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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيين.. وبالديمقراطية 
تجسدت حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب

 نفسه بنفسه.
علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

حيث تــقــول: نــزحــت الكثير مــن األســـر الــمــتــضــررة من 
المديريات المختلفة جراء المعارك الجارية ضد االرهابين 
وسكن النازحون  في المدارس والمنشآت الحكومية والوحدات 
الصحية، وبعض األســر لجأت إلى أقاربها وذويهم هناك، 
وعمومًا هناك احتياجات كثيرة لألسر النازحة الن اولئك الذين 
نزحوا من منازلهم البعض منهم لم يحمل معه سوى الثياب 
التى عليه وبالتالي يمكن تصور حقيقة الوضع المأساوي 
لدى هذه االسر وما هو حجم االحتياجات التى ينبغي ان يتم 
التعاون  معهم لتوفيرها من الجهات الحكومية والمنظمات 
والتجار وفاعلي الخير لدعمهم ومساندهم بأهم ما يحتاجونه 
من المساعدات على مستوى المأكل والمشرب وأماكن االيواء 

والخدمة الصحية.
تقصير

وعن تفاعل الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات 
الخيرية مع هذه الظروف التي يعيشها النازحون تقول فاطمة 
حسن: هناك تقصير بالنسبة للجهود الواجب اداؤهــا تجاه 
نازحي شبوة الذين أتوا من المناطق التى تعرضت للمواجهة 
ات دقيقة  ضد االرهاب وهم  بالتأكيد ان تم احصاؤهم بإحصاء
فسوف نجد أن أعدادهم كبيرة معظمهم من النساء واالطفال 
واالسر الفقيرة، خالل هذه الفترة هناك بعض الجهود من 

المجالس المحلية والجمعيات الخيرية والهالل االحمر تم 
من خاللهم توفير بعض االدوية وبعض المستلزمات ومواد 
االغاثة من ماء وغــذاء ولكن تظل تلك جهودًا بسيطة امام 

المعاناة واألعداد الكبيرة من النازحين.
ظروف صعبة

 ولتوضيح مدى صعوبة الوضع على النازحين تقول فاطمة 
سالم: كما ذكرت سابقًا معظم النازحين من النساء واالطفال 
هــم  واالســـر الفقيرة وقــد تــركــوا مساكنهم مخلفين وراء
أغنامهم وبقية مواشيهم وكل ما يملكون دون رعاية نظرًا 

للخطر الذي كان يحيط بهم وربما لن يجدوا مما تركوا شيئًا 
حين يعودون، هذه الظروف الصعبة يضاف اليها اوضاعهم 
في اماكن النزوح حيث يعيشون معاناة كبيرة ويواجهون 
نقصًا في االحتياجات األساسية وهذه المعاناة  تتضاعف 
من يوم آلخر نتيجة لالزدياد اليومي في أعــداد النازحين 
ووجود أعداد كبيرة من النساء واألطفال بين النازحين ونتيجة 
لالزدحام باالضافة الى اننا في فصل الصيف وهذا الجو الحار 
وفي ظل نقص الخدمات يهدد بخطر صحي خشية انتشار 
األمراض واألوبئة في ظل األوضاع البيئية المتردية والظروف 

الصعبة  .
مساندة وعون 

وتطالب فاطمة سالم الجميع بمد يد العون افرادًا وجهات 
حكومية ومنظمات وجمعيات خيرية وتجارًا وفاعلي خير 
لمساندة ومساعدة هذه االســر.. وتدعو من خاللهم كل 
الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال إلى ان يسهموا 
في التخفيف من معاناة هذه االسر و ذلك من خالل توفير 
بعض االحتياجات الالزمة والضرورية من غذاء وكساء ودواء 
وتوفير المأوى ومياه الشرب وغيرها من االحتياجات العاجلة 
في مثل هذه الظروف وعلى كافة الجهات التى يمكنها 
المساهمة بجدية لتنفيذ دورها االنساني واإلغاثي والعمل 
على تحسين أحوال النازحين المعيشية ومساعدتهم في 
الظروف اإلنسانية التي يمرون بها بما يحفظ لهم كرامتهم 
وإنسانيتهم ويساعدهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة 

الى أن تهدأ االوضاع ويتسنى لهم العودة الى ديارهم..
وتختتم مديرة ادارة تنمية المرأة بمحافظة شبوة حديثها 
بالقول : اتمنى ان يمن الله على بالدنا باالمن واالستقرار وان 
تنتهي مثل هذه الظروف التى لم نعهدها من قبل.. والبد ان 
يعمل الجميع ويكون حب الوطن واالخالص اساسًا في التعامل 
والعمل.. وفي مثل هذه الظروف على الجميع أن يكونوا يدًا و 
احدة لمساندة النازحين في شبوة وبما يخفف عنهم معاناتهم 

ويساندهم الى ان تنتهي هذه الظروف الطارئة.

