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نساء اليمن يؤكدن على رسالة الحوار 
> دعا اتحاد نساء اليمن كل أبناء الوطن 
للحفاظ على الثوابت الوطنية ونبذ العنف 
بكل اشكاله وعدم اإلضرار بمصالح الوطن..

وقال بيان صادر عن االتحاد بمناسبة اليوم العالمي 
للمرأة الــذي يصادف 8 مــارس من كل عــام: إن 
رسالتنا هي الحوار البناء واألمن واالستقرار والسالم 
التي بإمكانها استيعاب الظروف والمتغيرات 

الراهنة.
ودعا إلى الرجوع للعقل والحكمة لحل األزمة التي 
تمر بها البالد وتجسيد العمل الديمقراطي والحوار 
البناء، واالستفادة من األحداث التي جرت في بعض 

البلدان العربية.
وأضاف البيان: إن نساء اليمن يدنَّ العنف واشراك 
األطــفــال فــي المماحكات السياسية وأعمال 

التخريب.. ويعتبرن ذلك جريمة إنسانية ضد 
الطفولة البريئة.

وطالب االتحاد جميع مؤسسات حقوق اإلنسان 
والمنظمات المدنية العمل يدًا واحدة للحفاظ على 
الوحدة والمنجزات العظيمة والسير نحو الحوار 

البناء كونه أساس العدل والطريق الصحيح.

ادخــــــل االرقــــــام حل العدد املاضي
مــن 1-9 فــي خاليا 
ــوف األفــقــيــة  ــف ــص ال
الفارغة  والعمودية 
لتسعة  ا ت  لمربعا ا و
ــدم تكرار  بــشــرط ع

نفس الرقم.
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إعداد/ عبداهلل أحمد هزاع

البداية كانت مع األخت لطفية حمزة- 
اتحاد نساء اليمن:

 والتي تحدثت قائلة: إن دعوة فخامة 
رئيس الجمهورية للمؤتمر الوطني 
إنما  المتتالية  للمبادرات  وتقديمه 
تعكس مــدى حرصه على مصلحة 
الــوطــن.. وهــو في دعوته للمؤتمر 
يضع كل أبناء اليمن أمام مسؤولياتهم 
تجاه وطنهم والتحديات التي يواجهها، 
وهذا ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى الروح 
الوطنية الصادقة التي يكون فيها 
العقل والحكمة اليمانية هما الطريق 
إلــى ايجاد حلول تحول دون انــزالق 
اليمن في الفوضى واألزمات والمحن، 
ألن ما يجري هذه األيام قد ينال من 
مكتسبات اليمن التي تحققت في ظل 

الثورة والوحدة..
داعــيــًة كل القوى الوطنية المحبة 
لألمن واالستقرار للعمل على استيعاب 
الظروف الراهنة والرجوع إلى العقل 
والحكمة لحل األزمة وكذا العمل على 
رفع الوعي لدى الشباب بأهمية حب 
الوطن واالقتناع بالحوار كحل وطريق 
صحيح لحل كل الخالفات المجتمعية 
والسياسية.. وعلى جميع أبناء الوطن 
الحفاظ على الثوابت الوطنية ونبذ 
العنف بكافة اشكاله وأن يتحد الجميع 
للبالد  لعليا  ا المصلحة  مظلة  تحت 
حفاظًا على األمن واالستقرار والسلم 

االجتماعي..
تقليد ونكران

من جانبها ترى األخت جمالة القاضي- 
المؤتمر الشعبي العام:

 أن ما يجري اآلن في اليمن هو تأجيج 
يستهدف أمن واستقرار الوطن..

