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هناء الوجيه

موق ��ع " اليم ��ن الس ��عيد" االخباري وف ��ي اطار عمله والزميلة وفاء المطري من ابرز الصحفيين الشباب الذين
المهني المتميز اضاف االسبوع الماضي اضافة نوعية برزوا مؤخرة على بالط صاحبة الجاللة
باصدر ً قرار بتعيين الصحفية المتميزة وفاء يحيى المطري أسرة تحرير صحيفة الميثاق يتمنون للزميلة وفاء التوفيق
والنجاح في مهامها الجديدة..
سكرتير لتحرير الموقع ..

الدكتورة غادة الهبوب تروي لـ«الميثاق» قصة االعتداء عليها
الدكت��ورة غ��ادة الهب��وب مدير مش��روع التحصين بوزارة الصح��ة معروفة بأخالقه��ا وتعاملها
ُ المتعاون مع كل من يتعامل معها من الزمالء وغيرهم تقول انا لم يرعبن االعتداء ولكن فاجأني ان
يستح من االعتداء على امرأة و تعامل مع مجموعة من المسلحين بأخالق لم يتوقعها
أضرب من رجل لم ِ
اح��د فه��ي بكل المقايي��س تصرفات ال تمت الى الرجول��ة بصلة وبعيدة كل البعد ع��ن العرف واالخالق
الرفيعة التي تعودها المجتمع اليمني في تعامله مع المرأة من مكانة واحترام و تقدير .

❞ وزي��ر الداخلي��ة أنك��ر معرفت��ه
باالعتداء الذي تعرضت له
الدكتورة غادة شوقي الهبوب مديرة مشروع التحصين الوطني بوزارة الصحة تروي
تفاصيل االعتداء عليها قائلة :المدعو «أ .أبو هدرة» من محافظة الجوف معتاد على
االستفادة الشخصية من وزارة الصحة من عام 2003م وحين تعينت في العام
 2011م كمدير لمشروع التحصين الوطني بوزارة الصحة تقدم ابو هدرة بطلب
صرف ثالجات لمحافظة الجوف وبحكم مسئوليتي كمديرة للمشروع اعرف احتياجات
كل محافظة وأولويات الصرف لذلك قلت له ال يوجد مجال لصرف ثالجات للمحافظة اال
اذا كان هناك توجيه استثنائي صريح فسوف يتم الصرف بصورة استثنائية  ,حينها
بدأ بالتلفظ بكلمات بذيئة ،وخرج من مكتبي و عاد بعد ايام بتوجيه من الدكتور
عبدالكريم راصع وزير الصحة في ذلك الوقت كان التوجيه بالصرف حسب المعتمد..
طبعًا المعتمد ال يسمح بالصرف لذلك قلت له مع احترامي ال استطيع الصرف الن
المعتمد وحسب النظام ال مجال للصرف والبد من توجيهات صريحة بالصرف بصورة
استثنائية ،لم يعجبه الرد وتلفظ بصورة غير الئقة وهدد وتوعد وقلت له اني ال اخاف
منك وهذا عملي يمشي حسب النظام لك ولغيرك .

