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سر الجمال األنثوي
يشير العلماء إلى أن الجمال األنثوي هو عبارة عن مزيج العديد من المكونات، والتي في  

كثير من األحيان يتم تقييمها بشكل ذاتي. وعلى مدى قرون من الزمن يحاول اإلنسان 
فهم السر الرئيسي للجمال األنثوي، من خالل إجراء دراسة حول تقييم الرجل للمرأة. فتارة يقيم 
الرجال امرأة بأنها جذابة فقط، في حين يراها البعض اآلخر بأنها جميلة جدًا، والسؤال ما هو السبب 
في ذلك؟ اإلجابة على هذا السؤال العميق، إن لم نقل بالسؤال الفلسفي يكمن في الحالة النفسية 
للرجال. وبحسب موقع روسيا اليوم  فهناك رجل يعتقد أن سر الجمال األنثوي مرتبط بحجم ثدي 

المرأة أو بطول ساقها، واآلخر يعتقد أن الجمال هو في المقام األول يكمن في عين المرأة 
مع رموش طويلة ووجنتين ورديتين.  ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن أسرار جمال األنثى 
غالبًا ال تكون مرتبطة بالمؤشرات الخارجية فقط، على الرغم من أن المظهر الخارجي 
للمرأة هو بالنسبة للرجال الهدف األسمى. فسر جمال األنثى- هو أيضًا إما هبة االهية أو أنه 

مكتسب إلظهار جمال خالب. في الواقع، غالبًا ما تخفي النساء اللواتي وهبهن الله جمااًل خالقًا 
حسنهن دون أن يدرين.

ما الذي كسبته المرأة من مؤتمر الحوار؟

إشراف:

هناء الوجيه

♢  وراء كل 
أزم���ة يمنية 
حزب مشّنب 
ت��ن��ظ��ي��م  و  أ
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ُمدق

.. ومن رحم 
األزمات تولد 
األح�������������زاب 

اليمانية.. وتعتبر أزمة 2011م 
والدة بامتياز، ربما ألن فحولها 
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ُ
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ُ
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♢  دعونا نذهب إلى »موفنبيك« 
مستندين إلى الواقع لنقرأ حقيقة 

أحزابنا:
♢  ح���زب اإلص����الح يتعامل مع 
األحداث »بمدالزة« وال يحسب لغٍد 
أي حساب، يتصرف وكأنه بحصوله 
على حقيبة أو اثنين من الحكومة 
قد ملك األرض ومن عليها، ولهذا 

سيضيع في أقرب »زحمة«!!
♢  ي��ب��دو أن »ال��م��ع��راص��ة« لم 
تعد أسلوبًا ناجحًا يمكن للحزب 
االشتراكي أن يحصل من ورائه على 
مكاسب تنفض عنه غبار اليأس 

والقنوط!!
♢  »مالذيع« التنظيم الناصري 
أفقدوه دورًا مهمًا كان قادرًا على 
لعبه في الحوار الوطني من خالل 
تقديم رؤى عميقة ُعرف بها ذوو 
الرأي السديد في هذا التنظيم الذي 

لم يصُح بعد من »لذعته« األولى!!
♢  أحزاب األسرة »حشد - الحق« 
وم��ن على شاكلتهما ال يختلفون 

كثيرًا عن دمى معارض األزياء!!
♢  أح�����زاب ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
الديمقراطي اكتفت بركوب العربة 
التي يجرها الخيل وترديد أغنية 

»اركب الحنتور واتحنتر«!!
♢  األح����زاب ال��ن��اش��ئ��ة »أح���زاب 
المشتل« ركنت برامجها على جنب 

ارة!!
ّ
ومشغولة بالبحث عن القط

♢  المؤتمر الشعبي العام يذكرني 
بذلك القبيلي ال��ذي بعد أن فّرط 
بجنبيته استأسد واستبسل في 

الحفاظ على »المخفق«!!
أما »أنصار الله« لو كانوا حزبًا كان 
قلمي سيرقص »ه��ن��دي« وعلى 

وحده ونص رقصني يا جدع!!!

بالااااوي!!

مارية الشرعبي

مؤتم��ر الح��وار الوطني الذي يعتب��ر محط آلمال وتطلعات الش��عب اليمني  

للخروج م��ن االزمات المتعاقبة أصبح في محطاته األخي��رة ما قبل الختام.. 

