االستمتاع بالعمل يعطي مردودًا كبير ًا ويخفف
من ثقل الصعوبات على النفس

بحرية شمشيرمساعدة مدير المشروع للفرص المتكافئة وتنمية المرأة (: )GTZ
يف بالدنا وبني �أو�ساطنا الكثري من الكفاءات التي �أثبتت جدارتها
كخرباء معتمدون يف جماالت عملية عديدة  ،ومنها العمل مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين  .بحريه �شم�شري علي واحدة من هذه الكفاءات التي
ا�ستطاعت �أن تقود الدورات التدريبية واحلوارات املتعلقة باحتياجات
املر�أة يف �شتى الأدوار  ،وجتيب عن الت�سا�ؤالت حول ق�ضايا الن�ساء وفر�ص
التمكني عامة  .التقيناها  ،وهي تدير ور�شة تدريب للفر�ص املتكافئة
وتنمية املر�أة  ،والتي نظمتها اللجنة الوطنية للمر�أة مبحافظة عدن
بالتعاون مع ال  GTZوتلم�سنا دورها فيها .
لقاء وتصوير /سماح علي

ال  GTZفي اليمن

بحرية شمشير

التدريب إذا كان في مجال اختصاصنا  ...وأني
مينية ولي خبرة في هذا املجال فلماذا اليستفيد
البلد من هذه اخلبرة احمللية ؟ نحن دائم ًا ندعو
املدربني األجانب إلى التدريب في بالدنا فلماذا ال
يستفاد منا نحن أصحاب اخلبرة في ذات مجال
األجانب ؟
واحملافظات الست التي نعمل فيها هي احلديدة،
حجة ،البيضاء ،أبني ،الضالع وعمران.
ـ هل ميكن أن نقول أن النساء مؤهالت بشكل
كامل ليحللن محل اخلبراء األجانب؟
 #ال ،في بعض املجاالت أو احلقول لدينا خبرات
فيها ،وفي غيرها ال يوجد ،وبالتالي هي بحاجة
إلى ترفيع وتأهيل زيادة وتدريب  ،وهذا ال يعني
أن ال متارس العمل  .وأنا مثال على ذلك ،إذ كلما
عملت في مجال التدريب اكتشف أمور جديدة،
وتتطور مهاراتي العملية  ..فأحيان ًا تكون لدى
النساء املهارات لكن لم يستطعن تطويرها لسبب
أو آلخ���ر ،أول���م ي��ق��درن على استخدامها أيض ًا،
وبالتالي كلما أحتنا املجال لألخوات أو األخوان
للعمل في هذا املجال تتطور مهاراتهم ومهاراتنا
بشكل اتوماتيكي.
ـ م��اه��ي نصيحتك ل��ل��م��رأة اليمنية بشكل
عام؟
 #أن تخوض في كل املجاالت ،وأن تثق بنفسها،
وطبع ًا هي لن تستطيع حتقيق هذا الكالم إذا لم
تكن هناك مساندة ودعم لها من قبل األخوة الرجال
أيض ًا ،ألن عملية املناصرة والعمل مع الرجال هي
عملية ضرورية في املجال التنموي  ،وألن املجتمع
اليعني النساء أوالرجال فقط بل االثنني مع ًا.

