
> األخ���ت ابتسام ه��اش��م شرف 
الدين -عضو مؤتمر الحوار الوطني- 
تحدثت قائلة: المرأة عمومًا بطبيعتها 
تبذل الجهد الكبير من اجل أن ال 
تقصر في واجباتها األسرية ألنها 
العائلي هو  ب��أن عالمها  ت��ؤم��ن 
المملكة الحقيقية التي البد أن تبذل 
لي  لغا ا عليها  لحفاظ  ا سبيل  في 
والنفيس.. والمشاركة في مؤتمر 
الحوار الوطني هو مشاركة من أجل 
األبناء ومستقبلهم، من اجل أن ال 
يمر عليهم خوف أو عدم استقرار، 
وإن شاء اهلل يكون ألبنائنا المستقبل 
األفضل، أما بالنسبة للترتيبات التي 
قمت بها فقد تركت األوالد في حجة 
وسوف اذهب إليهم نهاية األسبوع 
كما إني أتواصل معهم باستمرار 
وأتابع مجرى حياتهم اليومية وكأني 
معهم وحين تأتي إجازة نهاية العام 
سوف يكونون معي، المهم في األمر 
أننا سوف نتحمل هذه الفترة من 

اجل نجاح الحوار والبأس أن تكون 
هناك تضحيات في سبيل الوصول 
لمخرجات تقود الوطن إلى بر األمان.

مستقبل األبناء
 ۹  من جانبها تقول األخت مها صالح 
عبداهلل اليعسي- محافظة حضرموت 
عضو الحوار الوطني: نحن تقدمنا إلى 
األمام واندفعنا نحو المستقبل ولم نفكر 
كثيرًا كيف نرتب أوضاعنا.. حقيقًة اليوم 
بعد أن اطمأنيت بأن الحوار انطلق بدأت 
أفكر في األوالد وكيف أضع برنامجًا 
بحيث استمر في متابعتهم وأك��ون 
قريبة منهم خالل فترة الحوار الوطني 
وأنا واثقة بأن النساء سيكونين قادرات 
على التوفيق دون اإلخالل أو التقصير 
في مهامنا س��واًء في المؤتمر أو في 
مسؤوليتنا كأمهات وربات بيوت وأنا 
على ثقة أيضًا أن األم هنا في مؤتمر 

الحوار تسعى لصنع مستقبل أبنائها.
شريك الحياة

 ۹  وت��ق��ول األخ���ت دي��ن��ا أحمد 

عبدالباري عضو الحوار الوطني- 
محافظة عدن: أنا أم لثالثة أبناء 
طبيبة ومهندسين ول��دي خمسة 
من األحفاد ولدي زوج تربوي مثقف 
يؤمن بأهمية مشاركة المرأة ويؤمن 
بحقوقها.. وم��ن خ��الل تجربتي 
عرفت أن المرأة ال يمكنها التوفيق 

وعدم اإلخ��الل بواجباتها األسرية 
إال من خالل تعاون شريك حياتها 
المساند والصديق  ل��ذي يعتبر  ا
والرفيق وب��ه يكون ال��ت��وازن في 
حياة المرأة.. عمومًا نحن هنا من 
أجل مستقبل أبنائنا، نريد أن تزين 
حياتهم بالورود، ال نريد فيها طلقات 
الرصاص وال نريد أج��واء الخوف.. 
نريد مستقباًل آمنًا مستقرًا لهم، 
ونسأل اهلل ان يكون ذلك من خالل 
مخرجات الحوار وخطوات التنفيذ 

بعد ذلك .
أصعب األزمات

 ۹  أما األخت صيه بخيت سعد الفقيه 
عضو ال��ح��وار الوطني- محافظة 
المهرة- فتقول: الحوار مستقبل 
األب��ن��اء ومستقبل الوطن ولذلك 
ينبغي أن نتحمل وتتحمل األسرة 
شيئًا من التقصير الن ذلك واجب 
على الجميع في الفترة الحالية فقد 
مر الوطن بأصعب األزمات ويحتاج 
اليوم للمخلصين من أبنائه.. بالتأكيد 
سيكون هناك شيء من التقصير في 
المهام العائلية وسوف نحاول قدر 
اإلمكان موازنة األمور فيها، فالمرحلة 
تستحق التضحية وبإذن اهلل تكون 
نتائج الحوار ومخرجاته كما يتطلع 
ويرجو كل أبناء الوطن ويعود األمن 

واالستقرار مجددًا.

