
بداية تقول فاطمة الخطري-رئيس دائــرة 
المرأة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام :  دور المرأة موجود وغير مغيب ومن 
يغيبها هم صناع القرار والحكومة التى أظهرت 
من خالل سياستها وقراراتها، ان المرأة بعيدة 
عن مصادر المشاركة والتعاون في وضع الحلول 
لمشاكلنا.. ولعل اقرب مثال على ذلك التغييب 
ــرار تكليف اللجان الحكومية  مــا حصل فــي ق
االخيرة بهدف حل قضيتي الجنوب وصعدة، 
المرأة لم تكن موجودة ولم يتم تمثيلها رغم 
تها واطالعها على الوضع، ففي  قدرتها وكفاء
قضية صعدة كــان هناك نساء مشاركات في 
فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني وفي 
القضية الجنوبية وكذلك في بناء الدولة وفي 
ة موجودة واالطالع  المجاالت االخرى، اذًا الكفاء
والخبرة ولكن يبدو ان تغييب المرأة مقصود 
وهذا مؤشر مخيف، ويعني اننا نتقهقر خطوات 
كبيرة نحو الوراء فيما يتعلق بمشاركة المرأة، أما 
في ميدان العمل فالمرأة ال تستسلم وهي تعمل 
في مجاالت مختلفة لصنع السالم ووضع الحلول 
وعودة االستقرار بمبادرات مختلفة ومن خالل 
العمل المجتمعي والعمل في إطــار التشبيك 
والتعاون في سبيل المشاركة والتصحيح وحل 

ما هو قائم من اوضاع. 
حاضرة ومغيبة 

في ذات االطــار قالت قبلة سعيد: المرأة هي 

المتضرر األول من الصراعات واالزمات 
ــد تفقد اهلها  فقد تــكــون أرمــلــة وق
وتكون العائل الوحيد لالسرة.. والمرأة 
هــي اســـاس االســتــقــرار واالمـــن وهي 
في اليمن تعمل من اجــل ذلــك دائمًا 
فكم من النساء يعملن في الجوانب 
التوعوية المختلفة مــن اجــل غرس 
قيم الوالء والمحبة واالخوة والتفاهم 
وهــي تقترح الــمــبــادرات وتمضي في 
البرامج واالنشطة الهادفة لتحقيق 
هذه الغايات، إذًا فالمرأة حاضرة في 
كل االعمال ولكن مغيبة رسميا من 
قبل صناع الــقــرار الــذيــن حتى اليوم 
لم يستطيعوا ان يستوعبوا ضرورة 
ان تكون متواجدة وفاعلة في كافة 
االحـــداث وان تكون فــي مــواقــع صنع 
الــقــرار.. يبدو ان المرأة مــازال امامها 

طريق طويل في الكفاح من اجل ان يدرك صناع 
القرار ضرورة مشاركتها وتواجدها الن تغييبها 
المتعمد لن تكون عواقبه جيدة فالمجتمع لن 
يستقر ويتقدم اال بشراكة الرجال والنساء من 

ابنائه في حل قضاياه.
تعمد التغييب 

من جانبها أكدت نجاة جمعان- عضو مؤتمر 
ــمــرأة تعمل وتــكــافــح فــي سبيل  ــحــوار ان ال ال
المشاركة وهــي ال تعنى بمطالبها مــن اجل 

التمكين بل هي في هذه الفترة اشد قلقًا على 
ابنائها ومجتمعها جراء االوضاع غير المستقرة 
وبالتالي فهي ال تدخر جهدًا في الكفاح والتطوع 
والتشبيك والتعاون بما يخدم في حل التوتر  
وايجاد الحلول، وقالت: إن المرأة هي من تسعى 
لتقريب وجهات النظر وحلحلة االمور، أما غيابها 
فهو بسبب من يتعمدون تغييبها والتقليل من 
شأن عملها، والبد ان يعرف صناع القرار انهم  
غير موفقين بتغييب المرأة عن مستويات 
المشاركة الفاعلة سواًء في اللجان المشكلة او في 

اي مجال من المجاالت. 
رئاسة حزب

وقالت ليلى الثور -حــزب الربيع العربي: كيف 
يمكن القول ان المرأة غائبة وهي تعمل جاهدة 
في كافة االطر والميادين، وأضافت: نحن في حزب 
الربيع العربي تتولى رئاسته امــرأة وهذا الحزب 
ُىعد االول على مستوى الوطن العربي الذي تقوده 
امـــرأة، وهــذه القيادة تتفاعل مــع االوضـــاع من 
بدايتها وتقوم بالكثير من االنشطة سواًء بالتعاون 
مع االحـــزاب االخــرى او بالتنسيق مع منظمات 
مجتمع مدني ومن خالل التشبيك والتنسيق في 
كافة المجاالت وبحسب االحــداث، وهذا يعني ان 
المرأة تسعى جاهدة للعمل المخلص، وان كانت 
مغيبة فمرد ذلك الن الدولة والحكومة واالحزاب 
الذكورية وصناع القرار هم من يقومون بتغييبها 
ويتعمدون التقليل من مستوى جهودها في حل 

