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رمزية االرياني توضح مخاطر الزواج المبكر
أقام اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع   

مشروع استجابة األسبوع المنصرم 
حفل تدشين لمشروع سن الزواج اآلمن في 
أمانة العاصمة وذلك في مديرية الثورة في 
إطار حملة سن الزواج والحمل اآلمن.. يهدف 
المشروع إلى المساهمة في خفض معدالت 
الزواج والحمل المبكرين من خالل رفع وعي 

المجتمع في المحافظات المستهدفة بمخاطر 
الزواج المبكر..

ألقي في الحفل كلمة لألخت رمزية االرياني 
رئىسة اتحاد نساء اليمن أوضحت من خاللها 
أهمية تفاعل المجتمع لوقف انتشار ظاهرة 
الزواج المبكر لما له من مخاطر واضرار صحية 

ونفسية واجتماعية واقتصادية عدة.

قيادات نسوية:

نرفض إساءات حميد األحمر للمرأة اليمنية
عم االستياء القطاعات النسوية بمختلف الشرائح والفئات بغض النظر   

عن االنتماءات الحزبية إزاء تصريحات حميد األحمر التي نشرتها 
صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية، والتي حملت إساءات كبيرة للمرأة اليمنية 
الناشطة سياسيًا وحقوقيًا والتي تعبر عن رأيها بقوة وكرامة والبد أن تكون 
مصدر فخر بغض النظر عن انتمائها السياسي، ألن الكرامة والشرف والقوة 
هو المعهود من المرأة اليمنية على مر التاريخ، ومهما كانت المبررات لن تقبل 
المرأة اليمنية بأي تجاوز يسيئ إليها.. هذا ما عبرت عنه بعض الشخصيات 

النسوية التي تحدثن لـ»الميثاق«.. وإلى الحصيلة:

استطالع/ هناء الوجيه

في بالغ للنائب العام

ع��ب��رت راب��ط��ة المعونة  
لحقوق اإلنسان والهجرة 
ع���ن ص��دم��ت��ه��ا ال��ش��دي��دة من 
التصريحات التي أدلى بها القيادي 
في ح��زب اإلص��الح حميد األحمر 
وال��ت��ي ق��ال فيها:«لقد حدثت 
سلوكيات خاطئة حولت الساحة 
إلى مرقص ديسكو وبعض 
ال��ن��س��اء اردن السير 
ي��دًا بيد إل��ى جانب 
أصدقائهن الذكور 
خالل  وعشاقهن 
المظاهرات. وما 
حدث أمر مرفوض 
وه����������و ض���د 
ديننا.....الخ«.
وفقا لما نشرته 
ص���ح���ي���ف���ة 
»ن��ي��وي��ورك 
ت����اي����م����ز« 
األم��ري��ك��ي��ة 
»ذائ�����ع�����ة 
 » لصيت ا
يخ  ر بتا

23مايو الماضي .
ادانتها  الرابطة عن  واعلنت  
واستنكارها الشديدين لصدور 
مثل هذه التصريحات غير المقبولة 
من شخصية سياسية واجتماعية 
كحميد االحمر، وتعتبرها جرائم 
قذف وتشهير »جماعية« لشرف 
وأع���راض اليمنيات ف��ي ساحة 
هذا  وليس  لجامعة،  ا م  اعتصا
فحسب بل انها تشهير وتعريض 
وطعن صريح وص��ارخ في شرف 

كل اليمنيات واليمنيين.
وج��اء في البيان :ان تصريحات  
حميد األحمر بمثابة نكران للجميل 
وال��م��ع��روف ال��ذي صنعنه نساء 
وشباب اليمن في ساحة الجامعة 
بعد أن أوصلنه وحزبه الى كراسي 
الحكم وهو أمر لم يكن متوقعا 
صدوره منه ضد حلفائه األقربين 
ممن يخالفونه الرأي فقط وعلى 
لمية  عا صحيفة  أش��ه��ر  ص���در 

