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نظامنا 
جمهوري المرأة تنتصر للبرلمان القادم

وفي البدء تحدثت األستاذة أفكار فرج 
الطمبش��ي- رئيس اللجنة التحضيرية 
لجمعية فتاة البادية النس��وية بالمكال- 
بالقول: حقيقة أن الم��رأة في محافظة 
حضرموت دومًا متفاعلة مع كل المراحل 
االنتخابية واصبحت اليوم رقمًا وسجلت 
حضورًا في مختلف الفعاليات السياسية 
واالجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، 
مش��يرة إل��ى أن الدول��ة اهتم��ت كثيرًا 
بقطاع المرأة، وزي��ارة الرئيس األخيرة 
إلى المكال حملت بش��ائر جديدة وجاءت 
زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
علي محمد مجور متممة للبشائر الخيرة، 
ونح��ن ف��ي قط��اع الم��رأة والجمعيات 
النس��وية التي نش��أت في أحضان دولة 

الوحدة.
نؤكد أن الس��لطة ليس��ت حك��رًا على 
األحزاب، فالمرأة نصف المجتمع بل هي 
المجتمع كله ويجب أن يكون لها حضورًا 
فاعاًل في المستقبل، ونؤيد الحوار ونصر  
عليه ألن��ه الخي��ار األمث��ل والمصاحب 
للتنازالت من كافة األطراف السياس��ية 
وهذا ما يريده الش��عب اليمن��ي، لذلك 
نتمنى عل��ى الجميع أن يحكم��وا العقل 
ونس��تخلص العب��ر م��ن كل المجريات 
واألح��داث التي تج��ري من حولن��ا، وأن 
تس��خر طاقات الش��باب لبناء االقتصاد 
واالهتم��ام بدع��م المش��اريع الصغيرة 
واألصغر لتوفير فرص العمل للش��باب 
عن طريق القروض طويلة المدى وغير 

المشروطة.
نرفض األصوات النشاز

وم��ن جانبه��ا تحدث��ت األخ��ت أماني 
جمعان دويل من القيادات النسوية في 
مدينة س��يئون وقالت: باسم المرأة في 
حضرموت نشكر قيادة المؤتمر الشعبي 
الع��ام عل��ى م��ا قدم��ه م��ن تعديالت 
دستورية جاءت لصالح المرأة بمنحها 44 
مقعدًا بمجلس النواب وهذا مكسب كبير 
للمرأة اليمنية يحسب للمؤتمر الشعبي 

العام.
واضافت: أن الوطن اليمني اليوم على 
اعتاب مرحلة جدي��دة وزمن ديمقراطي 
جديد أال وه��و المضي نح��و 27 أبريل 
الق��ادم وعلينا أن نجدد تمس��كنا بحقنا 

الدس��توري ف��ي اختي��ار من س��يمثلنا 
ف��ي المجل��س النياب��ي.. فليتناف��س 
المتنافس��ون، وليكن صندوق االقتراع 

هو الحكم.
ودع��ت الم��رأة إل��ى ع��دم تفوي��ت 
الفرصة، وعدم االنج��رار وراء األصوات 
النش��از الت��ي يُطلقه��ا البع��ض، وإلى 
محاوالته��م الفاش��لة ايق��اف قط��ار 
مسيرتنا الديمقراطية وتعطيل العملية 
االنتخابية، ال لشيء بل ألنهم يحاولون 
بش��تى الوس��ائل تحقي��ق مآربه��م 
ومصالحهم الذاتية واألنانية، مع علمهم 
أن تعطيل االنتخابات وإيقاف المس��يرة 
الديمقراطي��ة س��يجر الوطن إل��ى ما ال 
يحمد عقباه وس��تصبح البالد في فراغ 

دستوري، ونحن نعلم وهم يعلمون أيضًا 
ماذا يعني »الفراغ الدستوري«، وبالتأكيد 

ستعم الفوضى كل أرجاء الوطن..
وقالت: هيه��ات أن يحق��ق الواهمون 
أحالمهم ومصالحهم.. وحتمًا س��ينتصر 
الش��عب عل��ى كل مؤامراته��م الخبيثة 

بالمزيد من الوحدة الوطنية والتالحم..
ودع��ت دويل النس��اء ف��ي حضرموت 
الوادي والصحراء والساحل وممن بلغن 
الس��ن القانون��ي الذهاب إل��ى صندوق 
االقت��راع والمش��اركة ف��ي االنتخاب��ات 
وممارسة حقها الدستوري في 27 أبريل 
2011م دون ت��ردد انتصارًا لحق المرأة 

في المشاركة السياسية.

