المشاركة السياسية للمرأة اليمنية
تحليل ثقافي تاريخي في ضوء نظرية النوع الاجتماعي
إعداد د .عادل مجاهد الشرجبي

إهــــداء
إلى دعرة سعيد ..المناضلة التي حملت السالح ضد االستعمار لتستعمرها التقاليد.
وإلى محفوظة السعفاف التي حطمت التقاليد فحطمها القانون والمؤسسات والفساد.
وإلىىى روح العىىاعر اننسىىان المعلىىح دحمىىد محمىىد العىىاطرس الى س دنعىىد لسىىان المىىردة
اليمنية عاح 1935ح قائالً:
سىىىىىىىمة المىىىىىىىر م ىىىىىىىا الم سىىىىىىى
وهىىىىىو دنلىىىىىى مىىىىىن نفىىىىىي الىىىىى ه
ينمحىىىىىىىىي منىىىىىىىىه ظىىىىىىىىالح الح ىىىىىىىى
فىىىاق لوا انن ىىىاف واقضىىىوا مبـر ىىىبي

إن لىىىىىىي حقىىىىىىي وحظىىىىىىي فىىىىىىي مقىىىىىىا
علمىىىىىىىىىىىىوني ف مىىىىىىىىىىىىاني ضىىىىىىىىىىىىائ
وامىىىىىىىى وا قل ىىىىىىىىي نىىىىىىىىورا ً معىىىىىىىىرقا ً
إننىىىىىىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىىىىىىن ح مظلومىىىىىىىىىىىىىىىة

عادل الشرجبي

5

القسم الأول
التحديث المشوه وانعكاساته
على أوضاع المرأة في المجتمع اليمني
مقدمــــة:
عاعىت الىىيمن حتىىى منت ىىف القىىرن الععىرين فىىي ع لىىة سياسىىية وا تماعيىىة و قافيىة
حىىادةو واحت ىىرت السىىلطة السياسىىية دقليىىات إ نيىىة دو طائفيىىةو دضىىفت عليهىىا طا ع ىا ً د وي ىا ً
 Patriarchalوعخ ىىانيا ً ود دارت المؤسسىىات السياسىىية وفىىي مقىىدمتها الدولىىة ـس ى
ومعىىايير إدارة العائلىىة نفسىىهاو و انىىت الدولىىة متعاليىىة  Transindentعلىىى الم تم ى
ومنف لة عنهو واقت رت عالقتها ه على السيطرة األمنيىة والنهى االقت ىادسو دمىا علىى
مستوى تنظيح العالقات اال تماعية فلح ت ن الدولة تتدخ إال مقىدار مىا يحقى دهىدافها فىي
السىىيطرة االقت ىىادية والنه ى االقت ىىادسو لى ل فقىىد انىىت الععىىيرة والعائلىىة الممتىىدة دهىىح
دع ا التنظيمات اال تماعية وقد دسهح التخلف االقت ادسو وعدح و ود طرق للموا ىالت
الحدي ىة إلىىى انى ط ونرافيىىة الىيمنو وانعىىداح وسىىائ االت ىا فىىي ت ىري ع لىىة القىىرى
اليمنيةو وع ت دهمية الععائر واألسر الممتدة في م ا إدارة الحياة اال تماعيةو ونتي ة
العتماد العالقات اال تماعية ىين دفىراد الععىرية دو العائلىة الممتىدة علىى عالقىات القرا ىةو
فقد ان هنا نوع من التطا ين الم ىا الخىاو والم ىا العىاحو حيى إن التفريى ىين
الم ا الخاو والم ا العىاح يقىوح علىى دسىا مىدى التعامى مى دعىخاو نر ىا و و مىا
ان دفراد الععيرة دو العائلىة الممتىدة التىي تسى ن القريىة يعت ىرون دنفسىهح دقىار و وال
و ىىود ألنىىرا يىىنهح .فقىىد حىىد نىىوع مىىن التط ىا ىىين الم ىىا الخىىاو والم ىىا العىىاحو
ود ح الم ا العاح م اال ً خا اً.
في ضو ل فإن تقسيح العم في الم تمى اليمنىي الريفىي التقليىدس لىح يعىهد ف ىالً
ىىىين دنعىىىطة الم ىىىا العىىىاح ودنعىىىطة الم ىىىا الخىىىاوو ولىىىح يسىىىتند علىىىى دسىىىا النىىىوع
اال تمىىاعيو ف انىىت النسىىا يمارسىىن ىى األنعىىطة االقت ىىادية وال قافيىىة وانداريىىة التىىي
يمارسها الر ا في إطار القريىة دو الععىيرةو ولىح تسىت عد سىوى مىن األنعىطة والم ىاالت
المرت طىة عالقىات الععىيرة دو القريىة ععىىائر وقىرى دخىرىو ودهمهىا :الحىر والتحالفىىات
والت ار والتح يح وح الخالفات.
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و اسىىتقرار وتحلي ى التىىاريم اال تمىىاعي للم تم ى اليمنىىي التقليىىدسو يم ىىن القىىو إن
المردة اليمنية الريفية انت تعار في ير من دنعطة الم ا العاح الريفيو ف انت تعار
فىىي يىىر مىىن األنعىىطة ال راعيىىة والرعىىي وال ىىناعات الحرفيىىة والت ىىارة التقليديىىة فىىي
األسىىواق الريفيىىةو وير ى ل ى إلىىى ط يعىىة تو ي ى السىىلطة فىىي العائلىىةو ف لمىىا انىىت ني ىة
العائلة وعالقاتها د ر ديمقراطية وتتيح للمردة المعار ة في ىناعة القىرار ددى لى إلىى
توسي معار ة المردة في دنعطة الم ا العاح.
لقىىد ت ى مهنىىد م ىىرس ار الىىيمن عىىاح 1964ح فىىي م راتىىه" :إن للمىىردة حفيىىدة
لقي ال ميلة لمسات التح ح والسطوةو إنهىا تسىتطي دن تىرد و هىا عنهىا وتسىتطي دن
تـمره إ ا ما دخطـ عليهاو وتطل منه الطالقو ففي ق ائ دهح إ ا وضىعت ال و ىة قطعىة
من القماش األحمر على ا سى نها فىإن الى و ال ي ىرؤ علىى الىدخو و و...ت وفىي تهامىة
نت درى النسا ق عات الخوو العريضة في حقو ال ن فتيات الم سي و1ت ورا قطعىان
ال قر وخلف المحرا و2ت.
وتعىىير سىىبو ان دورس ىىبي  Susan Dorsdyمتفقىىة م ى ىىارال مخلىىبوف إلىىى دن
النسا في اليمن على الرنح من دن لهن عالما ً منف الً عن عالح الر ىا و إال دنهىن يمىتل ن
عض القوة ويستطعن ع ر آ ليىات يىرة دن يىؤ رن فىي عمليىات اتخىا القىرارات مىن خىال
الر ا دنفسهحو3ت.
وهنا ما يعير إلى دن عىض النسىا لعى ن ددوارا ً دساسىية هامىة د نىا فتىرة ح ىح
الفاطميين والرسوليين في الىيمن .و نىا علىى مىا تقىدح يم ىن القىو إن تقسىيح العمى علىى
دسا النوع اال تماعي ظاهرة تاريخية وا تماعيةو دس إنها تتغير مىن فتىرة تاريخيىة إلىى
دخرى ومن ط قة دو فئة ا تماعية إلى دخرى .وفي ضو ل يم ن القو إن تقسيح العمى
اال تمىىاعي فىىي الم تمىى اليمنىىي التقليىىدس ت ىىاين مىىن منطقىىة إلىىى دخىىرى ومىىن مسىىتوى
ا تمىىاعي اقت ىىادس إلىىى آخىىرو فقىىد انىىت النسىىا الريفيىىات يعىىار ن فىىي يىىر مىىن دنعىىطة
 1ت ال ن والقات ال ي رع في معظىح منىاط تهامىةو ل نىه يى رع فىي المنىاط الفا ىلة ىين تهامىة والهضى ة
الوسطى والمناط ال لية في وسط الىيمنو م ى ىرع وريمىة والمحا عىة ونيرهىا وقىد اعت ىر ىاح
ا ً من تهامة.
الم رات ه ه المناط
2ت حسين فافيو ويوميىات مهنىد فىي الىيمنت و المؤسسىة الم ىرية العامىة للتىـليف والنعىرو دار ال تىا
العر ي للط اعة والنعرو القاهرةو 1967حو و.52
3ت انظر سو ان دروس يو ونسا عمرانت في المعهد األمري ي للدراسات اليمنيةو و ىورة المىردة اليمنيىة
في الدراسات الغر يةتو سلسلة الدراسات المتر مة و2تو تر مة دحمد راداتو 1997حو و -103
.104
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الم ىا العىاح الريفىيو ويتمىتعن سىلطة عائليىة يىرةو وفىي المىدن اليمنيىة التقليديىة انىت
نسا الفئات اال تماعية الفقيىرة والمهمعىة يعىار ن فىي دنعىطة الم ىا العىاح ات الطىا
االقت ادس ف ن يقمىن يى يىر مىن السىل والخىدماتو ومى لى فىإنهن ال يتمىتعن سىوى
قىىدر محىىدود مىىن السىىلطة العائليىىةو دمىىا نسىىا األرسىىتقراطية الحضىىرية التقليديىىة فىىإنهن ال
يعار ن في دنعطة الم ا العىاح االقت ىادسو ومى لى يتمىتعن قىدر مىن السىلطة العائليىة
ويستطعن التـ ير على عمليات ن القرار من خال تـ يرهن على الر ا .

أوالً بدء حركة التحديث:
منى مطل ى القىىرن الععىىرين ىىددت مدينىىة عىىدن تعىىهد عىىض مظىىاهر التحىىدي و وتم ى
دهمهىىا فىىي تـسىىي المىىدار النظاميىىة الحدي ىىة عوض ىا ً عىىن مؤسسىىات التعلىىيح التقليىىدس
والمعالمىىاتت و فعلىىى الىىرنح مىىن دن اندارة االسىىتعمارية دسسىىت دو مدرسىىة فىىي عىىدن عىىاح
1856ح إال دنها دنلقت عد افتتاحها عامينو وفىي عىاح 1866ح تىح افتتىاح مدرسىة دخىرى
في حي ريتر مدينة عدن إال دن تالمي ها انوا من ال اليات األ ن يىةو وفىي دواخىر القىرن
التاس ععر دسست األقليىة اليهوديىة فىي عىدن مدرسىة حدي ىة ومدرسىة سىليحتو ومى لى
ىىة ل قليىىات دو ال اليىىات األ ن يىىةو ولىىح ي ىىدد
فىىإن ه ى ه المؤسسىىات التعليميىىة انىىت مخ
تـسىىي المىىدار الح وميىىة والتا عىىة لىىةدارة االسىىتعماريةت إال فىىي عىىاح 1918حو و انىىت
ىىىة ل طفىىىا الىىى ورو واسىىىتمرت المؤسسىىىات التعليميىىىة التقليديىىىة حتىىىى منت ىىىف
مخ
ال ال يني ات تم المؤسسات الوحيىدة التىي تقىدح التعلىيح للفتيىاتو و انىت ومعالمىةت الحا ىة
نىور حيىىدر المؤسسىىة التعليميىىة الوحيىىدة المتاحىىة لتعلىىيح فتيىىات عىىدن وال يو ىىد نيرهىىا فىىي
المنطقةو األمر ال س دف عض األسر عاح 1934ح إلىى إلحىاق ناتهىا المدرسىة اال تدائيىة
الخا ة ال نين في حي المعالو1تو ل ل فقد دسست اندارة االستعمارية في العاح التالي دو
مدرسة ا تدائية لل نات في حي ريترو2ت .دما دو مدرسة لتعليح الفتيات خىار مدينىة عىدن
فقد دنعـتها معية األخوة والمعاونة فىي عىاح 1957ح مدينىة تىريح فىي السىلطنة ال يريىة
حضرموتو وسميت مدرسة األخوة لل ناتو3ت.
 1ت المعلومات الواردة هنا مسىتقاة مىن رامىة م ىار سىليمانو والتر يىة والتعلىيح فىي العىطر ال نىو ي مىن
اليمنت مر الدراسات وال حو اليمنيو نعا و  1و1970-1930حتو 1994و و .68-66
2ت ددت مدرسة دهلية دع ه تا في دحد يوت ريتر تتوالها معلمة يمنيةو وعندما انتقلت المدرسىة إلىى
ق ر الع ر وق ر السلطان الع دليت ريتر تولت إدارتها سي وو ر مدعىنة ى ل سلسىلة ال ريطانيىات
الالئي تولين مسؤولية تعليح الفتياتو المر السا و و .68
3ت المر السا و و.56
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وقد توالى عد ل تـسي المدار األولية وال انوية للفتيان والفتيات في عدن وفىي
مناط ال نو األخرىو حتىى و ى عىدد المىدار اال تدائيىة عىاح 1950ح فىي مسىتعمرة
عىىدن  31مدرسىىة و 10لةنىىا ومدرسىىتان مختلطت ىان و 19مدرسىىة لل ى ورتو و ل ى عىىدد
التالمي فيها  4521تلمي ا ً وتلميى ة و 1297إنىا و 3224ىورتو و لى عىدد المدرسىين
 154مدرسة ومدرسا ً و 40مدرسة و 114مدرساًتو دما المدار ال انوية فقد لى عىددها
 9مدار ومدرستان للفتيات و 7مدار للفتيانت و لى عىدد التالميى فيهىا  1245تلميى ا ً
وتلمي ى ة و 136إنىىا و 1109ىىورتو1ت دمىىا عىىدد المدرسىىين والمدرسىىات فىىي المىىدار
ال انويىة فىىي مسىىتعمرة عىىدن عىىاح 1950ح فقىد لى  59مدرسىا ً ومدرسىىة و 10إنىىا و49
ورتو2ت .
دمىىا دو ع ىىة تعليميىىة مىىن الفتيىىات اليمنيىىات إلىىى الخىىار فقىىد تىىح إرسىىالها إلىىى م ىر
للدراسة في مدرسة المعلماتو وتت ون من در طال اتو وتح افتتىاح دو ليىة لل نىات عىاح
1955ح في حي خور م سرو وتمنح عهادة ال قافة العامة والمستوى العادست.

و ان مدير ه ه المدرسة األستا محمد دحمد العاطرسو وال س افتىتح المدرسىة ق ىيدة ىان قىد نظمهىا
على لسان األح عاح 1935ح و ا فيها:
وا ىىىىىىىىىددوا األح ىىىىىىىىىه ق ىىىىىىىىى األ
علمىىىىوني ف ىىىىالح الىىىىنش ىىىىي
يسىىىىىىىىىىل التلميىىىىىىىىىى إال مىىىىىىىىىى ه ي
فـنىىىىىىىىا المدرسىىىىىىىىة األولىىىىىىىىى وال
ناعىىىىىى معىىىىىىر ه مىىىىىىن معىىىىىىر ي
وهىىىو ن ىىىن نىىىاعح فىىىي راحتىىىي
قيىىىىىىىى  :إ ن األح مىىىىىىىىرآة ال ىىىىىىىى ي
يفمىىىىىىىىا عىىىىىىىىئت د يفىىىىىىىىه وقىىىىىىىىد
سىىىىىىمة المىىىىىىر م ىىىىىىا الم سىىىىىى
ىىىح لىىىي حقىىىي وحظىىىي فىىىي مقىىىا
وهىىىىو دنلىىىىى مىىىىن نفىىىىي الىىىى ه
علمىىىىىىىىىوني ف مىىىىىىىىىاني ضىىىىىىىىىائ
ً
ينمحىىىىىىىي منىىىىىىىه ظىىىىىىىالح الح ىىىىىىى
وامىىىىى وا قل ىىىىىي نىىىىىورا ً معىىىىىرقا
فىىاق لوا انن ىىاف واقضىىوا مىىـر ي
إننىىىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىىىن ح مظلومىىىىىىىىىىىىة
1ت انظر المر السا و و .151
2ت ير ى تىىاريم تعيىىين دو مدرسىىة يمنيىىة فىىي مىىدار عىدن – نيىىر تلى التىىي دعىىرفت علىىى دو مدرسىىة
ا تدائية لل نات – إلى  1مايو 1940حو وهي األستا ة آسيا حميدانو وتوالى عد ل تعيين المدرسىات
اليمنيات ومنهن :لولىة سىالح ىاحميشو حليمىة خليى و فطىوح يىا ليو عىفيقة خليى و ن ي ىة حىاتحو ىفية
حمىدانو هيىىة ع ىىد و خولىىة معتىوقو خدي ىىة محمىىد ع ىىده ورقيىىة هتىارسو و ىىن يعملىىن فىىي المىىدار
الح ومية اال تدائية في مستعمرة عدن وفي حضرموت؛ فإن األستا تين نور ع دالح ي ا يىاد وفاطمىة
ع د الناخ ي هما دو معلمتين هنا و و مي ه ه األسما تح تعيينهن في عقد الخمسينيات من القرن
الععرين.
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وعىىهدت مدينىىة عىىدن خىىال األر عينيىىات والخمسىىينيات مظىىاهر تحىىدي فىىي م ىىاالت
ا ل ىىحة واالت ىىاالت وال نىىى التحتيىىة وفىىي م ىىاالت ال قافىىة والسياسىىةو وتـسسىىت األح ى ا
السياسية ومنظمات الم تم المدني األولىو1ت.
وفىىي العىىطر العىىمالي مىىن الىىيمن والممل ىىة المتو ليىىة اليمنيىىةت فقىىد ىىددت فىىي دواخىىر
ال ال ينيات ومطل األر عينيات عض مظاهر التحدي و والتي وإن انت ال تقىارن مىا حىد
فىىي مسىىتعمرة ع ىد ن إال دنهىىا ع ى لت دايىىة لف ى الع لىىة التىىي انىىت تعانيهىىا الممل ىىة آن ى ا و
وتم لت دهح مظاهر التحىدي فىي ممل ىة انمىاح فىي إنعىا عىض الطىرق التىي تىر ط المىدن
الرئيسة عضها عضها اآلخر وإدخا ال هر ا في العا مةو وظهور عدد من المؤسسات
الت اريةو وإرسا ال ع ات التعليمية من الطال ال ور إلى الخار  ...إلمو2ت.

ثانيا ً انعكاسات التحديث على أوضاع المرأة اليمنية:
اتسح التحدي ال س عهدته الممل ة المتو لية اليمنية المحدودية مىن الناحيىة ال ميىةو
و ال ورية من الناحية النوعيةو فلح يم حياة المردة اليمنية في العطر العماليو دما فىي
مدينة عدن المستعمرةو فقد ان التحدي عىامالً نسى يا ً ومى حيىاة السى ان ميعىا ً و ىورا ً
وإنا ىاًت .ل ى ل ترت ى عليىىه تطىىور مسىىتويات الىىوعي اال تمىىاعي والسياسىىي للمىىردةو ف ىىددت
النسىا فىي مدينىة عىدن فىي تـسىي منظمىات الم تمى المىدني النسىوية؛ فتـسسىت معيىة
ال لي األحمر لنسا عدن الم ونات في 1941/12/11حو3تو وفي عاح 1960ح تـسست
معيىىة المىىردة العر يىىةو4تو و ىىددت المىىردة اليمنيىىة فىىي مدينىىة عىىدن فىىي االنضىىماح ل ح ى ا
السياسيةو و ع عاح فقد عهدت خمسىينيات القىرن الععىرين تطىورا ً مهمىا ً فىي مسىتويات
وعىىي المىىردة اليمنيىىة فىىي مدينىىة عىىدنو وفىىي تعىىاطف المنظمىىات نيىىر الح وميىىة مى قضىىايا
المردة عامةو والمطال المرت طة حقوق المواطنىة المتسىاوية خا ىةو و ىان مىؤتمر عىدن
للنقا ات في مقدمىة المنظمىات نيىر الح وميىة التىي دعىت إلىى مىنح المىردة حقوقىا ً سياسىية
1ت المر السا و و .172
 2ت حو مظاهر التحدي التي عهدتها اليمن عطريها خال العقدين الرا والخام من القرن الععىرينو
انظر عاد م اهد العر يو والحر ات اال تماعية في اليمن ..تحلي سوسيولو ي لفترة ما عد ال ورة
1962حتو رسالة د توراهو امعة القاهرةو لية اآلدا و القاهرةو 1997حو و .108-72
3ت انظر رامة م ار سليمانو مر سا و و.120
4ت انظر عاد م اهد العر يو و النوع اال تمىاعي والمواطنىة ودور المنظمىات نيىر الح وميىة فىي لىدان
األس وا المتـ رة الن اعىات ..دراسىة حالىة الىيمنت الل نىة االقت ىادية اال تماعيىة لغىر آسىياو سلسىلة
دراسات عن المردة والتنميةو و29ت األمح المتحدةو نيويور و 2002حو و.20
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مساوية لحقوق الر ا و و انت ريدة والعام ت الناطقة اسىح مىؤتمر عىدن للنقا ىات تنعىر
ين الحين واآل خر دعوات لتحرير المردة وتطالى رفى الح ىا و ومسىاواة المىردة الر ى
في الحقوق والوا اتو1ت.
وفي مطل الستينيات من القرن الععرين ددت نسا عدن دنفسهن المطال ة الحقوق
السياسيةو حي ددت عض الم قفات في إ ارة ه ا الموضوعو ويـتي في ه ا السياق إ ارة
ماهية ن ي و ىاح ة ورئىي تحريىر ىحيفة فتىاة عمسىانت موضىوع الحقىوق السياسىية
للمردة العدنية م دحد عمىا حى العمىا ال ريطىانيو و تا تهىا حىو هى ا الموضىوع فىي
العىىىدد ال ىىىامن مىىىن ىىىحيفتها ال ىىىادرة فىىىي 1961/8/1حو ودعوتهىىىا عمىىىا األحىىى ا
والمنظمات ا لنسائية لت ني قضية الحقوق السياسية للمردةو2ت.
ود حت قضية الحقوق السياسية للمردة في عدن القضية المر ية لىبوفتاة عمسىانت
عىىد ل ى وحتىىى توقفهىىا عىىن ال ىىدورو و ى ل د ى حت قضىىية مر يىىة لماهيىىة ن ي ىىة فىىي
حياتهىىا العامىىةو ورو ىىت لهىىا فىىي المحاف ى انقليميىىة والدوليىىة التىىي عىىار ت فيهىىاو ومنهىىا
المىىؤتمر النسىىائي العر ىىي فىىي يىىروت عىىاح 1963حو وفىىي اللقىىا ات التىىي دعيىىت إليهىىا فىىي
األردن وتون وتر يا وق رو ود يو يا و ريطانيا وم رو3ت.
وعلى الرنح من ل فإن المىردة اليمنيىة فىي مسىتعمرة عىدن لىح تح ى علىى حقوقهىا
السياسية فىي ظى اندارة االسىتعماريةو وير ى لى فىي المقىاح األو  -مىن و هىة نظرنىا-
إلى دن نضا ومنظمة الم تم المدني النسائيةت الرئيسىة آنى ا وو معيىة المىردة العر يىةت
لى إلىى دن معظىح –
وق لهما وال معية العدنية للنسا تو ان ينتهج خطا ً إ الحياًو وير
إن لح ي ىن ى  -الناعىطات فيهمىا هىن مىن قري ىات نعىطا ال معيىة العدنيىةو وهىي منظمىة
سياسية لل ر وا ية العدنية المتحالفة م اندارة االستعماريةو رفعت ععار عدن للعدنيينو
وتحدد هدفها الرئي في النضا من د ح ر حقوق المواطنة في إطار الفئىات السى انية
التي حددها قانون ال نسية ال س وضعته اندارة االستعمارية فيما عدو ودعىت إلىى احت ىار

1ت المر السا و و.24
2ت انظر نادرة ع دالقدو و وماهية ن يى ..
عدن ومعروع تنمية المىردة الحضىريةو
2000حو و.76
3ت انظر المر السا و و .77-76

ىفحات مىن تىاريم المىردة اليمنيىةت اتحىاد نسىا الىيمنو فىرع
ىفحات مضىيئة مىن تىاريم المىردة اليمنيىة فىي عىدنو مىار
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الوظائف واألعما للعدنيين والح ح ال اتي لمستعمرة عدن عيدا ً عن دويالت ال نو وضح
عدن المتمتعة الح ح ال اتي إلى ال مونول ال ريطانيو1ت.
من ل فإن ناعطات معية المردة العر يىة ت نىين موقفىا ً رادي اليىا ً إ ا
وعلى الع
التقاليىىد المورو ىىة ال سىىيما التىىي تحظىر االخىىتالط وتلى ح المىىردة ارتىىدا الح ىىا ففىىي عىىاح
1959ح خر ىىىت سىىىت فتيىىىات مىىىن ناعىىىطاتها سىىىافرات فىىىي عىىىوارع عىىىدن تحىىىديا ً لل قافىىىة
التقليديةو2ت.
و ع ى عىىاح فىىإن المىىردة العدنيىىة فىىي الخمسىىينيات والسىىتينيات مىىن القىىرن الععىىرين
اسىىتطاعت سىىىر القيىىىود ال قافيىىىة التىىىي تحىىىو دون معىىىار تها فىىىي دنعىىىطة الم ىىىا العىىىاح
االقت ادية والت ارية وال قافية والترفيهيةو ولح تستط سىر القيىود القانونيىة التىي تحظىر
عليهىىا ممارسىىىة الحقىىىوق السياسىىىيةو فتمتعىىىت الحريىىىات والحقىىىوق المدنيىىىة واالقت ىىىادية
وال قافية ولح تتمت الحقوق السياسية.
من لى فىإن عىض مظىاهر التحىدي التىي عىهدها العىطر العىمالي مىن
وعلى الع
الىىيمن آن ى ا لىىح تم ى دوضىىاع المىىردة علىىى انطىىالقو األمىىر ال ى س يم ىىن معىىه و ىىفه ـنىىه
ورس .ل ل فإن النسا في مدن ودرياف الممل ة المتو لية اليمنيىة ىن يىتقن إلىى
تحدي
السىىفر إلىىىى عىىىدن للتمتىى مىىىا يسىىىمعن عنىىه مىىىن رفىىىاه العىىيش والتمتىىى وسىىىائ الترفيىىىه
واالستفادة من المؤسسات ال قافية التي تـسست في مدينة عدن من مطلى ال ال ينيىات مىن
القىىرن الععىىرينو حي ى افتتحىىت دو دار للسىىينما عىىاح 1930حو وافتىىتح دو مسىىرح ع ىاح
1904حو دمىىا دو مط عىىة ف انىىت قىىد تـسسىىت عىىاح 1854ح وإال دنهىىا انىىت مط عىىة ت اريىىة
تا عىىة لعىىر ة قهىىو ي وتقىىوح ط اع ىة الس ى الت والىىدفاتر والسىىندات الت اريىىةتو دمىىا دو
مط عىىة تهىىتح ط اعىىة ال ت ى ال قافيىىة والم ىىالت فقىىد تـسسىىت عىىاح 1938ح وتحىىت اسىىح
حيفة دس وعية فقد درت في يناير عاح 1940حو وهي
ومط عة فتاة ال يرةتو دما دو
حيفة وفتاة ال يرةت المملو ة ل ستا محمد علي لقمان اح ومط عة فتاة ال يىرةتو
و دد ال التلف يوني في عدن عاح 1964حو وتعد دو محطة لل التليف يوني في العرق
األوسطو وتـسست محطة إ اعة عدن عاح 1954ح.

 1ت دحمد عطية الم رسو والن ح األحمر فوق اليمنتو مؤسسة األ حا العر يةو يروتو 1974حو و7
 2ت انظر نادرة ع د القدو و مر سا و و.69
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سمعت النسا اليمنيات في مدن ودرياف الممل ة المتو لية اليمنية التطورات الف رية
وال قافية واالقت ادية في مدينة عدنو ود ح السىفر إلىى عىدن يم ى حلمىا ً النسى ة ل يىر
منهنو وهنا ما يعير إلى دن ير من الفتيات هر ن من نعا خفية إلى عدنو1ت.
و عى عىىاح فىإن عىىض مظىاهر التحىىدي التىي عىىهدتها عىدن خىىال عقىود ال ال ينيىات
واألر عينيات والخمسينيات من القرن الععرين قد ديقظت وعي المردة لحقوقها اال تماعيىة
واالقت ادية والسياسيةو ول ن قضية حقوق المردة تتطل إلى ان وعي المردة حقوقهىا
ق وال ً ا تماعياًو من دفراد الم تم ع عىاح والر ى عى خىاوو فمىا موقىف الم تمى
اليمني من حقىوق المىردة عى عىاح وحقهىا فىي المعىار ة عى خىاوس هى ا مىا سىن ي
عليه في الفقرة التالية.

