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توزع 
مجانًا

يتمســك اليمنيــون بالقيــم واملبــادئ واالعــراف اجملتمعيــة جتــاه الكثيــر 
مــن القضايــا التــي تنــدرج ضمــن حــدود العيــب وجتــاوز االعــراف 
ــداء عليهــن قــوال  ــم، ومنهــا االســاءة للنســاء او اهانتهــن واالعت والقي
أوفعــال .. وهــذه مســالة تعــد مــن االساســيات يف القيــم اليمنيــة، 
فاملــرأة لهــا احترامهــا ومكانتهــا يف اجملتمــع واالعتــداء عليهــا يعــد 
عمــاًل اجراميــاً يف نظــر القانــون وعيبــاً اســوداً يف الُعــرف اجملتمعــي، 
وهــي قيــم متوارثــة لــدى اجملتمــع بعيــداً عــن الدعــوات املناهضــة 

للعنــف ضــد املــرأة التــي ظهــرت مؤخــراً.
اليمنيــون مبختلــف فئاتهــم يعرفــون حــدود العيــب ومــا يجــرح العــرف 
فيمــا يخــص التعامــل مــع املــرأة فــال يتجــاوزه باعتبــار ذلــك عــاراً 
يلحــق مبــن يقــوم بــاب عمــل ميــس مــن كرامــة املــرأة او يجرحهــا 
او يعرضهــا للعنــف، ويعــد شــخصا نــزع منــه االحتــرام واحليــاء، 
واالعــراف  القيــم  علــى  احملافــظ  اليمنــي  اجملتمــع  ويســتنكره 

االجتماعيــة التــي جتــرم أي اعمــال متــس املــرأة وكرامتهــا.
ويســعى اجملتمــع الــى احلــد مــن انتشــار الظواهــر التــي حتــاول طمــس 
ــا او  ــدي عليه ــن يعت ــذ كل م ــرأة وتنب ــرم امل ــي حتت ــة الت ــح النقي املالم
يقــدح يف عرضهــا، فاملــرأة أهــم عنصــر يف اجملتمــع، هــي األم وهــي 
الزوجــة وهــي البنــت وهــي األخــت وهــي أغلــى واهــم عناصــر اجملتمــع 
وأي مســاس بهــا هــو مســاس بأهــم أركان اجملتمــع يســتدعى اتخــاذ 
الــردع القــاٍس بحــق مــن يتعــرض لهــا ليكــون عبــرة ملــن يحــاول النيــل 

منهــا.
وحمــل االحتفــال هــذا العــام باليــوم العاملــي للقضــاء علــى العنــف ضــد 
املــرأة شــعار »الســالمة والكرامــة مــن أجــل واقــع أفضــل«، بهــدف 
ــذي  ــي ال ــدور االيجاب ــى الشــجاعة والصمــود وال تســليط الضــوء عل
تلعبــه النســاء اليمنيــات يف مختلــف مجــاالت احليــاة. ومــن هــذا 
املنطلــق فــان اجملتمــع اليمنــي اليوجــد فيــه مــن يقبــل املســاس بامــرأة، 
ألنهــا تعتبــر خطــاً أحمــر ال يســمح ألي أحــد بتجــاوزه أو املســاس بــه.
ويف االخيــر نؤكــد علــى ان املــرأة نصــف اجملتمــع ولهــا مكانتهــا، فهــي 
مصــدر عطــاء علــى صعيــد االســرة واجملتمــع والدولــة ولهــا ادوار 
ــف اجملــاالت،  ــزة وتتحمــل املســؤولية كشــريكة الرجــل يف مختل متمي

وخاصــة يف اجملتمــع اليمنــي حيــث لهــا مكانــة رفيعــة وتقديــر..
والبنــاء او تنميــة اال بتكاتــف كل فئــات اجملتمــع ذكــرا وانثــى يف عالقــة 
 .. والواجبــات  احلقــوق  واملســاواه يف  املتبــادل  االحتــرام  يســودها 
واخلطــوة االولــى لتحقيــق ذلــك تبــدأ مــن نقــد الــذات مبصداقيــة 
وتــوازن وفــرز الغــث مــن الســمني وهــو ماحاولنــا عرضــه يف هــذا 
العــدد عــن ابــرز املعوقــات التــي تواجــه املــرأة اليمنيــة واليــة جتاوزهــا 
لتفعيــل دورهــا يف نســيجها االجتماعــي بشــكل منصــف يليــق مبكانتهــا 

ــة. ــة والقانوني االنســانية واالجتماعي

مگانة
 املرأة يف 
اجملتمع 

اليمني..  

اليمــن يف املرتبــة 153 ملؤشــر الفجــوة بــن اجلنســن العاملــي

املرأة يف اليمن.. املرأة يف اليمن.. 
تضحية بال حدود وعطاء بال انقطاع

الدستور اليمني: املواطنون متساوون جميعا باحلقوق والواجبات العامة

انخفاض عمالة اإلناث ألگثر من 28 % بسبب الصراع

املرأة تقتحم عالم التجارة.. 
199 سيدة أعمال يف صنعاء

صوت األمل.. شــوقي العباســي
كشــفت إحصائيــة صــادرة عــن وزارة الصناعــة والتجــارة بصنعــاء، عــن تســجيل 
أكثــر مــن 199 امــرأة مــن رائــدات األعمــال، حصلــن علــى ســجالت جتاريــة ملشــاريع 

جتاريــة صغيــرة، تُصنــف ضمــن الصناعــات واألعمــال الصغيــرة.
وبحســب اإلحصائيــة الصــادرة للعــام 2019، فــإن أكثــر مــن 50 امــرأة لديهــنَّ 
ســجالت جتاريــة ألنشــطة اخلياطــة والتطريــز والعطــور والبخــور، و20 امــرأة 
ــر  ــوزات، وأكث ــات واخملب ــل، و40 رائــدة أعمــال يف مجــال احللوي يف مجــال التجمي
مــن 50 امــرأة رائــدة يف مجــال بيــع املــواد الغذائيــة والبهــارات، و6 رائــدات يف 
مجــال الدعايــة واإلعــالن واخلدمــات التقنيــة، وكــذا تســجيل 13 امــرأة تعمــل يف 
مجــال تنســيق اخلدمــات واحلفــالت واملناســبات، و20 امــرأة رائــدة يف مجــال صنــع 

ــب املبســتر.  ــر واحللي ــات والعصائ املنظف

األمم املتحدة: زيادة 
العنف ضد املرأة يف اليمن 

بنسبة 63 % 
صوت األمل.. علياء محمد 

تــزداد معــدالت العنــف اجملتمعــي التــي متــارس ضــد املــرأة اليمنيــة 
واملفاهيــم  اجملتمعيــة  الثقافــة  تــزال  ال  حيــث  ملحــوظ،  بشــكل 
والعــادات والتقاليــد الســائدة تنظــر إلــى املــرأة نظــرة قاصــرة 
ع علــى اســتمرار  ومقللــة مــن شــأنها أمــام الرجــل، ممــا يُشــجِّ

العنــف ضدهــا.
تعــرِّف األمم املتحــدة العنــف اجملتمعــي بأنــه: »أي ســلوك یحلــق 
واجلنســية«..  والنفســية  اجلســدية  اجلوانــب  يف  باملــرأة  األذى 
ووفقــا لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان، فــإن حــوادث العنــف التــي 

ــى نســبة 63 %.  ــت إل تســتهدف النســاء يف اليمــن، وصل

الزواج املبگر 
كابوس يالحق 

الفتيات يف اليمن
إب - صوت األمل.. دولة العامري 

ارتفعــت نســبة زواج القاصــرات يف 
اليمــن، خــالل الســنوات األخيــرة، 
بهــا  متــر  التــي  األوضــاع  بســبب 
نســاء  احتــاد  وبحســب  البــالد، 
فــإن  إب،  محافظــة  يف  اليمــن 
يف  بلغــت  املبكــر  الــزواج  حــاالت 
العــام 2018م، 1224 حالــة، فيمــا 

1140حالــة. 2017م  يف  كانــت 

تسرب الفتيات من 
التعليم.. أجيال تتوارث 

اجلهل    

املرأة الريفية بن أعمال 
املنزل والوظيفة... 
أدوار متعددة ومهام 

جسيمة

فتيات اليمن يحُلمن 
بالسالم والوظيفة

جيل اليوم وجيل 
األمس... أيهما أفضل؟

مشاريع صغيرة تخلق 
األمل واالگتفاء 
وتدعم االقتصاد
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املـــــرأة..املـــــرأة..  
يف اجملتمع اليمنييف اجملتمع اليمني

شـوقي العباسـي



إعداد: منال أمن

 دائمــًا مــا كان النجــاح رديفــًا للمعانــاة، 
فقبــل كل قصــة جنــاح بدايــات متعثــرة، 
ــب  ــن التغل ــد م ــرة، كان ال ب ــات كثي وصعوب

عليهــا للقفــز خطــوات نحــو األمــام. 
ــت  ــدن، واجه ــن ع ــا م ــازي 31 عام ــحر غ  س
الكثيــر مــن التحديــات النفســية واملاديــة؛ 
مــن أجــل أن تنتشــل نفســها وأوالدهــا مــن 
أن رفــض  الشــارع، بعــد  العيــش يف  شــبح 
ــت  ــا، وُترك ــع أطفاله ــتقبالها م ــع اس اجلمي
وحيــدة لتواجــه مصيرهــا كمطلقــة بعــد 

زواج دام تســع ســنوات.
مــن  واســتدانت  ذهبهــا،  ســحر  باعــت   
مشــروعها  لتفتــح  آخريــن،  أشــخاص 
)بوتيــك(  صغيــر  محــل  وهــو  اخلــاص، 
كريتــر،  منطقــة  يف  مــول  بخليــج 

التجميــل.  أدوات  لبيــع  وخصصتــه 

بصــوت ميــأه القهــر واملــرارة تســتعيد ســحر شــريط 
ذكرياتهــا، لتحكــي قصتهــا التــي لــم ميــر عليهــا ســوى 
بضعــة أشــهر، تقــول: “لقــد ُطلقــُت منــذ أكثــر مــن ســتة 
أشــهر وعنــدي طفــالن، ولــد 8 ســنوات، وبنــت 6 ســنوات، 
وقــد حاولــت مــراراً أن أُبقــي علــى أُســرتنا، وواجهــت كل 
ت بــي، ولكــن مــع زيــادة  الصعوبــات النفســية التــي مــرَّ

الضغوطــات وصلــت إلــى مرحلــة اتخــاذ القــرار الصعــب، 
وكان ال بــد لــي أن أخلــق مــن العــدم فرصــة حلياة جديدة، 
ــى املؤهــالت  ــك الشــهادات وال حتَّ ــم أكــن أمل ــي ل مــع أنن
التــي متكننــي مــن احلصــول علــى فرصــة عمــل أفضــل”. 
  خرجــت ســحر مــن بيــت طليقهــا، لتجــد نفســها يف 
اختــارت  وكأنهــا  أحــد  إليهــا  يلتفــت  أن  دون  الشــارع، 
مصيرهــا القاســي بأرادتهــا، ولــم يكــن لديهــا إلَّا مبلــغ 
زهيــد مــن مصــروف نفقتهــا، األمــر الــذي أضطرهــا يف 
بــادئ األمــر لالعتمــاد علــى بعــض األقــارب واألصدقــاء، 
كمــا اســتدانت مــن بعــض صديقاتهــا مبلغــاً مــن املــال 
غرفــة  مــن  مكونــاً  منــزالً  وألطفالهــا  لهــا  لتســتأجر 
بكريتــر،  شــعبية  منطقــة  يف  صغيــر،  وحمــام  ومطبــخ 
بقيمــة 40 ألــف ريــال. ومــن هنــا بــدأت ســحر رحلــة 
ــة يف أحــد  ــل كبائع ــث عــادت للعم ــدة، حي ــا اجلدي حياته
احملــال التجاريــة، لتوفــر مبلــغ اإليجــار ومتطلبــات احليــاة 

املعيشــية لهــا وألوالدهــا.  
 وبــدأت يف التفكيــر بطريقــة متكنهــا مــن االعتمــاد علــى 
نفســها، دون االعتمــاد علــى اآلخريــن، وبدعــم وتشــجيع 
ــَرت ســحر بفتــح مشــروعها اخلــاص،  مــن صديقاتهــا، فكَّ
عندمــا  أشــهر،  أربعــة  خــالل  بتنفيــذه  قامــت  والــذي 
اســتدانت مــن صديقاتهــا مبلغــاً مــن املــال أضافتــه إلــى 
وافتتحــت  ــة،  اخلاصَّ نفقتهــا  مــال  مــن  لهــا  تبقــى  مــا 
ــة  مشــروع “هــاي فاشــن” ملــواد التجميــل، وهــو احملطَّ
ــة يف  ــاح مقبول ــي أرب ــن جن ــت ســحر م ــي مكنَّ ــى الت األول

فتــرة وجيــزة. 
تديــر محــاًل  تكــن تخطــط ألن  لــم  إنهــا  تقــول ســحر 

بهــا  ت  مــرَّ التــي  الظــروف  لكــن  بهــا،  خاصــاً  صغيــراً 
دفعتهــا لتكــون مســتقلة، حيــث أفاقــت مــن احللــم اجلميــل 
الــذي نســجته يف خيالهــا، لتجــد نفســها أمــام واقــع آخــر 
ال يشــبه تلــك احليــاة التــي حلمــت بهــا، ولكــن أحياًنــا 
يكــون االصطــدام بالواقــع املريــر لــه تأثيــر إيجابــي، فقــد 

تغيــرت حياتهــا180 درجــة وأصبحــت ســحر أكثــر تطلعــاً 
للمســتقبل، حيــث تولــدت لديهــا الرغبــة إلكمــال دراســتها 
ــادة  ــا لتوســيع مشــروعها وزي ــا تســعى حالّيً ــة، كم الثانويَّ
نشــاطها التجــاري، فقــد أصبــح الطمــوح- ال املعانــاة- 

حليفهــا يف احليــاة. 

 من واقع مرير إلى حياة مستقلة  

صوت األمل.. ندى البكاري
تختلــف البدايــات األولــى لقصــص 
أخــرى،  إلــى  قصــة  مــن  النجــاح 
الصدفــة،  مبحــض  يأتــي  فبعضهــا 
معبــًدا  يكــون  اآلخــر  والبعــض 
يأتــي  بعضهــا  ولكــن  باملعنــاة، 
عميلــة،  إلجــراء  مفاجًئا“احتجــت 
ففوجئــت بورقــة فصلــي موضوعــة 
علــى مكتبــي”... هكــذا بــدأت أحــالم 
بــدأ  الــذي  النجــاح  مســيرتها نحــو 
ــا  ــح فيم ــركة، لتصب ــن الش ــا م بفصله
بعــد إحــدى أبــرز رائــدات األعمــال 

 . ت ليمنيــا ا
أحــالم كمــال الدبعــي- بكالوريــوس إدارة أعمــال، 
ــوم ماليــة ومصرفيــة، عملــت موظفــًة  ماجســتير عل
ــي عشــر ســنوات، انتهــت  ــة، حلوال يف شــركة أجنبي

بفصلهــا مــن العمــل. 
لــم جتــد أحــالم نفســها يف األعمــال التقليديــة 
ــات،  اليمنيَّ النســاء  مــن  عــدد  طرقتهــا  التــي 
ســوق  يف  جديــًدا  طريًقــا  لنفســها  فاختطــت 
الرجــال،  علــى  حكــًرا  كان  والــذي  العمــل، 
لتصبــح بعــد ذلــك مالكــة ألحــد معــارض 
الســيارات وإحــدى مســتورديها، وبــدأت 
رحلــة النضــال مــع “كار كيــر”، كأول 
ســيدة  متتلكــه  ســيارات  معــرض 

 . مينيــة
ــا فكــرة املشــروع لســببني:  واتته
الســبب األول شــخصي، نابــع مــن 
شــركة  مــع  عملهــا  معاناتهــا يف 
مرضهــا،  تــراِع  لــم  خاصــة 
وكافأتهــا بعــد أعــوام مــن العمــل 
بالفصــل؛ فقطعــت علــى نفســها 
مشــروعها  تفتــح  بــأن  وعــًدا 
تســتطيع  والــذي  اخلــاص، 
ــك  ــا متتل ــاءة، ألنه ــه بكف إدارات
اخلبــرة التــي تؤهلهــا لذلــك. 
الثانــي،  الســبب  أمــا 
رواد  متيــز  ذروة  قمــة  فهــو 
حيــث    ،2017 يف  األعمــال 

اخملتلفــة،  املشــاريع  عــرش  علــى  أســماء  تربعــت 
فــأرادات  اجملتمــع،  يف  كمؤثريــن  مالكوهــا  وبــرز 
أن  تقــدم فكــرة جديــدة وغيــر مألوفــة يف ســوق 
العمــل، بامتالكهــا معرضــاً لبيــع الســيارات، بعــد أن 
استشــعرت احتيــاج النســاء ملــن يقــدم لهــّن اخلبــرة 
يف بيــع وشــراء الســيارات، ال ســيما وأن النســاء 
تنقصهــن اخلبــرة يف هــذا اجملــال، وقــد تعرضــت 
الســيارات،  ســوق  يف  لالحتيــال  وغيرهــا  هــي 
بــدءاً مــن شــراء الســيارة وصيانتهــا، إلــى بيعهــا أو 
اســتبدالها، فكانــت هــذه االنطالقــة نحــو ترســيخ 

املشــروع.  فكــرة 
 فتوجهــت إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي، 
املشــروع،  فكــرة  جنــاح  أو  فاعليــة  مــدى  لقيــاس 
وخاصــة أننــا نعيــش يف مجتمــع محافــظ وملتــزم 
بالعــادات والتقاليــد، ولكنهــا وجــدت تأييــداً للفكــرة؛ 
املشــروع،  بتنفيــذ  للبــدء  حافــزاً  أعطاهــا  ممــا 
وكانــت البدايــة يف مالــكات مــول، واســتمرت لشــهر 
ونصــف، ولكــن تعثــرت التجربــة األولــى للمشــروع، 
واضطــرت أحــالم الســتئجار محــل صغيــر، وكانــت 
ردة الفعــل إيجابيــة ومقبولــة مــن جانــب الرجــال 
الذيــن لديهــم مخــاوف جتــاه عــدم معرفــة  نســائهم 
بيــع وشــراء الســيارات وصيانتهــا، وجــاء  بعمليــة 
مشــروعها ليبــدد هــذه اخملــاوف، حيــث قــدم “كار 
كيــر”  خدمــات مــا بعــد البيــع، مــن صيانــة واهتمــام 
علــى  النســاء  إقبــال  وأن  ســيما  ال  بالســيارات، 
شــراء الســيارات، جــاء متزامًنــا مــع  رغبــة املــرأة 
يف االعتمــاد علــى نفســها بالتنقــل والعمــل، فــكان 

شــراء الســيارة لهــا ضــرورة ملحــة وليــس للترفيــه. 
خدمــات  تقــدم  أحــالم  كانــت  البدايــة  يف   
واملنتجــات،  للخدمــات  تأهيــل  وإعــادة  الصيانــة، 
بصــورة  للســيارات  مســتوردة  أصبحــت  ثــم  ومــن 
مباشــرة، دون احلاجــة ملورديــن، ممــا جعلهــا حتظــى 
بثقــة العمــالء، بعــد أن اســتطاعت توفيــر ســيارات 
ســوق  يف  مــدروس،  وبســعر  ممتــازة،  مبوصفــات 
يضــج مبعــارض الســيارات التــي ميلكهــا جتــار كبــار، 

ممــا دفــع الكثيريــن لتشــجيعها. 
املشــروع،  النطالقــة  ثالثــة  وكمرحلــة  اليــوم.. 
ــى دعــم ملشــروعها مــن منظمــة  ــت أحــالم عل حصل
اســمنبس لعشــر ســنوات قادمــة، وهــي نقلــة نوعيــة 
ــا املنظمــة دعمــاً لوجســتياً  ــا، كمــا قدمــت له لعمله

أيضــاً.  
يف  فــروع  لديهــا  يكــون  أن  الدبعــي  تأمــل 
ــة  ــة الســوق اليمني احملافظــات، وأن تســتطيع تغطي

العاليــة. املواصفــات  ذات  بالســيارات 
الرســالة التــي توجههــا أحــالم للمــرأة اليمنيــة، 
ــا، ال ســيما وأن  هــي أن تؤمــن بنفســها وبإمكانياته
املــرأة اليمنيــة اســتطاعت أن تخلــق لنفســها مكاًنــا، 
حتــى يف الظــروف الصعبــة التــي متــر بهــا البــالد، 
ــذي يجعــل  ــى الدعــم اجملتمعــي، ال ــاج إل لكنهــا حتت
مــن هــذه التجــارب الفريــدة للمــرأة اليمنيــة باًبــا 
قــة  يُشــرع للكثيــرات ممــن ميتلكــن األفــكار اخلالَّ
التــي ميكــن أن تصبــح جتــارب ناجحــة يف ســوق 

ــل.  العم

 من رحم املعاناة يولد اإلبداع
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صوت األمل.. شــوقي العباســي

عــن  صــادرة  إحصائيــة  كشــفت 
بصنعــاء،  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
امــرأة   199 مــن  أكثــر  تســجيل  عــن 
مــن رائــدات األعمــال حصلــن علــى 
جتاريــة  ملشــاريع  جتاريــة  ســجالت 
الصناعــات  ضمــن  تصنــف  صغيــرة 

الصغيــرة. واألعمــال 

 ،2019 للعــام  وبحســب اإلحصائيــة الصــادرة 
فــإن أكثــر مــن 50 امــرأة لديهــنَّ ســجل جتــاري 
ــز والعطــور والبخــور،  ألنشــطة اخلياطــة والتطري
رائــدة  و40  التجميــل،  مجــال  يف  امــرأة  و20 
أعمــال يف مجــال احللويــات واخملبــوزات، وأكثــر 
مــن 50 امــرأة رائــدة يف مجــال بيــع املــواد الغذائيــة 
الدعايــة  مجــال  يف  رائــدات  و6  والبهــارات، 
تســجيل  وكــذا  التقنيــة،  واخلدمــات  واإلعــالن 
اخلدمــات  تنســيق  مجــال  يف  تعمــل  امــرأة   13
يف  رائــدة  امــرأة  و20  واملناســبات،  واحلفــالت 
واحلليــب  والعصائــر  املنظفــات  صنــع  مجــال 

املبســتر. 
ــدة  ــة فــإن هــذه األرقــام املقي ووفقــا لإلحصائي
ــام  ــة خــالل الع ــى ســجالت جتاري للحاصــالت عل
2019، فيمــا ال تــزال الكثيــر مــن النســاء ميارســن 
ســجل  دون  املنــازل  مــن  التجاريــة  أنشــطتهن 
جتــاري، ويصعــب حصرهــن، كونهــن يعملــن خــارج 

إطــار اجلهــات الرســمية.
صعوبات وحتديات

تواجــه  التــي  والتحديــات  الصعوبــات  ورغــم 
ــا يف ســوق العمــل، بســبب  ــق انخراطه ــرأة وتعي امل
ثقافــة اجملتمــع الرجولــي، ونــدرة فــرص النشــاط 
أثبتــت  أنهــا  إال  للنســاء،  املتاحــة  االقتصــادي 
قدرتهــا علــى العمــل كشــريك للرجــل، حيــث ســعت 
املــرأة جاهــدة يف البحــث عــن فرصتهــا يف احليــاة، 

االقتصاديــة  املشــاريع  يف  العمــل  خــالل  مــن 
النســوية، وأثبتــت وجودهــا يف هــذا اجملــال.