نساء من حضرموت لـ»الميثاق«:

44 مقعدًا للمرأة منجز كبري يحسب للمؤتمر
 سجلت المرأة في محافظة حضرموت موقفًا رائعًا وواعيًا من مسألة التعديالت الدستورية والمضي في االنتخابات النيابية 
في موعدها المحدد الـ27 من أبريل القادم.. وقد لمسنا ذلك في أحاديثهن ورؤيتهن لفحوى التعديالت الدستورية التي 
جاءت تنفيذًا للبرنامج االنتخابي لفخامة األخ رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي، ومن هذه التعديالت منح المرأة 44 
مقعدًا في مجلس النواب القادم عقب إجراء االستفتاء عليها، وأكدن في أحاديثهن لصحيفة »الميثاق« أن المرأة في حضرموت 
ستكون األولى وقد سجلت المرأة في المراحل االنتخابية الماضية حضورًا ونسبة مشاركة فاقت نسبة مشاركة الرجل، واعتبرن 

في أحاديثهن التعديالت الدستورية الجديدة ومنح المرأة 44 مقعدًا مكسبًا جديدًا للمرأة اليمنية.

كتب/ صالح العجيلي

 يعلم اليمني��ون، ويوقنون 
تم��ام اليقي��ن، أن نظ��ام 
الحكم ف��ي البالد ديمقراطي 
ويس��تطيع كل مواطن أن يترش��ح 
لمنص��ب الرئاس��ة أو لعضوي��ة 
مجلس الن��واب أو المجلس المحلي 
أو غيرها من المؤسسات الدستورية 
المنتخب��ة م��ا دام متواف��رًا عل��ى 
الش��روط الدس��تورية والقانونية.. 
ففي ظ��ل النظام الجمه��وري هذا 
الحق متاح.. وال خيار آخر عن ذلك.. 
اليمني��ون يعلم��ون ويوقنون أنهم 
في دولة ليس فيها  مرسوم » حصر 
الوالية بالوراثة إمامي أو ساللي أو 
مذهبي أو مناطقي.. أو أش��ياء من 

هذا القبيل.
فلق��د حس��م األم��ر بالنس��بة 
لليمنيي��ن.. بنظ��ام جمه��وري.. 
نظام سياسي ديمقراطي تعددي.. 
تنافس ح��ر.. مس��اواة ف��ي جميع 

الحقوق بين أبناء الوطن.
 ولألس��ف وبالرغ��م م��ن أن هذه 
القضية التي تعد محسومة ومفروغًا 
منها، إاّل أن هناك من يحاول إشغال 
الن��اس باش��اعات لتضليله��م عن 
قضاياه��م الرئيس��ية م��ن خ��الل 
شائعة » التوريث« أن يمهد لتطبيق 
م��ا ورد ف��ي أدبيات��ه عن ض��رورة 
» اس��تعادة الخالف��ة اإلس��المية« 
التي تعتبر أقوى أنظم��ة » توريث 
الحكم«.. كما أن بقايا الكهنة الذين 
يحن��ون لع��ودة حك��م » اإلمام��ة« 
شرعوا منذ نحو عش��ر سنوات في 
الترويج لشائعة »توريث الحكم في 
اليمن« بزعمهم أن األخ علي عبداهلل 
صالح رئي��س الجمهورية يس��عى 
لذلك.. ورغم أن ذل��ك غير صحيح 
البتة، إال أن ش��ائعة » التوريث« لم 
تتوقف بل اس��تمرت وس��عى حزب 
اإلصالح الى جر آخري��ن إلى جانبه 
الستمرار النفخ في هذه الشائعة.. 
وهي ال أصل لها في ثقافة وتوجهات 
فخام��ة األخ الرئي��س، ب��ل ه��ي 
م��ن صناعة ح��زب متش��دد وبقايا 
العناصر التي تحن إلى »اإلمامة«.. 
وهكذا ابتكروا هذه األكذوبة وروجوا 
لها وال يزالون يحاولون أن يش��غلوا 
الناس بها ويلهوهم عن قضاياهم 
الوطني��ة المهمة.. لق��د انتجوا في 
هذا المجال كمًا كبيرًا من الفبركات 
الكاذبة وعملوا عل��ى ترويجها من 
خ��الل األخبار والتقاري��ر والمقاالت 
والتصريحات والبيان��ات.. ويبذلون 
جهدًا كبي��رًا في محاول��ة لمغالطة 
الرأي العام المحلي والخارجي.. رغم 
أن الجميع ي��درك أن اليمن ال تقبل 

