
۹  البداية كانت مع االخت عايدة عا�شور- 
م�شوؤولة القطاع الن�شوي حمافظة حلج- والتي 

حتدثت قائلة: املوؤمتر ال�شعبي العام تنظيم 

�شعبي و�شطي جاء من امليثاق واجمعت عليه 

�شرائح املجتمع، وهو احلزب الوحيد الذي حقق 

للمراأة تطلعاتها ودعمها، كون رئي�س املوؤمتر هو 

رئي�س اجلمهورية وهو الداعم وامل�شجع للمراأة 

عموماً.. لكن ما يوؤ�شف يف بع�س املحافظات اأن 

الت�شلط الذكوري مازال هو الطاغي، وبالرغم 

من وج��ود قياديني يخطبون بحقوق امل��راأة يف 

امل�شاركة والتمكني ك�شريك اأ�شا�شي يف التنمية، 

اإال اأنها تهم�س ووجودها يف اأغلب االحيان يكون 

بالقول فقط.. ومن ال�شلبيات التي تعاين منها 

نح لها اأثناء  املراأة تلك االأهمية البالغة التي متمُ

االنتخابات، والتهمي�ش ال��ذي حت��اط به فيما 

ع��دا ذل���ك.. اي�شاً 

الكرمي  ال�شهر  يف 

حيث يكرث العمل 

اخل��ري وجنتهد 

ذ  ي�شتحو و ف��ي��ه 

ال��ق��ط��اع ال��رج��ايل 

على جممل الدعم 

ال��ذي يتوفر لهذا 

الغر�س، ويكتفي 

الن�شائي  القطاع 

مب��ج��رد التوقيع 

وامل����واف����ق����ة م��ع 

وقف التنفيذ، مع 

اأن العمل الن�شوي 

يف هذا املجال يدعم 

وي��ع��زز م��ن الثقة 

للموؤمتر ال�شعبي 

العام.

 وت�شيف عا�شور: نحن يف حمافظة حلج ينق�شنا 

التدريب والتاأهيل للكوادر الن�شوية، خا�شة 

ونحن مقبلون على ف��رة انتخابية الب��د من 

اال�شتعداد لها بقوة ولكن للأ�شف نطالب بدورات 

وبرامج تاأهيلية توؤهل القيادات الن�شوية ولكن 

دون جدوى، من جانب اآخر التواجد الن�شوي 

لي�س بحجم الوعود التي توعد بها امل��راأة، فكم 

لدينا وكيل م�شاعد وكم لدينا يف مواقع �شنع 

القرار، مازال العدد �شئيًل ن�شبة لعدد الن�شاء 

اللتي ي�شتحققن الو�شول والتمكني، اي�شاً نحن 

عزز اأدوارن��ا وذلك  كقيادات ن�شوية نريد اأن تمُ

من خلل اال�شتجابة لنا وحتقيق مطالبنا اإذا 

ما جلاأ الينا اأحد من املواطنني الب�شطاء حلل 

بع�س امل�شاكل الب�شيطة التي ميكن اأن تو�شع 

لها معاجلات منا�شبة الأن التخلي عن م�شاندة 

النا�س وعدم القدرة على ذلك تزعزع الثقة على 

حد قولها.

موؤكدًا اأن املوؤمتر ال�شعبي العام ق��ادر على 

مواجهة كافة التحديات اإذا ما تنبه للم�شاكل 

الب�شيطة و�شعى لو�شع املعاجلات املنا�شبة، 

واالآن ونحن يف ف��رة احل��وار الوطني القائم 

يظل املوؤمتر بعمق روؤيته ومرونته واعتداله هو 

الرهان الكا�شب الإجناح احلوار الذي بنجاحه 

�شتحل معظم االمور التي مت�س اأمن وا�شتقرار 

الوطن.

