أرباح.
ج- تدليال القاراض ااملااح ااملسااعدات 
الخارفياة التاي تدت اد عليها موازناة الدالة 
تسابب يف راع مقدار الدجاز يف املوازنة الدامة 

إىل ذلك الحد ابتلك املبالغ ااثرقا  الكبرية.

البلاد  ناتاج  يف  )انك ااش(  حصاول   - 
اإلف ايل، ك ا سبقت اإلشارة، نتج عاه إيرا ات 
مان الرضائاب أقال، بسابب الرتافاع يف أ اء 
اثنشاطة انْقتَصا ياة، اثن الرضيبة ن تؤخذ 
إن عىل اثنشاط الرابحة، االكثري من اثنشطة 
ااملرشاعاات انْقتَصا ياة  مرلاا الُدااْدَاان، 
ابدضهاا توقف فزئياً ابدضها كلياً، اأثر ذلك 
يف مج لاه عىل إيرا ات املوازناة الدامة للدالة 
مان الرضائاب االحصاة من اائض الاشااط 
الجاري من رشكات امؤسساات القطاع الدا  

ااملختلط.
لا - اساتهداف املوانئ ااملطاارات اتوقف 
الوار ات مان الخارج لفارتات طويلة يف بداية 
الُدااْدَاان أثر عىل حصيلة الدالاة من إيرا ات 
الرضائب االج ارك ابالتايل ظهر عجز املوازنة 

الدامة بذلك املبلغ الكبري.
3- ارتفااع الدَّيان الدا  الحكوماي باهاية 
2015  باسبة 17% عن ل201  تقريباً، لتصَل 
قي اُة الدَّين الدا  بشاقيه الداخيل االخارفي 
إىل ل5,56 رياال ب اا يداا لل.25 مليار  انر 
املحايل  الااتاج  مان  نسابةل,لل%  ايشاكل 
اإلف اايل، بداد أن كان قاد اصل الديان الدا  
الحكومي باهاية عا  ل201  إىل 737,ل مليار 
ريال ب اا يداا ل 22,1 مليار  انر، اباسابة 
65% مان الااتاج املحيل اإلف ايل لاذات الدا . 
الي نسب امددنت كبرية بكل املقاييس. لذا 
الديان أَْصبَاح يرلل سااوياً موازناات الدالة 
افاء الُدااْدَاان االحرب انْقتَصا ية لتضاعف 
مان مشاكلة الديان الداا ، إذ بلاغ املتوساط 

الساوي ملا أنفل عىل سدا  الدين الدا  الداخيل 
-2012 اثعاوا   موازناات  مان  االخارفاي 
2015  حوايل 503,5 مليار ريال، ان شاك بأن 
الوااء بسادا  لذا الدين سايكون عىل حساب 
الكثري من اثالويات انْقتَصا ية اانفت اعية.
3- انخفااض سادر رصف الرياال الي اي 
اثفابياة  الد االت  ابقياة  الادانر  مقابال 
اثُْخاااَرن، اااال آخر اثَْساَدااار يف ساوق 
الرف املاوازي اقد بلغ سادر رصف الدانر 
330 رياال للادانر  اثَمريكاي يف حادا  الاا 
الواحاد ك ا يف أااخر يااير 2017 ، ابذلك اقد 
انخفضات الد لاة الوطاياة )الرياال( بحدا  
53% مااذ بداياة الُدااْدَاان مقابال الادانر 
مقارناة بسادر الارف الاذي ساا  يف الدا  
ل201 ، االذي كان يف حدا  215 ريال للدانر. 
لاذا اننخفاض يف سادر رصف الريال، يدد 
باملدااى اآلخار انخفااض يف القاوة الرشائية 
للريال ازيا ة يف الجهة اثُْخااَرن يف أَْساَدااار 

السلع االخدمات.
ل- تآكل احتياطياات الباك املركزي الي اي 

من الاقد اثفابي بسبب: 
أ- انخفااض صاا رات السالع االخدماات 
الي اية بحوايل 0.2ث% يف عا  2015  مقارنة 
بداا  ل201 ، ايف مقدمتهاا صاا رات الافط 

االغاز التي توقفت من بداية الُداْدَاان.
ب- يف الوقت الذي انخفضت ايه الصا رات 
إن أن الاوار ات لم تاخفاض بافس القدر م ا 
أ ن إىل اسات رار نزياف الد االت اثفابية إىل 
الخاارج. لتغطياة قي اة الاوار ات، ا ان أن 

تتخاذ قارارات اْقتَصا ية ترافع ايه سياساة 
التجارة الخارفية بصاورة يدا  ايها الاظر يف 
الوار ات من السلع غري الرضارية التي أغرقت 
بها البلد اب ا يض ن الحفاظ عىل ما تبقى من 

مدخرات البلد املحدا ة من الاقد اثفابي.
ج- تدليل القراض ااملسااعدات الخارفية 
تسابب يف انخفااض انحتياطياات مان الاقد 
اثفاباي من 7.ل ملياار  انر باهاية ل201 ، 
إىل 7ثل ملياون  انر يف سابت ن 2016 ، ذلك 
انحتياطاي تم باه موافهاة اار ات البال  من 
الغاذاء االادااء ااملشاتقات الافطية اسادا  
أقسااط ااائاد الديان الخارفاي خاالل عا  

2015  اغريلا من الافقات اثُْخااَرن.
اارتفااع  التضخام  مدادنت  زياا ة   -5
اثَْساَدااار لتصال إىل 30% يف عاا  2015 ، 
ا7% يف عاا  2016 ، عىل أن تحقل اساتقرار 
نسابي يف اثَْساَدااار يف عاا  2016  ابقائه 
عاد 7% كان بسبب توقف اإلنفاق من املوازنة 
الدامة للدالاة عىل املرتبات ااثفور ابسابب 
أزمة السيولة التي عصفت بانْقتَصا  الوطاي.

ثانًيا: جرائم 600 يوم من القتل والدمار 
للمنشآت االْقتَصادية والبنى التحتية

أظهار تقريار الرصد الاذي قا  باه املركز 
القانوني للحقوق االتا ية، إحصائية بالجرائم 
السادو يّة اثَمريكية اتحالفه ا خالل )600( 

يو  من الُداْدَاان اعىل الاحو التايل: 
  - 03ل11  عد  القتىل، من الاساء ااثطفال 
االرفال..- 3ل3ل1 -  عد  الجرحى من الاساء 

ااثطفال االرفال . 
   - 15  مطار، اَ 13  ميااء.

- ثل1  محطاة امولاد كهرباء. 237 خازان 
اشبكة مياه.

-  2ث2 شبكة امحطة اتصانت.
- لث12  طريقاً افراً.

  - 0.366ث3  مازنً تدمر اترضر.
-   1553 ماشاأة حكومياة،  675  مساجداً، 
مستشافى  ا 263   امدهاد،  مدرساة  ا ل71   
امراقاً صحياً، ا 202  ماشأة سياحية، ا 201  
موقع أثاري، ا 100  ملدب اماشاأة رياضية، 
ا ث10  ماشاآت امباني فامدية، ا 20  ماشأة 
ا 2317   تجارياة،  ماشاأة  ا 3ل51   إعالمياة، 
اسايلة نقال، ا 1ل6  مخزن غاذاء،  76ل  ناقلة 
غاذاء، ا 515  ساوق امج ع تجااري، ا لل2  
محطاة اقاو ، ا ل25  مصااع، ا 216  ناقلاة 
اقاو ، ا ل17  مزرعة  اافن اموايش، ا 1376  

ادية واأثــُرها على املجتمع اليمني.. املعاجلاُت واحللول احلرُب القت�ضَ

اإلصالح االْقتَصادي واملالي والنقدي واإلداري يف اليمن ضرورة ال تحتمل التأجيل ويمثل املدخل 
ألية حلول َأْو معالجات ُأْخــَرى وتزداد أهمية وجود برنامج وطني لإلصالح الشامل

ورقة عمل

انْقتَصاُ  الي ايُّ بطبيدته اْقتَصاٌ  ريدي، يدت ُد بدرفٍة كبريٍة 
عىل ما تاتُج اثرُض، ايدت ُد قطاٌع ااسٌع من السكان عىل نشاط 
الزراعة، ايُشغُل القطاُع الزراعي حوايل 70% تقريباً من اثيدي 
الداملة، ك ا يدت ُد انْقتَصاُ  الي اي عىل قطاع الافط االغاز 

االذي  خل ماذ ماتصف الث انيايات كالعب رئيي عىل الساحة 
انْقتَصا ية الي اية اأَْصبَاح يشكل ما يقارب ُربع الااتج املحيل 

اإلف ايل، احوايل 5ل% من حصيلة إيرا ات املوازنة الدامة 
للدالة، ك ا ي ثّل قطاُع الافط االغاز حوايل 3ث% من صا رات 
الي ن السلدية للخارج، امصدر مهم من مصا ر  خل البلد من 
الد الت الصدبة، يليه تحويالت املغرتبل االتي اصلت خالل 
الدا  2015  إىل نحو 3.3 مليار  انر أَمريكي، كانت ب ثابة 

الغوث ااإلنقاذ لبلدلم املحارص، حيث مّكاته من انست رار يف 
استريا  احتيافاته من الخارج، اأسه ت يف تحقيل قدٍر من 
انستقرار يف سدر رصف الُد لة الوطاية ايف أَْسَدااار السلع 

االخدمات طوال ارتة الحرب التي قاربت الدامل من الُداْدَاان 
الدسكري االحرب انْقتَصا ية الشاملة.

أسباب تآكل احتياطيات البنك املركزي اليمني من النقد األجنبي: 

• انخفاض صادرات السلع فيما الواردات لم تنخفض 
بنفس القدر مما أدى إلى اسـتمرار نزيف العمالت 

األجنبية إلى الخارج. 
• تعليق القروض والمساعدات الخارجية

• زيادة معدالت التضخم وارتفاع اأَلْسَعــار
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ااثرضار  الضحاياا  اأعادا   زراعياا.  حقاال 
االخساائر يف تزايد بسبب اسات رار الُداْدَاان 

السدو ي اثَمريكي.

ثالًثا: مظاهُر الحرب االْقتَصادية
لقاد أخذت الحارب انْقتَصا ياة عىل الي ن 
مظالار اأشاكانً متداد ة، اساتخد  ايهاا 
اثََ َاات  أبشاع  اثَمريكاي  السادو ي  الدادا 
ااثسااليب االتي تتااىف مع القوانل االرشائع 
ااثعراف الدالية احتى مع الفطرة اإلنسانية، 
اتت ثال أبرز مظالر اأََ َاات ااساائل الحرب 
انْقتَصا ياة التي طالت ُكّل ما له عالقة بحياة 

اإلنسان اافو ه عىل قيد الحياة يف: 
 1- ارض الحصار الني االبحري االجوي 
الشاامل مااذ اللحظاات اثاىل لبادء الحارب 

االُداْدَاان الدسكري.
 2- مااع تصديار الافاط االغاز اااسااح 
املجاال للفاار لا ي لبياع ك ية ثاالث ماليل 
برميال نفط خا  كانت متوافادة من قبل بدء 
الُداْدَاان يف ميااء الضباة، اتحويل قي تها إىل 
خاارج الي ن. اتقدر )الخساارة( أَْا ما يدرف 
بتكلفاة الفرصة البديلة بسابب توقاف إنتاج 
اتصدير الافاط االغاز بحوايل 1.ل مليار  انر 

خالل أشهر الدا  2015  اقط.
 3- يف املقابل ي اع الُداْدَاان تفريغ اتصدير 
ك ياة تزياد عان ملياون امائاة ألاف برميل 
نفاط خا  مح لاة  اخل خزان الافاط الدائم 
)سافياة(صاار يف مياااء رأس عيىس الافطي 
بالحديادة موفو ة مااذ بدء الحارب، الك ية 
مدرضة للترب للبحار اإحداث أرضار بيئية 
ااْقتَصا ياة يصدب عىل  ال بأك لها موافهة 
كارثاة بهذا الحجام اي ا لو حدثت، السافياة 
قدي اة اتحتااج إىل صياناة عافلاة اي ااع 
طاريان الددا انقارتاب ماهاا لتزايدلا ب ا ة 
املاازات لتشاغيلها اإفاراء أع اال الصيانة. 
الي مدرضة إما للقصف أَْا نستهدااها بد ل 

إرلابي ن س ح الله.
 ل- أاقاف الددا اصول الوار ات يف أشاهر 
الحارب اثاىل، ثام اارض بداد ذلك قياو  عىل 
الوار ات ااساتحدث نظا  التصاريح للس اح 
بدخاول السافن لل وانائ الي اياة، ااارض 
إفراءات تفتيش للسافن املح لة بالبضائع يف 
فيبوتي يف انتهاك للسايا ة الي اية اللقوانل 
رساو   التجاار  ايدااع  الدالياة،  ااثعاراف 
ارشااان عاىل ُكّل ترياح، الو ما ساالم 
مع غراماات التأخاري اارتفاع تكالياف الاقل 
االتأمل، يف ارتفاع أَْساَدااار السلع االبضائع 
ااملوا  املساتور ة مان الخارج اخلال مداناة 

إضااية عىل املواطال.
 5- ت كل حازب اإلصالح من ماوار  البلد 
السايا ية مان نفاط اغااز ماأرب، ارااض 
الحازب توريدلاا للبااك املركازي يف الداص ة 
صاداء ااقا للقاناون املوافهة أزمة املرتبات 
التاي عصفات بالبلاد ثشاهر اتارضر ماهاا 
ف ياع الي ايل باكل رشائحهام اانت اءاتهم 
يف  اإلصاالح  حازُب  أساهم  بال  السياساية. 
مضاعفة أَْساَدااار ماا ة الغااز املازيل لتصل 
لل واطن اقد ارتفع سادرلا كثرياً عن السادر 

الرس ي.
 الل قارناة اقاط اإن املتوساَط السااوي 
لدائاد بيع الغااز )بدان الافط( خاالل الثالثة 
اثعوا  املاضية 2012-ل201  بلغ 37.7 مليار 
رياال يف الداا  الواحاد، االيو  يساتويل حزب 
اإلصاالح عاىل لذه املبالاغ، مع الدلام أن لذه 
الحسابة مباية عىل أَْساَدااار البياع القدي ة 
التاي يتحصال  املبالاغ  يف تلاك اثعاوا ، اأن 
عليهاا الحازب يف ظل اثَْساَدااار الحالية أكن 
بكثاري) [1] (. ابالتايل اإن عرشات املليارات قد 
اساتوىل عليها الحزُب من بداية سايطرته عىل 

محااظة مأرب إىل اليو .
 1- احتجااز إيارا ات الرساو  الرضيبياة 

االج ركية يف املحااظات الجاوبية االرشقية، 
يف الوقات الاذي كانات مرتبات موظفاي تلك 
املحااظات ب ا ايها مرتبات موظفي املصالح 
اإليرا ية تَُرُف من الباك املركزي يف الداص ة 

صاداء.
 2- توقياف رصف ماحاة تقادر باا 00ل 
ملياون  انر كان انتفااق بشاأنها قاد تام 
ماع املانحال الاي تخاص اإلعاناات التاي 
تارف لألرس الفقارية عن صااداق الرعاية 
انفت اعياة، تم التواصل ماع الجهات املانحة 

إليقااها.
 3- احتجاز مساتحقات رشكات انتصانت 

الي اية لدن الاظا  السدو ي.
 ل- ااراض قياو  كبارية عاىل تحوياالت 
املغرتبل مان الخارج اعىل افاه التحديد من 
السادو يّة التاي يتوافد بها الداد  اثكن من 

املغرتبل.
 5- تهرياب الد لاة الوطاياة إىل الخاارج 
بشتى الوساائل ااحتجاز ك يات كبري ماها يف 
مأرب لدن املرتزقة، م ا تسبب يف أزمة سيولة 

حا ة أثرت عىل القطاع الباكي ااملريف.
البااك   6- نقال بداض مهاا  ااظائاف 
املركازي الي اي من الداص اة صاداء إىل ارع 
عادن اإغالق نظاا  التحوياالت االتدامل مع 
الخاارج، كواحدة مان أََ َاات امظالر الحرب 
انْقتَصا ية لجأاا إليها بدد اشالهم يف إسقاط 

البلد عسكرياً.
 7- احتجااز امصا رة ما تبقى من أرصدة 
البااك املركازي يف الخارج االتي تقادر بحدا  
00ل ملياون  انر فازء ماهاا يخاص الباوك 

اثللية.
 ث- إيقااف ع لياة طباعة اتورياد الد لة 
من راسايا انتحا ية اانساتيالء عىل الك ية 
املطبوعاة من قبل لا ي ااارع الباك املركزي 
يف عدن اي ا يشابه أع ال القرصاة اب ساندة 

 ال الُداْدَاان.
 ل- مااع اعرقلة نقل اوائض أموال الباوك 
لتغذياة  الخاارج  إىل  ااإلْساااَلميّة  التجارياة 
حسااباتها يف البااوك املراسالة، م اا حد من 
قادرة البااوك عاىل تقديام خدماتهاا لقطاع 
املستور ين، اتساببت بدد ذلك يف أزمة سيولة 
يف البااوك، بدد أن أحجم القطااع التجاري عن 

إيداع أمواله يف الباوك. 

