
يحملون  نهم  أ يصدقوهم  و  أ لهم، 
همومهم ويدافعون عن الحق والعدل 
والمساواة والتسامح وتكافؤ الفرص 

والديمقراطية؟؟!
محاسبة المعتدين

وفي السياق ذاته اعتبرت 
الشاعرة هدى أبالن- أمين 

ع���ام ات��ح��اد األدب����اء 
ليمنيين  ا ل��ك��ت��اب  وا

للناشطات  ح���دث  م��ا 
ال��ح��ق��وق��ي��ات م���ن قبل 

مع  فى  يتنا لمتطرفين  ا
كل قيم الحرية والعدالة 
والمساواة والديمقراطية..

وقالت: لقد أصدرنا بيانًا 
على إثر هذه الحادثة التي 

صعقتنا وبينا فيه رفضنا 
واستنكارنا لهذه األعمال 

ال���خ���ارج���ة على 
المنطق بكل ما 

في الكلمة من 
معنى.

ك�����م�����ا 
اعتبرناها 
ت��ط��رف��ًا 
غ�����ي�����ر 

م���ق���ب���ول 
وس��ل��وك��ًا سيئًا 

وع��دوان��ي��ًا ال ينسجم 
مع أبسط حقوق اإلنسان 

والمواثيق الدولية والتعاليم والقيم 
الدينية.

مؤكدة أن اتحاد األدب��اء يرفض هذه 
األعمال ويدينها وينكرها، كما أنه كان 
وسيظل قلعة الحرية والديمقراطية 

واإلب��داع 
وال��م��س��اواة، 
والعدالة واحترام اآلخر وتقديره، سواًء 

أكان رجاًل أم امرأة.
ودعت أبالن إلى سرعة فتح تحقيق 

رسمي ومحايد حول حادثة االعتداء 
ومحاسبة المعتدين وكذا إعادة االعتبار 
للناشطات الحقوقيات وزمالئهن ولكل 
من تعرض ألي تعسف أو قهر أو إساءة 

أو إقصاء أو مصادرة في أي مكان كان.
انكشفت وجوههم

نبها  جا ق���ال���ت ال��ن��اش��ط��ة م���ن 
بلقيس ال��ن��ق��اب��ي��ة  لكاتبة  وا

الكبسي: ما اقترفه 
اإلصالح وباسم 
العدالة والتغيير 
ل�����أف�����ض�����ل 
وال����م����س����اواة 
والحرية ال يمت 
نية  نسا لإل
وال��ع��دال��ة 
وال��ح��ري��ة 
ب��ص��ل��ة، بل 

ع��م��ل ب��رب��ري إن������ه 
وحشي، عدواني متطرف 
اختصر به هؤالء مشروعهم 
القادم وبرنامجهم وسلوكياتهم 
ال��م��رف��وض��ة وال��م��م��ق��وت��ة 
والسوداء، التي ال ولن يقبل 
بها اليمنيون، سواًء أكانوا 
رجااًل أم نساًء، ألنها أعمال 
دنيئة تنم عن فكر متخلف، 
جاهل ال يمكن له أن يقدم حاًل 
الشكاالت الديمقراطية والحرية 
والتقدم وال��ع��دال��ة وال��س��الم والخير 

والتسامح.
مؤكدة أن الوجه الحقيقي لدعاة التغيير 
والثورة قد انكشف أكثر من مرة ولم يعد 
أحد يجهل حقيقة مقاصدهم أو يغرد في 

فلكهم.

ن واألمان .. 
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اإلصـالح يـكـشـف عـــــن مشروعه البربري!!
ناشطات حقوقيــــــــــــات لـ»الميثاق«:

نساء الضحي بالحديدة يقفن إلى جانب الشرعية
الحديدة - محمد شنيني 

 حذرت المسيرة النسائية الحاشدة التي شهدتها مديرية الضحي بمحافظة الحديدة تأييدًا للشرعية الدستورية- 
أحزاب المشترك من مغبة التمادي في التنصل من المسؤوليات الوطنية الذي تعمد به أحزاب اللقاء المشترك الى 
افتعال األزمات، وتضييق مساحات التئام الشمل وتضميد الجراح الذين تسببوا فيها عبر المظاهر المؤلمة التي ألحقت 

بالوطن والمواطن الضرر الكبير.
وأكدت المسيرة وقوف نساء المديرية مع الشرعية الدستورية وأنهن جنبًا الى جنب مع ا خواتهن في طول 
وعرض اليمن في مواجهة التحديات.  وناشدت المسيرة اشقاء وأصدقاء اليمن بأن يعتمدوا صوت الحقيقة 

ألن أكاذيب وافتراءات أبواق الشيطان األثيمة من القنوات والمواقع والوسائل االعالمية غير المسؤولة.

