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تـطـلــق عـلـيـهــم تـسـمـيــة (الـتـنـظـيـمــات
املـ ـعـ ـت ــدل ــة) ،اقـ ـت ــرف ــت ج ــري ـم ــة أخـ ــرى
ف ــي مــدي ـنــة ح ـل ــب ،اس ـت ـخــدمــت فـيـهــا
األسلحة الكيميائية املحرمة دولـيــا.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أع ـل ــن الـجـيــش
السوري في بيان أن «جبهة النصرة»
والتنظيمات املتحالفة معها استغلت
فترة التهدئة ،باإلعداد لشن عمليات
عسكرية واسعة واستهداف املــدارس
وامل ــدنـ ـي ــن ف ــي أحـ ـي ــاء م ــدي ـن ــة ح ـلــب.
وأشـ ـ ُـار ال ـب ـيــان إل ــى أن ع ــدد الـقــذائــف
التي أطلقت على املناطق السكنية في
حـلــب خ ــال األي ــام الـثــاثــة «بـلــغ أكثر
م ــن م ـئــة قــذي ـفــة هـ ــاون و 50ص ــاروخ
(غ ـ ــراد) و  20اس ـطــوانــة غ ــاز ،إضــافــة
إلى أعمال القنص ،ما أدى إلى ارتقاء
 84ش ـه ـي ـدًا وإص ـ ــاب ـ ــة  280ب ـج ــروح
مختلفة» .مضيفًا أن «التصعيد بلغ
ذروت ــه بــإقــدام املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام ق ــذائ ــف ت ـح ــوي غــاز
ال ـك ـلــور ،عـلــى م ـح ــاور م ـش ــروع 1070
شـقــة وح ــي الـحـمــدان ـيــة ال ـس ـك ـنــي ،ما
أدى إلى حدوث  48حالة اختناق».
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ت ــاب ــع ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري ت ـقــدمــه ع ـلــى ج ـب ـهــة شـمــال
شرق دومــا ،وفــرض سيطرته الكاملة
عـ ـل ــى ت ـ ــل ك ـ ـ ـ ــردي واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع امل ـم ـت ــدة
جـنــوبــا بــات ـجــاه ب ـلــدة الــري ـحــان ،بعد
سيطرته أول مــن أمــس على بـلــدة تل
الـصــوان .وبالتوازي استهدف سالح
ال ـجــو ال ـس ــوري مــواقــع املـسـلـحــن في
بلدات الريحان ومسرابا وعربني في
الغوطة الشرقية .أما في ريف دمشق
الـجـنــوبــي ،فـقــد نقلت وكــالــة «ســانــا»
عــن مصدر عسكري قوله إن الجيش
الـ ـس ــوري اس ـت ـهــدف ن ـق ــاط املـسـلـحــن
عـلــى تـقــاطــع مـغــر املـيــر ومــزرعــة بيت
جن ومزارع خان الشيح وشمال شرق
دروشـ ـ ــا .وف ــي ري ــف درعـ ــا الـشـمــالــي،
أعلنت تنسيقيات معارضة مقتل 43
مسلحًا خ ــال «م ـعــركــة ضــد الـبـغــاة»
التي شنتها عدة فصائل ضد مواقع
الجيش السوري على محور الكتيبة
املهجورة بني داعل وإبطع.
إلى ذلــك ،أوضــح نائب رئيس الــوزراء
ال ـتــركــي ،نـعـمــان ق ــورت ــومل ــوش ،خــال
ح ــدي ــث ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ف ــي أن ـ ـقـ ــرة ،أن
ب ــاده ت ــرى أن مــن األف ـضــل «عسكريًا
واستراتيجيًا أن تبدأ عملية استعادة
الــرقــة بـعــد اك ـت ـمــال عمليتي املــوصــل
ودرع الفرات».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)
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«شو مشان بكرا؟» :جيش وهجرة و«سنة» في الجامعة
في ظل الحرب القائمة ،التي
ال يمكن التنبؤ بنهايتها ،لم
تعد عبارة «نحن محكومون
باألمل» تروق الشبان
السوريين .لم تترك فسحة
للحلم أو دروبًا ّ
معبدة نحو
الغد .التحصيل الجامعي
والعمل ،وتأسيس العائلة
باتت أحالمًا ال تتقاطع
دروبها مع واقع الحرب
الالذقية ــ ريمه راعي
بعينني يابستني يراقب أبو حاتم ،إبنه
البكر املنهمك في قطاف الزيتون .يؤمله
أال يـقــول لــه كـمــا يـجــدر ب ــاآلب ــاء« :ات ــرك
مــن إي ــدك يــا ب ـيـ ّـي وروح ع جــامـعـتــك».
حاتم ،الطالب في السنة الثالثة هندسة
زراعـ ـي ــة ،ل ــن يــذهــب إل ــى ال ـجــام ـعــة هــذا
العام.
أبــوه ابــن ال ــ 64عامًا واألب لــ 6أوالد ،لم
يعد قادرًا على إطعامهم وتوفير نفقات
دراستهم في آن واحد .راتبه التقاعدي
الــذي ال يتجاوز  25ألــف ليرة (أقــل من
 50دوالرا أميركيا) ،يكفي بالكاد ّ
لسد
رمق عائلته الكبيرة« .لوال األرض كنت
مـتــت م ــن ال ـج ــوع أن ــا وأوالدي» يـقــول،
بينما يلف بني أصابعه سيجارة تبغ
ع ــرب ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـت ـهــر ق ــري ـت ــه «وادي
القلع» بزراعتها.
يشرح فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» كيف
أع ــادت الـحــرب ذكــريــات الخمسينيات،
ح ــن كــانــت ال ـعــائــات الــريـفـيــة ف ــي ظل
الفقر السائد ،تختار واحدًا من أبنائها
لــال ـت ـحــاق بــال ـجــام ـعــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
فيما ّ
يتفرغ بقية األبناء لزراعة األرض.
«اليوم رجعتنا الحرب أكتر من  60سنة
ّ
ل ــورا ،ومــا عــاد إلـنــا ق ــدرة نعلم أوالدن ــا
بعد ما صــارت أجــرة الطريق للجامعة
بدها راتــب مــوظــف» .يشرح محاوالته
فــي الـتـحــايــل عـلــى الـفـقــر كــي ال يضيع
مـسـتـقـبــل أب ـن ــائ ــه« :ات ـف ـق ــت م ــع والدي

