
الرجال.. هل سيدعمون المرأة؟!

إن من أعظم األمثلة على وجه األرض   
تجسد إيجازًا عن معنى التعاون في 
العمل هو ما نشاهده يوميًا عند مراقبتنا سير 
النمل في وقت أدائها للعمل لخدمة مملكتها 
وكذا نشاطها العجيب في جمع أكبر قدر من 
الطعام بمختلف أنواعه وأحجامه دون الخروج 

عن مجال سيرها..
ومن خالل البحوث العلمية األخيرة توصل 
المهتمون بمتابعة سلوك النمل خصوصًا في 
سلوك سيره المنتظم الى نتائج علمية تؤكد 
بأن هناك مادة يخرجها النمل من جسمه 
تكون كمؤشر لمتابعة مصدرها فينتج عن 
هذه العملية الحسية شكاًل منظمًا بصورة 

طابور النمل باستجابته لها.
 فيا سبحان اهلل الخبير في شؤون خلقه، 
فتخيلوا أن أمكن لنملة سماعنا لتنظم معنا 
في حملة الحماية للمواقع األثرية والمعالم 
التاريخية، لكنت سارعت الخطى اقترابًا منها 

ألهمس في أذنها قائلة لها:
سيري قدمًا نحو المدن التاريخية ليتبع 
الجميع من النمل رائحتك وبعد تأكدك من 
انتظام سيرهم خلفك قولي لهم ان يحملوا 
ذرات الرمل وفتات الحصى وكرات الطين 
وكسرات الجص« لتعملوا معًا على ترميم 

هذه المدن من العبث الذي طالها..
وبعد إنجازكم لهذا العمل الثمين قوموا 
بازالة الشوائب التي تراكمت ح��ول هذه 
المنجزات التاريخية بحفرها وأكلها لتصبح 
رذاذًا منثورًا، ويعود لهذه المحميات أمجادها 
حتى ال تكون عرضة فيما بعد ألصحاب 
الذاتية في  والمصالح  الخبيثة  النفوس 
الترويج عن إهمالها سعيًا منهم إلخراجها من 
موسوعة المحميات العالمية والتاريخية، كما 
نرى مؤخرًا مؤشرات احتمالية سحب أسماء 
هذه المواقع من فهرس اليونسكو ان استمر 

هذا العبث واالهمال مستمرًا.
فهذه دعوة نوجهها ألصحاب القرار األمناء 
على حقوق اليمن وتاريخه وألصحاب األقالم 
واآلراء السديدة في االنضمام لحملة حماية 
المواقع  التاريخية حتى تكون نحن أصحاب 
التفسير الحقيقي بنقل اليمن من األفضل الى 

األفضل بإذن اهلل.

تسعى المرأة صوب الحصول على حقوقها المشروعة وتؤمن بأن انصافها يتطلب الوعي والمساندة من المجتمع  
ومن الرجل بالتحديد الذي يكملها ويشاركها في كافة المجاالت ..فهل يدرك الرجل أهمية إعطاء المرأة الفرصة 

والحق في المشاركة والتواجد ويدرك انعكاس ذلك ايجابًا او سلبا على التقدم والنهوض بالمجتمع..
حول هذه القضية وعن حجم تواجد المرأة في الحوار الوطني وتأثير ذلك على تحقيق تطلعات المرأة.. التقت »الميثاق« 

عددًا من الشخصيات المشاركة في مؤتمر الحوار.. فخرجنا بالخالصة التالية:

االثنين : 22 / 4 / 2013م 
 الموافق :10 / جماد ثاني / 1434هـ 

العدد: )1658( 15

اروي عثمان تحث فريقها على تكوين مكتبات معرفية
قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيس فريق قضايا الحقوق  

والحريات أروى عبده عثمان إن فريقها بدأ في تحويل خطط العمل 
التي تم إعدادها الى آلية تنفيذية قدرت لهذه المهمة فترة أسبوع واحد ، مشيرة 
الى استكمالهم مناقشة الخطط الفرعية للمجموعات المنبثقة عن فريق الحقوق 
والحريات ، وحثت عثمان أعضاء فريقها على تعزيز الجانب المعرفي بقضايا 
الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية والفكرية والثقافية واالجتماعية ، 

مشددة على أهمية تعزيز معارف فريق الحقوق والحريات بحقوق الطفل والمرأة 
والمعاقين وذلك من خالل تكوين مكتبات صغيرة تتضمن عينات لقوانين 

ودساتير ونماذج لتجارب دول اخرى .
وانتقدت تنقل أعضاء فريقها فيما بين اللجان المنبثقة الثالث )السياسية ، 
االقتصادية ، الثقافية( مشيرة الى ان ذلك يمثل إرباك لعمل الفريق.. مؤكدة 

على التنوع السياسي في صفوف كل اللجان المنبثقة عن فريقها .

