
اعتقد أن القوى السياسية وخصوصًا المشحونة بجنون السلطة 
ق��د جربت بما في��ه الكفاي��ة الفوضى ولم يع��د أمام كاف��ة القوى 
السياسية الوطنية غير االتجاه القوي واألمين صوب االستحقاق 
الديمقراطي والعودة الى المش��اركة السياسية الفاعلة من خالل التنافس 
العملي والوطني عبر االنتخابات الديمقراطية التي تكفل للمواطن اليمني 

حق االختيار الحر والمباشر من خالل صناديق االقتراع.
لق��د جرب��ت الق��وى السياس��ية التحالف��ات العدواني��ة على الش��رعية 
الدس��تورية والتق��ت في س��بيل هذا االتج��اه غي��ر المش��روع كل القوى 
السياس��ية التواقة الى الس��لطة ثم اختلفت واقتتلت وخلفت أبش��ع صور 
 االتجاه 

ّ
المآسي االنس��انية، وبالتالي لم يعد امام القوى الوطنية الخيرة إال

نحو الشعب مالك الس��لطة ومصدرها من خالل التس��ليم بحق الشعب في 
االختيار الحر الذي يكفل الوصول الى درجة معينة من الرضا واعلى درجات 
القبول الشعبي باعتبار ذلك العبور اآلمن الى المستقبل األكثر اشراقًا الذي 
تتحقق فيه الشرعية الش��عبية وتتجذر فيه الشرعية السياسية وتثبت 
فيه اركان النظام السياسي الذي ينتج المؤسسات الدستورية التي تحقق 

الخير العام للناس كافة.
إن المبادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذية قد جعلت من أقدس اهدافها 
االنسانية الوصول الى حق االختيار الحر والمباشر من خالل االنتخابات، ثم 
إن الحوار الوطني الشامل جعل من حق االختيار الحر المباشر عبر صناديق 
االقتراع غايته النهائية، وبناًء عليه فإذا كانت غاية كافة الفعاليات الوطنية 

تقديس حق االختيار الحر والمباش��ر عبر صناديق االقت��راع فإن الواجب 
األكثر قداسة العمل على انجاز هذا االستحقاق الوطني والديني واالنساني، 
ألنه الطريق اآلمن للعبور الى المستقبل الذي ينبغي أن يكون أكثر اشراقًا 

وتطورًا.
إن االتجاه صوب العبور اآلمن بات اليوم ضرورة دينية ووطنية وانسانية 
 حاقد على الدين والوطن واالنس��انية وراغب في الفوضى 

ّ
ال يتراجع عنه إال

وصناعة الحروب والدمار وضالع في الفجور والعصيان ويمعن في التسلط 
والقهر، ومن كان في هذا المسار العدواني ينبغي على كافة القوى السياسية 
منعه ورده الى الصواب وارغامه على الدخول في المسار اآلمن الذي يتنافس 
فيه الجميع على رضا الش��عب بنزاهة وحرية مطلقة تضمن للشعب كافة 

حق االختيار الحر النزيه المقدس.

إن االستمرار في المماطلة والكيد السياسي والنفخ في كير الفتنة يعرض 
الوطن لمخاطر االحتالل االجنبي ال��ذي اصبحت بوادره واضحة المعالم من 
خالل وضع اليمن الحر األبّي تحت طائلة الفصل الس��ابع من الميثاق األممي، 
ولذل��ك ينبغي على كل القوى السياس��ية الوطنية أن ت��درك أن المضي في 
طريق الفوضى لم يعد ممكنًا، وأن االستمرار في منع الوصول الى حق الشعب 
في امتالك السلطة وممارستها عبر صناديق االقتراع الحر المباشر يعرض 
اليمن لالحتالل االجنبي ويهدد مستقبل اجيالها، ومن أجل ذلك ينبغي أن 
تعكف القوى السياس��ية على دراسة هذه المس��ئولية التاريخية وتتخذ 
قراره��ا الوطني المس��تقل والحر من أج��ل االتجاه صوب العب��ور اآلمن الى 

