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عراك 
األقالم

ان التنوع الذي ينشر في مختلف وسائل  
االعالم.. ما هو إال معترك ألقالم تهدف 
إل��ى تعزيز وترسيخ رؤيتها بحسب ما تريد ان 
تظهره او تخفيه في سجالت الزمن، أو لتشويش 
ت وليس كما  معلومات يجب ان توثق كما ج��اء

يريدون ان تكون..
فعند متابعتنا لمجريات األمور األخيرة فإننا نجد 
أنفسنا كأشرعة تهب بها رياح األق��الم في اتجاه 
سيرها، تارة في اتجاه سليم وتارة في اتجاه خاطئ، 
واألساس في االتجاهين الحجة المقنعة واالسلوب 
ال��ذك��ي ف��ي لفت االنتباه والتصديق للبينة بعد 

طرحها على الرأي العام.
كما ان هذين االتجاهين يجتمعان بأنهما يقومان 
بإخراج ما يثقل الصدر بإثارة أحاسيس قديمة  
عفى عليها الزمن وبقيت ندوبها لديهم، فقاموا اآلن 
بكشف الستار عنها ليحدد كل اتجاه موقفه السديد 
بأنه األقوى واألجدر بقيادة السفينة الى بر األمان.

وصدًا لهذا العراك المحتدم عبر األقالم الوطنية 
فإننا نستدل بأن الحصيلة النهائية بين المتعاركين 
يدفعها الشعب المغلوب على أمره، فهو الخاسر 
الوحيد في عراك األقالم هذا، وبتأكيد االبهام نبصم 
بأن المواطن اليمني هو الضحية الحقيقية بفقدانه 
األمن العام له ولمواطنيه وكذا احتياجه ألبسط 
مقومات الحياة من كهرباء مفقودة وماء ينعدم 
وغالء يستعر وحياة بال أمن وال أم��ان، فكل هذه 
النتائج الشاقة يدفع ثمنها أبناء الوطن بسبب عدم 
وجود حكومة صالحة ومنتمية للشعب ومدافعة 
عنه ووالؤها لله ثم للشعب، فلهذا صار الثمن باهظًا 

وكسر ظهر هذا الشعب..
ف��ه��ل م���ن أخ���ي���ار ي��ج��ب��رون ت��ل��ك ال��ك��س��ور 
ويعيدونها لمكانها الحقيقي ويطببون جراح 
القلوب المتألمة، ليعود الشعب معافى صحيح 
القلب والجسد، فبالله ياخلفاء الله في األرض 
احكموها واعدلوا أو اتركوها واذهبوا، ليحكمها 

غيركم من خلفاء الله..

 نعمت عيسى

اختطف مسلحون الخميس الماضي الصحفية  
واألستاذة الجامعية الهولندية جوديث والتي 
تسكن مع زوجها في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء 
واقتادوها إلى مكان مجهول. وتعمل جوديث أستاذة 
في الجامعة اللبنانية ، كما أنها تراسل عددًا من الصحف 

الهولندية ، وتنشط في جانب حقوق األقليات..
وكانت منظمة س��واء لمناهضة التمييز قد نظمت 
قبل ثالثة أشهر لقاء صحفيا ضم الصحفية الهولندية 
جوديث وعددًا من اليهود في بحث أجرته حول وضع 

األقلية اليهودية في صنعاء.

اختطاف صحفية هولندية من وسط العاصمة صنعاء

عصابة لخطف الفتيات في العاصمة

وذكروا آخر جريمة اختطاف 
ت��ع��رض��ت ل��ه��ا ال��ط��ف��ل��ة ي��وم 
االرب���ع���اء ق��ب��ل ال��م��اض��ي ابنت 
)ر. ال��ق��م��ران��ي( م���ن أم���ام 
منزلها وق��د تسببت تلك 
ال��ف��اج��ع��ة ب��إص��اب��ة وال��د 
الفتاة بجلطة بعد أن 
ض��اع��ت طفلته في 
ع���ز ال��ن��ه��ار، وم��ن 
ب��اب منزلهم، وها 
هو أصبح يعيش 
م���ش���ل���واًل ح��زن��ًا 
وكمدًا على ابنته 
المخطوفة، هذا 

فيما تعيش األم في حالة نفسية صعبة 
جدًا بعد اختطاف ابنتها.. وبعد البحث لياًل 

ونهارًا عن نور بصرها دون جدوى.
وتذكر شكوى المواطنين أن العصابة تقوم 
بمالحقة الفتيات والنساء في شارع الخمسين 

بصورة دائمة.. ورغم الشكاوى التي تقدم 
لألمن اال أنه لم يحرك ساكنًا.

