
 / محمد القعود
ــايض.. يف  ــن امل ــات م "صفح

ــالم والثقافة" هو  الوحدة.. واإلع
عنوان الكتاب الوثائقي الهام الذي 

أصدره  مؤخراً األستاذ يحيى حسني 
العريش عضو مجلس الشورى.

ــن دار اليمن الواحد  صدر الكتاب ع
ويف  ــزاء  أج ــة  ثالث يف  ــك  وذل ــاء  بصنع

ــن القطع الكبري  ــن 1300 صفحة م ــرث م أك
ــرشات املقابالت  ــذه األجزاء ع وتضمنت ه

واألحاديث والكلمات واملداخالت واملقدمات 
التي كتبها األستاذ العريش يف عدة مناسبات 

ــه يرصد ويوثق  ــاب أهميته من أن ــل الكت ويحت
ــل واملحطات التاريخية  ــة العديد من املراح بدق

ــب منذ 1968 – 2016م حيث  ــي مر بها وطننا الحبي الت
ــار العمل الوطني يف الشمال والجنوب  تناول فيها مس

قبل الوحدة، وبعد الوحدة اليمنية املباركة.
يف هذا الكتاب بأجزائه الثالثة يقدم األستاذ العريش 
ــن  ــد م ــع العدي ــه وأرسار ووقائ ــه وتوثيق رؤاه وتحليالت
ــها وشاهدها  املحطات التي مر بها الوطن، والتي عاش
وشارك فيها ويف صنع أحداثها األستاذ يحيى العريش، 
ــدة اليمنية وجميع  ــار الوح وخاصة كل ما يتعلق بمس
ــا يف 22 مايو  ــى تحقيقه ــا حت ــرت به ــي م ــل الت املراح
ــئون الوحدة  ــغل وزير الدولة لش 1990م حيث كان يش

اليمنية.
ــالل  ــن خ ــوء م ــليط الض ــب تس إىل جان
ــىل العديد  ــاءات ع ــث واللق ــك األحادي تل
ــهدها البالد  من الجوانب التي كانت تش
ــال  مج يف  ــة  وخاص ــاالت  مج ــدة  ع يف 
ــه وأن  ــبق ل ــالم حيث س ــة واإلع الثقاف
يف  ــة  والثقاف ــالم  لإلع ــر  كوزي ــل  عم
الثمانينات من القرن املايض وحقق 
ــي كان  ــازات الت ــد من االنج العدي
لها األثر الكبري يف ازدهار لساحة 

اإلعالمية والثقافية.
ــتاذ العريش يف  ــول األس ويق
ــه بعد إصدار كتابه  مقدمة كتابه أن
ــتقالل والوحدة" يف عام 1213م وجدت  "االس
ــرة بالرتتيب  ــت أنها جدي ــاً ومجالت رأي ــاً وصحف أوراق
ــداً... ليس  ــا املتواضع ج ــم محتواه ــظ أو لتقدي والحف
ألنها ذات قيمة أو أهمية شخصية بالنسبة يل فحسب 
ــت أو وثقت ملواضيع  ــن ألن بعضها تناولت أو تطرق ولك
ــن وحدتنا..  ــأن الوطن أو خارجه.. ع ــتى تتصل بش ش
ــية وتقلباتها  ــد.. أو عن املحطات السياس اليمن الواح
ــن منتصف  ــن يف العقود األخرية م ــهدها الوط ــي ش الت
ــن األخريين تقريبا  ــاً، أو العقدي ــرن العرشين تقريب الق
ــذه الوثائق  ــرق ه ــد والعرشين. تتط ــرن الواح ــن الق م
ــية  ــتى سياس ــأة الدولة اليمنية وإىل جوانب ش إىل نش
ــة  واجتماعي ــبية  ومحاس ــة  ورقابي ــة  ومالي ــة  وإداري

وإنسانية وقانونية ودستورية ودبلوماسية .
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ساءها  • كرمان  توكل  لإلخوان  الدولي  التنظيم  في  القيادية   
فقط احتالل القوات االماراتية المحافظات الجنوبية في ظل 
طافحة  سياسية  مكايدة  في  السعودي"  "الصمت  سمته  ما 
قادة  اليه  وصل  الذي  الحال  تجاه  للشفقة  وتدعو  بالفجور 
التنظيم الدولي لإلخوان (حزب االصالح) وكأنهم ومليشياتهم 
واذرعهم الدعائية لم يكونوا شركاء أساسيين في احتالل هذه 
الشمالية،  المحافظات  في  المناطق  وبعض  المحافظات 
وكأنهم لم يكتفوا بجوالت الحروب السابقة ويتأهبون لجوالت 