المستقبل.
إن مسئولية الحفاظ على وحدة اليمن وسالمة سيادته مسئولية جماعية 
على كل القوى السياس��ية أن تدرك أن الشعب يدرك الخطورة المقبلة اذا 
لم تقم تلك القوى بواجباتها المقدسة في حماية الوحدة اليمنية والسيادة 
الوطنية، وعليها ان تدرك أن الشعب لن يرحم المتخاذل والمتآمر كائن من 
كان، ولذلك نقول لكل القوى السياسية على ساحة الفعل الوطني المقدس 
يكفي عبثًا وكيدًا ومماحكة وتعالوا جميعًا الى كلمة سواًء تقودنا الى العبور 
اآلمن وهو االنتخابات الوطنية الحرة النيابية والمحلية والرئاسية وليس لنا 
من سبيل غير ذلك لنتجاوز مخاطر التدخل االجنبي في شئوننا الداخلية، 
 واعيًا وقلبًا مفتوحًا م��ن أجل الوصول الى 

ً
فهل س��نجد آذنًا صاغية وعقال

العبور اآلمن الى المستقبل األكثر اشراقًا.. بإذن الله؟!

عبداهلل صالح الحاج

> لم يدرك السياس��يون من قادة وحكماء اليمن أن تقسيم اليمن إلى 
أقاليم سيولد الكثير من المش��اكل والصراعات التي ال تعد وال تحصى 
لسبب أو آلخر.. فإذا كانت ومازالت إلى اآلن هناك صراعات وحروب مناطقية تدور 
بين منطقة واخرى وبين مديرية ومديرية اخرى مجاورة على المناطق وحدود 
األشرطة الفاصلة والتي تفصل قرية عن قرية، ومديرية عن مديرية، ومنطقة 
عن منطقة  والدولة بقوتها وبما لديها من عتاد وس��الح لم تستطع إنهاء تلك 
التوترات والصراعات والحروب فكيف سيكون  الحال بعد تقسيم اليمن إلى عدة 

أقاليم ومازال الجهل والتعصب وتحجر العقول مخيمًا على الكثيرين في البادية 
والحضر رغم انتشار المدارس والتعليم، ولكن نظرًا لتحجر العقول وعدم الفهم 
عند الغالبية وسمة التعصب القبلي والمناطقي عند المتعلمين وغير المتعلمين 
على حٍد سواء تغلب على الكل دون أدنى فرق بين رأي اإلنسان المتعلم واألمي بهذا 
الش��أن، هذا خالفًا ان في التقس��يم اجحاف كبير في حق اقليم أو اقليمين حيث 
إنه سيكون ليس لديهم موارد تسد وتغطي من احتياجاتهم ونفقاتهم ولربما 

سيتحول الحال والوضع فيهم إلى فقر مدقع..
نسأل الله ان يجنب اليمن من هول  النعرات والصراعات المناطقية والتي ستكون 

بسبب التقسيم المجحف وغير العادل في توزيع عائدات ثروات  الوطنية.

اذا س��لمنا ب��أن تقس��يم اليمن الى س��تة 
أقاليم، هو الحل الوحيد لكل المش��اكل التي 
تعان��ي منه��ا اليمن، كم��ا تروج ل��ه القيادة 
السياس��ية، ضمن التقس��يم االداري والمالي فقط 
واالس��تقاللية الكامل��ة مالي��ًا واداريًا ل��كل اقليم 
في ادارة ش��ئونه، مما يزيد من عجل��ة التنمية في 
ش��تى المج��االت االقتصادية والخدمي��ة واألمنية 
واالجتماعي��ة، بما يحقق تطلعات وآمال الش��عب 
في العدالة والمواطنة المتساوية والعيش الكريم 
للمواطن، كلنا نحلم ونس��عى لتحقيق ذلك، بشرط 
أال يكون على حساب وحدة اليمن وأمنه واستقراره 