»الميثاق« تنشر قصة اقتحام طالبان 
اإلصالح لمدرسة خديجة في يريم

۹  م��ا ال���ذي ح��دث بالضبط في 
المدرسة وكيف كان التهديد لكم؟

- ف��ي م��رة سابقة تحدثت الى 
»الميثاق« عن محاولة إثارة الفوضى 
داخل المدرسة التي قامت بها بعض 
االخ���وات ال��الت��ي دخلن المدرسة 
زائ���رات وك��ن يبيتن النية إلث��ارة 
الفوضى وكيف أن الطالبات أنفسهن 
قمن ب��إخ��راج تلك المجموعة من 
المدرسة بعد ذل��ك اليوم، توالت 
التهديدات للضغط علينا من أجل 
الرضوخ لمطالبهن وإغالق المدرسة، 
على  مصرين  زلنا  وما كنا  ولكنا 
استمرار الدراسة واستكمال جدول 
الحصص والتدريس الكامل، كما 
أننا في حالة وجود أي تقصير من 
قبل بعض المدرسات نوجد البديل، 
فهناك أغلبية من المدرسات مستعدة 
لتغطية الحصص طوال اليوم بحيث 
ن  و د لتعليمية  ا لعملية  ا تستمر 

تقصير.
المهم.. آخر هذه التهديدات ما 
حصل في االسبوع الماضي حيث 
ه��اج��م ال��م��درس��ة وع��س��ك��ر أم��ام 
بوابتها شخصان مسلحان أحدهما 
معروف واسمه لدى الجهات األمنية 
في المدينة.. الشخصان وقفا أمام 
المدرسة يطلقان التهديدات بأنه 
إذا ل��م يتم إغ��الق ال��م��درس��ة في 
نفس اللحظة وذات اليوم فسوف 
»تُقتل« مديرة المدرسة، وهددا 
باالنتظار حتى تخرج المديرة، بلغت 
أنهما ينتظران أم��ام البوابة، منذ 
الصباح الباكر، في الوقت الذي كان 
هناك سيارة بالقرب من المدرسة 
تنتظرهم وف��ي الساعة الحادية 
ع��ش��رة قمنا ب��االت��ص��ال ب���اإلدارة 
التعليمية واالخ مدير عام المديرية 
ورئيس مجلس اآلباء واألمن، وبمجرد 
وصولهم الذا الشخصان بالفرار الى 
خارج المدينة، وحتى اآلن لم يتم 

القبض عليهما.
مجالس اآلباء

۹  ما هي اإلج���راءات التي قمتم 
باتخاذها بعد هذه المحاولة للحفاظ 
ع��ل��ى أم���ن ال��م��درس��ة وطالباتها 

ومعلماتها؟
- حقيقة أنا أتقدم بالشكر الكبير 
لمجالس اآلب���اء واألم��ه��ات حيث 
إن لهم دورًا كبيرًا في استمرار 
العملية التعليمية داخل المدرسة 
وذلك بأن مجالس اآلب��اء واألمهات 
ق��رروا أن ينظموا عملية الحراسة 
فيما بينهم بالتناوب بحيث أن كل 
ثالث أمهات يوميًا تقوم باإلشراف 
داخل المدرسة على عملية الدخول 
والخروج والزيارات، وبالنسبة لآلباء 
بحيث  نفسهم  ا بتقسيم  ا  م��و ق��ا
يُكلف أربعة آب��اء يوميًا بحراسة 
ومراقبة محيط المدرسة من الصباح 
وحتى نهاية اليوم الدراسي، وهذا 
التقسيم يضمن استمرار الحراسة 
وع��دم أخ��ذ وق��ت كبير م��ن أولياء 
األم��ور بحيث يأخذ يومًا واح��دًا في 

