
♢  متى بدأ نضال المرأة في 
مجال المطالبة بحقوقها 

وه��ل النتائج مرضية 
لها في هذا الجانب؟
- ن����ض����ال ال����م����رأة 
ال��ي��م��ن��ي��ة م����ن أج���ل 
ال��ت��م��ك��ي��ن وال��ع��دال��ة 
وال��ت��م��ث��ي��ل ب���دأ منذ 
اكثر من عقدين من 
الزمن من  قبل بعض 
لنسوية  لمنظمات ا ا
التي ك��ان لها اهتمام 
بقضايا المرأة وتغير 
السياسات ومناهضة 
ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ح��د من 
االق��ص��اء والتهميش 
غير المبرر ..وفعاًل 
تطور العمل النضالي 
ال������ى ان وص������ل ف��ي 
ال����س����ن����وات ال��ع��ش��ر 

االخيرة الى نوع 
م��ن التمكن إال 
ان ال��ن��ش��اط��ات 
ال���ن���س���وي���ة ف��ي 
مجملها لم تكن 

منسقة ومتكاملة  كما ينبغي ولم 
تلتق  االص��وات النسوية كما التقت 
في الفعالية االخيرة والحدث المهم 
مؤخرًا المتمثل في ال��ح��وار الوطني 
ح��ي��ث ان ال��ج��ه��ود ال��ن��س��وي��ة التقت 
وتوحدت في مؤتمر الحوار الوطني 
واستطاعت االخوات من خالل الحوار 
وب��م��س��ان��دة زم��الئ��ه��ن م��ن ال��رج��ال 
والشباب والمجتمع المدني ان يخرجن 
بمخرجات رائ��ع��ة ان ت��م تنفيذها 
تعتبر ثورة في الحقوق والحريات، 
هذه القرارات تساند المرأة وتعطيها 
حقها في المواطنة المتساوية  ومن 
أه���م ال���ق���رارات ال���ص���ادرة ال��ح��ق في 
التمثيل في كافة السلطات بنسبة 
ال تقل عن ال� 30 % وهذا ما نريد 
ان يكون بنص دستوري ألن شراكة 
المرأة وتمثيلها التمثيل العادل هو 

ل��ط��ري��ق ن��ح��و التنمية الحقيقية  ا
والنهوض والتطور.

الكوتا النسائية 
♢  ما الذي سيعود على المجتمع 
من فائدة من تطبيق مبدأ الكوتا  

للمرأة؟ 
- أواًل التمثيل العادل للمرأة أو على 
االقل بنسبة 30 % كخطوة اولية 
هو اساس تطور ونهوض المجتمع 
ذل���ك ان ال���م���رأة تعتبر ج���زء من 
الموارد البشرية وحين يتم اقصائها 
فنحن نقصي جزءًا مهمًا من الموارد 
البشرية التي هي رأس مال بشري ال 
بد من تنميته واالستفادة منه.. فاذا 
تم اقصاء المرأة خسر المجتمع جزءًا 
كبيرًا ومهمًا من أهم م��وارده، هذا 
جانب ..الجانب اآلخر ال بد ان تمثل 
المرأة احتياجات ومتطلبات المرأة 

وال��ت��ي 
ال ي���م���ك���ن ان 
ت��م��ث��ل إذا ك��ان 
المتواجدون هم فقط من الرجال ، 
هناك امور تخص االسرة  والمجتمع 
وال��م��رأة نفسها والب���د ان تمثلها 
المرأة ، كما ان مشاركة المرأة هي 
اساس بناء الدولة المدنية الحديثة .  

دولة مدنية 
♢  م��اه��ي م��واص��ف��ات ال��دول��ة 
المدنية التي ينشدها المواطن 

اليمني ؟ 
إن الدولة المدنية هي الدولة التي تحمي 
الحقوق للجميع دون استثناء وب��دون 
تمييز ، تحمي حقوق االقليات وحقوق 
النساء والمهمشين وحق الفكر والتعبير، 
الدولة المدنية هي الدولة التي تعامل 
المواطن بغض النظر عن دينه ومذهبه 
ولونه وجنسه وه��ذا ما نرجو  تحقيقه 

والوصول إليه . 

