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شكرًا للربيع العربي

وحده من بين الجميع من يقنعك  
بصمته ويأسرك بوقاره ويملكك 

بأدبه الجم ورزانة حضوره واتقاد فكره ..
ال يثير حوله الضجيج، رغم أنه االكثر قدرة 
على فعل ذلك لو أراد، لكنه يعلم أن الرجال 
مخابر، وأن أحمد البالغة الصمت عندما ال 

يحسن الكالم..
ه��ادئ وح���ازم، رغ��م كونه األك��ث��ر امتالكًا 
ألوراق اللعبة وق��درة على تحريك المياه، 
لكنه يعي أن الوطن لم يعد يستحمل المزيد 

من المهاترات..
ات خصومة بالصمت .. ويرد على  يقابل إساء
هرطقاتهم بابتسامة ظلت تعلوا محياه حتى 

في أكثر الظروف صعوبة ودقة..
يواجه بهدوء ويدير تحركاته بثقة ويقود 
زمام أموره بحزم وصالبة .. ويثبت كل مرة 
أن��ه رج��ل ك��ل المراحل وال��رق��م الصعب في 
كل الحسابات .. خلف نظراته تختفي بآالف 
القصص والحكايا واألسرار .. وخلف ابتسامته 
ستلهم معاني اإلعتداد بالنفس والتعالي عن 

ُ
ت

الصغائر واإلنطالق للمستقبل ..
انه احمد علي عبدالله صالح ..

رجل الدولة وبطل الحرب والسالم وأمير 
السياسة وملهم الشباب وخير سفراء اليمن..
ه  الرجل الذي ظن بعض األغبياء أن اقصاء
من قيادة الحرس سيقضي عليه ويقوض 

مستقبله ويحد من قدراته..
لكن هؤالء ادرك��وا متأخرين أنهم ارتكبوا 
أكبر أخطائهم حينما أطلقوا ه��ذا المارد 
من قمقمه، وأخرجوه من ثكنته التي كانت 
عائقًا أمام انطالقته نظير التزامه بالتقاليد 
العسكرية التي تشدد على عدم االنخراط 
في عمل سياسي طالما وه��و يرتدي بزته 

العسكرية. .
فالشكر لما يسمى ب��� "الربيع العربي" , 
ال��ذي كشف لنا جانبًا من خصال ه��ذا الرجل 
ومعدنه، وشكرًا للهيكلة التي اعادته إلينا 
بوجهه المدني وربطة عنقه األنيقة وإطاللته 

الرشيقة ..

  شيخه أحمد صالح

بّينت دراسة بريطانية حديثة أن النساء السعوديات  
 ،

اً
يتمتعن بجمال طبيعي يزيده الخجل والحشمة جماال

 حول 
اً

فحلت المرأة السعودية ثالثة في قائمة النساء األكثر جماال
العالم.

 في العالم أن المرأة 
اً

وأظهرت الدراسة حول النساء األكثر جماال
ا لعدد من المعايير بينها رقة 

اً
السعودية تحتل الموقع الثالث، وفق

المرأة السعودية وخجلها الطبيعي في سلوكها وتمسكها بهويتها 
وحشمتها، من دون أن يمنعها ذلك من متابعة آخر صيحات الموضة 
في العالم. وعزت الدراسة جمال السيدة السعودية إلى اهتمامها 

بنفسها وبمظهرها، باإلضافة إلى تمسكها بالجذور التقليدية، وبكل 
 مثل الكحل العربي والحناء. وقد نشرت نتائج الدراسة 

اً
ما يزيدها جماال

ا مع االحتفال باليوم العالمي  البريطانية أمس، في 9 )سبتمبر(، تزامناً
السادس والستين للجمال.

