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إشراف:

االثنين 2013 / 9 / 2 :م
الموافق  / 26:شوال 1434 /هـ
العدد)1675( :

هناء الوجيه

يتعرضن في
كشفت دراسة علمية حديثة أن الفتيات اللواتي
ُ
مرحلة الطفولة إلى العنف وس��وء المعاملة أكثر عرضة من
غيرهن من الفتيات لإلصابة بخلل في وظائف الغدة الدرقية الحقًا..
وتوصل العلماء إلى هذا االستنتاج بناء على بحث خضع له  13ألف شخص
بينهم  1000امرأة ،أصيبت  900منهن بخلل في أداء الغدة الدرقية..
ومن العوارض التي تظهر على اإلنسان في حال عدم أداء الغدة

الدرقية وظائفها الشعور باإلنهاك اليومي والقشعريرة وكذلك
تساقط الشعر ،وازدياد الوزن غير المبرر في حال تقلص إفراز الغدة
للهرمونات الدرقية والشعور بالبرد أو الحر في جو معتدل ،وجفاف
البشرة ،واإلمساك أو اإلسهال واضطرابات في النظر ،باإلضافة إلى
عالمات ترصدها النساء مثل الخلل في ال��دورات الشهرية وعدم
انتظامها.

االستاذة /إيمان النشيري لـ«الميثاق»:

على المزايدين باسم التغيير الكف عن المتاجرة بالدماء
أك��دت ايمان النش��يري عضو مؤتمر الح��وار ان هناك فعاليات تجري في كواليس مؤتم��ر الحوار وان التوصيات
والقرارات التي يتم التوافق عليها من قبل جميع المكونات السياسية والشبابية والمدنية يتم تغييرها.
وقالت  :ان بعض الفصائل السياس��ية يدورون في أفالك سياس��ية اخرى بعيدًا عن القضية االساس��ية الذين جاءوا من
أجلها.
واشارت الى ان أمثال هؤالء ليسوا سوى مزايدين بدماء األبرياء من الشباب بهدف تحقيق مآرب ذاتية ..واعتبرت ان من
يحمل المؤتمر مسئولية االخفاقات كانوا شركاء معه في السلطة وفي كل قرار اتخذ.
حول هذا وغيره من القضايا في سياق اللقاء التالي :

