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لنعمل جميعًا دون مواربة من أجل إصالح 

عبدربه منصور هاديمنظومة الحكم الرشيد..
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

المرأة.. حضور نضالي من أجل الحرية

۹ ت��ق��ول االخ���ت 
لطفية حمزة - أمانة 
ال��ع��اص��م��ة: ال��ث��ورة 
سبتمبر  ( ليمنية  ا
واك��ت��وب��ر( ه��ي الثورة 
اليمنية الحقيقية التي حققت 
قيود  م��ن  لحرية  ا ليمني  ا للشعب 
التسلط واالستعمار وبالتأكيد المرأة 
كانت حاضرة في كل مراحل النضال 
التاريخي في اليمن وهي حاضرة بقوة 
في الثورة اليمنية س��واء في الشمال 
أو الجنوب، وهناك كثير من الشخصيات 
النسوية الالتي لم يأخذن حقهن من الذكر 
واإلشادة والذي ينبغي أن يكون هناك تركيز 
أكبر على إظهار أدواره��ن النضالية خالل 
مراحل الثورة، ألن تلك األدوار النسائية كان 
لها أثر إيجابي وفاعل في نجاح الثورة وتحقيق 
أهدافها، وفي الفترة الحالية وبعد مرور خمسين 
عامًا من  عمر ثورة سبتمبر وتسعة وأربعين عامًا 
على ثورة اكتوبر البد أن تزداد أدوار النساء تفعياًل 
للحفاظ على قيم ومبادئ ثورة )سبتمبر واكتوبر( 
وما حملت من مبادئ وقيم وخاصة في ظل الظروف 
الراهنة التي تمر بها البالد لتسهم في التغلب عليها 

ولتحقيق األمن واالستقرار.
إرادة شعب

۹ وتعبر األخت قبلة محمد سعيد - محافظة عدن 
عن أهمية المناسبة وض��رورة االحتفاء بها قائلة: 
الثورة اليمنية هي ذك��رى عظيمة غيّرت مجرى 
التاريخ اليمني للتحرر من قيود اإلمامة وتسلط 
االستعمار وكان ذلك التحرر بفضل المخلصين في 
الجنوب والشمال وبتقديم الدماء الزكية، لذلك البد 
من االحتفاء الالئق بالمناسبة وإظهار الدور النضالي 
والبطولي للثوار األحرار رجااًل ونساًء والبد أن تنصف 
المرأة في الذكر ألنها عملت وتفانت وقدمت 
التضحيات وساندت أخاها الرجل في كافة مراحل 

النضال.

اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة اعتقد أن من 
أعظم الهدايا التي تقدم للثورة ان يعمل الجميع في 
الوقت الراهن للمضي بالوطن الى بر االمان وإنجاح 
خطوات الحوار الوطني وحل قضية الجنوب وكافة 
القضايا الشائكة التي تهدد أمن واستقرار البالد 
والبد أن تكون المرأة مشاركة وحاضرة وفاعلة في 

كل خطوات ومراحل الفترة القادمة.
تاريخ مشع

۹ وفي ذات الشأن تقول االخ��ت ملوك محسن- 
محافظة أبين: إن ذكرى  الثورة اليمنية تجسد كافة 
القيم الوطنية التي قامت من أجلها الثورة وتظهر 
مكاسب ومنجزات خمسة عقود مرت في طريق 
النهوض والبناء وهي مناسبة عظيمة تستدعي من 
الجميع التفاعل معها واالحتفاء بها بما يتناسب مع 
عظمة المناسبة وبما يجسد مدى االعتراف بعظمة ما 

قدمه المناضلون والشهداء الذين سطروا بدمائهم 
الزكية تاريخًا مشعًا بالحرية واالزدهار، وحين نتحدث 
عن ذكرى الثورة البد أن نتذكر بعرفان االدوار المميزة 
التي سطرتها نساء مميزات في الجنوب وفي الشمال 
ليصنعن فجر الثورة اليمنية المجيدة، وبعد بزوغ 
ذلك الفجر استطاعت المرأة أن تتبوأ مكانة متميزة 
لتتدرج يومًا بعد يوم مواقع متميزة الى أن وصلت 
اليه اليوم ومازالت تتطلع في الوقت الراهن الى مزيد 
من التمكين والحضور لتساند بقوة في بناء المرحلة 
القادمة وتكون عاماًل مهمًا في الحفاظ على أهداف 

ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر المجيدتين.
رموز نضالية

۹ وترى االخت إلهام النزيلي - محافظة المحويت 
انه في مثل هذه المناسبة البد من التركيز على رموز 
ومناضلي الثورة اليمنية والتعريف بهم وبما قدموه 
من تضحيات وعلى القطاعات النسائية أن تعمل 
بالتثقيف والتعريف والبحث عن المناضالت ليتعلم 
الجيل وتعرف المرأة النساء الالتي قدمن الكثير ويعلم 
الرجل في هذا الجيل أن لهم أمهات قدمن التضحيات 
والدماء من أجل الثورة اليمنية ليعلم الجميع أن 
مكاسب الثورة اليمنية ومنجزاتها من األمور التي 
البد من الحفاظ عليها وحمايتها من األخطار التي 

تحوم بها.
جهود مشتركة

۹ ونختتم مع االخت منيرة العواضي - محافظة 
ريمة والتي تحدثت قائلة: الثورة اليمنية أتت من 
أجل تحقيق الحرية، ونجاحها كان ثمرة جهود 
مشتركة بين أبناء اليمن رجااًل ونساًء، وللمرأة أدوار 
ال يمكن إنكارها في دعم ومساندة الثورة اليمنية 
وعليها اليوم واجب مواصلة المسير والعمل من أجل 
غرس حب الوطن والحفاظ على منجزات ومكاسب 
الثورة وحمايتها من االخطار التي تحيط بها وفي 
الوقت الراهن البد من تكاتف الجهود والعمل من 
أجل حماية المكاسب واستعادة االمن واالستقرار 
لكي ال تضيع تضحيات مناضلي وشهداء ثورتي 

سبتمبر واكتوبر المجيدتين.