وال��م��رأة السعودية ليست العربية األول��ى التي تحتل مكانة 
متقدمة ف��ي دراس����ات ت��ن��اول��ت ال��س��ي��دات وأوض��اع��ه��ن في 
مجتمعاتهن. فالمرأة السورية حلت أول��ى في قائمة النساء 

ا لدراسة 
اً
ا، وفق ا في المجتمع عالمياً  واحتراماً

اً
األكثر دالال

بريطانية يعود تاريخها إلى العام 2011م.

السعوديات أجمل نساء العالم
إشراف:

هناء الوجيه

في دراسة تقييمية..

مخرجات الحوار.. هل تلبي تطلعات المرأة ..؟

وبهذا الخصوص أوضح الدكتور جالل فقيرة مستشار اللجنة الوطنية للمرأة 
والذي قام بعرض هذه الدراسة على اعضاء الفرق  في مؤتمر الحوار حيث 
قال :  بداية نشكر أعضاء مؤتمر الحوار الذين ألزموا أنفسهم بهذا الجهد ، 
فهناك سياسات وتوصيات قوية خرجت بها التقارير االولى التي اعدتها فرق 
العمل المنبثقة عن المؤتمر وقد تم احراز تقدم حقيقي نحو بناء إطار عمل 
تكويني في طريق تقديم مخرجات افضل للمواطنين اليمنيين ولكن مازال 
هناك تفاصيل وتوضيحات مطلوبة للعديد من الوثائق لكي تكون دستورا قابال 
للتطبيق وايضا هناك بعض القرارات المعلقة مؤقتا والتي لم يتم حسمها ومثال 

ذلك قضية تحديد سن آمن للزواج وغيرها ..
ادراك ووعي

وأضاف : البد ان يكون  هناك ادراك ان اليمن يعاني من أسوأ النتائج المتعلقة 
بالمرأة من حيث الرعاية الصحية والتعليم ومحو االمية والفقر والحالة 
االقتصادية والحصول على العدالة والفرص الحياتية وأن معالجة هذا الوضع 
من شأنه أن يحدث تغييرًا حقيقيًا بالنسبة لليمن ككل وبالتالي ينبغي االهتمام 

بهذا الجانب وأن يكون مكونا اساسيا في عمل مؤتمر الحوار الوطني.
قرارت ذات أثر

 وفي توضيح ألهم القرارات ذات األثر المتعلقة بالمرأة تحدث فقيرة قائال 
:   المرحلة األولى لمؤتمر الحوار الوطني خرجت بعدد من القرارات التي تعتبر  
ذات اثر على المرأة وهنا سوف احاول تلخيصها والتطرق اليها بشكل مختصرو 
لتكن بداية الحديث عن القرارات المتعلقة بمشاركة المرأة في صناعة القرار 
والتي تضمنت تحديد نسبة ال30 % للمرأة ويسعى فريق الحقوق والحريات 
جاهدا لحماية مشاركة المرأة من خالل اقتراحه استخدام لغة تلزم الدولة " 
بضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وتمكينها من ممارسة كافة 
حقوقها في المواطنة المتساوية " وبما ان الكوتا والتدخالت المماثلة لتوسيع 
مشاركة المرأة ال تسلم من النقد ألسباب عدة إال ان مثل هذه التدخالت تظل 
هي الطريقة االكثر فاعلية إليصال النساء الى كثير من مناصب صناعة القرار 
ة وفي هذا الجانب ينبغي على فرق العمل  وجعل العمل القيادي للمرأة أكثر كفاء
ان  تستخدم لغة تضمن من خاللها توضيح متى واين سيتم تطبيق الكوتا 
وكيف سيتم تطبيقها كما ينبغي ان تكون لغة واضحة غير قابلة للتأويل 

لتضمن المرأة الوصول الى مناطق صناعة القرار بالنسبة المقررة .
ويستطرد  فقيرة قائال :  في آلية الرقابة والتطبيق  يقترح فريق عمل 
استقاللية الهيئات ذات الخصوصية إنشاء هيئة وطنية للمرأة كجهة رقابية 
يتمثل دورها في تقييم أثر السياسات العامة والقرارات الحكومية االخرى على 

