
العودة من املوت :
ــداء حصل ما لم  ــه وتنكيله باألع ــه وجوالت بعد صوالت
ــدن أيام العيد تلك املرة والتي ال تزال عدن  يكن يتوقع يف ع
ــداء واملحتلني إىل اآلن. كان هيثم من  ــلوبة من قبل األع مس
ــوا يف أرض امليدان ولم يعودوا لقضاء  املجاهدين الذين ثبت
ــه يف عمارة مهجورة هو واثنان  العيد مع أهلهم، ووجد نفس
من زمالئه وقد أحاط بهم الدواعش واملرتزقة من كل مكان!

ــن دون ماء وال  ــدة ثالثة أيام م ــة األبطال مل ــد الثالث صم
ــا وكان  ــوع والعطش مبلغهم ــم الج ــث بلغ منه ــام حي طع
ــة عرش عاما يهم بتسليم نفسه  أصغرهم الذي يبلغ خمس
ــة قليلة  ــا وجدوا كمي ــا إياه كم ــوال تصبريهم ــداء ل إىل األع
ــا، انقضت األيام الثالثة وعلموا  جدا من املاء فأعطوه إياه
ــك  من دون طعام  ــتطيعوا التحمل أكرث من ذل ــم لن يس أنه
ــن  ــيخ كبري يف الس ــاء ذلك وجدوا بيت ش وال رشاب، ويف أثن
ــدوا ُبدا من االلتجاء  ــن العمارة املهجورة ولم يج بالقرب م
إىل منزله واستعطاف قلبه عليهم، ذهب الثالثة إليه وقاموا 
ــا الذخرية بني  ــي كانت قد نفدت منه ــلحتهم الت بوضع أس
ــك ال يوجد معنا أحد  ــوا له :يا عم نحن يف وجه ــه ، فقال يدي
ــا كان من ذلك  ــش، فم ــوع والعط ــن الج ــك م ــكاد أن نهل ون
الرجل العجوز إال أن قام بطمأنتهم وقال لهم بكل ثقة :الله 
ــتعان أنتم مثل أوالدي ويف وجهي ونحن كلنا يمنيون  املس
ــلمون، هونوا عليكم سأخرج اآلن إلحضار طعام  وكلنا مس
ــدأوا يف تناول  ــاء وب ــاء لكم،وفعال جلب الرجل العش العش
ــم منهمكون يف  ــدة الجوع، وبينما ه ــام بنهم كبري لش الطع

تناول الطعام حصل ما لم يكن يف الحسبان!
ــش وهجمت عليهم وكان  ــرضت مجموعة من الدواع ح
ذلك العجوز هو من قام بإحضارهم والتبليغ عنهم، فبدأوا 
ــتمهم وقد  ــم ورضبهم وركضهم وش ــار إلرعابه ــالق الن بإط
تجمعوا عليهم تجمع الضباع ثم بدأوا بأخذهم معهم. كان 
ــأن ذلك العجوز هو من بلغ عنهم،  ــم يعلم علم اليقني ب هيث
ــديد  ــنه فقد ترصف بذكاء ش ــن وعىل الرغم من صغر س لك
وكأنه إلهام من الله وتأييد منه سبحانه، قال هيثم للعجوز 
ــوا بوجودنا من  ــت من بلغت عّنا وأنهم علم :أعلم أنك لس
ــهم، يا عم نحن أوالدك ونحن يف وجهك وليس  تلقاء أنفس

لنا أحد غريك هنا.. نحن يف جارك يا عم ال ترتكنا..
ــتفيد من توجيه هذا الكالم  قد يقول البعض ماذا سيس
ــله  ــل خائن منعدم الضمري، لكن كلمات هيثم وتوس إىل رج
ــوز، ربما  ــك الرجل العج ــحر يف نفس ذل ــر الس ــا أث كان له
ــعور كبري بتأنيب  ــببت له يف ش أنها هزته من الداخل أو تس
ــو يعلم أي  ــار خاصة وه ــؤالء الفتية الصغ ــع ه ــري م الضم

مصري ينتظرهم!
ــتم واإلهانة  ــب والش ــرضب والتعذي ــة لل ــرض الثالث تع
ــري من  ــا الكث ــت األرض فيه ــن تح ــم إىل زنازي ــاء أخذه أثن
ــبيل إىل أن تزورها الشمس  األرسى املجاهدين والتي ال س
ــافات لكي  ــوا عليهم بإعطائهم كش ــم قد تفضل أبداً، لكنه

ــية" لكي يقوموا  يتمكنوا من قراءة القرآن واملالزم "الداعش
بهدايتهم!

ــجن  ــيوخهم إىل الس ــوا أن يحرضوا ش كما أنهم لم ينس
لكي يقرأوا القرآن عليهم ويشفونهم من "السحر الحوثي" 

الذي وقع عليهم _من وجهة نظرهم طبعاً!
ــديد  ــوان وأنواع من البالء والتعذيب والتمحيص الش أل
ــال ويذوب منه  ــا،  تتصدع منه الجب ــرض له بطل قصتن تع
ــاط بالله،  ــوي اإليمان واالرتب ــَد أن هيثم كان ق ــد، َبي الحدي
ــبيل  ــامخ الهامة، فما جزع ملا أصابه يف س عظيم الهمة، ش

الله وما قل عزمه وما الن.
ــخر لهم يف قلب  بفضل الله ولطفه بهيثم ورفاقه فقد س
ــموعة عند  ــت له كلمة مس ــن والذي كان ــك الرجل املس ذل
ــد قياداتهم حيث  ــني فربما كان أح ــش يف ذلك الح الدواع
ــه عليهم  ــة ويويص رفاق ــم إىل الزنزان ــا كان يزوره ــا م دائم
ــوء، هؤالء يف وجهي  ــوهم بس ويقول لهم :إال هؤالء ال تمس

ويف جواري..
ــتطاع هيثم أن  ــه اس ــل العجوز نفس ــن طريق الرج وع
ــم يبحثون عن  ــن كادوا يجنون وه ــع أهله الذي ــل م يتواص

جثته بني املفقودين يف املستشفيات ولم يعرفوا مصريه!
لكن وعىل الرغم من سماحهم لتواصل هيثم بأرسته إال 
ــتغلوا ذلك يف ابتزاز أهله وترويعهم  أنهم ولقبحهم فقد اس
ــاليب التعذيب الذي كانوا يتفننون فيه  وكان ذلك أحد أس

