
ويقول محمد علي احمد : لم يعد خافيًا على احد ارتفاع 
نسبة الطالق منذ عام 2011م الى اليوم اضعافًا عما كان 
عليه الحال في السابق.. فاألزمة احدثت شرخًا داخل االسرة 
مثلما هو حال التصدع في المجتمع .. فهناك عشرات النساء  
تعرضن  لعقوبة الطالق باطاًل  بسبب  التعبئة االقصايئة  

وااللغايئة والتمجيد لطرف ضد اآلخر..
ل��الس��ف لقد ت��م تدمير االس��ت��ق��رار والتعايش االس��ري  
بوحشية  وظهرت هيمنة البابوية بشكل واض��ح في ذلك 
النزول للساحات بشكل جماعي لبعض االسر والتي كانت 
تشبه حياة  القطيع ، وال تمت بصلة لالنسان  او التنوع في 

التفكير او االختالف داخل االسرة ..
االس��ت��اذة  عائشة  محمد سيف اختصاصية اجتماعية-  
»الميثاق«:ان تزايد ظاهرة الطالق اصبحت كابوسًا  اكدت ل�
حقيقيا  تهدد المجتمع، فهناك ارتفاع في عدد الضحايا 
من الطالب والطالبات  والذي تظهر صورته المرعبة في 
ر بشكل مخيف.. لقد صرنا ام��ام تفشي  حياتهم التي تدمَّ
ظاهرة  تخلق عشرات المشاكل على المجتمع في الحاضر 
والمستقبل ..ونجد ان الصفوة يركزون اهتمامهم على 
الجانب السياسي، وال يولون ادنى اهتمام لالنهيار االقتصادي 
واالجتماعي وانعكاساته الخطيرة على حياة ابناء الشعب 

اليمني ..
لألسف الجميع يتحاورون لحل مشاكلهم، فيما آخ��رون 
ي��واص��ل��ون تأجيج ح���روب الكراهية والتكفير واالق��ص��اء 
والتحريض بشكل جنوني ينعكس سلبًا على مستوى االسر 
البسيطة التي انهكها الفقر وزاد من حدة المشكلة التفكك 

االسري.
  ظاهرة الطالق 

ً
االستاذ محمدغالب  بدوره قال: حقيقة

تزداد بسبب  الفقر واستمرار التحريض الحزبي والتعبئة 
ى الشاب  العدائية التي لم تتوقف ..لذا ليس غريبًا ان يتقصَّ
الراغب في الزواج عن الميول السياسية ألسرة الفتاة الراغب 
في الزواج بها.. علينا ان نعترف ان االسر الشابة كثير منها 
تمزقت بسبب التعصب الحزبي  كما ان كثيرًا من الفتيات 
خسرن اهلهن لذات السبب.. وغالبًا المشكلة نالحظها   في 
االس��ر البسيطة ذات الوعي المحدود وخصوصًا المتأثرة 
بالفكر االخ��وان��ي  ، حيث ترتفع نسبة الطالق والعنوسة 
بين الفتيات المنتميات لنفس البيئة نظرا لعزوف الشباب 
لن طاعة الحزب على طاعة  

ّ
عن الزواج من متعصبات يفض

الزوج . 

الى ذلك أوضح القاضي عبدالكريم محمد صالح -رئيس قسم 
التوثيق في محكمة بني الحارث االبتدائية بأمانة العاصمة 
-في تصريح صحفي، أن المحكمة سجلت حدوث 18 حالة 
طالق  المتقدمة لتوثيقها في سجل االحوال الشخصية منذ 
بداية شهر يناير الجاري وهذه إحصائية كبيرة جدًا ومفاجئة 
إذا ما قورنت بما تم تسجيله بنفس الفترة من العام الماضي أو 
استمر ارتفاعها بنفس الوتيرة حتى نهاية العام 2014م. 
مشيرًا إلى أن هناك حاالت طالق أخرى كثيرة تجري خارج 
نطاق المحكمة وال تصل لتسجيلها وتوثيقها وأخ��رى تم 
تسجيلها في المحاكم األخ��رى في نطاق أمانة العاصمة.. 
وبروز هذه الظاهرة حاليًا بنسبة كبيرة بهذا الشكل يؤكد 
 عما كانت عليه في 

ً
أن حاالت الطالق قد تضاعفت مقارنة

األعوام الماضية.

