احتاد ن�ساء اليمن ي�سلم رئي�س الربملان بيان التنديد بفتاوى هيئة
« الأمر والنهي » الراف�ضة لـ «الكوتا» الن�سائية
الراعي  :مشاركة المرأة

تحظى باهتمام كبير من
قبل فخامة األخ الرئيس
و كافة سلطات الدولة

وأثنى رئيس مجلس النواب على دور االحتاد في
سبيل تعزيز دور ومشاركة املرأة اليمنية في بناء
املجتمع اليمني ,مؤكدا أن تعزيز مشاركة املرأة في
كافة املجاالت يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة
السياسية ممثلة بفخامة األخ الرئيس على عبدالله
صالح رئيس اجلمهورية ومن كافة سلطات الدولة مبا
فيها السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن املرأة اليمنية ستحظى باملزيد من
االهتمام والرعاية ومساندة جهودها لتعزيز مشاركتها
في ممارسة احلياة السياسية
واملشاركة في صنع القرار من خالل تعزيز تواجدها
في املؤسسات الدستورية ..داعيا املرأة اليمنية إلى

�أكد رئي�س جمل�س النواب يحيى على الراعي �أهمية الدور الذي ت�ضطلع به املر�أة
اليمنية وم�شاركتها يف م�سرية التنمية والبناء الوطني ال�شامل .
وقال لدى لقائه يوم الثالثاء املوافق  22يوليو رئي�س احتاد ن�ساء اليمن رمزية االرياين
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي للإحتاد � «:إن الد�ستور والقوانني النافذة التي �شرعها جمل�س
النواب ا�ستناد �إىل ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء كفلت حقوقا وواجبات للمر�أة ت�ضمن
لها امل�شاركة الفاعلة �إىل جانب �أخيها الرجل يف كافة مواقع العمل والإنتاج وذلك �إدراكا
لأهمية م�شاركة املر�أة باعتبارها متثل ن�صف املجتمع».
صنعاء /سبأ 14 /أكتوبر:

شحذ هممها عبر املنظمات املختلفة لتعزيز مكانتها
وأنشطتها في عملية البناء الذي تشهده مختلف
مجاالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية .
هذا وكان رئيس مجلس النواب قد تسلم من قيادة
احتاد نساء اليمن في مستهل اللقاء نسخة من البيان
الصادر عن اإلحتاد املتضمن التنديد مبا ورد في فتوى
وتصريحات منسوبة لبعض العلماء األفاضل تسعى إلى
االنتقاص من دور ومكانة املرأة املسلمة في املجتمع .
اجلدير بالذكر أن احتاد نساء اليمن استنكر فتوى
صدرت في كتيب وزع اثنا ء عقد ملتقى هيئة ( األمر
والنهي) بتحرمي الكوتا النسائية ووصفه بالبدعة.
وقال إن كتيب (رسالة علماء اليمن بشأن الكوتا
النسائية) يقلل من قيمة وأهمية الدور العظيم الذي
تقوم به املرأة في بناء املجتمع وتنميته وتطوره بل
وأفتى بعدم أهلية املرأة في احلفاظ على دينها وعفافها
وإقامة شرع الله الذي كلفت به سواسية مع الرجل فال

يجوز أن يصادر احلق الذي منحه الله للمرأة املسلمة
سواء في آيات واضحة أو في أحاديث صحيحة.
وأشار إلى أن للمرأة املسلمة احلق باملشاركة في جميع
مناح احلياة السياسية االجتماعية واالقتصادية فنساء
املؤمنني بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة
في بيعة العقبة الكبرى وهاجرن مع املسلمني وشاركن
في احلروب ،مشددا على علمائنا أن ينصفوا املرأة وان
يتخذوا من اآليات الواضحة واألحاديث الصحيحة
فتواهم جتاه املرأة وعليهم التأني في كتاباتهم حتى
ال يقذفوا النساء املسلمات احملصنات العفيفات قال
تعالى( :والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير ما
اكتسبوا فقد احتملوا بهتان ًا وإثم ًا مبين ًا) األحزاب58:
وقال الله تعالي( :إن الذين يرمون احملصنات الغافالت
املؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ولهم عذاب عظيم)
النور 23:قال تعالى ( :والذين يرمون احملصنات ثم لم
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانني جلدة وال تقبلوا
لهم شهادة أبد ًا وأولئك هم الفاسقون) سورة النور
واختتم البيان بالقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
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