أعمــال  ســيدة  الشــهاري-  يســرى  تقــول 
وصاحبــة “ميــن كاجــول” للمالبــس اجلاهــزة: “إن 
الظــروف التــي مــرت بهــا اليمــن خــالل الســنوات 
املاضيــة، دفعــت بالكثيــر مــن النســاء إلــى ســوق 
العمــل، حيــث أجبــرت الظــروف الصعبــة وتوقــف 
العمــال اجملتمــع  الكثيــر مــن  الرواتــب وتســريح 
التنــازالت،  بعــض  تغييــر ثقافتــه، وتقــدمي  علــى 
أجــل  مــن  للعمــل  املــرأة،  أمــام  وإفســاح اجملــال 
الضغوطــات  وتخفيــف  العيــش  لقمــة  توفيــر 

اليمنيــة.  األســرة  أمــام  املفروضــة 
أن  األمــل”  “صــوت  لــــ  الشــهاري  وتؤكــد 
احلصــول علــى التمويــل للبــدء يف إنشــاء مشــروع 
اإلرادة  تتوفــر  وعندمــا  عائقــاً،  ليــس  خــاص 
والصبــر، يصــل املــرء إلــى طموحــه.. وتضيــف: 
وعــدم  وحــذر،  بأنــاة  التحــرك  يكــون  أن  يجــب 
اتخــاذ خطــوات ســريعة قبــل التخطيــط والدراســة 
ال  حتــى  املســتهدف،  والعميــل  للســوق  الدقيقــة 
ــرأة  ــاط امل ــك يف إحب يفشــل املشــروع ويتســبب ذل

عــن مواصلــة عملهــا يف هــذا اجملــال.
أنشطة ومشاريع نسائية

ودفعــت األوضــاع التــي متــر بهــا اليمــن بالكثيــر 
مــن النســاء إلــى العمــل يف مهــن مختلفــة مــن خالل 
مشــاريع صغيــرة يقمــن بإدارتهــا يف أغلــب االحيــان 
مــن منازلهــن، فيمــا البعــض منهــن أصبحــن ميلكــن 
ــد  ــة ومكاتــب خدمــات توفــر العدي محــالت جتاري

مــن فــرص العمــل.
يف  األعمــال  ســيدات  إدارة  مديــرة  تقــول 
ــوي: “إن  ــة فاطمــة الصل ــة باألمان الغرفــة التجاري
هنــاك حركــة كبيــرة لدخــول النســاء إلــى ســوق 
العمــل، وهنــاك أنشــطة ومشــاريع تتبــع النســاء 
ودخلــت للعمــل فيهــا، إال أن أغلــب تلــك املشــاريع 
الرســمية.  الســجالت  تُقيــد يف  لــم  واألنشــطة، 
ــر مــن  وتضيــف لــــ “صــوت األمــل”: “إن الكثي

النســاء العامــالت يف الســوق ممــن ميلكــن مشــاريع 
األنشــطة  تلــك  بتســجيل  يقمــن  لــم  جتاريــة، 
رســميا، رغــم أن تلــك املشــاريع أكثــر مــن املشــاريع 
التــي مت تســجيلها يف الغرفــة التجاريــة أو الــوزارة. 
يف  العامــالت  مــن  النســاء  الصلــوي  ودعــت 
النشــاط التجــاري، ومــن لديهــن مشــاريع خاصــة 

والصناعيــة  التجاريــة  مشــاريعهن  تســجيل  إلــى 
يف اجلهــات الرســمية، مــن أجــل احلفــاظ علــى 
التــي  التســهيالت  علــى  واحلصــول  حقوقهــن، 
مــن  وغيرهــا  قــروض  مــن  اجلهــات،  تقدمهــا 
االمتيــازات التــي متنــح، ســواء مــن قبــل الــوزارة أو 

غيرهــا مــن اجلهــات.
خوض غمار احلياة

ورغم التحديات التي تواجها املرأة يف 
املساهمة يف املشاريع االقتصادية، بسبب 

العادات والتقاليد االجتماعية التي جعلت من 
النشاط االقتصادي حكراً على الرجال، إال 
أن املرأة استطاعت خوض هذا اجملال، من 

خالل املساهمة يف الكثير من األعمال التجارية 
واملشاريع اخلاصة، حتى أصبحت الكثير من 

النساء سيدات أعمال ميتلكن مشاريع تساهم يف 
دعم االقتصاد.

يف الســياق تقــول فــدوى نعمــان- مديــر إدارة 
املــرأة يف وزارة الصناعــة: “إن املــرأة اليمنية أثبتت، 
خــالل الســنوات األخيــرة، أنهــا عنــد مســتوى الثقــة 
واملســؤولية، وأنهــا قــادرة علــى خــوض غمــار احليــاة 
ــم  ــة، وحجــز مســاحتها اخلاصــة يف عال االقتصادي
األعمــال، واملضــي قدمــاً، متحديــة الصعــاب، بغيــة 
الوصــول إلــى هدفهــا وحتقيــق طموحهــا وإثبــات 
ــر  ــْت يف الكثي ــرأة عمل ــول: “امل ــد بالق ــا.. وتؤك ذاته
الرجــل،  علــى  حكــراً  كانــت  التــي  األنشــطة  مــن 
ــدار، وســاهمت يف  ــة باقت واقتحمــت الســوق اليمني
حتســني املســتوى املعيشــي لهــا وألســراتها، وخلقــت 

فــرص عمــل للنســاء. 
وأضافــت أن املــرأة اليمنيــة منــذ القــدم شــريكة 
الرجــل، فهــي مــن تعمــل يف احلقــل، وتربــي األبنــاء، 
جنــب،  إلــى  جبنــا  الرجــل  مــع  تســاهم  واليــوم 
وســد  املتهالــك،  واالقتصــادي  الوضــع  لترميــم 
الثغــرات الكثيــرة يف هــذا اجملــال، وخلــق فــرص 

عمــل لغيرهــا.
املشاركة يف اجلوانب االقتصادية

املستشــار  يقــول  اجلانــب،  هــذا  يف 
جمــال  الــوزراء  رئاســة  يف  االقتصــادي 
عملــت  اليمنيــة  املــرأة  “إن  احلضرمــي: 
علــى املشــاركة يف جوانــب كثيــرة مــن احليــاة 
ــه  ــد أن عاشــت ســنيني طويل ــة، بع االقتصادي
حتــت ســيطرة اجملتمــع الذكــوري، وحرمانهــا 
مــن التعليــم واملشــاركة الفاعلــة يف اجملتمــع.. 
ويضيــف أن املــرأة قــد خاضــت نضــاالً كبيــراً 
للوصــول إلــى هــذه املكاســب، وخاصــة بعــد 
جيــل مــن املتعلمــات وخريجــات اجلامعــات 
املناســبة  البيئــة  وجــدت  حيــث  اخملتلفــة، 
لوجــــود كيانــات تهتــم بســيدات األعمــال، على 
ــة التــي عاشــتها  الرغــم مــن الظــروف الصعب
اليمنيــة واجملتمــع حاليــا.  املــرأة  وتعيشــها 

أنشــطة  أبــرز  أن  احلضرمــي  ويؤكــد 
مشــاركة املــرأة يف املشــاريع االقتصاديــة، هــو 
تواجــد عــدد مــن مشــاريعهن يف القطاعــات 
اإلنتاجيــة واخلدميــة، مثــل مصانــع األعــالف، 
ومعامــل اخلياطــة، وإقامــة املــدارس اخلاصــة 
إلــى  الفتــا  وغيرهــا..  التجاريــة  واملراكــز 
بــني  الفعليــة  الشــراكة  حتقيــق  أهميــة 
قطــاع  ومنــه  اخلــاص،  والقطــاع  احلكومــة 
الــدور البــارز يف تنفيــذ  املــرأة، ليكــون لهــا 

مســتقبال. التنمويــة  املشــاريع 
املــرأة  متارســها  التــي  األنشــطة  تعــددت 
يف الســوق احملليــة، وظهــرت مؤخــراً بشــكل 
الفــت، ودفعــت النســاء إلــى الدخــول يف مجال 
االســتثمار، وحتقيــق جنــاح نســبي لســيدات 
أعمــال مينيــات، بعيــدا عــن الهيمنــة الذكوريــة 
علــى اجملــال االقتصــادي.. ويــرى مراقبــون 
اقتصاديــون، أن هــذا النجــاح الــذي حققتــه 
ــزال دون املســتوى  املــرأة يف ســوق العمــل، الي
تقــدمي  يســتدعي  الــذي  األمــر  املطلــوب، 
الدعــم واملســاعدة للنســاء رائــدات األعمــال، 
وتقــدمي التســهيالت، وتخفيــف االشــتراطات 
اخلاصــة باحلصــول علــى التمويــل للمشــاريع.
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حياتهــا،  خيــوط  نســجت  الثــوب،  ُينســج  كمــا 
لتضمــن لهــا ولعائلتهــا حيــاة مســتقرة، لــم تكتــِف 
بذلــك ولكنهــا مــدت يــد املســاعدة لغيرهــا مــن 
النســاء، وســاعدتهن علــى تخطــي العثــرات التــي 

ــا.  ــررن به م
الــدوام،  علــى  مبتســمة  وطموحــة،  متواضعــة 
ــا  ــة وأنامله ــاب، مبدع ــن صع ــه م ــرت ب ــا م ــم م رغ
الصعيــد  فعلــى  جناحاتهــا،  مشــوار  حتكــي 
األســري هــي ُام أليتــام، ويف العمــل هــي إداريــة 
ــل  ــن تعام ــهادة كل م ــة، بش ــال ناجح ــيدة أعم وس
ــوت  ــا »ص ــي زارته ــى«، الت ــان يحي ــا »إمي ــا، إنه معه
»متيــز  مؤسســة  يف  الكامــن  معملهــا  يف   األمــل« 
امــرأة للتنميــة اإلنســانية«  التــي تديرهــا؛ وذلــك 
مــن أجــل التعــرف علــى قصــة جناحهــا، وتســليط 
ــات  ــاء اليمني ــن النس ــا يف متك ــى دوره ــوء عل الض

ــا. اقتصادّيً
إميــان يحيــى عبــد اهلل، بكالوريــوس دراســات إســالمية عــام 
2002م، شــغرت مناصــب عــدة، منهــا: مديــرة ألكثــر مــن ثالثــة 
ــز نســوية، مت اختيارهــا للمشــاركة يف مهرجــان القحيــص  مراك
الـــ-17 يف العاصمــة األردنيــة عمــان عــام 2007م، ومهرجــان 
الثقافــة والتــراث الــذي أقيــم يف دولــة الكويــت عــام 2009م، 
2011م،  البحريــن  مملكــة  يف  منزلــي(  يف  )صنــع  ومهرجــان 
ــن 2012م،  ــة يف البحري ــة(- املنام ومهرجــان )املنتجــات احلرفي
كمــا اختيــرت للمشــاركة يف يــوم املــرأة العاملــي النســوي- املقــام 

ــة مــرات.     ــر مــن ثالث ــك أكث يف موفنبي
- عزيزتــي إميــان، ســنتحدث عــن تفاصيــل كثيــرة 
حققــت  أعمــال  كســيدة  وجناحــك  كأم،  حياتــك  عــن 
إجنــازات يف مجــال تنميــة املــرأة، ولكــن قبــل ذلــك، مــن 

هــي إميــان يحيــى؟ 
• إميــان أُم لثــالث بنــات، توفــى والدُهــن وُهــن صغيــرات، 
ســهرت عليهــّن وربتُهــّن ليكــّن باملســتقبل طبيبتــني ومهندســة، 
إنســانة طموحــة ومحبــة للعمــل االجتماعــي، ال ســيما فيمــا 
يتعلــق مبســاعدة النســاء وحتســني وضعهــن املعيشــي، مصممــة 

أزيــاء مهتمــة بالــزي التراثــي اليمنــي. 
- مــن كان أو كانــت ملهمــك لتختطــي هــذا الطريــق يف 

مســيرتك العمليــة؟ 
• زوجــي- رحمــه اهلل-  هــو الــذي كان يشــجعني علــى إكمــال 

تعليمــي اجلامعي،ألننــي تزوجــت بعــد الثانويــة العامــة مباشــرة.
- متى انضممِت إلى احتاد نساء اليمن؟ 

• منذ أكثر من 28 عاًما.
- كيــف انتقلــِت مــن القضايــا املتعلقــة مبناصــرة املــرأة 

إلــى القضايــا املتعلقــة بتمكينهــا اقتصاديــًا؟
•  يف البدايــة اكتفيــت بعملــي  يف دعــم ومناصــرة املــرأة، وبعــد 
ذلــك قمــت بإنشــاء مشــروع ميكــن املــرأة اقتصادًيــا، وفكرتــه 
قائمــة علــى تعليــم وتدريــب النســاء علــى إتقــان احلــرف اليدويــة، 
التــي متكنهــن مــن التغلــب علــى األوضــاع االقتصاديــة الراهنــة.  
- حدثينــا عــن مشــروعك القائــم، ودور مؤسســتك يف 

دعــم املــرأة والعمــل اإلنســان؟
•  أقمنــا عــدة مشــاريع، منهــا إقامــة نــدوات لدعــم للنازحــني، 
وتوزيــع حقائــب وِســالل غذائيــة، كمــا ســاهمنا يف العديــد مــن 

األنشــطة والفعاليــات التــي نُفــذت يف أمانــة العاصمــة.
- كــم عــدد النســاء اللواتــي مت اســتهدافهّن يف الدورات 

التــي ُتقيمينها؟ 
امــرأة،   76 لـــ  مــرات  ثــالث  دورات يف اخلياطــة  - عملنــا 
ودورتــني لإلكسســوارات، اســتهدفنا مــن خاللهمــا 50 امــرأة، 
كمــا دربنــا 51 امــرأة علــى إتقــان التجميــل يف دورتــني، كمــا 

ــة  لـــ50 امــرأة، باإلضافــة  أقمنــا دورات يف اإلســعافات األوليَّ
إلــى دورات يف صناعــة البخــور والعطــور لـــ 50 متدربــة.

- هــل اســتطاعت املؤسســة أن تكــون جــزًءا مــن قصــص 
النجــاح لبعــض النســاء اللواتــي تدربــن يف املؤسســة؟  

• نعــم، قصــة نبيلــة محمــد مثــلًا، والتــي تنتمــي ألُســرة تعانــي 
ــي  ــدورة الت ــى ال ــة  إل ــي مســتوى الدخــل، انضمــت نبيل مــن تدن
منهــا،  واســتفادت  والصابــون،  املنظفــات  نُظمــت يف صناعــة 
يف  الســائل  الصابــون  بإنتــاج  اخلــاص  مشــروعها  فافتتحــت 
منزلهــا وبكافــة أنواعــه، وقامــت بالتســويق للمنتــج يف احملــالت.
والنســاء  اجملتمــع  خلدمــة  تخططــن  كيــف   -

؟ ت ليمنيــا ا
ــج  ــع املنت ــح أســواق لبي ــاج، وفت ــق التوســع يف اإلنت • عــن طري

ــدرة للدخــل. ــذي يضمــن للنســاء الدميومــة يف املشــاريع امل ال
- ما الصعوبات التي واجهتك يف حياتك العملية؟

• مــن أبــرز الصعوبــات التــي واجهتنــي النقــص يف التمويــل، 
وفقــدان النــاس للثقــة يف املنتــج احمللــي، هــذا باإلضافــة إلــى  

تدهــور الوضــع االقتصــادي يف البلــد.  
- ما هي نصيحتك للمرأة اليمنية؟

• أنصــح املــرأة اليمنيــة بــأن تؤمــن بهدفهــا، وتســعى لتحقيقــه، 
واملســألة تتعلــق بعزميتهــا وإميانهــا بإمكانياتها.

فإنــك  املــرأة،  بتنميــة  اهتمامــك  جانــب  إلــى   -
تتميزيــن بشــغفك بحياكــة األزيــاء واالهتمــام باملــوروث 

تــراودك؟ الفكــرة  بــدأت  متــى  الشــعبي.. 
• ُحبــي لأزيــاء اليمنيــة واملــوروث الشــعبي رافقنــي منــذ 
ــز كل محافظــة  ــزي الشــعبي الــذي ميي ــة، فاهتممــت بال الطفول
مــن احملافظــات اليمنيــة، هــذا باإلضافــة إلــى أننــي كنــت أجــد 
عنــد متثيلــي   التراثيــة،  اليمنيــة  لأزيــاء  إيجابيــة  فعــل  ردود 

لليمــن يف اخلــارج. 

- أي طــراز تنتهجــه إميــان يف أزيائهــا؟.. ومــا اجلديــد 
الــذي أضافتــُه؟

• الدمــج بــني األصالــة واملعاصــرة يف الــزي اليمنــي التراثــي، 
هــو مــا أنتهجــه يف األزيــاء التــي أقدمهــا، بحيــث يتناســب هــذا 

الــزي مــع متطلبــات الســوق  يف الداخــل اليمنــي واخلــارج. 
- مــن بــن اجلوائــز التــي حصلــِت عليهــا، مــا أكثــر 

بهــا؟ تفخريــن  جائــزة 
•  لــديَّ جوائــز محليــة، ودوليــة عديــدة، حصلــت عليهــا طيلــة 
عملــي كرائــدة يف العمــل اإلنســاني، منــذ أكثــر مــن عشــرين 
عاًمــا، وأيًضــا يف عملــي كمصممــة أزيــاء مينيــة، ومــن أهــم 
اجلوائــز التــي أفخــر بهــا اجلائــزة امللكــة ســبيكة، مــن مملكــة 

2014م. البحريــن 
- هــل تشــعرين بأنــِك وضعــِت بصمتــك اخلاصــة يف 

؟ مجتمعــك
• نعــم.. احلمــد هلل، أفتخــر مبــا وصلــت إليــه اليــوم، وجناحــي 
هــو جنــاح للنســاء الالتــي قمنــا بتدريبهــن وتأهيلهــن ومتكينهــن 
يف أكثــر مــن مجــال، واللواتــي ميلكــن اآلن مشــاريعهن اخلاصــة.

جمعت بن األمومة وريادة األعمال..

إميان يحيى تروي لـ »صوت األمل« مسيرتها يف تنمية املرأة وإبداعها يف املوروث الشعبي »األزياء«

املرأة 
أثبتت 

قدرتها يف سوق 
العمل كشريك فاعل  

للرجل
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إب - صوت األمل.. دولة العامري 

يف  القاصــرات  زواج  نســبة  ارتفعــت 
األخيــرة،  الســنوات  خــالل  اليمــن 
بســبب األوضــاع التــي متــر بهــا البــالد، 
يف  اليمــن  نســاء  احتــاد  وبحســب 
محافظــة إب، فــإن حــاالت الــزواج املبكر 
حالــة،   1224 2018م،  العــام  يف  بلغــت 
1140حالــة،  2017م  يف  كانــت  فيمــا 
العــدد  بــان  املطلعــون  يؤكــد  بينمــا 
اكبــر مــن ذلــك مــع غيــاب االحصائيــات 
االبــالغ  اليمنيــة  يف  االســر  ورفــض 
الســباب  املبكــر  الــزواج  حــاالت  عــن 

عيــة جتما ا

 الفتــاة - نصائــر الكاتــب - 15 عامــا، هــي إحــدى 
تــروي  إب،  محافظــة  املبكــر يف  الــزواج  ضحايــا 
قصتهــا لــ«صــوت األمــل« قائلــة: »تزوجــت وعمــري 
ال يتجــاوز 15 عامــاً، مــن رجــل يكبرنــي بـــ 15 عامــاً، 
ويف أحــد األيــام، كنــت عائــدة مــن املدرســة إلــى 

ــي«.  ــه مت عقــد قران ــدي بأن ــي وال ــزل فأخبرن املن
وتتابــع نصائــر حديثهــا: »كنــت ال أعــرف معنــى 
بالفســتان  ســوى  حينهــا  أفكــر  أكــن  ولــم  زواج، 
ــي عرفــت بعدهــا  ــدة، لكن ــس اجلدي األبيــض، واملالب
أننــي لــن أذهــب إلــى املدرســة، بقــرار مــن والــدي«.
ــة التــي تعرضــت لهــا »نصائــر«  إن اخملاطــر الصحيَّ
ــا أضــراًرا نفســية  ــا املبكــر، خلفــت له بســبب زواجه
وجســدية، وعــن أول يــوم لهــا كزوجــة، تقــول »دخلــت 
يف غيبوبــة ملــدة ثالثــة أيــام، نقلــت علــى إثرهــا إلــى 

املستشــفى«

ر فارق  وتضيــف نصائــر: »تزوجــت مــن رجــل ال يقدِّ
العمــر بيننــا، لــم يتفهــم وضعــي كطفلــة، ال تتحمــل 
أعبــاء الــزواج ومســؤولياته«.. زادت معانــاة »نصائــر« 
ــد  ــث كادت تفق ــى، حي ــا األول ــت طفلته ــد أن اجنب بع

حياتهــا، بســبب مضاعفــات احلمــل والــوالدة.
وتشير »نصائر« إلى أن مشاكلها مع زوجها قد 

تضاعفت، وتعرضت للتعنيف اللفظي، 
ووصل األمر للضرب، مما 
أضطرها إلى ترك منزل 
زوجها والعودة إلى منزل 

والدها، وأُخذت 
طفلتها منها 

وُحرمت من 
تربيتها ورعايتها«.  

وتقول إنها تعرضت للعنف والتهديد 
بالقتل، من قبل أحد إخوانها، بسبب مطالبتها 
بتربية طفلتها، وغادرت منزل أهلها للسكن يف 

منزل أحد أشقائها، الذي يبعد عن منطقة سكنها 

مبسافات، خوًفا على حياتها«.
 ومنــذ عامــني، تكافــح نصائــر للخالص من كابوس 
الــزواج الــذي دمــر حياتهــا، وحرمها طفولتها، وســّبب 
لهــا اضــراراً جســدية ونفســية، لكنهــا لــم تســتطع 
ــه  ــا أن ــة، كم ــى خــارج املنطق ــزوج هــرب إل ــك، فال ذل

رفــض تطليقهــا.
معلقة المزوجة والمطلقة

 ومن وجهة نظر دينية، 
يقول الشيخ عبد الكرمي 

العواضي- إمام 
وخطيب جامع: »إن 

الدين لم يحدد ولم 
يقر سناً محددة 

للزواج، ولكن 
األمر عائد 

إلى اختالف 
العادات 

والتقاليد 
والبيئة 
نفسها«.

و من جهتها، 
تؤكد احملامية 
مروى عبيد: »أن 

زواج القاصرات، 
واملشاكل التي حتصل بني 
األهل والزوج، يتسبب بجعل 

الفتاة معلقة، دون أن يتم تطليقها«.  
وتشير مروى إلى أنه يف مثل هذه احلاالت، 
تكون املرأة بني خيارين: أولهما اخللع، يف  حالة 

هجر الزوج لزوجته ملدة عامني دون عودة أو 

نفقة، ويحق للزوج يف هذه احلالة أن يطلب املهر 
الذي دفعه، أما اخليار اآلخر فهو فسخ الزواج يف 

احملكمة، وإن لم يكن الزوج موجوداً. 
وينفــذ احتــاد نســاء اليمــن العديــد مــن البرامــج 
ــزواج  ــى احلــد مــن زواج القاصــرات أو ال ــة إل الهادف
املبكــر، يف محافظــة إب.. تقــول رئيســة احتــاد نســاء 
االحتــاد  »إن  الكينعــي:  حيــاة  احملافظــة  اليمــن يف 
يعمــل مــن خــالل البرامــج التوعويــة الهادفــة إلــى 
تعزيــز الوعــي اجملتمعــي مبخاطــر الــزواج املبكــر يف 

أوســاط اجملتمــع.
 وتؤكــد الكينعــي لــ«صــوت األمــل«  أن االحتــاد 
يســعى إلــى أعــادة تلــك البرامــج، مــن أجــل اســتمرار 
العمــل، وتوفيــر الدعــم الــالزم للفتيــات الالتــي يعانني 

مــن مشــاكل الــزواج املبكــر. 
وأضافــت الكينعــي أن االحتــاد ال يــزال ينفــذ برامج 
يســتهدفها،  التــي  املديريــات  يف  توعويــة  وحلقــات 
وهــي: »الظهــار، املشــنة، اخملــادر، ومديريــة العديــن«. 
 منوهــًة إلــى أن هنــاك العديــد مــن البرامــج التــي 
الــزواج  لضحايــا  االحتــاد  قبــل  مــن  تنفيذهــا  مت 
املبكــر، وهــي تتــوزع يف التعليــم والتأهيــل والدعــم 
أن  أجــل  مــن  وذلــك  القانونــي،  والدعــم  الصحــي 
تســتعيد املــرأة ثقتهــا بنفســها، وتتمكــن مــن اخلــروج 
إلــى ســوق العمــل، لتعزيــز مــن مكانتهــا التــي فقدتهــا، 

نتيجــة جتربــة الــزواج املبكــر التــي مــرت بهــا«.
إن إحــداث تغييــر جــذري يف وعــي اجملتمــع اليمنــي 
جتــاه الــزواج املبكــر، يجــب أن يكــون محفوًفــا بالدعــم 
اجملتمعــي، كمــا يجــب أن يكــون اخلطــاب اإلعالمــي 
حاضــًرا وداعًمــا إلحــداث التغييــر املأمــول يف نظــرة 
اجملتمــع إلــى الــزواج املبكــر، بنــاء علــى مــا ينجــم عنــه 

مــن مشــاكل وأضــرار وتأثيــرات ســلبية. 