< نازحو شــبوة متضررون اغلبهم  من االطفال والنســاء والشيوخ واالســر الفقيرة، تركوا  ديارهم  جراء  
المعــارك القائمة في المحافظة.. البعض منهم تم اســتقبالهم عند بعض اقاربهم او ذويهم والغالبية 
العظمــى اجبرتهم االوضاع على ان يفترشــوا األرض ويلتحفوا الســماء ولم يجدوا مــن يعينهم في المناطق التي 
نزحوا إليها  اال مساعدات بسيطة من بعض االهالي والجمعيات الخيرية.. «الميثاق» تضعكم أمام تفاصيل اكثر 
عن اوضاع النازحين في محافظة شــبوة في لقاء أجريناه مع فاطمة حســن سالم- مديرعام ادارة تنمية المرأة في 

محافظة شبوة.. 

معاناة إنسانية تتفاقم

نوجه دعوة عامة 
للمساهمة في 

التخفيف من معاناة 
األسر النازحة

نازحو شبوة.. 

ضغط دولي يجبر الحكومة على توقيع 
خطة عمل إلنهاء تجنيد األطفال

نــــــــجــــــــحــــــــت    
ـــضـــغـــوطـــات  ال
الدولية في انقاذ أطفال 
الــيــمــن مــن االســتــغــالل 
وتــجــنــيــدهــم وزجــهــم 
في النزاعات المسلحة، 
وجــاء هــذا الضغط بعد 
ذلك االستغالل لألطفال 
الــــذي اســتــخــدم خــالل 
أزمة ٢٠١١م من قبل 
ــرال عــلــي محسن  ــجــن ال
وجـــمـــاعـــة اإلخـــــــوان.. 
ــــظــــرًا لــــذلــــك فــقــد  ون
ــم المتحدة  عملت األم
وبعد عدة زيارات على 
اجبار الحكومة اليمنية 
ــى خطة  ــوقــيــع عــل ــت ال
ــهــاء تجنيد  الــعــمــل إلن
واستخدام األطفال في 

القوات المسلحة..
أوضحت ذلك الممثل 
ــخــاص لــألمــيــن الــعــام  ال
لألمم المتحدة لشئون 
األطفال والنزاع المسلح 
ليلى زروقي عقب توقيع 
خطة عمل إنهاء تجنيد 
واستخدام األطفال من 

قبل القوات المسلحة..
ووصـــــفـــــت زروقـــــــي 
ــع بـــأنـــه يــؤكــد  ــي ــوق ــت ال
ــيــمــن قـــد جعلت  أن ال
التزامها بحماية أجيال 
المستقبل.. واعتبرت 
توقيع الخطة خطوة 
مهمة لتحقيق الوعد 

بمسقبل أكثر اشراقًا 
ألطفال اليمن..

وأشــارت إلى أن خطة 
العمل تهدف إلى ضمان 
تسريح كافة األطفال 
من القوات المسلحة في 
اليمن وإعــادة دمجهم 

في المجتمع..
وكـــــان رئـــيـــس هيئة 
األركـــــان الـــلـــواء الــركــن 
احمد علي األشــول اكد 
التزام الحكومة وقواتها 
المسلحة واألمــن بوقف 
ومــنــع تجنيد األطــفــال 

داخل البالد..
مؤكدًا الــتــزام القوات 
ــتــقــديــم  الــمــســلــحــة ب
الــتــســهــيــالت الــالزمــة 
ــيــة  ــدول لــلــمــنــظــمــات ال

لتنفيذ خطة العمل..
مـــن جــانــبــهــا وصــفــت 
لمياء اإلريــانــي األمين 
الــعــام للمجلس األعلى 
ــة  ــول ــطــف لـــألمـــومـــة وال
توقيع الخطة بالخطوة 
االيــجــابــيــة كـــون مكان 
االطفال المدارس وليس 

التجنيد والحروب..
مؤكدة أن المجلس 
سيشارك في تنفيذ 
هذه الخطة كممثل 
ليمنية  ا مة  للحكو
إلـــى جــانــب العديد 
مـــــن الــمــنــظــمــات 

المعنية..

أخطاء صغيرة تقتل 
السعادة الزوجية 

مدارس اآلفاق النموذجية تكرم 
المتفوقين من طالبها

تحتاج الــســعــادة الــزوجــيــة إلى 
جهد كبير مــن الــزوجــيــن، وقد 
يفعل الــزوجــان ذلـــك، ويــبــذالن 
ــا لــتــحــقــيــق  قــــصــــارى جــهــدهــم
سعادتهما، لكن أخطاًء صغيرة 
أو هفوات غير مقصودة تذهب 
بهذا الجهد أدراج الرياح، وحتى 
تتجنبي هذه األخطاء وتحرصي 
ًال  عــلــى الــبــعــد عــنــهــا، عــلــيــِك أوَّ

بالتعرف عليها. 
ــة الـــــزوج: ال  ــحــد مـــن حــري - ال
تخنقي زوجِك بكثرة مالحقتِك له، 
 من الثقة والكثير 

ً
أعطيه مساحة

من اإلحترام ، فال تراقبي مكالماته 
الهاتفية وال تفاصيل عمله.