في ظل االحتفال باليوبيل الذهبي لثورة سبتمبر العظيمة والذكرى التاسعة  
واألربعين لثورة اكتوبر المجيدة تظل المرأة حاضرة بكل أدوارها النضالية المتميزة 
والتي كان لها أثر كبير في مسار النضال الثوري وتحقيق االهداف والمبادئ والقيم الوطنية 
التي قامت من أجلها الثورة اليمنية.. للتعبير عن االحتفاء بهذه المناسبة وعن أدوار المرأة 
اليمنية في الثورة وما يُعول عليها في الوقت الحاضر تحدثت عدد من الشخصيات النسوية 

وهذه هي الحصيلة:

لطفية حمزة: ينبغي أن يكون 
هناك تركيز أكبر على دور 
المرأة النضالي
قبلة سعيد: المرأة ستكون 
حاضرة وفاعلة في الحياة 
السياسية

ملوك محسن: نتطلع 
لمزيد من الدعم 
والمساندة والمشاركة

إلهام النزيلي: اطالب 
بكتابة تاريخ نضال 
المرأة
منيرة العواضي: على المرأة واجب 
الحفاظ على منجزات الثورة

هناء الوجيه

وفجأًة.. اختل النظام
بدون سابق إنذار.. وبعد اعتياد لهذا النظام وبعد ترتيب لمواعيد   

ذهابه وإيابه.. فجأة اختل النظام وعاد ليغادرنا من جديد بداًل عن 
الساعة والنصف، أدهشنا بغياب أكثر من خمس ساعات متواصلة ليلة الجمعة 
المنصرمة وظهر مناوبًا اختفاءه من حين آلخر على مدى ساعتين متواصلتين 

إنه نظام »انقطاع الكهرباء« المتزامن.
< اختلفت التصريحات حول أسباب انقطاعه واتفقت على أن يكون المواطن 
هو الوحيد من يدفع ثمن هذا االختالف بتحمله وصبره خالل الفترة الماضية على 
هذه االنقطاعات التي كانت منتظمة بالساعة والدقيقة حين انقطاعها وحين 
عودتها، وكأن القائمين على هذه االنقطاعات يقومون على ايقافها وضبط 
ساعتهم بالدقيقة والثانية بعد اكتمال »عقاب أبو ساعتين« ليرن منبههم معلنًا 

وقت تشغيلها، حتى اصبح الجميع يعلم وقت انقطاعها وعودتها..
وبعدها تهاتفت لمسامعنا تصريحات عدة مضمونها إصالح منظومة 
الكهرباء وتشغيلها في شهر رمضان بصورة مستمرة، ولكننا رأينا العكس 
وكأن ذلك لم يكن إاّل إعالن الستمرار انقطاعها بشكل اكبر عما كانت عليه، 
فتحمل المواطن هذه المعاناة، واصبح رمضان شهر »الصبر« بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى..
< وباستقبال العيد وفي ظل الحرارة الشديدة التي شهدتها محافظة 

عدن وبنفس االستهالك اليومي للكهرباء مضيفة إليها زيادة في االستهالك 
بسبب الزائرين من خارج اليمن وداخلها، وبعكس القاعدة التي تقول كلما 
كان االستهالك أكثر كان هناك سحب اكثر يشكل في اضعاف حال المحطات 
التي بدورها تتوقف عن عملها، كانت الكهرباء في ظل هذا االزدحام تعيش 
أحلى أوقاتها مع المواطن والوافد ولم يتسن لها أن تذكر انقطاعها وذلك 

بانشغالها بالعيد والعوادة..
< فمن ثم هبت رياح العمل وعاد الجميع من إجازته بعد إعالن الدوام 
الرسمي، لتعلن معنا الكهرباء مداومتها بعودة انقطاعها إاّل أنه تم تركيب 
المولدات التي طال انتظارها، وتنفسنا الصعداء مع اخواننا المواطنين ورفعنا 
عباءة الخوف من »فزاعة« الكهرباء وارتاحت الكهرباء من تخويفنا المستمر..
< ومن خالل هذه األيام التي تناست فيها الكهرباء نظام تقطعها وتناسى 
المواطن وقت انقطاعها، عادت بحلتها الجديدة التي فاجأت الجميع بانقطاع 
»أبو ساعة ونصف« وتعايش الجميع مع هذا النظام أيضًا ولكننا ال نعلم إلى 

متى سيستمر هذا النظام وإلى متى سيستمر صبرنا؟!
ونسأل.. يا أهل العلم إن كان هذا عقابًا جماعيًا منظمًا أم انه نظام جماعي 

لعقاب مقصود..؟
فأفيدونا يا أصحاب القرار، إن كان هناك خلل أم مجرد سراب..

نعمت عيسى