حياة ومكانة المرأة وكذلك في سياق حقوق النساء كمواطنات .
ويضيف: بالنسبة لفريق عمل الحكم الرشيد فإنه باإلضافة الى ضمان حماية 
المرأة والشباب في الدستور " ينبغي ان يكون هناك سياسة وطنية تنعكس 
ايجابا على ادوار النساء والشباب بحيث تساهم في تشجيعهم دون تمييز 

ضدهم .
وفي مجال الرعاية الصحية بما فيها صحة ورعاية االمومة والطفولة اشار 
فقيرة الى ان تقرير فريق الحقوق والحريات يلزم الدولة بتقديم خدمات صحية 

مجانية للمواطنين، كما ينص تقرير فريق عمل التنمية المستدامة على حق 
كل مواطن ومواطنة في الرعاية الصحية لكنه يلزم الدولة بتقديم الرعاية 
للقاصرين ولغير القادرين على رعاية انفسهم ولحماية االمومة والطفولة . 
وتظهر مسألة االمومة والطفولة فيما ال يقل عن ثالثة من تقارير فرق العمل 

وفي العديد من المواد المنفصلة عن بعضها البعض .
مواطنة متساوية

موضحا فيما يتعلق  بالقرارات المتعلقة بالمواطنة المتساوية والموارد 
االجتماعية بالقول : في جانب المكانة كمواطنين من اجل معالجة عدم المساواة 
بين الرجل والمرأة , يجب ان يتمتع كالهما بمكانة متساوية وفي هذا السياق 
يحاول فريق الحقوق والحريات معالجة ذلك من خالل عدد من المواد الدستورية 
اال ان هناك بعض االلتباس في اللغة المستخدمة  لذلك البد من التطرق لمثل 

هذا االلتباس  لضمان توفير الحماية القانونية الكافية للمرأة .

وفي ما يتعلق بالحصول على الموارد والرعاية االجتماعية ينص تقرير 
فريق عمل الحقوق والحريات على " ان تحمي الدولة كرامة االنسان من خالل 
توفير الحد االدنى من الغذاء والشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة 
وعلى المرأة "ان تكفل حق المطلقة في المسكن عندما تتولى رعاية اطفالها " 
وكال القرارين فيها حماية لمكانة المرأة غير ان ذلك يعتمد على كيفية سن 

القوانين وتطبيقها .
مشاركة اقتصادية

و فيما يتعلق بالمشاركة االقتصادية وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في 
المجتمع.. قال الدكتور فقيرة  ان تقرير فريق الحقوق والحريات يلزم الدولة 
بالحد االدنى لألجور ,لضمان حقوق جميع العاملين في الحصول على أجور 
واجازة عادلة ووسائل الحماية االخرى واتخاذ " التدابير الضرورية " لضمان 
حصول جميع المواطنين على فرص متساوية وتلزم اللغة المستخدمة في 
التقرير الدولة بتقديم تدابير خاصة للمرأة الريفية " بما  في ذلك اشراكها 
في " التنمية الريفية والتعليم، وان تقدم الدولة فرصا اقتصادية وقروضا 
زراعية.. وتعد هذه اهدافًا قوية ولكنها تحتاج الى تفصيل أكثر لتكون مبادئ 

او نصوصًا دستورية .
و تطرق فريق التنمية المستدامة الى المكانة المالية للمرأة من خالل التأكيد 
على احترام " حقها في االرث " وينص التقرير ايضا " على أن يكون للمرأة 
دور فّعال في التنمية االقتصادية واالجتماعية وعلى الدولة تمكينها من 
الحصول على فرص استثمارية ومشاريع تنمية اقتصادية وان تقدم لها الرعاية 
والتشجيع في كافة المجاالت " ولكي تكون قابلة للتطبيق ينبغي االشارة الى 

