
 ۹  يقول االخ احمد الحرازي - عامل: أكبر 
 ، ابنائي يبلغ من العمر ستة عشر عامًا
عسكري وراتبه عشرون الف ري��ال وهو 
الدخل الثابت الوحيد لالسرة الني أعمل 
باليومية وي��وم ألقى عماًل وأي��ام ال أجد 
وحقيقة انا ممتن كثيرًا لجاري الذي ساعدني 
وعرفني بناس استطاعوا ان يجندوا ابني 

ولن انسى جميله.
ظروف قاسية

۹  مصطفى يحيى - أح��د االطفال   
المجندين، يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا، 
تحدث قائاًل: انا حظي جيد واحسن من 
غيري الذين لم يجدوا وظيفة، وبالنسبة 
لي راتبي فوق العشرين ومستأجر بيت 
انا ووالدتي واخواني.. قبل التجنيد كنا 
نعاني انا واسرتي شظف العيش فوالدتي 
مطلقة واراد القدر ان نعيش تحت رحمة 
خالي القاسي الى حد ما ولكن بعد التجنيد 
استطعت ان استقل في منزل منفرد انا 
ووالدتي واخواني وما أتمناه اليوم فقط 
ان اثابر على اخوتي ليكملوا دراستهم 
واعوض عليهم الشيء الذي لم أستطع 
تحقيقه لنفسي فقد كنت أحب دراستي 
واتمنى إكمالها ولكن الظروف احيانًا تكون 

أقوى.
تحمل المخاطر

 ۹  ويقول الطفل حسين - أحد المجندين 
ايضًا: بالنسبة لي ال أجد حاجة للتعليم، أهم 
شيء ان يتوظف الفرد ويلقى ما يأكل، أما 
الدراسة فكم ناس درسوا ولم يحصلوا على 
وظيفة، انا كان حظي جيدًا الن ابي يعمل 
في بيع القات وتعرف على شخص استطاع 
ان يجندني في الفرقة، أما المخاطر فنحن 

رجال ونقدر نتحمل ونتعلم.
أوضاع متردية

 ۹  وفي هذا الشأن تحدثت االخت هدى 
الريمي - في دراس��ة اعدتها كمشروع 
تخرج في جامعة صنعاء: ان معظم االسر 

تدفع بأبنائها نحو التجنيد من أجل تحسين 
المستوى المعيشي ألن الراتب وان كان 
ضئياًل يرون فيه جزءًا من الفرج ويسد بعضًا 
من احتياجات االسرة.. وقالت: ان األوضاع 
االقتصادية والمعيشية المتردية تجعل 
كثيرًا من االسر تدفع أبناءها نحو سوق 
العمل ومن ذلك التجنيد رغم المخاطر التي 

تحيط بالطفل وتتجاهلها االسرة..
وتضيف الريمي قائلة: اعتقد أن من 
المهم جدًا توعية المجتمع بمخاطر تجنيد 
األطفال وحملهم السالح، ويجب ان يواكب 
التوعية ال��دور الحكومي الذي ينبغي ان 
يعمل على تحسين األوضاع االقتصادية 

والمعيشية لألسر بحيث تتاح الفرصة لهم 
لتربية ابنائهم تربية آمنة ومستقرة وبحيث 
التجبرهم الظروف على الزج بأطفالهم نحو 

التجنيد او اي عمل آخر فيه خطورة عليهم.
ثقافة مجتمعية

 ۹  أم��ا االخ��ت بشرى المقطري - 
باحثة اجتماعية- فتقول: هناك ثقافة 
اجتماعية تشجع على حمل السالح 
وتحث على تربية االط��ف��ال تربية 
رجولية على حد اعتقاد بعض االسر 
بالرغم من ان تلك الثقافة قد تكون 
مجحفة ألن الطفل من حقه ان يتمتع 
بحقوق الطفولة من أمن واستقرار 
وتعليم وص��ح��ة وت��رف��ي��ه واهتمام 
وعناية ألن الطفل هو المستقبل وفترة 
الطفولة هي مرحلة تأسيس وبناء 
للمستقبل من كافة الجوانب، من ذلك 
البناء النفسي واالجتماعي الذي البد ان 