لقاء /هناء الوجيه

♢ بداية ما دالالت احتفاء المؤتمر بذكرى
تأسيسه الـ31؟
 المؤتمر الشعبي العام حزب منبثق من الشعب..فتح بتأسيسه عهدًا جديدًا للخروج من االزم��ات
واالغتياالت واالنقالبات والصراعات في اليمن ,انضم
تحت مظلته عدد من االحزاب ألنها رأت فيه التنظيم
المعتدل الذي يملك رؤية ناضجة ويتسم بالمرونة
والسياسة وقد ظهرت حكمته جلية في األزمات التي
مرت بها البالد وآخرها قبوله التوقيع على المبادرة
مستشعرًا من روح المسئولية وحب الوطن الن الزعيم
القائد يتعامل مع ابناء الشعب اليمني كاألب الحريص
على استقرار وامن أسرته ،احيانا قد يخرج من بين
االبناء العاق او يأتي دخيل على االسرة يخرب افكار
االبناء ويكون ذلك سببًا في دمار االس��رة ولكن االب
مهما حصل ال يمكن ان يدمر اسرته وال يهدم بيته
ونرى ذلك جليا في موقف الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر بعد جريمة مسجد دار الرئاسة فقد
كانت البالد معرضة للدخول في حرب اهلية والقوة
لدى المؤتمر وفي نفس الفترة.
تحقيق عادل
♢ هناك العديد من األطراف تحمل المؤتمر
مسؤولية كل ما يحدث  ..ما تعليقك؟
 كان في المؤتمر الشعبي العام مفسدون انضمواإليه أعضاء المؤتمر من اجل تحقيق مصالح ضيقة
مجموعة منهم وزراء ومديرو عموم وعسكريون
اساءوا خالل فترة تحمل المؤتمر الشعبي العام كامل
المسئولية ،سيقولون ألنه كان الحزب الحاكم ولكن
اذا كنا منصفين فان المؤتمر
الشعبي العام لم يكن وحيد
في الحكم كان معه شركاء في
الحكم وك��ان��ت ه�ن��اك اح��زاب
موجودة معه في الساحة وكان
بيدهم أن ينتقدوا ويرفضوا
وي �غ �ي��روا م �س��ار ال �ع��دي��د من
االمور حتى في احداث صعدة
او حرب 94م لم يمض رئيس
الجمهورية ف��ي ق��رار الحرب
وال��دف��اع ع��ن ال��وح��دة اال بعد
المشاورة ومع كل ق��رار ..فقد
اجتمع بالعلماء وهم من قدموا
فتاواهم بشرعية الحرب واليوم
يتنكرون واصبح ال حول لهم
وال قوة وحملوا كامل المسئولية
الرئيس دون انصاف في تحمل
المسئولية لكن التاريخ سيكشف االوراق والحقائق واذا
كان هناك عدالة انتقالية فنحن نطالب بالتحقيق في
كل االحداث ..تفتح الملفات وسوف تظهر الحقائق
للناس جميعًا.
♢ كيف تقيمون أداء المؤتمر بمؤتمر الحوار
الوطني؟
 ندرك اننا امام مسؤولية عظيمة وان المشاركةفي مؤتمر الحوار امانة البد من االخالص في أدائها..
وحقيقة ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الحوار
ال يتلقون توجيهات من الحزب ولسنا مقيدين في
اتخاذ القرارات وال علينا قيود أو حواجز تحتم ضرورة
الرجوع الى الحزب قبل اتخاذ اي قرار بل اننا مخولين
م��ن قيادتنا بالطرح والنقاش واق���رار م��ا يتناسب
مع المصلحة العامة للوطن والمواطن ودائمًا قيادة
المؤتمر تؤكد لنا أنه ما كان فيه مصلحة الوطن فامضوا
فيه  ,وهذا ما يختلف عن بقية االحزاب والتكوينات
حتى ممثلي الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني
وممثلي النساء كلهم يمثلون مكونات واحزابًا سياسية
يظهر ذلك اثناء عرض اآلراء او عند التصويت حين
يتم توجيههم من قبل احزابهم ومكوناتهم والذين
وضعوهم باسم مستقلين.
♢ وبماذا تعلقون على من يقول إن هناك

❝ المؤتمر ال يزال يمتلك
القوة ..ومصلحة البالد
تفرض عليه التنازالت
ْ
ّ
❝ َمن يحملون المؤتمر
مسئولية كل ما جرى تناسوا
أنهم كانوا شركاء في السلطة