نمشي على مبدأ سنة جامعة إلك وسنة
ّ
لخيك ،حتى يــدرســوا هني التنني وما
ينحرم حدا الدراسة».
ّ
ه ـك ــذا ت ـخــلــى ح ــات ــم ع ــن س ـنــة دراس ـي ــة
لـيـتـمـكــن أخـ ــوه األص ـغ ــر م ــن االل ـت ـحــاق
بالسنة األولى في كلية اآلداب« .صارت
أجرة الطريق للجامعة روحة رجعة 500
لـيــرة ،يعني  10ألــف لـيــرة شهريًا ،غير
م ـصــاريــف الـكـتــب وال ــدف ــات ــر وتـصــويــر
املحاضرات ،هادا إذا ما جعت واحتجت
آكــل سندويشة أو إشــرب كاسة شــاي»،
يسرد حاتم .يتابع «حاولت آخد غرفة
بالسكن الجامعي بالالذقيةّ ،
ودبر شغل
بـشــي مـطـعــم مـتــل بــاقــي رف ــاق ــي لطالع
مـصــروفــي ،لكن مــا ق ــدرت ألن األولــويــة
بالسكن هي لطالب املحافظات التانية،
وأهلي ما قادرين يصرفوا على شبني
بالجامعة وباألخير قررنا أخي يدرس
هي السنة ،ألن إذا ما التحق بالجامعة
رح يـنـطـلــب ع ال ـج ـيــش»« .ب ـك ــرا» كلمة
ح ــذف ـه ــا ح ــات ــم م ــن ق ــام ــوس م ـف ــردات ــه،
ف ـهــو ي ــؤم ــن ب ــأن ال ـح ــرب ل ــم ت ـت ــرك غ ـدًا
للفقراء «نحن املعترين ما عاد قادرين
نحلم ببكره ،ورح نضل عم ندفع ثمن
الحرب سواء استمرت أو خلصت ،حلم
تأسيس عمل وبـيــت وعيلة صــار أكبر
بكتير من واقعنا» ّ
يعبر.
وخ ــاف ــا ل ـح ــات ــم ،ال ـ ــذي اض ـط ــره ضيق
الحال للتخلف عن الــدراســة ،فــإن رامي
 26ع ــام ــا ،امل ـق ـيــم ف ــي مــدي ـنــة الــاذق ـيــة،
ل ـيــس لــديــه مـشـكـلــة م ــع امل ــواص ــات أو
ّ
تكاليف الدراسة .تخلى عن دراسته في
كلية العلوم ،رغم بلوغه السنة الرابعة،
واخ ـ ـتـ ــار ط ــوع ــا االلـ ـتـ ـح ــاق بــال ـج ـيــش.
هــو ال ي ـحــاول الـظـهــور بمظهر البطل،
رغــم تفضيله خــدمــة جيش ب ــاده على
متابعة دراس ـت ــه ،بــل ي ــرد الـسـبــب ،كما
غــال ـب ـيــة ال ـش ـب ــان الـ ـس ــوري ــن ،ب ــأن ــه لــم
يـعــد ي ــرى ف ــي األف ــق إال ال ـح ــرب« .كلنا
ك ــان عـنــا مـخـطـطــات لـحـيــاتـنــا ،نتخرج
ون ـ ـشـ ــق ط ــري ـق ـن ــا ب ــالـ ـحـ ـي ــاة ون ـ ـتـ ــزوج
ونـعـمــل عـيـلــة ،لـكــن بــادنــا ال ـي ــوم على
كف عفريت ،والحرب ما رح تخلص ال
بسنتني وال تالتة ،وتلت أرباع الشباب
وص ـل ــوا لـقـنــاعــة أن ــو ش ـه ــادة الـجــامـعــة
مضيعة للوقت ،ألن باألخير مصيرهم

