
لـــن نتراجـــع..!!
عضوات في مؤتمر الحوار لـ»الميثاق«:

بين نظرية اليبننة التي اعتمدها القادة اليابانيون  
إلعادة بناء دولتهم التي دمرتها الحرب العالمية 
والنهوض من جديد، وبين مشروع األخونة الذي تعمل 
به جماعة اإلخوان المسلمين للسيطرة على السلطة في 
بلدانهم وبسط نفوذهم لضمان التحكم بمصير الشعوب.. 
بين اليبننة واألخونة فرق شاسع وكبير هو بمقدار تقدم 

اليابان وتخلف الدول العربية.
فنظرية اليبننة كانت السر وراء الثورة الصناعية 
التي أوصلت اليابانيين إلى ماهم عليه اليوم من تقدم 
تكنولوجي ونهضة اقتصادية وحضارية تفوقوا بها على 
كثير من الدول التي سبقتهم.. أما مشروع األخونة فهو من 
أوصل جماعة اإلخوان المسلمين إلى السلطة وبها تمكنوا 
من إقصاء كل شركائهم وخصومهم من الوظيفة العامة 
في البلدان العربية التي سقطت بأيديهم وفي سبيل إنجاح 

مشروعهم حولوا البلدان إلى ساحة صراع محتدم.
اليابان التي خرجت من الحرب العالمية مدمرة تمامًا 
وجدت طريقها في هذه النظرية والتي تعني وضع جملة 
»صنع في اليابان« على جميع األجهزة والمعدات التي يتم 
استيرادها من الدول األخرى، بهدف تشجيع المواطنين 
وغرس روح التحدي والوالء الوطني ودفعهم للعمل من أجل 
إعالء اليابان التي بدأت بتقليد ما يصنعه اآلخرون واالدعاء 
أنها دولة صناعية.. وماهي إال سنوات حتى تفوقت اليابان 
فعاًل على الجميع وأصبح العالم سوقًا مفتوحًا للصناعات 
اليابانية عالية الجودة وبالذات في مجال السيارات واألجهزة 

االلكترونية.
لكن جماعة اإلخوان المسلمين وبمشروع األخونة الذي 
جاءوا به ويعني إحالل أعضاء الجماعة في جميع المناصب 
المدنية بهدف السيطرة على كل مؤسسات الدولة من 
أصغر مؤسسة إلى أكبر مؤسسة بما في ذلك المساجد.. 
وبهذا المشروع سيدمر اإلخوان كل مقومات الدولة المدنية 
الحديثة واألسس التي يرتكز عليها النظام السياسي، لنجد 
أنفسنا وقد عدنا إلى عصور ماقبل الحضارة والشواهد على 
ذلك كثيرة، بدءًا من تونس وليبيا مرورًا بمصر واليمن 

وانتهاًء بسوريا.
نعم أيها السادة إن مايجري اليوم من أحداث مؤسفة 
في عدد من الدول العربية يتحمل مسئولياته اإلخوان 
المسلمون وعلماؤهم الذين أفتوا بإباحة دماء المسلمين 
وتدمير أوطانهم وهتك أعراضهم تحت زعم الجهاد وإقامة 
دولة الخالفة التي يبشرون بها.. فاإلخوان المسلمون وإن 
أطلقوا على أنفسهم اسم الجماعة، إال أنهم في حقيقة األمر 
من أهم العوامل في تفريق جماعة المسلمين والزج بهم 
في أتون صراع مذهبي وطائفي وديني أيضًا.. ومايشهده 
الشارع المصري خير دليل على أن مشروع األخونة اليقف 
عند حدود وقد طال القضاء المصري الذي عرف باستقالليته 
ونزاهته وكفاءته من أيام الملك فاروق، ولم يتجرأ نظام 
سياسي في التطاول على سلطة القضاء وشق صف القضاة 
وجرهم إلى الصراعات الحزبية، بما يفقد القاضي حياديته 
ونزاهته.. كما هو الحال اليوم في ظل نظام جماعة اإلخوان 
الذين يعملون جاهدين على أخونة مصر بكل مافيها.. 
فعقيدة اإلخوان ترفض الشراكة والتقر التقاسم والتعايش 
مع اآلخرين، ألن ذلك يضعف من قبضتهم وهيمنتهم 
ويقلل من فرص بقائهم في السلطة كما يعتقدون، ولهذا 
فمن السخف الحديث عن تنازالت يمكن أن يقدمها اإلخوان 