يراعى في مراحل حياة الطفل.
إعادة التأهيل

 ۹  ونختتم استطالعنا هذا بمعرفة الرأي 
القانوني حيث تقول االخت غناء المقداد- 
محامية: االتفاقات الدولية والمواثيق الموقع 
عليها تنص على حقوق الطفل وحمايته من 
كافة اشكال العنف واالستغالل، وفي اطار 
قضية تجنيد االطفال كان قرار الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية- 
ال��ذي يقضي بعدم تجنيد االطفال دون 
ال��18 عامًا في الجيش واالم��ن- ق��رارًا 
ايجابيًا وقد يكون مقدمة لصدور تشريع 
قانوني يحظر تجنيد االطفال.. وما نرجوه 
في الفترة المقبلة ان تتبلور توجيهات 
الرئيس الى اج��راءات عملية لمنع تجنيد 
االط��ف��ال في الجيش واالم��ن وان تتخذ 
تدابير لتسريح المجندين في قوات الجيش 
واالمن، وان يتم العمل على اعادة تأهيلهم 
ودمجهم في المجتمع، هذه االجراءات مهمة 
باالضافة الى نشر الوعي المجتمعي بأهمية 
حماية االطفال وعدم الزج بهم في أي نوع 
من أن��واع المخاطر مهما كانت الظروف 

والمبررات.
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وفاة فتاة في مستشفى خاصة بسبب خطأ طبي
أودى خطأ طبي بحياة فتاة تبلغ من العمر  

19 عامًا في إحدى المستشفيات الخاصة 
بالعاصمة صنعاء.

وقال مصدر طبي وفقًا لموقع »براقش نت«: إن 
الفتاة تدعى )نورا المساجدي( دخلت المستشفى 

إلجراء عملية الستئصال اللوز، غير انها فارقت 
الحياة بعد نزيف حاد ناجم عن خطأ طبي.

أهل الفتاة الضحية اتهموا الطبيب الذي أجرى 
العملية بقتل الفتاة، وقالوا: ان تقريرًا طبيًا يؤكد 

ان الفتاة ُقتلت نتيجة خطأ طبي.

 ممدوح القرمطي

من أِمن عقابه
 ساء أدبه

ال يختلف اثنان وثالثة ومائة وألف على أن أسوأ   
مرحلة مر بها الشعب اليمني هي فترة أزمة 
ما يسمى ثورة الربيع العربي والتي آلت الى خضوعه 
وانكساره وإذالله في حياته ومعاشه ومقدراته التي 
انتهكت ودمرت من قبل مراكز قوى لطالما حُسبت بأنها 
كانت من صناعة )صالح( بقدر ما أنها كانت واقعًا معاشًا 
من قبله ومع انتهازيتها وقبح فعالها استطاع الرئيس 
السابق التأقلم معها اال أن حالة الفقر االقتصادي 
واالنمائي قد سهال لخصومه عبور تمرير فكرة التغيير 
ولكن بصورة مغايرة تمامًا لما حدث في مصر وتونس، 
ولعل ما حدث في اليمن من تدمير للكهرباء والغاز  
والنفط قد جعل الشعب يدرك بأنه يعيش كذبة فاجرة 
اسمها الربيع العربي وأن األعظم واألشد قسوة هو 
تقاعس الدولة في اتفاق تداعيات األزمة التي عانى 
ويعاني منها شعبنا حتى اليوم.. نقول إنه ال يختلف اثنان 
في توجيه أصابع االتهام لألشخاص والكيانات الواقفة 
وراء كل تخريب منذ اندالع الفوضى الخالقة والشاهد 
على ذلك بسيط ويكمن في سؤال من له المصلحة في 
تأزيم الوضع .. هل هي الدولة التي أصبح كل العالم 
يراقب تصرفاتها وردود أفعالها تجاه األحداث المتصاعدة 
بوتيرة عالية ضدها؟ أم هي االطراف األخرى التي تسعى 
لضرب عصفورين بحجر واحد األول اسقاط الدولة من 
خالل تأليب الرأي العام المحلي والدولي بافتعال أحداث 
تنمي حالة الغضب العام وجعل المواطن البسيط 
يتساءل أين الدولة وما دوره��ا، والثاني حفاظًا على 
مصالحها من خالل هروبها الى الثورة وتصدر العمل 
الثوري فيها، وعليه فإن عقابهم الجماعي للشعب 
كان مقصودًا به رأس السلطة بحجة )شعبك بيبهذل 
وأنت ماسك بالسلطة(، ومن خالل المستجدات الراهنة 
والمتمثلة في تصاعد نبرات التهديد من قبل حُماة 
الثورة علي محسن وحميد االحمر برفضهم وبكل 
وقاحة قرارات الهيكلة من احتفال الفرقة الموسيقية( 
بانتهاء العام التدريبي واطالق الذخيرة الحية وإعادة 
انتشار مليشياتهم المسلحة في صنعاء والصمع وغيرها 
وانتهاًء باإليعاز الى مخربيهم بممارسة دورهم السابق 
في ضرب الكهرباء وأنبوب النفط كوسيلة ضغط 
وابتزاز للرئيس هادي.. وعليه فإننا كل أبناء اليمن إلى 
اآلتي: أواًل مقاطعة كل مصالح المخربين كسبأفون 
وجمعياتهم الخيرية، ثانيًا: االنتقال الى العصيان المدني 
غير المتمثل بإغالق المحالت أو تعطيل مصالح الناس، 
بل يكون باالمتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه 
والضرائب وغيرها، ألنها تجمع من عرق ودم كل الشعب 
وتصرف بسخاء لترضية المخربين ولجمعيات االصالح 
كجمعية )وفاء( وباسم الجرحى المعتصمين والمضربين 
عن األكل والشرب، ثالثًا: دعوة الشعب لتأدية كل صالة 
الجمعة في مصليات العيد بشعارات تندد بالمخربين 
وبالحكومة الساكتة عنهم وكذا الدعاء عليهم فإن 
انتهوا عن التخريب واال فهي ثورة شعب قادمة الجتثاث 
واسقاط المشيخة والنظام الساكت عنها وأن استمر 
الشعب راضيًا وخاضعًا ومذاًل لنفسه، فعندها نذكرهم 
بقوله - صلى اهلل عليه وآله وسلم- : »ما من قوم يكون 
بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم 
يغيروا إال أصابهم اهلل منه بعذاب«، وقال - صلى اهلل عليه 
وآله وسلم-: »ال ينبغي لمسلم أن يذل نفسه قبل وكيف 
يذل نفسه قال يتعرض من البالء ما ال يطيق«، أو كما قال 