وف��ي هذه الفترة المهمة تتباين اآلراء ما بين التف��اؤل باإليجابيات لمخرجات الحوار 

والتذم��ر م��ن البعض اآلخر.. وبه��ذا الخصوص التقت »الميثاق« ع��ددًا من عضوات 

مؤتم��ر الح��وار الوطني الالت��ي تحدثن ع��ن المخرج��ات والمخاوف من ع��دم تنفيذ 

مخرج��ات مؤتمر الحور ولحظات ما بع��د الحوار الوطني عمومًا وفيما يتعلق بالمرأة 

بشكل خاص وما تحقق لها من خالله فإلى الحصيلة:

وفي ذات الشأن تقول األستاذة ايمان النشيري- عضو مؤتمر الحوار 
الوطني  فريق الحقوق والحريات: الحوار عمومًا جيد من حيث انه تم 
من خالله مقاربة وجهات النظر، لكن لألسف ما يدور في لجنة التوفيق 
غير مرضي، مثاًل عندما انزلت الوثيقة الخاصة بالحوار الوطني لم 
تعرض على أعضاء مؤتمر الحوار كافة وانما سمعنا بها مثل غيرنا مع 
اننا المعنيون باالطالع عليها وإقرارها وليس من قبل اآلخرين وهذا 
لألسف يعني ان تسعة اشهر من حوار المتحاورين ال يؤخذ برأيهم 
وكأننا مثل الديكور امام الرأي العام، 
وال��وق��ع ان ال��ق��رارات تأتي من خارج 

مؤتمر الحوار . 
وأضافت: المؤلم ان الشعب اليمني 
ي��ن��ت��ظ��ر ب���ف���ارغ ال��ص��ب��ر م��خ��رج��ات 
ت��ح��ل ق��ض��اي��اه وت��خ��ف��ف م��ن الفقر 
والبطالة وتالمس الهموم التي تؤرق 
المواطنين، ولكن لألسف ك��ل شيء 
جميل ُي��س��ت��ه��دف، ال��م��ع��س��ك��رات، 
ال���م���واط���ن���ون، ان���ه���ي���ار ف���ي االم���ن 
واالستقرار واآلن تأتي الوثيقة خالية 
من الضمانات وال تحقق التطلعات بل 
أتت لتكون من ضمن بنودها تقسيم 
اليمن وأخرى تبعث على اإلحباط، انا ال اريد ان أكون متشائمة ولكن 
فعاًل اعتبر مشاركتي في مؤتمر الحوار الوطني من التجارب المؤلمة 
ألني جئت احمل تطلعات المواطنين وامثل احالمهم المشروعة ألجد 
نفسي مثل غيري ال نستطيع تلبية ما كان المواطنون يتطلعون اليه في 
الحوار، و لكن ورغم ذلك الحوار الوطني فيه من المخرجات العديد من 
اإليجابيات هناك بنود جيدة تصب في صالح الوطن والمواطنين وهي 
لن تكون كذلك اال اذا تم تنفيذها والبد من ضمانات لذلك، وما عدا ذلك 
فستظل مجرد حبر على ورق، وهذا االمر ينطبق على كل مخرجات 
الحوار، أما ما يتعلق بالمرأة وحقوقها والبنود الجيدة التي تضمن 
مشاركتها وتواجدها.. فنتمنى ان يدرك الجميع خطورة المرحلة التي 
تمر بها بالدنا وعلى المتحاورين ان يظلوا مستشعرين لضرورة التمسك 
بكل ما من شأنه تلبية المصالح العامة ومصالح الوطن والمواطنين 
وان يتم توحيد الجميع من اجل الحفاظ على الوطن ومصالحه وعودة 

االمن واالستقرار.

