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 خريجات الضالع

سمية محسن علي - الضالع

¿  ال�سك �أن �ملر�أة �سريكة �أ�سا�سية للرجل 
يف بناء �الأ�سرة و�ملجتمع و�حلفاظ على 

�سالمة �سعائر عقيدته ودماثة �أخالقياته 

وحماية م��وروث��ات��ه ومكت�سباته.. قال 

�لر�سول »�سلى �هلل عليه و�سلم« »�لن�ساء 

�سقائق �لرجال«.

وقال �ل�ساعر:

�لأم م���در����س���ة �إذ� �أع���ددت���ه���ا 

 �أع�����ددت ���س��ع��ب��ًا ط��ي��ب �لأع����ر�ق

فال غر�بة �أن �أ�سبح دور �ملر�أة وحقوقها 

ومكانتها �ل��ع��ادل��ة على �سوء �ملفاهيم 

�لدينية و�الجتماعية هدفاً �أ�سا�سياً ي�سعى 

�إىل حتقيقه، ومكوناً يحتل �جلانب �الأكرب 

من �الهتمام للكثري من �لبحوث �لعلمية 

و�الجتماعية و�لفنية، وج��زءً� كبريً� من 

�أدبيات �الأحز�ب و�لتنظيمات �ل�سيا�سية 

وبر�جمها �النتخابية.

فحجم ومدى عدد �لق�سايا و�الهتمامات 

�ملتعلقة ب��امل��ر�أة �لتي ق��د يتناولها هذ� 

�لربنامج �النتخابي لهذ� �ملر�سح �أو �حلزب 

�أو ذلك قد يحدد ب�سورة مبا�سرة ويوؤثر 

بقدر كبري على نتائج �لفرد ل�سالح �أكرث 

�لرب�مج ��ستيعاباً لهموم وحقوق وق�سايا 

�ملر�أة.

و�لباحث يف نتائج �النتخابات �لرئا�سية 

�ملا�سية 2006م يجد �أن �ملر�أة وق�ساياها 

هي من �أه��م �لعو�مل و�أو�سح �الأ�سباب 

�لتي �أدت �ىل ح�سم نتائج بطائق �لت�سويت 

يف �سناديق �القرتع ل�سالح مر�سح �ملوؤمتر 

�ل�سعبي �لعام للرئا�سة.. وذلك ملا ت�سمنه 

برناجمه �النتخابي من ت�سور�ت م�ستقبلية 

الم�ست طموحات ومتطلبات �ملر�أة �ليمنية 

�أك��رث من غ��ريه من �ل��رب�م��ج �النتخابية 

ملر�سحي �لرئا�سة �ملناف�سني �آنذ�ك.

ففي �ل�سالع ورغم  �لتناف�س �لذي ح�سم 

ل�سالح �أحز�ب �ملعار�سة �إاّل �أن ن�سبة %96 

من بطائق �ل�سناديق �لن�سائية يف خمتلف 

دو�ئ��ر ومر�كز �ملحافظة ح�سمت ل�سالح 

مر�سح �مل��وؤمت��ر �ل�سعبي �ل��ع��ام فخامة 

�لرئي�س علي عبد�هلل �سالح على خ�سمه 

ومناف�سه �ملعار�س �ملرحوم في�سل بن 

�سمالن �لذي رجحت �ل�سناديق �لرجالية 

�لنتيجة �لنهائية ل�ساحله يف تلك �ملحافظة.

ول��ه��ذ� ف���اإن �حلكومة ت�سعى جاهدة 

لتنفيذ �لربنامج �النتخابي لفخامة رئي�س 

�جلمهورية �لذي يحث �حلكومة وقياد�ت 

�ل�سلطات �ملحلية يف �ملحافظات و�ملديريات 

موؤكدً� با�ستمر�ر على �سرورة قبول �ملر�أة 

ك�سريك حقيقي ومهم �سو�ًء بعدد درجات 

�لتوظيف �أو �حلقوق �ملهنية و�لعملية يف 

خمتلف �ملجاالت �لرتبوية.. �ل�سحية.. 

�لثقافية.