هذا القائد أو ذاك ال نعلم  ,ثانيا كل المعونات المادية
والمعنوية التي جمعت ألبناء صعدة كانت تكفي لكل
المحافظات ان وزعت بشكل سليم تخدم العديد من
المتضررين ولكن المؤلم ذهبت هدرًا ..عندما نشاهد
أوضاع النازحين المأساوية في رأيي لكي يكون لالعتذار
انعكاس ايجابي البد على من اشعل الحرب وظل يتاجر
بها عليه ان يعتذر وعلي محسن عليه ان يعتذر
ألبناء ال�ق��وات المسلحة النهم كانوا ضحايا من
طرفي الصراع واالعتذار كذلك ألبناء صعدة
 ,كما ينبغي ايضا االعتذار من الحوثيين.
أما القضية الجنوبية نحن ايضا تضررنا
في المناطق الشمالية وقد بدأت االحداث
على م��ا ات��ذك��ر ف��ي محافظة عمران
وبعدها بأسبوع انفجرت في ذمار
في معسكر با صهيب حين كانوا
يحاولون االستيالء على المحافظة
وض��رب المعسكر ولكن سلم
ا ل�ل��ه والسيطرة على الوضع
وحصلت اص��اب��ات ..الضحايا
ك ��ان ��وا ف ��ي ال �م �ح��اف �ظ��ات
ال �ش �م��ال �ي��ة وال�ج�ن��وب�ي��ة
ف �ف��ي ص �ن �ع��اء ص��واري��خ
س �ك��ود أص��اب��ت االه��ال��ي
وان �ت �ش �ل��ت ال �ج �ث��ث ي��وم
العيد واالطفال بمالبس
العيد ..عجائز بمالبس
الصالة وهذه مناظر تم نشرها وموثقة ..اال يستحق
هؤالء االعتذار اليسوا من الشعب اليمني ايضًا ابناء
الجيش الذين تم احراقهم في منطقة العند وكل
الضحايا أيا كانت االسباب تضرروا سواء في المحافظات
الشمالية أو الجنوبية وينبغي ان يكون االعتذار لهم
من كل االطراف.
♢ قضية الطائرات بدون طيار باتت تشغل
الرأي العام ..كيف تنظرين الى هذه القضية؟
 أي انتهاك لسيادة اليمن مرفوض ..نحن نرفضاالرهاب ولكن لماذا يقتل الناس دون محاكمة ثم
ان كانوا مذنبين فالحكومة هي
المعنية بمحاسبة المتهمين
ومعاقبتهم ..هم يقتلون الناس
دون محاكمة ضربت منطقة في
رداع بأبنائها ونسائها واطفالها
ضربت م��ارب بنفس الطريقة
وفي شبوة وابين باي ذنب قتلوا
قتل مواطنين واي��ن مكافحة
االرهاب اليمنية التي ينبغي ان
تتعامل مع المتهمين وتقبض
عليهم وتقدمهم للمحاكمة
وان ك���ان ال ب��د م��ن اس��ت��خ��دام
الطيران فال بأس ان نستخدم
الطيران اليمني ،كانوا يتهمون
المؤتمر الشعبي العام بالعمالة
ول��ك��ن ل��م ي��س��م��ح ب��م��ث��ل ه��ذا
االنتهاك الصريح ..وف��ي هذا
االطار نحن نطالب رئيس الجمهورية ان يحفظ
لليمن سيادته وكرامته ..نحن شعب له عراقة
وحضارة وتاريخ فلماذا يقتل الشعب اليمني بهذه
الطرق الوحشية.
♢ هل السير باتجاه بلورة المبادرة الخليجية
تم حسب اآلمال المنشودة؟
 يفترض يوجه هذا السؤال لجمال بن عمر والزيانياللذين يصرحان ان المبادرة تمضي على خير وعندما
يأتون يحرصون على االلتقاء بأشخاص ليس لهم عالقة
كاملة بما يجعل الحوار يمضي على خير كحميد االحمر
وعلي محسن وعبدالمجيد الزنداني ..ما عالقة اولئك
بسير المبادرة الخليجية وآليتها ال ندري عليهم ان
ينزلوا الى الواقع وان ال يعملوا فقط من اجل خدمة
مصالح أشخاص حاولوا هدم وتدمير البالد لذلك اتمنى
منهم ان يكونوا اكثر حرصًا على مصلحة اليمن وعلى
تطلعات أبنائه.
كلمة أخيرة
أتمنى أن ي�ك��ون ل�ل�ح��وار ال��وط�ن��ي م�خ��رج��ات تلبي
تطلعات المواطن اليمني وعلى اعضاء مؤتمر الحوار
ان يكونوا على قدر المسئولية النهم مسئولين امام
الله ..والشعب الذي يعول على هذا المؤتمر الكثير
من اآلمال والتطلعات.