1ت يعير ع د ال ردوني إلى دنه " عد حاد ة هرو و ة سيف الح إ راهيح – ا ن انماح يحيى وعقي
انماح دحمد – وا نتها دمة الغفور إلى عدنو للحاق و ها المنع عن األسرة الحا مةو د در انماح
دحمد دوامره تعديد الرقا ة على نقاط التفتيشو ونتي ة ل ل فقد ض طت في نقطة تفتيش مار مار
ىنادي علىى إحىد ى السىياراتو وضى طت نقطىة تفتىيش يىريح در ى فتيىات
ال فتيىات مخت ئىات داخى
مخت ئىىات داخ ى عىىواالت علىىى إحىىدى السىىياراتو وم ى لىى فقىىد اسىىتطاعت الفتيىىات الس ى الهىىرو
وموا لة السفر إلى عدن" ويقو ال ردوني "إن س هرو هن إلى عىدن دنهىن دردن االلتحىاق ى ال
مىن مىىيالتهن المعىتغالت الغنىىا لط ى اسىىطوانات فنيىة فىىي عىدن و مىىيالتهن السىا قاتو هىىن فاطمىىة
ال نعانية والمطر ة المح ة و نت ال لد".
انظر ع د ال ردونيو وال قافة وال ورة في اليمنتو دون ناعر ودون لىد النعىرو 1991حو و-156
.157
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ثالثاااا ً هاج اااات الجااااي االجتماعياااة حاااال حاااك المااارأة اااي المشاااا كة ااا ل عجاااد
األ بعينيات والخمسينيات:
د سهمت التحوالت السياسية واال تماعيىة واالقت ىادية وال قافيىة التىي عىهدتها الىيمن
آن ا في إعادة رسح الخارطة اال تماعيىةو فقىد تعى خىال تلى الفتىرة عىدد مىن الط قىات
الحدي ةو دهمها :الط قة العاملةو ال ر وا ية الوطنية والط قة الوسطى الحدي ةو1ت.
وقد ت اينت مواقف هى ه الط قىات ال ديىدة عىن مواقىف الط قىات التقليديىة فىي العىما
ومواقف الط قات والفئات اال تماعية المرت طة اندارة االستعمارية في ال نىو و وت اينىت
مواقفها السياسية واأليديولو ية عن مواقف الط قات التقليدية في العما وال نو .
فعلىىى المسىىتوى السياسىىي ددى ظهىىور الط قىىات اال تماعيىىة ال ديىىدة إلىىى عىىف د مىىة
المعارضة السياسية التقليدية في العىما وال نىو و فعنىدما ددخلىت السىلطات االسىتعمارية
نظىىاح االنتخا ىىات علىىى الم لى التعىىريعية قو لىىت ه ى ه الخطىىوة ىىرفض عىىع يو واعت ىىرت
القوى اال تماعية والسياسية ال ديدة ه ا ان را م رد تحسىين عى لي مىن د ى اسىتمرار
استعمار عدن وتع ي هيمنىة اندارة االسىتعمارية علىى ال نىو عمومىاًو لى ل فقىد رفضىت
القىىىوى السياسىىىية االعىىىترا فىىىي االنتخا ىىىاتو اسىىىت نا را طىىىة د نىىىا ال نىىىو العر ىىىي -
المعارضة التقليدية لةدارة االستعمارية في ال نىو  -التىي قيمىت هى ه ان ىرا ات إي ا يىا ً
ودعلنت ع مها االعترا في االنتخا ىاتو وم ى موقفهىا هى ا محاولىة للت يىف مى سياسىات
السلطات االستعماريةو دمىا فىي العىما فقىد انغمسىت حر ىة األحىرار اليمنيىين  -المعارضىة
التقليديىىة – فىىي ا لخمسىىينيات مىىن القىىرن الععىىرين فىىي د مىىة واليىىة العهىىدو إلىىى در ىىة دن
د حت هي المسىـلة األولىى فىي السىاحة السياسىية اليمنيىةو ودنحىا معظىح واألحىرارت إلىى
ف ال در تىـ ير مىن دحمىد محمىد نعمىان ومحمىد محمىود ال يىرسو اللى ين انىا يريىان دن
تتلم ال در على يد النعمان ر ما د ر فيه عد توليه السلطة ليتحو إلى حا ح لي راليو2ت.
و ظهىىور القىىوى اال تماعيىىة والسياسىىية ال ديىىدة وت عىىف د مىىة المعارضىىة التقليديىىة
ارتسمت مالمح ديىدة للخارطىة اال تماعيىة والسياسىية فىي الىيمن عمومىاًو ودعيىد تعى ي
المواقف اال تماعية واأليديولو ية إ ا القضا السياسية واال تماعية ع عاح وقضىايا

1ت حو تع ي ه ه الط قات ال ديدة انظر عاد م اهد العر يو والحر ات اال تماعية في اليمنتو مر
سا و و .108-101
2ت المر السا و و .95-94
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معىىىار ة المىىىردة عىىى خىىىاو ويم ىىىن فىىىي هىىى ا ال ىىىدد تو ىىىيف الخارطىىىة اال تماعيىىىة
والسياسية حس تو هاتها إ ا معار ة المردة التالي:
 -1القوى اال تماعية والسياسية التقليدية:
د سهمت حواد هرو عض الفتيات من العىما إلىى ال نىو فىي ى انت ىاه عىض
السياسىىيين والمف ىىرين التقليىىديين نحىىو قضىىايا معىىار ة المىىردة وقضىىايا التحىىدي عموم ىا ًو
وع هى ا االهتمىاح حاد ىة خىرو سىت مىن ناعىطات معيىة المىردة العر يىة سىافرات فيمىا
يع ه التظاهرة االحت ا ية على تقاليد الح ا في مدينة عدنو فضالً عىن لى فقىد د يىرت
حفيظىىة الم قفىىين التقليىىدين فع ى مىىا انىىت تنعىىره ىىحيفتي األم ى والعام ى العىىدنيتين م ىن
مقىاالت وتحقيقىات مؤيىدة لحقىىوق المىردة ومعىار تها فىي الحيىىاة العامىة؛ لى ل فقىد اتخى ت
القوى التقليدية موقفا ً رافضا ً للمعار ة المردة في الحياة العامة.
وتت ىىون القىىوى التقليديىىة مىىن عىىيوو الق ائىى والم قفىىين الىىدينيين الط قىىة الوسىىطى
التقليديىىةو وهىىي ميعىىا ً مو هىىة ـيىىدولو يا ومنظومىىة قىىيح ا تماعيىىة تقليديىىةو تىىرى دن
الفىروق ال يولو يىة ىين الر ىا والنسىا فىىروق يىرة وواضىحةو و التىالي تحىدد وظىىائف
المىىردة فىىي وظىىائف الم ىىا الخىىاوو ودمىىا وظىىائف الم ىىا العىىاح مىىا تىىرى ه ى ه القىىوى
اال تماعية فإن الر ا وحدهح مؤهلون لممارستهاو وقد ت نت ال معيىة الخيريىة انسىالمية
التي تـسست في عىدن عىاح 1948ح هى ا الموقىفو واتخى ت مىن ىحيفة الى رى – لسىان
حالها -وسىيلة إعالميىة لنعىر وعىرض دف ارهىا المتعلقىة المعىار ة العامىة للمىردةو "حيى
ت ا ا ً ا تا ً عنوان ونسائياتت عال ت فيه من و هة نظىر دينيىة مت متىة"و1ت تىتال ح
خ
م ى التو هىىات العامىىة لل ىىحيفةو فقىىد ت ى دحىىد محىىررس ال ىىحيفة عىىاح 1950ح" :إننىىي
دقولهىىا ..ودقولهىىا مىى فمىىي :المىىردة مخلىىوق لل يىىت فقىىطو فىىإ ا منحىىت حقوقىىا ً سياسىىية
م عومة فالوي للر ا  ..الوي لهح من مان يـتي"و2ت.
وعىىهدت نهايىىة األر عينيىىات ومطل ى الخمسىىينيات مىىن القىىرن الععىىرين نعىىر تىىا ين:
دحىىدهما فىىي ىىنعا عنىىوان وال رهىىان والح ىىة فىىي و ىىو طاعىىة ال و ىىةت لع ىىد الواس ى

1ت علوس ع ىد طىاهرو وال ىحافة اليمنيىة ق ى ىورة  26سى تم ر 1962حتو منعىورات م لىة ودراسىات
الخليج وال يرة العر يةت ال ويتو عدد و17تو 1985حو و.76
2ت المر السا و و.78
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الواسعيو واآلخر في عدن عنوان ودستا المردةت للعيم محمد سالح ال يحىانيو1تو وقىد قىدح
ال تا ان رؤية تقليدية رافضة لمعار ة المردة في دنعطة الم ا العاح.
لقد اتسح تف ير ال يحاني في ودستا المردةت التناقض والضى ا ية مىا تناقضىت دف ىاره
في ه ا ال تا م عض ما ا فىي ت ىه األخىرى وفىي مقىدمتها تىا وإ ىالح الم تمى ت
فقىد رفىض رفضىا ً قاطعىا ً المسىاواة ىين الر ى والمىردةو وتضىار ت مواقفىىه ىين رفىض ى
حقىىوق المىىردة دحيان ىا ً والموافقىىة علىىى منحهىىا عىىض الحقىىوق دحيان ىا ً دخىىرىو2ت .فيقىىو فىىي
ودستا المردةت " :لىي فىي الىدين مىا يمنى المىردة مىن االعىتغا السياسىة والمعىار ة فىي
األمىىور الهامىىة التىىي هىىي مىىن اخت ىىاو الدولىىة ورؤسىىا األمىىةو سىىوا الداخليىىة منهىىا
والخار يةو في الحر واالقت ىاد والمفاوضىاتو وت ىاد الم ىالحو مىا داح لى فىي حىدود
العريعةو وم الع مة واالحتفاظ ـنو تها الطاهرةو ور ما ان رديها د و ونظرهىا د عىد
وت ار ها د ر"و3ت و ويوافى علىى حى المىردة فىي العمى فيقىو " :آخىر عىي علىى المىردة
تىىر العم ى واال تسىىا واعتمادهىىا علىىى نفقىىة ال ى و واألقىىار دو علىىى المىىا المو ىىود
عندهاو فإ ا نا و ها دو رن عنها دو طلقهاو دو افتقر المحسىن إليهىاو دو نفىد مىا ىان
فىىي يىىدها افتقىىرت واحتا ىىتو ولهىىا الويى إن انىىت ال ت ىىد حرفىىة وال تحسىىن ىىنعةو يملهىىا
دهلها ويتغي عنهىا الى ين ىانوا يتىرددون عليهىا"و4تو ويضىيف" :إننىي لفخىور ىدا ً ى ر
النسا في ه ه ال الد على الفقر والفاقةو وهن يحترفن الخياطىة والتى ي و ىنعة ال ىوافي
1ت انظر ع د ال ردونيو مر سا و و.153
2ت استحسن ال يحاني في تا ه وإ الح الم تم ت ععراً ا فيه:
وحضىىىىىىىىىىىىىىارة ل نهىىىىىىىىىىىىىىا دفيىىىىىىىىىىىىىىا
ونتىىىىىىىىا ا العىىىىىىىىر والفحعىىىىىىىىا
هىىو والر ىىا لىىدى الحقىىوق سىىىوا

مدنيىىىىىىىىىىىىىىة ل نهىىىىىىىىىىىىىىا وفىىىىىىىىىىىىىىا
تىىىدعو التهتىىىى والسىىىىفور فضىىىىيلة
دوحىىت إلىىى ال ىىن اللطيىىف ـنىىه

انظرو محمد ن سالح ال يحانيو وإ الح الم تم  ..عرح مئة حدي مختارة مما اتف عليه ال خارس ومسلحتو دار
القلحو يروت ط 2و 1986حو و .145
وفي ودستا المردةت استحسن ععر دحمد عوقي واستعهد ه قائالً:
يىىىىىىىىىنقو حقىىىىىىىىىوق المؤمنىىىىىىىىىات
لىىىىىىىىىىىىىىىح
هىىىىىىىىىىىىىىى ا رسىىىىىىىىىىىىىىىو
لنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائه المتفقهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات
العلىىىىىىىىىىىىىىىح ىىىىىىىىىىىىىىىان عىىىىىىىىىىىىىىىريعة
سىىىىىىىىىة والعىىىىىىىىىؤون األخريىىىىىىىىىات
رضىىىىىىىىىىىن الت ىىىىىىىىىىىارة والسىىىىىىىىىىىيا
انظرو محمد ن سالح ال يحانيو ودستا المردةت م ت ة ال قافةو المدينة المنورةو د.تو و .59
3ت المر السا و و.64

4ت المر

السا و و .186
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وال نا ي و ور فتاة غيرة السن قليلة الما يرة العيا و مات و ها ونف النىا عىن
مساعدتهاو فاحتس ت عنىد عى ا هاو و فلىت ديتامهىاو ت عى هح إلىى المىدار وت مى لهىح
القوت وال سوةو وما ال د منه ـعرف األعمىا ودفضى الحىرفو وت تسى الحىال الغسى
والطحن والخ "و1ت.
وعلى الرنح من ه ا الموقف ال س قىد ي ىدو متفهمىا ً لحقىوق المىردة عنىد ال يحىانيو إال
دنه يض عروطا ً يرة لمعار ة المىردة فىي الحيىاة اال تماعيىة واالقت ىاديةو دهمهىا :عىدح
االختالطو فيقو " :إ ا اخىتلط الر ىا ا لنسىا وا تمعىوا فىي الم ىال واألنديىة واألسىواق
والمعام و فعليى يىا دنيىا العفىا وعلىى األخىالق سىالح قىو مىن ر رحىيح"و2تو لى ل ن ىده
مترددا ً في الموافقة على المعار ة السياسية للمردةو ألنهىا تقتضىي االخىتالطو فىإ ا ىان قىد
واف على الحقوق السياسية للمىردة – مىا دوردنىا سىا قا ً  -فىي عىض تا اتىهو فإنىه يحىرح
معىار تها فىي الحيىىاة العامىة فىىي دنلى تا اتىهو فيقىىو " :مىا لهىىن وللمحامىاة والقضىىا دو
ميادين الرياضة ومستحقات ده الف ور"و3ت.
ويتسىىا " :مىىا ا ي ىىون مىىن اخىىتالط النسىىا الر ىىا س وحضىىورهن الحفىىالتو ودور
السينما ومسارح التم يى س مىا ا ي ىير مىن ا لمىردة إ ا ر ىت ردسىها وات عىت هواهىا فضىلت
عن سوا الس ي س يا ويلها من ه ه المدنية وما تدعو إليه من األ اطي "و4ت.
يو ف العيم ال يحىاني ـنىه و تو هىات سياسىية معتدلىةو و لى سى تخر ىه فىي
ال ام األ هرو حي ان قد دوفد ضمن ع ة طال ية م ونة مىن در عىة طىال دوفىدها نىادس
ان الح العر ي عاح 1938ح للدراسىة فىي ال ىام األ هىر العىريف القىاهرةو و املىه فىي
ه ه ال ع ة األستا دحمد محمد نعمانو ل ل فإلى ان دن قافته الدينية تع لت في األ هر
العىىريف ال ى س اتسىىمت تو هاتىىه االعتىىدا و فىىإن مالتىىه األسىىتا النعمىىان وتىىـ ره قافتىىه
السياسية المعتدلة دسهمت في اعتدا آرائه السياسية.
وم ل فإن آرا ه المتعلقة المعار ة السياسية للمردة اتسمت الر عية والتقت مى
دف ىىار الم قفىىين التقليىىديين المعتىىدلين دو المحىىافظين دم ىىا محمىىد محمىىود ال يىىرس ودحمىىد
محمىد النعمىان وعمىر ىن دحمىد ىا ير فىي حضىرموتو والى ين يوافقىون علىى حى التعلىيح
1ت المر السا و و.189
2ت محمد سالح ال يحانيو والفتوحات الر انية الخط والمىواعظ القرآنيىةتو مؤسسىة ال تى ال قافيىةو د .و
د.تو و.140
3ت المر السا و و.141
4ت المر السا و و .196
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للفتياتو ل نهح ال يوافقون على اختالط المردة الر والمعار ة في الحياة العامة والحيىاة
السياسىىيةو1تو وفىىي ات الوقىىت التقىىت دف ىىاره حىىو المعىىار ة السياسىىية للمىىردة م ى دف ىىار
ر ا الىدين الىر عيين دو السىلفيينو دم ىا العىيم محمىد علىي ىاحميش الى س اختلىف معىه
حىىو دف ىىاره السياسىىية وا تف ى معىىه حىىو تحىىريح المعىىار ة السياسىىية للمىىردة والم قفىىين
التقليديين دم ا دحمد عريف الرفاعيو2ت .وم ال ر وا ية ال م رادورية العدنيىة المرت طىة
االستعمار ال ريطاني آن ا .
وإلىىى انىى نعىىر ال تىى وال ىىحفو فقىىد اتخىى ت القىىوى اال تماعيىىة التقليديىىة مىىن
الم سا د منا ر للتع ير عن مواقفها الرافضة لمعار ة المردة فىي الحيىاة العامىة عى عىاح
ومعىار تها السياسىىية عى خىىاوو فعىن عىىض دئمىة المسىىا د حملىة ضىىد ىحيفة وفتىىاة
عمسانت ورئيسة تحريرها وو فوها ال فر وانلحادو3تو وفي عاح 1969حو ته موا علىى
القاضىىية حميىىدة ريىىا دو قاضىىية ف ىي ال يىىرة العر يىىة والتىىي تفوقىىت يىىرا ً فىىي فىىض
الن اعات األسريةو وقد قدمت رنام ا ً تلف يونيا ً للتوعية األسىريةو وو ىف دئمىة المسىا د
ظهورها على التلف يون ـنها فتنةو ودنها تفتن الر ا في يوتهح حسنها األسطورسو4ت.
لقد قر الموقىف مىن قضىايا المعىار ة السياسىية للمىردة مواقىف الم قفىين التقليىديين
مىن المواقىىف السياسىية للسىىلطة انماميىة فىىي ىىنعا و عىض سىىالطين ال نىو وقىىد انىىت
1ت ت عمر ن دحمد ا ير في حيفة والته ي تو العدد السىاد تىاريم  1محىرح 1350هىب قىائالً :مىن
دعظح الوا ات علينا مععر الحضارمة النظر والتف ير في تعليح ال نت الحضرميةو فطالمىا ىر المى ر
وت لح المت لح في ه ا الموضوعو فلح ي ن ل المه تـ ير وال لندائه م ي و و هى المىه ىيحة فىي واد
ونفخة في رمادو واستعهد األ يات التالية:
ض ودمهىىىىات الىىىىنش عىىىىورس
يىىىىىف السىىىىى ي إلىىىىىى النهىىىىىو
تفيىىىىىىىد تر يىىىىىىىة الىىىىىىى ورس
د غيىىىىىىىىىىىىر تر يىىىىىىىىىىىىة اننىىىىىىىىىىىىا
مىىىىىن ال هالىىىىىىة فىىىىىي ق ىىىىىىورس
ديلىىىىىىىىىىىدن دحيىىىىىىىىىىىا وهىىىىىىىىىىىن
بىىىف ي ىىىون مىىىن ظلمىىىا نىىىور!
ىىىىىىىىىال ور العىىىىىىىىىرش يىىىىىىىىىب
نقالً عنو علوس ع د طاهرو مر سا و و .177
 2ت دحمد عريف الرفاعيو هو دحد د ر محررس حيفة ال رى الناطقة اسح ال معية الخيرية انسىالميةو
التي يعت ر العيخان محمد سالح ال يحاني ومحمد علي احميش د ر مؤسسيهاو و ىان يحىرر ا ىا ً ا تىا ً
في حيفة ال رى عنوان ونظارتي قالت ليت يعالج فيه الظىواهر اال تماعيىة مىن و هىة نظىر ر عيىة
مت متةو و ان إلى ان تحريره له ا ال ا ي ت الق و وينعرها في حيفة الى رى ونيرهىا مىن
ال حف.
انظر :المر السا و و  76و .78
3ت انظرو نادرة ع د القدو و مر سا و و .74
4ت انظر ع د ال ردونيو مر سا و و .159
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حيفة ال رى  -الناطقة اسىح ال معيىة انسىالمية – سىرا ً لهى ا التقىار و حيى و ىفت
ـنها " انت موالية لةماح دحمىد و عىض سىالطين ال نىو و...ت مىا اتخى ت موقىف العىدا
ال ىىىريح ل ىىى ديىىىد فىىىي الم تمىىى سىىىوا ً ىىىان فىىىي الف ىىىر واألد دو فىىىي دسىىىلو الحيىىىاة
المعيعىىيةو و انىىت تهىىا ح عنىىف األف ىىار التقدميىىة المناديىىة العدالىىة اال تماعيىىةو وت ىىدت
لحر ة المعارضة التي انت تعم في عدن للمطال ة ان الحات فىي العىما و ودافعىت فىي
عىىض دعىىدادها عىىن ان ىىرا ات القمعيىىة التىىي ىىان يمارسىىها انمىىاح دحمىىد ضىىد معارضىىيه
و ررت دعماله التعسفية"و1ت.
 -2ال ر وا ية ال م رادورية والط قة المتوسطة المرت طة االستعمار:
سىىمحت السىىلطات االسىىتعمارية فىىي مطل ى القىىرن الععىىرين تـسىىي ال معيىىات نيىىر
الح ومية في مدينة عدنو فقد عهدت مدينة عدن من مطلى القىرن الععىرين تـسىي عىدد
مىىن ال معيىىات والنىىوادسو ولمىىا ىىان تـسىىي النقا ىىات واألح ى ا السياسىىية محظىورا ًو فقىىد
قامىىت ال ر وا يىىة العدنيىىة تـسىىي عىىدد مىىن األنديىىة ال قافيىىة خىىال عقىىود الععىىرينيات
وال ال ينيىىىات دهمهىىىا :نىىىادس األد العر ىىىي و1925حتو نىىىادس ان ىىىالح األد ىىىي ىىىالتواهي
و1929حتو نادس ان الح األد ي في ريتر و1930حت ...إلمو2ت.
وقد ل عدد ه ه األندية حىوالى  23ناديىا ً و معيىة قافيىةو و انىت الط قىة المتوسىطة
وال ر وا يىىىة العدنيىىىة المىىىرت طتين االسىىىتعمار تسىىىيطران علىىىى معظمهىىىاو وفىىىي دواخىىىر
األر عينيات سمحت السلطات االستعمارية تـسي األح ا السياسيةو فع لت ال ر وا يىة
العدنية عاح 1949ح دو منظمة سياسىية فىي عىدن تحىت اسىح وال معيىة العدنيىةتو ورفعىت
ععار عدن للعدنيينو وهىو عىعار ال يق ىد ىه رفىض االسىتعمارو ى يق ىد ىه رفىض مىنح
حى المواطنىىة أل نىىا عىىما الىىيمن والمحميىىاتو وقىىد دسىىهمت ال ر وا يىىة العدنيىىة إسىىهاما ً
يىىرا ً فىىي الىىدعوة إلىىى معىىار ة المىىردة فىىي األنعىىطة االقت ىىادية وال قافيىىة وفىىي محار ىىة
التقاليد التي تدعو إلى ح ا المردة وح ر نعىاطها فىي الم ىا الخىاو والمنى تو و لى
ىحيفة والقلىح العىدنيت التىي
من خال ال معية العدنيةو وال حف التي انت ت درها م
د ىدرها محمىىد علىي لقمىان عىىاح 1954حو ومىن خىىال المنظمىىات النسىائية نيىىر الح وميىىة
1ت علوس ع د طاهرو مر سا .
2ت حو ه ه األنديةو انظر علوس ع د طاهرو والهيئات العع ية اليمنيةتو القسح الرا ى والنىوادس األد يىة
والمرا ال قافية ود رها في الحياة ال قافيةتو م لة وان لي ت و نعا و العىدد ال ىانيو السىنة السادسىةو
يف 1988حو و 73-72ح
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التىىي ع ى عت ورعىىت تـسيسىىها م ى معيىىة المىىردة العر يىىة التىىي تـسسىىت عىىاح 1960حو
ومعظح المؤسسات لها من و ات دعضا ال معية العدنيةو1ت.
وقىىد ع ى عت ال ر وا يىىة العدنيىىة معىىار ة المىىردة فىىي النعىىاط االقت ىىادس والت ىىارسو
و ان م عظح النسا الالئي عار ن فىي األنعىطة االقت ىادية والت اريىة وال قافيىة فىي مدينىة
عدن من قري ات ال ر وا ية العدنية ات األ و نيىر العر يىة ومىن قري ىات ىار مىوظفي
اندارة االستعماريةو2ت.
ومى لى فىإن ال ر وا يىة العدنيىة لىح تطالى مىنح المىردة حى المعىار ة السياسىىيةو
ويم ن انعارة هنا على س ي الم ا إلىى تىا محمىد علىي لقمىان ولمىا ا تقىدح الغر يىونت
وال ى س يعىىير فيىىه إلىىى دن تقىىدح الغىىر يين ير ى إلىىى رقىىيهح األخالقىىي وإلىىى تخل ىىهح مىىن
العادات والتقاليد ال امدةو ودن تخلف العرق ير إلى تمسى ه التقاليىد المعوقىة للتطىورو
وقد دعىار إلىى التقاليى د المرت طىة قضىايا ودوضىاع وم انىة المىردةو ومى لى لىح يعىر إلىى
المعار ة السياسية للمردة ولح يطال ها؛ ى إن معيىة المىردة العر يىة اتهىا لىح تتضىمن
ريح.
دهدافها التي حددها ودستورهات دس إعارة للمعار ة السياسية للمردة ع
 -3الط قة الوسطى الحدي ة ات التو هات الوطنية التقدمية:
وتت ون ه ه الفئة من الم قفين الوطنيين وس التو هات القومية واليساريةو وقد م ى
نىىادس الع ى ا ال قىىافي العىىيم ع مىىانو انطىىار المؤسسىىي للط قىىة الوسىىطى الحدي ىىة ات
التو هىىات التقدميىىةو والى س تـس ى فىىي  21ديسىىم ر 1947حو "و ىىان عىىدد دعضىىائه عنىىد
التـسي حوالى در عين عضىوا ً معظمهىح مىن العى ا و ولعى هى ا مىا ىان يميى ه عىن سىائر
األنديىىىة األخىىىرىو التىىىي ىىىان معظىىىح دعضىىىائها مىىىن األعيىىىان والعىىىيوو و ىىىار مىىىىوظفي
1ت انظر رامة م ار سليمانو مر سا و و .203
2ت تطل ال تا ات الحدي ة عليهن تسىمية والرائىداتت و ويم ىن فىي هى ا ال ىدد انعىارة إلىى عىض األسىما
ىحيفة نسىائية وفتىىاة
منهىا :ماهيىة محمىد عمىر ر ىرة دو مىا اعىتهرت ماهيىة ن يى و مؤسسىة دو
عمسانتو وهي دخت ع دالرحمن ر رة دحد و را اندارة االستعمارية في عدنو وعديلة يومي من
دوائ م يعات تلف يون عدن في الستينيات هي و ة ع دالرحمن ر رة .و ل سعيدة عمر ر ىرة
التي فا ت رئاسة نادس نسا عدن في انتخا ات 1957ح والمعروفة سعيدة اعراحي هي دخت ع ىد
الرحمن ر رة والو ير المعار إليىه سىا قا ًو و و ىة محمىد علىي اعىراحي مؤسى و ىاح ريىدة
األياحو والسيدة رضية إحسان هي ا نة اح فندق إحسىانو ومىن دوائى مى يعات التلف يىون ديضىا ً
فية لقمانو التي تنتمي إلىى دسىرة لقمىان ال ر وا يىة المعىهورة التىي دسسىت دو مط عىة فىي عىدن
ودسست حيفة وفتاة ال يرةتو و ان محمد علي لقمان و اح المط عة وال ريدةت رئيسا ً وس رتيرا ً
ودمينا ً عاما ً لعدد من األندية ال قافية التي س قت انعارة إليها.
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الح ومة"و1ت .وفيه ظهرت دولى ت اعير الدعوة القوميةو وانتعرت ين دعضائه دف ار حر ة
القوميين العر عد ل و وقىاح دعضىاؤه فىي المراحى الالحقىة مىن تطىور الىوعي السياسىي
والف رس تع ي دولى الخاليا السرية لل هة القوميةو2ت.
وإ ا ان نادس العى ا ال قىافي العىيم ع مىان يم ى انطىار المؤسسىي األو للعى ا
وس التو هات القوميةو فإن المنظمة المتحدة للع ا اليمنىي التىي تـسسىت عىاح 1959ح
فىىي إطىىار م ت ى مقاطعىىة إسىىرائي و تم ى انطىىار المؤسسىىي للم قفىىين اليسىىاريين مىىن وس
التو هىىات االعىىترا ية المار سىىيةو و انىىت رئاسىىة ع ىىد ع ىىد الم يىىد السىىلفيو واحتلىىت
قضايا معار ة المىردة فىي الحيىاة السياسىية م انىا ً مر يىا ً فىي اهتمامىات المنظمىة المتحىدة
للع ا اليمنيو ويم ن هنا االستعهاد المحاضرة التي دلقاها ع ىد ع ىد الىر اق ا يى
في مقر المنظمة تاريم  6مايو 1962ح عنىوان وإضىرا الطال ىات الخالىدت حىو إضىرا
طال ات لية ال نىات ىبوخور م سىرت احت ا ىا ً علىى تعسىف إحىدى المدرسىات انن لي يىاتو
وما ت ل من إ را ات تعسفية ضد الطال ات المضر اتو3ت.
وقىىد ىىا ن نعىىطا هىىاتين المنظمتىىين مىىن مؤسسىىي النقا ىىات العماليىىة فىىي عىىدن فىىي
األر عينياتو ح نعطا في مؤتمر عدن للنقا ات الى س تـسى عىاح 1956حو "والى س ىان
فىىي مقدمىىة المنظمىىات نيىىر الح وميىىة التىىي دعىىت إلىىى مىىنح المىىردة اليمنيىىة حقوقىا ً مسىىاوية
لحقوق الر ا و و انىت ريىدة والعامى ت الناطقىة اسىمه تنعىر ىين الحىين واآلخىر دعىوات
لتحرير المردةو وتطال رف الح ا و مسىاواة المىردة الر ى فىي الحقىوق والوا ىاتو4تو
وقد د سهح نعطا هاتين المنظمتين في مساعدة المردة على االلتحاق المنظمىات التحالفيىة
وال هويىة التىي انىىت منظمتيهمىا عضىىوا ً فيهىا م ى ت مى الهيئىات الوطنيىىة العىع ية الى س
تـس عاح 1961حو و انت عايدة علي سعيد ضمن قيادته.
و انىىت ال هىىة القوميىىة لتحريىىر نىىو الىىيمن المحت ى دو تنظىىيح سياسىىي فىىي الىىيمن
يطال ى مسىىاواة المىىردة الر ى و ىىالحقوق السياسىىية للمىىردةو ف ىىا فىىي المي ىىاق الىىوطني
لل هة القومية لتحرير نو اليمن المحتى ا لمقىر فىي المىؤتمر األو لل هىة القوميىة فىي
يوني ىة 1965ح "إن انسىىتعمار دهىىدر يىىرا ً مىىن الطاقىىات ال عىىرية خىىال ح مىىه الطويىى و
وعانت المردة د ىنافا ً مىن الظلىح والى واالسىت دادو ووضىعت فىي حياتهىا ى القيىود ح ىح
سا و و .87