نتائج الحوار
♢  كيف تقيمون نتائج مؤتمر 

الحوار الوطني؟
- أواًل الحوار الوطني هو الخيار الوحيد 
أمام اليمنيين  وال يوجد  بديل عن لغة 
الحوار واالقناع ألننا كمجتمع مدني ال 
نقبل العنف وال نمتلك السالح  وليس 
لدينا إال الحوار طريقًا لنعبر من خالله 
ال��ى  بر األم��ان  واذا تحدثنا عن نتائج 
ومخرجات مؤتمر الحوار فهي نتائج 

مرضية  الى حد اآلن ..
صحيح هناك قضايا فيها بعض التفاصيل 
البد ان يتم إيجاد حلول مرضية لها قبل 
ان��ت��ه��اء ج��ل��س��ات ال���ح���وار ال��خ��ت��ام��ي��ة من 
ذل��ك قضية الجنوب وم��ا يتعلق بقضية 
صعدة لكن الشيء  الذي ال يمكن تجاهله 
ان المخرجات وخاصة في مجال الحقوق 
وال���ح���ري���ات تعتبر 
جيدة وثورة في مجال 
الحقوق والحريات وال 
ب��د م��ن ال��ع��م��ل على 
متابعة تنفيذ تلك 

المخرجات .
مصالح الوطن

♢  كلمة أخيرة  ؟
- أريد التأكيد على ان الحوار الوطني 
ه��و ال��ط��ري��ق اآلم����ن وال��ص��ح��ي��ح لحل 
الخالفات ووضع المعالجات المناسبة 
لكافة القضايا، لذلك نتمنى ان يكون 
الجميع على ق��در المسؤولية  وان ال 
يتم االلتفات ألي محاولة تسعى إلفشال 
الحوار الوطني وان يلتف الجميع حول 
المصلحة العامة للوطن وأبنائه الذين 
انهكتهم المشاكل والصراعات والذين 
ينشدون األمن واالستقرار , وبالنسبة 
للجلسات العامة  ما مضى من التقارير 
كانت جيدة ..ونتمنى ان تكون بقية 
التقارير  في األي��ام القادمة مرضية 
وم��ل��ب��ي��ة ل��ط��م��وح ال��ي��م��ن��ي��ي��ن  ال��ذي��ن 
يتطلعون لتحقيق االمن واالستقرار 
وينشدون  التغيير والبناء الصحيح 

للدولة المدنية الجديدة .

االثنين : 4 / 11 / 2013م 
 الموافق :1 / محرم / 1435هـ 
العدد: )1683( 15

اختطاف الفتيات

ت������������زداد ف���ج���ائ���ع  
اليمنيين يومًا بعد 
يوم من االنحطاط واالنهيار 
ت  االخ��الق��ي والقيم التي جاء
م��اي��س��م��ى ب���رب���ي���ع ج��م��اع��ة 

االخوان.
ف������إذا ك���ان���ت اح��ص��ائ��ي��ات 
ليمنية لمكافحة  لمنظمة ا ا
االتجار بالبشر قد كشفت قبل 
اسبوع عن اختطاف أكثر من 
128 فتاة في العاصمة صنعاء 
فقط خالل االشهر الماضية 
م���ن ع����ام 2013م ف��ه��ذه 
الظاهرة كارثية سيما وانها 
لم تكن معروفة أبدًا في اليمن 
إال بعد ان خ��رج االخ���وان الى 
ساحات »التغرير« واستغلوا 
هذه الجريمة لتحقيق مكاسب 
سياسية والترويج لها سيؤدي 
الس��ت��ع��داء ال��داخ��ل وال��خ��ارج 
للنظام.. اليوم اصبحت ظاهرة 
اخ��ت��ط��اف ال��ف��ت��ي��ات جريمة 
بحق شعبنا اليمني العظيم، 
والي��ج��ب ال��س��ك��وت عنها أو 

تبريرها أبدًا..
فهذه الجرائم تعد اغتيااًل 
بشعًا ل��ح��ي��اة ف��ت��ي��ات ويجب 

التصدي لها بقوة.
لقد شهدت االي��ام الماضية 
اخ��ت��ط��اف الطفلة ساترين 
ع��ب��دال��م��ل��ك ال��م��ت��وك��ل من 
ب����اب م��درس��ت��ه��ا ف���ي وس��ط 

