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حذرت من إقصاء المرأة في حكومة الوفاق
الخطري تبحث مع مديرة المعهد الديمقراطي تفعيل األنشطة النسوية

> التقت االستاذة فاطمة الخطري عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر رئيس دائ��رة المرأة للشئون 
التنظيمية الثالثاء مع مديرة المعهد االمريكي 
حيث تم في االجتماع مناقشة أهمية تفعيل 
األنشطة والبرامج التي يقدمها المعهد للقطاع 
النسوي وكيفية إيجاد آليات جديدة للعمل ونوعية 

التأهيل والتدريب، كما تناول االجتماع أهمية 
إشراك المرأة في الحوار الوطني خاصة في ظل 
توجيهات رئيس الجمهورية تمثيلها بنسبة ال تقل 

عن %30.
وأوضحت الخطري أن المؤتمر هو الحزب الوحيد 

الذي رشح نساء للمجالس النيابية والمحلية بدليل 
أنه في ظل حكومة الوفاق الوطني لم نسمع 

بتعيين نساء سواء عبر قرارات جمهورية.
الى ذلك أبدت مديرة المعهد االمريكي استعدادها 

للتعاون مع قطاع المرأة في المؤتمر.

المرأة الريفية ظلم وجهل وضياع حقوق

> االخت أمة السالم يحيى من منطقة القابعي 
أحد أرياف محافظة عمران تقول: لديَّ ستة 
وعشرون رأس غنم وثالث بقرات اصحو قبل 
أذان الفجر وأبدأ رحلتي اليومية في انجاز مهام 
البيت ورعاية االغنام والمشاركة في أعمال 
الزراعة وتوفير الماء واالع��الف وغيرها من 
المهام الكثيرة التي ال تنتهي إال مساء كل يوم، 

أشعر باالرهاق الشديد..
من  فتأتي  ليتزوجوا  ئي  بنا أ يكبر  متى   
تساعدني وتخفف عني هذه األعباء، وتتمنى 
من الحكومة ان يتوفر مشروع ماء لمنطقتهم 
ألن جلب الماء مرهق وبالذات في أيام الشتاء 
حين تجف البرك ونضطر لجلب الماء من أماكن 
بعيدة وذلك يأخذ منا جهدًا ووقتً كبيرين وتعب 

مضاعف.
قيود عديدة

> أما االخت ليلى منصور من منطقة الهجر 
فتقول: أن��ا طالبة في الصف 
الثانوية  المرحلة  األول م��ن 
واعتبر نفسي األكثر حظًا ألن 
وال��دي سمح لي بالدراسة في 
حين ان الكثير من صديقاتي 
أجبرن على ترك المدرسة بعد 
الصف الخامس أو السادس، 
من أجل المساندة في األعمال 
داخل المنزل وخارجه والبعض 
اآلخر بسبب عدم وجود مدارس 

خاصة بالبنات،.
وأضافت: أنا أدرس في صف مختلط مع البنين 
والسبب أننا ثالث فقط من الفتيات ندرس في 
المدرسة ومن الصعب أن يفتح صف خاص 
بنا، وبالتأكيد داخل الفصل علينا قيود عديدة 
فنغطي الوجه كاماًل ومن العيب ان نستفسر 
أو نسأل عن شيء خالل ال��دروس وبالتأكيد 
النتمكن من المشاركة وال تجرى لنا اختبارات 

شفوية مطلقًا وحيث يسألنا المعلم ما إذا كنا 
قد فهمنا الشرح أم ال نهز رؤوسنا ايجابًا او نفيًا 
ومن تكسر هذه القيود منا قد يتم حرمانها من 
الحضور الى المدرسة، نتمنى 
ان تخصص للفتيات فصول 
خاصة بهن وان يكون هناك 
معلمات لعل ذلك يخفف من 
المعاناة وربما تقتنع بعض 
االس��ر وت��واف��ق على السماح 

لبناتها بمواصلة التعليم.
مصير محتوم

> وتقول امة الخالق محمد 
من منطقة بني ه��راوة: عدد 
أوالدي من الذكور واالناث ثالثة 
عشر اليفصل بينهم إال فترة الحمل والوالدة، 
االوالد يدرسون اما البنات فال استطيع االستغناء 
عنهن كون أعمال البالد كثيرة، البيت والزراعة 
والماء والغنم كله يحتاج، وفي النهاية مايفعل 
التعليم.. البنت مصيرها تتزوج وتقوم بأعمال 
داخل البيت وخارجه وهذا حال أهل الريف بشكل 

عام.