تربته » التوريث«.
 يش��غلون الن��اس ف��ي حكاي��ة » 
التوريث« وهم الذين يعلمون علم 

اليقين الحقائق التالية:
- من حيث المبدأ.. أن نظام الحكم 
ف��ي بالدن��ا جمه��وري ديمقراطي 
تعددي، ويتم تداول السلطة سلميًا 
عب��ر االنتخابات، وه��ذا مبدأ قائم، 
وقد ت��م العم��ل ب��ه ف��ي دورتين 

انتخابيتين تنافسيتين للرئاسة.
- هناك من يعم��ل لعودة اإلمامة 
وهن��اك م��ن يعم��ل الس��تعادة » 
الخالف��ة اإلس��المية« وهن��اك من 
يسعى لجعل الحكم مناطقيًا.. ولكن 
كل هذه المشاريع ال مستقبل لها.. 
وسبق أن سقطت وماتت.. وال يفكر 

بذلك إاّل بقايا الكهنة فقط.

كشف التقرير الس��نوي الثامن 
للمجلس األعلى لتخطيط التعليم 
عن أن إجمالي نفق��ات الموفدين 
للدراسة خارج اليمن بلغ 13.9 مليار ريال 
في ع��ام 2009م منها 72.5% للدراس��ة 
الجامعية والدبلوم المتوسط وبقية النسبة 
للدراسات العليا )الماجستير  والدكتوراه(.

مبينًا أن إجمالي عدد الموفدين للدراسة 
في الخارج »الدراس��ات الجامعية والعليا« 
بل��غ 7899 طالبًا وطالبة. مش��يرًا إلى أن 
نفقات مبعوثي البكالوري��وس وعددهم 
4459 طالب��ًا وطالبة بلغ��ت 10.1 مليار 
يال.. كما بلغت نفقات مبعوثي الدراسات 
العليا وعددهم 3440 طالبًا وطالبة 3.8 

مليار ريال..
وكش��ف عن أن 33 جهة حكومية تقوم 

باإليفاد إلى الخارج رغم أن قانون البعثات 
حص��ر ذلك عل��ى وزارة التعلي��م العالي، 
ولفت التقرير إلى أن 70% من الموفدين 
للدراس��ة خارج اليمن في العام 2008 / 
2009م تتركز في الدراسات التطبيقية 
والبقية في الدراس��ات اإلنس��انية. فيما 
بلغ إجمالي موفدي وزارة التعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي للدراس��ة ف��ي مختلف 
الدرجات الجامعية 6650 طالبًا وطالبة.. 
موضح��ًا أن معظ��م موفدي ال��وزارة من 
درجت��ي البكالوريوس والماجس��تير في 
تخصصات تتوافر غالبيتها في الجامعات 
اليمنية. فيما بل��غ عدد موفدي الجامعات 
الحكومية للدراس��ات العليا 1249 طالبًا 
وطالبة منه��م 60.7% ف��ي التخصصات 

اإلنسانية.

