
من يحمي حياتهن  من القتلة...؟

االثنين : 29 / 7 / 2013م 
 الموافق :20 / رمضان / 1434هـ 
العدد: )1672( قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيسة اتحاد نساء اليمن  15

االستاذة رمزية االرياني " ان ممثلي حزبي اإلصالح والرشاد السلفي 
ونصفًا من ممثلي الحزب الناصري في الحوار الوطني أكثر من عارضوا نسبة 

الكوتا " .
وأضافت االرياني في تصريح لوكالة "خبر" أن سبب معارضة نسبة الكوتا 
للمرأة هو أنها ستحصل على 20% والشباب 20% والمهمشين %10 
فماذا يبقى للرجل " ، مشيرة إلى اتفاق جميع النساء في الحوار- في حال لم يتم 

إقرار الكوتا -على االنسحاب من مؤتمر الحوار وتنظيم وقفات احتجاجية .

وأكدت أن الكوتا في الوقت الحاضر تعد بمثابة حاجة ملحة لتمكين المرأة 
من الوصول إلى مواقع القرار السياسي واالقتصادي والتشريعي ، إال أن بعض 

شرائح وفئات المجتمع ما زالت تنظر للمرأة نظرة دونية .
وأشارت عضو الحوار الوطني إلى أن المرأة ال يمكن أن تصل إلى المواقع 

المشروعة لها إال بمساعدة ، فالمرأة والرجل شريكان أساسيان 
في وضع اللبنة األولى لبناء يمن خاٍل من الفساد والمحسوبية..

وذكرت رئيسة اتحاد نساء اليمن أن من يحاجج وضع المرأة 
باإلسالم يجب عليه ان يعرف  أن اإلسالم كرم المرأة.

االرياني : ممثلو اإلصالح والرشاد عارضوا الكوتا النسائية
إشراف:

هناء الوجيه

شهد االس��بوع الماضي انتهاكات خطيرة ووحشية    
طال��ت العديد م��ن الطفالت وهزت الش��ارع اليمني 
وم��ن ذلك ث��الث قضاي��ا توجب عل��ى الجه��ات المختصة 
التدخ��ل بقوة لحماي��ة حياة طفالت بريئات من وحش��ية 
اآلب��اء او زوجاتهم  او من همجية االخوان الذين يس��فكون 

دماء أخواتهم لتأكيد رجولتهم ..

ان وزيرة حقوق االنسان االستاذة حورية مشهور تتحمل 
دماء تلك الطفالت اذا لم تتحرك وتدافع عن انفس طفالت  
تزهق باطاًل.. وال مانع ان تعتبر  حورية  مشهور تلك الطفالت 
من )ثوار ( ساحات  التغرير لتجيز لنفسها  حق الدفاع عنهن 
وتعلن االضراب عن الطعام  ..لكن  مانخشاه  ان يكون وراء 
صمت وزيرة حقوق االنسان ان يكون مرتكبو تلك الجرائم بحق 
الطفالت هم من اعضاء حزب االصالح او ميليشيات  الحصبة .. 
كما ان اللعنة ستظل تطارد المجلس االعلى لالمومة والطفولة 
ومنظمة اليونيسيف  وكل المنظمات الحقوقية التي تدعي 

الدفاع عن حقوق الطفولة في اليمن كذبًا وزورًا..
فإذا كانت مدينة اب قد ودعت االسبوع الماضي فتاة في عمر 
الزهور بعد ان سقطت مضرجة بدمائها برصاص شقيقها والذي 
عاد الى منزله  من ادارة االمن  بعد  دقائق وكأنه لم يزهق روح 
انسانة.. حتى وان كانت جريمة القتل عن طريق الخطأ فإن 
التنازل  عن الحق العام اليجب ان يسقط ابدا وبهذه السرعة ..
هذا  وتمكنت األجهزة األمنية في محافظة ذمار من ضبط 
أٍب في العقد الرابع من العمر  حاول دفن جثة طفلته »14 
عامًا« سرًا في المقبرة الرئيسية بمدينة ذمار بعد صالة فجر 

الثالثاء.
وأوض��ح العقيد الركن محمد الحدي مدير البحث الجنائي 
بالمحافظة وفقًا لموقع »براقش نت« أن جثة الطفلة التي 
كانت تعيش مع والدها وخالتها التي تزوجها قبل عدة سنوات 

يظهر عليها أنها تعرضت لعملية تعذيب وحشية.
وقال: إنه من خالل التحقيقات األولية اعترف والدها بضربها 
بذريعة أنها كانت تقل أدبها عليه وتسخر منه عندما يصاب 
بمرض التشنج والصرع.. وأشار الحدي إلى أن هذه الحادثة 
تعتبر الثانية للمدعو »ع.م.ق.ج« بعد أن قام قبل 3 سنوات 
 حتفها 

َ
بنفس عملية التعذيب البنته الكبرى لكنها لم تلق

وتم معالجة المشكلة حينها بتزويجها من أحد المواطنين وال 
تزال تعيش معه.

