
التربوية إيناس رمضان تتعرض لتهجمات »االخوان«
 أفاد بالغ صادر عن اللجنة الفنية بالدائرة الـ)17( بأمانة العاصمة تعرض التربوية الفاضلة إيناس رمضان مديرة 
مدرسة عثمان بن عفان للبنات بمديرية الثورة لهجوم سافر من قبل صعاليك أحزاب اللقاء المشترك يتزعمهم المدعو 
أحمد محمد الصواب الذي ينتمي لحزب اإلصالح »االخواني«..وأكد البالغ أن المدعو الصواب قام بتهديد األخت إيناس 
والتلفظ عليها بألفاظ نابية تمس بأخالقها كتربوية فاضلة كونها لم تستجب لدعواتهم التي أطلقوها األسبوع الماضي بإغالق 
المدرسة وتعطيل العملية التربوية.. هذا وقد استهجن التربويون بأمانة العاصمة هذه التهديدات الالأخالقية وطالبوا األجهزة 

المعنية بضبط المجرمين وحماية التربويين.

االثنين : 16 / 5 / 2011م 
 الموافق :13 / جماد ثاني / 1432هـ 

العدد: )1555( 14

»الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة 
وعق والديه عق والديه«.. هذا المثل 
ينطبق على االخوانية توكل كرمان 
وإلــى جانبها قيادات المشترك.. 
فتوكل مصابة بهوس الزحف وأي 
زحـــف!! زحــف السالحف أم زحف 
األفاعي أم زحف أم أربعة وأربعين 

أم زحف مصاصي دماء األبرياء؟!
ـــرأة غريبة األطــــوار تعشق  ام
الزحف وإراقــة دماء الشباب، ربما 
تكون مصابة بداء الكلب أو جنون 
البقر أو الجمرة الخبيثة.. حيَّرت 
في  لنفسيين  ا صيين  ختصا ال ا
تشخيص حالتها المرضية كونها 
اصبحت حالة مستعصية وانتشرت 
عــدوى فيروسها لتصيب السذج 
من الصغار والكبار والمحالين على 
المعاش ممن تدغدغ مشاعرهم 
وعواطفهم هرمونات الخرف قبل 
الزهيمر.. استطاعت تلك الشريرة 
أن تستغل مشاكل وظروف الشباب 
النفسية والمعيشية لتنفيذ أجندة 
ومخططات خارجية تستهدف الوطن 
وأمنه واستقراره على حساب أحالم 
وطموحات الشباب.. ليس غريبًا 
على أفعى كـ»توكل« أن تجعل 
من الشباب يبتلع الطعم المسموم 
والتضحية بدمائهم وأرواحهم من 
أجل غاية تريد الوصول إليها، وإاّل 
لما كل ذلك اإلصــرار على الزحف 
لالستحواذ على الممتلكات العامة 
وتدميرها خاصة حلمها باحتالل 
القصر الرئاسي والقصر الجمهوري 

منذ الوهلة األولى!!
ــزم بــأن هــذه الــمــرأة مصابة  أج
بداء اسمه الزحف أو أن لديها عقدة 
اسمها الزحف، حتى أن المسألة 
علقت فــي الــزحــف والتنحّي!!.. 
ــذه األفــعــى البشرية تــريــد أن  ه
تكون إحــدى أيقونات المحاربين 
الــقــدامــى!!.. استولت على سالح 
الشباب وذوي المراهقة المتأخرة 
وعبأتها برصاصاتها األنثوية وكل 
مرة تكتشف أن طلقات رصاصاتها 
»فشنك«، لذا على المخدوعين بها 
أن يفيقوا من سباتهم وغفلتهم 
قبل أن يجدوا أنفسهم أشبه بحطب 
وسط نيران تقيدها هذه الشمطاء.

