
العين    إن ما تُبصره 
ح�����ول ال���ت���غ���ي���رات 
المتسارعة واالنجازات 
ال��م��ل��م��وس��ة ل��ح��ال ال��وط��ن 
ومشاريعه المواكبة الحتياجات 
المواطن لشيء يبعث السرور 
في نفوس أبناء اليمن وإن كانت 
بالقدر اليسير ولكن يبقى األمل 
نتاجنا في تزايد هذه االنجازات، 
كوننا نؤمن ب��أن أول الغيث 

قطرة..
اليمن أصبح  إن  بالفعل   ۹
رائعة من روائع الوطن العربي، 
وذلك لتاريخه الحضاري بين 
األمم العربية واإلسالمية وأيضًا 
لموقعه االستراتيجي المهم من 
بحور العالم وقاراته، والشك أن 
األحداث األخيرة التي مرت بها 
اليمن أجمع وعدن بالتحديد في 
تأكيد القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية علي 
عبداهلل صالح حفظه اهلل ورعاه 
بنجاح خليجي عشرين وجاهزية 
اليمن الستقباله واإلصرار على 
احتواء اليمن له واستعداداتها 

األمنية لكل طارئ..
ك��ان بالفعل ه��و االق��ت��دار 
الحقيقي والمترجم بأن اليمن 
ف��ع��اًل ه��ي رائ��ع��ة م��ن روائ��ع 
األوطان وفلته من حولها عبر 
الزمان بنجاح خليجينا في يمن 

األمان..
۹ ولكن بكل تعابير األسف 
والحزن وبكل األقوال واألفعال 
نرفض ما  تقوم به بعض أحزاب 
المعارضة إلجراءات االنتخابات 
في موعدها، ومنع الشعب من 
ه��ذا االستحقاق الدستوري، 
بكتمان أصوات الشعب من قول 
رأيهم الحقيقي حول إجراء هذه 
االنتخابات، زاعمين بأنهم هم 
نبرات أصواته وهم القائمون 
على هذا الشعب وكأن الشعب 
قاصر لم يبلغ سن الرشد بعد..

۹ ومادام األمل نتاجنا، نأمل 
بأن تتعقل هذه األحزاب وتحكم 
أم��ره��ا ف��ي اس��ت��دع��اء شتات 
أمرهم لجمعه وحزمه وتحكيمه 
بالعقل والمعقول وأن يكفوا عما 
يقومون به من أفعال تعارض 
والمواطن  ل��وط��ن  ا مصلحة 
وتخالف الدستور في محاولة 
م��ص��ادرة ه��ذا الحق، ونؤمن 
بأن هذه الرياح التي يسيرون 
على مؤشراتها ستتوقف بإذن 
اهلل وسترجع لمكانها.. مؤكدة 
بأن ما قامت به ماهو إاّل ذنب 
مفتعل وبإذن اهلل مغتفر كون 
التائب من الذنب كمن ال ذنب 

له.. فهذا يقيننا بهم.
۹ صحَّ القول إن اليمن- شعبًا 
وأرضًا ومعارضة وحزبًا حاكمًا- 
جسد واحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى.. فصدق رس��ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم.. 

وكذب الغاوون.
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تسلمت االستاذة رمزية عباس االرياني عضو  
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي- االمين العام 
لالتحاد النسائي العربي درع الحرية من محافظ 
محافظة مدينة القنيطرة المحررة بسوريا الدكتور رياض 
حجاب خالل زيارتها و الوفود العربية المشاركة في ملتقي 
النساء العربيات لنصرة أهلنا في غزة الالتي عبرن عن 
إدانتهن للتدمير المتعمد الذي ارتكبته آلة اإلسرائيلية 

في المدينة وطال جميع المعالم الحضارية واإلنسانية فيها 
الحرب.