القضايا الوطنية. 
مجتمع مدني 

أما سلطانة الهياجم -مؤسسة دعم التوجه 
المدني الديمقراطي (مــدى) فتقول: ها هي 
منظمات المجتمع المدني التي تعمل في البالد 
الــبــرهــان الـــذي يــؤكــد أن الــمــرأة اكــثــر تــواجــدًا 
وفاعلية وهي كذلك في االعمال المختلفة، ومع 
االوضاع والمشاكل وفي كافة المحافل واالحداث 
تعمل أوًالَ بأول من اجل ان يكون دورها فاعًال، 
في حل االوضاع وصنع االستقرار وأضافت: اذا 
لم تكن المرأة حاضرة فذلك النها  مغيبة من 
قبل صناع القرار الذين يتعمدون تغييبها وال 
ندري الى أي مدى سيظلون على هذا الحال رغم 
ان تواجد المرأة  سيسهل في حلحلة االمور بما 
ة، وهي عمومًا  تمتلكه من خبرة ومهارة وكفاء
شريك البد من اخذ رأيها ومشاركتها في حل 
كافة القضايا لتحقيق االمن واالستقرار والتقدم 

والنهوض.

المرأة 
والطفل
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صرف العالوة السنوية للتربويين 
أكد وزيــر التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف  

حيدر أن عالوة الكادر التربوي السنوية لعام ٢٠١٣م 
سيتم صرفها مع مرتبات الشهر الحالي.

وأوضح الوزير حيدر انه تم اعتماد العالوة ابتداء من الشهر 

الجاري وتم اضافتها لكشف الراتب حيث بلغ إجمالي مبلغ العالوة 
٦٠١ مليون و ٤٥٢ الف و ٦٠١ ريال موزعة على ٢٧١ الفًا 
و ٦٩٦ موظفًا.. وحسب وكالة االنباء اليمنية (سبأ) فقد أشار 
الى حرص الوزارة على متابعة حقوق الكادر التربوي من خالل 

متابعة الجهات ذات االختصاص إلقرارها وفقًا لإلمكانات المتاحة 
للدولة حيث يتم حاليًا متابعة تنفيذ تسويات سنوات الخدمة 
وكذا التسويات بالمؤهالت الدراسية الجديدة وطبيعة العمل 

لتوظيف عام ٢٠١١م.

إشراف:

هناء الوجيه

طرح عن دور المرأة في حلحلــة األوضاع الراهنة..  
ُ

تســاؤالت ت
وهل شــراكة المرأة تقتصر علــى المناصب دون المتاعب.. وما 
االدوار التــى يجــب أن تقــوم بها في هــذه الفتــرة.. أم أن دورها غائب 

وغير فاعل.
حول هذه التساؤالت وغيرها وما تقوم به المرأة من عمل فاعل وعن 
«الميثاق»  حقيقة تغييبها، تحدثت عدد من الشــخصيات النسوية لــ

في سياق االستطالع التالي ..

المرأة شريكة في المتاعب ال المناصب

ضبط عصابة الختطاف 
الفتيات بالمكال

 قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على ٢ من أفراد عصابة 
تنتحل شخصية رجــال األمــن، ويقومون باختطاف الفتيات 

واغتصابهن.
وذكر موقع الداخلية أن شرطة مدينة المكال بحضرموت ألقت 
القبض على ٢ من أفــراد عصابة، كانا على متن سيارة كوراال 
وبحوزتهما قناعان يستخدمانهما أثناء السطو واالختطافات 

وكذا سكاكين وعوازل جنسية.
وأشارت الشرطة إلى أن عملية البحث عن شخص ثالث من أفراد 
العصابة مستمرة، بعدما تمكن من الفرار عندما نفذت عملية 
تحرير فتاة في العشرينيات من العمر اختطفتها العصابة 

وقامت باغتصابها.