  علي عبدالملك
في إطار الحديث عن موضوع الطفولة ومخاطر الزج باألطفال في الصراعات السياسية ومحاولة اجتذابهم الى ساحات االعتصامات 
المناوئة أو المؤيدة في ظل القلق القائم من قبل منظمات حقوقية ومدنية محلية ودولية واعتبار ذلك من االنتهاكات سواًء أكانت 
الصراعات مسلحة أم سلمية، فقد استعرضت »الميثاق« في أعداد سابقة آراء بعض المختصين والتربويين المرتبطين بحقوق الطفل 

وألهمية وخطورة القضية تواصل مناقشتها في هذه المساحة:

 هناء الوجيه

في مسيرة حاشدة بالمكال تأييدًا للشرعية

نساء حضرموت يدعون إلى اصطفاف وطني لمواجهة االنقالبيين
فظة  بمحا لمكال  ا ينة  مد ت  شــهــد  
حضرموت االربعاء مسيرة نسائية حاشدة 
جابت عــددًا من شــوارع المدينة تأييدًا 
للشرعية الدستورية ومباركة للجهود 
المبذولة من قبل اإلخوة األشقاء الحتواء األزمة 
السياسية المفتعلة من قبل أحزاب اللقاء المشترك، 
ورفضًا لكل أعمال العنف والتخريب والفوضى التي 

تقوم بها.
ــارك في المسيرة التي نظمتها منظمات  ش
المجتمع المدني النسوية بالمحافظة آالف النساء.

ورددت المشاركات في المسيرة- التي توجت 
بمهرجان خطابي بديوان محافظة حضرموت- 
هتافات مؤيدة للشرعية الدستورية ولقائد المسيرة 
التنموية والديمقراطية ومحقق الوحدة فخامة 

الرئيس علي عبداهلل صالح..
وأعلنّ رفضهن المطلق لكافة المحاوالت اليائسة 
لزعزعة أمن واستقرار البالد والسكينة العامة 
وأعمال التقطع والتخريب وإشاعة ثقافة الكراهية 

ونزعات الحقد والفوضي في المجتمع..
ودعــت المشاركات في المسيرة جميع القوى 
السياسية في الساحة إلــى تغليب لغة العقل 
والمنطق واالنتصار إلرادة الشعب وثوابته الوطنية 

والتمسك بخياراته في الديمقراطية والتعددية 
الوطنية  والحفاظ على مكتسباته  السياسية 

والتنموية.
وفــي المهرجان ألقت األمين العام لجمعية 

السعادة الخيرية النسوية مها صالح البعسي 
كلمة عبرت فيها عن وقوف القطاع النسائي في 
حضرموت ودعمه للشرعية الدستورية ولكافة 
المبادرات الخيرة الهادفة تجنيب الوطن االنزالق 

نحو الصراعات وأعمال الفوضى والفتن.. 

ودعت في كلمتها القوى السياسية وفعاليات 
المجتمع المدني والعقالء  إلى تفويت الفرصة على 
من يضمر الشر والعداء للشعب اليمني وأن يحكموا 
لغة الحوار والعقل والمنطق في الوصول إلى مخارج 
آمنة لألزمة  وعدم التصعيد والتأزيم واالنجرار خلف 

دعوات الهدم والتخريب والفوضى.
حماية الوحدة

وأعلنت البعسي باسم نساء حضرموت عن التأييد 
الكامل للشرعية الدستورية وللمبادرات الوطنية 
الشجاعة لفخامة رئيس الجمهورية ودعواته للحوار 
، مؤكدة  استعداد نساء المحافظة للقيام بدورهن 
المطلوب في الدفاع عن الشرعية الدستورية خلف 
إخوانهن وأبنائهن لحماية الثورة والجمهورية 

والوحدة والمنجزات الوطنية. 
كما القت في المهرجان الشاعرة أفكار الطميشي 
قصيدة شعرية بالمناسبة جسدت خاللها موقف 
المرأة في حضرموت ودعمها للشرعية  ورفضها 

الفتعال األزمات والفتن والفوضى في المجتمع.