رابًعا: الحلول واملعالجات
1- لقاد أَْصبَاح اإلصاالح انْقتَصا ي ااملايل 
االاقادي ااإل اري يف الي ان رضارة ن تحت ل 
التأخاري االتأفيل اي ثل املدخال ثي حلول أَْا 
مدالجات أُْخااَرن اتز ا  أل ية افو  برنامج 

اطاي لإلصالح الشامل لل نرات التالية: 
املالياة  اثَْاَضاااع  يف  التدلاور  لوقاف  أ-   
اانْقتَصا ياة الصدبة التي اصلات إليها البلد 
بسابب الُداْدَاان السادو ي اثَمريكاي، االتي 

زا ت حدتهاا مااذ شاهر أغساطس 2016 ، 
عادما عجزت الدالة عان  اع مرتبات اأفور 

املوظفل يف القطاعل املدني االدسكري.
ب- التخفياف مان مداناة املواطاال التي 
تسابب ايهاا الُدااْدَاان الدساكري االحصار 
يف  اساتهداتهم  التاي  انْقتَصا ياة  االحارب 
اساتقرار  الض اان  امديشاتهم،  حياتهام 
أَْسَدااار السالع االخدمات، ااساتقرار سدر 

رصف الد لة الوطاية.
ج- الحفاظ عىل مؤسساات اأفهزة الدالة 
التاي يسادى الُدااْدَاان إلساقاطها، حيث أن 
التدلاور الذي شاهدته اثَْاَضاااع انْقتَصا ية 
املاضياة،  اثشاهر  االاقدياة خاالل  ااملالياة 
أَْصبَااح يهد  بقااء الدالة ايهد  اسات رارلا 
يف القياا  بوظائفهاا يف الداااع عان البلد ايف 
حفظ اثمان اانساتقرار االقياا  بالخدمات 
اثساسية يف مجانت التدليم االصحة االرعاية 

انفت اعية اغريلا.
 - ض ان اسات رار اثنشاطة انْقتَصا ية 
اإلنتافياة االخدمياة، اح اية قطااع الباوك 
ااملصاارف عىل افه الخصوص مان تداعيات 
الُدااْدَاان االحرب انْقتَصا ية التي طالته قبل 

غريه من قطاعات انْقتَصا  الوطاي.
لا الص و  اموافهة الُداْدَاان الدساكري 
الغاشام الاذي يشااه تحالاف الارش بقياا ة 
السدو يّة اأَمريكا حتى يتحقل لشدباا الي اي 

الار املؤزر عىل أعدائه بإذن الله تداىل.
1- اأماا  أي برنامج لإلصاالح انْقتَصا ي 
فانبان أساسايان يابغي التصدي له ا بحز  
ملا ي ثالناه من مخاطر عىل مج ال اثَْاَضااع 
السياسية اانْقتَصا ية اانفت اعية ال ا: 

الجانب األول: 
اساتدا ة التوازن املايل االسيطرة عىل عجز 
املوازنة الدامة للدالة الذي تددن ُكّل الخطوط 
الح راء حيث بلغ 0ل15 مليار ريال خالل عا  
اث انية أشهر، اكان من نتائجه أزمة السيولة 
املالياة الحاا ة التاي عصفت بالبااك املركزي 
الي اي ارضبت مده الباوك ااملصارف اثللية.
ابالتاايل اإن السايطرة عىل عجاز املوازنة 
الداماة اخفضاه إىل أ ناى املساتويات، يداد 
املدخل اثساايس احجر الزااياة يف أي إصالح 
ماايل انقادي ااْقتَصا ي قاا  ، ابدان ضبط 
الدجز، استسات ر اثزماات املالياة االاقدية 
تدصاف بالبلد اتهاد  انساتقرار انْقتَصا ي 

اانفت اعي.
األم إفراءات السايطرة عىل عجز املوازنة 

الدامة تت ثل يف اآلتي: 
 • تحصيل املوار  الدامة للدالة من الرسو  
االرضائاب ااال اثاعياة القانونياة الاااذة 
)اهاااك تهارب رضيباي اتهرياب ف ركاي 
كباريان ن يخفيان عىل أحاد امتأخرات للدالة 
لادن الغاري غاري متحصلاة رضيبياة اغاري 

رضيبية(.
الرضيباي  الاظاا   اإصاالح  مرافداة   •  
)كاساب امدادنت، اإلغااء اإلعفااءات التي 
كانات تت تع بهاا بدض اثنشاطة( اذلك عن 
تدديال القوانال الرضيبياة االج ركياة، ب ا 
يتواكاب اظاراف الحارب القائ اة ايدوض 
امليزانياة عان إيارا ات الافاط االغااز، اعان 
الرضائب االج ارك التاي اقدتها من عد  من 
املحااظاات، اب ا يكفل إعاا ة توزيع اثعباء 
االتكالياف الداماة )مان الرساو  االرضائب 
االج اارك( ايحقال يف ذات الوقات الددالاة 

الرضيبية.
 • إفاراء إصاالح إ اري تازال مان خاللاه 
اثسا اء الول ياة ااملتكاررة مان كشاواات 
املرتباات يف القطاعاات املدنياة االدساكرية، 
اإحالاة مان بلاغ أحاد اثفلل مان موظفي 
الدالة املدنيل االدساكريل للتقاعد، اترشيد 

الافقات الدامة.
 • البحاث بكل السابل عن مصاا ر ت ويل 
خارفي )مسااعدات اقراض( لساد الدجز يف 
ُكّل من املوازنة الداماة للدالة بالريال اميزان 

املداوعات بالدانر.

الجانب الثاني: 
خفاض الدجاز الكبري يف ميازان املداوعات 
ماع الدالم الخارفي االذي اساتازف مقدرات 
البلاد مان الد االت الصدباة، اذلاك بسابب 
سياساات »الباب املخلوع« اع ليات انستريا  
الدبثياة مان الخاارج للسالع االبضائاع غري 
الرضارياة التاي أغرقات بها الباال ، اأ ت إىل 
انساتازاف الجائر اغري املقباول اْقتَصا ياً ملا 
ااة  ي لكاه البلد مان الد الت الصدباة، َخاصَّ
اأن لاذا انساتازاف يأتي يف ظال توقف تدال 
القاراض ااملسااعدات  الاقاد اثفاباي مان 
اانساتث ارات الخارفياة االدوائل املفراضة 
عاىل تحوياالت املغرتبل، اكذا يف ظال التوقف 

شبه الكيل للصا رات الي اية إىل الخارج.
ابالتاايل ااإن السايطرة عىل عجاز ميزان 
املداوعات يف لذه الظاراف إن ا يتم من خالل 
إصاالح نظاا  التجاارة الخارفياة )امن ألم 
عااارص لاذا اإلصاالح تقييد بدض الاوار ات 
اماع الكثري الكثري من الوار ات غري الرضارية 
من الخارج(، ابدان تقييد اماع الوار ات اإن 
ذلاك سايقو  الباال  إىل كارثة كبرية ن سا ح 
الله، تصل ايها إىل مرحلة تادد  ايها الد الت 
اثفابياة ان تت كان البلد يف لاذه الحالة من 
تواري ااساتريا  الغاذاء االدااء مان الخارج، 
اتدخال ايهاا البال  اي اا يدرف باا )املجاعة 
اااة أن آااق اقف الحرب  انْقتَصا ياة(، َخاصَّ
االتساوية السياساية غاري ااضحاة، اعلياه 
ااإن ح اية البلد من الوصاول إىل لذه املرحلة 
الخطرية أمر بالغ اثل ية طاملا تم التابيه إليه، 
ايابغي أن يكون ض ن أالويات لذه املرحلة. 

 1- حفز اثنشطة انْقتَصا ية اانستث ارية 
يف البلاد موضاوع غاياة يف اثل ياة لتحقيال 
مددنت ن و موفباة يف الااتج املحيل اإلف ايل، 
اااة بدد أن حقل الااتاج املحيل اإلف ايل  َخاصَّ
انك اشااً )ن واً ساالباً( ب ددل ل.ل3% خالل 
الدا  2015 ، اث.12% اال تقديرات اثشهر 

املارمة من الدا  الجاري 2016 .
2- ااي اا يخاص تاآكل الاقاد اثفاباي، 
االدالقة مع الدالام الخارفي، اض ان تواري 
متطلباات البلاد من الخاارج ااإن املدالجات 

تت ثل يف: 
- اتخااذ إفراءات صارماة لتقييد الوار ات 
غاري الرضارياة مان الخاارج أانً ابدرفاة 
أساساية، ايف حال اسات رت ع لية استازاف 
ما لدن البلد من نقد أفابي بسابب عد  تقييد 
الوار ات غاري الرضارية، اإن البلد ساتوافه 
صدوباات يف سادا  قي ة اار اتهاا الرضارية 
من الخارج، ايف مقدمة ذلك قي ة الوار ات من 
ااة  الغذاء االدااء ااملشاتقات الافطية، َخاصَّ
ارااع  الُدااْدَاان  ااقاف  التساوية  أاال  أن 
الحصاار عىل البلد ن تبادا قريبة، لذا بخالف 
التداعيات التي سيشاهدلا سدر رصف الد لة 
الوطاياة إن لام يتم تقييد الاوار ات امرافدة 

سياسة التجارة الخارفية بشكل عا .
- كار الحصاار املفراض عاىل التدامالت 
ااإلْساااَلميّة،  التجارياة  للبااوك  الخارفياة 

ااستدا ة الثقة يف القطاع املريف.
- البحاث مان خاالل اثشاقاء ااثصدقاء 
عىل مااح اقراض نقدية، اماح امسااعدات 
اقاراض عياياة )ق اح، مشاتقات نفطية( 
للحكومة، اقراض )عياياة( للقطاع الخاص 
)ق اح، مشاتقات نفطياة( مقابال ض انات 

ت اح للجهة املقرضة.
- البحاث بكل الطارق عن ا يداة بالدانر 
للبااك املركزي الي ااي، عن تكثياف التواصل 
الذيان ن زال لديهام اوائاض  ماع اثشاقاء 
اااة )ع ان،  مالياة من الاقاد اثفابي بَخاصَّ
الجزائر، إياران( االرااضل للُداْدَاان االحرب 
عاىل الي ن، اكذا مع اثصدقااء الذين تربطهم 
بالي ان مصالاح تجارياة كبارية اعاىل افه 
الخصاوص حكوماة الصال الشادبية االتي 
لديهاا اوائض مالية لائلة مان الاقد اثفابي 
اتبحاث عان مجاانت ابلادان نساتث ارلا، 
امااح الطارف املساتجيب الض اناات التاي 
يرالا مااسابة. حيث أن تواار ا يدة بالدانر 
يف الباك املركزي سايحااظ عىل استقرار سدر 
رصف الريال الي اي ك ا سيساهم يف استقرار 
أَْساَدااار السالع االخدماات، اأيضااً ي كان 
البلاد من تغطية قي اة اار اته الرضارية من 

الخارج.
1- تواري الح اية لإلنتاج املحيل اتشاجيع 
اإلنتااج الزراعاي ب ختلف الطرق ب اا يف ذلك 
بأَْساَدااار  املزارعال  مان  املاتجاات  رشاء 

تشجيدية.
اتقديام  الصغارية  املرشاعاات  2-  عام 
القراض االتساهيالت الالزمة التي تسااعدلا 

عىل الاهوض بها.
3- مقاطداة بضائاع  ال الُدااْدَاان التي 
 مرت انْقتَصا  الي اي لتهيئته ليكون ساوقاً 
خالصااً ملاتجاتها ااعتبار املقاطدة ااحدة من 
أََ َاات الشدب الي اي يف حربه انْقتَصا ية ضد 
اثعاداء تافياذاً ملا فاء يف رؤية الشاهيد القائد 
السايد حسال بن بدر الدين الحوثاي رضوان 

الله عليه.

* ورقة مقدمة للندوة التي تنظمها 
جمعية االرتقاء التنموية - بالتعاون مع 
مركز الدراسات االستراتيجية واالستشارية 
اليمني - صنعاء/ 2-2-2017م

ادية واأثــُرها على املجتمع اليمني.. املعاجلاُت واحللول احلرُب القت�ضَ

اإلصالح االْقتَصادي واملالي والنقدي واإلداري يف اليمن ضرورة ال تحتمل التأجيل ويمثل املدخل 
ألية حلول َأْو معالجات ُأْخــَرى وتزداد أهمية وجود برنامج وطني لإلصالح الشامل

ورقة عمل

العجز يف موازنة الدولة وأسبابه: 
• منع تصدير النفط والغاز من قبل تحالف الُعـْدَوان

ة  • تدمير المصانع والشركات والمشروعات االستثمارية العامة والَخاصَّ
• تعليق القروض والمنح والمساعدات الخارجية 

• حصول )انكماش( في ناتج البلد اإلجمالي، نتج عنه إيرادات أقل من 
الضرائب؛ بسبب التراجع في أداء األنشطة االْقتَصادية

• استهداف الموانئ والمطارات وتوقف الواردات من الخارج لفترات 
طويلة
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يحررها / أحمد محمد القمري

الشاعر ابو عبدالرحمن احمد العسي 
س���������اك���������ن أن��������������ا واع���������ص���������ار 

ي����ا ف����رع����ون ب���أس���ي ف����ي ال��ش��ع��ار 
ن���������������ور ال�����������ه�����������دى أس���������������رار 

وال������ن������ي������ران حت����ك����ي ال����ب����ارج����ه

م�������������ا ت�������ن�������ف�������ع األس���������������������وار 
ي�����ا ص����ه����ي����ون م����رك����وب����ك ح���م���ار 

ح������ل������ف اخل������ل������ي������ج وال��������ف��������ار 
ج����اي����ت����ك����م ب�������راك�������ن ه����اي����ج����ه 

الشاعر بالل مجاهد النهاري
االص������������������رار و  ب���������ال���������ع���������زم 

امل��������دار دار  أرض������ن������ا  ن����ط����ه����ر 
ون��������������������������������ذوق ال��������������غ��������������دار

ك����������ؤوس ال������������ذل  م����ن����ا دارج��������ه

ل������������و ال���������س���������م���������اء ت������ن������ه������ار
وي���ص���ب���ح ل���ي���ل وال����ظ����ل����م����اء ن���ه���ار

م�����������������ا م����������ن����������ن����������ا ف�����������������رار
وم�������ا ح�����د م�����ن ج���ه���ن���م ي���خ���رج���ه

الشاعر ابو فايز الرازي 
اب�����������������ن ال���������ي���������م���������ن ج�������ب�������ار

ل�����ه ت�����اري�����خ ي�������وم ف�����ك احل����ص����ار
اه�������������ل اخل�������ل�������ي�������ج وال��������ف��������ار

ص�����ب�����و زي����������ت ب������ن������ار ه����اي����ج����ه

ي���������ا ع������������ار اب���������������وه ب�����ال�����ع�����ار
م������ن خ��������ان امل�������وان�������ئ وامل�����ط�����ار

اجل������������ي������������ش واالن��������������ص��������������ار
ح����م����ات����ي وال�����ت�����ح�����ال�����ف زاجل������ه

الشاعر ابو يحيى االشرم
م���������������وج ال����������ك����������رام����������ة ن��������ار

ي�����ت�����اط�����م وي�������ت�������ق�������ادح ش�������رار
ب����������ال����������ع����������زم واالص������������������������رار

ي����ه����ج����م وال�������س�������واح�������ل ث����اجل����ه

ي������������ا ب��������������ارج��������������ات ال��������ع��������ار
ي������ا ك������ل االس������اط������ي������ل ال����ك����ب����ار

ث��������ار ال  ال��������ي��������م��������ن  ب��������ح��������ر 
ي������ن������ذق ب����ال����ق����م����ام����ة خ�����ارج�����ه

الشاعر محمد بن مجلي
ج��������ي��������ش ال��������ي��������م��������ن ب������ت������ار

ال���غ���ب���ار اال  ت�����ُش�����ٌوْف  َم�����ا  اله�����ب 
ي������������ا ج������ي������ش������ن������ا امل����������غ����������وار

غ����وص����وا ف����ي ال����ب����ح����ور امل���اي���ج���ه

ال��������������ث��������������أر ث��������������م ال����������ث����������أر 
م�����ن ح����ل����ف ال����ي����ه����ود امل���س���ت���ع���ار

ال����������������������ذل ل��������������ه وال�����������ع�����������ار
وامل��������وت وال������رص������اص ال���ط���ازج���ه

الشاعر عزام احمد
ب�������ح�������ر ال�������ي�������م�������ن اع�������ص�������ار

ي�����ق�����ذف ع����ل����ى ال������غ������ازي ش������رار
ي��������ح��������رق ح�������ش�������ى ال��������غ��������دار

وي��ص��ي��د  ج��ن��د ال���ع���دو  و ال��ب��ارج��ه

ل�����������ه ن��������������ار ن�������ف�������س ال�������ن�������ار 
ال���ب���ح���ار وس�������ط  او  ال�����ب�����ر  ف������ي 

واجل������������ي������������ش واالن������������ص������������ار
ال���س���ع���ودي  تنخجه ق������ادم  الب�����ن  

الشاعر أبو برق حامد الصباحي
م������������ن ن����������������ار ت����������وق����������د ن��������ار

ب������ا ي����ص����ب����ح حت����ال����ف����ه����م غ���ب���ار
ق������������دام������������ه������������م اع����������ص����������ار

م������ن م��������وج ال����ي����م����ان����ي خ����ارج����ه

ب�������������ا ن���������ن���������ت���������زع م������س������م������ار
س����ل����م����ان ال����غ����ب����ي م�����ال�����ه ع���ي���ار

وجن������������ع������������ل������������ك ت������������ذك������������ار
ان������ت������ه وال������ف������ل������ول ال�����داه�����ج�����ه

الشاعر وليد االنسي
ف������������ي ب��������ح��������رن��������ا اجل��������ب��������ار

وف����������ي ي����اب����س����ت����ن����ا واحل������ج������ار
وش��������ع��������ب��������ن��������ا االح�����������������������رار

ق���رب���ت ن���ه���اي���ة س���ع���ود ال��س��ام��ج��ه

ي������������ا ش������ع������ب������ن������ا ال����������ث����������وار
ق�������د ح���������ان وق���������ت االن�����ت�����ص�����ار

س��������ل��������م��������ان ظ�������ل�������م�������ه ج��������ار
دي������ن ال����ي����ه����ودي اص����ب����ح م��ن��ه��ج��ه

الشاعر منصور المالكي
ف��������������ار ال�������ب�������ح�������ر ك������ال������ن������ار

ه��������اج وم����������اج وت�����ن�����اث�����ر ش������رار
وص���������اروخ���������ن���������ا االع��������ص��������ار

ك�����ب�����ر ف�������ي امل������دي������ن������ة داب�����ج�����ه

اح������������ن������������ا ن����������ع����������ز اجل��������������ار
ف����ال����ش����ن����ار ت�����ك�����ب�����ر  ال  ل������ك������ن 

ل������������و ي�������ج�������م�������ع االم����������ص����������ار
م������ا ح������د ي���س���ت���ط���ي���ع ي����خ����ارج����ه

الشاعر شمسان العموش
ال�������ب�������ح�������ر االح�����������م�����������ر ث�������ار

ش�����رار ام������واج������ه  و  ك����ال����ب����رك����ان 
ي������������ا أخ����������ط����������ر األخ����������ط����������ار

ص�����ي�����ري ف������ي م����ي����اه����ه خ���اي���ف���ه

ش�����ك�����ل�����ه ك�����م�����ا اس�������م�������ه ص�����ار
اإلن����ت����ح����ار و  ال����ف����ن����ا  ك����ث����ر  م������ن 

دم�������������اءك�������������م ي�����������ا اش���������������رار
ن�����ازف�����ه ال���������ب���������وارج  و  ت������ن������زف 

الشاعر محمد مراد
ه�����������و ش������ع������ب������ن������ا امل����������غ����������وار

س����ل ال���س���ي���ف ن���ص���ل���ه ذوال���ف���ق���ار
م��������ن��������ه ال������������ع������������دو م������ن������ه������ار

وف������ي امل�����ي�����دان ي���ح���ص���د  ن���اجت���ه

ش�����������ب ال�������ن�������ك�������ف وال���������ث���������أر
ي����ا س���ل���م���ان ق����د ف�������ات  ال���ق���ط���ار

ال����������ش����������ع����������ب ك����������ل����������ه ث����������ار
م�������ا ح�������د م����ن����ن����ا ع����ي����خ����ارج����ه

الشاعر ابو نشطان العبيدي
ي�����������ا ح�������ل�������ف االس������ت������ك������ب������ار

اس�������م�������ع م�����ن�����ن�����ا اخ����������ر ق��������رار
ل������������و ن����������أك����������ل االش����������ج����������ار

