
♢  استاذة حسيبة في البداية ممكن إعطاؤنا 
نبذة مختصرة عن اهم االهداف التي أنشئ االئتالف 

من اجل تحقيقها ؟
يهدف ائتالف "أمل" إلى مناصرة ودعم ومساندة قضايا 
المرأة اليمنية السياسية والتعليمية والصحية ويعمل 
االئ��ت��الف وف��ق قيم الشراكة الديمقراطية، واالح��ت��رام 
ة والفاعلية، وترسيخ مبدأ العدالة للجميع  المتبادل والكفاء
وإش��راك المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي 
بنسبة ال تقل ع��ن 30 % ف��ي السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية من خالل رفع الوعي السياسي في 
المجتمع حول أهمية مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة 
في االنتخابات القادمة وتفعيل دوره��ا في مواقع صنع 
القرار في األحزاب والتنظيمات السياسية والمؤسسات 
الحكومية ومناصرة التعديالت الدستورية والقانونية 
الداعمة لقضاياها وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين 
وضع المرأة في المجال الصحي والعمل على تشجيع إنشاء 
مراكز للرعاية الصحية وتحسين نوعية خدماتها خاصة 
في المناطق الريفية, كما يهدف االئتالف إل��ى تمكين 
النساء الناشطات والوصول إلى األخريات في مناطق اليمن 
المختلفة من خالل أنشطة وبرامج تعزز الصورة اإليجابية 
للنساء في مختلف الفعاليات، وإيصال قضايا النساء الصحية 
والتعليمية والسياسية إلى صانعي القرار والعمل على 
رفع مستوى وعي المرأة ومطالبتها بحقوقها التعليمية 

والصحية والقانونية والسياسية.
هدف واحد

♢  هل يضم االئتالف ممثالت 
عن النساء من كافة االحزاب؟

االئتالف يضم نساء من تسعة أحزاب 
سياسية يعملن من اجل اليمن اواًل، 
وي��ع��م��ل��ن م��ن أج���ل مستقبل أفضل 
للمرأة ونحن نفخر أن النساء من مختلف 
األح�����زاب ت��ج��م��ع��ن وس��ي��ع��م��ل��ن معًا 
لتحقيق ه��دف واح��د وه��و أن تكون 
المرأة اليمنية حاضرة في المستقبل 

كما كانت في الماضي.
♢  اهمية ائتالف معا إلشراك المرأة 
سياسيًا وما داللة تزامن تدشين أعماله 
مع انعقاده مع مؤتمر الحوار الوطني؟
االئتالف يمثل فرصة لتوحد النساء 
من حيث رؤاه��ا وط��رق عملها لدعم 

إيصال النساء إلى مواقع اتخاذ القرار سواء في احزابهن 
أو في مختلف المواقع والمراكز التي تضيف إلى المرأة 
وتتناسب مع دورها في بناء اليمن.. والحوار الوطني يمثل 
فرصة ذهبية ال بد ان تخرج المرأة منه بمخرجات تخدم 
اهدافها فلن تكون هناك مشاركة حقيقية للمرأة اال اذ 
ُوجدت نصوص دستورية تؤكد أحقية النساء في المشاركة 
والتواجد في مواقع صنع واتخاذ القرار، كما ان المرحلة 

االنتقالية التي نمر بها ال يمكن أن تجري فقط علي 
يد نصف المجتمع إذ يجب أن تؤدي النساء دورًا بارزًا 

وذا مغزى في أي عملية تغيير.. والقوى السياسية ال بد ان 
تؤمن بضرورة دعم المرأة اليمنية وضرورة حصولها على 
حقها في المشاركة وبناء الوطن.. واليوم بإنعقاد مؤتمر 
الحوار وفقًا لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ينبغي ان تحرص المرأة وتضغط من اجل ايصال صوتها 
بهذا الشأن وسيكون االثر مجديًا في هذا الوقت اكثر من 
أي وقت اخر وسيعمل االئتالف على استغالل فرصة انعقاد 
الحوار الوطني للخروج بنتائج مرضية تلبي طموح المرأة 

وتضمن حقوقها .
انشطة ومناصرة

♢  ما اهم االنشطة التي قام بها 
االئتالف حتى اليوم.. وهل يعتبر 
االئ���ت���الف ام���ت���داد للتشبيكات 

