
Cultural Media Center



This publication is part of activities under the project “Sup-
 porting Women Journalists and Human Rights Defenders in
Yemen, Iraq, Sudan, West Bank and Gaza Strip

 This publication has been produced with the assistance of”
 the European Union. The contents of this publication are the
 sole responsibility Cultural Media Center and can in no way
be taken to reflect the views of the European Union



منذ�ما�يز�د�عن�العام،�ومع�انطالق�فكرة�أندية�طالب�اإلعالم،�تفاجأنا�بالكث���من�اإلبداعات�
املم��ة�للطالب،��س���من�خالل�هذا�العمل�إ���إبرازها،�و�ناء�قدرا��م����ا��االت�املعرفية�واملهار�ة�

ال���تفتقر�إل��ا�ال�ليات،�لرفد�الساحة�اإلعالمية�ب�ادر�مؤهل�وم��..

�ع���تنمية�مهارات�طالب�األندية�الذهنية�وال��صية�واملهنية،�وإكسا��م�الطرق�ا��ديثة�
ً
وحرصا

���ا��ال�التحر�ري�والف���والتق��،�و�عز�ز�مستوى�االح��افية�لد��م،�تم�تنفيذ�دورات�متعددة،�
�باأل�شطة�والدورات�وال��امج�وورش�العمل،�والندوات�

ً
�حافال

ً
و�شمل�خطة�العام�ا��اري�برنامجا

وا��اضرات،�والز�ارات�امليدانية�للمؤسسات�اإلعالمية�ا��تلفة..

،�كخطوة�أو���
ً
وهذه�ال�شرة����إحدى�ثمار�نقاشات�الطالب�والطالبات،�ومن�نتاجهم�فكرة�وتنفيذا

لالنطالق�بأ�شطة�و�رامج�طموحة�ومشار�ع�إعالمية�هادفة..

وهذا�النجاح�الكب���وا��يو�ة�والتفاعل�بحاجة�ماسة�إ���ال���يع�والدعم�والتحف���سواء����
إطار�ال�لية�من�قبل�عميد�ال�لية�الدكتور�العز�ز�عمر�داعر،�ورؤساء�األقسام�و�افة�األ�اديمي�ن�

واأل�اديميات،�ومن�زمال��م�الطالب،�إ���جانب�ال���يع�من�املؤسسات�اإلعالمية�ومنظمات�
ا��تمع�املد�ي�وال���سنحاول�جاهدين�تحقيقھ�خالل�الف��ة�القادمة..

�عت���املرأة�أك���من�تتضرر�من�ا��روب�وال��اعات،�ف���تتعرض�ألنواع�العنف،��العنف�ا�������
سري��س�ب��غي�ب�القانون�

ُ
(االغتصاب،�واإلكراه�ع���الدعارة�وغ��ه)�وكذا�تزايد�أرقام�العنف�األ

املتعلق���ذا�األمر.
بال�سبة�للت�����وال��وح�فتحتل�املرأة�واألطفال�النص�ب�األك��،�حيث�تقدر�حاالت�املرأة�واألطفال�

بـ�٨٠٪�من��سبة�النازح�ن�وامل��ر�ن.
�فإن�ا��رب��عمل�ع���ز�ادة�إفقار�املرأة،�إما��س�ب�فقدان�معيلها�أو�فقدان�عملها�

ً
أما�اقتصاديا

وغياب�األمن�عند�خروجها�للعمل��س�ب�ظروف�ا��رب.
و�ناًء�ع���ذلك�جاء����قرار�األمم�املتحدة�١٣٢٥�م�ونان�رئ�سيان�هما:�م�افحة�العنف�ا�������

أثناء�الصراع�املس��،�وكذا�ز�ادة�مشاركة�املرأة����عمليات�السالم�واملؤسسات�السياسية.
وقد�قاد�هذا�القرار�إ���ز�ادة�االهتمام�داخل�األمم�املتحدة�بتعميم�املنظور�ب�ن�ا���س�ن،�وتقييم�

تأث���السياسات�ا��تلفة�ع���املرأة�والرجل.
حيث�جاء�هذا�القرار�إلشراك�املرأة����عمليات�السالم�واملفاوضات�ب�ن�أطراف�الصراع،�وكذلك�

��ماي��ا�من�العنف�ا������.
�،
ً
،�واجتماعيا

ً
،�ونفسيا

ً
،�فإن�املرأة�من�أك���املتضرر�ن�من�تبعات�ا��رب�جسديا

ً
وكما�ذكرُت�سلفا

،�ولذا�ف���ذا��ا�أك���من�يتوق�للسالم�ولوقف�هذا�العنف�والضرر�الواقع�عل��ا�
ً
واقتصاديا

والذي�عمل�ع���إهدار�حقوقها�بل�واست��افها�واستغاللها�بأ�شع�الصور�واألش�ال،�ولذا�فدورها�
����اإلسراع�نحو�عملية�السالم.�

ً
�وجادا

ً
�هاما

ً
كمتضررة�سيلعب�دورا

�املرأة�«أم»�تتحمل��سبة�من�الضرر����حال�اعتقال�أوالدها�أو�زوجها�أو�أخ��ا�لدى�أطراف�
ً
أيضا

ال��اع�،�ف���ل�ست�طرف�ير�د�استمرار�ا��رب�،�بل�طرف�حقيقي����إيقاف�هذا�ال��اع�وا��رب�من�
أجل�نفسها�وأسر��ا�ومجتمعها�املتضرر.

�
ً
وع���الرغم�من�أهمية�هذا�القرار�وإرساء�السالم�واألمن����دول�عديدة��شهد�ال��اع،�إال�أن�دوال
عديدة�أهملت�القرار،�فمن�أصل�١٩٢�دولة،�لم�تنفذ�القرار�سوى�٢١�دولة����عضو����األمم�
املتحدة،�و�رجع�س�ب���م�ش�هذا�القرار�إ���رفض�معظم�هذه�الدول�مشاركة�املرأة����صنع�

�أن�املرأة�لد��ا�من�النوايا�ا��سنة�وال����ة�والقدرات�املذهلة�والكفاءات�
ً
القرار،�أل��م�يدر�ون�جيدا

�
ً
املناسبة�ما�يفوق�التصور�للعبور�نحو�إم�انية�تحقيق�العدالة�االنتقالية،�وذلك�سيمثل�انتصارا
�عن�أن�ال��اعات�يديرها�و�ث��ها�

ً
�ِلنضالها�وإم�انية�تحقيقها�لعملية�السالم،�فضال

ً
للمرأة�وتتو�جا

تجار�حروب�ير�حون�من�بيع�السالح،�وكذلك�تضطلع����األمر�مصا���وأطماع�تدار�من�تحت�
الطاوالت�ل�ست�من�فطرة�املرأة�الغر�ز�ة�وال�من�مص����ا.

وعليھ�فإن�املرأة����الطرف�ا��قيقي�املتضرر�من�ا��رب،�وأيضا����الطرف�ا��اد����خلق�السالم�
لهذا�ال�ون.

