
أروى ع��ث��م��ان رئ��ي��س ف��ري��ق ال��ح��ق��وق 
وال��ح��ري��ات ت��ق��ول : م��ا نتمناه ه��و النجاح 
لمؤتمر الحوار الن اآلم��ال متعلقة به منذ 
انعقاده ومن المعيب أن ال نتجاوز العقبات 
ونحن على مشارف االختتام، مرت أجازة 
العيد وهناك الكثير من التساؤالت حول ماذا 
سيكون بعدها وكيف سيكون سير األمور 
وليس أمامنا إال التفاؤل بالنجاح الن الفشل 
هو كارثة ولذلك بأذن الله سيكون التوافق 
والحكمة اليمانية هي الغالبة لنصل إلى بر 

النجاة. 
تالقي وتوافق

في ذات الشأن تقول فايزة العاقل فريق 
العداله االنتقالية : ال��م��رأة تنشد السالم 
وترجو االستقرار وهي أول المتضررين من 
الفتن والحروب، لذلك هي تدرك تماما أنه 
البد من العمل بجد إليجاد األمن واالستقرار 
حتى وإن قدمت بعض التنازالت في سبيل 
التالقي والتوافق.. وأدع��و كل المخلصين 
والشرفاء الى العمل ب��روح مسئولة بعيدًا 
عن المصالح الذاتية والحزبية الضيقة وأن 
تغلب مصلحة الوطن ومصالح أبنائه الذين 

أرهقتهم المشاكل والصراعات . 
قضايا صعبة 

و ترى فتحية العطاب فرق قضية  صعدة 
: أن هناك العديد من القضايا الهامة مازالت 
معلقة، فالحوار ينبغي أن يحل القضايا 

الصعبة وال��ت��ي بحلها تحل بقية القضايا 
األخ���رى وه���ذا م��ا ن��رج��وه.. أم��ا أن ينتهي 
الحوار ولم تحل هذه القضايا فسوف تكون 
ع اليه المواطنون.. 

ّ
هناك خيبة أمل لما تطل

وأضافت أن المتحاورين تحملوا مسئولية 
تمثيل المواطنين وأصبحت المخرجات 
المنبثقة عن الحوار بمثابة طوق النجاة.. 
ونسأل الله أن يكون هناك ما يلبى الطموحات 
وان تكون إج���ازة العيد فترة ت��م خاللها 
التناقش والتشاور لحسم عدد من القضايا 
المهمة ونرجو أن تكون مخرجات الحوار 

مكتملة وملبية لتطلعات شعبنا . 
مخرجات ايجابية 

وتقول ن��ورا الشامي من فريق الحقوق 
والحريات : المخرجات حتى اآلن معظمها 
ايجابية ورائعة، هناك العديد من المواد 
الحقوقية التي تصب في خدمة المواطن 
اليمني اذا ت��م تنفيذها وترجمتها في 
واقع الحياة.. صحيح الزالت هناك قضايا 
عالقة كبناء الدولة والقضية الجنوبية ولكن 
اعتقد حتى ونحن ف��ي خضم الجلسات 
النهائية انه سيكون هناك نوع من التشاور 
والتناقش الذي يؤدي إلى التوافق وربما 
لن ينتهي ال��ح��وار إال وق��د وج��دت حلول 
توافقية لهذه القضايا.. هذه آمالنا جميعًا 
متحاورين ومواطنين ونأمل التوصل الى 
الحلول والمعالجات وأن ال نترك مجال 

للتصارع والنزاع فالوطن متعطش لألمن 
واالستقرار . 

قلق وخوف 
وتحدثت أمة الله االك��وع معلمة قائلة : 
منذ أن انعقد الحوار والجميع يأمل ويرجو 
ل بالمخرجات ولكن شيء من  الخير ويتفاء
القلق والخوف بدأ يدب في النفوس عندما 
أعلنت الجلسة الختامية ول��م تكن مالمح 

االنفراج واضحة المعالم ، أهم القضايا لم 
يعلن عن الحلول المقترحة لها ومازالت 
معلقة وهي تعني الجزء الهام في استقرار 
اليمن ووحدته، ثم تعلقت الجلسة الختامية 
ل اآلن  إلى ما بعد أجازة العيد ونحن نتساء
إلى أين تسير األم��ور..؟ وقالت: اعتقد أن 
المواطن أصبح ال يعلم كيف ستسير األمور 
ولكنه  يأمل أن تتم النقاشات حتى خارج 
أروق��ة الحوار ليتم االختتام بخير وتكون 
المخرجات ملبية لكافة التطلعات بما يؤمن 