وأوضحت المشاركات أن الزيارة هي للتأكيد على وحدة 
النضال مع المرأة المناضلة في االراضي العربية المحتلة 
ولدعم صمودها وتقديرًا للدور النضالي ال��ذي تقوم 
به المرأة هناك واليصال صوتها ومعاناتها للمنظمات 

والنقابات والمؤسسات الحقوقية واالنسانية في العالم.

رمزية اإلرياني تتسلم درع الحرية 

2011م.. عام المرأة اليمنية
نساء عدن لـ»الميثاق«:

أخيرًا.. بدأنا
عبرت القطاعات النسائية في محافظة عدن عن امتنانها البالغ للتوجهات الجديدة التي  

ستعطي المرأة )44( مقعدًا في البرلمان والتي تضمنتها التعديالت الدستورية المعروضة 
أمام البرلمان..

وقالت نساء عدن ان هذه الخطوة ستعطي مساحة كبيرة للمرأة في الحصول على المقاعد البرلمانية 
نظرًا لما تحتله  من حضور كبير على صعيد التنمية ومعالجة تعقيدات البناء االقتصادي واالجتماعي 

ودورها في العملية السياسية والديمقراطية.

قيادات نسوية:

44 مقعدًا.. المؤتمر 
أنصف المرأة

إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفضل دعم ومساندة القيادة  
السياسية سيصبح عما قريب واقعًا معيش.. في إطار ذلك الدعم الذي أقره 
االجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والذي وافق على إجراء بعض التعديالت 
الدستورية بما يكفل تطوير النظام السياسي ويعزز فرص مشاركة المرأة في الحياة 
السياسية.. وتتلخص المبادرة الخاصة بالمرأة في إضافة مادة جديدة تمنح المرأة )44( 
مقعدًا في مجلس النواب بحيث يصبح عدد المقاعد النيابية )345( مقعدًا، وبذلك تتاح 
الفرصة بشكل مؤكد أمامها للوصول الى التمثيل النيابي.. حول هذه المبادرة ورأي 

المرأة فيها التقينا عددًا من الشخصيات النسوية في االحزاب .. فإلى الحصيلة:

 عدن/ أحمد محمد حسن

ويبقى 
األمل 
نتاجنا

نعمت عيسى

۹ البداية كانت مع االخت جمالة 
القاضي - المؤتمر الشعبي العام 
- والتي قالت: هذه المبادرة ان 
ت��م إق��راره��ا والعمل بها فهي 
من الفرص الرائعة التي تقرب 
الخطوات وتذلل الصعاب أمام 
المرأة للوصول الى مجلس النواب، 
لذلك نتمنى أن تجد طريقها الى 
النور وان يتبناها الجميع، ألن 
وجود المرأة سيضيف قوة وقدرة 
أكبر على معالجة القضايا الوطنية 
وإيجاد الحلول لها.. وهذا ما أثبتته 

التجارب.
مطالب أساسية

۹ وفي ذات السياق قالت االخت 
آمال الحاج - الحزب االشتراكي: 
بغض النظر عن موعد االنتخابات 
ومتى ستكون إال أن وجود المرأة 
بشكل كافٍ وإيجاد اآللية المناسبة 
لتحقيق ذلك يعتبر من مطالب 
المرأة االساسية، وبذلك فإن وجود 
المرأة بهذا العدد شيء جيد ولكن 
نتمنى أن يتم اآلن االتفاق بين 
األح��زاب أواًل ومن ثم نطمح أن 
يكون الدعم والمساندة للمرأة من 

قبل الجميع.
كوتا نسوية

۹ من جانبها ترى االخت فوزية 
الريمي - حزب البعث ان الوجود 
تبذل  مطلب  ة  للمرأ السياسي 
لتحقيقه،  حثيثة  لمرأة جهودًا  ا
وان يخصص )44( مقعدًا للنساء 
ربما يكون ذلك هو الكوتا التي 

تحتاجها المرأة ولكن نتمنى 
أن ت��أت��ي ه��ذه ال��م��ب��ادرة 
في ظل اتفاق ومشاركة 
لتنال  الجميع  قبل  م��ن 
المرأة فرصتها من كافة 