علي محسن كان يشعل حرب صعدة ويخمدها متى أراد
اخفاقًا في أداء أعضاء المؤتمر؟
 هناك مغالطات كثيرة اثناء الحوار ال ادري هليتعاملون مع البعض على أنهم اغبياء وال يفهمون
شيئًا لكننا نخرج بقرارات وبمصفوفات وبتوصيات
وعندما تطبع في شكلها النهائي وتعود الينا نجد ان
معظمها قد تم تغييره وه��ذا لم يحصل فقط مع
فريق الحقوق والحريات فحسب ولكن من خالل تواصلنا
مع بقية الفرق وجدنا ان هذا االم��ر يجري في بقية
الفرق وربما الحظتم في الجلسة العامة انه كان لدى
بعض االعضاء اعتراضات على التغييرات التي ظهرت
على بعض المواد وكان الرد من احد رؤساء اللجان " هذا
هو المعتمد وحين تم التوضيح
بأننا لم نوقع على هذه القرارات
تم الرد مجددا هذا هو المعتمد
من االمانة العامة " اذًا لماذا اتيتم
ب �ن �ا ..ه��ل ألخ��ذ م��ا ت��ري��دون من
كل فريق طبعًا الشعب ينتظر
مخرجات الحوار يريد مخرجات
تحل مشاكله وتحسن من وضعه
وتخفف من فقره ،الشعب يريد
تحسينًا في التعليم والصحة جانب
اخر بعض المتحاورين يدورون
في أفالك سياسية اخرى مثال على
ذلك زيادة التركيز على االوضاع
في مصر ،أن��ا لست ضد التضامن
مع الشعوب العربية بل هو من
ال��واج��ب ولكن ليس على حساب
القضية االس��اس�ي��ة ال�ت��ى يحتاج
اليها الشعب اليمني والذي اتى المتحاورون من اجلها .
يكفي المؤتمر الشعبي انه رغم كل ما يمتلكه من
مقومات اساسية لبقائه في الحكم إال انه وضع مصلحة
اليمن ومصلحة الشعب فوق كل اعتبار وتجاهل تعنت
وعمالة الطرف اآلخر ولو كان المؤتمر الشعبي العام
عاند وفكر في مصالح ذاتية لكان انتهى الوضع بنا مثل
ما هو جارى في الدول التي مرت عليها االزمات مؤخرًا
كمصر وسوريا وليبيا.
متاجرة بالدماء
♢ هناك من يزايدون لتحقيق مآرب ذاتية..
ماذا تقولين لهؤالء؟
 اطالب من الذين يزايدون باسم الشعب اليمنيوباسم التغيير والعدالة وحقوق المواطن ان يتوقفوا
عن المزايدة ..هل سمعنا يوما ان أحد ابناء االحمر فتح
مستشفى يدعم عالج الفقراء او تبنى ايتامًا او دعم
مؤسسات خيرية دون هدف استثماري ..مزايدون
حتى بدماء الشباب ,تألمنا حين حصلت مجزرة جمعة
الكرامة واع�ل��ن الرئيس السابق ال�ح��داد ثالثة اي��ام
في وقتها وطالب بالتحقيق في القضية ولكن لماذا
المزايدة فقط على هذه القضية ..نعم من ذهب في
جمعة الكرامة هم ابنائنا ،وشهداء وجرحا السبعين هم
ابناؤنا وابناء كلية الشرطة وفي رئاسة الوزراء وارحب

❝ ممثلو المؤتمر في
الحوار مخولون باتخاذ ما
يتناسب مع المصلحة العليا
❝ هناك من يدور في
فلك قضايا عربية على
حساب قضايا الوطن