االفتتاحية

قرار األمم املتحدة بإشراك املرأة �� عمليات السالم.. 
القرار رقم ١٣٢٥
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أقر�أعضاء�وعضوات�أندية�طالب�اإلعالم�بجامعة�صنعاء�،ا��طوات�
التنفيذية�لتفعيل�دور�النادي�و�ناء�خطة�التدر�ب�والتأهيل،�و�عز�ز�عملية�

.CMC���التواصل،�ب�ن�األعضاء�وإدارة�مشروع�األندية�بمركز�اإلعالم�الثقا
كما�أقر�االجتماع،�آلية�التواصل�من�خالل�انتخاب�”��نة�تواصل“��ع���
�عملية�الت�سيق،�ومتا�عة�تنفيذ�األ�شطة،�ع���أن�تتم�عملية�االنتخاب�

ألعضاء�ال��نة��ش�ل�دوري�إلتاحة�الفرصة�ل��ميع�بدون�است�ناء،�
واك�ساب�مهارات�االتصال�والتواصل،�واملهارات�اإلدار�ة�والقيادية.

و�انت�رئ�سة�مركز�اإلعالم�الثقا���وداد�البدوي�قد�ألقت��لمة،�أشارت�ف��ا�إ���أن�مشروع�أندية�طالب�اإلعالم�الذي�تم�إطالقھ����س�تم���
٢٠١٩�����لي���اإلعالم�بجامع���صنعاء�وعدن،�من�أهم�املشار�ع�ال���يحرص�املركز�ع���أن�تحقق�نتائج�إيجابية�لبناء�قدرات�الطالب����

ا��االت�املعرفية�واملهار�ة�ال���تفتقر�إل��ا�ال�ليات.
وأو��ت�أنھ�س�تم�الت�سيق�ب�ن���ان�التواصل����صنعاء،�وعدن�خالل�الف��ة�القادمة،�لتبادل�اآلراء،�واالستفادة�من�التصورات�

.
ً
املقدمة�من�الطالب،�وت�سيق�أ�شطة�مش��كة�مستقبال

نفذ�مركز�اإلعالم�الثقا���(CMC)�خالل�العام�املا����ست�دورات�تدر��ية�وعدد�من�الورش�وجلسات�التوعية�ألندية�طالب��لية�اإلعالم�
بجامع���صنعاء�وعدن.

هدفت�الدورات�رفع�كفاءة�الطالب�والطالبات�وتنمية�مهارا��م�الذهنية�
وال��صية�واملهنية،�وإكسا��م�الطرق�ا��ديثة����ا��ال�التحر�ري�والف���

والتق��،�و�عز�ز�مستوى�االح��افية�لد��م،�و�ما��سهم����االرتقاء�بال�ادر�اإلعالمي،�
.
ً
�ومضمونا

ً
وتطو�ر�الرسالة�اإلعالمية�شكال

وشملت�الدورات�ا�����والتقر�ر�ال��في�و�افة�الفنون�ال��فية،�واملقابلة�
التلفز�ونية،�ومهارات�األداء�اإلعالمي،�والكتابة�من�منظور�ا��ندر،�وتكنولوجيا�

اإلعالم�واالتصال،�واألمن�الرق��.
كما�تضمنت�الدورات�تطبيقات�عملية�ع���صياغة�الفنون�ال��فية،�وقوالب�
كتاب��ا،�وكيفية�اختيار�املعلومات�والبيانات�ال���يتضم��ا��ل�فن�بدقة�وعناية�

فائقة،�بحيث�يتلقى�م��ا�األوثق�واألسهل�إلقناع�القارئ،�وا��رص�ع���االل��ام�باملوضوعية،�وعدم��شو�ھ�ا��قائق،�وتجنب�املبالغة�
وال��و�ل�واالستحقار�والت��يم�للمعلومات�ال���تخرج�املواد�ال��فية�عن�سياقها�امل���واملوضو��.

ناقشت�جلسة�توعو�ة�ألندية�طالب�اإلعالم،�القرار�األم���١٣٢٥��شأن�املرأة�
والسالم�واألمن�وأهمية�مشاركة�املرأة�اليمنية����عملية�السالم،�نظمها�مركز�

اإلعالم�الثقا���(CMC)،�التوافق�ال�سوي�اليم���من�أجل�االمن�والسالم�
ضمن�تحالف�مجموعة�ال�سعة�ال�سو�ة�بالشراكة�مع�مكتب�هيئة�األمم�

املتحدة�للمرأة..�اليمن.

�وطالبة�من��لية�اإلعالم�بجامعة�
ً
وتناولت�ا��لسة�ال���شارك�ف��ا�٣٠�طالبا

صنعاء،�ع���منصة�«زوم»�القرار�األم���١٣٢٥،�والقرارات�املكملة�لهذا�
القرار،�ودور�اإلعالم����تفعيل�مشاركة�املرأة�اليمنية����عملية�السالم.

�باستعراض�القرارات�الستة�املكملة�للقرار�١٣٢٥،�وتتمثل����القرار�١٨٢٠�تم�تب�ية����
ً
�خاصا

ً
وشملت�ا��لسة�التوعو�ة�محورا

عام�٢٠٠٨م،�القرار�١٨٨٨�للعام�٢٠٠٩م،�القرار�١٨٨٩�للعام�٢٠١٠م،�القرار�١٩٦٠�للعام�٢٠١٠م،�القرار�٢١٠٦�للعام�٢٠١٣م،�
والقرار٢١٢٢�للعام�٢٠١٣م.�

�ع���إصداره�تحتفي�عشر�دول�عر�ية�عاملة�ع���القرار�١٣٢٥،�
ً
يذكر�أن�قرار�١٣٢٥�صدر����٣١�أكتو�ر�٢٠٠٠�م،�و�مرور�٢٠عاما

مستعرضة�تجار��ا�وقصص�نجاحها�وصعو�ا��ا�ومناقشة�آليات�عملية�لتنفيذ�القرار.

أخبار األندیۀأخبار األندیۀ
أندية طالب اإلعالم تنتخب لجنة تواصلأندية طالب اإلعالم تنتخب لجنة تواصل

اإلعالم الثقايف ينفذ ست دورات ألندية طالب اإلعالم بجامعتي صنعاء وعدناإلعالم الثقايف ينفذ ست دورات ألندية طالب اإلعالم بجامعتي صنعاء وعدن

جلسة توعوية ألندية طالب اإلعالم حول القرار جلسة توعوية ألندية طالب اإلعالم حول القرار ١٣٢٥١٣٢٥ بشأن املرأة والسالم واألمن بشأن املرأة والسالم واألمن

https://cmc-ye.org :للمز�د من االخبار تا�عوا موقعنا
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األعمــال�الشــاقة�غ�ــ��الرســمية�ذات�األجــور�املتدنيــة،�كتنظيــف�
املنــازل،�وجمــع�ا��طــب�وغســيل�املال�ــس،�ولــم�تقــف�املــرأة�اليمنيــة�
عند�هذه�ا��دود�فقد�دفع��ا�الظروف�الصعبة�إ���العمل����مهن�
شاقة�عادة�ما�يقوم���ا�الرجال،�كصيد�األسماك�����عض�املناطق�
الســاحلية،�أو�أعمــال�ال��ميــم�امل��ليــة�والطــالء�والنقــش�والدي�ــور،�
و�ــ��نمــاذج�كث�ــ�ة�م��ــا�مــا�تناقلتــھ�وســائل�اإلعــالم�ا��ليــة�والعر�يــة�
�ــ��قر���ــن� وفايــزة�وحســناء،� مالكــة� الثــالث� الشــقيقات� لقصــة�
«القابــل��ــ��وادي�ظهــر»�الواقعــة�ع�ــ��أطــراف�العاصمــة�صنعــاء.