استطالع: هناء الوجيه
 بقلم/ نعمت عيسى

همسة 
في ُأذن 

نملة

باصرة : تواجد المرأة 
في الحوار إيجابي

قال الدكتور 
صالح باصرة- 
ع��ض��و مؤتمر 
الحوار: اواًل تم 
ة  أ لمر ا تمثيل 
ف����ي م��ؤت��م��ر 
ال��ح��وار بشكل 
جيد، واالحزاب 
اض���ط���رت ان 
ء  لنسا با تي  تأ
ضمن قوائمها 
وخاصة بعض 

االح���زاب التي كانت تعتبر 
المرأة مجرد صوت انتخابي.. 
وال��ي��وم حضرت ال��م��رأة من 
كافة االح���زاب وه��ذا شيء 
ايجابي وجيد وايضًا ونحن 
اآلن ف��ي م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 
ن��الح��ظ ان ال��م��رأة احتلت 
م��واق��ع ج��ي��دة ف��ي رئ��اس��ة 
لمجموعات  ا وف��ي  للجان  ا
كنائب اول ونائب ثانٍ ومقرر 
ورئيس لبعض فرق العمل.. 
واض��اف: اق��ول انه كلما زاد  
تواجد المرأة في اي شكل 
من اشكال التواجد أو في اي 
هيئة من الهيئات فذلك يدل 
نحو  لصحيح  ا لسير  ا على 
التقدم والنهوض بالمجتمع.. 

تواجد  وحقيقًة 
النساء في مؤتمر 
الحوار الوطني 
اض����اف ال��ش��يء 
االي��ج��اب��ي على 
سير الحوار الن 
ال��م��رأة تعكس 
جوانب وتتحدث 
ع��ن ش��ئ��ون قد 
ي��غ��ف��ل ال��رج��ل 
عنها وتجدها في 
لمواقف  ا غلب  ا
اك��ث��ر اس��ت��ش��ع��ارًا ألهمية 
الخروج بالحلول والمعالجات 
ربما ألنها من أكثر الفئات 
التي تضررت من االزم��ات 
كأم وزوجة واخت وربما ألنها 
تملك أحساس االمومة وترجو 
المستقبل االفضل ألبنائها.. 
وقال ما اريد ان أوضحه هنا 
ان المرأة من الضرورة جدًا 
ان تساند ال��رج��ل و تكمل 
االدوار معه لتكون الصورة 
مكتملة وصحيحة ونحن في 
اليمن قد جربنا حكم الملكة 
بلقيس واروى وهما تعكسان 
حكمة وق���درة النساء على 
وفي  السياسية  المشاركة 

كافة المجاالت.

أبو حليقة : النهوض 
باليمن يتطلب 
مشاركة المرأة 

في ذات الشأن 
تحدث االخ على 
ابو حليقة- عضو 
مؤتمر الحوار- 
قائاًل: مما الشك 
لرجل  ا ن  ا فيه 
والمرأة البد ان 
يكمل كلٌّ منهما 
اآلخ��ر والب��د ان 
ة  أ لمر ا جد  تتوا
وبشكل منصف 
لمجتمع  ا ن  ال
ال��ذي يغيب المرأة هو مجتمع يلغي 
تواجد النصف منه ويخسر قدرة وكفاءة 
اغلب المجتمع وبالتالي ال يكون هناك 
توازن او نهوض.. نحن هنا ايضًا في 
مؤتمر الحوار لمسنا االثر االيجابي 
لتواجد المرأة وإثارتها للعديد من 
المواضيع بالطرح والنظرة الحكيمة 
التي تنعكس ايجابًا على عملية وضع 
الحلول والمعالجات المناسبة.. عمومًا 
المرأة البد ان تكون متواجدة في كافة 
المجاالت المجتمعية والسياسية اذا 
اردنا النهوض والتقدم وهذه حقيقة ال 

يمكن انكارها .