إيمان النشيري: طرحت الوثيقة قبل 

مناقشتها وكأنها مجرد »ديكور«

نبيلة عبدالله: لجنة التوفيق تمارس الحذف هناء باعلوي: نخاف من مرحلة مابعد الحوار والكولسة
ونرفض ما يأتي من خارج الحوار وب���دوره���ا ق��ال��ت هناء 

ال��ع��ل��وي -ع��ض��و مؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي فريق 
قضية صعدة: بالنسبة 
لمخرجات الحوار الوطني 
من كل الفرق كانت من 
أقوى المخرجات لم يكن 
ليتوصل ال��ي��ه م��ن قبل 
س���واًء ف��ي شكل ال��دول��ة  
وال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات او 
قضية صعدة او القضية 
الجنوبية.. واعتقد ان 
كافة المخرجات جيدة 
وه�����ي ب���ال���ف���ع���ل ت��ل��ب��ي 
احتياجات الشعب اليمني 
وليس مصالح المتنفذين 
او فئات بعينها.. مالم 

ت��ك��ن ه���ن���اك ض��م��ان��ات 
بعتها  متا و ها  لتنفيذ
ف��س��ت��ك��ون م��ج��رد حبر 
على ورق وال قيمة لها، 
فبدون ضمانات سيكون 
هناك انقالب على الرؤى 
وقد تكون هناك كولسة 
لبعض األم��ور.. والخوف 
من مرحلة ما بعد الحوار 
ومن سينفذ المخرجات 
وهذا موضوع مهم وعلى 
أس��اس��ه سيكون الحكم 
على نجاح الحوار او فشله 

 .
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��رأة ك��ان 
ل��ه��ا ح��ض��ور ك��ب��ي��ر في 
مرحلة ال��ح��وار الوطني 

ودور م��ؤث��ر ف��ي ايجاد 
ال���م���خ���رج���ات ال��ج��ي��دة 
التي وص��ل اليها الحوار 
ال��وط��ن��ي.. ك��ان لها دور 
ف����ي ت����ق����ارب األف���ك���ار 
وف���ي المنحى اإلي��ج��اب��ي 
ال��ذي مضى فيه الحوار 
الوطني.. وفيما تحقق 
ل���ل���م���رأة ف���ق���د ج����اءت 
المخرجات ملبية لطموح 
وتطلعاتها ويكفي ان 
تمثل المرأة بنسبة 30 
% ف��ي كافة المجاالت 
وان تصبح شريكًا فعليًا 
وهذا جانب إيجابي، ولكن 
البد من الضمانات لتنفيذ 

ما يتعلق بالمرأة.

ونختتم مع نبيلة عبدالله بن 
عبدالله -عضو مؤتمر الحوار 
الوطني عضو فريق الحقوق 
وال���ح���ري���ات- وال���ت���ي ق��ال��ت: 
مخرجات الفرق التسعة تعتبر 
جيدة ولكن هناك بعض األشياء 
التي ضايقتنا كأعضاء حوار وهو 
ما تقوم به لجنة التوفيق من 
حذف لبعض البنود وتعديل 
لألخرى ونقل البعض اآلخر الى 

مخرجات فرق أخ��رى.. طبعًا انا أرى ان 
كل مخرج خرج من الفريق بعد تمعن 
ودراسة ونقاش وبالتالي عندما ينقل من 
ذلك الفريق الى اآلخ��ر لن يكون بنفس 
المحتوى.. والشيء اآلخ��ر البد ان ندعم 

م��خ��رج��ات ك��ل ال��ف��رق وان 
يكون األعضاء يد واحدة وان 
يكون الهدف هو المصلحة 
العامة، كما ال نريد األم��ور 
التي تأتي م��ن خ��ارج أروق��ة 
ال��ح��وار ينبغي ان يعرض 
على األع��ض��اء وي��أخ��ذ وقتًا 
كافيًا للنقاش وبالتالي قبوله 
أو رف��ض��ه حسب المصلحة 
العامة للوطن والمواطنين.. 
وبالنسبة للمرأة جميل جدًا ان تحصل 
على ال� 30 %  هذا مخرج جيد وهناك 
مخرجات تتطلب متابعة ال��ى مرحلة 
م��ا بعد ال��ح��وار لنحكم عليها بالنجاح 

واإليجابية .