)ص(، وأخيرًا إما العيش بكرامة أو الموت ذاًل.

في بيتنا طفل مجند
هدى: التوعية غائبة بخطورة تجنيد األطفال
غناء: القوانين الدولية تجرم تجنيد من هم دون الـ18
بشرى: هناك ثقافة اجتماعية خاطئة

أحمد: جندت طفلي ليساعدني 
في مصاريف البيت

مصطفى: أحتاج الى راتب 
ابني لتعليم اخوته

تجنيد االطــفــال كعنوان يتفق  
الجميع على أنه جريمة سلبية لها 
اضرار ومخاطر جسيمة ورغم ذلك االتفاق 
الشكلي نجد في الواقع ان بعض األسر 
ترحب بهذا االجــراء في أوساطها وربما 
تسعى تحت وطأة الفقر والحاجة للدفع 
بأبنائها نحو التجنيد بشتى الوسائل مقابل 
الحصول على فتات العيش.. فلماذا تحبذ 
االسر فكرة التجنيد وما مبررات تجاهلها 
لالضرار واالخطار التي تحيط بطفل، وما 
ــراءات التي ينبغي القيام بها للحد  االج
من هذه الظاهرة في ظل تدني الوعي 
المجتمعي حيال ذلك.. حول هذا الشأن 
عبرت بعض الشخصيات عن آرائها.. وإلى 

الحصيلة:

استطالع/ هناء الوجيه

منظمة المرأة الخليجية تشهر مكتبها في اليمن
شهدت صنعاء االسبوع الماضي  

حفل إشهار المكتب  التأسيسي  
لفرع منظمة المرأة  الخليجية في اليمن  
بحضور وكيل وزارة الثقافة نجيبة حداد 
حيث قالت  في كلمة لها في الحفل:انها 
تأمل في تحقيق المزيد من المكاسب 
للمرأة اليمنية والخليجية والعربية على 

حد سواء ..
من جهتها اش��ارت فيروز الولي عن 
مؤسسي مكتب منظمة المرأة الخليجية 
فرع اليمن الى إن المرأة تمثل ركيزة 
أساسية من ركائز المجتمع ومشاركًا 

أساسيًا في نهوضه وبنائه وصالحه ..
وبينت ان��ه على ال��رغ��م م��ن تطور 
المجتمع اليمني خاصة والخليجي عامة 
»إال أن فئات ليست باألقلية التزال حبيسة 
النظرة التقليدية للمرأة التي تقوم على 
ع��دم المساواة ووض��ع سقوف ل��ألدوار 
االجتماعية ال يسمح بتجاوزها إلى حد 

بعيد«.
موضحة ان المكتب التأسيسي لمنظمة 
المرأة الخليجية - فرع اليمن، سيعمل مع 
جميع المنظمات المعنية بقضايا المرأة، 
على تمكين المرأة في مختلف المجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
إلى ذلك ألقى محمد المطيري- رئيس 
ة  لمرأ ا لمنظمة  لتأسيسي  ا لمجلس  ا
الخليجية - والتي تتخذ من العاصمة 
البحرينية مقرًا لها - كلمة استعرض 
خاللها مراحل تأسيس المنظمة والتي  

انطلقت من اإليمان العميق بأن المرأة 
صمام األمان الحقيقي للمجتمعات وأن 
كثيرًا من المخاطر التي تحدق بها تحتاج 
إلى أن تقوم المرأة بواجبها تجاه الوطن 
بالمشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه 

حفظ األوطان.
وقال: »لقد كانت المرأة وقضاياها وال 
تزال البوابة التي يحاول أعداؤنا التسلل 
من خاللها إلى أوطاننا، مستغلين حالة 
التباين في الحقوق الممنوحة للمرأة 
ما بين دول��ة خليجية وأخ��رى للترويج 

ألجندتهم داخل مجتمعاتنا«.