بدأ في السنوات األخيرة ظهور نوع جديد من الزواج في
السعودية يدعى «زواج الوناسة» ،وتتلخص فكرته  ،بحسب
أحد املأذونني الشرعيني ،بارتباط رجل كبير في السن بامرأة
في كامل صحتها ونشاطها لتعتني به  ،بشرط تنازلها عن حقها
في املعاشرة الزوجية  ،غير أنها تتمتع بكامل حقوقها األخرى
 ،مثل املهر واإلنفاق والسكن  ،إضافة إلى «املعاملة احلسنة»
التي يستوجبها أي عقد نكاح .ويعتبر هذا النوع من الزواج
أحد األمناط من االرتباط التي باتت معروفة في السعودية
وتثير جدال بني مؤيد ومعارض لها مثل زواج املسيار ،الزواج
املوسمي « املصياف»  ،وزواج «احملارم».وعزا كثير من خبراء
االجتماعيني وعلماء الدين ظــهور تلك األمناط من الزواج إلى
تغير منط احلياة ،واختالف الظروف املع ــيشية ،إضافة إلى
زيادة نسبة الطالق والعنوسة في السعودية بشكل مثير للقلق
لدى كثيرين ،وذلك وفقا ملا ذكرت صحيفة «احلياة» اللندنية
في احد أعدادها .ودان املأذون أحمد العبي املمارسات
اخلاطئة التي حتصل حتت مسمى زواج املسيار ،على رغم أنه
«حالل» بقرار من هيئة كبار العلماء واملجمع الفقهي ،وقال:
«إنه زواج عادي مكتمل الشروط من دون إقامة عرس ،ما لم
يحمل غرر ًا ،أي من دون استغالل الرجل للمرأة وتركها بعد
مدة قصيرة ألسباب تافهة» ،وال يرى في تنازل املرأة أو الرجل
عن بعض حقوقهما في «املسي ــار» ،مثل السكن والزيارات في
أوقات معينة ،سبب ًا لتحرميه ،ألن ذلك يتم مبوافقتهما.ويؤكد
أن املسيار «يعالج ظ ــروف ًا مؤقتة ،مثل انشغال املرأة بالدراسة،
وعدم قدرتها على االعتناء مبنزل الزوجية ،إضافة إلى وجود
مطلقات أو أرامل لديهن أطفال ال يستطيعون تركهم للزواج
من رجل آخر ،وبذلك حتدد له املرأة مواع ــيد لزيارتها ،الفت ًا
إلى أن املسيار عــادة ينـتهي بإجناب الطفل األول ،فيتحول إلى
زواج «عادي».واعتبر املعبي أن الزواج الذي يتم بنية طالق
«تشوبه احلرمة» ،مشير ًا إلى أن الزواج املوسمي (املصياف)
يعتبر «متعة جسدية بغطاء شرعي» ،وذلك عندما يتزوج
الرجل بفتاة ملدة معينة عند سفره في الصيف أو في مواسم
أخرى.ويعرف املعبي زواج «اإلجناب» ،بقوله إنه يتحدد «عندما
ال تقدر املرأة على معاشرة الرجل ،بسبب ظروف مرضية أو
معيشية معينة ،لكنها في الوقت نفسه تريد ممارسة حقها في
اإلجناب ،فيتم عقد القران واستخدام التلقيح االصطناعي»،
مشير ًا إلى حرمة التلقيح االصطناعي من دون أن يكونا
متزوجني ،لكنه يتم باتفاق بني الطرفني ،األمر الذي يجعله
حال ًال ،في مقابل مبلغ من املال تدفعه املرأة للرجل.وعن زواج
«احملارم» ،أوضح املعـبي أنه يحصل عندما تريد الفتاة السفر
للدراسة في اخلارج ،وحتتاج بذلك َم ْحرِ م ًا للسفر معه»،
مض ــيفا أنها «تتزوج لهذا الغرض من دون أن تكون بينهـ ــما
عالقة شرعية ،في مقــابل مبلغ من املال» ،وح ــذر من أن هـذا
الزواج «تعتــريه احلرمة إذا كان محدد ًا بفترة زمنية».وأكد
املعبي أن زواج «الفريند» يعتبر زواج ًا عادي ًا ،بشرط أن ال
يكون مـ ــحدد ًا بفتـ ــرة زمنية معينة ،موضحا أن هذا النوع من
الزواج منتشر بني شريحة الطالب والطالبات في اخلارج،
الذين تربطهم عالقة عاطفية بعضهم ببعض وال يريدون أن «
يقعوا في احلرام».