- كثرة السخط وقلة الحمد: 
كثير مــن النساء إذا ُسئلت عن 
حالها مع زوجها أبــدت السخط، 
وأظهرت األســى واللوعة، وتبدأ 
لــمــقــارنــة بينها وبين  عملية ا
أختها أو جارتها أو صديقتها، 
وهــي ال تـــدري مــدى تأثير ذلك 
على مشاعر الــزوج، فعلى المرأة 
أن تدرك بأن شكر زوجها والثناء 

عليه فــي حــضــوره وفـــي غيابه 
يزيده إعزازًا لها. 

- المــن المستمر: من النساء من 
تقوم على خدمة زوجها وأهله، 
وتقدم كل ما تستطيع تقديمه 
ماديًا ومعنويًا، ثم بعد ذلك تمن 
على زوجــهــا وتــذكــره بأياديها 
السالفة وافضالها، فتؤذيه بذلك. 
- إفشاء األســـرار: كال الزوجين 
مــطــالــب بكتمان أســــرار زوجــه 
وبيته، وهذا أدب عام حث عليه 
ــب فيه، ســواًء أكانت 

َّ
اإلســالم ورغ

تــلــك األســـــرار خــاصــة بالعالقة 
الــزوجــيــة أو بمشكالت البيت، 
فــخــروج المشكلة خـــارج البيت 
يعني استمرارها واشتعال نارها. 
هذه التصرفات التي تصدر منا 
البشر أثناء غضبنا أو عدم رضانا 
عن شيٍء ما تفتح أبــواب الجحيم 
على العالقة الزوجية وتحولها 
مما كانت عليِه إلى األسوأ واألسوأ 
حل المشاكل بل تكبر 

ُ
وبهذا ال ت

وتتفاقم، لــذا تجنبيها لتحظي 
بزواٍج أكثر استقرارًا.

كــرمــت مــــدارس اآلفـــاق   
الــنــمــوذجــيــة فــي حفلها 
السنوي الرابع عشر الــذي أقامته 
األربعاء في قاعة مؤسسة اليتم بأمانة 
العاصمة المبرزين والمتفوقين من 
طالبها للفصل الدراسي األول 
للعام ٢٠١٣، ٢٠١٤م..

وأرجــعــت االســتــاذة 
خيرية أمين مقبل 
مــديــرة الــمــدارس 
تأخير التكريم إلى 
ــا قــبــل امــتــحــانــات  م
ــدراســي الثاني  الفصل ال
مـــن أجــــل تــحــفــيــز الــطــالب 
األوائل للحفاظ على مراكزهم 
وحث اآلخرين على المنافسة 

وتطوير المستوى التعليمي لديهم.
وهنأت في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عنها نجاة علي وكيلة 
المدارس الطالب األوائــل هذا التفوق والتميز الذي هو نتاج 
مثابرة وجهود الطالب وأولياء أمورهم قبل أن يكون جهودًا 

بذلها المعلمون والمعلمات وإدارة المدارس..

ـــذي حــضــره مدير  وفـــي الــحــفــل ال
التعليم األهــلــي بمحافظة صنعاء 

وعـــدد مــن المسئولين فــي مكاتب 
ــي»  ــعــال ــي وال ــن ــف ـــي وال الــتــعــلــيــم «األهـــل
بــالــمــحــافــظــة وشــخــصــيــات مسئولة 

واجتماعية وأولياء األمــور ألقى 
الدكتور نديم الترزي 

كلمة أولياء األمور.. 
لقيت كلمتان عن  أ

مكتب التعليم األهلي 
بــصــنــعــاء وعــــن أولـــيـــاء 
ـــا جــمــيــع  األمـــــــور دعـــت

أركان العملية التعليمية 
بالمدارس إدارة ومعلمين 

ــيــاء أمــور إلــى مضاعفة  وطــالب وأول
الجهود وتنسيقها بما يعكس نجاحها 

على المستوى التعليمي عند كل طالب..
وتخلل االحتفال عدد من الفقرات الرياضية واألناشيد قدمتها 
مواهب رائعة هدفت في مضمونها إلى تنشئة جيل وطني قادر 
على إدارة المستقبل بحرفية عالية وخدمة وطنه ومجتمعه 

بتفاٍن وإخالص، نالت استحسان الحاضرين..

الوحدة اليمنية حتمية ملحة ألمن 
واستقرار المنطقة والعالم.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

هناك تقصير حكومي تجاه النازحين
 كتبت/ هناء الوجيه