1ت علوس ع د طاهرو والهيئات العع يةتو مر
2ت المر السا و و.88
3ت المر السا و و .92
4ت عاد م اهد العر يو والمواطنة والنوع اال تماعيتو مر
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سا و و .24

التقاليىىد الم ى ورةو والتىىي تتنىىافى م ى م ىىادم الىىدين انسىىالمي الحنيىىف .إن إعىىادة الحقىىوق
الط يعية للمردة ومساواتها الر في قيمتها ومسؤولياتها اال تماعية ضىرورة ال تحتمهىا
قواعىد العدالىىة اننسىانية وحىىدهاو وإنمىىا يفرضىها و ىىود المىردة اتىىه فىىي الحيىاة مىىا تم لىىه
عري ف مساعد في طاقة الم تم وقدرته اننتا ية"و1ت.
و انىىت ال هىىة القوميىىة لتحريىىر نىىو الىىيمن المحت ى دو تنظىىيح سياسىىي يضىىح فىىي
عضويته نسىا يمنيىاتو حيى قىدر عىدد النسىا المنتميىات إليهىا خىال السىتينيات حىوالى
 200امىىردةو2تو وقىىد حضىىرت المىىردة ضىىمن منىىدو ي المىىؤتمر ال ىىاني لل هىىة عىىاح 1965ح
ألو مىىرةو3تو واسىىتمر حضىىور المىىردة مندو ىىة فىىي ميى المىىؤتمرات التىىي عقىىدتها ال هىىة
القومية والتنظيمات التي تحولت إليهاو وانتخ ت المردة ألو مرة في الل نة المر ية عىاح
1972ح.
وقىىد دفسىىحت ال هىىة القوميىىة لتحريىىر نىىو الىىيمن المحت ى الم ىىا للمىىردة اليمنيىىة
لالعترا في ال فاح المسلح ضد االستعمار في ال نو و4تو وضح وفد ال هة القومية ال س
سىافر إلىى لنىدن للتفىىاوض حىو االسىتقال ونىىوفم ر 1967حت ضىمن المستعىارين الععىىرة
ال ين رافقوا الوفد امردة هي اآلنسة مل ة ع دالاله دحمد.

ابعا ً المشا كة السياسية للمرأة منذ قيام الثا ة حتى هحجيك الاحدة:

 1ت ال هىىة القوميىىة لتحريىىر نىىو الىىيمن المحتى و المي ىىاق الىىوطنيو وقىىد ووفى عليىىه فىىي المىىؤتمر األو
لل هة القومية لتحرير نو اليمن المحتى المنعقىد فىي الفتىرة ىين  25-22يونيىة 1965حو مط عىة
نهضة م رو و .83-82
2ت انظر عاد العر يو والمواطنة والنوع اال تماعيتو مر سا و و.25
3ت حضرت المؤتمر المندو ة السيدة ن وى م اوس.
 4ت من د ر العخ يات النسائية التي اعتر ت في ال فاح المسلح :دعرة سعيدو عايدة على سعيدو ن وى
م اوسو آمنة ع مىان يىافعيو ريىا منتىوشو فتحيىة اسىنيدو هىرة ه ىة و عايىدة علىي سىعيد يىافعيو
فو ية عفرو سىلوى م ىار و دنيسىة ال ىاي و آسىيا علىي ع يىدو عيعىة سىعيدو دنيسىة سىليمانو سىلوى
سىليمانو رقيىة الع سىىيو فتحيىة ع ىىد حىاتحو آسىىيا محمىد ىىالح ضىالعيو عىىفيقة عراسىيو دسىىمهان
عق النو خولة دحمد عرفو عفيقة على الحو سىميرة ع ىده ع ىد األ ى حيو فو يىة ا ىتو فو يىة
مق و وديعة ع د ع ع سو فطوح الداليو فطوح ع د اللطيفو عفيقة مرعدو سميرة وهدى ىالحو
اعتدا ديريةو سعاد القاضيو مل ة دحمد ع د يافعيو سعاد ع مان يافعيو إلهاح عيىدرو و خدي ىة
م ار و راقية حريرسو رعيدة همدانيو اح عرف ونادية عرف.
 -سعيد دحمد ال ناحيو والحر ة الوطنية من ال ورة إلى الوحدةتو مر األم للدراسات والنعرو نعا .
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انىىىىىت ان ىىىىىرا ات االقت ىىىىىادية والسياسىىىىىية التىىىىىي نفىىىىى تها السىىىىىلطتان وانماميىىىىىة
واالستعماريةت خال الخمسيني اتو محىدودة حىدود إرضىا للقىوى اللي راليىة ال ديىدة التىي
ىىددت تتع ى آنى ا و والتىىي لىىح تعىىد مىىن تلى السياسىىات هىىو إعىىادة إنتىىا النظىىاح وتدعيمىىه
واسىتمراريته وإعىىادة ت يفىىه هىىدف المحافظىىة علىىى اسىىتقرارهو و ىىرنح محدوديىىة التغيىىرات
التىىي حىىد ت ف ىي الم تم ى اليمنىىي فىىي الخمسىىينياتو إال دنهىىا لع ىىت دورا ً مهم ىا ً فىىي لىىورة
الترا يىى الط قىىي وتنىىامي الط قىىات ال ديىىدة التىىي قىىادت الحر ىىات اال تماعيىىة والنضىىا
السياسىىىي فىىىي السىىىتينياتو1ت و والتىىىي اسىىىتطاعت االنتقىىىا العمىىى السياسىىىي مىىىن م ىىىا
األيديولو يا إلىى الم ىا السياسىي واال تمىاعيو دو مىن م ىا الف ىر إلىى م ىا الممارسىة
اليوميةو وا عتر ت ال مىاهير والط قىات اال تماعيىة العىع ية فىي العمى السياسىيو والعمى
السياسىىي مىىن ن عتىىه ان ىىالحية القديمىىةو وتحويلىىه إلىىى عم ى ىىورس يهىىدف إلىىى إسىىقاط
السىىلطتين الحىىا متين وانماميىىة فىىي ىىنعا واالسىىتعمارية فىىي عىىدنتو واسىىتطاعت القىىوى
اال تماعية ال ديدة تخليو العم السياسي من تـ يرات ال نا الق لىي التقليىدس التىي ظلىت
ولفترة طويلة تم ا حا ً لتطور الوعي الوطنيو2ت .ولقد حولت القوى اال تماعيىة ال ديىدة
العلح السياسي من عمى نخ ىوس وعنىد حر ىة األحىرار ورا طىة د نىا ال نىو العر ىيت إلىى
حر ىة ا تماعيىىة عىع ية وقىىادات نضىىاالت ال مىاهيرو واضىىطلعت قيىىادة العمى ال ىىورس فىىي
س ى تم ر 1962ح فىىي العىىما وفىىي د تىىو ر 1963ح فىىي ال نىىو و وحققىىت االسىىتقال فىىي
 1967حو و ل حسمت راعها السياسي والعس رس م السلطتين الحا متينو نيىر دنهىا
لح تستط خال تل الفترة حسح ال راع اال تماعي مى القىوى اال تماعيىة التقليديىةو فقىد
استمر ال راع ين القوى اال تماعية ال ديدة والقوى التقليدية والمحافظة عد قياح ال ورة
في العما وخال فترة ال فاح المسلح في ال نو .
وع انعقاد مؤتمر عمران و 2س تم ر 1963حت نقطة تحو في ال راع ين القىوى
اال تماعية الحدي ة والتقليديةو حي فقد م داية تنظيح القوى التقليديةو والمادة تع ي
خارطة التحالفىات اال تماعيىةو حيى تحالفىت الط قىة الوسىطى الحدي ىة مى الط قىة العاملىة
وفقىىرا الحضىىرو وتحالفىىت الط قىىة الوسىىطى التقليديىىة مى عىىيوو الق ائ ى و وعىىهدت حر ىىة
التحرير الوطني انقساما ً لتحرير نىو الىيمن المم ى تيىارين األو تيىار رادي ىالي واآلخىر
محافظ دو دق رادي الية.

1ت عاد العر يو والحر ات اال تماعية في الم تم اليمنيتو مر
2ت انظر المر السا و ن ف ال فحة.
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سا و و.101

ومن ى نهايىىة عىىاح 1967ح حتىىى عىىاح 1970ح حىىد ت عىىدد مىىن التحىىوالت السياسىىية
دهمها :تسلح ال مهوريين المحافظين السىلطة فىي العىما عىد انقىال  5نىوفم ر 1967حو
وهيمنىىىة الق يلىىىة علىىىى الدولىىىةو انتهىىىا الحىىىر المل يىىىة ال مهوريىىىة وإ ىىىرا والم ىىىالحة
الوطنيىىةت ومىىار 1970حتو تسىىلح ال هىىة القوميىىة لتحريىىر نىىو الىىيمن و 30نىىوفم ر
1967حتو تسلح ال هة القومية لتحرير نو اليمن المحتى السىلطة فىي ال نىو و وحسىح
راعها الداخلي ل الح التيىار اليسىارسو ظهىور الحر ىة انسىالمية حر ىة منظمىة قيىادة
ان خىىوان المسىىلمينو ظهىىور حر ىىة اليسىىار االعىىترا ي المت نىىي ل يديولو يىىة المار سىىية
اللنينيةو والتي م الح الديمقراطي ال ورس اليمني ومار 1967حت طليعة لمنظماتهىا
السياسية.
وقد ترت على ه ه التحوالت قياح سلطتين سياسيتين – و التالي دولتين -فىي الىيمن:
إحداهما ت ت نى األيديولو يا قومية ات ن عىة يسىارية تحولىت فيمىا عىد ت نىي األيىديولو يا
االعترا ية اللينينيةو ودخرى محافظة متـ رة قيح المؤسسات التقليديةو وتميى إلىى انتهىا
طري ردسمالي معو ه في التنميةو وهو األمر ال س ددى إلى االنتقا من دائىرة االسىتقطا
العر ي حو ال ور ة اليمنية إلى دائرة االستقطا الدولي في ظ الحر ال ىاردة حيى دعىح
االتحاد السوفيتي ودو ال تلة االعترا ية النظاح في ال نو و ودعمت الردسماليات الغر يىة
النظاح في العما و1ت.
تـ رت م م التو هات السياسية واال تماعية واالقت ادية وال قافيىة فىي الىيمن هى ا
االستقطا و مىا فىي لى قضىايا المىردة وحقهىا فىي المعىار ة السياسىيةو ونحىاو فىي هى ا
تسليط الضو على المعار ة السياسية للمردة اليمنية في ظ التعطير.
ال

أوالً المشا كة السياسية للمرأة ي الجم ا ية العربية اليمنية:
استطاعت القوى اال تماعية التقليدية والمحافظة السيطرة على مواق هامىة فىي نيىة
السلطة في ال مهوريىة العر يىة اليمنيىةو و التىالي التىـ ير علىى مؤسسىات ىناعة القىرارو
و ع عاح فقد ا تسىمت التو هىات السياسىية للسىلطة عىدح تعى ي المىردة علىى المعىار ة
السياسىىيةو سىىوا مىىن خىىال د ه ى ة الدولىىة ومؤسسىىاتها دو مىىن خىىال مؤسسىىات الم تم ى
المدني دو من خال األنعطة والممارسات السياسية اليومية.
 -1المعار ة السياسية للمردة من خال مؤسسات الم تم المدني:
 1ت المر

السا و و .148
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حظ رت السلطة في نعا تـسىي األحى ا قىرار رئىي ال مهوريىة القىانون ورقىح
7ت لسىىنة 1963حو و ى ل حظ ىرت علىىى المىىواطنين اليمنيىىين العم ى السياسىىي مىىن خىىال
مؤسسات الم تمى المىدني سىوا ىانوا ر ىاال ً دو نسىا و ومى لى فقىد اسىتمرت األحى ا
السياسية القومية واليسارية التي انت قد نعـت في دواخر الخمسينيات ودوائ السىتينيات
فىىىي ممارسىىىة دنعىىىطتها عىىى سىىىرس ..األمىىىر الىىى س حىىىا دون التحىىىاق النسىىىا فىىىي هىىى ه
التنظيمات.
وعندما تـسست امعىة ىنعا عىاح 1970حو والتحقىت هىا عىض الفتيىات م ى لى
دو خطوة في سر حا الع لة ين عالح الر ىا وعىالح النسىا و وهيىـ الفر ىة ل حى ا
السياسية السرية ال سيما القومية واليسىارية السىتقطا عىدد مىن طال ىات امعىة ىنعا و
عدد يىر مىن الطال ىات إلىى تنظىيمهح
وخال ال مانينيات نعط انخوان المسلمون في
خلف ستار اتحاد طال اليمن.
ومى لى فىىإن معظىىح األحى ا السياسىىية السىىرية لىىح ت ىن تىىولي المىىردة دهميىىة يىىرةو
ل إلى ط يعة العم السياسي آن ا وال س يعتمد على السرية ويهدف إلىى إسىقاط
وير
السلطة ع ىر األسىالي االنقال يىةو و ىان حى الوحىدة العىع ية – فىرع الحى االعىترا ي
اليمنىىي فىىي العىىما  -هىىو الح ى الوحيىىد ال ى س دولىىى المىىردة دهميىىة يىىرة فىىي رنام ىىه
السياسيو حي د د على ضرورة إطالق حرية العم النقا ي للمردةو وطال تحسين وض
المردة ومنحها إ ا ات الوض وتوفير رياض األطفا أل نا العامالتو1ت.
 -2المعار ة السياسية من خال المؤسسات الح ومية:
يرى عض ال اح ين دن التو هات السياسية للدولة في العما من عاح 1970ح ددت
تت ىىه نحىىو التقىىار م ى دنظمىىة دو الخلىىيج العر ىىيو األمىىر ال ى س د ىىر سىىل ا ً علىىى دوضىىاع
المردةو فت ايد عدد المح ات في الريفو عد دن انت المردة فيىه سىافرة إلىى عهىد قريى و
ولي مفارقة دن المدينة هىي التىي ت ىدر الح ىا و فهى ه رسىالة المدينىة المعىوهةو التىي
تعيىىد تىىاريم مىىدن الىىنفطو فهىىي ليسىىت م ىىان اننتىىا والعلىىح والحيىىاة الحدي ىىةو وإنمىىا وا ىىة
و2ت
الت عيةو و ورة المردة التي يريدها ه ا النمط من التحدي هي ىورة الحىرح الم ىونة
لى ل لىىح يع ى المسىؤولون الح وميىىون فىي ىىرام هح الو اريىىة المختلفىة إدرا ىا ً ىىـن دور
1ت انظرو وال رنامج السياسي لح الوحدة العع ية اليمنيةتو و.5
2ت محمىىد ع ىىد السىىالحو و ال مهوريىىة ىىين السىىلطنة والق يلىىة فىىي الىىيمن العىىماليتو عىىر ة األمى و القىىاهرةو
1988حو و.141
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المردة التقليدية قىد تغيىرو وال ي ىدو دن هىؤال المسىؤولين وا قىون ممىا يم ىن عملىه ل يىادة
معار ة المردةو1ت.
ل ل فقد انت الم ال التنفي يىة التىي تعى لت منى عىاح 1962ح حتىى عىاح 1990ح
لها تخلو من التم ي النسىائيو و ى ل المؤسسىات التعىريعية المعينىة والمنتخ ىة لىح تم ى
فيها المردةو ولح تم المردة في التنظيمات السياسية التي ع لتها السلطة إال عاح 1983ح
عندما عينت امردة واحدة في الل نة الدائمة للمؤتمر العع ي العاح من ين  75عضواً.

ثانيا ً المشا كة السياسية للمرأة ي جم ا ية اليمن الديمجراطية الشعبية:
علىىى الع ى مىىن تو هىىات السىىلطة فىىي ال مهوريىىة العر يىىة اليمنيىىة فىىإن السىىلطة فىىي
مهورية اليمن الديمقراطيىة العىع ية ت نىت سياسىات منا ىرة للمىردةو فعىرعت عىددا ً مىن
القىىوانين التىىي د سىىهمت فىىي تحسىىين دوضىىاع النسىىا ودهمهىىا قىىانون األسىىرة ال ى س خفف ىت
د ح امه من السيطرة األ وية على المردة وخففت من هيمنة المؤسسات والمفاهيح التقليديىة
عليهىىاو ودسسىىت االتحىىاد العىىاح لنسىىا الىىيمن عىىاح 1968حو واعىىتر ت المىىردة فىىي الم ىىا
السياسي وتح ها إلى ل ان الح ومؤسساتهو ول ان األحيا والمنظمات ال ماهيريىةو
ومنحىىت ح ى الت ىىويت ألو مىىرة فىىي تىىاريم الىىيمن عىىاح 1970حو لضىىمان ترعىىيح عىىض
النسا في االنتخا ات الوطنية األولى عاح 1977حو2ت.

1ت عنعيا مينتيو والمردة والعم والس ان والتنمية في ال مهورية العر ية اليمنيىةتو فىي لوسىين تامينىان-
محررةو و ورة المردة اليمنية في الدراسىات الغر يىةت و المعهىد األمري ىي للدراسىات اليمنيىةو ىنعا و
1997حو و.143
2ت ما سىىين مولينىىواو و القىىانون والدولىىة والسياسىىات االعىىترا ية المتعلقىىة ىىالمردة فىىي مهوريىىة الىىيمن
الديمقراطية العع يةتو في المر السا و و .205
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القســم الثانــي
المشاركة السياسية للمرأة في ظل التحول الديمقراطي

مجـدمــة:
في  22مىايو 1990حو وحىد عىطرس الىيمن فىي يىان سياسىي واحىد هىو وال مهوريىة
اليمنيةت و وقد تمي نظامها السياسي الديمقراطية والتعددية السياسىيةو ولىح تحت ىر الدولىة
الم ا السياسي واالقت ادسو على نرار ما ان سائدا ً في ظ السلطتين العىطريتينو مىا
اعت ىىرت الدولىىة دن الم تم ى المىىدني عىىري دساسىىي فىىي الم ىىاالت السياسىىية والتنمويىىةو
فتنامت منظمىات الم تمى المىدني عىددا ً ودورا ً وتوسى نعىاطهاو ليعىم م ىاالت لىح تنعىط
فيهىىا مىىن ق ى حقىىوق اننسىىان والمعلوماتيىىة وحقىىوق المواطنىىةو وت ايىىد عىىدد النسىىا فىىي
منظمات الم تم المدنيو وحظيت قضايا المردة اهتماح عدد ير من ه ه المنظماتو1ت.
اد اهتماح الم تم المدني اليمني قضايا المردة في العقد األخير من القىرن الععىرين
فض االهتماح الدولي ه ه القضاياو ونتي ة الهتماح الدولة في اليمن قضىايا المىردةو فقىد
تضمن الدسىتور المقىر عىاح 1990ح وتعديالتىه الالحقىة عىددا ً مىن المىواد ال فيلىة تحسىين
دوضاع المردةو ما تضمنت قوانين العم والتعلىيح والرعايىة اال تماعيىة والخدمىة المدنيىة
والتـمينات والقانون المدني مواد تؤ د على المساواة ين المردة والر ى و ودنعىـت الل نىة
الوطنية للمردة عاح 1994حو و هود ح ومية ونير ح وميىة عقىد المىؤتمر الىوطني األو
للمىردة عىىاح 1996حو ودنعى الم لى األعلىى لعىؤون المىىردة عىىاح 2000حو وعينىىت دو
و يرة عاح 2001حو2ت.
وم ل فإن التحسن ال س عهدته األوضاع العامىة للمىردة اليمنيىة منى عىاح 1990ح
على مستوى معار تها السياسيةو والتي ترا عت ع مطرد في م ا تم يلهىا
لح ينع
في الم ال التعريعيةو ففي م ل النىوا الى س تعى مىن دمىج الم لسىين التعىريعيين
السا قينو ان هنا  11امردةو ن د الً عضوات في م ل العع األعلى في مهوريىة
اليمن الديمقراطية العع يةو وفي انتخا ات 1993ح ن حت امردتانو و ل ن حت امردتىان

1ت عاد م اهد العر يو والنوع اال تماعي والمواطنةتو مر
2ت المر نفسه وال فحة نفسها.
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سا و و.26

فىىي انتخا ىىات 1997حو ولىىح تىىن ح نيىىر امىىردة واحىىدة عىىاح 2003ح ..فمىىا السىى
الترا س

لهىى ا

يتم دهح دس ا ترا مستو ى معار ة المردة في الم ال التعريعية المنت ىة إلىى
الهىىوة ال يىىرة التىىي تفض ى الخطىىا عىىن الممارسىىة الخا ىة ىىالمردةو سىىوا ً ىىان خطىىا
وممارسة الدولة والح الحا ح دو خطا وممارسة األحى ا المعارضىةو وهىو مىا نحىاو
تحليله في ه ا القسح من الدراسة.