وال يستبعدون أن العصابة تستغل 
ت���واج���د ب��ع��ض االس����ر في 

النقيل ال��م��ؤدي ال��ى 
ال��ص��ب��اح��ة لتقوم 
لها  بتنفيذ أعما

االجرامية.
وح����������م����������ل 

المواطنون وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة وأم��ي��ن 

لعاصمة مسؤولية  ا
ما يتعرض له المواطنون 

والفتيات الصغيرات من 
أعمال اجرامية .. مطالبين 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وأم��ي��ن 
ال��ع��اص��م��ة س��رع��ة ضبط 
ه����ذه ال��ع��ص��اب��ة وك��ش��ف 
مصير الفتيات المختطفات 

وإع���ادت���ه���ن ال����ى أه��ال��ي��ه��ن 
وإع���ادة األم���ن والسكينة الى 

ق��ل��وب ال��م��واط��ن��ي��ن ومحاسبة 
المقصرين من رجال األمن عن أداء 

مهامهم .

❞ األب يصاب 
بشلل واألم تعاني 
من حالة نفسية 
بعد خطف ابنتهم

 ❞ مطالبة هالل 
وقحطان بضبط 
العصابة

ف��ي ج��زء مهم م��ن أمانة العاصم��ة صنع��اء وتحديدًا ف��ي منطقة   
العش��اش وشارع الخمسين حي حدة الراقي -أصبح الخوف والرعب 
يخيم على سكان هذه المنطقة منذ فترة، حيث يفيد مواطنون من سكان 
»الميثاق« عن انتشار عصابة متخصصة  العش��اش في ش��كاوى بعثوها ل�
بخطف الفتيات.. وقد تزايدت جرائم االختطاف بشكل مخيف في اآلونة 

األخيرة في ظل االنفالت والتقاعس األمني المخيف.

 »مجنون  بلقيس« يحتل 
المراكز األولى خليجيًا

خالل  أسابيع على طرح ألبومها األول الذى اختارت له عنوان  
"مجنون بلقيس" من إنتاج شركة "روتانا"، تعيش المطربة 
الشابة بلقيس فتحي، أسعد لحظاتها بعد النجاح 
الكبير الذى حققه األلبوم فى فترة قياسية 
حاصدًا أصداء طيبة على مستوى الخليج 

والعالم العربى.
"مجنون بلقيس" يضم 13 أغنية 
متنوعة إحداها باللهجة المغربية، 
منها "مجنون" و"دقوا خبيتى" 
و"ما طلبت البعد" و"وش فيه 
متغير" و"ط��اب��ت ج��روح��ى" 
و"م��ع��ذب��ن��ى ه����واك" و"أح���ب 
ال���س���ع���ودي���ة" ، اخ��ت��ارت��ه��ا 
بلقيس بعناية.. تصدرت 
أغنياته المراكز األول���ى فى 
ع���دة إذاع�����ات خليجية 
حيث احتلت أغنية "هذا 
م��ن��و" ال��م��رك��ز األول 
ألرب��ع م��رات متتالية 
ف��ى الكويت، واحتلت 
أغنية "مجنون" المركز 
األول ألسبوعين متتاليين 

فى السعودية.
سالم الهندى رئيس 
ش��رك��ة "روت���ان���ا " 
إش����اد ب��أل��ب��وم من 
خ����الل ت��غ��ري��دات 
أطلقها فى "تويتر" 
كتب فيها: "برافو 
بلقيس، تستحقين 
ذل��������ك ب�����ج�����دارة 
فاأللبوم أكثر من 

رائع.."

 القبر
ّ
ال حقوق للمطلقات إال

ف��ي صفح��ة المرأة العدد الماض��ي ألقت صحيفة »الميث��اق« الضوء مجددًا عل��ى قضية الزواج  
المبكر وضحاياها التي ال تنتهي وحدثتنا احد عضوات الحوار عن معاناتها من الزواج المبكر 
وم��ن القواني��ن المجحفة التي ال تحمي المرأة وعن صدى وردة فعل من قراء هذا الموضوع تفاعلت عدد 
م��ن االخوات مرك��زات على الجزئية الخاص��ة بالقانون الذي يحم��ي المرأة المطلقة ويضم��ن لها الحياة 
الكريم��ة وخاص��ة في ظل مجتمع تظل��م المرأة فيه ان عادت ال��ى منزل اهلها مع اطفالها.. واش��ارت 
االخ��وات الى ع��دد كثير من القصص التي حدثت على ارض الواقع تجس��د المعان��اة الكبيرة التي تجد 

المرأة نفسها موجوعة بها دون ذنب او حيلة..
 حول حقوق المرأة المطلقة بعد الزواج وبالذات فيما يخص المسكن لها وألبنائها تحدثت عدد من 
الش��خصيات راويات قصصًا م��ن ارض الواقع مع إلقاء الضوء على ال��رأي القانوني وما ينبغي ان يكون في 