المسلمون مهما كانت بسيطة.
فاألخونة هو مشروعهم السياسي وبرنامج عملهم 
التنموي ورؤيتهم للدولة المدنية الحديثة.. فياترى إلى أين 
سيصل بنا هؤالء وماهو الثمن الذي سندفعه على أيديهم؟! 
عن الجمهورية
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محاضرة في أمريكا عن الالمساواة للمرأة في دول الجزيرة
كتب/ نـصـر باغـريب

عقدت في مدرسة ماكسويل -جامعة  
سيراكيوز- حلقة نقاش بعنوان قضايا 
النوع االجتماعي في الشرق االوس��ط وشمال 
افريقيا مطلع الشهر الجاري.. قدمت فيها ثالث 
اوراق علمية منها ورقة عمل للبروفيسور علي 
السقاف من جامعة ع��دن  بعنوان »الالمساواة في 

النوع االجتماعي والتنمية في بلدان شبه الجزيرة 
العربية« في حين ُقدمت ورقتان من تونس ومصر.
 وأش��ار السقاف الى ان دول الجزيرة العربية 
بالرغم من التقدم ال��ذي احرزته في المجال 
االقتصادي إال ان اوض��اع تمكين المرأة ليس 
بالمستوى المطلوب مقارنة بدول المغرب العربي. 
وقال:إن دواًل كاإلمارات العربية, الكويت, قطر, 
والبحرين وعمان, تشكل حالة افضل في تمكين 

المرأة والمشاركة االقتصادية، والحال أسوأ في 
اليمن والمملكة العربية السعودية, في كثير من 
مؤشرات تمكين المرأة, كالمشاركة في سوق 

العمل, والمشاركة السياسية. 
موضحًا ان تعليم ال��م��رأة ب��دون المشاركة 
االقتصادية والسياسية, كنسب تمثيل النساء 
في البرلمان, ليس له اي تأثير في عملية تمكين 

المرأة. 

نجالء ناجي البعداني 

نظرية اليبننة 
ومشروع األخونة

تعتبر المرأة اليمنية الحوار الوطني فرصة كبيرة لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في المشاركة الفاعلة  
والتواجد العادل في كافة المجاالت سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف 
عقدت المؤتمرات واللقاءت النسوية المختلفة من أجل توحيد الرؤى الخاصة بقضايا المرأة وبلورتها في 
اطار اعمال مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته.. فهل استطاعت المرأة اليوم ان تناقش قضاياها.. وكيف يتم 
طرحها داخل فرق العمل المختلفة وهل مازالت المرأة مرتبطة برؤى موحدة لتحقيق ما تصبو اليه.. حول 
هذه الشئون وغيرها مما يرتبط بمطالب المرأة وتوجهاتها التقت »الميثاق« عددًا من الشخصيات النسوية 

المشاركة في مؤتمر الحوار وخرجت بالمحصلة التالية: 
لقاء/ هناء الوجيه

أخي المواطن ... أختي المواطنة:
ما كان مستحياًل في الماضي صار متاحًا اليوم، فالسل القاتل تيسَّر عالجه بحمد اهلل، وأدويته 

بالمجان في جميع المرافق الصحية بجميع محافظات ومديريات الجمهورية..

فاطمة الخطري: 