أمام تحديات محلية واقليمية ودولية.
الس��يما واتخاذ مثل ه��ذه الخطوة ف��ي الظرف 
والوقت الراهن وبهذا االنفتاح قد تتحكم وتستفيد 
منها قوى محلية تستطيع أن تمارس نفوذها في 

ظ��ل ال��والءات والتعصب��ات المذهبي��ة والحزبية 
والمناطقي��ة والعس��كرية، خدم��ة لمصالحه��ا 
الضيقة على حس��اب المصلحة الوطنية، وهذه من 
أكبر التحديات التي قد تمزق الوطن في المستقبل 
وتدخله في صراعات وحروب تخدم أجندة ومصالح 

معينة.
والذي يشجع على ذلك هو غياب مقومات الدولة 
االتحادي��ة ماليًا واداريًا ودفاعي��ًا وأمنيًا، والوضع 
االقتص��ادي والمعيش��ي واألمن��ي الصع��ب الت��ي 
تعيش��ه اليمن، باالضافة اذا ما نظرن��ا الى أهمية 
ومكانة اليمن تاريخيًا وحضاريًا والموقع الجغرافي 
واالس��تراتيجي المه��م ال��ذي م��ن خالل��ه تتحكم 
بطرق المالحة الدولية في العالم، الس��يما مضيق 
باب المن��دب وجزيرة س��قطرى وأرخبيل حنيش 

وغيرها.

كل ه��ذه العوامل مجتمعة أيض��ًا، قد تجعل من 
اليمن فيدراليًا، فريس��ة س��هلة تخ��دم االطماع 
والنف��وذ االجنب��ي وتس��تفيد منها بع��ض القوى 
االقليمية والدولية، التي تتحين الفرصة لالنقضاض 
وبس��ط نفوذها على اجزاء م��ن األراض��ي اليمنية، 
لتحقي��ق أه��داف ومصال��ح معينة، بحي��ث ما كان 
يصعب عليها تحقيقه باألمس أيام النظام السابق 
وصالبة القرار الوطني والسيادي له، بات من السهل 
عليه��ا تحقيق��ه اليوم في ظ��ل النظ��ام االتحادي 
والصالحي��ة الكامل��ة لالقاليم، الس��يما واالطماع 
الخارجي��ة تترب��ص بالموقع االس��تراتيجي لليمن 
وال تخف��ى على أحد تدخ��الت البعض في ش��ئوننا 
الداخلي��ة، ه��ذا إن لم تك��ن وثيقة جم��ال بن عمر 
هي الس��باقة في وضع حجر األساس لهذا الغرض، 
المتضمنة تقسيم اليمن الى اقاليم وواليات ضمن 

الحلول واالم��الءات والمصال��ح الخارجية ومخطط 
الشرق األوسط الجديد، أسوة بدول عربية أخرى 
سبق لها التقسيم مثل العراق والسودان، وكخيار 
ال بديل عنه تم فرضه على مؤتم��ر الحوار الوطني 

في أيامه العشرة األخيرة.
كل هذه االمور يجب أال تغفلها النخب السياسية 
وأن تعطيه��ا جل االهتم��ام خصوص��ًا وقد أصبح 
مش��روع أقلمة اليمن كخيار ال بدي��ل عنه، وتمت 
الموافق��ة عليه من قبل كل المكونات السياس��ية، 
برغم أن��ه مش��روع يحتاج ال��ى المزيد م��ن الدقة 
والدراس��ة الكاملة على اس��س علمية وموضوعية 
ضمن لجان متخصص��ة ومعنية تضم��ن وتكفل له 
نجاح ذل��ك على أرض الواق��ع، بما يلب��ي طموحات 
وآم��ال المواط��ن ويحف��ظ لليم��ن وحدت��ه وأمنه 

واستقراره وسيادته وسالمة أراضيه.