ال��ت��ي ع��اش��ت��ه��ا ال��ي��م��ن ف��ي ال��س��ن��وات وأكد "أن األزمة 
الماضية باتت تلقي بظاللها على العديد من األسر اليمنية 
الفقيرة وأن الكثير منها أصبح يعيش اختالاًل اجتماعيًا 
جسيمًا تكون نتيجته الطالق وهو ما ينذر بتفاقم الظاهرة 

واتساع نطاقها.
 وق��ال  : ال يمكن فصل العامل االقتصادي من معادلة 
ارتفاع حاالت الطالق التي تم تسجيلها خالل األيام الماضية 
بالنظر لتوافر أهم األسباب وراء تنافر االسر والتي هي من 
دون أدنى شك " الفقر وانخفاض المستوى المعيشي لألسرة 
 على 

ً
والبطالة" حيث تساهم كل تلك العوامل مجتمعة

إحداث جانب عميق للخالف بين أرباب األسر حول تحمل 
مسئولية أعباء الحياة الزوجية وبالتالي اللجوء إلى االنفصال 

وحدوث الطالق.
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د. ألفت الدبعي: باسندوه غير مؤتمن لتنفيذ مخرجات الحوار

قالت الدكتورة ألفت الدبعي - عضو مؤتمر  
الحوار الوطني، إن غياب رئيس الوزراء محمد 
سالم باسندوه عن اختتام مؤتمر الحوار الوطني، يؤكد 
أن باسندوه ليس الشخص المؤتمن على تنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني.
وأردف��ت القيادية في حزب االص��الح في منشور في 
صفحتها على الفيس بوك : وبالتالي أشرف له أن يترك 

رئاسة الوزراء قبل أن يجبر على تركها.

إشراف:

هناء الوجيه

يقول المثل  
األم��ري��ك��ي 
»دع�������ه ي���م���ر دع���ه 
يعمل« نحن كشباب 
آمالنا وأحالمنا بدأت 
ت��ت��الش��ى.. اضمحلت 
أف���ك���ارن���ا م���ن ك��ث��رة 
بمستقبل  لتفكير  ا
الن���دري ال��ى  أي قدر 
سيأخذنا حتى ابسط 
الحقوق التي نطالب 
بها تحتاج إل��ى وقت 

ودراس��ة وخطة عمل لمدى طويل حتى ُيتخذ القرار 
ويصل الينا.. الى متى سنستمر على هذا الوضع المحبط 
والبائس حلمنا بوظيفه عامه لخدمة وطن نحبه ونبجله 
ونحب أن نعمل فيه لنتمكن من العيش بمعترك حياة 
م��ري��رة وشعورنا ب��ال��دور البالغ ال��ذي سيدفع عجلة 
التنمية الى التقدم والرقي لبالدنا كوننا نحمل مؤهالت 
بجميع التخصصات إال اننا نشعر بأن هناك من يرفضنا 

ويتجاهلنا!!!
احالمنا نكبتها ونشعر بسكون الال مباالة.. يمتزج 
بأفكارنا وحياتنا اليومية سببه: بطاله، فقر، اضطهاد 
مماحكات، تعسف هيمنه وسيطرة، عنجهية، تسيب، 
ف��س��اد م��ال��ي وإداري، اخ��ت��الس، رش���وة، أداء وظيفي 
منخفض ليبقى ج���دار ال��الم��ب��االة قائما بين الشعب 