مشيرة إلــى أنــه ليس من العيب أن 
التعبير عن  يكون هناك حرية في 
الرأي فمن حق الجميع أن يتطلع إلى 
حياة أفضل واقتصاد أرقى يلبي كل 

الطموحات.. ولكن هل يكون تحقيق 
والفوضى  بالعنف  المطالب 

ونكران المنجزات والرؤى 
العشوائىة التي ال تنظر 

نحو المستقبل؟!
ــل يطالب  وأضـــافـــت: ه
لمجرد  لتغيير  با ولــئــك  أ
التقليد أم أن لديهم أهداف 
إصالحية، فإذا كانوا كذلك 
فلماذا ال يقفون مع تأييد 
المبادرات التي تحمل في 
طياتها العديد من النقاط 
الساعية إلى اإلصالحات، 
للجان  ا يشكلون  ذا  ــمــا ل
بهدف متابعة تنفيذها إلى 

أن يصلوا إلى تحقيق أكبر 
قدر من المطالب 

الــتــي تخدم 
الجميع وال 

تقتصر 
أهدافها 

على مصالح ضيقة.. وعلى الجميع أن 
يدرك أن التغيير واإلصالح ال يمكن أن 
يحصل بين يوم وليلة فاألمر يحتاج 
إلى تضافر الجهود الصادقة للعمل 
مــن أجــل الــوطــن، ومــن هنا نتمنى 
على الجميع التفكير العميق للوصول 
بحكمة إلى الحلول المناسبة التي من 
شأنها أن تنتشل البالد من براثن الفتنة 
والصراعات التي ال تخدم أحدًا وال حتى 

أصحابها.

التالحم الوطني
وفي ذات الشأن تحدثت األخت ياسمين 
حيدر- محافظة حجة- قائلة: إن نساء 
حجة يطالبن أحزاب اللقاء المشترك 
باالحتكام إلى صوت العقل والكف عن 
أعمال الفوضى والتحريض على العنف 
والدعوة إلى التمزق.. وينبغي على 
الجميع االستجابة للمبادرات الوطنية 
الداعية للحوار والتي تقدم 
الحلول والمعالجات المناسبة 
بما يحفظ األمن واالستقرار.. 
كما أننا نساء اليمن ندعو 

أبــنــاء الشعب 
إلى التالحم 

طني  لو ا
في وجه 
دعـــــاة 
لفتنة  ا

ألن ما يحدث هذه األيام اليخدم أحدًا 
بل يدمر المكتسبات ويدفع البالد 
إلى الهاوية.. وأضافت: نحن بحاجة 
إلــى إصــالحــات في شتى المجاالت، 
والفرصة اآلن سانحة لمتابعة تنفيذ 
هذه اإلصالحات بما يخدم مصلحة 
الوطن وأبنائه، لذا ينبغي أن يجتمع 
الجميع تحت مظلة الحوار فالمستقبل 
األفضل واألمن واالستقرار تستدعي أن 
يكون هناك إعمال للحكمة ولغة العقل 

لتصل البالد إلى بر األمان.
حكمة التحاور

وتحدثت األخت ابتهال منصور- 
محافظة إب- قائلة:

 الشــك أن الشعب اليمني 
من الداعمين والمؤيدين 
ــمــطــالــب اإلصـــالحـــات  ل
لمعيشة  ا تحسين  و

والسير 
نــحــو 

األفــضــل، لكن لماذا اليكون النهج 
الديمقراطي هــو الــحــل، والحكمة 
والتحاور هما الطريق.. ولماذا يسعى 
ــى ردم كــافــة المكاسب  البعض إل
والمنجزات ونــكــران كــل مــا تحقق 
لليمن في ظل الوحدة والديمقراطية، 
نعم نحن الشباب مازلنا نتطلع نحو 
مزيد من المنجزات واإلصالحات التي 
تلبي الطموحات وتحقق فرص العمل 

األفضل في شتى مجاالت الحياة..
أتمنى من كل المخلصين أن يبدأوا 
العمل على ضوء المبادرات المطروحة 
التي ينبغي أن تكون فرصة لالنطالق 
منها ومتابعة تنفيذها إلى أن تتحقق 

األهداف التي يتطلع إليها الشباب.
مسئولية الجميع

من جانبها ترى األخت نزيهة الضلعي- 
طالبة جامعية:

- أن فخامة األخ رئيس الجمهورية قدم 
الكثير من التنازالت والحلول من أجل 
الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد.. 
والمسؤولية اآلن هي مسؤولية الجميع 
في تلبية دعوات الحوار التي تتسع لكل 
المطالب، ال أن يكون الهدف فقط إثارة 
الفوضى والتقليد دون األخذ باالعتبار 
أن اليمن قادر على تحقيق المنجزات 
رها  واستقرا منها  أ على  لحفاظ  وا
دون الحاجة إلى إثارة الفتن واألزمات 