صعوبة الحياة
> ب��دوره��ا قالت هند الفقيه معلمة في 
محافظة  لقزعة  ا منطقة  لعروبة  ا مدرسة 

عمران: انا أدرس منذ خمس 
سنوات بالمدرسة تطوعًا وانا 
الوحيدة معلمة عملت هنا بعد 
اتمام دراستي الثانوية التي 
استطعت ان اكملها كوني كنت 
اسكن في المدينة مع والدتي 
التي بذلت جهدًا كبيرًا وثابرت 
على دراستي، ولكن والدي 
المنفصل عن والدتي من أهل 
الريف وأصر على تزويجي من 
أهل القرية ليرتبط مصيري 
بمصيرهم مجددًا.. في هذه 
الحياة  ف��ي  القرية صعوبة 

ووع��ورة في الطريق.. النساء يعملن بجهد 
كبير ويتحملن أعباًء كبيرة ويشاركها الرجل 
تلك الجهود ألن طبيعة الريف تفرض الشقاء 
على الجميع، في المدرسة لديَّ عدد بسيط من 
الطالبات واألغلبية منهن ال يحضرن إال حسب 

القدرة احيانًا بعض الحصص وأحيانا يوم أو 
يومين في االسبوع حتى أنا أصبحت أشعر ان 
الدراسة والتعليم من األعباء التي لن تجد الفتاة 
هنا وقتًا لها، كما ان االسر تحتاج فعاًل الى االبناء 
في األعمال الزراعية وغيرها والتي تعتبر من 

مصادر الدخل والحياة لديهم.
جهود متواضعة

> نختتم مع رئيسة اتحاد نساء اليمن االخت 
رمزية االرياني والتي تحدثت عن هذه المشاكل 
والمعاناة ودور االتحاد قائلة: مازالت المرأة في 
الريف تعاني من أشياء كثيرة من ذلك الظلم 
واالجحاف وحرمانها من معظم حقوقها، هناك 
جهود تبذل من جانب بعض المنظمات الحقوقية 
ولكنها جهود التصل الى مستوى االهتمام 
المطلوب، بالنسبة التحاد نساء اليمن فهو يبذل 
جهودًا ولكنها مازالت متواضعة وفعاًل اليصل 
االتحاد الى كافة المديريات والمراكز، ربما يعود 
ذلك الى شحة االمكانات ومع ذلك يظل العمل 
متواصاًل في هذا االطار ونتمنى في المستقبل 
ان نصل الى مستوى نجاح مناسب في احتواء 
المناطق الريفية أو على األق��ل نتمكن من 
مالمسة بعض هموم ومشاكل المرأة الريفية 
بتسليط الضوء على االحتياجات والمطالب التي 
تفتقر اليها، في المرحلة الحالية نحن نركز على 
تمكين المرأة في المدن والحضر عمومًا وربما 
يكون ذل��ك اساسًا لالنطالق 
نحو االهتمام بالمرأة الريفية، 
ودعت المعنيين عمومًا حكومة 
ومنظمات الى تنفيذ مشاريع 
طق  للمنا ية  تنمو و مية  خد
الريفية وااللتفات الجاد نحو 
قضايا المرأة في الريف ألنها 
تستحق كل االهتمام والرعاية 
فهي كالجندي المجهول الذي 
يبذل ويضحي دون ان يشعر 
أحد بمدى عطائه وتضحيته، 
ووج���ه���ت رس���ال���ة ل��ل��ت��ج��ار 
والمستثمرين وفاعلي الخير 
دعتهم الى توجيه جزءًا من أنشطتهم لدعم 
مشاريع في الريف كالمدارس والمراكز الخدمية 
ومشاريع المياه والكهرباء وأي مشروع من شأنه 
ان يخفف جزءًا من األعباء الملقاة على كاهل 

األسر الريفية عمومًا.

آن األوان لنتساءل عن حقوق المرأة في الريف اليمني ومطالبها وطموحها وتطلعاتها وأين هي في مطالب التمكين   
والمشاركة والتواجد..؟! وأين موقعها في قائمة المعنيين بقضايا المرأة، وهل يعرفون مستوى معيشتها وهل هناك 
مساٍع للتخفيف من األعباء التي تثقل كاهلها.. عن ما تعانيه المرأة الريفية من مشاكل ومعانات والتي نقدم نماذج من 

ذلك في هذا االستطالع..

