
المؤتمر قاعدة جماهيرية 
ال يستهان بها

نبيهة محضور

ال أدري لماذا ال تنتهي عاصفة الحقد   
من قلوب أولئك الذين ال يعرفون معنى 
التسامح وال السلوك الديمقراطي الذي لم يألفوه 
في حياتهم وسلوكهم حتى بعدما أصبحوا في 

موقع الشراكة والمسؤولية؟
فبداًل من أن يتجه الجميع الى مرحلة البناء 
والتنمية ويتطلعوا الى بناء يمن جديد ودولة 
مدنية حديثة يشارك في بنائها الجميع نرى 
البعض يجدف عكس التيار ويسعى الى تفجير 
االوضاع من جديد، متجاهلين إرادة وتطلعات 
األغلبية التي تتطلع ال��ى األم��ن واالستقرار 
والتنمية.. هذا ما تترجمه أعمالهم وسلوكياتهم 
البعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي هي 
أساس الدولة المدنية الحديثة التي ينادون بها 
وإال بماذا يفَّسر خرقهم المتعمد لبنود المبادرة 
الخليجية التي كانوا طرفًا في التوقيع عليها والتي 
كانت لصالحهم هم قبل أي طرف آخر والتي 
بفضلها استطاعوا أن يتقاسموا السلطة!! وكان 
من المفترض أن يكونوا أول المبادرين بتنفيذها 
حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، وأن يسعوا 
الى إزالة كل وسائل التوتر من مسيرات ال داعي 
لها واعتصامات ال مبرر لها وكان األجدر بهم أن 
يقوموا برفع خيامهم عن شوارعنا التي ضاقت 
بهم ذرعًا وبسلوكياتهم، ويسعوا الى المصالحة 
مع شركائهم واالبتعاد عن لغة اإلقصاء، لكن ما 
يراه الجميع ويلمسه غير ذلك فكما يقال: »كلما 
صفت غيمت«، فإلى متى ال يفهم هؤالء اخواننا 
وأبناء جلدتنا دورهم وواجباتهم تجاه هذا الوطن 
الذي تحملوا أمانته؟ ومتى سيتعلمون قبول اآلخر 

ويسلكون السلوك الديمقراطي؟
وال��ى متى سيظل استهداف قيادة وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام الذي قدم التنازالت تلو 
التنازالت من أجل الوطن والذي ابدى تعاونه 
مع القرارات الدولية والتزامه بتنفيذ المبادرة 
الخليجية بكل بنودها ليس ضعفًا، فالمؤتمر 
وقيادته وأعضاؤه حينما ينحنون قلياًل فهم ال 
ينحنون ضعفًا أو تخاذاًل وإنما من أجل أن ترتفع 
وتشمخ هامة اليمن، وهذا ما يفسر صبرهم 
وهدوءهم وسلوكهم الحضاري في التعامل مع 
الزوابع وحرصهم على السلم خوفًا وحبًا لكل ذرة 

من تراب الوطن.
ولكن كما يقال »بلغ السيل الزبا« وأبناء 
الشعب اليمني قد ملُّوا من هذا اللعب البعيد 
كل البعد عن الديمقراطية بل واالنسانية، 
وعلى الجميع أن يسلك سلوكًا حضاريًا يترجم 
مدى والئه للوطن، ألنهم تحت الميكروسكوب 
والتاريخ ال يرحم أح��دًا والب��د من التعايش 
تحت شعار اليمن ملك للجميع دون إقصاء 
أو ديكتاتورية أو تعدٍ على اآلخرين أو انتزاع 
حريتهم، ان على اآلخرين أن يعوا أن المؤتمر 
الشعبي العام سيظل راسخًا رسوخ الجبال 
مهما حاول البعض المساس به أو النيل منه، 
حيث أن المؤتمريين يمثلون أكثر من ثالثة 
أرباع اليمن هم رهن إشارة للخروج بثورة- إذا 
ما دعت الحاجة- تعلم اآلخرين معنى الثورة 
الحقيقية التي تستند الى هدف ساٍم وهو نصرة 
الوطن وليس لهثًا وراء دوالرات مدنسة، وهذا 
ما دل عليه داللة قاطعة نداء السبعين الذي 
لباه القريب والبعيد )اآلالف من النساء والرجال 
الشباب والشيبة( الذين تجمعوا في ميدان 
السبعين في أقل من ساعة بحس وطني يعي 
معنى المسؤولية، وما ذلك اال رسالة واضحة 
للعالم بأكمله أن للمؤتمر الشعبي العام قاعدة 