االس��ب��وع ك��ل واح��د منهم، ونحن 
بدورنا في المدرسة نقوم بإغالق 
بوابة المدرسة بعد الطابور مباشرة 
واحتفظ أنا مديرة المدرسة بالمفتاح  
معي لضمان عدم دخول أي عناصر 

تخريبية داخل المدرسة.
توعية الطالبات

۹  ماذا عن الطالبات داخل المدرسة 
هل هناك جدال وتصارع بينهن؟

- أخبرتك سابقًا ان الطالبات لهن 
فضل كبير ف��ي ط��رد المجموعة 
النسوية التي حاولت إثارة الفوضى 
في المدرسة، لكن ان يكون هناك 
ل  حو لن  د يتجا ت  لبا لطا ا بعض 
بدورنا  نحن   . مواضيع سياسية.
كأدارة مدرسية نحاول بقدر اإلمكان 

توعية الطالبات بأن المدرسة ليست 
مكانًا للحزبية أو التصارع السياسي، 
وفي الواقع ينبغي أن يدرك اآلباء 
واألمهات أن عليهم مسؤولية كبيرة 
تجاه أبنائهم بحيث ينبغي عليهم 
أال يقحموا أطفالهم في السياسة 
المبكرة، وخاصة اولئك االطفال 
الذين مازالوا ما دون مرحلة الصف 
الثامن، في تلك المرحلة العمرية 
ينبغي أن تكون اهتماماتهم اخرى 
بحيث تنمي وتغرس لديهم ثقافة 
ال��ح��ب واالح��ت��رام وم��ب��ادئ القيم 
والتحاور، وبتلك الثقافة نوجد جياًل 
واعيًا يمكن أن يكون لديه ثقافة 
سياسية وحزبية واعية تخدم الوطن 
في المستقبل وتسهم في بنائه 
ولكن ثقافة التعبئة الخاطئة وثقافة 
الكراهية لن يكون حصادها إيجابيًا 

على الجميع.
مسؤولية الجميع

۹  كلمة أخيرة؟
- أود التأكيد على أولياء األمور آباء 
وأمهات وعلى المجتمع عمومًا بأننا 
على مشارف نهاية العام الدراسي، 
وينبغي أن نكون حريصين على 
مستقبل أبنائنا الطالب والطالبات 
وهذه مسؤولية يتحملها الجميع من 
إدارات مدرسية ومعلمين وأولياء 
أم��ور، كما ينبغي أن ن��درك جميعًا 
أن المؤسسات التعليمية هي أماكن 
مقدسة لتلقي التعليم وعلينا جميعًا 
أن نعلم أنفسنا كيف نحافظ على 
قدسيتها ون��زرع في قلوب أبنائنا 
أهمية الحفاظ على هذه األماكن 
من الصراعات والمصالح المختلفة 
التي ال تخدم الوطن وال أبناءه، 
وأخيرًا أسأل اهلل أن يمن على بالدنا 
باألمن واالستقرار ويحفظ كل أبنائها 

المخلصين.

في توجه خطير لضرب العملية التعليمية في البالد على طريقة طالبان افغانستان  
تتعرض العديد من المدارس الخاصة بالفتيات العتداءات إرهابية.. »الميثاق« تقف أمام 
ما تعرضت له مديرة مدرسة في مدينة يريم محافظة إب من تهديد باالغالق بالقوة وتعطيل 
العملية التعليمية.. حول ما حدث كان لنا لقاء مع االخت ذكرى الزبيري مديرة مدرسة خديجة بنت 

خويلد والتي شرحت لنا تفاصيل ذلك في اللقاء التالي:

على الجميع أن يحافظوا على 
قدسية المؤسسات التعليمية
قتل المديرة أو 
اغالق المدرسة

ثقافة التعبئة الخاطئة 
حصادها مر على المجتمع

مديرة المدرسة: 

مستمرون في 
الدراسة رغم 

التهديدات بالتصفية

 لقاء: هناء الوجيه

زهرة صالح لـ حميد األحمر:
 لن نسمح لك بالوصول إلى السلطة على حساب قضيتنا

شنت الناشطة في الحراك الجنوبي زهرة صالح   
هجوما شديد اللهجة على القيادي في حزب 
اإلصالح أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني 
حميد األحمر, واعتبرت مسعاه للوصول إلى السلطة من 