أعلن��ت المملك��ة العربية الس��عودية  "قائمة 
أولى" بالمنظمات اإلرهابية، ش��ملت 9 أحزاب، 
وجماع��ات، وتي��ارات إرهابي��ة.. م��ن بينه��ا 
تنظي��م القاعدة ف��ي جزيرة الع��رب، و تنظيم 
القاعدة في اليم��ن، والحوثيين، وجبهة النصرة 
في س��وريا، وجماعة اإلخوان المس��لمين، ونص 
القرار على أن حيثيات تصنيف هذه التنظيمات 
اإلرهابية التسع، تشمل كل تنظيم مشابه لهذه 
التنظيم��ات، فك��را، أو قوال، أو فع��ال.. ما يعني 
أن التصنيف يس��ري أيض��ا على جماع��ة أنصار 
الشريعة في اليمن، وأي حزب لإلخوان المسلمين، 
حتى لو كان اسمه حزب البناء، أو حركة النهضة، 

أو تجمع اإلصالح.
لقد لجأت السعودية إلى هذا القرار لكي تحمي 
نفس��ها من اإلرهاب، وس��بق أن لجأت الحكومة 
المصرية إلى وضع جماعة اإلخوان المسلمين في 
قائمة المنظمات اإلرهابية، لكي تحمي نفس��ها 
من اإلره��اب أيضا، وقد نجحت ف��ي ذلك إلى حد 
كبي��ر، رغ��م إن رد فع��ل الجماع��ة عل��ى القرار 
كان مزي��دا من اإلرهاب.. وعلى الس��عوديين أن 
يتوقعوا ردود أفعال قوية على قرارهم أيضا.. 
ففي الس��عودية إخوان مس��لمون عليهم بيعة 
للجماع��ة األم في مص��ر، ومن حول الس��عودية 
اإلخوان في اليمن، وإخوان في األردن، وإخوان في 
قطر، وع��راب اإلخوان في قطر صوته مس��موع 
وأم��ره مط��اع.. وكم��ا كان رد فع��ل الجماع��ة 
اإلرهابي��ة ف��ي مص��ر إرهابي��ا خالصا، س��تلجأ 
الجماعة داخل السعودية إلى رد فعل يتمثل في 
عمليات إرهابية، مس��نودة بفروع الجماعة األم 
في دول الجوار، بل من المحتمل أن تلجأ جميعها 
إلى التنسيق في ما بينها إلشعال فتنة كبرى في 
الس��عودية، غير أن أي محاولة م��ن هذا النوع لو 
حدثت، س��تؤدي إلى نهاية حتمية لإلخوان، في 
دولة قوية مثل الس��عودية، وفي خارجها أيضا 
بحكم ثقلها اإلقليمي والدولي.. وينبغي إلخوان 

اليمن أن يضعوا ذلك في حسبانهم.
لقد خ��رج بعض اإلصالحيين بع��د هذا القرار 
الس��عودي، يؤك��دون أن القرار ال يش��مل حزب 
التجمع اليمني لإلصالح، ألنه قد س��بق وأن أعلن 
أنه ليس إخوان مسلمون، ولذلك لن يتأثر بالقرار 
الس��عودي.. نتمنى ذلك، لكن اإلصالح من ناحية 
الفكر والقول والفعل، إخوان مسلمون، ومشكلته 
مع الق��رار الس��عودي مركبة، ألنه لي��س إخوان 
مسلمون فحسب، بل أيضا له روابط مع أربع من 
المنظمات الت��ي صنفتها الس��عودية إرهابية، 
وهي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم 
القاعدة في اليمن، وجماعة أنصار الشريعة في 
اليم��ن، وجبه��ة النصرة ف��ي س��وريا.. وهذا لم 
يعد خافي��ا على أحد.. وال يج��دي اإلصالح قوله 
: لس��نا إخ��وان مس��لمون، بينما ه��م مرتبطون 
بالجماع��ة اإلرهابي��ة األم ف��ي مص��ر، ولحزبهم 
ص��الت بمنظم��ات إرهابي��ة أرب��ع، وف��وق ذلك 
يؤكدون يوميا في خطابهم اإلعالمي، وخطابهم 
السياسي، أنهم خصوم لكل من يخاصم الجماعة 
اإلرهابية األم، ومن أجلها يشنون حمالت تشهير 
بالسعودية ودولة اإلمارات، ومن أجلها يعبدون 