�إاّل �أن �لو�قع يف �ل�سالع لالأ�سف مليئاً 

ب��االأ���س��و�ك، و�الد�ر�ت �ملكتظة بجثث 

�مل�سئولني �ملفخخة.. ففي جمال �لرتبية 

ف��ال��وظ��ائ��ف �ملعتمدة �ل��ت��ي ت���وزع على 

�ملديريات وجت��ري �ملفا�سلة بني �أبناء 

كل مديرية على حدة للدرجات �ملحددة 

لها.. جند مدى �لتناق�س �ملهول و�لهوة 

�ل��ربن��ام��ج  ت�سمنه  م��ا  ب��ني  �ل�سحيقة 

�النتخابي للرئي�س وخطاباته �لتوجيهية 

لالهتمام ب��امل��ر�أة من جهة وب��ني �لو�قع 

�لعملي �ملطبق من قبل كثري من �ملعنيني 

�ملح�سوبني على �ملوؤمتر.. »مع �لعلم �أن 

�مل�سرتك هو �حلاكم يف �ل�سالع«.

ففي م��دي��ري��ة ج��ح��اف فقط ه��ن��اك من 

�لتجاهل و�لتهمي�س و�لظلم �لو�قع على 

�مل����ر�أة �حل��ام��ل��ة ل��ل��م��وؤه��الت �جلامعية 

»�ل��دب��ل��وم و�ل��ب��ك��االري��و���س« يف ع��دد من 

�لتخ�س�سات �لرتبوية ما يزيد عن 33 

موؤهلة م�سى على تخرج ع��دد منهن ما 

يزيد عن ع�سر �ىل �ست �سنو�ت ومل يتوظفن 

حتى �الآن وذلك ب�سبب �ن �الحتياجات �لتي 

تتخذ كاآلية الختيار مر�سحي �لتوظيف يتم 

تف�سيلها للذكور رغم وجود جامعيات يف 

نف�س �لتخ�س�س �لذي يتم »تذكريه« وهذ� 

�لتجني�س �إمنا �بتدع من �أجل ت�سجيع �لفتاة 

يف حالة ت�سدر �لذكور لقو�عد �ملفا�سلة 

حتفيزً� لها على مو��سلة �لتعليم.. �إاّل �إمنا 

يحدث هو �لعك�س، فيتم »تذكري« �الحتياج 

ال�سقاط حق �لفتيات من �لتوظيف حتى و�إن 

كن يت�سدرن قائمة �ملفا�سلة، وهكذ� طو�ل 

�ل�سنو�ت �ملا�سية، لينعك�س �الأمر �سلباً 

وترت�جع ن�سبة �إقبال �لفتيات على مو��سلة 

�لتعليم �جلامعي يف �طار مديرية جحاف 

و�ملحافظة عامة.

وم��ع ذل��ك ف��اإن �الأم��ل معقود باإن�ساف 

�لفتيات ونثق �أن قيادة �ملحافظة �ستطبق 

فتيات  �ملفا�سلة بني  �لتوظيف بح�سب 

�ملديريات �ملوؤهالت.۹

رممت مدرسة العامرية ونالت وسام االستحقاق من رئيس الجمهورية

رحيل املهندسة العراقية سلمى الراضي
رداع- محمد صالح املشخر

¿ �نتقلت �إىل رح��م��ة �هلل ت��ع��اىل �ملهند�سة 
و�لباحثة �لعر�قية �لدكتورة �سلمى �لر��سي 

بعد عمر حافل بالعمل �لدوؤوب يف خدمة �لرت�ث 

و�الآثار �الإ�سالمية و�سيانتها، حيث �أم�ست �أكرث 

من ع�سرين عاماً من حياتها يف خدمة �ليمن، 

م�ستك�سفة ومرممة لعدد من �ملاآثر �الإ�سالمية، 

ويف مقدمتها مدر�سة وجامع �لعامرية مبدينة 

رد�ع، �لتي �أم�ست 19 عاماً يف ترميمها و�إعادة 

تاأهيلها و�إعادتها �إىل ما كانت عليه عند بنائها يف 

عهد �ل�سلطان عامر بن عبد�لوهاب، وهو ما �أهل 

هذ� �ملعلم �الإ�سالمي �ليمني �لبديع للفوز بجائزة 

�الأغا يف �لعمارة �الإ�سالمية عام 2007م.

لرئي�س  �ل�سيا�سي  ر  �مل�ست�سا د  ���س��ا و�أ

�جلمهورية �لدكتور عبد�لكرمي �الإرياين مبا 

حققته �لفقيدة يف عملية �لرتميم.. وقال: 

»كانت �لفقيدة تعمل بهمة ون�ساط نادرين يف 

ترميم و�إعادة تاأهيل مدر�سة وجامع �لعامرية 

مبدينة رد�ع، منطلقة من حبها و�سغفها 

باليمن و�آث��اره وماآثره وباليمنيني ودماثة 

�أخالقهم«.. و�أ���س��اف: لقد كانت- رحمها 

�هلل- على م�ستوى رفيع من �لعلم و�ملعرفة 

بتاريخ �ليمن..

