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الوكالة األمريكية للتنمية تؤكد أهمية دعم التعليم لمستقبل اليمن
أكد مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية روبرت ويلسن على ضرورة   

استمرار العملية التعليمية في اليمن كون التعليم هو الباب الذي يفتح 
الفرص الحقيقية ليكون المجتمع فاعاًل..

وأش��ار المسئول األمريكي إلى أهمية التعليم في صنع مستقبل اليمن 
ومساعدته في مواجهة التحديات األمنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 

التي تواجهه خاصة خالل الفترة الحالية..

جاء ذلك خالل قيام وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسالم الجوفي 
والمسئول األمريكي بتوزيع الحقائب المدرسية المقدمة من الوكالة لطالبات 

مدرسة 7 يوليو بأمانة العاصمة..
الجدير بالذكر أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تدعم التعليم في بالدنا 
منذ 2006م وقد بلغ حجم الدعم 20 مليون دوالر استهدف برامج مختلفة في 

التعليم.

 استعراض/ هناء الوجيه

العظماء هم من يصنعون المجد وليس المجد  
من يصنع العظماء، وتقاس عظمة الرجال بما 
تصنعه ايديهم وتنتجه أفكارهم وما تخلده سماتهم وبما 
يتبقى من اثرهم.. وكما يقال »الشدائد مصنع الرجال« 
ففيها تتجلى حكمتهم وتصقل معادنهم ويكتشف 

جوهرهم.
وعلى مر الزمن قليلون هم من يخلدهم التاريخ على 
صفحاته ويعتلون منابر المجد وتتناقلهم االجيال على 
مر العصور.. وعلى العكس من ذلك من يُرمى بهم في 

مزبلة التاريخ.
فمنهم من يخلد ذكره لعدله كالفاروق، ومنهم من يخلد 
ذكره لكرمه كالطائي، ومنهم من يخلد ذكره لشجاعته 
كبنت االزور، وهذا على سبيل الذكر وليس الحصر، 
فالتاريخ مليئ بالصور المشرقة والمشرفة لشخصيات 
كان لها وجودها ودورها في الحياة وتركت بصمة مضيئة 
في جبين التاريخ لذلك ظلت حاضرة في قلوب وعقول 

الناس والزمن.
وف��ي وقتنا الحاضر ال��ذي نعيشه وف��ي ظ��ل هذه 
المتناقضات التي يعيشها العالم في اشخاصه ومواقفه 
وأزماته وفي ظل هذه الزوبعة التي تعيشها بالدنا الحبيبة 
منذ شهور طائلة، اثبتت مدى العقالنية التي يتمتع بها 
رئيس الجمهورية االخ علي عبداهلل صالح- حفظه اهلل 
ورع��اه- وحكمته البالغة في ادارة هذه االزمة وصبره 
المنقطع النظير وشجاعته الكبيرة في مواجهة أصعب 
المواقف، وذلك التسامح الكبير الذي يتمتع به شخصه 
الكريم والذي لم نجد له مثياًل.. وهذا ليس بغريب على 
هذا الرجل القيادي الذي يمتلك فن التعامل مع اآلخرين.. 
يمتلك فن االتصال والتواصل.. فن الخطابة الصادقة.. 
سمات قل أن تجتمع في شخصية واحدة حتى وان أمضى 
سنوات يتعلمها في مدارس التنمية البشرية، ولكن هذا 
الرجل استطاع ان يمتلك كل تلك الصفات القيادية التي 
تعلمها في مدرسة الحياة التي اكتسب منها خبرة واسعة 