ي����ا أص����ح����اب ال���ع���ق���ول ال���س���اذج���ه

م�����������ا ن�������ق�������ب�������ل اس������ت������ع������م������ار
واح����ت����ق����ار ب�����ذل�����ه  ن�����رض�����ى  وال 

ام����������������ا ن�������ع�������ي�������ش اح����������������رار
م����ارج����ه ن���ص���ن���ع  احل���������رب  واال 

الشاعر علي القدح
ب������������������ق������������������وة اجل��������������ب��������������ار 

ح���رق���ن���ا ب�����ارج�����ة ح���ل���ف ال���ت���ت���ار
وان�����������������ه�����������������اروا االش�������������������رار 

وس���������اروا ف����ي م����واق����ف م��ح��رج��ه 

اع��������ط��������ي��������ت ل������������ك ان����������������ذار 
وح���������ذرت���������ك ول�����ك�����ن�����ك ح����م����ار

غ�����������������������رور واس��������ت��������ك��������ب��������ار 
م�����ن ج���������اره خ���س���ي���س���ه س���ام���ج���ه

الشاعر محمد جغمان
ح��������ل��������ف امل����������ل����������ك م������ن������ه������ار

وج���ي���ش���ه ق����د ت����ه����اوى ف����ي ال��ق��ف��ار
ال�����������غ�����������دار اخل�������������اي�������������ن  و 

ت����اش����ى ب���ع���د ض������رب ال���ب���ارج���ه 

وج���������ي���������ش���������ن���������ا امل������������غ������������وار
ف����ي اجل����ب����ه����ات ي���ه���ج���م ك��ال��ن��م��ار

وش���������������ل���������������ة االش�����������������������������رار
ب���ع���ون ال���ل���ه م����ن ارض������ي خ���ارج���ه

الشاعر ميثاق ابو عريج
اب���������������ن ال��������ي��������م��������ن م��������غ��������وار 

ح��������ازم م����وق����ف����ه ص����اح����ب ق�����رار 
م��������ت��������ح��������م��������ل األج�������������������������وار

ك������اس������ر ك�������ل خ�����ط�����ه س����ام����ج����ه 

وال��������������ل��������������ه م��������������ا ن������ن������ه������ار 
ل������و ي�����رج�����ع ظ�������ام ال�����ي�����ل ن���ه���ار 

دوار  ال�����������������������دائ�����������������������رة 
وس���ي���ف���ك ي����ا س����ل����ول ب����ا ن��ع��س��ج��ه

الشاعر محمد احمد ثابت
ت�������������اري�������������خ ل�������������ه ت���������ذك���������ار

خ���ي���ار اول  ال����ي����م����ن  ب����ح����ر  ف�����ي 
ن���������������ع���������������رف ال����������ف����������ج����������ار

ع���ن ال��ب��ح��ر ال��ي��م��ان��ي م���ا اح��ن��ج��ه

ي������������ا خ�����������������������ادم  ال�������ك�������ف�������ار
ب�������ادي ن������ار م����اه����ي ش����ي ح��ج��ار

وض����������������رب����������������ة ال�������������ك�������������رار
ق����وي����ه ي�����ا اجل�����ي�����وش ال���س���ام���ج���ه

الشاعر أبو األيهم سامي عبيـد
ب�����ح�����ار ل����������ه  ال�������ب�������ح�������ر  ذا 

م����ا ه����و ح����ق أب�����و م����ن ج�����اء وس����ار
غ���������ال���������ي وم���������ل���������ك أح��������������رار

ي�����ا أق���������زام اخل���ل���ي���ج ال���داه���ج���ه

م�������������ن ه�����������ول�����������ه ال�����������غ�����������دار
ش�����اف  ال��ل��ي��ل ف���ي ن��ص��ف ال��ن��ه��ار

وال������������ل������������ي دف���������������ع م�����ل�����ي�����ار
وس���������ط ال�����ب�����ح�����ر ه���������ذا ن����اجت����ه

الشاعر أبو صاعق الحبيشي
ي��������������ا رب������������ن������������ا ال��������ق��������ه��������ار 

ان����ص����رن����ا ع����ل����ى ح����ل����ف ال���غ���ب���ار
واح�����������������رق�����������������ه ب��������ال��������ن��������ار 

وروي��������������ه ال�����ل�����ي�����ال�����ي س�����ارج�����ه 

ش������ع������ب ال������ي������م������ن ق���������د ث������ار
وه����ب����ي����ن����ا وف����ك����ي����ن����ا احل�����ص�����ار

م�����������ا ن������ق������ب������ل اس������ت������ع������م������ار
وق��������د ك������ل ال����ق����ب����اي����ل خ����ارج����ه

الشاعر أبو عبد الستار الرداعي
م����������وج����������ه م������������ن االح�������������������رار

ف����ي ب���ح���ر ال����ع����دو ط���ل���ع���ت ش����رار
ي�����ح�����س�����ب ل������ه������ا ال�������������غ�������������دار

ل���ي���ع�������رف ك�����م ب��ي��ط��ل�����ع ن��ات�����ج�����ه

ع���������������������ادك وع���������������������اد ال�������ث�������أر
ي�������ا س��ل�����م��������ان ي�������وم االن��ت�����ص�����ار

ش�����ع�����������ب ال�����ي�����م�����������ن م������غ������وار
ه����و ح���ي���ر اجل����ي����وش ال��س��ام��ج�����ه

الشاعر يوسف المزنعي
ص�����������وت ال���������رص���������اص اوت�����������ار

وال���������ق���������ران ع���������زه واف�����ت�����خ�����ار
ال���������ث���������أر ي���������ا اه������������ل ال������ث������أر

م��������ن ش�����ل�����ه ح����ق����ي����ر س�����اذج�����ه

اح����������ن����������ا ه������������م االن����������ص����������ار
وال��������ع��������زة ك�������رام�������ه وان�����ت�����ص�����ار

ل�����������و ص��������������ار م������ه������م������ا ص�������ار
ن���ف���س���ي ألج������ل ارض��������ي خ���ارج���ه

الشاعر علي صالح القرني
ال����������ب����������ح����������ّر وال�����������ّت�����������ّي�����������ار

وف������ار ه����������ارب  امل�����ع�����ت�����دي  رّد 
ب����������ال����������ع����������زّم واإلص����������������������رار

أّم���������ا ال�����ب�����ارج�����ه م�����ش خ����ارج����ه

ل�������������و ت�����������ن�����������زل األق�����������م�����������ار
وجن���������وّم ال����ّس����م����ا ل���ل���ّش���ع���ّب ث���ار

اجل�����������������������اّر وال������������ل������������ه ج��������ار
ش����������ّوه ب��������احل��������روّف ال������دارج������ه

الشاعر أبو أيمن سعد القديمي
م������������ن ج������ي������ش������ن������ا ان����������������ذار

دار ال���ب���ح���ر  ف����ي  وم������ن  ل����ل����غ����ازي 
وش��������������غ��������������ل ال��������������������������������رادار

ي�������رص�������د ل������ل������ع������دو ي����ت����ف����رج����ه

اجل������������ي������������ش ب��������امل��������ن��������ظ��������ار
ب����ال����ت����دق����ي����ق ح���������دد ل���ل���م���س���ار

خ�������ل�������ى امل��������دي��������ن��������ة اع�������ش�������ار
م����ن ب���ح���ر ال���ي���م���ن م����ش خ���ارج���ه

الشاعر زيد علي ابو علي
ق���������������ال اخل��������������راش��������������ي ث��������ار

ف�����ي ب����ح����ر ال����ي����م����ن ب�����رك�����ان ن����ار
ت������ن������ه������ار ال�����������ب�����������ارج�����������ه  و 

وامل������������اء وال�������دم�������ى م���ت���م���ازج���ه

ول������������ي������������ت������������ووا االدب����������������������ار 
ي������وم ال�����زح�����ف ل�����ذت�����وا ب���ال���ف���رار

ب������������������ق������������������وة اجل��������������ب��������������ار 
خ����ل����ي����ن����ا ج����ث����ث����ك����م ن����اض����ج����ه

الشاعر ابو عمر السنفاني
م���������ن ي�����������وم ه��������������روب ال������ف������ار 

واح����ن����ا ع���اي���ش���ن وس�����ط احل���ص���ار 
ف����������ي ش�������ك�������ر واس������ت������غ������ف������ار 

وال�������دن�������ي�������ا ق����ل����ي����ل����ة زاجل��������ه

ب��������اج��������ي ب�����خ�����م�����س�����ه ان������ف������ار 
ون����ح����ق����ق م����ك����اس����ب وان����ت����ص����ار 

اح����������ن����������ا ل��������ه��������م اع��������ص��������ار 
ف������ي م�������وج ال�����ب�����ح�����ار ال���ه���اي���ج���ه

يقول 
البّداع

ب������ح������ر ال������ي������م������ن ي���������ا ج������ار
م�����ا ه�����و م���ث���ل���م���ا ك�����ل ال���ب���ح���ار

ه������������و ن����������������ار ل��������ك��������ن ن��������ار
ح�����م�����راء ي�����ا س�����ع�����ودي ه��اي��ج��ه

وم�����������وج�����������ت�����������ه اع����������ص����������ار
ودار ح����ول����ه  س���ب���ح  م�����ن  ت����غ����رق 

وش�����������������وف ف����������ي االخ���������ب���������ار
أي������ش ال����ل����ي ح���ص���ل ب���ال���ب���ارج���ه

مسااحة  لاذه 
نفتحهاا  تفاعلياة 
لشادراء الزامال افي 
كل عد  ساارش زامال 
لل جااراة  انساتقبل 
ابداعاتكم  برشط ان ن 
يتجااز الر  عن اربدة 
ابيات بقاوة ااختزال، 
الرسائل  عىل  اترسال 
صفحاة  يف  الخاصاة 
ان الفااون يف الفيس 
بوك خاالل يومل  ان 
يف  إن  الار ا   تاارش 

الصحيفة.

زامل 
املجاراة

الشاعر مناع شريم 

ذي م���ا حت���رك ف���ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه
ي���ا أح����رار م���ا اظ����ن ع���ن���ده دم 

واهله موطنك  يقصف  ع���دوان 
ثار يشعل  اجلبهات  ف��ي  احل��ر  و 

 الشاعر
دارس محسن

للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم..  مفتتح*

أس�عد الله اوقاتك�م احبتن�ا الكرام 
ونج�دد ترحيبنا بك�م يف دي�وان اليمن 
وصوته ولس�انه ، فمجلس فن الفنون ال 
ندخله م�ن أي باب وال نأتيه من النافذة 
او س�ياج املجالس األخرى ، وانما ندخل 

مجلس�نا الزوميل قفزاً من عىل ش�واهق 
الجب�ال والصخور والع�اليل ، ومن كل 
شامخ ش�موخ ، ال تداني وتساوي علوه 
ابداعاتكم ومس�اهماتكم  اال  وش�موخه 
والت�ي ع�ىل قوافيها واص�وات مبدعيها 

نض�ع الرهان ، فمن ش�اء اب�داع وتميز 
وقال ، ومن ش�اء انش�اء قوافيه ورص 
كلم�ات زامله وارس�ل الين�ا ، وله ولكل 

متابعينا الكرام كل التحايا والتقدير ..

* المحرر

مب��������ن زوم�������������ل وش�������ارك�������ن�������ا وه�����ب  فن الفنون رح�������������ب    *** 
وي������ت������ك������رر وي�����ع�����ل�����ن ف��������ي س����م����اه  ترحيب يتعق�����������������ب    *** 
اجل����ع����ب و  ل�����ل�����ب�����ن�����ادق  وال��������ب��������س  زومل وصيح وأغضب    *** 
مي������ن������ا م������ق������ب������رة ك���������ل ال��������غ��������زاه  وقل من ح����������������ارب    *** 
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مااذ أكثار مان 5 أشاهر، ترااض 
السدو ية أن يدو  مطار صاداء الدايل 
للد ال، اذلاك ض ن خطتهاا املاظ ة 
لحصار الي ايل باراً ابحراً افواً، ماذ 

بدء عداانها.
اعاىل الرغم مان أن إعاال  الدداان 
السادو ية اأبواقاه يحاالاون  ائ ااً 
تنير ذلك بأعذار تخص الجانب اثماي 
االدسكري، كالقول بأن مصار صاداء 
تام اساتخدامه لتهريب الساالح أثااء 
الداداان، إن أن مثل تلك اثعذار تضحك 
عىل نفساها بافساها، اخاالل الفرتة 
التاي كان مطار صادااء يد ل ايها يف 
ظل الداداان كانات الرحاالت تخضع 
لتفتياش بلغ حادا  »التدات« من قبل 

الدداان السدو ي.
إغالق مطار صاداء تم ثفل حصار 
الي ايال االتضييل عليهام اقط، اقد 
فاء يف إطاار حرب متكاملة ام اهجة 
اقتصا ياً اإنساانياً االسادو ية تدلم 
فياداً أن مطار صادااء لم يكن محطة 
لتهريب السالح، اتدلم أيضأ أن إغالقه 
لان يولان مان القادرات الدساكرية 
للجياش االلجاان الشادبية، الي لها 
حساباتها انقتصا ية االسياسية التي 

ثفلها تر عىل إبقاء املطار مغلقاً.
حرماان  السادو ية  حاالات  لقاد 
الي ايال يف صادااء ايف أغلاب مااطل 
الش ال من أي نشااط حيوي، اإغالق 
مطاار صادااء كان إحادن اساائلها 
لتحقيال ذلك، عاىل أن مطار صاداء يف 
اثاقاات التاي كان يد ل ايهاا يف ظل 
الداداان لام يكان ذا أل ياة تجارية 
بالغاة مثاالً، الكان السادو ية ترياد 
أن تتوقاف الحركاة يف صادااء ت اماً، 
الاذا باملقابل يصاب يف مصلحة تجار 
»املااااذ« النياة االبحرياة االجوياة 
الواقدة تحت سايطرة قاوات الدداان، 
اعىل ذلاك ادادماا تصبح تلاك املاااذ 
بدياال عان املطاار اساتصبح مااطل 
سايطرة الداداان بديلاة عان صاداء، 
صادااء  مطاار  إغاالق  يرباط  الاذا 
السياساة  بال  متداخلاة  بحساابات 

االتجارة.
يقاال إن »ماأرب« تشاهد نشااطاً 
تجاريااً غاريَ مسابوق؛ بسابب حركة 

»مافاذ الو يداة« الاذي ي ثال البوابة 
النية الوحيدة للسفر إىل الخارج، اذلك 
يدو  عىل »قا ة« مرتزقة الدداان لااك 
بأربااح خيالياة باإلضاااة إىل عائدات 
الافط االغاز التي يتحك ون بها بدان 
رقابة الديهم ُكّل اارص انبتزاز، امع 
أن اتاح مطار صاداء قد ن يحارب تلك 
اثرباح بشاكل كبري، إن أن السادو ية 
احلفهاا حريصاون ُكّل الحارص عىل 
عازل صادااء ت اماً، اطر  أي نشااط 
تجااري مه ا كان صغارياً أَْا كبرياً من 
صادااء إىل مااطال سايطرتهم، أَْا إىل 
الدد . االاشااط التجااري ي ثل رق اً 

كبرياً يف مدا نت السيطرة.
إغاالق مطاار صادااء كان امازال 
الحارب  مان  مه ااً  فازءاً  يشاكل 
انقتصا ية عىل بال ناا، امن الطبيدي 
أن تكاون الورقاة انقتصا ياة نعبااً 
أساساياً يف السياساة، الهاذا تحرص 
قضياة  تكاون  أن  عاىل  السادو ية 
مطاار صادااء ارقاة ضغاط، ايبدا 
الورقاة  بهاذه  ترباط  السادو ية  أن 

اشرتاطات كثرية. 

ايف الواقع، إن إغاالق مطار صاداء 
لام ياجاح يف أن يكاون الورقاة امله ة 
الضاغطة التي تدت د عليها السدو ية 
بشاكل مساتقل، اصادااء لام تُدازل 
ت امااً ك ا كان يارا  لها، الكن إرصار 
السادو ية عىل إبقاء املطار مغلقاً يدل 
عاىل أن تلاك لم تداد ع لياة مافصلة 
بحاد ذاتها، اإن ا خطوة أاىل ساتكون 
ااعلاة يف إطاار خطوات أخارن، الذا 
يفر انندااع يف محاالة السيطرة عىل 

السواحل الي اية.
عاىل  الداداان  قاون  سايطرة  إن 
الساواحل الي اية سايجدل من إغالق 
مطاار صادااء تك لة مه اة للحصار 
السادو ية  ترياد  ماا  الاذا  املطبال، 
تحقيقاه، الذلك اهي تار عىل إبقاء 
قضياة اتاح املطار ك اا لاو أنها غري 
قابلاة للاقاش ارب اا تربطها برشاط 
أكان من حج ها لكي تبقي عىل املطار 
مغلقاً ثطول ارتة م كاة، أَْا باثصح: 
إىل أن يتحقال حل هاا بالسايطرة عىل 

السواحل الي اية الغربية.
عىل أية حال، ابديداً عن الحسابات 

السياسية امتدلقاتها. 
إن عدااً مجاوناً كالسدو ية ن ي كن 
أن يحت ل اكرة انهزامه اانكسااره يف 
امليا ين الو يرن الي ايون يساااران 
ايداو ان مان اإىل مطاار عاص تهم 
إن  بإساقاطها..  طوياالً  حلام  الاذي 
ذلاك رب ا يشاكل له مساألة »رشف«، 
اعىل ذلك اهاو يحااال املحااظة عىل 
إغاالق املطار، ك ا لو أنه لكذا يشادر 

باننتقا  م ا يحدث له يف الجبهات!
اماع ذلاك، تبقاى الحقيقاة التاي 
تفارض نفساها بقاوة اتجاذب إليها 
أن  لاي  بهاا  لتتحكام  املتغاريات  ُكّل 
ابطاال الجياش االلجاان الشادبية يف 
السواحل الي اية ك ا لم يف فبالها ايف 
حدا  امل لكاة أيضاً، ثابتال ايلقاون 
تكفاي  متداد ة  السادو ية  راسااً 
إلقااعهاا باأن ُكّل ما خططات له ماذ 
البداياة لم ياجح، اأن فدبتها قد باتت 
شبه اارغة من الحيل االفرص، اسواء 
اقتادت بذلك أ  ن.. ن سابيل بالاسابة 
أَْا انستساال ،  للي ايال إىل الرتافاع 

الذا احده يختر ُكّل يشء.

 ال ناصَر 
لكم اليوم! 