مواقف وتاريخ
۹  وترى االخت ملوك �شامل- م�شوؤولة القطاع 
الن�شوي حمافظة اأب��ني- ان امل��راأة املوؤمترية 

واملراأة اليمنية عموماً لها مواقف وتاريخ موؤثر 

يف معظم املحطات والتحوالت التاريخية التي 

مرت على بلدنا، وهي التي تقف مع اأخيها الرجل 

جنباً اىل جنب يف مواجهة التحديات وال�شعوبات 

لتحقيق االمن واال�شتقرار، لذلك فاملراأة ت�شتحق 

ب�شط حقوقها من  الدعم وامل�شاندة لتوفر اأ

توظيف اأو متكني يتنا�شب مع حجم جهودها 

وخ��رات��ه��ا.. نحن ال نريد امل���راأة فقط ملجرد 

االنتخابات اأو لتحقيق م�شالح �شيقة.. نريد 

املراأة �شريكاً اأ�شا�شياً  يف التنمية بقناعة �شادقة 

من املجتمع الذكوري املحيط بها ، م�شيفًة: املراأة 

حتظى بت�شجيع من القيادة ال�شيا�شية ولكن تلقى 

العرقلة من القيادات واملجتمع الذكوري املحيط 

بها وما نريده ان يكون هناك دعم �شادق على 

كافة اال�شعدة وتاأهيل قياداتنا الن�شوية الأن 

املراأة ت�شتجيب للتعلم والتدريب وت�شتفيد من 

اخلرات وتقوم بتطبيقها على اأر�س الواقع.. 

ونحن االآن مقبلون على فرة انتخابية تتطلب 

ت�شافر اجلهود والعمل  بكفاءة وخرة عالية.. 

واختتمت �شامل حديثها بالقول: املوؤمتر حزب 

يقوده زعيم حكيم وبقيادته احلكيمة وروؤيته 

العميقة ميكن اأن يواجه كافة التحديات وي�شل 

اىل حتقيق املعاجلات واحللول املنا�شبة للأمور 

الراهنة.

اهتمام ومعالجات
۹ ويف ذات ال�شاأن تقول االخت اأروى اخللقي- 
م�شوؤولة القطاع الن�شوي - حمافظة ال�شالع: ان 

الوحدة من اأغلى الكنوز التي ينبغي احلفاظ 

عليها وما ه��و   موجود على ال�شاحة الوطنية 

من م�شاكل هو نتاج ا�شتغلل بع�س �شعفاء 

النفو�س مل�شاكل ب�شيطة الت�شتدعي كل ذلك، 

ومن هنا فاإن جناح املوؤمتر يف مواجهة التحديات 

ينبثق من اهتمامه بهذه االمور وحماولة اإيجاد 

امل��ع��اجل��ات قبل 

اأن تتفاقم ويجد 

املخربون طريقاً 

ال���ش��ت��غ��لل��ه��ا، 

اأم����ا م���ن ناحية 

امل��راأة املوؤمترية 

وم�����ا حت��ت��اج��ه 

م����ن م��ت��ط��ل��ب��ات 

ف��اأن��ا ���ش��اأحت��دث 

ع����ن امل��������راأة يف 

ال���������ش����ال����ع... 

ف���ه���ي ب��ح��اج��ة 

ه���ي���ل  ل���ت���اأ ا اىل 

وال�����ت�����دري�����ب 

وااله�����ت�����م�����ام 

ب������ال������ك������وادر 

ال���ن�������ش���ائ���ي���ة 

املوؤمترية واإتاحة 

الفر�س اأمامها من 

خلل التوظيف والتاأهيل والتدريب، اي�شاً اأمتنى 

على القيادات املحيطة باملراأة اأالَّ تتعمد تهمي�س 

املراأة وهذا ما يحدث حتى االآن، فاملراأة جمرد 

�شوت اأثناء االنتخابات اأو اأداة عمل لغر�س معني 

�شتاأَنف التهمي�س واالإق�شاء لها. مبجرد حتقيقه يمُ

دعم وتمكني
۹  ونختتم لقاءنا مع االخت �شلمة الوهمي- 
م�شوولة القطاع الن�شوي حمافظة ح�شرموت- 