أوالً األحزاب السياسية وهفعيل مشا كة المرأة ي االنتخابات:
علىىىى الىىىرنح مىىىن التطىىىورات القانونيىىىة والمؤسسىىىيةو إال دن دوضىىىاع المىىىردة عمومىىىا ً
ومسىىتوى معىىار تها السياسىىية عىى خىىاو مىىا الىىت متدنيىىةو لىى دن منظومىىة القىىىيح
اال تماعية والتو هات ال قافية السائدة نير موا ة للتغيرات التعريعية والمؤسسىية التىي
عىىهدها الىىيمنو إ مىىا الىىت عىىض القىىوى اال تماعيىىة رافضىىة لخىىرو المىىردة مىىن الم ىىا
الخىىاو إلىىى الم ىىا العىىاحو و التىىالي رافضىىة لمعىىار ة المىىردة فىىي الحيىىاة العام ىة ولم ىىدد
المساواة ين المردة والر في حقوق المواطنةو وتؤ د على ضرورة اسىتمرار تقسىيح
العم ين المردة والر على دسا ددوار النوع اال تماعي التقليدس.
وعلىىى الىىرنح مىىن دن األحى ا السياسىىية تم ى طليعىىة للتطىىوير اال تمىىاعي وال قىىافيو
ومؤسسىىة مىىن مؤسسىىات التنعىىئة اال تماعيىىة الحدي ىىة التىىي يم ىىن دن تسىىهح فىىي تحىىدي
منظومىىة القىىيح اال تماعيىىةو إال دن األحىى ا اليمنيىىة عمومىىاًو ونتي ىىة لرن تهىىا فىىي ىى
د ىىوات القىىوى اال تماعيىىة التقليديىىة فىىي االنتخا ىىات والرن ىىة فىىي اسىىت مار الت ىـ ير ال يىىر
لل ماعات التقليدية في التناف االنتخا يو فإنها لح تعمى علىى إنهىا معىايير تقسىيح العمى
على دسا النوع اال تماعيو ففي الوقت ال س سىاعدت فيىه المىردة علىى التخفىف النسى ي
من ضغوط معايير تقسيح العم على دسا ددوار النوع اال تماعي التقليدية فإنها دسهمت
في ت ري ما يم ن دن نسميه تقسيح العم على دسا ددوار النوع اال تماعي الحدي ة.
لقد دسهمت األح ا اللي رالية واليسىارية والقوميىة فىي الىيمن فىي خىرو المىردة مىن
الم ا الخاو إلى عض ميادين الم ا العاحو وعملت علىى مسىاعدة المىردة فىي التخفيىف
مىىن دع ى ا الالمسىىاواة التىىي تعىىاني منهىىا فىىي م ىىاالت ال ىىحة والتعلىىيح والعم ى والرعايىىة
اال تماعيىىة ...إ لىىمو إال دنهىىا لىىح ت ى سىىوى هىىود محىىدودة فىىي م ىىا توسىىي المعىىار ة
السياسية للمردة.
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و استخداح مفاهيح النوع اال تماعي عموما ً ومدخ تم ىين المىردة عى خىاو يم ىن
القو إن ه ه األح ا د سىهمت فىي تحسىين المسىتوى المىادس لرفاهيىة المىردة فىي م ىاالت
التغ يةو التعليح وال حة؛ و التالي تضيي ف وة النوع وتسه و و المردة للمواردو ما
د سىىهمت فىىي رفى مسىىتويات وعىىي المىىردة ف ىىوة النىىوع وهىىو مىىا يم ىىن اعت ىىاره عى الً م ىن
دع ا التم ينو إال دنهىا لىح تسىهح سىوى هىود محىدودة فىي م ىا رفى مسىتوى معىار ة
المردة ال سيما المعار ة السياسية وال تقا من خىال مىدى مسىاعدة األحى ا للمىردة فىي
المعار ة في المؤسسات التعريعية.
وفي ضو ما تقدح يم ن تقسيح الخارطة اال تماعية والسياسية للم تم اليمنىي وفقىا ً
لمواقىىىف القىىىوى اال تماعيىىىة والسياسىىىية مىىىن تقسىىىيح العمىىى علىىىى دسىىىا ددوار النىىىوع
اال تماعي إلى ال ة مستويات التالي:
 -1قىىوى ا تماعيىىة وسياسىىية د ىىولية مو هىىة ـيىىديولو يا ومنظومىىة قىىيح ا تماعيىىة
دينية ويم لها سياسيا ً الت م اليمني لة الحو وه ه القوى ما الت تىرى دن المىردة ي ى
دن تنح ر في وظائف الم ا الخاو والمن ت وترى دن الفىروق ال يولو يىة ىين الر ىا
والنسىىا يىىرة و التىىالي تحديىىد الم ىىا الخىىاو للمىىردة والم ىىا العىىاح للر ى و وتىىرى دن
المردة ي د ن ال تتمت القدرة على التـ ير على عملية ىناعة القىرار سىوا ً فىي الم ىا
العاح دو في الم ا الخاو فالعىيم ع ىد الم يىد ال نىداني ورئىي هيئىة عىورى ان ىالحت
ن القرارو و التالي فىإن معىار تها
يرى دن المردة حتى في المن ي دن ال تمنح ح
في عملية ن القرارات في الم ا الخاو هي معار ة تا عة.
 -2قىىوى ا تماعيىىة تقليديىىةو مو هىىة قافىىة تقليديىىة ق ليىىة؛ ويم لهىىا عىىيوو الق ائ ى
وال ىىفوة اال تماعيىىة التقليديىىة .وهىىي علىىى الع ى مىىن القىىوى المعىىار إليهىىا سىىا قا ً تق ى
معىىار ة محىىىدودة للمىىىردة فىىىي دنعىىىطة الم ىىىا العىىىاح اننتىىىا ي ول ىىىن وفىىى ددوار النىىىوع
اال تمىاعي التىىي حىىددتها ال قافىىة اال تماعيىىة التقليديىةو و تحليى ط يعىىة ال نيىىة اال تماعيىىة
للم تم اليمني التقليدس يتضح دن ه ه القوى ق لت معار ة المردة في الم ا االقت ىادس
وحىددت لهىىا وظىىائف م ى العمى ال راعىىي والرعىىوس و عىىض األعمىا الحرفيىىةو ول نهىا لىىح
تق معار ة المردة في الم ا اال تماعي وفي م ا اتخىا القىرارات الخا ىة ال ماعىةو
وه ا الموقف ما ا قائما ً فه ه القوى اال تماعية تق ى عمى المىردة فىي القطىاع التقليىدس
وفي عض المهن الحدي ةو ول نها ال تع لها المعار ة في الم ا السياسيو لى ل فىإن
ه ه ال ماعات تتمت تـ ير ير حالياًو وتقاوح عدة معار ة المردة في الم ا السياسي.
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 -3القىىىوى السياسىىىية الح دي ىىىة مم لىىىة ىىىاألح ا والتنظيمىىىات السياسىىىية اللي راليىىىة
والقوميىىة واليسىىاريةو وهىى ه األحىى ا تق ىى معىىار ة المىىردة فىىي الم ىىا العىىاح سياسىىيا ً
واقت اديا ً وا تماعياًو ل ن ه ا التو ىه م ىرد تو ىه نظىرسو دمىا فىي الممارسىة – ال سىيما
فىىي االنتخا ىىات  -فإنهىىا تخضى وتحىىت ح إلىىى منطى الىىر ح والخسىىارةو فعلىىى الىىرنح مىىن دن
األح ى ا السياسىىية الحدي ىىة األ ىىر تىىـ يرا ًو ىىالمؤتمر العىىع ي العىىاح والح ى االعىىترا ي
اليمني والوحدوس العع ي النا رس تق معار ة المردة في الم ا السياسيو إال دنها لىح
ترعىىح سىىوى  5نسىىا و فه ى ه األحى ا لىىح تسىىتط الم ا فىىة ترعىىيح نسىىا سى علمهىىا
المس ط يعة ال نية اال تماعيىة وخارطىة تو يى القىوة اال تماعيىة فلىح ت ىا ف ترعىيح
النسا لعلمها المس ـن فرو الر ا في الن اح د ر من فرو النسا .
دما األح ا الحدي ة محىدودة التىـ ير ال مىاهيرسو م ى الحى النا ىرس الىديمقراطي
والت م الوحدوسو تنظيح الت حيح النا رسو فإن هى ه األحى ا ر مىا ال يتىاح لمرعىحيها
و ورا ً وإنا اًت دس فرو للفو في االنتخا اتو ل ل نا نتوق من هى ه األحى ا دن ترعىح
نسا ً لي هدف الفو وإنما هىدف ت ىري قافىة المسىاواة وحقىوق المواطنىة وانسىهاح
في تنعئة سياسية حدي ة في الم تم اليمنيو وم ل فإن ه ه األحى ا لىح ترعىح نسىا
إن واحد من ه ه األح ا ان قىد رعىح امىردة ىح قىاح سىح ترعىيحهاو ونعتقىد دن
ل ا نوع من المناورة السياسية واستخداح النسا ورقة لتحقي م اس معينة.
ل ى ل يم ىىن القىىو إ ن األح ى ا السياسىىية الحدي ىىة واللي راليىىة والقوميىىة واليسىىاريةت
تىىىؤمن مىىىن الناحيىىىة النظريىىىة معىىىار ة النسىىىا فىىىي الم ىىىاالت االقت ىىىادية والسياسىىىية
واال تماعيىىىة العامىىىةو وقىىىد د سىىىهمت ىىىإ را ات فىىىي رفىىى معىىىار ة المىىىردة فىىىي الم ىىىاالت
اال تماعية واالقت اديةو إال دنها في م ا الممارسة دو فىي الواقى دسىهمت فىي ظهىور مىا
يم ن دن نسميه تقسيح العم على دسىا النىوع اال تمىاعي الحىدي و حيى ق لىت خىرو
المردة إلى الم ا العاح االقت ادس واال تماعي ول نها خضعت لضغوط القىوى اال تماعيىة
التقليديىىة ولط يعىىىة الخارطىىة اال تماعيىىىة وحىىىدت مىىن معىىىار ة المىىىردة فىىي الم ىىىا العىىىاح
السياسيو وإ ا ان الح االعترا ي اليمنىي والتنظىيح الوحىدوس العىع ي النا ىرس ح ىح
ونهما ح ي ن خار السىلطة فإنهمىا ال يسىتطيعان إعىرا المىردة فىي الم ىا السياسىي إال
ع ىىر آ ليىىة واحىىدة هىىي االنتخا ىىات ومىى لىى فإنهمىىا لىىح يرعىىحا نيىىر در ى نسىىا و ىىال
لالعىىترا ي وواحىىدة للتنظىىيحت و التىىالي فإنهمىىا دعىىر ا المىىردة معىىار ة رم يىىة فقىىطو دمىىا
المؤ تمر العع ي العاح وال س يتمت إم انية إعرا المردة في الم ا السياسي ع ىر آليىات
يىىىرة دهمهىىىا الترعىىىيح فىىىي االنتخا ىىىات والتعيىىىين فىىىي الوظىىىائف والمؤسسىىىات السياسىىىية
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الرسمية فإنىه فىي الحىالتين دعىر المىردة معىار ة رم يىةو فقىد رعىح امىردة واحىدة فقىطو
وعىىين امىىردة واحىىدة فىىي الح وم ىة الم ونىىة مىىن  35و يىىراًو وق ى ل ى عىىين األو رئىىي
ال مهورية ورئي المؤتمر العع ي العىاحت امىردتين فقىط فىي الم لى االستعىارس الم ىون
من  111عضواًو و التالي فإنه دعر المردة معار ة رم ية.
إن المنافسة االنتخا ية ولدت لدى األح ا الحدي ة خوف مىن ترعىيح المىردة مارسىت
ع لى ضغوطو وم ل فإن المؤتمر العىع ي العىاح انىت إم اناتىه فىي ترعىيح النسىا د ىر
دوال ً س ى دنىىه الح ى األوفىىر حظ ىا ً فىىي الفىىو األنل يىىة المطلقىىة و التىىالي ىان يم ىىن دن
ي ا ف عض الدوائر وععر دوائر م الًت و انيا ً س دنىه دخى االنتخا ىات فىي  35دائىرة
دون منافسىىة م ىن دح ى ا اللقىىا المعىىتر و و ىىان يم ىىن دن يرعىىح نسىىا فىىي عىىض ه ى ه
الدوائر ونعتقد دن يرا ً منهن ن سوف يف ن تل الدوائر إ إن ه ه الىدوائر تىح التنىاف
فيها ين مرعح المؤتمر وآخر مستق .

ثانيا ً الاعي بجضايا الناع االجتماعي ي برامج األحزاب السياسية:
نسىىعى فىىي ه ى ا ال ى مىىن الدراسىىة إلىىى تحلي ى مىىدى وعىىي األح ى ا قضىىايا النىىوع
اال تمىىىاعيو واالحتيا ىىىات الخا ىىىة للنسىىىا اليمنيىىىاتو و لىىى مىىىن خىىىال تحليىىى ال ىىىرامج
االنتخا يىة ل حى ا المعىىار ة فىي انتخا ىىات  27د ريى 2003ح التعىىريعيةو وسىندعح هى ا
التحليىىى تحليىىى ال ىىىرامج السياسىىىية والخطىىىا السياسىىىي لىىى عض قىىىادة األحىىى ا لمىىىا
دم ن ل .
عىىار  21ح ىىا ً وتنظيمىىىا ً سياسىىيا ً فىىىي االنتخا ىىات التعىىىريعية لعىىاح 2003حو ومىىىن
ال ع دن نقوح تحلي ال رامج االنتخا ية ل ه ه األح ا و ل ل فقد قمنا اختيىار مانيىة
دحى ا فقىىطو وقىىد راعينىىا فىىي اختيارنىا تنىىوع التو هىىات األيديولو يىىة ل حى ا ولي راليىىةو
قوميىىىةو يسىىىارية ودينيىىىةتو وتنىىىوع التو هىىىات ال قافيىىىة واال تماعيىىىة وتقليديىىىةو محافظىىىة
وحدا يىىىىةتو وتنىىىىوع مسىىىىتوى االنتعىىىىار ال مىىىىاهيرس و ماهيريىىىىة ىىىىالمؤتمر وان ىىىىالح
واالعىىترا ي ...إ لىىم ونخ ويىىة حىى الخضىىرتو وتنىىوع عالقاتهىىا السىىلطة وحىى حىىا ح
ودح ى ا معارضىىةتو وتنىىوع مسىىتوى تم يله ىا فىىي م ل ى النىىوا ودنل يىىة ودقليىىة ونيىىر
مم لىىىةتو وتنىىىوع تم يلهىىىا للتحالفىىىات الح يىىىة والسياسىىىية والم لىىى الىىىوطني للمعارضىىىة
ودح ا اللقا المعتر ت .وقد خل نا من خال تط ي ه ه المعىايير إلىى اختيىار  12ح ىا ً
هي :المؤتمر العع ي العىاحو الت مى اليمنىي لة ىالحو الحى االعىترا ي اليمنىيو التنظىيح
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الوحدوس العع ي النا رسو الح
والح النا رس الديمقراطي.

القومي اال تماعيو ح

الخضر اليمنيو ح

الحى

وفيمىىا يلىىي تحلي ى لل ىىرامج االنتخا يىىة له ى ه االح ى ا مىىن منظىىور النىىوع اال تمىىاعيو
وتقييح لمدى إدما قضايا واحتيا ات النوع اال تماعي فيها:

 -1البرنامج االنتخابي للمؤهمر الشعبي العام:
خ ىىىىىىىو المىىىىىىىؤتمر
العع ي العاح ما يقر مىن
لىىى رنام ىىىه االنتخىىىا ي
للحىىىىىدي عىىىىىن إن ا اتىىىىىه
التنمويىىىة خىىىال السىىىنوات
الماضىىىىيةو وقىىىىد خ ىىىىو
فقىىرة فىىي ه ى ا ال ى مىىن
رنام ىىىىىه لةعىىىىىارة إلىىىىىى
إن ا اتىىه فىىي م ىىا تع ي ى
موق المردة في الم تمى و
وقىىىد اسىىىته الحىىىدي فىىىي
هىىى ه الفقىىىرة االستعىىىهاد
اآليىىىىىىىىىىىىىىة ال ريمىىىىىىىىىىىىىىة:
"المؤمنىىىىىون والمؤمنىىىىىات
عضىىىىىهح دوليىىىىىا عىىىىىىض
يىىىىىىىىىىـمرون ىىىىىىىىىىالمعروف
وينهىىىىىون عىىىىىن المن ىىىىىر"
دق العظيح.

إطا قم ( )1يتضمن إنجازات المؤهمر الشعبي العام ي
مجال هحسين أوضاع المرأة كما جاءت ي برنامجه االنتخابي

عمىالً قولىىه تعىىالى "المؤمنىىون والمؤمنىىات عضىىهح دوليىىا عىىض
يـمرون المعروف وينهون عن المن ر" دق العظيحو وقولىه
لى عليه وسلح "النسا عقائ الر ا لهن ما لهح وعلىيهن
ما عليهح" وللنهوض وض المردة في الم تم دولىت الح ومىات
المتعاق ة للمىؤتمر العىع ي العىاح دهميىة خا ىة للقضىايا والمسىائ
التىىي تت ى حقىىوق المىىردة فىىي ال وان ى المختلفىىة فتولىىت المىىردة
المنا ىىى القياديىىىة العليىىىا فىىىي الدولىىىة فـ ىىى حت تعىىىغ المن ىىى
الىو ارس وتولىىت السىفارة ونالىىت عضىىوية م لى النىىوا وتولىىت
القضىا والم ىال المحليىة ونيرهىا مىن األعمىا القياديىة العامىة
وتولت إدارة ال امعات وال ليات العلميىة والمؤسسىات االقت ىادية
واال تماعيىىة والتعاونيىىة والخيريىىةو ولىىح ي تىىف المىىؤتمر تم ىىين
المردة من ات الفرو المتاحىة للر ى فىي التعلىيح والعمى ى تىح
إنعا ل نة وطنية عليىا تتىولى المرا عىة المسىتمرة للقضىايا التىي
تت ى هى ه الحقىىوق لتضىىمن عىدح اتخىىا دس إ ىىرا ات تعارضىىهاو
و ىىان مىىن نتىىائج اهتمىىاح ح ومىىات المىىؤتمر ىىالمردة ارتفىىاع دعىىداد
النسىا العىامالت فىىي هىا الدولىىة لي ى إلىىى حىوالى  %22مىىن
العاملين في الخدمة المدنيةو واسىتحد ت العىرطة النسىائية لتىولي
المهىىاح ات الط ىا النسىىوس وارتف ى عىىدد الطال ىىات فىىي مسىىتوى
التعلىىيح العىىىالي وال ىىامعي عمىىىا ىىان عليىىىه ق ىى االنتخا ىىىات عىىىاح
 1997حو دما في مستويات التعلىيح األساسىي وال ىانوس فقىد ارتفى
دعدادهن نس ت يد عن .%60

و الحدي العريف "النسا عقائ الر ا لهن مىا لهىح وعلىيهن مىا علىيهح"و ونعتقىد
دن استعهاده ه ه الن ين الدينيين يد على رن ته في انعارة إلى دن موقفىه مىن المىردة
يتحىىدد وفقىا ً للمر عيىىة الدينيىىة انسىىالميةو وفىىي ات الوقىىت للداللىىة علىىى دن فهمىىه لموقىىف
انسالح من المردة فهح متحرر من التعددو ودن انسالح يمنح المردة حقوقىا ً ويفىرض عليهىا
وا ات مساوية لحقوق ووا ات الر و خالفا ً لتفسير األح ا انسالمية لموقف انسىالح
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مىىن المىىردةو وال ى س يىىرى دن هنىىا م ىىاالت سىىاوى فيهىىا انسىىالح ىىين المىىردة والر ى فىىي
الحقوق والوا اتو وم االت مي فيها دحدهما على اآلخر في الحقوق و/دو الوا ات.
ودعىار ال رنىىامج االنتخىىا ي للمىؤتمر العىىع ي العىىاح إلىى دن ح ومىىات المىىؤتمر العىىع ي
العىىاح د ولىىت دهميىىة خا ىىة للقضىىايا والمسىىائ التىىي تت ىى حقىىوق المىىردة فىىي ال وانىى
المختلفة .ح تحد عن ما تح من تطور في دوضاع المىردة فىي م ىالي التعلىيح والعمى و مىا
في ل العم في م ا العرطةتو فضالً عن ل فقد دعار إلى هوده فىي م ىا مىا يم ىن
دن نسميه مـسسة النوع اال تماعي ودس إنعىا مؤسسىات تخىتو إدمىا ومراق ىة تنفيى
قضىىايا النىىوع اال تمىىاعي فىىي الخطىىط وال ىىرامج التنمويىىةت مىىن خىىال انعىىارة إلىىى تـسىىي
الم ل األعلى لعؤون المردة.
إن استخداح م طلح وحقوقت فىي هى ا الىنو مىن رنىامج المىؤتمر العىع ي العىاح يعىد
تقدما ً إي ا يا ً في نظرتىه لط يعىة الخىدمات األساسىية التىي تقىدح للمىردة فقىد انىت يىر مىن
األد يات السا قة تستخدح م طلح دوضاع المردة في م ىاالت التعلىيح وال ىحة ...إلىم .مىا
دن اسىىتخداح م ىىطلح وتم ىىينت فىىي ه ى ا الىىنو "تم ىىين المىىردة مىىن ات الفىىرو المتاحىىة
للر في التعليح والعم " يعد تطورا ً إي ا يا ً في استخداح ال هىا المفىاهيمي المعا ىر فىي
م ا دراسات النوع اال تماعي.
وعلى الرنح من التطور اني ا ي في ع ه ا النو مىن ال رنىامج فىإن لنىا عىددا ً مىن
المالحظات النقدية المتعلقة مضمونهو نعرض دهمها في ما يلي:
د -اخت اله لحقوق المردة إلى حقين ا نين فقط والتعليح والعم ت وإنفىا
التي ن ت عليها االتفاقات الدولية والقوانين والتعريعات الوطنية.

ىاقي الحقىوق

 الفهح القا ر لمفهوح والتم ينت واستخدامه للداللة على توفير الخدمات األساسيةىدال ً مىن دالالتىىه الحقيقيىة التىي تتضىىمن تم ىين النسىىا مىن المعىار ة فىىي اتخىا القىىرارات
المختلفة.
 الم الغة في الحدي عن إن ا ات المؤتمر في م ا تحسين دوضاع المردة وتغييىرتقسيح العم على دسا النوع اال تماعيو حيى يقىو "فتولىت المىردة المنا ى القياديىة
الو ارس وتولت السفارة ونالىت عضىوية م لى
العليا في الدولة فـ حت تعغ المن
النوا وتولت القضا والم ال المحليىة ونيرهىا مىن األعمىا القياديىة العامىة ومارسىت
األعمىىىا الت اريىىىة وال ىىىناعية وتولىىىت إدارة ال امعىىىات وال ليىىىات العلميىىىة والمؤسسىىىات
االقت ادية واال تماعية والتعاونية والخيرية".
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إن ال ىىالح ىىالنقود لمىىا تضىىخح ترا عىىت قيمتىىهو ففىىي حىىدود علمنىىا ال تو ىىد حتىىى اآلن
امىىىردة يمنيىىىة تولىىىت إدارة امعىىىة دو ليىىىة دو مؤسسىىىة اقت ىىىادية ح وميىىىةو فال امعىىىات
الح ومية و لياتها و ل المؤسسات االقت ادية الح ومية لها يديرها ر ا  .دمىا الحىدي
الو ارية والسفاراتو فال يو د حتى اآلن في الىيمن نيىر و يىرة
عن عغ المردة للمنا
يىرو ى إن
دولة واحدة و دون حقي ة وسفيرة واحدةو وهو وض ما ا دون المطلىو
الح ومة التي ع لت عد االنتخا ات النيا يىة لعىاح 2003حو ضىمت و يىرة لحقىوق اننسىان
سفيرة دال ً مىن و يىرة الدولىة لعىؤون حقىوق اننسىان
هي نفسها التي انت تعغ من
فىىي الح ومىىة السىىا قةو و التىىالي ترا ى مسىىتوى معىىار ة المىىردة فىىي الح ومىىة والتم ي ى
الد لوماسي إلى و يرة واحدة عوضا ً عن و يرة دولة وسفيرة.
دمىىا الحىىدي عىىن تىىولي المىىردة للقضىىا و فىىالمعروف دن ل ى لىىح ي ىىدد فىىي ظ ى ح ىىح
ح ومىات ال مهوريىة اليمنيىةو ى ق ى لى و وتعىير ال يانىىات المتاحىة إلىى ترا ى معىىار ة
المىردة فىىي القضىا خىىال السىنوات الماضىىية .و ى ل الوضى فيمىا يتعلى عضىوية م لى
النىىوا و فلىىح يح ى دس تطىىور فىىي م ىىا معىىار ة المىىردة فىىي م ل ى النىىوا و ف ىىدال ً مىىن
عضىىوتي م ل ى النىىوا اللت ىين فا تىىا فىىي انتخا ىىات عىىاح 1993ح مم لتىىين عىىن الحىى
االعىىترا ي اليمنىىي فىىا ت عضىىوية م ل ى النىىوا فىىي انتخا ىىات عىىاح 1997ح عضىىوتان
دخريان مم لتان للمؤتمر العع ي العاح.

د -عىىدح التفريىى
ىىىىىىين مىىىىىىا يم ىىىىىىن دن
ينسىىىىىىىى لح ومىىىىىىىىات
المؤتمر العع ي العىاح
من إن ىا ات ىالتعيين
فىىىىىىىىىىىىي المنا ىىىىىىىىىىىى
الح وميىىىىىة وتسىىىىىهي
ح ىىىو المىىىردة علىىىى
التعلىىيح وفىىرو العم ى
فىىىىي ال هىىىىا اندارس
للدولة مىن انى ومىا
يم ىىىىىىىىىن دن ينسىىىىىىىىى

إطا قم ( ) 2يبين التاج ات المستجبلية للمؤهمر الشعبي العام ي
مجال إدماج الناع االجتماعي ي التنمية كما جاءت ي برنامجه
االنتخابي ل نتخابات التشريعية لعام 2003م
تقىىوح رؤيىىة المىىؤتمر العىىع ي العىىاح نحىىو المىىردة علىىى إدرا ىىه ىىـن ح ى
المىردة فىي انسىهاح والمعىار ة فىي الحيىىاة العامىة يم ى دهىح انى مىىن
وانى حريىىة اننسىىان ودن حقىىوق المواطنىىة والحقىىوق السياسىىية ت قىىى
ناق ة إ ا لح تعم المردة في التعري والممارسة ومن ه ا التو ه فإن
المؤتمر سيعم من د :
 -1تع ي إق ا الفتيات على التعليح في الريف والمدينة على حد سوا
م تر ي االهتماح المنىاط الريفيىة والتىي مىا يى ا إق ىا الفتيىات
فيهىىا علىىى التعلىىيح متىىدنيا ً وسىىيتح ل ى مىىن خىىال تع ى ي ال ىىوادر
التعليميىىىة مىىىن اننىىىا علىىىى العمىىى فىىىي الريىىىف وتىىىوفير المنعىىى ت
ومستل مات التعليح وال رامج التي من عـنها تع ي دوليا األمىور
على تدري ناتهح.
 -2المرا عىىة المسى34
ىتمرة للقىىوانين واللىىوائح المختلفىىة مىىا ي ف ى تم ىىين
المىردة مىن الفىرو المت افئىة فىي العمى وفىي المعىار ة السياسىىية
انداريىة والح وميىة علىى المسىتوى
وفي تولي األعما والمنا
المر س والمحلي.
 -3تعىىى ي وضىىى وتنفيىىى ىىىرامج تتىىىيح انىىىدما المىىىردة فىىىي األنعىىىطة
االقت ادية والتنموية المختلفة.
 -4نعىىر القىىيح انسىىالمية التىىي تح ى علىىى احتىىراح المىىردة ون ى ىىور
التعام السي افة معها.

ل هىىود المىىردة نفسىىها
ممارسىىىىىىة األعمىىىىىىا
الت اريىىىة وال ىىىناعية
فىىىي القطىىىاع الخىىىاو
والنعىىىىىىىىىىىىىاط فىىىىىىىىىىىىىي
المنظمىىىىىىىىىىات نيىىىىىىىىىىر
الح وميىىة ومؤسسىىات
الم تم المدني دو ما
دسماه ال رنامج المؤسسىات اال تماعيىة والتعاونيىة والخيريىة مىن انى آخىرو فضىالً عىن
عدح التفري ين ما يم ىن دن ينسى ليىا ً للمىؤتمر العىع ي دو ح ومتىه التعيينىات المعىار
إليها سا قا ً وما يم ن دن ينس الفض فيه للمؤتمر وإلى الم تمى عمومىا ً فىي الوقىت اتىه
م و و المردة إلى عضوية ال رلمان والم ال المحلية فينس عىض الفضى فىي لى
مى الً للمىؤتمر إ ا رعىح مرعىىحات لالنتخا ىات التعىريعية دو المحليىىة وينسى عضىه اآلخىر
للم تم النتخا هن ومنحهن د وات الناخ ين.
هىب -اسىىتخداح منه يىة إح ىىائية مضىللة فىىي المقارنىىات المعىار إليهىىا فىي م ىىا تعلىىيح
المىردةو فقىىد تمىىت المقارنىة ىىين دوضىىاع النسىىا دنفسىهن عىىاح 1997ح و2003ح ولىىح يىىتح
المقارنة ين دوضاع اننا وال ورو فضالً عن عدح دقة األرقاح والنس .
* التو هات المستق لية للمؤتمر العع ي العاح في م ا حقوق المردة:
مما ا في رنامج المؤتمر العع ي العاح من تضخيح وم الغىة فىي تقيىيح
على الع
إن ا اتىىه خىىال األعىىواح الماضىىيةو فىىإن مىىا ىىا فيىىه حىىو التو هىىات المسىىتق لية للمىىؤتمر
العع ي العاح فىي م ىا المىردة اتسىح العلميىة والمنطقيىةو ويم ىن و ىفه ـنىه يم ى رؤيىة
متقدمىىة وع ىر ية للنهىىوض واق ى المىىردة اليمنيىىة تتماعىىى م ى التو هىىات الدوليىىة لتنميىىة
المردة وتستوع األطر النظرية والمنه ية ندما النوع اال تماعي في التنمية.
فقد تضمنت رؤيته المستق لية في م ا المردة من الناحية الع لية عددا ً مىن المفىاهيح
المعا رة المرت طة قضايا النوع اال تماعي منها:
 المعار ة في الحياة العامة وال تي تد على إدرا ه للنتائج السل ية التي خلفها تقسيحالعم ى اال تمىىاعي التقليىىدس علىىى دوضىىاع المىىردة ورن تىىه فىىي تغييىىر ددوار النىىوع
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اال تمىاعي التىىي حىددتها ال قافىىة التقليديىة والتىىي ح ىرت ددوار المىىردة فىي الم ىىا
الخاو والمن ت وددوار الر في الم ا العاح وخار المن ت.
 حقوق المواطنةو األمىر الى س يىد علىى دن المىؤتمر العىع ي العىاح ينظىر إلىى المىردةاعت ارها مواطنةو لها الحقوق التي للر وعليها الوا ات التي عليه.
ور التعام السىي افىة مى المىردةو وهىو مىا يم ىن اعت ىاره اسىتيعا ا ً ألعى ا
نالعنف المادس والرم س ال س تتعرض له المردة ورن ة في م افحته.
ويم ن دن نستخلو من النو ال س تضىمن رؤيىة المىؤتمر العىع ي العىاح المسىتق لية
في م ا المردة ما يم ن تسميته رنامج عم مستق لي تتم دهح م وناته فيما يلي:
د -تنفي إ الحات قانونية ما ي ف القضا على دع ا التميي ضد المردة.
 رامج لتوسي المعار ة السياسية للمردة. رامج ندما المردة في التنمية.د -حمالت توعية لرف الوعي حقوق المردة وم افحة العنف ضد النسا .
هب -حمالت توعية نقناع دوليا األمور إلحاق الفتيات التعليح األساسي.
و -سياسات و رامج لتسهي و و الفتيات للخدمات التعليمية.
وه ه التو هات ال يم ىن إال انعىادة هىاو ونىدعو المىؤتمر العىع ي العىاح إلىى االلتى اح
تنفي هاو فالع رة التنفي ال الن ىووو ونتمنىى دن ال يىتح التعامى معهىا ـسىلو التعامى
نفسىىه م ى االتفاقيىىات الدول يىىة المتعلقىىة حقىىوق المىىردة التىىي وقعتهىىا الىىيمن وت ىدي دون
تط ي ى تو ى إن هنىىا مىىا يعىىير إلىىى دن تضىىمين ال رنىىامج االنتخىىا ي للمىىؤتمر م ى ه ى ه
الن وو يهدف إلى س د وات المردة في االنتخا ىات وال تم ى رنىامج عمى مسىتق لي
للمؤتمرو ففي الوقت ال س يعير إلى دهمية العم على توسي المعار ة السياسىية للمىردةو
فىإن المىىؤتمر العىع ي العىىاح لىح يرعىىح فىىي انتخا ىات د ريى 2003ح التعىريعية نيىر امىىردة
واحدة مقا ترعيحه لب 296مرعحا ً من ال ور.