اخرى بين حلفاء العدوان.
 احتفت الحسابات الرسمية للحكومة االسرائيلية في  •

التي  باإلشارات  "تويتر"  المصغرة  التدوينات  موقع 
 " نشرته جريدة  السعودي عبر مقال  النظام  ارسلها 
الرياض " السعودية للكاتب مساعد العصيمي بعنوان 
"إذا غشك صديقك فاجعله مع عدوك"  ودعا فيه إلى 
إعادة النظر في العالقات السعودية اإلسرائيلية. كما 
احتفى مدونون يهود بدعوات أطلقها تجمع سعودي 
كاشفين  التطبيع"  مع  "سعوديون  نفسه  على  يطلق 
عبر  الحملة  هذه  أطلق  من  هو  سلمان  بن  أن  النقاب 

كتائبه االلكترونية لدعم بيعته غير الشرعية.
 حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره المخابرات الصهيونية  •

تفاعل مع هذه االشارات واعاد نشر التغريدات التي يتساءل 
فيها الكاتب السعودي: هل هناك عدو أشد من إيران علينا وهل 
إسرائيل كما إيران في التهديد والتأثير واإلقالق وبث الحقد 
والكراهية"؟ فضال عن دعوته إلى عدم اتخاذ العدو االسرائيلي 
بعبعا والعمل "لدحر العدو األهم حتى لو كان عربيا خليجيا" 

في اشارة إلى التطبيع مع اسرائيل مقابل التصعيد مع قطر.
 إقفال المصارف وشركات الصرافة في محافظة عدن  •

ابوابها أمس في إطار إضراب احتجاجا على تصاعد 
عملية  بعد  األمني  واالنفالت  المسلح  السطو  اعمال 
السطو المسلح على البنك األهلي في المنصورة، كان 
رسالة أكدت للقاصي والداني أن وجود القوات الغازية 
ال يمكن أن يقدم للناس أكثر من الويل والثبور وعظائم 

االمور.
رئيس التحرير 

بين عامي 97 و98، تعرفت إلى طفل ذكي 
وهادئ، وصامٍت في الغالب طيلة استماعه 
لثرثرات مقيلنا، أنا وأشقائه األكبر، في ديوان 

منزلهم العامر في إحدى القرى اليمنية.
وأشقائه/  بيني  السبل،  ستتفرق 
واٍد،  منا في  الدنيا كالً  أصدقائي، وستأخذ 

كما هي عادة األيام والسنين.
***

”ميدي“،  من  بالقرب  كنت  أشهٍر،  قبل 
العسكري  القائد  الشامي،  بعقيل  التقيت 
سنتين  من  أزيد  منذ  ينجز  الذي  المحنك 
ملحمة يمنية خالدة، في الدفاع عن حدود 

اليمن الشمالية الغربية.
لم أكن أعرفه، كنت أسمع به كسائر الناس، 

وهذه هي المرة األولى التي أقابله فيها.
حاد  عمره،  من  العشرينات  في  شاب 
متواضع،  هادئ  األخالق،  دمث  الذكاء 
وعليك أن تبذل جهداً لكي تنتزع منه جملة 
أو اثنتين عن بطوالت جبهته. إنه ال يحتفل 
بالثناء،  يحتفي  وال  الخاصة  بالبطوالت 
وينهمك أكثر في الحديث عن عظمة جنوده 
وعن ما ينبغي على الناس أن يفعلوه لدعم 

المعركة.
وهذا جعلني أتعمد أن أكون، في أسئلتي، 
محموالً  جئته  أني  رغم  منه  أكثر  رزيناً 
على جنآحْي اإلعجاب والدهشة بصموده 
عسكرية  قوة  أعتى  وجه  في  األسطوري 
تتعرض  اجتياح  محاوالت  وأعتى  إقليمية، 
لها أراض يمنية على اإلطالق (االجتياحات 
تبدو  والبريطانية  والبرتغالية  العثمانية 

متواضعة قياساً بهذه المحاوالت).
ولن  انتهت،  كيفما  الحرب  ستنتهي هذه 
تنتهي، طوال التاريخ، حقيقة أن هذا الشاب 
جيشين  كرامة  أهدر  العشريني،  اليمني 
في  ومرغ  والسوداني.  السعودي  اثنين: 
القوات  أنف ثالٍث من أعتى  صحراء ميدي 
األمريكية  والمنطقة:  العالم  في  الجوية 

والسعودية واإلماراتية.

