
لم تعد تعز تعزًا وال حلب حلبًا، لقد تغّير شكل المدينتين. 
الموصل كذلك لم تعد تلك التي نعرفها ونعشقها.. مدينة 
بني غازي هي األخرى تبّدل وجهها وتوارى رونقها.. الشام ما 
ة القديمة تالشت 

ّ
عادت شامًا واليمن لم يعد يمنًا.. تلك الُحل

تحت فوهات البنادق وبين الدخان، وولد شكًال مخيفًا من 
الخراب، الذي بدوره سينجب نمطًا آخر من المعمار والحياة. 
 تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، قارب على 

ُ
ل

ّ
فمعمارنا الذي يمث

االندثار، وهنا تكمن المصيبة والمشكلة. إذ إنه لو لم يكن 
ت عليها اللعنة 

ّ
للحروب والصراعات سوى هذه الفاجعة؛ لحق

األبدية بكل اللغات.
رى، وكيف سيصبح وجه حلب الجديد، إذا ما 

ُ
بأي وجه ستبدو تعز يا ت

ة جديدة 
ّ
افترضنا انتهاء الحرب وتصالح األخوة األعداء؟ حتمًا ستظهران بحل

ال تشبهنا، كما حصل مع بيروت، تلك المدينة العتيقة، التي دّمرتها الحرب 
األهلية أكثر من خمسة عشر عامًا، لتظهر اليوم كـ عرائس "الباربي" جسدًا 
بال روح. لقد اغتالت الحرب روحها ورونقها، فمهما بدت اليوم أنيقة، إال 

ة الساحرة.
ّ
أنها لم تعد تلك الُحل

حينما ُيتّيم المرء بتراثه وحضارته، فإنه بال شك يكون باّرًا بمن سبقوه 
وتركوا له اإلرث. وما أجمل أن نعشق تلك األبواب الخشبية، النوافذ الصغيرة، 
الدهاليز المستطيلة،الخزانات في كبد الغرف، الساللم المرّصعة بمطرقة 
الِخبرة، تزاحم الجدران، األضواء، الشمسيات، واألمكنة! تلك العتبات التي 
تبدو كـ"تيجان العرائس"، نرى من خاللها ضحكة الفجر، وابتسامة البدر. تلك 
األحجار المتراّصة والمترابطة كصالت وروابط من بنوها وشّيدوا أركانها، 
كل شيء فيها ينبئنا بأن اإلنسان القديم لم يكن مجّرد إنسان عابر، بل 
ر األرض  أسطورة شّيد الجمال والخيال، وجعله واقعًا ُمعاشًا، أو باألحرى عمَّ

كما أراد الله.
ذلك المعمار الزاخر في صنعاء القديمة، في القدس، في حلب الشهباء، في 
بعلبك، في بغداد، في دمشق، في محمد خليلي، في غدامس، وفي غيرها 
ة، وتشاهد الف معجزة،  من المدن التاريخية. ترى في كل حجٍر فيه نبوء
كأنك تعيش في مدينة مقّدسة، ينزل عليها الوحي كل مساء، وتهبط فيها 

المالئكة.
أيُّ لعنٍة هذه التي ستجعلنا نعيش ُعراة بين الزجاج ووسط المرايا، بدًال 
من الدفء والسكينة خلف حجر المرمر والرخام أو الطين الحضرمي؟ أيُّ حٍظ 
عاثٍر هذا الذي سيرفعنا سريعًا بمصعٍد كهربائي، ليعيدنا بنفس السرعة إلى 

 كما نحن بال ارتقاء،بال علٍو، 
ّ

نفس المطرح ونفس الرقعة، لنظل
بال سمو، وإنما صعودًا وهبوطًا كأسعار البورصة في "ناسداك"!
ذلك اإلنسان القديم، كانت عيناه تتحسسان جمال الفن 
المعماري، تخاطبان الحجر، تتذوقان لــذة رؤيــة الشمس 
وهي تتمايل بين الجدران والشرفات، وتتواصالن مع الظالل 
 صباحه، يبدأه 

ّ
المنسدلة على واجهات المباني. حينما يستهل

بكلمات فلوكلورية مدهشة، يخاطب الحجر، ويعانق األرض، 
لق هو والحجر من رحٍم واحدة.

