
لقاء/ املحررة

حيتان 
الرباري
 نعمت عيسى

۹ البداية كانت مع االخت 
فاطمة اخلطري رئي�سة دائرة 

املراأة باالأمانة العامة للم�ؤمتر 

ال�سعبي العام والتي حتدثت 

قائلة:

- الب���د م��ن ات��خ��اذ اآل��ي��ات 

ج���ادة يف ف��رة االنتخابات 

ال��ق��ادم��ة ت�����س��م��ن ل��ل��م��راأة 

ال��س�ل اىل م�ست�ى متثيل 

�سيا�سي يع��سها فرة الرك�د 

ف�����س��ل طريقة  ال�سابقة، واأ

ذلك  لتحقيق  ت�ساعدها  ق��د 

ه� تخ�سي�ص ك�تا خا�سة 

باملراأة على ح�سب اأي نظام 

انتخابي �سيتم االتفاق عليه، 

ة  للمراأ الك�تا  وتخ�سي�ص 

مهم ج��دًا لتذليل ال�سعاب 

التي ت�اجهها، وما ان تثبت 

وج�دها وحتقق اال�ستمرار 

والنجاح فهي لن حتتاج لهذا 

النظام م�ستقباًل.

تجارب سابقة
۹ وترى االخت رمزية االرياين ع�س� اللجنة 
العامة رئي�سة احت��اد ن�ساء اليمن اأن هناك 

جتارب ناجحة للن�ساء يف بع�ص الدول اأتاحت 

لهن فر�ص ال��س�ل اىل م�اقع �سنع القرار، 

وعلى املراأة اليمنية اال�ستفادة من تلك التجارب 

وخا�سة يف ظل امل�روثات الفكرية والتقاليد 

املغل�طة التي حت�ل ما بني املراأة واملمار�سة 

احلقيقية للدميقراطية، وعليه على املراأة اأن 

تطالب بنظام الك�تا بق�ة واأن تختار الت�س�يت 

للن�ساء وان تتم�سك على االقل بن�سبة ال�%15 

من مقاعد الربملان لت�سل اىل بداية حقيقية من 

التمكني ال�سيا�سي للمراأة..

متابعة الوعود
۹ ويف ذات ال�سياق ترى   

االخ������ت ج�����ه����رة ح��م���د 

االأم����ني ال��ع��ام امل�����س��اع��د يف 

احل��زب اال�سراكي ان على 

جميع الن�ساء املطالبة بق�ة 

ت�سمن  ت��ا  ك��� بتخ�سي�ص 

و�س�لهن اىل م���اق��ع �سنع 

القرار، وعلى الن�ساء العمل 

وم��ت��اب��ع��ة اأول����ئ����ك ال��ذي��ن 

يطلق�ن ال�سعارات واالأق�ال 

ومطالبتهم بتنفيذ كافة ال�ع�د 

وحت�يلها اىل اأفعال تنعك�ص على اأر�ص ال�اقع 

ما مل فلن ت�ستطع املراأة اأن حتقق �سيئاً مما 

تطمح اليه.

قرار سياسي
۹ كما ترى االخ��ت اأح��الم ع�ن امل�س�ؤول 

التنفيذي لدائرة املراأة التنظيم ال�حدوي 

ال�سعبي النا�سري ان امل���راأة بحاجة اىل 

عمل حثيث من اأجل م�ساركة جادة، وبالتايل 

البد من اإ�سالح اأواًل يف النظام االنتخابي 

لية  وتخ�سي�ص ك�تا ل��ل��م��راأة، وتفعيل اآ

ج��ادة ل�سمان م�ساركتها وو�س�لها اىل 

مقاعد الربملان، كما اأن م�ساندة املراأة بقرار 

�سيا�سي اأو مادة قان�نية مهم لدعم جناحها يف 

االنتخابات القادمة.

