منى الزنداني رئيس ًا لقسم المتابعة بقطاع إعالم المؤتمر
أصدر الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب
الثاني لرئىس المؤتمر قراراً قضى بتعيين
الزميلة منى يحيى الزنداني رئيسًا لقسم المتابعة
بمكتب األمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة
واالعالم والتوجيه واالرشاد.
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ونصت المادة الثانية من القرار بالعمل بهذا القرار،
وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه ك ً
ال فيما يخصه.
إعالميو المؤتمر يهنئون الزميلة منى على هذه
الثقة التي نالتها ،متمنين لها المزيد من التوفيق
والنجاح..
االثنين 2013 / 3 / 18 :م
الموافق  / 5:جماد أول 1434 /هـ
العدد)1653( :

المرأة في معترك الحوار
فك االرتباط
لمصلحة من؟!
سلوى المتوكل

البداية كانت مع االخ��ت فايزة العاقل
محافظة البيضاء -والتى تحدثت قائلة:الجميع يترقب موعد ان��ط�لاق الحوار
والكل كذلك يترقب مخرجاته ،وعلى تلك
المخرجات تبنى االمال ورغم التحديات إ ّ
ال أن
معظم اليمنيين يتطلعون بأمل كبير إلى أن
يكلل المؤتمر بالنجاح النه الطريق الوحيد
للخروج من االزمات المتتالية التي ارهقت
اليمن واعاقت عجلة التقدم والنهوض..
وبالنسبة للمرأة فهي مرتاحة بنسبة
المشاركة وعاقدة العزم على المشاركة
والتفاعل مع كافة القضايا والشئون الن
المرأة جزء مهم من المجتمع ومن خاللها
تكلل امور كثيرة بالنجاح كما ان مشاركتها
توجد الحلول والمعالجات ..صحيح ان هناك
اموراً البد ان تُـعنى بالنقاش وهي خاصة
بالمرأة وقضاياها واتفقت عليها النساء
وان شاء اهلل تظل اصواتهن موحدة وقويةفي طريق المطالبة بالحقوق -ولكن في
ذات المسار تدرك المرأة أن لها دوراً فاع ً
ال
ينبغي ابرازه من خالل التفاعل مع كافة
القضايا ..نأمل ان يتفاعل الجميع مع الحوار
الوطني ويستشعروا ان مصلحة الوطن فوق
أي مصلحة ذاتية ألن الوطن ملك الجميع
واوجاعه تنعكس سلباً على الجميع.
بادرة أمل
وتقول االخ��ت ملوك محسن -محافظة
ابين :الحوار الوطني يعتبر فرصة مهمة
وبوابة جديدة نحو بناء المستقبل يلتقي
من خاللها كافة االطياف والقوى السياسية
وجميع شرائح المجتمع وفصائله ،لذلك البد
من التعاطي المسوؤل مع مختلف القضايا
وعلينا ان نكمل المشوار الذي بدأه الزعيم
علي عبداهلل صالح فقد سعى لترسيخ مبدأ
التداول السلمي للسلطة وعلينا ان نثبت ان
الحوار هو الطريق الذي من خالله سيتم
معالجة كافة القضايا والملفات الشائكة
التي ستحدد شكل اليمن وتصيغ مستقبل

تتجه انظار اليمنيين وتترقب هذا اليوم التاريخي في حياة اليمنيين يوم الـ 18
من مارس الذي يبدأ فيه التدشين ألعظم حدث في تاريخهم والمضي نحو
تحقيق آمال كبيرة يترتب عليها انهاء كافة القضايا والملفات العالقة وصياغة مستقبل
اليمن الجديد ..وفي هذا الحوار تشارك المرأة بنسبة  30%وهذا مايجعلها متفائلة
بخطوات مستقبلية مشجعة في طريق المشاركة الفعلية في كافة المجاالت وصو ًال الى
مواقع صنع القرار ..حول أهمية مؤتمر الحوار الوطني عموماً ومايتعلق بشئون المرأة
وقضاياها تحدثت عدد من الشخصيات النسوية فإلى الحصيلة:

استطالع :هناء الوجيه

فايزة :نعقد آما ً
ال كبيرة على الحوار الوطني
ملوك :الحوار بوابة جديدة نحو المستقبل
ابتسام :شعبنا محب للسالم وسنكون صوته في المؤتمر
الهام :نتطلع الستكمال الخطوات التي بدأها الزعيم صالح
الدولة اليمنية ..ونحن النساء في هذا
الحوار نشارك بنسبة  % 30وهذه بادرة
أمل نحو المشاركة بمثل هذه النسبة في
كافة المواقع والمجاالت منها مواقع صنع
ال��ق��رار ،وتعتبر فرصة المؤتمر سانحة
لمناقشة القضايا الخاصة بالمرأة والخروج
بنتائج ايجابية ..وما نرجوه حقيقة ان يكون
الجميع في هذا المؤتمر على قدر كبير من
المسؤولية الن الوطن يحتاج الى الضمائر
الحية والمحبة للوطن وابنائه .
صوت واحد
وفي ذات الشان تقول االخت ابتسام شرف-
محافظة حجة :الشعب اليمني هو شعب
محب للسالم ينبذ العنف ويرجو االستقرار
لذلك نجد ان القلوب مطمئنة متأملة للخير
وللنتائج االيجابية رغ��م كل التحديات

والعوائق التى تقف امام مؤتمر الحوار ..ذات
االمل تشعر به المرأة وترى ان في مؤتمر
الحوار فرصة سانحة لتحقيق التقدم في
قضاياها والتمكن من المشاركة الفاعلة
التى تسهم في عملية البناء والتطور ..وفيما
يخص قضايا النساء نتمنى من المرأة عموماً
ان تنتصر لقضاياها وان يكون للنساء صوت
واحد وقوي بغض النظر عن االتجاهات
واالنتماءات السياسية وليكون الهدف قضايا
وحقوق المرأة اليمنية عموماً.
مصلحة الوطن
وتتفق مع ما سبق االخت منيرة العواضي
محافظة ريمة -مضيفة بالقول :هذا الحوارسيبين من الصادق ومن الكاذب ومن يهمه
مصلحة اليمن وأمنها واستقرارها ومن
يعمل لحساب مصالح ضيق ،فمخرجات

بسبب مظهرها

إقصاء رسمي لمذيعة يمنية
ات����ه����م����ت
ال��م��ذي��ع��ة
في فضائية اليمن
ليلي رب��ي��ع ،مدير
ع��ام األخ��ب��ار نبيل
البعداني بإسقاط
اسمها من الورديات
األخبارية.
وذك���رت المذيعة
على حائطها بالفيس
بوك أن مدير األخبار
اشترط عليها أمور اً
تتعلق با لمظهر ،
وأنها تعرضت الى أكثر من تعسف وظلم من إدارة
األخبار بالقناة ..وتساءلت :إذا كان هذا التغيير
فقولوا لنا لنعرف أين نضع أقدامنا؟!
واكدت على أنه ال توجد أية مذيعة من المحافظات
الجنوبية في نشرات األخبار الرئيسية.
وقامت بحذف صورتها الشخصية والغالف على

صفحتها ا حتجا جًا
على ما ص��در ضدها
وطالبت الحقوقيين
بمساندتها.
يأتي ه��ذا في وقت
تتصا عد ا حتجا جا ت
اع�لام��ي��ي وموظفي
تلفزيون «اليمن» ضد
رئيس قطاع التلفزيون
ح���س���ي���ن ب��اس��ل��ي��م
وات��ه��م��وه بالفساد
ال��م��ال��ي واالداري،
وطالبوا بإقالته .
وحسب ما اورده «براقش نت» فقد جاء أمر وزير
االعالم بالتحقيق مع باسليم بعد يوم واحد من
اعتداء حراسة مبنى التلفزيون على موظفي القناة
المحتجين على تردي الوضع المعيشي والوظيفي
والمطالبين بالتحسين وتصحيح االختالالت في
التلفزيون..