العيد الوطنيالتعددية وحرية الرأي.. منجزات معاشة يف وطن الديمقراطية والشرعية الدستورية
 الـ21

 للجمهورية اليمنية 

زحف الشمطاء

 البداية كانت مع االخت آسيا األديمي 
اختصاصية اجتماعية والتي عبرت عن 
رأيها قائلة: إن الزج باالطفال في ساحات 
االعتصامات والمظاهرات له أخطار 
كبيرة على حياة االطفال ومستقبلهم 
وله انعكاسات سلبية تؤثر عليهم وتظهر 

مع مراحل اعمارهم المختلفة.
ــذا وضــع متوقع، فهم فــي ظل   وه
الصراعات يجدون أنفسهم في مواقف 
أكبر منهم ويعجزون عن حماية انفسهم 

أو حتى مجرد استيعاب الوضع الذي زُجوا اليه 
وينعكس ذلك في صور مختلفة من التشاؤم 
واليأس واالنــضــواء والعصبية، وكــذا التخلف 

الدراسي وغيره من االعراض.
أطياف العمل السياسي

> ومن جانبها تدعو االخــت بــدور القاضي- 
موظفة- كل أطياف العمل السياسي ان يدركوا 
خطورة إقحام االطفال في هذه الصراعات وعدم 
استغاللهم تحت مسمى حرية التعبير، فالطفل 
ما دون سن العاشرة من المستحيل أن تكون لديه 
اتجاهات ورؤى سياسية خاصة به. فهذه معتركات 
أكبر منهم وإقحامهم فيها ستعرضهم للخطر 
وستؤثر على أعماقهم وما ينبغي أن يغرس فيها 

من قيم المحبة واالحترام والتفاؤل.

فكر متطرف
وفــي ذات السياق تحدث االخ عبدالرحمن 
السروري قائاًل: ينبغي أن يكون االطفال عمومًا 
والمؤسسات التعليمية بمن يعمل فيها بعيدين 
كل البعد عن المماحكات والصراعات السياسية 
إلن إقحامهم في ذلك يُنتج لديهم فكرًا متطرفًا 
ورؤى متحيزة لطرف دون آخر، أضف الى ذلك أن 
أعباء العمل السياسي ودهاليزه المختلفة ستترك 

آثارًا سلبية متعددة في نفوسهم.
لذا ندعو أولياء األمور الى تحمل المسؤولية 
أمام اهلل والعمل على حماية أبنائهم وأطفالهم 
من الضياع في هذا المعترك الذي يفوق أعمارهم 

ويؤثر عليهم سلبًا.
جرائم 

> وتعبر عن رأيها االخت نسيبة المضواحي 
قائلة: إن من أكثر ما يحزُّ في النفس في خضم 
األزمــة التي تمر بها بالدنا أن يكون من بين 

الضحايا أطفال ال حول لهم وال قوة ُأقحموا في 
معترك الكبار دون إدراك منهم لخطورة ذلك 
ودون قدرة على تحمل مسؤولية أنفسهم وهذا 
ما يجعل حقيقة أمر مشاركتهم والزج بهم في 
المظاهر السياسية من الجرائم المخالفة للقيم 
االنسانية، ففي حين يفترض توفير الحماية 
لهم والحفاظ عليهم من صراعات الكبار نجد أن 
بعض أولياء االمور يدفعون بفلذات أكبادهم الى 

الهالك.

لذا يجب أن يعمل الجميع على نشر الوعي 
وتثقيف من ينقصه اإلدراك بمخاطر إقحام 
الطفولة والزج بها في الصراعات المختلفة وآثار 

ذلك سلبيًا.
مسببات الخطر

> ويرى االخ هشام محمد أن الدين االسالمي 
وكذا االتفاقيات والقوانين والدساتير المختلفة 
تنص على سالمة االطفال ورعايتهم وحمايتهم 

من كل مسببات الخطر وتحرم الزج بهم في كل 
ما من شأنه أن يُهدد أمنهم وسالمتهم ومن 
هذا المنطلق البد أن نعمل جميعًا على 
حمايتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر 
والحرص على حماية أعماقهم من االحقاد 
وثقافة الكراهية والعنف التي ستؤثر على 
المجتمع ككل مستقباًل ألن االطفال هم 
أساس البناء الصحيح للمستقبل المشرق 

وحمايتهم أمانة في أعناقنا.