وكان فخامة �الأخ علي عبد�هلل �سالح، رئي�س 

�جلمهورية قد منح �لفقيدة و�سام �ال�ستحقاق 

يف �الآد�ب و�لفنون تقديرً� ملا ��سهمت به من 

جهود متميزة للثقافة و�لتاريخ �ليمني وماآثره 

�حل�سارية ومل��ا بذلته م��ن جهود يف ترميم 

و�إع��ادة تاأهيل �ل�سرح �الإ�سالمي �لتاريخي 

�ملتمثل بجامع ومدر�سة �لعامرية.

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع �لرحمة و�ملغفرة 

و�ألهم �أهلها �ل�سرب و�ل�سلو�ن..

»�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون«۹

د. وهيبة فارع:

بالدنا تجاوزت تحديات كبرية باقتدار.. وال خوف على مستقبلها

۹ �لإ���س��اح��ات �ل�سيا�سية.. م��اذ� تعني لليمن ومل��اذ� 
تو�جه بالعديد من �ل�سعوبات؟

- �ال�سالحات و�ح��دة من �أ�سلحة �ليمن �جلديد 

وهي �لقوة �لتي تتعامل بها �لقيادة �ل�سيا�سية مع 

خمتلف �لتحديات و�ل�سعوبات �لر�هنة، ��ست�سعارً� 

منها باأهمية �ل�سري باجتاه بلورتها �ىل �لو�قع.. ومبا 

�أن هذه �ال�سالحات متثل �ل�سمانة �حلقيقية �لتي 

متكن �ليمن من جتاوز خمتلف �لتحديات.. فاإن على 

خمتلف �أطياف �لعمل �ل�سيا�سي يف �لبالد �أن يتعاملو� 

معها بدرجة عالية من �مل�سوؤولية �لوطنية باعتبارها 

ا �سبق �أن  تعبريً� و��سحاً وجلياً عن �إر�دة �أمة وعمَّ

�أ�سرت له من �سمانة حقيقية لليمن �جلديد �سمانة 

جتعله مبناأى عن كافة �ل�سعوبات و�لتحديات �لتي 

يحاول �ن يفتعلها �لبع�س للعودة باليمن �ىل �أتون 

�ل�سر�ع و�لتطاحن، وهي دو�ئر ملها �سعبنا ويبحث 

مب�سوؤولية عالية عن كل ما من �ساأنه �أن يخدم �ليمن 

ويعزز من جتربتها �لدميقر�طية ويهيئ الأبنائها كافة 

مناخات �النطالق باجتاه �مل�ستقبل �الف�سل �لذي 

كان لربنامج فخامة �الخ علي عبد�هلل �سالح رئي�س 

�جلمهورية رئي�س �ملوؤمتر �ل�سعبي �لعام �أن جعله 

�لهدف �ال�سرت�تيجي �الكرب لتوجهاته �ملنت�سرة.

۹  لكن ه��ذه �ل���س��اح��ات مرتبطة ب��احل��و�ر �لوطني 
�ل�سامل و�أن��ِت تعلمني مدى �ل�سعوبات �لتي تو�جه هذ� 