أهالي حزيز يطالبون 33 جهة حكومية ترسل طالبًا للدراسة بالخارج
بمدرسة من 8 سنوات

 رفع أهالي طالب مدرس��ة 17يوليو بمنطق��ة حزيز مديرية 
سنحان محافظة صنعاء مناشدة عاجلة إلى معالي وزير التربية 
والتعليم الدكتور عبدالس��الم الجوفي شكوى فيها مضى سبع 
سنوات وهم يتجرعون آالم الحسرة لعدم وجود مدرسة حكومية 

ألبنائهم أسوة ببقية طالب الجمهورية.
 وأضافوا إننا في منطقة حزيز ال نبعد عن وزارتكم سوى 15 
كم االمر ال��ذي اضطرنا الى طلب العلم ألبنائنا باس��تئجار أحد 
البيوت يضم أكثر م��ن 600 طالب وطالبة، وي��زداد العدد من 

عام آلخر.
 وطالبوا في مناشدتهم سرعة التجاوب والنظر الى معاناتهم 
والتوجيه بس��رعة بناء المدرس��ة الخاصة ف��ي األرض التي تم 
حجزها قبل ثمان س��نوات في وحدة جوار )2B5( نظرًا للحاجة 
الماسة والملحة لرفع جور المعاناة واأللم والحسرة التي يعانون 

ويشكون منها.

 استطالع: هناء الوجيه
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 أوض��ح نائ��ب عمي��د كلي��ة 
المجتم��ع بس��نحان الدكت��ور 
عبدالن��ور الجندي ع��ن أن %20 
فقط من اليمنيات محظوظات بمشاركة 
أزواجهن ف��ي اتخاذ الق��رارات المتعلقة 
بالحياة اليومية لألسرة وكذلك المتعلقة 
بتسمية األطفال واختيار مالبسهم وسفر 

الزوج أو الزوجة وعملهما وانتقالهما من 
وظيفة إلى أخرى . 

مش��يرا ال��ى أن 80% م��ن اليمني��ات 
محرومات من الحق في المشاركة باتخاذ 

القرارات المتعلقة بمصير األسرة. 
ويعت��رف الجندي وفق��ًا ل�»نيوز يمن« 
باتخاذه��ن بع��ض الق��رارات المنفردة 

المتعلقة بش��ئون األس��رة بقوله: »هن 
يحبب��ن كث��رة اإلنف��اق«.. لكن��ه يؤكد 
مش��اركتها في اتخ��اذ بع��ض القرارات 
خاصة المتعلقة بشئون البيت والعائلة، 
مش��يرا إلى أنه من الن��ادر أن يتخذ قرار 

منفرد في هذا الجانب. 

80% من اليمنيات محرومات من القرارات األسرية

رندا شواله

 البداية كانت مع االخت سعود حسن غوبر موظفة 
- الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتي عبرت 

عن رأيها قائلة:
- استغرب من أولئك الذين يطالبون بتأجيل 
االنتخابات ما الفائدة التي ستكون من التأجيل في 
حين ان االحتكام لصندوق االقتراع هو الحل األمثل 
لتعزيز الديمقراطية وفتح باب التنافس من أجل 
الوصول للمناصب بهدف تحقيق المصالح العامة 
وليس مصالح االفراد، لذلك أتمنى أن تتفق االحزاب 
وتشارك جميعها في هذا االستحقاق الدستوري مع 
استمرار الحوار الى أن يتم إيجاد الحلول المناسبة 
لكافة القضايا الوطنية.. وتختتم غوبر حديثها 
بالتأكيد على أهمية تنفيذ االنتخابات في موعدها.. 
متمنية ان يكون للمرأة نصيب يعزز من شأنها 
ويحقق لها طموحها في المشاركة والقدرة على 

اتخاذ القرار.
الجندي المجهول

 ومن جانبها ترى االخت أمل على الرمادي مديرة 
إدارة النشاط االجتماعي جامعة صنعاء ان تأجيل 
االنتخابات ليس من مصلحة أحد، ألن مصلحة البالد 
بالتقدم خطوات نحو األمام وليس بالعودة للوراء، 
مؤكدة أن تنفيذ االنتخابات في موعدها هو قرار 