االحزاب.
خطوة قوية

۹ أما االخت نوال 
ح��م��زة - ات��ح��اد 
القوى الشعبية 

ما  فتقول:   -
م��ن ش��ك أن 
ء  لنسا ا ك��ل 
يرحبن بفكرة 
أن يكون عدد 
ال��م��ق��اع��د 

ية  لنسو ا
 )4 4 (

لكن هل  لبرلمان،  ا مقعدًا في 
سيتحقق ذلك.. وإذا حصل، فهذا 
اننا قفزنا خطوات قوية  يعني 
نحو األمام في مجال دعم المرأة 
ومساندتها للوصول الى مواقع 

صنع القرار.
عطاء معهود

االخت  مع  حديثنا  ونختتم   ۹
سمر شمسان - المؤتمر الشعبي 
العام - والتي ترى ان المرأة دائمًا 
في ظل المؤتمر الشعبي العام 
تحظى باهتمام ودعم ومساندة 
المؤتمر وبالتالي فهذه  قيادة 
العطاءات  تعتبر من  المبادرة 
المعهودة التي تقدمها القيادة 
السياسية لتعزيز مشاركة المرأة 
بشكل  سية  لسيا ا ة  لحيا ا ف��ي 
جاد وأكثر فاعلية.. متمنية ان 
تجري االنتخابات في موعدها 
وان يشارك في هذا االستحقاق 
ال���دس���ت���وري ك��اف��ة االح����زاب 

والتنظيمات السياسية.

تشكيل لجنة تحضيرية للمنظمة 
الوطنية الشعبية للدفاع عن الوحدة

أص���درت وزي���رة ال��ش��ؤون   
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل 
الدكتورة أمة الرزاق حمّد األمين 
العام المساعد قرارًا قضى بتشكيل 
لجنة تحضيرية للمنظمة الوطنية 
الشعبية لمساندة رئيس  للجان 
الجمهورية وال��دف��اع عن الوحدة 

والمكونة من )53( عضوًا.
 وستتولى اللجنة عدة مهام منها: 
إع��داد مشروع النظام األساسي 
للمنظمة وإع��داد الئحة تأسيس 
ى  مستو على  لشعبية  ا ن  للجا ا

لعقد  لتحضير  وا ف��ظ��ات  ل��م��ح��ا ا
ن  للجا سيسية  لتأ ا ت  عا جتما ال ا
الشعبية بالمحافظات والمؤتمر 

العام التأسيسي للمنظمة.
 الى جانب إعداد تقرير عن عملية 
اإلع��داد والتحضير للمؤتمر العام 

التأسيسي للمنظمة.
وقد نصت المادة الخامسة من 
القرار ال��زام اللجنة التحضيرية 
بإنجاز مهامها وأعمالها خالل ستة 

أشهر من تاريخ القرار.

البرنامج اإلنمائي يؤكد دعم العملية االنتخابية 
أك��دت ممثلة البرنامج اإلنمائي  

لألمم المتحدة براتيبيا مهتا ، على 
مواصلة دعم  البرنامج لقدرات اللجنة العليا 
لالنتخابات  واستعداداتها إلجراء االنتخابات 
البرلمانية ، ولفتت خالل لقاءها رئيس اللجنة 
العليا لالنتخابات القاضي محمد ألحكيمي 
األرب��ع��اء إل��ى أن ه��ذا ال��دع��م سيتم على 
ضوء االحتياجات التي تحددها اللجنة وفقا 
لمتطلبات العملية االنتخابية الالزمة لتنفيذ 
وتفعيل برامجها المختلفة وذلك لعرضها على 

المانحين خالل الفترة القادمة ..
هذا وت��م  بحث  الخطوات التي اتخذتها 
اللجنة خالل األيام القليلة الماضية تمهيدا 
إلجراء االنتخابات البرلمانية 2011م والتي 
تحرص اللجنة على أن تتم بكل شفافية 

وحيادية ومهنية عالية.
كما بحث رئيس لجنة االنتخابات  وممثلة 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة جوانب 
التعاون بين اللجنة وبرنامج األمم المتحدة 
في مجال دعم العملية االنتخابية والبرلمانية 
التي ستشهدها البالد في السابع والعشرين 
من ابريل 2011 إضافة إلى القضايا المتعلقة 
بالتجهيزات والمتطلبات الفنية والتقنية 
الالزمة لدعم العملية االنتخابية في إطار 
مشروع المساعدة الدولية الذي يتم تنفيذه 
من خالل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة .

وعبرت عن تقديرها للدور المتميز لليمن 
في الشأن االنتخابي على مستوى المنطقة 
لما تتمتع به من عناصر فعالة وايجابية في 

تجربتها االنتخابية والديمقراطية.  

غادة محمد أحمد تدعو األحزاب إلى 
تحكيم العقل والمنطق

دعت األخ��ت غ��ادة محمد أحمد-   
أمين عام حزب اتحاد القوى 

ب  ألح���زا ا ليمنية-  ا لشعبية  ا
والتنظيمات السياسية وكل 

فرقاء الطيف السياسي إلى 
تنحية مصالحهم الحزبية 
الضيقة ج��ان��ب��ًا، ووض��ع 
مصلحة الشعب في صدارة 

اهتماماتهم.
وشددت غادة على الحرص 

على المشاركة الجادة في 
االنتخابات النيابية 

القادمة بروح 
ص����ادق����ة 
ألن�����ه�����ا 

الطريقة السليمة والمثلى والدستورية 
للتعبير عن اآلراء والمواقف وفق ما هو 
متعارف عليه في أغلب دول العالم.
لعقل  ا بتحكيم  ل��ب��ت  ط��ا و
وال��م��ن��ط��ق ف���ي ال���ح���وارات 
والخطابات والمواقف واالبتعاد 
والمزايدات  الشطحات  عن 
واالش��ت��راط��ات التعجيزية 
وال��ع��م��ل ب��ص��دق لما فيه 
خدمة الوطن والمواطنين 
البسطاء وخدمة تجربتنا 
الديمقراطية.

۹ واستجالًء لهذه ال��رؤى 
التقت صحيفة »الميثاق«  

عددًا من قيادات القطاع 
ال��ن��س��ائ��ي وأع���ض���اء 

م��ؤس��س��ات المجتمع 
ال��م��دن��ي.. وك��ان��ت 

محطتنا االول��ى مع 
االخ����ت ف��اط��م��ة 

مريسي- رئيسة 
ات���ح���اد ن��س��اء 
ال��ي��م��ن ف��رع 

ع���دن التي 
قالت:

- إننا في 
ات���ح���اد 
ن���س���اء 
ليمن  ا
ن  بعد
نثمن 

تثمينًا عاليًا 
دعوة فخامة االخ علي عبداهلل 
الجمهورية  رئيس  صالح- 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ئ��ي��س  ر
ال��ع��ام- إلج���راء االنتخابات 
النيابية في موعدها المحدد 
ووض��ع ح��د للحوار العقيم 
والعراقيل المفتعلة من قبل 
أح��زاب المشترك التي تغرد 
خ���ارج ال��س��رب دون اعتبار 

للمصلحة العامة.. مؤكدة 
عزم المؤتمر نحو إجراء 
االنتخابات في موعدها 

المحدد.
نقلة نوعية

وقالت: لقد سررنا 
يقع  ء  كنسا ًا  كثير
ع��ل��ي��ن��ا االس��ه��ام 
ال����ف����ع����ال ف��ي 
ال���ع���م���ل���ي���ة 
طية  ا يمقر لد ا
س�������واء ف��ي 
ال����ل����ج����ان 
المختلفة أو 
ف���ي إن��ج��اح 
ه��ذا العرس 
الديمقراطي.