�حلو�ر وتاأثري ذلك على حا�رض وم�ستقبل �ليمن؟

- �أواًل.. �أنا وغريي من �ملهتمني و�ملخت�سني ندرك 

متاماً �أن هذه �ل�سعوبات و�لتحديات تعد �أم��ورً� 

عادية �إذ� ما �أخذنا �ملو�سوع برمته على قاعدة �أن 

�الأهد�ف �لعظيمة و�لتاريخية البد �أن  تو�جه مبثل 

ه��ذه �ل�سعوبات، وه��ذه �ل��روؤي��ة تنبع �أ�سا�ساً من 

�إدر�ك عميق �ن �ليمن يف ظل قيادة زعيم تاريخي 

حكيم ممثاًل بفخامة �الأخ علي عبد�هلل �سالح �لذي 

�كت�سب وخالل فرتة حكمه لليمن �لكثري من �لتجارب 

و��ستطاع �ن يقود �لوطن نحو بر �الأمان يف ظروف 

ال تختلف يف تعقيد�تها عما ن�سهدها خالل �ملرحلة 

�لر�هنة من �أزمة تبدو للعديدين متفاقمة ويعتقدون 

باأن فر�س �خلروج منها �سئيلة، لكنني هنا �أوؤكد �أن 

�ليمن �سيتجاوز هذه �الأزمة بقوة و�قتد�ر كما جتاوز 

�أزمات عدة منذ قيام �جلمهورية �ليمنية يف �ل�22 من 

مايو 1990م وكان �خطرها حرب 1994م، ومع ذلك 

متكن �ليمن من �خلروج من تلك �الأزمات بثقة.. بف�سل 

قيادته �حلكيمة و�لر�سيدة ويف �إطار تفاعلها �ليومي 

مع خمتلف �لق�سايا ��ستطاعت �أن ت�سري بالوطن �ىل 

مر�فئ �ل�سالمة و�أن تهيئ �أج��و�ًء جديدة لل�سعب 

ميكن له من خاللها �لتعاطي �ملقتدر مع كل �لتحديات 

وب�سورة فاعلة.

۹ ت�سورِك هذ� قد ينظر له �لبع�ض بغري �ملو�سوعي �أو 
بالأحرى كموقف متعاطف مع �لنظام؟

- ���س��وؤ�ل م��ه��م.. و�ع��ل��م و�أن����ت حت����اورين ب��اأن��ك 

حتاور �أكادميية و�عتز ب��اأدو�ري يف خدمة �لوطن 

و�النت�سار الآماله وتطلعاته يف �إطار �اللتز�م باملهنية 

و�ملو�سوعية و�ملنطقية، �أما �أن يقال باأنني �أحاول من 

خالل هذ� �لكالم دغدغة عو�طف �لنظام، فذلك �إ�سفاف 

ال ينبغي �أن يقال خا�سًة و�أين �أتعامل مع �المور على 

�أ�س�س منطقية 1+1=2 ولي�س هناك نتيجة �أكرب �أو 

�أقل من ذلك وهذ� يعني �أن متابعتي للحدث ولل�ساأن 

�لوطني تقوم على هذ� �الأ�سا�س بل وتعطي كل ذي 

حق حقه ذلك �أنني �حرتم فكري و�حرتم و�قع وطني 

ومتطلبات �لنهو�س و�لتقدم �لتي ين�سدها.

۹ لكن مل تبِد لنا حيثيات جتعل �لقارئ يثق مبا ذهبت له؟
- �ملتابع لكل �لتطور�ت �لتي ت�سهدها �ل�ساحة 

�ليمنية قد ال يجد �سعوبة تذكر يف ر�سد خمتلف 

�حليثيات �اليجابية �لتي �أجدها تعزز من قناعته 

بوجهة نظري �لتي �طرحها هنا، ويل �أن ��ست�سهد هنا 

بو�حدة من هذه �حليثيات �لتي قد ينظر �ليها من قبل 

�لبع�س بالعادية و�ملتمثلة يف توجهات فخامة �الأخ 

علي عبد�هلل �سالح رئي�س �جلمهورية و�لذي ت�سمن 

طلباً ملجل�س �لنو�ب �سحب م�سروع قانون �النتخابات 

من جدول �أعمال �ملجل�س، وهنا �أت�ساءل: �ألي�س مثل 

هذه �خلطوة تدل بكل �أبعادها ومدلوالتها على رقي 

نظرة �لنظام �لذي يقف على ر�أ�سه فخامة �لرئي�س علي 

عبد�هلل �سالح و�لذي ينم من خالله عن �إميان و�إدر�ك 

كاملني باأهمية �ال�ستجابة ملتطلبات �لو�قع �ليمني مبا 

يف ذلك متطلبات �حلو�ر �لوطني �ل�سامل.