والصراعات.
الفرق شاسع

ونختتم لقاءنا مع الوالدة فاطمة مرشد- 
ذات الستين عامًا- والتي تحدثت قائلة: 
إن شباب اليوم ومن عاشوا في عهد 
الثورة والــوحــدة لم يعاصروا األيــام 
لحقوق  ا فيها  كانت  لتي  ا لقاسية  ا
مهضومة وكــان فيها الفقر والجوع، 
أما نحن فنعلم نعمة ما تحقق لنا، 
من األمن واألمان والحرية والمعيشة 
األفضل في عهد ابن اليمن فخامة 
رئيس الجمهورية الــذي من العيب 
أن تنكر جهوده، وها هو اليوم يقدم 
التنازالت والمبادرات من أجل إصالح 
شأن البالد.. والواجب اليوم على كل 
أبناء الوطن  أن يستجيبوا لهذه الدعوات 
ويسعوا إلصالح أمور البالد بما يحميها 
من الفوضى والتمزيق ويحفظ أمنها 
واســتــقــرارهــا ويلبي كــل طموحات 
الشباب.. نسأل اهلل أن يؤمّن بالدنا 

ويحميها من كل متآمر وحاقد.

نســـاء خاطبــن األحـــــزاب:

الشعب وحده معني بقبول أو رفض املبادرة

محمد صالح المشخر
بمحافظة  رداع  مدينة  شــهــدت   
يًا  نسو نًا  جا مهر لسبت  ا ء  لبيضا ا
حاشدًا شــارك فيها عشرات اآلالف 

من النساء بمديريات رداع أكدن 
خاللها تأييدهن لمبادرة األخ علي عبداهلل 

صــالــح رئــيــس الجمهورية ودعــوتــه 
للحوار الوطني والتمسك بالشرعية 
الدستورية، وتأكيد رفضهن للفوضى 
والتخريب وإشعال نار الفتنة بين أبناء 
الشعب اليمني الواحد، وتحقيق السكينة 

العامة والسلم االجتماعي.
ونُظمت المسيرة تحت شعار »نعم 
لألمن واالستقرار، وال للفتنة والتخريب« 

لمشاركات  ا وحملت 
العلم  المسيرة  فــي 
ـــي وصــــور  ـــن ـــوط ال
الرئيس، وشــعــارات 
والفــتــات تعبر عن 
للفوضى  رفــضــهــن 
وتأييدهن  لعنف،  وا
لــلــحــوار كــأســلــوب 

حضاري لمعالجة القضايا الوطنية، وتحكيم لغة 
العقل والمنطق.

وعبرت المشاركات في المهرجان عن أسفهن 
إلصرار بعض القوى السياسية على إلغاء صوت 
األغلبية التي تؤيد األمن واالستقرار وتساند 

الحوار الوطني الشامل.
وأكدن تمسكهن بالحوار وبالديمقراطية واعتماد 

االنتخابات عبر صناديق االقتراع للوصول إلى 
السلطة باعتبارها الطريق الحضاري للتبادل 
السلمي للسلطة، وأن الحوار الجاد كفيل بمعالجة 

كافة القضايا والتباينات.
وفي المهرجاان أشارت رئيس فرع اتحاد نساء 
اليمن في رداع إيمان عبدالرحمن الرضاء في 
كلمة لها إلى أن المسيرة تعبر عن التفاف القطاع 
النسائي في مديريات رداع وتفاعلهن مع مبادرة 

فخامة الرئيس الكفيلة بانتشال اليمن من هذا 
المنزلق الخطر.

