
البداية كانت مع األخت فايقة السيد- 
مستشارة رئيس الجمهورية لشئون 
المرأة- والتي تحدثت قائلة: احتفلنا 
مؤخرا باليوم العالمي للمرأة وال��ذي 
يتزامن في ه��ذا العام مع ح��دث مهم 
يتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الذي 
سينعقد في ال���18 من م��ارس الجاري 
ونتمنى من خالله ان تحقق المرأة ما 
تصبو اليه وخاصة أنها متواجدة بنسبة 
30 % وهذا شيء جيد ومشجع لتحقيق 
آمالها وطموحاتها وأعتقد انه ينبغي 
التركيز على قضايا مهمة تتمثل في 
قضايا التعليم والديمقراطية وتحديد سن 
الزواج ومحو األمية كما ينبغي العمل على 
تمكين النساء من الوصول الى مواقع 
صنع القرار والمناصب القيادية التي 
تليق بالمرأة وتتناسب مع حجم قدراتها 
وخبراتها.. أتمنى ان يخرج الحوار الوطني 
بنتائج ايجابية لكافة القضايا الوطنية 
ومن ذلك قضية المرأة وما يرتبط بها من 

حقوق البد من االهتمام بها وتحقيقها.
صف واحد

ومن جانبها ترى األخت رمزية االرياني 
-رئيسة اتحاد نساء اليمن: ان المرأة 
اليمنية صاحبة ادوار مميزة في كافة 
المراحل والمواقف وهي كذلك ستكون 
في مؤتمر الحوار الوطني هذا المؤتمر 
ال��ذي يمثل خطوة مهمة على طريق 
تأسيس الدولة المدنية الحديثة الذي 
بالتأكيد سيكون للمرأة دور كبير في 
رسم تلك المالمح لليمن الحديث، وهناك 
قضايا مهمة البد من التركيز عليها في 
مؤتمر الحوار منها قضية تعليم الفتاة 

وقضايا مناهضة كل أنواع العنف التى 
تمارس ضد المرأة والعمل على الحد منها 
من خالل إقرار تشريعات قانونية ملزمة 
تحافظ على حقوق المرأة وتحميها، وأيضا 
ًالبد من العمل على دعم المرأة لتحقيق 
الوصول الى مواقع صنع القرار.. كل هذه 
األمور يمكن مناقشتها والخروج بنتائج 
ايجابية على شرط ان تتمسك النساء 
بوحدة الكلمة وان يكنَّ صفًا واحدًا في 
طريق تحقيق مطالبهن بغض النظر عن 

االتجاهات واالنتماءات الحزبية .
تضافر الجهود

وتتفق م��ع م��ا سبق األخ���ت فاطمة 
الخطري- رئيس دائرة المرأة عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام- مضيفة 
بالقول : ان اليمن تعيش ف��ي وضع 
سياسي ينبغي من خالله ان تتضافر 
الجهود من أجل أن يتحقق االستقرار 

واألمن..
وبالنسبة للمرأة فهي جزء مهم في 
الحوارمن اجل مناقشة قضاياها و قضايا 
المجتمع بشكل عام وإذا تحقق للمرأة 
االنتصار لحقوقها سيكون لذلك انعكاس 
ايجابي على التطور والنهوض الصحيح 
بالبالد.. وم��ا نتمناه أن يخرج الحوار 
الوطني بنتائج مرضية وان تحقق المرأة 
ما تصبو إليه من طموحات في الوصول 
الى مواقع صنع القرار والعمل من خاللها 

بما يخدم عملية النهوض والبناء .
مخرجات الحوار

أما األخت عايدة عاشور- محافظة لحج- 
فتقول: إن الحوار من أهم الوسائل التي 
تؤدي الى حل المشاكل وهو أساس بناء 

العالقات اإلنسانية السليمة التي تقود 
إل��ى طريق االتفاق والبناء.. أم��ا نحن 
نحتفل باليوم العالمي للمرأة نتمنى 
ان يكون االحتفال بنا في هذا العام من 
خالل مخرجات الحوار الوطني القادم 
وما سيتحقق من خالله للمرأة.. نتمنى 

ان يدرك الجميع أهمية مشاركة المرأة 
وتواجدها في كافة المجاالت والمرافق 
ألنها نصف المجتمع و من خاللها يكون 

البناء المتوازن يدًا بيد مع أخيها الرجل .
نتائج ايجابية 

وفي ذات السياق تقول األخ��ت قبلة 
سعيد- محافظة ع��دن: : في كل عام 
نحتفل باليوم العالمي للمرأة ونناقش 
قضايا مختلفة لنقدم رسائل لصناع 
القرار.. وفي هذا العام نتمنى ان تكون 
االستجابة من خالل النتائج االيجابية التي 
نطمح أن تخرج من خالل مؤتمر الحوار 
حول كافة القضايا وكذلك في ما يخص 
المرأة وما تطمح في الوصول اليه، هناك 
كثير من القضايا ذات األولوية وقد اتفقت 
النساء في لقاءات مختلفة على وضع 
قائمة بجملة من القضايا ذات االهمية، 
وبإذن اهلل ستتم مناقشتها باتفاق وصوت 
واحد من قبل النساء من كافة األطياف 
السياسية وبهذا االتفاق سيكون للمرأة 