مشهورة كنيويورك تايمز.
وقالت الرابطة:إن التصريحات 
التي ادلى بها حميد األحمر تتنافى 
مع قيمنا وتعاليمنا اإلسالمية الغراء 
ومع أعرافنا وتقاليدنا وأخالقنا، 
حيث تعد من أبشع جرائم القذف 
والتشهير التي يستوجب مرتكبها 
حد القذف المعلوم في اإلسالم ، 
باإلضافة إلى نبذ أعراف اليمنيين 

لمثل هكذا أقوال .
وتوعدت الرابطة بقيادة حملة 
شعبية وقانونية العادة االعتبار 
لشرف اليمنيات الالتي أسيئ 
لهن وألع��راض��ه��ن بهذا 

التصريح .
وطالبت الرابطة كافة 
فئات المجتمع واألح��زاب 
والمنظمات والقبائل إلى 
إدان���ة ه��ذه التصريحات 
وإدان��ة فاعلها ومساندة 
جهود الرابطة في إطالق 
حملة جمع مليون توقيع 

لمحاكمة من اصدرها.
واختتمت الرابطة بيانها 
م  لعا ا ئب  لنا ا ة  شد بمنا
بسرعة فتح تحقيق شفاف 
م��ع حميد األح��م��ر على 
تلك التصريحات الصادرة 
منه وات��خ��اذ اإلج����راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة بحقه وفقا 
للقوانين النافذة معتبرة 
ان هذا البيان بمثابة بالغ 
م  لعا ا ئب  للنا لجريمة  با
ليقوم باتخاذ اإلج��راءات 
القضائية ال��الزم��ة تجاه 
المشكو به أعاله لتدارك 
حدوث أية فتنة مجتمعية 
لتي  ا ته  تصريحا بسبب 
ق��ذف فيها أع���راض وش��رف كل 

اليمنيين بال استثناء .

رابطة المعونة:تصريحات حميد األحمر المسيئة 
للنساء والشباب بساحة الجامعة جرائم قذف

فاطمة الخطري: 

على النساء التكاتف 
لحماية حقوقهن

سهام العريقي: 

المرأة اليمنية أسمى 
من هذه اإلساءات

شفيقة محسن: 

اليمني األصيل 
معروف بشهامته 

وحميته

بيت العماد يدافع عن اللواء الجماعي 
ويرد على شكوى البوني

تلقت الصحيفة توضيحًا  
حول الشكوى المنشورة 
في العدد الماضي الصادر يوم 
28/5/2012 بعنوان »البوني 
يشكو الــلــواء الجماعي لوزير 
الدفاع«، وحرصًا منا على توضيح 
الحقيقة بأمانة وحيادية والتأكد 
حتها  سا ئر  لبصا ا صحة  مــن 

القضاء.. وإلى نص الرد:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
األخ/ رئيس تحرير صحيفة »الميثاق«            

حياكم اهلل
تحية تقدير واحترام وبعد..

 )1612 طالعنا في صحيفتكم العدد )
الصادرة بتاريخ 6 رجب 1433ه� الموافق 
28 ما نشر في عمود قصير  /5 /2012
عنوانه »البوني يشكو العميد الجماعي 
لوزير الدفاع« اتهم فيه العميد محمد حسين 
الجماعي باستغالل نفوذه ومنصبه للقيام 
باالستيالء على أرضية أحمد اسماعيل 

البوني والبناء فيها بالقوة.. الخ.
وعليه فنحن نؤكد لصحيفتكم عدم صحة 
ما نشر باعتبارنا نحن بيت العماد البائعين 
لألخ العميد الجماعي، وال توجد كذلك ألحمد 
البوني قضية سبق له ان رفعها أمام أية 
سلطة قضائية ضد الجماعي حتى يمكننا 
القول إن��ه قد تعذر إنصافه عن طريق 
القضاء، فلجأ الى وزير الدفاع مع أن القضاء 
هو طريق أي مدٍع للحصول على الحق الذي 
يدعيه وهو ما يفتقده أحمد البوني وسعيه 
للمساس بسمعة رجل شريف مثل الجماعي 
قد يكون بدافع الحقد الشخصي أو بدافع 