الدستور والقانون من نصوص تحمي حقوقها.. وهذه هي الحصيلة :

 استطالع/ هناء الوجيه

قة أجبرت على 
ّ

جمالة: مطل
التشرد مع أوالدها

نبيلة المفتي: اليوجد قانون يحمي حقوق المرأة
ونختتم هنا بالرأي القانوني حول حق المرأة 
في المسكن وهل ينبغي ان يتكفل الزوج 
بمسكن ابنائه وهل للمرأة المطلقة حقوق 
تحميها ف��ي ه��ذا ال��ج��ان��ب.. التقينا االخ��ت 
نبيلة المفتى- محامية- وقد تحدثت قائلة 
: لالسف الشديد ال يوجد نص قانوني يحمي 
حقوق المرأة بل ال يوجد نص قانوني ينصفها 
اص����اًل.. ال��م��رأة تكد وتتعب وتعيش مع 
زوجها دافعة به نحو التقدم في كل مجاالت 
حياته.. واعتقد ان معظم النساء الالتي 
خرجن من منازلهن هن من كان على 

ُ
طلقن وأ

اكتافهن بناء المنزل وادخار تكلفة البناء.. 
المرأة عندنا بمجرد ان تطلق وال يكون لدبها 
اهل او عمل فمصيرها الشارع.. والحكايات 

ة تجسد المعاناة بكل اوجاعها..  كثيرة وُمرَّ
اعتقد ان مجلس النواب حين صاغ القوانين 
الحالية الخاصة بالمرأة كان يفكر فقط في 
حريته كيف ي��ت��زوج ويطلق متى م��ا شاء 
دون قانون يلزمه بشيء بالرغم من ان هناك 
نصوصًا دينية يمكن الرجوع اليها والخروج 
بقوانين ون��ص��وص تنصف ال��م��رأة وتحمي 
حقها نحن اليوم امام قانون بالنسبة للمطلقة 
يعطيها شيئًا من الحق الذي ال يذكر وليس 
عليه ضمان للحياة وهذا الحق البسيط ايضًا 
مشروط بأن تكون حاضنة أما ما عدا ذلك فال 
عالقة للرجل كيف يكون مصيرها.. اليوم 
ونحن في مرحلة الحوار الوطني بحاجة إلى 
ضغط مجتمعي من النساء المظلومات، اواًل 

ينبغي ان تخرج ال��ى الشارع 
وتطالب بحقها في القوانيين 
المنصفة وهي فرصة سانحة 
للضغط م��ن اج��ل مخرجات 
تساند المرأة الن الواقع يقول 
ب��ان ال��م��رأة ف��ي كثير من 
الحقوق مظلومة وتحتاج 
الى انصاف والدليل على 
ذلك هو ذلك الجزء البسيط 

من القصص الواقعية التى 
يوجد منها الكثير والكثير 

والتى تجسد كم تعاني المرأة 
من الظلم واالجحاف في النصوص 

والمبادئ القانونية.

تقول االخ��ت جمالة القاضي- مديرة مدرسة ورئيسة 
لجمعية حليمة الخيرية: هناك قصص قد ال يصدقها 
العقل تحدث في الواقع اليمني، من ذلك ما قرأناه في العدد 
السابق عن معاناة االخت نورا الشامي وهي زميلة ولديها 
عمل ويمكن ان تواجه الواقع بشكل اقوى لكني اتحدث عن 
نساء ال يعرفن ان هناك طريقًا او مخارج قانونية، وايضًا 
نساء ال يجرؤن على مواجهة ظلم االهل عن طريق القانون، 
وأخريات ال يدركن حقهن القانوني، واالكثر من ذلك نساء ال 
يملكن عماًل او مصدر رزق.. سوف اتحدث عن حكاية امرأة 
في امانة العاصمة نعرفها من خالل تواصلنا االجتماعي في 

ال��م��درس��ة، هذه 
المرأة انفصلت عن 

ها  زوجها واخ��ذت ابناء
م��ع��ه��ا ل��ك��ن ل��ألس��ف االه���ل 

رفضوا استقبال االطفال وقالوا 
اذا انت فقط لوحدك اهاًل وسهاًل.. المرأة ال تعمل 
ها  وغير متعلمة وليس لديها مصدر رزق تريد ابناء

وال حيلة لها.. ما هو الوضع القانوني بالنسبة لها لماذا 
ال يلزم الزوج بتوفير مأوى للسكن ألبنائه دون الحرمان 

من أمهم.. هل ال بد ان تحرم المرأة من ابنائها مجبرة.