المسؤول األول
> ونختتم حديثنا مع االخــت شيماء 
يحيى والتي قالت: عندما أرى الضحايا من 
االطفال الذين تضرروا في خضم هذه االحداث 
اتخيل مشاعر أمهاتهم وما يتجرعن من ألم، 
وفي نفس الوقت أتساءل لماذا تركوا أطفالهم 
يذهبون الى هناك وكيف كان تفكيرهم حين 
قرروا اصطحابهم الى ذلك المكان غير اآلمن 
والمعرض للعديد من المخاطر، لذلك فإن من 
يتحمل مسؤولية أولئك االطفال بصورة مباشرة 

ذووهم وأقاربهم المسؤولون عنهم.

 رداع - محمد المشخر
 وزعــت عضوات اتحاد 
نساء اليمن فــرع رداع 
محافظة البيضاء الثالثاء 
هدايا عينية لعدد من منتسبي 
الــوحــدات األمنية والعسكرية 
ــنــجــدة بــمــديــريــات  ــــوات ال وق
البطولي  رداع تقديرًا للدور 
والجهود المبذولة لحفظ األمن 
واالستقرار..وأوضحت رئيسة 
اتحاد نساء اليمن فرع رداع إيمان 
عبدالرحمن الرضاء ان الهدف 
من هذه اللفتة هي االعتراف 
بأهمية دور أفراد األمن باعتبار 
المؤسسة العسكرية واألمنية 
صــمــام أمـــان لحماية الوطن 
ووحدته والحفاظ على مكاسبه 
الــعــظــيــمــة.مــؤكــدة إن نساء 

مديريات رداع يقفن إلى جانب 
أبــطــال المؤسسة العسكرية 
واألمنية ويحيين تضحياتهم 
ومواقفهم البطولية في التصدي 
لــلــمــؤامــرات الــتــي تــحــاك ضد 
الوطن.. مشيرة إلى ما تمثله 
هذه اللفتة من أبعاد إنسانية 
فضاًل عن انعكاساتها اإليجابية 
في تعزيز الروح المعنوية العالية 
للجنود والضباط المرابطين في 

رداع .
مــن جانبه اكــد مــديــر عام 
مديرية العرش برداع عبدالسالم 
ناجي أن تكريم منتسبي أفراد 
األمن والجيش من قبل عضوات 
االتحاد يعكس تقديرهن العالي 
ألدوارهم الوطنية وتضحياتهم 
الجسيمة محل التقدير والفخر 

من قبل كافة أبناء الشعب.

نساء رداع يوزعن الهدايا عـلى منتسبي األمن والجيش

على المنظمات الحقوقية الضغط النقاذ االطفال

انـــأوا بأطفــالكــم عن معترك الكبــار
الزج باالطفال في االعتصامات كارثة على مستقبلهم النفسي

احزاب تعلن الحرب على االطفال

نساء صنعاء يقدمن الوجبات الغذائية لحماة الوطن
قامت مجاميع نسوية من فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء 
بتوزيع الوجبات الغذائية على جميع النقاط االمنية الواقعة في القطاعات 

الشرقية والغربية والجنوبية بالمحافظة.
وقالت االخت جميلة النجار رئيسة القطاع النسوي بفرع صنعاء: ان النساء اسهمت 
بايجابية وتفاعل كبير مع هذا العمل الوطني المهم وخصوصًا في مديرية سنحان 
وبني بهلول.. واضافت انه تم تكريم )20( نقطة امنية من افراد القوات المسلحة 
واالمن المرابطين في موقع الشرف والبطولة والتضحية في مديرية سنحان وبني 
بهلول، كما سيتم االنطالق نحو القطاعات الباقية المذكورة سلفًا في اطار حملة 
وطنية دشنت االربعاء الماضي بالتنسيق والتعاون مع المراكز التنظيمية والسلطة 

المحلية كما تشمل هذه الوجبات على فواكه وخضروات وغيرها..
واشارت الى ما لمسته من ارتياح كبير تجاههن وارتفاع معنويات اخوانهم من 

افراد الجيش واالمن.