والتي توؤكد اأن املوؤمتر هو احلزب الوحيد الذي 

اأعطى املراأة حقها ودعمها بال�شكل الذي حقق لها 

وجودها ومتكينها حتى االآن، وما حتتاجه املراأة 

عموماً املزيد من الدعم، واخلطوات املتخذة 

عتر موؤ�شرات اإيجابية يف طريق حتقيق املزيد  تمُ

واملزيد.. م�شيفًة: مع املوؤمتر ال�شعبي العام 

ي�شتطيع الوطن اأن يتجاوز كافة ال�شعوبات 

التي مير بها ولكن الب��د اأن تت�شافر اجلهود 

ويتم الركيز على االأمور التي تهم الب�شطاء من 

املواطنني، واإذا مامت االهتمام مبا يهم املواطن يف 

ظل اعتدال وو�شطية ومرونة هذا احلزب مع عمق 

الروؤية ال�شيا�شية ف�شوف يتم جتاوز ال�شعاب 

ومواجهة التحديات باحلكمة املعهودة والروؤية 

العميقة.۹

ما رأيك أن 
تكون كبـــريًا 

لينا باشراحيل

۹ يف ظل �تفاق �الح��ز�ب على �حل��و�ر، �أطلت ب�شائر  
�الأم��ل بانتخابات ُتقام يف موعدها �مل��ح��دد.. هل �مل��ر�أة 

م�شتعدة خلو�ض �لتجربة.. وما دور �ملوؤ�ش�شة وخطتها 

لدعمها وم�شاندتها خلو�ض �لعملية �النتخابية �لقادمة؟

- يف البداية ومع انطلق م�شرة احلوار الوطني 

فلبد اأن تاأخذ امل��راأة م�شاحة تطرح من خللها 

ق�شيتها واالآليات واملقرحات التي ت�شمن و�شولها 

اىل الرملان يف االنتخابات القادمة.. واأي��اً كانت 

النتائج فهذا ال مينع اأن نعرف باأن املراأة كمر�شحة 

مازالت بحاجة اىل الدعم وامل�شاندة والتدريب 

والتاأهيل وهذا ما تقوم به موؤ�ش�شة )مدى(، فمنذ 

الت�شعينيات عملنا على تقدمي امل�شاندة عر ن�شر 

الوعي املجتمعي املوؤيد واملنا�شر والداعم لتواجد 

امل��راأة يف مواقع �شنع القرار وت�شجيع الن�شاء 

اأنف�شهن وتعزيز الثقة بقدرتهن على ممار�شة هذا 

احلق امل�شروع، كما نفذنا برامج يف جانب التدريب 

والتاأهيل ملن يرغنب يف تر�شيح اأنف�شهن، ويف ذات 

امل�شار قمنا بتعزيز اجلانب الرقابي االنتخابي 

عر تدريب العديد من الن�شاء على عملية الرقابة، 

وبالتايل فاملوؤ�ش�شة لديها اال�شتعداد الكامل لدعم 

اللتي يرغنب يف خو�س االنتخابات بغ�س النظر عن 

انتماءاتهن احلزبية..

خطة عمل
۹ ه��ل ل��دي��ك��م خ��ط��ة ع��م��ل حم���ددة �إز�ء �الن��ت��خ��اب��ات 

�لقادمة؟

- اخلطة جاهزة، واإذا ما كان هناك مر�شحات 

ف�شوف نعمل على تنفيذ براجمها  واأن�شطتها مع  

املر�شحات ويف كافة املحافظات واملديريات مبا 

ي�شمن تقدمي امل�شاندة والدعم لهن.

مفوضيات طوعية
۹ هل ت�شتطيع �ملوؤ�ش�شة �ن ت�شل باأن�شطتها وبر�جمها 
�ىل جميع �ملحافظات مبا يف ذلك �ملناطق �لريفية و�لنائية؟

- نعم نحن نعمل بن�شبة 80% يف املناطق الريفية 

و 20% يف املناطق احل�شرية، باعتبار اأن الكثافة 

ال�شكانية اأكرث يف الريف، وبالتايل اإذا اأردنا اأن تكون 

ر�شائلنا وا�شحة وقوية، فلبد اأن ت�شل اىل جممل 

الفئات املجتمعية امل�شتهدفة.. وذل��ك عن طريق 

املفو�شيات الطوعية التي تعمل يف ع�شرين حمافظة 

باال�شافة اىل عدد )330( مفو�شية على م�شتوى 

املديريات، ومن خللهم تقوم املوؤ�ش�شة بتنفيذ كافة 

االأن�شطة والفعاليات..