منطقة  اقتحموا  جنوده  من  مقاتالً   35
ثالث  خالل  الحدودية  السعودية  الحثيرة 
بجيشها  السعودية،  عجزت  فيما  ساعات. 
أوالً، ثم بجيش من المرتزقة اليمنيين ثانياً، 
داعش  إال  لها  شبيه  ال  دينية  بمجاميع  ثم 
عن  رابعاً؛  السوداني  بالجيش  ثم  ثالثاً، 
حرض  في  كيلومترات  ثالثة  حتى  اجتياح 

وميدي، وطوال سنتين وثالثة أشهر.
هل هذه مبالغات؟؟

وهي  إذاً  تبالغ  السعودية  كانت  هل 
تتحدث عن معارك ”تحرير“ حرض وميدي 

منذ بداية ”العاصفة“؟!
معجزات  استغراب  في  تبالغوا  أن  قبل 
بسالتهم  في  المدفوعين  اليمنيين  هؤالء 
بالظلم؛  الشعور  وبفداحة  القضية  بعدالة 
سلوا السعودية، أين هو هذا ”التحرير“، وأين 

وصلت هذه المعارك؟!
أين وصلت  لإلحراج، سلوها  أو وتخفيفاً 
تحتاج  التي  ”الحثيرة“  تحرير  معارك 
لتحرير فعالً، وقد ذهبت كل معارك تحريرها 
نفس أدراج الرياح التي ذهبت فيها محاوالت 

احتالل حرض وميدي.
***

وبأحدث  طيران،  أحدث  بواسطة 
األسلحة؛ أحرقت السعودية الحجر والشجر 
في حرض وميدي وأحالتهما إلى مدن وقرى 
أبشع  مرتكبة  مأهولة،  غير  ومناطق  ميتة، 
لها  يتسنى  كي  الجماعية،  الحرب  جرائم 
الحقاً االجتياح. وحين حاولت المرة األولى 

للمرة  محاولتها  به  ستُصدم  بما  صدمت 
األلف: صدمت بجداٍر يمني عازل، وشديد 

البأس، قوامه مقاتلون
معظمهم في عمٍر أصغر من عمر قائدهم 
العشريني، وبأسلحة تكاد تجعل منهم ُعزّالً 
تشن  أرض  وِفي  خصمهم،  بسالح  قياساً 
حرباً  الجافة  الصحراوية  طبيعتها  عليك 

أقسى من حرب خصمك.
شوك  تحت  لعدوهم  يكمنون  مقاتلون 
الصحراء كاألفاعي المرقطة، حتى إذا اقترب 

العدو أذاقوه سماً وأعادوه جثماناً.
األواكس  طيران  ينفك  ال  الوقت  وطوال 
بأنواعه،  الحربي  والطيران  االستطالعي، 
يحلق  خارجها؛  أو  المعارك  ساعات  في 
كل  مترصداً  المقاتلين  هؤالء  رؤوس  فوق 
فرد  من  ولو  ينال  عسى  سكون  وكل  حركة 
الفرد هنا (وِفي باقي  المقاتل  منهم، حيث 
الجبهات) تُشن عليه غارة جوية بل وغارات 
جوية كاملة، وهو مالم يحدث في كل الحروب 

التي يعرفها الناس.
لو لم نٓر، ولو لم نعش، لما صدقنا.