 واع��ت��ب��رت 
م��ن��ح ال��م��رأة 
مقعدًا   )44 (
في البرلمان 
نوعية  نقلة 
ف��ي مسيرة 
ت���م���ك���ي���ن 
المرأة سياسيًا 
ل���ت���ردم ب��ذل��ك 
بينها  لتي  ا لفجوة  ا
وبين المجتمع والتي 
عملت بعض االحزاب 
في  سيعها  تو على 

كل انتخابات.
داع��ي��ًة النساء إلى 
ت��ج��ه��ي��ز أن��ف��س��ه��ن 
ل���خ���وض ال��ع��م��ل��ي��ة 
ن��ج��اح  وإ لديمقراطية  ا

االنتخابات القادمة.
يكفينا شرفًا

۹ م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت 
ال��ن��اش��ط��ة أم الخير 
الصاعدي: إن المرأة 
تمثل نصف الطاقة 
طبيعي  و  ، ية لبشر ا
المجتمع سيكون  ان 
تكن  ل��م   م��ا متخلفًا 
مشاركة وبفعالية فيه.. 
وأص��ب��ح الجميع ي��درك 
ذل���ك، ك��م��ا أن ال��م��رأة 
ت��س��اه��م ف���ي عملية 
التنمية الشاملة لهذا الوطن 
إلى جانب أخيها الرجل في 
جميع المجاالت االقتصادية 
سية  لسيا ا و عية  جتما ال ا و

وغيرها.
مضيفًة: ليعلم الجميع أن 

وصول المرأة الى مواقع صنع 
القرار  أمر مهم وضروري حيث 
ستعمل على تحقيق احتياجات 

المجتمع بأكمله.
وثمنت التوجهات الجديدة 
ت  يال لتعد ا ضمَّنت  ل��ت��ي  ا
الدستورية منح المرأة )44( 
النواب  ف��ي مجلس  مقعدًا 
فوجودها أصبح ضروريًا في 
البرلمان.. موضحة أن االحزاب 
أبت أن تدرك أن نسبة المرأة 
يجب أن ت��زداد في المجلس 
التشريعي، وبالتالي كان البد 
أن تكون هناك مادة الدستور 
تضمن لها ه��ذا ال��ح��ق في 

مشاركة الرجل صنع القرار.
تجسيد  يتم  ن  أ متمنية 
هذه الخطوة في االنتخابات 
القادمة حيث ان المرأة بحاجة 
ال��ى مناصرة أخيها الرجل 
ف��ي ال��وص��ول ال��ى مجلس 
النواب.. وقالت: يكفينا شرفًا 
أن فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح قد أعلن وبقوة 

مناصرته للمرأة.
داعيًة الجميع إلى المشاركة 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات م��ن أج��ل 
مصلحة الوطن وأن ال يكونوا 
معارضة لمجرد المعارضة 
العقيمة أو المعارضة من أجل 
السلطة، فقد نختلف ونتحاور 
ونتباين، ولكن في االخير 
علينا أن نتفق وأن نلتقي في 

سبيل الوطن  ومصلحته.
عام للمرأة

۹ أما االخت إيمان الزبيدي- 
عضو شبكة اإلرادة لمجلس 
لمدني  ا لمجتمع  ا منظمات 
في محافظة ع��دن- قالت: 
كنا ننتظر بفارغ الصبر دعوة 
هلل  ا عبد علي  خ  ال ا مة  فخا
ص��ال��ح رئ��ي��س الجمهورية 
إلج����راء االن��ت��خ��اب��ات وه��ي 
عام  تباشير  تحمل  خطوة 
2011م التي تؤكد أن هذا 
للمرأة  العام سيكون عامًا 
اليمنية بكل المقاييس، فها 
هي القيادة السياسية تشدد 
على وضع حدٍ لنظرة األحزاب 
تجاه ال��م��رأة التي تمثل ما 
يقارب من النصف في عدد 
الناخبين، وأن��ه حان الوقت 
ليضمن الدستور لها حقها في 

الوصول إلى البرلمان.