وابين وغيرها هم ابناؤنا ..اذا على من المزايدة فالذين
كانوا في ميدان السبعين كانوا يحلمون بفرحة العرض
يوم العيد ،والذين كانوا في دار الرئاسة كانوا امام
ربهم يصلون اذا كل تلك جرائم بشعة  ,اذا لماذا
المزايدة على الشعب ال توجد منطقة اال وتنزف دم او
وجع جراء االزمة وهؤالء يزايدون على جمعة الكرامة
ويتسثمرون دم��اء الشباب وع��رض ذل��ك في وسائل
اعالمهم ليبتزوا ويجمعوا التبرعات وانا اعرف اسرًا
لهم شهداء جمعت بأسمائهم ماليين من التبرعات
ولم تستلم اسرة الشهيد مائة الف من هذه المبالغ..
والغريب في الموضوع ان المتاجرة بدماء الشباب يكون
بترتيب سابق حيث ان المصور
يتابع الرصاصة منذ ان تخرج الى
ان تصيب الشهيد وترافقه في
لحظات االستشهاد وقبل ذلك
تعرض اللحظات االخيرة قبل
االستشهاد وكأنهم يعرفون ان
ه��ذا الشهيد س��وف يستشهد
في ذلك التوقيت ام ان الكاميرا
ت�ت��اب��ع ك��ل م��ن ف��ي ال�س��اح��ات
وتتايع كل فرد حتى في لحظات
قبل استشهاده.
ذك��رك جريمة
♢ على
ِ
دار ال��رئ��اس��ة  ..كيف
تنظرين الى االفراج عن
ب��ع��ض المتهمين من
السجن؟
 استغرب من عملية االفراجعن متهمين بالجريمة قاموا بتنفيذ مخطط اعتداء
دار الرئاسة باسم حقوق االنسان ونزلت الوزيرة حورية
مشهور بنفسها الى السجون لتخرج اولئك لماذا لم
تنزل من اجل السجناء الذين عليهم مديونيات بسيطة
أو دي��ات بسيطة ولم يستطيعوا دفعها ..لماذا لم
تخرج النساء الالتي لم يستطعن الخروج الن اهاليهن
تبرأوا منهن بسبب المجتمع المتحفظ الذي ال يقبل
بالمرأة اذا دخلت السجن ايا كانت االسباب  ,لماذا لم
تذهب لتخرج الذي في الحديدة وصنعاء وغيرهم في
المحافظات لماذا لم تهتم اال بإخراج من نفذوا مخطط
جريمة مسجد دار الرئاسة -فهل يعتبر تفجير مسجد
دار الرئاسة انجازًا وهل اطالق مجرمين انتهكوا حرمة
الدين وسفكوا الدماء إنجاز الالخوان؟
االعتذار العادل
♢ ما رأيكم في االعتذار للجنوب وصعدة..
والنقاط العشرين وإلى أي مدى ستحرك أعمال
الحوار؟
 اعتقد ان قضية صعدة واضحة وكان ضحاياها منالطرفين واستفاد منها تجار الحروب والجميع يعرف
من كان يقود الحرب ..االمر واضح قادها على محسن
االحمر هو من كان يشعلها ومتى اراد يطفئها ،هو
الذي كان يدعوا الجيش للتقدم وال ندري اال وقد اغتيل

❝ على المتحاورين أن
يكونوا عند مستوى المسئولية
وأن يلبوا تطلعات الشعب
❝ جميعنا يحتاج إلى االعتذار .
والعدالة االنتقالية لن تتم إال بفتح
التحقيق في كل األحداث

يمنية تشارك في مسابقة ملكة جمال عرب أمريكا
تخوض اليمنية مها زين المرحلة النهائية في مسابقة العرب وعدم التعري وانها تهتم بالمقومات العقلية والشخصية
ملكة جمال ع��رب أمريكا التي تقام سنويًا ف��ي والي��ة للمرأة مبتعدين عن المقاييس الجسدية احتراما للعادات والتقاليد.
ووصلت اليمنية مها زين برفقة زميالتها المتسابقات السبت
ايروزونا والتي وصلتها الجمعة.
المتسابقة اليمنية ذكرت انها تسعى إلى كسب هذه المسابقة ،كما حيث تم استقبالهن في مطار الوالية من قبل اللجنة المنظمة ..وتم
أن مشاركتها في المسابقة تأتي بهدف تأكيد احترام عادات وتقاليد استضافة جميع المتسابقات في فندق توكنج ستيك بالوالية إلى

حين البدء بالمنافسة .ومن المتوقع ان تنقل المسابقة قنوات ART
والـ  MBCفي بث غير مباشر.
مها زين حضرمية ووالدتها مصرية ولدت وعاشت في السعوديه
واخيرًا انتقلت الى الواليات المتحدة االمريكية ،حيث اختيرت ضمن
 20عربية للتنافس على ملكة جمال عرب امريكا.