گابوس يالحق 
الفتيات يف اليمن الزواج املبگرالزواج املبگر
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ملف العدد

ــد النصــف اآلخــر، فتصيــر هــي كل اجملتمــع، وتلعــب  تبقــى املــرأة نصــف اجملتمــع، وتل
املــرأة يف أي مجتمــع دورًا محوريــًا يف تنميــة األمم ورخائهــا وبنــاء مســتقبلها. ويف بالدنــا 
ــي  ــها يف باق ــات جنس ــن بن ــا م ــن غيره ــا ع ــة، متيزه ــات خاص ــرأة بصف ــع امل ــن تتمت اليم

ــدان. البل
يف هــذا العــدد الــذي خصصتــه »صــوت األمــل« للحديــث عــن املــرأة اليمنيــة حاولنــا – 
قــدر مــا اســتطعنا- اإلملــام مبلــف املــرأة مــن مختلــف جوانبــه بــدءًا مبكانتهــا يف الشــريعة 
ووضعهــا يف القوانــن والشــرائع احملليــة، ومــن ثــم حقــوق املــرأة األساســية كالتعليــم، 
ــة،  ــة اخملتلف ــطة اجملتمعي ــاركتها يف األنش ــة، ومش ــة والثقافي ــا االقتصادي ــرورا بحياته م
ــاء  ــن النس ــاذج م ــى من ــوء عل ــليط الض ــع تس ــا، م ــا وطموحاته ــاًء باهتماماته ــس انته ولي

ــات. الناجح
ــا مســاحة للحديــث عــن أهــم املشــاكل والصعوبــات التــي يعانــي منهــا القطــاع  وأفردن
النســوي يف اليمــن، مثــل حــاالت الــزواج املبكــر والتمييــز والعنــف، الــذي ميــارس ضدهــا 

يف البيــت أو الشــارع أو أماكــن العمــل.
كمــا أفردنــا زاويــة خاصــة للحديــث عــن املــرأة اليمنيــة يف األريــاف، حيــث هنــاك 
تضــرب املــرأة أروع األمثلــة، يف التضحيــة بروحهــا مــن أجــل ســعادة أبنائهــا وأســرتها 

الكبيــر. الصغيــرة ومجتمعهــا 
احلديــث عــن املــرأة اليمنيــة ذو شــجون، ونــدرك متامــا أن ملــف يف صحيفــة لــن 
ــل  ــيس مدخ ــاهمة بتأس ــم، واملس ــة باأله ــا اإلحاط ــا حاولن ــئونها، ولكنَّ ــتوعب كل ش يس
أو مقدمــة مناســبة للباحــث واملهتــم واملتابــع، للبــدء بعمــل أكثــر شــموال وأعمــق تنــاواًل، 
ــراح  ــات، واقت ــة اإليجابي ــالالت، وتنمي ــة االخت ــي، ملعاجل ــة كماه ــع احلقيق ــدف وض به
ــرأة  ــا امل ــة قضاي ــاملة ملعاجل ــتراتيجية ش ــة اس ــول- لتنمي ــح احلل ــل مفاتي ــول أو – ق احلل

اليمنيــة.
ــال  ــى اجمل ــطور، ويبق ــات الس ــو يف بداي ــروف، ول ــى احل ــاط عل ــع النق ــا وض ــا حاولن هن
متاحــًا للمزيــد مــن العمــل يف فضــاء مفتــوح وواســع، يتطلــب جهــودًا متضامنــة، تشــترك 
فيهــا كل فئــات اجملتمــع ومنظماتــه املهتمــة، يف إطارهــا الوطنــي أو اإلقليمــي أو الدولــي...

رئيس التحرير 

املرأة اليمنية.. املرأة اليمنية.. 
قضية ما وسعها ملف قضية ما وسعها ملف 
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صوت األمل.. علياء محمد 

التــي  اجملتمعــي  العنــف  معــدالت  تــزداد 
متــارس ضــد املــرأة اليمنيــة بشــكل ملحوظ، 
حيــث ال تــزال الثقافــة اجملتمعيــة واملفاهيم 
والعــادات والتقاليــد الســائدة تنظــر للمــرأة 
ــا  ــل، مم ــام الرج ــة أم ــرة ودوني ــرة قاص بنظ

ــا. ــف ضده ــتمرار العن ــى اس ــجع عل يش
اجملتمعــي  العنــف  املتحــدة  األمم  تعــرف 
يف  باملــرأة  األذى  يلحــق  ســلوك  »أي  بأنــه: 
اجلوانــب اجلســدية والنفســية واجلنســي«. 
للســكان،  املتحــدة  األمم  لصنــدوق  ووفقــا 
فــإن حــوادث العنــف التي تســتهدف النســاء 

يف اليمــن، وصلــت إلــى نســبة 63 ٪«. 

ووصفــت منظمــة العفــو الدوليــة اســوء بلــدان العالــم يف 
وضــع النســاء ، وتصــف احملاميــة ســمية الغويــزي التحــدي 
»مــا  بالقــول:  مــع اجملتمــع  اليمنيــة  املــرأة  تواجهــه  الــذي 
أصعــب أن تكونــي امــرأة مينيــة« يف مجتمــع حتميــه عــادات 
ــرأة،  ــل، فــكل مــا يخــص امل ــأدق التفاصي ــد، تتحكــم ب وتقالي
الــذي  بالشــكل  ويكيفــه  بــه،  يتدخــل  أن  للمجتمــع  يحــق 

يتناســب مــع عقليتــه وقناعتــه. 
وتضيــف: »إن املــرأة اليمنيــة ال تــزال تعانــي مــن التفرقــة 
ــه مــن  ــا إلي ــى حقوقهــا، بالرغــم ممــا وصلن يف احلصــول عل
تطــور، إال أننــا جنــد البعــض ممــن يــرون أن املــرأة مجــرد 
آلــة، تعطــى لهــا أوامــر معينــة، لتقــدم لنــا مخرجــات محــددة 
ســلفا، ال رأي لهــا، وال حقــوق تتمتــع بهــا، حُتــرم مــن اكمــال 

ــزل فقــط«.  ــا داخــل املن ــا، ويحصــر مجــال عمله تعليمه
املــرأة  معرفــة  لعــدم  يعــود  ذلــك  يف  الســبب  أن  وتؤكــد 
بحقوقهــا التــي كفلهــا لهــا اإلســالم والقانــون، والــذي ميكنهــا 
مــن انتــزاع حقوقهــا، كونهــا نقطــة قــوة يف اجملتمــع ال نقطــة 

ضعــف.
العنف اجملتمعي ضد املرأة

بــأن العنــف ضــد املــرأة  تفيــد منظمــة الصحــة العامليــة، 
العموميــة  الصحــة  مشــاكل  مــن  كبــرى،  عامليــة  مشــكلة 
االجتماعــي  الباحــث  ويربــط  اجلنســني..  بــن  واملســاواة 
اليمنــي أحمــد اجمليــدي، أســباب العنــف القائــم علــى املــرأة، 
ســلوكيات  ارتــكاب  إلــى  تــؤدي  التــي  الدوافــع  مــن  بعــدد 
عنيفــة، تبــدأ مــن التنشــئة االجتماعيــة غيــر ســليمة، وغيــاب 
دور األســرة، حيــث تُعــّد التربيــة أحــد األســباب املهمــة التــي 
هــذا  املــرأة،  العنــف ضــد  ظاهــرة  اســتفحال  إلــى  تــؤدي 
باإلضافــة إلــى ضعــف الــوازع الدينــي، وعــدم وجــود القوانــني 
الرادعــة التــي جتــرم وتعاقــب مرتكبــي هــذه املمارســات، 
العامــة، واملفاهيــم الســائدة لنظــرة  الثقافــة  إلــى  إضافــة 
الرجــل إلــى املــرأة، فالبعــض ال يقــر بوجــود العنــف، وال 
ــل املــرأة مســؤولية  يأخــذ مخاطــره علــى محمــل اجلــد، ويُحمِّ

ــا. ــا قــد يحــدث له م
ويشــير اجمليــدي إلــى أن خــوف املــرأة وكتمانهــا ملــا تتعــرض 
لــه مــن عنــف، يُعــدُّ ســبباً آخــر النتشــار هــذه الظاهــرة.. 
مســتوى  وتدنــي  االقتصاديــة،  الضغوطــات  أن  إلــى  الفًتــا 
املعيشــة التــي تُعانــي منهــا شــريحة واســعة مــن اجملتمــع، 
وتفشــي الفقــر والبطالــة، تعــدُّ مــن أبــرز العوامــل التــي تــودي 

ــرأة. ــي ضــد امل ــف اجملتمع ــى ممارســة أشــكال العن إل

90 ٪ من النساء تعرضن للتحرش يف 9 محافظات 
 تــدق ظاهــرة التحــرش ناقــوس اخلطــر يف اجملتمــع اليمنــي، 
كنــوع مــن أنــواع العنــف اجملتمعــي املمــارس علــى املــرأة، 
ف التحــرش بأنــه »ســلوك مرضــي مُيــارس للتنفيــس  ويُعــرَّ
مــن  بالعديــد  التلفــظ  خــالل  مــن  املكبوتــة،  النفــس  عــن 
األلفــاظ غيــر الالئقــة، والتــي قــد تتطــور إلــى اللمــس، وتصل 
إلــى االعتــداء اجلســدي واالختطــاف  بعــض األحيــان  يف 

واالغتصــاب«.
تقــول ) س م .ع( ٣٤ عامــاً: »تعرضــُت للتحــرش وأنــا حامــل، 
ــن اإلســاءة  ــا املتحــرش م ــت فيه ــي كن ــة الت ــع احلال ــم متن ول
أن  وتضيــف  وبذيئــة.   ســيئة  بألفــاظ  يتلفــظ  وبــدأ  لــي، 
ظاهــرة التحــرش ال عالقــة لهــا بارتــداء مالبــس محــددة مــن 
عدمــه، وإمنــا أصبحــت هــذه الظاهــرة مرضــاً استشــرى يف 

عقــول بعــض الشــباب.
وهــي تــرى أن التحجــج بالتقاليــد والعيــب االجتماعــي، ال 

يبــرر الســكوت اجملتمعــي علــى هــذه الظاهــرة.
ظاهرة يقابلها الصمت

والتــزال ظاهــر التحــرش يف اجملتمــع اليمني تقابل بالصمت، 
ورغــم القصــص التــي يتحــدث عنهــا النــاس، والعنــف الــذي 
تتعــرض لهــا النســاء، إال أن هنــاك عوامــل ثقافية واجتماعية 
حتــول دون التطــرق لتلــك القضايــا. تقــول عليــاء احلميــدي- 

قانونيــة يف احتــاد نســاء اليمــن باملــكال: »ال تــزال ظاهــرة 
التحــرش منتشــرة يف مجتمعنــا، كنــوع مــن 
أنــواع العنــف اجملتمعــي وبشــكل يومــي«. 
وتؤكــد أن 300 حالــة عنــف مجتمعــي، 

مت تلقيهــا يف االحتــاد خــالل األشــهر 
األخيــرة، معتبــرة أن هــذه الظاهــرة 
وكيــان  ســالمة  وتهــدد  مقلقــة 

اجملتمــع. 
ــى أن ظاهــرة التحــرش  وتشــير إل
ــداً  ــة أو بل ــة أو ديان ــرف ثقاف ال تع
أو فئــة اجتماعيــة، أو لباســاً ُمعينــاً 

كمــا يبــرر الكثيــر مــن األفــراد، كمــا 
قوانــني  وجــود  أهميــة  علــى  تشــدد 

ــكل أنواعــه. ــف ب جتــرم العن

السرقة والضرب واالعتداء.. 
حادثــة جديــدة يف الشــارع اليمنــي، تضــاف إلــى حــوادث 
العنــف اجملتمعــي ضــد املــرأة، حيــث يتــم قــذف الفتيــات مــن 
قبــل املســتهترين إمــا باحلجــارة أو غيرهــا أثنــاء مرورهــن 
بالشــوارع. تقــول ســمر )27عامــا( إنهــا أصيبــت يف رأســها، 
بعــد أن ُرميــت بحجــر، تســبب لهــا بكســر يف الدمــاغ، ونزيــف 
أدخلــت علــى إثــره إلــى العنايــة املركــزة.. معتبــرة أن هــذه 

احلادثــة واحــدة مــن حــوادث العنــف اجملتمعــي التــي تنــدرج 
حتــت اإلســاءة اجلســدية والعنــف.

التــي  وال تخلــو الســاحة اليمنيــة مــن حــوادث الســرقات 
تتعــرض لهــا املــرأة، والتــي تتســبب بأضــرار ماديــة ومعنويــة 
وصحيــة، قــد تصــل يف بعــض احلــاالت إلــى الوفــاة.. تقــول 
ــاء مرورهــا  ــا تعرضــت للســرقة أثن ــا( إنه ــرم )35 عام أم أك
بالشــارع، مــن قبــل ســائق دراجــة ناريــة، بعــد أن قــام بخطــف 
حقيبتهــا وســقطت هــي علــى األرض، وأصيبــت 

ــاً. بخــدوش، وفــر الســارق هارب

آثار العنف اجملتمعي ضد املرأة 
أجريــت  التــي  الدراســات  تُشــير 
عــن  الناجتــة  التأثيــرات  حــول 
ــي تشــكل  العنــف ضــد املــرأة والت
النفســية،  ملعاناتهــا  اخــر  ســببا 
الصحيــة  حالتهــا  وتدهــورت 
مــن  اآلثــار  وتتفــاوت  والعقليــة، 
امــرأة إلــى أخــرى فقــد تكــون طويلــة 
ــا  ــد. كم ــرة األم ــا قصي ــد، وبعضه األم
الصحيــة  احلالــة  علــى  العنــف  يوثــر 
ويســبب الكســور يف العظــام والكدمــات جــراء 

اجلســدي. االعتــداء 
وحــول اآلثــار النفســية للعنــف ضــد املــرأة، تقول االستشــارية 
النفســية أمــل البــان: »إن اجملتمــع يتشــبع بأشــكال متعــددة 
مــن احلــزن والغضــب، نتيجــة مــا تتعــرض لــه املــرأة اليمنيــة 
األمــر الــذي ينعكــس علــى اآلخريــن، بســبب ظهــور العديــد 
مــن مظاهــر االضطرابــات النفســية الســلبية.. وتؤكــد أن 
املــرأة املعنفــة قــد تصــاب بالشــعور بالنقــص واإلحبــاط، 

وتقــل ثقتهــا بنفســها، وتضعــف شــخصيتها، فتكــون غيــر 
قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات املســتقبلية، باإلضافــة إلــى 

ــاب ومحــاوالت االنتحــار. ــادة نســبة االكتئ زي
حماية املرأة من العنف 

ميكــن معاجلــة العنــف ضــد املــرأة، مــن خــالل البحــث خلــف 
األســباب الكامنــة وراء انتشــار هــذه الظاهــرة، ومعاجلتهــا، 
باإلضافــة إلــى التوعيــة حــول املفاهيــم االجتماعيــة املغلوطــة 
ــى  ــد عل ــع التأكي ــرأة، م ــا عــن امل ــل تصــوًرا خاطًئ ــي حتم الت
حقــوق املــرأة التــي كفلهــا الشــرع والقانــون، ونشــر برامــج 
التوعيــة عــن هــذه الظاهــرة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة ســن 
مــواد قانونيــة، تشــتمل علــى عقوبــات واضحــة لهــذا اجلــرم 
الــذي ميــارس ضــد املــرأة، باإلضافــة إلــى تعزيــز الوعــي 
اجملتمعــي، عبــر وســائل اإلعــالم اخملتلفــة، ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي، مبخاطــر العنــف ضــد املــرأة.
يف الســياق حتكــي هــدى حربــي، وهــي ناشــطة إعالميــة، عــن 
ــل  ــع »فيســبوك«، حتم ــى موق ــا يف إنشــاء منصــة عل جتربته
اســم )نســوان(، والتــي خصصتهــا لالســتماع ونقــل جتــارب 
النســاء الالتــي تعرضــن للعنــف، وتشــجيعهن علــى جتــاوز مــا 
مــررن بــه، وجتــد املنصــة استحســاناً وتقبــاًل كبيريــن مــن 
روادهــا الذيــن يســعى عــدد منهــم إلــى القضــاء علــى العنــف 

بــكل أشــكاله. 
وتؤكــد حربــي أن اجملتمــع يحتــاج إلــى التثقيــف والتوعيــة 
مبخاطــر العنــف وأهميــة مناصــرة املــرأة والوقــف معهــا،  

للحــد مــن العنــف الــذي تتعــرض لــه.
إن معاجلــة ظاهــرة العنــف ضــد املرأة، حتتــاج يف املقام األول 
إلــى إعــادة قــراءة املنتــوج الثقــايف يف صيرورتــه املاضيــة، 
حتــى متكننــا هــذه القــراءة مــن بنــاء البرامــج التوعويــة التــي 

تتناســب مــع ثقافــة اجملتمــع املتعــددة االجتاهــات.
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 حتقيق: منال أمن
مــع ارتفــاع وتيــرة الصــراع، يف اليمــن بــرزت 
ــكل  ــل بش ــرأة والرج ــن امل ــز ب ــورة التميي ص
واضــح، فكانــت املــرأة هــي احللقــة األضعــف 
فاملــرأة  وحســب  ذلــك  ليــس  اجملتمــع،  يف 
العمــل  أماكــن  بعــض  يف  تتعــرض  العاملــة 
للتمييــز القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
الذكوريــة  املنظومــة  تســلط  بســبب 
وســلطة  اإلداريــة  املفاصــل  يف  املتحكمــة 
إصــدار القــرار، الــذي تأثــر بعــض أفــراده 
بكونهــا  املــرأة،  عــن  اخلاطــئ  مبفهومهــم 
ــي  ــل، وبالتال ــن الرج ــة م ــة ومكان ــل مرتب أق
ال يجــب أن تتســاوى معــه باحلقــوق، ولكــن 
لتنــال  مضاعفــًا،  جهــدًا  تبــذل  أن  عليهــا 
الرواتــب  يف  غالًبــا  منــه  األقــل  حقهــا 

والتســويات. واحلوافــز 
 وهنــاك مــن الرجــال َمــن يــرى أن عمــل املــرأة 
املــرأة  بصــورة  يخــل  الرجــل،  جانــب  إلــى 
املثالّيــة وفــق اخمليلــة اجلمعيــة املتوارثــة، 
ــاءة  ــور اإلس ــض الذك ــرر لبع ــذي يب ــر ال األم
والعــادات  والقيــم  باملبــادئ  تخــل  التــي 

والتقاليــد جتــاه زميالتهــم يف العمــل.  

املرأة يف موقع االتهام: 
الكثيــر مــن النســاء يتعرضــن خملتلــف أنــواع االنتهــاكات مــن 
أربــاب العمــل، وكثيــر منهــن يؤثــرن الصمــت؛ كونهــن يعلمــن 
مســبًقا أن املــرأة دائمــاً مــا تكــون هــي محــط االتهــام، حيــث 
تتحــول مــن ضحيــة إلــى مذنبــة ويطــال ســمعتها تشــويه 

متعمــد.  
  أكــدت ك – ع. لـــ »صــوت األمــل »أنهــا تعرضــت ملضايقــات 
بإحــدى  عــام،  وملــدة  تعيينهــا،  منــذ  مديرهــا  مــن  كثيــرة 
املؤسســات التعليميــة اخلاصــة يف محافظــة تعــز، والتــي 

ــد.  ــب زهي ــا برات ــل فيه ــت تعم كان
تضيــف ك-ع: »كان املديــر يتحــرش بــي، وحلاجتــي للعمــل 
اضطــررت أن أحتمــل كل املضايقــات ملــدة عــام، كــي ال 

أخســر العمــل ألننــا بحاجــة للمــال.
وقالــت إنهــا لــم تســتطع أن تتحــدث باألمــر ألحــد، ألن 
األمــر محــرج -حســب قولهــا- وألن املوظفــني ســينظرون 

إليهــا بنظــرة االتهــام كونهــا امــرأة«. 
تلــك  أرشــيف  قســم  تعمــل يف  كانــت  أنهــا  وأوضحــت    
املؤسســة، علــى الرغــم مــن أن مؤهالتهــا كان مــن املمكــن أن 
ترشــحها ملنصــب أعلــى، لكــن املديــر ارتــأى لهــا العمــل يف 
األرشــيف، ليــس ذلــك وحســب، لكنــه كان يكلفهــا بالعمــل يف 
أقســام أُخــرى، باإلضافــة إلــى أنــه كان يزيــد مــن ســاعات 
ــادة يف الراتــب  عملهــا، ورغــم ذلــك كان ال يحتســب لهــا زي
نظيــر عملهــا لســاعات بعــد انتهــاء الــدوام، وتعنتــاً منــه، كان 
يقــوم بخصــم راتبهــا ألعــذار واهيــة، وكان يســتخدم كل 
األســاليب الســابقة تعنًتــا منــه، ألنهــا رفضــت أن تســتجيب 

ــه«. لرغبات
االقل مشاركة واالقل دخل يف سوق العمل

 تســبب الصــراع يف اليمــن بتوقــف عمليــات املســح امليدانــي 
للقــوى العاملــة يف اليمــن يف القطاعــني العــام واخلــاص، 
ــات  ــة حــول عــدد املوظفــني واملوظف ــر معلومــات دقيق وتوف
ــه  ــى اآلن، وحســب مــا أشــارت إلي ــذ 2014 إل يف اليمــن من
وزارة اخلدمــة املدنيــة والتأمينــات يف بيانهــا األخيــر 2013 
ـ 2014 فــإن عــدد املــدراء علــى مســتوى املهــن الرئيســية 
ــا  ــراً، فيم ــم 66 مدي ــور منه ــراً، عــدد الذك يتجــاوز 68 مدي

ــغ عــدد اإلنــاث 3 مديــرات فقــط. بل
الشــؤون  وزارة  مــن  الــواردة  املؤشــرات  بينــت  فيمــا   
يف  لإلحصــاء  املركــزي  واجلهــاز  والعمــل،  االجتماعيــة 
اجلمهوريــة اليمنيــة، بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولــي، 
نفــذ يف  الــذي  العاملــة  القــوى  ملســح  الرئيســية  النتائــج 
الفتــرة مــن أغســطس 2013ـ  مايــو 2014، أن عــدد الســكان 
يف ســن العمــل بلــغ )عمــر 15 فـــأكبر( أي أكثــر مــن 5 ماليني 

نسمة، بلغـــت نســـبة املشاركة يف القـــوى العاملة حوالي 37 
ــال كانــت أكبــر بكثيــر مــن  ٪ غيــر أن نســبة مشــاركة الرجـ
ــارب )67 ٪ للرجــال، و7 ٪  نســبة مشــاركة النســاء مبــا يق

للنســاء(.
ــام إلــى أكثــر مــن 15 ٪ وهــــو   ووصــل معــدل البطالــة الع
يرتفــع كثيــراً يف أوســاط النســاء متجــاوزا 27 ٪ عنــه يف 

أوســاط الرجــال، إذ يبلــغ بحــدود 13 ٪.
فيما بلغ متوسط الكسب الشهري فـــي الوظيفـــة الرئيســـية 
52،500 ريــال، مــا يعــادل 60 دوالراً، ويـــنخفض هـــذا املبلغ 

بالنســبة للنســاء إلى 40،400 ريال، 50 دوالراً.
التقليل من شأنها وتقليص صالحياتها

التمييــز ضــد املــرأة يف العمــل هــو أحــد أنــواع التمييــز 
ضــد  ميــارس  الــذي  االجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم 
املــرأة يف كل مناحــي احليــاة، حيــث التقليــل مــن شــأنها أو 
ــى  ــل عــدم حصولهــا عل اســتنفاد طاقتهــا يف العمــل، مبقاب
حقوقهــا التــي نصــت عليهــا القوانــني احملليــة والدوليــة.
تواجــه ســهير) اســم مســتعار( - 35 عامــاً، والتــي تعمــل 
مــن  الكثيــر  بعــدن،  احلكوميــة  املؤسســات  إحــدى  يف 
الصعوبــات مــن مديرهــا اجلديــد يف العمــل، فعلــى الرغــم 
مــن أنهــا تعمــل يف املؤسســة منــذ أكثــر مــن 8 ســنوات، 

ــا أو  ــادة يف راتبه ــة، أو بزي ــم حتــَظ بترقي ــا ل لكنه
مســتحقاتها، رغــم اجتهادهــا يف العمــل 

- حســب قولهــا.

تقول : »قام املدير 
بتعيني أشخاص جدد 

مبراكز مهمة، 
ورواتب مجزية؛ 

ألنهم ينتمون 
لنفس منطقته، 
وعندما طلبت 
منه زيادة يف 
مستحقاتي 

أبدى موافقة 
مبدئية، ولكنه 
ذ ذلك«.  لم ينفِّ

وأكدت أنه 
»خالل هذه الفترة 

أصبح العمل بشكل 
تدريجي ينسحب 

مني، ليتم إعطاؤه 
لأشخاص اجلدد الذين 

لم مير على تعينهم أقل من 
أربعة أعوام، كما قام املدير بتقليص 

صالحياتي يف بعض اإلجراءات اخلاصة 
يف العمل، األمر الذي حزَّ يف نفسي، وأشعرني بكمٍّ من 
، ولكن لم أستطع أن  الغضب، نتيجة الظلم الواقع عليَّ

أعترض على شيء، ألني أخشى أن يتم نقلي من مكتبي، 
أو يتم حرماني من مستحقاتي بشكل كامل، وأنا عندي 

قرض يجب عليَّ سداده، كما أنها تقع على عاتقي العديد 
من املسئوليات«.