نساء خارج دائرة الضوء

امرأة ذات ثروة

تقول أن لديها ثروة ال تقدر بثمن وهي تلك العقول
التي تدربت وتأهلت على يديها حتى وصلت إلى
نجاة ناصر
مستويات علمية عالية في مختلف التخصصات ...
وليس غريب ًا عليها االعتزاز بثروة كتلك ،فهي امرأة مألت تفاصيل حياتها بالعطاء
والعمل واإلرادة التي تتحطم على جوانبها صخرة املستحيالت ...
دفاع �صالح ناجي
التربوية القديرة جناة ناصر محمد من
مواليد الشيخ عثمان في 1950/11/16م،
درست في مدرسة الطويلة ثم انتقلت إلى
ابتدائية املعال ،ودرست املرحلة الثانوية
في كلية البنات بخورمكسر .التحقت
بسلك العمل سنة 1971م ،حيث ُعينت
معلمة في إعدادية زجنبار ،ثم غادرت
إلى موسكو وحصلت على دبلوم علوم
سياسية عام 1975م ،وبعد عودتها
ثم تعيينها نائبة مدير التربية للشؤون
السياسية في إدارة التربية والتعليم
مبحافظة أبني.
وحصلت على دبلوم لغة عربية من كلية
التربية مبحافظة عدن في 1981م ،ثم
صدر قرار إداري بتعيينها رئيسة قسم
التأهيل في إدارة التدريب والتأهيل في
مكتب التربية والتعليم بعدن وذلك عام
2005م.
ُ
وعلى الرغم من أنها قد أحيلت للمعاش
في 2006/6/1م إال أنها ماتزال شعلة
من النشاط  ،وهذا دأبها في مشوار
حياتها احلافل بالعطاء سواء في عملها
أو نشاطها اجلماهيري الواسع  ..فهي
أول رئيسة لفرع احتاد نساء اليمن في
جعارعام 1972م وحني استقر بها املقام
في مدينة عدن ترأست فرع االحتاد في
(حي عبد العزيز) مبديرية املنصورة.
وشاركت في العديد من ورش العمل
والدورات التدريبية في مجاالت
التخطيط االستراتيجي والبرمجة
وإعداد القيادات وإدارة املشاريع ،وتنمية
املجتمعات وإدماج املرأة في التنمية ،

ومهارات التنظيم والقيادة .كما ساهمت
في اللجان االنتخابية،في الدورات
االنتخابية املختلفة . .ولها مشاركات
خارجية كاملشاركة في ورشة عمل مابعد
بكني للجمعيات األهلية من املنطقة
العربية في القاهرة  ،وكذا املشاركة في
ورشة عمل املركز املصري حلقوق املرأة
في مجال التخطيط االستراتيجي وإعداد
القيادات في عام 2000م ،ومشاركة في
العراق عام 1990م.
وقد مت تكرميها في مناسبات مختلفة
 ،وحصلت على العديد من الشهادات
التقديرية لدورها الفاعل وإسهاماتها
الكبيرة في مجاالت مختلفة منها شهادة
تقديرية لدورها في تأسيس احلركة
النسوية في محافظة أبني .وفي مجاالت
التدريب والتأهيل ودورها في احتاد نساء
اليمن.
وكذا شهادة تقديرية من املكتب التنفيذي
حملافظة عدن ومكتب الشؤون االجتماعية
والعمل وذلك تقدير ًا خلدماتها وإسهاماتها
اجلليلة في العملية التربوية والتعليمية
وفي نشاطها اجلماهيري.
األستاذة القديرة جناة ناصر محمد
هي حالي ًا عضو جلنة الرقابة في
جمعية املتقاعدين االجتماعية م /عدن
 ...وماتزال تعطي بسخاء  ..وكما تقول
فِ إنها كلما نظرت إلى دوران
عقارب الساعة أدركت أن
العمل البد أن يظل مستمر ًا
15
دون توقف .تدرج