  
مؤخراً، مدَّ ت مر مشااَركة قواتها املسلحة يف التحالف 
الذي تقاو ه السادو ية للحرب عاىل الي ن، افااء يف البيان 
الرئايس الصا ر بخصوص ذلاك أن لذا الت ديد ثفل »الدااع 
عان اثمن القومي املري االدربي يف ماطقة الخليج الدربي 

االبحر اثح ر اباب املادب«.
يبدا بوضوح أن السادو يَة تحااُل حشد املواقف الدالية 
بالتزامان ماع املدارك التاي تخوضها مداا يف ساواحل البحر 
اثح ار اباب املاادب ااملخا، الاي حركة غري فديادة ثنها 
حاالات ذلك من قبال اماذ اللحظات اثاىل التاي اكرت ايها 

بإشدال فبهات بحرية مداا.
 اكأن آَل سادو  يتخيلاون أناه ب جار  أن يصاُدَر بيانااً 
من  الة لاا أَْا لااك ساارتك لهم ساواحلاا ليسابحوا ايها 

انرتافع.
لياس من الغرياب طبدااً أن يراع السايي صوته يف لذا 
الوقت با«الت ديد« اهو أال بوق فالز للسدو ية يف املاطقة، 
الكان الحقيقة لي أن ت ديد مشااركة الجياش املري لن 
يافع السدو ية يف حسم مدارك السواحل الي اية بأي يشء.. 

الذا ما تتجالله السدو ية بغباء ااضح.
إذا كان السايي قد باع آلل سادو  فزيرتل، اهذا شاأنه 
مع شادبه، لكااه ن يساتطيع أن يبياع لهم ساواحل الي ن 
أيضاً، اسواء مد  مشاركته أ  لم ي د ، سيظل رفال الجيش 
االلجان الشادبية عىل ألبة انساتددا  للتصدي ثي كان ايف 
ُكّل مكان يسايطران علياه، انحن لن ن ل مان تذكري أمراء 
آل سادو  ليفه وا فيداً بأن فيوشاهم تفر اتُهز  اسالحهم 
يُدّمر اأموالهم تذلب لباءاً، الن يستطيَع أي آخر أن يفيَدلم 
يف ظل لكذا اضع، ثن مه اة »الدبيد االخد « ن تتض ن أن 

يجلبوا لك أرض غريك، التي عجزت بكل قوتك عن أخذلا.
ن رلاان عاىل إرشاقة ذلاية يف رأس أماري خليجي تجدله 
يادرك ذلك، ثن الفرتة التي مرت ماذ بداية الدداان احتى اآلن 

كانت أكثر من كااية ملرافدة الحسابات.
يثبتاون  مازالاوا  رفاال  لاااك  الي اياة،  الساواحل  يف 
للسادو ية، املن أرا ، بأن حجم املدركة بالاسبة لاا أكن من 

حساباتهم مه ا بدت خطرية اإقلي ية اااسدة.
 ساا يض يف املدركاة إىل الاهاياة، الااا م ا ماىض ام ا 
يحصال  ااع احااز كبري يداداا نحو »الار« ايجدلاا أكثر 

اثوقاً بهزي ة اثعداء الكثريين.

إضاءة

عساكريٌّ مرتاِزٌق، اأحُد أبارز مرتِزقة 
الداداان يف تداز، الو الابايٌّ مقرٌَّب من 
»عايل محسان اثح ار«، اقاد كان قائداً 
عسكرياً يف الفرقة، كحال كثري من املرتزقة 
الدساكريل الذيان كاناوا ي ثّلاون أذرعاً 
السدو ية  للولابية  أماية ااساتخباراتية 

 اخل امُلؤّسسة الدسكرية الي اية. 
ارتباط اساُم صاا ق رسحاان باسام 
»ح او  املخااليف« يف عاا  2011، عادماا 
يف  اثماياة  اثاضااع  إثاارة  مدااً  حااانً 
تداز اإشادال موافهات عساكرية تحت 
شادار »ح اية الثورة السل ية« ابالفدل 
اشاتدلت املوافهات يف عادة مااطل آنذاك 
اكان رسحان اح او  يتلقيان الدعَم من 
»حزب اإلصالح« الولابّي اعيل محسن.

تداّل صا ق رسحاان قائداً للاواء 22، 
يف تدز، بقارار من لا ي، االلاواء 22 لذا 
لو لاواء »حرس ف هاوري« اكان لا ي 
أياا  حك اه يحااال أن ياوزع القيا ات 

الدساكرية التابداة لإلخاوان عاىل أكثار 
مدساكرات الج هورياة يف إطار نشااطه 
لتفكياك امُلؤّسساة الدساكرية الي اياة، 
التوسيع الافوذ الولابي التابع للسدو ية 
عسكرياً، اكان قرار تديل رسحان ض ن 

تلك الد لية. 
عادماا شاات السادو ية عداانها عىل 
الي ان كان رسحاان مان أاائال املؤيدين 
لاه، الم يكتف بالتأييد اقاط، ليكون أحد 
مشاديل الحرب يف تدز ك ساعدة للدداان 
يف تحقيال ألداااه، ادادماا ظهارت ماا 
تسا ى »املقااماة الشادبية« يف تدز كان 
رسحان أحاد ابرز قا تها، اترأس بدد ذلك 
ما يس ى »املجلس الدسكري« الذي يضم 
قيا ات عساكرية كثرية كلها من مرتزقة 
الدداان اقا ة املجاميع املتطراة يف تدز.

فزء كبري من الدماار االجرائم االدبث 
الذي طال محااظة تدز يتح ل مسؤاليته 
لاذا املرتازق الاذي كان يف يو  مان اثيا  

قائداً عساكرياً يف فيش يُفرتض به الدااع 
عان الوطان اح اياة املواطاال، الا لو 
الياو  ابكل اقاحة يرتدي بزة ذلك الجيش 
الاو يقاد  اإلحداثياات لطاريان الدداان 
كاي يقصاف ُمؤّسساات الدالاة اماازل 
املواطال، ايطلل مليشياته للقتال يف صف 
أكثر من  الة أفابية اارتكاب فرائم بحل 

اثبرياء مقابل القليل من املال املدنس.
بالحديث عن مليشيات صا ق رسحان 
يف تداز، رب ا يجب أن نذكار لاا بأن لذه 
املليشيات لها شهرة كبرية يف مجال رسقة 
امل تلاكات الخاصة االدامة بتدز، ك ا لو 
حال بقياة الفصائل االج اعاات التابدة 
للداداان يف تداز، إن أن ف اعاة رسحاان 
تح ل شهرة خاصة نوعاً ما فدلت الكثري 
مان أبااء املحااظاة يسا ونهم: أَْصَحاب 
»ساارق رسحان« كتدبري عن مدن تفوق 
لذه الج اعاة يف الرقة ابقيا ة كبريلم 

الذي عل هم ذلك.

يحررها / ضرار الطيب

سامي األحمدي* 
النوع األول:

الشاكل: كراتة، الُغة ماّ قة، اشها ة 
ُعليا من فامدة مرموقة، االحديث الدائم 
عن  الاة الاظا  االقانون، االج هورية، 
َااملسااااة...  الازالاة  اقيام  االوطاياة 
إلخ. يح ال قل اً القباً عل ياً قبل اسا ه 
) كتور، مهادس، أستاذ، محامي، الخ(.

املضموُن واملمارسة: 
الشادب،  عاىل  عالاة  الداداان،  قبال 
اساا  اتسابيح ب لكوت الاظا  الحاكم 
االت لال لاه اللاااذين ايه، اانساتفا ة 
من ماظوماة الفساا  االشاللية، اتأييد 
)يف  مااطقيااً  الي ايال  عاىل  الحاراب 
الجااوب (، امذلبيااً )الحراب الساّت(، 
اخارفياا )الرضباات اثَمريكية ااصاية 

السدو ية(.
بدد الداداان، تأييٌد رصيٌح للدداان من 
 اخال عواصام الداداان، أَْا تأييد ض اي 
للداداان مان الي ان مان خاالل التهجم 
عاىل أنصاار اللاه قياا ات امجالديان، 
امفااضل بتهام متاوعاة ن تاقطع. أَْا 
املشااركة املبارشة يف انعتاداء عىل الي ن 

عسكريا أَْا سياسياً أَْا اقتصا يا.

النوع الثاني:
الشاكل: أشادث، أغن، مالباس ي اية 
رثاة، ن تدليام أَْا تدليام أساايس يف قرية 
نائية، ن يدرف رصف الدبارات الرنانة، أَْا 
املقانت الدرياة، كالمه »بلدي، زنجبيل 
بغباره«، مهاته مزارع أَْا مقّوت، أَْا بياّع، 
أَْا موّقص، أَْا مهاة بسايطة اخرن. ليس 
له لقب عل ي أَْا... أَْا ماصب أَْا صفة عاد 

طبقة الحكم.

املضموُن واملمارسُة:
قبال الداداان، مساتضَدٌف مان عامة 
الشادب لكاه عار ماتج، يكدح ليكسب 
قوت يوماه ليطدم أان ه، ضحية اساا  
الطبقاة الحاك ة، اتدرض اماا للحراب 
مان قبال الاظاا ، أَْا ترضر يف مديشاته 
بسابب حراب الاظا  ضد ي ايل اخرين. 
ليس له أياة صفة أَْا حظوة أَْا شاهرة يف 

الدالة.
بدد الداداان: اقف مع اطااه بكل ما 
اساتطاع نفسااً اماانً اكل اة. ااثكثار 

إخالصاً استشهد.

)*من حائطه في فيسبوك( 

 املرتزق:  
صادق سرحان 

مطاُر صنعاء.. رْهُن أحالم العدوان! 

الشكُل واملضمون!بطاقةتعريفة:
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الل�ُه ال يأُم��ُر الناَس ب�يشء إال وهو يف متناوله�م أن يعملوه إما 
مبارشة أو يف متناولهم أن يهيئوا أنفسهم ألن يصلوا إىل العمل به وإال 
لكان من تكليف ما ال يطاق والرحيم ال يكلف الناس بما ال يطيقون 

أبدا.]محياي ام اتي ص: ث] 
الله س�بحانه وتعاىل هو الذي له ملك السماوات واألرض هو الذي 

له ما يف الس�ماوات وم�ا يف األرض، هو الذي يرشع لعباده، هو الذي 
يهدي فيجب عليهم أن يكونوا مسلمن له، ومسلِّمن ألمره، ويقبلون 
ُكّل ما جاء من عنده.]آخر ساورة البقرة اأال ساورة آل ع ران 

الدرس الثاني عرش ص: 27] 
}َوَه�ذَا ِكتَ�اٌب أَنَْزْلنَاُه ُمبَ�اَرٌك َفاتَِّبُع�وُه َواتَُّقوا َلَعلَُّك�ْم تُْرَحُموَن{

)األنع�ام: 155( اآلية هذه بالنس�بة لنا، بالنس�بة للمس�لمن يقول: 
}َفاتَِّبُع�وُه{، }َواتَُّق�وا{ ق�د تش�مل عبارة واتق�وا: اتقوا أن تس�لكوا 
الطريقة األخرى، طريقة ما حصل عند بني إرسائيل، عندما أصبحوا 
هم يرشعون من عند أنفس�هم، ويقدم�ون توجيهات أخرى مخالفة 
لهدي الله.]سورة اثندا  الدرس السا س االدرشان ص: 26]

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�ضرات )مديح القراآن( لل�ضهيد القائد

جبهة )الـوعـي( من أخطر الجبهات.. والعدوان يركز عليها بشدة.. فيجب التحرك فيها بشكل كبري
  - خاص:

ُ  اللِه َعَلايْاِه- من  ِهيُْد الَقاِئُد -َسالَّ ألقى الشَّ
ث5/2 إىل 2003/6/3  سابَْع محاارضات ااا 
ماالز  اا رائداٍت فداً -ُحلَّ لهاا أن تُكتَب ب اء 
الذلاب- يرشح ايهاا كتااَب )مدياح القرآن( 
لإلما  القاسام بان إبراليم عليه الساال ، لذه 
املحاارضات كلها تحكاي عن القارآن، اكيفية 
القارآن  طارح  اكيفياة  بالقارآن،  انلتاداء 
للقضاياا، اماهجياة القارآن يف ُكّل يشء، قاال 
اِهيُْد الَقاِئُد: ]كتاب لاو من إما  كبري  عاه الشَّ
من أئ ة ألال البيت، الزيدية متفقل عليه، لو 
مشاهوٌر عادلام ف يدااً، اكتابتاه بالطريقة 
التي تكشاف كياف رؤية ألال البيات، اتوفه 
ألال البيات اثصيل، قبال تجي أشاياء أخرن[، 
ُ  اللِه َعَلايْاِه- با)أشياء أخرن(،  ايقصد -َسالَّ
أي الثقاااات املغلوطة التي لي تدتنُ مداِرضًة 
للقرآن، امداِكساًة ملاهجية القارآن التي عليها 
ُ  اللِه َعَلايْاِه-   اثئ ة اثاائل من آل البيت -َسالَّ

أف دل.. 
ُ  اللاِه َعَلايْاِه- بإخاراج لذا  انصاح -َساالَّ
الكتاب بطريقة م تازٍة االقيا  بتدريسه لطلبة 
الدلم اللثقاايل، االد ل عىل نرشه بل أاساط 
الاااس، حيث قاال: ]الذا الكتاب مااساب أنه 
؛  يصّور، ايخرج بأحسان م ا لاو عليه، يكنَّ

ثفل يادرَُّس يف املراكز، 
اياتارَش للاااس. اهو 
مااساٌب فداً نرُشه يف 
الفارتة لاذه بالاذات. 
يداي الااس اآلن أحوج 
ما يكوناون إىل القرآن، 
يف الزمان لاذا بالذات. 
نحان بحافاة إلياه يف 
املراكاز,  يف  املساافد, 
أاسااط  يف  ياتارش 

الااس[.
ايف تقريِر لذا الدد  
القا ماة  اثعادا   ايف 
بإذن الله ساتاااُل لذه 
السابع،  املحاارضات 
باا)مدياح  املدراااة 
لالساتفا ة  القارآن(، 

م ا ايها من علٍم غزير، ااعي كبري، اطرح َقلَّ 
اِهيُْد الَقاِئُد خري الجزاء،  نظريه.. اجزن الله الشَّ

افدله مع الابيل االصديّقل االشهداء.

جبهُة )الوعي( والحرُب الثقافية 
مؤثرة جدًا: 

ُ  اللِه  ام اا أاَضَحاه الشاهيُد القائُد -َساالَّ
َعَلايْااِه- الو يارَشُح قوله تداىل: }َاِلتَْساتَِبَل 
َساِبيُل اْلُ ْجِرِمَل{ أنَّ من سبل اثعداء اُطُرقهم 
ابإمكانااا  االافساية(،  )الثقااياة،  الحارب 
أن نفداَل مثَلهام، انحاِربَهم ثقااياً انفساياً، 
بتوعياة اثمة حول خطرلام، اأنهم أعداء، ايف 
لذا ر  عىل َمن يظنُّ أنه ليس ب قداره محاَربُة 
أمرياكا؛ ثنها  الاٌة قوية، حيث قاال: ]عادما 
تداو  إىل القارآن الكريام يف تشاخيصه لهؤنء 
اثعداء، تجد أنه ادالً لذا شاالد حي ملا يحكي 
عن لذه الاوعية. تجد بالاسابة لآلخرين الذين 
يقولاون مااذا ند ل؟ عاد ما نقاول له: نجالد 
لاؤنء، قاال: ]ماا فهدنا نحان عافازان[ يا 
أخي لو لذا الددا يقول لك، يكشاف لك لو أن 
لااك من سابلهم، التساتبل سابيلهم. يقول: 
لاااك طارق تساتطيع أن تقاامهاا. نحظاه 
يد ال كرايس، اماساات من أفال يد ل طبدة 
عليهاا، مان أفل يصلح نفساية لاذا الطالب، 

الاذا الطالاب.. إذاً ألسات يف موافهاة ثقااية 
ماع لاذا؟ إذاً تحرك ثقاايااً. لل ي كان لك أن 
تتحرك ثقااياً؟ لذا الددا يشاهد لك أنه ي كاك 
أن تتحرك ثقااياً يف موافهته، ن تقول: ما مدك 
صااراخ، ما مداك  بابة، ما مداك مدري ماذا، 
لو لذا أباو الصااراخ، االدباباة، االغواصة، 
يساتخد  لذه الطريقة التي باساتطاعتك أنك 
أنت تكشف نواياه، اتكشف ااقده من خاللها، 
تساتطيع تحول املاسة التي فاء بها، االكريس 
شاالد، شاالد يدبائ نفاوس الطاالب الذيان 
يجلساون عليها عدااة لهذا.. تقاول له: نحظ 
لذا الذي ع ل لك ماساة، اع ل لك كريس، الله 
يقول عاه: أنهم ن يو ان لاا الخري، اما أعطاك 
أنه يحبك، ما أعطاك أنه يرح ك، لو أعطاك من 
أفل ي سح مشاعر الددااة من نفسك، من أفل 
أن ن يكون لك موقاف يف موافهته، من أفل أن 
تقبله، إذاً االكريس، ااملاساة، لو ث اك، اث ن 
 ياك، اث ن اطاك، ما لو يساتطيع أن يفهم؟ 
تجدل الطالب يجلس عىل الكريس ااملاسة، الو 

يلدن أمريكا[.

مثال توضيحي: أن املساعداِت 
التي تمدُّنا بها أمريكا هي كـ)ُطعم 

السمك(:
اِهيْاُد  الشَّ ارضب 
رائدااً  مثاانً  الَقاِئاُد 
الهادَف  باه  يوّضاُح 
أيَّاة  مان  االغاياَة 
أمريكياٍة  مسااعدٍة 
لبال ناا، حياُث قاال: 
]ثناه اداالً أمريكا ن 
تقد  شايئاً من ااقع 
رح ة،  إنساني،  ع ل 
حب أبداً، كلها اسائل 
من لذا الااوع، يداي 
مثل اا  ُطدام،  كلهاا 
السا ك، عادما تكون 
للس كة،  متصيد  أنت 
لهاا  تد ال  عادماا 
لح ة يف رأس الساارة 
حقتها، لل أنت عادك 
مشااعر رح اة، تشافل عليهاا؛ ثناك تحبها، 
اتساري تبحث لها عن أي اتاات تأكله؟ ن، أنت 
ترياد تتصيد لهاا، اتأكلها لي. إذاً لاذا ُطدم، 
كريس اماساة يؤثر علياه من أفال يأكله لو 

ااطاه بكله[.