توجيه بالقوة

البذيء قلت له طيب خ�لاص نتصل نتأكد من الوكيل ان��ه وقع
المذكرة وبمجرد ما أمسكت التلفون ألتصل ..خرج ابو هدرة من
المكتب ،بعدها بأيام اختطف الدكتور علي جحاف مرة اخرى
وأجبر على التوجيه في المذكرة ال�م��زورة وع��اد إلينا في يده
التوجيه صحيحًا ولكن رفضته الن المذكرة في االصل مزورة وبعد هذا
التوجيه ،كان ً
الرفض تلقيت سيال من التهديدات لي وألسرتي فأبلغنا وزير الصحة ووزير الداخلية
بذلك  .وفي يوم التقطع كانت هناك دورة تدريبية لعدد  14محافظة ولو كان
االعتداء كما ادعى ابو هدرة بهدف اخذ السيارة للضغط على الوزارة وليس بهدف
االعتداء ّ
علي شخصيًا لكان اخذ السيارات المشاركة االخرى ألنها كلها تابعة لوزارة
الصحة وكلها حكومية  ,المهم يوم االعتداء تم اعتراض طريقي من قبل خمسة
مسلحين وحاصروا سيارتي في منطقة ضيقة حتى توقفت وحينها فتح احد المسلحين
الباب الذي بجانب السائق لم اكن مؤمنة السيارة ثم فتح الباب الذي بجهتي وكان في يد
الرجل الذي هددني صميل ..طبعًا عرفته بسهولة ألني اعرفه تماما طلب مني ان اخرج
من السيارة انا كنت مصرة على أن ال اخرج اال بأغراضي الشخصية الالبتوب وتلفوني
الشخصي ضربني بالصميل على رأسي وحاولت ان احمي رأسي من األذى بذراعي اليمنى
لذلك تأذت كثيرًا وظللت على اصراري لن اخرج اال بأغراضي الشخصية ،ففوجئت
بطعنة سلم الله انها اتت ما بين ال��ذراع والكتف وفي تلك اللحظة ظهرت سيارة
المتدربين من محافظة ذمار الذين تحركوا بسرعة حين رأوا المسلحين حولي تم

وتواصل الدكتورة غادة حديثها قائلة :وكردة فعل على موقفي حاول في تلك الفترة
التقطع لى وذاك مثبت حيث انه تم التبليغ عن ذلك وفي حينها تم التحكيم وتعهد
بعدم التعرض لي  .بعد ذل��ك تم
اختطاف الدكتور علي جحاف مدير
صحة االس��رة ول��م اعلم حينها انه
تم اختطافه وأجبر على التوجيه في
الطلب بالقوة وتم صرف الثالجات
ب��ا س��م المحافظة ..علمنا بعدها
وج ��ه الرئيس عبدرب ��ه منصور هادي رئيس الجمهوري ��ة  ،اللجنة االمنية
ان المحافظة ل��م تستلم شيئًا و العلي ��ا والنائب العام ووزير الداخلية بس ��رعة القبض عل ��ى المعتدين على
تم االستفادة من الثالجات بصفة
الدكت ��ورة غادة ش ��وقي الهب ��وب  ،وتقديمهم إلى العدال ��ة لينالوا جزاءهم
شخصية له.
الرادع.
جاء ذلك خالل اس ��تقبال الرئيس ،االحد عددًا من مش ��ايخ واعيان وممثلي
منظم ��ات المجتمع المدني ف ��ي محافظتي إب وتعز ،الذين قدموا إليه بعد
تزوير وتهديد
تع ��رض الدكتورة غادة ش ��وقي الهبوب العت ��داء اجرامي وهمجي من قبل
وف��ي شهر م��اي��و ع��ام 2012م
جماعة ينتمون إلى محافظة الجوف.
تقدم ابو هدرة بمذكرة مزورة من
وكيل الوزارة ماجد الجنيد وعندما وجرى خالل اللقاء الحديث حول ابعاد وطبيعة هذا االعتداء الغاش ��م الذي
شاهدت التوقيع عرفت انه ليس
لم يراع حرمة وال اخالق وال اعراف وشددوا على ان الدولة بجميع قوانينها
توقيع الوكيل وقلت له ذلك نفس
وانظمته ��ا يج ��ب ان تحمي مواطنيها من االعت ��داءات والتجاوزات واحقاق
الشيء فبدأ بالتلفظ والشتم والكالم

القبض على اثنين منهم والباقي بتهديد السالح اخذوا السيارة
وهربوا ..هذا هو ما حصل بالضبط..