حكيم البد من االلتزام به وتنفيذه.
 وعن تطلعات وطموحات المرأة تمنت الرمادي 
ان ال تظل المرأة محصورة في وزارتين أو مناصب 
محددة، وان ال تكون دائمًا هي من بعد الرجل في 
المناصب واالعمال ذات العالقة بصنع القرار، مؤكدة 
أن المرأة في اغلب المرافق تعمل كالجندي المجهول 
تنظم وتنفذ األعمال ثم يأتي الرجل يستعرض 
الخطوات النهائية وتحسب له لذلك البد من أن 
تعطى المرأة حقوقها وان تصل إلى مواقع صنع 
القرار وتكون قادرة ومتمكنة من اتخاذ القرار على 

حد قولها.
استغالل الثغرات

 أما االخت رانيا فيصل البيضاني - سيدة أعمال- 

فقد بدأت حديثها قائلة: نحن النساء نتطلع بطموح 
كبير لنتائج تنصفنا في هذه المرحلة االنتخابية 
القادمة وخاصة في ظل الوعود القائمة بتحقيق 
نسبة تمثيل تلبي طموحات وتطلعات المرأة من 
المقاعد البرلمانية.. وفي رده��ا  على األص��وات 
المطالبة بتأجيل االنتخابات تقول البيضاني: ما 
الفائدة التي سنجنيها من التأجيل وما الذي سيتحقق 
إذا ما تأجلت االنتخابات لسنوات قادمة؟، أعتقد أن 

ذلك لن يخدم أحدًا إال من يريدون استغالل الثغرات 
لتنفيذ مصالح شخصية، لذلك نتمنى أن تُقام 
االنتخابات في موعدها المحدد، وان يشترك الجميع 
فيها ويكون سعي الجميع من أجل المصالحة العامة 

وتغليب ذلك على المصالح االخرى.
مساندة وكوتا

 وف��ي ذات الشأن تحدثت االخ��ت غ��ادة نعمان 
- محامية - قائلة: االغلبية ضد التأجيل ومع ان 

تُقام االنتخابات في موعدها وهذا يؤكد الحكمة 
وال��ص��واب في ق��رار سير البالد نحو انتخابات 
برلمانية تُقام في موعدها المحدد سواء اتفقت 
االحزاب أم لم تتفق في النهاية الى متى التأجيل 
وخاصة ان فترة السنتين السابقة لم تغير أو تضيف 
شيئًا جديدًا، وتواصل نعمان حديثها: أما بالنسبة 
لتطلعات المرأة نحن نتمنى أن تحقق المرأة نسبة 
أكبر من التمكين والمشاركة، ولكن ذلك يحتاج الى 
دعم ومساندة قوية وكوتا تضمن وصول المرأة 
لتستطيع الوصول الى المقاعد البرلمانية، وهذا ما 
يتطلب بذل المزيد من الجهود الجادة خالل الفترة 

القادمة.
تأجيل غير مبرر

 وترى االخت بدور السالمي - طالبة جامعية - ان 
تنفيذ االنتخابات في موعدها أفضل من تأجيل 
غير مبرر بأسباب منطقية، مؤكدة أن هذا الرأي 
هو ما تسمعه حين تتناقش مع أفراد من أسرتها 
أو مع صديقاتها، وهذا يدل على أن التأجيل أمر 

غير مرغوب فيه عند األغلبية.
وتختتم السالمي حديثها: أتمنى أن أكون عضوة 
في البرلمان مستقباًل، لذلك اتمنى أن تعمل النساء 
بجد في هذه المرحلة ويبذلن المزيد من الجهود 
للوصول الى المقاعد البرلمانية، ألن ذلك سيفتح 
الطريق أمامنا لتحقيق طموح أكبر في المستقبل 

بصعوبات وعوائق أقل.
تمثيل نيابي

 ونختتم استطالعنا مع االخت وفاء الحميري - 
طالبة جامعية - والتي تتفق مع اآلراء المؤيدة لتنفيذ 
االنتخابات في موعدها  المحدد مستغربة من حال 
المعارضة في بالدنا والذين يطالبون بالتأجيل في 
حين ان االحتكام والتنافس عبر صندوق االقتراع 
هو األفضل على حد تعبيرها.. وتختتم الحميري 
حديثها متمنية أن تجد المرأة فرصتها من خالل 
هذه االنتخابات لتحقيق التمثيل النيابي الذي يلبي 

طموحها ويعطيها حقها.