عندما تغادر المرأة مملكتها

المرأة في الحوار الوطني تسعى لتحقيق دور فاعل ومؤثر في مجاالت الحوار  
المختلفة باإلضافة إلى تحقيق النتائج المرضية في قضاياها الخاصة وهي اليوم 
تشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل رغم مسؤولياتها الكبيرة كأم وزوجة وسيدة 
منزل يقع على عاتقها العديد من المهام والواجبات التي بها يكون االستقرار األسري 
والعائلي.. وفي هذه المساحة نتحدث عن جانب أخر في محيط اهتمام المشاركات في 
مؤتمر الحوار الوطني.. كيف يوفقن بين مشاركتهن في الحوار الوطني وبين واجباتهن 

العائلية واألسرية.. حول هذا الشأن تحدثت عدد من األخوات.. فإلى الحصيلة :

  هناء الوجيه

االثنين : 1 / 4 / 2013م 
 الموافق :19 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1655( 15

حُمد: قضية المغتربين اليمنيين سنضعها أمام وزير العمل السعودي قريبًا
قالت الدكتورة أمة ال��رزاق حُمد  

وزي��رة الشئون االجتماعية انها 
ستبحث موضوع العمالة مع الوزير السعودي 
عادل فقية في لقاء خاص سيعقد بالجزائر 
على ه��ام��ش اجتماع وزراء 
العرب مطلع شهر  العمل 

ابريل.
 وأكدت  أن اجتماع وزراء العمل العرب في الجزائر 
سيتخلله اجتماع تنسيقي يعقد سنويا مع مجلس 
وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ويتم 
مناقشة القضايا المتصلة بقضايا العمل على 
مستوى دول المجلس واليمن بصفتها عضو في 

مجلس العمل لدول الخليج. مشرة إلى أنه قد تم 
ارسال رسالة خاصة لوزير العمل في المملكة 
العربية السعودية لعقد لقاء ثنائي حول  قضية 
العمالة اليمنية الن هذه القضية مطروحة اآلن 
في السعودية وليس على مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي.

ابتسام: تحملت فراق أوالدي 
من أجل  إنجاح الحوار

مها: األمهات جئن 
إلى الحوار لصناعة 
مستقبل أوالدهن

دينا: تركت أوالدي 
وأحفادي ونريد أن نزين 

حياة أبنائنا بالورود

صية: على أسرنا أن 
تتحمل التقصير فالمرحلة 

تستحق التضحية

اطالق رصاص على موظفة 
في الصليب األحمر بصنعاء

ت��ع��رض��ت  
ال��س��ي��ارة 
ال����ت����ي ك���ان���ت 
ت���ق���ل م��وظ��ف��ة 
م��ن ك��ازخ��س��ت��ان  
لجنة  ف��ي  تعمل 
حمر  ال ا لصليب  ا
ال��دول��ي  الثالثاء 
ب��ص��ن��ع��اء  ل��واب��ل 
م����ن ال���رص���اص 
ن  مسلحو طلقه  أ
م��ج��ه��ول��ون الذوا 
عقب ذلك بالفرار 
إل����ى ج��ه��ة غير 

معلومة.
وذكرت معلومات صحفية ان الموظفة الدولية  ُأصيبت 
بجروح.فيما لم تتمكن األجهزة األمنية تحديد هوية 
المسلحين وضبطهم وماتزال ملتزمة الصمت حتى 
اللحظة.. وفي حين اكدت المتحدثة باسم الصليب 
األحمر وقوع الحادث ، لكنها قالت ان الموظفة أصيبت 
بجروح طفيفة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، 

الفتة إال أن اصابتها ال تشكل خطرا على حياتها.
يشار إلى أن الحكومة خصصت 60 الف جندي لتأمين 
أجواء الحوار الوطني.إال أن محاولة اغتيال موظفة 
الصليب األحمر تعد رابع عملية محاولة اغتيال حدثت 

في العاصمة صنعاء في غضون أيام.

بين مؤيد ومعارض..

لماذا ال يكون الرئيس القادم امرأة؟!
هل جربت أن يكون مسؤولك أو مديرك أو.... امرأة؟ 

أخبرني زميلي أن مديرته كانت من أكثر أنواع الشخصيات القيادية التي قابلها حزمًا ألنها اعطته الثقة 
الكاملة وكانت اشد من يحرص على انجاز عملها كما يجب أن يكون وكذلك تعمل على تطويره أكثر من أي شيء 
آخر ولديها القدرة والحنكة على التعامل مع أي مشكلة تواجهها.. وكان في حالة دهشة واستغراب كيف تكون هذه 

المرأة بكل هذه القدرة والثقة والخبرة..
وحول هذا الموضوع قامت »الميثاق« بهذا االستطالع..