هبرة : لم نعارض أن ترأس
 فريق صعدة امرأة

من جانبه تحدث االخ صالح هبرة- 
ممثل أنصار اهلل عضو مؤتمر الحوار- 
قائاًل: نحن نسعى إلى أن يكون للمرأة 
دور فاعل في المجتمع ونؤمن بضرورة 
مشاركتها وتواجدها ولكن بما ال يتنافى 
مع المعايير الشرعية والقيم التي عُرف 
بها اليمنيون.. نحن لسنا مع االنفتاح 
المطلق ال��ذي فيه اجحاف لحق المرأة 
الن المرأة هي نصف المجتمع ومربية 
النصف اآلخر وبها يستقيم المجتمع او 

ينحرف لذلك نريد لها حقوقها التي منحها لها الدين 
االسالمي والذي فيه صون لكرامتها وانسانيتها 
ونريد ان تكون ادوارها كما ارادها اهلل، وبالتأكيد 

للمرأة مكانة مميزة وقد خصها اهلل 
سبحانه وتعالى بسورة كاملة في 
ال��ق��رآن الكريم، والخطاب الديني 
دائمًا كان يربط ما بين الرجل والمرأة 
»المؤمنون والمؤمنات »يا أيها الناس 
» يا أيها الذين آمنوا« كل تلك خطابات 
يشار بها الى المرأة والرجل مما يعني 
انهما البد ان يتشاركا في جميع االدوار 
وان يكون كلٌّ منهما مكماًل لآلخر.. 
وبالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني المرأة 
متواجدة فيه بشكل ايجابي وفي فريق قضية صعدة 
الرئاسة كانت إلحدى االخوات ولم تجد معارضة من 

قبلنا وهذا شاهد عملي على رؤيتنا.

الخوالني : اليمكن تغييب رؤية المرأة في الحوار
ويرى االخ جمال الخوالني- عضو 
مؤتمر الحوار- أن المرأة تمثل %50 
من المجتمع وربما أكثر وهذه طاقة 
ال يمكن تغييبها واهمالها ألن ذلك 
يفقد المجتمع توازنه وهذه حقيقة 
ال يمكن التغافل عنها كما ان المرأة 
اثبتت ف��ي معظم م��س��ارات��ه��ا ان 
لديها القدرة على االسهام الفاعل 

في مجاالت الحياة ومجاالت العمل 
وم��ج��االت االدارة وصناعة القرار 
وتواجدها يمثل العين الثانية، فنظرة 
الرجل بمفرده تعد قاصرة وال تتم 
وتكتمل الصورة بأبعادها المختلفة 
إال من خالل الشراكة والتكامل ما بين 
الرجل والمرأة وأعتقد اننا في المؤتمر 
الشعبي العام ندرك هذه الحقيقة 

وقد كنا سباقين في اعطاء المرأة 
كوتا داخ��ل كيان المؤتمر الشعبي 
للجنة  وا لعامة  ا للجنة  ا في  لعام  ا
الدائمة وفي كافة الهياكل التنظيمية 
الخاصة بالحزب ونتمنى ان تزيد حصة 
مشاركتها ونسعى لذلك لما لتواجدها 
من اهمية وضرورة للنهوض والتقدم 

الصحيح.

ويقول الدكتور محمد بن موسى العامري- رئيس اتحاد حزب الرشاد عضو مؤتمر الحوار: نحن نؤمن ايمانًا 
جازمًا أن المرأة شقيقة الرجل وانها تتساوى معه في االحكام والتكاليف والواجبات اال في احكام يسيرة اختصت 
بها المرأة كما ان هناك احكامًا اختص بها الرجل للتكامل بين الرجل والمرأة.. هذه هي القاعدة االساسية، 
والقاعدة الثانية انه ال يوجد صراع في ديننا بين الرجل والمرأة فالعالقة تقوم على التكامل، واالمر الثالث ان 
المرأة من حقها أن تشارك في العمل السياسي الن العمل السياسي هو نوع من االمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وطالما يندرج في هذا المجال فاهلل تعالى يقول: »المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر« وما كان من خصوصيات المرأة فينبغي ان يراعى بحسب ما هو موجود في 
الشريعة االسالمية ، نحن نؤمن بأن المرأة لها ان تأخذ جميع الحقوق ونحن على يقين ان الحقوق التي منحتها 
الشريعة االسالمية هي الحقوق االفضل وال تحتاج الى الحقوق الغربية التي تخرجها عن فطرتها.. علينا ان 

ننصف المرأة في كل ما هو حق لها في اطار ديننا االسالمي .