اآللهة الجديدة قطر.       

زاوية حارة

فيصل الصوفي

السعودية.. وأم 
الجماعات اإلرهابية
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د. علي العثربي

 أشادت األوس��اط الرسمية والش��عبية في الدول 
الخليجي��ة التي اتخذت موقفًا أولي��ًا من دولة " قطر 
" وسحبت س��فراءها منها في يوم األربعاء 5 مارس 
الجاري، بالموقف الذي وصفته ب� "اإليجابي والمنصف " الذي اتخذه 
المؤتمر الشعبي العام برئاسة األخ الزعيم "علي عبدالله صالح" 
والمتمثل في تأييده لقرار كل من المملكة العربية الس��عودية 
ودول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ومملكة البحرين بس��حب 
س��فرائها من قطر ف��ي أعقاب اتخاذه��ا لذلك الق��رار،  ووَصفه 
ب�"بالقرار الحكيم والصائب، والذي يأتي في توقيت خطير يستلزم 
معه اتخاذ المواقف الجريئة خدمة للتضامن العربي.. وتشديده 
على ضرورة التزام الدول بالمعايير وقواعد العالقات الدولية ، 
وعدم التدخل في الش��ئون الداخلية كونه يلحق ضررًا على األمن 
القومي العرب��ي".. في حين الذت األحزاب األخرى المش��اركة في 

حكومة الوفاق بالصمت الموارب .
 إن هذا الموقف لم يأِت من باب المجاملة لتلك الدول أو مجاراتها 
في ما تتخذه من قرارات ومواقف ، بل ُبني على حقائق وأدلة تشير 
جميعها إلى أن دول��ة " قطر" تمادت إلى حد كبير في تس��خير 
أم��وال ش��عبها ومدخ��رات أجيالها إلث��ارة وزراع��ة الفتن بين 
شقيقاتها في دول الخليج ، المش��ار إليها، وفي البلدان العربية 
كذلك وعلى رأس��ها "مص��ر" ، وفق أجندة مش��بوهة ، عانت من 
جرائها بالدنا.. وتجلت هذه المواقف في الساعات األولى من فتنة 
فبراير عام 2011م ، وجميعنا لمس وواكب ما قامت به قناتها " 
الجزيرة " بأوامر من قيادة تلك الدويلة حينما أوهمت المواطنين 
والمراقبين السياسيين بأن ما جرى في " صنعاء" �� آنذاك �� هو من 
تدبير الحكومة الس��ابقة عن طريق فبركة األحداث وتهويلها، 
ناهيكم عن الدعم المكشوف الذي قدمته هذه الدويلة ، وال تزال 
تقدمه لإلخوان المسلمين في الساحات ، وال أستبعد أن يكون لها 

