
لطالما كتبنا عن مشاهد أحداث تُروى لنا تفاصيلها ولكن الوضع  
يختلف تمامًا حينما نتناول ونلقي الضوء على مأساة كنا في 
مسرح أحداثها، فما حدث في حي الحصبة من مواجهات وسفك للدماء 
وإرعاب للنساء واألطفال وتدمير ونهب للممتلكات وسلب لألمن وتشريد 
للمواطنين ليس باألمر الهين وأضرار ذلك ال تقف عند الخسائر المادية 
فحسب بل تمتد لتغرس في األعماق انعكاسات نفسية ذات أبعاد مختلفة.. 
من حي الحصبة التقينا عددًا من األمهات واالخوات الالتي تحدثن عن جزء 

من المعاناة التي تعرضن لها.. وهذه الحصيلة..

ال .. صرخة مرة كالعلقم، غصت   
ء  بنا أ م��ن  لماليين  ا حناجر  بها 
الشعب اليمني الوفي وه��م في خضم 
المجيدة، هذه  احتفاالته بعيد وحدته 
الوحدة التي تأسس بنيانها الشامخ على 
يديك الكريمتين، منذ واحد وعشرين عامًا 
لتقتلع تلك البراميل التي كانت تشطر 
اليمن ولتعيد لحمته ولمِّ شمل أبنائه.. 
الوحدة التي كانت ومازالت البذرة والنواة 
للوحدة العربية، والتي يسعى الحاقدون الى 
تمزيقها والقضاء عليها، الوحدة التي يفاخر 
بها كل يمني، على أرض السعيدة، الوحدة 
التي جعلت الماليين من أبناء الشعب 
األوفياء والغيورين والمخلصين يتدافعون 
راسمين بذلك ص��ورة م��ن أروع صور 
الوفاء لك يا فخامة الرئيس، ولهذا الوطن 
العظيم.. رافعين شعارات المحبة والسالم 
تاركين خلفهم أبناءهم وقراهم، تخلوا 
فيها عن سالحهم الذي ال يفارق أكتافهم، 
أتوك مشيًا وركبانًا، رجااًل ونساًء، شبابًا 
وشيوخًا، مؤتمريين وغير مؤتمريين، بكل 
فئاتهم وطبقاتهم، أغنياءهم وفقراءهم 
حتى الحفاة العراة منهم، أتوك متدافعين 
بقلوب يمألها الحب والوفاء لك وللوطن، 
هذا الوطن الذي يستحق الكثير والكثير 
والغالي والنفيس ليبقى عزيزًا وشامخًا 

بحكمتك وتحت قيادتك.
هذا الشعب الذي يثبت للعالم يومًا عن 
يوم مدى أصالته ووفائه وقدرته على 
الصمود، فبرغم كل ال��ظ��روف ها هم 
أبناؤه يخرجون بالماليين حبًا لك يا فخامة 
الرئيس ووالًء لوطنهم .. يقولون ذلك دفاعًا 
عن شرعيتهم الدستورية.. عن صوتهم، 
عن حقهم في تقرير المصير.. يقولون 
ال لهذه المبادرة المجحفة بحق االنسان 
اليمني، المبادرة غير المنصفة، وغير 
العادلة، التي تحاول فرض رأي االقلية 
على األغلبية الكاسحة والتي تجعل من 
األقزام عمالقة، ونحن أبناؤك على يقين تام 
بأن فخامتك لن ترضى بأن تمس كرامة 
شعبك، وما توقيع أعضاء المؤتمر الشعبي 
اال إلظهار حسن النية، ومن أجل تجنيب 
الوطن الخطر، ولكن يا فخامة الرئيس 
نقول: ال وألف ال.. ألية مبادرة تصادر فيها 
آراؤنا وأصواتنا، فنحن أبناء هذا الشعب 
وتحت قيادتك ولنا الحق في تقرير مصيرنا 
دون وصاية من أحد، هكذا تعلمنا منك أيها 
المعلم الحكيم والقائد الفذ، فلماذا نسمح 
لآلخرين بحك جلودنا ونحن قادرون على 
حكها، ونحن األمة التي شهد لها رسول 
البشرية - صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم- 
بالحكمة واإليمان دونًا عن غيرنا من األمم 
والشعوب، لذلك لن يكون الحل السليم اال 

من عقولنا ومن والئنا للوطن.
اليوم وبعد جريمة النهدين نقول: يكفي 
تنازالت، يكفي تسامحًا، يكفي تهاونًا، 
فقلوب اليمنيين تغلي من شمال اليمن الى 
جنوبه ومن شرقه الى غربه، وحان وقت 

ردع المتآمرين والخونة.
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أقام مكتب الثقافة بإب الخميس الماضي بالمركز   
الثقافي فعالية شعرية تحت عنوان: »كلنا للوطن 
والقائد«.. أحياها الشعراء محمد البعداني- جميل الكامل- 
عبدالقادر البناء- صالح البعداني.. إلى جانب النقاد: عبداهلل 
الكامل- عبدالحفيظ العمري- نبيل الحضرمي.. تناولوا فيها 
شعرًا قدسية القيم الوطنية واالنتصار للوطن والشعب ودور 
األدباء بشكل عام والشعراء بشكل خاص في نشر الثقافة 

الوطنية والتصدي لثقافة البغضاء والتطرف والكراهية.. 
وعرجت القصائد على ما يمر به الوطن من مؤامرات وأحداث 
مؤسفة ومنها جريمة االعتداء على مسجد النهدين الذي 

استهدف فخامة الرئيس وكبار قيادات الدولة..
حضر الصباحية الفعاليات الثقافية والسياسية وأعضاء 
المجالس المحلية في المشنة والظهار وبعدان والقفر، وجمع 

غفير من المهتمين.