 لقد كان باإمكان فخامة �لرئي�س �أن ال ي�سحب هذ� 

�لقانون وه��و ميلك �الأغلبية �لنيابية و�حليثيات 

�لكاملة �لتي تدح�س مو�قف �أح��ز�ب �مل�سرتك من 

م�سروع �لقانون �ملذكور، وهنا نذكر باأن هذ� �مل�سروع 

مل يكن نتيجة لرغبة نظام �سيا�سي يحاول فر�س �إر�دته 

على �الآخرين و�إمنا كان ذلك �مل�سروع نتيجة مل�ساركة 

فاعلة الأح��ز�ب �مل�سرتك فيما ��ستطيع �أن �أ�سميه 

هنا �مل�ساركة �لفاعلة يف عملية �لت�سريع.. �أمل تكن 

مالحظات �أحز�ب �مل�سرتك �إز�ء هذ� �لقانون قد ُعمل 

بها؟ �أمل يتم �لعمل �ي�ساً على �ال�ستفادة من مالحظات 

�الحت��اد �الأوروب��ي �إز�ء م�سروع �لقانون �ملذكور، 

ثم �أمل يتم مناق�سة م�سروع �لقانون من جميع �لكتل 

�لربملانية؟ �أمل تكن �أحز�ب �مل�سرتك مدعوة للتوقيع 

عليه، ثم، ثم، ثم.. �لخ، من �لت�ساوؤالت �لتي توؤكد �أن 

�لقيادة �ل�سيا�سية وبالرغم من تفهمها لكل ذلك ف�سلت 

�ل�سري باجتاه �النت�سار للحو�ر �لوطني �ل�سامل 

باعتباره ميثل قيمة دميقر�طية وبعدً� ��سرت�تيجياً 

ويتجرد عن كافة �إ�سكاالت �لتع�سبات �ل�سيقة �لتي 

لن تف�سي �ال �ىل �ملزيد من تفاقم �مل�سكالت.

۹ لكن هذه �لقيم هل تعتقدين �أن خمتلف �ألو�ن �لطيف 
�ل�سيا�سي ق��د �لتزمت بها ومنذ �للحظة �لأوىل لدعوة 

�لرئي�ض لإجر�ء حو�ر وطني م�سوؤول؟

- من �لطبيعي ج��دً� �أن جتد �الح��د�ث �لعظيمة 

ت�سهد تباينات و�ختالفات وذلك �أمر معهود يف كل بلد 

يوؤمن باحلو�ر �مل�سوؤول يف مناق�سة خمتلف �لق�سايا 

و�مل�سكالت �لتي يعاين منها.. وبالرغم �أن ذلك طبيعي 

�ال �أن ما يوؤخذ عليه يف بالدنا هو �أن �لبع�س قد 

��ستمر�أ �ملزيد من �لتمرت�س ور�ء �أفكاره ومقرتحاته 

و�العتقاد باأنه �لوحيد �لذي ميتلك �حلقيقة.. ومع ذلك 

جند �أن �لقيادة �ل�سيا�سية تعاملت مع ذلك بقدر من 

�مل�سوؤولية و�ملرونة باعتبار �أن �لتجربة �لدميقر�طية 

�ليمنية ماز�لت بحاجة �ىل �لرعاية و�الهتمام و�لتفهم 

�ملو�سوعي لها وعدم �ل�سري باجتاه ما هو �كرب من 

�إمكاناتها.

۹ لكن �لو�قع �سهد حتديات كبرية منها �خلارجون على 
�لنظام و�لقانون عن �لثو�بت ..�ألي�ض ميثل ذلك خلًا ينبغي 

�لتعاطي معه بدرجة عالية من �جلدية و�ل�رض�مة من قبل 

�جلميع �سلطة ومعار�سة؟

- مهما تكن هذه �لتحديات فاإن هناك �سعباً يتابع 

باهتمام بالغ كافة �ملتغري�ت و�لتحوالت ويدرك �أي�ساً 

طبيعة �الهد�ف �لتي يحاول �لبع�س �ل�سري باجتاه 

حتقيقها ومبا �أن ذلك معروف لدى �لر�أي �لعام فاإن 

�لقيادة �لتاريخية تدرك ماذ� تريد �سعوبها وهي يف 

�لوقت ذ�ته متتلك �الإر�دة �ل�سعبية �خلال�سة �لتي 

جتنب �لوطن من �لوقوع يف �أتون �ل�سر�ع و�لتطاحن.

و�أنا هنا على يقني باأن �لقيادة �ل�سيا�سية ومن منطلق 

�إميانها باحلو�ر �سوف ميكنها �لتو�سل �ىل �أهد�ف 

عظيمة تخدم �لوطن و�ملو�طن وتعزز من �لتجربة 

�لدميقر�طية بل وتر�سخها وجتعل من �حلو�ر كقيمة 

وطنية �أد�ة مهمة ل�سنع �حلا�سر و�آفاق �مل�ستقبل 

ودون �سطط وال مباالة بالق�سايا �حلقيقية �لتي 

يحتاج �ليها �ملو�طن �ليمني وكذ� وطنه، كما �أننا جند 

�خلارجني على �لنظام و�لقانون قد تال�سو� متاماً كون 

�ل�ساحة �ليمنية تنبذهم.