ُ
ويمتزج مع النقوش؛ وكأنه خ

لم يكن مجّرد معمار مغمور بفن العمارة، وال مهندس 
مهووس بتفاصيل البناء وجودة التصميم. لم يكن تقليديًا أو كالسيكيًا قابعًا 
في جوف خزانة خرافية، وال هاوي بنايات أو ناطحات سحب، لقد كان طيرًا 
ق من علوٍّ مرتفع، ليصف لنا، من خالل إبداعه وتصاميمه، ما ال نستطيع 

ّ
ُيحل

أن نراه أو نشاهده في نظرتنا القاصرة.
إن القيمة الجمالية التي صاحبت اإلنسان القديم، هي في جمال روحه قبل 
ما كانت روحه جميلة وإيجابية بدا تراثه 

ّ
أن تكون في جمال معماره. فكل

أجمل وأروع، ما جعلنا نرى هذا التراث بعين الرغبة والمحبة والتفاخر 
والرضى، لكن األرواح الناشئة على هلع الحداثة، وطمع اللحظة، ال ترى هذا 
التراث الكالسيكي، وال تستمتع بروعته مهما كان فاتنًا، لذلك نراها ال تأبه 

بهذا الخراب، وال تستشعر خطورته على تكويننا وشخصّيتنا العربية.
حمة المجتمعات. 

ُ
أما القيمة التاريخية فهي مصدر الذاكرة الجماعية، ول

 ما علينا 
ّ

إنها جلّية وواضحة، ويمكننا رؤيتها بصورتها رباعية األبعاد، كل
ى القيمة 

ّ
فقط أن نزور األماكن العتيقة، لنشعَر باأللفة والوئام، في حين تتجل

المعمارية بتواصلنا مع المكنونات الحسية والالحسية للمعمار، وتفاعلنا 
عاطفيًا مع ما نحمل من مشاعر تجاه بعضنا. إنها عالقة اإلنسان بالمكان، 
التي ال يمحوها الزمان، وإنما تلغيها الثقافات المعمارية المستوردة، التي 

تجعلنا نعيش غرباء مع ذواتنا.
للمعمار أيضًا قيمة اجتماعية مرتبطة بمسألة الجماعة التي تسكن هذا 
الجزء التاريخي أو ذاك، فعالقة اإلنسان بسكنه عالقة حميمية ترتبط 
بالذاكرة، ألننا ال نبني لنشاهد ما نبني، وإنما لنعيش فيه، لذلك تربطنا هذه 
العالقة الحميمة. وتبقى القيمة الرمزية قيمة انتماء، قيمة هوية، قيمة 
ق باألمكنة، وقيمة تمّيز، في حين تظل القيمة االقتصادية واردة ولكن 

ّ
تعل

بنسبة دنيا. أّما القيمة التعليمية فهي حاضرة بكل قّوة في قرانا ومدننا، 
وينبغي أن تكون مصدر إلهامنا.

قنوات «الحدث، والعربية، والجزيرة» ظلت طوال خمس سنوات بأيامها ولياليها 
وساعاتها وثوانيها يشيدون بانتصارات الدواعش في حلب ويعرضون الفيديوهات 
والصور لتوثيق تلك االنتصارات، وأتباعهم بمواقع التواصل يفرحون ويكبرون ولكن 

في األخير خرج الدواعش في باصات خضراء مدحورين.
واليوم نفس تلك القنوات تصنع انتصارات وهمية في المخا ونفس تلك االبواق تفرح 

وتكبر في الفيسبوك غير مدركة ان العبرة بالخواتيم. 
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توفيق عبدالرحيم القرشي
- سكرتير الهيئة التنفيذية بمديرية الشمايتين تعز..

- ناشط وكاتب إعالمي - ومؤلف مسرحي..
- رئيس ملتقى وطن الشبابية..

كتاباتهم
مقتطفات

عبدالرحمن الزيادي

عادل الصايدي

جميل الجعدبي

عمار النويرة

شيخة الكل

عبدالرحمن محمد صالح

سلمان الحكمي

نائله العبسي

عبدالملك الفهيدي

الغارات الجوية الهيستيرية والمكثفة 
لطيران العدوان وقصف بوارجه فضًال 
عما يمتلكه المرتزقة من عتاد، كفيل 
ــل، لــكــن المقاتلين  ــام بــاحــتــالل بــلــد ك
فــي جبهة الــســاحــل يــســطــرون مالحم 

ستدرس لالجيال.