سابع المستحيالت .
وقالت مصادر مقربة من زهرة صالح أنها اتصلت هاتفيا 
بحميد األحمر وهاجمته بشدة على خلفية خبر لقناة سهيل 
يوم االثنين ال�18 من أبريل الجاري يقول »إن رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام في عدن عبدالكريم شايف أمر 
عددا من عناصر المؤتمر برفع األعالم التشطيرية في 

حي عبدالعزيز عبدالولي بالمحافظة«. مؤكدة أن من 
يقوم بذلك هم عناصر الحراك الجنوبي ويفعلون ذلك 
من ذات أنفسهم باعتبار أن لديهم قضية,وليسوا في 

حاجة إلى من يقوم بذلك نيابة عنهم.
وقالت المصادر إن زهرة طلبت من حميد األحمر 
أن اليزيف الحقائق هو ووسائله اإلعالمية التي 
يوجهها ضد قضايا الوطن ويستغل األحداث بما 

يخدم أهدافه الشخصية, وأكدت أن مطمعه 
للوصول إلى السلطة على حساب القضية 

الجنوبية لن يتحقق له أبدا.

احتدم الخالف بين عضوة حزب اإلصالح توكل  
كرمان وبين رئيس اتحاد طالب اليمن بجامعة 
صنعاء من حزب اإلصالح أيضًا رضوان مسعود، ووصل حد 
تبادل الشتائم واالتهامات بالمتاجرة بدماء الشهداء من 
الشباب المعتصمين وبيع مبادئ وقيم حزب اإلصالح.. وقالت 
مصادر مقربة من رضوان مسعود إنه هاجم بشدة توكل 
واتهمها بالمتاجرة بدماء الشهداء من الشباب بهدف االسترزاق 

واستالم مبالغ مالية من أكثر من جهة في الداخل والخارج..
واعتبر مسعود أن توكل كرمان قد باعت قيم حزبهما » 
اإلصالح » ومبادئه وتنازلت عنها مقابل الورقة الخضراء » 
الدوالر ».. واعتبر مراقبون أن خالف مسعود وكرمان وخروج 

تلك االتهامات إلى العلن قد كشف عن مدى االستغالل السيئ 
واالبتزاز الرخيص للشباب والمتاجرة بقضاياهم ومطالبهم 
ودمائهم من قبل » كرمان » وغيرها من قيادات اإلصالح 
وأح��زاب المشترك، كما يعتبر مؤشرًا خطيرًا إلى أي مدى 
وصل األمر بقيادات اإلصالح وتوجيه الشباب إلى المحرقة 
وقبض الثمن غير مأسوف عليهم وتحت شعارات واهية  من 
ناحية ومن ناحية ثانية يكشف عن عمق الخالفات داخل 
أجنحة اإلصالح  بمزيد من االنشقاقات والتصدع في صفوفه 
وانكشاف حقيقة ما تقوم به كرمان في تغرير على الشباب 
وإيهامهم بأنها تتقدم صفوفهم وتدافع عن مطالبهم مع انها 

تقوم بذلك تحقيقًا ألغراض ومطامع شخصية.

إصالحي يتهم توكل بالمتاجرة بدماء الشباب

البيان الصادر عمن تـــــــــم االعتـداء عليهم
يفترض أنها على مستوى رفيع 
من الخلق والتهذيب.. ولم يكتف 
هؤالء بالضرب والشتم بل قاموا 
بطرح األخت أروى عثمان أرضا 

وان��دف��ع بعضهم بهمجية 
وحقد إلى ركلها بأقدامهم 
فيما البعض اآلخر يحاول 
ان��ت��زاع الكاميرا بالقوة 
منها، وكادت تختنق بسبب 
رباط الكاميرا الملتف حول 