النسوية السابقة؟
سأبدأ بالرد على الجزء االخير من 
السؤال فقد كانت هناك تشبيكات 
متعددة سابقة كانت تسعى النساء 
م��ن خاللها ال��ى م��ا نسعى ال��ي��ه من 
توحيد الصوت النسوي والمطالبة 
الفاعلة من اجل تحقيق المشاركة 
العادلة للنساء لكن ما كان يحبط تلك 
التشبيكات ربما امور فنية او مالية 
وربما تنسيق وتنظيم.. نحن اليوم 
نبدأ من النقطة التى توقف عندها 
عمل التشبيكات السابقة، نتمنى 
االستمرارية وتحقيق االهداف المرجوة ونحتاج في ذلك 
تواصل الدعم والتأييد والمناصرة من الجميع نساء ورجااًل، 
أما عن االنشطة المنفذة حتى اليوم فهي جيده بالنسبة 
للفترة القصيرة التي بدأ االئتالف فيها عمله فنحن من 
قبل اسبوعين فقط قمنا بتدشين عمل االئتالف وهذه 
فترة وجيزة ولكنا نفذنا عددًا من االنشطة منها النزول 

الميداني الى مقر مؤتمر الحوار الوطني بهدف نشر الوعي 
بين المؤتمرين بأهمية تحديد حصص لمشاركة النساء 
في مختلف السلطات في الدولة ومواقع اص��دار القرار، 
ومناصرة التعديالت الدستورية والقانونية الداعمة 
لقضايا المرأة، ودعم مقترحات فرق عمل الحوار الوطني 
لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية للنساء، كما اننا نقوم 
بتنفيذ حملة مناصرة في مؤتمر الحوار األحزاب السياسية 
والمؤسسات الحكومية وتعزيز التشبيك والشراكة مع 

الجهات ذات العالقة محليًا ودوليًا العاملة 
في قضايا المرأة.. الحملة تستمر عشرة 
اي���ام يتم م��ن خاللها جمع توقيعات 
من المؤتمرين من مختلف المكونات 
السياسية والشباب والمرأة ومنظمات 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ت��ؤك��د ال��ت��زام��ه��م 
بمناصرة مشاركة المرأة سياسيًا، وبلغ 
عدد الموقعين على عريضة المناصرة " 
425" عضوًا وعضوة في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل يمثلون مختلف التيارات 
السياسية والمكونات المشاركة فيه 
ومن االنشطة كذلك تنفيذ معرض صور 
حول ادوار النساء في المجتمع، وتوزيع 
مطبوعات ومواد اعالمية تتناول أهمية 
المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها 
بداية لمشاركة نصف المجتمع في بناء 

اليمن الجديد.
وعقد فريق المناصرة بائتالف "أمل" 

ات مع عدد من رؤساء الفرق في مؤتمر الحوار بغية  لقاء
حشد التأييد إليجاد نصوص تشريعية دستورية وقانونية 
في مخرجات مؤتمر الحوار تكفل تمكين النساء وتعزيز 
مشاركتها في الحياة السياسية وتواجدها في مواقع صنع 
القرار وضمان وصولها الى مقاعد البرلمان بنسبة ال تقل 

عن%30 .

ونفذت أعضاء االتئالف ثالث زيارات ميدانية لنقابات 
العمال والفنانين واألطباء )المجلس الطبي( بهدف 
التشبيك والمناصرة والتعريف بأهداف االئتالف 
ورؤيته ورسالته وقد أكد الجميع تعاونهم مع 
االئتالف والترحيب به وتقديم الدعم الكامل 
للقضايا التي يعمل االئتالف على تحقيقها.. 
وه��ذا ج��زء من االنشطة ونعتبرها البداية 
لمزيد من االنشطة التى نسعى من خاللها 

الى الوصول الى تحقيق اهدافنا .
دعم ومساندة

♢  شيء جيد ان يكون مقر االئتالف 
و تواجده في نفس مقر انعقاد 
مؤتمر الحوار.. فهل هناك دعم 
لالئتالف من قبل االمانة العامة 

لمؤتمر الحوار؟
ت���ق���دم االم����ان����ة ال��ع��ام��ة 
التشجيع والدعم المعنوي 
المساند لعمل االئتالف 
ونحن نشكرهم على 
ذلك أما الدعم المادي 
فهناك جهة مانحة 
ت����دع����م ان���ش���ط���ة 
 
ً
االئتالف.. وحقيقة

ان الدعم والمساندة 
ال������م������ع������ن������وي������ة 
والمناصرة والتأييد 
م��ن االم���ور المهمة ال��ت��ي م��ن شانها ان تحقق النجاح 