ال انزال بحري نافع وال زحف بري نافع 
وال انزال جوي نافع....العدوان يشتري 
احدث انواع االسلحة بمليارات الدوالرات 
والجيش واللجان يدمرونها بأسلحة من 
الستينيات.. سالم الله عليك ياشعب 

اليمن.

٥٢ جحشًا في السعودية أفتوا بالجهاد 
ضد القاعدة الروسية في سوريا..

ــم يــالحــظ الــعــوالــم ان فــي الكويت  ل
وقطر والسعودية ٧ قواعد لالمريكان 

المؤمنين!
هــــؤالء هــم ســبــب بـــالء األمــــة وسبب 

تخلفها فكريًا عن بقية األمم..

انسحبوا او انهزموا مــن المخا فهم 
المنتصرون في كل االحوال..

يكفيهم فخرًا انهم يقاتلون تحالف 
المال مع االرهــاب وطــائــرات االف ١٦ 
واباتشي الغرب وجموع المرتزقة من 
ــك نقول  افــارقــة ومــن بنجاب، ومــع ذل

الحرب سجال..

لو لم يدخل المحتلون والغزاة اراضي 
يمنية لما كانت اليمن مقبرة الغزاة..

وال فرق في حجم مساحة تواجدهم، 
ــل يمنية واحـــدة تحت  طالما ذرة رم

أقدامهم..
فمصير الغزاة واحد والنهاية واحدة 
.. هكذا يقول التاريخ وتقول االرض 

وأهلها.

ـــو الــعــبــاس  ــون أب أصــحــاب غــــزوان يــقــول
وجماعته عفاشيين وأصحاب أبو العباس 
ــون غـــــزوان وجــمــاعــتــه عفاشيين  ــول ــق ي
والــحــراكــيــش يقولون بــن دغــر وحكومته 
عفاشيين وكــمــان يــقــولــون عــلــي محسن 
ــون مــــع عــفــاش  ــل ــغ ــشــت ـــدشـــي  ي ـــق ـــم وال
واإلصالحيين يقولون إن الحراكيش واإلمارات 
يشتغلون مــع عــفــاش وطبعًا جميعهم 
متفقين إن القاعدة وداعــش تبع عفاش.. 

واحنا والنقول اال سالم الله على عفاش

سيستهدفون ادواتهم ويقولون عن 
طريق الخطأ 

سيتحدثون عــن خــيــانــات وتــتــوالــى 
االتهامات ..

بعد كل خيبة وهزيمة يسبقها ترويج 
كاذب لنصر كاذب 

كعادتهم

الــســعــوديــة ومــرتــزقــتــهــا مــايــزالــون 
مستميتين في مسابقة الزمن للتقدم في 
الجبهات ولكنهم سرعان مايصطدمون 
بجبال شاهقة من الصمود االسطوري 
للجيش واللجان الشعبية الذين يحولون 
زحوفاتهم الى ذرات من الغبار تذروها 

الرياح في الجبال والصحارى والبحار.

سياسيو اليمن في الــداخــل والخارج 
،مسعرون الحروب 

والمسترزقون بجماجم وأشالء الشعب 
والمتاجرون بالوطن الرضاء الخارج..

يكفي.. ضعوا ايديكم في أيدي بعض 
وأخرجوا الشعب من هذه الضيقة ومن 

هذا العذاب

هــــذا االخــــتــــراق الـــذي 
حــصــل مــســاء الخميس 
ــه كــانــت  ــب ــســب ـــــــذي ب وال
ستسقط المخا وامتدت 
ــى االحــيــاء  االشــتــبــاكــات ال
الداخلية للمدينة ولــوال 
ستر الله وعزيمة ابطال 
ـــجـــان كــنــا  ـــل الـــجـــيـــش وال
سنتكلم غــدا وبــعــد غد 