       استطالع/   هناء الوجيه

رمزي��ة االرياني : جه��ود المنظمات والحكوم��ة متواضعة 

وعل��ى الجمي��ع تخفي��ف معان��اة األس��رة الريفي��ة

هند الفقيه :  أعباء المرأة كبيرة وال وقت للتعليم

أمة الخالق :  البنت مصيرها الزواج والعمل 
في البيت والتعليم غير مهم

القابعي :

 أرعى األغنام 
من الفجر وعلى 
الحكومة توفير 

المياه

ليلى منصور :

الفتيات في 
األهجر يتركن 
الدراسة لعدم 
وجود فصول 

للطالبات

شقيق القتيل يروي 
تفاصيل مقتل اخيه على 

يد » رجاء الحكمي «
بعد ان  تعاطف  الكثير مع المتهمة رجاء الحكمي ظنا منهم 
انها قتلت شخصًا دفاعا عن شرفها .. لكن ها هي الجريمة 
األخرى واالسوأ من ذلك ان وسائل اعالمية غرر عليها من 
قبل مكاتب حقوقية مزعومة تتبع حزب االصالح، روجت 
لذلك.. وانجرت المتهمة وراء ذلك، اليوم هانحن ننصدم مما  
رواه عيسى عبدالجبار شقيق القتيل عبدالسالم عبدالجبار 
الذي قتلته السجينة رجاء الحكمي في محافظة إب حيث يقول 
: كان عبد السالم عبدالجبار )في أواخر األربعينيات من العمر( 
سائرا في الطريق بالقرية وفي تلك اللحظات سُمع دوي 
إطالق نار لم يكن سوى رصاصات من بندقية رجاء علي 
منصور الحكمي أردت عبد السالم قتيال وبسبب تلك الجريمة 
أصبح ثمانية أبناء بين ذكور وإناث بينهم ثالثة أطفال أيتام.
ج��رت التحقيقات مع الحكمي فاعترفت بذنبها بقتل 
عبدالسالم وادانها القضاء بالقتل العمد وحُكم عليهما 

بالقصاص عمال بشريعة اإلسالم والقوانين النافذة.
وعندما فشل محامي الحكمي في دفع اإلدانة لجأ للضغط 
على القضاء مستعينا بحزب االصالح، مسخرًا وسائل اإلعالم 
والمنظمات المدنية المحسوبة عليه ليلحقوا بالضحية إلى 
قبره ويرموه باتهامات تسيئ إلى سمعته وسمعة أسرته، 
مفادها أن القاتلة دافعت عن شرفها، مع أن المحامي فشل 
في إثبات ذلك أمام القضاء إضافة إلى أن المدانة لم تذكر 
الدفاع عن شرفها ضد عبدالسالم الذي يعاني من مرض 
السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب وهي أمراض تجعل 

الجنس مهمة شبه مستحيلة حسب أطباء..
أمام وسائل اإلعالم ومندوبي المنظمات الحقوقية ربما 
لقنت القاتلة الحكمي بالقول إنها تلقت ضغوطا لإلدالء 
باعترافات، وانها قتلت عبدالسالم أمام النافذة وهو يتسلق 
منزلها . أما أمام األجهزة األمنية والقضائية فقد اعترفت 
بكامل حريتها دون أي ضغط بوجود شهود، ومحاميها الموقع 
على محاضر التحقيقات، ومن حيثيات سير القضية قضائيا 
كانت القضية خالفا لما أوردته وسائل إعالم اإلصالح على 

النحو التالي:
أخذت المدانة بندقية والدها وأطلقت الرصاص على 
عبدالسالم على ثالث دفع صرخ بعد الدفعة األولى وترنح 
فواصلت إطالق دفعتين أخيرتين لتصيبه في البطن والصدر 
والرقبة ليسقط قتيال على الصفا )الطريق( حسب المدانة 
وليس على النافذة وفق ما قال محاميها، أما السبب فألنه 
»شوه سمعتها« كما قالت، وليس وهو في حالة اعتداء عليها، 

مثلما حاول المحامي تكييف القضية كدفاع عن الشرف.
وأف��اد الشهود الذين هرعوا إلى مكان الواقعة أن جثة 
الضحية كانت في الطريق البعيد نسبيا عن منزل رجاء 
الحكمي، وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن مسافة إطالق 

الرصاص »تعدت مسافات اإلطالق القريب«.
وأثناء إجراءات سير القضية لم تدِّع الحكمي أن الضحية 
بدر منه أي اعتداء عليها قبل قتله، وكل ما قالته » إنه شوه 
سمعتها« .. فإذا كان تشويه السمعة صحيحا فهل يجيز ذلك 

لالصالح إهدار دم عبدالسالم عبدالجبار.