واالستمرارية لعمل االئتالف .
قضايا جوهرية

♢  كلمة اخيرة تودون قولها؟
إن المرحلة الحالية تتطلب انضمام ال��م��رأة للعمل 
السياسي وف��ي ال��ح��راك الثقافي واالج��ت��م��اع��ي ال��ذي 
يضمن تواجدًا حقيقيًا لها ويعبر عنها وعن دورها 
في المجتمع ولكن هناك نساء ال 
يتمكن من الوصول إلى حقوقهن 
وال��دف��اع عنها بسبب بعدهن 
ع��ن العمل السياسي وجهلهن 
ب��ح��ق��وق��ه��ن وك��ي��ف��ي��ة ال��وص��ول 
إل��ي��ه��ا، وال��م��م��ارس��ات الثقافية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز من 
تهميش النساء وإبعادهن عن 
المشهد االجتماعي والمشاركة 
العامة، لذلك من المهم ان يكون 
ال��ص��وت ال��ن��س��وي م��وح��دًا وعلى 
النساء الحزبيات أن يتجنبن كل 
خ��الف��ات��ه��ن وي��ع��م��ل��ن ع��ل��ى بناء 
ال��ت��واف��ق م��ع بعضهن البعض 
ح���ول ق��ض��اي��ا ج��وه��ري��ة مهمة 
للتنمية، كما يجب عليهن العمل 
على إشراك النساء الالئي لم يتم 
إشراكهن في المجال السياسي في اليمن حتى اآلن.. 
واالئتالف فرصة لتحقيق التشبيك بين النساء ولتحقيق 
التقارب الذي من خالله يوحد العمل في طريق دعم 
المرأة ومساندتها.. نتمنى ان تدعم المرأة نفسها ونرجو 
ان يدعم المجتمع قضايا ال��م��رأة وان يكون مناصرًا 
لحقوقها المشروعة من اجل البناء والنهوض بمستقبل 

اليمن .
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تعلمنا ودرسنا وحلمنا وتحقق  
حلمنا ووصلنا ال��ى م��ا حلمنا به 
ومن غير ان نعلم ولكننا وصلنا.. كان هناك 
كرسي وكراسة وقلم ..كان هناك شخص 
يتابعنا من بعيد وقريب يقول لنا : انت 
جيد.. وانت ممتاز ..وانت يجب ان تشد على 
نفسك. كان معنا بذكرياته وحسه في كل 
فصل يضحك لضحكنا ويزعل لزعلنا ..كان 
يعيد لنا الشرح من غير كلل او تعب ..كان 
يستقبلنا كل صباح بابتسامة تجعل يومنا 
يومًا جمياًل منورًا مثل وجه المالئكة.. كان 
يعطينا االمل القادم في كل حرف يكتبه 
بطبشورة على )السبورة ( الصغيرة، كلما 
قلب لنا صفحة جديدة في كتابنا يجعلنا 
نشعر بأننا معه في داخل عالم كتابه وعلمه 

الكبير..
نعم وصلنا.. وذلك بفضله هو ..

ولكن يأتي الزمن االسود الرماد المتعثر 
في تلك الفصول.. ال أريد أن أدري؟ يقولها 
الطالب وهو يهرب من شيء مخيف، شيء 
يجعله يسهر الليل لكي ال يصحو الصباح 
وي��ذه��ب ب��ال��ب��اص ال���ى م��درس��ت��ه.. نفس 
المدرسة التي تعلمنا فيها.. نفس الكرسي 

الذي  قعدنا عليه ...
نتساءل هل تغير الكرسي.. أم الكراسة.. 
أم القلم.. أم السبورة؟؟! ال لم يتغير شيء 
إنما الذي تغير هو ذلك الوجه المبتسم فقد 
اصبح اآلن عابسًا وصارمًا، وعندما يطلب 
ة  منه ان يعيد ال���درس ي��ق��ول: أع��د ق��راء

الدرس في منزلك..
أصبح اآلن وقته ضيقًا بعد ان ك��ان كل 
وقته لنا.. لم يعد نفس الكتاب الذي درسناه 
نحن والذي كان يتضمن شرحًا وتوضيحًا.. 
ذلك الكتاب الذي فيه رقة وتبسيط اصبح 
اليوم شبحًا وكابوسًا يراودني في كل ليلة 
في منامي.. يجري ورائي كأنه عدو يريد لي 

السقوط..
فهل يا ترى سوف ارى المالك الذي كنت 
احبه ويشجعني وكتابي الذي انتظر بفارغ 
الصبر ان يعود  وأداعب  اوراقه كما كان.. 