العدد  -14-يوليو

العدد  -14-يوليو

تقول اخلبيرة بحريه شمشير أن الـ GTZ
هي منظمة التعاون الفني األملاني  ،وتعمل
على أس��اس االت��ف��اق ب�ين احلكومة األملانية
واحلكومة اليمنية ،وهم ( احلكومة اليمنية )
يقررون موقع العمل وعلى حسب االحتياج
للتواجد.
وقضايا امل��رأة واملشاركة تعد قضايا مهمة
ال كانت أو ً
بالنسبة للمنظمة األملانية  ،فمث ً
ال
لدينا املشاريع الصحية ثم التعليم واملياه.
ومهمة وزارة التخطيط اليمنية حتديد موقع
ه���ذه امل��ش��اري��ع ف��ي احمل��اف��ظ��ات  ،وبحسب
احلاجة لها وكما ترتأيه احلكومة اليمنية ..
ونحن لسنا الوحيدين املوجودين في الساحة
اليمنية ،فهناك غيرنا وك��ل منا يعمل في
املجال املخصص له.
ومشروع الفرص املتكافئة وتنمية املرأة كان
ف��ي مرحلته األول����ى وال��ث��ان��ي��ة حت��ت مسمى
(اجلندر) أو النوع االجتماعي  ..وقد حصل
كثير من اللغط جت��اه ه��ذه الكلمة ،فسعينا
بالتواصل مع اجلهة التي نعمل معها في أملانيا
على ضرورة تغيير هذه التسمية طاملا وأننا
نعمل في املجال التنموي وال��ذي يستهدف
النساء وال��رج��ال أيضا ،وان نغير التسمية
إل���ى ال��ف��رص املتكافئة وتنمية امل����رأة على
أساس وضع امل��رأة في مجتمعنا وحضورها
وتهميشها وغيابها من البرامج التنموية ،لهذا
فنحن يفترض أن نبرز هذا الدور من خالل
التدريب والتأهيل.
ـ ماهي الصعوبات التي واجهتكم
كامرأة مينية تعتبر خبيرة في
14
هذا املجال؟
 #أن��ا استمتع بالعمل وعملي

ألنه مع املجتمعات احمللية فهو يعطي مردود ًا
كبير ًا وجيد ًا ،أحيان ًا نواجه صعوبات مث ً
ال
من املجتمع احمللي نفسه ،وأحيان ًا من املجلس
احمللي وأحيان ًا من العاملني ،لكن نحن كطاقم
العمل عددنا بسيط جد ًا ،واآلن في املرحلة
الثالثة وال��راب��ع��ة م��ن ه��ذا امل��ش��روع اتفقت
احلكومتان (ف��ي املرحلة الثالثة عملنا في
محافظتني وداخل مديريتني وكان العمل مع
املجالس احمللية ومنظمات املجتمع املدني،
واملرحلة الرابعة هذه هي األخيرة ) فقد مت
االتفاق بني احلكومتني على أساس تقوية دور
النساء من خالل دورات تنمية امل��رأة في 6
محافظات  ،وقد قمنا مبجهود كبير وعملنا
معهم بالتواصل م��ع وزارة اإلدارة احمللية
كشريك أساسي للمشروع.
ماهي الست احملافظات؟
 #وج���ودي هنا ال��ي��وم ف��ي ه��ذه ال���دورة هو
ب��ط��ل��ب م��ن ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��رأة ،ومن
األخت قبلة محمد سعيد املنسقة للجنة في
احملافظة عدن ،ومع مشروع الـ ( )DEDوهو
مشروع أملاني يعمل مع مكتب وزارة التجارة
والصناعة في عدن  .ونحن دائم ًا نتكلم عن
التمكني للمرأة ،والتمكني ال يعني سياسي ًا بل
هناك متكني من خالل االتصال والتواصل
حيث أن في محافظة ع��دن شكلت إدارات
للمرأة في مرافق الدولة احلكومية وقيادات
ه���ذه اإلدارات مي��ك��ن يسمعون ب��ع��ض عبر
التليفون لكنهن اليعرفون بعض ،فكانت هذه
الدورة مناسبة ليتعارفوا وجه ًا لوجه ،وطلب
السيد ميخائيل (اخلبير األملاني) في مشروع
ال��ـ ( )DEDأن أك��ون م��درب��ة لهم ف��ي هذه
الدورة ألن منظمة ال  GTZقد دربتني بعدة
دورات حول التمكني واالتصال والتواصل،
وح��ت��ى نخفف النفقات على امل��ش��اري��ع في

بعد املسيار والفريند
جاء «زواج الوناسة»