 -2البرنامج االنتخابي للتجمع اليمني لإلص ح:
يعد ال رنامج االنتخا ي للت م اليمني لة الح د ر رامج األح ا االنتخا يىة إهمىاال ً
لقضايا النوع اال تمىاعيو فلىح يتضىمن فىي تقييمىه ل وضىاع الراهنىة سىوى ىال ع ىارات
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تتعلى ـوضىاع المىردةو تحىت عنىوان وتىدهور األوضىاع ال ىحيةت حيى دعىار إلىى دنىه "ال
تتوافر الرعاية ال حية المناس ة ل ح الحام واألطفا المولودينو حيى إن معىد الوفيىات
ين األطفىا واألمهىات سى د ىر المعىدالت قياسىا ً ال لىدان المما لىةو وسى لت مضىاعفات
دمراض الحم والوالدة النس ة األ ر من األمراض في ال الدو ل ل فقد دعار ال رنامج إلىى
دن من دهداف الت م اليمني لة الح "إيىال رعايىة خا ىة ل مومىة والطفولىة لمىا يم لىه
ه ا ال ان مىن دسىا لحمايىة األح والطفى واللى ين يمى الن  %75مىن السى ان واالهتمىاح
تـهي ادر نسائي متخ و".
است نا ل فإن تقييح ال رنامج االنتخا ي للت م اليمني لة الح ل وضىاع الراهنىة
لح يعر إلى دس تفاوت فىي تو يى الخىدمات األساسىية علىى دسىا النىوع اال تمىاعيو ولىح
يعر إلى دس ع من دع ا الالمساواة اال تماعية دو االقت ادية دو ال قافية دو السياسىية
دو القانونية ين المواطنين ال ور واننىا  .ولىح تتضىمن دهدافىه المسىتق لية دس ىرامج دو
سياسات لتحسين دوضاع النسا است نا ما دعرنا إليه سا قا ً فيما يتعل تحسين خدمات
حة األمومة والطفولةو فضالً عن إعارة مقتض ة إلى دنه سوف يعم على تع ي الفتىاة
للح و على حقها في التعليح ت لي ال عو ات التي تعىوق الفتىاة فىي مسىيرتها التعليميىة
والسعي لتوفير ال ادر النسائي المؤه لتعليح الفتاة وت ني رامج خا ة للتر ية النسوية.
وي ىىدو الفىىرق واضىىحا ً ىىين ال رنىىامج االنتخىىا ي للت م ى اليمنىىي لة ىىالح لالنتخا ىىات
التعريعية و رنام ه السياسي المقر في المىؤتمر العىاح األو للت مى اليمنىي لة ىالح فىي
الفترة  24-20س تم ر 1994حو وال س قىدح رؤيىة محافظىة لقضىايا المىردة وألدوار النىوع
اال تماعيو حي د د على ضرورية "إسناد العم القضىائي إلىى الر ىا األ فىا " وهىو مىا
يعير وضوح إلى رفض تىولي النسىا للمنا ى القضىائيةو ود ىد علىى دن الت مى اليمنىي
لة الح سىوف يعمى علىى تسىهي الى وا الم ىر للى ور واننىا و ود ىد علىى دنىه سىوف
ليات امعيىة خا ىة الفتيىاتو ويضى منىاهج تعليميىة خا ىة تتناسى
يعم على تـسي
م ط يعة المردة.

 -3البرنامج االنتخابي للحزب االشتراكي اليمني:
ىىا تعىىخيو الح ى االعىىترا ي اليمنىىي ل وضىىاع القائمىىة وفىىي رنام ىىه االنتخىىا ي
لالنتخا ات التعريعية لعاح 2003حت مقتض ا ً وخاليا ً من دس إعارة ألوضاع المردةو دمىا فىي
ال ى الخىىاو سياسىىات وتو هىىات الح ى مىىن د ى إ ىىالح وطنىىي ديمقراطىىي سياسىىي
واقت ادس وا تماعي و قافي عام .
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فقىىىىد ت نىىىىى ىىىىيانات عامىىىىة
تسىىىىاوس ىىىىين الر ىىىىا والنسىىىىا و
واسىىىىتخدح ع ىىىىىارات وم ىىىىىطلحات
يستنتج منها دنه ينظىر إلىى الر ىا
والنسىىا اعت ىىارهح متسىىاوين فىىي
الحقىىىىىوق والوا ىىىىىات؛ فاسىىىىىتخدح
م ىىىىىطلحات حقىىىىىوق المىىىىىواطنينو
والمواطنىىىىىىىة المتسىىىىىىىاوية وعىىىىىىىدح
التميي  .فعلى س ي الم ا د د

إطا قم ( )3يبين هاج ات الحزب االشتراكي
اليمني ي مجال دعم ومساندة المرأة ،كما جاءت ي
برنامجه االنتخابي لعام 2003م
الوقوف إلى ان المردة ومساندتها فىي الح ىو
علىىى ام ى حقوقهىىا الدسىىتورية والقانونيىىة واالقت ىىادية
والسياسىىىىية وال قافيىىىىة واال تماعيىىىىة وتفعيىىىى دورهىىىىىا
وم انتها في الحياة السياسية ع ر معار تها الفاعلة في
األح ا السياسىية ومنظمىات الم تمى المىدني وتم يلهىا
في هيئات سلطات الدولة المختلفة.

على ضرورة "األخ الديمقراطية منظومة مت املة ال تت د دساسها المواطنة المتساوية
واحتىىراح العقىىد اال تمىىاعي ىىين الح ىىاح والمح ىىومين و ىىيانة الحريىىات العامىىة وحقىىوق
اننسان دون تميي " .ما د د ديضا ً على ضىرورة "وضى دسى حدي ىة وواضىحة لتطىوير
الديمقراطية منظومة مت املة لتحقي وتـمين حقوق المواطنة المتساوية".
ل ل فإن رنامج الح االعترا ي اليمني لح يتضمن فقرات خا ىة ىالمردة اسىت نا
الفقرة المعار إليها في انطار رقح و3ت في ه ه الدراسةو ألنه عالج قضايا حقىوق اننسىان
وحقوق المواطنة للمواطنين عى عىاح سىوا ً ىانوا ىورا ً دو إنا ىاًو وهى ا األسىلو رنىح
دهميته يعىير إلىى ق ىور فىي إعىداد ال رنىامج إ ىان مىن المفىروض دن يتضىمن ال رنىامج
تعخي ا ً خا ا ً ألوضاع المردة وسياسات و رامج خا ة لتحسين دوضاعها.
وقد اعت رنا ه ا ق ورا ً في يانة وإعداد ال رنامج ولي في تو هىات الحى نحىو
قضايا المردةو ل دن هنا مؤعرات تعير إلى دن الح يسعى دية للعم على تحسين
دوضىىاع المىىردة فقىىد قىىاح الح ى االعىىترا ي اليمنىىي ق ى االنتخا ىىات تخ ىىيو  20مقعىىدا ً
للمردة في ال رلمان.

 -4البرنامج االنتخابي للتنظيم الاحدو الشعبي الناصر :
دعار ال رنا مج االنتخا ي للتنظيح الوحدوس العىع ي النا ىرس ىراحة إلىى دنىه سىوف
يعم ى علىىى توسىىي المعىىار ة السياسىىية للمىىردة .فقىىد ىىا فىىي الح ى الخىىاو الم ىىادم
األساسىىىىىىية دن التنظىىىىىىيح يهتىىىىىىدس فىىىىىىي مواقفىىىىىىه عىىىىىىدد مىىىىىىن الم ىىىىىىادم منهىىىىىىا ترسىىىىىىيم
النظاح الديمقراطي.
إطا قم ( )4يحا نصا ً مجتبسا ً من برنامج التنظيم
 38الشعبي الناصر يؤكد التزامه بدعم المرأة
الاحدو
وإدماج ا سياسيا ً وهنمايا ً
دعىح المىردة فىي الح ىو علىى حقوقهىا الدسىىتورية
والقانونية واال تماعية والسياسية ومساندتها على القياح
ىدورها فىىي التنميىىة والنهضىىة الوطنيىىةو وات ىىاع سياسىىات
حقيقيىىىة نتاحىىىة الفر ىىىة دمامهىىىا للمعىىىار ة السياسىىىيةو
واألخ يدها من د الو و إلى مختلف هيئىات الدولىة
المنتخ ة ما فيها م ل النوا .

وقىىد حىىىدد عىىىددا ً مىىىن القضىىىايا
والممارسىىات التىىي يىىرى دنهىىا تم ى
ترسىىىىىىىيخا ً للنظىىىىىىىاح الىىىىىىىديمقراطيو
وضىىمن ه ى ه القضىىايا والممارسىىات
"تطىىوير التعىىريعات االنتخا يىىة مىىا
يحقىىىىىىى االنىىىىىىىدما اال تمىىىىىىىاعيو
والمعىىار ة الفاعلىىة ألوس ى الفئىىات
اال تماعيىىةو مىىى االهتمىىاح ىىىالمردة
والع ى ا و وتم يىى القىىوى الحدي ىىة
في الم تم ".
وقىىد ىىا الف ى الخىىاو المهىىاح ال رنام يىىة منسى ما ً م ى الف ى الخىىاو الم ىىادم
الرئيسةو ومؤ دا ً على دن التنظيح سوف يعمى علىى "إ ىالح النظىاح االنتخىا ي مىا يضىمن
ن اهىىة وحريىىة االنتخا ىىاتو و علهىىا قىىادرة علىىى فالىىة حقىىوق مختلىىف الفئىىات والع ىرائح
اال تماعية في تىولي المسىؤولية مىن خىال االنتخا ىات وضىمان حياديىة واسىتقال الهيئىات
المعرفة والتي تدير العملية االنتخا ية وعىدح خضىوعها للسىلطة التنفي يىةو وضىمان ت ىافؤ
الفرو وتساويها ين مي األحى ا والمرعىحينو ويسىتطرد قولىه" :ومىن د ى إ ىالح
حقيقي للنظاح االنتخا يو فإن تعدي الدستور حتى يسمح األخى النظىاح االنتخىا ي األفضى
من النظاح المعتمد حاليا ً ضرورة ملحة مىن ضىرورات ان ىالح السياسىي وتع يى التعدديىة
ي القائمة النس ية".
السياسيةو ما في ل ح دفض
انتق ى ال رنىىامج م اعىىرة للتـ ي ىد علىىى ضىىرورة دعىىح المىىردة مىىن د ى الح ىىو علىىى
حقوقها الدستورية وقانونيا ً وا تماعيا ً وسياسياًت وعلى إدما هىا فىي التنميىة وانظىر انطىار
رقح  4ت وعلى الرنح من دن ال رنامج لح يعر راحة إلى دن دحد دهداف التنظيح فىي سىعيه
إلى إ الح النظاح االنتخا ي حيى يـخى نظىاح القائمىة النسى يةو يتم ى فىي إعىرا المىردة
سياسيا ً وضمان فو ها فىي االنتخا ىات التعىريعية إال دننىا نعتقىد دن هى ا الهىدف يم ى هىدفا ً
ضىمنيا ً للتنظىىيح حيى دعىىار إلىى دن ان ىىالح االنتخىىا ي يهىىدف إلىى " فالىىة حقىىوق مختلىىف
الفئات والعرائح اال تماعية في تولي المسؤولية من خال االنتخا ات وألن ال رنامج دعار
في الفقىرة التاليىة م اعىرة إلىى دعىح المىردة للح ىو علىى حقوقهىا السياسىيةو فى ل يعنىي
ضمنا ً دن المردة تم واحدة من الفئات والعرائح اال تماعية التي ستم فىي ال رلمىان إ ا
ما دخ نظاح القائمة النس ية.
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وت ىىدر انعىىارة هنىىا إلىىى دن رؤيىىة رنىىامج الوحىىدوس العىىع ي النا ىىرس فيمىىا يتعل ى
ان الحات القانونية ال فيلة توسي المعار ة السياسية للمىردة تم ى د ىر رؤى ال ىرامج
االنتخا ية نض ا ً ودن عها معال ة ألوضاع المردة السياسية في الم تم اليمني.
وفيمىا يتعلى الخىىدمات األساسىية دعىىار ال رنىىامج إلىى دنىىه سىىوف يعمى علىىى تحسىىين
مسىتوى الرعايىىة ال ىىحية ل مهىىات وتىىوفير ىىرامج محىىو األميىىة للنسىىا و وتحسىىين معيعىىة
المعلماتو وتع ي إق ا الفتيات على التعليح.

 -5البرنامج االنتخابي لحزب الخضر اليمني:
و تو هىات يئيىة فىي المقىاح
ما ي دو من تسميته فإن ح الخضر اليمني هو ح
األو و وم ل فإن رنام ه عم توليفة من القضايا السياسية واال تماعية واالقت ىادية
وال يئيىىةو و التىىالي يم ىىن و ىىف رنام ىه ـنىىه م ى ىىين اهتمامىىات األح ى ا السياسىىية
واهتمامىىات المنظمىىات نيىىر الح وميىىة الناعىىطة فىىي م ىىا ال يئىىة فاهتماماتىىه ال يئيىىة وفق ىا ً
ل رنام ىىه االنتخىىا ي دقىىر إلىىى اهتمامىىات معيىىات حمايىىة المسىىتهل منهىىا إلىىى اهتمامىىات
األح ا ال يئية.
فاهتماماتىىىىىىه ال يئىىىىىىة تتعلىىىىىى
الدر ة األولىى القضىايا المرت طىة
ىىىحة األفىىىراد دو
ال ىىىحة سىىىوا
ال ىىحة العامىىةو وال تعىىم القضىىايا
ال يئيىىىة التىىىي تىىىؤ ر علىىىى اسىىىتدامة
التنميةو التحطي ال ىائر والرعىي
ال ىىىائر وت ديىىىد المىىىوارد الط يعيىىىة
وان راف التر ة والت حر وارتفاع
ملوحة التر ة ...إلم .ل ل فقد ا
رنام ىىىه االنتخىىىا ي خاليىىىا ً مىىىن دس
تحديىىىىد للمعىىىىى الت ال يئيىىىىىة التىىىىىي
تتعىىرض لهىىا المىىردة ىىورة تفىىوق
تعىرض الر ى لهىاو وخاليىا ً مىىن دس

إطا

قم ( )5يحا حجاق المرأة التي يسعى حزب
الخضر اليمني إلى هلبيت ا

نظرا ً لم انة المىردة الخا ىة ودورهىا المهىح فىي مختلىف
ال وان فإن ح نا سيعم على اآلتي:
 -1التـ يد على ح المردة ال س فله الدستور والقىانون
وتع ي دورها السياسي واال تماعي.
 -2إفسىىاح الم ىىا دمامهىىا لني ى درف ى المواق ى المتقدمىىة
وت ىىىىوؤ قيىىىىادة المؤسسىىىىىات والمرافىىىى المختلفىىىىىة
وتم ينها من المعار ة الفعالة في مختلف الفعاليات
واألنعطة.
 -3تحريرها من األمية األ دية وال قافية.
 -4العمى علىىى تخفيىىف دع ىىا المىردة العاملىىة مىىن خىىال
إقامة دور الحضانات في مواق العم .
 -5منحها ان ا ات ال افية د نا الوالدة والرضاعة دون
خ ميات والتـ يد علىى حقهىا فىي إقامىة التنظيمىات
ية.
وال معيات التخ
 -6إعطىىا المىىردة الريفيىىىة القىىدر ال ىىىافي مىىن االهتمىىىاح
 40اه إ الة المظالح التىي تعىرض لهىا وتم ينهىا
ات
من انسهاح في الحياة اال تماعية.
 -7المطال ىىىة إلغىىىا الن ىىىوو القانونيىىىة الىىىواردة فىىىي
قىىانون المعاعىىىات والتـمينىىىات والمتضىىىمنة حرمىىىان
المردة من الحقوق والمعاعات الم تس ة.

ت ىىىىىىور حىىىىىىو ط يعىىىىىىة التغييىىىىىىر
المرنىىو فىىي دوضىىاع المىىردة مىىا
يحقىىى تحسىىىنا ً فىىىي دوضىىىاع ال يئىىىة
واستدامة التنمية.
و ىىىىىدال ً مىىىىىن لىىىىى فقىىىىىد دورد
الب رنبامبج عددا ً من الحقبوق
السياسىىىية واال قت ىىىادية وال قافيىىىة التىىىي يسىىىعى الحىىى
وانظر انطار رقح 5ت.

إلىىىى تسىىىهي تمتىىى المىىىردة هىىىا

إن ما يمي ال رنامج االنتخىا ي لحى الخضىر اليمنىي فيمىا يتعلى اهتماماتىه قضىايا
المىىردة هىىو إعىىارته إلىىى دن المىىردة الريفيىىة تتعىىرض ل يىىر مىىن الظلىىح ودنهىىا مسىىت عدة مىىن
المعار ة في الحياة ا ال تماعية العامة لى ل فقىد د ىد علىى دنىه يسىعى إلىى "إعطىا المىردة
الريفية القدر ال افي من االهتماح ات اه إ الة المظالح التىي تتعىرض لهىاو وتم ينهىا مىن
انسهاح في الحياة اال تماعية.

 -6البرنامج االنتخابي لحزب الحك:
ح الح هو واحد مىن ال ىة
دح ى ا يمنيىىة مرخ ىىة تغل ى علىىى
تو هاتهىىىا السياسىىىىية واالقت ىىىىادية
المر عيىىىىة الدينيىىىىة وهىىىىي :الت مىىىى
اليمنىىىىي لة ىىىىالح واتحىىىىاد القىىىىوى
العىىع ية وحىى الحىى  .وقىىد ىىا
رؤيته ألوضاع المبردة في رنام ىبه
االنتخا بي

إطا قم ( )6يحا هصا حزب الحك لتطاير
أوضاع المرأة كما جاءت ي برنامجه االنتخابي
االهتماح المردة وتـهيلها تـهيالً امالً ومنحها ام
حقوقها العرعية والقانونية والسياسيةو وتع عيها علىى
ممارسىىة حقهىىا السياسىىي عملي ىا ً ومعال ىىة قضىىايا المىىردة
والطفولةو ومراعاة وضعها اال تماعي فىي إطىار النظىرة
ال لية إلى الم تم وحدة واحدة ما يتناس م ط يعتها
وفطرتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ووفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
لها انسالح.

ع ىىارات فضفاضىىة وم همىىة دحيان ىاًو ومتناقضىىة دحيان ىا ً دخىىرى .فمىىن الع ىىارات الفضفاضىىة
والم همة ع ارة "االهتماح المردة وتـهيلها تـهيالً امالً"و دما التناقض في ىدو واضىحا ً ىين
تـ يىىده علىىى االهتمىىاح المىىبردة وتـهيلهىىا تىىـهيالً امىىبالً ومنحهىىا امىى حقوقهىىا العىىرعية
والسياسىىية وتع ى يعها علىىى ممارسىىة حقهىىا السياسىىي عملي ىا ً مىىن ان ى ومراعىىاة وضىىعها
اال تماعي ما يتناس م ط يع تها وفطرتها من ان آخرو فىالفقرة األولىى يفهىح منهىا دن
ح الح يعترف حقوق اننسان للمىردة وحقىوق المواطنىة المتسىاوية افىةو ينمىا يفهىح
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من الفقرة ال انية دنه يمي ىين حقىوق المىردة وحقىوق الر ى و ودنىه يىرى دن ددوار المىردة
وددوار الر ىى ال تتحىىىدد وفقىىا ً ل طىىىر ال قافيىىة واال تماعيىىىةو وإنمىىا تتحىىىدد وفقىىا ً للط يعىىىة
ال يولو ية.
وقد دعار رنامج ح الح إلى دن انسالح يم مر عيته في تحديىد حقىوق المىردةو
األمر ال س يضفي من الغموض على رؤيتىه لحقىوق المىردة د ىر ممىا يضىفي مىن الوضىوح
والت ديد .فع ارة "وفقا ً لما حىدده لهىا انسىالح مىن حقىوق" ع ىارة تسىتخدمها ى األحى ا
ات المر عية انسىالميةو ل ىن تفسىيرات هى ه األحى ا لموقىف انسىالح مىن حقىوق المىردة
تختلف من ح إلى آخرو فالت م اليمني لة الحو علىى سى ي الم ىا يسىتخدح م ى هى ه
الع ىارة فىىي خطا ىىه السياسىي؛ وفىىي ممارسىىاته يىرى دن انسىىالح مىىنح المىردة حى االقتىىراع
ومن عنها ح الترعيح للوالية العامة ومنها عضوية م ل النىوا  .وهنىا دحى ا ات
مر عيىىات إسىىالمية تفسىىر الىىنو الىىديني المتعل ى ىىالحقوق السياسىىية للمىىردة تفسىىيرا ً د ىر
الوالية العامة ما فيهىا
مرونة وترى دنه يمنح المردة ح االقتراع وح الترعيح لمنا
م لى النىىوا ورئاسىىة الح ومىىة .ل ى ل فإن ىه مىىن ال ىىع معرفىىة مىىا يق ىىده ح ى الح ى
ع ارة "تع ي المردة على ممارسة حقها السياسي عملياً" ..ه يق ىد هىا حى االقتىراع
والترعيح وح عغ الوظائف السياسىية العليىا دح يق ىد هىا حى االقتىراع فقىطس و ىالنظر
إلىىى قائمىىة ترعىىيحاته لالنتخا ىىات فىىي دوراتهىىا ال ى ال و1993حو 1997حو 2003حت ن ىىد
دنهىىا انىىت خاليىىة مىىن دس مرعىىحة و األمىىر ال ى س يم ىىن معىىه االسىىتنتا ـنىىه يق ىىد ىىالح
السياسي للمردة ح االقتراع تماما ً ما هو الحا النس ة للت م اليمني لة الح.

 -7البرنامج االنتخابي للحزب الناصر الديمجرطي:
ر ىىىط ال رنىىىامج االنتخىىىا ي
للح ى النا ىىرس الىىديمقراطي
ىىىىىىىىىين احتيا ىىىىىىىىىات المىىىىىىىىىردة
واحتيا ات الطفولىةو فخ ىو
نىدا ً ل مومىىة والطفولىىةو األمىىر
الىىىىى س ي ىىىىىرر و ىىىىىف رؤيتىىىىىه
لقضايا واحتيا ات المردة ـنها
رؤيىىة ع ى ه تقليديىىة دو تقليديىىة
ديىىىدةو فعلىىىى الىىىرنح مىىىن دن
ال رنامج د د على دن مسؤولية

إطا قم ( )7أولايات الحزب الديمجراطي الناصر ي
مجال األمامة والطفالة كما و دت ي برنامجه االنتخابي
لعام 2003م

 -1االهتماح المردة وإتاحة الفر ة لهىا فىي ممارسىة حقوقهىا
الدستورية والقانونية والمدنية.
 -2تم ىىين المىىردة مىىن المعىىار ة الفاعلىىة فىىي مي ى م ىىاالت
الم تم .
 -3ال ي دن ت ىون مسىؤوليتها فىي األمومىة والطفولىة علىى
حسا االنتقاو من حقوقهىا العامىة وحرياتهىا فىي م ىا
التعليح والعم .
 -4إن المىىردة ن ىىف الم تم ى وال يم ىىن االسىىتفادة مىىن دورهىىا دون
إ احىىة العوائ ى التىىي تحىىو دون ممارسىىتها لحقهىىا فىىي الحريىىة
والحياة ال ريمة التي فلها لها الدين انسالمي الحنيف.

 -5القضا على ظاهرة عمالة األطفا التي لغت  %0.6نا ً
على إح ائيات 1999ح.
 -6إقامة 42
الحضانات ـسعار ميسرة.
 -7إقامة الحدائ العامة والخا ة ـلعا األطفا .
 -8التوس في فتح العيادات التي تهتح المردة والطفولة.
ال هود واالهتماح تلقىيح األطفىا مىن األمىراض
 -9يادة
الخطيرة والمعدية.
 -10الحد من المغاالة في المهور وت اليف ال وا .

المىىردة فىىي األمومىىة والطفولىىة
ي ى دن ال ت ىىون علىىى حسىىا
االنتقىىاو مىىن حقوقهىىا العامىىة
وحرياتهىىىا فىىىي م ىىىا التعلىىىيح
والعم ؛ إال دن
م قضايا المردة وقضايا الطفولة في ند واحدو وتحت عنوان واألمومىة والطفولىةت يؤ ىد
علىىى دن الح ى ينظىىر إلىىى وظىىائف الم ىىا الخىىاو والوظىىائف المن ليىىةت اعت ارهىىا تحت ى
دهميىىة خا ىىةو و إن ىىان يىىرى دن ه ى ه الوظىىائف ي ى دن ال تعىىوق ح ىىو المىىردة علىىى
حقوقها في م الي التعليح والعم .
يستند الح النا رس الديمقراطي في رؤيته لحقوق المردة و التالي احتيا اتهىا إلىى
مر عيتين دساسيتين :الدين انسالمي الحنيف والتعريعات الوطنية والدسىتور والقىوانينتو
فقد دعار إلى دنه سوف "يعم على االهتماح المردة وإتاحة الفر ة لها لممارسة حقوقهىا
الدستورية والقانونية والمدنية"و فضالً عن لى فقىد د ىد علىى دنىه ال يم ىن االسىتفادة مىن
دور المىىردة دون إ احىىة العوائ ى التىىي تحىىو دون ممارسىىتها لحقهىىا فىىي الحريىىة والحيىىاة
ال ريمة التي فلها لها الدين انسالمي الحنيف.
تحد ال رنامج عن "الحقوق الدستورية والقانونية للمردة" و"المعار ة الفاعلىة فىي
ميى م ىىاالت الم تمى " و"العوائى التىىي تحىىو دون ممارسىىة المىىردة لحقهىىا فىىي الحريىىة
والحياة ال ريمة"و وم ل فإن ه ه ال يانات يانات عامة ونير محددةو فلح يحدد مىا
الحق وق الدستورية والقانونية التي لح تح ى النسىا عليهىا فىي الواقى س وال مىا المعوقىات
التي حالت دون ل س وما اآلليىات التىي سىوف يت عهىا الحى فىي وإ الىةت هى ه المعوقىاتس
وفىي م ىا احتيا ىات النىوع اال تمىاعي العمليىة  Practical Gender Needsفقىد
دورد الح النا رس الىديمقراطي ال ىة احتيا ىات يعت رهىا ات دولويىة النسى ة للنسىا و
وهي :الح في العم والح في التعليح والح في محو دمية المردة الريفية.