۹ م��ع ����س��ارت��ك لتوجيهات فخامة �لرئي�ض ب�سحب 
م�رضوع قانون �لنتخابات من جدول �أعمال �لربملان لهذه 

�لفرتة..ماذ� تتوقعني من �ملعنيني باحلو�ر وبالذ�ت �أحز�ب 

�مل�سرتك؟

- هذ� �لتدخل �اليجابي لفخامة �لرئي�س وطلبه 

ب�سحب م�سروع �لقانون قد �ساعد يف �لعمل على �لتئام 

جل��ان �حل��و�ر ومنها جلنة �ل���30 وكذلك �ملعنيني 

بالتو��سل مع �الط��ر�ف �الخرى �ملعنية باحلو�ر، 

و�أق���ول: �إن �ملنطق �ل�سيا�سي �ل��ذي جن��ده �ليوم 

ينت�سر للم�سوؤولية �لوطنية �مل�ستوعبة متاماً لطبيعة 

�لتحديات �لتي �سهدها �ليمن يتطلب من �جلميع 

و�الأخ�س منها �أحز�ب �مل�سرتك �لتفاعل �اليجابي مع 

كل �لتنازالت �لتي يقدمها فخامة �لرئي�س علي عبد�هلل 

�سالح من وقت الآخر وهي تنازالت ال ينبغي �أن تتم 

دون تفاعل �يجابي من قبل �أحز�ب �مل�سرتك باعتبار 

�أن مو�جهة �لتنازالت باملزيد من �لتاأزم و�لتع�سف ال 

يخدم �مل�سالح �لعليا للوطن.

 ۹  �ملوؤمتر وعرب قياد�ته �أعلن ��ستعد�ده لل�سري باجتاه 

ح���و�ر �سامل يف �إط���ار م�ساري �لتعديات �لد�ستورية  

و�ل�ساحات �ل�سيا�سية و�لنتخابات يف وقت و�حد؟

- �أن��ا �أدرك مت��ام��اً �اله���د�ف �لتي يحر�س على 

حتقيقها، فهو من جهة يعطي للحو�ر �أفقاً �أكرب ويف 

�لوقت ذ�ته لال�ستحقاق �النتخابي قيمته و�أهميته 

و�حرت�مه كحق �سعبي لي�س مبقدور �أحد �أن يتجاهله، 

ولذ� فاإنه ويف �إطار �لتفهم �ملو�سوعي ملختلف �لق�سايا 

�لتي ي��ح��اول �حل���و�ر �إي��ج��اد �ملعاجلات �لناجعة 

باالإمكان �لتغلب عليها �إذ� ما تو�فرت �لنو�يا �حل�سنة 

و�ل�سادقة، فمختلف �لق�سايا �ملختلف حولها ب�ساأن 

�لتعديالت �لد�ستورية باإمكان �جلميع �أن يقدم روؤيته 

�إز�ءه��ا من خالل حو�ر م�سوؤول من خالل م�ساريع 

قانونية �أو د�ستورية تعرب عن �إر�دة خمتلف �أطر�ف 

�لطيف �ل�سيا�سي �ليمني.. و�ن تطرح لال�ستفتاء عليها 

بح�سب �لد�ستور.

 و�أكد هنا �إذ� تو�فرت �لنو�يا �ل�سادقة ميكن معها 

�خت�سار �لوقت و�جلهد و�لو�سول �ىل ت�سور كامل 

يقدم �ىل �ل�سعب ويلبي تطلعاته.

۹ لكن يبدو �أن �ملعار�سة وبالخ�ض �أحز�ب �مل�سرتك غري 
ر�غبة يف �ل�سري يف هذين �مل�سارين؟

- قد يكون ذلك موقفاً يعرب عن حالة مت�سنجة وفاعاًل 

يف �لوقت ذ�ته من خالل ��ستمر�ر �حلو�ر يف ظل �حلو�ر 

�مل�سوؤول و�ملتجرد عن �ملز�يدة �ل�سيا�سية �لنظر فيه 

من جديد حيث ميكن للجميع �لتو�سل �ىل روؤية �ساملة 

تعرب عن �حلا�سر و�مل�ستقبل �ليمني، ويف �إطار من 

�مل�ساركة �لفاعلة ملختلف �الأح���ز�ب و�لتنظيمات 

�ل�سيا�سية.