بشكل عجيب!
ــوا له :نحن  ــرب، ويف مكاملة قال ــقيقه األك ــوا مع ش تواصل
أنصار الرشيعة، ها هو هيثم يرتدي البدلة الحمراء وسوف 
نقوم بإعدامه اآلن. يرد عليهم :أنتم تكذبون دعوني أسمع 
ــار األخ ويبكي عىل مصاب  ــه. وإذا به هيثم فعال فينه صوت
أخيه، فما يكون من هيثم إال طمأنة أخيه ويقول بكل يقني: 
ــأخرج  ــنئ والله أني س ــي ال تقلق، اطم ــك يا أخ ــون علي ه

وسأعود إليكم، أرجوك تماسك وال تبكي.
يتحدث األخ عن مشاعره بعد سماع تلك الكلمات بتلك 
ــري: شعرت حينها كأني أنا من كنت يف  القوة من أخيه األس
ــرج يف ملكوت  ــق وأن هيثم كان يع ــم أني  ُحر طلي األرس رغ
ــىل الرغم من وقوعه يف األرس فكان هو من  العزة والحرية ع

يواسيني ويثبتني وليس العكس!
ــوم بطمأنتها  ــا تحادثه يق ــي والدته أيضا عندم ــا ه وه
ويقول لها بكل ثقة أنه سيخرج ولن يصيبه مكروه، وهو من 
ــه  ــم املوت وال تأخذه أي رهبة طاملا وقد نذر نفس كان يقتح

يف سبيل الله.
ــقطت  ــوا يقولون لهم وهم يف األرس بأن صنعاء قد س كان
وأن األمور كلها قد صارت بيد املرتزقة والغزاة، فيسبب ذلك 
أملاً وإحباطا شديدا للمجاهدين الواقعني يف األرس، فقال له 
أحدهم :هل نحن عىل الحق أم عىل الباطل؟ فيجيبه هيثم 
ــري :عىل  ــىل باطل؟، املجاهد األس ــل يزيد عىل حق أم ع :ه
ــعر بذل وال مهانة:  ــل، هيثم بكل ثقة وعزة ودون أن يش باط

ــزال مفتوحة  ــق وأن الجبهات ال ت ــا عىل الح ــه أنن إذن والل
وأنهم لم يصلوا إىل صنعاء ولن يدخلوها.

ــه ألهوال  ــرض هيثم ورفاق ــذا كل يشء، فقد تع ــس ه لي
ــف ما خلف  ــيب، فدعونا نكتش ــدان وتش ــل منها الول تذه

الكواليس ونتعمق يف أرسار األرس والتعذيب.
ــع األرسى ال يدل إال عىل أنهم  ــخ م إن تعامل هؤالء املس
ــلخت من  ــيطانية قد انس ــة ذات نزعات ش ــوش ضاري وح
إنسانيتها تماما وظلت تتدرج يف االنحدار حتى وصلت إىل 
ــت إليه من التلذذ بتعذيب الضحية بكل ما أمكنها  ما وصل
وبما يجعل اللسان يقف عاجزا عن وصف مدى قبحها أو 

التعبري عنها وعن أفعالها اإلجرامية!
ــة املجاهدين الواقعني  ــموح لهيثم وبقي لم يكن من املس
ــول إىل دورة املياه إال مرة واحدة خالل اليوم  يف األرس الدخ
ــدة وال يدخل الرجل  ــد تم ربط أحد اليدين مع قدم واح وق
ــن الجبناء الحمقى  ــه ثالثة أو أربعة م ــم إال وفوق رأس منه
ــه، الطعام  ــلحتهم فوق رأس ــون أس ــه ويرفع ــون بركل يقوم
ــوم وكان يف أفضل حاالته  ــرة واحدة خالل الي ــك كان م كذل
عبارة عن رغيف جاف أو اثنني، ولم يكن هناك فرصة حتى 
ــكاكني  ــأوا  أثناء تناوله فقد كان الدواعش يضعون الس يهن
عىل رقابهم ويقولون لهم سنقوم بذبحكم فور انتهائكم من 

الطعام ويطالبونهم بأن يتوبوا!
ــم ذات مرة عندما  ــع بطل قصتنا هيث ــذا ما حصل م وه
ــه إىل الخلف و وضعوا  ــاول الطعام قاموا بربط يدي كان يتن
ــحبوه  ــه وس ــعر رأس ــكوا بش ــه وأمس ــىل رقبت ــكني ع الس
ــه "مجويس  ــيذبحونه ألن ــم س ــربوه بأنه ــف وأخ إىل الخل
ــد هيثم  ــعره يف جس رافيض"،كان العرق يتصبب من كل ش
ــك يف ذلك،  ــيقومون بذبحه ولم يش ــعر فعال أنهم س وقد ش
ــينظرون يف  ــا هو ينتظر املوت قاموا بركضه وقالوا س وبينم
ــيئاً  أمره بعد انتهائه من الطعام الذي لم يقدر أن يتناول ش

منه بعد ذلك بطبيعة الحال.
ــا رآه وما القاه  ــد الفجيعة م ــم كان صعبا ومؤملا إىل ح ك
الشهيد العظيم هيثم عيل مقحط خالل األرس فهاهو أحد 
رفاقه الذين كانوا معه عندما تم القبض عليهم قد تم ذبحه 
ــره عىل الرغم من  ــة عرش من عم وهو من لم يجتز الخامس
ــوز إال أن ذنبه كان  ــفع لهم ذلك العج ــه كان من الذين ش أن
ــني للدماء حيث كان  ال يغتفر بنظر أولئك القتلة املتعطش
ــم من أن رفاقه حاولوا  ــعار الحق وعىل الرغ يرفع صوته بش
منعه إال أنه كان شجاعا جدا وكان رغم صغر سنه أكرب من 
ــه :ماذا بكم  ــني حيث قال لرفاق ــك الحمقى املجرم كل أولئ
ــدي اإلمام عيل  ــاعة فقط وأكون بعدها بني ي ــي نصف س ه

عليه السالم.
ــامخ العظيم إىل بني  ــه الش ــذا تم ذبحه وإلقاء رأس وهك
ــز كل تعابري  ــن موقف تعج ــه، فما أصعبه م ــدي أصحاب أي

الدنيا عن بلوغ مدى بشاعته و وحشية مرتكبيه.
ــل كان هناك ما  ــح الوحيدة ب ــة الذب ــن هذه عملي لم تك

ــم إخراج  ــوم يت ــث يف كل ي ــية حي ــا و وحش ــا إجرام يفوقه
ــى رقم معني ومن يقف الرقم  ــوش والعد حت األرسى إىل الح
ــام أعني بقية األرسى ثم يتم  ــه أم عنده يتم ذبحه وجز رأس
ــماء ، ففي  ــقق منها الس ــة تتش ــم يف واقع ــه إليه رمي رأس
ــو الدماء  ــريا ذات املصري بينما مصاص ــر أس ــوم ينتظ كل ي
ــذي تخرُّ  ــب ال ــيس الرهي ــب النف ــك التعذي ــذذون بذل يتل
الجبال منه هّدا ويتفاخرون بالقتل والرقص عىل األشالء!