 -8البرنامج االنتخابي الهحاد الجاي الشعبية:
تر نعـة اتحىاد القىوى العىع ية إلىى عىاح 1961حو حيى دعلىن عىن تـسيسىه حى
سياسىيا ً إسىالميا ًو ويعىد عمىاؤه مىن دنعىط عمىا الحر ىة انسىالمية ف ريىاًو فقىد د ىىدروا
عددا ً من ال تا ات الف ريىة واألد يىات السياسىيةو دمىا علىى المسىتوى التنظيمىي فقىد ال متىه
د مة نائية من إنعائ ه حتى اليوحو وتتم في ارت اط نيته التنظيميىة ـعىخاو مؤسسىيه
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من دسرة آ الو ير وهو ما دفقده دهح عروط مـسسة العم الح يو والمتم في انف ىا
عم التنظيح السياسي عن دعخاو مؤسسيهو1ت.
وقد عهد الخطا السياسي التحاد القوى العع ية منى نعىـته عىاح 1961ح حتىى قيىاح
الوحدة عاح 1990ح تحىوالت يىرةو ال م ىا هنىا لعرضىهاو ودسىفرت هى ه التحىوالت عىن
تحوله من عاح 1989ح إلى ح لي رالي إسالمي فقد تق التعددية الح ية فىي الم تمى
انسىىالمي مىىا فىىي ل ى األح ى ا اليسىىارية والعىىيوعيةو ود ىىد ضىىرورة تعىىايش األحىى ا
انسالمية معهاو2ت.
ٍ
و تت ى الخطىىا السياسىىي لقىىادة اتحىىاد القىىوى العىىع ية من ى عىىاح 1990حو ن ىىد دنىىه
خطا يتسح التسامح ت اه المردةو وم ل فإن األطر القيادية للح تخلو من دس تم ي
نسائيو فـعضا هيئات ناعة القرار في الح من إنعائه حتىى اآلن لهىح مىن الر ىا ؛
ال ٍ الهو ة ين الخطا السياسي المتعل المردة والممارسىة السياسىية..
وهو ما يع
وهي د مة نيوية تعانيها معظح األح ا اليمنية.
إن مىىىىىا دورده اتحىىىىىاد القىىىىىوى
العىىع ية حىىو دوضىىاع المىىردة فىىي
رنام ىىه االنتخىىا ي لعىىاح 2003حو
يعىىىد محىىىدودا ً مىىىن الناحيىىىة ال ميىىىة
مقارنىىة مىىا ورد فىىي ىىرامج معظىىح
األحىى ا األخىىىرىو نيىىىر دنىىىه يقىىىدح
رؤيىىة تختلىىف عىىن رؤيىىة يىىر مىىن
األحىىى ا ال ىىىغيرة األخىىىرى ونيىىىر
المم لة في م لب النبوا تو إ

إطا قم ( )8يبين ؤية اهحاد الجاي الشعبية حال
إدماج الناع االجتماعي ي التنمية كما جاءت ي
برنامجه االنتخابي لعام 2003م
إعىىرا طاقىىات الم تم ى ال عىىرية افىىة و ىىاألخو
المردة والع ا و فىالمردة ن ىف الم تمى طاقىة وحا ىةو
وإعرا ها يتطل دن تنا حقوقها السياسية واال تماعيىة
واالقت ىىاديةو و ىى ا العمىىى علىىى تهيئىىىة المنىىاو المالئىىىح
لتطوير مهاراتها وا سا ها الخ رات الال مىة فىي مختلىف
ميىىىىادين الحيىىىىاة واالسىىىىتفادة مىىىىن قىىىىدراتها فىىىىي نىىىىا
الم تم ال ديد.

يم ن االستنتا من النو دن اتحاد القوى العىع ية يىرى دن الم انىة الدوليىة التىي احتلتهىا
المردة في الم تم اليمني تاريخياًو د ىرت علىى قىدرتها علىى المعىار ة فىي دنعىطة الم ىا
العىىاح وفىىي مي ى الم ىىاالت والسياسىىية واال تماعيىىة واالقت ىىاديةتو لى ل فهىىو يؤ ىىد علىىى
ضىىرورة دعىىح المىىردة لتفع ي ى معىىار تها السياسىىية واال تماعيىىة واالقت ىىاديةو فالمسىىاواة
 1ت عاد م اهىد العىر يو والحر ىات اال تماعيىة فىي الىيمن ..تحليى سوسىيولو ي لفتىرة مىا عىد ال ىورة
 1962حتو رسالة د توراه نير منعورةو امعة القاهرةو لية اآلدا و القاهرةو 1997حو و.230
2ت انظر إ راهيح ن علي الو يرو و على معارف القىرن الخىام ععىر اله ىرستو دار العىروقو القىاهرةو
ط4و و.86
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القانونيىىة وتعىىدي التعىىريعات واألطىىر القانونيىىةو قىىد ال تسىىهح فىىي توسىىي معىىار ة المىىردة
سياسىىيا ً واقت ىىادياًو وحتىىى لىىو دنهىىا ددت إلىىى لى فىىإن معىىار ة المىىردة قىىد ت ىىون معىىار ة
ورية نير فاعلةو فالتميي التاريخي ال س تعرضت لىه المىردة اليمنيىة ع ىر قىرون طويلىة
دفقدها قدراتهاو ل ل فإن المعار ة الفاعلىة للمىردة تتطلى تىوفير ىرامج للىدعح والمسىاندة
و نا القدرات.

 -9البرنامج االنتخابي للجب ة الاطنية الديمجراطية:
عقىىد فىىي ىىنعا فىىي  11ف رايىىر
1976ح مىىىىؤتمر سىىىىرس ىىىىين مم لىىىىي
 6دحىىىىىى ا سىىىىىىرية هىىىىىىي :الحىىىىىىى
الىىديمقراطي ال ىىورس اليمنىىيو منظمىىة
المقىىاومين ال ىىوريينو االتحىىاد العىىع ي
الىىديمقراطيو ح ى الطليعىىة العىىع يةو
حىىى العمىىى اليمنىىىي ومنظمىىىة حىىى
ال ع و انضافة إلى عدد مىن الضى اط
الىىىى ين اعىىىىتر وا فىىىىي تف يىىىىر ىىىىورة
 26سىىىىىىى تم ر 1962ح و/دو الىىىىىىىدفاع
عنهباو وقد خر المؤتمر انعالن

إطا قم ( )9يبين قضايا الناع االجتماعي ي
البرنامج االنتخابي للجب ة الاطنية الديمجراطية
لعام 2003م
االهتمىىىاح ىىىالمردة وتم ينهىىىا مىىىن القيىىىاح ىىىـدا
رسالتها اننسىانية خيىر قيىاح وإفسىاح الم ىا دمامهىا
لممارسىىىة حقوقهىىىا التىىىي فلهىىىا انسىىىالح وتضىىىمنها
الدسىىىىتور فىىىىىي الم ىىىىىاالت السياسىىىىىية واالقت ىىىىىادية
وال قافيىىىة واال تماعيىىىة دون انتقىىىاو مىىىن الحقىىىوق
والوا ات ما يع دورها لةسهاح في ال نا وتنمية
الم تم عمالً قوله تعالى" :والمؤمنون والمؤمنىات
عضهح دوليا عض يـمرون المعروف وينهون عن
المن ر" دق العظيح.

والسرست عن تـسي ال هىة الوطنيىة الديمقراطيىة تنظىيح يت نىى ال فىاح المسىلح نسىقاط
السلطة في نعا و وفي منت ف الس عينيات مىن القىرن الععىرين ظهىر فىي ىنعا تنظىيح
سياسي يحم االسح نفسىهو وفىي رنام ىه االنتخىا ي لالنتخا ىات التعىريعية لعىاح 2003حو
دعار إلى دنه ناض على مدى  28عاما ً أل ى تحقيى الوحىدة وإرسىا الديمقراطيىةو األمىر
ال س يعني دنه يعت ر نفسه امتدادا ً لل هة الوطنية الديمقراطية التي تـسست عاح 1976حو
نير دن لى قىد ال ي ىون مع ىرا ً عىن الحقيقىة عى دقيى و فقىد توحىدت األحى ا اليسىارية
الخمسة التي دسهمت في تـسي ال هة في إطار تنظيح سياسي ديد عىاح 1978حو حمى
اسىح حى الوحىدة العىىع ية الى س ىان يم ى فرعىا ً للحى االعىىترا ي اليمنىي فىي العىىما و
و قياح الوحدة فإن ه ا الفرع انتهى تلقائياًو ود ح دعضاؤه دعضا في تنظيمهح الحقيقىي
والح االعترا ي اليمنيتو و ل فإن ال هة الوطنيىة الديمقراطيىة و ى ل حى الوحىدة
العىع ية الى س دعلىن فىىي منت ىف التسىىعينيات ال ىلة لهمىىا ىالتنظيمين اللى ين تـسسىا فىىي
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الن ىىف اآلخىىر مىىن سىى عيني ات القىىرن الععىىرين اسىىت نا تطىىا
القديمين.

اسىىميهما مىى االسىىمين

و غىض النظىر عمىىا تقىدحو فىىإن حى ال هىة الوطنيىىة الديمقراطيىة قىىدح رؤيىة لحقىىوق
المردة تق وح على م ادم حقوق المواطنة والحقوق والوا اتتو وتعتمىد انسىالح والدسىتور
مر عية في تحديد ه ه الحقوق؛ و ل هدف إعرا المردة في التنمية.

 -10البرنامج االنتخابي لحزب البعث العربي االشتراكي:
ا رنامج ح ال ع العر ي االعترا ي لالنتخا ات التعىريعية لعىاح 2003ح خاليىا ً
مىىىن دس إعىىىارة لقضىىىايا المىىىردة سىىىوا ً مىىىن منظىىىور النىىىوع اال تمىىىاعي دو مىىىن منظىىىور
حقوق المردة.

 -11البرنامج االنتخابي لحزب البعث العربي االشتراكي الجامي:
لىىح يتضىىمن ال رنىىامج االنتخىىا ي لح ى ال ع ى العر ىىي االعىىترا ي القىىومي دس إعىىارة
لقضايا واحتيا ات النوع اال تماعي اسىت نا ع ىارة واحىدة فىي إطىار حدي ىه حىو حقىوق
اننسانو فقد ا فيه "حقوق اننسان وحريته و رامته تعت ر األولويىة األولىى والضىرورة
األولى للمواطنو وسيعم مرعحو الحى ل عى هى ا الهىدف محىور نضىالهح الىدؤو حتىى
ي ح حقيقة واقعة فىي حيىاة المىواطنين ميعىاًو يىرا ً و ىغيراًو المىردة والر ى علىى حىد
سوا ".

 -12البرنامج االنتخابي للحزب الجامي االجتماعي:
"االهتمىىاح رعايىىة األمومىىة والطفولىىة" ه ى ه الع ىىارة هىىي الع ىىارة الوحيىىدة المتعلقىىة
ىىالمردة فىىي ال رنىىامج االنتخىىا ي للح ى القىىومي اال تمىىاعي لالنتخا ىىات التعىىريعية لعىىاح
2003ح.
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التجربة الشخصية للمرشحة فـاطمــة القحطانــي
عن الدائرة ( )110محافظة إب

ي الع ر والتقدير لمنتدى العقائ العر ي لحقوق اننسان مم الً
أوالً دتقدح
رئيسة المنتدى األستا ة دم ال اعا واألخوات المسؤوالت ودخو ال ر األخت اح
ضيف التي تفضلت االت ا ي لحضور ه ا اللقا .
من د سهح في انعداد والتحضير له ا اللقا ال س يعد خطوة إي ا ية
ما دع ر
على طري إ را ح ودراسة عاملة تتضمن ت ر ة األخوات اللواتي ترعحن في
واحدة
االنتخا ات النيا ية و 27د ري 2003حت والتحديات والمعاناة التي وا هتها
منهن على حدة حس ظروف الدائرة التي ترعحت ها .ودق د ل دن الظروف
اال تماعية في الدنا تختلف من محافظة إلى دخرى من منطقة إلى دخرى في نطاق
على ن ف قوتها اليومي
المحافظة نفسها .و ما دني من دسرة متواضعة ال اد تح
فإني ال د يد ال النة ودسلو التع ير والخطا ة س عدح قدرة دسرتي على توفير نفقات
تعليمي لتم نن ي من موا لة التعليح ال امعي و ال اد د ملت ال انوية العامة
و1997 -1996حت نس ة و76%ت القسح األد ي.
من ح د رتني دسرتي على ال وا نظرا ً للظروف المعيعية التي تعاني منها
ول سف ان وا ا ً فاعالًو على ه ا األسا اسمحوا لي تقديح ت ر تي مرعحة اسح
الح االعترا ي اليمني الدائرة و110ت مديرية يريح/محافظة إ ـسلو متواض من
ق واحدة منحدرة من دسرة فقيرة وتعيش في وسط م تم ق لي ينظر إلى المردة نظرة
دونية وإ لى دنها ناق ة العق والميرا ودن لح يخلقها إال نرضا عهوات الر و إلى
ان و ود ماعات انسالح السياسي مسمياتها المختلفة وسلفيةو سنيةو إخوانيةو ت فير
وه رة ت و ه ه ال ماعات تنظر إلى المردة ـنها لح تخل إال لخدمة الر وطاعته وال
لها دس ح عدا الت ين لل و وخدمته وتر ية األطفا ودس خرو عن ل يعت ر من
و هة نظرهح خرو ا ً عن تعاليح انسالح.
ثانيا ً ت ر تي في العم السياسي عند دخولي الترعيح انت محدودة دا ً دس إنني لح
على دورات تـهيلية ولح ت ن لي خ رة سياسية سا قة عدا حضورس عددا ً من
دح
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اال تماعات ال قافية والتو يهية التي حضرتها من انتمائي للح االعترا ي اليمني ق
عاح من اختيارس مرعحةو علما ً ـنه ان قد طل مني ق ست سنوات ودنا في آخر سنة
في ال انوية االنتما إلى المؤتمر العع ي العاح وفعالً تح ل إال دنني ا تعفت دن المؤتمر
يقت ر االنتما إليه تع ئة استمارة االنتسا وإ ار المردة في دس انتخا ات عامة
للتو يات العم ل الح مرعحة فقط والم ايدة اسمها دماح الردس العاح .فقد انت
الت ر ة النس ة لي مريرة ومؤلمة ولوال وقوف األستا ومسعد الحدست و دعضا
الح المخل ين إلى ان ي وتع يعهح لي وحمايتي أل رت على اختيار دحد األمرين
الل ي ن عرضا عليو وهما التخلي عن الترعيح مقا م افـة مالية وتوظيفي دو الموت لي
وخطف طفلتي.
ثالثا ً عد دن دقر ت منظمة الح في الدائرة و110ت دن ي ون الترعيح في الدائرة من
ن ي القطاع النسائيو دقر القطاع النسائي للمنظمة دن د ون دنا مرعحة الح
االعترا ي اليمني فق لت القرار رنح معرفتي المس قة ما سوف دتعرض له إال دنني
د رر ت على تف ير ورة نسائية من خال الخرو عن العادة المـلوفة وانت اع حقوق
المردة الم فولة لها عرعا ً والتي تضمنها دستور ال مهورية اليمنية و الموا ي
اننسانية.
وما إن اعتمد اسمي مرعحة من ق ل نة استق ا المرعحين إال وتنوق الخ ر
سرعة ال رق ين د نا و نات الدائرة ويم ن ت نيف ردود الفع على النحو اآلتي:
 عريحة المستنيرين ودعضا الح
عض الح ي ين .عريحة المعايم
معت رين ل خرو
وعن الح
الح و ال ات مسعد الحدس الر
في ل التهديد القت .

استق لوه الفرح والدهعة م عدح رضا
الق لي استق لوه عدح الرضا عني
والتع
ا ً عن العادة والعرف الق لي وحاولوا إقناع
الوسائ ما
وع عن ترعيحي مستخدمين

 ماعات انسالح السياسي ـلوانها المختلفة اعت روا ترعيحي خرو ا ً عن الدين
الة
موا هتهو حي قاموا تنظيح حمالت ليلية عد
وتعاليمه ومن را ً ي
ورس والدعاية الخا ة ي والته ح علي في خط هح
ععا وف ر لتقطي
ومحاضراتهح إلى ان تحريض نسائهح للته ح علي دو محاولة االعتدا في
عدد من اال تماعات النسوية التي عقدتها.
 هنا عريحة واسعة وقفت موقف المتفر .
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ابعا ً للعلح دنني خضت التناف م مرعح المؤتمر العع ي العاح ع د الوها
ال يرس التا ر المعروف على مستوى ال مهورية ومرعح ان الح ع د اللطيف الرح
وتا رت إلى ان عدد من المستقلين ال ين د رهح منف و النظاح في األياح األخيرة على
االنسحا واس طة اننرا ات المالية والوعود ل الح مرعح المؤتمر ع ر مهر انات
ان نير مت اف من ال وان
ماهيرية ومن ه ا المنطل دستطي القو إن التناف
إلى ان عدح إدرا المردة حقها العرعي والقانوني وديمانها المطل ـن الوالية للر
ونه هو اح الح والعقد وما المر دة إال تا عة له وه ا ما الحظته د نا لقا اتي
النسوية وما دفر ته نتائج نادي النسا التي انت نس ة الت وير فيها يرة دا ً س
ه المردة حقها السياسي والقانوني واال تماعي وعدح إدرا ها ألهمية وتها انضافة
نس تها في الدائرة و110ت إلى د ر من .%90
إلى تفعي األمية األ دية والتي ت
امسا ً ددر ت رنح الحملة الدعائية التي قاح ها دعضا الح ودن اره ل الحي
مهور الناخ ين وإلى ق يوح
في الدائرة وما نت دحظ ى ه من تـييد واس من ق
االقتراعت د نه ال يم ن ألس مرعح دن ين ح ما لح يمتل الما لعرا األ وات وه ا ما
فعالً في طوا ير االقتراع ما ددر ت دنه من الضرورس دا ً دن تقوح مؤسسات
ح
الم تم المدني عامة والمنظمات الخا ة المردة عم توعوس من خال الن و إلى
الواق وتع ي فروع دائمة ت ون م ا ة منا ر للتوعية وتع ي المردة ومساندتها ل ي
تتخطى واق ال ه وانح اط التي تعيعه.

أما المشك ت والتحديات التي واج تني فقد:
الضغوط النفسية والعائلية ودسالي اننرا والترهي من
* مورست ضدس
االعترا ي اليمنيت من ق ح ي
اليوح األو لن ولي مرعحة اسح والح
المؤتمر وان الح ن ارس على االنسحا :
المؤتمر واسطة متنف يه حاو إنرائي الما والوظيفة تارةو وتهديدس
 ح
وتحريض ق يلتي ضدس تارة دخرى.
 ان الح استخدح الدين ضد س والتعهير ـخالقي والدف نسائه لحضور دس لقا
نسوس غرض إفعا اللقا  ..وه ا ما تح حي ن دولئ النسوة يـتين معدات فما
إن د دد الحدي إال وي دد ه ومهن علي" :دنت خار ة عن الدين و افرة وعلي
ـ ن تر ي عن و دال تعرفي يا فاضحة النسا يريح دن الرسو محمد ووت قا :
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ملعون من ولى دمره امردة ..وه عدح الر ا في الح االعترا يس" و الح ير
م " :ما نفعوش الر ا في م ل النوا ف يف ش إنتيس واألعرف لش هو
االنسحا من الترعيح وخلي الح االعترا ي يرعح ر ا ينف الح وينف
النا  ...إلم.
 ما تح ت ليف نسا ان الح والمؤتمر عقد الندوات التحريضية ضدس.
 تح تحريض ق يلة القحطاني قائلين لهح :إ عاد دنتو ق ائ فعلي ح إ ار م لف ح على
االنسحا من الترعيح ومعاق تها ورف دعوى ضد االعترا ي ومسعد الحدس.
وفعالً قاح معايم ق يلة القحطاني وض اطهح وموظفوهح االت ا األستا مسعد
الحدس ود لغوه ما هح ناوين عليه إ ا لح يعم على انسحا ي من الترعيح فرفض
طل هح .فقاموا الم ي إلى عند والدس وعرضوا عليه إما االنسحا دو قتله
وقتلي وقت طفلتي و 3سنواتت ومن ح قاح محيي الدين القحطاني مدير م ت
محافظ محافظة عمران االت ا ي وإعطائي مهلة و 4ساعاتت إ ا لح دنسح
فسوف ينف ون ما د لغوا ه والدس .ولوال دن األستا مسعد الحدس قاح وض
حراسة معددة على من لنا وقاح إ ال الل نة األ لية وانعرافية والعليا ل
لي ما ال يحمد عق اه والح يقا إن الل نة العليا وفروعها قامت الوا
لح
نيقاف ل العم ان رامي.
 تح دف م موعة من الل وو القتحاح من لنا ونه ه وانتها رامتي و رامة
دخواتي ولوال يقظة دعضا الح الم لفين الحراسة ال ين دلقوا الق ض عليهح
لقاموا ما لفوا ه والغري دن دولئ الل وو نود األمن واالستخ ارات م دن
دهالي مدينة يريح يعرفون دنهح ل وو وقطاع طرق.
 تح ت وير عقد وا من عخو ال دعرفه إال عندما اطلعت على اسمه من خال
ورة عقد وا مرفقة تهديد اختيارس ين االنسحا من الترعيحو دو
االستدعا إلى النيا ة وإيوائي يت الطاعة ال و ية واسطة عقد ال وا .
 تح نعر دعاية ـني مت و ة در عة د وا عرفياًو ما تح نعر دعاية ـني استلمت
م ل ععرة آالف دوالر من السفارة األمري ية وال ريطانية وه ه الدعاية ان لها
انوا يـتون إلي
رد فع سل ي علي .فالمحتا ون من المتعاطفين معي وم الح
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طال ين مساعدة مالية وإال تخلوا عن منا رتي وآخرون اعت روا استالمي للم ل
خيانة للدين والوطن وي الوقوف ضدس.
 تح إ دار
الرد عليه
اآلالف و
م رات ال

يان اسمى ورا ً تضمن انسحا ي األو في 2003/4/23ح .ولما تح
الدائرة و110ت وإقامة مسيرة حاعدة حضرها
يان من منظمة الح
ا ت عوارع مدينة يريح تح من خاللها تو ي يان النفي وقردته ع ر
وت.

 تح إ دار ال يان ال اني اسمي وتو يعه مسا يوح 2003/4/26حو واستمر
تو يعه حتى في طوا ير االقتراع .ما دن المؤتمر س عة مندو ين فوق
ندوق اقتراع اسح مرعحه و اسح المرعحين المستقلين ال ين انسح وا
ندوق ال ة اسح مرعحه
مهر انات ماهيرية ما دن ان الح في
ل عند الفر و وه ه الغل ة ان لها تـ يرها د نا
وا نين مستقلين ما ح
الت ويت والفر على النتائج.
***********
*******
***
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التجربة الشخصية للمرشحة إيمــــان العــزعـــزي
عن الدائرة ( )236محافظة الحــديــدة

المهنة مدرسة ودعم ديضا ً في ال معية العع ية الخيرية التا عة للح
والمؤتمر العع ي العاحت.