مؤكدة أنه حان الوقت لكافة الشرفاء ومنظمات 
المجتمع المدني لقول كلمة الحق والعمل لجعل 
الوطن ومصلحته فوق كل اعتبار وبعيدًا عن 

المزايدات والمكايدات.
كما ُألقيت كلمتان في المهرجان، من قبل أمينة 
المدني،  المجتمع  علي مقبل عن منظمات 

وافراح جبر الصيادي عن القطاع النسائي 
للمؤتمر الشعبي العام بمديرية القريشية، 
عبّرتا عن تأييد نساء مديريات رداع 
الرئيس علي عبداهلل  لمبادرة فخامة 
صالح الشجاعة والداعية إلى الحوار ونبذ 
أعمال العنف والفوضى واالبتعاد عن إثارة 
الفتن، وأكدتا على اهمية االصطفاف 
والتالحم الوطني وإجراء الحوار بين 
القوى السياسية والحفاظ على أمن 

واستقرار الوطن.
ودعــــت الــكــلــمــات اخــواتــهــن 
وأبناءهن في اللقاء المشترك 
والمعتصمين من الشباب إلى 
تغليب المصلحة الوطنية على 
المصالح الشخصية واالستجابة 
لدعوة فخامة رئيس 
نها  كو ية  ر لجمهو ا
ــل  ــث ــل األم ــي ــســب ال
لتجنيب الوطن أتون 

الصراع والنزاع.
ودعا بيان صادر عن 
الــمــهــرجــان أطــراف 
العمل السياسي في 
المعارضة إلى القبول بالحوار حفاظًا على اليمن 
ووحدته والحرية والديمقراطية، واالبتعاد عن كل 
ما يسهم في اشعال الفتن والتي ستكون كارثة 

على الجميع.
وأكد البيان على النقاط الثمان التي ضمنتها 
المبادرة، وتمسك نساء وأطفال اليمن بها كونها 

تمثل مخرجًا حقيقيًا لتجاوز األزمة الراهنة.

نساء رداع: مبادرة الرئيس تمثل مخرجًا حقيقيًا لألزمة

تحت شعار االحتكام للشعب والتمسك بالثوابت الوطنية على طريق التداول السلمي للسلطة وبهدف الخروج برؤية موحدة تجنب الوطن الفتن 
واألزمات التي تضر بمصلحته وأمنه واستقراره.. شهدت العاصمة صنعاء مؤخرًا انعقاد المؤتمر الوطني األول بمشاركة اآلالف من الشخصيات 
ضمت أصحاب الفضيلة العلماء ومختلف القوى السياسية واالجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجالس النواب والشورى 
والمحليات والمشائخ والشخصيات االجتماعية والوجهاء واألعيان باإلضافة إلى قطاعات المرأة من مختلف مناطق الجمهورية والالتي حضرن ليعبرن 
عن تأييد المرأة اليمنية لألمن واالستقرار ودعوتها إلى التالحم الوطني واالصطفاف الصادق بإعمال العقل والحكمة بما يجنب الوطن الفتن واألزمات.. 

حول رأي المرأة وما تأمله في ظل األوضاع الراهنة التقينا عددًا من الشخصيات النسوية المشاركة في المؤتمر والالتي عبرن عن آرائهن بالتالي:

استطالع / هناء الوجيه

لطفية : لنصطف تحت مظلة 
المصلحة العليا للبالد

جمالــة : المطــــالــب ال 
تتحقق بالفوضى والتأزيم

ل  عمــــا إ ياســمين: 
الحكمة مطلــوب 

ابتهــال: الرافضــون للمبــادرة 
اليريدون خيــرًا للوطـــن

نزيهة : الســاعون للفوضى 
سيتحملون نتائجها

فاطمــة: الشــباب لــم 
يعيشــــوا مآســـــي 

التشطيــر!!

اليمني هو  المواطن  ما يشغل 
الوضع المعيشي و الحالة االقتصادية 
وغالء األسعار، وال أجانب الحقيقة إذا 
جزمت أن 99% من االحتقانات السياسية في 
اليمن سببها اللعب على وتر الحالة المعيشية 
للشباب، فاألزمة السياسية يصنعها أعداء 
الوطن وسالحهم الستقطاب الجمهور هو 

استثمار أزمة الشباب االقتصادية.
ومن خالل معايشتي لطلبة جامعة صنعاء 
-بوصفي أستاذة في الجامعة -أجد باستمرار 
ضعهم  و تحسين  ــو  ه ل  و أل ا همهم  ن  أ
االقتصادي، حتى طلبة الدراسات العليا ال 
يخفون أن هدفهم األول من الدراسات العليا 
هو الحصول على شهادة تمكنهم من رفع 