السياسة الموصى بها متميزة عن اية لغة ينصح بها كمبدأ دستوري .
العدالة والتعويض

و في جانب العدالة والتعويض يتطرق فريق الحقوق والحريات والتنمية 
المستدامة الى قضية المساواة أمام القانون , حيث ينص تقرير فريق الحقوق 
والحريات على ان " الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات وان على 
الدولة ان تضمن التطبيق الفعلي للمساواة بين النساء والرجال وأن تعمل كل ما 
بوسعها لمعالجة الظلم واالضطهاد في هذا الجانب " . كما  يشير التقرير مرة 
اخرى الى ان المواطنين متساوون أمام القانون وانه بإمكان الدستور ان يتضمن 
مبدأ ينص على أن " المرأة تتساوى مع الرجل من حيث الدية واالرش " . كما 

يلزم الفريق الدولة بضمان حماية المرأة من كافة اشكال العنف .
فيما يستخدم فريق التنمية المستدامة هو اآلخر لغة مماثلة تنص على أن " 
المواطنين ذكورا وإناثا متساوون أمام القانون " , و يقدم قائمة مكثفة بالحاالت 
الخاصة الى ال يمكن فيها التمييز ضد الرجال والنساء ويشير تقرير الفريق الى 

أن القضاء مسئول عن حماية هذه الحريات الشخصية .
 تغذية ألطراف الحوار

من جانبها تقول رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة : ان هذه الدراسة التحليلية 
التقييمية التى قامت بتنفيذها اللجنة الوطنية للمرأة تصب في ذات الهدف وهو 
متابعة حقوق المرأة والسعي لتحقيق اكبر قدر من النجاح في مجال تمكينها 
وحماية كافة حقوقها , كما ان المفيد من هذه الدراسة انها سوف تقدم تغذية 
راجعة ودعما فعاالاً لالطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وذلك من خالل 
ادراك مكامن القصور والتركيز على تمسك النساء بالمطالبة الحثيثة بحقوقهن 

كحق مكفول في الشرع والقانون وال بد من الحصول عليه.
أثر ايجابي

و نختتم مع اروى عثمان رئيس فريق الحقوق والحريات والتى تحدثت قائلة 
: المرأة نصف المجتمع وتنجب النصف االخر اذا هي اساس كل المجتمع وبالتالي 
فإن التركيز على توفير مطالبها وانصافها وتمكينها من الضروريات من اجل 
بناء وطن قوي يعتمد على كافة ابنائه من الرجال والنساء، ومثل هذه الدراسة 
التحليلية  التقييمية  مفيدة وذات اثر ايجابي ومن الجميل ان تقدم في هذه 
المرحلة بحيث يمكن االستفادة من نتائجها وعكسها ايجابيا على مخرجات 

اعمال الفرق في الفترة النهائية القادمة .

قامت اللجنة الوطنية للمرأة بإجراء دراسة تقييمية  لمخرجات فرق العمل في مؤتمر الحوار  
الوطني المقدمة الى الجلس��ة العامة الثانية بهدف تحليل مدى اس��تيعاب هذه المخرجات 
مقارن��ة بنتائج عمل المجموعات وما تتوقعه او تنش��ده النس��اء من مطال��ب وفقا  لما تم تحديده 
بأجن��دة ومصفوف��ة المخرجات التي انبثقت عن المؤتمر الس��ادس للمرأة ف��ي ابريل 2013م  وتم  
تقديمها رسميا كتوصيات لمؤتمر الحوار الوطني..  وقد تم عرض نتائج هذه الدراسة على اعضاء 

فرق مؤتمر الحوار الوطني ..
وفي هذه المس��احة تس��لط  صحيف��ة »الميثاق« الضوء على اهم النقاط التي ناقش��تها الدراس��ة 

التحليلية والهدف من تقديمها :