نعمل على 
تمكين المرأة

االخت فاطمة الخطري -ممثل عن 
المؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر 
الحوار - قالت: اعتقد ان قضايا المرأة 
هي كليا مرتبطة بكافة القضايا وكل 
فريق البد ان يتطرق لما يخص المرأة 
من خالل تعاطية مع مجمل القضايا.. 
وما يهمنا ان تظل المرأة المشاركة 
في الحوار مستشعرة ضرورة القاء 
الضوء على قضيتها والتركيز على 
خصوصية المرأة مع كل قضية فإذا 
تحدثنا عن التعليم البد ان نشير 
الى ان المرأة اكثر الفئات حرمانًا من 
التعليم وبسبب الظروف االجتماعية 
واالقتصادية وغيرها.. وفي المجال 
الصحي ال��م��رأة تتضرر كثيرًا من 
وتدني  الصحية  لخدمات  ا قصور 
مستوى الوعي بها، ومن ذلك ايضا 
زواج الصغيرات وما يرتبط به من 
اضرار صحية واجتماعية ونفسية.. 
وحين نتحدث عن االمن واالستقرار 
وم��ا خلفته األزم��ة الب��د ان تتحدث 
المرأة عن معاناتها وتضررها جراء 
ذلك- وهكذا مع كل محور من محاور 
النقاش وبااللتفات لكل تلك القضايا 
بالتأكيد يكون هناك مخرجات تدعم 
المرأة وتركز على مجمل قضاياها 
وتصاغ في اطار دستوري وهذا ما 
تطمح ال��م��رأة لتحقيقه من خالل 

مؤتمر الحوار الوطني.

رمزية اإلرياني:

 قضايانا تبدأ 
بالحلول العامة

االخت رمزية االرياني- ممثل منظمات 
ر  لحوا ا مؤتمر  عضو  مدني  مجتمع 
-قالت: ان الحوار اآلن من أجل الوطن 
ككل بجميع قضاياه ومشاكلة وبالتأكيد 
ستكون المرأة حاضرة في مجمل المحاور 
والنقاشات النها نصف المجتمع ومعظم 
القضايا تؤثر فيها وترتبط بها فاذا كان 
هناك حلول للقضايا في كافة المحاور 
فهذا يعني أن المرأة ستنال جزءًا كبيرًا 
مما تصبوا إليه، وأنا ال أغفل في حديثي 
ض��رورة إعطاء خصوصية واهتمام 
بقضايا ال��م��رأة.. وب��إذن اهلل ستكون 
نتأئج ومخرجات الحوار تلبي تطلعات 
المواطنين عموما وطموحات وتطلعات 

المرأة خصوصًا. 

أخالق الشامي: لم تدرج المرأة في اللجان بشكل متكافئ
وتقول االخت أخالق الشامي - ممثل انصار اهلل 
عضو الحوار الوطني: كان ينبغي ان تدرج المرأة 
في كافة الفرق بشكل متكافئ بحيث تستطيع 
الضغط في طرح قضاياها ولكن لالسف حددت 
المرأة في فريق التنمية وكان لها تواجد قليل جدا 
في الفرق االخرى رغم أنها جزء مهم في مجمل 
القضايا منها االمنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية ايضًا.. وهناك جانب آخر يضعف 
طرح قضايا المرأة يتمثل بأن النساء انفسهن ال 
يقفن بجانب بعضهن في مناصرة ما يخصهن من 
قضايا، وأضرب مثااًل على ذلك ما حصل حين تم 

اختيار االخت نبيلة الزبير لرئاسة فريق قضية 
صعدة وحدث ذلك االعتراض فلم تتكاتف كل 
النساء للوقوف بجانبها وهذا من ابسط الحقوق، 
وعلى ضوء ذلك يمكن ان تقاس بقية المواقف.. 
وأضافت: ما أريد ان اصل اليه هو ان المرأة البد 
ان تقف بقوة لمناصرة قضاياها المشروعة التى 
اقرها الدين االسالمي وفي وحدة الصف، وبتوحيد 
ال��رؤى يمكن ان تصل المرأة لتحقيق النجاح 
المرجو والخروج بنصوص ومواد دستورية تضمن 
تحقيق مطالبها.. وبدون ذلك فلن تحصد المرأة 

الكثير مما تطمح في الوصول اليه.

نجيبة مطهر: المرأة عامل ضغط ال 
يستهان به في الحوار

وتحدثت الدكتورة نجيبة مطهر في محور العدالة االنتقالية 
عضو مؤتمر الحوار الوطني قائلة: نحن الى اآلن لم نذكر 
اي مشكلة من مشاكل المرأة وهذا أمر مؤسف الن قضاياها 
البد ان تناقش في المحاور التسعة وليس فقط في محور 
التنمية.. ويجب أال ننسى أن المرأة عامل ضغط ال 
يستهان به وتستطيع مناصرة قضاياها ولكن ال 
يوجد ذلك االستشعار الذي ينبغي أن يكون من 

قبل المراة نفسها تجاه قضاياها.