الفجوة بن اجلنسن العاملي
صنــف املنتــدى االقتصــادي العاملــي اليمــن يف ذيــل القائمــة، 
 2019 الســنوي،  العاملــي  اجلنســني  بــني  الفجــوة  ملؤشــر 
والــذي ينفــذ للمــرة الـــ 11 علــى التوالــي، حيــث احتلــت 
علــى  املنتــدى  ويركــز  دولــة،   153 أصــل  153مــن  املرتبــة 
االقتصاديــة،  باملشــاركة  متمثلــة  رئيســية،  أربعــة محــاور 
والتحصيــل التعليمــي، والصحــة، واالســتمرارية، والتمكــني 

السياســي.
مديــر عــام التوعيــة واإلعــالم يف وزارة حقــوق اإلنســان 
»زيــد اإلدريســي« قــال لـــ »صــوت األمــل« إن الوضــع الــذي 
تعيشــه املــرأة اليمنيــة ميكــن وصفــه بالســيئ، حتديــدا منــذ 
ــة األضعــف يف  ــة الصــراع يف 2014م، باعتبارهــا الفئ بداي
اجملتمــع، والتــي تعرضــت حقوقهــا النتهــاكات بشــعة، حتــى 

يف أماكــن عملهــا، حيــث يتــم اســتغالل املــرأة، دون مراعــاة 
للقيــم والعــادات والتقاليــد اليمنيــة، والقوانــني الدوليــة.   

   وقــال اإلدريســي إن »وزارة حقــوق اإلنســان دائمــا مــا 
تســعى إلــى تدعيــم مفاهيــم حقــوق اإلنســان، ومنهــا حقــوق 
املــرأة يف كل مجــاالت احليــاة، وحتليــل األســباب التــي تقــف 
وراء االنتهــاكات املتزايــدة حلقــوق املــرأة يف العمــل، ومعرفــة 
األســباب التــي تقــف عائقــاً أمــام حصــول النســاء علــى 
حقوقهــن، باإلضافــة إلــى تدعيــم مفاهيــم حقــوق النســاء، 
والتــي منهــا حــق النســاء يف العمــل، وإشــراكهن يف عمليــة 
صنــع القــرار، ودعــم تلــك احلقــوق وتفعيلهــا، مبــا يتماشــى 

مــع القوانــني الوطنيــة والصكــوك الدوليــة«. 
ــه املــرأة مــن متييــز يف العمــل يقــول   وحــول مــا تتعــرض ل
اإلدريســي، »إن الواقــع احلالــي يحتــاج جهوداً كبيرة وتكاتف 
اجلميــع )حكومــة ومجتمعــاً مدنيــاً( مــن أجــل رفــع مســتوى 
ــة،  ــق املســاواة املطلوب ــرأة، وحتقي ــوق امل ــام بحق الوعــي الع

واحتــرام هــذه احلقــوق وحمايتهــا مــن أي انتهــاك«.

انخفاض عمالة اإلناث ألكثر من 28 ٪ بسبب الصراع
أدى استمرار الصراع يف اليمن إلى ظهور حتديات 

كبيرة يف سوق العمل، األمر الذي أثَّر وبشكل عام على 
النساء، وتشير األبحاث إلى أنَّ احلرب 

أثرت على النساء كقوى عاملة أكثر 
من الرجال يف 2015، فقد 

انخفضت عمالة الذكور 
بنسبة تتجاوز 11 ٪، 
بينما انخفضت 
عمالة اإلناث 

ألكثر من 28 ٪ 
بسبب مشاركة 

الرجال يف 
الصراعات 

املسلحة 
ل  وحتمُّ
النساء 

أعباء املنزل 
وحدهن. 

  وانخفضت 
عمالة النساء 

يف صنعاء بنسبة 
أكبر من 43 ٪، 

بسبب تضرر القطاع 
اخلاص بشدة جراء 

الصراع، فيما ارتفع عدد 
النساء العامالت يف عدن بنسبة 

تتجاوز 11 ٪ يف مختلف القطاعات.
   وتشير املدير التنفيذي ملركز اليمن لدراسات 

حقوق اإلنسان »سماح جميل« لـ »صوت األمل« إلى أن 
املرأة اليمنية تتعرض للكثير من االنتهاكات حلقوقها 
يف مواقع العمل، ابتداء من حقها يف احلصول على 

الوظيفة، ومرورا بتحديد موقع وطبيعة العمل، والترقيات 
والتواجد باملواقع القيادية، ويف االستحقاقات املادية 

والتدريب والدورات واملكافآت، وجند أن من ميارس هذه 
االنتهاكات، غالباً ما يكون  الرجل، ويعد ذلك استمراراً 

لسيطرة العادات والتقاليد واملوروثات، التي تزيد من نفوذ 
وسيطرة الرجل على املرأة، وإضعاف مكانتها أمام سلطة 

املركز«.   
الثقافة النمطية للمرأة 

  وتقــول ســماح: »إن احللــول للحــد مــن ذلــك تكمــن يف 
املرتبطــة  والثقافــات  املمارســات،  لهــذه  املــرأة  مواجهــة 
ببعــض العــادات والتقاليــد، التــي حتمــل يف طياتهــا النظــرة 
ــم املــرأة مبواجهــة االنتهــاكات  الســلبيَّة للمــرأة، بحيــث تهت
التــي تتعــرض لهــا يف مختلــف مواقــع العمــل، التــي تســتند 
الشــعارات  تكــرار  عــن  واالبتعــاد  املاديــة،  الوقائــع  إلــى 
واملطالــب العامــة، فاحلديــث عــن متكــني املــرأة يجــب أن 

يرتبــط مبواجهــة هــذه الثقافــات واملمارســات التــي بالفعــل 
ــرأة«. ــا امل ــرض له تتع

  وتضيــف: »متكــني املــرأة يجــب أن يرتبــط يف األســاس 
بتمكينهــا املــادي والفعلــي مــن حقوقهــا اإلنســانية القانونيــة 
يف مواقــع العمــل، وحمايــة حقــوق املــرأة ومتكينهــا داخــل 
ــي للمــرأة«. ــث التواجــد الفعل مرافــق ومواقــع العمــل، وحي

 وتابعــت ســماح بأنــه »ال بــد مــن التركيــز علــى أهميــة 
ــا للمــرأة يف مواقــع  ــي يجــب توجيهه ــة الت البرامــج التوعوي
ــل، ورســم  ــداع والعطــاء اجلمي ــن اإلب ــوع م ــق ن ــل، خلل العم
صــورة إيجابيــة للمــرأة يف مواقــع العمــل، ألن أي تصرفــات 
ســلبية أو قصــور يف أداء العمــل يولــد صــورة غيــر طيبــة 
للمــرأة، وميــس حقهــا يف احلصــول علــى الوظيفــة وعلــى 
الترقيــة، وكــذا بقيــة احلقــوق املشــروعة لهــا يف العمــل«.

املرأة العاملة والقانون
   تضمنــت التشــريعات يف القانــون اليمنــي حقــوق املــرأة 
العاملــة عبــر مــواد دســتورية شــملت قانــون اخلدمــة املدنيــة 
يقــوم شــغل  أن  علــى  ينــص  الــذي   ،)12( رقــم  املــادة  يف 
واحلقــوق  الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ  علــى  العامــة  الوظائــف 
لشــروط  وفقــا  دون متييــز،  املوظفــني  املتســاوية جلميــع 
حتــدد معاييــر التوظيــف والترقيــة للموظــف، ســواء كان 

رجــال أو امــرأة، دون متييــز أو تفرقــة.

ــى أن »العمــل  ــدت عل ــون، أك ــادة )5( مــن القان ــا أن امل   كم
حــق طبيعــي لــكل مواطــن، وواجــب علــى كل قــادر عليــه، 
بشــروط وفــرص وضمانــات وحقــوق متكافئــة، دون متييــز 
بســبب اجلنــس أو الســن أو العــرق«، واملــادة )42( نصــت 
شــروط  كافــة  يف  الرجــل  مــع  املــرأة  »تتســاوى  أن  علــى 
العمــل وحقوقــه وواجباتــه وعالقاتــه دون متييــز«، وأوجبــت 
حتقيــق التكافــؤ بينهــا وبــني الرجــل يف االســتخدام والترقــي 

واألجــور والتدريــب والتأهيــل والتأمينــات االجتماعيــة.
   وتقــول الناشــطة احلقوقيــة والسياســية احملاميــة تهانــي 
الصــراري لـــ »صــوت األمــل« ان الدســتور اليمنــي  كفــل 
للنســاء أن يكــون لهــن مثــل الــذي عليهــن، وهنــاك أيضــاً 
نصــوص قانونيــة تنــص علــى حــق املــرأة يف العمــل، لكــن 
ال يوجــد نــص صريــح يف القانــون اليمنــي يعاقــب بــأيِّ مــن 
أشــكال العنــف يف العمــل،  رغــم  ذلــك وجــب عــل املــرأة 
الرجــوع إلــى اللوائــح واألنظمــة لــدى املرافــق بشــكل عــام، 
يف حــال تعرضــت ألي نــوع مــن أنــواع التمييــز ضدهــا،  
والتوجــه إلــى احملاكــم اإلداريــة للفصــل بالقضايــا التــي 
تخــص العمــل، وإذ كان العنــف لفظّيــاً أو جســدياً أو تشــويهاً 
للســمعة، فيمكــن الرجــوع إلــى القضــاء واحملكمــة اجلنائيــة 

أو البحــث اجلنائــي«.
الضغط على احلكومة لالعتراف بدور النساء

   وأوضحــت الصــراري: »هنــاك صــور عديــدة مــن التميــز 
ضــد النســاء، خاصــة يف إطــار توزيــع املناصــب القياديــة 
واحلكوميــة واإلداريــة، ويعــد إقصــاءا حقيقيــاً للنســاء، دون 
النظــر إلــى الكفــاءة واخلبــرة والقــدرات، وهنــاك العديــد 
ــول، منهــا االســتمرار يف الضغــط علــى احلكومــة  مــن احلل
لالعتــراف الفعلــي بــدور النســاء وتفعيــل مــا يســمى الكوتــا 
للمطالبــة  نســوية  ونقابــات  تكتــالت  وتشــكيل  النســائية، 

باحلقــوق يف إطــار العمــل«.
ــِط  ــم يع ــي ل ــون، أن الدســتور اليمن ــرى نشــطاء حقوقي   وي
املــرأة حقهــا بشــكل واضــح، يف حــال تعرضهــا ألي نــوع 
ــل باقــي  مــن االنتهــاكات يف عملهــا، وخاصــة التحــرش، مث
اليمنــي  القانــون  وصــف  فقــد  العربيــة،  الــدول  دســاتير 
مــن  بــدالً   ،31 املــادة  يف  الرجــال(  )شــقائق  بـــ  النســاء 
االعتــراف بهــن كمواطنــات متســاويات مــع الرجــل، مبوجــب 

القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان.
وشــددوا، علــى ضــرورة فــرض عقوبــات علــى كل من ميارس 
التمييــز بــني اجلنســني يف الوظائــف العامــة، وأهميــة ســن 
قانــون ملكافحــة االســتغالل والتمييــز والتحــرش بأنواعــه 
يف أماكــن العمــل، الــذي انتشــر بكثــرة بســبب اســتمرار 
الصــراع وانتشــار املمارســات غيــر القانونيــة يف املؤسســات 

ــة واخلاصــة.  احلكومي

متييز متعمد إلضعاف مگانة املرأة يف العمل

انخفاض عمالة اإلناث ألگثر 
من 28 % بسبب مشارگة 

الرجال يف الصراع
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الريــف  املــرأة يف  حيــاة  عــن  احلديــث  يســتدعي  مــا  غالبــاً 
صــوراً متعــددة للمعانــاة التــي متــر بهــا، فباإلضافــة إلــى دورهــا 
ــا مســؤولة عــن احتياجــات  الوظيفــي املتمثــل بكونهــا زوجــة وأمَّ
أســرتها، فإنــه يقــع علــى عاتقهــا أيضــاً العمــل خــارج املنــزل يف 
زراعــة األرض، وتربيــة املواشــي، وجلــب امليــاه واحلطــب، وأمــام 
هــذه األدوار التــي تقــوم بهــا، داخــل وخــارج البيــت، جتــد املــرأة 
الريفيَّــة نفســها حبيســة هــذا النمــط املتكــرر مــن احليــاة الــذي 

لــم تعــرف غيــره.   
لم استمتع بطفولتي

أم موســى- ربــة بيــت مــن محافظــة إب، تقــول لـــ »صــوت األمل« 
لهــا أعبــاء  إن املــرأة يف الريــف تعانــي بشــكل كبيــر، بســبب حتمُّ
ومســؤوليات كثيــرة، األمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى صحتهــا، 
ــرة  ــني كثي ــدو يف أحاي ــد تب ــة، فق ــا اخلارجّي ــى هيئته ــر عل ويؤث

أكبــر مــن عمرهــا احلقيقــي«.  
 وتضيــف: »أربعــون عامــاً عشــتها مــا بــني العمــل يف البيــت، 
واألعــالف  احلطــب  وجلــب  والرعــي،  األرض،  وأعمــال 
للمواشــي، والقيــام بالواجبــات األســرية ســواء يف بيــت األهــل 
أو يف بيــت الــزوج، األمــر الــذي حرمنــي مــن حتقيــق حلمــي 

التعليــم«.  يف 
العمل اضافة منهكة العمال املنزل

ــا  ــف إب، إنه ــاً ـ مــن ري ــا تقــول أم محمــد 40- عام مــن جهته
تعيــش حيــاة مملــة، ومنهكــة منــذ أن كانــت يف بيــت أهلهــا، 
البيــت،  بعمــل  القيــام  يف  األساســي  دورهــا  ينحصــر  حيــث 
ورعــي املواشــي، وقطــف القــات، وجلــب احلطــب مــن جبــال 

بعيــدة عــن املنــزل«.
وتؤكــد أن عملهــا هــذا ال يتوقــف إلَّا بانتهــاء اليــوم، عندمــا 
يحــني وقــت نومهــا، لتصحــو صبــاح اليــوم التالــي وتعيــد نفــس 
الــدور الوظيفــي اليومــي، وهــذا األمــر ضاعــف مــن إجهادهــا 

ــة. ــا باألمــراض اخملتلف وتســبب له
وهــو مــا تؤكــده عائــدة حمــود 27 عامــا، والتــي تعيــش يف أحــد 
قــرى إب، تقــول عائــدة: »يبــدأ يومــي عنــد صــالة الفجــر، 
ــرة أخــرى  ــت م ــى البي ــود إل ــم أع ــاء، ث ــب امل ــث أذهــب جلل حي
لتنــاول الفطــور، وبعــد ذلــك أتوجــه مباشــرة إلــى الــوادي لرعــي 
املواشــي، وجمــع العلــف، وال أعــود إلــى املنــزل إلَّا يف نهايــة 

ــوم.  الي
أننــي عرفــت مــا تعنيــه الطفولــة  وتضيــف: »ال أذكــر يومــاً 
بالنســبة لــي، فقــد اقتصــرت حياتــي علــى العمــل داخــل املنــزل 

وخارجــه.
وتشــير عائــدة »إلــى أن الكثيــر مــن الفتيــات والنســاء الريفيــات 
ــن، وال وقــت  ــة، وجميعهــن يعمل ال يعرفهــن أعمارهــن احلقيقي
للصغيــرات منهــن للَّعــب، ويحرمــن مــن أبســط حقوقهــن يف 
ــة،  احلصــول علــى فــرص التعليــم اجليــدة، والرعايــة الصحيَّ
واالجتماعّيــة، كمــا انهــن دائمــاً مــا يكــنَّ عرضــة للظلــم مــن 

ــن«.   ــرهن ومجتمعه ــل أُس قب
هذا ما تقوم به املرأة والرجل يف احلقول الزراعية 

كافة يف كل مكان
إن حصــول الفتــاة علــى التعليــم يف الريــف، ال يعفيهــا مــن 
األعمــال داخــل وخــارج املنــزل فهــي تتحمــل مســؤوليتها كاملــة.   
ذلــك هــو مــا قالتــه عائشــة فــارس، مــن ســكان ريــف مديريــة 

التعليــم، مبقابــل أن  القفــر، موضحــًة: »لقــد حصلــت علــى 
ــل مســؤولية البيــت واألرض، ولــم أحــَظ بفرصــة  اســتمر يف حتمُّ
عمــل أخــرى، كــون وقتــي كان مقســماً بــني الدراســة والعمــل يف 

املنــزل واألرض«.
إذا شــاء،  للمــرأة  يكــون عونــاً  أن  للرجــل  وتضيــف: »ميكــن 
ــا  ــوم به ــن أن يق ــن املمك ــة املواشــي، م ــال األرض، ورعاي فأعم
الرجــال إلــى جانــب النســاء، حتَّــى يتســنى للمــرأة اخلــروج 
مــن الدائــرة التــي تتكــرر كل يــوم، عوضــاً عــن جلــوس الرجــل 
يف البيــت يف الوقــت الــذي تعمــل فيــه املــرأة بــدالً عنــه خــارج 

املنــزل«.
الفقر يقصم ظهر الريفية 

يدفــع الفقــر الكثيــر مــن النســاء الريفيــات اللواتــي ال عائــل 
لهــنَّ للبحــث عــن فــرص عمــل متكنهــنَّ مــن توفيــر االحتياجــات 
ــى  ــاً مــا تقتصــر هــذه األعمــال عل ، وغالب األساســية ألســرهنَّ
رعايــة املواشــي، والعمــل يف حــرث وري األراضــي الزراعيــة، 
ال ســيما القــات، وذلــك نظيــر مبلــغ مالــي زهيــد، يوفــر لهــا 

ــا مــا يســد رمــق جوعهــم.  وألطفاله
ــاه جيــاًل  ــه، وورثن ــا علي  تقــول عاليــة محمــد: »هــذا مــا اعتدن
بعــد جيــل، فقــد خلقــت املــرأة يف الريــف لتكــون مســؤولة داخــل 

وخــارج املنــزل«.  
»ظلمتنــي  ربيعــاً:  الثالثــني  ذات  عائشــة  تقــول  جهتهــا  مــن 
العــادات والتقاليــد، وحرمــت مــن أبســط حقوقــي، حتملــت 
عــبء املســؤولية داخــل املنــزل، وعملــت خارجــه، ال أمتتــع بــأّي 
حقــوق كتلــك التــي تتمتــع بهــا الفتــاة يف املدينــة«.  فيمــا تؤكــد 
بشــرى، أن العــادات والتقاليــد أحــد مســببات الــزواج املبكــر يف 

ــر.  ــة القف ــة يف مديري ــف، خاصَّ الري
الريفية من منظور الرجل

وعــن دور املــرأة يف اجملتمــع الريفــي مــن منظــور الرجــل، يقــول 
املهنــدس خالــد الصباحــي: »إن املــرأة لهــا دور كبيــر يف األُســرة، 
كونهــا املســؤولة عــن القيــام بواجباتهــا الزوجيــة واألُســريَّة، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن املــرأة ال حتظــى بالتقديــر الــذي 
تســتحقه نظيــر مســاندتها للرجــل يف العمــل يف األرض، وجلــب 

احلطــب واملــاء، ورعــي املواشــي«. 
ويــرى املواطــن طــالل أمــني- مــن ســكان إب، أن دور املــرأة 
الطابــع  إلــى  ه  مــردُّ الريــف،  يف  باملــرأة  اللصيــق  الوظيفــي 
الذكــوري للمــوروث القــدمي، الــذي يــرى أن وظيفــة املــرأة هــي 

العمــل داخــل وخــارج املنــزل، وال شــيء آخــر.
إن القــدرة علــى تغييــر حيــاة املــرأة يف الريــف، وإبرازهــا يف 
ــيٌّ يجــب  ــا شــأٌن مجتمع ــت عليه ــذي جبل ــر ال ــرى غي أدوار أُخ
التوعيــة بــه، فتعليــم الفتــاة يف الريــف يعنــي زيــادة معــدالت 
الوعــي يف اجملتمــع، ويعنــي أيضــاً تقليــص معــدالت الــزواج 
املبكــر، وهــي مــن إيجابيــات تغييــر الصــورة النمطيــة عــن املــرأة 

ــا. ــات إليه ــي يجــب االلتف ــة، الت الريفيَّ
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يعــد التســرب مــن التعليــم إحــدى أهــم املشــكالت 
ــن،  ــة يف اليم ــة التعليمي ــير العملي ــق س ــي ُتعي الت
يف  التعليــم  عــن  اليونيســف  تقريــر  فبحســب 
فإنــه  2019م،  ســبتمبر  يف  والصــادر  اليمــن، 
يف  مبــا  املــدارس،  خــارج  طفــل  مليونــا  »يوجــد 
ذلــك مــا يقــرب مــن نصــف مليــون تســربوا مــن 
مــن  الفتيــات  لتســرب  وبالنســبة  الدراســة«، 
ــة  ــي نتيج ــا يأت ــادة م ــه ع ــن، فإن ــم يف اليم التعلي
واالجتماعيــة  الثقافيــة  املعوقــات  مــن  جلملــة 

واالقتصاديــة. 

طموحات كبيرة وواقع غير منصف
ســمر ســعيد- ابنــة 19 ربيعــاً، مــن مديريــة يافــع مبحافظــة حلــج، 
تقــول: »توقفــت عــن التعليــم يف الصــف اخلامــس، بســبب انفصــال 
والــديَّ واملشــاكل التــي كانــت حتــدث بعــد االنفصــال، حيــث مكثــت 
إلخوتــي،  البديلــة   األم  أصبــح  أن  إلــى  واضطــررت  أبــي  عنــد 
لــت املســؤولية مبكــراً، األمــر الــذي دفعنــي إلــى تــرك التعليــم،  وحتمَّ
ــاً  فقــام أبــي بتزويجــي يف ســن مبكــرة، وأصبحــت ربــة منــزل وأمَّ

ــني«. لطفل
وحتكــي منيــرة صالــح، التــي تبلــغ مــن العمــر 21 عامــاً،  الســبب 
وراء تركهــا  للتعليــم، قائلــة إنهــا انقطعــْت عــن الدراســة يف املرحلــة 
تعــرض  هــو  االنقطــاع  ســبب  وكان  ســنوات،   8 منــذ  اإلعداديــة 
والديهــا حلــادث ســير أدى إلــى وفــاة والدهــا، كمــا تســبب احلــادث 
بإعاقــة دائمــة لوالدتهــا منعتهــا مــن الســير، ممــا اضطرهــا إلــى 
تــرك التعليــم، وحتمــل أعبــاء األســرة، فعملــْت يف تنظيــف املنــازل، 

ــة أســرتها. إلعال
وتضيــف: »لقــد كان أبــي يدعــم تعليمــي، وكنــت كأي فتــاة لــدي 
العديــد مــن الطموحــات املتعلقــة، مبســتقبلي، ولكــن ظــروف احليــاة 

ــى الواقــع. ــك األحــالم وااللتفــات إل ــى نســيان تل ــي عل أجبرتن
وتــرى أمــل جمــال- 24 عامــاً مــن صنعــاء، أن توقــف الفتيــات عــن 
األمهــات  مــن  التعليــم،  ألســباب مختلفــة سيســهم يف خلــق جيــل 
ــات، وســينعكس ذلــك ســلباً علــى أطفالهــن بشــكل أو بآخــر،  األُميَّ
واملفارقــة احلقيقــة تكمــن يف النشــأة  نفســها ، حيــث تُربَّــى الفتــاة 
لتصبــح زوجــة وأمــاً وربــة منــزل، يف حــني أن الولــد ينشــأ ويتعلــم 
ليحقــق ذاتــه ويبنــي مســتقبله يف االجتــاه الــذي يختــاره وفــق إمكانياته.
تقــول أمــل: »أجبرتنــي أُســرتي علــى تــرك الدراســة وأنــا يف الصــف 

بتحقيــق  لــي  يســمحوا  ولــم  التاســع، 
أحالمــي يف االلتحــاق بكليــة الطــب، حيــث 

مت تزوجــي الحقــاً«. 
الظروف احمليطة حافز الستمرار 

التعليم
جتــد  قــد  ســبق،  ممــا  العكــس  وعلــى 
مــن  الدعــم  ُزِوجــت مبكــًرا  التــي  الفتــاة 
زوجهــا، كمــا حصــل مــع »روان كامــل« التــي 
اســتطاعت أن تتحــدى كل الصعوبــات التي 
ت بهــا، بــدءاً مــن زواجهــا بينمــا هــي يف  مــرَّ
الصــف التاســع، وحملهــا األول وهــي يف 
ــاء  ــى االعتن ــة العامــة، باإلضافــة إل الثانوي
ــة، تقــول  باألطفــال أثنــاء دراســتها اجلامعيَّ
ــي  ــات الت ــت كل الصعوب روان: »لقــد حتدي
مــررت بهــا، وبدعــم مــن زوجــي متكّنــت 
مــن فتــح عيادتــي  اخلاصــة لإلســعافات 
األوليــة، رغــم معارضــة أُســرتي لأمــر«.
تعليم الفتاة من منظور أولياء األمور
يرى جمال أحمد، أنه ليس من الضروري 

تعليم الفتيات، موضحا: »هذا هو 
ما اعتدنا عليه يف عاداتنا وتقاليدنا 
املوروثة«،  ويضيف: »يجب أن تنشأ 
اً، وطموحاتها  الفتاة لتكون زوجة وأمَّ

يجب أن تتمحور حول كيفية 
احلفاظ على بيتها وتربية 

أوالدها والقيام بكافة 
األعمال املطلوبة«.