ستة وثالثون أسريا من أبناء الجيش واللجان الشعبية 
ــهم أمام ناظري هيثم ورفيقه، فأيُّ  تم ذبحهم ورمي رؤوس

قلب يتحمل ما تحملت يا بطلنا العظيم!
ــها أولئك املسوخ  كما كانت هناك طقوس معينة يمارس
ــونهم  ــياطني قبل إعدام ضحاياهم، حيث كانوا يلبس الش
مالبس اإلعدام ملرات عديدة قبل أن يقع االختيار عليهم يف 
ــة األمر ويقومون بمحاكمتهم عىل الرغم من أن الحكم  نهاي

النهائي يف نهاية املطاف واحد وهو "الذبح"!
ــت  ــن يثب ــات فم ــع للمحاكم ــع يخض ــن الجمي ــم يك ل
ــاكر إىل  ــه، حيث تم أخذ العس ــكري ال محاكمة ل ــه عس بأن

حرضموت وإعدامهم هناك.
ــن ارتدوا بدلة املوت مرات  ــا هيثم فكان من ضمن الذي أم
ــع التهم به  ــوا يلصقون أبش ــت محاكمته، وكان ومرات وتم
ــكان يرد عليهم  ــني الرافضة املجوس"، ف كونه من "الحوثي
ــريا ومن  ــت ال تزال صغ ــون له أن ــة، فيقول ــم باطل ــا ته بأنه

األتباع وال تعرف حقيقة هؤالء وحقيقة ما يقومون به.
ــأرس قلوب حتى  ــلوب وطريقة ت ــم الذي كان له أس هيث
ــئلتهم  ــه، والذي كان يجيبهم بكل صدق عىل كل أس أعدائ
من دون أن يبايل ولم يرتدد أو يخف هنيهًة واحدة، فما زادوا 
ــه، فما يكون ردهم إال أن  ــه وإبائ به إال انبهارا لرباطة جأش
ــوا له :أنت فتى طيباً يا هيثم ال نعرف كيف تورطت مع  يقول

هؤالء. ويعتقدون أنه "مغرر به" وأنهم "قد سحروه"!
ــونه مالبس  ــف ويلبس ــه إىل الخل ــون يدي ــا هم يربط ه
ــاده وزنزانته مرة أخرى ويقودونهم  اإلعدام هو ورفيق جه
ــوت يتفاجأون  ــردة، وبينما هم ينتظرون امل ــة منف إىل زنزان
ــن وجبة  ــات بدال ع ــم ثالث وجب ــون بإعطائه ــم يقوم أنه
ــبعة  ــتمر ملدة س ــدة وبدال من الخبز اليابس الذي اس واح
ــالث مرات يف  ــة الطعام ث ــإن اللحم هو وجب ــهر ونيف ف أش

اليوم وملدة أسبوعني!
سأله صديقه :ملاذا يطعمونا اللحم، ما الذي تعتقد أنهم 
سيفعلونه بنا؟ فريد عليه :ال أعلم يا صديقي ربما يريدون 
ــة العيد، ليس بأيدينا  ــذى لنكون عوضا عن أضحي أن نتغ

يشء دعنا نأكل وحسب، عوضاً عن أشهر الحرمان.
ــمح لهم  ــاء، وكان ُيس ــه إىل البيض ــل هيثم ورفيق ــم نق ت
ــون للحظة  ــورع أولئك املجرم ــن لم يت ــة أهلهم الذي بمكامل
ــا يكون من هيثم إال  ــن ابتزازهم وإخافتهم، ويف كل مرة م ع
ــيعود إليهم من  طمأنة أهله وتثبيتهم وإخباره إياهم أنه س
دون شك ويقوم باملزاح معهم أيضاً قائال لوالدته "ال تخايف 
يا أمي والله أني أستطيع التأثري عليهم كلهم مثل ما فعلت 

مع الرجل العجوز هههههه "
ــه هناك مع أرسى  ــت مبادلة هيثم وصاحب بعد ذلك تم

من بيت الحميقاني يف البيضاء.
فرحة اللقاء وصدمة املوقف :

ــاة وفراق  ــرياً بعد معان ــه وأرسته أخ ــل هيثم إىل بيت وص
ــم، وحال وصوله  ــكاد أن ُيردي به ــوق ي وترقٍب طويل والش
ــاص وأخواته وأمه بالبهجة  ــتقبله أخوته بإطالق الرص اس
والزغاريد. رأى هيثم كل تلك اللهفة عليه فكانت ردة فعله 
ــل كان جارحا  ــم يقدروا تقبله ب ــداً لهم وهو ما ل ــة ج صادم
ــأول ما وقعت عيناه عليهم، قال :ال تفرحوا  وصادما لهم، ف

كثرياً والله أني راجع بعد أسبوع!
علت الدهشة وجوه الجميع وهم يتساءلون: ملاذا يقول 

ويفعل ذلك؟
قالت له والدته :حسنا تعال إىل حضني باألول.

فرد عليها :يا أمي دعيني أُنكل بأعداء الله.
لم يكن أهل هيثم قد عرفوا بعد حقيقة ما القاه يف األرس 
ــون رؤوس  ــن كانوا يقطع ــفاحني الذي ــأراً مع الس ــه ث وأن ل
ــه أمام ناظريه، وأنه يريد أن ينتقم لهم خاصة صديقه  رفاق

املجاهد الصغري ذو الخمسة عرش عاما.
الشوق يقتلني فال تحرميني يا أمي :

مر أسبوع عىل عودة هيثم من األرس وكانت املفاجأة!
ــم كان جادا يف كالمه وأنه قد عزم  تفاجأ الجميع أن هيث
ــن والدته  ــذه املرة، لك ــة مارب ه ــىل االلتحاق بجبه ــره ع أم
كانت رافضة لألمر بشكل تام، فما كان منها إال أن تواصلت 
بخال هيثم وعمه ليكونا معها ويساعداها يف منع هيثم من 

الذهاب.
ــبة هيثم لم يكن حبيب قلب والدته فحسب بل   باملناس
ــراد األرسة فقد كان مميزا جدا  ــذا هو إجماع جميع أف إن ه
ــا ولطيفا وخفيف  ــا تعلق فقد كان مرح ــد تعلقوا به أّيم وق
الظل حتى يف دعاباته وشقاوته التي كانت تسعدهم كثرياً 
ــس، لقد كان  ــا أبدا بل عىل العك ــم يكونوا يتضايقوا منه ول
يمثل مصدر جمال وسعادة ال توصف لجميع أفراد أرسته.