أهُل الضالل.. يستخدمون أسلوَب 
)النُّصح( كإبليس بالضبط:

ُ  اللِه َعَلايْاِه- إىل أن من أساليِب  الفت -َسالَّ
اليهاو  ا الاصاارن لاو أن يتلبّساوا بلبااس 
الااصحال لااا، كإبليس عليه اللدااة، ايف لذا 
اِهيْاُد الَقاِئُد قائاالً: ]لذه  اح الشَّ الساياق َاضَّ
لي أال ما كشافها الله من طرق ألل الضالل، 
يقدماون أنفساهم أحياناً ب اطال الااصحل، 
اأسالوب الااصحال. إبلياس ألم يد ال لذه؟ 
}َلاْل أَُ لَُّك َعاىَل َشاَجَرِة اْلُخْلاِد َاُمْلاٍك نَّ يَبىَْل{
)طاه120( الو يرت   عاىل آ  ، يرت   عىل آ   
بهاذا املاطل الااصاح، ما لو كأناه مهتم فداً 
بآ  ، ايحب له الخري؟ إن ا اقط أريد أن تكون 
ملاكاً، اتكون من الخالدين، ايف اثخري يُْقِساُم 
له ا }َاَقاَساَ ُهَ ا إِنِّاي َلُكَ ا َلِ اَن الاَّاِصِحَل{
)اثعراف21( }َاَدنَُّلَ ا ِبُغُراٍر{)اثعراف22( ما 
قاال: أريد أن تكون عدا الله، أنا أريد ألياك، أنا 
أريد أضلك، أنا أريد أبهذلك، أنا أريد أشاقيك. لل 

قال له لكذا؟ مع أن ااقده لكذا.. إذاً لي لذه: 
كريس اماساة، ايد ل لك مرشاع، ايد ل لك 
حافة مان لذه، يد ل، يد ل، يريد تتقبله، من 
أفله يهي ان عليك، ايشاقيك، ايهل كرامتك، 
ايد ل عاىل أن تكون الجاس الغرياب يف البلد، 
مثل اا ع لوا يف أمريكا نفساها، لام محتلل، 
تواااداا عاىل أمريكا نفساها مان أارابا، من 

مااطل كثرية[. 

ما عمله )األمريكيون( بالهنود، 
ُسكَّان أمريكا األصليني.. ممكن أن 

يعملوه معنا:
ُ  اللِه َعَلايْاِه- عىل ما ذلب إليه  ا ّلل -َساالَّ
من أن اثمريكي إنساٌن ن يدرُف الرح َة، يحتلُّ 
الباال  االدبا  ايساو  الااَس ساوَء الدذاب لو 
ت كن من ذلك، ب ا حدث للهاو  الح ر، ساكان 
أمرياكا اثصليال، حياث قاال: ]مثل اا ع لوا 
يف أمرياكا نفساها، لام محتلل، تواااداا عىل 
أمريكا نفساها من أارابا، من مااطل كثرية.. 
االسكان اثصليل بشاكلية تختلف عن لؤنء، 
ما زال ماهم بقايا، لؤنء مساكل كانوا ماليل، 
قتلولام، اعذبولم احاالاوا يقلصوا افو لم 
حتاى أصبحوا غربااء، اأصبحوا فاسااً غريباً 
يساخر ماه، يدتنانه ي ثل قراناً مظل ة.. ألم 
يصبح الهااو  اثمريكيون قلياالً؟ حتى عادما 
ترن مهرفانات أمريكية، ترن حضوراً أمريكياً 
لل تجاد ماهم أحاد؟ أين املاليل من الساكان 
اثصليال لهذا البلد؟ قضوا عليهام. .لاا يد ل 
لك نفاس الطريقة يف اثخري تارن البلد لذا لم 
مزحومل، لاااك مزحومل، اما لم مرتبطل 
برتباة مديااة، مرتبطال ب صالاح، مرتبطل 
بافوساهم، لاو لاذا يغاا ر من راسايا يأتي 
الساطل، ي لئوا الدنياا مهافرين من عادلم، 
ااو  من عادلم، آنف، عرشات اآلنف، ماليل، 
ايقلصون افاو  الااس باأي طريقة، عادلم 
طارق كثرية حتاى الو بوساائل أخارن، حتى 
ماذا؟ قد الي اي مثل اا الهادي اثمريكي نا ر، 
نوعياة يدل ك نوعية من الي ايل ااحد.. نحظ 
املهرفانات، عادما تارن انحتفانت يف أمريكا، 
لال تحصال بياهم لااو  ح ر؟ من الساكان 
اثصليل؟ ن يوفد أحد، أنهولم! قضوا عليهم! 
سايقدمون كوحاوش، ن يصلح أن يجلساوا يف 
اثرض، ايتكاثاراا! سايدتناناا رشيريان، ما 
نصلاح نكون موفو يان، الام يفه وناا أناا 
ما نصلح ادالً، لام يحاالون يفه وناا أناا ما 
نصلح؛ حتى يقول ااحد يف اثخري: ]يساتحقوا، 
االثاناي قال يساتحقوا ياخه، ماا ماهم يشء، 
يراحاوا أحسان، يراحوا من لاااك[ لم لكذا 

يد لون[.

اإلنساُن يف الدنيا أماَم )خياَرين( ال 
ثالَث لهما: الهدى، أو الضالل:

ُ  اللِه َعَلايْااِه- أن اللَه فل اعال  اأكد -َساالَّ
قد باّل ااّضاح ُكلَّ يشء من الُهاَدن االبياات 
يف القارآن الكريام، ما عاىل اإلنساان إن انتباُع 
ملاا لاو ااضٌح بال كوضاوح الشا س، حيُث 
قال: ]عادما قاال: }َاإِذَا َفاءَك الَِّذياَن يُْؤِماُوَن 
ِبآيَاِتاَاا َاُقاْل َساالٌَ  َعَليُْكْم{)اثنداا ل5 ( لاا 
عادما يقول: ساال  عليكام. تالحظ نوعية من 
الاوعياة الذيان يهت اون، فديريان باأن يهتم 
بهم، فديرين بأن يدل هم الحك ة ايستقبلهم 
حتى بالرتحاب.. الاا يتحادث الله عن لؤنء، 
احتاى تكون رح تاه قريبة ماهم فاداً، يغفر 
لهام. بيا ا الاوع اآلخر يجدل قلوبهم قاساية، 
يضلهام، ن يوفاد مغفارة، ن يوفاد رح اة 

بالاسابة لهم. لو يقاول لك لاا: }َكتَاَب َربُُّكْم 
َعىَل نَْفِساِه الرَّْحَ اَة أَنَُّه َمن َعِ َل ِماُكْم ُساوءاً 
ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَااَب ِمن بَْدِدِه َاأَْصَلاَح َاأَنَُّه َغُفوٌر 
رَِّحياٌم{ مثل ا قال يف آية أخرن: }إِنَّ َرْحَ َت الّلِه 
َن اْلُ ْحِساِاَل{)اثعراف56(.. اإذا أنت  َقِريٌب مِّ
عىل لذا الاحو، تحاال أن تكون م ن لو فدير 
بهداية الله، مداى لاذا أنك تجدل الباري قريباً 
مااك، إن حصال ماك غلطاة، ااقاك ثن تتوَب 
ماها، ثم يتوب عليك، إذا أعرضت يكون له مدك 
أسالوب آخر، يكون بدياداً عاك، يكون قاساياً 
علياك، يجدل قلبك قاساياً، يزغ قلباك، يضلك، 

يبددك ت اماً عن طريقه[.

 تعاُمُل البارئ سبحاَنه مع َمن 
)يعملون السوَء بجهالة(:

ُ  اللِه َعَلايْاِه- الو يرشح قوله  ااضح -َسالَّ
تداىل: }أَنَُّه َمْن َعِ َل ِماُْكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَاَب 
ِمْن بَْدِدِه َاأَْصَلَح َاأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم{ أن الله رب 
الداملل رحيم فداً بدبا ه، حيث قال: ]اثن لذه 
الاوعية ن يكونون م ن يد لون ساوءاً تد داً، 
لكذا، اتكناً عىل الله، ااساتهتاراً اتجرُّؤاً }أَنَُّه 
َمن َعِ َل ِماُكْم ُساوءاً ِبَجَهاَلٍة{ )اثندا ل5( لو 
يدلم أنكم لساتم مالئكة، قد يحصل ماكم ع ل 
سوء بجهالة، يف حالة نسيان، يف حالة غفلة }ثُمَّ 

تَاَب ِمن بَْدِدِه َاأَْصَلَح{.
يتحادث يف آياات أخرن 
أنه حتاى التوبة تحتاج 
لاااك  يكاون  أن  إىل 
توايال إلهاي لاك }ثُمَّ 
تَااَب َعَليِْهاْم ِليَتُوبُاواْ{
ما  يداي:  )التوبةث11( 
لي لااا تشاجيع، أنه 
يقول لك: تدال، ااع ل 
ما تريد ساأتوب عليك، 
ليسات بالطريقة لذه، 
لاو يدان عان ااقدك 
كإنساان، قاد يحصال 
مااك يف حالاة غفلاة، 
فهالة، ع ل يسء، لكن 
لو رح تاه قريبة ماك 
سايواقك إىل أن تتاوب 

اتصلح ايتوب عليك، اي حو عاك أثرلا[.

ِهْيـد الَقاِئد لـ)العلماء،  نصائُح الشَّ
والثقافيني( خاصة:

ابداد انتهاء محارضة ا الادرس الثاني من 
ُ  اللِه َعَلايْاِه- عدة  مديح القرآن اا افه -َساالَّ
نصائاح تكتاب ب ااء الذلاب للحارضيان من 
الطلباة ااثساتاذة االدل ااء، حيث قاال: ]كل 
ااحاد لاو بحافاة إىل أن يكاون لدياه مدراة 
ثقااية ااسادة، اكبرية، اأنت ساتحتاج إىل ُكّل 
يشء، ساتحتاج إىل ُكّل يشء، قاد تارن نفساك 
يف موقاف من املواقاف ا مثل ا قلااا باثمس ا 
ترن نفساك يف موقف من املواقف ضديف، ترن 
نفساك يف موقاف من املواقف أتحات ارصة أن 
يبدا الباطل أكثر قابلية، أا أقون حجة، ساواء 
يف ناداة حتى يف خطااب مع الاااس، حتى مع 

مساارين يف سيارة، حتى يف أي مقا .
ثناه يوفاد لج اٌة ثقااياة ااسادة مان 
فاناب الابيل، امن فانب يهاو ، يداي: بكل 
أشاكالها، تحتاج، امدك مجت ع عاده مفاليم 
ثقااياة مغلوطة كثارية تحتااج إىل أن تحركه 
تحتااج إىل أن تصححها لدياه، يداي الااس ُكّل 
ااحاد يحتااج إىل ُكّل حافة يسا دها م ا لو 
من لدن الله، تحتاج إىل ُكّل قضية يرشاد إليها 

القارآن الكريم. يكون أحيانااً تفكري عاد ااحد 
يف تفاصيل أشاياء، تفاصيل أشياء، يريد يكون 

مده  ليل عىل لذه[.

اضرب األصَل الفاسَد.. تتهاوى ُكلُّ 
الفروع الفاسدة املتفّرعة منه:

نصائحاه،  يف  الَقاِئاد  اِهيْاد  الشَّ ااسات ر 
حياُث قال: ]لااك أشاياء تغايك عان لذا كله، 
م كان تارضب اثصال بكلاه، تارضب اثصل 
كلاه، ايتهاان ُكّل لاذا، ما تداد تحتاج تغرق 
يف تفاصيال أ لاة عاىل الضام لوحاده أنه غري 
صحياح، أا صحيح. التأمل لوحده أنه صحيح 
ما صحيح. أشاياء من لذه، تفصيالت أليسات 
تفصيالت كثرية؟ يوفد أشاياء أساسية عادما 
يرضب اثصل لذا لااك تقول له إذا ثبت أن لذا 
ن يصح أن أعت د علياه يف  ياي، ان أقبل  ياي 
مااه، ان أن اعتنه حجاة يل، ان أقلده يف يشء. 

إذاً طريقته له، ملاذا أشغل نفي؟.
يداي القرآن الكريم يهدي إىل لذه الطريقة، 
الكذا تكون كثري من املساائل عىل لذا الاحو، 
لل تتصور مثال أشاياء كثرية، تفاصيل كثرية، 
يوفد تفاصيل كثارية، من التفاصيل ما تحتاج 
تااالها لي، امن التفاصيل ما لي مدرفة لي، 
إن ا لي اراع إذا ما رضب اثصل ن تدد تحتاج 
تلاك كلهاا، حتى عاد 
الشاخص الاذي لاو 
متشبث بتفاصيل من 
عاده  تارضب  لاذه، 
يتهاان  اثصل حقاه 
اثشاياء  لاذه  ُكّل 
إىل  ايداو   عااده، 
اثصل الذي أنت عليه، 
بالتفاصيال  اع ال 
لاذه  عاادك.  التاي 
لاي اث لاة الج لية، 
عىل  الج لياة  اث لاة 

أساسيات.
انحاظ لاذه لي 
موضاوع  يف  اثصال 
نبوة رساول  الاباوة، 
اللاه  )صلاوات  اللاه 
عليه اعىل آله( ألم تقم أ لة ف لية عىل صدقه، 
اأناه رساول مان اللاه؟ اأصبحات تفاصيله 
مقبولاة ت اماً، بل أصبحت تفاصيله يتداملون 
مدها كترشيع، أصبحت لاي حجج ألم تصبح 
لاي حجج؟ أصبحات أ لة؟ لل عاا  أحد يريد 
يطلاب مان رساول اللاه  لياالً عاىل التفصيل 
الفالناي الاذي قدماه عاىل املساألة الفالنياة، 
التي قدمها عاىل القول الفالني الاذي قال، لل 
سايحتاج يطلب ماه  ليل عليه؟ ن؛ ثنه الدليل 
اإلف ايل الذي أثبات صحة أنه قداة، أنه مصدر 
لداية يهتدي به الااس أنه رسول من الله، فدل 
كل اا يأتي من لدياه مادرج ض ان لذا اثصل 

مقبول.
لاذه لاي طريقاة يف املااظارة، طريقاة يف 
الحاوار، امثل اا نقول أكثر من مارة: ن يكون 
عااد اإلنساان اكارة فادل ملجار  الجادل، أا 
مااظرة ملجار  املااظرة، تكاون ُكّل مااظراتك، 
حواراتاك ع لياة، اأن تفهام لاذه، أن ترضب 
اثصول الفاسدة، اساترضب مدها كل ا يقو  
عليها مان تفاصيل، اانتهى املوضوع. تدخل يف 
تفاصيل تغارق أنت ااآلخرين، اأخذ ار  طويل 
عريض، أيا  طويلة ما تاتهوا إىل يشء ]االقرآن 
الكريم[ يرسام يف لذا الجانب، يرسام ماهجية 
للحاوار مع اآلخار للدخول يف حاوار مع طرف 

آخر[. 

الجزء 
13

من ُسُبل األعداء وطُرقهم 
الحرب )الثقافية، 

والنفسية(، وبإمكاننا 
نحاربهم ثقافيًا ونفسياً، 

بتوعية األمة حول 
خطرهم، وأنهم أعداء

األمريكي إنساٌن ال يعرُف 
الرحمَة، يحتلُّ البالَد والعباَد 
ويسوُم الناَس سوَء العذاب 

لو تمّكن من ذلك، بما 
حدث للهنود الحمر، ُسّكـان 

أمريكا األصليين
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لنا اليوم بالنصر أن نشمخا...
ولألرض في الصور أن 

تنفخا...!!
..

وللحلف، أن ينتقي حتفه. ...
وأن يلبس العار من لطخا..!!

..

أغارت منى النفط -كي 
ترتوي-

علينا،
وأغرى العدو األخا..!!

..
ومن لم يكن من كباش 

احلشود. .

غدا في لظى صمته 
مطبخا...!!

..
فمذ قيل : »قد جمعوا«.. 

فاحذروا...
وثبنا،،

»هو الله«..لن نرضخا..!!

»هو اهلل« 
 لن نرضَخ! 

عبدالقوي محب الدين

برنامُج رجال اهلل
الدْرس الثاني آيات من سورة آل 

ع ران/مدراة الله عظ ة الله 

الدرس الثامن

الدرب اإللهي
معاذ الجنيد

ت���ق���وُل ج��ه��ن��مٌّ ه���ل م���ن م��زي��ِد
وتنُظُر نحو »ذوب��اٍب«  و »ِميدي«

»مخانا« م��ن  جهنم  ي��ا  م��زي��ُدِك 
»اجلديِد« زحوفاِت  من  وق��ودِك 

ل� »باب املندب«  التِفتي ، وِطيبي
باليهودي  ، امل��ن��اف��ُق  ُم���ِزج  فقد 

م���ح���ط���اُت اجل��ح��ي��م ب��ك��ل ح��دٍّ
�����أةٌ ب��������آالف ال�����وف�����وِد ُم�����ع�����بَّ

« كم نضجوا احِتراقاً سِلي »الُعَمِريَّ
ُخ����ذي واس��ت��ب��دل��ي ك��ل اجل��ل��وِد

وفي »ِنهم«  انهمي ما ِشئِت منُهم
ش��دي��ِد نَ���َه���ٍم  م���ن  ع��ان��ي��ِت  إذا 

َع��ت��ُه��م ���ة«  وزَّ أُُس�����وُد »ال���واِزِع���يَّ
ذَرت���ُه���م ك��ال��رم��اد ع��ل��ى ال��لُ��ُح��وِد

ُم��خُّ األع��ادي تناثَر في »اخمل���ا«  
صديِد م��ن  أص��ب��َح  البحر  وم���اءُ 

عليهم َسَقراً  »ُزَق���َراً« غ��َدت  أت��وا 
ف��ي��ا »َم���يِّ���ون« إن ك��ث��روا أب��ي��دي

أت����وا ف���ي ي���وم ن��ح��ٍس ُم��س��ت��م��رٍّ
ب��ع��ث��ن��اُه��م إل����ى ي����وم ال��وع��ي��ِد

ع��َص��ف��ن��ا ب���ال���ُغ���زاِة ب��ك��لِّ ش��ب��ٍر
ج��ع��ل��ن��اُه��م أح����ادي����َث اخُل���ل���وِد

س��ح��ق��ن��ا ك���ل ُم����رت����زٍق رخ��ي��ٍص
ُع����تُ����لٍّ ب��ع��د ذل����ك »ج��ن��ج��وي��ِد«

في }أل��ِق��ي��ا  رّب����َك  ق���ال  عليهم 
�����اٍر ع���ن���ي���ِد{ ج���ه���ن���م ك�����ل ك�����فَّ

ي��ا ع��واِص��م��ُه��م علينا ف��ص��ب��ُرِك 
س��ت��أت��ي��ِك ال���ن���ي���اِزُك ب��اجل��دي��ِد

ك���ت���اُب ال���ل���ه ف���ي ي���دن���ا س���اٌح
ن������ُدكُّ ب����ِه ط��واغ��ي��ت ال���وج���وِد

وجهي أم���ام  ال��ُط��غ��اةُ  لئن ص���اَر 
ي��ظ��لُّ ال��ل��ه أق����رب م���ن وري���دي

ون���ح���ُن ب���ق���وِة اجل����ب����اِر أق���وى
ون��ح��ُن ب���ِه أول����وا ب����أٍس ش��دي��ِد

ف��تَ��ح��ن��ا ب��اس��ِم��ِه األع��ل��ى ِب����اداً
���ح���ن���اهُ أدب�������اَر ال��س��ج��وِد وس���بَّ

اً ون���ص���راً وك�����ان ُم���ِم���ّدن���ا ع������زَّ
ف��ُج��وِدي ي��ا ي��َد اإلم����داد ُج��ودي

ث���ران���ا ����ن����ا  وح����صَّ  ، ���ن���ا  حت���صَّ
م��ج��ي��ِد وق�����������رآٍن   ، ب����ج����ب����اٍر 

، وم���االً ، ودم����اً  ب��ذل��ن��ا أن��ُف��س��اً 
ن��َف��رن��ا ض���د أرب�����اب اجُل���ح���وِد

ُق���ران���ا دّرع����ن����ا  »ق«   ب���س���ورة 

رنا »احُلديدةَ«   ب� » احلديِد« وَسوَّ

علينا ب��وارج��ه��م  ص��ع��ب��ت  ف��م��ا 

البعيِد ب��ال��ه��دِف  األب�����راج  وم���ا 

أط���ع���ن���ا ال���ل���ه م����والن����ا ع��ل��ي��ه��م

أط����اع����وا ك���ل ش���ي���ط���اٍن م��ري��ِد

انكسرنا ف��م��ا  ال��رس��ول  تولينا 

دن�����ا ال�����والي�����َة ل��ل��ح��ف��ي��ِد وج�����دَّ

ِجئنا ع��ل��يِّ  اإلم�����ام  ب����اِب  وم���ن 

ع��ل��ى ال�����درِب األل���ه���يِّ ال��وح��ي��ِد

ام�����ت�����داٌد ال����ل����ه  والي��������ة  ألن 

ص��ع��وٌد ف��ي ص��ع��وٍد ف��ي ص��ع��وِد !