القدرة على تحقيق ما تطمح اليه.
دعم و تأييد

ونختتم  استطالعنا مع األخت فتحية 
العطاب- محافظة صعدة- والتي تحدثت 
قائلة: المرأة على مدار السنين أثبتت 
الجدارة والقدرة والتميز في كافة مواقع 
العمل واإلن��ت��اج وه��ي دائ��م��ًا صاحبة 
المواقف الشجاعة والقوية وبالتالي من 
الطبيعي أن يكون لها أحقية ودور فاعل 
في الحوار الوطني المرتقب وبالتأكيد 
المرأة بحاجة إل��ى دع��م و تأييد لنيل 
وأن هناك عوائق  حقوقها خصوصًا 
اجتماعية وتقليدية ما زالت تقف عائقًا 

امامها.. 
ويعتبر مؤتمر الحوار الوطني فرصة 
ومحطة أمل أمام المرأة اليمنية وهي 
من خالله تطمح ال��ى نيل حقوقها 
والوصول إلى مراكز صنع القرار لذلك 
من المهم ان تركز المرأة على قضايا 
ذات أهمية منها الزامية التعليم للمرأة 
واحترام وإدراك أهمية وصولها إلى 
مواقع صنع القرار لما لذلك من أهمية 
وانعكاس ايجابي على عملية التنمية 

والنهوض بالوطن عمومًا.

8 مارس وتطلعات المرأة اليمنية

مارس بالنسبة للمرأة هو شهر المناسبات التي تكرس من اجل المرأة  
ويصادف أن تضاف إلى تلك المناسبات فرصة جديدة للمرأة اليمنية أن 
تتزامن االحتفاالت مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيتم تدشينه في الـ 
18 عشر من الشهر الجاري وفي هذه فرصة سانحة للمرأة للمطالبة بحقوقها وسعيها 

الحثيث من أجل إيجاد المكانة والمشاركة الفاعلة لها.
وفي هذا اإلطار تحدثت عدد من الشخصيات النسوية عن أهم القضايا التي يجب أن 
تحتل أولوية في جدول النقاش أثناء الحوار الوطني وعن تطلعات المرأة وما تطمح إليه 

من قرارات من خالل هذا المؤتمر.. فإلى الحصيلة : 
استطالع:  هناء الوجيه

االثنين : 11 / 3 / 2013م 
 الموافق :28 / ربيع ثاني / 1434هـ 

العدد: )1652( 15

أرملة بلعيد: حزب النهضة مهّد األجواء لقتل زوجي
اتهمت بسمة خلفاوي، زوجة المعارض التونسي  

الراحل شكري بلعيد، حزب النهضة الحاكم، بأنه 
هيأ أجواء الفتنة في تونس عبر خطاباته في الجوامع، 

والتي حرضت على قتل المعارضين.
وشددت خلفاوي خالل برنامج »نقطة نظام« على قناة 
العربية، على أن االغتيال مسؤولية النهضة، ألنها لم تحِم 

أولئك المعارضين وهي تملك السلطة.
ونفت أرملة بلعيد في الوقت نفسه أن تكون الداخلية 
التونسية قد وّفرت لها الحماية أو البنتيها، مشيرة إلى 
عدم حصولها على الجواز الفرنسي هي أو ابنتاها عماًل 
بتوصية بلعيد الذي قال لها: »نحيا ونموت في تونس أنا 

وابنتيّ«.

عايدة عاشور: نتمنى أن 
يدرك الجميع أهمية دور 

المرأة في التنمية
فايقة السيد: 30 % من مقاعد 

الحوار للمرأة شيء جيد
رمزية اإلرياني: خطوة 

مهمة على طريق تأسيس 
الدولة المدنية الحديثة

فاطمة الخطري: النجاح في 
مؤتمر الحوار سينعكس 

على وضع النساء
قبلة سعيد: لدينا توافق 
مسبق حول القضايا التي 

ستطرح في المؤتمر
فتحية العطاب: نحتاج لدعم 

وتأييد لتجاوز المعوقات 
االجتماعية

المرأة بين الواقع 
والطموح

بن حبتور:  المرأة ينبوع عطاء 
انساني الغنى عنه

هنأ الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس  
جامعة عدن المرأة في جامعة ع�دن بمناسبة 
يوم عيدها السنوي الثامن من مارس الذي تحتفل به 

كل دول العالم، 
ونوه األخ/رئ��س جامعة ع�دن إلى دور المرأة في 
جامعة عدن التي كان لها سبق الريادة في تولي 
مناصب ومواقع مهمه فيها..، مشيرًا الى أن أول عميدة 
كلية على مستوى الجامعات اليمنية كلها كانت من 
جامعة ع�دن )د.سعاد يافعي(، وأول مديرة مركز 

علمي كانت من جامعة ع�دن )د.رخصانة إسماعيل 
علي(، وأول عميدة لكلية طب أسنان كانت من جامعة 
عدن )د.مهجت أحمد علي عبده(، أول مديرة عامة في 
جامعة كانت من جامعة عدن، كما أن أوائل الجامعيات 
الخريجات على مستوى البالد كن من جامعة ع�دن، 
وأول الكوادر التدريسية واإلداري��ة الجامعية على 
مستوى الجامعات كن من جامعة ع�دن، كما أن جامعة 
عدن تضم أكبر نسبة من القياديات األكاديميات 

واإلداريات على مستوى الجامعات اليمنية قاطبة.