ــم بوضع  ــت والدة هيث ــد قام ــا فق ــودة إىل حديثن وبالع
ــرض أن تخبئها وتمنعه من  ــكرية يف حجرها بغ بزته العس
ــاب، وكانت تقول للحارضين عندها ومن بينهم والده  الذه
ــوه من الذهاب  ــكوا ابني وامنع ــه وخاله وأخوته: امس وعم
ــلوبه املازح  أرجوكم، ال تدعوه يذهب، ويقول لها هيثم بأس
ــي البدلة  ــدي إن أخذت ــل تعتق ــع :ه ــه الجمي ــذي يعرف ال
العسكرية أنِك ستمنعينني من الذهاب، أستطيع الذهاب 

بدونها،
ــن تذهب بدون  ــن فيهم والده :ل ــه الجميع بم ــرد علي وي

رضا أمك يا هيثم.
ــدة هيثم ملنعه  ــديد من وال وعىل الرغم من اإلرصار الش
ــاب ما جعل  ــًة وإرصارا عىل الذه ــد رغب ــد كان هيثم أش فق
جميع الحارضين ينظرون بدهشة إىل تصميمه ويرتقبون 

ما ستؤول إليه األمور.
ــت أم هيثم تقول :ابني مجاهد يف مارب (وهو خليل  كان
ــان أصغر من هيثم)  ــل) ، والثاني جريح (وهو قحط البط

والثالث رجع للتو من األرس ولم أشبع منه بعد.
وسنأتي للحديث عن خليل وقحطان بعد أن نعرف هل 

نجح هيثم يف إقناع والدته أم ال؟
كان رفاق هيثم املجاهدون ينتظرونه لكي ينطلق معهم 
ــة مارب، وكان هيثم يخىش أن يقوموا برتكه لتأخره  إىل جبه
ــل إليهم أن  ــل معهم ويتوس ــاق بهم فكان يتواص ــن اللح ع

ينتظروه وال يذهبوا بدونه.
ــربه بأمر هيثم  ــد العلماء وأخ ــم مع أح ــل عم هيث تواص
ــب هيثم إال بإذن  ــكان رده أال يذه ــال األم مع أوالدها، ف وح

والدته، فقال عمه :سمعت يا هيثم ماذا قال العالمة؟
كان الجميع ينظرون ملحاوالت هيثم مع أمه وعىل الرغم 
ــبوع  ــن األرس إال من اس ــه لم يرجع م ــدم رضاهم ألن ــن ع م
ــام رغبة هيثم  ــيئا أم ــم يكونوا يمتلكون ش ــم ل ــط إال أنه فق

وتصميمه.
لم ييأس هيثم رغم كل يشء فقد كان شوقه إىل الجبهات 

يفوق قمم الجبال الشاهقة،
ــر هيثم حتى حان وقت صالة املغرب وقام الجميع  انتظ
ــه إىل غرفتها فقام  ــق والدت ــم ولح ــم ُيصِل معه ــالة فل للص
بإخراج أخته وأغلق باب الغرفة، ودار بينهما الحوار التايل 

:
هيثم :ملاذا تريدين منعي يا أمي؟

األم :أخاف عليك.
ــري هنا وهنا  ــذا وهذا  وانظ ــري يا أمي إىل ه ــم: انظ هيث
ــراح التي عىل  ــات وآثار الج ــري والدته عالم ــدأ هيثم ي (ب
ــل، منها ما هو  ــد أراها إياها من قب ــده والتي لم يكن ق جس
ــكني أثناء  ــه حيث كان "الدواعش" يجرحونه بالس يف رقبت
ــاقه، وهي جراح  ــح، ومنها ما هو يف كتفه وس ــده بالذب تهدي
ــة النارية أو  ــه للمؤنة بالدراج ــه أثناء توصيل كانت تصيب

الطقم).
ثم قال لها :هل خفتي اآلن يا أمي؟

ــدي "الدواعش"  ــا كنت بني أي ــد حفظني الله عندم لق
وعندما كنت أتقلب وأنا عىل منت الدراجة النارية أو الطقم 
ــظايا، لقد حفظني الله من كل ذلك، يا أمي  وتصيبني الش
ــتطيعني أن تمنعيني من املوت قد أشرتغ بالريق أو  هل تس
ــة هل تستطيعي أن تمنعيني من  تصيبني رصاصة طائش

املوت؟ هل تستطيعي أن تحفظيني؟
األم: ال

ــمحي يل أن أذهب، ال  ــم: إذن أريض عني يا أمي،اس هيث
ــمحي يل لن يأتي عيلَّ  ــد أن أذهب إال برضاك إذا لم تس أري

الصباح إال وقد أصبت بالجنون أو ِمت من القهر.
ــه :ال تحرميني يا  ــول لوالدت ــتمر بالق هيثم يبكي ويس

أمي، الله غرس فيني حب الجهاد هنا، ويشري إىل قلبه.
ــم أخذ قدميها وأخذ  ــي يا أمي.. أريض عني، ث أريض عن

يقبلها يف قاعها..
األم وهي تبكي :هيثم.. كم أتمنى والله وأني لم أنجبك.

ــي وال قذف حب  ــه لم يخلقن ــا أتمنى وأنَّ الل ــم :وأن هيث
الجهاد يف قلبي.