باسمة بامدهف: 
نتطلع إلى يمن 
خاٍل من العنف

وت���رى باسمة إبراهيم 
بامدهف -عضو مؤتمر 
ال���ح���وار ال��وط��ن��ي ف��ري��ق 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة- 
ان ال���ح���وار ال��وط��ن��ي قد 
خ������رج ب�������رؤى واض���ح���ة 
وح��ل��ول ج��ي��دة للقضايا 
المتعددة التي ك��ان البد 
م���ن إي���ج���اد ح���ل���ول ل��ه��ا، 
وبالنسبة لوثيقة الحوار 
فهي م��ش��روع ويتم اآلن 
ط��رح المالحظات ليتم 
إق��راره��ا.. وبالتأكيد من 
المهم جدًا ما بعد الحوار 
ان ت��ك��ون ه��ن��اك متابعة 
لتنفيذ المخرجات س��واًء 
فيما يتعلق بالمخرجات 
ع���م���وم���ًا او م����ا ي��ت��ع��ل��ق 
بالمرأة.. ونريد ان تكون 
خطواتنا كلها ال��ى االم��ام 
من اجل اليمن الذي نتمنى 
ان يكون خاليًا من العنف 
متسعًا للجميع يقبل كل 
أبنائه بكافة اتجاهاتهم 
ات��ه��م ال��ت��ق��دم  وان��ت��م��اء
والمستقبل المنشود الذي 

يتطلع اليه الشعب. 

طالبت بحكومة تكنوقراط

السيد: ال  أحد يستطيع إزاحة علي عبد الله صالح عن رئاسة المؤتمر
ق��ال��ت األس��ت��اذة فائقة السيد عضو اللجنة الدائمة  

مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة:  إن الزعيم 
علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي مؤسس للمؤتمر 
الشعبي وبالتالي ال أحد يستطيع أن يزيحه من هذا التنظيم إال إذا 

أزاح نفسه بنفسه.
وأش��ارت السيد في حديث صحفي إل��ى أن الشيء الطبيعي أن 
تكون األطر منتخبة خاصة عندما تكون مشّرعة. وقالت: 
"ل��دي معلومات أولية مؤكدة تشير إلى 
ض��رورة اإلبقاء على مجلس النواب 
كما هو وتغيير الحكومة الحالية 
واستبدالها بحكومة تكنوقراط 
فالتغيير سيكون في الحكومة 
وسيخرج عن مؤتمر الحوار 
لجنة أو ع��دة لجان لمتابعة 

تنفيذ المخرجات فنحن أعضاء الحوار غير منتخبين اختارتنا 
أحزاب وقوى سياسية وصدر بنا قرار جمهوري".

��دت أنه يوجد حول "صندوق رعاية أسر الشهداء الشبابي 
ّ
وأك

والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية"  لغط وهو قاب قوسين 
أو أدنى من التعديل وصدور القرار جمهوري أكسبه صفة قانونية. 
لت "لكن هل هو صحيح هنا السؤال ومن األشياء اإليجابية التي  وتساء
يتمتع بها الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه يتراجع عن أي قرار 

إذا ما اكتشف أنه ال يوجد حوله إجماع وهذا ليس عيب".
 إلى أن "الرئيس يواجه ضغطًا من قبل القوى التقليدية في 

ً
الفتة

البلد فهي ما هدأت وال أحد هدأ فال تلوموا الرئيس ويجب أن نكون 
جميعًا عونًا له في ظل هذا اإلرباك غير العادي".

وفي معرض ردها على سؤال حول التمديد لرئيس الجمهورية 
أجابت مستشارة رئيس الجمهورية "التمديد من أجل تطبيق 
مخرجات الحوار ممكن يرفع توصية بالتمديد بذلك لكن البرلمان 

هو المعني بإقرار أمور من هذا النوع، لكن السؤال هنا هل تعتقد 
أن الرئيس شغوف بموضوع التمديد طبعًا اإلجابة ال".

وشّددت على أن الشعب هو المراقب األساسي وصاحب المصلحة 
الحقيقية في هذه المخرجات وأيضًا الهيئات التشريعية في البالد 
بسلطاتها الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية هي جهاز 
رقابي مهم في هذا الموضوع وكذلك األحزاب والمنظمات التي 
شاركت في هذه المخرجات من خالل تواجدها في مؤتمر الحوار 

هي أيضًا أحد أطراف الرقابة المهمة.
واعتبرت األستاذة فائقة السيد أن الحراك ال يمثل كل الجنوب 
واألحزاب ال تمثل كل الشعب ولكن هذه النخب المشاركة في 
الحوار مهمتها شرح مخرجات الحوار وتفسيرها للناس و كثير 
من الناس مع الحوار وهناك فئة خارجة عن هذا وهي الفئة 
الصامتة التي لها آراء لكنها تفكر بصوت منخفض وستأتي لحظة 

وتعبر عن رأيها.