مستواهم المعيشي.
وفي هذا الصدد تدور المناقشات بيني وبين 
الطلبة حول كيفية خروج اليمن من أزمتها 
االقتصادية في ظل ما تعانيه من تحديات ، 
ويتم طرح كثير من األفكار التي أحاول نقلها- 
بحكم الزمالة- إلى المتخصصين في التنمية 
واالقتصاد ألعرف إمكانية تنفيذها على أرض 
الواقع اليمني, وقد اتضح لي أن األساتذة 
أنفسهم لهم رؤى معقولة للخروج من األزمة 
، ويحتاجون فقط إلى فرصة لطرح رؤاهم على 

رئيس الجمهورية مباشرة دون وسطاء.
ومن هذه الرؤى ما طرحه الدكتور / شرف 
محمد الــســروري المتخصص في التنمية 
والخدمة االجتماعية الذي رأيت فيما طرحه 
أمرا معقوال يمكن تنفيذه، ويمكن أن يؤتي 
ثماره في وقت سريع، مما دفعني إلى عرض 
موجز هــذه الرؤية في هــذا المقال - بعد 

استئذانه - ألهميتها في الوضع الراهن.
تمحورت الرؤية حول بحث السبل الكفيلة 
لتأمين تكوين ضمان احتياط عالمي الستقرار 
العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية, بحيث 
يترتب على ذلــك تخفيض سعر العمالت 
األجنبية -وبالذات الدوالر إلى مستوى أقل 
من 50 % مما هو عليه اآلن في مقبل الريال 

اليمني.
ويرى أن السبيل الصحيح لتنفيذ هذه الرؤية 
هو الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي خاص 
بحل أزمة اليمن، يخصص لمناقشة أسعار 
العملة الوطنية اليمنية أمام العمالت األجنبية 
)وبالذات الدوالر( للخروج برؤية علمية دقيقة 
قابلة للتنفيذ, من أجل خفض قيمة الدوالر 
وتثبيته عند مستوى المائة الريال لكل دوالر، 
على أن يُدعى لحضور هذا المؤتمر كبريات 
المؤسسات المالية المحلية والعربية والدولية 
وبيوت الخبرة المالية واالقتصادية والخبراء 
االقتصاديون والماليون من ) التكنقراطيين( 
لإلسهام بالدعم والمشاركة والمشورة وإثراء 
هذا المؤتمر باألفكار والرؤى والوسائل التي 
تضمن تحقيق أهداف المؤتمر وخروجه بنتائج 

إيجابية قابلة للتنفيذ.
ــرى أن نجاح المؤتمر فــي رفــع قيمة  وي
العملة الوطنية سيحقق عديدا من النتائج 
الطيبة أهمها:أنه سيرفع مستوى المعيشة 
لجميع الموطنين من خالل انخفاض األسعار 
لكل السلع والخدمات دون تدخل الدولة في 
التسعير، وسيساهم هذا اإلجــراء في رفع 
حقيقي لمستوى دخل الفرد وانتعاش االقتصاد 
وزيادة اإلنتاج والحركة التجارية والعمرانية، 
وبالتالي سينعكس تحسن الوضع االقتصادي 
على حياة الناس ويتجهون إلى التنمية بدال من 
صناعة األزمات السياسية واالجتماعية التي 

نعيشها اآلن.
وال شك أن الوضع األمني اليوم في اليمن 
يقلق جميع دول العالم )الشقيقة والصديقة(، 
والفرصة متاحة ألن تتبنى الدولة هذه الرؤية 
وتطرحها على أصدقاء اليمن الذين يهمهم 
أن يبقى اليمن آمنًا مستقرًا يخدم السالم 
اإلقليمي والعالمي.. فهل ستجد هذه الرؤية 

قبواًل عند صناع القرار!!

  د/ سعاد سالم السبع 

رؤية وطنية للخروج من 
أزمة اليمن السياسية!! 