مرارة الكبت ومعاناة ال��وح
�عا�ي�املرأة�����عض�مناطق�الصراع�من�الكبت����أوضاع�نفسية�
مؤملــة�ن�يجــة�لعــدم�قدر��ــن�ع�ــ��مغــادرة�املنــازل�ومواصلــة�التعليم،�
والبحث�عن�العمل،��س�ب�ا��اوف�األمنية،�كما��عا�ي�من�ز�ادة�
العنف�ن�يجة�للصراع،�إذ�تؤكد�دراسات�وتقار�ر�حديثة�لعدد�من�
املنظمــات�الدوليــة�أن�ا��ــرب�ســب�ت�عــودة�املــرأة�اليمنيــة�عشــرات�
�لصندوق�األمم�املتحدة�للس�ان�فإن�

ً
ا��طوات�إ���الوراء..�ووفقا

العنــف�ضــد�املــرأة�زاد�ب�ســبة�٦٣٪�منــذ�انــدالع�ا��ــرب..
«ال�ســاء� �٢٠١٨ لعــام� املتحــدة� األمــم� صنــدوق� تقر�ــر� و�حســب�
�باهظا�

ً
واألطفال��شــ�لون�٧٢٪�من�النازح�ن�والذين�يدفعون�ثمنا

�ــ��اليمــن�منــذ�بدايــة�ا��ــرب.»
عادات وتقاليد ونظرة ضيقة

التــزال�املــرأة�اليمنيــة��ــ��كث�ــ��مــن�املناطــق�رغــم�قصــص�نجاحهــا�
ونظــرة� �، وتقاليــد� لعــادات� أســ��ة� وا��ــرب،� الســلم� �ــ�� الكب�ــ�ة�
ضيقــة،�التقــل�خطور��ــا�عــن�تبعــات�مــا�تتعــرض�لــھ�مــن�ان��ــا�ات�
�ــ��ا��ــروب�والصراعــات،�وهــذا�التعامــل�مــع�املــرأة�يحرمهــا�مــن�

املشــروعة..� حقوقهــا�
تقــول�إشــراق�الغر��ــ��«�املــرأة�اليمنيــة��عا�ــي�مــن�ان��ــا�ات�كث�ــ�ة�

�ال�روح�فيــھ»..
ً
م��ــا�حرما��ــا�مــن�حقوقهــا�ال�ــ��تجعلهــا�جســدا

وتضيــف�«ال�أســتطيع�الدراســة��ــ��ا��امعــة�إال��ــ��حــدود�تخصــص�
محــدد�كمهنــة�الطــب،�وغ�ــ��ذلــك�ال��ســمح��ــ��أســر�ي�بدراســة�أي�
تخصــص�آخــر�مــا�جعل�ــ��أحــارب�ســنوات�ألجــل�هــذه�التخصصــات�

ال�ــ��يؤســف���القــول�أ�ــي�لــم�أســتطع�ا��صــول�عل��ــا».
وأمــام��ل�هــذه�االن��ــا�ات،�و�ــ��ظــل�مجتمــع�ذ�ــوري،�تظــل�املــرأة�
اليمنية�بكفاحها�ونضالها�أسطورة�نجاح،�ومع�اإلصرار�والعز�مة،�
وان�ــ�اع�حقوقهــا،�واملشــاركة� فــرض�ذا��ــا،� مــن� املــرأة� ســ�تمكن�

بكفــاءة�واقتــدار��ــ��الشــأن�العــام�و�ــ��مختلــف�ا��ــاالت.

�ساء اليمن.. معاناة تفرضها ا��رب.. ونماذج نضال مشرفة

�ســ�ب�ا��رب�ال����شــهدها�بالدنا�انزوت�املرأة�اليمنية��الغصن�
الكســ���ت�ابــد�همومهــا�ب�اهــٍل�أثقلــھ�األلــم�واملعانــاة،�وأرهقتــھ�

ســنوات�الصــراع.
لــم��عــد�بوســع�املــرأة�اليمنيــة�مواجهــة��ل�هــذه�التحديــات،��ــ��ظــل�
صعو�ة�املع�شة�ال������ز�حيالها�عن�تلبية�متطلبات�أبنا��ا��عد�
�
ً
أن�أصبحت�مهمة�اإلعالة�ملقاة�ع����اهل�الكث���م��ن،�خصوصا
اللوا�ــي�فقــدَن�مــن��عيلهــّن،�أو��ســب�ت�ا��ــرب��ــ��إعاقتــھ،�أو�

اخت�ــ�َن�مــرارة�ال�شــّرد�وال�ــ�وح،�أو�فقــدن�األمــل�بحيــاة�كر�مــة..
تقــول�األســتاذة�إشــراق�الور�ــث�مــن�مدرســة�الثــورة�:«تأثــرت�املــرأة�
اليمنية��شــ�ل�كب���من�ا��رب،�وتحملت�مســؤولية�إعالة�وتر�ية�
أطفالهــا�وتلبيــة�احتياجا��ــم،�ووجهــت��ل�جهدهــا�لدعــم�أســر��ا،�
وحرمــت�مــن�الكث�ــ��مــن�الفــرص�الســتكمال��عليمهــا�وغ�ــ��ذلــك،�
ومعانــاة�املــرأة��ــ��بالدنــا�مســتمرة��شــ�ل�عــام،�لك��ــا�أك�ــ���ــ��ف�ــ�ة�
ا��ــرب،�األمــر�الــذي�دفعهــا�للبحــث�عــن�العمــل�والتفك�ــ��ب�نفيــذ�
مشــار�ع�مــدرة�للدخــل��عي��ــا�ع�ــ��إعالــة�األســرة،�وهــذه�األوضــاع�
بــ�ل�تأكيــد�تباعــد�بي��ــا�و��ــن�ا��يــاة�الكر�مــة�ال�ــ��تمك��ــا�مــن�

ممارســة��افــة�حقوقهــا».
أعمال إضافية

�
ً
أمــا�الطب�بــة�هنــد�عك�ــش�«فقــد�أشــارت�إ�ــ��أن�العامــالت�أيضــا
�ــ���عــض�املهــن�دفع��ــن�الظــروف�إ�ــ��البحــث�عــن�أعمــال�أخــرى�

إضافيــة�لإليفــاء�بمتطلبــات�امل�ــ�ل».
تقــول�الدكتــورة�هنــد�:«�املــرأة�اليمنيــة�تحملــت�مســؤوليات�كب�ــ�ة�
وم��ــا�إدارة�شــؤون�م��لهــا،�فأنــا�توجهــت�ل��ياطــة�إ�ــ��جانــب�مهن�ــ��

الطبيــة،�بدافــع�توف�ــ��مــا�يل�ــ��متطلبــات�أبنا�ــي�وأســر�ي».
كمــا��ســب�ت�ا��ــرب��ــ��حرمــان�الكث�ــ�ات�مــن��عليمهــن..�تقــول�
إيمــان�القصــر�(٢٢�عــام)�:�«الوضــع�الراهــن�منع�ــ��مــن�بــدء��علي�ــ��
ا��ام���ما�جعل���أبحث�عن�عمل�ألعيل�أسر�ي�حيث�أن�والدي�
�عا�ــي�مــن�مــرض�مزمــن�وأر�ــد�توف�ــ��العــالج�لــھ�،�و�ان�ذلــك�عكــس�
املا��ــ��فــ�ان�والــدي�يملــك�راتًبــا�امــا�مــع�انقطاعــھ�توجهــت�أنــا�

للعمــل».
مهن شاقة

�عــن�مــا��ســد�رمــق�
ً
وأمــام�خطــر�ا��اعــة،�واالضطــرار�للعمــل�بحثــا

كث���من�األسر،�دفعت�ال�ساء�للعمل،�وتنفيذ�مشروعات�جديدة
�م��ليــة�مثــل�إنتــاج�الطعــام��ــ��امل�ــ�ل�

ً
مــدرة�للدخــل،�وم��ــا�أعمــاال

لبيعــھ،�أو�بيــع�املال�ــس�واإلكسســوارات�ع�ــ��اإلن��نــت�ووســائل�
ج�ــ�ت��عــض�ال�ســاء�ع�ــ�

ُ
التواصــل�االجتما�ــ�،�وأ

أ��ان بجاش حليصأ��ان بجاش حليص



ت�سلُل�إ���مسامعنا����أحاي�ن�كث��ة�قصص�عظماء�
استطاعوا��غي���واقعهم�ال���ء�و�سط���أسماءهم�ع���أوائل�

قوائم�العظماء�ال���ي�با�����ا�العرب.
لكن�ماذا�نقول����شأن�امرأة�عظيمة�غ��ت�واقع�ذوي�الهمم�

واستطاعت�أن�تمد�لهم�من�نور�بص����ا�ما�يكف��م�لرؤ�ة�
ا��ياة��ع�ن�التحدي�والتفاؤل.

«فاطمة�العاقل»�املرأة�العظيمة�ال���استطاعت��عد�جهود�
جبارة�أن�تؤسس�جمعية�األمان�لرعاية�الكفيفات�ال����انت�
والزالت�هذه����النقطة�الفاصلة����حياة�الكفيفة�اليمنية.

ولدت�فاطمة�العاقل�عام��١٩٥٧م،�وقد�جاءت�إ���الدنيا�
و���مصابة�باملياه�الزرقاء�ذلك�املرض�الذي�يؤدي�إ���تال����

�مع�مرور�الزمن.
ً
النظر�تدر�جيا

رحلت�من�اليمن�إ���مصر�مع�أسر��ا�لتبدأ�حيا��ا�الدراسية�
���إحدى�مدارس�القاهرة�االبتدائية،�ومع�مرور�الزمن�أخذ�

�عند�
ً
نظرها�يضعف��ش�ل�تدر����ح���فقدت�بصرها�تماما

التحاقها�بقسم�الفلسفة�����لية�اآلداب�بجامعة�القاهرة.
�عد�أن�أ��ت�فاطمة�دراس��ا�ا��امعية�عملت����مدرسة�

املكفوف�ن�ملدة�ستة�سنوات����القاهرة�،��عد�ذلك�عادت�إ���
اليمن�لتعمل�كإخصائية�اجتماعية����مركز�النور�للكفيف�ن،�
لتجد��ل�طالب�املعهد�من�الذ�ور،�فشعرت�بالضيق�الشديد�

من�حرمان�الكفيفات�من�حقهن����االلتحاق�باملعهد�
والتعليم�فقررت�إ�شاء�معهد�خاص�بالفتيات.

�استطاعت�«العاقل»�تأس�س�جمعية�األمان��عد�
ً
وفعال

جهود�مض�ية����مب���يحتوي�ع���١٥�غرفة�ح���توسعت�
ا��معية�ل��داد�إقبال�الطالبات�عل��ا.

جهدها�و�ذلها�لم�يتوقف��ع���تأس�س�جمعية�األمان�
فحسب،�بل�امتد����عدد�من�املؤسسات�االجتماعية�
األخرى،�حيث�أسست�وترأست�مؤسسة�-�خذ�بيدي�-�
ا����ية�التنمو�ة،�وساهمت����تأس�س�هيئة�الت�سيق�

للمنظمات�اليمنية�غ���ا���ومية���قوق�الطفل،�و�انت�
����عدد�من�(املنظمات�العر�ية�والدولية�وم��ا،�

ً
عضوا

املنظمة�العر�ية�للمعاق�ن��بب��وت،�االتحاد�العال���
للمكفوف�ن�بأس��اليا،�منظمة�التأهيل�الدو��،�واتحاد�

آسيا�للمكفوف�ن�بالهند)�كما�عملت�كمدر�ة�واس�شار�ة�
للكث���من�منظمات�ا��تمع�املد�ي.

لم�تتوقف�فاطمة�العاقل�عند�تأس�س�هذه�ا��هات�
فحسب،�بل�خططت��لتؤسس�عددا�من�املشار�ع�

االجتماعية�ال���تخدم�املكفوف�ن.
و�انت�إرادة�هللا�أسبق�إل��ا،�فأثناء�تواجدها�بالقاهرة�

ال���قضت���ا�
معظم�عمرها،�واف��ا�
املنية�يوم�ا��م�س�

٢٠١٢/١/١٢م،�ل��حل�
عنا��عد�جهد�بالغ�
وسنوات�طوال�من�

البذل�والعمل�الدؤوب.

ال�ساء صا�عات السالم

أم الكفيفات

أ/ فاطمة العاقل

سمية الصلويسمية الصلوي

ر�م املر�رر�م املر�ر

سالم�لـ�وطن�ظل�سعيدا�رغم��ل�هذه�ا��رب�املستعرة..
�لتصبح�

ً
سالم�لوطن�يرثيھ�حزن�قلب�مكسور�يمد�املرأة�اليمنية�قوة�و�أسا

مالذنا�األول�للسالم�ومؤشر�لالستقرار�رغم�تلك�الصعاب�ال���ضاعف��ا�طول�
مدة�ا��رب����بلد�تحلم�����ء�من�السالم�واألمان�واالطمئنان�..