مكنته من احتواء ازمات وطنه وانفعاالت شعبه.
واليخفى على أح��د اخالقيات ه��ذا القائد العظيم 
وانسانيته المفرطة فتاريخه يشهد بالكثير من الصور 
االنسانية من رجل تتجلى فيه أروع صور التسامح والوفاء 
حتى مع من أساء إليه، فمن شيمه الصفح والعفو في 
كثير من المواقف التي مر ويمر بها الوطن، طوال مسيرة 
نضاله الى يومنا هذا، ففي صيف 1994م في تلك الحرب 
التي دعا اليها دعاة االنفصال وازهقت فيها ارواح االبرياء 
كان قراره بالعفو عن الكثير منهم ورحب بهم للعودة 
الى أرض الوطن ومشاركتهم في عملية البناء والتنمية، 
الى عفوه في حرب صعدة عمن شملهم قرار العفو ذلك، 
الى تسامحه الكبير وصبره الواسع الذي ظهر جليًا وهو 
يبرّئ الشباب من حادثة النهدين، ذلك العمل اإلجرامي 
الذي ترفضه كل االديان السماوية، وحرصه الكبير على 
أمن وسالمة الوطن والمواطنين حتى في أحلك الظروف 
وظهر حبه ووف��اؤه ألبناء شعبه وهو يصارع األلم في 
كلمته الشهيرة التي أدمعت العيون »إذا أنتم بخير فأنا 
بخير« فأي انسانية تسكن روحك أيها العظيم؟ وأي ارادة 

تمتلكها؟ وأي حُبٍّ للوطن يختلج نفسك؟.
واليوم نرى كل معاني االنسانية الخالصة تتجسد في 
شخصه الكريم وهو يمد يد العون ألخيه محمد عبدالملك 
المتوكل عضو اللجنة العليا في اللقاء المشترك ويأمر 
بنقله بالطائرة الرئاسية ليتلقى العالج في الخارج على 
نفقته، ويحيط أهله وأقاربه بكل الرعاية واالهتمام، 
اليهمه االنتماء الحزبي، والينظر لما سلف، شيء واحد 
يعرفه انه ابن وطنه ابن جلدته.. دماؤهم واحدة ووطنهم 
واحد، عكس اولئك الذين ذبحوا الذبائح واقاموا الوالئم 
ابتهاجًا بعملهم المشين في حق ولي أمرهم، فشتان 

مابين وبين..
هذا العمل االنساني من رئيس الجمهورية يعتبر 
لفتة كريمة من رجل كريم اعتاد ان يشمل الجميع 
بحبه وعطفه، وان يقدم اآلخرين على نفسه، وان يجعل 
الوطن قبل كل شيء، رجل تمتد كفه بالسالم ألعدائه 
قبل محبيه، شعاره العفو عند المقدرة، لذلك استحق 
محبة ابناء شعبه الذين لم ولن يتنازلوا عنه، وسيظلون 
يبادلونه الوفاء بالوفاء، النه اوجد لنفسه مكانًا في 
قلوبهم بما يصنعه ويقدمه، هذه هي شمائل العظماء 
الذين استطاعوا ان يحفروا في جبين الزمن صنيعة 
معروفهم، لذلك سيخلدهم التاريخ على صفحاته بحروف 

من نور بل من ذهب.
فهل سيتعلم اآلخرون من مدرسة علي عبداهلل صالح؟ 
مدرسة التسامح والعفو والسالم؟ مدرسة االنسانية 
التي تحفظ لالنسان كرامته وانسانيته.. هل يتعلم 
السياسيون ان يكونوا بشرًا ال دمًا؟ ان تكون قلوبهم 
عامرة بالمحبة بالوفاء حتى يحصدوا حب اآلخرين؟ ان 

يكونوا عظماء بأفعالهم كعظمة أبو أحمد..؟

عظيم يا أبو أحمد
النزاعات والعنف ضد المرأة نبيهة أحمد محضور

يعرف العنف ضد المرأة في االعالن 
العالمي على أنه: »أي اعتداء ضد المرأة 
المبني على أس��اس الجنس وال��ذي 
يتسبب أو قد يتسبب في إحداث إيذاء 
أو ألم جسدي أو نفسي للمرأة ، ويشمل 
أيضًا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو 
الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث 
في إطار الحياة العامة أو الخاصة، وتشير 
عدد من الدراسات في تعريفاتها على 
أنه استخدام للقوة والسيطرة بما يجعل 
المرأة معرضة لإليذاء أو التهميش أو 
غير ق��ادرة على النهوض بمستواها 