تراجعت مواطنة سعودية عن أقوالها بأنها  
تعرضت للضرب على يد زوجها، وذلك بعد أن 
صدر حكم قضائي بمعاقبة زوجها بالجلد. وبدأت القضية 
قبل حوالي شهر بتقديم بالغ ضد ال��زوج وهو في العقد 
الثالث من عمره، من ِقبل زوجته وشقيقها، مدعما بتقرير 
طبي يثبت تعرضها للضرب على كتفها. ُعرضت القضية في 
إحدى المحاكم للبت بها، لكن المدعية اعلنت في المحكمة 
تنازلها عن حقها في القضية. استجاب القاضي إلى التماس 
زوجة المتهم وأسقط حقها الخاص، لكنه أصر على الحق 
العام وأصدر حكمه بجلد الرجل 20 جلدة، كما منح زوجة 
المتهم حق حضور الجلد "للتشفي".  من جانبه أوضح الزوج 
ال��ذي قصد منزل أهل زوجته بعد الجلد أنه لم يضربها، 

مشددا على أنه كان يمازحها فقط.

القضاء يحكم ب� 20 جلدة لسعودي "مازح" زوجته 

مستشار لجنة المراة:

 المخرجات لم تحدد سن 
آمن للزواج والبد من نص 

دستوري للمساواة
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة :

الدراسة تأكيد على أن المرأة 
لن تتنازل عن حقوقها

اروى عثمان :

يمكن عكس الدراسة ايجابيًا 
في مخرجات فرق الحوار

الداعية الجفري يدعو الحكومة لسن قانون يجرم الزواج المبكر

دعا الواعظ الديني اليمني الحبيب علي الجفري حكومة  
الوفاق إلى سن قوانين تجرم الزواج المبكر. وجاءت 
دع��وة الجفري ال��ذي يشغل رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة 
للدراسات اإلسالمية، بأبوظبي ومحاضر بدار المصطفى للدارسات 
اإلسالمية بتريم، بعد تردد اخبار  وفاة طفلة في الثامنة من 
عمرها بمديرية حرض بعد أن تعرضت لنزيف داخلي بسبب 
زواجها من رجل في األربعين من عمره أواخر األسبوع الماضي.
وقال الجفري في منشور على صفحته في الفيس بوك 
" أدعو حكومة اليمن وجميع حكومات دولنا العربية 
واإلسالمية التي لم تتضمن قوانينها منعًا لجرائم 
ة األط��ف��ال، وتحويلهن إل��ى سلع  انتهاك ب��راء
للبيع، في سوق النخاسة المغلفة بالزواج، 
إلى المسارعة نحو تجريم هذه الفعلة 
الشنيعة والجدية ف��ي محاربتها عبر 

السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية".
وأضاف " وما ال يقل أهمية عن ذلك هو العمل على سد حاجة هذه 
األسر بتوفير فرص العمل والدخل الضروري فال يحملهم العوز على 
التفريط في بناتهم، وهي مسؤولية الدولة ورجال األعمال ومؤسسات 

المجتمع المدني".
ودع��ا الحبيب علي الجفري العلماء وال��دع��اة إل��ى االن��ت��ه��اض نحو 
أمانة توعية الناس بخطورة تضييع اآلب��اء ألمانة الوالية على البنات 
وتعريضهن للمخاطر الجسدية والنفسية مقابل حفنة من المال أو 

بسبب توهم المصلحة.
وبل بمعارضة شديدة من 

ُ
يذكر أن تحديد سن للزواج في اليمن ق

قبل مشائخ حزب االصالح خالل الفترات الماضية التي  تم فيها مناقشة 
الموضوع في البرلمان، في الوقت الذي خرج فيه المئات في تظاهرات 
بالعاصمة صنعاء مؤيدة لمشروع قانون يضع حدًا أدنى لسن الزواج في 

البالد وهو 18 عامًا.