إليك�أيُ��ا�األم�واألخت�والب�ت�ال���أو����الرسول�بك�خ��ا�..
أي��ا�العظيمة�ال���أ�لت�ا��روب�أخضر�عمرها�و�ا�س�سن�ن�عطا��ا�

�وشقاء�وعناء�..�
ً
أيا�شموخا�وصمودا�تحملت��عبا

فهل�تر�ي�األيتام�أم�تداري�دمع��ا�ال���ف��ت�أملها�ومعانا��ا�..ورغم�
�ل�هذا�الصراع�فإ��ا�أيضا�تواجھ�اضطهاد�واستضعافا����حيا��ا�
االجتماعية�إضافة�إ���أ��ا�ال��ستطيع�ا��صول�ع����امل�حقوقها�

���ظل�وجود�ثقافة�(العيب�والعادات�والتقاليد)
ال���عادة�ما�ت�ون�ع���حساب�حر�ة�املرأة..�وتحرمها�أ�سط�حقوقها�برغم�أ��ا�األك���تحمال�وعناء�ومشقة.

لكن�املرأة�اليمنية�أعظم�من�أن�تيأس�أمام�مستقبلها�و�س�سلم�وت�نازل�عن�حقوقها�وحر���ا�بل��ل�يوم�مر�بصعو�تھ،�و�ل�
مشقة�و�عب�وعناء�زادها�قوة�وإصرارا�مهما�عانت�و�ابدت�ومرت�بأوقات�حرجة�وصعبة�إال�أ��ا��صبورة�وقو�ة�وال���ء�

�عيقها�أو�ي��ب�أشعة�الشمس�ال����شرق�ع���قل��ا�حبا�وحياة�وتفاؤال..�
ف���من�تصنع�السالم��و�نراها�اليوم�أول�من�بادر�من�أجل�إحالل�السالم�برؤ�ة�وا��ة�ومدركة�ل�ل�املآالت�..�

سالم�عل��ن�وهن�يقنعن�ا��ميع�أن�املرأة�����حمامة�السالم����ظل�أز�ز�الرصاص�ودوي�القنابل..

أ/ فاطمة العاقلأ/ فاطمة العاقل

٤٤



٥٥

سيدة األعمال أفراح سهيل .. نموذج نجاح وتم�� 
آزال السفيا�يآزال السفيا�ي

ل�ل�خطوة�بداية،�ول�ل�بداية�س��ها�ا��اص���ا.�.�هذا�
ما�سنعرفھ�عن�بداية�مس��ة�سيدة�األعمال�الناشطة�

ا��قوقية�األستاذة�أفراح�سهيل�-�عضو�
مجلس�سيدات�األعمال�اليمنيات.

عملت�األستاذة�أفراح����األز�اء�ال��اثية�
و�ل�ما�يتعلق�بال��اث�اليم��،�وتتحدث�

عن�بداية�تجر���ا�قائلة�:�«��انت�
بداي���من�خارج�اليمن،�فمنذ�عام�٢٠١٥
ومع�بداية�ا��رب�ع���اليمن�عزمت�ع���

مغادرة�البالد�واالستقرار����جيبو�ي،�حيث�
افتتحت�أول�محل�تجاري�متخصص�لبيع�

العسل�اليم���هناك،�ومن�باب�الصدف�أن�
ا��ل�الذي�استأجرتھ��ان����السابق�محل�لبيع�
ال��اثيات�اليمنية،�ف�ان�الناس،�ي��ددون�للسؤال�
عن�ال��اثيات�ومن�هنا�تولدت�الفكرة�لدي�لتوف���

طلبيات�الز�ائن،�وحرصت��شدة�ع���توف���األفضل�
ب�ل�تفاٍن�وهمة،�ونلت�ر����ا��ميع�مما���ع���ع���

االستمرار».
�وتضيف�:�«�لف��ة�ل�ست�قص��ة�وأنا�أبحث�عن�

مصممة�لألز�اء�اليمنية�ال��اثية�تتوفر�ف��ا�صفات�
األمانة�والدقة����العمل�والتعامل�
ح���وجدت�ضال��������صية�
وعمل�األستاذة�ملياء�السعيدي،�
وأتيحت�لنا�فرصة�عرض�أعمالنا�

وتصاميمنا�من�خالل�إعالن���لس�
سيدات�األعمال�اليمنيات�ع���فكرة�

إقامة��شاط����األز�اء�ال��اثية�
لعضوات�ا��لس�وفوًرا�بادرت�
بالتقديم�وشاركنا�بتصاميمنا�
ا��اصة�ال���نالت�استحسان�
الكث��،�وا��قيقة�أننا�لم�نكن�

نتوقع�أن�ي�ون�لعرضنا��ل�هذا�
الصدى�الواسع،�والذي�أتاح�

لنا�طلبيات�للعمل�ع���مستوى�
الداخل�وا��ارج».

وعن�الصعو�ات�ال���واجه��ا�عضو�مجلس�سيدات�األعمال،�
�ش���إ���أ��ا�لم�تكن�ذو�خ��ة�سابقة����هذا�ا��ال�..�«أك���
املصاعب�ال���واجه��ا،�لم�يكن����من�ال��اث�سوى�شغفي�
بھ�ولم��سبق����أن��عاملت����تجارة�ال��اثيات�اليمنية�من�

قبل،�ولم�يكن����عالقة�بأحد����اليمن��عمل����هذا�
ا��ال�ح���أثق�بھ�عن��عد،�وكذلك�ارتفاع�أسعار�

القماش�اليم���جراء�ا��صار�املفروض�ع���اليمن».

 للرماية
ً
 ال��� ء املثمر أك�� عرضة

���سياق�حدي��ا�عن�نظرة�ا��تمع�لتجر���ا�تؤكد�
سيدة�األعمال�أفراح�سهيل�أ��ا�تأخذ�من�النقد�

:�ما�هو�إيجا�ي�وت��ك�ما�دونھ�وتقول�
«من�املؤسف�أن�مجتمعنا�ال�

يتقبل�أي����ء�مستجد�
�سهولة،�وال�بد�أن�يخلق�اع��اضات�

وفًقا�ملا�يراه�مقياًسا�للعادات�والتقاليد،�
ولو��ان�ع���خطأ،�و�الرغم�من�حشمة�

ما�قمنا��عرضھ�من�التصاميم�إال�
أننا�واجهنا�اع��اضات�واس�ن�ارات�

�العادة».
ما�يز�د���اء�وجمال�سيدة�األعمال�
أفراح�سهيل،�إ���جانب�قدر��ا�

ع���تحمل��ل�االنتقادات،�إتقا��ا�
ملهنة�التصاميم،�,ممارس��ا�

للعمل�اإلعالمي�وال��في،�
وعالوة�ع���ذلك�فإ��ا�

تجيد�تطو�ر�خططها�املستقبلية�
وتوسيع�مشروعا��ا�كإدار�ة�نا��ة�

بامتياز.