االجتماعي أو العلمي.
كرامة المرأة

والمرأة في اليمن مثلها مثل غيرها من 
النساء في ال��دول العربية واالسالمية 
واالوروب��ي��ة لها معاناتها ومشاكلها 
الخاصة التي تميزها عن الرجل بكثير 
من الحقوق والفرص والمساواة سواء 
على مستوى االسرة والعمل والمجتمع، 
وهذا يرجع الى العادات والتقاليد والنظرة 
المجتمعية القاصرة من حيث المكانة 
الدونية والتبعية في سياق السلطة 
الذكورية »أب، زوج، اخوة« التي يتمتع 
بها الرجل داخ��ل المجتمع، وبالرغم 
أن التوجيه الديني واآلي��ات القرآنية 
واالحاديث النبوية تدلل على أهمية 
صون كرامة المرأة والحفاظ عليها من 
ذلك ما ورد عن الرسول االعظم صلى 
اهلل عليه وآله وسلم حين قال: »أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخيركم 
خياركم لنسائهم« وهناك الكثير من 
األدلة الدينية التي تشدد وتؤكد على 
صون كرامة المرأة وحمايتها والحفاظ 

عليها.
أشكال العنف

> وقدحددت الدراسات الموجهة حول 
العنف ضد النساء في اليمن بعض أشكال 
العنف التي تتعرض له وال��ذي تتراوح 
ص��وره ما بين الضرب من قبل الزوج 
أو األب أو األخوة ، االهانات، والشتائم، 
الحرمان من التعليم، الزواج المبكر، عدم 
أخذ رأي الفتاة عند الزواج، زواج البدل أو 
الشغار، المبالغة في المهور مما يؤدي الى 
العنوسة، العنف الجنسي، كثرة االنجاب، 
تعدد الزوجات وإهمال الزوجة األولى، 
غياب ال��زوج عن زوجته لفترة طويلة، 
إجبار الفتاة وخاصة في المناطق الريفية 
على الزواج من ابن العم، الختان، إيداع 

النساء في السجون أو المصحات النفسية 
بهدف التحايل في الميراث، الحرمان من 

الخدمات الصحية.
صور أخرى

ومن صور العنف كذلك كما أشارت تلك 

الدراسات االعمال الشاقة كجلب الماء 
االحتطاب التي تتحمل أعباءه المرأة 
وخاصة في األرياف، التحرش الجنسي 
واالغتصاب من قبل األقارب وفي المجال 
نًا  وأحيا لرجل  ا تفضيل  لمؤسسي،  ا

المضايقات من قبل الرؤساء في العمل 
والتضييق على النساء في المشاركة 
في صنع القرار وكذا التضييق عليهن 
في المشاركة السياسية والتأثير على 

إرادتهن السياسية.
نساء مهمشات

وتشير نفس الدراسات الى أن النساء 
المهمشات والفقيرات هن األكثر عرضة 
للعنف وكذلك النساء في األرياف والنساء 
المهمشات في سياق هذا التقييم تعني 
فئة االخ���دام والالجئات والسجينات 
وخدامات المنازل الالتي غالباًَ ما يعانين 

من عنف مزدوج في األسرة والمجتمع.
النزعات المسلحة

وقد تطرقت معظم الدراسات الموجهة 
لدراسة أشكال العنف الواقع على النساء 
في اليمن الى أثر النزاعات المسلحة 
على النساء باعتبار أن هذه المشكلة 
قد حظيت باهتمام متزايد سواء في 
المجتمعات المحلية أو المجتمع الدولي، 
القليمية  ا لمنظمات  ا تعهدت  وق��د 
احتياجات  تقييم  بضمان  لدولية  وا
الحماية الخاصة بالصحة والمساعدة 
التي تحتاجها النساء والفتيات المتأثرات 
من النزاعات المسلحة تقييمًا مناسبًا 
في عملياتها بهدف التخفيف من حالة 
األزمة التي تعاني منها الفئات االكثر 
عرضة للتأثر، وفي المجتمع اليمني 
وبسبب االزمات التي طرأت مؤخرًا ظهر 
في بالدنا هذا النوع من العنف، فوضع 
المرأة في األزمات والنزاعات المسلحة 
يكون االكثر تأثر سواًء كانت نازحة أو 
سياسية أو ربة بيت أو غير ذلك، وتتابع 
ص��ور العنف عليها بحسب المراحل 
المختلفة للنزاع أي قبل وأثناء وبعد 
األزمات والنزاعات المسلحة وبسبب هذا 
التأثير القوي أوضحت بعض الدراسات 
عن توقعات بأن يكون للمرأة دور كبير 
في تحقيق السالم والمطالبة به ويمكن 
أن تسهم في عمليات المصالحة ومنع 
العنف في المستقبل ذلك أنها تحديدًا 
من أكثر الضحايا في هذه النزاعات 
واألكثر تأثيرًا.. وهذا ما ينطق به حال 
المرأة اليمنية التي تطالب دائمًا باألمن 
واالستقرار وتدعو للحوار ونبذ العنف 
والتطرف وتسعى لتعميق قيم الوالء 
والمحبة التي تحقق االمن واالستقرار 