ــتودعتك  ــم ولدها وتقبيله، ثم قالت :اس ــت األم بض قام
ــحت عىل  ــا رب، من يدي إىل يديك يا أرحم الراحمني ومس ي

جسده وهي تقول ودعتك الله.
أخذ هيثم حقيبته وغادر املنزل مثل الربق ونيس بدلته 
ــه بل كان غايته رضاها عنه  ــد والدته حيث لم تكن غايت عن
ــه لكي ينطلقوا جميعا إىل  ــب إىل رفاقه الذين ينتظرون وذه

جبهات العزة والكرامة.
ــا  ــرون إليه ــم ينظ ــة وه ــن يف الغرف ــىل م ــت األم ع دخل
ــهم "استطاع أن يؤثر عليها  ــمون ويقولون يف أنفس ويبتس

مثل ما فعل عىل الرجل العجوز"..
ــبيل  ــة قدمت ثالثة من أبنائها يف س ــا من أم عظيم ياله
ــل، وقحطان  ــارب وهم هيثم وخلي ــان يف جبهة م ــه.. اثن الل
ــن عندما كان أخوه  ــن هيثم والذي كاد أن ُيج ــر م كان أصغ
ــت امتحانات الثانوية  ــم يطق صربا حتى انته يف األرس، ول
ــل عىل معدل %92، حتى  ــة وقد كان ذكيا جدا وحص العام
ــرس يف الحوض،  ــا إىل الجبهة لكنه أصيب بك ــق بعده انطل
ــربوه بعدم  ــة فيما بعد، أخ ــدورة تدريبي ــا التحق ب وعندم
ــبب إصابته  ــات ثانية بس ــىل االلتحاق بالجبه ــه ع مقدرت
لكن ذلك لم يمنعه من أن يلتحق باألمنيات داخل صنعاء، 

فسالم عىل أم عظيمة أنجبت هؤالء العظماء.
الجبهة وال غري الجبهة تليق يب:

ــداء الله، اتصل  ــكل بأع ــم يف جبهة مارب ين ــا هيث بينم
ــرية، وبينما هم  ــاهدوه يف قناة املس ــه ذات يوم لكي يش بأهل
ــة والرصاص من  ــم يف الصفوف األمامي ــار إذا بهيث باالنتظ
كل جانب، تسّمر الجميع، وإذا بوالدة هيثم تقول :يا إلهي 
ــجاعة  انظروا هيثم يف مقدمة الصفوف ويقوم بالتقدم بش

منقطعة النظري، يا رب احفظه ورفاقه..
ــاهدت املقطع،  ــم تكن أرسة هيثم هي الوحيدة التي ش ل
فعندما شاهده بعض قيادات املجاهدين، قالوا :انظروا هذا 
ــز له عمًال هاماً يف  ــمح له بالذهاب ونحن نجه هيثم، من س
صنعاء وال يوجد أفضل من هيثم نثق يف أمانته وإخالصه.

 عاد هيثم إىل صنعاء بطلبهم وروحه ال تزال تحلق فوق 
الجبهة وقلبه ال يزال يخفق فيها..

وكعادته يمازح والدته فور وصوله وهو يعلم أنها بالكاد 
رضيت له بالذهاب إىل مكان عشقه األزيل :لم أترك الجبهة 

إال ألنهم استدعوني وقالوا أن معي هنا عمل أهم.
ــال إىل بني  ــت، تع ــك وصل ــم أن ــه :امله ــه والدت ــرد علي ت

أحضاني، أهال بك يا ولدي الغايل..
ــهر، وعىل  ــاء لبضعة أش ــم يف عمله بصنع ــتمر هيث اس
ــقت روحه  ــري إال أن من عش ــم وكب ــن أنه عمل مه ــم م الرغ
ــاحات العزة  ــق يف الربّية والتنكيل بأعداء الله يف س التحلي
والبطولة لم يكن لريىض ببقائه بعيداً عنها، ويف كل يوم يمر 

تزداد لهفته وشوقه إىل الجبهات أكرث فأكرث.
ــهيد أبو ذو الفقار املرشف عىل القسم الداخيل  كان الش
ــجون، وكان مثل السهم فقد كان ثقافياً بامتياز  يف أحد الس
ــع  ــة التواض ــاز، كان يف قم ــاً بامتي ــاز وأمني ــاً بامتي وخطيب
والطيبة واألخالق مع زمالئه وكان يقوم بإيقاظهم لتطبيق 
برنامج رجال الله، ويقول لهم :الذي لن يطبق الربنامج، لن 

يشارك يف القتال يف الجبهات.
ــع  م ــس  ويجل ــات  الق ــغ  يمض ــذي  ال ــد  الوحي كان 
ــالة يؤمهم  ــم ويأمهم للص ــب فيه ــجونني، وكان يخط املس
ــه وكان حريصاً جدا أن يوصل هدي الله  معاملة أخ ألخوت
ــجني، ويقول أنه سيقوم مع  إليهم، وكان يتابع قضية كل س

املظلوم بكل ما يستطيع.
ــجونني كل عىل حدة، ولم يكن  قام مرة باستجواب املس
ــيتوصل؟ وإذا به يتمكن  ــدري أو يخطر يف باله إىل ماذا س ي
ــي كبري من دون  ــن خلية إرهابية ووكر إرهاب ــف ع من الكش
أن يكون عنده أدنى فكرة عن ذلك من قبل، بعد االعرتافات 
ذهب غري موقن بما حصل عليه منهم فإذا به يتفاجأ بأنها 
ــة هائلة  ــزة األمن عىل كمي ــرث مع أجه ــه يع ــة، وإذا ب حقيق
ــعودية  ــلحة واألموال الس ــرية واملتفجرات واألس من الذخ
ــة يف  ــن املرتزق ــري م ــال الكث ــه بح ــي ذكرت ــة والت واإلماراتي
ــات املواجهة، الذين كان ُيقتلون عىل أيدي رجال الله  جبه
ــعبهم  ــديد وأموال الخيانة لله ولدينه ولش أولو البأس الش
ــيشء خرسوا  ــتفيدوا منها ب ــم يس ــم ل ــم يف جيوبه ووطنه

الدنيا واآلخرة.
ــهر وعىل  ــوى بضعة أش ــاء س ــم يف صنع ــم يلبث هيث ل
ــال لهم :ما  ــذي كان يقوم به، ق ــة العمل ال ــم من عظم الرغ
ــيل ومكاني يف  ــل، أنا عم ــا ال أريد هذا العم ــل؟ أن ــذا العم ه

الجبهات وال أقدر أن أبتعد عنها أكرث من ذلك.
وفعال حزم الشهيد أبو ذو الفقار أمره وأمتعته عائدا إىل 

ميادين الوغى وساحات البطولة والفداء.