تقول�األستاذة�أفراح�:�«�خط���
املستقبلية�توسيع�مشرو���الذي�بدأت�

فيھ�من�الصفر،�والذي�من�خاللھ�نحافظ�
ع���تراثنا�من�االندثار،�وهذا�ما�أهتم�بھ�

أك���من�اهتمامي�بما�سأجنيھ�من�عوائد�



مادية،�فالهدف�الرئ�����لعملنا�هو��إبراز�الوجھ�ا��قيقي�وا��ميل�لليمن،�
مستمدة�الدعم�املعنوي�من�اإلقبال�ع���ال��اث�اليم���من�جميع�أنحاء�العالم».
وتختتم�سيدة�األعمال�حدي��ا�بنصيحة�ل�ل�ا��رفي�ن�من�الذ�ور�واإلناث�بأال�

��ملوا�هو��نا�من�ب�ن�أيد��م�ح���وإن�لم�تلَق�رواجها����الوقت�الراهن�و���
ظل�ا��رب�و�ورونا،�فتعليم�الصنعة�ونقلها�لألجيال�س�ثمر�حتًما�وس�ستفيد�

ا��ميع.

لم�يتعمد�أن�يكسرها،�هو�فقط�ال�«ُيبا��».
�من�أصا�ِع�اال��ام�بحق�املرأة..

ً
��ذه�العبارة�ر�ما�أ�وُن�منصفة�للمجتمع،�أو�قد�أرفع�عنُھ��عضا

سرت���!
ُ
فا��تمع�قد�ي�ون�بنظر�امرأة�«األب»�الذي�منعها�من�إكمال��عليمها�ولم�ُيبال�بكسرها�فك

سرت���!
ُ
�عليھ�امل���فك وقد�ي�ون�بنظر�أخرى�«األخ»�الذي�ال�ُيبا���عند�كسر���ن�الطعام�إن�قلَّ

سرت�
ُ
�ألطفالِھ،�وح�ن�ائتمنتھ�ع���قل��ا�كسر�طموحها،�فك

ً
»�ال�يراها�سوى�مر�ية

ً
واحده�تجزُم�أن�ا��تمع�«زوجا

!��
سرت����!

ُ
أما�تلَك�فا��تمع��لُھ�بنظِرها�هو�«اب��ا»�الذي�لم�ُيبال�بنفسِھ�فكسرتُھ�ا��ياة�فك

بال�حي��ا�
ُ
وامرأة��شأت�و����سمع�أخرى�بمثابة�مجتمع�بحد�ذاتھ�تقرُع�سمعها��عبارة�«أنِت�مجرد�امرأة»�ولم�ت

سرت���!
ُ
بالشرخ�الذي�ي�سع��لما�لَسعت�هذه�ا��ملة�كيان�ابنِ��ا�كإ�سان�ح���اك�سر�إيما��ا�بذا��ا�فك

هؤالء�هم�ا��تمع�األول�وا��قيقي��الذي�قد�يج���أو�يكسر�أي�امرأة��انت��..!
�ما�

ُ
أما�ما�وراء�عتبة�باِ��ا�من�مجتمع�فلن�يأخذ�م��ا�بقدِر�ما�ُسِلَب�م��ا،�ولن�ُ�عط��ا�نصف

ُبِذَل�ألجلها!!�
�ا��تمع�وال�ُيدرك�أن�هذا�

ُ
�فقط�أن�املرأة�نصف

ُ
فا��تمع�الذي�يحفظ

سر�فاآلخُر�مغلوٌب�ع���أمره�ال�محالة!�مجتمع�أحمق..!
ُ
النصف�إن�ك

فإن�كسرت�األم�فأُي�ب�ٍت�سُيقام!�..�وإن�كسرت�األخت�فأُي�حناٍن�
ستذوق!�..�وإن�كسرت�الزوجة�فأُي�م��أ�سيحتو�ك!�..�وإن�كسرت�

االبنة�فأُي�بٍر�ترجو!.
فالقوار�ر�املكسورة�ي�سَرُب�م��ا��ل����ٍء�ح���الهواء،�فال�تكِسُر�ماال�

�ما!!
ً
تقوى�ع���ملھ�يوما

وجدان العباديوجدان العبادي

قلوب مكسورة
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يظل�السالم�ما��س���إليھ�األمم�جميعها،�هار�ة�من�و�الت�
ا��روب�و�من�العنف�ال�شري�وصراعات�اإل�سان�ب�نھ�و��ن�

نفسھ�و��ن��خ��ه�وشره�ومع�من�هم�حولھ.
يظل�السالم�هو�ا��لم�الذي��س���لھ�اإل�سانية..

و�الرغم�من�أننا����األلفية�الثالثة�إال�أن�السالم�الزال��ش�ل�
است�ناًء����مواجهة�اإلرهاب�وا��روب�والصراع�األز��.

واليزال��ل�فرد�يحلم�بھ�و�يبحث�عن�السالم�ع���ش�ل�ن:�
األول: سالم داخ�� «رو��»:

�عن�واقعھ�وظروفھ�وأحاس�سھ،�
ً
�ع�شھ�الفرد��عيدا

و�قصد�بھ�السالم�الذي�ي�تج�عن�قناعاتھ�وتصرفاتھ�
الصادقة�املنبعثة�من�الروح�اإللهية�ال���نفخت�بھ،�:�ليفر�
من�شعور�تأن�ب�الضم���الذي�ي�تج�من�عدم�صدقھ�مع�

نفسھ.�
و�أ�ي�السالم�الداخ���نتاج�الو���العميق�بأهمية�ا��فاظ�
ع���اتزان�الفكر�السليم�و�تطو�ره�بما�ي�ناسب�مع�التطور�

والتقدم�ال�شري.

الش�ل الثا�ي : سالم خار�� «أم��»:
يقصد�بھ�إطار��وكب�الكرة�األرضية،�والعالم،�و���بلده�
ومجتمعھ�بل�وع���مستوى�حيھ�وداخل�ب�تھ�«أسرتھ».