(أ ف ب)

يــروحــوا ع الجيش ،والـلــه العالم ايمت
يتسرحوا» .يجيب ضاحكًا عن ســؤال:
«شو مشان بكرا؟» ،معتبرًا «بكرا سيرة
حلوة بتنحكى قدام كاميرات التلفزيون
ب ـ ــس» .يـسـتـشـهــد ب ـم ـئــات ال ـش ـب ــاب في
مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،مـ ـم ــن قـ ـض ــت الـ ـح ــرب
وتداعياتها على خياراتهم في الحياة:
«ن ـح ـنــا ج ـيــل ب ــال ــع املـ ــوس ع ال ـحــديــن،
بعرف شباب بعمر  19سنة ،مــا كانوا
ي ـك ـم ـلــوا دراس ـ ـ ــة وال ـت ـح ـق ــوا بــالـجـيــش
لـيـهــربــوا م ــن ال ـح ـيــاة يـلــي عايشينها،
الــواحــد منا عــم يوصل ملطرح ميئوس
منو ،مافي مصاري ،مافي بكرا ،ما في
أمل».
وبينما يتنكر رامي لفكرة األمل بالغد،
فـ ــإن ف ــري ــد ،ابـ ــن ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،ال ـحــاصــل
عـ ـل ــى «ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورد» (الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـس ــوري ــة
لالختصاصات الطبية) بالتشخيص
املخبري ،ما زال يالحق حلمه بمستقبل
وحياة كريمة« .كان قدامي وقت قصير
وبخلص تأجيلي من الجيش ...صرت
دور على طريقة حتى كمل حياتي وما