جماهيرية ال يستهان بها.
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لنعمل جميعًا دون مواربة من أجل إصالح 

عبدربه منصور هاديمنظومة الحكم الرشيد..
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

المدرسة.. المعهد.. المسجد. لماذا تثير المخاوف؟!
> االخ��ت بشرى العلفي موظفة تحدثت 
قائلة: أدوار المتابعة والمراقبة والتربية هي 
تكاملية بين األسرة والمؤسسات التعليمية 
االخرى التي ترتبط باالبناء، وأبناؤنا أمانة 
في أعناقنا، لكن االسرة بمفردها ال تستطيع 
حماية األبناء من االنزالق في غياهب االفكار 
المسمومة، البد من تكامل وتكاتف الجهود 
والبد- أىضًا- من رقابة الدولة نفسها على 
المؤسسات التعليمية والمراكز والمعاهد 
المختلفة وحتى المساجد وما يتلقى االبناء  
فيها من أفكار، فقد أصبحنا اليوم في وقت 
نخاف فيه على أبنائنا من أوق��ات الفراغ 
والعطل الصيفية.. نخاف من التحاقهم بأي 
مركز أو معهد.. وأحيانًا نخاف من ذهابهم 
الى المساجد، وهذا وضع خطير يدل على أن 
هناك عابثين كثيرون يعبثون بعقول أبنائنا 
ويقودونهم نحو طريق مرعب، فاالرهاب 
خطر كبير وأصبح من الواجب القضاء عليه 
والتصدي له لينعم أبناؤنا بمستقبل آمن 

ومستقر.
انفالت أمني

> وتقول االخ��ت بشرى الخياري- مديرة 
مدرسة: إن األوض��اع المتأزمة والتوترات 
وانعدام االمن يعزز انعكاسات عديدة من 
ذلك ظهور التيارات والعناصر التي تستفيد 
من تلك االوضاع لتحقيق المصالح الضيقة 
وتزيد من استعار الفتن الستغالل الظروف.. 
نحن ال نريد أن تصل بالدنا الى انفالت أمني 
يهدد أمنها واستقرارها، ال نريد أن يخرج الفرد 
من منزله خائفًا ال يدري ما إذا كان سيعود 

أم أن عبوة ناسفة قد تنهي حياته هنا أو 
هناك، هذا وضع مرعب البد من إيجاد حلول 
لمعالجته وهذا يستدعي تعزيز وجود الدولة 

وتسخير امكانياتها للقضاء على كل من يعمل 
على زعزعة أمن البالد سواء أكانوا أفرادًا أم 

جماعات من أية جهة كانوا.

الخطر األكبر
> وترى األخت نزيهة الضلعي - طبيبة أن 
الخطر االكبر يأتي حين تتلوث أفكار أبناء 
البالد بالمفاهيم الخاطئة وأن يُستخدم الدين 
للتشويش عليهم البد من حماية االبناء، واالسرة 
لها دور كبير في جانب التربية والتنشئة السليمة 
ثم المتابعة الدائمة لما يتلقاه األبناء من معارف، 
كما أن على الدولة واجب المراقبة والمحاسبة 
واتخاذ االج��راءات الرادعة ضد كل من تسول 
له نفسه تدمير العقول أو قتل األبرياء أو هدم 