فعالية شعرية للوطن والقائد بإب

كفى تنازالت
 نبيهة أحمد محضور

نسوة يسردن مأساتها

الحصبة التزال تئن!!
۹  األخ��ت راوي��ة حسين تحدثت عن تلك 
الفترة قائلة: مرت علينا أيام نسأل اهلل أن ال 
تعود، فالخوف والتشرد وترك المنازل ليس 
باألمر السهل.. كما أن البقاء في المنزل وسط 
أمطار الرصاص كان أكثر صعوبة يكفي أن 
نرى الرعب في عيون أطفالنا، كيف نبرر لهم 
ما يحدث هل نقول لهم عرسًا أم احتفااًل..؟! ال 
مجال للكذب، فقد أدركوا أنها الحرب وأصبحنا 
جميعًا ننتظر الموت في أية لحظة، نعم غادرنا 
منازلنا واليوم نعود وقد تحولت الى أطالل.. 
مرعبة.. خاوية.. تظهر عليها بوضوح معالم 

الدمار والتخريب.
األمان قبل اإليمان
ك���ث���ي���رًا ۹  وتقول أم محمد التركي: إن 
من االسر لجأت إما إلى أقارب أو 
جيران ممن يمتلكون منازل 
في المناطق اآلم��ن��ة، أم��ا أنا 
وعائلتي فقد بقينا في منزلنا 
ألنه ال يوجد لدينا من نذهب 
اليه، ومن ناحية أخرى والدتي 
معاقة ال تقوى على الحركة 
ول��دي اب��ن يعاني من حالة 
لمعاملة  وي��ح��ت��اج  نفسية 
خاصة، فأين يمكن أن أذهب 
ول��ديّ عبء أكبر من مجرد 
انتقالي ال��ى م��ك��ان آخ��ر، 
بقينا في منزلنا القريب من 
اللجنة الدائمة، كنا نشعر 
أث��ن��اء القصف أن القذائف 
وال��رص��اص ربما تكون في 
أحد أركان المنزل أو في إحدى 

غرف منزلنا.
الحمد هلل لم يصب منزلي 
وال عائلتي رغم أن كثيرًا من 
المنازل المجاورة لنا تضررت 
يؤمن البالد وبشكل كبير، وأس��أل اهلل أن 

والعباد، فاألمان قبل اإليمان والحياة ال يمكن 
أن تستقر اال باألمن واالستقرار.

أنين
۹  وت���روي االخ��ت أم��ة اللطيف القهالي 
معاناتها بالقول: نحن ليس لدينا أقارب يمكن 
الذهاب اليهم، وفي اليوم السابق لمغادرتنا 
أصيب المنزل المجاور لنا بقذيفة بثت الرعب 
في قلوبنا مما جعل أحد الجيران يصر علينا 
للذهاب مع عائلته عند أحد أقاربهم، وصلنا 
الى هناك لنجد أن المنزل مكتظ بعدد من 
األسر التي نزحت، وكنا في معظم الليالي ال 

نعرف 
طعم النوم، فالكل 
التواصل واالطمئنان على  يحاول 
ذويهم من الرجال الذين ظلوا في المنازل 
خشية السلب والنهب وكنا ندعو ان تمر 
الليالي دون فجيعة في قريب أو صديق، 
وعندما كنا نسمع أن منزل فالن أصيب واآلخر 
دُمر كنا ندعو اهلل أن يحفظ االرواح ويحمي 
االفراد الذين لم يغادروا منازلهم.. واليوم 
ها نحن قد عدنا الى منازلنا نسمع الحصبة 
تئن من أوجاعها باألطالل المرعبة والدمار 
والخراب والحياة التي تعود ببطء أصبحت من 
أبرز المعالم فيها، واعتقد أننا سكان الحصبة 
مازلنا بحاجة لفترة زمنية حتى نستعيد 
قدرتنا على التفاؤل والمضي نحو األيام 

القادمة دون قلق أو خوف.