في مهرجان دبي

خديجة السالمي تفوز بجائزة 
أفضل فيلم عن «نجود»

فازت المخرجة خديجة السالمي بجائزة أفضل فيلم روائي 
ــدورة الحادية عشرة  ضمن جوائز المهر العربي في ختام ال
لمهرجان دبي السينمائي الدولي (١٠-١٧ ديسمبر) وذلك عن 

فيلمها " أنا نجود بنت العاشرة ومطلقة " .
وشهدت دبي إعالن وتوزيع جوائز المهر ٢٠١٤م لمهرجان 
«١١» الذي يحتفي بأفضل نتاجات السينما من  دبي السينمائي الـ
خالل مشاركة عشرات األفالم والتي تنافست على جوائز المهر 

بفئاتها : المهر االماراتي ، المهر القصير ، والمهر الطويل.
وتناولت قصة الفيلم معاناة الطفلة نجود التي تم تزويجها 
من كهل ، وصعدت قضية معاناتها إلى أن أصبحت قضية رأي 
عام ، تم من خاللها التعرض ألضرار ومخاطر زواج الصغيرات 

في اليمن.

ضبط عصابة لتهريب 
األطفال في صعدة

قال مدير مديرية المالحيظ بمحافظة صعدة العقيد حسين 
شاهر انه تم إحباط محاولة تهريب طفل يبلغ من العمر ١٢سنة 

والقبض على اثنين مهربين كانا في طريقهما إلى السعودية
ونقل موقع "٢٦سبتمبرنت" عن شاهر انه يتم التواصل مع 
أهل الطفل لتسليمه اليهم، وقد تم إحباط التهريب بالتعاون 

المشترك بين األجهزة األمنية واللجان الشعبية بالمحافظة .
وأكد مدير مديرية المالحيظ انه سيتم إحالة المتهمين إلى 

ات القانونية بحقهما. الجهات المختصة التخاذ اإلجراء

فاطمة الخطري: هناك تغييب 
مخيف للمرأة من قبل الحكومة

قبلة سعيد: المرأة المتضرر األول من 
الصراعات وتغيب من صناع القرار

نجاة جمعان: تساهم المرأة 
في حل التوترات وهناك من 

يقللون من شأنها

ليلى الثور: تعمل بصدق 
وإخالص وال تكترث بالتهميش

سلطانة الهياجم: المرأة أكثر 
ارتباطًا بقضايا المجتمع بدليل 
حضورها في المنظمات المدنية

«الميثاق»: قيادات نسوية لـ

اإلرهاب يذبح الطفولة

فقد استشهد ١٥ طفلة في عمر الزهور طالبات عائدات من المدرسة 
ة الدنيا) ومن حولهن سقط ضحايا االرهاب لكنها بكل  (صغار السن وبراء
تأكيد حادثة ضمن سلسلة حوادث تنم عن واقع مؤسف يعود بنا الى ذاك 
الزمن األغبر الذي لم تكن فيه للحياة األدمية المتسامحة أي ميراث.. في 
ة وروح االنسان صغيرا او كبيرا يعبر عن فقداننا  كل االحوال ازهاق البراء
ألهم حياة البشر ونعمتها بل ويدفعنا الى انتاج الجهل وقساوته لتتكون 
في قلوبنا مصائر مأساوية تفني الدنيا وحالوتها وكأننا في غابة لم يرد 
لخالق هذا الكون سبحانه وتعالى ان يشكلها هكذا وتتحول الى مسارات 
مفجعة وغير معقولة..!. الحادثة بشعة ، وتقرع أجــراس إنــذار واقع 
اليم وصلت فيه البالد الى حالة تشظي وتفتيت وتمزق في كيان النسيج 
االجتماعي.. كما انها تفتح أبواب الجحيم على المجتمع الذي ارتضى أن 

تنخره المؤامرات الداخلية قبل االجندات الخارجية المدمرة.
ة االنسانية كلها)  الثالثاء الفائت ١٦ ديسمبر لم يدر بخلد الطفولة (براء
تلميذات من صغار السن يكافحن ألجل العلم ان يقعوا فريسة الجماعات 
المتطرفة.. لم تكن تلك الطفولة البريئة تدري ان روحها تخطف وتالقي 

استهداف بليد واعمى القلب والبصيرة.

حافلة الخنساء
ذاك اليوم(الثالثاء) هز مدينة رداع انفجاران ضخمان استهدفا بشكل 
منفصل تجمعين لجماعة انصار الله حيث انفجرت سيارتان كانت الحصيلة 
(٢٥) قتيًال على األقل والحقا اتضح أن احد التفجيرين استهدف حاجز 
تفتيش للجان الشعبية وانفجرت السيارة القاتلة اثناء مرور حافلة مدرسية 
تقل طالب وطالبات يدرسون في الصفوف بين األول والسادس ابتدائي 
في مدرسة الخنساء وهو ما أدى الى مقتل ١٥ تلميذة بينما وقع االنفجار 
الثاني مستهدفا أيضا تجمعا ألنصار الله أدى إلى مقتل عشرة مواطنين.