�من�فروض�التنمية�و�عت���حق�إ�سا�ي�
ً
والذي��عت���فرضا

��ان�عرقھ�وج�سھ�ونوعھ�
ً
ل�ل�فرد�ع���هذا�ال�وكب�أيا

ولونھ.
حالًيا��عد�السالم����أ�سط�معانيھ�بمع����«عدم�ا��رب».�
ولكنھ����ا��قيقة�لھ�أوجھ�عدة�ترتبط�بأش�الھ�وأنواعھ�

الكث��ة،�السالم��ع���حقوق�األ�سان،�عدم�التفرقة�
والتمي��،�العدالة،�األمن�واألمان�،�االستقرار،�عدم�العنف،�

ا��فاظ�ع����شر�ة�الفرد،�حر�ة�التعب��،�الديمقراطية،�
مشاركة�الفرد�بما�يرغب،�والهو�ة.�

فمفهوم�السالم�و�عر�فھ����ء�أسا�ٍ������صنعھ،�ور�ما�
فشلنا����تحقيق�السالم�هو�فشلنا����توضيح�مفهومھ،�كما�
أن�توضيحنا�ملفهوم�السالم�بالش�ل�ال��يح�واملت�امل�هو�

بداية�ا��يط�الذي�سيوصلنا�لتحقيق�السالم�ا��قيقي.
�شر�السالم��عت���أك���من�مجرد�حمالت�دعائية�أو�شعارات

املرأة و�شر ثقافة السالم
رقية أحمد الواد�� رقية أحمد الواد�� 

رنانة�وندوات�ثقافية�وعلمية�ومؤتمرات�ولقاءات���فية،�
بل�هو�جهد�من�نوع�فر�د�ومن�منطلق�الصفر�أي�ال��بية�
ع���املبادرة�بالسالم�مبدأ�ينغرس����العقل�والضم���منذ�
الصغر�ول�س�هناك�أفضل�ممن�يقوم���ذا�الدور�سوى�
املرأة،�فاملرأة��عت���عنصر�أسا����وفعال����خطة�تنفيذ�
السالم�والس���لتحقيقھ�فأول�مرحلة�للسالم�يقع�عبء�

ع���املرأة.
للمرأة�دور�رئ��������عملية�الت�شئة�االجتماعية�و���عملية�

�شر�ثقافة�السالم.
وهذا�يتطلب�تحر�ر�املرأة�من�قيودها�ال���فرض��ا�عل��ا�
�عض�الشعوب�وا��تمعات��ش�ل�عام�و�ش�ل�خاص�

الدول�العر�ية.
إذ�إن��عض�الدول�الشرقية�ال�يزال�دور�املرأة�ف��ا�قاصر،�

والزال����مراحلة�األو��،��ذلك�ان�مشاركة�املرأة�ع���
الصعيد�السيا����واالقتصادي�والتجاري�يمر��عوائق����
مس����ا،�كأف�ار�ا��تمع�الذي��شأ�عل��ا�أبنائھ،�باختالف�
الثقافات�والتطورات��االجتماعية،�ول�ي�ال�نتجرأ�ع���تلك�

العوائق�ونحاول�حلها�و�فهم�ما�الذي�يقف�و�عيق�املرأة�
للقيام�بدورها�واملشاركة����إحالل�السالم،�علينا�تحديد�
ما�هو�املطلوب�من�املرأة�القيام�بھ�و�ما�الدور�الذي�تلعبھ�
و�ما�الذي�عل��ا�من�واجبات�تجاه�مجتمعها�لتأدية�و�عز�ز��
ثقافة�السالم،�واالهتمام�بمعوقات�دور�املرأة��ش�ل�عام�

فاملناخ�الفكري�والثقا���السائد����ا��تمع�ودرجة�التعليم�
والتحرر�عوامل��ساعد�ع���مدى�قبول�أو�رفض�ا��تمع�

لهذه�األدوار�و�ما�الذي�علينا�فعلھ�من�أجل�مساعدتھ.
ال��ك���ع���حمالت�التوعية�ع���مستو��ن�مستوى�خاص�
مكثف�ع���املرأة�ذا��ا�لتوعي��ا�بتعليمها�وما�املطلوب�م��ا..�

وع���مستوى�عام�يركز�ع���ا��تمع�بأكملھ�بمختلف�
فئاتھ.�

فهذه�أمور�علينا�أن�نأخذها����ا��سبان�عند�ت�ليفنا�
للمرأة�للقيام�بدورها،�كما�أن�دورها����حد�ذاتھ�قائم�ع���

منظومة�فكر�ة�خاصة�بالفرد�تقوم�ع���قاعدة�فكر�ة�
ثقافية�سائدة����ا��تمع�و�ون�أن�املرأة����عنصر�أسا����

لها�دور�فعال����جانب
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السلم�واألمان..�و�ذلك�نظًرا�لدورها����ا��فاظ�ع���جو�
السالم�وال��ا���داخل�بي��ا�و���محيطها�ومع�ا��تمع�

بأكملھ��ش���الطرق�والوسائل�قائمة�بدورها�ع���أكمل�
وجھ.

هناك�عدة�قوان�ن�وقرارات�وفعاليات�دعمت�وساندت�
املرأة����املشاركة����قضايا�السالم..

ومن أهم تلك القرارات:
قرار�مجلس�األمن�التا�ع�لألمم�املتحدة�رقم�١٣٢٥�و�
الذي�تم�اعتماده����٣١�من��شر�ن�األول�عام�٢٠٠٠

حول�املرأة�و�السالم�و�األمن.
وقد�فوض�مجلس�األمن�إدارة�عمليات�حفظ�السالم�
التا�عة�لألمم�املتحدة�لتطبيق�قرارات�ا��لس��شأن�
املرأة�والسالم�واألمن����جميع�أعمال�حفظ�السالم.

وقد��ان�أول�قرار�يقر�باألثر�غ���املت�ا���والفر�د�
�
ً
لل��اعات�املس��ة�ع���السيدات�والفتيات،�وأقر�أيضا
باإلسهامات�ال���تقدمها�املرأة�ملنع�ال��اعات�وحفظ�

السالم.
وساعد�هذا�القرار�ع������يع�املرأة����االنتخابات�

وحقها����التصو�ت،�وز�ادة�املرونة�ا��تمعية.�

�ودعمت�أيًضا�وحدة�القضايا�ا���سية�مشاركة�املرأة�
���صياغة�ميثاق�املصا��ة�الوطنية�املا���و�شره،�
ونظمت��عثة�األمم�املتحدة�سلسلة�من�مناقشات�

املائدة�املستديرة�ملواجهة�مش�لة�العنف�ضد�املرأة،�
كما�نظمت�منتديات�املستوى�الوط���لقيادات�

ومنظمات��سائية�ملناقشة�اتفاقية�السالم�ووضع�
اس��اتيجيات�حول�كيفية�ضمان�تنفيذ�األح�ام�

املتعلقة�باملساواة�ب�ن�ا���س�ن.

و�ان�لقرار�األمم�املتحدة�١٣٢٥�دور�كب���بارز�إلثبات�
قدرات�املرأة����امليادين.

و�الرغم�من��ل�تلك�ا��هود�إال�إنھ�الزال�����عض�
الدول�هناك�قصور�حول�مفهوم�دور�املرأة.

�كدور�الرجل�
ً
ختاًما:�إذا�كنا�نر�د�أن�نجعل�للمرأة�دورا

���امليادين�والتأث���ع���ا��تمعات����الدول�العر�ية�
وخاصة�النامية،�يجب�علينا��غي���نظرة�الرجل�لها.