وفي محافظة  المحويت تعرضت طفلة تدعى آمنة )ع . 
ش ( تبلغ من العمر 12 عامًا من قرية وادي عشق في عزلة 

الهامت -للضرب المبرح والتعذيب وحرمانها من 
األكل والشرب من قبل والدها لعدة ايام، كما قام 
والدها بإحراق جسدها وتكسير عظامها ورميها 
في الشارع، في حادثة أثارت استياء أهالي القرية.
مدير البحث الجنائي ف��ي مديرية بني سعد 
بالمحويت العقيد عزيز محمد صالح القرن أوضح  
حسب صحيفة  »الجمهورية« أن إدارة البحث في 
المنطقة تلقت بالغًا عن وجود جريمة قتل في 

قرية العشق عزلة الهامت 
لطفلة عمرها 12 عامًا.. 
وعثر عليها وه��ي  بين 
الحياة وال��م��وت في أحد 
ال��ودي��ان وت��م إسعافها 
على الفور إلى مستشفى 
العزيز في باجل، مشيرًا 
إلى أن التحقيقات األولية 
أشارت إلى أن الطفلة آمنة 
تعرضت للضرب المبرح 
والتعذيب والحرمان من 

األك��ل والشرب لمدة ثالثة 
أيام من قبل والدها الذي لم يرحم طفولتها بحسب إفادة 

الجيران.
وأضاف مدير البحث  :أن الطفلة تعرضت لعدد من الكسور 
في جسدها من شدة الضرب والتعذيب وأن عالمات التعذيب 
ظاهرة في جسدها ووجهها إلى جانب الحروق في جسمها.. 
مؤكدًا أن الجاني والد الطفلة وقد تم القبض عليه وإيداعه 
سجن البحث الجنائي حتى يتم استكمال التحقيقات في القضية 

وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وفي صنعاء تعرضت الطفلة احتكام البالغة من العمر 
ات  خمس سنوات والمقيمة في احد احياء العاصمة  العتداء
واساليب تعذيب وحشية من قبل خالتها زوج��ة ابيها 

المدعوة ) ف . ن ( .

كشفت  و
ال��م��ن��ظ��م��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ل���م���ك���اف���ح���ة االت����ج����ار 
ب��االع��ض��اء ال��ب��ش��ري��ة  ان 
ات وتعذيب وحروق بصور  الطفلة  احتكام تعرضت العتداء
غير انسانية , ونشرت صورة للطفلة وعليها آثار الحروق 

التقطها أحد جيران االسرة .
واشارت المنظمة الى انه ورغم صدور اوامر بضبط الجناة 
في تلك الحادثة وتقديم الرعاية الطبية للطفلة , اال ان 
عم الطفلة رفض االستجابة وهو االمر الذي استدعى ابالغ 
النيابة المناوبة للحصول على اذن القتحام المنزل وانقاذ الطفلة 

وضبط الجناة .
وأكدت المنظمة انها ستسلك كافة الطرق القانونية ضد 
الجناة وكل من يثبت تقاعسه إزاء هذه القضية الخطيرة التي 

انتهاكًا لالنسانية والطفولة في اليمن.
علن السبت ان األجهزة األمنية بالعاصمة ألقت 

ُ
الى ذلك أ

ال���ق���ب���ض ع���ل���ى وال������د ال��ط��ف��ل��ة 
المحروقة وخالتها المتهمة بتعذيبها , فيما تم تهريب 
الطفلة الى منطقة وصاب بعد ان كانت اجهزة االمن قد فتحت 

تحقيقًا حول الموضوع .
ات الستعادة  وقال مصدر أمني ل� "براقش نت" ان هناك اجراء
الطفلة ونقلها الى مركز الحروق في المستشفى الجمهوري 

بالعاصمة صنعاء ,
وحسب المصدر فإن خالة الطفلة " زوجة ابيها " أنكرت في 
بداية التحقيق ثم اعترفت بممارسة التعذيب ضد الطفلة 
., مشيرًا الى انه تم التحفظ على االب وزوجته الستكمال 

التحقيق في القضية واحالتهما الى النيابة .
وكانت صورة لتعذيب الطفلة قد قام بتسريبها جار االسرة 
لوسائل االعالم وتولى الدفاع عن الطفلة ولقي تجاوبًا كبيرًا 
من المنظمات الحقوقية وخصوصًا منظمة مكافحة االتجار 

باالعضاء البشرية التي تبنت القضية.