ويتابع جمال: »الزواج 
هو الستر، وكوني أباً 

لثالث فتيات، فأنا أعلم 
مبصلحتهن«.

ويقول منصور غالب: 
»توقفت ابنتي عن التعليم 

بسبب الظروف املعيشية، فأنا 
أقطن يف منطقة بعيدة عن كل 

املرافق التعليمية، وليس لدي عمل ثابت، 

ومصرويف ال يكفيني لتوفير االحتياجات 
األساسية، ولهذا ال ميكنني توفير 

متطلبات التعليم البنتي والتي تعمل حالّيًا 
ملساعدتي على إعالة األسرة وتوفير 

مستلزماتها. 
مسببات االنقطاع

املديــرة   - علــي  صالــح  ابتســام  تشــير 
محافظــة  يف  الفتــاة  لتعليــم  الســابقة 
عــدن، ومديــر عــام املشــاركة اجملتمعيــة 
ــة  ــاة يف وزارة التربي ــم الفت يف قطــاع تعلي
الفتيــات  التحــاق  أن  إلــى  والتعليــم، 
بالتعليــم أمــر خاضــع للعــرف االجتماعــي 
املهيمــن علــى وعــي اجملتمــع، كمــا أنــه 
حيــث  اجلغــرايف،  بالبعــد  أيضــاً  يتأثــر 
تختلــف األســباب التــي تقــف وراء تســرب 
الفتيــات مــن املــدارس يف املدينــة، عــن 
تلــك األســباب التــي تدفــع الفتيــات يف 
الريــف لتــرك مدارســهن، لكــن يف اجملمــل 
العــام، فــإن األســباب العامــة التــي تــؤدي 
إلــى تســرب الفتيــات مــن التعليــم ترتبــط 
بالــزواج املبكــر، وتدنــي  بشــكل مباشــر 
بأهميــة  اجملتمــع  أفــراد  بعــض  وعــي 
ــي  ــاة، ال ســيما يف املناطــق الت ــم الفت تعلي
األبويــة،  للســلطة  أكبــر  بشــكل  تخضــع 
ففــي املناطــق الريفيــة مثــلًا،  مينــع اآلبــاء 
بناتهــم مــن الذهــاب إلــى املــدارس، يف 
حــال عــدم وجــود معلمــات، كمــا يــؤدي  
افتقــار املــدارس، ال ســيما البعيــدة منهــا، 
لبيئــة تعليميــة مقبولــة، مــن حيــث وجــود 
املرافــق الصحيــة، باإلضافــة إلــى عــدم 
ــات  ــى تســرب الفتي وجــود مواصــالت، إل
مــن التعليــم، كمــا أن الوضــع االقتصــادي 
املتدنــي لــرب األُســرة يدفعــه إلــى توفيــر 
االحتياجــات األوليــة ألُســرته، وبالتالــي 
ال  ترفــاً  لــه  بالنســبة  التعليــم  يكــون 

يســتطيع  توفيــره ألوالده«. 

إدارة تعليم الفتاة:
ترى مديرة إدارة تعليم الفتاة مبديرية املعال ، بشرى عبد اهلل »إن  
الظروف مالئمة جداً لتعليم الفتاة، وال توجد أي عراقيل - على 
حد رأيها- ولكن هناك بعض العوائق البسيطة التي قد تؤثر يف 
تعليم الفتيات، وهي غالباً ما تكون عوائق سببها األهل أنفسهم«.

إلــى أن بعــض مــدراء املــدارس يحاولــون توفيــر البيئــة  وتشــير 
املالئمــة لتعليــم الفتيــات، ويخوضــون معــارك مــع أوليــاء األمــور 
حلــل املشــكالت التــي تــؤدي إلــى انقطــاع الفتيــات عــن التعليــم، 
كمــا يتــم تنظيــم نــزول ميدانــي إلــى أوليــاء أمــور الفتيــات اللواتــي 
ــم بالعــدول عــن قرارهــم،  ــة أقناعه ــم، ومحاول انقطعــن عــن التعلي
وتوعيــة الفتيــات أنفســهن بأهميــة التعليــم يف بنــاء مســتقبلهن.  
وتضيــف: »هنــاك مبــادرات لرجــوع الفتيــات إلــى املــدارس، إمــا 
ترجــع كانتســاب أو تعــود مــن جديــد للدراســة والتعلــم، وهــذا يتــم 
حتديــده حســب مــدة االنقطــاع.. كل ذلــك مــع تنفيــذ حملــة توعيــة 
وتقــدمي اإلرشــادات، باإلضافــة إلــى عمــل فعاليــات للطالبــات عــن 

الــزواج املبكــر وأضــراره«.  
تسرب الفتيات من املدارس: جيل جاهل

تــرى االختصاصيــة االجتماعيــة بثانويــة 14 أكتوبــر، أن تســرب 
الفتيــات مــن التعليــم تقــف وراءه أســباب مختلفــة، مــن بينهــا رســوب 
الفتيــات، والــذي يدفــع الكثيــر مــن أوليــاء األمــور إلــى ســحب بناتهم 
ــى رســوبهن،  ــؤدي إل ــي ت مــن املــدارس ، دون معاجلــة األســباب الت
فيستســهل بعــض أوليــاء األمــور اخــراج بناتهــم مــن املــدارس، لقلــة 
وعيهــم بأهميــة التعليــم للفتــاة، وهــو مــا ميكــن عــده أحــد األســباب 

التــي تقــف وراء تســرب الفتيــات مــن التعليــم«. 
فيمــا تــرى ذكــرى ســعيد اختصاصيــة اجتماعيــة يف ذات املدرســة 
أن »نســبة التســرب مــن املــدارس ليســت بالشــكل املقلــق، وهــي 
ضئيلــة وال تتجــاوز الـــ 25 ٪ ، وقــد قامــت املدرســة بوضــع حلــول 
لتســرب الفتيــات مــن التعليــم، ومتابعــة العائــدات منهــن بشــكل 

متواصــل«.  
إن مشــكلة تســرب العديــد مــن الفتيــات مــن العمليــة التعليميــة تعــد 
إحــدى املشــكالت االجتماعيــة داخــل اجملتمــع اليمنــي، والبــد مــن 
العمــل علــى معاجلتهــا، واحلــد منهــا، ملــا متثلــه مــن خطــورة وتهديــد 
علــى كيــان ونســيج اجملتمــع علــى املســتوى االجتماعــي، والثقــايف، 
واالقتصــادي، ومــن املهــم أن تتشــارك العديــد مــن اجلهــات يف وضع 

احللــول واملعاجلــات املمكنــة للحــد منهــا.

تعليم الفتاة أهم مفاتيح التنمية 

❝

❝

معوقات 
ثقافية 

واجتماعية 
واقتصادية 

تساهم يف 
تسرب الفتيات 

من املدارس 

توقف الفتيات 
عن التعليم 
سيسهم يف 
خلق جيل 

من األمهات 
ات   اأُلميَّ

❝

صورة ارشيفية

صـوت األمـل- دولة العامريصـوت األمـل- دولة العامري
تضــرب املــرأة اليمنيــة الريفيــة أروع األمثلــة تضــرب املــرأة اليمنيــة الريفيــة أروع األمثلــة 
تنميــة  اجــل  مــن  والتضحيــة  الكفــاح  تنميــة يف  اجــل  مــن  والتضحيــة  الكفــاح  يف 
ومــن  احتياجاتهــا  وتأمــن  الصغيــرة  ومــن اســرتها  احتياجاتهــا  وتأمــن  الصغيــرة  اســرتها 
ثــم مجتمعهــا احمللــي لتســاهم بشــكل كبيــر ثــم مجتمعهــا احمللــي لتســاهم بشــكل كبيــر 
يف صياغــة وتكويــن مجتمعهــا اليمنــي بشــكل يف صياغــة وتكويــن مجتمعهــا اليمنــي بشــكل 
ــة  ــاة االقتصادي ــام يف احلي ــب درو ه ــام، وتلع ــة ع ــاة االقتصادي ــام يف احلي ــب درو ه ــام، وتلع ع

للوطــن.للوطــن.
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صوت األمل/ رجـاء مـكـرد

أضحــت حــاالت العنــف ضــد املــرأة 
ــبب  ــيما بس ــتمر، ال س ــد مس يف تزاُي
ــذ  ــالد من ــهده الب ــذي تش ــراع ال الص
وخوفهــا،  املــرأة  فصمــت  أعــوام، 
ومرونــة مــواد القانــون التــي تعاقــب 
العنــف ضــد املــرأة، باإلضافــة إلــى 
النفســية واالقتصاديــة  الضغــوط 
ذلــك   كل  األســر،  تواجههــا  التــي 
جتــاه  العنــف  حــدة  مــن  ضاعــف 
إحصائيــة  آخــر  وبحســب  املــرأة، 
»صــوت  صحيفــة  عليهــا  حصلــت 
اليمــن  نســاء  احتــاد  مــن  األمــل« 
حــول عــدد النســاء الالتــي تعرضــن 
للعنــف املنزلــي، ومت تقــدمي الدعــم 
ــن، فقــد بلغــن 80  حالــة يف شــهر  لُه
)أكتوبــر(، بينمــا بلغــت إحصائيــة 
للعنــف  تعرضــن  الالتــي  النســاء 
حالــة.  500 2019م،  عــام  يف   املنزلــي 

متزوجــات  لنســاء  كانــت  احلــاالت  هــذه  وأغلــب 
تعرضــن للضــرب املبــرح، وتراوحــت أعمارهــن بــني 
18 - 38 ســنة، وكان العنــف غالبــا مــن الــزوج - 
ــذي يشــهد  ــر عــن الواقــع ال ــات التعب وهــي احصائي
حــاالت اكثــر مــن ذلــك بيبــب خــوف االســر اليمنيــة 
مــن )الفضيحــة( والتشــهير ومــن ردود الفعــل مــن 
هــذه  عــن  تبلــغ  التــي  املــراة  جتــاه  العائلــة  ذكــور 

االعتــداءات!
املراة احللقة االضعف 

حاولــت صحيفــة »صــوت األمــل« أن تقتــرب مــن 
بعــض القصــص التــي تــروي معانــاة املعنفــات منزلّيًــا 
ســواء لتترصــد أوجــه املشــكلة، وأســبابها للخــروج 
باحللــول التــي مــن املمكــن أن حتــد أو تقضــي علــى 

ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة  
ســمر 42 عامــاً، أم لثــالث بنــات وولــد، أكبــر بناتهــا 
معاقــة حركيــاً وذهنيــاً، عاشــت ســمر طــوال حياتهــا 
يف قريــة مبنطقــة العــروق– تعــز، ثــم انتقلــت مــع 
زوجهــا إلــى قريــة مبحافظــة عمــران، بعــد أن حصــل 
علــى وظيفــة »مــدرس«، وبعــد والدة طفلتهــا األولــى- 
إدخالهــا  إلــى  اضطــروا  وحركيــاً-  ذهنيــاً  املعاقــة 

ــة والنفســية. ملستشــفى األمــراض العقلي
تواصــل ســمر احلديــث، فقــد مــرَّ زوجهــا بضغوطــات 
اقتصاديــة أثــرت علــى نفســيته، ويف أحــد األيــام 
عــاد إلــى املنــزل وهــو يهلــوس، وحينهــا أدركــت ســمر 
نوبــات  وأثنــاء  ازدادت ســوءاً،  النفســية  أن حالتــه 
الغضــب التــي كان يصــاب بهــا، كان يضربهــا، ويف 

آخــر مــرة حمــل ســكيناً وحــاول قتلهــا، ويف ذلــك 
اليــوم  لــم يكــن معهــا أحــد، عــدا طفلهــا الــذي كان 
خائفــا عليهــا، وحــاول الدفــاع عنهــا عــن طريــق رمــي 
احلجــار علــى والــده، فتدخــل األهالــي وحموهــا، 
وأرســلوها إلــى بيــت أهلهــا يف منطقــة األعــروق، 
لكنهــا وجــدت أن إخوتهــا يســتخدمون بناتهــا الالتــي 
العمــل  يف  عامــاً   14-13 الطفولــة  ســن  الزلــن يف 
مقابــل  الشــاقة،  وامِلهــن  الزراعيــة،   باألراضــي 
مكوثهــا يف املنــزل، صبــرت ســمر ولكنهــا لــم تتحمــل 
عــبء رؤيــة بناتهــا يُعانــني، فقــررت حينهــا أن تعمــل 

يف رعــي األغنــام، وتربيــة احليوانــات.
العنــف  عانــت  مــن  التــي  الوحيــدة  ليســت  ســمر 
املنزلــي، فهنــاك الكثيــر مــن القضايــا والقصــص 
ــات يف اليمــن  ــم والنياب ــة احملاك ــي شــهدتها أروق الت
عــن حــاالت العنــف املنزلــي، ومنهــا مــا انتهــى بنهايــة 
مأســاوية كقصــة عبيــر التــي فقــدت حياتهــا، بســبب 
رغبتهــا يف العــودة إلــى زوجهــا، ولكــن أباهــا وأخاهــا 
منعاهــا مــن العــودة لــه، وتســببا يف مقتلهــا- بحســب 
والتــي  مالــك-  هيفــاء  احلقوقيــة  الناشــطة  كالم 
تؤكــد أنهــا رأت جثتهــا بعينيهــا، وتقــول: قتلــت بيــد 
ــت، ربطــوا  ــاون مــع نســاء البي ــا، وبالتع ــا وأبيه أخيه
ابنتهــم وضربوهــا، بينمــا األخ يقــول إن عبيــر شــربت 
الســم، فيمــا الــزوج يقــف عاجــًزا، ألن أباهــا  يقــول 

لــه  أنــت طلقتهــا وال ســلطة لــك عليهــا. 
ُربطــت  التــي  مقولــة،  ســميرة  قضيــة  وكذلــك 
ووضعــت  غرفــة،  يف  ســنوات  ألربــع  بالسالســل 
طفلتهــا وهــي مقيــدة بالسالســل، لتظهــر قصتهــا 
لإلعــالم بعــد مقتــل طفلتهــا علــى يــد ابــن عمهــا 

مالــك-. هيفــاء   - احلقوقيــة  للناشــطة  وفًقــا 
العنف يولد العدوانية لدى النساء 

يتســبب العنــف املنزلــي الواقــع علــى املــرأة، بالعديــد 
األســدي  لزينــب  ووفقــاً  النفســية،  األضــرار  مــن 
االختصاصيــة النفســية يف احتــاد نســاء اليمــن، فــإن 
ردة فعــل النســاء جتــاه العنــف، تكــون أمــا بتعايشــهن 
معــُه، كونهــن مضطــرات  للبقــاء مــع أطفالهن، أو ألن 
ــادات واألعــراف  ــن رضخــن للع البعــض اآلخــر منه
التــي تتحكــم باملــرأة بفعــل ســلطة املركــز، هــذا النــوع 
مــن النســاء يُصبحــن أكثــر عدائيــة مــع الوقــت، أمــا 
النــوع الثانــي مــن النســاء، فهــن اللواتــي  يرفضــن 
عليــه،  التغلــب  ويحاولــن  للعنــف،  فكــرة اخلضــوع 
وهــؤالء النســوة يتوجهــن إلــى »احتــاد نســاء اليمــن« 
وأكثرهــن تعرضــن لســوء املعاملــة )عنــف لفظــي(، 
إلــى االختصاصيــة  املعنَّفــة   حيــث تصــل احلالــة 
ــة، ومعرفــة إن  ــي تقــوم بدراســة احلال النفســية، الت

ــة.  ــت بحاجــة الستشــارة قانوني كان
علــى  الواقــع  الُعنــف  أســباب  »نــدرس  وتضيــف: 
النســاء  بتدريــب  ونقــوم  احللــول،  ونضــع  احلالــة، 

علــى إتقــان مهــارات مهنيــة، باإلضافــة إلــى إدخالهــن 
كيفيــة  وتعليمهــن  الشــخصية،  تقويــة  يف  لــدورات 

الــرد والدفــاع عــن النفــس«. 
وتقــول األســدي: »تتعــدد صــور العنــف الــذي يقــع 
علــى املــرأة، كالعنــف اجلســدي، وُعنــف احلرمــان 
مــن التعليــم واملــوارد )أخــذ مصــادر دخــل املــرأة أو 
حرمانهــا مــن العمــل(، وعنــف احلرمــان مــن الُفــرص 
ــا  ــم رفعه ــب، وهــذه احلــاالت يت واخلدمــات والتدري
الدعــم  تقــدمي  يتــم  وُهنــاك  القانونيــة،  للدائــرة 
ُمحــاٍم  وتوفيــر  الُعنــف  قضيــة  ودراســة  القانونــي 

للقضيــة«.
»العنف يولد العنف

    »العنــف يولــد العنــف«، هكــذا بدأت االختصاصية 
لـــ  حديثهــا  التويتــي  نــوال  الدكتــورة  االجتماعيــة 
»صــوت األمــل«، وقالــت: »هــا نحــن نشــهد تصاعــد 
حــوادث العنــف داخــل األســرة، فقــد ظهــرت مؤخــًرا 
حــوادث عنيفــة لزوجــات ضــد أزواجهــن، كــردة فعــل 

علــى عنــف األزواج، واصفــة الوضــع باملتفاقــم«.
وعــدم  املؤثــرة،  اجلهــات  ســكوت  أن  وأضافــت 
تســليطها للضــوء علــى األســباب املؤديــة إلــى وجــود 
ــة  ــا، ضمــن أُطرهــا الثقافي هــذ الظاهــرة ومعاجلته
يف  سيتســبب  ــة  والقانونيَّ والنفســية  واالجتماعيــة 

تفاقمهــا. 
ــًة  ــاً أو زوجــًة أو ابن ــرأة أّم ــت امل وتقــول: »ســواء أكان
أو أي صفــة لهــا يف اجملتمــع، فــإن التعنيــف املســتمر 
مــن  اآلخريــن  وعلــى  عليهــا  ســلباً  ســينعكس  لهــا 
حولهــا، وهــذه اآلثــار الســلبية قــد تتطــور لتصبــح 
ــي  ــاب الت ــا ضــرراً هــي حــاالت االكتئ ــرة، أقله خطي

قــد تنتهــي باالنتحــار أو قتــل اآلخــر«.
ملاذا يستمر الُعنف املنزلي؟

تــرى الناشــطة االجتماعيــة هيفــاء عبــد الواحــد، أن 
الســبب يف اســتمرار الُعنــف ضــد املــرأة، هــو انتشــار 
ــى الذكــور، بينمــا  ــي عل ــة، واعتمــاد املــرأة الكل األمي
تــرى زينــب األســدي أن ســبب الُعنــف هــو العــادات 
والتقاليــد، ونظرتهــا للمــرأة مــن منطلــق أنهــا ُخلقــت 
مــن ظلــع أعــوج؛ ولــذا فهــي عوجــاء، وهــذه املؤثــرات 
الثقافيــة املتوارثــة تدفــع الرجــل ليضــن مخطئــاً أنــه 
ويخضعهــا،  املــرأة،  أمــام  قوتــه  يفــرض  أن  يجــب 
قدراتهــا  مــن  بالتقليــل  ذلــك  فعــل  لــه  ويتســنى 

وإمكانياتهــا.
وتضيــف: »املــرأة تُعــد مشــاركة يف اجُلــرم، كونهــا 
ترتضــي علــى نفســها هــذه املكانــة، وهــذا يحصــل يف 
األغلــب بســبب تنشــئة الفتــاة علــى قبــول فكــرة أنهــا 

أقــل شــأناً مــن الرجــل«.  
ــة  ــاك أســباب قانونيَّ ــك فتقــول: »هن أمــا هيفــاء مال
متنــح الرجــل حصانــة غيــر واضحــة، تدفعــه إلــى 

استســهال ارتــكاب العنــف ضــد املــرأة«.

الصمت القاتل للنساء 
تــرى هيفــاء عبــد الواحــد أن صمــت النســاء علــى 
العنــف املمــارس يف حقهــن، ســواًء بدافــع اخلــوف أو 
بســبب ضغــط األســرة، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود 
ــك  قوانــني رادعــة جتــرم العنــف ضــد املــرأة، كل ذل

يــؤدي إلــى تصاعــد وتيــرة العنــف ضــد املــرأة.  
بينمــا تُصنــف هيفــاء مالــك: حالــة الصمــت علــى 
بأنهــا  قناعتهــا  إلــى  املــرأة،  علــى  الواقــع  العنــف 
ــة، كمــا أن القوانــني نفســها غيــر  عــورة وناقصــة أهليَّ
رادعــة، بــل علــى العكــس إذا جلــأت املــرأة للقضــاء، 

ســتجد أن قوانينــه ضدهــا.
متى يتوقف الرجال عن تعنيف املرأة؟

يف اســتطالع أجرتــُه »صــوت األمــل« علــى نخبــة مــن 
الرجــال، أرجــع الكثيــر منهــم ســبب العنــف ضــد 
مــع  خصوصــاً-  النفســية-  الضغــوط  إلــى  املــرأة 
ــالد، وانقطــاع  ــا الب ــي متــر به ــة الت األوضــاع الراهن
مصــادر الدخــل، والبعــض كانــت ردودهــم ال تعطــي 
لأمــر أهميــة، حيــث يصنفــون تنــاول قضايــا املــرأة- 
ال ســيما العنــف- بأنهــا: »مبالــغ فيهــا«، ومنهــم مــن 
كانــت ردودهــم تتمحــور حــول فكــرة أن املــرأة مكانهــا 

املنــزل.  
ــة  ــة اإلعالمي ــد الواحــد، أن التوعي ــرى هيفــاء عب وت
ــى األســرة،  ــف وأضــراره عل ــي تتحــدث عــن العن الت
باإلضافــة إلــى خلــق فــرص عمــل للرجــال، ســتخفف 
مــن ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة، ال ســيما بــني األســر 
العنــف  حلــاالت  تصاعــد  تشــهد  التــي  الفقيــرة 
األســري بســبب أن بعضهــا يحصــل نتيجــة للظــروف 
االقتصاديــة والنفســية التــي ميــر بهــا الرجــل، ألن 
ظاهــرة العنــف تظهــر كثيــراً يف األســر الفقيــرة التــي 

يكــون فيهــا رب املنــزل عاطــاًل.
أمــا هيفــاء مالــك، فتقــول: »ســيتوقف الرجــال عــن 
تعنيــف املــرأة، عندمــا تتغيــر القوانــني، لــن تعطــى 
للمــرأة حقوقهــا عبــر النــدوات واملطالبــات فقــط، 
الدســتور،  مــواد  يف  حقيقــي  تغييــر  عبــر  ولكــن 
والقانــون اليمنــي، وعبــر التشــريعات التــي جتبــر 
الرجــل علــى احتــرام املــرأة وحقوقهــا، منــذ عشــرات 
الســنوات وإلــى اليــوم ونحــن مازلنــا ننــادي بحقــوق 
املــرأة، وكل يــوم نســمع عــن جرائــم قتــل وتعنيــف 

تطــال املــرأة يف كل مــكان«. 
تضيــف مالــك، املــرأة حتبــس بالبيــت بحجــة أنهــا 
عــورة، واليــوم، ومــع ازديــاد نســبة الفقــر يف البــالد 
بســبب تصاعــد وتيــرة الصــراع، غــدت املــرأة هــي 
مــن تعيــل األســرة مبــن فيهــم الرجــال، إمــا عــن 
طريــق عملهــا، أو تســولها يف الشــوارع، عندمــا تغلــق 
يف وجههــا كل األبــواب، فعندمــا احتاجهــا الرجــل 
لتصــرف عليــه وعلــى أوالده لــم تعــد عــورة -حســب 

وصفهــا.