برامج متعددة
۹ ما �أهم بر�مج �لتدريب و�لتوعية �لتي �شرتكز عليها 

خطة �لعمل؟

- من الرامج ذات االأهمية بالن�شبة للمر�شحات  

التدريب على معرفة قانون االنتخابات حيث 

واج��ه��ت امل��ر���ش��ح��ات يف االن��ت��خ��اب��ات ال�شابقة 

ا�شكاالت فالبع�س منهن مل يكن لديهن دراي��ة 

وفهم كاٍف مما اأدى اىل تف�شر مواده مبا ال يخدم 

م�شلحة املراأة، اي�شاً اإدارة احلملت االنتخابية، 

وبالتايل ف�شوف يتم التدريب على هذا اجلانب  

على اأم��ل اأن ت�شتفيد املر�شحات وتطبقه ب�شكل 

عملي اثناء احلملة االنتخابية.. اإ�شافًة اإىل ذلك، 

تدريب قائد وقائدة للحملة وخا�شة يف املناطق 

الريفية التي ي�شعب احلديث فيها بني الرجال 

والن�شاء و�شتعمل املوؤ�ش�شة على ن�شر الوعي 

املجتمعي املوؤيد واملنا�شر للمراأة من خلل قنوات 

االت�شال املختلفة، باالإ�شافة اىل ن�شر املل�شقات 

والرو�شورات والكتيبات وغرها.

نصف املجتمع
۹ كلمة �أخرية..؟

- اأود التاأكيد على اأن املراأة هي ن�شف املجتمع 

همل.. والبد  وبالتايل فمن االإجحاف اأن يهم�س اأو يمُ

اأن يعمل اجلميع على ت�شجيع امل��راأة للم�شاركة 

والتواجد، فهي الوحيدة التي تتبنى ق�شايا املراأة 

يف كافة املواقع..۹

 لقاء: المحررة

رئيس مركز مساندة املرأة:

دعم املرأة انتخابيًا تطويرًا للعملية الديمقراطية
¿ من أجل تحقيق هدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها لتكون أكثر استعدادًا للترشح وقادرة 
على المنافسة وصواًل الى مواقع صُنع القرار، البد أن تُدعم بالمزيد من الجهود المساندة 
من خالل نشر الوعي المجتمعي المناصر والتأهيل والتدريب، وهذا ما تدركه وتعمل عليه 
العديد من الجهات والمؤسسات ذات االهتمام بقضايا المرأة وشؤونها.. ومنها مؤسسة دعم 
التوجه المدني الديمقراطي )مدى(، والتي التقينا بالمديرة التنفيذية للمؤسسة رئيسة مركز 

مساندة المرأة االخت سلطانة الجهام.. فإلى التفاصيل:

¿ ِع�س كبرًا، ومت كبرًا و�شتبعث 
كبرًا، اأما اإن ع�شت �شغرًا فحتماً 

�شتموت �شغرًا و�شتبعث �شغرًا

اأخ��ي ال��ك��رمي: ع�س لغرك اأحب 

غرك وتفانى يف خدمتهم، قم على 

م�شاحلهم، و�شي�شيبك ما �شي�شيبك 

وه��و ب��اأن��ك �شتبداأ روي���دًا روي���دًا 

و�شتبدو كبرًا.

اأخي الكرمي: تعلَّم باأن تعطي كي 

ال تاأخذ وتعلم اأن جتود من املوجود 

��ِرم وان�شر من  دائ��م��اً، اأع��ِط من حمُ

لم، اأعن ال�شعيف واأّمن اخلائف،  ظمُ

امنح املحروم، وعلِّم اجلاهل وانفخ 

يف رم���اد اخل��ام��ل وان ا�شتطعت 

ف العاطل، وارحم اليتيم وداِو  وظِّ

ال�شقيم، نّف�س عن املرعوب، وفرج 

عن املكروب، واأعد احلق للم�شلوب 

ف�شت�شعر اأنك يف اأعني النا�س كبرًا.

اأخ��ي الكرمي :احر�س على اأن ال 

يعرف النا�س منك اال امل��ع��روف، 

ف�شت�شبح قلوب النا�س بك تطوف، 

و�شت�شبح بني العباد اأن��ت باحلق 

مو�شوف و�شت�شبح قلوب النا�س 

اإل��ي��ك متيل، واخ�����س دائ��م��اً احلق 

اجلليل فعندها �شت�شبح عند النا�س 

وعند اهلل عزيزًا وكبرًا.