قضية تشريعية
۹ واختتمت االخت وهيبة اأحمد - احلزب 
اال���س��راك��ي وال��ت��ي ت��رى كذلك ان و�س�ل 

املراأة اىل م�اقع �سنع القرار يحتاج اىل اإرادة 

�سيا�سية وق�انني متكنها من انتزاع حقها.. كما 

ا�سارت اىل اأن ق�سية املراأة ق�سية ت�سريعية 

والقائمة الن�سبية والك�تا يف اإطار هذا النظام 

االنتخابي ه� الطريق ال�حيد لت�ستطيع املراأة 

احل�س�ل على حقها يف التمكني وال��س�ل اىل 

م�اقع �سنع القرار.۹

قيادات نسوية تراه حاًل مؤقتًا

»الكوتا« هل تعرب عن فشل النساء يف اقتحام عالم السياسة ؟

»الكوتا« هو نظام حصص يخصص للفئات التي تعاني من التهميش أيًا 
كانت تلك الفئات، فهو ليس حكرًا على المرأة، وهذا التخصيص يكون لضمان 
مشاركة تلك الفئات وتمثيلها في الحياة العامة ومجاالت صنع القرار، ونظام 
الكوتا بالنسبة للمرأة ما هو اال مجرد طريق مساعد ونظام مؤقت يتاح من خالله 
للمرأة مواكبة الرجل وتعويضها عما فاتها، وهو كذلك فرصة لترسيخ فكرة تقبل 
وجودها ومشاركتها في المحيط االجتماعي الذي مازال غير مدرك ألهمية هذه 
المشاركة.. حول نظام »الكوتا« ورأي المرأة فيه وأهميته بالنسبة لمشاركتها 
وضمان نجاحها في االنتخابات القادمة التقينا عددًا من الشخصيات النسوية 

التي عبرت عن رأيها بالتالي:
 استطالع: هناء الوجيه

فاطمة اخلطري

ج�هرة حم�درمزية االرياين

فاطمة الخطري: نظام مهم لتذليل 
الصعاب التي تواجه املرأة وتعويضها

رمزية اإلرياني: سنتمسك بـ15% من مقاعد 
الربملان كبداية لتمكني املرأة سياسيًا

جوهرة حمود: على النساء مطالبة أصحاب 
الشعارات بتحويل وعودهم إىل أفعال

أحالم عون: البد أن يتضمن النظام 
االنتخابي كوتا للنساء تضمن وصولهن

وهيبة أحمد: نحتاج إىل إرادة سياسية 
وقوانني تمكن املرأة من انتزاع حقوقها

أول مصورة تلفزيونية يف اليمن لـ»امليثاق«:

هناك نساء يف األرياف يحملن ماهو أثقل من الكامريا

۹ ذكرى حميد خريجة معهد الفن�ن اجلميلة 
ف��ن ت�سكيلي جامعة ع��دن 91م عملت بعد 

تخرجها يف قناة عدن كم�سممة ديك�ر، لكن 

الكامريا داخ��ل اال�ستدي� كانت ت�سته�يها، 

فكانت ذكرى تراقبها طيلة ال�قت اىل اأن قررت 

االقراب من حمب�بتها لترك عملها يف الديك�ر 

وتبداأ باأول عمل ت�س�يري يف برنامج مبا�سر 

عام 97م..

وعن ذلك حتدثت ذكرى قائلة: عندما قررت 

ب���داأ عملي كم�س�رة  اأن اأم�سك الكامريا واأ

ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة راأي����ت ع��الم��ات اال���س��ت��غ��راب 

واالندها�ص يف وج�ه كثري ممن ح�يل مت�سائلني 

كيف ميكن ملراأة اأن حتمل الكامريا مع اأن املراأة 

ميكنها اأن حتمل اأثقل من ذلك، وهذا ما نالحظه 

يف االأرياف عندما حتمل الن�ساء املاء وغريه، 

لكن االمر ماأل�ف الأنه معتاد عليه.

ويف كل االح�ال فاأنا قد ا�ستطعت من خالل 

حبي للكامريا اأن اأحتدى واأقنع املجتمع بعملي 

يف وقت كانت لدى العديد من اخليارات الختار 

اأعمااًل بجهد اأقل ونفع مادي اأكرب.