من يتحمل املسؤولية؟
تــرى هيفــاء عبــد الواحــد أن اجلميــع يتفقــون علــى 
أن مســؤولية اســتمرار الُعنــف املنزلــي، تقــع يف املقــام 
أن  والتــي يجــب  أو احلكومــة؛  الدولــة  األول علــى 
حتــدَّ مــن هــذه الظاهــرة، عــن طريــق ســنِّها للقوانــني 
والعقوبــات الرادعــة، هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخرى 
يجــب علــى اجملتمــع أن يحجــم عــن دعــم املفاهيــم 
ــة التــي تســهم يف تغذيــة العنــف ضــد املــرأة. الذكوريَّ

احلل : متكن املراة اقتصاديا وعلميا
اليمــن  نســاء  احتــاد  يف  القانونيــة  االستشــارية 
أروى الشــميري، تــرى أن احللــول تكمــن يف توعيــة 
اجملتمــع، عــن كــون املــرأة جــزءاً رئيســياً مــن النســيج 
االجتماعــي، باإلضافــة إلــى أهميــة متكــني املــرأة مــن 
فــرص العمــل، والتأهيــل والتدريــب، وعــدم حرمانهــا 
مــن املــوارد االقتصاديــة، وتؤكــد أنــه »كلمــا كانــت 
خيــارات  لديهــا  كان  وإمكانيــة  قــدرة  أكثــر  املــرأة 

أكثــر«. 
م أحتــاد نســاء اليمــن دعمــاً متعــدد الصــور  وقــد قــدَّ
لعــدد مــن املعنفــات، ال ســيما يف اجلانــب النفســي، 
حيــث تلقــت4000 حالــة معنفــة دعمــاً نفســّيًا، متثــل 
يف االستشــارات واجللســات النفســية لعــدد 4046 
حالــة تعانــي مــن مشــاكل نفســية مختلفــة. 2747 
مــن  حالــة  و249  الضالــع  محافظــة  مــن  امــرأة 
محافظــة تعــز، تلقــني خدمــات دعــم نفســي، فيمــا 
مت رصــد 1000 حالــة مــن قبــل شــبكات احلمايــة.
فيمــا تلقــى 7000 فــرد مــن النازحــني واألســر األشــد 
ضعفــاً حمــالت توعيــة، للتكيــف والتعايــش الســلمي 
بــني أفــراد اجملتمــع، باإلضافــة إلــى مواضيــع أخــرى 

ذات صلــة، وذلــك عبــر عقــد 430 جلســة توعويــة.
أمــا االختصاصيــة النفســية الدكتــورة نــوال التويتــي، 
فتقــول: »إن اخليــار يبقــى للمجتمــع بــكل قياداتــه 
فالديــن  الديــن،  رجــال  مقدمتهــم  ويف  الواعيــة، 
االســالمي فيــه مــا ال يعــد وال يحصــى من التوجيهات 
الصريحــة بضــرورة التــزام أعلــى درجــات الرفــق يف 
التعامــل مــع األنثــى، ألن ذلــك هــو مــا يعكــس ِقواَمــة 
الرجــل وتدينــه احلقيقــي، »فــال يكرمهــن إال كــرمي وال 
يهينهــن إلَّا لئيــم«، كمــا يقــول الرســول الكــرمي- صلــى 

اهلل عليــه وســلم.
أمــا األســتاذة فوزيــة املُريســي- مديــرة احتــاد نســاء 
ــول تكمــن يف   اليمــن يف صنعــاء، فإنهــا تــرى أن احلل
صــرف رواتــب املوظفــني، أو توفيــر عمــل للرجــال؛ 
لتزايــد  األســباب  أهــم  هــي  واحلاجــة  الفقــر  ألن 
تقــول:  املســتقبلية،  االحتــاد  خطــة  وعــن  الُعنــف، 
»خطــط االحتــاد تتركــز يف  متكــني النســاء وتدريبهــن 
وتأهيلهــن علــى احتــراف املهن كاخلياطــة، والتطريز، 

ــا«. ــي وغيره ــر املنزل وصناعــة البخــور، والتدبي
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العنـف املنــزلـي ..
وآثاره اأُلسرية والنفسية

صوت االمل.. منال أمن
ــي  ــالمية الت ــريعات اإلس ــدت التش أك
وواجباتهــا،  املــرأة  حلقــوق  تطرقــت 
يف  الرجــل  شــريكة  املــرأة  أن  علــى 
ــت  ــا نص ــو م ــات، وه ــوق والواجب احلق
الدســتور  مــن   )41( املــادة  عليــه 
اليمنــي، التــي جــاء فيهــا أن املواطنــن 
احلقــوق  يف  متســاوون  جميعهــم 

العامــة.   والواجبــات 
تقــول احملاميــة والناشــطة احلقوقيــة أقــدار مختــار- 
ــة اجملتمــع«:  رئيســة مؤسســة- »أنصــار تنميــة وحماي
اجلاهلــي،  العصــر  يف  للمــرأة  العامــة  الصــورة  »إن 
يســتحق  ال  كائــن  أنهــا  أســاس  علــى  قائمــة  كانــت 
احليــاة، ويحــق لــرب األُســرة أن يئدهــا، ألنهــا جتلــب 
م اهلل – ســبحانه  العــار لــه، إلــى أن جــاء اإلســالم وكــرَّ
ْمنـَـا  وتعالــى-  املــرأة مبعيــة الرجــل يف قولــه: »َولََقــْد َكرَّ
أن  اإلســالميَّة،  التشــريعات  أقــرت  كمــا  آَدَم«،  بَِنــي 
للجميــع حقــوق متســاوية مبعــزل عــن كونهــم ذكــوراً 

أو إناًثــا ».
   وأضافــت مختــار أن »الديــن اإلســالمي كفــل للمــرأة 
حقوقهــا يف امليــراث، والتعليــم، والعمــل، فاصبحــت 
املــرأة يف عهــد اإلســالم ممرضــة، وطبيبــة، ومحاربــة، 
ــد ســاوت  ــات، فق ــا يخــص الواجب ــا فيم وشــاعرة، أم
التشــريعات اإلســالمية يف أحــكام احلــالل واحلــرام، 

بــني الرجــل واملــرأة علــى حــٍد ســواء«.  
ولها مثل ماعليها 

النقــي  علــي  واإلعالمــي  احلقوقــي  الناشــط  يقــول 
لـــ » صــوت األمــل«: »إن مبــدأ العــدل واملســاوة بــني 
الذكــر واألُنثــى مبطلــق العبــادات، حــق كفلــه الديــن 
ــن شــأن  ــى م ــل إن اإلســالم أعل ــرأة، ب اإلســالمي للم
مهــا أعظــم تكــرمي، بــأن جعــل اجلنــة حتــت  املــرأة وكرَّ
األب  عــن  الصحبــة  يف  لهــا  وفضَّ األُمهــات،  أقــدام 

ثــالث مــرات.
  وأضــاف: »لقــد شــرع اإلســالم للمــرأة حّقهــا يف 
اختيــار زوجهــا، ويف امتالكهــا ذمــة ماليــة مســتقلة 

كالرجــل«. 
األعراف ومضامينها التفسيرية للدين:

بعــض  يخــص  فيمــا  األعــراف،  مــع  التعامــل  يعــد 
قضايــا املــرأة، واقعــاً ألفــه اجملتمــع اليمنــي، ال ســيما 
الذكــوري حلــق  املنظــور  يســود  األريــاف، حيــث  يف 
مــا  وكل  املــرأة،  الكاملــة علــى  الوصايــة  الرجــل يف 
يتعلــق بهــا، وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه حرمــان املــرأة 
مــن بعــض حقوقهــا املكفولــة يف الديــن، كحقهــا يف 
امليــراث، والتعليــم، وحــق اختيــار الــزوج ...إلــخ، ومــردُّ 
ذلــك هــو الفهــم املغلــوط لقوامــة الرجــل علــى املــرأة، 

وبكــون النســاء »ناقصــات عقــل وديــن«.  
الكــرمي  القــرآن  يف  دققنــا  مــا  »إذا  أقــدار:  وتقــول 

ــة، بعيــداً عــن التفســيرات املغلوطــة ملــا  والســنة النبويَّ
ورد يف الديــن اإلســالمي، فســنجد أن الديــن بعيــد 
ــوالً  ــا قب ــي جتــد له ــد عــن هــذه الترهــات الت كل البع
يف بعــض األوســاط اجملتمعيــة، والتــي تســببت بعــزل 

النســاء عــن دورهــن الفاعــل يف اجملتمــع«.   
املرأة يف القانون اليمني

  لقــد ورد يف املــادة 41 مــن الدســتور اليمنــي، أن 
املواطنــني جميعهــم متســاوون يف احلقــوق والواجبــات 
تتعلــق  دســتورية  نصــوص  هنــاك  أن  كمــا  العامــة، 
مبشــاركة املــرأة يف العمــل السياســي، والتــي تشــير 
إلــى أن » لــكل مواطــن حــق يف اإلســهام يف احليــاة 
ــى الرغــم  ــك تقــول أقــدار: »عل السياســية«، وعــن ذل
مــن أن القانــون اليمنــي قــد  نــص يف املــادة 41 علــى 
حــق املســاواة بــني اجلميــع أفــراد اجملتمــع،  إلَّا أنــه مت 
اشــتراط هــذه املســاواة يف املــادة 31  علــى أن »النســاء 
شــقائق الرجــال ولهــن حقــوق، وعليهــن واجبــات، مبــا 
تكفلــه وتوجبــه الشــريعة اإلســالمية، وينــص عليــه 
ع  القانــون« وأضافــت: »هــذا النــص أعطــى للمشــرِّ
مســاحة متكنــه مــن تطبيــق الشــريعة اإلســالميَّة وفــق 
رؤيتــه، وهــو ممــا يتســبب يف العديــد مــن التناقضــات، 
فالشــريعة اإلســالمية ال تفــرق بــني املــرأة والرجــل يف 
مبــدأ الثــواب والعقــاب، ولكــن يف قانــون العقوبــات 
ــف  تخفَّ اإلعــدام  أن عقوبــة   مثــاًل  جنــد  اليمنــي 
علــى الرجــال املدانــني بـــ » بجرائــم الشــرف«، ويف 

الوقــت نفســه تعاقــب املــرأة التــي تقتــل زوجهــا نظيــر 
القضيــة نفســها باإلعــدام، وفًقــا للقانــون اليمنــي،  
التــي  النصــوص  يعنــي أن هنــاك تضاربــا يف  ممــا 

ــا املشــرع ».    أقّره
اليمن واملواثيق الدولية 

مبواثيــق  اليمــن  التزمــت  الــدول،  مــن  كغيرهــا   
أن  علــى  صراحــًة  تنــص  التــي  اإلنســان  حقــوق 
ــوق  ــون باحلق ــام القان الرجــال والنســاء متســاوون أم
اخلــاص  الدولــي  العهــد  يف  وذلــك  والواجبــات، 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية، وباحلقــوق االقتصاديــة 
علــى  القضــاء  واتفاقيــة  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 

)ســيداو(.   املــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع 
 وأوضــح النقــي لـــ »صــوت األمــل« إن القانــون اليمنــي 
منــح املــرأة حقوقهــا كاملــة، بل إن املشــروع الدســتوري 
اليمنــي يعــد مــن أفضــل التشــريعات العربيــة التــي 
كافــة،  احليــاة  مجــاالت  يف  حقهــا  املــرأة  أعطــت 
وهــو مــا يتــوازى متامــاً مــع توقيــع اليمــن علــى كل 

االتفاقيــات الدوليــة املُلزمــة بحقــوق املــرأة«. 
وعــن العالقــة بــني املنظــور الدينــي حلقــوق املــرأة، 
واملواثيــق الدولّيــة فقــد قــال النقــي: »ال يوجــد تعارض 
بــني االتفاقيــات الدوليــة والشــريعة اإلســالمية فيمــا 
الدوليــة  النصــوص  املــرأة، فمعظــم  يخــص حقــوق 
ُمســتنبطة مــن روح الشــريعة اإلســالمية« وأضــاف: 

»املشــكلة تكمــن فقــط فيمــا يتعلــق بالوعــي الذكــوري، 
بعــض  يف  املتوارثــة  للتراكمــات  نتــاج  هــو  والــذي 
متظهراتــه الســلبية، والتــي تُصــر علــى حصــر املــرأة 
بصــورة الكائــن الضعيــف، وهــي الصــورة النمطيــة 
التــي ال تــزال تُلقــي بضاللهــا علــى واقــع املــرأة يف 

اجملتمــع اليمنــي«.  
كيفية حتقيق مفهوم تعزيز املساواة الكاملة 

للمرأة: 
ــني  ــم املســاواة ب ــز قي ــن تعزي ــه ميك ــي: »إن ــول النق يق
الرجــل واملــرأة مــن خــالل التأكيــد عليهــا يف املناهــج 
للمــرأة  احلقيقيــة  الشــراكة  وجتســيد  الدراســيَّة، 
يف مواقــع صنــع القــرار، فيمــا تقــول أقــدار: »أوالً 
لوائــح،  أو  ونصــوص،  أدوات  عــن  البحــث  وقبــل 
ز مــن  يجــب أن تتوفــر إرادة سياســية حقيقيــة تعــزِّ
دور املــرأة ومكانتهــا علــى كافــة األصعــدة وبشــكل 
صريــح ال ضمنــي، وأن الرجــال والنســاء متســاوون 
أمــام القانــون، والبــد مــن أن يعاملــوا بشــكل ينطــوي 
ــث املمارســة وإتاحــة الفــرص  ــى املســاواة مــن حي عل

للطرفــني يف جميــع مجــاالت احليــاة«.
إن حتقيــق املســاواة للمــرأة يف احلقــوق والواجبــات 
إلَّا  يتحقــق  أن  ميكــن  ال  وقانونــاً،  شــرعاً  املكفولــة 
بتحييــد القيــم واألعــراف االجتماعيــة التــي حتمــل 
مضامــني ســلبية عــن املــرأة، ال ســيما تلــك املســتمدة 

مــن العقليــة اجلمعيــة املتوارثــة

املواطنون جميعهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة  

املرأة مابن أحگام الشريعة والقانون اليمني ❝
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صوت األمل - استطالع: حنن 
أحمد

يتغير منط احلياة من املاضي إلى 
املستقبل، فلكل حقبة مالمحها 

اخلاصة التي متيزها، ففي املاضي 
كانت احلياة بسيطة، لكن عبء 
االهتمام باألسرة واحتياجاتها 

اليومية، كان يقع على عاتق املرأة 
التي لم تكن متتلك األدوات التي 

تسهل لها إجناز أعمالها، أما يف 
وقتنا الراهن، فقد تعقدت احلياة، 

بسبب التطور التكنولوجي، ويف 
املقابل توفرت للمرأة األدوات 

التي تخفف عنها وقع هذه 
التعقيدات، ولكن تبقى لكل فترة 

زمنية، استدعاءتها املاضية املليئة 
باحلنن للماضي حتى وإن حفل 

بالصعوبات واملشقات. 
أسلوب حياة

تقــول غصــون ناجــي 85-عامــاً: كنــا فيمــا مضــى 
نُكلَّــف بالكثيــر مــن األعمــال داخــل وخــارج املنــزل، 
يبــدأ يومنــا عنــد شــروق الشــمس، حــني نشــرع  
بتحضيــر طعــام اإلفطــار، واالســتعداد لالنطــالق 
إلــى أعمالنــا التــي كانــت مــا بــني الرعــي والزراعــة 
نســتطيع  وكنــا  األخــرى،  املنزليــة  واألعمــال 
والنهــوض  أوقاتنــا  وتنظيــم  بأســرنا،  االهتمــام 
والنــوم باكــرا،ً ممــا جعــل مــن حياتنــا آنــذاك حيــاة 

ــر معقــدة. ســهلة وغي
يومنــا  يبــدأ  كان  شــروق42-عاماً:  تقــول  فيمــا 
ــة  ــر وجب ــث نقــوم بتحضي ــر، حي ــاح الباك يف الصب
اإلفطــار للجميــع يف املنــزل، ومــن ثــم التوجــه إلــى 
املدرســة، ونعــود مباشــرة لتحضيــر وجبــة الغــداء، 
مبذاكــرة  االهتمــام  ثــم  ومــن  املنــزل،  وتنظيــف 
الــدروس، لــم تكــن لدينــا رفاهيــة االســترخاء بــني 
ــام  ــة امله ــوم بكاف ــا نق ــل كّن ــال والدراســة، ب األعم

ــل. ــل أو مل دون كل
فيمــا تــرى ناديــن جمــال- 26 عامــا،ً أن احليــاة 
والتعليــم  املنزليــة  باألعمــال  مرتبطــة  ليســت 
فقــط، ففــي الوقــت احلالــي توجــد أدوات وبدائــل 
وقــت  يف  األعمــال  إجنــاز  علــى  املــرأة  تســاعد 
ــا  قصيــر، ممــا يتيــح لهــا أن جتــد لهــا وقًتــا خاّصً

بهــا.
ــال  ــى األعم ــاة ال تقتصــر عل ــت: »إن احلي وأضاف
فقــط، بــل ميكــن أن نخصــص وقتــاً للترفيــه عــن 
أنفســنا باإلنترنــت، ومواقــع التواصــل االجتماعي، 

وممارســة الهوايــات التــي نفضلهــا«.
التعليم بن املاضي واحلاضر

تؤكــد وردة محمــد- 70 عامــاً، أن التعليــم كان 

مقتصــًرا يف بدايتــه علــى حتفيــظ القــرآن الكــرمي 
كانــوا  مــن  عنــد  والكتابــة،  والقــراءة  والتجويــد 
يســمون بالفقهــاء، وبعــد ذلــك تعلمنــا يف املدرســة 
ــا. ــدة عــن بيوتن ــت تقــع  يف منطقــة بعي ــي كان الت

الراحــة  وســائل  لدينــا  تكــن  »لــم  وتضيــف: 
والرفاهيــة املوجــودة لــدى أبنــاء اجليــل احلالــي 
إال  لديهــم،  املتوفــرة  الوســائل  كل  رغــم  الذيــن 
أنهــم ال يأخــذون التعليــم علــى محمــل اجلــد، وال 
يعملــون علــى تنميــة أنفســهم وأفكارهــم، حيــث 
التــي يفتــرض  تركــوا الكتــب واملراجــع العلميــة 
الهواتــف  إلــى  وتوجهــوا  منهــا،  يســتفيدوا  أن 
عشــوائية. بطريقــة  واســتخدموها  واإلنترنــت، 

يف السياق، تقول منال مصطفى- 39 عاًما: 
»كان التعليم يف املاضي قوّياً ومنضبطاً، وكنا 

أكثر حرًصا عليه، رغم أننا لم نكن منتلك 
وسائل مساعدة تعيينا يف التعليم، وكانت لدينا 

الكثير من االنشغاالت وااللتزامات«.
و تضيف: »يف السابق كان هناك حس 

باملسؤولية جتاه التعليم، كنُت أوزع وقتي بني 
مهامي املنزلية، وتربية أوالدي، وإكمال دراستي 

اجلامعية، وعملي احلكومي، ولم أقصر أو 
أتخاذل يف أي جانب من مسؤولياتي. 

فيمــا تــرى مــروى ســالم 25-عامــاً ، أن التعليــم 
ــم  ــش العال ــا يعي ــا يف اليمــن، فبينم ــح ضعيًف أصب
ــن مقتصــراً  ــم يف اليم ــح التعلي ــورة معلوماتية،أصب ث
علــى احلصــول علــى الشــهادة، مبعــزل عــن نتــاج 
الطــالب  حيــاة  علــى  وانعكاســه  التعليــم  هــذا 
العمليــة بعــد التخــرج، ومــرّد ذلــك هــو ضعــف 

املناهــج، وعــدم مواكبتهــا لســوق العمــل.
األساليب التربوية اخملتلفة
تقول رضية محمد - 75 عاما: »لدي 

تسعة أوالد، ربيتهم على املبادئ والقيم 
التي تربينا عليها، لم يكن يف وقتها 
أي تدخالت خارجية تؤثر يف تربية 

األبناء، فاألخ األكبر يساهم يف 
تربية أخيه األصغر منه، ويتحمل 
مسؤولية اجلميع بعد األم واألب، 

وكان لأم واألب  واألخ األكبر 
هيبة واحترام«.

مــن جهتهــا تقــول ســماح هشــام- 
نحــن  أوالد،   3 »لــدي  بيــت:  ربــة 
أمهــات مثاليــات، منتلــك القــدرة يف 

مواجهــة التحديــات الصعبــة، وســط 
بيئــة تشــهد انفتاًحــا يف كافــة اجملاالت«. 

كثيــرة  حتديــات  »نواجــه  وتضيــف: 
وقيمنــا،  مبادئنــا  علــى  أوالدنــا  نربــي  كــي 

فاألطفــال أصبحــت عقولهــم أكبــر مــن ســنهم، 
واأللعــاب  االتصــال  ووســائل  اإلنترنــت  بســبب 
املشــتتة للعقــل.. نحــن نعيــش يف حالــة مــن القلــق 

تربيــة  علــى  للحفــاظ  حربــاً  ونخــوض  الدائــم، 
املشــتتة«. البيئــة  عــن  أوالدنــا مبعــزل 

إدارة املنزل
وتــرى كوثــر محمــد 47-عامــا،ً »إن إعــداد الطعــام 
ــاًل،  ــا طوي ــد يأخــذ وقًت ــم يع ــي ل ــت احلال يف الوق
ــام مــن  ــل يفتقــد للنكهــة، ألن الطع ــه يف املقاب لكن
والتجهيــز  اإلعــداد  يف  وقتــه  يأخــذ  كان  قبــل 

والطبــخ«.
ــر بــكل حــب،   تقــول كوثــر: »كان الطعــام يحضَّ
حيــث كانــت األم تصــب تركيزهــا وحواســها يف 

الطعــام«. إعــداد 
وتؤكــد أن الكثيــر مــن الفتيــات يف الوقــت احلاضر 
يســتخدمن هواتفهــن أثنــاء العمــل، وأثنــاء إعــداد 
الطعــام وغيرهــا مــن األعمــال، وال يوجــد حــس 

باملســؤولية  لديهــن.
فيما تنصح هبه سعيد - 18 عاماً، الفتيات 
باستغالل أوقاتهن يف التركيز على أنفسهن 
وتطويرها.. وتقول: »نحن يف القرن احلادي 

والعشرين، وليس من املنطقي أن نستمر يف منط 
احلياة نفسه، فالوقت غير الوقت، واالهتمامات  

غدت مختلفة«. 