إجراءات مؤسفة

وفي اجابة لها عن االجراءات التي اتخذتها الجهات
المعنية بعد جريمة اال ع �ت��داء تحدثت مديرة
التحصين قائلة :لألسف الشديد ال يوجد أي تفاعل
من الجهات المعنية ووزير الداخلية انكر معرفته
بالحادث تماما وال يوجد أي تفاعل من الجهات
المعنية والتفاعل الحقيقي موجود من قبل
زمالئي وزميالتي واصحاب الشهامة من
ابناء المجتمع واالعالميين الغيورين
وغيرهم ممن ش�ع��روا بحجم المأساة
ان يتم االع �ت��داء على ام���رأة الن ذلك
فيه انتهاك للعرف والمبادئ واالخالق
المعهودة في مجتمعنا اليمني وما حصل
يمثل انهيارًا للقيم االخالقية المعروفة
فحتى قطاع الطرق كانوا يتوقفون عن
التقطع ألي سيارة مارة ان كان معهم
امرأة ،وكذلك ورجل المرور يحاول انجاز
مهمته بسرعة دون تعطيل اذا كان في
السيارة نساء ونقاط التفتيش كذلك احترامًا لمكانة المرأة وحرمة تواجدها  ,لم
يحصل انهيار في االخالق مثل ان يتم االعتداء على امرأة مهما كانت االسباب
فكيف اذا كانت عابرة مسالمة ال تملك سالحًا وهي في طريقها ،هذا امتهان
لألعراف و االخالق وشيء مقلق ان يصل حال المجتمع الى هذا الحد من االنهيار،
الجانب اآلخر نحن في وزارة الصحة عملنا كله ميداني فكيف يمكننا العمل والدولة
ال تستطيع حمايتنا  ,زمالئي وزميالتي اآلن مضربون عن العمل في الوزارة في
مكاتب المحافظات تضامنًا معي حتى ضبط الجناة والقبض عليهم وايضًا من اجل
سالمة كل موظف وشخص يقوم بعمله لكي يأمن على نفسه .

فرصة اخيرة

وتواصل الدكتورة غادة الهبوب حديثها قائلة  :قبائل إب وأعيانها لم يسكتوا
عن هذا الفعل المخزي وهناك تضامن من قبل قبائل اب وغيرها من االعيان
واعضاء مجلسي الشورى والنواب والشخصيات االجتماعية وأبناء المحافظة وكل
غيور على مبادئه وقيمه وكفرصة اخيرة كانت آخر المستجدات انه تم التواصل
مع رئيس الجمهورية ووع��د ان يتم اتخاذ
االجراءات الالزمة ووعد بضبط الجناة والقبض
عليهم ومعاقبتهم واذا لم يكن هناك تصرف
منصف من رئيس الجمهورية البد من أخذ الحق
بالتدابير القبلية الن مثل هذا االمر ال يمكن
الحق واالنصاف الكامل.
السكوت عنه او تجاهله.
كم ��ا تحدث ��وا عن ما قدمته وتقدمه محافظتي تعز وإب من أجل المواطنة
الصالحة وسيادة القانون والنظام والدولة المدنية الحديثة ،وما قدموه من
شكر وتقدير
تضحيات جسيمة في سبيل االنتصار للثورة والجمهورية ويقدمونه اليوم
وتختتم ال��دك�ت��ورة غ��ادة حديثها بتقديم
من أجل التغيير والدولة المدنية الحديثة ومستقبل اليمن الجديد .
الشكر لكل من تفاعل معها وتضامن من أبناء
وعب ��روا عن تقديرهم الكبير وش ��كرهم الجزيل للرئيس عبد ربه منصور
محافظة اب وأعيانها ومشائخها ومن القبائل
ه ��ادي إلي�ل�اء هذه القضية االهتم ��ام المطلوب كونها قضي ��ة مجتمعية ال
من المحافظات االخ��رى والشكر لكل زمالئها
يرضى بها صغير او كبير.
وزميالتها في مجال الصحة وكل من تفاعل من
كما اكدوا انهم سيكونون عونًا صادقًا وقويًا مع توجهات الرئيس عبد ربه
مؤكدة ان السكوت على مثل
اعالميين ومواطنين ً
منص ��ور هادي ..متمني ��ن له التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية العظيمة
هذا االعتداء يعتبر تنازال عن المبادئ واالخالق
من اجل اخراج الوطن الى بر االمان .
والعرف القبلي واالخ�لاق الدينية التي البد من
المحافظة عليها .