يد خفية في تدبير جريمة مسجد الرئاسة "النهدين" .
  لقد أجمع العديد من المراقبين والمحللين السياس��يين ، في 
المجتمع العربي والدولي ، على أن هذه الدويلة س��خرت أموالها 
ووسائل أعالمها لتبني ماُ سمى بمش��روع " الربيع العربي " منذ 
ما قبل تنفيذه بس��نوات ع��دة ، وكانت الدول��ة الخليجية األولى 
التي ش��رعت في التخطيط والتنفيذ له.. كما زادها غرورًا تلك 
االنتصارات التي حققها في بعض البلدان العربية، فعطفت على 
شقيقاتها في مجلس دول التعاون الخليجي ودشنت مشروعها 
الفتن��وي باحتضانها ل�"القرض��اوي" الذي  ُيع��د المرجع الديني 
السياسي لإلخوان المسلمين، وبدوره اتخذ من منبر جامع " عمر 
بن الخطاب بالدوحة " وس��يلته في نش��ر فتنته بادئًا باستفزاز 
"دولة اإلمارات" في أواخر العام الماضي ، وكررها ثانية في مطلع 
فبراير من العام الجاري بتكفير ش��عبها ودولتها  حيث قال في 
خطبته من مسجد عمر بن الخطاب في الدوحة: "اإلمارات تقف 
ضد أي حك��م إس��المي، وتس��جن المتعاطفين مع��ه"، مما دفع  
بمجلس التعاون الخليجي إلى توجيه  تنبيه لقطر في 23نوفمبر 

من العام الماضي ، إال أنها تجاهلت ذلك .
 ولم يمِض عل��ى هذا التحذير س��وى بضعة أي��ام ، حتى جاهر 
 الص��ف العربي 

ّ
" القرض��اوي" في آخ��ر صيحاته ودعواته لش��ق

واإلسالمي، بإس��اءته للمملكة العربية الس��عودية، بالقول: )هو 
أمر مستغرب من الحكومة الس��عودية، قدموا المليارات لدعم 
االنقالب، وهؤالء االنقالبيون والله أبعد ما يكونون عن اإلسالم.. 
ال تربطهم بدول الجوار إال لغة المصالح والمنافع( في إشارة لثورة 
"مصر " على حكم "مرس��ي ".. و يش��ار إلى " أن ارتفاع منسوب 
التوتر بين أمير قطر الجديد وزعماء دول الخليج بدأ قبل أشهر 
عدة من إعالن سحب الس��فراء األربعاء الماضي، بعد اتهام قطر 
بعدم االلتزام بتعهداتها في اجتم��اع الرياض، والذي حث على 
تنفيذ االتفاقية األمنية الخليجية المنصوص عليها في 2012م، 
والتي تنص عل��ى امتناع جميع األعضاء عن التدخل في الش��ؤون 
الداخلي��ة للموقعين" .. وفي تأكيد من الس��عودية على رفضها 
خروج مجلس دول التع��اون الخليجي عن سياس��ته، أعلنت يوم 
الجمعة الماضية أن األخوان المسلمين والجماعات اإلرهابية في 

قائمة المحظورين والمطلوبين .
 أخيرًا، نس��تنتج مم��ا تق��دم أن " قط��ر " جازف��ت بمكانتها 
اإلقليمية والعربية والدولية لتدخل نفس��ها في عزلة لن تخرج 
منها إال بالتخلي ع��ن دعمها لإلخوان واإلرهابيي��ن والعودة إلى 
سرب دول التعاون الخليجي، بحس��ب ما قالته صحيفة " الوطن 
الس��عودية األكثر انتش��ارًا ، في افتتاحية الخمي��س الماضي: " 
المرحل��ة ال تحتمل تناقض السياس��ات وتباينه��ا إلى حد دعم 
المتربصين بأمن "الخليج"، وألنها كذلك، فقد تحتم اتخاذ موقف 
حازم يوازي حجم الخطر، وهو ما كان، ومؤداه رسالة واضحة إلى 
الساسة القطريين مفادها: عليكم العودة إلى "السرب"، وإعادة 
األمور إلى مسارها المنطقي، واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ما 
تم االتفاق عليه دون تلكؤ أو تسويف، وأهمها االتفاق الموقع في 

23 نوفمبر، من العام الماضي".

علي عمر الصيعري

قطر في طريقها 
إلى العزلة

القوى الوطنية 
والعبور األمني؟!!