❝

األمهات بن املاضي واحلاضر..
 أيهما أگثر حظًا

تعتبــر املــرأة اليمنيــة يف األريــاف منــذ األزل، شــريك للرجــل يف رحلــة االكتفــاء 
النواحــي  يف  أو  املنــزل  يف  ســواء  لإلنتــاج  مصــدرا  فهــي  لأســرة،  الذاتــي 
ــا كأم وزوجــه، تعمــل  ــب عمله ــى جان ــف اجملــاالت، وهــي إل ــة مبختل االقتصادي
ــا اليومــي  ــة كفاحه ــذل يف رحل ــب مــع الرجــل، وتب ــى جن ــا إل ــزل جنب خــارج املن
معانــاة ونضــال شــاق، ولأســف لــم جتــد املــرأة الريفيــة دعمــا مــن الدولــة 

ومنظمــات اجملتمــع املدنــي لتأهيلهــا وحتســني عملهــا اإلنتاجــي. 
تعرفــت أثنــاء رحلتــي إلــى أريــاف اليمــن إلجــراء دراســات مجتمعيــة، علــى 
برنامــج الروتــني اليومــي الشــاق لعمــل النســاء يف األريــاف، حيــث تبــدأ رحلــة 
الكفــاح اليومــي للمــرأة الريفيــة مــع بــزوغ الفجــر، تعكــف املــرأة أوال علــى 
إعــداد وجبــة اإلفطــار لزوجهــا وأطفالهــا وبقيــة أفــراد عائلتهــا، وتنظيــف 
ــم، ليجــدوا كل شــيء جاهــز، بعدهــا  ــم تتجــه إليقاظه ــن ث ــت، وم ــب البي وترتي
تعمــل علــى جتهيــز أطفالهــا للذهــاب إلــى املــدارس، أو مســاعدة األســرة علــى 
توفيــر األدوات التــي يحتاجونهــا للعمــل يف املــزارع، ومــن ثــم تتجــه إلــى الــوادي 
لتتولــى مهمــة احلــرث والغــرس والزراعــة، وحصــد األعــالف واحلشــيش لتأكلــه 
األبقــار واملواشــي، وال تعــود إال عنــد حلــول وقــت الظهيــرة،  تعــود وهــي منهكــة 
القــوى، لتعــد طعــام الغــذاء رغــم مــا أخــذ منهــا التعــب كل مأخــذ، لتعــود مــرة 
اخــر للعمــل يف احلقــل بعــد صــالة العصــر مباشــرتا، ومــع ذلــك تعمــل بــال 
مقابــل، وبــدون ملــل أو شــكوى، الن همهــا الوحيــد هــو توفيــر احتياجــات زوجهــا 

وأطفالهــا مــن الغــذاء واالكتفــاء الذاتــي.
 ويف البرنامــج اليومــي لنضــال املــرأة اليمنيــة تأتــي مهمــة جلــب امليــاه، فمعظــم 
أريــاف اليمــن يف ظــل محدوديــة ميــاة الشــرب، وتعتمــد األســرة يف جلــب امليــاه 
علــى النســاء واألطفــال، ويبــدأ جلــب املــاء يف البرنامــج اليومــي للمــرأة الريفيــة، 
منــذ الصبــاح الباكــر، تقصــد املــرأة مــع أطفالهــا بركــة امليــاه التــي تقــع بالقريــة، 
وتســتمر يف جلــب امليــاه ملرتــني أو ثــالث يف الصبــاح، واملؤلــم يف تفاصيــل هــذه 
املعانــاة أن بعــض البــرك تقــع خــارج القريــة ملســافة كيلومتــرات، ممــا يضطــر 
النســاء الســتعمال احلميــر والذهــاب باكــر، يحملــن امليــاه علــى ظهــور احلميــر، 

وعلــى رؤؤســهن، ويبــدو جلــب امليــاه بهــذه الطريقــة معانــاة قاســية للغايــة.    
جلــب احلطــب ايضــا يعتبــر مــن ضمــن الكفــاح اليومــي لنســاء الريــف، خصوصــا 
يف األيــام التــي ال يوجــد فيهــا عمــل يف املــزارع كفصــل الشــتاء، فمــع بــزوغ وقــت 
ــرى اجملــاورة،  ــة والق ــان والســهول احمليطــة بالقري ــرأة الودي الفجــر تقصــد امل
وقــد تذهــب إلــى وديــان تبعــد عــن القريــة عــدة كيلومتــرات، نظــرا لكثــرة 
احلطــب املوجــود بهــذه الوديــان، ومــع أن ظاهــرة جلــب احلطــب بهــذه الطريقــة 
قــد انخفضــت نســبتها قياســيا بــني نســاء األريــاف خــالل العقــد املاضــي، نظــرا 
لتوفــر أســطوانة الغــاز، إال أنهــا عــادت بقــوة يف الســنوات اخلمســة املاضيــة، 
نظــرا للظــروف االقتصاديــة القاســية لأســر الريفيــة، وانعــدام أســطوانات 
الغــاز، بســبب األزمــات املتالحقــة التــي تعيشــها اليمــن، التــي قــادت إلــى ارتفــاع 
ــر تعجــز  ــغ كبي ــال، وهــو مبل ــف ري ســعر االســطوانة الواحــدة لنحــو خمســة أل

كثيــر مــن األســر الريفيــة عــن اإليفــاء بــه.
ــل برنامــج النضــال اليومــي للمــرأة  ــة املواشــي حضــورا قــوي يف تفاصي ولتربي
الريفيــة، ففــي الصبــاح الباكــر وبعــد جتهيــز فطــور العائلــة تتجــه إلــى مواشــيها 
مــن بقــر وغنــم وماعــز وحميــر، لتنظــف احلظيــرة و حتضــر لهــا املــاء وبعــض 
األعــالف، ومــن ثــم تولــي لأطفــال دون ســن اخلامســة عشــر مــن بنــني وبنــات 
ــة، وحــرص نســاء  ــان احمليطــة بالقري ــام يف الســهول والودي ــة رعــي األغن مهم
الريــف علــى تربيــة املواشــي وبالــذات البقــر واألغنــام، بهــدف حتقيــق االكتفــاء 
الذاتــي مــن الســمن واللــن واحلليــب، وأيضــا بيــع بعــض املواشــي بــني 
ــر احتياجــات  ــع يف توفي ــد البي موســم وأخــر، واالســتفادة مــن عائ

األســرة مــن املــواد الغذائيــة االساســية.
ويف هــذا الســياق يعتبــرن نســاء األريــاف يف اليمــن، مــن 
الفئــات الضعيفــة، حلرمانهــن مــن الوصــول إلــى الفــرص 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للعمــل، ويرجــع ذلــك لعــدة 
عوامــل، منهــا افتقــار املؤسســات واجلهــات الداعمــة، 
إلدخــال املــرأة الريفيــة إلــى ســوق العمل، ومشــاركتها 
البــالد،  يف  املنظــورة  االقتصاديــة  احليــاة  يف 
خدمــات  علــى  مــا حصلــت  إذا  الريفيــة  فاملــرأة 
ــل، فــإن ذلــك  ــم والصحــة والتدريــب والتأهي التعلي
ســيزيد مــن فــرص تطويــر نشــاطها االقتصــادي 
واالجتماعــي، وســتحقق بذلــك مســتوى معيشــي 

أفضــل لأســرة واجملتمــع بشــكل عــام. 
ويف ظــل مــا ســبق، ينبغــي ملنظمــات اجملتمــع املدنــي 
توفيــر برامــج التمويــل والتأهيــل للمــرأة الريفيــة ذات 
العالقــة بخبراتهــا يف مجــال الزراعــة، وتربيــة الثــروة 
النحــل،  وتربيــة  احلرفيــة،  والصناعــات  احليوانيــة، 
ــا،  ــن أجــل اســتغالل قدراته ــوب، م ــار احلل ومشــروع األبق
وحتســني وضعهــا، ووضــع أســرتها االقتصــادي واملعيشــي، 

وحتقيــق التنميــة الريفيــة.

بقلم د/ بلقيس العريقي

النساء 
الريفيات .. 

گفاح ال 
حدود له

صورة ارشيفية
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أحالم بسيطة لقلوب رقيقة
الفتاة اليمنية حتلم باحلصول على 

وظيفة والعيش بسالم

صوت األمل.. علياء محمد 

اســتطالع  يف  مينيــات،  فتيــات  أجمعــت 
لـ«صــوت األمــل«، علــى أن إكمــال التعليــم 
واحلصــول علــى وظيفــة يأتــي علــى رأس 
اهتمامهــن، ويلــي ذلــك إحــالل الســالم يف 

اليمــن وإرســاء االســتقرار.  
الشــابات  مــن  مجموعــة  أگــدت  كمــا 
بإبــــــراز  االهتمـــــــــام  أن   ، اليمنيــــات 
علــى  والتعــرف  املســتقلة،  شــخصيتهن 
أهــداف  هــي  اأُلخــرى،  البلــدان  ثقافــة 

لتحقيقهــا. منهــن  الكثيــر  تســعى 

التربيــة  كليــة  يف  طالبــة  هاشــم-  عايــدة  وتقــول 
بجامعــة عــدن: »اهتمامــي حاليــا هــو أن أكمــل دراســتي 
مجــال  يف  عمــل  فرصــة  علــى  وأحصــل  اجلامعيــة، 
تخصصــي، وأمتنــى أن أحقــق كل أحالمــي حتــى لــو كان 

طويــلًا«. الطريــق 
وتضيــف عايــدة: »أنصــح كل شــابة بــأن تكون مســتقلة 
بأفكارهــا وقرارتهــا، وال ترضــخ للضغوطــات التــي تقــف 

أمــام حتقيقهــا لطموحها«.   
ــن محافظــة  ــة، م ــاء يوســف- خريجــة جامعي ــا ملي أم
مجــال  يف  عمــل  فرصــة  جتــد  أن  فتطمــح  تعــز، 
تخصصهــا، لتحقــق ذاتهــا، ولكنهــا حتــى اآلن لــم تتمكــن 
أســتقل  أن  »أود  مليــاء:  تقــول  فرصتهــا.  إيجــاد  مــن 
مادّيــاً، وأبحــث عــن بدائــل أُخــرى للوظيفــة املكتبيــة، 
ولــذا أحــاول أن أجــد نفســي يف املشــاريع الصغيــرة، 
وال أزال أنتظــر الدعــم املــادي الــذي ســيمكنني مــن فتــح 

اخلــاص. مشــروعي 
وتقــول نــدى- ربــة بيــت: »إن أولويــات املــرأة- بشــكل 
عــام- تكمــن يف ضمــان االســتقرار واألمــان يف احليــاة، 
وهــو مــا ميكــن حتقيقــه باحلصــول علــى وظيفــة يف 

ــق«.   مجــال التخصــص الدقي

تغيير السلبيات والعمل يف املبادرات
أمــا أم وعــد فــراس- ربــة منــزل فتذهــب إلــى القــول 
ــكل شــيء يســهم  ــم ب ــة أن تهت ــى الشــابة اليمني ــأن »عل ب
بحيــث  اجملتمــع،  يف  الســلبية  الســلوكيات  تغييــر  يف 
يكــون للمــرأة دور قيــادي ومؤثــر، ويتحقــق ذلــك بتفاعــل 
التــي  واملنظمــات  املبــادرات  يف  وتطوعهــن  الشــابات 

تخلــق تغيــرات إيجابيــة يف اجملتمــع«.
وتؤكــد ليــزا أحمــد التــي تعيــش يف 

مدينــة عــدن »أن املــرأة اليمينــة 
اصبحــت تهتــم بــكل مــا يرفع 

ــن  ــزز م ــن شــأنها، ويع م
مكانتهــا يف اجملتمــع، 

وذلــك مــن خــالل 
تهــا  صر منا
ــرأة،  ــا امل لقضاي
ت  بصــو
ع  مســمو
فــض  ا ر و
  . » لتهميشــها

إرساء السالم 
ومن جهتها 

تقول وفاء 
عامر من عدن- 

متخصصة يف علم 
االجتماع: »إن هناك الكثير 

من الشابات اليمنيات يسلطن 
جل اهتمامهن لترسيخ مبادى السالم 

ن له حياة آمنة  التي حتفظ كرامة اإلنسان، وتؤمِّ
ومستقرة.

وتوافقهــا الــرأي الصحفيــة نــور صمــد، والتــي تلخــص 
أولوياتهــا وطموحاتهــا يف أن يســود الســالم يف كل ربــوع 

الوطــن، ويعــود لــه جمالــه ورونقــه«. 
ــذي  ــي ال ــم بأســرتي وبعمل ــا أهت ــور: »حالي وتضيــف ن

أقــوم بــه مــن املنــزل، عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
أبــث  فعبرهــا  للــكل،  مفتوحــا  مجــاال  أضحــت  التــي 

وتقاريــري«. أنشــطتي 

اهتمامات أخرى 
أمــا خلــود خميــس- طالبــة يف املرحلــة الثانويــة - مــن 
مدينــة املــكال، فإنهــا تصــب جــل اهتماماتهــا علــى 
مظهرهــا اخلارجــي، وهــو مــا يشــعرها 
 - للحيــاة  وبحبهــا  بالرضــا، 

ــا. بحســب قوله
هيفاء اليماني- 
خريجة صيدلة 

- صنعاء تقول 
إنها من محبي 
السفر، وتهتم 

بالتعرف 
على ثقافة 

وعادات 
وتقاليد 
البلدان 

اخملتلفة، 
التي ترغب يف 

زيارتها.
 أما مونيا 

أحمد- 25 عاما، من  
صنعاء فتقول لـ »صوت 

األمل« إن التصوير هو 
هوايتها التي أولتها اهتمامها، وأنها 

تقضي أجمل أوقاتها عندما تلتقط الصور.
وتؤكــد ســمية اخلوخــة- 30 عامــا، أن الشــابة اليمنيــة 
تتميــز بالنضــال والقــوة وتتعــدد اهتماماتهــا، وأولوياتهــا، 
فبعــض الشــابات يريــن أن تكويــن أســرة ســعيدة، هــو 
الوطــن، مــن  تــرى أخريــات أن خدمــة  أولويَّــة، فيمــا 
خــالل تقــدمي مشــاريع تنمويــة، هــو مــا تطمــح لــه عــدد 

مــن الفتيــات. 

4 احتياجات اساسية للمرأة؟
 ويف التحليــل النفســي الــذي قدمــه مستشــار ومديــر 
والســكان  الصحــة  وزارة  يف  النفســية  الصحــة  إدارة 
بعــدن - محمــد إســماعيل،  أكــد أن احلالــة النفســية 
تختلــف مــن املــرأة إلــى الرجــل بشــكل عــام،  فــكل واحــد 
منهمــا لديــه اهتمامــات معينــه باحليــاة، فالبعــض تتركــز 
اهتماماتــه يف الســعي للتطويــر مــن أفــكاره ودراســته 
وتنميــة قدراتــه وتخصصاتــه اخملتلفــة، والبعــض اآلخــر 
ــه  يفكــر باألمــن واألمــان واالســتقرار، مــن خــالل إقامت

ــة«. ــات االجتماعي للعالق
تكمــن  اإلنســـان  »طبيعـــة  إسماعيـــل:  ويضيـــف 
مــن  مختلفــــة  أمناطـــــاً  نــرى  لذلــك  االختــالف،  يف 

. ت لشــخصيا ا
 ويقــول: »يف حديثنــا عــن االحتياجــات الضروريــة 
ــدأ  ــي يبحــث عنهــا كّل مــن املــرأة، والرجــل، فهــي تب الت
مــن االحتياجــات اإلنســانية، وتتمثــل يف خمســة أشــياء، 
يف  األساســية  أو  الفســيولوجية،  باالحتياجــات  تبــدأ 
ــس  ــس وتنف ــأكل ومشــرب ومســكن وملب ــن م ــاة، م احلي
وعمليــات اإلخــراج، واحلاجــة الثانيــة تتمثــل يف األمــان 

واالســتقرار«.
ويف االســتطالع، الحظنــا أن الكثيــر مــن اآلراء تبحــث 
عــن االســتقرار، يف ظــل األوضــاع املعيشــية الصعبــة، 
وهــذه فطــرة احليــاة، حيــث كل شــخص يطمــح للحصــول 

علــى الشــيء الــذي يفقــده.
ويؤكــد أســماعيل أن االحتيــاج الثالــث هو االجتماعي، 
الــذي ميثلــه االســتقرار العائلــي، واألســري، والعاطفــي، 
وتكويــن الصداقــات، واالنتمــاء، وهــذا مــا ســنالحظه 
وخصوصــا  الــذات،  تقديــر  وهــو  الرابــع،  باالحتيــاج 
املــرأة، فهــي حتتــاج للتقديــر والشــعور بأنهــا منتميــة إلــى 
هــذا اجملتمــع، وهــذه البيئــة، واألوالد واألســرة، وإلــى 

شــريك احليــاة، حتــى تبــدع يف مجــاالت حياتهــا«.
مــن  نــراه  »مــا  بالقــول:  حديثــه  إســماعيل  ويختتــم 
ــات  ــذه االختالف ــات يف االســتطالع،هو تفســير له اختالف
الشــخصية  تكويــن  اختــالف  علــى  وتدلــل  الطبيعيــة، 
واختــالف عمليــه التربيــة والبيئــة التــي نشــأوا فيهــا، فلــكل 
فتــاة معتقــدات، وعــادات، وتقاليــد، خاصــة بها وبأســرتها.
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وتعــد  الســالم،  بنــاء  يف  مهــم  دور  للمــرأة 
مشــاركتها عامــًلا أساســيًا لتحقيــق العدالــة 
والتــوازن يف اجملتمــع، وأثبتــت املــرأة اليمنيــة 
مــن  احليــاة،  نواحــي  مختلــف  يف  جدارتهــا 
مجــاالت  يف  الفعالــة  مشــاركتها  خــالل 
علــى  حكــرًا  الســابق  يف  كانــت  مختلفــة، 

فقــط. الرجــل 

 »1325 رقــم«  األمــن  قــرار مجلــس  تطبيــق  بــدأ  أن  ومنــذ   
الصــادر عــن األمم املتحــدة، والــذي يدعــو إلــى مشــاركة املــرأة 
يف صنــع القــرار، لــم تطــرأ ســوى زيــادة طفيفــة جــداً علــى 
مشــاركة املــرآه اليمنيــة سياســيا وثقافيــا، نتيجــة عــدد مــن 
الصعوبــات والتحديــات التــي ذكــر بعضهــا يف اســتطالع الــرأي 
ــل« حــول مــدى مشــاركة  ــة »صــوت األم ــه صحيف ــذي أعدت ال
املــرأة اليمنيــة سياســا وثقافيــا، وكيــف قّيمــت هــذه التجربــة؟
يقــول هــارون رشــيد- كاتــب صحفــي -عــدن: »يُهيمــن اجملتمــع 
ــل مشــاركة  ــرة، ممــا جع ــى السياســة بنســبة كبي ــوري عل الذك
ا، رغــم أنهــا متتلــك قــدرات  املــرأة يف السياســة محــدودة جــّدً

متّكنهــا مــن أن تدخــل اجملــال السياســي وتبــدع فيــه«. 
ويوافقــه الــرأي املمثــل املســرحي شــعيب العفيــف ـ تعــز، حيــث 
يــرى أن«املــرأة لــم حتــَظ بفرصــة عادلــة للمشــاركة يف اجملــال 
يــزال يجهــل إمكانياتهــا  نتيجــة ألن اجملتمــع ال  السياســي، 

بعيــًدا عــن التصــور الثقــايف احملــدود عنهــا«. 
ويضيــف شــعيب: »املــرأة اليمنيــة كانــت وال تــزال ذات حكمــة 
ورأي ســديد، وتتميــز بالتفاعــل يف اجملــال اجملتمعــي والبرامــج 
ــك يجــب أن  ــر للمشــاركة، ولذل ــا شــغف كبي ــة، ولديه التدريبي

مُتنــح الفرصــة العادلــة«.

بالعلــوم  مهتمــة  النهــاري،  يســرى  وصفــت  جهتهــا،  مــن   
السياســية- ســيئون، جتربتهــا مــن خــالل مشــاركتها يف نــدوات 
سياســية وثقافيــة، بأنهــا جتربــة جديــدة، وفريــدة مــن نوعهــا 
حيــث تعرفــت فيهــا علــى عــدد مــن املفاهيــم واملصطلحــات 

السياســية.
وتؤكد النهاري أن مشاركة املرأة 

سياسيا تعتبر من أقوى 
الفرص التي تستطيع 
عبرها أثبات نفسها 

وجدارتها، وكذا إتاحة 
فرصة لتشجيع 

غيرها من النساء، 
على الدخول يف 

هذا اجملال الذي 
قد يبدوا مقلقا 

لدى الكثير 
من النساء، 
األمر الذي 

أوجد فراغاً 
يف الساحة 
السياسية.

أما الباحث عصام 
احلميدي، فهو ميتدح 

دور املرأة اإليجابي 
يف اجملاالت السياسية، 

واالقتصادية، والثقافية، 
واالجتماعية.. مضيفاً أن »اليمن مرت 

بتاريخ عظيم، سطرت جناحه نساء متيزن 
بكفاءة وقدرات عالية«.

مــن جانبــه، يقــول القاضــي عــادل أحمــد- ذمــار: »أثبتــت 

األحــداث التــي تعيشــها اليمــن أن املــرأة اليمنيــة لــم متثــل 
نصــف اجملتمــع كمــا يقــال، بــل هــي ثالثــة أربــاع اجملتمــع، فهــي 
ــا أن تقــود اجملتمــع  ــت والزوجــة، وبإمكانه األم واألخــت والبن

ــه«. ــل الرجــل، وقــد تكــون أفضــل من ــا مث سياســيا وثقافي
ويتابع: »املرأة حصلت على مساحة صغيرة 

يف املشاركة السياسية والثقافية، 
ويعد هذا إجحافاً يف حقها، 

كونها تستحق أكثر من تلك 
املساحة«.

أما مروة صالح، من 
عدن- خريجة 

صيدلة، وتعمل يف 
اجملال السياسي، 
فتوكد أن املرأة 
يف اليمن تواجه 
صعوبات كثيرة، 
مرجعها متسك 

اجملتمع بالعادات 
والتقاليد 

اخلاطئة -بحسب 
قولها.

وتضيف أن املرأة 
اليمنية تصارع بقوة، 

ألجل إثبات نفسها وفرض 
حضورها، وحتاول اخلوض  

يف مجاالت عدة يف احلياة.«
وتتابع احلديث عن جتربتها، والتي قالت 

بأنها كانت صعبة، نتيجة عدم تقبل األهل والناس 
لعملها يف اجملال السياسي، ولكنها حتاول بكل جهدها أن 

توصل رسالتها إلى اجلميع، بأن للمرأة حق املشاركة يف كل 

مجاالت احلياة.
ــة  ــرأة اليمني ــرى أن امل ــد بعــض اآلراء، وي ــواد أحم ــف ف ويخال
ال تســتطيع املشــاركة يف األمــور السياســية، والثقافيــة، كونهــا 
ــر مــن العقــل، األمــر  ــر بالعاطفــة أكث ع والتفكي ــز بالتســرُّ تتمي

الــذي ســيوثر علــى قرارتهــا.
هــذا وتؤكــد احملاميــة مــرمي محمــد- مــن صنعــاء، »أن املــرأة 
اليمنيــة ال تــزال إلــى اآلن تعانــي مــن النظــرة القاصــرة إليهــا، 
اجملتمــع  بنصــف  مقارنــة  العادلــة  حقوقهــا  تســلبها  والتــي 

اآلخــر، ممــا أثــر علــى مشــاركتها يف احليــاة العامــة.
أمــا اإلعالمــي يحيــى زكريــا اجلبيحــي، فيــرى أن مشــاركة 
املــرأة انحرفــت عــن مســارها الطبيعــي، ولــم تفهــم النســاء 
دورهــن املرجــو مــن هــذه املشــاركة، ولــم تهتــم املــرأة إال بخدمــة 
جماعــات معينــة، األمــر الــذي جعلــه ال يثــق مبــا تقدمــه املــرأة، 
ــا  ــى تطبقه ــا، حت ــى أدواره ــر عل ــع أكث ل ــأن تطَّ ــا ب ناصحــاً إيه

ــح. بالشــكل الصحي
وتؤكــد أروى فضــل، ناشــطة حقوقيــة -عــدن، أن املــرأة اليمنية 
البيئــة  ولكــن  والثقــايف،  السياســي  دورهــا  تعــي  أصبحــت 
السياســية يف اليمــن ال متكنهــا مــن أداء أدوارهــا الفعالــة، 
ومتنعهــا مــن املشــاركة يف صنــع القــرار، وجنــد دورهــا محــدوداً 
ومحجوبــاً عــن األنظــار، لذلــك يجــب عليهــا أن حتــارب ألجــل 

أن تنتــزع حقهــا. 
ويؤيــد أدهــم عبــده فكــرة مشــاركة املــرأة سياســياً وثقافيــاً، 
ويعتبرهــا مــن األشــياء اإليجابيــة، ولكــن بشــرط أن تفهــم 
املــرأة احلــدود التــي ال يجــب أن تتخطاهــا، فلــكل شــيء يف 
احليــاة حــد معــني، ال ينبغــي علينــا جتــاوزه، حتــى نســتطيع 

الوصــول إلــى الهــدف املرجــو.
ويكتفــي عــادل بشــر 35عامــا، بقولــه »إنــه ال يســتطيع التقييــم 
ــد، والتجــارب الســابقة  ــة، فــال سياســية يف البل ــذه التجرب له
بائــت بالفشــل، ولــم يطــرأ شــيء جديــد علــى الواقــع املعــاش«.