ميرفت مجلي: لم نتواجد من 
أجل قضايا النساء فقط 

إيمان أحمد: قضايا المرأة والطفل 
ماثلة أمام المتحاورين

االخت ميرفت مجلي -عضو الحوار الوطني 
- تحدثت قائلة: اعتقد ان المرأة متواجدة 
فحسب  ياها  قضا لمناقشة  فقط  ليس 
ولكن للمساهمة واالثراء في كافة القضايا 
المطروحة على الصعيد الوطني، فنحن 
نحتاج الى تكتل واتفاق دائم كنساء حول 
ما يرتبط بنا من حقوق ومطالب.. ونتمني 
ان تظهر القوة والتواجد النسائي من خالل 
ما سيخرج به المؤتمر من نتائج وقرارات 
ملزمة سواًء فيما يخص قضايا المرأة أو في 

قضايا الوطن عمومًا.

االخت ايمان احمد غالب 
ممثل مجتمع مدني عضو 
مؤتمر ال��ح��وار - قالت: 
ان ال��م��رأة مُنحت في 
مؤتمر الحوار نسبة ال� 
30 % وه��ذا أمر ايجابي 
عليه  تحافظ  ان  الب��د 
لالستمرار في المشاركة 
ب��ذات النسبة في كافة 
ال���م���ج���االت، م���ن ذل��ك 

مجاالت ومواقع صنع القرار، وفي الحوار 
الوطني بالتحديد عن فريق الحقوق 
هناك مكون خ��اص يُعنى بالمرأة 
والطفل يناقش كافة القضايا المرتبطة 

بهذا الشأن وسيكون هناك 
ن��زول ميداني لالتحادات 
والجمعيات النسوية العاملة 
في مجال المرأة لمعرفة 
عن  كل  لمشا ا و يا  لقضا ا
كثب، كما ستكون هناك 
زيارات ميدانية للمحافظات 
وخصوصًا منها التي عانت 
من االزمات والحروب وكانت 
ال��م��رأة والطفل من اكثر 
المتضررين فيها، بمعنى ان قضايا 
المرأة هي جزء ال يتجزأ من قضايا 
الوطن، والنهوض بأوضاعها نهوض 

بأوضاع الوطن ككل. 

الخنساء: سنخرج بنتائج تلبي تطلعات المواطنين
االخ��ت الخنساء عبدالرحمن 
الشعبي ممثل عن مكون المرأة 
عضو مؤتمر الحوار الوطني - 
قالت: نحن حين بدأنا عملنا في 
مؤتمر الحوار الوطني اجتمعنا 
نحن النساء الالتي نمثل مكون 
المرأة وحددنا اولوياتنا حول 
التي سيتم طرحها  المواضيع 
والمشاكل ذات االولوية وماهي 
اه��م ال��م��واد الدستورية التي 

ينبغي تعديلها واالخ��رى التي ينبغي ان 

نضغط من اجل اضافتها وبعد 
ذلك تم توزيعنا على الفرق.. أنا 
مثاًل في التنمية سوف اعرض 
االول��وي��ات التى اتفقنا عليها 
وأعكسها في الفريق وهناك نساء 
في فريق التربية والتعليم الصحة 
وغيرها وس��وف يتم ب��أذن اهلل 
اثراء المواضيع المتعلقة بالمرأة 
في كافة الفرق واللجان لنخرج 
بالنتائج المنشودة التى تلبي ما 

نتطلع ونهدف الوصول اليه.

دراسة علمية جريئة

دوافع ارتكاب المرأة اليمنية للجريمة.. رسالة ماجستير
مثلت ال��دراس��ة الخاصة لنيل الماجستير  

المعنونة ب�«دوافع ارتكاب المرأة اليمنية 
للجريمة وعالقتها بمركز الضبط«  للطالبة/ افراح 
العماري، تحديًا قويًا، حيث اختارت الطالبة عنوانًا 
جريئًا كما قامت بعمل جبار تمثل بالنزول الميداني 
لكل السجون اليمنية واستطاعت ان تلتزم بالمنهج 
العلمي الرصين لذا قدمت رسالة علمية قيمة استحقت 
فيها الطالبة الحصول على درجة االمتياز والتوصية 