 ۹  في البداية تحدث العميد عبده حسين قائاًل: نقف 
إلى جانب المرأة ألنها العمود الفقري للرجل وسوف 
نعمل جاهدين على توليها منصب رئيس الجمهورية 
فهي جديرة توليها القيادة ألنها تدير أمورها بحكمة 
وعدل فالمرأة دائمًا ناجحة في المجال الذي يوكل 

إليها..
من جانبه يتساءل الدكتور محمد حسن قائاًل: لماذا 
ال ندعو إلى ذلك وهذا من التغيير ومن حقها كمواطنة 
تحمل الجنسية اليمنية المساواة بالرجل فلها حق تولي 

منصب رئيس ومدير ووزير..
مهيب سعيد- استاذ اللغة االنجليزية- يعارض هذا 
الرأي قائاًل: أنا ال أؤىد تولي المرأة منصب رئيس 
ألنها تحكم بالعاطفة ال بالعقل، فهي شخصية رقيقة 

وشفافة وعاطفية..

ويتفق فايز طالب مع مهيب ويقول: أنا ال 
أؤيد ذلك ألن الوضع الذي يمر به المجتمع 
اليمني ال يسمح بتولي المرأة مثل هذا 
ويعمل  محافظ  مجتمع  ألن��ه  المنصب 

بالعادات والتقاليد..
ومن زاوية اخرى يتحدث الرائد نبيل عبده قائاًل: 
المرأة نصف المجتمع فنحن ال نمانع من توليها أي 
منصب دون الرئاسة ألن المرأة عاطفية وهذا المنصب 

لرجل ألنه قوي الشخصية..
ويقول الدكتور إبراهيم الحكمي: أنا ال أقف أمام 
المرأة فهي مهمة جدًا لرفع مستوى اليمن، وال نمانع 
أن تكون مديرًا، أو وزيرًا، أو أي منصب آخر أما  توليها 
منصب الرئاسة فنمانع ألن المرأة ليست مؤهلة 

لتوليها هذا المنصب.

أما جمال حنش فيؤيد تمكين 
المرأة ألنها أشد قوة وشخصية 
ونظامية من أي شخص آخر قد 
يعمل أو يتولى هذا المنصب..

وي��ؤك��د أي��م��ن محمد- 
طالب جامعي- بالقول: 
أنا مع حقوق المرأة في 
توليها هذا المنصب فليس 
هناك أي مانع أن ترأسنا 

امرأة..
وخالفًا لما سبق تقول إقبال- 
طالبة جامعية: مستحيل ألن المرأة 
ليس لديها الجرأة والقدرة على 
اتخاذ القرارات، وكذلك المجتمع 
اليمني ال يتقبل ذلك ألنه مجتمع ال 
يؤمن بأن يتولى أموره امرأة، ويتبع 

العادات والتقاليد.
وتخالفها إلهام حزام- ناشطة 
ثقافية- بالقول: المرأة ممكن 
أن تدير أي مجال أو منصب تتواله 
ألنها قوية الشخصية وتعمل 

بجد وال تستهين بأي شخص يعمل لديها..
وهو ما يؤيده خالد حيدر أيضًا بالقول: نؤيد المرأة 
ألنها جدية وتعرف إدارة الوقت وأي عمل يوكل إليها..

أرد على تعجب زميلي أن ذلك ليس بالغريب وال 
العجيب ألني أرى من حولنا التجارب الناجحة فهناك 
سيدات أعمال وصاحبات مشاريع ومديرات ووزيرات 
وذوات تجارب ناجحة.. هناك أمة العليم السوسوة 
وبلقيس أبو أصبع وهناك وهناك... الخ، أما بالنسبة 
أكبر سيدات سابقات في  لدينا  للمرأة كرئيس 
تولي أمور السلطة الملكة بلقيس وأروى بنت أحمد 
الصليحي، إذًا لماذا التقليل من إدارة المرأة، واالستهانة 
بقدرتها على القيادة وتوليها لمناصب من حقها ولديها 
القدرة على ذلك.. لماذا المرأة تظن أن المرأة غير 
قادرة على توليها تلك المناصب، إذًا من المسئول عن 
ايصال وترسيخ وتعميق وإبقاء هذه المضامين في 
هذا المجتمع؟ فكان الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يستشير زوجاته في أمور المسلمين، وهناك مقولة: 
»وراء كل رجل عظيم امرأة« إذًا الرجل استمد عظمته 
من المرأة.. إذًا نحن ال ننكر أن الرجل في أمس الحاجة 
إلى مساعدة المرأة وكذلك المرأة في أمس الحاجة إلى 

مساعدة الرجل..

استطالع/ عزيزة مجعل