مشارگة املرأة.. شبح يخاف منه الرجال 
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لقاء.. منال أمن 
املثابــرة يف العمــل، والســعي إلــى نهضــة 
املــرأة الراغبــة يف اقتحــام عالــم التجارة.. 
الدكتــورة  األعمــال  ســيدة  شــعار  هــو 
كلثــوم ناصــر النواصــري، رئيســة ســيدات 
األعمــال يف الغرفــة التجاريــة الصناعيــة 
بعــدن، ورئيســة احتــاد مالــكات املشــاريع 
ــت »صــوت األمــل«  الصغيــرة، التــي خصَّ
اللقــاء، حــول جتربتهــا ومراحــل  بهــذا 

ــال. ــال واألعم ــم امل ــيرتها يف عال مس

-  من هي كلثوم ناصر النواصري ؟
النواصــري، حــرم  •  الدكتــورة كلثــوم محمــود ناصــر 
البروفيســور الدكتــور فايــز حشيشــي )رئيــس اجلاليــة 
عــدن،  محافظــة  مواليــد  مــن  كينيــا(،  يف  العربيــة 
حاصلــة علــى بكالوريــوس اقتصــاد وعلــوم سياســية مــن 
جامعــة بغــداد، ُعينــُت بعــد التخــرج يف وزارة اخلارجيــة 
وأمريــكا  االشــتراكية  الــدول  قســم  عــن  كمســئولة 
الالتينيــة، ثــم غــادرُت الوطــن برفقــة زوجــي إلــى النمســا 
لدراســة املاجســتير يف القانــون الدولــي يف ســبعينيات 
القــرن املاضــي،  وكنــت حينهــا رائــدة علــى مســتوى اليمن 
واجلزيــرة العربيــة يف هــذا اجملــال، ثــم واصلــت دراســتي 
وبعدهــا  بريطانيــا،  إلــى  أمريــكا، وهاجرنــا  العليــا يف 
كينيــا، وبقينــا يف بلــدان املهجــر أكثــر مــن 30 عامــاً، 
ويف عــام 2000،عدنــا إلــى أرض الوطــن، وحاليــا أشــغل 
ــة  ــة التجاري ــال يف الغرف منصــب رئيســة ســيدات األعم

الصناعيــة بعــدن.
-  حديثنــا عــن بدايتــك يف عالــم املــال واألعمــال، 
ومــن الــذي شــّجع كلثــوم النواصــري يف أن تخــوض 

هــذه التجربــة؟
• كان أبــي وأمــي يعمــالن يف مجــال التجــارة، وكنــت أتعلــم 
منهمــا قواعــد عالــم املــال واألعمــال بشــكل كامــل، ومــن 
ثــم - وبفضــل اهلل ثــم تشــجيع زوجــي- أنشــأُت يف كينيــا 
شــركة اســتيراد وتصديــر خاصــة بتصديــر األخشــاب 
ويف  عمــان،  وســلطنة  اليمــن  إلــى  املنتجــات  وبعــض 

بدايــة التســعينات ســجلت الشــركة يف الغرفــة التجاريــة 
الصناعيــة بعــدن، فكنــُت حينهــا مــن أوائــل العضــوات يف 

ــة بعــدن.  الغرفــة التجاري
- ماهــي أهــم املشــاريع التــي حققْتهــا كلثــوم خــالل 

ــيرتها العملية؟ مس
• لعــل مــن أهــم املشــاريع التــي قدمتهــا خــالل مســيرتي 
العمليــة، املشــاريع اخليريــة التــي  بدأتهــا منــذ عودتــي 
ــة يف تأســيس وإنشــاء احتــاد  ــى أرض الوطــن، واملتمثل إل
يضــم كل الشــابات العاطــالت عــن العمــل، والراغبــات يف 
ــى الطــرق الســليمة  ــم التجــارة وإرشــادهنَّ إل دخــول عال
لتحقيــق حلمهــن يف 2016،  وذلــك تطبيقــا للمثــل القائــل: 
ــل علِّمنــي كيــف اصطــاد«،  ــوم ســمكة، ب »ال تعِطنــي كل ي
فــأردت مســاعدتهن للبحــث عــن مصــادر تعينهــن وترفــع 
واجملــاالت،  التخصصــات  مختلــف  يف  قدراتهــن  مــن 
ومــن أجــل حتقيــق ذلــك، قمنــا بتنفيــذ دورات تدريبيــة 
اخلاصــة،  مشــاريعهن  وتنفيــذ  إعــداد  مــن  لتمكينهــن 
وأقمنــا معــارض وبــازارات ملعروضاتهــن، كمــا أنشــأنا 
ــادل واالستشــارات والقــروض. مجموعــات خاصــة بالتب
وقــد أســعدني كثيــرا أن هنــاك تزايــداً كبيــراً يف عــدد 
النســاء املشــتركات يف هــذا االحتــاد التجــاري، حيــث كان 
عددهــن يف 2016 حوالــي 55 عضــواً، بينمــا اآلن بلــغ 

عــدد املشــتركات 700 عضــواً يف عــام 2020.

- ملاذا اخترِت العمل يف هذا اجملال؟
• إن نشــاطي التجــاري اخليــري كان مبحــض إرادتــي، 
حلبــي الشــديد لهــذه املدينــة، ولرغبتــي يف أن أعطــي 
خبرتــي وكل الفــرص املمكنــة للراغبــات يف دخــول عالــم 
التجــارة مــن الســيدات والشــابات، وإلميانــي بقدراتهن يف 
مختلــف اجملــاالت، وبهــدف التخفيــف مــن نســبة البطالــة 

التــي زادت بســبب األوضــاع التــي متــر بهــا البــالد.
- هــل واجهتــك صعوبــات وحتديــات يف عالــم املــال 

واألعمــال؟
•  يف احلقيقــة لــم تواجهنــي أي صعوبــة شــخصية طيلــة 
ــُت كل  ــى العكــس لقي ــم التجــارة، بــل عل مســيرتي يف عال

الترحيــب والتعــاون مــن األهــل الذيــن وقفــوا معــي يف 
ــة، ومــن جتــار  ــة الصناعي ــة التجاري ــي، ومــن الغرف بديات

عــدن، وكل الشــابات الناشــطات يف هــذا اجملــال.
يف  صعوبــة  أجــد  اخليــري  التجــاري  مشــروعي  ويف   
كيفيــة احلصــول علــى قــروض بيضــاء )مــن دون فوائــد( 
للشــابات املكافحــات، حيــث أحــاول أن أوفــر لهــن بدايــة 
خاليــة مــن القلــق ومــن همــوم االســتدانة، فالغرامــات 
التــي تتراكــم عليهــن لــدى مؤسســات اإلقــراض والبنــوك 
املتواجــدة حاليــا يف بالدنــا، تــؤدي إلــى تعثــر املشــاريع 

الصغيــرة وأحيانــا فشــلها.

التــي  واألســس  القواعــد  أهــم  ماهــي  برأيــك   -
حتقــق جنــاح أي مشــروع لســيدة أعمــال يف اليمن؟
• النجــاح بالدرجــة األولــى يعتمــد علــى الرغبــة الصادقــة 
واملاديــة،  والنفســية  الذهنيــة  القــدرة  وعلــى  بالعمــل، 
ــو  ــة، فه ــات هادف ــوح وتطلع ــدى اإلنســان طم ــإذا كان ل ف
سيرســم طريــق النجــاح بنفســه، ويف مجــال التجــارة، 
إقامــة  مــن  جــدوى  دراســة  هنــاك  تكــون  أن  يجــب 
املشــروع، واختيــار املوقــع املناســب والبضاعــة املناســبة، 
والبيــع  للمشــروع،  واإلعــالن  الدعايــة  طــرق  ومعرفــة 
بأمانــة، فالســمعة التجاريــة مهمــة جــدا لكســب الزبائــن 

التخصصــات. مختلــف  يف 
- كيــف تريــن مســتقبًلا مشــاريع ســيدات األعمــال 

يف اليمــن؟
واعــد  مســتقبل  التجاريــة  للمشــاريع  املســتقبل   •   
ــه يتجــه نحــو التنافــس االقتصــادي  ــم كل جــداً، ألن العال
الــدول  يف  تنتشــر  بطالــة  حاليــا  وهنــاك  والتجــاري، 
البشــري  اجملهــود  عــن  االســتغناء  بســبب  املتقدمــة، 
ورغــم  وبالربــوت،  بالكمبيوتــر  واســتبداله  لإلنســان 
الصعوبــات التــي تواجــه بالدنــا، إال أن احلــل الوحيــد هــو 
أن يطــور الشــباب والشــابات مــن أنفســهم يف اجملــاالت 
ــة، ليتجهــوا إلــى األعمــال  ــة والتكنولوجيــة احلديث العلمي
احلــرة، والصناعــات اخلفيفــة، واملنتجــات احملليــة، ســواء 

كانــت صناعيــة أو زراعيــة أو ســمكية أو غذائيــة.

گلثوم النواصري..گلثوم النواصري.. مسيرة گفاح يف عالم املال واألعمال اخليرية
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صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

ــي واجملتمــع املرأة  ــر يف اجملتمــع احملل ــا دور كبي له
الدولــي وتعتبــر املــرأة احــدى  أهــم ركائــز 
أو  عنهــا  االســتغناء  ميكــن  ال  التــي  األساســية  اجملتمــع 
جتاهلهــا فهــي األم واألخــت والزوجــة واألبنــة فهــي العضــد 
وقــت الشــدة وهــي الســند حلظــة االنكســار وهــي األمــان 

ــدان. ــاء الفق ــان أثن ــاء اخلــوف وهــي احلن أثن
ولكــن اجملتمعــات املدنيــة  مبختلــف أفكارهــا الوضعيــة 
للمــرأة  البشــر، جعلــت  والتــي هــي مــن صنــع  اخملتلفــة 
مكانــة تتــراوح مــا بــني الطلــوع والنــزول ،لــم يعطــى لهــا ذاك 
ــا نســتطيع  ــر الــذي منحهــا اإلســالم ،ولكــن مــن هن التقدي
القــول بــأن املعركــة احلقيقــة للمــرأة  بــدأت مــن هنــا  حيــث 
عانــت املــرأة   مــن االمتهــان واالســتبداد اجملتمعــي  عانــت 
املــرأة مــن التهميــش والعنصريــة  املقيتــة التــي قضــى عليهــا 
اإلســالم وعززهــا الفكــر الدنيــوي الــذي كان ميــارس عليهــا 
،واملــرأة لــم تعانــي فقــط مــن مجتمعهــا وأيضــا كانــت للمرأة 
معانتهــا علــى الصعيــد األســري وممارســة التمييــز عليهــا 
يف ظــل مجتمــع تتغطــى عليــة الســلطة والنزعــة الذكوريــة  .
حيــث  مــن  والرجــل  املــرأة  مشــكلة  تتــار  مــا  ودائمــا 
يكــون  أن  يجــب  وأنــه  والواجبــات  احلقــوق  املســاواة يف 
للمــرأة مــن  احلريــة واحلقــوق مــا للرجــل ،وأيضــا مــن 
ــة وكان  ــى املناصــب اإلداري ــة وتول ــة االجتماعي حيــث املكان
هنــاك الكثيــر مــن احلديــث حــول اجلنــدر والتأكيــد علــى 
أهميــة إســتحقاق مشــاركة النســاء سياســيا مبعــدل 30 ٪.
املــرأة علــى  تقــدم  اللــوم يف عــدم  ودائمــا مــا نحــط 
الرجــل، ولكــن لــم يتبــادر لأذهــان للحظــة مــا هــو دور 
ومــدى  لهــا  املشــورة  تقــدمي  ومــدى  املــرأة  جتــاه  املــرأة 
مســاندتها ومــدى مــد يــد العــون لهــا .فمــن املتعــارف عليــة 
أن املــرأة لديهــا كــم هائــل مــن الغيــرة يف مختلــف األصعــدة 

احلســية والعمليــة ،وهــذا يعتبــر غريــزة بالفطــرة .
و للواقــع رأي أخــر يختلــف عمــا يقولــه  الفكر ولنتســائل 
هنــا هــل مــن املمكــن أن تتولــد الغيــرة بــني النســاء يف 
اجلانــب العملــي كمــا هــو متعــارف عليــة علــى الصعيــد 
ــاك فعــال منافســة شرســة بينهــن يف  االجتماعــي، هــل هن
مجــال العمــل والتربــع علــى عــرش املناصــب العليــا ؟ وعلــى 
صعيــد اخرهــل ميكــن للمــرأة أن تســاند امــرأة أخــرى مــن 
ــر؟ هــل نســتطيع القــول  ــى منصــب أكب أجــل احلصــول عل
النجــاح وكــم نســبته  للمــرأة يف حتقيــق  املــرأة عــون  أن 
،هــل تســتطيع املــرأة الدفــع باملــرأة لتســريع عجلــة التنميــة 
ــا. ــف اإلرشــادات له ــا وتقــدمي مختل ــى جانبه والوقــوف إل

ــني النســاء ســواء  ــرة ب ــد الغي ــم تتول ــن بنع ــة تكم اإلجاب
علــى الصعيــد احلســي العاطفــي وايضــا علــى الصعيــد 
هــذه  ،وتعــد  ذروتهــا  تصــل  قــد  ،واملنافســة  االجتماعــي 

املنافســة ســالح ذو حديــن .
احلــد األول نــرى املــرأة ذات املهنيــة العاليــة واألســلوب 
الراقــي يف التعامــل و زميلتهــا يف الكفــاح ضــد التمييــز 
العنصــري، وهــي التــي ســاندتها يف انتــزاع أبســط حقوقهــا 
إلــى أكبرهــا ،ونراهــا هنــا مــن تلــك الزوايــا اإليجابيــة التــي 
تدعــم شــقيقتها وأمهــا وأختهــا وزميلتهــا فهــي رفيقــة لهــا 
يف جتــاوز األزمــات واحملــن واخلــروج منهــا يف إيجابيــة 
عاليــة ،هــي تلــك املدافعــة عــن حقــوق ونفقــات مســلوبة ، 
وكان للمــرأة دور يف دعــم زميلتهــا املــرأة مــن خــالل تنــاول 
قضايــا التمييــز وهــي قضيــة القضــاء علــى األميــة بــني 
اإلنــاث ألنهــا حتتــل املرتبــة األولــى واألكبــر مقارنــة بنســبة 
الذكــور يف األميــة وكان لهــا بــاع كبيــر يف محاولــة القضــاء 
عــل مســألة العنــف األســري واجملتمعــي مبختلــف أشــكاله 

وأطيافــه.  
امــا احلــد الثانــي املــرأة قــد تكــون عــون للمــرأة يف 
الفشــل، وهنــا أيضــا تتدخــل وبقــوة الغيــرة النســوية التــي 
الفشــل  أو  باالزاحــة  اال  تتوقــف  ولــن  حــدود  لهــا  ليــس 
وهنــاك الكثيــر مــن حــاالت الفشــل التــي أصابــت النســاء 
ــن  ــرى نســاء حتاول ــا النســاء أنفســهن ،ن وكان الســبب فيه
جاهــدات حتطيــم نســاء أخريــات ومنافســتهن علــى عــدم 
حتصلهــن علــى مناصــب إداريــة أو اجتماعيــة ذو قيمــة 
،نــرى نســاء كــن ســببا يف إيقــاف عجلــة التنميــة لزميلتهــن 
مــن النســاء ،بســبب غيــرة ليــس لهــا أهميــة يف مجتمــع 

يكافــح ضــد القضــاء علــى التميــز العنصــري.
وختامــا ومــن خــالل مــا ســبق ذكــره نســتطيع القــول بــأن 
ــا الرجــل  ــا أســوة بأخيه ــب بحقوقه ــي تطال ــرأة الت ــك امل تل
ــب دور ســلبي  ــن أن تلع ــب آخــر ميك ــن جان ــب وم ــن جان م
يف إجهــاض حقــوق شــقيقتها املــرأة فمــن هنــا نســتطيع 
ــرأة هــي عــون للمــرأة يف النجــاح مــن خــالل  ــول أن امل الق
مســاعدتها والوقــوف إلــى جانبهــا بــكل شــجاعة وأيضــا 
املــرأة عــون شــقيقتها املــرأة يف الفشــل مــن خــالل عرقلــة 
تقدمهــا ، ومحاربتهــا بســبب غيــرة ال داعــي لهــا وليســت يف 
محلهــا الصحيــح ولكــن غريــزة الفطــرة هنــا تطغــي عليهــا 
واالفــراط يف اســتخدامها كانــت ســببا يف أن تكــون املــرأة 
عــون للمــرأة يف الفشــل ،ولهــذا البــد مــن حتقيــق مبــدا 
التــوازن الفكــري ومــا ينعكــس عليــة مــن ســلوك مجتمعــي 
ودافــع إيجابــي يعيــد للمــرأة رقيهــا ومكانتهــا احلقيقيــة يف 

اجملتمــع .  

نصير املرأة
يف النجاح والفشل

صوت األمل - خاص
دشــنت اجلمعيــة النســوية اخليريــة ملكافحــة الفقــر 
- )WACP(، يف عــدن، حملــة الـــ 16 يومــا ملناهضــة 
 ،)GBV( االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف 
النســائية  القيــادة  برنامــج مشــروع  أنشــطة  ضمــن 
االســتجابة  يف  واحلمايــة  والوصــول  والتمكــني 
هيئــة  مــع  بالشــراكة  اليمــن،   -  LEAP لأزمــات 

للمــرأة. املتحــدة  األمم 
وتتضمــن احلملــة التــي تقــام يف كل عــام علــى مســتوى 
العالــم، حتــت شــعار »كــن معنــا للحــد مــن العنــف« 
مناهضــة  حــول  التوعويــة،  الفعاليــات  مــن  عــدداً 
ــر برنامــج إذاعــي،  ــات، عب العنــف ضــد املــرأة والفتي
ــادة الوعــي اجملتمعــي حــول أشــكال العنــف ضــد  لزي
ــة النســاء  ــة، لتوعي ــرأة، وإقامــة ورش عمــل مختلف امل

العنــف  اســتمرار  آثــار  حــول  واألمــن،  والشــباب 
ســلوكيات  علــى  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم 
جائحــة  آثــار  الــى  باإلضافــة  واجملتمــع،  األطفــال 

املــرأة. علــى   COVID-19
وقــد ألقيــت العديــد مــن الكلمــات املعبــرة عــن أهميــة 
هــذه الفعاليــة العامليــة، التــي تســلط الضــوء علــى مــا 
مُيــاَرس ضــد املــرأة مــن انتهــاكات تقيــد مــن حريتهــا 

ومكانتهــا يف اجملتمــع مبختلــف اجملــاالت.
مشــروع  أهــداف  اســتعراض  مت  الفعاليــة  ويف 
امــرأة   1050 يســتهدف  الــذي  النســائية،  القيــادة 
مــن  واقتصاديــا،  اجتماعيــا  ومهمشــة  ضعيفــة 
ــة، مــن خــالل  ــات املضيف ــاً واجملتمع النازحــني داخلي
كيفيــة الوصــول إلــى خدمــات احلمايــة ومتكينهــن، 
تؤهلهــن يف مختلــف  انشــطة تدريبيــة  تنفيــذ  عبــر 

اجملــاالت، والعمــل علــى زيــادة الوعــي اجملتمعــي حــول 
النســاء. علــى   COVID 19 جائحــة  تأثيــر 

اجلديــر بالذكــر أن حملــة الـــ 16 يــوم، تبــدأ مــن تاريــخ 
25 نوفمبــر مــن كل عــام، وهــو اليــوم العاملــي للقضــاء 
علــى العنــف ضــد املــرأة، وتســتمر حتــى 10 ديســمبر، 

والــذي يصــادف اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان.
ــة )WHO( أن  ــت منظمــة الصحــة العاملي وقــد أعلن
تفشــي COVID-19 يف 11 مــارس 2020 أدى إلــى 
تفاقــم عوامــل اخلطــر الرئيســية للعنــف ضــد النســاء 
والفتيــات، مثــل نقــص الغــذاء، والبطالــة، وانعــدام 
والهجــرة  املــدارس،  وإغــالق  االقتصــادي،  األمــن 
النســاء  ضــد  العنــف  أشــكال  وزيــادة  اجلماعيــة، 
والنفســي  اجلســدي  العنــف  وخاصــة  والفتيــات، 

املنزلــي. للعنــف  واالقتصــادي  واجلنســي 

يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج 
االعالمي لقضايا التنمية والسالم يف اليمن
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تدشن حملة )16 يومًا( ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي يف عدن 

السجادة الـحمراء..
صوت األمل.. ياسمن يوسف

نــدى محمــد أحمــد الكينعــي، وضعــت قدمهــا 
القلــــة  مــــن  لتگــون  احلمـــراء،  الســجادة  علـــى 
الوطــن  ســماء  يف  باليمــن  حلقــت  التــي  القليلــة 
العربــي، حققــت نــدى البالغــة مــن العمــر خمســة 
وعشــرين عامــاً، املركــز األول )امليداليــة الذهبيــة( 
يف املســابقة الدوليـــــــة للمنتـــــدى العــــــربي للفنــون 
 ،2020 عربيــة  دولــة   13 بــني  مــن  التشــكيلية، 
املســابقات  يف  لهــا  ســاحق  فــوز  أول  يكــن  ولــم 
املراكــز  مــن  الكثيــر  فقــد حصــدت  واملشــاركات، 
احملليــة  واملعــارض  املســابقات  يف  املتقدمــة 

والدوليــة.
الفنانــة التشــكيلية بــدأت موهبتهــا منــذ الصغــر، 
وبعــد املرحلــة الثانويــة أحبــت أن تصقــل املوهبــة 
ــم تكــن الدراســة إال ألجــل  ــة علميــة، لــذا ل بطريق

ــادة معرفيــة وخلفيــة واســعة عــن الرســم. زي
لوحتهــا بعنــوان »مــرارة العيــش« ثالــث رســمة 
بالقلــم الرصــاص، هــي الشــرارة لالنطــالق نحــو 
التميــز، فقــد شــاركت يف املنافســة الدوليــة األولــى 
وحصلــت  التشــكيلية،  للفنــون  العربــي  للمنتــدى 
علــى املركــز الثانــي )امليداليــة الفضيــة( مــن بــني 
األلــوان  أن  م، ورغــم   2017 دول عربيــة يف عــام 
الزيتيــة تعتبــر عامليــة، وخاصــة أن املعــارض العامليــة 
حتتــوي علــى هــذه األنــواع مــن اللوحــات، بســبب 

ــم  ــا ل ــر، ولكنه ــة وال تتغي ــدوم لســنوات طويل ــا ت أنه
ــة،  ــوان الزيتي ــدأت بالرســم باألل ــذاك قــد ب تكــن آن
وقــد عبــرت بــني ثنايــا الرســمة عــن أن املــرأة هــي 

األكثــر تضــرراً يف احلــرب. 
ناقشــت الكينعــي الكثيــر مــن قضايــا املــرأة، مثــل 
قضايــا العنــف ضــد املــرأة، كمشــاركتها يف برنامــج 
التــي  االجتماعيــة،  العدالــة  أجــل  مــن  اإلبــداع 

ــرأة بأشــكاله  تناقــش العنــف ضــد امل
ــار  ــه مــن آث ــج عن ــا ينت وأســاليبه، وم
مــن  وعلــى  املــرأة،  علــى  نفســية 
يحيطــون بهــا، ولقــد جســدتها يف 
تفاصيــل هــذه الرســمة مــن ناحيــة 

نظــرات الترصــد أو االنتقــام.  
 باإلضافــة إلــى بحــث أُجــري 
ناقشــت  البرنامــج،  إطــار  يف 
نــدى فيــه أطفــال الســجينات 
للمكــوث  اضطــروا  الذيــن 
الســجن،  يف  أمهاتهــم  مــع 
األطفــال  يتعــرض  حيــث 
لوضــع مــزٍر، وخاصــة عنــد 

ــأي مــرض، فــال جتــد األم التــي  إصابتهــم ب
ال حــول لهــا وال قــوة يف أي وســيلة ممكنــة ملســاعدة 
رضيعهــا، ســوى انتظــار رحمــة املولــى عــز وجــل 
»األم حالهــا بــاٍك لرؤيــة وليدهــا ميــوت بــني يديهــا« 

هكــذا عبــرت لنــا نــدى عــن رســمتها هــذه.
»فكرتهــا مــن خيالــي... اختــالف ألــوان العينــني 

كاختــالف األشــخاص، فاالختــالف جميــل، ويعــد 
للوحتهــا  شــعارها  هــذا  كان  نقصــاً«  ال  اكتمــاالً 
معــرض  يف  كاليفورنيــا  يف  بهــا  شــاركت  التــي 
»احتضــان اختالفاتنــا«، الــذي ناقــش االختــالف 
يف اجملتمعــات، والتنمــر الــذي يحــدث بســبب ذلــك. 
حدثتنــا بــأن لوحــة األم مــع طفلهــا، تشــعرها 
تكوينهــا  فطبيعــة  واألمــان،  احلنــان  بإحســاس 
األنثويــة انعكســت انعكاســا كبيــراً علــى لوحاتهــا 

التشــكيلية. ورســوماتها 
هويتــي  هــو  اســمي 
عائقــًا   ليــس  والنقــاب 
ــى  ــه عل هــذا مــا أجابــت ب
الفنانــني،  انتقــادات  بعــض 
بســبب ارتــداء النقــاب، الــذي 
أي  يســبب  ال  أنــه  أكــدت 
ومشــاركاتها  لنجاحاتهــا  عائــق 

أيضــاً. وهويتهــا  وهواياتهــا 
ثقــة  علــى  حــازت  ولقــد 
ومت  عــرب،  فنانــني  وتوصيــة 
ترشــيحها مــن قبلهــم، حيــث قدمــت 
ــول  ــة، ومت قب ــم اللجن ــا لتقيي أعماله

لهــا  عما مــن قبــل النقــاد، واختيــار أعمالهــا أ
التاريخــي  الكتــاب  ضمــن  للموســوعة  وضمهــا 
بهــا،  خــاص  ألبــوم  وإصــدار  العــرب«  »املبدعــون 

2020م. يف  إصــداره  يتــم  ســوف  والــذي 
الكتــاب التاريخــي »املبدعــون العــرب« جملموعــة 

حتتــوي  موســوعة  هــو  الثقافيــة،  النخبــة  مــن 
علــى1000 قلــم، للمؤلــف بــراء الشــامي، وحــوت 
املوســوعة يف طياتهــا أجمــل إبداعــات العــرب مــن 
ــي،  األدب والشــعر والفــن التشــكيلي واخلــط العرب
جبــني  علــى  شــاهدة  توثيقيــة،  موســوعة  لتكــون 

التاريــخ، ســامية مبــا حملتــه مــن إبــداع.
تتمثــل  املســتقبلية  الكينعــي  نــدى  طموحــات 
وأخيــراً  للعامليــة،  ومشــاركاتها  لوحاتهــا  وصــول 
نصيحتهــا للمبتدئــات، بعــدم الرضــوخ للمصاعــب، 
يف  الهائــل  التقــدم  وأن  جتاوزهــا،  ومحاولــة 
التكنولوجيــا أتــاح للجميــع فرصــة كبيــرة لالطــالع 

أكثــر. األفــكار  وتغذيــة 