البالد والمواطنين . 
نقطة إحباط

ونختتم استطالعنا مع بثينة المطري 
والتي تحدثت قائلة : كنت أتخيل في الماضي 
انه لن يأتي يوم اهتم فيه بأمور السياسة 
واألم���ور التي ال ترتبط بأسرتي وعائلتي 
المصغرة ولكن بعد أحداث 2011م بدأت 
اهتم بذلك الن الوضع القائم يوثر علّي 
وعلى أسرتي من انعدام األمن واالستقرار 
والتدهور االقتصادي وغيرها من األمور 
التي تهم المواطن البسيط وعندما انعقد 
مؤتمر ال��ح��وار الوطني رأينا جمعيًا فيه 
المخرج من األزم��ة واعتقد أن كل مواطن 
ظل يتابع باهتمام مجرياته ويتطلع إلى 
االنفراج من خالله فإذا تبادر إلى الذهن أي 
إحساس بالتشاؤم أو الفشل فذلك يمثل 
حالة إحباط لكل مواطن وعلى هذا ينبغي 
أن يعمل م��ن ب��ي��ده��م اآلن م��س��أل��ة وض��ع 
المعالجات ونطالبهم بأن يضعوا المواطن 
البسيط نصب أعينهم ال ان يتم تغليب 
مصالحهم الخاصة التى مهما كان حجمها 
فهي تمثل أطار ضيق أمام مصلحة الوطن 
ومصلحة كافة أبنائه، اآلن وبعد أجازة العيد 
سنتابع مجددًا الحوار ونأمل أن ال يكون في 

القادم ما يخيب اآلمال .
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اإلجازة إهدار 
للوقت!!

ل��م تعد مناسبة العيد تلك   
التي ك��ان ينتظرها المواطن 
البسيط أو الموظف العادي أو التاجر 
أو العامل، أو ال��م��رأة بشغف كبير 

واستعداد أكبر..
لم تعد لهذه المناسبات الدينية 
رونقها ورائحتها وجمالها ونقائها 

وحتى روحانيتها..
ل��م يعد العيد عيد العافية وال 
عيد الثياب الجديدة وال االحتفاء 
واألضحية.. لم يعد العيد موانسًا 

ومفرحًا وال مبهجًا..
كل جميل للعيد ثم من عمل على 
س��رق��ت��ه وتغييبه م��ن ك��ل ال��م��دن 

واألرياف..
أي��ة أضحية والمواطن يبحث عن 
لقمة عيش وأيُّ ث��ي��اٍب أو جعالٍة 
لألطفال وأحوال الناس تنذر بمجاعة 
عامة ستجتاح المجتمع في طول 

البالد وعرضها..؟!
أيُّ ع��ي��د وه���ن���اك م���ن ي��ت��رب��ص 

بمستقبل الوطن والشعب؟!
أيُّ عيد وهناك من يوزع الموت في 
كل األماكن ويغتال الجنود والضباط 

في كل مواقع الشرف..؟!
أيُّ عيد وطوابير السيارات أمام كل 
المحطات تبحث عن رشفة بنزين أو 

قطرة ديزل..؟!
أيُّ عيد ورب��ات البيوت يتحسسن 
أنابيب الغاز ويتسامعن عن محطة 
أو محل بيع لهذه الخدمة الضرورية 
الغائبة خصوصًا خالل أيام العيد..؟!