عن وادي الملك والخوخة..
في الصورة االولى مجاميع المرتزقة التي انطلقت 
من جنوب المخا في ثــالث اتجاهات االول باتجاه 
الممالح والميناء والثاني لمدخل المدينة الجنوبي 
والثالث وهو االكبر واالخطر اتجه شرقًا ونجح في 
قطع طريق تعز المخا واخترق المدينة من مدخلها 

الشرقي..
القوة هــذه توغلت في احياء المدينة الشرقية 
ومجاميع منها اتجهت باتجاه طريق المخا الحديدة 
باتجاه يختل لغرض قطع آخر خط امداد للمدينة 
ومحاصرتها تمامًا ولو كانوا نجحوا لكانت المعركة لن 

تستمر طويًال.
الوضع خطير جدًا والجبهة بحاجة العادة الترتيب 
والتنظيم وايضًا لالمداد بالرجال والسالح وبمضادات 
الــدروع، وال بد لوزارة الدفاع في صنعاء ان تتحرك 

بأسرع ما يمكن وان تستشعر خطورة الوضع ..
الرجال في الميدان عملوا الذي مستحيل اي جيش 
في العالم يعمله.. واي هزيمة واي انكسار سببه 

قيادتنا في صنعاء!

حامد غالب

هذا ماحدث في المخا

اي توجه يتجاوز نصوص 
الدستور والبرلمان تآمر 
ــا تــبــقــى من  واضــــح عــلــى م
موسسات وطنية شرعية 

وقوانين نافذة.
ومــن يقول ان المبادرة 
عطلت الــدســتــور يكذب 
ثم يكذب وعليه العودة 

للمبادرة.
وسيجد انه يكذب ..

هادي بذل كل جهده  لتعطيل البرلمان 
وتجاوز الدستور والمبادرة  هو بمساعدة 

المشترك وبن عمر وأزالمهم.. 
وسكوت وخضوع قيادة المؤتمر 

وتآمر بعضها على بعضها.
واراد تعطيل اتــفــاق السلم 
والشراكة.. والكرة اآلن في مرمى 
المؤتمرالشعبي العام وانصارالله.
وعليهم االرتــقــاء الــى مستوى 
ــتــي  الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة ال

وضعتهم االقدار فيها..
 وينقذون الوطن وما تبقى من مؤسساته، 
ر لهم  من مكيدة  وينقذون انفسهم مما ٌدبِّ

واضحة وضوح الشمس ..

كلمة وعشر سواء 
سيظل المؤتمر الشعبي 
الــعــام هــو الــصــخــرة التي 
تتحطم عليها مــؤامــرات 
االعـــــــــــداء ضـــــد الـــوطـــن 
وسيظل أعــضــاء المؤتمر 
 اصلها 

ً
االوفـــيـــاء كــشــجــرة

ثابت وفرعها في السماء 
التهزهم الرياح العاتية . 

ــمــؤتــمــريــون  ســيــظــل ال
والمؤتمريات سياجًا منيعًا 
ضــــد اي فـــكـــر مــتــطــرف 
يمكن ان يــهــدد النسيج 
ــتــمــزق..  ــال ــاعــي ب ــم ــت االج
سيظل اعــضــاء المؤتمر 
الشعبي العام يؤمنون بنهج 

الوسطية واالعتدال .
نا  اننا لن نقول نجدد والء
لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي النــنــا 
لــم تهتز يومًا مــا انفسنا 
لتميل نحو المصالح اآلنية 
الضيقة والرخيصة، ولم 

ولـــن نــرضــخ الي ضغوط 
ات لتغيير تلك  او اغــــراء
ــادئ الــســامــيــة الــتــي  ــب ــم ال
تربينا عليها في مدرسة 

الميثاق الوطني .
ــــول ونـــؤكـــد  ــــق نـــحـــن ن
استمرار وديمومة انتمائنا 
لتنظيم صــمــد فــي وجــه 
ــمــؤامــرات  كــل اعــاصــيــر ال
الــداخــلــيــة  والــخــارجــيــة.. 
اننا وبكل فخر ننتمي الى 
الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام  

حزب كل الوطن .