يضيع مستقبلي ومــا لقيت قــدامــي إال
ال ـس ـفــر» .ه ـكــذا ســافــر فــريــد إل ــى تركيا
بانتظار الحصول على فـيــزا للدراسة
فــي أملــانـيــا «بـعــد  4شـهــور إجــانــي الــرد
م ــن الـ ـسـ ـف ــارة األمل ــانـ ـي ــة ب ــال ــرف ــض ،مــا
يأست وطورت لغتي األملانية ،ووصلت
مل ـس ـتــوى  b2وج ـب ــت ق ـب ــول مــاجـسـتـيــر
جامعي وما كان في سبب ليرفضوني،
وضـلـيــت انـتـظــر حـتــى اج ــا ال ــرد بـعــد 5
شـهــور و 20ي ــوم (م ــرف ــوض) ،وم ــا ضل
ق ــدام ــي خـ ـي ــار ،وب ـن ـف ــس ي ـ ــوم ال ــرف ــض
ط ـل ـع ــت ب ـم ـح ــاول ــة هـ ـج ــرة عـ ــن ط ــري ــق
البحر».
ّ
رحـ ـ ـل ـ ــة ف ـ ــري ـ ــد ك ــلـ ـفـ ـت ــه  1200دوالر،
ً
م ـت ـج ــاه ــا املـ ـش ــاه ــد الـ ـت ــي حـ ـف ــرت فــي
ذاكـ ـ ــرتـ ـ ــه لـ ـس ــوري ــن ق ـ ـضـ ــوا غـ ــرقـ ــا فــي
رحالت مماثلة «كنت واصل لدرجة من
اإلحباط ما عاد تفرق معي الحياة ،كنا
 50واحــد َ
بالبلم بيناتنا  15طفل ،وملا
دخـلـنــا امل ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة انـكـســر الـبـلــم،
وبـلـشــت امل ــي تـتـســرب وصـ ــارت الـنــاس
إنت ما تعرفي حقيقة
تصيح وتبكيِ ...
الـنــاس إال وقــت ركـبــة الـبـلــم .كــانــت املي
واصلة للركب ،ملا قال الشوفير إنه رح
يــرجــع ال ـشــط لـيـصـلــح ال ـب ـلــم ،وب ـعــد ما
وصلنا انتظرنا بغابة حتى يجيبولنا
البلم التاني ،ضلينا ناطرين  12ساعة،
وبـعــديــن إجــت الـشــرطــة الـتــركـيــة ،وكــان
وق ـت ـهــا امل ـه ــرب ــن ان ـه ــزم ــوا واملـ ـص ــاري
راحت».
رحـلــة فــريــد املــأســاويــة كــانــت سببًا ّفي
تــراجــع عــن اللحاق بحلمه بـحـرًا ،لكنه
الحـ ـق ــا عـ ـ ــاود املـ ـح ــاول ــة ب ـ ـرًا ف ــي رح ـلــة
ّ
استغرقت  10أيــام ،وكلفت  2000يورو،
وانـتـهــت بـبـلــوغــه الـبـلــد ال ــذي ي ــرى فيه
حلمه« .وصلت أملانيا أخيرًا ،وباملخيم
كـ ـن ــت الـ ــوح ـ ـيـ ــد يـ ـل ــي يـ ـحـ ـك ــي أملـ ــانـ ــي،
باإلضافة للخبرة باملجال الطبي ،لهيك
صرت اترجم لكل مني يحتاج مساعدة
أو عـ ـ ــاج ط ـ ـبـ ــي ،وبـ ـلـ ـش ــت ب ـم ــوض ــوع
تـعــديــل ش ـهــادتــي» .يـتــابــع قـصـتــه «مــع
إنـ ــو كـ ــان ص ـعــب القـ ــي ص ـيــدل ـيــة تقبل
ات ــدرب فـيـهــا ،قبلتني أخ ـي ـرًا صيدلية،
وعم اتدرب وانتظر موعد امتحان اللغة
التخصصية باللغة األملانية بمستوى
الـ.»C1