أيُّ ع��ي��د أو م��ن��اس��ب��ة وال��ك��ه��رب��اء 
م��س��ت��م��رة ف��ي مسلسلها ال��ت��رك��ي 

»طفي-طفي«؟!
أيُّ عيد وأخ��ب��ار ال��ش��ؤم وال��م��وت 
وال���ف���وض���ى وال���ق���ت���ل وال��ع��م��ل��ي��ات 
اإلرهابية والتفجيرات واالغتياالت 
ه���ي ال��م��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ش��اش��ات 

فضائياتنا المختلفة؟!
أيُّ عيد وب��ع��ض وزراء حكومتنا 
ل���خ���ارج لتقضية  يتسكعون ف��ي ا
إج��ازت��ه��م ال��س��ن��وي��ة ع��ل��ى حساب 
ظ���روف���ن���ا ال��ق��اس��ي��ة وم��ع��ي��ش��ت��ن��ا 

المزرية؟!
كل ما سبق جعلني أقول إن إجازة 
العيد لم تكن ضرورية بل وأجزم أنها 
كانت إهدار أليام كنا بأمس الحاجة 
إلهدارها في هدرة »موفنبيك« حتى 
ال تحسب علينا نحن المواطنين بأننا 
عيدنا وقضينا إج���ازة »ربيعية« 

بمذاق مختلف!!

 شيماء محمد

إشراف:

هناء الوجيه

مؤتمر الحوار الوطني بعد تدش��ين جلس��ته العامة الثالثة  
والختامي��ة تحلق اآلمال مج��ددًا حول نجاحه في ظل تزايد 
المخ��اوف م��ن فش��له وحول ه��ذه التخوف��ات واآلمال اس��تطلعت 
»الميث��اق« بعض اآلراء من ش��خصيات نس��وية باعتب��ار أن المرأة 
األكثر حرصا على تحقق االستقرار واألمن المرجو للمستقبل وهذه 

هي الحصيلة : 

الحوار الوطني.. ماذا بعد إجازة العيد؟!!
❝ أروى عثمان: ليس أمام 

 النجاح والفشل كارثة
ّ
الحوار إال

❝  فائزة العاقل: أبناء اليمن 
أرهقتهم المشاكل والصراعات

❝  فتحية العطاب: مخرجات 
الحوار غير مكتملة

❝ نورا الشامي: الوطن 
متعطش لألمن واالستقرار

❝ أمة الله األكوع: مالمح 
االنفراج ال وجود لها

❝ بثينة المطري: على المتحاورين 
وضع المواطن نصب أعينهم

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة االتجار  
بالبشر ع��ن اختفاء 128 فتاة بأمانة 

العاصمة خالل العام الحالي 2013م.
وعبرت المنظمة عن قلقها من تزايد هذه 
الحوادث وانتشار هذه الظاهرة, موضحة ان 
مباحث امانة العاصمة سجلت اختفاء 150 

فتاة خالل العام 2012م.
وأش��ارت المنظمة ان مثل هذه الحاالت 

منتشرة في بعض المحافظات وان هناك ارقاما 
م��خ��ي��ف��ة ت���دق ن���اق���وس ال��خ��ط��ر وت��ح��ت��م البحث 
الموضوعي والدراسة المتأنية حول هذه الظاهرة 

ووضع الحلول الجذرية لها.
وكشفت المنظمة عن وقوف اشخاص وشبكات 

اجرامية في استدراج الفتيات.
وذكرت المنظمة انها تلقت العديد من البالغات 
التي تؤكد استدراج بعض الفتيات الستغاللهن 

في العديد من االعمال المحرمة والمنافية لآلداب 
العامة.

مطالبة أولياء األم��ور التعاطي مع هذه القضية 
والتعامل معها بطريقة سليمة.

وأوضحت ان من بين االسباب الشائعة لهروب 
الفتيات هو التفكك االسري والفقر او انشغال االبوين 
بالعمل دون تخصيص جزء من وقتهما لمتابعة 

اوالدهما ومراقبة تصرفاتهم.

فتاة تطلق النار على شاب عاكسها بالعاصمة صنعاء 

ضبطت الشرطة في أمانة العاصمة صنعاء   
الجمعة فتاة في ال�18 من عمرها على إثر 
قيامها بإطالق النار من مسدس روسي على شاب 
في ال�23 من عمره فأصابته في رجله اليسرى نقل 

على إثرها للمستشفى لتلقي العالج. 

ونقل موقع وزارة الداخلية على لسان شرطة 
األمانة ان الفتاة المتهمة بإطالق النار ذكرت في 
التحقيق معها بأن المجني عليه كان يعاكسها في 
حديقة السبعين األمر الذي دفعها إلى إطالق النار 

عليه. 

تحذيرات من تنامي الظاهرة:..

 اختفاء 128 فتاة في العاصمة خالل 2013م