التصوير ثقافة
۹ وت�ستطرد حميد احلديث منذ بداية 

عملي يف الت�س�ير واأنا مقتنعة 

اأن الت�س�ير ثقافة وف��ن الب��د اأن يرتبط 

بتقنيات ومعل�مات ليك�ن املخرج ق�ياً 

ومقنعاً، وبداأت اأ�سعر بلذة كبرية وبداأت 

النا�ص تعتاد على وج����دي كم�س�رة 

تلفزي�نية اأدي���ت ال��ع��دي��د م��ن االأع��م��ال 

والربامج وكان اأقربها اىل نف�سي الت�س�ير 

يف م�سل�سل »اأ�س�اق واأ�س�اك«، ففي هذا 

امل�سل�سل كنت مدير الت�س�ير وانفردت 

ن هذا  بت�س�ير كافة امل�ساهد فيه، والأ

امل�سل�سل يعترب جتربة درامية متميزة، فقد 

�سعرت بنجاح ي�ساف اىل جمم�عة االعمال 

التي قمت بت�س�يرها، كما اأن ال�سهادات 

واالرتياح الذي عك�سه املجتمع الداخلي 

واخلارجي جتاه هذا امل�سل�سل اأزال اأي 

اإح�سا�ص ل��دي بالتعب وجعلني اتطلع 

لت�س�ير املزيدمن االعمال املتميزة.

۹ وح�ل و�سعها كم�س�رة وما قد ح�سلت 
عليه من حتفيز قالت: اأنا اأ�سعى دائماً لتط�ير 

نف�سي واتطلع لت�س�ير اأعمال درامية م�ؤثرة 

يظهر م��ن خاللها اإب���داع امل�س�ر ، ول��دي 

العديد من االعمال التي اعتز بها، اأم��ا من 

ناحية التحفيز، فلالأ�سف مل اأحَظ باهتمام اأو 

التفات من اأية جهة ومازلت اأتذكر باخلري 

اأح��د ال��ك���ادر االعالمية ال��ذي ا�ستنكر من 

خالل كتابته يف اإحدى ال�سحف على النقابة 

يف تكرميها لالإعالميني يف العام قبل املا�سي 

جتاهل جمم�عة من الك�ادر الن�سائية التي 

ت�ستحق التكرمي وذكر ا�سمي من �سمنهن، 

وكنت اأت�قع اأن ت�ؤثر تلك اللفتة �سيئاً، وهذا 

و�سع �سيئ فكم من املبدعني داخل املجتمع 

ينق�سهم الدعم املعن�ي واملادي ليناف�س�ا 

باأعمالهم امل�ست�ى العاملي ولكن ال يجدون 

اأي اهتمام.

طموحات كبرية
واأ�سارت حميد ملنتدى االعالميات بالق�ل: 

حقيقة اأنا اأقدر ب�سدة تكرميي من ِقبل منتدى 

االإعالميات، الأن تلك اللفتة رفعت �سيئاً من 

معن�ياتي اأن هناك جهة تثمن وتقدر ما نبذله 

من جه�د.

ومتنت ذكرى حميد اأن يك�ن لليمن م�ساركات 

اأو�سع واأن تنتقل من جمرد اإنتاج وت�س�ير 

الربامج الروتينية اىل االأعمال التي ترتقي 

لت�سل اىل م�ست�ى االحراف العاملي وان يتم 

االهتمام باملبدعني واملتميزين ليك�ن االهتمام 

بهم حتفيزًا لتط�ير االبداع وتقدمي املزيد من 

االعمال املتميزة.۹

¿  التصوير فن إبداعي يظهر فكر ورؤية ومشاعر المصور الذي يحاول تجسيد 
اللحظات وترتيب المشاهد ليصنع صورة متكاملة تعبر وتعكس العديد من 
الرسائل التي يكون لها تأثير عميق، وبالتصوير تكون المشاركة وتصبح 

المشاهد في متناول الجميع، لذلك أعشق التصوير وال أجد نفسي اال فيه.
بهذه الكلمات بدأت حديثها ذكرى حميد أول مصورة تلفزيونية في اليمن 

حوارها مع »الميثاق«:
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الـ47 لثورة الـ14 من 
أكتوبر  الخالدة

العيد الـ47 لثورة الـ14 من اكتوبر:
الوفاء واإلجالل واإلكبار لشهداء 

الثورة ومناضليها األماجد.