تحية اجالل واكبار للقائد 
الرمز الزعيم علي عبدالله 
صــالــح عــفــاش الـــذي اثبت 
لمحبيه انه يستحق بجدارة 
ان يتربع على عروش قلوب 
االطــفــال والــشــبــاب وكبار 

السن ذكورًا واناثًا .
ــزعــيــم عــلــي عــبــدالــلــه  ال
ــلــه ثم  ــح الـــذي لـــوال ال صــال
حنكته وشجاعته وسعة 
ته  صدره وبعد نظره وقراء
للمستقبل، لكنا وكل الوطن 
في وضــع أســوأ بكثير مما 

نحن فيه اآلن.
حفظ الله الوطن وحفظ 
ــه  ــل الـــمـــؤتـــمـــر وحـــفـــظ ال
الرجال االوفياء في الحرس 
ـــجـــمـــهـــوري والــجــيــش   ال

واللجان الشعبية. 
حفظ الــلــه الزعيم علي 

عمار الجيشعبدالله صالح عفاش.

حميد النصيري

عمــار األشــول

المخا مقبرة العدوان ومرتزقته

إعالم الزيف

هل تذكرون ذلك اليوم القريب الذي تسلل فيه 
مجموعات من المرتزقة وتحت اغطية جوية 
لمديرية نهم .. وأعلن العدوان سقوط نهم.. ماذا 
حدث لهؤالء بعدها وكم ظلت نهم في ايديهم؟! 
لم تطلع عليهم شمس إال والصليب الدولي 
يناشد جيشنا الباسل السماح له بالدخول 
للمديرية النتشال جثث وجيف المرتزقة 

الذين قضوا في تلك الليلة ..! 
أثق بالله الناصر الكريم وبجيشنا الباسل بأنه 

سيجعلهم يعضون اصابع اليأس والندم، فالمخا لم تسقط 
بيد العدوان وبعيدة على المرتزقة وأسيادهم .. وستصبح 
اطرافها مقبرة ودرسًا لكل من يتوهم بأن اليمن ستكون 

مزرعة سعودية .
ــه عقلية  هـــذا الــجــيــش الــيــمــنــي الــبــطــل ل
عسكرية يفهمها الكبار وحكتها االيام وله 
عقيدة قتالية ال تسقط اي موقع استراتيجي، 
وكما له عقوله ورجاله األشجع من الهول 

واألقسى من الموت .
ليست نوبة القلق األولــى التي تطرق قلوبنا 
حرصًا على اي شبر في اراضي اليمن، وليست 
ـــى الــتــي سيبكي فيها سلمان  المعركة األول
العدوان وعبيده وعبيد عبيده ومرتزقة عبيد عبيد عبيده.

الله أكبر.. وما النصر إال به.

تحيا الجمهورية اليمنية .

حسين حازب

لن نسمح بتجاوز الدستور

هوّيتنا المقتولة

الحقد األعمى
ــــــــحــــــــقــــــــد  ال
ــــــســــــعــــــودي  ال
ــى  وصــــلــــفــــه عــل
شعبنا ووطــنــنــا 
اليـــشـــابـــهـــه اال 
ـــف  حــــقــــد وصـــل
على  ينة  لصها ا
العرب واالسالم.

ــعــرفــون  هـــم ي
انهم ادخــلــوا انفسهم مستنقعًا غرقوا 
فيه فخسروا وخابوا ولم يحققوا شيئًا غير 
قتل االبرياء وتدمير البنى التحتية ومنازل 
المواطن البسيط ومع ذلك يكابرون مكابرة 
ابليس عندما امره الله بالسجود آلدم فخسر 
وكــان لجهنم خالدًا فيها، هم يشبهونه 
فالنستبعد من ُعباد ابليس اال هذا، غير أن 
ثقتنا بالله ان لهم نهاية قريبة فالدم الذي 

سفكوه عند الله اليضيع.
رحم الله االبرياء.. وربنا ينصر الرجال من 

ابناء الجيش واللجان.