توجيه رئاسي بالقبض على المعتدين

استقطاع الف دوالر من
مستحقات يسرى الضالعي
ق��ال��ت ع��ض��وة ف��ي م��ؤت��م��ر ال���ح���وار ال��وط��ن��ي ان
مستحقاتها تتعرض لالستقطاع واالب��ت��زاز من
قبل األمانة العامة للمؤتمر تحت دعاوى غير منطقية
ومبررات ألسباب فنية.
يسرى الضالعي عضو فريق بناء الجيش واألمن ذكرت
لـ"حشد ن��ت" أنها خاطبت األمانة العامة أكثر من مرة
وق��وب��ل��ت بتجاهل وإه��م��ال غريبين  ،على ال��رغ��م من
كونها حاضرة جلسات المؤتمر والذرائع التي قدموها
الستقطاع المبالغ التي تتعلق بجهاز البصمة وألسباب
فنية .واوضحت يسرى ان هناك تمايزًا واضحًا في التعامل
م��ع ش��ك��اوى األع��ض��اء بحسب
ان��ت��م��ائ��ه��م وارت���ي���اح األم��ان��ة
العامة لهم  ،ولم تستبعد ان
يكون هذا الفعل ضمن مؤامرة
مدروسة  ،وبلغ إجمالي المبالغ
المستقطعة من مستحقاتها
بحسب تصريحها إلى اكثر من
ألف دوالر أمريكي.

إمرأة تهـز كراسي الفاسدين بجامعة تعـز
إم���������رأة ت���ه���ـ���ز ك���راس���ي
ال��ف��اس��دي��ن بجامعة تعـز
فيتآمرون لفصلها!!
ّ
كل جريمتها أنها ع��رت معاقل
الفساد في جامعة تعز ،ونشرت
وث��ائ��ق ت��ك��ش��ف أن رئ��ي��س قسم
القانون الجنائي بكلية الحقوق عقيد
باألمن ،وفاشل علميًا ،ودرجاته في
جميع م��واد تخصصه "مقبول"،
وك��ذل��ك ي���رأس ج��ام��ع��ة أه��ل��ي��ة..
كلية القانون
وكشفت أيضًا أن معظم أساتذة ً
بالجامعة "مزدوجون وظيفيًا ..فضال عن جملة
من التعيينات المخالفة للقانون والتي تبوأ بعض
أصحابها مواقع مسئولة!!
حنان حسين ،التي تخرجت من كلية الحقوق
ب��درج��ة ام��ت��ي��از م��ع م��رت��ب��ة ال��ش��رف ،ون��ال��ت
الماجستير بـ"جرائم العصيان المسلح"ّ ،كأول
امرأة عربية تخوض في هذا المضمار ،حز في
نفسها أن ترى طواغير الفساد تعبث بمستقبل
الشباب اليمني ،وتمارس االبتزاز الالأخالقي
الرخيص م��ن داخ��ل ح��رم جامعي ،فواصلت

تعرية الفاسدين ب��م��ق��االت في
صحيفة "الجمهورية" الرسمية
ت��ف��ض��ح ف��ي��ه��ا أول��ئ��ك األس��ات��ذة
والمسؤولين.
وكانت األخت حنان تمني نفسها
ب��أن صوتها سيصل إل��ى مسامع
صناع القرار ،ولكــــن" :يا فصيــح
لمــن تصيــح" ،فالفساد اليوم
هو صانع القرار ،لذلـــك كانت هي
الضحية الجديدة للوبي الفساد
ال��ذي استنفر كل أدوات���ه -بما فيها مرتزقة
المظاهرات -ليعرقل منحتها إلكمال الدكتوراه
التي منحتها إياها ال��دول��ة ،وليوقف مرتبها،
ويتآمر لفصلها ،ثم ليطلق كالبه المسعورة
لنهش سمعتها ب��واب��ل م��ن اإلش��اع��ات ممن
يستعرضون فحولتهم على ام���رأة وحيدة
برخص التراب..
ألف تحيـــة لهذه اليمانية الحرة الشجاعة
وهي تقارع المفسدين بقلمهـا النبيل ،ونضع
ه��ذا أم���ام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة
الفساد كبالغ لفتح ملفات الفساد في الجامعة