رعب
۹  من جانبها تقول 
أم ياسر ال��ح��رازي: 
مستأجرون  ن��ح��ن 
ف��ي ح��ي الحصبة 
وع��ن��دم��ا اش��ت��دت 
ال��م��واج��ه��ات أص��ر 
زوجي على أن نغادر 
أن��ا واألوالد وسوف 
ي��ح��اول اللحاق بنا 
بعد أن يخرج بعض 
أثاثنا من المنزل، 
لكن في ذلك اليوم 
الذي قررنا الخروج 
ف��ي��ه مُ��ن��ع��ن��ا من 
قبل األمن لخطورة 
الخروج بسبب شدة 

ال��م��واج��ه��ات، بقينا 
في المنزل وسط رعب شديد وكانت ليلة حامية 
الوطيس، توجهنا الى صالة المنزل وابتعدنا 
عن كل الغرف المطلة على الشارع.. ظلمة 
حالكة ال نرى شيئًا اال وميض القذائف والنيران 

التي حسبناها في الغرف المجاورة لنا، مرت تلك 
الليلة بصعوبة ليأتي الفجر فنخرج مسرعين أنا 
وزوجي وأوالدي دون أن نأخذ معنا شيئًا، وكم 
كانت الفاجعة كبيرة علينا حين عدنا لنجد منزلنا 
وكثيرًا من المنازل المجاورة قد تعرضت ألضرار 
مادية كبيرة الى جانب اآلثار النفسية التي ال 

يمكن أن تزول بسهولة.
مأساة

۹  ونختتم حديثنا مع االخت كاتبة محمد التي 
بدأت حديثها متسائلة ما إذا كان من الممكن 
تخيل مواقف ومشاعر النساء وهن يغادرن 
منازلهن مجبرات تاركات أزواجهن أو أحد 
أبنائهن خشية النهب أو السلب، تلك مأساة 
نفسية كبيرة، فهذا اإلجبار وترك الغالين من 
األق��ارب في مواقع الخطر له تأثير 

نفسي بالغ..
وأض���اف���ت أن ال��ن��س��اء 
واالطفال في مواقع الخطر 
ي��زي��دون م��ن ع��بء الرجل 
ويجعلونه غير ق��ادر على 
م  االهتما و  أ نفسه  ية  حما
بممتلكاته باالضافة الى أن 
وج����ود االط��ف��ال 
وال���رع���ب ال���ذي 
ينتابهم يزيد من 
لنفسي  ا لضغط  ا
على رب االس��رة، 
ومن هذا المنطلق 
غ�����ادرت معظم 

العائالت..
 وتواصل االخت 
ك��ات��ب��ة ق��ائ��ل��ة: 
عندما خرجنا من 
يكن  ل��م  لنا  منز
لدينا مكان نذهب 
اليه مما اضطررنا 
ل��ل��ن��زول ف��ي أحد 
لبعيدة  ا لفنادق  ا
الى أن وجدنا منزاًل 
ل��إي��ج��ار ب��ع��ي��دًا 
عن أماكن الخطر 
والحمد هلل ال��ذي 
أن��ج��ان��ي وأف���راد 
عائلتي ألن ما فقدناه سيعوض ولكن األلم 
عند االسر التي فقدت بعض أفرادها، فهذا هو 
الضرر الذي ال يمكن تعويضه، نسأل اهلل أن 

يؤمن البالد والعباد وان يجنبنا الفتن.

راوية: منازلنا تحولت إلى أطالل

أم محمد: لقد أرعبونا بما فيه الكفاية

أمة اللطيف: أوالد األحمر عبثوا بممتلكاتنا

كاتبة: فجعونا في أمننا وممتلكاتناأم ياسر: عدنا وقد أخذوا كل شيء

تنفيذي األمانة يطالب بإخالء العاصمة من المسلحين واستبدال خطباء الفتنة 
أل��زم تنفيذي األم��ان��ة في اجتماعه  

االرب��ع��اء برئاسة وزي��ر الدولة أمين 
العاصمة  عبدالرحمن محمد األك��وع مكتب 
األوقاف واإلرشاد بمتابعة  بعض خطباء المساجد 
الذين جعلوا منها أماكن للفتنة والتضليل 
على عقول وأفكار الناس وتشويش الحقائق 
بدال من التوعية الدينية واإلرشادية للمجتمع 
وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم واستبدالهم 

بخطباء آخرين.
و أكد على ضرورة تنفيذ النقاط األربع التي 
اتفق عليها األخ عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية والمعارضة ومما تضمنته 
إزالة التمترس وحفر الخنادق وفتح الطرقات 
وإعادة الخدمات العامة للمواطنين من كهرباء 

ومياه.

وطالب بإخالء أمانة العاصمة من العناصر 
المسلحة وتسهيل حركة السير أمام المواطنين 
وفتح الطرقات لجميع مداخل العاصمة  وتأمين 

أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.
وحيا االجتماع الجهود التي يبذلها جنود وصف 
وضباط القوات المسلحة واألمن لتعزيز األمن 
واالستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية. 
الى ذلك استمع االجتماع إلى تقرير مدير 
عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 
باألمانة المهندس محمد المهدي بخصوص 
مشاكل المياه.. مبينا أن مشكلة المياه التي 
تواجهها المؤسسة تتمثل في  الطاقة التي تؤدي 
إلى انخفاض اإلنتاجية إلى 50 في  المائة ما 
يجعل برنامج التوزيع للمياه يصل إلى ضعف 

الفترة الزمنية.