إحباط مخطط الحتالل الساحل الغربي
صنعاء ــ األخبار
الحصار ورفع الحظر الجوي ،مشيرًا
إلــى أن «هــذا وحــده يفقدها أي جدية
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة لـ ـب ــدء ح ـ ــوار ي ـ ــؤدي إل ــى
ً
تـحـقـيــق نـتــائــج مـلـمــوســة ،ف ـضــا عن
االختالالت األخرى».
وع ـقــب ص ــدور مــواقــف متحفظة من
قبل األطراف بخصوص الخطة التي
طرحها املبعوث الــدولــي عليها ،دعا
ولـ ــد ال ـش ـيــخ م ـج ـلــس األم ـ ــن وال ـ ــدول
ال ــراع ـي ــة إلـ ــى دعـ ــم خ ـط ـتــه وال ـض ـغــط
ب ــات ـج ــاه وض ــع ح ــد ل ـل ـحــرب ال ــدائ ــرة
في اليمن منذ أكثر من عــام ونصف،
وح ــاول ــت إح ــاط ــة ولـ ــد ال ـش ـيــخ أم ــام
مجلس األمــن في اجتماعه أمس بأن
تبدو متوازنة وتحمل جميع األطراف
م ـس ــؤول ـي ــة مـ ــا آلـ ـ ــت إلـ ـي ــه األوض ـ ـ ــاع
اإلنـســانـيــة والسياسية والتعقيدات
ال ـتــي تــرافــق مـهـمـتــه فــي ال ـي ـمــن ،غير
أن مـ ــراق ـ ـبـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرأوا تـ ـل ــك اإلحـ ــاطـ ــة
بنحو مختلف ،باعتبار أنها جاءت
خجولة وأغفلت الكثير من الحقائق
الجوهرية.
وبعدما أعلن الرئيس املستقيل عبد
ربــه منصور هــادي وحكومته رفضًا
صــري ـحــا لـخـطــة ولـ ــد ال ـش ـي ــخ ،وضــع
وف ــد صـنـعــاء مــاحـظــات ع ــدة عليها،
تـضـمـنـهــا ب ـيــان صـ ــادر ع ـنــه أول من
أمس .واعتبر البيان أن الخطة ،برغم
إيـجــابـيـتـهــا ،تـتـضـمــن اخ ـت ــاالت في

ال ـت ــزم ــن ،ع ـ ــاوة ع ـلــى كــون ـهــا تغفل
الـكـثـيــر م ــن الـقـضــايــا املـهـمــة أبــرزهــا
وقــف ال ـعــدوان والـحـصــار وتركيزها
ع ـل ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـي ــة فـ ــي م ـنــاطــق
خــال ـيــة م ــن ال ـ ـنـ ــزاع ،م ـقــابــل إغـفــالـهــا
ض ــرورة وض ــع إجـ ــراءات فــي مناطق
النزاع واملناطق التي تسيطر عليها
«داعش» و«القاعدة» ،إضافة إلى كون
الـخـطــة تــوجــه ات ـهــامــات إل ــى أط ــراف
ص ـن ـعــاء تـمـثــل رغ ـب ــة ال ـط ــرف اآلخ ــر،
بحسب البيان.
عـلــى وق ــع ذل ــك ،تـطــرقــت إحــاطــة ولــد
ال ـش ـي ــخ إل ـ ــى الـ ـج ــوان ــب اإلن ـس ــان ـي ــة
واألم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة بــاسـتـفــاضــة،
وحــاولــت اإلحــاطــة أن تبدو متوازنة
فــي تــوزيــع املـســؤولـيــة بــن األط ــراف
املتصارعة ،وفــي الوقت الــذي تطرق
إلى مسؤولية «التحالف» عن قصف
امل ــدن ـي ــن ،وت ـح ــدي ـدًا ق ـصــف الـصــالــة
الـ ـكـ ـب ــرى ،ف ــإن ــه ع ـب ــر ع ــن اس ـت ـن ـكــاره
الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـجـ ـي ــش
التابعة ألطراف
و«اللجان الشعبية»
ً
ص ـن ـع ــاء ،وأدان ص ــراح ــة م ــا سـ ّـمــاه
«اسـ ـتـ ـه ــداف م ـكــة املـ ـك ــرم ــة» ،إضــافــة
إل ــى اسـتـحـضــاره اسـتـهــداف سفينة
إماراتية ومدمرة أميركية في البحر
األحمر ،معتبرًا أن ذلك يهدد املالحة
البحرية.