كامل  تاريخ  كتابة  تعيد  ميدي  جبهة 
المؤذي،  جارنا  وبين  بيننا  العالقات  من 
المتغطرس، والمستعين علينا دوماً، بأكبر 

ثروة، وأكبر ترسانة نفاق دولي.
***

هل تتذكرون الطفل في بداية المقال؟؟
الشامي  عقيل  مع  حديثي  منتصف  في 
تعرفت عليه وتعرف علي: لقد كان هو ذلك 

الطفل الذكي والهادئ. ولقد كانت دهشتي 
كبيرة، ليس ألن العالم صغير ومصير الحي 
هذه  يصنع  من  ألن  بل  يقال،  كما  يتالقى 
في  يقف  ومن  الخالدة،  اليمنية  الملحمة 
هو  األسطوري،  اليمني  الجدار  هذا  أساس 

في هذا الحد من صغر العمر.
ومثله مقاتلوه، وسائر زمالئه في جبهات 

الحدود األخرى.
لشيء  اليتوق  صاعٌد..  فتٌي..  يمٌن  هنا 
على  الموت..  أو  مستقل،  لوطن  يتوق  كما 

الحدود.
هذا هو المهم.. 

وهذا هو 
كل شيء 
بالنسبة 

لي كيمني، 
ولتذهب 

االنقسامات 
السياسية إلى 

الجحيم.

ميدي .. جدار اليمن العازل 

كتب/ محمد عايش

ــدي عند  ــه – أو وداعه – لصديقه رش ــتهل خطاب ــذا اس هك
ــاً منه بلغة األمر  ــوده إىل اليمن طالب ــعاره بالتوجه مع جن إش
والتوسل معاً، أال يبكي عليه، حتى ال يزيد من آالمه وأحزانه، 
اما صاحب هذا الطلب فهود القائد العسكري الرتكي مهراني 
ــكري بتوجهه إىل اليمن، ما ألهب  بيه.. من وجد يف األمر العس
ــدي  ــعر لديه ليبث مخاوفه وأحزانه لصديقه رش فريحة الش
ــالطني  ــوة حكومته أو س ــه حظه العاثر وقس ــكو إلي بك، ويش
ــع يف النفوذ، غري آبهة  ــة التي كل همها كان التوس اإلمرباطوري
ــن تدفع بهم إىل اليمن، وها هو  ــا يعانيه جنودها وخاصة م بم
يشري إىل أن النار ال تحرق من يف القسطنطينية أو استانبول، 
بل من هم يف جبهات القتال من أمثاله، كما جاء يف مقطوعته 
الشعرية التي صارت من أشهر األغاني الشعبية أو البكائيات 

الرتكية عن حرب اليمن حيث قال:
"الجمرة تحرق املكان الذي تسقط عليه

إن الهم والله همي
وال يهم أحداً"

هكذا يقول إن الهم همه وحده، وأنه من سيحرتق بنار الزج 
به إىل محرقة اليمن وكأنه عىل علم بما ورد يف قصيدة شعبية 

يمنية قال شاعرها:" والنار ما تحرق إال رجل واطيها".
ــدة التي  ــي حاله بالقصي ــودع صديقه ويرث ــي بيه ي مهران
ــفاه – حينها – ويقول له ، إنه مسافر  صارت أغنية عىل كل ش
ــة، وأنه يرى  ــود إليه بهدي ــا، وقد ال يع ــن يفلح فيه ــة ل يف مهم
ــكره هناك وقد نصبت فوق أزهار "الكمون"  مقدماً خيام معس
ــوع والعطش.. تقول األغنية  كما يرى جنوده يعانون من الج

(بعد الرتجمة):
"انني راحل

التبك يارشدي بك
ال تكوي فؤادي

بوضعك الجمر عليه
إىل اليمن ياسيدي إىل اليمن

توجهت أنا (مهراني بيه) إىل اليمن
لقد نصبت خيامي هناك

فوق أزهار (الكمون)
***

الجمرة
تحرق املكان الذي تسقط عليه

إن الهم والله همي
واليهم أحدا

إني راحل يا صديقي رشدي بك
ومهمتي هديه لك

أن كتائبي عطىش .. ولكن
هل سيفلح من سيذهب إىل اليمن؟!!!"

ــه البكائية: هل  ــي بيه يف نهاية غنائيت ــاءل مهران هكذا تس
ــه فتقول: ما  ــن؟! أما إجابتنا علي ــيفلح من يذهب إىل اليم س
ــموها (مقربة  ــن ذهب إىل اليمن غازياً ولذا أس ــح أبدا كل م أفل
ــس من يأتي إليها محباً وباحثاً عن حضارة، ولذا  الغزاة) عك

أسموها بـ(العربية السعيدة).
 اعتقد أن مهراني بيه قد سمع اإلجابة.. ألن عظامه هنا قد 

تركت تحت أقدام جبل من جبال اليمن املنيعة.