٨٨

نحن�حفيدات�بلق�س�..�جئنا�إ���هذا�العالم�لن�ون�شر��ات����تنميتھ�و�نائھ،�ال�كما�يخال�للبعض�أن�املرأة�خلقت�
��دمة�الرجال،��عمل����املطابخ�وترت�ب�املنازل��عت���باألطفال،��سامر�السقوف�وا��دران�وتراقص�التعاسة��ل�
صباح،�ت�سمر�أمام�الشاشات�تذرف�الدموع��لما�شاهدت�لقطة�حز�نة�أو�موت�طفلة،�و��رع��لما�سمعت�انفجار�
�ل��رب،�الذي�

ً
قنبلة�أو�أصوات�املدافع�والرصاص����م�ان�ما،�للبحث�عن�األطفال�والرجال�الذين�أصبحوا�وقودا

�عا�ي�تبعاتھ�وتدفع�ثمنھ�املرأة�دائًما..
تب�علينا����األلواح�أن�نظل����هذا�ا��تمع�حب�سات�البيوت،�نصنع�ا�����و���ن�أحالمنا،�وآمالنا�وإبداعاتنا�

ُ
هل�ك

بالبؤس�والكتمان�من�أجل�إرضاء�ا��تمع�الذي�ير�د�لنا�البقاء�مكبالت�با��هل�واألمية�والتخلف�وا��مود�وا��واء�
الفكري.�

وهل�العلم�واملعرفة�والر�ادة�واإلبداع�محرم�علينا،�وحالل�عليكم�أ��ا�الرجال،�ألن�العلم�للمرأة����نظركم�يجلب�
الشؤم�والشر�و�خدش�القلوب�و�شوه�ا��مال�وا��سن�املنثور�ع���أجسادنا�ال���ال��عرف�الشمس.!!.�

،�ومشاركة�الرجال����البناء�والعطاء�خطيئة،�والعبور����
ً
نحن�نصف�هذه�ال�شر�ة�القاسية�ال����عت���العلم�عصيانا

طر�ق�الر�ادة�تخلف�وتمرد�يخالف�األعراف�واألسالف��والتقاليد..
ألم�تؤمنوا��عد�أن��ل�ذلك�محظ�اف��اء�ل�س�إل�وأنتم�تقرؤون����كتب�التار�خ�أن�بناء�ا��تمعات�تقع�ع����اهل�

ا��ميع�من�الرجال�وال�ساء..
���ب�ئة�أصبحت�حلبة�للصراع،�أل�س�من�األجدى�االستماع�لصوت�العقل،�ولنداء�املرأة�اليمنية�ال���نادت�بالسالم�

والعدالة�والتنمية�وا��ب..�
أال��ستحق�هذا�الصوت�ال���يع�والدعم�..�

إن�غاية�ال�ساء�األبدية����ت�و�ن�مجتمع�ينعم�بالسعادة�وا��ر�ة�وإخماد�ال��اعات�با��ب�والسالم�والسعادة�
الدائمة..

سنظل�ن�ساءل�..�م���س�تخطى��ل�هذه�القيود�والعادات�ال���تقيدنا�باألغالل�!!؟.

حفيدات بلق�س يذقن املر!
حنان العكرميحنان العكرمي
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ما�ب�ن�أصوات�مرتفعة،����ات�هنا�و��اء�هناك،�مدح�وذم،����يع�وتو�يخ،�صدق�وكذب،�حب�
وكراهية،�والء�وارتزاق،�عافية�وألم،�نجاح�وفشل،�غ���وفقر،�أمانة�وغش،�توحد�وتفرق،�مع�وضد..�

�أمام���يج�مجتم���يخلقھ��ل�من�حولھ،�طرق�عديدة�مجهولة�ال��اية،�ال��عرف�أي�
ً
يقف�اإلعالمي�النا����حائرا

طر�ق��سلكها�بالرغم�من�أن�وسيلة�اإليصال����االدعاء�بالوطنية.
ال�ل�يدعوك�للتمسك�بالوطن�والصدق�وا��ياد�ع���الرغم�من�تمسكهم�با��الف�والتعصب�والتعدد..�البعض�
�بالكذب�والتضليل�والغدر�واالرتزاق�والتبعية�وما�إ���ذلك،��ل�حسب�

ً
يرمي�عليك���م�وأوزار،�يصفونك�مقدما

هواه�ومعتقده.�
�إ���أ��ا����

ً
البعض�يدعوك�للم����صوب�اتجاهاتھ�ال����س���عل��ا�و�صنعها،�و�عمل�ع���تز�ي��ا�وتلميعها،�مش��ا

األساس����الوطنية�وحب�الوطن�وخدمة�ا��تمع،�والبعض�يظهر�لك�اتجاهات�أخرى�ف��ا�مدى�واسع�من�الوطنية�
وح���لو�لم�ي���موا�معها،�و�لها�مزاعم�وهمية�مؤثرة.

��يج�ممت���يحول�ب�نك�و��ن�طر�قك�السليمة،�ف�ل�اإلعالمي�ن�السابق�ن���ايا�هذا�ال��يج،�فقط�تم�
تحييدهم�عن�طر�قهم�ال��يحة�واستخدامهم�����ل�االتجاهات،�ليتم�رسم�صورة�ذهنية�عنا�مقدما��سب��م�إ���

جانب�اقتدائنا�وتقليدنا�لهم.
�ستغل�املستغلون�هذا�ال��يج،�فيجذبوك�و�صبغوا�عليك�بالنعم�واشباع�الرغبات�واالهتمامات�ال���من�

شأ��ا�إقناعك�ع���البقاء�معهم،�ليعمل�آخرون�ع���استقطابك�ع���نقطة�ل�ست�مشبعة�من�قبل�االتجاه�األول�
فيتمكنوا�من�ذلك،�وهكذا��ستمر�ا��ال�إ���أن�تت�بت�فطرتك�ال��ائية�لتصبح�العودة�وال��اجع�إ���مبادئ�ال��اهة�

وا��ياد�والوالء�الوط������ء�مستحيل.
�بك،�هدفها�األول�

ً
ولذا�عليك�كإعالمي�نا����أن�ترسم�خطتك�بأدوات�رسم�نادرة،�وأن��سلك�طر�قا�خاصة

�أنت�املتحكم���ا�وأنت�من�يوجهها�و�حركها�حسب�إرادتك�
ً
��عرفها�جيدا

ً
واألساس�دينك�ووطنك�واإل�سان،�طر�قا

�خالية�من�ا��ز�ية�والطائفية�والعنصر�ة�والتبعية�واأل�اذيب�وال��و�ر�والتلميع�
ً
ووعيك�ووالئك�الوط��،�طر�قا

�كإعالمي�ن�كذلك�أن�نرسم�خططنا�ونم�������طرقنا�املعبدة�بالوالء�الوط���
ً
وا��داع�واالرتزاق.�وعلينا�جميعا

الصادق�لنظهر�للمجتمع�ال�شري�من�نحن،�ونضع�بصماتنا�ا��قيقية..��فنحن�إعالمي�ن�..

نحن إعالميون
مصطفى القطر�فيمصطفى القطر�في

رمل�ن الصلويرمل�ن الصلوي