الحا ح

من د نا محافظة تع ود عيش في مدينة الحديدة في نطاق الدائرة االنتخا ية رقح
و164ت ددت الف رة لدس للترعح لالنتخا ات النيا ية من دياح االنتخا ات المحلية ول ن
لعدح تحر ي في فترة القيد والتس ي نت قد رفت الف رة عن الدخو في االنتخا ات
المحلية وخ و ا ً دن ح ان الح ان قد دف عدة للقيد والتس ي في تل االنتخا ات
وله ا في االنتخا ات النيا ية 2003ح دد ال مي يتحر في مرحلة القيد والتس ي وله ا
ان هنا تساؤ ل الح من تعتغ األستا ة إيمان الع ع سس و ان من األعيا التي
خوفتني دن دحد الت ار وهو لي من د نا الدائرة قاح عرا مس ن داخ الدائرة و دد
دف النا إلى القيد والتس ي و حي إن المقيدين في الدائرة في انتخا ات 1997ح
عدد المس لين إلى  40.000و ان
حوالى  18.000ناخ وفي ه ه االنتخا ات و
م در قلقي دنه ما تعلمون مدينة الحديدة ها خم دوائر در منها مرعحوها ت ار
ودائرتي فقط هي التي ال ين فيها ت ار ون و ه ا التا ر يعني دن المرعحين سي ونون
مع ه حتى ينتخ وا ما قية الدوائر التي ها ت ار و ل نتي ة للحالة المعيعية للمواطنين
ول ن ه ا التا ر رفض المؤتمر إن اله اسمه ورفض مستق دما المرعح اآلخر في
الدائرة فهو عضو م ل سا والنا قد سئمت منه وه ا علني دتع د ر للترعح
ول ن ق يوح واحد من تسليح الملفات إلى الل نة األ لية في الدائرة علمت دن مرعح
المؤتمر سي ون العيم محمد علي مرعي وهو مرعح من ق رئي ال مهورية وم ل
تقدمت رنح علمي ـن هنا على األق  10.000ناخ مس من خار الدائرة ومن
خار مدينة الحديدة و ا و اللحية ونيرهمات و نت قد ه ت  500توقي للمر ين
رنح دن المطلو  300و ل من ا االحتياط في حالة إ ا طل وا د ر ألن القوانين عندنا
تتغير سهولة .قمت عم ملف ال ال مائة المطلو ين وملف الخم مائة احتياطا ً
و ه ت يوح  25مار 2003ح إلى الل نة األ لية وهو دو يوح في تس ي المرعحين
حتى د ون دو من يس للترعح والح و على رقح  1في قائمة المرعحين .وحس
النظاح ه ت إلى الم ل المحلي لدف م ل الخمسة االآلف لاير إ الة المل قات
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الدعائية فلح د د الموظف المختو لقط السند وقي لي إنه سيحضر في الساعة 12
ظهرا ً .انتظرت حتى حضر في الساعة  ..12قطعت السند واطلعت على عض السندات
التي ان قد قطعها وو دت ق لي ععرة دس إنني الحادية ععرة وه ا يعني دني سـ ون في
الئحة الترعيح في موق متـخر لما و لت إلى الل نة األ لية ان رئي الل نة األ لية
عخ ا ً معروفا ً ويعتغ في إطارس ألني ديضا ً منسقة في معروع حة ال نات واستعارية
لل ندوق اال تماعي للتنمية وعملي في ال ان اال تماعي والخيرس ومعروفة في
الترعيحات إال ترعيح !
المحافظة وعندما و لت إليه قا لي :عفوا ً يا دستا ة تق
قلت له :ليشس فقا ألن اتعملي لنا مع الت م المؤتمر إال إ ا ان والخي ت مع قلت
له :ل سف الخي هر مني ولح يرض دن د ون معه وقدمت ملفي مستقلة .قل الملف
وقا  :دين االستقالة .ان القانون معي دخر ته وقلت له :ه نو القانون على االستقالة
من ق وس المهن التعليميةس س ت عن االستقالة وطل الم ين فـخر ت ملف الم ين
و عد االطالع قا  :ال د الختح من ق عقا الحاراتو سـلته من دين دتيت ه ا ال الحس
ما يعا والسلطة تفع ما تعتهي
فقا  :ه ا است د في القانون فقلت :ح يفع
وط عا ً ع دني د ل ددور النا عند العقا وعندس علح دن العقا سح وا منهح
الختومات ق ل يوح ح ة تغييرها وددرس دن العاق سيقو ه ا دعرفه وه ا ال دعرفه
و األخير الختح نير مو ود قلت لهح ل قالوا :ا ه ي إلى الم ل المحلي فقلت لهح :إ ا
ان ل ما سيقوله العاق ف يف الم ل المحلي و ان الم ون حقي ميعهح من
المهم عين دس من األخداح في منطقة نلي ولح ي ن دمامي إال دن دض ملفي في در
ودنسى الموضوع دو دن دترعح اسح ح و ان قد عرض علي سا قا ً من ق عض
األح ا الترعح اسمهح ما عدا المؤتمر لح يعرض علي الترعح اسمه رنح دني نت
دتمنى دن يعرض علي ل  .و ان الوحدوس النا رس عرض علي ل وسـلت ه إ ا
ن لت ا سمه سـ ون مرعحة اللقا المعتر وقد الت موا ل لو ق لت و ان س رفضي
د ن ال مي يعرف دني م المؤتمر وله ا سـ د معارضة ممن عرفوا دني مؤتمرية و ه ت
م المعارضة .ول ـت إلى األح ا ال غيرة وتحديدا ً إلى ال ة دح ا هي وال هة
الح والت حيح النا رست وقدمت السيرة ال اتية الخا ة ي إليهح
العع يةو ح
وعندما عاهدت ععا راتهح االنتخا ية ان دحدهح ععاره والحمامةت فقلت ه ه سوف تطير
من دو يوح و ان دحدهح ععاره ال م فانعددت لرم ال م وألن ع له قري من الخي
ودني سـستفيد من ه ا الع ه وخ و ا ً دن دنل النا دميون ويم ن دن يغلطوا في
التفري ين ال م والخي !ت دما نير ل فح الت حيح النا رس نير مو ود تنظيما ً
داخ المحافظة وال نعاط لهو وال مقر ومي ته الوحيدة هي قر رم ه من رم المؤتمر
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و الفع الح عم م رة م اعرة إلى الل نة األ لية ومن عدة االستع ا ت وا رقح
الدائرة  184دال ً من  164وقدمت الم رة عد تعديلها إلى الل نة األ لية و عد تقلي
األوراق و د ورس مل مة فرفض الملف ح ة ال ور المل مة فـوضحت دن القانون لح
يعترط ورة اعفة وعندما لح دستط إقناعه قمت االت ا إلى الل نة العليا فقامت
الل نة العليا إعطا التعليمات إلى رئي الل نة األ لية ق و ال ور المل مة وموقفي
ه ا لي من ا الت مت ول ني دعرف دن نسا ً دخريات يرن ن الترعح ول ن الل اح هو
العائ لهن و ان هدفي تسهي الترعح ل خريات و سر حا الخوف عندهن ورنح دن
الل نة األ لية عد تعليمات الل نة العليا ق لت الملف ودعطتني سند االستالح والق و
للترعح إال دني تخوفت من دن تغير الل نة العليا رديها فقمت تسليح ور لي اعفة
إضافية وانتعر الخ ر ترعحي و اسح ح الت حيح النا رس و دد التساؤ  :من دين
دتيت ه ا الح ال س لي له دعضا وقواعد دو وادرت وال حضور وال مقر المهح عد
ق و ترعحي و رقح  2في الئحة الترعح ألن ال ين قطعوا سند الم ل المحلي لح
يتقدموا عد ..وه ا عد الق و ددت االت االت :يا دستا ة دنت اترعحتي دماح مرعح
الرئي و يا دستا ة نحن مم ن نؤ ي و دنت في المؤتمر ومم ن نطعن في عضويت لح
آ خر ..ونيرها من ات االت التهديد .و ا تني دعوة من مؤسسة ومدىت في نعا لعم
ندوة للمرعحات فقلت فر ة لتغيير و االنتخا ات ولال تعاد في فترة االنسحا حي
والدعوة ليومي  6و 7د ري وم ل ا ني ات ا  :يا دستا ة ه ما لت م ممة على
عدح االنسحا س فـ ت نعح فقالوا لي نت اختارس دائرة انية دنت دماح مرعح الرئي
ولو لح يف ف ميعنا سنخسر وظائفنا ح طل وا مني تسليح مفاتيح الم ت حقي في ال معية
الخيرية العع ية ودرس دحد د نا مرعح المؤتمر الستالح المفاتيح فقلت له :ما داح دنت
اتستلح المفاتيح فضرورس يع لوا ل نة رد لعم دور استالح وتسليح حتى ال يدعوا دنني
مختلسة وفي اليوح نفسه ات لت ي إحدى األخوات ت لغني دنهح قالوا عني إني فاتحة
يتي للدعارة وعندما سـلتها من قا ه ا ال الح فقالت فالنة وتـلمت دن من ينعر م ه ا
ال الح امردة ودني ددخلتها يتي ود لت معها عيعا ً وملحا ً وم ل مش مع لة له من
االنتخا ات والمهح نهاية فترة الترعيحو إن عدد المرعحين در عة من دح ا
د
والمؤتمر والت حيح وان الح وال هة العع يةت.
في يوح  8د ري يفترض دن ت دد فترة الدعاية وقد استغر ت دنه حتى يوح  8لح يتح
احا ً علما ً ـن
تقسيح المساحات الدعائية للمرعحين واستمر ل إلى يوح  9د ري
الح لح يسهح معي ـس عي ال مالي وال هد عرس وطل ت منهح دنهح على األق
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وقالوا لح
ي ه ون  108مندو ين على عدد ال نادي في الدائرة فقالوا إن عا
نساعد ألنه حتى اآلن لح نستلح الدعح و نت قد ه ت مل قات خا ة ي وعملت
عليها اسمي ورم ال م ورقح الدائرة و نت د نتظر مل قات الح فقط لضمها إلى ما
قمت عمله من مل قات و ددت تو يعها وات لت ي الل نة األ لية تسـ لما ا قمت
ة من ق لهح فقلت ألن فترة الدعاية ددت
ـعما دعائية ق عم المر عات المخ
ونحن في يوح  9د ري ودنتح لح تقسموا المر عات حتى اآلن فقا رئي الل نة منتظرين
يا دستا ة قلت واألمر مرت ط ي قا نعح و نت قد قمت تل ي ل عض الععارات النسائية
التي دعد دتها ومنها وانتخ وا المردة من د م تم فاض ت وال ددرس يف انتعرت تل
الععارات فقد ات لوا ي من المحافظة ديش يا دستا ة لو لح تنتخ المردة لن ن ون
م تمعا ً فاضالً يستحسن ت ت ي من د م تم دفض  .وفي اليوح نفسه  9د ري الساعة
السادسة مسا ً ا ني ات ا هاتفي :يا دستا ة ي دن تحضرس اآلن إلينا لنتفاهح ما لح
فاعلمي دن منتهية لي دنت فقط ول ن ا ن ال غير ال س ي ون عند ا ال يت عد
السا عة احاً ..ا نت التي ت ه إلى المدرسة الفالنية مم ن ت ه ولن تعود .وط عا ً تح
إيقاف رات ي في التر ية ح ة دن ملفي تنق ه عض األوراقو عملي في ال معية العع ية
توقف ح ة انعغالي االنتخا ات وعليه قررت ال ها إلى ال هة المت لة وقلت في
نفسي :إنني سـحاو إقناعهح دن ني مهما ان ال دستطي منافسة مرعح الرئي ودنه ال
خوف من ترعحي .و الفع ه ت و لست م العخو ال س طل ني و ان الحدي هادئا ً
في ال داية وحاولت إقناعه ول نه د ر على ضرورة انسحا ي فقلت :إنني لن دنسح
وإن ني مرعحة ح وم رة الترعح تنو على عدح انسحا ي إال م رة رسمية منه
فقا يا دستا ة ال ح تنسح ي ألن ال تعلمين ما ا سيحد لو لح تخر ي معي لالنسحا
اآلن و الفع د نا حدي ه معي ان هاتفه يرن ..الم ت والسيار وهو يرد :ال تستع لوا
األستا ة اتواف انتظروا هي على وع االقتناع .فقلت ديش يعني الديمقراطية
واالنتخا ات وحقوق المواطنة ه ا وهح وت ون ه على النا فقا يا دستا ة ما فيش
داعي للمداخالت وه ا ال الح له وما فيش داعي تعرضين نفس ودطفال للخطرو دنت ما
تعرفيش ديش مم ن يفعلواو حتى النا المنا رين لي ديضا ً تح تهديدهح و انوا يقولون
لي :لن تالقي من ه ا الموضوع إال و الرد  ..المهح انت الساعة حينها ال امنة
والر مسا ً فقلت في نفسي :لو خر ت اآلن معه لن ن د الل نة األ لية التـ يد فعملهح
وال يق انسحا ي إال م رة من
حتى الساعة السادسة فقط انيا ً دني مرعحة ح
ال ا ً فترة االنسحا قد انتهت وال تق االنسحا ات إال في فترة االنسحا فقط.
الح
وخر ت م ه ا العخوو والغري دني و دت الل نة األ لية ما الت مو ودة فقلت
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على عان ا لح تعم المر عات حتى اآلن .قالوا الض ط .م ل حاولت تن يه الل نة إلى
ال يتح إال م رة رسمية فقالوا ما ل ش دخ فقلت فترة
دن انسحا مرعح الح
االنسحا انتهتو قالوا ما ل ش دخ فعرفت دنها لمة السر ينهح الظاهر .دعطوني م رة
االنسحا قمت تع ئتها ودرختها  9د ري فقالوا درخيها  7د ري رفضت فقاموا تعدي
التاريم ـنفسهح فسـلت لم لحة من ه ا الت وير فقالوا ل الح ويعني الرئي ت والمرعح
مرعح عمناو وطل وا مني ال مة لالنسحا حتى دون الت ين من عخ يتي و دد الح
االعتراض على االنسحا وعدح سالمته و رفض االنسحا واستمر ه ا ال الح حتى
ي لغني ـنهح استطاعوا إعادة ترعحي مرة دخرى..
الح
تاريم  21د ري وات
تسا لت يف فقالوا :إ نه في دائرة ا ال يو د ها دماح مرعح المؤتمر سوى مرعح
الت حيح وقد قمنا تهديد قيادة المحافظة ـنه إ ا لح تر عوا مرعحتنا في الدائرة 164
فسوف ننسح من الدائرة في ا وستغل الدائرة وتؤ االنتخا ات ها مما علهح
يوافقون على عودة ترعح في ا  .ولح ي على االنتخا سوى خمسة دياح وقد نسي
اف للحر ة والدعاية في دوساط النا واعت رت
النا موضوع ترعحي وال يو د وقت
ٍ
عن الموا لة وقلت :دعرف لي االنسحا على الن و في وقت ضائ دون فر ة حقيقية
وه ا ما ان.
وع را ً على استماع ح لي.
***********
*******
***
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التجربة الشخصية للمرشحة سـاميـة حسين ناصر بامـرحـول
عن الدائرة ( )27مديرية الشيخ عثمان

هجربتي الشخصية للترشيح ي البرلمان عام 2003م:
في ال د دتقدح الع ر والتقدير ل خت رئيسة منتدى العقائ العر ي لحقوق اننسان
على ه ه ال هود الطي ة والعامالت معها دعوتهن لنا لحضور م ه ه اللقا ات
التعاورية لالطالع على ت ار نا العخ ية للترعيح في رلمان 2003ح وانعداد
والتحضير لالنتخا ات ال رلمانية القادمة 2009ح .وه ا خير دلي على االهتماح المردة
اليمنية ومعار تها في الحياة السياسية والعامة ال س د ت لنا التاريم اليمني ـن المردة ال
تق عـنا ً دو قدرا ً عن دخيها الر ولنا في المل ة و لقي ت والمل ة ودروى نت دحمد
ال ليحيت خير م ا .
إ نني ومن خال ورقتي ه ه التي سـض ل ح ت ر تي ومعاناتي على سطورها
دق ودمانة فإني سوف دتطرق ل ح في مقدمة سيطة عن ت ر تي في
المتواضعة و
العم الم ل المحلي.

التجربة األولى ي االنتخابات للمجالس المحلية عام 2003م ي مديرية الشيخ
عثمان:
م خوضي لالنتخا ات ال رلمانية  2003ح نت قد ترعحت اسح المؤتمر العع ي
العاح في االنتخا ات المحلية و ان عدد المرعحين في الدائرة  26سا قا ً مر و ت سا قا ً
و 10مرعحينت دح ا ا ً ومستقلين ..خضت الت ر ة ألو مرة وحققت المر األو من
ين المرعحين في المر  .و عد ن احي ه ا لح تحظ المردة من عدد  4نسا في المديرية
حتى على ل نة واحدة من الل ان دو الهيئة اندارية للم ل في المديرية وه ا تهميش
لدور المردة من ق األح ا وه ه هي ال داية .ط عا ً عملت ل نة العؤون اال تماعية
للم ل المحلي في المديرية مدة عاح و 10دعهر نائ ة لرئي الل نة و ان العم فيما
يخو األ ر من القضايا اال تماعية وح المع الت والخالفات لما ا فقط العم على ه ا
النمطو م د ن هنا ال ير من القضايا الهامة واالحتيا ات للمواطن م مسـلة توظيف
الخري ين من د نا المديرية حس األولوية و ا الوقوف حو مسـلة التخطيط للمناط
العع ية إلى ان مسـلة النظافة للمديرية واننارة وتقوية المياه وال هر ا في عض
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مناط الضعف وإدخا ع ة ال رف ال حي للمناط المحرومةو وهنا ال ير وال ير
من االحتيا ات التي إم ان الم ل المحلي في المديرية دن يت ناها .ول ن ان هنا
ت اه في التعا م م ه ه القضايا ..األمور تدور ين القيادات فقط.
ععرت انح اط وخي ة األم ما ا نقو لمن دعطونا د واتهحس ما ا نقو لمن منحونا
قتهحس إنني ال دستطي موا لة المعوار على ه ا النحوو فتقدمت االستقالة في ا تماع
الم ل المحلي للمديرية المنعقد يوح  20يناير 2003ح و انت االستقالة م توضيح
الس فيها وهي دنني سـتقدح الترعيح في االنتخا ات ال رلمانية القادمة وح لت على
الم ادقة من دنل األعضا دس م ادقة  20عضوا ً من واق  26عضوا ً م دن عضوين
نائ ان و 4دعضا معترضون .المهح حمدت س حانه وتعالى على ه ا االنت ار العظيح
وال س من خالله استطعت التهيئة لخوض االنتخا ات ال رلمانية 2003ح.

هجديم الطلب لجيادة المؤهمر ي الدائرة  27مديرية الشيخ عثمان:
تقدمت طل لرئي المؤتمر ع ر مسؤولة القطاع النسوس للمؤتمر في المديرية
و عد تدوين المالحظة من ق لها ومالحظة نير م دية ومفيدةت وه ا يوضح تعام مسؤولة
القطاع وهي امردة ..إنها ضد رن ة امردة م لها مما يد على دن النسا ديضا ً ضد النسا .
انت المالحظة ال تع و المردة المو ودة في مواق القرار دائما ً ما تفيد وال تع امردة
م لها ال حو لها وال قوة .المهح قمت تسليح الطل إلى يد رئي المؤتمر فلح يرد ال ال
وال نعح والموضوع قي معلقا ً وه ا حد اته تهميش مق ود منه عرقلتي عن دخو
االنتخا ات.

اهخاذ الجرا للد ال ي االنتخابات مرشحة مستجلة:
ره من الط يعي دا ً دن دقرر الدخو مرعحة مستقلة وفعالً قمت م
عد ما س
توقيعات الت ية و ور من طائ القيد والتس ي من حوالى  1400مر من مي
مرا الدائرة وظهرت ه ه المهمة إال دننا فو ئنا يوح فتح ا الترعيح دن المرعح
المستق عليه دن يـخ استمارات من الل نة األ لية ويت ه إلى مح مة التو ي ويحضر
معه  300م ٍ إلى عند قاضي التو ي وفعالً دو يوح من فتح ا الترعيح ات هنا إلى
قاضي التو ي نحن والم و ن و ان عدد الم ين د ر من العدد المطلو حتى إنه عندما
العدد  360م يا ً وم ية قمت ودععرت الم ين اآلخرين دن العدد ا تم ود ر.
و
دا ً
عو ة وهي دنه عندما ي ون الم ون من األسر المحافظة ف ع
ط عا ً انت هنا
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دن ي ه وا معنا إلى المح مة ول ن المواطن ان متفهما ً دا ً ومتعاطفا ً معي في ه ه
المسـلة .ل مسـلة النق لهح إلى المح مة لفت م ال وه ه ديضا ً فيها عو ة لمرعح
ظروفه المادية ع ة ودون دس دعح مادس من دس منهح ول ن العون ان من س حانه
وتعالى .ت او ت ه ه المرحلة ن اح و عد االنتها من الت ية والتعميد عليها من مح مة
التو ي تو هت إلى المح مة اال تدائية للتعميد من ق رئي المح مة في المديرية
و عدها إلى الل نة األ لية للترعيح وقمت ه ه المسـلة ووق اختيارس على الرم
المتواض ال س اخترته وهو رم والفانو ت.

الحملة االنتخابية وما ا ج ا من مشك ت وعرقلة:
الحملة االنتخا ية لي مرعحة مستقلة انت ضعيفة دا ً من حي إنني لح دقح دس
مهر ان وال دس دعاية ع ر األ دقا دو حتى الهتافات في العوارع ه ه األمور لح دقح
هاو وا تفيت فقط تل ي المل قات وال ور المتواضعة والقليلة العددوو نت دقوح
الن و المستمر إلى معظح األسر في المديرية م العلح دنني معروفة ل نل ية من خال
عملي المستمر في دنل القضايا في الم ل المحلي وال معية وه ا ساعدني يرا ً على
خل عالقات طي ة ال ير من الناخ ين في المديرية ومن ساعد النا ساعدوه وه ا
مسلح ه.

وقد واج ت الكثير وعانيت األكثر من الصعابات والمشك ت مثل:
 .1تم ي ال ور وتل ي
 .2تهديد وضر

ور عض المرعحين اآلخرين.

عض ممن يقومون مساعدتي في العم الدعائي.

 .3وض الس ر في ما ينة السيارة التي انت تنقلني في معاويرس مما ددى إلى
توقف السيارة وهي مل دو لي في المنطقة ال دعطيه إال قيمة ال ترو فقط م
دن ظروفه المادية ع ة وعنده دسرة ال يو د لديهح م در ر ق سوى من ه ه
السيارة وإلى حد اآلن وهي ا مة دون حر ة.
 .4الرقا ة والمالحقة لي في تحر اتي من ق

مدير دمن المنطقة ودعوانه.

 .5خل الفتن والتحرعات ل عض من يعملون معي من الع ا .
 .6التهديدات المستمرة ع ر دعوان عض المرعحين و ال ات مرعح الح
والمؤتمرت.
59

الحا ح

 .7خل انعاعات وال ل لة ين دوساط الناخ ين ـن والفانو ت قد انسح مقا
م ال ودن والفانو ت قد اع النا وه ا الحا استمر إلى ق يوح االقتراع
ساعات.
 .8إرسا الوساطات من الت ار وضعفا النفو .
 .9ضخامة الم ال المادية يد مرعح ح
وتا رت وعرا ال مح الفلو .

المؤتمر و ا مرعح آخر مستق

 .10التهديد من ق دعوان مرعح المؤتمر ل عض الناخ ين إنهح سيقومون سح
دفاتر انعانات العهرية على الفقرا واألرام والمعوقين.
 .11تواطؤ عض العاملين في الل ان االنتخا ية من عض األح ا
وترقيات ونيره.
 .12ت نيد مي مرا

األمن ما فيهح القيادات للعم م مرعح الح

مقا

م ال

الحا ح فقط.

 .13رة السخرية واالستف ا ات من عض القيادات والعاملين في مراف المديرية
ل الح المرعح الموالي والمنا ر له.
 .14تو ي الم ال ل عض األسر و ا عض المواد الغ ائية من المرعحين الت ار
ومرعح المؤتمر.
 .15تسخير انم انيات من قيادة المحافظة ل عض المرعحين الت ار ومرعح المؤتمر
للقياح ـعما خدماتية في المديرية حتى يتم نوا من خل دعاية انتخا ية قوية
لهح.
 .16التر و والت س
إ اللي ها.

حو دمورس الخا ة من د

ح ولهح على نقطة يحاولون

الخ صة:
مما تقدح دود دن دوضح في ورقتي المتواضعة ه ه دن انرادة انت قوية و ل ة دا ً
العراقي
على الرنح من دنن ي امردة فقيرة ول ني تحليت ال ر وال قة النف رنح
وه ا من د دن د ت ل ح ـن ه ه المردة الفقيرةو حس قو عض القيادات في
المحافظة وساميةت ال يم ن لها خوض المنافسة في االنتخا ات ألنها فقيرة ال تمل سوى
ندقة من الخع وال نج ودون هر ا وال تتوافر لديها حتى قيمة ح ة وقاتت ت اف ها
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دس دحد يعم معها وه ا حيح ول ن ه ا هو وضعي وه ا هو حالي ودنا مؤمنة ما ح ح
ه س حانه وتعالى لي في الدنيا .إن إرادتي وقناعتي العخ ية القوية علتني دخوض
القلي حي ان عدد المرعحين في الدائرة و27ت العيم
ه ه االنتخا ات م عدد لي
ع مان  8مرعحين ودنا رقح  .9إنها حر عديدة من مي االت اهات إال دن نلطتي
الوحيدة هي دنني دخلت االنتخا ات دون مراق ين ألني نت دعتقد إن الرقا ة ست ون عادلة
انت الفلو والوعود لضعفا
ونها انت من مختلف األح ا ول ن ان الع
النفو م س ا ً وه ا حيح إن موسح االنتخا ات م ا ة م س للمـ ورين والخونة.
وفوق ه ا و ا يقو الم العع ي و اح ال يد والحي يقو ناحهت ونفهح من ل
د ن الفلو ال ت ن الن اح للمرعح مهما ان وفي دس حا من األحوا  ..دين
الديمقراطيةس دين ال دق واألمانةس دين الن اهةس ه ه ال لمات والمعاني مفقوده تماما ً
إال دن ما تقدح و ان في االنتخا ات ال رلمانية 2003ح ال يمن عني ال مت دو الر ود
موسح انتخا ي ل ي يعاود
سنظهر والفانو ت في
دو الخرو عن ه ا الطري
ويستـنف نعاطه في المنافسة العريفة و لما انطفـ والفانو ت دقوح إععاله مرة انية
دوما ً وطالما ت ت الحياة لبوالفانو ت س يظ يناف إلى دن يوافيه األ  .إنها معر ة
ت لت وظهرت وضوح و عفت النقا عن ير من األمور المعتمة والنوايا الحسنة.
وفي الختاح دقو وفقنا وإيا ح إلى ما فيه الخير وال الح لقضايا المواطن في ه ا
الوطن الغاليو ودتقدح الع ر والتقدير ل من ساندني ودسهح معي في حملتي االنتخا ية
دو ساهح ودولهح األخت فو ية حسن وإلى مي دوالدس الع ا ال ين تحملوا
المع الت من دختهح سامية.
التجربة الشخصية للمرشحة فــــائـــزة يسلـــم
عن الدائرة ( )76محافظة لحــــج
عار ت و فعالية في عدد من الل ان األ لية والفرعية رئيسة ل نة نسائية ولي
إسهامات يرة من خال المعار ة في االنتخا ات ال رلمانية دو انتخا ات الم ال
المحلية و ل من عاح  1993ح في عهد الوحدة اليمنية الم ار ة ح ح عملي مديرة انوية
ال د و ا رئيسة القطاع النسائي في محافظة ردمان ودحظى احتراح وتقدير ين دوساط
النسا في الدائرة  76و ين عضوات المؤتمر العع ي العاح قيادة وقواعد.
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و النس ة للترعيح تعد ه ه الت ر ة األولى حي دف ي ير من النسا لخوض
االنتخا ات ال رلمانية وتقدمت إلى رئي فرع المؤتمر العع ي العاح في محافظة لحج
و ل إلى رئي الل نة االنتخا ية في المحافظة لطل ترعيحي مم لة للمؤتمر العع ي
العاح في الدائرة  76حي ع عن ي في ل الغال ية العظمى من د نا وردفانت الخيرين
ودفا ـ من القيادة الت اه لنعاطنا ودور النسا ورفض طل ي.
ل ل تقدمت إلى الل نة األساسية مرعحة مستقلة وقد است ملت عروط الترعيح
المطلو ة ول ن تح عرقلة الترعيح ديضا ً وعدح ق وله .و نت دتمنى دن ال ت ون نظرة ح نا
الحا ح والمؤتمر العع ي العاحت ضيقة ت اه المردة حي لح يعط نس ة من مرعحيه من
القيادات النسائية المؤتمرية تع يعا ً للمردة وتحفي ا ً لدورها وإسهاماتها الفاعلة في
التنمية العاملة وفي مختلف م االت الحياةو و تفى إن ا مرعحي المؤتمر العع ي العاح
ر اال ًو ومر يا ً ديضا ً دون الر وع إلى الممارسة الديمقراطية الحقة.
ا ً من المسؤولية في ما تعرضت له و ير من النسا اللواتي تقدمن
ل يتحم
للترعيح .ما دن ضعف آلية ددا المنظمات النسائية ددى إلى ق ور مساندتها في تفعي
دور المردة للو و إلى ال رلمان م االتحاد العاح لنسا اليمن دو القطاع النسائي
امردة قدمت نفسها
للمؤتمر العع ي العاح والل نة الوطنية للمردة حي تعرضت
للترعيح لعدد من الضغوط واالنت اسات ولح تقح المنظمات النسائية الدفاع عن المردة
وقضايا المردة في م تمعنا اليمني.
ما دن قيادتنا السياسية والح ومة لح تع وتدعح القضايا النسائية ولح تدف ها
للمعار ة السياسية في تحديد مقاعد خا ة للنسا ما ال يق عن  %10من دعضا
م ل النوا و وإعرا ها في التناف العريف ين النسا والر ا .
دما النس ة ل س ا التي عرقلت ترعيحي مستقلة فقد و ه مدير عاح مديرية
المالح مدير م ت التر ية المديرية تعيين مديرا ً ل انوية ال د ديالً عنيو األمر ال س
دف مدير م ت التر ية المديرية لعدح ق و استقالتي وهي م ا ة ضغوط تمار من
عروط الترعيح المتم لة الت ية
د انسحا ي من الترعيح علما ً ـني قد است ملت
وتعميدها وت هي الملف وقد قمت تع ئة استمارة طل الترعيح واخترت الرم االنتخا ي
والعمعةت .ودفا ـ ـن الل نة األساسية في المحافظة ترفض وال تق الترعيح دون دس
م رر ي رو ودظن دنها تعرضت لضغوط ديضا ً من ق قيادة فرع المؤتمر العع ي العاح
المحافظة وني دع خطرا ً على مرعحها.
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ما تعرضت له من ضغوط وعدح ق و طل ترعيحي إال دني دفعت
و الرنح من
ديضا ً المردة في الدائرة  76للمعار ة في االنتخا ات ال رلمانية ودخ حقوقها الدستورية
في ح االنتخا ات وح النسا للتو ه إلى نادي االقتراع يوح  27د ري لةدال
ـ واتهن ل الح مرعح المؤتمر العع ي العاح ونه عا ا ً م قفا ً وعلى خل .
وفعالً د تت المردة في وردفانت دنها قادرة على العطا و فعالية حتى وإن انت نظرة
الم تم اليمني قا رة ت اه المردة ولح تحظ ـس رعاية دو اهتماح من القيادة السياسية
حي تعرضت د ر من  30امردة للضغوط ما دعلحو الرنح من دن لدينا ال فا ة والقدره
على العم والعطا وتم ي عع نا في ال رلمان خير تم ي .
***********
*******
***
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التجربة الشخصية للمرشحة محفـــوظــة علــي إبــراهيـــم
عن الدائرة ( )236محافظة المحويـت

أوالُ أسباب هجدمي للترشيح:
نا ً على دعوة رئي ال مهورية وحر ه على دن ي ون للمردة دور ار في
المعار ة السياسية و ا عد سماع حرو القيادة السياسية على إدخا المردة إلى
عضوية م ل النوا تقدمت طل ترعيحي لعضوية م ل النوا دون دعح من دس
هة وتح اننفاق على دعايتي االنتخا ية من ي ي الخاو.

ثانيا ً المفاجآت التي هعرضت ل ا أثناء د الي العملية الديمجراطية:
 .1و دت نفسي دوا ه الدولة
لح وإنما ـنه مرعح لدولة.
 .2إضافة إلى دن المرعح المناف
من خال اآلتي:

د ه تها وإم انياتها ولح دوا ه المناف
محمد ير يعد

المرعح

دارة دستا ا ً في فن الت وير

 دد عملية الت وير في مرحلة م رة من القيد والتس ي حي م عوفات الناخ ينغار السن و لدى منتدى العقائ طاقات غار السن التي اعتمد عليها المرعحت
ناهي ح دن عدد المس لين في المرا قد ت او عدد الس ان م دن عدد س ان
المر ين و و ت ال يت او خمسة آالف نسمة من فيهح غار السن والمواليد
وعند التـم في س الناخ ين ن د عدد الناخ ين و16.088ت للمر ين م ال ين
هح دق من ماني ععرة سنة ..من دين دتوا ه ا العددس
 فو ئنا م موع الناخ ين و ا الل ان الح ومية دن عملية االقتراع قد تمت لي ًال
وملئ ت ال نادي طائ االقتراع ل الحه وعمعت ال نادي في الساعة التاسعة
من اح يوح االقتراع مهددا ً ل ح الناخ في اختيار من يريد وسال ا ً لح
الل ان الح ومية من ممارسة عملها ولدينا من األدلة والمحاضر الرسمية ما ي ت
ل  .لح ي تف ل وإنما د نا عملية الت مي النهائي ل وات دسقطوا عني د ر
من دلفي وت ويتضح ل من خال المحضر النهائي والمو ود ورة منهس
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 عض المراوت.