وأض��اف: »ولن يغلق هذا الباب إال 
من خالل العمل على إيجاد حالة من 
التساوي في الحقوق الممنوحة للمرأة 
في كافة دول مجلس التعاون ضمن 
الحدود التي ال تخالف ديننا وتشريعاته 
ركة  لمشا ا أ  مبد على  تقوم  لتي  ا
والتمكين والمساواة في نظم التعامل 

والحقوق المدنية.
وجرى في ختام الحفل حلقة نقاشية 
استعرض خاللها أهداف منظمة المرأة 
الخليجية وبرامجها المستقبلية في دول 

الخليج عامة وبالدنا خاصة.

أحالم: فديتني وفديت جمالي 
وطولي وصوتي .. وروحي

»فديتني وفديت جمالي وطولي وصوتي وقلبي  
وروحي«. بهذه الكلمات تفاعلت النجمة اإلماراتية 
مع إطالق ألبومها الجديد، الذي يحتوي على 15 أغنية على 
موقع »آي تيونز«، بالتعاون مع شعراء وموسيقيين عرب 

مرموقين، نقاًل عن »األنباء« الكويتية.
وجاء اإلعالن عن إطالق هذا األلبوم تزامنًا مع استعداد 

أحالم للمشاركة في برنامج »آراب آيدول« الى جانب 
النجم اللبناني راغ��ب عالمة والشهيرة نانسي 

عجرم والملحن والموزع المصري المعروف 
حسن الشافعي، وفقًا لما تم اإلعالن 
عنه في مؤتمر صحفي عُقد األسبوع 
الماضي في دبي. ويُعرف عن الفنانة 

اإلماراتية نشاطها الملحوظ في شبكات 
»دائمة  انها  إذ  االجتماعي،  التواصل 
التغريد على صفحتها في موقع »تويتر«، 
وبلغ عدد تغريداتها ذات يوم 35 خالل 
24 ساعة حرصًا منها على التواصل مع 
متابعيها.. كما تشارك النجمة اإلماراتية 
باستمرار في موقع »كيك« حيث تنشر 

مقاطع فيديو تصورها بنفسها.. واستغلت 
أحالم هذا الموقع للترويج ألغانيها، من 

خ��الل بث مقاطع صغيرة منها، بهدف 
»تشويق« معجبيها بآخر إبداعاتها. كما 
تنشر الفنانة الشهيرة تسجيالت فيديو 
تتناول بعض جوانب حياتها في منزلها، 
وتشارك اآلخرين في مطبخها من خالل 
رفع لقطات تظهر فيها وهي تعد أطباقًا 

خليجية تقليدية.

طفلة روسية 3 سنوات تتفوق 
بذكائها على آينشتاين

تمكنت طفلة بريطانية روسية األصل تبلغ من العمر 3  
سنوات من تسجيل معدل ذكاء وصل إلى 162 نقطة، 
وبذلك سجلت نقاطًا أعلى من العبقري الشهير ألبرت آينشتاين.
وانضمت الطفلة البريطانية آليس آموس التي هاجر والداها 
الى بريطانيا من روسيا الى جمعية مينسا الدولية 
التي تضم األف��راد ذوي نسبة الذكاء 
المرتفعة، بعد أن سجلت 162 نقطة 
في اختبار »مينسا« لمعدل الذكاء 
بذلك على كل من  متفوقة 
البرت أينشتاين وسيغموند 

فرويد.
وتتكلم الطفلة بطالقة، 
ال��ل��غ��ت��ي��ن ال���روس���ي���ة 

واالنجليزية. ويقول والداها تاتيانا وفيتالي أموس ان 
طفلتهما لم تكن متفوقة على أترابها قبل سن الثانية 
من العمر. اال أن مستوى نموها العقلي ارتفع بشكل 
الفت خالل السنة الماضية، حيث نجحت في قراءة عدد 

من الكتب المخصصة لألطفال بعمر الخمس سنوات.
ومن صفات أليس أيضا أنّها ال تشاهد برامج االطفال 
على التلفزيون بل البرامج التعليمية. وتمّ سحب أليس 

من الحضانة اذ كانت تعتبر الصغار اآلخرين »أطفااًل«.
من جانبها أكدت جوان فريمن البروفسورة في جمعية 
علماء النفس البريطانيين أن الطفلة تتطور أسرع 
من أترابها. كما استعان والدا اليس بالخبراء حول 

كيفية تطوير قدرات الطفلة الذهنية الحقا.