ل��ه��ذا ن��ح��ُن ي���ا ده���ر ان��ت��ص��رن��ا

خ��س��ف��ن��ا ب��امل��ل��وِك ، وب��ال��ع��ب��ي��ِد

عليِه فاصُرخ   ، جيَشُهم  لتُسِقَط 

سعودي( يا  ساحَك  لم  )سِّ وُق��ل 
ت��أري��خ شعباً ي��ا  ف��ه��ل ش��اه��دَت 

كهذا الشعب في هذا الصموِد !؟

ت��ق��ول ج��ه��ن��ٌم ه���ل م���ن م���زي���ٍد ؟

!!! احل��دوِد  ط��ول  على  وعيناها 

بني ميدي واملخا
كريم الحنكي

ةْ َرَخا في احلديدة، حيث للّشدِّ
َراق لي ُشربي

من َمَحاسي احُلّب، من ِلن اإلَخا
والّصفا حسبي

بعد ما اجَتلَّت تهامة ، برَزَخا
قد َسبى لّبي

خالَستُْه الّروع حّتى أْفِرَخا
نسمة الُقرِب.

***
ثغرها احملروس فيه استرَسَخا

منهل احُلِبّ
صّب فيه الوجد صوتاً أّرَخا

صبوة الّصِبّ
سهل ساحل غورها كم ضّمَخا

خاطر املسبي
فانتشى، حّتى مشى واّدْرَدَخا

حلظة اجلْذِب.
***

من مدى ميدي إلى ثغر اخمَلا
باَرَكه رّبي

شّد ِسيف البحر، ما يوم ارتَخى
يا رَحى الَْحرِب

فالَْكَراَمة ، والفتّوة ، والّسَخا
في اْمِحَمى اْمغربي

ُمْحَكَمة آياتها ، لن تُنَسَخا
من ُصُحْف قلبي.

محمد عبدالحفيظ الهادي

������َق احل�����َق )ج���ن���د احل������ِق( وأرش����ق أحِّ
ِق�������وى األش�����������رار  ج����رع����ه����م  ن���ك���اال

وب�����ال�����زل�����زال   زل�����زل�����ه�����م     أذق���ه���م
ش�������واَظ ال���ث���اق���ب األق�������وى اش��ت��ع��اال

وب���ال���ت���وش���ك���اِء   ف���ل���ت���ش���وي   وح��ط��م
دروع������ه������ُم  ب����ك����ورن����ي����َت    إن���ت���ش���اال

وش������رد ب����ال����دواع����ِش  َم�������ن   ق��ف��اه��م
����م ف�����ي  رق�����اب�����ه�����ُم    ال��ن��ص��اال وَح����كِّ

ف���أن���ت  ال���ب���ات���ُر  امل����ق����داُم َم������ن   قد
أذق������ت ال����وي����ل م����ن ع����ب����دو  ال���ع���ق���االَ

م����ع����ارك خ��ض��ت��ه��ا وح����ص����دت ن���ص���راً
ع��ظ��ي��م��اً مي�����������أل       ال���دن���ي���ا ج���اال

ص�����واري�����خ�����اً    ت����س����دده����ا    ب��ف��ض��ٍل
م����ن ال���رح���م���ن  ال ت���خ���ط���ي   امل���ن���اال

ب��س��ف��ح ذب��������اب   أص���ل���ت���ه���م  ج��ح��ي��م��اً
وف����ي م�����ي�����دي      زادت������ه������م     وب���اال

وأخ�������ٌذ ف����ي اخمل������اء أت��������ى    ش���دي���داً
ب���ه أُخ����������ذوا    ف����ل����م    ي���ل���ق���وا   م��آال

مب��������أرَب ُق���ط���ع���وا ارب������������اً    وب�������ادوا         
وق����ت����اه����م  ب��������ه    مت����ل����ي  اِل����ق����اال

ك������ذل������ك     ف������ي   ت���ع���ز ي����ت����م   دح����ٌر
ل���ه���م  وال�����رع�����ُب ص�����ال ب���ه���م وج����اال

وب���اغ���ت���ه���م  ب���وس���ط ال����ب����ح����ر   ه����وٌل
ب�����ه  َك�����ثُ�����َر  ال����ع����وي����ُل  م����ن ال��ث��ك��ال��ى

وح��������اق ع���ل���ى احل���������دود ب���ه���م ب�����اءٌ
وس������اال ح��������رى  ه�����ن�����اك  دٍم  ف����ك����م 

وت�����ل�����ك   ج��م��ي��ع��ه��ا ِم����������ٌن    ون���ص���ٌر
م����ن ال����رح����م����ن   َم��������ّن  ب���ه���ا وط�����االَ

ال���ى جن���د ال��ش��ق��ا ي��ا)ج��ن��د ( ف��ازح��ف
ال��ع��ي��اال ال����������ذي     ق���ت���ل  وخ�����ذ روح 

ب���أس���اً األرض  ج���ن���د  أش������د  ألن������ت 
واش����ج����ع م����ن ع���ل���ى األع���������داء ص���اال

وان������ت م���ج���رع ال�����غ�����ازي�����ن     ح��ت��ف��اً
وم��������ن ب����ق����ب����وره����م م������أل ال�����رم�����اال

وأن������َت أع�����ُز َم�����ن  ش����اه����دت    ق����دراً
وأن����ب����ل م����ن س���م���ى  ُخ����ل����ق����اً   وح����اال

 وف���ي���ك اجل�������ود   واإلح����س����ان ط��ب��ع��اً
وف������ي اإلي������ث������ار  ج����س����دت ال���ك���م���اال 

ح����ب����اك ال�����ل�����ه   إمي�������ان�������اً   وب����أس����اً
وزي������ن ف����ي ال���ع���ي���ون  ل����ك اخل���ص���االَ

وأن�����ت ال����ش����ام����خ    ال���ه���ام���ات  دوم����اً
ق�����وي ال�������ع�������زم      ال ت��خ��ش��ى ن����زاال

وأن������ت ال����ث����اب����ت    األق��������دام ص���دق���اً
ال�������ى  ال����رح����م����ن  ش����دي����ت ال����رح����اال

ج��ي��ش��اً األم����ج����اد  ذروة    ف����ي  ف�����دم 
ق�����وي�����اً م�����ؤم�����ن�����اً   مي���ح���و ال����َض����اال

ع���ل���ي���ك س�����������ام    رب������ك ك������ل  ح���ٍن
ف����ه����ذا م�����ا ت�����ل�����ى   ق����ل����ب����ي   وق�����اال

وم����ن ع��م��ق ال���غ���ا ان����ش����دت   ش��ع��راً
وذل������ك ب���ع���ض م����ا ف����ي ال���ق���ل���ب ج���اال

ف���دم���ت ل��ش��ع��ب��ن��اً س�����ن�����داً    وح��ص��ن��اً
ن�����واال ال�������ه�������ادي     رب����ن����ا  وزادك  

واخ�����ت�����ُم    ب����ال����ص����اِة   ع���ل���ي���ك   طه 
ت���ألال دٌر    م��������ا    ال����ب����ي����ت    وآل 

ُجْنـُد الحق
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 متابعات فلسطينية

نهايُة الطبخة: اإلرهابيون املعتدلون ينضّمون إىل تنظيم القاعدة
َشااَب الكثاريُ من الخلاط االلَّبَاس انقتتااَل الدائَر بل 
»املت ر ين« يف محااظة إ لب الساورية، لكن الوضع بات 
يتضح اآلن، بدد الحيل االخدع اثخرن مثل إعا ة تسا ية 
ُكّل مج وعاة، الذه الخدع لم تاجاح الم تدد تاطيل عىل 
أحاد، أخرياً كشاف تاظيام القاعادة الاقاب عان افهه، 
الام يدد يتخفاى بال »املدارضال املدتدلل« لكان اآلن 
)مرة أخارن( لااك ف اعات ي كان تحديدلا بوضوح –
ف اعاات قريبة من تاظيم القاعادة اندمجت مده، بيا ا 
لاااك مج وعات أخرن انشاقت بكامل عدتهاا اعتا لا 

اانض ت لتاظيم القاعدة. 
»مج وعة الزنكي«، التي تحظى بدعم اكالة املخابرات 
املركزياة اثمريكياة CIA اكانت تتلقى اثسالحة املضا ة 
للدباباات مان الونيات املتحادة امن رعاتهاا الخليجيل، 
أيضااً ففاش أَْا JFS الاو انسام املختار لجبهة اتح 
الشاا ، اكانات تُدارف ساابقاً بجبهاة الاارة، الاي 
املج وعاة الرسا ية لتاظيام القاعدة يف ساورية اأقون 
مج وعاة »مت ر ة« عاىل اثرض، أبو فابار الو الزعيم 
الساابل ثحارار الشاا  اناقاش طوياالً موضاوع  مج 
املج وعتال، »أحرار الشاا « الي املج وعاة التي كانت 

تحظاى بدعم تركياا االونيات املتحدة اثمريكية انشاقت 
اآلن رسا ياً، اقد يكون القسام اثكن ماهاا الذي يخضع 

لقيا ة أبو فابر قد انضم إىل تاظيم القاعدة.
 )HTS(  املج وعاة »الجديادة« ليئاة تحريار الشاا
ليسات ائتاالف لل ج وعاات املختلفاة لكاهاا مج وعة 
فديادة لتاظيام القاعدة عاىل اثرض ذات قياا ة موحدة 
اأيديولوفياة ااحادة أيضااً، القائاد الدساكري الااطال 
باسا ها لاو أبو فابر بيا ا مؤساس تاظيام القاعدة يف 
ساورية أبو مح اد الجونناي سايبقى يف الخلفية كأمري 
عا  عىل املج وعة بأرسلا، الهيئة تحرير الشاا  تحالف 
عساكري يف إ لب مع مج وعة محلية صغرية من تاظيم 
 اعاش –فاد اثقىص- ايبدا اننض اا  إليهم غري مريح 

»حتى اآلن«.
تجدر اإلشاارة إىل أن التشاكيل اثخري املوساع لتاظيم 
القاعادة تحت انسام الجدياد »تحرير الشاا « يُدد حتى 
اآلن أكان الكالب »املت ار ة« يف مدياة إ لاب -حيث يضم 
لاذا التشاكيل أكثر من ساابقه 10000 مقاتل ادال، من 
بل ف ياع املج وعات اثخرن املاشاقة عان »املدتدلل« 
يُداد أحارار الشاا  أكنلا عىل اإلطاالق حيث يُقادر عد  

مقاتلياه با5000 مقاتل اترك بجانباه بدض املج وعات 
أَْا »الشاظايا« )مثل الزنكي( التي انض ت بشاكل رئيي 
لتاظيم القاعدة، بيا ا ن يزال بدض أمراء الحرب املحليل 
اعصاباتهام الصغرية حوله الذه املج وعات ساتواصل 
تلقيهاا الدعم من تركيا االونياات املتحدة، لكن لن يكون 
لديهم الفرصة ضد أي مان التج ع اثكثر قوة من تاظيم 

القاعدة.
لقاد ارتكب زعيم تاظيم القاعدة يف ساورية أبو مح د 
الجونناي خطاأً اا حااً عادماا رشع باننشاقاق الدلاي 
عان »املدتدلل« الم يدد باساتطاعة لاذه املج وعة اآلن 
التخفي عان »انندماج« مع »املدتدلل« املدعومل من الا 
CIA، اعادما سايتم مهاف تها من قبل الجيش السوري 
لان تساتطيع الزعام اان عاء بأنهاا ضحياة، باعتبارلا 
مج وعاة إرلابياة تام إ رافهاا عاىل نئحاة املاظ اات 
اإلرلابياة من قبل اثمام املتحدة، لذلك لي لان تتلقى أي 
 عام خارفي ذا أل ية، حتى انهاا ن ي كاها اننتقال إىل 
اضاع حارب الدصابات ثن »اثسا اك« لن تجاد »املياه« 
للساباحة ايها، ب داى آخر لن يكاون بإمكان الدصابات 
إيجا  مكان لهم بل السكان املحللل املتداطفل مدهم.

لقد أفا ت اثيا ي الراساية اللدباة التي بدأت ب ؤت ر 
أساتانة ت اماً لهذا الهدف، يف الوقت الاذي كانت الونيات 
املتحدة تدلن يف عهد أاباما اكريي استحالة اصل القاعدة 
يف ساورية عن »املت ر يان املدتدلل« الذيان  ع تهم، إن 
مؤت ر أساتانة اما ت خاض عاه من نتائج يتجساد اآلن 
يف لاذا الاراع املفتاوح ماع »املدتدلال« الذيان حققوا 

اننفصال.
اماا بالاسابة لباقاي »املدتدلال« الديهام اآلن ثاالث 
خياارات اقط تت ثال، إما باننض ا  لتاظيام القاعدة أَْا 
انستساال  للدالة السورية احلفائها أَْا الفرار من البال ، 

حفاظاً عىل حياتهم.
يف لاذه اثثاااء لااك أخباار فيدة تأتي مان الداص ة 
 مشال حيث استدا  الجيش الساوري أخرياً عل الفيجة 
يف اا ي بر ن الذي يزا   مشال بامليااه ايراي ظ أ 5،5 
مليون شخص ب ياه الرشب الدذبة، لذه املياه التي حرموا 
ماهاا بدد اساتيالء التكفرييل عليها اتسا ي ها اإغالق 
الاباع ماذ شاهر انصاف، ابدد ثاالث اتفاقيات ااشالة 
سابقة ااال التكفرييون املهزامون عىل نقلهم إىل إ لب.

* شام تايمز

جداٌر صهيوني جديٌد حول الخليل بذريعة منع الهجمات!

قراراٌت »إسرائيليٌة« خطرية تُمــسُّ املنَهج الدراسي الفلسطيني! 

أّكد موقع )ايلال( اإلخباري الدني، أن الجيش 
»اإلرسائييل« بدأ الد َل بتطبيل خطة تتلخص يف 
إقامة فادار أماي عىل طول حدا  مدياة الخليل 
فااوب الضفاة الغربياة، ملااع اسات رار تافيذ 
الد ليات الفلساطياية ضد الجاو  ااملستوطال 

)الصهاياة(.
اقاال الخباري الدساكري أمري بوخباوط: إن 
الجاداَر سايبلغ طوله 2ل كيلومارتاً فاوب فبل 
الخليل، اتقدر قيا ة املاطقة الوسطى يف الجيش 
»اإلرسائييل« أن الد ل بالجدار سياتهي يف أااخر 

الدا  الجاري.
الدقباات  مان  املزياد  الجادار  اسايضع 
بوخباوط  اصفهام  مان  أماا   االصدوباات 

املتسللل الفلساطيايل إىل املااطل التي يصلون 
إليها بسهولة لتافيذ ع لياتهم.

اقال إن ازارة الدااع »اإلرسائيلية« استك لت 
يف اثياا  اثخارية إنجااز عرشة كيلومارتات من 
الجادار، بدد توصية من املساتون السايايس يف 
الحكوماة »اإلرسائيلياة« برضارة املساارعة يف 
إنجااز باائاه؛ بسابب سلسالة الهج اات التي 

شهدتها ماطقة الخليل.

اأشاار إىل أن ماطقاة الخليال مدراااة ماذ 
عقديان بأنها تشاهد اصاول الفلساطيايل إىل 
مااطل  اخال الخط اثخرض من خالل نجاحهم 
بتجااز الجادار الفاصل، امدظ هم ياجحون يف 

التسلل بال إزعاج من أحد.
انقال عن الجاارال نري يوغاف مسااعد قائد 
كتيباة )الضفة املحتلة( أن لذا الجدار سيساهل 
إحبااط الد ليات املسالحة. اأضاف أنه سايدا  
الاظر ايه إلحداث اتحاات به بااء عىل تطورات 

املوقف اثماي امليداني يف املاطقة.
اأضااف يوغااف أناه سيساتخد  عاد  من 
املاظوماات اثماياة االتقاية عىل طاول الجدار، 
م ا ي ااح الجااو  إناذارات عديادة للتابه ثي 

محاالة تسلل.
اأكاد أنه رغم أن لذا الجدار عائل ما ي، اإن 
بااءه يضيف تحديات أماية فديدة؛ ثن املتسللل 

سيذلبون إىل طرق فديدة بدد إقامته. 

أاضاح رئيُس اتحاا  أالياء اثمور 
يف املادارس التابداة »لبلدياة القادس 
اازارة املداارف«، زياا  الشا ايل، أن 
أعضاَء كايسات امادابال عن بلدية 
انحتاالل اازارة املداارف االرشطاة 
ااملخابارات اإلرسائيلية عقداا مؤخرا 
فلساة بالكايسات، لبحاث موضوع 
املاهاج الفلسطياي املدت د يف املدارس 
الفلساطياية بالقادس، حياث أاىص 
املجت دون بدادة مطالب خطرية من 
امل كان تحويلهاا إىل قارارات ت اس 

املاهاج االتدليم يف مدياة القدس.
الاقاشاات  أن  الشا ايل  اأضااف 
خاالل انفت اع تركزت حاول املاهاج 
الاذي يدرس يف مادارس القدس، الذي 
اصف باملاهااج »التحرييض«، إضااة 
إىل مادارس اثاقااف اإلساالمية، اقد 

قدمت أاراق امااقشات مجهزة امدد 
لها بشكل  قيل.