والسلطة.
رسالتي الى قادتي تكمن بطموح يمأل شباب تائه بين 
أوض��اع اقتصادية متردية وسياسية متوترة.. شبح 
يالحق أغلبية موظفي القطاع الحكومي هو شبح الدرجة 
الوظيفية "التثبيت".. شباب يطالب بحق واحد ضمن 
عدة حقوق كفلها الدستور له في قوانينه بزمن تكالبت 

مشكالته وزادت الوضع أكثر توترًا.
شباب يالحقهم هاجس التثبيت ليل ..نهار.. ال يهدأ 
لهم بال...عقول مشوشة واذهان مشردة في ظل حكومة 
لم تكفل لهم ثمرة حصادهم العلمي والوظيفي تتراكم 
سنوات التعاقد من )5-17( سنة من سيصبر صبرهم.

سنوات ضاعت.. أعمار تالشت.. طموحات شابت؟
م��ن المسئول ع��ن ه���ذا.. أي��ن ذه��ب ش��رف المهنة 

الوظيفية ووفائها ونزاهتها.
هل من العدل والعقل أن يستلم متعاقد مبلغًا يتراوح 
م�����ن)10.000-30.000  ( ري��ال خاضع للضربية 
لموظف يعول أسرة "تدريس أبناء، ايجار منزل، عالج 
من يمرض منهم واللوم عليه ويطبق القانون لماذا يقبل 
الرشوة؟ اذا كان المتعاقد ضمن شبكة موظفي الدولة 
ويخصم من راتبه ضريبة فلماذا ال يتوافر له التأمين 

الصحي وهو اقل حق من حقوقه؟؟
ازداد انتشار ال��رش��اوي والفساد والسبب واح��د ان 
المواطن هزلت قواه بحثًا عن سبل عيش مالئمة واللهث 
وراء راتب اليسمن واليغني من جوع.. االتخجل حكومتنا 

من وصمة عار سيخلدها التاريخ ألجيالنا.
من المسئول ياقادتنا سئمنا من رواتبنا... سئمنا من 
تشرد افكارنا انتظار الموعد تسلم الراتب واذا حان 

موعد استالمه يذهب كطائر بالجناح.
دول ج����وار ت��م��ن��ح م��س��اع��دات وت��دع��م م��ش��اري��ع 
وميزانيات وحسابات ختامية ونفقات تشغيلية رغم كل 
هذا اغلب المؤسسات الحكومية موظفوها مهضومون 

من الحافز والمكافآت ..
الشباب لن يحاسبكم قادتنا.. هناك من هو اكبر منا 

ومنكم.

صرخة 
متعاقد

عبير عبدالوهاب الخضاف

الطالق خطر يهدد األسرة اليمنية
استمرار تردي االوضاع االقتصادية في البالد بسبب االزمة  السياسية التي فجرتها  

احزاب المش��ترك في عام 2011م ينعكس ف��ي التداعيات التي تظهر  في طغيان 
االضرار المنهكة ألبناء الشعب والمدمرة ألمنه واستقراره بشكل مرعب..

فخالفًا لكارثة المجاعة والتقزم  وس��وء التغذية التي تثير مخاوف العالم، ها هو االستقرار 
االس��ري  اله��ش يتع��رض لتصدع  بش��كل مخيف ..وتصبح االس��رة التي هي ن��واة المجتمع 

وصانعة جيل المستقبل في وضع خطير جدًا..
»الميثاق«: ان المجتمع اليمني يتعرض ألخطر عملية تدمير عبر اكثر  يق��ول مختص��ون  ل�
من حرب أش��علت  منذ ازمة 2011م حيث لم تستهدف رأس النظام بل  استهدفت إحداث  

تصدع  وانشقاق وتصارع  داخل المجتمع  وعلى مستوى كل بيت ..