وأخريًا تم اللقاء (١-٢)

د. أسماء الشهاري

0404 رأي

ــاحة  املس ذات  ــة  الدويل ــارات  اإلم
الصغرية،والدويلة التي بدون هوية وطنية، وليس 
ــا الذي ال يتعدى  ــا تاريخ وال حضارة،فتاريخه له
ــتعمار الربيطاني  ــأها االس ــذ أن أنش ــا من 40عام
ــد الجزيرة  ــان يف جس ــالد هذا الكي ــن عن مي وأعل
ــس لها موقع مهم  ــذه الدويلة التي لي العربية، فه
أو لديها ثروات كبرية، ومجتمعها السكاني يتكون 
ــود وإيرانيني  ــيات هن ــن عدة جنس ــن أقليات م م
ــة للعرب الذين ال  ــيني وبنغال، باإلضاف واندونيس
ــبته %8-7من السكان، أصبحت  يتجاوزون ما نس
ــي واملنطقة،  ــيا مهما يف وطننا العرب ــا سياس العب
ــمي(  ــام 2011م أو ما س ــداث ع ــد أح ــة ًبع خاص
ــت لها أطماع يف  ــع العربي ) وكذلك أصبح بالربي

املنطقة .
ــن من قبل   ــا أطماع يف اليم ــة اإلمارات له فدويل
ــارس 2015م،فعينها  ــن يف 26م ــدوان عىل اليم الع
ــه امليناء من مكانه  ــدن ومينائها ملا يتمتع ب عىل ع
ــاء عدن يعترب  ــئ العاملية، فمين ــني املوان وأهمية ب
امليناء الثاني عاملياً من حيث األهمية نظراً ملوقعه 
ــيا  ــو حلقه وصل  بني قارات آس ــرتاتيجي، فه االس
ــاب املندب  ــه من مضيق ب ــا وأوروبا،وقرب وأفريقي
ــا نعلم أنها  ــاءً عاملياً ،فاالمارات كم ــل منه مين جع
ــاً عىل ميناء دبي والذي تملكه  تعتمد اعتماداً كلي
ــي من تولت  ــذه الرشكة ه ــي العاملية، وه ــة دب رشك
إدارة ميناء عدن يف عام 2008م بموجب اتفاقية مع 
ــذه االتفاقية عملت  ــابقة،وهي به الحكومات الس
ــم تعمل عىل تحديثه  ــىل تعطيل عمل امليناء،ول ع
ــه  ــح توج ــد مكانته،ويصب ــث يفق وتطويره،بحي
السفن والبواخر إىل ميناء دبي، فلو اشتغل ميناء 
عدن لعطل ميناء دبي، وهو بهذا سيحرم اإلمارات 

من دخل سنوي يقرب من 300مليار دوالر.
فاالمارات منذ بداية العدوان والتي تعترب الدولة 
ــاركة يف التحالف  ــم املش ــث حج ــن حي ــة م الثاني
ــن يتوقعه احد  ــذي لم يك ــعودية وهذا ال ــد الس بع
ــي  ــن والت ــا إىل اليم ــل بجنوده ــارات، ترس أن األم
ــدد أرسة يمنية،فهذا  ــها، ع ــدى عدد جيش ال يتع
ــا  أهدافه ــق  ــبب تحقي ــي بس اإلمارات ــار  االنتح
ــيطرة عىل السواحل  وأطماعها يف اليمن وهو الس
ــاء عدن،وهذا  ــاب املندب ومين ــة ومضيق ب اليمني
ــدوان، فهاهي االمارات  ــو ما حدث منذ بداية الع ه
اليوم تسيطر عىل عدن والسواحل اليمنية يف باب 
ــرة ميون  ــقطرى وجزي ــدب واملخا وجزيرة س املن

وإقامة قواعد عسكرية إماراتية ظاهرياً وهي تتبع 
ــارات من قبل  ــيادهم،فاملهمة التي أوكلت لالم أس
ــروب يف املنطقة  ــدوان والح ــط ورشع للع من خط
ــواحل واملوانئ يف املنطقة  ــيطرة عىل الس هي الس
ــودان واليمن  يف جيبوتي واريرتيا والصومال والس
ــويس وذلك عرب إقامة قواعد عسكرية  وحتى الس
ــة والتي تدير  ــي العاملي ــري لرشكة دب ــرب التأج أو ع

معظم موانئ العالم ويف عدة قارات .
ــا وتعلن عن  ــرش عن أنيابه ــارات اليوم تك فاإلم
ــال اليمن عرب  ــن، وتتبنى انفص ــا يف اليم أطماعه
ــادة  ــي بقي ــايل الجنوب ــس االنتق ــا للمجل دعمه
ــائها ودعمها لقوات الُنخب  الزبيدي،وكذلك إنش
ــبوة وأبني ولحج والحزام األمني  يف حرضموت وش
ــة وهو نفس ما  ــكيالت انفصالي يف عدن، فهذه تش
ــت اليمن الجنوبي  ــه بريطانيا عندما احتل عملت
ــك املدة  ــاء تل ــن البق ــن م ــم تتمك ــي ل ــابقاً ،فه س
ــلطنات  ــيم الجنوب إىل س ــرب تقس ــة إال ع الطويل
ــاء واإلمارات  ــا البق ــهل له ــيخات وهو ما س ومش

تنهج نفس النهج.
فاإلمارات لن تحقق أهدافها وأطماعها يف اليمن 
ــي اكرب خطر  ــدة اليمنية،وه ــتهداف الوح إال باس
ــي، وعىل وحدتنا  ــيج االجتماعي اليمن عىل النس
ــاري  ــي والحض ــا التاريخ ــىل تراثن ــة، وع اليمني
ــقطرى  ــرة س ــه يف جزي ــريه ونهب ــالل تدم ــن خ م
ــذه الجزيرة  ــالل احتالل ه ــن خ ــك م اليمنية،وذل
ــرة النادرة،  ــوع الحيوي لهذه الجزي والعبث بالتن
ــة اإلمارات عرب  ــث عن ضم الجزيرة لدويل والحدي
ــتفتاء ألبنائها،وكذالك إقامة قاعدة عسكرية  اس
ــع اإلمارات  ــاء رشكة اتصاالت تتب ــة، وإنش إماراتي
ــيادة  ــذا تجاوز وتعد عىل الس ــذه الجزيرة وه يف ه

اليمنية.
فعلينا العمل عىل لم ّالصف والتكاتف وتوحيد 
ــك  الجهود والحفاظ عىل الوحدة اليمنية وتماس
ــا ًلتحرير املناطق  ــة وامليض قدم الجبهة الداخلي
املحتلة من قبل السعودية واإلمارات،حتى نفشل 

كامل مخططاتهم وأطماعهم يف اليمن .
ــزي والعار للخونة  ــاش اليمن حرا أبياً والخ وع

والعمالء.