ويذهب هذا الشبح االسود عني.. ؟

 هناء الضياني

منع رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع  
 » SAAT« علي احمد األشول أربع شرطيات من دخول االمتحان
لمقابلة اللجنة الدولية الذي تقوم به الشرطة الدولية التابعة لدائرة عمليات 
حفظ السالم - لألمم المتحدة .والذي جرى خالل الفترة من 12-16 يونيو 
2013م عبر فريق مختص قادم من نيويورك الختيار المشاركين  في 
مهام األمم المتحدة لحفظ السالم في مناطق الصراع حول العالم، مع العلم 
انه تقدم لالمتحان عدد 470 منهم 466 ذكور و4 إناث تلقى جميعهم 

التدريب حول عمليات السالم.
ودانت منظمات حقوقية التمييز الذي تعرضت له المجندات األربع من قبل 
رئيس هيئة األركان بسبب الجنس في ظل مجتمع ذكوري يصادر حقوق النساء 
ويفرض سلطة القهر واإلكراه عليهن.. داعية إلى التخلي عن تلك التصرفات 
التي  ال تنسجم مع اإلرادة السياسية اليمنية والدولية التي أشركت المرأة في 
الحوار الوطني بنسبة 30 %, كما أنها تعد ذلك العمل تمييزًا عنصريًا ضد 

المرأة يتنافى مع االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن..

الدفاع تمارس التمييز ضد المرأة

»الميثاق«: رئيسة ائتالف »أمل« ل�

أملنا مشاركة نصف المجتمع في بناء المستقبل

إشراف:

هناء الوجيه

❞ نساء من 9 أحزاب 
توحدنا دفاعًا عن المرأة

❞ هدفنا دعم المرأة 
كمرشحة في االنتخابات 

وهاهي الفرصة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني االنشاء ائتالف يضم نساء  
من أحزاب تضم مختلف األيديولوجيات بهدف دعم ومس��اندة قضايا 
المرأة سياس��يًا واقتصاديا وف��ي كافة المجاالت، وخطوة كه��ذه جاءت لتؤكد 
على قضايا النس��اء الموحدة.. حول هذا االئتالف وانش��طته واهم االهداف التي 
يس��عى للوصول اليها التقينا رئيس��ة ائتالف معا إلشراك المرأة سياسيًا )أمل( 

االستاذة حسيبة شنيف وخرجنا بالمحصلة التالية:

  هناء الوجيه

❞ على القوى 
السياسية أن تؤمن 
بضرورة دعم المرأة

❞ يحرص االئتالف من 
خالل الحوار على تحقيق 
نتائج تلبي طموح المرأة

❞ نحشد لتأييد 
نصوص دستورية 

تعزز مشاركة المرأة

❞ أمانة الحوار 
تقدم الدعم المعنوي 

المساندة لعملنا

اك��ت��ش��ف��ت ع��ال��م��ة  
س���ودان���ي���ة م����ادة 
م���ض���ادة ل���ألك���س���دة ت��زي��ل 
التجاعيد وت��ط��ي��ل مرحلة 

الشباب .
وتقول العالمة السودانية 
الدكتورة ليلى زكريا إن المادة 
ال��م��ك��ت��ش��ف��ة ت��ش��ك��ل ب��دي��اًل 
طبيعيًا ل��م��ادة )البوتكس( 
التي تستخدم في الصناعات 
التجميلية، وتستخدم هذه 
ال���م���ادة ف���ي ت��ص��ن��ي��ع م���واد 
طبيعية خالصة مضادة لكل 
أمراض الشيخوخة والتجاعيد 
وتعمل على تمديد فترة 
الشباب . ُي��ذك��ر أن العالمة 
ال��س��ودان��ي��ة ن��ال��ت م���ن قبل 
ات اخ��ت��راع الكتشافات  ب���راء
علمية أخ���رى ذات م���ردود 
اق��ت��ص��ادي، م��ن دول كبرى 
كالواليات المتحدة األمريكية 
، ال��ي��اب��ان، ك��ن��دا، أس��ت��رال��ي��ا، 

روسيا، والصين، وغيرها .