دعائم األمن واالستقرار.
رقابة ومتابعة

> ونختتم مع االخت إخالص البعداني- ربة 
بيت وقد تحدثت قائلة: األم هي أقرب الناس الى 
أبنائها تستطيع إدراك التغيرات التي تطرأ عليهم 
بالمالحظة وهي المعنية األولى بالتربية والتنشئة 
لالطفال منذ نعومة أظافرهم ومع ذلك البد أن 
يساند مهمة األم الدعم من قبل األب والمجتمع 
المحيط ألن كل ذلك يسهم في التنشئة الصحيحة 
أو االنحراف نحو مزالق أخرى، لذلك البد أن تكون 
االسرة متكاملة ومتعاونة وحريصة على التربية 
والتنشئة السليمة وأن تحرص على المتابعة 
والمراقبة البناءة وتعمل على تقديم النصح 
وتصحيح المسار، وعلى الدولة أن تبذل جهدًا أكبر 
في جانب الرقابة والمتابعة لكافة المؤسسات التي 
ترتبط وتؤثر في التنشئة وتلقي المعارف، كما أن 
الدولة اليوم معنية بتعزيز الجهود من أجل كشف 
المجرمين والمتورطين والتعريف بهم والجهات 
التي تقف وراءهم وردع كل من تسول له نفسه 

المساس باألمن واالستقرار وإقالق السكينة.

اإلرهاب يحاصر الشباب
الزالت يد االجرام تستهدف العقول، فهناك من يتالعب بأفكار بعض النشء والشباب  

باسم الدين ليغرس في عقولهم أفكارًا سوداء الدين السمح بريء منها، فأي عقول 
تلك التي ترتكب جرائم القتل وتستهدف االبرياء ليحدث ما حدث قرب رئاسة الوزراء وقبل ذلك 
في السبعين وفي أبين وعدن وغيرها من الجرائم التي تهز الضمير االنساني.. في هذا السياق 
وحول أهمية تصحيح األفكار والتركيز على تربية النشء والشباب ومتابعتهم وحمايتهم من 
خطر التعصب والتطرف والنأي بهم عنه وعن أفكاره المسمومة.. تحدثت عدد من الشخصيات 

النسوية وهذه هي الحصيلة:

أمل الباشا:

الحملة على إدراج زواج الصغيرات في الحوار غير مبررة
> قالت االستاذة أمل الباشا- المتحدثة  
باسم اللجنة الفنية للتحضير للحوار 
الوطني- إنه تم إدراج زواج الصغيرات 
ضمن بند حماية الطفولة من االنتهاكات 
والتي كانت من ضمن النقاط المشار اليها 
في قرار رئيس الجمهورية عند تشكيل 

اللجنة الفنية.
 وأوضحت أنه من ضمن آليات وبند 
حماية الطفولة من االنتهاكات مجموعة 
لة  وعما وتهريب  تجنيد  منها  يا  قضا
االطفال باالضافة الى زواج الصغيرات .. 

مشيرة الى أن الحوار الوطني 
الشامل سيشمل كافة القضايا 
الوطنية، كما ينبغي أن يضم 
كافة الفئات والشرائح من 
لفئات  وا األقليات  ضمنهم 

المتضررة من أنواع العنف.
وبينت االستاذة أمل الباشا 
أن زواج الصغيرات من القضايا 
المهمة، حيث يؤدي الى انتهاك 
حقوق الطفولة وحرمانهم عدة 
حقوق من ضمنها الحق في 

التعليم.. هذا خالفًا على أن أعلى نسبة 
لوفيات األمهات في بالدنا تُعزى إلى 
ذلك، فهناك ما يقارب ثمان من النساء 
يتوفين يوميًا بسبب الزواج المبكر، وهذا 