العاصمة صنعاء ونقلها الى 
مدينة ع��دن.. وبغض النظر 
عن  كيف تم نقلها الى عدن 
وسط هذه النقاط األمنية، إال 
ان وال��د الطالبة اضطر لدفع 
ف��دي��ة  الس��ت��ع��ادة ابنته من 
الخاطفين.. ورفض االفصاح 
عن أية تفاصيل بعد ان وجد 
ان االجهزة االمنية ليس لديها 
أية معلومات عن قضية ابنته.
وف����ي ت���ط���ور ج���دي���د ق��ام 
م��س��ل��ح��ون م��ج��ه��ول��ون مساء 
الخميس في تعز باختطاف 
ع��روس��ة م��ن محل للكوافير 
ف��ي منطقة ثعبات بعد ان 
كانت العروس ذهبت للتزين 

والتجهز للعرس.
ول���م ت��ذك��ر ال��م��ص��ادر عن 
االس���ب���اب وال����دواف����ع وراء 
جريمة االختطاف.. غير ان 
عمليتي االختطاف في صنعاء 
وتعز تؤكدان أن ثمة تواطؤًا 
امنيًا واضحًا، من قبل العناصر 
المتطرفة التي تم تجنيدها 
من قبل االخ��وان في اجهزة 
االم��ن، ه��ذا خالفًا ال��ى ان من 
ي��دي��رون مفاصل االج��ه��زة 
االم���ن���ي���ة ه���م م���ن ج��م��اع��ة 
االخ����وان ال��ذي��ن بتعاملهم 
الالمسئول يشجعون هذه 
ال��ظ��اه��رة وي��رف��ض��ون ردع 

الخاطفين.

إشراف:

هناء الوجيه

أمل الباش��ا رئيس منتدى الش��قائق وعضو مؤتمر الحوار الوطني  في فريق بناء الدولة وناشطة في  
حقوق النس��اء ترى ان المرأة البد ان تأخذ حقها في التمثيل والتواجد ألن هذا الحضور هو اس��اس 
التطور والبناء الحقيقي  للمجتمع المدني المتطور، كما ان مؤتمر الحوار -من وجهة نظرها- يعتبر حصاد 
النضال الطويل للمرأة والذي بدأ قبل عقدين من الزمن من خالل القرارات الصادرة عنه  التي ان تم تنفيذها 

فستكون خطوات متقدمة في طريق حقوق المرأة وتمكينها ..
عن هذه القضايا وغيرها أجرت »الميثاق« لقاًء مع األستاذة امل الباشا وخرجنا  بالحصيلة 

التالية: 

إنجازات المرأة في الحوار ثورة حقيقية

األمم المتحدة تحذر من زواج الصغيرات وتعتبره بمثابة إعدام 
حذرت األمم المتحدة من المخاطر المترتبة على زواج الصغيرات وحملهن  

المبكر قبل سن ال�18 واعتبرته بمثابة عقوبة باإلعدام للكثير منهن، 
مشددة في هذا الصدد ان الفتيات الالتي ال يفقدن حياتهن بسبب مضاعفات الحمل 
تكتب عليهن عواقب صحية واقتصادية واجتماعية تؤثر 

ُ
والوالدة تحت هذا السن ف

بشكل سلبي على مستقبلهن طيلة حياتهن.. جاء ذلك في تقرير حديث أصدره صندوق 
األمم المتحدة للسكان تحت عنوان: »أمومة في عمر الطفولة، مواجهة تحدي حمل 
المراهقات«.. وكشف التقرير أرقامًا مذهلة عن حمل المراهقات في العالم، أن من 

عواقب تلك المشكلة أن سبعين ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والوالدة.
كيت غيلمور نائبة المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، طالبت جميع 
الدول التي يتم فيها زواج الصغيرات بوضع التشريعات التي تمنع الزواج تحت سن 18 
سنة لتالفي االخطار الصحية الجسيمة على صحة الفتاة وجنينها وبمايضع حدا للمأساة 
التي تنتج عن زواج الصغيرات .. مذكرة بالتوصيات الواردة في التقرير وفي مقدمتها 
التأكيد على منع زواج األطفال تحت سن الثامنة عشرة، وحماية حقوق اإلنسان، وإلحاق 

الفتيات بالتعليم وضمان بقائهن فيه لفترات أطول.