عالمة سودانية تكتشف مادة تزيل التجاعيد 
وتطيل مرحلة الشباب

أحيلت إلى شرطة منطقة الرياض  
شكوى سيدة سعودية ضد بنك 
س��وي��س��ري، ق��ال��ت: إن��ه أض��اع م��ن حسابها 
50 مليون ري��ال، بعد تعرضها لالحتيال 
والتزوير من المسؤول عن حسابات عمالء 
الشرق األوس��ط بالبنك، كما تنظر هيئة 
سوق المال شكوى مماثلة من سيدة اعمال.
وكشفت مصادر أن البنك- ال��ذي افتتح 
له فرعًا بالعاصمة السعودية، متخصصًا 
في االستشارات المالية فقط- زار مندوبه 
سيدة األعمال، وأقنعها بفتح حساب في 

البنك بسويسرا؛ لالستثمار 
وال���ح���ص���ول على 

أرب����������������اح 

كبيرة.
واف��ت��ت��ح��ت س��ي��دة األع���م���ال ال��ح��س��اب، 
وأودع����ت مبالغ معينة، وح���ددت نسبة 
التصرف في األم���وال ب���5% فقط، وبعد 
فترة اكتشفت التالعب في الحساب، وضياع 
50 مليون ري��ال، حيث اتضح أن مسؤول 
الحسابات غّرر بها، وتصرف في 30% من 

الحساب.
هذا وقد قدمت سيدة األعمال شكاوى 
في بلد البنك األم )سويسرا(، وأق��ر البنك 
بمخالفات ال��م��س��ؤول، ولكنه امتنع عن 
إعادة المبالغ التي استثمرها المدير 
المذكور، بالمخالفة 
للنظام وتعليمات 

العميل.

سعودية تشكو بنكًا سويسريًا 
أضاع من حسابها 50 مليونًا

طفل "مصارع" يقتل أخته الصغيرة

15 % من حاالت الوالدة في مستشفى 
ذمار تحت طائلة الخطر

لقيت طفلة أميركية عمرها 5 سنوات  
حتفها ع��ل��ى ي��د شقيقها ال���ذي لم 
يتجاوز 13 عامًا بعد ما "طبق" عليها حركات 

مصارعة شاهدها على التلفزيون.
وذكرت تقارير إخبارية أن تهمة القتل وجهت 
إلى الصبي الذي يعيش في إحدى ضواحي أورليانز 

أكبر مدن والية لويزيانا.

وكانت زوجة والد الطفلين تركت الصبي مع 
شقيقته ليعتني بها، بيد أن��ه لم يتوقف عن 
ضربها إل��ى أن توقفت ع��ن التنفس، فاتصل 
بالطوارئ وحضر مسعفون لكن تعذر إنعاش 
الصغيرة. وأش��ارت مصادر في الشرطة إلى أن 
الصبي بدا غير مهتم بما حصل لشقيقته ، وأن 

االبتسامة لم تبرح محياه. 

ق�������ال�������ت  
أم������ي������رة 
ع����������راف- م����دي����رة 
ال��ص��ح��ة اإلن��ج��اب��ي��ة 
بمحافظة ذم���ار- إن 
15 % م���ن ح���االت 
ال���������والدة ف����ي ه��ي��ئ��ة 
مستشفى ذم��ار العام 
تتعرض للخطر نتيجة 
ق��ل��ة ال���ك���وادر الطبية 
وال���خ���دم���ات ال��ردي��ئ��ة 
ف����ي ق���س���م ال����ط����وارئ 

التوليدية.
ذكرت ذلك في اختتام 
الدورة التدريبية لقابالت 
المجتمع بمديرية ضوران 
الخاصة ببرنامج الرعاية 

المجتمعية لصحة األم.. مشيرة الى أن القسم 

ال توجد به أسرة للتوليد، 
 على استخدام 

ً
ع���الوة

أس��ال��ي��ب ع��ف��ى عليها 
ال���زم���ن م��ث��ل تعقيم 

الشاش بالفرم..
 إلى ذلك حث الدكتور 
محمد الجماح في ختام 
ال����دورة ال��م��ش��ارك��ات 
على نقل ما اكتسبنه 
من معارف ومهارات 
إل��ى الصعيد العملي 
وب���ذل ال��ج��ه��ود من 
أج��ل التخفيف من 
نسبة الوفيات بين 
ال��م��وال��ي��د وال��ت��ي ال 
ت����زال ع��ل��ى حالها 
منذ العام 1997م حيث يتوفى 37 طفاًل 

من كل ألف طفل.