ّ
كــثــف تحالف ال ـعــدوان غــاراتــه الجوية
التي تستهدف الساحل الغربي لليمن،
وتـحــديـدًا املـنــاطــق التابعة ملحافظتي
ً
الحديدة وتعز وصوال إلى باب املندب،
في ظل معلومات استخبارية وصلت
امل ـع ـن ـي ــن فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،ت ــؤك ــد سـعــي
الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،بــدعــم أمـيــركــي
م ـبــاشــر ،ال ــى تـنـفـيــذ عـمـلـيــة عـسـكــريــة
كبيرة تنتهي باحتالل الساحل الغربي
ً
مــن الـحــديــدة شـمــاال حتى بــاب املندب
جنوبًا.
مصدر سياسي رفيع في صنعاء أكد،
فــي حديث إلــى «األخ ـبــار» ،أن الـغــارات
املكثفة على الـحــديــدة وتـعــز واملناطق
الساحلية تسعى إلــى التهيئة لعملية
إن ــزال عـسـكــري ضـمــن مخطط احـتــال
الساحل الغربي ،مضيفا أن محاوالت
ت ـن ـف ـي ــذ ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ـ ـ ــدأت قـ ـب ــل أشـ ـه ــر،
ل ـكــن «اسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـج ـيــش وال ـل ـجــان
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ت ـلــك امل ـن ــاط ــق أدت إلــى
إحباط االقـتــراب من الساحل ...إذ أدت
ال ـص ــواري ــخ ال ـنــوع ـيــة واس ـت ـه ــداف كل
ال ـب ــوارج فــي امل ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة اليمنية
إل ــى ت ــراج ــع دول الـ ـع ــدوان ع ــن تنفيذ
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة» ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــة
استهداف البارجة الحربية اإلماراتية
قبل وقت قصير.
املصدر نفسه قال إن «صنعاء حصلت
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـت ـض ـم ــن امل ـن ــاط ــق

التي كــان مــن املفترض أن تكون هدفًا
ل ـل ـب ــوارج ولـ ــإنـ ــزال ال ـع ـس ـك ــري ،منها
مناطق قرب الحديدة وأخرى في املخا
(التابعة إداري ــا ملحافظة تـعــز)» ،وذلك
بالتزامن مــع «تـقــدم ملجاميع املرتزقة

الغارات المكثفة
تسعى إلى التهيئة
لعملية إنزال عسكري

(أ ف ب)

من جهة باب املندب نحو الشمال ،ومن
جـهــة م ـيــدي نـحــو ال ـج ـنــوب ،مــا يعني
عـمـلـيــا الـسـيـطــرة عـلــى كــامــل الـســاحــل
الـغــربــي» .وجــرى ذلــك قبل أن تتعرض
الـ ـ ـق ـ ــوات ،الـ ـت ــي ح ـشــدت ـهــا ال ـس ـعــوديــة
ف ــي مـ ـي ــدي ،ل ـض ــرب ــات م ــوج ـع ــة خ ــال
الشهرين املاضيني ،واألمر نفسه تكرر
مع قــوات متعددة الجنسيات في باب
املندب من جهة بحر العرب.
وب ــاملـ ـعـ ـن ــى امل ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،فـ ـ ــإن احـ ـت ــال
ال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي ي ـ ــؤدي إلـ ــى إط ـب ــاق
الخناق على املناطق الداخلية لليمن
خاصة العاصمة ،فضال عن أنه يعني
سـيـطــرة كــامـلــة لــأمـيــركـيــن عـلــى بــاب
امل ـن ــدب .وتــاري ـخ ـيــا ،ه ــذه امل ــرة األول ــى
في تاريخ اليمن التي لم يستطع فيها
ال ـغــزاة اح ـتــال الـســاحــل الـغــربــي الــذي
كـ ــان ب ــواب ــة ل ـغ ــزو الـ ـب ــاد ،ف ـق ــد تـمـكــن
الـعـثـمــانـيــون خ ــال الـحـمـلـتــن األول ــى
والثانية ما بني القرنني الخامس عشر
والثامن عشر من بسط سيطرتهم على
هذا الساحل ،وقبلهم تمكن «األحباش»
خ ــال حـمـلـتــن أي ـضــا م ــن اح ـتــالــه ما
بني القرنني األول والخامس امليالدي.
أي ـ ـضـ ــا ،حـ ــاولـ ــت ب ــري ـط ــان ـي ــا احـ ـت ــال
الـحــديــدة فــي مطلع ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
ُاملــاضــي ضـمــن الــدعــم الـعـسـكــري الــذي
قدم آنذاك إلى السعوديني في توسعهم
نحو عسير وجيزان ونجران ،وهو ما
عرف في ذلك الوقت بالحرب اليمنية ـ
السعودية.