وتدعم التنمية والبناء.
دور اإلعالم

ونختتم هنا باإلشارة الى ما تطرقت 
اليه ذات ال��دراس��ات عن أهمية الدور 
اإلعالمي والتوعية المجتمعية التي تعتبر 
من أهم الوسائل فمن خالل وسائل 
اإلعالم يمكن توجيه التوعية بالشكل 
الصحيح بما يسهم في مناهضة العنف 
الواقع على المرأة باالضافة الى التكاتف 
مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع 
المحلي والجهات والمؤسسات المعنية 
يمكن أن يدرك المجتمع الدور الفعال 
الذي تضطلع به المرأة في التنمية وبناء 

المستقبل االفضل.

> يظل دور المرأة اليمنية مهمًا لتحقيق أية مصالحة ومنع حدوث أعمال عنف مستقباًل، وذلك نظرًا ألن المرأة اليمنية  
األكثر تضررًا من أعمال العنف وتحديدًا في النزاعات المسلحة كما نرى اآلن في الحصبة وجوار جامعة صنعاء والجراف وفي 
تعز وغيرها، حيث نجد المرأة اليمنية أكثر تضررًا من جرائم أحزاب المشترك وعصابة أوالد األحمر، وذلك تنفيذًا لما أكد عليه قرار 
مجلس األمن )2014(. وألن العالم- ومن ذلك بالدنا- يدشن في 25 نوفمبر العديد من الفعاليات واألنشطة المناهضة للعنف ضد 
المرأة في إطار االحتفاء باليوم العالمي لذلك الهدف، ان مناهضة العنف ضد المرأة في المجتمعات االسالمية هو من األمور التي دعا 
اليها الدين االسالمي الذي أعطى االنسان »الذكر واالنثى« أسمى معاني المعامالت االنسانية وكرمهم أفضل تكريم، ولكن بسبب 
بعض التقاليد والموروثات المجحفة تتعرض المرأة في تلك المجتمعات ومنها بالدنا الى عدد من أشكال العنف التي تتراوح ما بين 

العنف العائلي والمجتمعي والمؤسسي..
 وهنا نلخص بعض مظاهر العنف التي تعاني منها المرأة في اليمن وفق بعض الدراسات واالبحاث:

أروى الصليب تذّكر باألماكن السياحية في لحج
 »الميثاق« وحيد الشاطري

قالت االخت اروى أحمد  
مدير  الصليب-  حسن 
عام مكتب السياحة بمحافظة 
لحج- ان المحافظة تتمتع بالعديد 
من مقومات الجذب السياحي 
ومنها الزراعة والشواطئ الجميلة 
والكثبان الرملية في المناطق 
الصحراوية وخصوصًا مديرية 
تبن حيث يمكن للسائح ان يتمتع 
بالمنظر الجمالي لتلك الكثبان 
الرملية وكذا الركوب على الجمال 

والحمير وغيرها.
واوضحت االخت اروى مدير عام 
السياحة بالمحافظة ل�»الميثاق« 
ان��ه يوجد في دلتا تبن أراٍض 
دائمة االخضرار وفيها بساتين 
لحسين  ا ن  كبستا م��ش��ه��ورة 
وبستان العرائس والتي تغنى 
لفنانين على  ا الكثير من  بها 
مستوى اليمن والخليج باالضافة 
الى بعض الجبال الجميلة في 
ع��دد من مديريات المحافظة 
والتي تتخللها االودية كجبل العر 
وجبل ثمر واشجار البن اليافعي 
المنتشرة على سفوح وودي��ان 
هذه الجبال والمعالم األثرية 