الكاتبة أروى عثمان تتوعد 
بمحاكمة الماوري

تعتزم الكاتبة والناشطة، أروى عبده  
عثمان، رفع دع��وى قضائية أمام 
القضاء األمريكي ضد منير الماوري، على 
خلفية بذاءاته وقذفه للكثير من الناشطات 
اليمنيات، والتي كان آخرهن أروى في منشور 
غير أخالقي نشره على حائطه في الفيس 

بوك.
وفي ردها على الماوري، كتبت األستاذة 
أروى عبده عثمان، على حائطها اليوم في 
فيس بوك: »سأرفع عليك قضية التحرش 
أيها الماوري أمام القضاء األمريكي الذي لن 

يخذلنا، وليس اليمني الذي خذلنا مع شيخك 
حميد األحمر«.

وأضافت أروى: »انظروا ماذا يهدينا ممثل الفرقة األولى 
مدرع فرع واشنطن، العقيد الركن منير زُعيل، المدعو 
ب� منير الماوري في 8 مارس عيد المرأة العالمي! انظروا 
بماذا ينضح بعد مضي أكثر من عام ونصف على حادثة 

غزوة موقعة الجسر في 16-ابريل-2011، 
واالعتداء الذي تعرضنا له من قبل جنود 
الفرقة األول���ى م��درع ومليشيا جامعة 

اإليمان...«. 
وخاطبت األستاذة أروى، الماوري: »أال 
يكفيكم ضربنا بأعقاب البنادق وإطالق 
الرصاص وتكسير الكاميرات، وتهم التخوين 
والتكفير والطعن في أعراضنا وأخالقنا، 
وفبركة الصور وترويع بناتنا، حتى اليوم 
واللحظة؟ من سيحكم هذا الباطل؟ ومن 
سينصفنا في عيد المرأة العالمي من عنف 
عكفة الفرقة وجنراالتها ومشايخها؟ من 

سيقول لهم: ال، ارفعوا انحطاطكم وسفاهاتكم عنا!«.
واختتمت أروى حديثها بالقول: »في األخير القضاء 
األمريكي بيننا وبينك يا م��اوري، هذه قضية مبدئية 
وأخالقية لن أتراجع عنها، كونه ليس أول تحرش وقذف 

يصدر عنكم لي شخصيًا وللكثير من الزميالت«.

في كل عام تحتفل معظم دول  
العالم في الثامن من مارس 
باليوم العالمي للمرأة، ففي مثل هذا 
اليوم خرج نساء أمريكيات يحملن خبزًا 
يابسًا وباقات الورود، يطالبن بتخفيض 
ساعات العمل، ووقف تشغيل األطفال 
ومنح النساء حق االقتراع. فتم الترحيب 
بمطالبهن وقبوله ويتم االحتفال بهن 

وذكراهن في كل عام.
لكن ال ننسى في المقابل أنه ال تزال 
المرأة في البالد العربية تعاني من 
التمييز واالضطهاد من جانب شقيقها 
الرجل واألنظمة، فال سبيل لخالصهن 
من سيطرة الذكور، كما أن الحكومات 
تقص قوانين وأحكام على مقاسها. قد 
تختلف هذه القوانين بين الغرب األكثر 
احترامًا ولو بشكل قانوني للمرأة، وبين 
الشرق غير العادل للذكور أنفسهم فما 
بالكم باإلناث. أنظمة استبدادية تبيح 
حرية وكرامة مواطنيها بجنسيهم، 
وال تعر أي اهتمام أو احترام للقوانين 
الدولية واالتفاقيات األممية، وأكثر 
األحيان تخرق هذه الحكومات حتى 
قوانينها ودساتيرها التي هي نفسها 

من صنعها.
ف��ي اليمن ال ت��زال ال��م��رأة تعاني 
االجتماعي  لتمييز  ا و د  االض��ط��ه��ا
والسياسي، حالها كباقي العالم العربي. 
حيث يستمر مسلسل تهميش وسلب 
حرية النساء وقتلهن بذريعة غسل 
العار وبدواعي الشرف، ناهيك عمن 

يقومون باستغاللهن بطرق عدة..
إننا ندعو إلى إعطاء المرأة كامل 
ل��ق��ان��ون��ي��ة دون نقص  ا حقوقها 
ونحترم حقها في التعليم واالنتخاب 
والترشح وكل ما هو منصوص لها في 

القانون...
رئيس المنظمة الوطنية للحقوق 
لبشرية  ا لتنمية  وا ل��ح��ري��ات  ا و

»حريات«.

خالد أحمد الشمج 