االبتزاز.
وحيث ما نشر قد تضمن االساءة الى سمعة 
رجل وطني شريف وبعيدًا عن تلك التهم فإن 
حق الرد على ذلك كفله لنا القانون وعلى 
نفس الصفحة وبنفس حجم المساحة الذي 

احتوى عليها الخبر محل هذا الرد.
ولكم جزيل الشكر

البائعان
 علي عبداهلل العماد- عايش يحيى العماد

عماًل بحق الرد النساء يتمسكن بـ30 %  للمشاركة في الحوار الوطني
عقد ف��ري��ق لجنة االت��ص��ال الرئاسية  

المختص بالتواصل مع القطاع النسائي 
أمس لقاًء تمهيديًا في مقر اللجنة بمجموعة من 
ممثالت المنظمات النسائية بما فيها اللجنة الوطنية 
للمرأة، اتحاد نساء اليمن وغيرها من المنظمات 

واالئتالفات النسوية.
هدف اللقاء بلورة رؤية موحدة لمشاركة المرأة في 
الحوار الوطني واآللية التي تراها لتمثيلها في اللجنة 

التحضيرية وما يتلوها من هيئات للحوار الوطني.
وفي اللقاء رحب عضو لجنة االتصال عبد القادر 
علي هالل بالحضور.. مشيرا إلى أن هذه مرحلة 
استراتيجية في تاريخ اليمن.. وقال » أثبتت المرأة 
اليمنية جدارتها في المراحل السابقة ونحن على 
أمل أن تثبت جدارتها في المراحل القادمة من خالل 
التنسيق والخروج برؤية وتمثيل موحد في الحوار 

الوطني«.

واتفقت المشاركات في االجتماع على تكليف 
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة 
سعيد للتنسيق بين المنظمات النسائية حتى يتم 
عقد فعالية شاملة يتم فيها االتفاق على مشاركة 

المرأة في الحوار الوطني.
وتم في اللقاء طرح نقاط عديدة بما فيها إصرار 
النساء على مشاركتهن بما ال يقل عن 30% من 
قوام أي لجان في المرحلة االنتقالية، وكذا التذكير 
بوثيقة مطالب المرأة اليمنية التي خرجن بها من 

مؤتمر المرأة الوطني في مارس من العام الجاري.
وفي حين تم اإلجماع على ض��رورة المشاركة 
الفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار فال بد من إشراك 
الفتيات الشابات والنساء من كافة المحافظات 
وكذا المرأة التي تعاني من النزاع المسلح والنساء 

الفقيرات والمهمشات.

»إصالحيون« يحاولون إحراق الناشطة زهرة صالح
اقدمت مليشيات تابعة لحزب االصالح في مدينة عدن على  

ارتكاب جريمة بحق ناشطة جنوبية بعد ان حاولت تلك 
المليشيات إحراقها بصب مادة مشتعلة عليها.

وأكد مصدر مطلع وفقا لموقع حشد نت ان احد العناصر االصالحية قام 
بصب مادة البنزين المشتعلة على القيادية في الحراك الجنوبي »زهرة 
صالح البعداني« فيما سعت مواقع تابعة لحزب االصالح  الى تلفيق 
الجريمة من خالل اتهام ناشطين في الحراك بالسعي الحراق الناشطة 

بسبب مشاكل اسرية .
وجاءت محاولة إحراق زهرة بعد ان أتهمت مواقع تابعة لحزب االصالح  
صراحة  قبل ايام الناشطة بالوقوف وراء حادث إحراق مخيمات اعتصام  

تابعة لالصالح في مدينة عدن ، وهو ما يؤكد النية لتصفيتها من قبل 
تلك العناصر من خالل إحراقها  ..

وزاد من تأكيد وقوف االصالح وراء الجريمة تأكيد الناشطة أن 
)بالطجة اإلصالح( هم من حاول إحراقها -في تصريح لها لقناة 

عدن اليف. ويالقي اتباع الحراك انواع عدة من االعتداءات 
التي يشنها تابعون لحزب االصالح في عدد من المحافظات 

الجنوبية ، وزاد من وتيرة االحتقانات التي يشعلها 
االصالح ضد ابناء الجنوب تلك الفتاوي المتواصلة 

ضدهم التي يصدرها علماء االخوان  منذ حرب 94 
وحتى اليوم.