اأخي الكرمي ال تقل »ف�شلت«. بل 

ق��ل: »مل يوفقني اهلل يف ه��ذا االأم��ر 

ولعل توفيقي يف اآمر اآخر«.. واحلمد 

هلل على ك��ل ح��ال .. ال ت��ق��ل: »اأن��ا 

فا�شل«.. بل قل: »اأنا متوكل«. وخذ 

باالأ�شباب وق��ل احلمد هلل على كل 

حال..

ما قّدر يل م�شبب االأ�شباب

ال تقل: »اأن��ا ال اأملك �شيئاً«.. بل 

قل: »اهلل ربي ادخر يل من اخلر ما ال 

اأعلمه«. واحلمد هلل يرزق من ي�شاء 

بغر ح�شاب ال تقل: »اأنا ال �شيء« 

ب��ل.. اأن��ت ���ش��يء.. كما اأن��ا �شيء.. 

واالآخر �شيء.

فاطلب ربك اأن يدخلك يف رحمته 

التي و�شعت كل �شيء.. اأنت يف نظري 

كل �شيء يا عاقد احلاجبني.

ابت�شم من ف�شلك، وال حتزن..

وع��اود الكرة.. وا�شتخر ربك يف 

خطوة تخطوها.. وار�س مبا ق�شمه 

اهلل لك من نتيجة اأمرك.

وال تقل بعد اليوم »اأنا فا�شل«..بل 

قل: اأنا ناجح بطموحي الإر�شاء ربي.

»اأن��ا ناجح« حلبي لنبيي.. »اأنا 

ناجح« الأين م�شلم..و هذا يكفيني.

اأ���ش��األ اهلل اأن يكون جميع خلقه 

كبارًا وغر فا�شلني.۹

يف أمسية رمضانية ملؤتمر املحويت
أبوعلي يشدد على االستعداد لتنفيذ االستحقاق االنتخابي القادم

املحويت-سعد علي الحفاشي
¿ د�شن رئي�س فرع املوؤمتر ال�شعبي العام مبحافظة املحويت 
ال�شيخ حممد حممد اأبوعلي م�شاء ال�شبت فعاليات اللقاءات 

واالأم�شيات الرم�شانية املو�شعة مع اأع�شاء وكوادر املوؤمتر 

باملراكز واجلماعات التنظيمية.حيث تراأ�س ال�شيخ اأبوعلي 

م�شاء ال�شبت اأم�شية مو�شعه بكوادر واأع�شاء املوؤمتر ال�شعبي 

العام واملواطنني ببني �شرمي مديرية الطويلة بح�شور مدير عام 

املديرية عبد احلميد اليمني. 

ويف االم�شية التي كر�شت للطلع على هموم املواطنني 

بالدائرة اأك��د حممد اأبوعلي رئي�س ف��رع املوؤمتر باملحافظة 

على اهميه تفعيل العمل التنظيمي واجل��م��اه��ري لكوادر 

واأع�شاء املوؤمتر مبختلف التكوينات الفرعية والقاعدية من 

اجل اال�شتعداد خلو�س غمار املرحلة القادمة والتي �شيتم 

خللها تنفيذ مهام االنتخابات النيابية على م�شتوى كل الدوائر 

االنتخابية ، ويتطلب خللها من اجلميع العمل الفاعل ومب�شئوليه 

عاليه وجديه كبره من اجل تعزيز دور املوؤمتر يف اجناح مهام 

ومعطيات هذه العملية االنتخابية املهمة. 

واأ�شار ابوعلي اىل اهم التحديات التي متر بها بلدنا يف الوقت 

الراهن وال�شعوبات الكبرة واالأعمال التخريبية التي حتاول 

اعاقة برامج وخطط التنمية يف بع�س املديريات

واو�شح رئي�س موؤمتر املحويت ان التحديات الكبرة التي 

تواجهها بلدنا قد اأثرت �شلبياً على العملية التنموية والبناء 

االقت�شادي وحالت دون حتقيق كل تلك اخلطط وامل�شاريع 

الطموحة التي كان مقررًا اجنازها يف خمتلف املجاالت تنفيذًا 

للرنامج االنتخابي لرئي�س اجلمهورية والتي كان من �شان 

حتقيقها ان تنقل ال��ب��لد اىل ط��ور اخ��ر م��ن التقدم والرقي 

واالزدهار. 