الباشا:انتزاع المرأة نسبة %30 
بنص دستوري حدث تاريخي

قالت امل الباشا ان فريق بناء الدولة صوت يوم 23يوليو  على النص 
الدستوري التالي: )تشغل النساء نسبة ال تقل عن 30% في الهيئات 
التشريعية المنتخبة، ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة(. 
واوضحت ان المكونات التي صوتت باإلجماع هي: المؤتمر 
الشعبي العام والحزب االشتراكي والتنظيم الوحدوي 
والتجمع الوحدوي والعدالة والبناء وحزب الحق وحزب 
البعث القومي وحزب البعث القومي االجتماعي والحراك 
الجنوبي وأنصار الله ومكون الشباب ومكون المرأة ومكون 
مؤسسات المجتمع المدني. وبلغت نسبة التوافق %97.
وبينت ان االعضاء الخمسة لحزب اإلصالح في فريق بناء 

الدولة توزعت اصواتهم على النحو التالي:
2 متحفظان ، 2 رافضان، اما المحامي محمد ناجي عالو 

فقد صوت لصالح النص.
ممثل حزب الرشاد السلفي و كمال بامخرمة ممثل جمعية 

االحسان تغيبا عن الحضور .
وحيت  الشرفاء الذين  صنعوا بهذا اليوم تاريخ مشرف 
على طريق بناء الدولة المدنية، دولة المواطنة المتساوية 
. وب��ارك��ت ن��س��اء ال��ي��م��ن  ع��ل��ى ه���ذه الخطوة 
التاريخية المتقدمة في مسيرة نضالهن 
نحو تحقيق مجتمع العدالة والمساواة 

واإلنصاف. 

مسدسات ومسلسالت  تركية لخراب بيوت اليمنيين
خراب البيوت يطال االسر اليمنية بأي 
شيء قادم من تركيا حتى وان كان له طابع 
ثقافي ..فدماء اآلالف من اليمنيين التي 
سفكها باطاًل القتلة االتراك ابان احتاللهم 
لليمن لم تجف بعد وتندمل الجروح  ، 
وهاهو االج��رام التركي  يغزو بالدنا من 
جديد وضحاياه يتساقطون تباعًا سواء 
من البسكويت التركي الى دعم االخوان 
على اش��اع��ة الفوضى ف��ي ال��ب��الد وكذلك 
السلع المغشوشة والمضرة بالصحة، وبلغ 
وباء الطاعون التركي بشاعة في  مسلسل 
وادي الذائاب.. واخيرًا )حريم السلطان 
(.. فقد تناقلت وسائل االع��الم مؤخرًا 
خبر اق���دام رج��ل  على ط���الق   زوجته 
بسببه ، بعدما خيرته بينها وبين التغزل 
ب�"هويام" زوج��ة السلطان سليمان في 
المسلسل التركي حريم السلطان. بعد ان 

احتدم الخالف بين الزوجْين في صنعاء.
وكانت الزوجة البالغة من العمر 22 عامًا 
غضبت من مشاهدة زوجها )26 عامًا( 
مسلسل »حريم السلطان« لياًل وتغزله في 

زوجة السلطان هويام".
وقالت الزوجة :إن "زوجها يعجبه كيف 
تقوم هويام باالعتناء بنفسها لزوجها 

السلطان، معتبرًا أن ه��ذه ه��ي النساء 
الحقيقية وليست زوجته ".

وأض���اف���ت ال���زوج���ة: إن���ه "ع��ن��دم��ا ب��دأ 
زوجها يتغزل بقوام هويام، خيرته بين 
طالقها أو السلطانة"، مشيرة إلى أنه "في 

مواجهة طلبها زاد اصراره على مشاهدة 
المسلسل".

 األمر الذيوسع الخالف بينهما وبلغ الى 
إقدام الزوج على صفع الزوجة وتطليقها  

بعدما نعتته بأنه ليس رجاًل".

❝ الوزيرة مشهور ترفض 
الدفاع عن حقوق طفالت لسن 

من ساحات التغرير

طفالت يمنيات يتعرضن للتعذيب والقتل 