سؤال وطن
أيعود النازحون؟

أيعود فجر أحالمهم
أيعود النهار ينام على شرفاتهم

هذا سؤال وطن
كان يومًا لهؤالء وطن

أيها الثائرون.. على عجل
القابضون على الريح

تلك الرياح التي قذفت بكم
بأحالمكم بآمالكم..

إلى خارج الوطن
أيها الصابرون أفيقوا فالصمت

كل يوم يحصد شجعانكم
أيها الثائرون ما بال هتافاتكم

بياناتكم.. وعيدكم.. مسيراتكم
تنام اليوم في خيام نزوحكم

ما بال الوقت يمر ملحنًا آثاركم
ها هو سؤال الوطن.. ذاك الوطن

الذي كان يومًا لكم سكنا

بات اليوم غريبًا.. جريحًا.. طريدًا..
بعد ربيعكم..

السؤال.. اليوم يعود بال جواب
يهّدئ روعات من أحاطت بأوطانهم الفتن

أيعود النازحون؟
من ساحات الهتاف وأنين الجرحى

ودموع األمهات
أيعود المتعبون من الفساد..

وصراع الكراسي والعناد

أتعود الخطوات التي ضاعت من أقدامهم
أتع��ود االبتس��امات الت��ي تالش��ت م��ن 

افراحهم
أيها النازحون من الحروب

من ثورات سطا عليها لحرب الكذوب
اصلحوا أخطاءكم.. استعيدوا طموحاتكم

لتضعوا إجابة
لسؤاٍل

قاله الوطن!!

أقلمة اليمن وتحديات المستقبل

التقسيم سيولد الصراعات

أ/ نبيهة محضور٭

 يحتف��ل العالم في الثامن من م��ارس - اذار كل عام 
ب��كل اطيافه واجناس��ه بالي��وم العالمي للم��رأة هذا 
اليوم الذي خصص ليكون يوم الوفاء وتقديم الش��كر 
والتقدير للمرأة ..هذا الكيان االنس��اني الذي يشكل 
نواة المجتمع ونصفه االكثر فعالية ..فهي المؤسس 
األول للعالق��ات االجتماعي��ة ف��ي المجتم��ع وحج��ر 
الزاوية في بنائه وهي ش��ريك الرجل في كافة ميادين 
الحياة.. ويمثل هذا اليوم، يومًا للتذكير بدور المرأة 
وعطائها عبر العصور  فق��د أثبتت المرأة حضورها 
الفعال في مختلف ميادين وحقول الحياة وتميزت في 
تقديم رسالتها في المجتمع ..متخطية كل الصعاب 
ومتحدية كل المعوقات، من اجل بناء مستقبل أفضل 
لها وألس��رتها ووطنها.. وتلعب الم��رأة دورًا كبيرًا 
في تنمية المجتمعات بشكل مباش��ر او غير مباشر 
فهي تمث��ل حوالي 40%من اليد العامل��ة في العالم، 
ويقع على كاهله��ا الكثير من األعباء س��واء التربوية 
حيث تعتب��ر المرأة المعين األول الذي يرتش��ف منه 
االبن��اء بدايات ثقافاته��م وادراكهم لم��ا حولهم، او 
التنموية باعتبارها الش��ريك االساس��ي في التنمية 
الذي يجب مراعاته وتمكينه بكل الوس��ائل الممكنة 
والعمل على تقليص الفجوة بين الرجال والنس��اء بما 
يحفظ حق��وق المرأة ويمكنها اجتماعيًا وسياس��يًا 
واقتصاديًا ويعمل على اش��راكها ف��ي جميع جوانب 
التنمية وصنع القرار حتى تس��تطيع القيام بدورها 