وقال ابوعلي ان جميع كوادر املوؤمتر مطالبون اليوم واأكرث من 

اأي وقت م�شى بالعمل يف �شف الوطن والت�شدي لنزعات النقمة 

والفو�شى والعبث واالختلالت االأمنية ون�شر ثقافة املودة 

واحلب والت�شامح واليقظة الدائمة من اجل اإخماد كل ن�شاطات 

التمرد والتخريب وجرائم االإرهاب واأعمال العبث والفو�شى 

والتي تقودها عنا�شر وجماعات �شالة وحاقدة باعت نف�شها 

لل�شيطان وت�شعى للنيل من الوطن واأمنه وا�شتقراره.۹

وُجدت معه شريكًا أساسيًا.. بقناعة صادقة

قيادات نسوية: املؤتمر أكثر من أعطى املرأة حقوقها

لدينا خطة شاملة ملساندتها 
يف االستحقاق القادم

من االجحاف أن يهمل 
نصف املجتمع

نولي الراغبات يف الرتشح 
لالنتخابات اهتمامًا أكرب
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ال سيادة لنسب وال ملال، وال لفرد وال لطائفة 

أو شلة من الناس ولكن املواطنني جميعًا 
بنية واحدة..

الميثاق الوطني

¿ في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام نسترجع تاريخًا ومسيرة وطنية حافلة 
خاضها المؤتمر وواجه في خضمها تحديات كثيرة برؤية عميقة مكنته من الصمود 
والريادة إلنجاز المكاسب والمنجزات.. فهو حزب يتسم بالوسطية واالعتدال 
والمرونة بحيث يتكيف في سياسته وبرامجه بما يواكب متطلبات االصالح والتجديد 
والتطور والنهوض.. وفي ظل هذا النهج حظيت المرأة بالعديد من االستحقاقات 
ووصلت الى مواقع ذات أهمية ولكنها مازالت تتطلع وتأمل بتحقيق المزيد منها.. 
حول ما تطلبه المرأة المؤتمرية من المؤتمر في ذكرى تأسيسه وعن رأيها فيما إذا 
كان المؤتمر قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة الموجودة على الساحة، التقينا 

عددًا من القيادات النسوية المؤتمرية والالتي عبرن عن آرائهن بالتالي:

استطالع/ هناء الوجيه

عاشور: حقق 
للمرأة تطلعاتها 
ونريد املزيد

ملوك سالم: عمل على 
وقوفنا إىل جانب الرجل 
يف مواجهة التحديات

أروى الخالقي: املؤتمر 
ال يتعمد التهميش 

واإلقصاء لها

سالمة الوهي: خطوات 
املؤتمر تبشر بتحقيق 

املزيد للمرأة

مرضى الكلى يشكون مستشفى الثورة
¿ ي�شكو م��ر���ش��ى م��ن م��ع��ام��ل��ة غر 
اإن�شانية يلقونها على بوابة مركز غ�شيل 

الكلى مب�شت�شفى الثورة تبداأ باالنتظار 

ل�شاعات طويلة دون وجود كرا�شي اأو 

م��اك��ن خم�ش�شة لل�شتقبال وانتهاًء  اأ

بلمباالة اأو اح�شا�س مبعاناة هوؤالء من 

قبل القائمني على املركز.. هذا املركز مت 

جتهيزه مبعدات حديثة غر اأنه ينق�شه 

اأه��م اأ�شباب وج��وده املتمثل يف تخفيف 

معاناة املر�شى الذين يتوافدون عليه 

لغ�شل الكلى ب�شكل منتظم لكي يتمكنوا 

من موا�شلة العي�س مع اآالم واأوجاع ال حد لها.. يا ترى.. هل تدرك اإدارة مركز غ�شيل الكلى وهيئة 

م�شت�شفى الثورة هذه امل�شاألة وهل يعملون على خدمة املر�شى بالفعل؟!

ناأمل اأن نلم�س ذلك على الواقع.¿