الدراما أكثر 
قدرة على إبراز 
إبداعات املصور

لم أجد اهتمامًا من 
أية جهة وأسعى 

دائمًا لتطوير نفسي

¿ يعلم املثقف قبل ال��ع��امل ب��اأن 
احلقيقة احلياتية حليتان البحار 

اأنها خمل�قات ت�سنف من الثديات 

ولي�ست برمائيات، و�سبقنا بذلك 

العلم ما �سطره القراآن الكرمي يف اآياته 

العظيمة بق�سة ي�ن�ص عليه ال�سالم 

وه� يف بطن احل�ت بني ظلمات ثالث 

اأولها ظلمة بطن احل�ت وثانيها ظلمة 

قعر البحر وثالثها ظلمة الليل.

وما جناه من ذلك �س�ى دعائه لربه 

لياًل ونهارًا بق�له: »ال اإل��ه اإال اأنت 

�سبحانك اإين كنت من الظاملني«..

وحتى اأع���د مل��س�عي ه��ذا فاإين 

اأ�سبحت اأرى ما يخالف احلقيقة 

الك�نية التي نعرفها بك�ن احليتان 

ثديات، ملا اأراه من اأم���ر و�س�اهد 

تظهر باأن هناك �ساللة جديدة حليتان 

لي�ست بحرية واإمنا برية تبتلع كل 

مْن يهاجمها اأو يناورها مدافعاً عن 

حقه وحتى من ي�سعف اأمامها فهي ال 

ترحمه بال ا�ستثناء.

اإنهم حيتان الرباري الذين ال غاية 

لهم �س�ى اإ�سباع ج�عهم واإرواء 

لهفتهم يف امتالك حق�ق غريهم و�سلب 

اأم�الهم بغري ح��ق، ول��� ك��ان االمر 

بيدهم ل�سلب�ا الروح دون ندم وجزع 

ورهبة من اهلل العزيز القدير القادر 

على �سحقهم واإبادتهم اأجمعني.

اأال يدرك�ن باأنهم يجمع�ن اأمالكاً 

اأخرى م�ساعفة وهي ذن�ب كاجلبال 

ف��ع��ال��ه��م وي��ق���م���ن  يك�سب�نها ب��اأ

ب��ت���ري��ده��ا اأواًل ب���اأول يف �سجالت 

اأعمالهم التي يحمل�نها على اأكتافهم 

بح�س�ر امللكني املكلفني باأم�رهم 

»عتيد ورق��ي��ب« ال��ل��ذي��ن ال تخفى 

عليهما خافية باأمر اهلل اأكانت �سرًا اأم 

جهرًا، فهل يدرك�ن باأنهم ي�سرون 

الأنف�سهم مقاعد يف جهنم التي �ستذيب 

اأج�سادهم و�ستق�ل ه��ل م��ن مزيد 

باأكلهم واأخ��ذه��م م��ا لي�ص لهم مبا 

يفعل�ن يف دنياهم.. فاأب�ح الق�ل باأن 

من جنى �سيدنا ي�ن�ص عليه ال�سالم 

من ح�ت البحر ه� القادر على اأن 

ينجينا من حيتان الرب وق��ادر على 

رفع الظلم عن كل مظل�م من مكرهم 

وبط�سهم وجربوتهم على ال�سعفاء 

الذين يعلم�ن اأن اهلل وحده اجلبار 

ال��ق��ه��ار ال��ق��ائ��ل يف كتابه احلكيم: 

»ومي��ك��رون ومي��ك��ر اهلل واهلل خري 

املاكرين«.۹

¿ عند ع�دتنا من ال�سمال اىل ردفان وكان 
ال�سهيد لب�زة معه ح���اىل 200 �سخ�ص.. 

فاأر�سل امل�ستعمر ر�سالة يطالب فيها من ال�سهيد 

بدفع األفي �سلن حق كل بندق وت�سليم القنابل، 

واأن ال نع�د بالدنا.. فقام لب�زة باإر�سال طلقة 

ر�سا�ص و�سط وكتب عليها عليكم مب�اجهة 

ال��ث���رة.. فتفجرت ث���رة 14اك��ت���ب��ر عام 

1963م وا�ست�سهد لب�زة وبقينا نقاوم ح�اىل 

�ستة اأ�سهر ومل يدعمنا احد.. وبعد ذلك طلع 

بالليل بن راج��ح لب�زة وم��ع جمم�عة من 

املنا�سلني والتق�ا بال�سالل الذي تعاون معنا 

ودعمنا بالر�سا�ص والر�سا�سات والقذائف 

وااللغام.۹

املناضلة/ دعرة بنت سعيد ثابت

شهادة للتاريخ

مدير مكتب الصحة بالحديدة:

قمنا بتوزيع األدوية ملواجهة الحمى 
واإلسهاالت يف الحديدة

مناقشة أسباب تعثر املشاريع 
الصحية بمديرية العرش

امني عام محلي املخادر بإب لــ»امليثاق«:

الهزات األرضية أحدثت أضرارًا بأربعة 
منازل والخسائر بشرية

¿ اأكد الدكت�ر عثمان البي�ساين- مدير 
عام مكتب ال�سحة مبحافظة احلديدة- 

ان��ه الي���ج��د اأي ب��الغ��ات ع��ن اال�سابة 

باحلمى واال�سهاالت خالل االيام الع�سرة 

االخ��رية، وقال يف ت�سريح ل��»امليثاق« 

ان اال�سابات التي ح�سلت مطلع ال�سهر 

وعددها 40حالة قد مت معاجلتها ب�سكل 

نهائي ومل يحدث اأية وفيات فيها..

ولفت البي�ساين اىل ان مكتب ال�سحة 

بالتعاون مع الفريق الطبي الذي نزل من 

ال�زارة قد انتقل اىل العديد من املديريات 

يف املحافظة ومل يجد اأية ا�سابة جديدة 

وانه قام بعملية الر�ص وت�زيع االأدوية 

ال�قائية يف املراكز التابعة ملكتب ال�سحة 

باملديريات حت�سباً الأية ا�سابات جديدة.. 

ودع���ا م��دي��ر ع��ام ال�سحة باحلديدة 

امل�اطنني واع�ساء املجال�ص املحلية 

اىل االب����الغ ع��ن اأي���ة ا���س��اب��ة ك��ي يتم 

التعامل معها اأواًل ب��اأول قبل انت�سارها 

وا�ستفحالها.۹

رداع - خاص - محمد املشخر
¿ ناق�ص مدير عام مديرية العر�ص رداع 
االخ عبدال�سالم ناجي فا�سل يف اجتماع 

�سم م�����س���ؤويل امل��راف��ق وال���ح��دات 

ال�ضحية م�ضتوى ان�ضباط الكوادر 

الطبية وت���اج��ده��ا يف امل��ي��دان الأداء 

عملها.. واأداء تلك املرافق ال�سحية 

وم��ا تقدمه من خدمات للم�اطنني.. 

و�سدد فا�سل على ���س��رورة حت�سني 

م�ست�ى االأداء ال�سحي ويف خمتلف 

اق�سام املراكز وال�حدات بقرى وعزل 

املديرية.

�سرات  امل�ؤ االجتماع  وا�ستعر�ص 

الرقمية التي ت��سح ن�سبة اخلدمات 

وامل�ساريع  التنفيذ  قيد  وامل�ساريع 

امل��ت��ع��رة و���س��ب��ب ت��ع��ره��ا واخل��ط��ة 

التنفيذية للمكتب للعام القادم.

و�سدد مدير عام املديرية على �سرورة 

االرتقاء باخلدمات ال�سحية وااللتزام 

ال�ظيفي على مدار ال�ساعة، وتزويد 

املركز ب��ك���ادر طبية ن�سائية لتقدمي 

اخلدمات الالزمة للم�اطنني.۹

¿ قال اأمني عام املجل�ص املحلي مبديرية املخادر- حمافظة اإب- 
عبداحلكيم ال�سربي اإن الهزات االر�سية التي حدثت يف املديرية مل 

تتجاوز 3.7 درجة واأنها الت�سكل خطرًا حقيقياً على حياة امل�اطنني 

وممتلكاتهم.

واأكد ان قيادة املحافظة حت�سلت على اأجهزة ر�سد متط�رة وانها 

مل ت�سجل خالل اال�سب�ع املن�سرم اأية هزات ار�سية.. الفتاً اىل ان 

الهزات التي حدثت منت�سف ال�سهر املا�سي قد ت�سببت بت�سققات يف 

اربعة منازل قدمية ب�سكل جزئي ومل حتدث اأية وفيات.. م�سريًا اىل ان 

قيادة املحافظة قد وجهت باأخذ كافة االحتياطات والرتيبات لعمليات 

ر اهلل.۹ االإي�اء يف حال حدوث هزات كبرية القدَّ