التي انت هيمنتهح عليها قليلة ح لت فيها على ا ني ععر دلف

الصعابات التي قابلتنا؟
قا لتنا

عو ات من داية عملية القيد والتس ي ونلخ ها ما يـتي:

 -1من ق

المعرفين وعقا الحارات.

 -2د نا عملية الترعيح طل منا م ل وقدره خمسة وععرون دلف لاير للم ل
المحلي.
 -3طل ت مني ت ية من تسعة مرا
 -4ت اعد المرا

د ر من ن ف العدد.

عن عضها حي نوا

 -5قياح المعايم تحريض الع

السير على األقداح إلى

ع لة وقرية.

والفقرا ومنعهح من ت يتي.

دسلحة
وفي األخيرو د د نفسي قد خضت معر ة نير مت افئةو واستخدمت ضدس
الت وير والضغط وانرها خر ت على إ رها خسارة فادحة تعدت خمسة ماليين لاير
ان آخرها ما دف للمح مة العليا ل ق و طعني في نتي ة االقتراع والفر ؛ نير دن المـساة
ال رى هي ظلمي وعدح إن افي ممن ق دت ا هح وسل ت طريقهح وهح ر ا القضا
فقد درفقت في طعني األدلة الواضحة وضوح العم في د السما على ور و طالن
االقتراع في دائرتيو ول نهح د دروا قرارهح الرضا عن ما فعله المطعون فيه ح ة
االت ا ال س رى لهح .وقد دسرعت ال ها إلى المح مة العليا للطعن ومعي الدلي
القاط عل ى حة ما دقو ل ن م األسف ق لوا الطعن فقط ل ي يح لوا على الخمسين
األ لف وه ا ما ان يهح القضاة ق النظر في دس عي .
***********
*******
***
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التجربة الشخصية للمرشحة نــدى علي بن علــي المقطــري
عن الدائرة ( )27الشيــخ عثمـان

المرأة ي المجتمع اليمني:
تم المردة ن ف الم تم وت اد دن ت ون هي المسؤولة عن الم تم له فهي األح
والمر ية التي تنع األ يا وتعلمهح وتر يهح وتغر في نفوسهح قيح الخير والوفا
وم ارح األخالقو ل ل فإن ه ا الدور األساسي للمردة ال س انح ر داخ المن دو في
إطار العم و ين غي دن يتس وينفتح ليعم الم تم له وه ا ال يـتي دو يتحق إال من
ديدا ً ففي التاريم فحات
خال معار تها في الحياة السياسية العامة وه ا األمر لي
معرقة مت لئة ما سطر فيها من فخر للمردة المسلمة في ميادين العم والردس واألد
والتو يه والتر ية.
عنها التي وقفت م الرسو
فمن دح ا لمؤمنين السيدة خدي ة نت خويلد رضي
في د حر دوقاته وآمنت ه وآ رته طوا حياتها ما لها وعطفها ورديهاو وحتى دح
المؤمنين عائعة التي م ت حياة المسلمين علما ً ورواية وعار ت في األحدا رديها
و هادها وضر ت الم األعلى لنسا الدنيا في ما يم ن دن تقوح ه المردة .و العودة إلى
تاريخنا اليمني العظيح ال س عهد نما عظيمة فقد انت المل ة لقي نمو ا ً للمردة
الحا مة في دولة س ـ في تاريم اليمن القديحو وفي ظ انسالح ظهرت المل ة دروى نت
دحمد ال ليحي التي ح مت اليمن واستطاعت دن توحد اليمن في ظ الدولة ال ليحية.
إ ن معار ة المردة اليمنية اليوح في الحياة السياسية هي استمرار ل ل الدور
التاريخيو وهو تع ير دعلن عن الديمقراطية الحقيقية التي تتيح ل مي دفراد الم تم
المعار ة في الحياة السياسية ورة متساوية.
لقد ان الحدي عن حقوق المردة واحدا ً من المسائ الرئيسة في معروع النهضة
العر يةو فمن دن دعلن قاسح دمين الدعوة إلى وتحرير المردةت ما ي ا الحدي عن حقوق
المردة مستمرا ً إلى اليوح .حقا ً إن عددا ً من الحقوق قد دن ت فالمردة د حت اليوح
متعلمة وعاملة وهي تناف الر في ير من المهارات وها نحن اآلن نعار في الحياة
السياسية وهو الح ال س لح يستط عض ال هال دن يق ه لتطوير الديمقراطية في
الدنا وتع ي دور مؤسسات الم تم المدني ل يؤ د دهمية ه ا الدور للمردة وضرورة
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امتال ه من د دن تسير العملية الديمقراطية ر لين ا نتين وال ت ون عر ا فال رلمان
لي م لسا ً للر ا وحس ول نه ل الم تم دس الر والمردة.
إ ن معار ة المردة في الحياة السياسية يعني إعالن وت المردة والدفاع عن
حقوقهاو ولن يؤ ر ه ا الدور ال ديد على وا ات المردة ت اه دسرتها ودطفالها إنه
سي يد من إحساسها المسؤولية.

نحا مشا كة اعلة للمرأة ي الحياة النيابية والسياسية
أ) هجييم ومراجعة لتجربتي البرلمانية:
لقد ان لي العرف في تم ي التنظيح الوحدوس العع ي النا رس في االنتخا ات
النيا ية ال س دعطاني قة املة ـني سـعم دون ل ومل في موا هة ه ا المح
دمانة ت ر تي العخ ية نا حة دا ً ول ن الحظت
العظيح ل ن ل سف العديد ودقولها
دخيرا ً دنني اتخ ت ع للديمقراطية دس دي ورا ً فقط دون دس مساعدات ودون دس تع ي
دمانة وع اعةو وسعدت اختيارس له ه
سوا ان ماديا ً دو معنويا ً ول ني خضتها
المهمة الوطنية ال سيمة ولل قة التي منحت لي من التنظيح إني ععرت ـنني قد لفت
حم دمانة يرة وحاولت لوحدس و ال هود التي لتها دن د ون في مستوى الوفا .
انت ت ر ة العم في ه ه الدورة االنتخا ية مدرسة مفيدة لي استفدت منها يرا ً
وا تس ت خ رة وت ر ة ر ما انت ترا ح السنوات .وقد استطعت تعاون عض الرفاق
القلة دا ً في التنظيح ا تسا الخ رة وتعلح الت ر ة ودر و دن ي ون تقييح عملي إي ا يا ً
غض النظر عن النتي ة.
د د من الوا علي عق ه ه المعار ة في العم التنظيمي والت ر ة االنتخا ية دن
دض عض األف ار التقويمية التي تحتا للمناقعة لالستفادة من نتائج الت ر ة ول ي نتعلح
من الخطـ والق ور ق دن نعت الن اح وال وا .
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ب) هجييم المشا كة السياسية للمرأة:
لقد اعتقدت في ال داية دن التنظيح يقدر ال عو ات اال تماعية وال قافية والسياسية
التي توا هها المردة في م ا المعار ة للمردة دس إن التنظيح ان وا ا ً عليه دن يراعي
ه ه المسالة و يـخ ها عين االعت ار ول ني ا طدمت ه ا الواق ولح دستسلح فحاولت دن
د ت لنفسي وللتنظيح وللعالح دني قادرة على موا هة ال ير وال ير إرادة وع ح.
من المعروف دن ه ه المعار ة مرفوضة من ق نال ية الم تم اليمني ألننا نعيش
في وسط نير م قفو وال يعطي للمردة حقها ودن انوا يدعون ال قافة وينادون ح
المردة و ح معار تها ول ن ل سف ه ا الح على ورق يسقط دماح امتحان الواق
والممارسةو وال و ود للمردة حتى في إطار األح ا والقوى السياسية والمردة التي تغامر
للدخو إلى ه ا الم ا إنما تغامر السير فوق حق من األلغاح .و نت دتوق دن ي ون
التنظيح ما يمل من خ رة وتاريم سياسي ومعرفة األوضاع اال تماعية وال قافية
هدا ً مضاعفا ً للعم معي ي نخوض سوية ه ه
وخ و ية وض المردة سوف ي
الت ر ة التي تم معاني وقيما ً يرة في ت ر تنا الديمقراطية.
عملت في ه ه الدائرة لوحدسو ال يو د في منطقتي وهي منطقة العيم ع مان مقر
للتنظيح وال قاعدة دساسية في ه ه المنطقة .ن لت لوحدس و هود فردية أللتقي عض
النا ودعير هنا إلى دنني نت د لتقي عض رفاقي في منطقة المعال ..ت وروا المعقة
ه ه الم اع دعير ديضا ً إلى دن ت ر تي السياسية
التي عانيت منها انضافة إلى
محدودة نظرا ً ل غر سني ل ني فو ئت ـني تر ت وحيدة وسط معر ة يرة حعدت لها
إم انياتها و ن دت لها من الخ رات والمعاونين دعدادا ً يرة وال
األح ا األخرى
دتحد عن األموا التي لت والتحالفات التي د رمت من د إن اح ه ا المرعح دو ا .
وعلى الرنح من ه ا الدعح الغائ دو الضئي ال س ح لت عليه ودنا ال دتحد هنا
عن الما ول ن دتحد عن خ رة الر ا و إال دنني لت إم انياتي و ندت دفراد دسرتي
وما لدس من ديقات ودقار من د دن د ون في مستوى الرهان ودظن دن مستوى
المنافسة ال س حققته يم ن دن ي ين ل وضوح.

ج) الحملـــة اإلع ميــة:
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ان ترعيحي متـخرا ً دس في نهاية عهر مار 2003ح وظهرت اآل ار السل ية له ا
التـخر في الترعيح حي ان إم اني التحضير في وقت م ر للحملة االنتخا ية من
انعداد والتس ي لل طاقات االنتخا ية و اد من تعقيد المع لة تـخر الحملة انعالميةو
إال في وقت متـخر داًو ما دن الرفاق في التنظيح لح ي لوا هودا ً افية
فال ور لح ت
لةعالن عن التنظيح و رنام ه االنتخا ي والتعريف ه في دوساط النا ودعير على نحو
ورة
خاو إلى دن نيا عخ يات قيادية نا رية في عدن دو عدح رها قد انع
ما
سل ية على ا ست ا ة المواطنين للتنظيح و رنام هو فالمراهنة على رى الرئي
ع د النا ر على الرنح من دهميتها إال دنها ليست افية فالنس ة الغال ة من الناخ ين هح
من الع ا ال ين ل سف ال يعرفون عيئا ً يرا ً عن تاريم ال عيح ع د النا ر.

د) انكسا الحركة الجامية وآثا حرب العراق:
ا ت االنتخا ات في ظ آ ار الحر على العراق وما ن ح عنها من اهت ا الف ر
القومي العر ي والععور العاح ه يمتهو وقد ان له ه الحر د رها على الموقف العع ي
العاح من الف ر القومي النا رس وال ع ي.

هـ) غياب الخبرة السياسية والمعر ة التنظيمية:
و ل لدى ير من العاملين في ل ان الدعاية والح دو في ل ان تسيير االنتخا ات
ومراق تها من الرفاق المنتمين للتنظيحو فقد الحظت دن يرا ً منهح يعملون ـسلو الهواة
وقد تفا ـت ه ا الوض حي ين غي دن ي ون هنا طاقح من المحترفين ال ين يعملون في
ه ا الم ا و ال سيما في الدائرة التي دم لها نظرا ً لخ و ية الت ر ة السياسية للمردة ما
دعرت سا قاً.

و) الجضـايـا الماليـة:
لقد الحظت من خال ه ه الت ر ة دن هنا من يهتح الم اس المادية د ر من
اهتمامه القضايا الم دئيةو وه ا عي مؤسف ل ن له ما ي رره من األس ا نتي ة
الظروف الما دية المتدنيةو د حنا نله ورا المادة ونسينا قيما ً وم ادم راسخة.
لعل ح تدر ون دنني عانيت من ه ه األوضاع التي ع ست نفسها على الحملة
يرون وظهر ير من الق ور في انعداد
انعالمية الدعائية الخا ة ي فقد تغي
والتنظيح والمتا عة .ونظرا ً ألنني نري ة عن ه ه األ وا فقد استغ عضهح ه ا األمر
و ان األدا ع عاح متدنياً.
في يوح المهر ان الخطا ي ال س حددته في الساعة الرا عة ع را ً وقمت انعداد له
و لت هدا ً يرا ً ول ن ل سف منهح من حاو دن يستف ني وحاولوا دن يؤخروا موعد
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مهر اني حتى الساعة الخامسة والن ف ع را ً و ان مهر اني ن ف ساعة فقطو
ووا فروا لي ال راسي في الساعة الخامسة عد دن دععرت عض ال ديقات والنسا دن
موعد مهر اني في الساعة الرا عة ع را ً و ا عضهح إلى م ان المهر ان
ونادروا الم ان.
مرارة و راحة دقو  :إن هنا دعخا ا ً من التنظيح نفسه قاموا معا ستي
ل وني امردة.
وفي األخير دقو إن مرا عة نقدية وتقييمية لت ر ة المعار ة في االنتخا ات مسـلة
مهمة للعم المستق لي ودخ الع ر من ه ه الت ر ة وفي اعتقادس العخ ي ودنا امردة
دن
رعحت لل رلمان لعاح 2003ح ول ن لح يسعفني الحظ في دن دنا ه ه المرت ة ي
نعم على عض التو يات ل ي ندف المردة إلى الم ل النيا ي القادح 2009ح وهي
التالي:
 .1ي

عقد مؤتمر وطني لدعح المردة والمؤسسات المدنية افة.

 .2تدعين حملة ت قيفية ين دوساط النسا وعامة دفراد الم تم لنعر ال قافة.
 .3ال د دن نخل إ ماعا ً وطنيا ً لت يت ح المردة دستوريا ً وقانونيا ً في تحم
دن نع
ال قة ودن ال ت ون تا عة .ي
السياسية ودن تمنحها
المنا
المردة على اتخا قرارها نفسها.
 .4ي
ال
دن
ن

دية م ه ه المردة دو تل في ت لي
على األح ا السياسية دن تعم
عو ات دمامها ودن تعطيها الفر ة المناس ة في المعار ة ال ادة .ي علينا
نتر المماح ات والخ ومات السياسية واال تماعية والعخ ية ألننا لنا
في قال واحد وقضية واحدة.
***********
*******
***
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التجربة الشخصية للمرشحة خولــــة شــــرف
عن الدائرة ( )25محافظة عـــدن

التجربة ..التحديات والمشك ت واالستعداد الجيد للمستجبل:
ارت طت وحدة اليمن النهج الديمقراطي س يالً لتطور الم تم وعليها اتخ ت ير
من المسائ واالت اهات التعددية السياسية وحرية الردس والردس اآلخر والتداو السلمي
للسلطة وإ را االستفتا واالنتخا ات .و ا دستور ال لد والقوانين م سدة الديمقراطية
قوالً في ن و ها إال ما ندرو وم سدة المساواة وعدح التمي وإقامة العد ؛ ول ن ما هو
على الواق نير ل .
إن ت ر ة الديمقراطية ما الت في طور الت وين وتعاني ال ير من التع ر ودد على
ل ال ت ار انتخا ية رلمانية عفت وضوح دن المردة ما الت في آخر سلح
وإ ا ما دخ نا النس في العملية السياسية
اهتمامات السلطة وا ألح ا والم تم
االنتخا ية ن د دن المردة في ترا سوا في عدد المرعحات دو من حي عدد من و
إلى ال رلمان:
في انتخا ات و1993حت المرعحات و41ت وو لت إلى ال رلمان و2ت.
في انتخا اتو1997حت المرعحات و21ت وو لت إلى ال رلمان و2ت.
في انتخا ات و2003حت المرعحات و16ت وو لت و1ت إلى رلمان قوامه ..301
ال هود الوطنية والدولية التي لت خا ة إ ا ما
إ نها معادلة عديدة االختال رنح
إلى  %48تقري ا ً وإ ا
نظرنا إلى نس ة المس الت في قوائح الدوائر االنتخا ية التي ت
ما عرفنا دن نس ة المردة في التعداد الس اني إلى الر ا يت او %50و حتى إن تحقي
ه ه النتائج ا ت هود وطنية دولية فمعظح المرعحات يلقين دعما ً من دح ا هن و ا
من مؤسسات دعح التو ه الديمقراطي ونيره.
ول ل فالموضوع حا ة ماسة إلى دن يؤخ
تـ ير سل ي على الحياة الديمقراطية.

هجربــة انتخابيـة:
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مسؤولية و دية تامة لما ل ل من

خضت دو ت ر ة انتخا ية رلمانية عاح 1993ح مرعحة عن الح
اليمنيو ودعمت ماديا ً ومعنويا ً من ق الح وحققت الن اح.

االعترا ي

االعترا ي اليمني وتح
وفي الدائرة نفسها دخلت االنتخا ات مرعحة عن الح
دعمي ماديا ً ومعنويا ً ديضا ً من الح ول ن لح يحالفني الن اح ..واألس ا حس و هة
نظرس:
دوال ً دس ا تتعل

الح

ووضعه السياسي:

 انقطاع الح عن المعار ة في الحياة السياسية عد حر 1994ح وخا ة عد
مغادرة معظح قيادته إلى خار الوطن.
 مقاطعة الح

النتخا ات 1997ح.

 عودة الح إ لى الحياة السياسية و ل نعاط تنظيمي محددو ودخوله انتخا ات
الم ال المحلية دوال ًو دما معار ته في االنتخا ات النيا ية 2003ح ف ا ت
اعتماد الح على ر يده التاريخيو ينما المؤتمر العع ي ح حا ح يمتل
يعتمد على قاعدة نعاط تنظيمي
انم انيات السلطويةو وان الح ح
ماهيرس ونعاط خيرس واس .
ها ا ً تنظيميا ً انتخا يا ً ودائرة خا ة االنتخا ات تع لت ق ي
 ال يمتل الح
االنتخا ات ـسا ي ت.
ه ه العوام الم تمعة د رت سل يا ً على عملية التوا
يغل عليها عدح التنظيح و ـ ر هد.
انيا ً الخروقا ت واالختالالت التي مورست من ق
المؤ رة األخرى:

م الناخ ين التي ان

آلية العملية االنتخا ية الرسمية والقوى

 إعاقة وقعت دون م رر عند تسليح رسوح ال لدية مقا إ الة المل قات على الرنح
النا رس ورفض
الحا ح ومرعح الح
من استالح الرسوح من مرعح الح
ال لدية استالح الم ل ح ة دن هنا تعليمات التوقف و ان الهدف واضحا ً من ل
وهو إتماح إ را ات تس ي مرعح المؤتمر عند الل نة األ لية على رد القائمة.
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 تس ي الل ان انعرافية واأل لية والفرعية فيه خل واضح دا ً فهي مع لة
آخرت دو و 2مؤتمر
المؤتمر .و 2مؤتمر 1+من ح
ـنل ية من ح
 1+مستق ت و التالي تتضح هيمنة الح الحا ح على ه ه الل ان.
 استخداح المؤتمر مقدرات السلطة من الوظيفة العامة والما ونيره وقد ددت
الحملة الدعائية لمرعح الح الحا ح ق عهر من الموعد الرسمي تحر مدير
التر ية في المديرية ومدير التر ية في المحافظة ونائ و ير التر ية والتعليح و ل
على المدار والم ان والمعس رات المو ودة افة في الدائرة للتعريف ه ا
في األحيا الس نية واستخداح موضوع تملي المسا ن العع ية والععوائية ل الح
مرعح المؤتمر وتن ي ه مقررا ً لل نة التملي  ..في الوقت ال س ان يحرح علينا
التوقيف عن
دخو المدار واتخا ان را ات لمن يعم م مرعحة الح
إ ار إحدى األخوات ـخ إ ا ة عن العم .
العم  .وقد ح
ال ا ً األوضاع المعيعية واال تماعية لس ان الدائرة:
 التر ي ة اال تماعية لس ان الدائرة معظمهح من الفقرا دو دون در ة الفقر وتو د
نس ة المقيدين منهح إلى  %15من
عريحة من الفئات المهمعة واألخداحت ت
إ مالي المقيدين ومعظمهح يس نون المسا ن العع ية والععوائيةو ومعظمهح
دميون وخا ة النسا منهح.
 يسه على معظمهح الوقوع تحت طائلة اننرا الما ونيره دو التهديد قط
انعانة والتي مورست من ق عقا الحارات لمن ال ي وت للمؤتمر.
 الوعد التملي المس ن ال س يعيش فيه الرنح من دنه قرار سا
ووظف ل غرض س األ وات ل الح الح الحا ح والمؤتمرت.

ولح ينف

 يو د في الدائرة معس ران ومن المعروف ـن العس ريين ال ي وتون إال للح
فعالً.
الحا ح و القوة وه ا ما ح
علهح يخلطون ين مسؤولية األ ه ة التنفي ية
 تدني الوعي لدى النا
ومسؤولية ومهاح دعضا م ل النوا سلطة تعريعية.
را عا ً دس ا خا ة ات المرعحة:
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 نت المرعحة /المردة الوحيدة في الدائرة ين خمسة ر ا والمفروض تعاطف
النسا م المردة .ول ن ي دو دن المردة ت وت الت عية ل و ها دو ولي دمرها
ه ا في مدينة عدن في السا .
وه ا عي نري ولح يح
 تعرض المرعحة لةعاعة ولدعاية تقو " :إنها عتمت األخداح" .مما د ر يراً
ين فوف ه ه الفئة المهمعة والتي تع نس ة  %15من الناخ ين ودضرت
المرعحة سل ياً.
 ضعف الوعي لدى الغال ية العظمى من س ان الدائرة دور عضو الم ل النيا ي
معار ا ً في التعري  .مما ع ال ير منهح يتسا  :ما ا عم السا قونس وما ا
سيعم الالحقونس و ل دح ح ير منهح عن الت ويت ونال يتهح من النسا .
إال دن ال نسا ومن خال ت ار من خضن المعتر االنتخا ي سوا الح يات دو
المستقالت يفترض هن دن يستخل ن الع ر والدرو ودن يت اتفن من د إقرار ه ا
الح الدستورس والقانوني ولو عد حين وعاح 2009حت وإن ددت ه ه الحملة من د
ديدة للمعار ة السياسية للنسا في اليمن.
مفهوح آخر ومقايي

ال بد من:
دوال ً انرادة السياسية:
 توافر إرادة سياسية ادة تعم على تط ي الن وو القانونية والحقوقية وت سد
ه ه الرن ة فعلياً.
 تحقي تطوير فعلي لواق المردة على الم االت افة تنفي عملي لالستراتي ية
الوطنية للنهوض المردة.
 دن تلت ح الدولة نس للمردة عند التوظيف والتـهي وإعطا فر ة للمردة في
الترقية و لو مستوى اتخا القرار في المراف العملية.
 إتاحة الفر ة دماح المردة لقسط من التعليح وموا لة التعليح ال امعي والعالي
وتحديد نس ة من المنح للدراسات العلياو ومعال ة تسر الفتيات عنهاو و معنى
آ خر توفير الظروف المناس ة للتعليح ورف الوعي لدى النسا والعم على
استئ ا األمية المتفعية.
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انيا ً حملة توعية:
المؤسسات انعالمية الح ومية والعع ية
إ را حملة توعية عاملة تضطل ها
واألح ا والتنظيمات والسياسية ومؤسسات الم تم المدني وتتخ الوسائ افة لتحقي
هدف دهمية معار ة المردة في م االت الحياة العامة افة ومعار تها في الحياة السياسية
والنيا ية مرعحة ودهمية معار تها في العم التعريعي ن ا ً إلى ن م الر .
وت دد الحملة من على منا ر المسا د يقودها ر ا ودئمة المسا د وتنظيح حلقات
وندوات ومحاضرات في ال امعات والمدار وفي المنتديات والت معات افة ..والهدف
األسمى هو إعادة يانة ف ر النا ر اال ً ونسا ً الستيعا معار ة المردة في ال رلمان
واعت ار ه ه المهمة ليست مهمة المردة فقط مسؤولية ماعية يضطل ها الم تم
مؤسساته.
ال ا ً الحر ة النسائية:
دهمية و ود حر ة نسائية نعطة وتوعوية تض في دولويات مهامها قضية و و
المردة إلى ال رلمان تم ي يتناس وح ح المردة في الم تم وديضا ً قدرتها على معار ة
الر في تحم المسؤولية في مي د ه ة الدولة التنفي ية والتعريعية .تستند في
مطال ها ديضا ً إلى الم ررات الدستورية والقانونية والحقوقية ما على الحر ة النسائية
تخ يو نس ة
القوية م مؤسسات الم تم المدني مسؤولية الضغط على األح ا
معينة ولنق  %5من مرعيحها للنسا .
النس ة نفسها في دطرها القيادية و االت اه نفسه تمار الحر ة النسائية ومعها
مؤسسات الم تم المدني إلى ان األح ا والتنظيمات ضغوطا ً على السلطة التنفي ية
إعادة النظر في قانون االنتخا ات وتحقي نظاح انتخا ي يؤمن فر ة يرة دماح المردة
ضمان الو و إلى ق ة ال رلمانو إما عن طري وال وتات دو اعتماد القاعدة النس ية وقد
س قتنا دو عر ية استخدمت ه ا النظاح االنتخا ي و يم ن االستفادة من ت ر تهاو م
المطال ة تخ يو نس ة  %5من مقاعد ال رلمان للمردة النظاح االنتخا ي المعد .
را عا ً المعار ة في األح ا والتنظيمات ومؤسسات الم تم المدني:
تعت ر معار ة المردة في األح ا والتنظيمات السياسية دو في مؤسسات الم تم
المدني القوة السياسية الحية في الم تم وانخراط المردة فيها ألنها تعد المدرسة األولى
لتر يتها وتـهيلها وإعادة يانة ف رها وقناعتها العخ ية .ول ن دال يالحظ ـن معار ة
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المردة محدودة على عدد معين من النسا س فالمردة في ح ما ن دها م ررة في مؤسسة
ما وه ا .دس إن المعار ة ليست واسعة المستوى المطلو  .و يرا ً ما تنخرط المردة في
الح لتحقي دنراض عخ ية تتعل الوظيفة ..دس إ ن معار تها ال تـتي عن وعيو
وعلى األح ا توفير الظروف المالئمة لتحقي معار ة المردة فعالية وإ الة ال عو ات
افة التي تقف حائالً دماح انخراطها في العم السياسي واال تماعي ـن ت ون اال تماعات
ير من النسا عن النعاط
في نير و لسات القاتت والتي انت س ا ً رئيسا ً دماح ترا
الح ي.
خامسا ً ترعيح المردة:
 إق ا المردة على دن ت ون مرعحة متى ما توافرت لديها قناعة االعترا
موا فات ترفعها إلى
وخوض المعتر االنتخا ي التنافسي دارة وتتم
مستوى النمو .
 دن ت ون مدعومة من ح سياسي ماليا ً معنويا ً ويفض دن تلقى دعما ً معنويا ً من
مؤسسة مدنية دو لها حضور واس ومؤ ر في الوسط اال تماعي وه ا لن يـتي إال
من خال نعاطها السياسي واال تماعي.
 ير من األح ا لما تقدمه من إنرا ات مالية و ال ات ح السلطة والمؤتمر
الترعيح للمردة وإفساح الم ا دمامها
العع يتو ت ع من ال عو ة التنا
للترعيح و الدلي دن ح السلطة رعح امردة واحدة رنح توافر إم انيات مادية
وسلطوية لتو ي د ر من واحدة إلى ال رلمان.
 إن و د لدى دس امردة رن ة في الترعيح لالنتخا ات ال رلمانية عليها العم
والتحضير من اليوح ين النا في دائرتها لت ون لها ماهيرية تستطي دن تعتمد
عليها خا ة إ ا لح ت ن ح ية دو مدعومة دو تستخدح نفو نيرها.
 إلى ان المؤهالت القانونية المن وو عليها في قانون االنتخا ات.
ت قى ه ه اآلرا لةسهاح في تلم

الخطوات القادمة حتى رلمان عاح 2009ح.
***********
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