عنقها.. وقد سارع األخ حمدي ردمان لمساعدتها على النهوض وحمايتها من 
المعتدين عن األرض محاوال تنبيه أحد المعتدين وهو رجل ملتح كان يحرض 
على ضربها ويشارك بنفسه بالضرب.. حينها وصل ضباط وجنود الفرقة إلى 
موقع االعتداء فانفتح جزء من الحزام البشري الذي يحاصرنا, وقد ناديناهم 
طلبا لرفع األذى عنا وحمايتنا لكننا فوجئنا بأعقاب البنادق توجه إلينا وإذا 
بنا نضرب بأعقاب البنادق عالوة على األيادي واألقدام. وأطلق بعض ضباط 
وجنود الفرقة الرصاص في الهواء ثم وجهوا فوهات البنادق نحونا لتهديدنا 
ومنع أي محاولة منا للتقدم إلى األمام، وقاموا بانتزاع أجهزة التيلفونات 
والكاميرات الخاصة بعدد من المشاركين والمشاركات, كما انتزعوا شنط 
بعض المشاركات وقاموا بمصادرة البطاقات الشخصية والبطائق الصحفية 

للزميالت.
بعد ذلك بدأ ضباط وجنود الفرقة بعملية اعتقال للشباب وقد سمعنا أحد 

الجنود يهدد أحد الشباب بأنه إذا قاوم االعتقال سيقتله ألن لديه أوامر.
حيث تم اعتقال سبعة من الشباب المدونة أسماؤهم أدناه, وأخذهم إلى 
مستشفى العلوم والتكنولوجيا. وبعد ذلك لم يسمح لنا بالمسير بل قيل 
لنا: أنتن معتقالت هنا في هذا المكان.. تواصل بعضنا بأهلهن وأزواجهن 
وجاء زوج األخت هدى العطاس األستاذ سامي غالب وزوج األستاذة أروى 
عثمان األستاذ منصور هائل وآباء بعض الشابات وقد قرر الجميع البقاء في 
المكان أمام مستشفى العلوم حتى يفرج عن الشباب المعتقلين. وانضم 
إلينا العديد من الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع 

 . فيين لصحا ا و ن��ي  ل��م��د ا
وأج��رى بعض المنضمين 
ات���ص���االت ب��ال��دك��ت��ور 
ن  نعما سعيد  سين  يا
وآخرين, وقد تم اإلفراج 
عن الشباب المعتقلين. 
وإع��ادة بعض األجهزة 
المسلوبة مثل كاميرا 
أروى عثمان وكاميرا 
ن  تا مير لكا ا و  ، بنتها ا

كانتا قد هشمتا.
- توجهنا إلى الساحة وانضم إلينا العشرات من شباب الساحة غاضبين لما 
حدث لنا وكانوا يهتفون ضد لجنة النظام. ودخلنا إلى المستشفى الميداني 
للتحاور مع رؤساء لجنة النظام نبيل الجرباني وعماد المؤيد وآخرين.. وشرحنا 
لهم ماحدث بالتفصيل. واتفقنا على موعد اليوم الثاني عصرا لوضع معالجات.
� ما إن غادرنا الساحة حتى فوجئنا بحملة إعالمية شرسة ضدنا من قبل 
عناصر إعالمية من حزب اإلصالح من بينهم موسى النمراني منظمة هود 

وسمير النمري مصور قناة »الجزيرة«.
- إن أحزاب اللقاء المشترك مجتمعين وحزب اإلصالح بوجه خاص, مدعوون 
إلى ضبط سلوك عناصرهم في الساحة ومحاسبة الذين قاموا باالعتداء علينا 
وكذلك من قاموا بحملة لتشويهنا وأن يقفوا بحزم أمام هذه االعتداء وغيره 

من االنتهاكات التي طالت المعتصمين.
واختتم البيان بالقول« وإذ نعرض هذه الحقائق أمامكم فإننا نؤكد عزمنا 

على مقاضاة كل الجناة المتورطين في هذه االعتداء المروع ».

الموقعون على البيان:
أروى عبده عثمان , هدى العطاس , جميلة علي رجاء, وداد البدوي, إلهام 
الكبسي, سارة جمال , بشرى العنسي ,آسيا ثابت رفعان, أمل علي مكنون , 
إميليا طه , مي النصيري , حمدي ردمان , وليد القدسي , محسن االغبري , 

بسام مغرم , حمدي سالم , هالل العباسي , وجدي العبسي