والسياحية..
مشيرًة الى انه يوجد حمامات 
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ي��اه معدنية 
عالجية خصوصًا حمامات شرعة 

لحويمي  ا مات  وحما لمين  بحا
بكرش وهي مهمة ومهيأة جدًا 
 . السياحي. ر  االستثما لعملية 
الفتًة ال��ى الشواطئ البحرية 
الجميلة التي تمتاز بها مديرية 
المضاربة ورأس العارة وهي 
قابلة لالستثمار من خالل اقامة 
المنتجعات السياحية والفندقية.. 
ونوهت مدير ع��ام السياحة 
بالمحافظة الى المعالم التاريخية 
واألثرية التي تميزت بها عاصمة 

كقصر  ط��ة  ل��ح��و ا فظة  لمحا ا
يم  لكر ا عبد فضل  ن  لسلطا ا
العبدلي المعروف ب�»دار الحجر« 
وال��ذي بناه عام 1347ه��� وهو 
قصر »الروضة« باالضافة الى 
العديد من الجوامع التي بنيت 
على الطراز االسالمي القديم 
سطحها  أ على  ب  لقبا ا د  لتعد
مثل جامع الدولة وجامع الشيخ 
لمعالم  ا من  وغيرها  مساوى 

التاريخية واألثرية.

وقفة احتجاجية في تعز تنديدا باحتالل واغالق المدارس
يا جمال بن عمر.. التعليم في خطر

نظم موظفو مكتب التربية والتعليم  
بمحافظة ت��ع��ز وم��ع��ه��م م���دراء 
مدارس وطالب وطالبات وقفة احتجاج رمزية 
األربعاء أمام مبنى  محافظة تعز تعبيرًا عن 
استنكارهم لالعتداءات التي تتعرض لها  
مكاتب التربية في المحافظة ومدارس عدد 
من المديريات واغالقها ومنع الموظفين 
من أداء اعمالهم والطالب والطالبات من 

االستمرار في مواصلة تعليمهم، ورفع المشاركون 
الفتات كتب عليها باللغتين العربية واالنجليزية شعارات موجهة 

للمبعوث األممي منها: »يا جمال بن عمر التعليم في خطر«.. »نطالب بإخراج 
العصابات المسلحة من مكتب التربية واخالئه من المسلحين«.. »نطالب 
باالمن واالمان وعدم المساس بالمؤسسات الحكومية« »نريد العودة الى 
مدارسنا« » من حقنا ان نتعلم في اجواء امنة بعيدا عن التخويف والترويع«..
 كما طالب المشاركون في الوقفة االحتجاجية بإخراج المسلحين من 

المدارس وان يدعوا الطالب والطالبات يواصلون تعليمهم.
هذا وقال مدير عام مكتب التربية والتعليم بتعز االستاذ عبدالكريم 

محمود ان الرسالة التي يودون ايصالها 
من خالل هذه الوقفة االحتجاجيه الرمزية 
موجهة للمبعوث االممي والوطن والمجتمع 
المحلي واالقليمي وال��دول��ي ب��أن الطالب 
والطالبات يريدون مواصلة تعليمهم بعيدا عن 
التخويف والترهيب بعد ان تعرضت العديد من 
الموسسات التعليمية لعمليات اقتحام وتخريب 
وتدمير واحراق والقاء قنابل صوتية على الطالب 
والطالبات في مدارسهم اثارت الهلع والخوف في 
نفوسهم .. مشيرًا الى ان التربية التستهدف احدًا 
وليست ضد احد وانما هي خدمة تقدم للمجتمع 

اجواء هادئة بعيدا عن الصراعات الحزبية.فيجب ان تتم في 
جدير بالذكر ان مكتب التربية والتعليم بالمحافظة اليزال مغلقا 
ومحتال من قبل مليشيات اإلصالح والفرقة  المنشقة منذ أسبوعين 
فيما اغلقت مكاتب التربية في مديرية القاهرة والمظفر وكذلك 
معظم المدارس في مديريات المدينة وتحويلها الى ثكنات للمليشيات 

المسلحة في تعز.