تعد مدينة رداع وسط اليمن معقل مهم ألنشط افرع تنظيم القاعدة 
واخطر اجنحته في العالم المسمى(جناح جزيرة العرب) لكن بعد سقوطها 
بيد الحوثيين الذين ثبتوا اقدامهم فيها دون مقاومة تذكر من االهالي 
أو من القوة العسكرية التابعة للدولة.. زاد غضب تنظيم القاعدة من 

صعود نجم أنصار الله.
اسف دولي .. ونصيب اكبر

ما زالت اصداء التفجيرين رغم مرور اسبوع تلقي بظاللها على الشارع 

اليمني الذي يعاني اساسا من ازمات متفشية عدة أهمها عدم االستقرار 
االمني وتخبط سياسي اخذ في التصاعد.

وتكشف اخر احصائية صادرة عن منظمة اليونيسف أن(١٣٨) طفًال 
قتلوا أو بترت أطرافهم بفعل الصراع في اليمن خالل عام ٢٠١٤ قبل 

هذه حادثة مدرسة الخنساء برداع.
وفي محاولة دولية لمواساة أسر ضحايا تفجير رداع المؤسف أعربت 
األمــم المتحدة عن إدانتها عن مقتل تالميذ المدرسة إثر تفجيرين 

انتحاريين يوم الثالثاء بمدينة رداع.
وقال بيان للمنظمة إن الهجوم على أطفال المدارس في اليمن وكذا 
في دول أخرى لمبعث للحزن العميق "ويجب أال ُيسمح له باالستمرار. 
التعليم حق لكل طفل ويجب أال يتهاون في هذا الحق لصالح العنف 

السياسي".
وأضافت "ال يسع األمم المتحدة إال أن تعبر عن تعازيها القلبية ألسر 

األطفال الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا في أحداث صباح الثالثاء".
السبت الماضي وقف عشرات األطفال أمام منزل رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي احتجاجا على الجريمة الشنيعة التي طالت اطفال 
المدرسة بــرداع وأكــدوا أنهم ضحايا ليس لهم ذنب فيما يحدث بين 
اإلخوة االعداء.. وقفة االطفال االحتجاجية التي نظمتها مؤسسة (أطفال 
السالم).. وطالبوا رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة 
وكشف مالبساتها والجهة التي تقف ورائها للرأي العام وإحالتهم للقضاء.

وتوالت التنديدات من مختلف دول العالم بهذه الجريمة البشعة.

اليمني الذي يعاني اساسا من ازمات متفشية عدة أهمها عدم االستقرار 

) طفًال 
٢٠١٤ قبل 

وفي محاولة دولية لمواساة أسر ضحايا تفجير رداع المؤسف أعربت 
األمــم المتحدة عن إدانتها عن مقتل تالميذ المدرسة إثر تفجيرين 

وقال بيان للمنظمة إن الهجوم على أطفال المدارس في اليمن وكذا 
في دول أخرى لمبعث للحزن العميق "ويجب أال ُيسمح له باالستمرار. 
التعليم حق لكل طفل ويجب أال يتهاون في هذا الحق لصالح العنف 

وأضافت "ال يسع األمم المتحدة إال أن تعبر عن تعازيها القلبية ألسر 

السبت الماضي وقف عشرات األطفال أمام منزل رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي احتجاجا على الجريمة الشنيعة التي طالت اطفال 
المدرسة بــرداع وأكــدوا أنهم ضحايا ليس لهم ذنب فيما يحدث بين 
اإلخوة االعداء.. وقفة االطفال االحتجاجية التي نظمتها مؤسسة (أطفال 
السالم).. وطالبوا رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة 
وكشف مالبساتها والجهة التي تقف ورائها للرأي العام وإحالتهم للقضاء.

وتوالت التنديدات من مختلف دول العالم بهذه الجريمة البشعة.

مشــهد تمــزق اجســاد فلــذات اكبادنا دون ذنب لهــم في تفجير ارهابــي بمدينة رداع األســبوع الماضــي .. إذا لم يجبر  
المتصارعين باســم الدين السياســي على وقف حماقاتهم الشيطانية فإنه مؤشر وداللة كبيرة على موت قلوب اإلنسانية 
وضمائرها الحية لتصول وتجول عوضا عنها مشاعر الخبث والكراهية العمياء في حياة ال تمت لطبائع اإلنسانية البشرية بأي صلة.. 

فما حدث ألطفال مدينة رداع يكشف عن ذئاب متخفية بمالبس بشرية..
 كتب/ ذويزن مخشف