۹ األخت فاطمة الخطري- عضو اللجنة 
العامة رئيس دائ��رة ال��م��رأة، المؤتمر 
الشعبي العام- تقول: الحظت االستياء 
الكبير ل��دى ع��دد كبير من النساء من 
مختلف األحزاب والتنظيمات السياسية 
في اجتماع عقدناه مؤخرًا تطرقنا فيه 
لموضوع الحوار وما قيل فيه عن المرأة 
اليمنية، ونحن عمومًا نرفض أي إساءة 
يشار بها نحو أي امرأة يمنية بغض النظر 
عن انتمائها الحزبي أو السياسي، فهي 
في كل الساحات وأي��ًا كان رأيها، تعبر 
عنه بكرامة وقوة ال ينبغي ألحد التطاول 
عليها أو الطعن في سلوكياتها مهما كانت 
المبررات ألنها يمنية سواًء أكانت ناشطة 
أو حقوقية، وسواًء أكانت مع هذا الحزب 
أو ذاك أو مستقلة، فأيًا كان موقعها أو 
نشاطها فهي يمنية األصل معروفة على 
التاريخ بأصالة منبعها وبصبرها  مر 

وقوتها وحكمتها..
 وأض���اف���ت: أس��ت��غ��رب ل��م��ث��ل ه��ذه 
التصريحات المسيئة التي نالت من كل 
اليمنيين فنحن اآلن في مرحلة توافق 
وطني ينبغي على كل فرد أن يكون على 
قدر كبير من المسؤولية والحرص في 
اقواله وافعاله ألن األس��اس في الوقت 
الراهن هو لمّ الشمل والبناء ال التفرقة 

والهدم وزيادة المشاحنات واالختالفات..
وأدع��و كافة القطاعات النسوية إلى 
المزيد من التكاتف وان تعمل على التواجد 
بشكل قوي في الحوار الوطني القادم 
حتى تستطيع طرح ومناقشة قضاياها 
بقوة، ولتكون أكثر ق��درة على حماية 

وصون حقوق المرأة والمجتمع ككل.
قريبة ومبجلة

في ذات الشأن تحدثت األخ��ت سهام 
العريقي- حزب اإلصالح- قائلة: اعتقد أنه 
تم نفي ما ورد من تصريح في صحيفة 
»نيويورك تايمز« ألن ذلك ال يمكن أن 
يكون قد صدر، وبالتأكيد لن يقبل أحد 
بالتجاوز على المرأة اليمنية أو االساءة لها 
أيًا كان المتحدث ألن المرأة اليمنية أسمى 
من  أن تلطخ باالساءة، فهل من المعقول 
ان يسيئ الفرد ألمه أو أخته أو زوجته، 
هي كذلك كل امرأة تعتبر قريبة ومبجلة 
لدى أي رجل يمني فهي نصف المجتمع 
وأساس تربية وتنشئة النصف اآلخر.. وفي 
كل األحوال نتمنى في الوقت الراهن ان 
نبتعد كل البعد عن األمور التي من شأنها 
أن تزيد من زرع الضغائن وبث الفرقة، كما 
أن علينا في المرحلة القادمة رجااًل ونساًء 
أن نعمل من أجل المستقبل األفضل وهذا 

ما ينبغي التركيز عليه.

وتقول األخت شفيقة محسن الظاهري- 
مديرة المرأة بمحو األمية  بمحافظة 
ذمار: يؤلمني حين اسمع ان هناك من 
أبناء اليمن من يسيئ إلى عرضه ويتحدث 
بما ال يليق، فكيف إذا كان ذلك صادرًا من 
شخصية معروفة وذات وجاهة تفرض 
عليه ان يكون أكثر حفاظًا وحماية وصونًا 
لكرامة ومكانة المرأة اليمينة، مع ان المرأة 
اليمنية معروفة بشرفها وكرامتها وقوتها 
عبر مراحل التاريخ، فكم من النساء الالتي 
يتسمن بالذكر الحسن في محافل التفوق 
والتميز، كما ان للمرأة دورًا بارزًا ومؤثرًا 
في حركة نهوض المجتمع وهي كذلك 
السياسية والناشطة التي تستحق كل 
تقدير واحترام، لذلك فنحن ال نقبل بأي 
اساءة أو تجاوز يسيئ لنا أيًا كانت األسباب 
ولن يسمح بذلك الرجال أنفسهم قبل 
النساء ألن الرجل اليمني معروف بحميته 