نبيلة: جارتي طلقها زوجها بعد 30 
عامًا واآلن ال تدري أين تعيش

وت����روي االس���ت���اذة نبيلة 
ال��ط��ي��ار ح��ك��اي��ة اخ��رى 
حيث تقول: انا اعرف 
واح����دة م��ن ال��ج��ي��ران 
ومعروفة حكايتها لدى 
الجميع في الحي ال��ذي نسكن 
فيه.. المرأة ظلت مع زوجها اكثر من 
ثالثين سنة، زوجها هو كل اهلها 
توفي والداها واخوانها وهي في 
ظل حياتها كزوجة وفي لحظة 
اي���ًا ك��ان��ت م��ب��ررات��ه��ا طلق 
ال��رج��ل زوج��ت��ه لتخرج 
لكن ال��ى اي��ن لم 
ي���ع���د 

 
ٌّ

لها م��ن االه���ل اال اب��ن��اء االخ���وة، كل
مشغول بحياته وال يهتم بتحمل اعباء 
فوق اعبائه، وتشردت تلك المرأة من 
بيت الى بيت بحسب االدوار بين ابناء 
االخوة ال تستقر وكل واحد من ابناء 
االخوة يجد نفسه متجماًل انه استطاع 
ان يتحملها في الفترة المقررة له ال 
اوالد لها، وذلك الزوج كأنه لم يعرفها 
يومًا.. لماذا تصل المرأة الى هذا الحد 
حتى وان كانت بدون اوالد.. زوجها 
لديه بيت كبير ُبني على اكتافها 
طوبة طوبة لكن ال شيء يثبت والرجل 
اليوم يعيش مع زوجة اخرى وينجب 

االطفال ويتنكر للعمر الذي مضى.

االخ�����������ت آس����ي����ا 
االدي�������������م�������������ي- 
اخ�����ت�����ص�����اص�����ي�����ة 
اجتماعية- تقول: 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
ل����ق����ص����ص وارى  ا
ء  ثنا ا لكثير  ا منها 
تعاملي مع الطالبات 
ك���اخ���ت���ص���اص���ي���ة 
اج��ت��م��اع��ي��ة.. مثاًل 
ه����ن����اك ط���ال���ب���ات 
ي��ع��ش��ن م��ج��ب��رات 
في بيوت اخوالهن 
رغم ان االب مقتدر 
ول����دي����ة ع���م���ارات 
ف��ي بعض ال��ح��االت 
ول����ك����ن ال����ق����ان����ون 
ال ي��ح��ك��م ل��ل��م��رأة 
ب��ال��ب��ق��اء م��ع ابنائها 
إم�����ا ان ت��أخ��ذه��م 
و تتركهم  ا معها 
مع والدهم وتعاني 

ال��ح��رم��ان م��ن��ه��م.. 
سألت مرة أم البنات 
ل���م���اذا ال تخرجين 
في منزل ايجار لك 
ولبناتك فقالت اواًل 
اخ��وان��ي ال يمكن ان 
يعطوني حقي في 
الميراث الن البنات 
عندنا ال ترث وانا ال 
املك اال ما يعطيني 
ابو البنات وهو شيء 
ال ي��غ��ط��ي اب��س��ط 
تهن،  ليف حيا تكا
او احيانًا يعطيني 
اخي ولكن الحياة في 
منزل االخ عناء على 
بناتي فنحن مهما 
ط��ال ال��زم��ان مجرد 
ضيوف على المنزل، 
وزوج�����ات االخ����وان 
هن صاحبات االمر 

والنهي .

وتقول االخت بشرى القاضي 
اختصاصية اجتماعية.. اذا 
س��ردت القصص فلن تنتهي 
ال ن��ه��ا ك��ث��ي��رة وه���ي منتشرة 
في كثير من المجتمعات ريفًا 
وحضرًا.. نحن نتحدث اآلن فقط 
ع���ن ب��ع��ض ال��ن��م��اذج ف���ي ام��ان��ة 
العاصمة فكيف ادا تحدثنا عن 
ظلم المرأة في االري��اف.. ما أريد 
ان اق��ول��ه ان الظلم المجتمعي 
يمتد الى عدد كبير من النساء 
وال بد من وضع قانوني ينصف 
المظلومات من النساء ونحن 
ن��ط��ال��ب ف��ق��ط ب��ال��ح��ق��وق التي 
بالتأكيد سنجد لها اصواًل ومراجع 
في ديننا العادل الحنيف ال��ذي ال 

يرضى بالظلم على أحد.

آسيا: القانون ال يعطي المرأة 
حق العيش مع أبنائها

بشرى: نطالب بقانون 
ينصف المظلومات

إشراف:

هناء الوجيه