كمائن العبوات الناسفة تحصد قتلى وجرحى من المرتزقةكمائن العبوات الناسفة تحصد قتلى وجرحى من المرتزقة
/ 

ــة  ــية التابع ــدات الهندس ــس الوح ــا أم ــات نفذته ــت عملي أفلح
ــبوة ومأرب يف تنفيذ  ــعبية يف جبهات حجة وش للجيش واللجان الش

كمائن نوعية أوقعت قتىل وجرحى من املرتزقة.
ــش واللجان  ــوات الجي ــة أن ق ــكرية ميداني ــادر عس ــادت مص وأف
ــفة  تمكنت أمس من تدمري طقم محمل باألفراد بعد زرعها عبوة ناس
ــن مرصع وإصابة  ــفر ع ــيالن ما أس يف منطقة الصفراء بمديرية عس

من كانوا عىل متنه.
ــدت مصادر  ــة أك ــة حج ــمالية بمحافظ ــدي الش ــات مي ويف جبه
ــة  املدعو مجيب  ــد امليداني للمرتزق ــرصع القائ ــكرية ميدانية م عس
ــفة زرعتها وحدة  عيل حيدر الزعزعي و4 آخرين بانفجار عبوة ناس

الهندسة للجيش واللجان واستهدفت آلية تقلهم يف ميدي.
ــرصع وإصابة عدد  ــكرية ميدانية م ــدت مصادر عس ــأرب أك ويف م
ــفة  ــلحي املرتزقة يف أطراف املخدرة بمأرب بتفجري عبوة ناس من مس
ــتهدفت آلية عسكرية  ــة للجيش واللجان اس زرعتها وحدة الهندس

للمرتزقة.
كما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية يف املخدرة برصواح بعبوة 

ناسفة ما أسفر عن مرصع مسلحني من املرتزقة كانوا عىل متنها.

/ 
أعلن البنك األهيل يف محافظة عدن عن 
مكافأة مالية قدرها 5 ماليني ريال يمني، ملن 
يديل بمعلومات عن املهاجمني الذين سطوا 
ــك يف مدينة  ــس املايض عىل فرع للبن الخمي
ــدن يف الحادثة التي  ــورة بمحافظة ع املنص

أدت إىل وقوع قتىل وجرحى.
ــكرية  وهاجم ملثمون يرتدون بزات عس
ــزو اإلماراتية  ــي تخصصها قوات الغ من الت

ــا  ــة م ــوات مكافح ــدن لق ــة ع ــة ملدين املحتل
يسمى اإلرهاب بقوة السالح محاولني إفراغ 
ــط  خزينته التي لم يتمكنوا من فتحها، وس
ــراء تصاعد  ــع ج ــعبي واس ــخط ش حال س

مظاهر االنفالت األمني...
ــن  ــيل ع ــك األه ــالن إدارة البن ــاء إع وج
ــوات  الق ــب  كتائ ــزت  عج ــا  بعدم ــأة  املكاف
ــة عن  ــيا العميل ــة واملليش ــة الغازي اإلماراتي
ــنت حافلة  ــن فروا عىل م ــط الجناة الذي ضب

ــار  ــم الن ــرصف وإطالقه ــم امل ــد اقتحامه بع
ومكوثهم فيه ألكرث من 20 دقيقة.  

ــة  الرصاف ورشكات  ــارف  املص ــت  وكان
ــىل  ع ــض  بالقب ــت  طالب ــدن  ع يف  ــة  العامل
ــك  ــىل البن ــطو ع ــة الس ــني يف حادث املتورط
ــة  الكافي ــة  ــة األمني الحماي ــري  ــيل وتوف األه
ــة اإلرضاب ملدة ثالثة  ــا وفروعها معلن ملقاره
ــع مظاهر التدهور  ــام احتجاجا عىل توس أي

األمني.

٥٥  ماليين ريال مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الضالعين بالسطو على بنك عدنماليين ريال مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الضالعين بالسطو على بنك عدن