»الميثاق«: أمل الباشا ل�

التمثيل العادل 
للمرأة مسار 
صحيح للتنمية
ال يجب السماح 
ألية محاولة 
إلفشال الحوار

اقصاء المرأة تعطيل لجزء مهم من الموارد البشرية 

تحالف »ألواني« يرسم المستقبل

في البداية تحدثت نجالء الذماري رئيس مكون الواني محافظة ذمار 
تحدثت قائلة : تحالف الواني من انجح التحالفات التي أقيمت في اليمن.. 
فيه عمل حقيقي تطوعي ينبع من القناعة وااليمان بأهمية قضايا المرأة 
وما يميز هذا التحالف ان العاملين فيه من الشباب بدأ التحالف مركزيًا في 
امانة العاصمة من شابات من مختلف المحافظات اليمنية واليوم اصبح 
للتحالف فروع في معظم المحافظات نجتمع جميعنا من اجل تحقيق 
هدف النهوض بواقع المرأة اليمنية ونعمل من أجل لفت انتباه المجتمع 
لواقع المرأة اليمنية في كافة المجاالت، واألجمل في تحالف الواني انه 
يركز على الجوانب المجتمعية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية 
الى جانب التمكين السياسي للمرأة.. ما أتمناه هو ان تستمر تلك الطاقة 
وااليمان العميق بأهمية العمل في هذا المجال الى أن نصل إلى تحقيق 

الهدف من انشاء هذا التحالف واختتم بالتأكيد من خاللكم على رؤيا هامة 
وهي أن المرأة اذا توفر لها تعليم جيد وصحة جيدة وتمكين عادل 

فسوف تكون أساسًا قويًا لبناء مجتمع قوي ناجح ومتطور . 
لجنة مميزة

من جانبها تقول شفاء محمد الشعيبي- فنانة تشكيلية : التحالف 
شيء كبير بالنسبة لي وهو نجاح للمرأة اليمنية والجميل في هذا 
التحالف انه متواجد في 16 دولة عربية، هذا ما يجعل التجربة 
اقوى.. بدأنا في العام 2012م وقد كان عامًا مليئًا بالعمل والبحث 
والتأسيس من يعمل في هذا التحالف تجمعهم القناعة بالقضية 
وااليمان بحق المرأة , انا شخصيا وجدت نفسي من خالل هذا 
التحالف وهو بالنسبة لى شيء كبير وأتذكر اننا في االجتماع 

اإلقليمي في األردن كان لنا نكهة 
مميزة فقد كانت لجنة اليمن من الشباب بينما كانت اللجان األخرى 
للدولة العربية من الكبار.. وهذا ما ميزنا باإلضافة الى األنشطة 
واالعمال المميزة التي ظهرت بها اللجنة اليمنية، الهدف األساسي 
من »الواني« هو رسم المستقبل للمرأة بكافة األلوان وفي شتى 
المجاالت عبر العديد من الفعاليات، ونأمل ان تتقدم خطواتنا 
الى االمام وان تنتج جهودنا الشابة نجاح مميز يخدم قضايا المرأة 

ويساند حقوقها . 
مناهضة العنف 

أما مروى محمد الوحيشي رئيس 
مكون »الواني« للحقوق والحريات 
فتقول : الواني فتحت امامي مجااًل 
لتحقيق حلم كنت أتمنى تحقيقه 
ولطالما تمنيت أن أوضح حق المرأة 
في المشاركة والتمكين وحقها في 
الحماية من كافة اشكال العنف.. 
ول��ذل��ك عندما أت��ت ال��ف��رص��ة من 
خالل الواني أنشئ مكون الحقوق 
والحريات وبدأ التركيز على القانون الدولي واالتفاقيات الدولية 
وأهمها اتفاقية »السيداو« التي تتحدث عن مناهضة كافة اشكال 
العنف ضد المرأة ومن خالل هذا المدخل أقام تحالف ألواني عددًا 
من الورش التدريبية في مجاالت التوعية كان االستهداف لطالب 
وطالبات الجامعة والحمد لله قطعنا شوطًا كبيرًا من النجاح 

وسنواصل المسير الى ان نحقق اهدافنا ..

نبني المستقبل بكل األلوان هذا هدف »ألواني« التحالف النشط  الذي تم انشاؤه في 16 دولة عربية ويعمل  
من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق األدنى كلمة »الواني« تعني القدرة على رسم المستقبل في 
كافة  المجاالت من اجل المرأة ولبناء المستقبل الصحيح والمجتمع السليم من خالل تنمية المرأة وتطوير قدراتها في 
كاف��ة المج��االت وتوعية المجتمع بأهمية دورها وأهمية حصولها على حقوقها وفي فعالية تكريم أعضاء ومتطوعى 

لجنة »ألواني« في اليمن التقينا عددًا من العضوات المؤسسات.. 

من منجزات »ثورة االخوان«!!