حبيبــي !!
فيروز محمد علي
تمح بداخلي ذكرياتك..
ال تستعجلني وداعك..ال ِ
ال تطفئ نور شمعتك ..فقط اسمع ذاك الصوت
بداخلي ماذا يخبرك
كل لحظة من وصالك تطفئ نارًا اشتعلت ما بين
ضلوعي وضلوعك..
تعلق فرح قلبي بابتسامتك..
عبثا هي دنيا ال تدرك حضرتك..فال تستعجل
تفاصيل لقائك..
حبيبـــي..
حين ألتقيك يتبعثر عالمي ..وتنهار حصوني
وأسواري..
حين ألتقيك يتعثر كالمي  ..وأعلن لعينيك
انهزامي..
حين ألتقيك اليجيد الزمان او المكان تحدينا..
ال يجيد الزمان او المكان قهر حبنا..
حبيبــــي..
رغم قسوة السنوات وما فرقته منا من ثواني
العمر
لم تهزم قلبا احبك ..فمرجعي دائمًا لعينيك
احــبك ..وتحديت فيك الصبر ..
احــبك مقدار ما مضى من عمري ومقدار ما
هو آت
حبيبــــي..
لم يغير حسدهم ما بداخلنا من حب  ..مهما
جرى منهم او كان
يغيره كائن من كان  ..بحجم الليالي التى تمر
لم ُ
بسوادها أحبــك..
مقدار ما تحمله امطار السحاب احبك..
مقدار ما في الكون من بحار احبك..
مقدار ثمار الله في أرضه وأشجار احبك..
مقدار ما يتضخم بداخلي من شوق لك احبك..
حبيبــــي ..
هل لي اآلن بحضرتك  ..هل تسمح لي ان اتعمق
بحبك!..
هل تتركني انطلق بداخلك ..هل أعلن خرباشاتي
على قلبك!..
هل أتوسع بجغرافية حبي داخل موطنك..
هل اتعمق بتضاريس حبي في مدنك..
أمارس بقوة طقوس جنوني بك..
هل
ُ
ّ
حبيبـــي  ..أحبـــك!!

َ
تونسيات يعدن إلى بالدهن حوامل
بعد «جهاد» النكاح بسوريا
تحت عنوان "تونسيات يعدن الى بالدهن
حوامل بعد جهاد النكاح في سوريا "،كتبت
صحيفة الحياة" :أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي
تونسياتَ سافرن الى
بن جدو الخميس أن فتيات
ُ
سوريا تحت ّ
مسمى جهاد النكاح ع��دن إلى تونس
حوامل من أجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري
بدون تحديد عددهن".
وق ��ال ال��وزي��ر خ�ل�ال جلسة م�س��اء ل��ة أم ��ام المجلس
التأسيسي" :يتداول عليهن جنسيًا عشرون وثالثون
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ومائة مقاتل ،ويرجعن إلينا يحملن ثمرة االتصاالت
الجنسية باسم جهاد النكاح ،ونحن ساكتون ومكتوفو
األيدي".
وأضاف ان وزارة الداخلية منعت منذ مارس الماضي
ستة آالف تونسي من السفر الى سوريا واعتقلت 86
شخصًا كونوا شبكات إلرس��ال الشبان التونسيين الى
سوريا بهدف الجهاد .وتابع" :فوجئنا بمنظمات حقوقية
تونسية تحتج على منع وزارة الداخلية تسفير مقاتلين
الى سوريا".

المذكورة.