الحوار الوطني هي الخطوات االيجابية
في الطريق الصحيح نحو البناء والنهوض
سوا ًء فيما يتعلق بقضايا الوطن عمومًا او
ما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها ،لذلك على
الجميع في هذا الحدث المهم ان يتحاوروا
من اجل الوطن وان شاء اهلل يكلل الحوار
الوطني بالنجاح ويحقق كافة االهداف الذي
انعقد لتحقيقها.
نتائج مرضية
ونختتم مع االخت إلهام النزيلي -محافظة
المحويت -والتي تحدثت قائلة :الكل لديه
قناعة تامة ان الحوار قيمة راقية تدل على
الحكمة والتوازن الذي يقود الى المعالجات
والحلول ..والجميع متحفز للبدء في الحوار
الوطني الن ابناء هذا الوطن انهكتهم
االزمات المتتالية ويتطلع الجميع نحو عودة
االمن و االستقرار ..وفي الحوار الوطني
ترسيخ واستكمال للخطوات االولى التى
وضع لبناتها الزعيم علي عبداهلل صالح حين
أصر على مبدأ التداول السلمي للسلطة
وشدد على اهمية الحوار ..وبالتأكيد نحن
ندرك ان الحوار هو الحل الوحيد والطريق
االمثل في استعادة االم��ن واالستقرار
والمضي في طريق البناء و النهوض..
وبالنسبة للمرأة فهي حاضرة في كافة
المواقف والمراحل ،وهي اليوم في مؤتمر
الحوار البد ان تلعب دوراً بارزاً في العديد
من القضايا الوطنية والبد من االستفادة
من انعقاد المؤتمر والسعي نحو تحقيق
المطالب التى تطمح في الوصول اليها..
وعلى النساء ان يقفن صفاً واحداً وقوة واحدة
بعيداً عن االتجاهات واالنتماءات السياسية
والعمل من أجل مناصرة قضاياهن وذلك
سيكون له دور ايجابي للخروج بنتائج
مرضية بما يلبي مطالب وتطلعات المرأة
اليمنية ..نتمنى لمؤتمر الحوار النجاح
وتحقيق االه��داف االيجابية وبما يخدم
مصلحة الوطن وكافة ابنائه.

فائقة السيد تدعو لرؤية موحدة
للمرأة في مؤتمر الحوار
أكدت األستاذة فائقة
ا ل��س��ي��د مستشا ر ة
رئيس الجمهورية لشؤون
المرأة أن المحاور المطروحة
على طاولة مؤتمر الحوار
ا لو طني تتطلب مشا ر كة
حقيقية للمرأة اليمنية للخروج
برؤية موحدة وتوفير بيئة
متناسبة لوصول المرأة إلى
مواقع صنع ال��ق��رار وإرس��اء
قواعد الدولة المدنية الحديثة.
مشيرة الى أن نسبة مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار
والمحددة ب %30تعد نسبة مقبولة لتبني كافة قضايا
المرأة.
من جهة ثانية ذكرت فائقة السيد أن أكثر من ()200
امرأة في الشرطة النسائية سيشاركن في الحماية األمنية
لمؤتمر الحوار الوطني ضمن الخطة األمنية المعدة من
قبل اللجنة العسكرية.