أكثر من 30 امرأة ضحايا سقوط سيارة في حجة
عرس تحول إلى مأتم فيلم وثائقي لطالبات إعالم جامعة صنعاء

سجينات على حافة الضياع خلف قضبان
ح���ادث م����روري م���روع ه��ز- 
الخميس- حجة واليمن برمتها 
بعد وف���اة 15 ام���راة وإص��اب��ة 
16آخ��ري��ات .. كن على سيارة 
شاص لحضور ع��رس.. مصدر 
محلي قال ل� »براقش نت« ان 
النساء كن مكدسات في سيارة 

شاص وقوفًا..
 منوهًا الى ان المعلومات تشير 
ال��ى ان السائق ال��ذي نجا من 
الحادثة وتعرض إلصابات طفيفة 
فقد السيطرة على السيارة في 
طريق جبلي وعر في جبل حرام 
بمديرية الشاهل، حيث انقلبت 

السيارة عدة قلبات ما أدى الى مقتل 15 و إصابة 16، منهن خمس في 
حاالت خطيرة وتم نقلهن في ساعة متأخرة من مساء الخميس إلى صنعاء 

لتلقي العالج .
وحسب المصدر فإن جميع الضحايا هم من »بيت جهالن« وان الحادث وقع 

اثناء ذهاب النساء  إلى عرس لقريب لهن في المنطقة.
مشيرًا الى ان سيارات الشاص هي وسيلة المواصالت الوحيدة في المنطقة 
وان السيارات عادة ما تتكدس بالركاب الجتياز تلك الطرق الجبلية الوعرة .

من جانبه وجه محافظ حجة علي بن علي القيسي بنقل الحاالت الحرجة في 

الحادث المروري المروع بمديرية 
الشاهل البالغ عددها تسع حاالت 
، إل��ى العاصمة صنعاء لتلقي 

العالج.
ووف��ق��ًا لوكالة سبأ فقد أدى 
الحادث المؤلم الذي ذهب ضحيته 
وفاة خمس عشرة امرأة وإصابة 
ست عشرة أخريات الى صدمة 
أصابت جميع أبناء المحافظة ، 
وأن السلطة المحلية تقوم حاليًا 
بالمساهمة بدورها في التخفيف 

من هذا المصاب على أهاليهم .
وثمن دور وزارة الصحة ممثلة 
ب���األخ ال��وزي��ر اح��م��د العنسي 
واهتمامها بالحاالت المصابة وتوجيهاته الصريحة بتأمين كافة الرعاية 

الالزمة لهم مجانًا .
وعبر في ختام تصريحه عن عظيم مواساته ألسر الضحايا..

هذا وكان األخ المحافظ قد وجه في وقت سابق بتكليف وكيلي المحافظة 
الدكتور ابراهيم الشامي ومحمد علي القيسي بالتوجه إلى مكان الحادث 
بجبل حرام للمشاركة بدورهما في الجهود االنسانية التي تُبذل من قبل 

أبناء المنطقة وتقديم ما يلزم من الدعم المادي والمعنوي بهذا الشأن.

عرض في أمانة العاصمة 
ئقي  لوثا ا لفيلم  ا لخميس  ا
)سجينات على حافة الضياع( 
ال��ذي أع��د من قبل ع��دد من 
طالبات كلية االع���الم في 
ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء، لتوضيح 
الواقع الذي تعيشه السجينات 

اليمنيات.
وج��اء تدشين الفيلم الذي 
يوثق لحياة سجينات باليمن 
ف��ي ف��ن��دق اي��ج��ل بصنعاء 
بحضور العديد من المسؤولين 

والكتاب واإلعالميين.
وتطرق الى معاناة السجينات 
داخل السجون اليمنية وكيف 
يتم معاملتهن في المجتمع 
من جهة، وف��ي السجن من 

جهة أخرى .
ال���ى ذل���ك ق��ال��ت رم��زي��ة 

اإلرياني- رئيسة اتحاد نساء 
ال��ي��م��ن، على على هامش 
التدشين- إن االت��ح��اد قام 
بالتعاون مع مئات المحامين 
بالمحافظات بالترافع والدفاع 
لمعنفات  وا السجينات  ع��ن 

داخل السجون اليمنية.
وب��دورة  أكد مدير السجن 
المركزي بصنعاء العقيد مطهر 
السجن  إدارة  أن  الشعيبي 
تعمل على مراعاة القوانين 
وح��ق��وق اإلن���س���ان وت��ق��وم 
بتسهيل زي��ارة كافة وسائل 

اإلعالم.
 يُذكر أن الفيلم الوثائقي 
يعتبر أحد أعمال التخرج في 
لج  تعا لتي  ا ء  صنعا جامعة 
إح���دى م��ش��ك��الت المجتمع 

اليمني..