۹ �أي�سًا �ملوؤمتر حري�ض على �إجر�ء �لنتخابات �لنيابية 
يف موعدها ويبدو �أنه غري م�ستعد للتنازل عن هذ� �ل�سري يف 

�مل�سارين؟ كيف ترين هذ� �ملو�سوع يف حالة �إذ� �أ�رضت 

�أحز�ب �مل�سرتك على مو�قفها؟

- �مل��وؤمت��ر �ل�سعبي �لعام له حيثياته �ملنطقية 

و�ملو�سوعية �لتي تدفع ب��ه ب��اجت��اه �ل�سري نحو 

�ال�ستحقاق �النتخابي يف موعده �ملحدد وهو بذلك 

ينت�سر لل�سرعية �لد�ستورية.. �لتي ت�سمن عدم 

�جنر�ر �لوطن �ىل �لفو�سى و�لعبثية، ولذ� فاإن �ملوؤمتر 

عندما يوؤكد على �ل�سري يف �إطار �حلو�ر و�النتخابات 

يف وقت و�حد فاإنه يعرب عن روؤية وطنية �سائبة لليمن 

وحر�س على عدم جر �لبالد �ىل ما ال قد يحمد عقباه.

۹ �ملوؤمتر جدد مبا ل يدع جماًل لل�سك �لتز�مه بالكوتا.. 
ماذ� يعني هذ� �ملوقف؟

 - ذل��ك يعرب ع��ن موقف �إي��ج��اب��ي ن��اأم��ل �أن يجد 

�حلو�ر خالل �اليام �لقادمة كل ما ي�ساعد �الحز�ب 

و�لتنظيمات �ل�سيا�سية �ملتحاورة على �لو�سول �ىل 

روؤية خا�سة حول م�ساألة م�ساركة �ملر�أة يف �حلياة 

�ل�سيا�سية بل ويف جميع �لق�سايا �ملت�سلة باحلياة 

�ليمنية ويكفي �ملوؤمتر �أنه �لتنظيم �لذي �أعلن مبكرً� 

عن روؤيته هذه، وهي روؤية تعرب عن ن�سج �سيا�سي 

يجب على �جلميع �لتفاعل معه مبنطق وبعيدً� عن 

�ملز�يدة و�ملناكفة.۹

على املشرتك أن يتعامل 
بإيجابية مع اجراء 

سحب مشروع قانون 
االنتخابات من الربملان

اإلصالحات واالنتخابات مساران مهمان لتعزيز التجربة 

الحوار ال يتطلب التمرتس وراء املواقف واألفكار
الكوتا قضية البد أن تحسمها األحزاب انتصارًا للمرأة

¿ اعتبرت أن سحب مشروع قانون االنتخابات من جدول أعمال البرلمان خالل هذه 
الفترة وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية يمثل واحدة من االشراقات العديدة 
التي تعكس عظمة وحرص القيادة السياسية على انجاح الحوار الوطني الشامل.. 
وطالبت في الوقت ذاته المتحاورين إلى التعاطي مع هذه الخطوة الحكيمة بروح عالية 
من المسؤولية.. مشددة على أن التوجه باتجاه االستحقاق االنتخابي القادم في إطار 
مساري اإلصالحات واالنتخابات يمثل فرصة ثمينة للجميع تعبر عن تطلعات الشعب 

وتحترم في الوقت ذاته حقه االنتخابي.
هذا ما أكدت عليه الدكتورة وهيبة فارع عميدة المعهد الوطني للعلوم اإلدارية 
التي تحدثت لـ»الميثاق« حول عدد من الموضوعات المرتبطة بعملية الحوار الوطني 

وغيرها من القضايا المهمة.. فإلى نص اللقاء:
لقاء: يحيى علي نوري

سفارة الكويت تعلن فتح الرتشيح لجائزة الشيخ فهد األحمد
¿ �أعلنت �سفارة دولة �لكويت ب�سنعاء عن فتح باب �لرت�سيح �أمام 
جميع �ملوؤ�س�سات و�جلمعيات �خلريية و�الن�سانية يف �ليمن، وكذلك 

�لباحثني و�ل�سعر�ء و�لكّتاب و�مل�سورين �ملهتمني بالعمل �خلريي، 

للتناف�س على نيل جائزة �ل�سيخ فهد �الأحمد �لدولية للعمل �خلريي يف 

دورتها �لثانية للعام �جلاري 2010م.