سعود: االحتكام لصندوق االقتراع 
يعطي المرأة حقوقها
رانيا: نتطلع إلنصافنا يف الربملان القادم

غادة: نحتاج لدعم 
ومساندة قوية

بدور: على النساء أن 
يعملن لتحقيق غايتهن

وفاء: نستغرب ممن 
يطالب بالتأجيل

خريجات الثانوية يف بني ضبيان يطالنب بتوظيفهن
ناش��دت خريج��ات   
الثانوي��ة بمديرية بني 
ضبيان وزي��ري الخدمة 
المدني��ة والتربي��ة والتعليم 
بإعطائه��ن األولوي��ة ف��ي 

التوظيف وبصورة اس��تثنائية 
لهذا العام حس��ب التوجيهات 
الس��ابقة بذلك.وقل��ن ف��ي 
مناشدتهن: إنهن يعملن منذ 
سنوات في التدريس الطوعي 

وتعليم الفتيات في مديريتهن 
التي تعان��ي الكثير من األمية 
وخصوصًا في أوساط الفتيات. 
مؤك��دات أن لديهن توجيهات 
بمنحهن األولوية في التوظيف 

نظي��ر جهوده��ن وعمله��ن 
الطوع��ي ف��ي مج��ال تعليم 
الفتاة ف��ي المديرية، لكنه لم 
يت��م توظي��ف أي منهن حتى 

اآلن.

نحو انتخابات برلمانية تُقام في موعدها المحدد تتفق 
اآلراء النسوية لتصب في مسار التأييد لهذا القرار الحكيم 

متمنية أن يكون للمرأة حيز جاد من االهتمام والمساندة 
بحيث تتمكن من الوصول الى البرلمان لتمثل المرأة من 
موقع صنع القرار.. حول قانون االنتخابات وتطلعات المرأة 
في المرحلة االنتخابية القادمة التقينا عددًا من الشخصيات 

النسوية والالتي عبرن عن آرائهن بالتالي:

مؤتمريات ذمار يحددن دورهن للمرحلة املقبلة
 عقد اجتم��اع تنظيمي لمس��ؤوالت النش��اط 
النس��وي بدوائر محافظ��ة ذمار األربع��اء بمقر 
القطاع النس��ائى برئاس��ة األخت إيم��ان يحيى 
النش��يري رئيس��ة القطاع بالمحافظة- عضوة اللجنة 
الدائمة.. وقد كرس االجتماع لمناقشة أوضاع المرأة في 
الدوائر.. وتحدثت رئيسة القطاع حول أهمية المرحلة 
وما يج��ب على عض��وات المؤتمر القيام ب��ه لمواجهة 

النشاط التخريبي ألحزاب المعارضة ودحض شائعاتهم 
والتضليل على الناس وخاصة في أوساط النساء، كما 

تم استعراض مراحل الحوار وتعثره..
وقد حثت األخ��ت إيمان النش��يري الحاض��رات على 
ض��رورة مضاعف��ة الجه��ود والمش��اركة بفعالية مع 
لجان النزول الميداني من األمان��ة العامة والمحافظة 
وحشد عضوات المؤتمر لحضور المهرجانات واللقاءات 

المرتقبة.
وفي يوم الثالثاء 25 / 1 / 2011م حضرت األخت- 
رئيس��ة القطاع- الن��دوة الخاص��ة باللقاء التش��اوري 
لمجلس حماية األطف��ال من االنخراط ف��ي النزاعات 
المسلحة والتهريب وكذا المشاركة في افتتاح معرض 
جهران األول لجمعية جهران الخيرية النسوية للمنتجات 

اليدوية والذي اقيم بمديرية جهران.

نعم.. ملشاركة املرأة السياسية ووجودها يف الربملان