املجت دال  أن  الشا ايل  اأاضاح 
أاصاوا بددة مطالب االتي من امل كن 
تحويلهاا لقرارات رسيداة امفافئة، 
امان ض اهاا اإلقارار باأن املاهااج 
الفلساطياي ماهااج تحريايض ضاد 
»إرسائيال اشادبها«، امااع املاهاج 
الفلساطياي من  خول مدياة القدس 
امااع تداالاه يف املدياة، ك اا أاصوا 

بإغالق مدارس »حساي اثشهب«
الاي مدارس اثاقاف اإلساالمية، 
حياث قال املجت داون »ن يوفد لدياا 
سايطرة عىل لاذه املادارس انطالب 

بإغالقها«.
اأضاف الشا ايل :«الجدياد يف لذا 
يت حاور  لام  الحدياث  أن  انفت ااع 

حاول كل اة »شاهيد« أَْا »أساري« أَْا 
ما شاابه االاذي كانت البلدياة تقو  
بحاذف الدباارات التاي تحتويهاا أَْا 
بدض الادراس، أَْا ماا ة مدياة إن ا 
أصباح الحديث يدار عن ماهاج كامل 
ااملطالبة ب اع تدريساه، ك ا طالبوا 
ب ااع ا خال الكتاب إىل مدياة القدس 
احتاى قطاع غازة كذلك تام الحديث 
عان احتجااز السايارات التاي تقو  
باقال املاهااج الفلساطياي حتاى لو 
كانت يف الشاوارع الواصلاة بل املدن 

الفلسطياية.
خاالل  املجت داون  ااعارتض 
انفت ااع عاىل افو  كل ة الساطل 
عاىل الخرائاط، بدعون أن ذلاك يهد  
افو  إرسائيال ايهد  أماهاا اكأنها 

غري موفو ة.

اأاضح الش ايل أن لذه التوصيات 
إذا تام تحويلها لقارارات ا ن امل كن 
أن يتدارض الطالاب أَْا انساتاذ الذي 
املاهااج  بتدرياس  يقاو   أَْا  يادرس 
الفلساطياي إىل »متهم بتدريس موا  
أَْصَحاب مخازن  تحريضية«، اكذلاك 

الكتب أَْا املطابع اغريلا.
اقال الشا ايل إن التحريض الدلاي 
االتدخالت يف املاهاج الفلساطياي لو 
محاالة إل خال املاهااج اإلرسائييل يف 
مادارس القدس اإفباار املدارس عىل 

تدريسه عن طريل الرتليب.
اطالاب الشا ايل مان املاظ اات 
الدالياة إفباار إرسائيل عاىل التوقف 
عن التدخل يف شؤان التدليم ااملاهاج 
الخااص بالطاالب الدارب يف القدس، 

االذي يحفظ لويتهم اتأريخهم.

»إسرائيل« تدُرُس حْصـــَر 
عرَب48 يف أماكَن محددة! 

كشافت صحيفُة »فريازاليم بوسات« الصهيونية، أن 
ازيَر التد اري اإلرسائييل يوآف فاننت، أشاار إىل رضارة 
تافيذ خطة بااء مدساكرات اعتقال لل واطال الدرب من 
البدا املقي ل يف صحراء الاقب فاوب السطل املحتلة.

اأضاات الصحيفة »أن قا َة املجت ع الدربي يتوفسون 
مان أن تؤ ي الخطة التي أملح إليهاا فاننت، إىل املزيد من 
لد  القرن الدربية يف املااطل البداية يف الاقب، خاصة أن 
قوات انحتالل قامت بهد  قرية أ  الحريان يف الثامن عرش 

من يااير املايض«.
ازعام الوزير اإلرسائيايل أن الخطة الجديادة ترمي إىل 
حار املواطال الدرب يف اماكن محد ة، امن ثم إبدا لم 
إىل فهاات قاحلة بديداً عن املساتد رات اليهو ية القريبة 

من الحدا  املرية ااثر نية.

قراُر »حظر اآلذان« للتصويت 
مجددًا يف الكنيست

كشف موقُع ›االاله‹ الدني عن أن ›الكايست‹ ستُديُد اثسبوَع املقبَل 
طرح مرشاع القرار الخاص ب اع اآلذان عن مكنات الصوت يف مسافد 
الداخال املحتل عا  ثلل1؛ لل صا قاة عليه بصورة نهائية، اذلك بطلب 

من حزب ›البيت اليهو ي‹.
امن فهتها، لفتت صحيفة ›لآرتس‹ إىل أن القراَر املذكور لن يشاَ َل 

صاارات إعالن  خول عطلة السبت لدي اليهو .
اأضاات الصحيفاة، قائلة: ›إن بايامل نتايالاو يفدل ُكّل يشء من 

أفل إرضاء املستوطال؛ الكن ُكّل ما يقو  به لن يكفيهم‹.
ايف غضون ذلك، شاد  محامي مؤسساة ›قدسااا‹ لحقوق اإلنساان 
ح ازة قطياة عىل أن قرار حكومة انحتاالل راع الحظر عن اقتحامات 
أعضاء الكايسات الصهاياة لباحات املساجد اثقىص املبارك، اضالً عن 
املساااة بياهم ابال الاواب الدارب ياطوي عىل ظلم كباري، ااضطها  

لل سل ل.
انباه ›قطياة‹ يف حديث ملراسال اكالة الج هورية اإلساالمية لألنباء 
›إرناا‹، إىل أن لذا اثمر يح ل أبدا اً خطرية لجهة ارض مدا نت فديدة 
عىل املشاهد  اخل الحر  القديس الرشيف، ب اا يخد  أط اع الج اعات 
انساتيطانية املتطراة التي ن تخفي سديها اراء إقامة الهيكل املزعو  

اوق أنقاض املسجد اثقىص.
ايُشابّه مراقبون لذه السياسة التي تتبدها سلطات الددا با ›الباب 
الاداار‹، حيث أن انحتالل قاد يد د يف بدض اثحياان إىل تأفيل قرارات 
عارياة اتدسافية، اتقديام أخارن أَْا الدكس، مشاريين إىل رضارة 

إحداث تغيري فدي يف طريقة الر  الفلسطياي عىل ذلك.
يذكار أن ›قانون مااع اآلذان‹ -االذي تم طرحه بداعاي اإلزعاج- قد 
فري إقراره من قبل انئتالف الحكومي يف ›تل أبيب‹ بتأريخ 13 نوا ن/
ترشيان الثاناي 2016، لكن لم تتم املصا قة عليه نهائياً عن الكايسات 
بسابب موفاة الغضاب التاي أثارلاا، الاو يدد مان أخطر القارارات 

الدارية الصهيونية.
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  - متابعات:

َح الوزياُر اإلرسائيايلّ، أياوب القرا، من  رصَّ
حازب )ليكو ( الحاكام أّن امل لكَة السادو يّة 
ساتُوِفه لرئيس الاوزراء اإلرسائيايلّ، بايامل 
 . نتايالو،  عوًة رسا يًّة لزيارتها بشكٍل علايٍّ
اتاباع القرا، الاذي يُصاّف من صقاور الحزب 
الحاكم امن امُلقربل فًدا لاتايالو، تابع قائالً 
إّن الدعوة السادو يّة ساتتّم بااًء عىل تاسايٍل 
بال الدائلاة املالكاة يف الرياض ابال الرئيس 

اثَمريكّي،  انالد ترامب، عىل حّد تدبريه.
الطائفاة  ابان  الاو  الوزيار،  ابحساب 
الدرزيّاة يف إرسائيال، ااإّن الدالقااِت بال تل 
أبياب االريااض حسااة، اأّن ماا يج ُده اا 
لاو التخوُُّف امُلشارتُك مّ اا اصفهاا عداانية 
الج هوريّاة اإلْساااَلميّة اإليرانيّة، اساديه ا 
الدالاة ااقاف  امُلشارتك لوقاف ت اد  لاذه 
اساتفزازاتها. اشاّدّ  القارا، يف حدياٍث أ ىل به 
للقااة اثاىل الرسا يّة يف التلفزيون اإلرسائييلّ، 
عىل أّن القضية الفلساطيايّة بالاسابة للدرب 
امُلدتدلل باات غري مّه ة، كاشاًفا الاقاب عن 
أّن السياسَة اإلرسائيليّة الحاليّة تد ل عىل عقد 
مؤت اٍر  ايلٍّ ب شااركة الدال الدربيّة الُساايّة 
انسارتاتيجّي  الهادف  أّن  ُموضًحاا  املدتدلاة، 
للدالة الدنيّة يف سياساتها الخارفيّة لو عقد 
اتفاقيات سال  مع لذه الدال، امن ثّم التفّرغ 
لحّل القضيّة الفلساطيايّة. ازعام أّن القضية 
الفلساطيايّة غاريُ موفو ٍة عىل أفاادة الدال 

الدربيّة املذكورة، بحسب قوله.
عاىل صلاٍة ب اا سالف، فااء يف تحقياٍل 
مساتفيٍض نرشتاه اكالاة أنبااء )بلومانغ( 
التدااان  أّن  الصيات،  ذائداة  اثَمريكيّاة، 
إرسائيال  بال  اانساتخباري  التكاولوفاي 
ابداض الادال الدربيّة، اخاّصاًة  ال الخليج 
يشاهد از لااًرا بدياًدا عان اساائل اإلعال  يف 
ظاّل التهديادات املشارتكة مان فاناب إيران 
االج اعاات اإلْساااَلمية املتطرااة، بحساب 
التدباري الذي فاء يف التحقيل، االذي اقتبساته 

ابشاكٍل ُموّساٍع اإلذاعة اإلرسائيليّة الرس يّة 
باللغة الدنيّة )ريشيت بيت(.

ارضبات الوكالة مثاانً عىل ذلاك بالرشكة 
التابدة لرفل انساتخبارات اإلرسائييل السابل 
االتاي تسااعد  عاًماا(،   62( باار،  شا وئيل 
السالطات السدو ية عىل اكتشااف التهديدات 
اإلرلابيّة املحت لة من خالل متابدة الشابكات 

انفت اعيّة عىل اإلنرتنيت.
ابحساب التقريار، اقاد ترك باار ع له يف 
املخابارات اإلرسائيليّة، حيث خاد  لااك أكثر 
مان ثالثل عاًماا، ااتح رشكاًة متخصصًة يف 
مجاال ح اياة اإلنرتنيات اشابكات التواصل 
انفت اعّي، اذلك يف مدياة لرتساليا )الشايخ 
مؤنس(، الواقدة شا ال مدياة تل أبيب. اقال 
بار لوكالاة )بلومنغ( إنّاه تخصص يف تدّقب 
التاظي اات اإلرلابيّاة مثال القاعادة احركة 

ح ااس الفلساطيايّة، اقا  بتحليال الكل ات 
االرماوز التاي يساتخدمونها لفهام ألدااهم 
اع لياات التخطياط التاي يضدونهاا لتافيذ 
ع ليااٍت إرلابيّاٍة. اأاضاح التقريار أنّه قا  
ببياع خدماته إىل الرشطة، اإىل رشطة الحدا ، 
ااكانت انساتخبارات يف ف ياع أنحاء أارابا 
االونيات املتحاّدة اثَمريكيّة، اثمر الذي فدله 
مدراًاا فاًدا، امان الااحية اثُْخااااَرن ثريًا 

كبريًا.
باار  قاال  ساؤاٍل  عاىل  رّ ه  مدارض  ايف 
اإلرسائيايلّ إنّه تلّقاى ذات يوٍ  رساالة بالنيد 
انلكرتاناّي من أحاد أَبْاَااء الدائلاة املالكة يف 
السادو يّة، حياث طلبوا مااه انلتقااء مده. 
“أاضحات لهام أناّاي مان إرسائيال، اقالاوا 
إّن اثمار لياس مّهً اا بالاسابة لهام”، قاال 
سا دوا  السادو يون  اتاباع:  للوكالاة  باار 

عان التكاولوفياا التاي أساتخدمها يف تدّقب 
اأرا اا مسااعدتي يف  املحت لال،  اإلرلابيال 
تحديدلم”. اشاّدّ  رفل املخابارات اإلرسائييلّ 
السابل عىل أّن التكاولوفيا التي طوّرلا قا رة 
يوميًاا عىل مراقباة ل ماليل حسااب )تويرت( 
ا)ايسبوك(، الذه الخدمة اشرتالا ماّي أارا  
الدائلة الحاك ة يف السادو يّة”، عىل حّد قوله. 
ك ا كشاف الاقاب عن أنّه قا  بتوسيع أع اله 
ماع السادو يّة لتشا ل أيًضاا إفاراء أبحاث 
للدائلة الحاك ة حاول توفّهات الرأي الدا  يف 

امل لكة السدو يّة.
اأاضاح أنّاه مان أفال إخفااء اثمار اقد 
ع ال مع املحامال الذين يشاتغلون مده عىل 
إقاماة رشكاٍة فديدٍة إلساقاط اسام إرسائيل 
ماها، لكيال يُشاّكل انسام حافاًزا أما  ع له 
يف السادو يّة. اأضاف قائالً: السادو يون لم 

َماْن توّفهاوا إيلّ، اإذا كان البلد الذي ساأع ل 
مده ليس ًمدا يًا إلرسائيل، اإناّي سأادل ذلك 
 ائً اا. من الجدير بالذكر يف لاذه الُدجالة بأّن 
القاناون اإلرسائيايلّ الجاائّي ن يدتان امل لكة 

السدو يّة  الة عدا. 
اقاال بار أيًضا إنّه ب وفاب التريح الذي 
حصل عليه من السلطات اإلرسائيليّة الرس يّة 
ااإّن بإمكانه الد ل مع ف يع الادال الدربيّة 
باستثااء سوريّة الباان االدراق، اأيًضا يُ اع 

من الد ل مع إيران.
ابحساب التقريار يف )بلومانغ( قاال بار 
للوكالة: إناّي ألتقاي بحريٍّة تاّمٍة يف لذه اثيا  
مع السادو يل اغريلم من الدرب يف الخليج، 
ااملااسابات  الخارفياة  املؤت ارات  يف  اذلاك 
ااة. اأاضاح أّن التجاارة االتدااان يف  الَخاصَّ
مجاال التكاولوفيا ااملدلومات انساتخبارية 
تز لار بال إرسائيال امج وعاة مان الدال 
الدربيّة، حتى لو كان الااس االرشكات الداملة 
ناا ًرا ماا يتحدثاون عن لاذا التداان بشاكًل 

، عىل حّد تدبريه. علايٍّ
املخاااف  أّن  إىل  يف ساياق حديثاه  الفات 
امُلشارتكة التاي تج اع إرسائيال ماع الادال 
الدربيّة امُلدتدلة لي: املرشاع الاواّي اإليرانّي، 
اإلرلاب الجها ّي، اترافاع الدار اثَمريكّي يف 
الرشق اثاسط. اخلُص إىل القول إّن السدو يّة 
اغريلاا مان الادال الدربيّاة الغايّاة بالافط 
سادداء فاًدا بداع ث ان الخدماات التي تقو  
رشكتي بتقدي ها. اخلُص إىل القول: املقاطدة 

الدربية؟ ن افو  لها، بحسب تدبريه.
اشّد ت الوكالة عىل أّن مسؤالل سدو يل 
راضوا التحدث بشاكٍل رسا يٍّ حول الدالقات 
امل كاة مع إرسائيل. ناتًة إىل أّن اثسائلة التي 
ُافهات من قبلها بالنياد انلكرتانّي إىل ازارة 
الداخلية يف امل لكة السافارتها يف ااشاطن لم 
يتّم الر  عليهاا. انفى مصدر يف الرياض، أرص 
عىل عد  كشف اسا ه، عن النيد اإللكرتانّي، 
أيّاة عالقاات تجارياة بال إرسائيال  افاو  

االسدو يّة.

أوُل هزيمة مدوية لرتامب.. الصني تحّذر َأمريكا من زعزعة االستقرار يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ 
قاٍض فيدرالي َأمريكي يبطل قراَر 

ترامب بحظر السفر
  - وكاالت:

حاّذرت الصال الونياات املتحدة، 
ماطقاة  يف  انساتقرار  زعزعاة  مان 
آسايا – املحياط الها ئ بددماا تدهد 
ازير الداااع اثَمريكي الجديد في س 
ماتياس بدعم الياباان يف أية موافهة 
الجازر  حاول  بكال  ماع  عساكرية 
املتااازع عليهاا بال البلديان يف بحر 

الصل الرشقي.
ازارة  باسام  املتحادُث  اقاال 
الخارفية لو كانغ، يو  السبت: “ندعو 
الجاناب اثَمريكاي إىل اتخااذ موقاف 
مسائول اانمتاااع عان التريحات 
الخاطئاة حول السايا ة عاىل )فزر( 
 ياايو اتفا ي زياا ة التدقيد يف لذه 
املساالة من خالل زعزعة انساتقرار 

اإلْقليْ ي”.
اشّد  املتحدث يف تريحات نقلتها 
اكالة أنباء الصل الجديدة )شياخوا( 
عاىل أن فازر  ياايو االتي تسا يها 
اليابان فزر ساياكاكو “فزٌء ن يتجزأ 
مان اثََرايض الصياياة مااذ اثزمااة 

القدي ة”.
اكان ازير الدااع اثَمريكي الجديد 

رصح يف زياارة إىل طوكياو أن الجازر 
املتاازع عليهاا يف بحر الصل الرشقي 
بال  الدساكري  التحالاف  يشا له 

الونيات املتحدة االيابان.
َاأّكاد ماتياس يف مؤت ار صحاايف 
مشرتك مع نظريته اليابانية تومومي 

ايااا ا أن “الونيات املتحدة ساتواصل 
لهاذه  اليابانياة  بااإل ارة  انعارتاف 

الجزر”.
اأضااف أن “املاا ة الخامساة من 
انتفاقية اثماية بل اليابان االونيات 

املتحدة تاطبل” عىل الجزر.

من فانبها قالات ازارة الخارفية 
الياباان  بال  املدالادة  أن  الصياياة 
االونيات املتحدة “مان نتائج الحرب 
البار ة” ان يفارتض أن “تتددن عىل 
سايا ة الصل عىل أََراضيها احقوقها 

املرشاعة”.

  - متابعات:
توّقدت صحيفُة ااشااطن بوست اشاتدال حرب بل إ ارة الرئيس  انالد 
تراماب االقضاء الفيدرايل عىل خلفية قرار أصدرتاه محك ة ايدرالية يقيض 
بتج يد قرار ترامب حظر  خول رعايا سبع  ال انفئل إىل الونيات املتحدة.
اقالات الصحيفاُة، يف عد لاا الصاا ر يو  السابت: إن قاضيااً ادرالياً يف 
ااشااطن، أصادر قراراً بتج يد تافياذ قرار الحظر املثري للجادل الذي أصدره 

الرئيس اثَمريكي  انالد ترامب، قبل أيا .
انقلات الصحيفة عن شاخص ذي عالقة باثمار أنه من املقارر التواصل 
مع رشكات الطريان للبدء بالسا اح لل ساارين من الدال املحظورة بالسفر 

مجد اً.
انقلت عن مساؤال أَمريكي، لم تذكر اسا ه، أن السالطات بدأت بالفدل 

بالتواصل مع رشكات الطريان لتافيذ قرار القايض.
اتوقدت الصحيفة أن يتسبب قرار القايض بإشدال فدل ااسع بل اإل ارة 
اثَمريكية االقضاء الفيدرايل الذي يدتن أحد أع دة الاظا  الفيدرايل الثالثة.