أحمد: أزمة 
2011م 

أحدثت شرخًا 
داخل األسرة

عائشة: نحذر
 من االنهيار االجتماعي
 وتأثيره على اليمنيين

غالب: بعض الشباب 
يتقصى عن االنتماء 

السياسي للفتاة قبل الزواج

انتزاع طفلة ثالث أساسي من حفل زواجها برجل ثالثيني في إب 

نشر ناشطون صورًا على شبكات التواصل  
االجتماعية للطفلة العروس افتخار التي 
ت��درس في الصف الثالث األس��اس��ي بعد ان أحبطت 
األجهزة األمنية بمحافظة إب مراسيم زواجها من 
رج��ل يكبرها بأضعاف أضعاف عمرها في منطقة 
السحول بمديرية ريف إب، بعد ان كان  من المقرر 

زواجها الخميس.
فقد تمكن اف��راد األم��ن من إفشال إتمام مراسيم 
الزواج ، بعد أن قام والد الفتاة بعقد زواجها من شخص 

يبلغ من العمر ثالثين عامًا دون معرفتها بما يجري 
من حولها.

وأكد مدير أمن مديرية ريف إب العقيد الركن محمد 
القدسي على احباط ال��زواج بعد تلقيه بالغًا من أحد 
أقارب الطفلة والتأكد من صحته، وابالغ مدير أمن إب 
بالحادثة والذي وجه بسرعة القبض على والد الفتاة 

ات العقد. ومن قام بإجراء
وأوض��ح المسؤول األمني أن الطفلة تدعى افتخار 
عادل عبده أحمد وتدرس في الصف الثالث األساسي 

وتعود إلى منطقة السحول قرية وادي خباب.. مضيفًا: 
ات البحث جارية للقبض على أمين  أن التحريات وإجراء

المنطقة والذي قام بإجراء العقد.
وأكد العقيد القدسي -في تصريحات صحفية -أنه 
وبجهود رج��ال أم��ن ري��ف إب ألقوا القبض على والد 
الطفلة وايداعها لدى أحد أخوالها والذي كان رافضًا 
هذا الزواج ، منوهًا الى ان الطفلة لم تكن تعرف ما الذي 
يمكن أن تقدم عليه وغير محيطة بماهية الزواج 

حينما سألوها .

ندوة حول رعاية األم الحامل 
بحزم الجوف

تشارك 20 ام��رأة من مديرية الحزم بالجوف في ندوة  
تنظمها جمعية المرأة التنموية الخيرية حول رعاية 

األم الحامل وفوائد الرضاعة الطبيعية .
قالت وف��اء حسين العكة ريئس الجمعية ان الهدف من 

هذه الندوة هو توعية المرأة الحامل باالغذية المفيدة 
الصحية والمناسبة لها وأهمية التطعيم ضد مرض 
الكزاز ومراجعة المركز الطبي ثالث م��رات خالل 

فترة الحمل ومعرفة مخاطر ال��والدة الطبيعية 
في المنازل اضافة الى توضيح الفوائد الصحية من 

الرضاعة الطبيعية .

ورشة حول تنمية المرأة بذمار

اختتم فريق التنمية والمرأة  
بلجنة ال��ح��وار المحلي ب��ذم��ار 
أم��س ورش���ة العمل ال��خ��اص��ة بمناقشة 
قضايا المرأة وخصوصًا حول محاور هي : 
المرأة وواقع التعليم والعنف ضد المرأة 

والمشاركة السياسية والمجتمعية.
وأش��اد األس��ت��اذ حسين أحمد الصوفي 

رئ��ي��س لجنة ال��ح��وار المحلي ف��ي حفل 
االختتام بدور المرأة اليمنية في مواصلة 
مسيرة النجاحات والمكاسب الوطنية، 
��ًا ال��م��ش��ارك��ات على االس��ت��ف��ادة من 

ّ
ح��اث

ه��ذه الورشة وإيصال صوتهّن للجميع 
والتمسك بالتوصيات التي تم الخروج بها 

من الورشة.