وجاء يف بالغ �سحفي عن �ل�سفارة تلقت »�مليثاق« ن�سخة منه �ن 

�جلائزة تهدف �ىل ت�سجيع �ملوؤ�س�سات �خلريية و�ل�سخ�سيات �ملتميزة 

و�لعاملني يف خدمة �لعمل �خلريي، وتعزيز �لتعاون و�لرت�بط بني 

�ملوؤ�س�سات و�جلمعيات �ملختلفة، باال�سافة �ىل �الرتقاء باأعمال �لبحث 

�لعلمي و�الأعمال �البد�عية يف �ملجاالت �خلريية.

وتبلغ قيمة �جلائزة )80( �لف دوالر موزعة على خم�سة فروع هي:

- جائزة �لتفوق للموؤ�س�سات �خلريية ومتنح ل�3 موؤ�س�سات 

��سالمية خدمت �لعمل �خلريي ومقد�رها )45( �ألف دوالر.

- جائزة �مل�سروع �خلريي �ملتميز، ومتنح ل�3 م�ساريع 

�بد�عية �أو مبتكرة تخدم �لعمل �خلريي ومقد�رها )13( 

�لف دوالر.

- جائزة �لبحث �لعلمي ومتنح الأف�سل )3( بحوث 

در��سات علمية تخدم �لعمل �خلريي ومقد�رها )10( 

�آالف دوالر.

- جائزة �لق�سة ومتنح الأف�سل ثالثة �أعمال ق�س�سية، 

ومقد�رها )6( �آالف دوالر.

- جائزة �أف�سل �سورة موؤثرة، ومتنح الأف�سل )3( 

�سور م�ستمدة من وحي �لعمل �خلريي، ومقد�رها )6( 

�آالف دوالر.

�ىل ذلك حتدد �جلائزة جملة من �ل�سروط للتقدم 

و�لتناف�س يف كل فرع من فروعها ميكن �الطالع عليها عرب 

زيارة موقع �جلائزة على �سبكة �النرتنت على �لعنو�ن 

�لتايل:

www.fahadal-ahmadaward.org
كما ميكن �سحب ��ستمار�ت �لرت�سيح لالأفر�د و�ملوؤ�س�سات 

من �ملوقع ذ�ته �أو عرب مر��سلة �لقائمني على �جلائزة على 

�لربيد �اللكرتوين:

۹ info@fahadal-ahmadaward.org

السياحة : تقديم مقرتح خمسة مشاريع سياحية 
اسرتاتيجية يف ملتقى االستثمار العربي الثاني 2010م

¿ ��ستكملت �للجنة �لتح�سريية يف جمل�س �لرتويج �ل�سياحي بوز�رة �ل�سياحة 
كافة �الإج��ر�ء�ت �خلا�سة بانعقاد �مللتقى �ال�ستثماري �لعربي �لثاين 2010م 

و�لذي تنظمه وز�رة �ل�سياحة وت�ست�سيفه �لعا�سمة �سنعاء خالل �لفرتة 23-

25 من �ل�سهر �جلاري.  وقالت فاطمة �حلريبي �ملدير �لتنفيذي ملجل�س �لرتويج 

�ل�سياحي �ن �مللتقى �سي�سارك فيه معظم �لدول �لعربية باالإ�سافة �ىل م�ساركة 

�ملنظمة �لعربية لل�سياحة وعدد من كبار �خلرب�ء يف جمال �ال�ستثمار �ل�سياحي. 

و�أ�سافت �أن �مللتقى �سيتناول عدد من �أور�ق �لعمل �ملهمة، وعلى هام�س فعاليات 

�مللتقى �ستقدم �لوز�رة عدد من �ملقرتحات �خلا�سة بتنفيذ م�ساريع ��ستثمارية 

�سياحية وتتمثل ب�5 م�ساريع �سياحية رئي�سية �أهمها جممعات �سياحية يف �ملناطق 

�ل�ساحلية يف �جلمهورية �إ�سافة �ىل تقدمي مقرتحات ب�44 م�سروع ��ستثماري 

�سياحي يف عموم حمافظات �جلمهورية.  م�سرية �ىل �إن �لهدف من �مللتقى هو 

تب�سري �لقطاع �خلا�س و�جلهات �ال�ستثمارية �لعربية و�الإقليمية و�لدولية يف 

تبني �مل�ساريع �ال�ستثمارية �ل�سياحية يف �ليمن وتقدمي وعر�س �لعديد من �لفر�س 

�ال�ستثمارية يف عموم حمافظات �جلمهورية �أمام �مل�ساركني. ¿