أن هناك فتًى يانعاً تحدى طائرًة حربية، حيث كان يقود دراجة نارية بسرعة جنونية ليس حرصاً منه على حياته بينما هي تطارده وتلقى ُيحكى   
عليه القذائف ولكن لكي يقوم بإيصال المؤنة إلى رفاقه المحاصرين، ها هو الفتى الصغير بعمره والكبير بشجاعته وإقدامه يطير من فوق 
ــل طريقه غير آبٍه بتلك الطائرة وال  ــارة ثانية وقد أصابه من الجراح ما أصابه، لكنه يعود إليها ويواص ــقط من فوقها ويتدحرج ت ــار والصخور تارة ويس األحج

بشيء أصابه ويصل بعناية الله وقوة عزيمته إلى غايته"..
ــة لبطل خارق حقيقي ال  ــارات، لكنها إحدى القصص الواقعي ــن التي تصرف عليها الملي ــة عن بطل خارق في أحد أفالم األكش ــن هذه قصة خرافي ــم تك ل
يخشى الموت وال يعرف المستحيل، هزم بقوة يقينه بالله وبشجاعته وشدة بأسه أعتى أنواع الطائرات وأكثرها تطورا والتي تصرف عليها المليارات ويقال 

أنها فخر الصناعات فجعل منها أضحوكة ومسخرة القرن العشرين عبر القارات!.
نعم هذا هو أحد أبطال قصتنا والذي ال ندري أكان مالكا بأجنحة من هيبة ُيحلِّق بها كيفما يشاء، أم أن المالئكة هي من كانت تحمله على أجنحتها بأمر 

الله فتوصله أينما يشاء!.
     لم تكن هذه القصة هي الوحيدة ولكنها واحدة من قصص أشبه بالمعجزات التي سطرها أبطال قصتنا األخوان الشهيدان من أسرٍة واحدة خليل وهيثم 

علي مقحط، والتي ستظل أنموذجاً فريدا خالدا تتناقله األجيال على مدى األعوام عن كيف تُدرس الكرامة، وُيصنُع المجد،وُيسطُر النصر؟
ر الثمين لنستلهم منها العبر التي ستظل منارة فخٍر عبر السنين. فهيا بنا نغوص إلى أعماق هذه القصة التي حوت في طياتها هذا الدُّ

األطماع اإلماراتية يف اليمن 
محمد صالح حاتم

تطبيقات مفهوم السيادة واألمن يف اليمن الديمقراطية ..
دروس واجب التعلم منها ( ٤ )

عبدالجبار الحاج  

يف العام 72 تعرضت ناقلة نفط كورال 
ــج  ــل  يف خلي ــة إىل إرسائي يس متجه
ــدن وبالقرب من جزيرة ميون لهجوم  ع
بقذائف االربي جي واحرتقت  وتخبطت 
الحكومة اإلرسائيلية جراءها يف توجيه 
ــو جمهورية اليمن  ــات تارة  نح االتهام
ــعبية  ما دفع حكومة  الديمقراطية الش
ــان  ــدار بي ــة إىل إص ــن الديمقراطي اليم
نفت فيه عالقتها بالحادث ورسعان ما 
عادت أجهزة الكيان الصهيوني تصدر 
بياناً توجه فيه االتهام إىل أحد فصائل 

منظمة التحرير الفلسطينية ..
ــرتة الواقعة بني 70 و73 وما  يف ذات الف
ــية اإلرسائيلية  ــت الجاسوس بعده كان
ــف ومحموم  ــاق مكث ــىل نط ــرك ع تتح
ــواحل اليمن وبالذات الساحل  عىل س
الغربي ولعل حادثة سقوط الجاسوس 
ــدور الذي  ــدة وال ــيل يف الحدي اإلرسائي
اضطلع به الشهيد إبراهيم الحمدي إذ 
ــا نائبا لرئيس هيئة األركان يف  كان يومه
ــمايل وبحكم عالقته الوثيقة  اليمن الش
بأجهزة وقيادات الدولة العليا  يف اليمن 
ــد اضطلعا بدور مبارش  الديمقراطي  ق
ــوس اإلرسائييل  يف التحقيق مع الجاس
ــة يومها  ــكت وزارة الداخلي ــذي أوش ال
ــي  ــيف الخوالن ــيل س ــها ع ــىل رأس وع
ــيل قبل  ــوس اإلرسائي ــق الجاس أن تطل
ــك  ــن ذل ــه، وأعل ــق مع ــال التحقي اكتم
ــدارك  ــوال أن ت ــي ل ــر صحف ــرب مؤتم ع
ــس  الرئي ــع  م ــيق  بالتنس ــدي  الحم
ــوس  ــىل الجاس ــوا ع ــي وتحفظ اإلريان
ــل محاوالت الوصول  بمكان رسي وفش
ــة من كمني  ــه بأعجوب ــه أو تخليص إلي
ــرات املرصي  ــط املخاب ــه وضاب نصب ل
ــتقدام  املكلف بالتحقيق وصوال إىل اس
ــاء  صنع ــمال  ش إىل  ــار  وطي ــرة  طائ
ــني الحمدي  ــيق ب ــكل رسي وبتنس بش
ــار   ــرة والطي ــة والطائ ــزة جنوبي وأجه
ــي إىل أن تم  ــن الديمقراط ــان اليم يتبع

ــليمه  ــرة وتس ــار القاه ــه إىل مط إيصال
ــاب  ــة ويف كت ــتخبارات املرصي إىل االس
"جاسوس إرسائييل" ما يروي تفاصيل 
ــمه ( ..... ــيل واس ــوس االرسائي الجاس

مرزاحي ) .
ــتخَباريُّ  االْس ــاُط  النش ــُري  ويش
ــن الفرتة 1967م  ــيل يف اليمن م اإلرسائي
ــر 1973م إىل  ــرب أكتوب ــب ح حتى عق
ــاحلية  أَهميَِّة اليمن ككل واملناطق الس
ــة من باب املندب ُخُصوصاً لدى  القريب
ــان الصهيوني،  ــة الحاكمة للكي العقلي
ــض عىل عدة  ــت من القب ــن تمّكن فاليم
ــوا  كان ــم  أغلبه ــَب  أجان ــيَس  جواس
يعملون لصالح املوساد اإلرسائييل، وقد 
قامت السلطاُت اليمنيُة بتسليمهم إىل 
ــلطات املرصية التي بدورها قامت  الس
بمقايضتهم بأرسى مرصيني كانوا لدى 