بالطباعة والتبادل مع الجامعات.
وأوض���ح الدكتور م��ازن أحمد ع��ب��داهلل شمسان 
-المناقش لرسالة الماجستير- ان أف��راح العماري 
حصلت على المرتبة االولى في دفعتها في تخصص 
علم النفس كلية االداب جامعه صنعاء.. وهذا يؤكد 
استمرارية جديتها وتفوقها العلمي وإصرارها على 
الحصول على اعلى درجات العلم مما جعلها باحثة 

متميزة تستحق االشادة. 
يُذكر أن الدكتور/مازن احمد عبداهلل شمسان 

-األستاذ المحاضر في علم النفس ونائب عميد كلية 
اآلداب بجامعة ع�دن- ُأختير مناقشًا خارجيًا لرسالة 
الطالبة/أفراح العماري بجامعة صنعاء التي نوقشت 
في كلية اآلداب جامعة صنعاء قسم علم النفس في 
25 ابريل 2013 في قاعة جمال عبدالناصر، حيث 
قدمت الباحثة ملخصًا لرسالتها العلمية والصعوبات 
التي واجهتها وتغلبت عليها واستطاعت الوصول 
للنتائج حيث ان الرسالة تعد األولى حول المرأة اليمنية 
وعالقتها بالجريمة واختارت العينة من السجون 

المركزية لمحافظات صنعاء وع���دن وتعز والحديدة.
 وطبقت الباحثة على العينة استبيانًا خاصًا بالدوافع 
ومركز الضبط، كما قامت بدراسة حاالت خمس من 
عينة الدراسة للتعرف بعمق على التجارب النفسية 

للمسجونات والدوافع التي أدت بهن الى الجريمة.
وتوصلت الباحثة الى نتائج تفيد بأن الضبط الخارجي 
أواًل ومن ثم الداخلي يلعبان دورًا كبيرًا في الدافع الى 

العدوان وبالتالي للجريمة عند المرأة.

األصوات النسوية 
األكثر إثارة

أجرى مجموعة من الباحثين من جامعة  
كاليفورنيا دراس��ة، بهدف تحديد درجة 

تأثير أصوات الذكور واإلناث على الجنس اآلخر .
وقد وجد المتخصصون أن غالبية الرجال يعتبرون 
صوت األنثى ذا النبرة العالية أكثر إث��ارة، بل ان 
األكثر اثارة هو صوت النساء الالهث عندما يتحدثن، 
وكأنهن يعانين من نقص الهواء.. ومثل هذا الصوت 

كان لدى الممثلة الشهيرة مارلين مونرو .
في المقابل، ابدت الكثير من الجنس اللطيف، 
إعجابهن بصوت الرجال  العميق، والذي  يوجد فيه 

بحة خفيفة .
وتمت الدراسة األمريكية بمشاركة عدد كبير من 
الرجال والنساء، الذين قاموا لفترة طويلة باالستماع 
إلى أصوات مختلفة، وتم تحديد رد فعلهم. وقد 
سمحت هذه الدراسة للخبراء بالحصول على نتائج 

ذات أهمية للعلم .

رجل يقتل زوجته في حادث عبث بالسالح
قتل ال��م��دع��و )ش، ع (   

اللحجي -39 سنة-  زوجته 
24 عامًا في  البالغة من العمر 

حادثة عبث بالسالح.
وق��ال��ت ال��ش��رط��ة ف��ي أم��ان��ة 
العاصمة االسبوع الماضي: إن 
الزوج وأثناء عبثه بمسدس روسي 
صة  صا ر منه  نطلقت  ا لصنع  ا
خاطئة فأصابت الزوجة في الفك 
األسفل وخرجت من الرقبة ما أدى 
إلى وفاتها في الحال.. مشيرة الى 
أنها تحفظت على الجثة الضحية 
المستشفى وأحالت  في ثالجة 

الزوج للتحقيق.
يذكر إن األجهزة األمنية رصدت 
خالل شهر ابريل المنصرم وقوع 
»70« حادثة عبث بالسالح أودت 
بحياة »25« شخصا من ضمنهم 

عدد من النساء واألطفال.