زعفران علي المهنأ

نحتفظ بدماء جراحنا
يبدو إن ما سمي بالخريف العربي
قد اقتحم خصوصياتنا وأفسدها
وبدأنا نلمس عوائق تلك الفوضى بين تفاصيل
يومياتنا فسيأتي اليوم الذي نرى فيه االبناء
رافعين الفتات أرحلوا لوالديهم ،واالزواج
والزوجات يتبادلون تلك الرايات المطالبة
بالرحيل .
وأخذني حديث النفس الى تجمعنا الشهري
أنا وصديقاتي المقربات والذي ناهز العشرين
عامًا وأنا في طريقي إليه.
لو وصلت ووجدت تلك اللوحات التي تطالب
برحيل بعضنا لمجرد االختالف بالرأي .
تبسمت عندما دخلت وبدا كل شيء على ما
تعودنا عليه مرتبا ًوأنيقًا كما نرغب ....أخذت
مكاني بينهن رميا ليس بجسدي ،وإنما بما
أحمله من هموم ،وآالم أثقلت كاهلي ..ارتفعت
االصوات بالكالم ،أوبإلقاء النكت ذات النكهة
السياسية ...إال من توسطهما التفت يمينا
وشماال والحظت بأن سلمى صامتة ولم تفتح
فمها بكلمة ...وعزيزة كعادتها لم تتثاءب
ولم تبد عدم المباالة ببعض التفاصيل التي
نتفق عليها  ...فمالبثت بتحسس خاتمي
وقلت بصوت مرتفع ...تلوث الزمن بانهزام
جيل المبادئ من الزمن الجميل .
فردت سلمى بنفس مستوى صوتي  :ما بني
على باطل فهو باطل .
انفجرت عزيزة قائلة بصوت أعلى قطبت
حاجبي على أثره :لهذا تنتهي أغلب حكايتنا
بالفشل ....ه�ن��ا ردت سلمى بعد أن لمحت
عيناي برسالة سريعة وكأنها تطلب تأييدي
 :لقد ذه��ب جيل المبادئ وال��زم��ن الجميل
،وأختلط الحابل بالنابل ،وأصبحنا ننام على
فتنه ،ونقوم على فتنه .
وأخذت عزيزة تنهيده قويه وقالت بألم
:ال��ى أي��ن نتجه ونحن نلهث خلف مجهول
!!...؟وقتها التقط أصابعهن من الجو وتشابكنا
بقوة ليخف كل ذلك التوتر وحدثتهن  :بأنه
يجب إال نفقد الثقة بالله أبدًا ،والبد أن نستمر
ب��إرس��ال أمانينا ال��ى السماء وننتظر الوعد
باالجابه كما وعدنا بكتابه الكريم .
ردت سلمى  :نحن نعيش نفس تفاصيل
حرب العراق .
وهزت رأسها مؤكدة عزيزة كالم صديقتنا
سلمى وأكدت :بأنها غاضبة لموضوع اجتماع
الجامعة العربية التي خذلت العراقيين من
قبل ...معلله بأنه مؤلم جدا بأن تكون الجامعة
العربية التي تبنت حلم الوحدة العربية ال
تمت ال��ى واقعنا بصلة  ...لحظتها أرخيت
أصابعي لتحرير أصابعهن وأغمضت عيني
على نفس عميق ،وشريط مؤلم جدًا فقبل
العراق كان هناك فلسطين ،وبعد العراق كان
هناك اليمن ،وتونس ،ومصر ،وليبيا ،واليوم
سوريا ...طعنات غدر ال تمحى وأنين وانكسار
ال يتوقف ومازالت الصرخة تبحث عن أذن
المعتصم ونخوته ...في نفس اللحظة تذكرنا
كم من ألم تألمنا ونحن نداوي جرحًا يحتفظ
بدمه ولم ندعه ينزف  ...بينما غيرنا يتألمون
من جراح تنزف بغزارة

فاصلة :

كان بإمكان وزارة خارجيتنا حفظ ماء وجه
اليمن  ..يمن الحكمة  ...بعدم المشاركة
باجتماع جامعة الدول العربية .