وغيرته على أهله وعرضه.
نساء يمنيات

وترى االخت وفاء ناشر- مديرة إدارة 
وزارة الزراعة- ان مثل هذه التصريحات 
تسيئ ألصحابها وال تسيئ للمرأة ألنها 
فوق هذا المستوى من االس��اءة، وهي 
صاحبة تاريخ مشرف، فبلقيس وأروى 
الرائعة قديمًا  النماذج  وغيرهما من 
وحديثًا هن نساء يمنيات شاركن في 
كافة المحافل وكن سياسيات وناشطات 
تميزن ب��أدوار فاعلة ومؤثرة، وبالتالي 

اليمكن ألحد أن يسيئ أو يشوه صورة 
المرأة اليمنية..

وأض��اف��ت: من األفضل في المرحلة 
القادمة التركيز على القضايا األهم، كيف 
يمكن للمرأة التواجد الفاعل والقوي في 
الحوار الوطني، ألننا في مرحلة بناء وطن، 
وتواجد المرأة سوف يرفد ويعزز مناقشة 

العديد من القضايا المهمة، من ذلك 
قضايا المرأة، احتياجاتها وأهمية 

دورها في دعم التنمية للنهوض 
بالوطن.

قيم ومبادئ
ونختتم مع األخ��ت والية 
العنسي- دائ���رة ال��م��رأة 
بوزارة األوقاف واالرشاد- 
 : ل��ت��ي تحدثت قائلًة وا
إن كان ما ورد صحيحًا 
مثل  نستنكر  فكلنا 
ه��ذه التصريحات وال 
أحد يرضى بها فالمرأة 
اليمنية ذات األدوار 
ال��ك��ب��ي��رة ف��ي كافة 
ال��م��ج��االت ت��ش��ارك 
وت��ح��ك��م ارت��ب��اط��ه��ا 
ل��رج��ل في  ا بأخيها 
إطار  الدين اإلسالمي 
وال��ع��ادات والتقاليد 
ال��ت��ي يعيش أب��ن��اء 
المجتمع في اطارها 
ونحن مجتمع محافظ 
نحترم ديننا ومبادئنا 

والمرأة اليمنية اكثر من 
يحافظ على هذه المبادئ 

والعادات وبالتالي تعمل 
وتمارس أنشطتها في إطار 

المحافظة  على القيم 
والمبادئ.

أت��م��ن��ى في 
هذه الفترة ان 
نحاول االبتعاد 
ع��ن األق���وال 
وال��ش��ائ��ع��ات 
التي قد تزيد 
م������ن ح����دة 
ت  حكا لمما ا
والصراعات.. 
ن����ح����ن ف��ي 
م����رح����ل����ة 
ت��واف��ق والب��د 
ن��ت��ح��ل��ى  ن  ا
ب��أخ��الق��ي��ات 
ال�����ب�����ن�����اء 
وال��ت��س��ام��ح 
على  لعمل  وا
ال���ن���ه���وض 
ب����ال����وط����ن 
واالبتعاد عن 
ك���ل م���ا من 
شأنه ان يعمق 
ال���خ���الف���ات 
ويشتت اآلراء، 
ك���م���ا أدع����و 
الجميع إلى ان 
كثر  أ ا  نو يكو
م��س��ؤول��ي��ة 

في اقوالهم وافعالهم وبالذات من يعول 
عليهم في صنع القرار والمشاركة في 
البناء وإعادة التوازن للبالد، ألن الخطأ من 
أولئك كل في موقعه يكون له تأثير على 
خطوات الوفاق وقد يكون سببًا في عرقلة 

التقدم نحو الحلول وايجاد المخارج.