بشكل اكثر فاعلية .
 ومن المؤسف ان في الوقت الذي يحتفل فيه العالم 
بالمرأة اننا مازلنا نلمس ان الم��رأة  في كثير من بالد 
العالم مازالت تعاني من التهميش واالقصاء والنظرة 
الدونية وس��لب الحقوق بالرغم من وجود الكثير من 
القوانين الدولية الحقوقية المتعلقة بالمرأة ..نأمل من 
المجتمع المزيد م��ن الوعي بدور المرأة ومن الجهات 
الحكومي��ة تضافر الجهود من اج��ل النهوض بقطاع 
المرأة وتقديم الدعم االقتصادي لها من خالل تمويل 
المش��اريع التنموية بتخفيف الش��روط االفتراضية 
والعمل على دعمها سياس��يًا من خالل تمكينها من 
الوصول الى مواقع صنع القرار حتى تشارك بفاعلية في 

النهوض واالرتقاء بالمجتمع .
 اما بالنس��بة للمراة اليمنية ..فق��د أثبتت وجودها 
في المجتمع منذ القدم والتاريخ اليمني يشهد بذلك 
فكانت صانع��ة حضارة وصانعة قرار ورئيس��ة دولة 
كالملك��ة بلقيس وحاكم��ة وداعية اس��المية صكت 
النقود باسمها كالملكة اروى التي حكمت اليمن خمسة 
وخمسين عامًا ..تاريخ وحضارة عريقة للمرأة اليمنية 
يجب اال يتوقف بل يمتد الى المستقبل البعيد..وكان 
لها حضور فاعل ف��ي الحياة العامة الحالية س��واًء في 
الوظيفة العامة كالتعليم والصح��ة وغيرها وان كان 
ال توجد نساء كثيرات في المناصب القيادية المهمة ، 
وكما انها برزت في العمل الطوعي من خالل تأسيس 
الجمعي��ات ومنظمات المجتمع المدن��ي التي قدناها 
بج��دارة واقت��دار، وهناك الكثي��ر من االس��ماء التي 

تستحق الشكر والتقدير لدورها ومشاركتها الفاعلة 
امثال امة العليم السوسوة ورؤوفة حسن والمرحومة 
رمزية االرياني والكثير والكثير من النساء الالتي كان 

لهن دور ايجابي في المجتمع ..
نتمنى ان يكون الثامن من مارس يومًا لتحفيز المرأة 
للتمس��ك بحقوقها والس��عي إلزالة كل صور التمييز 
 يكون 

ّ
السلبي ولتمكينها بشكل فاعل في المجتمع وأال

مجرد احتفاء ش��كلي فقط ..وادعو اخواتي اليمنيات 
الى التمس��ك بما توصلنا له من تحقيق انجاز كبير في 
مؤتمر الح��وار الوطني وهو تمكي��ن المرأة  )%30( 
في الس��لطات الثالث والس��عي لتطبيق��ه على ارض 
الواقع فالمرأة اليمنية ام��رأة ذات ارادة قوية ينبغي 
ان تسعى إلثبات وجودها بشكل فاعل والحصول على 
حقوقها في ضل تمسكها بالشريعة االسالمية والقيم 

المجتمعية االيجابية ..
 اخيرًا تحية تقدير للمرأة ف��ي كل بقاع االرض لألم 
..للزوج��ة ..للمناضل��ة والمكافحة من اجل اس��رتها 
ووطنها .. للناش��طة من أجل حري��ة وكرامة وحقوق 

المرأة في ظل بلدان العالم.
 تحية للمرأة العربية ..للمرأة الفلسطينية المناضلة 
القابع��ة في س��جون االحت��الل والتي تس��عى لتحرير 

ارضها واسترداد قدسها 
 تحي��ة للم��رأة اليمني��ة ف��ي كل ش��بر م��ن ارض 

السعيدة.. وكل عام ونساء العالم بسالم وامان 

yahoo.com@Nabeeha98
٭ ناشطة حقوقية وسياسية 

8 مارس يــوم اإلرادة والصمـــود

أحمد ابكر االهدل

إبراهيم حسين الحباري