قبل أن نعيش مشكلة ما يسمى بالربيع العربي
عايشنا آالم التمزيق واالنفصال بين شمال
وجنوب السودان ..لكن ما الذي كان قبل ذلك؟
كانت االحداث السياسية في السودان أعواماً مريرة من
الصراع والنزاع بين القائمين على الحكم في ذلك البلد
وعندما بدأ التدخل الدولي كما يعرف ذلك الجميع لم يأتِ
لرأب الصدع والحفاظ على وحدة البلد وليس االمر بجديد
في أن يكون التدخل بقضايانا العربية مشجعاً لالنفصال
والتمزق ،فهناك قضايا مشابهة في تاريخ أجدادنا كما
حدث في قضية لبنان وسوريا بعد الحرب العالمية االولى
فقد عملوا من أجل المضي في تنفيذ قرارات مؤتمر سان
ريمو وما عكسته سلباً على بالد الشام عام 1920م.
قضايانا العربية متشابكة وإن كان بين قضية وأخرى
فترة طويلة من الزمن لكن السياسة الدولية ال تتغير
حيال قضايانا ألن مصلحتهم دائماً تقتضي زيادة التمزق
والصراع العربي وتجزئة أقطاره الى أكثر مما هو مجزأ..
ولعل االحداث في هذه اآلونة تثبت ما نحكم به على
سياسة المجتمع الدولي الذي ال يأتي التدخل من قبله
اال للمزيد من التشطير والتجزئة في قضية السودان..
أو الصمت الدولي الغريب كما في قضية وأزمة الشعب
السوري يبدو هذه المرة كنه سياسة الصمت المصلحة
فيها تدمير سوريا كلياً وزيادة قوة وهيمنة اسرائيل.
ومما الشك فيه أن كثيراً من الدول الخارجية تتربص
بالخالف القائم بين أبناء اليمن في الشمال والجنوب،
وقد ال تكون المشكلة مجرد تربص بل إن هناك قوة
دولية هي المحرك لهذا الخالف وتنتظر النتائج كي تبارك
المزيد من التجزئة والتمزيق لوحدة االوطان العربية بما
في ذلك استغالل مطالب بعض أعضاء الحراك.
وبكل أسف ،البعض من أبناء اليمن يقيس مشاكله
ومظالمه بحجم وحدة وسيادة الوطن.
فمهما كان الظلم الذي وقع على هذا المتحدث أو ذاك
ال يعطيهم الحق بأن يصرخوا بمطالب فك االرتباط بل
يجب علينا أن ندرك أن هذا المطلب تقف خلفه قوى
خارجية ستستفيد الى درجة كبيرة من تمزيق وحدة
الشعوب العربية فما بالنا بالموقع الجغرافي لليمن الذي
يتحكم بمضيق باب المندب ،وقد أثبتت الوقائع التاريخية
التنافس الشديد بين قوى الغرب حول السيطرة على
اليمن والتحكم بموانئه السيما مضيق باب المندب
ومدينة عدن ،وما حدث من تنافس في الماضي بين
فرنسا وبريطانيا على مضيق باب المندب عام 1799م
عندما تصارعت القوتان قرب جزيرة بريم وسط مضيق
باب المندب يثبت على مر التاريخ التنافس بين القوى
الدولية في أن ك ً
ال منهما تسعى للسيطرة على موانئ
اليمن ،ناهيك عن أن اليمن اليوم من الدول المصدرة
للنفط ولو بكمية ضئيلة ،الى جانب وجود مصفاة تكرير
النفط في عدن.
إذ اً القضية اليوم ال تعني مطالب وحقوقًا ألعضاء
الحراك الجنوبي بل هي قضية صراع دولي منذ أمد
بعيد نظراً ألهمية الموقع الجغرافي لبالدنا ،لذا يجب
على من يحملون قضية الى مؤتمر الحوار التحدث عنها
تحت سقف الوحدة ألن فك االرتباط يخدم مصالح
القوى المتربصة بوحدة اليمن ..وعلى القوى الخارجية
أن يدركوا أن الوحدة أغلى من دمائنا وأرواحنا ،ولن
يبخل الماليين بتقديم دمائهم رخيصة دفاعاً وحفاظاً
عن الوحدة ..وعشت يا وطني موحداً ما دامت الحياة..
وسلمت يمين فخامة الزعيم القائد الرمز علي عبداهلل
صالح الذي رفع علم الوحدة في يوم الثاني والعشرين
من مايو 1990م.

االخوان يرفضون االعالن عن
وقف العنف ضد المرأة

أصدر اإلخوان المسلمون في مصر بيانًا أدانوا فيه إعالنًا لألمم المتحدة
بشأن حقوق المرأة بدعوى أن الوثيقة هذه تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.
وأفاد موقع «أهرام أون الين» بأن اإلعالن الذي جاء تحت عنوان «نهاية العنف ضد
المرأة» لم يتم التصديق عليه بعد وهو قيد الدراسة في إطار الدورة  57للجنة حقوق
المرأة في األمم المتحدة.
وقد أشار ممثلو جماعة اإلخوان في صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن اسم
الوثيقة مضلل وهي تتضمن معلومات تتعارض مع مبادئ اإلسالم التي تسعى إلى
تدمير األسرة.