إرسائيل.
ــورال يس،  ــفينة ك ــُة الس ــا حادث ام
ــفينة كانت محملًة باملشتقات  وهي س
ــربي يف  ــم اللي ــل العَل ــة وتحم النفطي
ــاء إيالت وأثناء مرورها  طريقها إىل مين
ــت لقذائف من  ــدب تعرّض ــن باب املن م
ــذي أّدى إىل  ــي، األمر ال ــب اليمن الجان
ــزاء منها قبل أن  ــتعال النريان يف أج اش
ــواُت اإلرسائيلية املتواجدة يف  تهرََع الق
ــُزٍر إريرتية إىل  ــكرية بُج القواعد العس

إنقاذ السفينة.
بدا األمر وكأنه مفتَعٌل من قبل العدو 
الصهيوني، حيث جاءت الحادثة عقب 
تحركات لدول عربية وذلك يف الجامعة 
العربية، جميع تلك التحركات تنطوي 
ــر التواجد  ــن مخاط ــرات م ــىل تحذي ع
ــكري اإلرسائييل يف جنوب البحر  العس
األحمر، وتحاول دفع الدول العربية إىل 

حماية أمنها القومي .
ــطر  ــاءت الحادثة بعد اتجاه الش ج
ــكو  ــو موس ــن نح ــن اليم ــي م الجنوب
ــكر  ــمى باملعس ــام ملَا كان يس واالنضم

ــان الصهيوني  الرشقي، حيث كان الكي
ــطَريها  يحرُص عىل أن تظلَّ اليمن بش
ــد أوثق   ــعودية كأح ــت وصاية الس تح

أصدقاء إرسائيل.
ــُد لترصيحات  ــُري الوحي  وهو التفس
ــن خطورَة  ــم م ــني  ومخاوفه اإلرسائيلي
ــد  ــت أي ــة تح ــزر اليمني ــح الج أن تصب
ــر الحادثة  ــل  إث ــة إلرسائي ــري صديق غ
ــة عناَرص  ــالم غربي ــائُل إع اتهمت وس
يف  ــدة  املتواج ــطينية  الفلس ــة  املقاوم
ــفينة، وحاولت  ــتهَداف الس اليمن باْس
تحريض العالم عىل اليمن الديمقراطي  
وبإيوائه منظمات فلسطينية إرهابية . 
ــن املخاطِر التي  ومن خالل الحديث ع
ــة حتى  ــة الدولي ــة املالح ــدد حرك تته
ــربى  ــن دول ك ــات م ــدرت ترصيح ص
ــة وتلمح إىل  ــُن العملي ــن أمريكا تدي وم
ــد اليمن يف حال  ــراءات قد تتخذ ض إج
االْستمرَار بتهديد املالحة  يف املندب بل 
ــفنها ..  ــُح إرسائيل حق حماية س وتمَن
ــُر بالواليات املتحدة األمريكية  وبلغ األم
إىل التهديد بتحريك األسطول السابع 
يف املحيط الهندي إىل خليج عدن وباب 

املندب .
ــت جمهورية  ــذا التوتُّر  كان ــاَم ه وأم
ــا ورد  ــد نفت م ــة ق ــن الديمقراطي اليم
ــات  االّتَهام ويف  ــالم  اإلع ــائل  وس يف 
ــريًة إىل أَن املعلومات  ــة، مش اإلرسائيلي
لديها تؤكد أن الحادثَة مفتعَلٌة من قبل 
ــن وقتها  ــها، وقالت اليم ــل نفس إرسائي
ــتهدف السفينة قد  إن الزورق الذي اس
يكوُن إرسائيلياً؛ ألنه ال يحمُل أّي عَلم!!

ــن االتهام  ــرى م ــة األخ ــن الناحي وم
ــل منظمة التحرير   ــه ألحد فصائ املوج
فإن املتتبُع لنشاط الجماعات املسلحة 
ــطينية يف اليمن يف  السبعينيات  الفلس
ــات كانت تتواَجُد  يجد أن هذه الجماع
ــم تتواجد بكثافة  ــية ول يف املدن الرئيس
ــن لبنان  ــروج حركة فتح م ــب خ إال عق

ــت وحدات  ــات،  وكان ــع الثمانيني مطل
ــىل  ــدة وع ــة متواج ــكرية جنوبي عس
ــق والخليج  ــتعداد يف املضي ــة االس أهب
ــدو أن تل  ــون .. ويب ــرة مي ــل جزي وداخ
أبيب ومعها واشنطن من خالل حادثة 
كورال يس حاولتا إيجاَد املربِِّر املناسب 
ــكري اإلرسائييل جنوب  للتواجد العس
ــل  بتدوي ــد  والتهدي ــر  األحم ــر  البح
ــدب والتلميح باحتَالل  ــة باب املن قضي
ــر وحنيش  ــا زق ــة ، ومنه ــُزر اليمني الُج
ــح جلياً من خالل  ــري، وهو ما اتض والط
ــِض  ــن الَقْب ــة  م ــزة األمني ــِن األجه تمكُّ
ــيل 1972م  ــوس اإلرسائي ــىل الجاس ع
ــي) والذي  ــاروخ زكي مرزاح يدعى (ب
اعرتف بأنه كان مكلف بَجْمِع معلوماٍت 
ــاحلية  ــدب واملناطق الس ــاب املن عن ب

الغربية لليمن.
ــا اليمن  ــي حظيت فيه ــرتة الت يف الف
بسلطتني وطنيتني عىل رأسيها ساملني 
ــدي  اتفقتا عىل قضايا جوهرية  والحم
يف موضوعات السيادة وأهمية الحضور 
ــأتناول  ــر األحمر وس ــي يف البح اليمن
ــر البحر األحمر  ذلك مع مقررات مؤتم
عام 77 يف تعز يف سياق هذه الحلقات ...

ــدة يف 90 وحرب 94  ــام الوح ــد قي بع
ــح  ــلطة لصال ــراد الس ــي أودت بانف الت
ــائخي الديني  ــيايس املش ــق الس الفري
ــكري يف صنعاء وتصفية الصف  والعس
الوطني  املتشدد يف موضوعات السيادة 
ــة والدولية يف  ــاع اإلقليمي عادت األطم
ــدن وبحرب  ــر وخليج ع ــر األحم البح
ــرك وتبحث عن موطئ قدم  العرب تتح
ــقطرى  ــدث يف ميون وس ــا ، فماذا ح له
خالل تلك الفرتة ..وماعالقتها بالعدوان 
املبارش واالحتالل. الذي تتعرض اليمن 

له اليوم ..؟!!
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