أمل السالم

الغوغائية

تشتوا الصدق.. االعالم الرسمي مازال 
يغرس مزاعم االنقالب بحذافيره 

ويــنــقــل صـــورة لــلــداخــل والـــخـــارج بــأن 
االنــقــالب مــوجــود، ويعطي بذلك مبررًا 
ــهــم..!؟ بــل ومــســاعــدًا وعــونــًا للعدوان  ل

وحلفائه  فيما يدعونه ..!؟ 
متى مــا شــاهــدنــا تغيرًا فــي سياساته  
ايقنت بــأن هناك اتفاقًا سياسيًا.. وبأن 
الدولة عادت وهناك شراكة فعلية تمت 

غير ذلك ال..
اعالمنا الرسمي ينتهج سياسة عدائية 

امام مرأى ومسمع من الجميع..
وال أعرف اين حكومة بن حبتور من ذلك 
وما موقفها؟ حتى اآلن مازال الوضع على 

ماهو عليه منذ زمن!

بشير المنصوب

اليعترفون 
بالخطأ!

ــا فــي  ــن ــون ــن ــجــن ــــوا ي كــــان
خطبهم : (ليس من العيب 
أن تخطئ، لكن العيب أن 
تستمر في الخطأ) واليوم 
يتجاهلون هــذه الحكمة 
تمامًا، ألنهم ومنذ أكثر 
من خمس سنوات يصرون 
ويعاندون ويستكبرون، 
رغــم قناعتهم بفداحة 
ــــذي  الـــخـــطـــأ والــــجــــرم ال
اقــتــرفــوه بــحــق أنفسهم 
ووطـــنـــهـــم وشــعــبــهــم.. 
بــل ووصــل الكبر والعناد 
بمعظمهم إلــى االحتفال 

بذكرى نكبتهم..
الـــغـــريـــب أنـــهـــم كــانــوا 
ــا أن الكبر  ــن يــصــمــون آذان
والــغــرور هــو الـــذي جعل 
ل النار على 

ّ
(إبليس) يفض

الجنة..!!

عبد القوي الشميري

ـــعـــرب  ـــف ال ـــال ـــح ت
للعدوان على اليمن 
أرضــًا وإنسانًا بأكمله 
من اقصاه الــى قصاه  
وقتل الطفل والمرأة 
والشيخ في منازلهم 
ـــــي  وحـــقـــولـــهـــم وِف
ــك  ــذل ـــطـــرقـــات وك ال
الطالب والمعلم في 

مــدارســهــم والــمــريــض والــدكــتــور 
وقصف المستشفيات بمن فيها.. 
قتل الحيوانات دمر الحجر والشجر 
حتى الصيادين لم يسلموا من هذا 

ـــعـــدوان الــبــربــري  ال
الغاشم.

هذة معركة الشعب 
ــل فــئــاتــه  ــك ــن ب ــم ــي ال
ــدفــاع عـــن النفس  ــل ل
ـــعـــرض  ل واالرض وا
وليست معركة فئة او 
جماعة او حزب معين، 
ليست معركة أشخاص 
وال قيادات ولن تكون معركة  مذهبية 
او مناطقية كما يريدها او يصورها 

العدوان .
تحيا الجمهورية اليمنية 

 اعتقد ان مــن المهم 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
ــوطــنــيــة  ــة ال ــاســي ــســي ال
ــظــمــات الــمــجــتــمــع  ــن وم
المدني ومختلف الفئات 
والمنظمات الجماهيرية 
ان ال تكتفي باإلدانة  من 
خـــالل إصــــدار الــبــيــانــات 
ــمــا توجه  الــمــعــتــادة وإن

ــل مــبــاشــرة الـــى االمــــم المتحدة  رســائ
ومجلس االمن والى كل  الدول العظمى 
والراعية للسالم والمنظمات الدولية 

ــهــا مــســئــولــيــة  وتــحــمــيــل
ــــجــــازر والــــجــــرائــــم  ــــم ال
ــعــدوان  الــتــي يرتكبها ال
ـــســـعـــودي بـــحـــق ابـــنـــاء  ال
ـــذي  الــشــعــب الــيــمــنــي وال
يـــجـــري فـــي ظـــل صمت 
عالمي والمنظمات المعنية 
والدول العظمى االمر الذي 
يثير الكثير من التساؤالت 
ــدول والمنظمات في  بل ويجعل هــذه ال
مصاف الشراكة المباشرة وغير المباشرة 

في ارتكاب هذه الجرائم.

طارق محمد صالح

البيانات التكفيعدوان اليفّرق

عادل الربيعي

عبد القوي الشميري