االخ اسماعيل اسحاق- ممثل منظمات مجتمع مدني عضو مؤتمر الحوار- تحدث 
قائاًل: مشاركة المرأة مهمة في كل مجاالت الحياة فما بالكم بمؤتمر الحوار الذي 
يناقش كل قضايا الوطن والمرأة هي االم والزوجة واالخت والشريكة التي تهم 
مستقبل االبناء وتسعى لتحقيق االمن واالستقرار من أجل ابنائها.. ال يمكن تغيب 
المرأة بأي حال من االحوال فهي اساس كل بناء وطريق كل تقدم، وعلى اولئك الذين 
يتحرجون من تواجد المرأة نقول لهم هي من ولدتك وهي شريكتك في المنزل وأم 
اوالدك وهي االخت وهي االسرة وال يمكن تغيبها او انكار اهمية ان تساند وتكمل ادوار 
الرجل، وبالنسبة لقدرتها فبلقيس واروى وغيرهما من النماذج المشرفة التي توضح 

حقيقة قدرات المرأة وكفاءتها.

اسحاق : اشراك المرأة اهتمام  بالمستقبلالعامري : للمرأة الحق في المشاركة السياسية

سر تحدث المرأة أكثر من الرجلدراسة: الرجل عاجز عن تفهم مشاعر الجنس اللطيف
أجرى علماء دراسة حول قدرة الرجل على 
تفهم المرأة ومشاعرها وطريقة تفكيرها، 
كشفت عن خبايا يمكن للرجل االستناد اليها 
من اآلن فصاعدًا لتأكيد فكرة تفيد بأن منطق 
الجنس اللطيف يختلف عن منطق الرجل في 
التعامل مع األم��ور.. تلخصت الدراسة التي 
أشرف عليها علماء نفس وأعصاب من جامعة 
دويسبيرغ-إيسين األلمانية، بعرض مجموعة 
صور تظهر فيها أعين تعبر عن مشاعر محددة، 

ودودة وعدائية ونظرات ال تحمل أي معانٍ.
وطلب العلماء من »22« رجاًل شاركوا في 
التجربة، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، 
وصف المشاعر التي تعكسها النظرات، دون 

اإلش��ارة الى ما اذا كانت هذه الصورة أو تلك تعود 
لرجل أم المرأة. وزود العلماء الرجال بالفتات تحمل 

وصفًا للمشاعر، على ان يختار المتطوعون الالفتة 
التي تتوافق من وجهة نظرهم مع صورة العينين التي 

بين أيديهم.. وانتهت الدراسة الى نتيجة 
كشفت عن ان الرجل غير قادر على التقاط 
مشاعر المرأة الحقيقية والتعامل معها، فقد 
فشلوا فشاًل ذريعًا في تحديد هذه المشاعر 
اذا كانت متعلقة بعيني امرأة.. وقد فاق 
نجاح المتطوعين في تحديد مشاعر الرجال 
عن النساء بمعدل الضعف، عالوة على انهم 
كانوا يتلعثمون عند وصف حالة عيون 
النساء، فيما كانت ثقتهم بأنفسهم أكثر 
عند وصف حاالت الرجال النفسية.. وقد 
تسنى للعلماء تعزيز معطيات الدراسة من 
خالل التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي 
أظهر ان مركز العاطفة في أدمغة الرجل 
لم يتفاعل مع صور أعين النساء، فيما كان التفاعل مع 

صور أعين الرجال عاليًا. 

بحث علماء أمريكيون في األسباب التي تجعل المرأة تتحدث 
أكثر من الرجل، في محاولة إليجاد تعليل علمي لألمر.. ووفقًا 

من الرجل لنتيجة هذه الدراسة فإن المرأة تتكلم أكثر 
 »Foxp2 « بروتين  بسبب  ال��ذي فعاًل 

ل��م��رأة بنسبة  ا يحتويه جسم 
عالية.،وجاءت هذه الدراسة 

التي أجراها علماء من جامعة 
ميريالند األمريكية لتؤكد 
معطيات سابقة تشير الى 
ان المرأة تلفظ حوالي 20 
ألف كلمة في اليوم، بينما 
ال يتجاوز ع��دد الكلمات 
ال��ت��ي يلفظها ال��رج��ل 7 
آالف.. ويشير العلماء الى 

ان معدل بروتين »Foxp2« يوجد لدى ذكور 
فئران التجارب أكثر منه لدى اإلناث، 
لكن ذلك يؤدي الى مفعول عكسي، 
إذ ان الباحثين رصدوا ان الذكور 
يصرخون أكثر من اإلناث، وذلك 
بعد 4 أيام من والدتهم حين 

يتم فصلهم عن أمهاتهم.
وف���ي إط����ار ال��ت��ج��رب��ة 
خضع 10 أطفال تتراوح 
أع��م��اره��م بين »5-3« 
سنوات للفحص، فكشف ان 
 »Foxp2« نسبة بروتين
لدى اإلناث أكثر منه لدى 

الذكور بنسبة %30. 