اتدقيبااً عاىل قرار القاايض، قالات ازارة الدادل اثَمريكية إنهاا »تجري 
مراَفدًة لحكم املحك ة اتسدى لتحديد الخطوة التالية«.

اقاال مساؤاٌل يف ازارة الخارفية إن »طواق ها تتواصال مع ازارة اثمن 
الداخيل لتحديد أثر القرار عىل افراءاتها«.

اقد ارتكز القايض يف حك ه عىل الحريات التي يض اها الدستور اثَمريكي، 
مشرياً إىل عد  قااعته بوفو  خطر محدق يهّدُ  أمَن الونيات املتحدة.

 الجيُش السوري يستعيُد مواقع يف الريف 
الشمالي الشرقي للعاصمة دمشق 

 إيران تُرد على تهديدات َأمريكا وُتجري 
مناورات “فجر” للدفاع الجّوي 

  - متابعات:
مان  الساوريُّ  الجياُش  ت ّكان 
اساتدا ة السايطرة عاىل عاد  مان 
املواقاع يف الرياف الشا ايل الرشقاي 

للداص ة  مشل.
اذكارت اكالاة اثنبااء الساورية 
الرسا ية )ساانا( ياو  السابت نقالً 
احادة  »أن  عساكري  مصادر  عان 
مان الجياش بالتدااان ماع القوات 
الر يفة نفذت خالل الساعات القليلة 
املاضية ع ليات مكثفة عىل تج دات 

) اعش( اإلفرامي رشق مطار السل 
بالرياف الشا ايل الرشقاي اأحك ت 
خاللها السيطرة عىل عدة نقاط ماها 

ماصور1 اماصور2«.
الد ليااِت  أن  املصادُر  اأضااف 
أسافرت عن »مقتال اإصاباة أعدا  
كبرية من إرلابيي التاظيم املدرج عىل 
نئحة اإلرلاب الدالياة اتدمري  بابة 

اعربة مدرعة«.
ك ا اشار إىل »أن احدة من الجيش 
نفاذت رماياٍت مركَّزًة ضاد تج دات 
اتحركات إلرلابياي تاظيم ) اعش( 

مطاار  رشق  اإلماراتاي  مزرعاة  يف 
السال، ما أسفر عن مقتل الدديد من 
إرلابيي التاظيم اتدمري  بابة اعربة 
مدرعة َال عربات مزا ة برشاشاات 

ثقيلة«.
بالتداان  الساوري  الجيش  ايافذ 
مع القاون الر يفة اإسااا  الطريان 
ع لياات عساكرية مكثفاة نفتثاث 
لاا  التابداة  اإلرلابياة  املج وعاات 
) اعاش( يف رياف  مشال الرشقاي 
االشا ايل الرشقاي اقطاع خطاوط 

اطرق إمدا ه عن البا ية.

  - متابعات:
تجاري قاواُت الجواضااء التابدة 
لحارس الثاورة اإلْساااَلمية يف إيران، 
مااارات للدااع الجوي تستخد  ايها 
اناواع الصواريخ مان مختلف املديات 
اأنظ اة الارا ار يف ماطقاة سا اان 

ش ايل إيران.
املاااارات  ادالياات  اتساتغرق 
كيلومارت مرباع،  ألاف   35 مسااحة 
اتساتخد  أنظ ة الرا ارات املختلفة، 
الصااع  محلياة  الصوارياخ  ااناواع 

مان مختلاف املديات، اكذلاك اختبار 
مراكاز القياا ة االسايطرة االحرب 

انلكرتانية.
الرئيساية  املرحلاة  بادأت  اقاد 
لا”مااارات اجر”، يو  السابت، بدد 
5 أَيّا  من بدء املرحلة اثالية ملااارات 
قيا ة الدااع الجوي لقوات الجواضاء 
التابداة للحارس الثوري تحت اسام 
الونياة”  سا اء  عان  “املدااداون 
بهدف اساتدراض انقتادار االيقظة 
الشااملة  الدااعياة  االجهوزياة 
ملوافهاة اي تهديد، ذلك تحت شادار 

“اله اة الجها ياة ااإلَراَ ة اإليرانياة 
اانقتادار الثاوري ااز راء الدقوبات 

االتهديدات”.
ايأتي ذلك بحسب مراقبل ب ثابة 
رسالة عساكرية قوية توفهها إيران 
اإلْقليْ اي  املساتون  عاىل  ثعدائهاا 
الخصاوص  افاه  اعاىل  االداملاي 
للونيات املتحادة اثَمريكية ار  ع يل 
الرئياس  أطلقهاا  تريحاات  عاىل 
اثَمريكي “ترامب” حيث لم يساتبدد 
اتخااذ الخيار الدساكري ضاد إيران 

عقب تجربة صاراخية قامت بها.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال اخ يس

َل إلى ذّراٍت تُبعثَُر في الهواء أشرُف لدينا وأَحبُّ  واللِه أَلن نتحوَّ
إلينا وأرغُب إلينا من أن نستس����لَم ل����كل أولئك األنذال اجملرمن 

املفسدين في األرض.
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رسالة الشهيد 
زيد علي مصلح 

للشعب اليمن
أيهاا الشادب املسالم أيهاا الدرباي املسالم أيها 
الي اي املسلم.. لل ما زلت إنَْساناً أ  أن أمريكا ك ا 
اقتح ت عليك بالَ ك قد ارغتك حتى من إنَْساانيتك 
ااقتح ات علياك حريتك، لال أنت أنات؟ أ  أنك ن 
تادري َمن أنات؟ لل أنات اإلساال ؟ أ  الوطن؟ أ  

أمريكا؟ أ  ض ري شدب مجراح الكرامة؟.
ن لو كاَت اإلساالَ  لراضت أمريكا اإرسائيل، لو 

كات الوطن لم تس ح نس ها أن ياجس شدبك.
ن لو كااَت الض ريَ للفظت أمرياكا ان ي كُن أن 

ت ّكن الغزاة من لح ك اشدبك اأبااء بلدك.
أما إذا كات أنت أَْا قد بدأت تكتشُف أنك قد اقدت 
إنَْساانيتَك اإنك ساترشق بالقرآن يف عزة احيوية، 
اساتجاّب شادبك ُكّل طاماع ايك ااياه اهو َمن 
يسيل لدابه إلاسا ك اإذا كات تريد أن تدثر عليك، 
اًة  اهاا يف ظل القرآن ترشق ش ُس الحقيقة، َخاصَّ
اأنات ترن أمريكا تتوفه لتغيري املاالج القرآنية يف 
شادبك؛ اذلك إلنشااء أفيال أمريكياة الونء، اعاد 
ذلك يتضح لك الكل ساليم القلاب أن لدَف أمريكا 
لياس محارباَة اإلرلاب ك اا تقاول اإن ا ا  خل 
تغيري املاالج يف مساألة اإلرلااب اانطلل لتجايِب 

شدبك ُكّل لوان.

صالح الدّكاك
َة ثاالُث يااطات ذرائدياة للدداان عاىل الي ن تُديُر  ث َّ
إحدالاا الونيااُت املتحدة عىل نحٍو مباارش، الي يااطُة 
)مكااحاة اإلرلاب ا القاعدة(، اي اا تدير اثُْخاَريَل من 
الكوالياس، ال ا يااطتاا )إَعاَ ة الرشعياة( ا)الحيلولة 
 ان نفوذ عسكري إيراني عىل البحرين اثَْحَ ار االدربي، 

من الن الي اي(.
بالاسابة لاإل ارة اثمريكياة الساابقة االحالية، اإن 
الخياَر اثمثَل لو تدايُر اليااطات الثالث ب ا يخد  الهدف 
الاكيلِّ ماها،  ان السا اح بانتداش ذريدة عىل حسااب 
موات اثُْخااَرن، ك ا تؤكاد ع لية اإلنزال الجوي اثخرية 
لل اريااز يف )ياكال ا محااظاة البيضااء( صبيحة اثحد 
الفائات.  بل )ترامب( اسالفه )أاباما( ث اة تبايٌن عىل 

مساتون التكتيك، غري أن اسارتاتيجيا الدداان تبقى ذات انسارتاتيجيا 
ابيا اا لجاأ )أاباماا( يف أكتوبار الفائات، إىل انكة )رااية اساتهداف 
مدمرتال أمريكيتل باريان حوثية( م ا اساتدعى اال الباتاغون ا ر اً 
أمريكياً عسكرياً مبارشاً ا)محدا اً( طال حياها )ماظومة را ار بحرية 
ي اياة(، يلجاأ )ترامب( الياو  إىل تافيذ )إنزال فوي مهادت له الدرانز 
بقصاف عايف يف ياكال ا البيضااء( بذريدة اساتهداف )قياا ات كبرية 

للقاعدة(.
إن الدجَز الدساكريَّ الذريَع لتحالف الدداان، يف بساط سيطرته عىل 
مضيل باب املاادب اذا باب ااملخا، االرضبة الصاراخية القاضية التي 
سد لا الجيش االلجان للسفياة اإلَماَراتية )سويفت( كتتويج ننكسار 
زحواات الدداان يف أكتوبر الفائت، لي ما استدعى حياها برازاً أمريكياً 
مبارشاً اغري موارٍب عىل مرح انشاتباك، بطبيدة الحال، اكذلك اليو  

مع تباين تكتيكي يف شكل لذا الناز ن يف مغزاه انسرتاتيجي.
إن الهادَف اثمريكي املرحيل ميدانياً يت ثل يف تقطيع أاصال الخارطة 
الي اية من فهة البحر، ب ا يفيض لسايطرة مالحية كاملة امريحة عىل 
املثلث السااحيل الواصل بل )اثَْحَ ار االدربي( بكامل اليابسة املتاخ ة 
لاه ااملت ثلاة يف محااظتي تدز االحديدة تحديداً لل راك ة عىل مكساب 

السايطرة الاافزة عىل كامل مياه )البحار الدربي اتخومه النية فاوب 
الي ان(، اب اا أن لدَااه لذا لم يتحقال بدد نحو عامل مان الد ليات 
الدساكرية النية االجوية االبحرية، اإنه بحافة ماسة 
إىل ترميام حضوره الدساكري املتداعي مان خالل تداير 
اليااطاات الذرائدياة االاناز ا تاارًة ا بدعاون خطار 
مباارش يتهّدُ  ِقَطَده البحرية، اأُْخااَرن بدعون مكااحة 

اإلرلاب.
لقاد لقاي نخباُة كاوا ر تحالف الداداان السادو ي 
اثمريكاي حتَفهم عىل الجبهة السااحلية، االقليُل ماهم 
اقط عاىل الن الرشقي للي ن، ك ا شاهدت رمااُل البحر 
اثَْحَ اار أكنَ محاارق حقيقية للدراع االدتاا  الحربي 
الحدياث امقاتالت اثباتايش التابدة للتحالاف عىل مدن 

نحو عامل من عداانه.
إن مدركَة السااحل ا تأسيساً عىل ذلك ا ليست مدركَة 
)رشعية اانقالب( بالاسابة لواشااطن، بحيث ي كُن ترميُم خساارتها 
ان(، اإن ا لي  من فانب التحالف بتساوية سياسية يف )مساقط أَْا ع َّ
مدركاة افو  تاتظام نتائجها مساتقبل الهي اة اثمريكياة عىل طرق 
املالحاة البحرياة الدالياة يف أ ق مفاصلهاا.. اإماا اسات راُر لي اة أَْا 
انحساار، اث ة خياٌر ثالٌث لو تسليُم ااشاطن بأن الداَلَم يتغرّيُ اأنها لم 
تداد مركز الكرة اثرضية الذي تدار حوله البلدان ااثمم كأفرا  صغرية 

الامشية بالقصور الذاتي.
إزاء لاذه الحقيقاة ي كن القاول إن كال الر ين الدساكريل إل ارتي 
)أاباماا اتراماب( عقاب اإلخفاقاات املداياة للتحالاف عاىل الجبهاة 
السااحلية، يشاريان إىل أن )ااشااطن( آيلة ننتهاج مبدأ كبح اننحسار 
املتفاقام عاد الحد اث نى مان املصالح كيٍد  الية طاوىل ن كقّوة لي اة 

مطلقة ك ا يف السابل.
إن بساالَة مقاتيل الجيش االلجاان ارضباتهام الصاراخية الاوعية 
ترغم أمريكا عىل التقهقر من موضدها ك طلل لي اة إىل ت اس رشاكة 
قائ ة عىل مرشاعية املصالح، اي ا لم تدد مفالي ها الحرية )للحرب 
عىل اإلرلاب( قابلة للافاذ عاملياً ب اأًن عن طائلة ِمَقصِّ الرقيب الرايس 

الصياي اإليراني، يف ظل رياح موازين غري مواتية.

عادما كان َعبدربه ماصاور لا ي احزُب 
اإلصالح موفو ين يف صاداء بلغت تَحاّركاُت 
القاعدة ذراتَها، اقد تم اغتياُل مئات الضباط 
اَشانَّ تاظياُم القاعادة عارشاِت الهج اات 
عىل الاقااط االثكاات الدساكرية يف مختلف 
املحااظاات، ابلغت ذراُة تَحااّركات القاعدة 
عشايَة ذكرن الَوحادة الي اية يف شاهر مايو 
200 فاادي يف  2012  عادماا قتال حاوايل 
ميدان السبدل خالَل َعاااْرٍض عسكري، ايف 
بداية شهر  يس ن من الدا  2013 اقتح ت 
القاعادُة ازارَة الداااع يف الداص اة صادااء 
اقتلت عارشاِت اثطبااء االجاو ، ايف شاهر 
اناير من الدا  ل201 اقتحم تاظيُم القاعدة 
الساجن املركزي اأارج عان ف يع عاارصه 

املوقواة.. 
لقاد كان تَحاارُُّك القاعدة كبارياً اناتاً يف 
تلاك الفارتة، اكان لاو الذريداة اثمريكياة 
الجالازَة للتدخل يف الي ن، الام يكن تَحاّرك 
تلك الدااارص يف تلك الفرتة ب دزل عن الرضا، 
بال االتاسايل اثمريكاي الاذي كان مهي ااً 
احارضاً يف تفاصيل اثفهزة الي اية، ن سي ا 

اثماية االدسكرية.. 
بداد شاهوٍر قليلاٍة اندلدات ثاورُة 21 من 
اع لادن  سابت ن مان خاارج الساياق املتوقَّ
اثمريكيال االسادو يل، ااجاأًة اختلطات 
اللدباُة عاىل لاتال الدالتال، ابدد ساقوط 
مراكاز الافاوذ التابداة له اا يف صادااء، تم 
توفياُه عااارَص القاعادة لتكاوَن فازًء م ا 

ى باملقااماة للقتال فابااً إىل فاب مع  يسا َّ
السدو ي ااإلَماَراتي االقطري ااإلخواني ضد 

الجيش االلجان الشدبية..  
الكذا أفنت ثورُة 21 سابت ن اثمريكيَّ 
يف  الاظار  اإَعااَ ة  أالوياتاه  تبدياِل  عاىل 
فات لج اُت الطائارات بدان  ذرائداه، اتوقَّ
طياار، اتاوارن الحدياُث عن الخطار الداملي 
ُكلُّ  اتركازت  الي ان،  يف  القاعادة  لتاظيام 
الجهوِ  اثمريكية السادو ية يف كيفية حْشاِد 
الج اعات التكفريية ملحاربة الجيش االلجان 
الشادبية تحات شادارات »إَعااَ ة الرشعياة 

االتصدي لالنقالبيل«..
 اكان الالاات أناه ابداَد لاراب لاا ي 
احزب اإلصالح اقيا اته الدساكرية االقبَلية 
االسياسية اختفت فرائُم القاعدة اترافدت 
ع لياُت القتل اانغتيال اتم لزي ُة القاعدة يف 
أَلّم مداقلها يف مختلف املحااظات الي اية.. 
بدد اصاوِل ترامب إىل الرئاساِة اثمريكيِة 
يبدا أن اثخريَ يفّضُل الداو َة للد ل ب وفِب 
اثمريكياة  الذرائاع  اثصلياِة مان  الاساخة 
ااال يف الي ن، َاأبرُز  املصطاداة؛ لتنيِر التدخُّ
تلاك الذرائاع »القاعادة«، اعاىل ضاوء ذلاك 
فاء اننازاُل يف محااظة البيضااء، ابدد ذلك 
بسااعات قليلة انساحبت عاارُص ما يسا ى 
»الحازا  اثماي« من محااظة أبل؛ ليفساح 
املجال أََمااا  انتشاار اسايطرة القاعدة عىل 
لذه املحااظة الساحلية الهامة بالتزاُمن مع 

ُاُصول املدّمرة اثمريكية كول إىل املاطقة.

الخالصاُة أناا أََماااَ  إَعااَ ة تفديل لورقة 
القاعادة يف إَطاار سياساٍة أمريكياٍة فديدٍة 
بدكس إ ارة أاباما التي  مجت ِمَلفَّ القاعدة 
افدلته فزًء من التحالف السدو ي يف عداانه 
عاىل الي ن، عاىل أسااس أن تقدياراِت أالئك 
لحسم املدركة لن تطوَل عن أسابيَع أَْا شهوٍر 

قليلة.
عادماا تم توصيُف الداداان عىل الي ن أنه 
أمريكي سادو ي ماذ أال غارة لم يساتوعب 
البداُض، لكان الحقيَقاَة التاي اتؤكاد  ّقاة 
الحارب  ثطاراف  االتشاخيص  التوصياف 
عاىل الي ان أن الدادااَن أمريكايٌّ إرَسائيايلٌّ 
اااَز الولابية السادو ية القطرية  يلبَاُس ُقفَّ

اإلَماَراتية..
مان  يجدال  ثناه  ُمِهامُّ؛  الايشُء  الاذا 
البهلوانياات الرتامبياة غاريَ ذات فادان أَْا 
تأثري بالاسابة للشادب الي اي الذي لم يُْخدَْع 
بالحيا  اثمريكي املزعو ، ان للحظة ااحدة، 
ابالتاايل ااثمريكاي لم يُداد لدياه أَيُّ فديد 
يضيُفاه للداداان عاىل الي ن غاريَ الضجيج 
الذي يهدُف نبتزاز البقرة الحلوب امشيخات 
الخلياج، ابالدكس لااك إيجابيٌة ساتح لُها 
أَيَُّة ح اقاٍت محت لٍة للثور اثمريكي الجديد؛ 
كونها ستكشاُف للداخِل االخاارج ب ا ن يدُع 
مجاانً ثي َلبْاااٍس، أن الدادااَن ن عالقَة له 
بالشادارات الخا عة من نحاو تحالٍُف عربي 
ااستدا ة الرشعية اغريلا من اثكاذيب التي 

باتت ااقدًة لل صداقية..

حميد رزق البهلوانياُت »الرتامبية«

تدويُر الذرائع بني إدارَتني