الرقم يجعلنا ن��درك حجم 
وأهمية إدراج هذه القضية 

في الحوار.
وأوضحت الباشا ل�»الميثاق« 
أن هذه الحقائق تدحض حدة 
الحملة غير المبررة التي شُنت ضد إدراج 
زواج الصغيرات من ضمن المواضيع 
الفرعية للحوار الوطني.. مؤكدًة انه لم 
يتم إدراج هذا الموضوع اال بعد أن تم 
استيفاء طرح كافة المواضيع ذات األولوية 

واألهمية القصوى والتي ترتبط باألوضاع 
وكيفية استعادة االمن واالستقرار للوطن 
بتقارب اآلراء وللخروج بوثيقة ملزمة 
لكافة االط��راف المشاركة في مؤتمر 
الحوار.. وبإذن اهلل يكون كل المشاركين 
على قدر كبير من المسؤولية والحرص 
على ال��خ��روج م��ن األزم���ات وال��ظ��روف 
واالوض��اع التي تهدد االمن واالستقرار 
وتقف حجر عثرة أم��ام عجلة التنمية 

والتطور والنهوض الذي تنشده اليمن.

6حاالت اختطاف لألطفال خالل شهرين
تعرض أطفال يمنيون في عدة محافظات خالل شهري 
يوليو وأغسطس والثلث األول من شهر سبتمبر الجاري 

ل�)6( جرائم اختطاف.
وقالت منظمة سياج في بالغ صحفي: إنه تم رصد حادثة 
اختطاف للطفلة سارة أبو بكر الصمدي )5 سنوات( يوم 
األحد 2012/7/1م من أمام منزلهم في شارع العدين- 
محافظة إب، على يد شخص حاول تهريبها إلى األراضي 

السعودية وتم إلقاء القبض عليه في مدينة حرض.
وفى يوم االربعاء 2012/8/1م تلقى مركز سياج بالغًا 
عن اختطاف الطفلين عبداهلل علي دعيس )12 عامًا( 
وناجي عبداهلل عايض )13 عامًا( من مديرية بني مطر- 
محافظة صنعاء، وطالب المختطف مبلغ 250 ألف ريال 

فدية مقابل اإلفراج عن كل واحد منهما.
و في تاريخ 2012/9/10م قامت  مجموعة مسلحة 
باختطاف الطفل محمد مصلح محمد عامر المهرّم »11 

سنة« من محافظة صعدة وإيداعه زنزانة انفرادية.
 وكان رجل األعمال أمين علي عبداهلل، من محافظة 
إب قد وجه هو اآلخر بالغًا إلى منظمة سياج بتاريخ 
2012/9/11م أكد فيه تعرض نجله »ماجد« ذو العقد 
األول من عمره، لالختطاف من أمام مطعم الحوسة وسط 

مدينة عتق- محافظة شبوة- وذلك على يد مسلحين.
وتلقى »مركز سياج« بالغًا يوم األربعاء 2012/9/11م 
من خالد داوود الصغير من منطقة بدج مديرية الجبين- 
محافظة ريمة- أكد فيه تعرض طفلته »ذكرى« البالغة 

من العمر 9 سنوات لالختطاف.
وطالبت منظمة سياج لحماية الطفولة بتشديد العقوبة 
على مرتكبي االختطافات.. كما دعت الجميع إلى االحتكام 
للقانون وحل خالفاتهم ونزاعاتهم الشخصية بعيدًا عن 

األطفال وعدم استخدامهم كوسيلة لتصفية الحسابات 
الشخصية.

 وطالبت وزارة الداخلية وأجهزة الضبط القضائي في 
المحافظات المذكورة بسرعة القبض على الخاطفين 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع ، ووضع حد 
لظاهرة تهريب األطفال اليمنيين التي طال أمدها دون 

أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات حازمة إزاءها.

موظفة: هناك من 
يعبثون بعقول أوالدنا

مدير مدرسة: عناصر 
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الدولة أن تعزز وجودها

طبيبة: يجب حماية 
عقول األجيال من 

األفكار اخلاطئة
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مسئولية اجلميع


