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هناء الوجيه

مواطن يمني يحرق ابنته انتقامًا من أمها
أقدم أب يمني على إحراق ابنته التي تبلغ من العمر 17 عاما  

بصب مادة البترول عليها ما أدى إلى وفاتها.
وقال شهود عيان من أقارب الفتاة ، إن األب أقدم على إحراق ابنته 
بسبب خالف بينه وبين والدتها، وهو ما أثار الرغبة لدى الوالد باالنتقام 
من األم فلم يجد سوى إحراق ابنتها، كون األم كانت على عالقة ودية 

كبيرة مع ابنتها، وكانت تقدمها في كل األمور على أخواتها. 

وقال الشهود إن والد الفتاة أسعفها إلى المستشفى، حيث أصيبت 
بحروق من الدرجة األولى في وجهها وصدرها وأغلب جسدها، وظل 
معها في المستشفى حتى لفظت أنفاسها بعد يوم واحد من عملية 

الحرق.
 وقامت األجهزة األمنية باعتقال األب الذي يقبع حاليا في السجن بعد 

تحويل القضية إلى النيابة للبت فيها.

عن الفقيدة 
رمزية اإلرياني

نور باعباد

الزواج المبكر واالنترنت 
في ورشة بعدن

عقدت بعدن ورش��ة عمل حول  
ال���زواج المبكر والعنف االس��ري 
وزواج الصغيرات نظمتها الجمعية اليمنية 
للصحة للجميع وبالتعاون مع جامعة عدن.

تناولت الورشة التي حضرها مشاركون من 
محافظات "ع��دن - لحج - ابين- شبوة"، 
الجوانب السلبية لتلك الظواهر على مستقبل 
الفتاة وصحتها العامة ،مستعرضة العوامل 

الخارجية للزواج المبكر.
وبينت م��داخ��الت دك��ات��رة علماء النفس 
ورج��ال الدين المشاركين في ال��ورش��ة أن 
ح��االت زواج االنترنت تتنافى مع التقاليد 
الحضارية واالع����راف المجتمعية لعدم 
معرفة التراسل وس��ن المراهقة والخوف 
من سن العنوسة والتوجه الى هذه الشبكة 
التي ألحقت الضرر بالكثير من الفتيات من 
خالل الحمل المبكر والعنف واالنعكاسات 

المرافقة لها .
رافق الورشة عرض افالم وثائقية علمية 
بينت بالصور الحية لزواج االنترنت وبعض 

االخطاء والمآسي للفتاة .

إشهار تحالف »متطوعون من 
اجل حقوق النساء« في اليمن

ن��ظ��م ت��ح��ال��ف »م��ت��ط��وع��ون من  
اجل حقوق النساء« حفل اشهار 

للتحالف االربعاء وبحضور 
ع����دد م���ن ال��ق��ي��ادات 
ال��ن��س��ائ��ي��ة وأع��ض��اء 
وع���ض���وات ال��ح��وار 
الوطني والقيادات 

الحكومية وال��خ��ب��راء 
وم��م��ث��ل��ي م��ن��ظ��م��ات 

المجتمع 
ال��م��دن��ي 
ووس��ائ��ل 

االعالم.
وأوض���ح  ان التحالف يهدف إل��ى تعزيز 
ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تمكن ال��ن��س��اء م��ن ال��وص��ول 
إل���ى حقوقهن السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة 
واالجتماعية والثقافية، والوصول إلى مواقع 
صنع القرار، كما يهدف إلى إدم��اج حقوق 
النساء في المنظومة التشريعية اليمنية 
والرقّي بمستوى مشاركة النساء في الحياة 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 

والثقافية.
وتتضمن فعالية االش��ه��ار استعراض 
ال��م��راح��ل وال��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن كافة 
ال��ق��ي��ادات ال��ن��س��وي��ة وال��م��ت��ط��وع��ي��ن من 
المنظمات والخبراء والحقوقيين للضغط 
ومناصرة قضايا المرأة في الحوار الوطني 
وتضمينها ف��ي ال��دس��ت��ور ال��ق��ادم لليمن. 
ويتألف التحالف م��ن ع��دد م��ن منظمات 

المجتمع المدني .

ارتفاع وتيرة الجرائم ضدهن

النساء.. الضحية
سلمى المصعبي -عضو مؤتمر الحوار عن مكون 
المؤتمر الشعبي العام- تحدثت قائلة : ظاهرة 
االعتداء او االختطاف للفتيات هي دخيلة على 
المجتمع وال تمت الى المجتمع اليمني بصلة الن 
المتعارف عليه في قيمه وأعرافه وأخالقه انه ال 
يمكن االعتداء على المرأة مهما كانت األسباب 
, أما اختطافها فهو من العيوب الكبيرة التي ال 
تغفر وتجعل صاحبها منبوذًا بالخزي والعار، وما 
يجرى حاليًا في ظل االنفالت األمني يعتبر كارثة 
في تاريخ  المجتمع اليمني وعلى كل الشرفاء 
الوقوف بجدية واخذ مواقف حازمة لوقف هذا 
النوع من االنحالل األخالقي، وعمومًا البد ان تتحمل 
الحكومة مسئولية حماية أبنائها وبناتها والبد ان 
تكون هناك يد قوية تعمل على استعادة االمن 

واالستقرار لهذا البالد.
إفالس أخالقي 

أمل الماخذي -ناشطة حقوقية وعضو مؤتمر 
الحوار الوطني عن مكون انصار الله -تحدثت 
ق��ائ��ل��ة: ل��م يكن اح��د يتخيل ان ي��أت��ي ي��وم في 
تاريخ اليمن يصل فيه اإلف��الس األخ��الق��ي الى 
هذا المستوى من االنحطاط، نحن نعلم انه في 
الجاهلية ك��ان هناك خط احمر اسمه المرأة ال 
يمكن قتلها او االعتداء عليها اما اختطافها فتلك 
من الجرائم التي ال تغفر ويلحق بصاحبها الخزي 
والعار مدى الحياة.. لماذا وصلنا الى هذا المستوى 
المتدني من االخالق، ومن المسئول عن هذا الوضع 
وهل سيظل المجتمع ساكتًا امام هذا التدهور 
الخطير.. ال بد من وقفة ج��ادة ل��ردع من يقدم 
على هذا النوع من االجرام.. اليوم سراء الشهاري 
اإلعالمية في قناة »المسيرة« تتعرض لالختطاف 
وقبلها الكثير من الفتيات تعرضن لمثل ذلك 

وهناك من تجرأ وقام باالعتداء على امرأة,  اين 
القيم واألع��راف اليمنية االصيلة واين أبناء هذا 
الشعب العريق وماذا سيفعل لمواجهة هذا النوع 
من االجرام المعيب جدًا والذي ينبغي ان ال يسمح 

بأي شكل من االشكال ان يتسرب الى بالدنا.
مكانة المرأة 

في ذات االط��ار تقول نبيلة المفتي -محامية 
وعضو مؤتمر الحوار الوطني : أوال االعتداء على 
النساء او اعتراضهن من األم��ور غير المقبولة 
اجتماعيًا، واألعراف والقيم اليمنية تضع للمرأة 
مكانة عالية وال تسمح ابدًا بامتهانها او االعتداء 
عليها، حتى في حاالت الثأر والنزاعات تحترم 
األعراف وجود المرأة وال يمكن ان تأخذ الحق من 
الغرماء احترامًا لوجود المرأة، لكن ما يجري اليوم 
هو نوع من االنحطاط األخالقي والتدهور في القيم 
االجتماعية بشكل ال يمكن ان يوصف.. قبل فترة 
كان االعتداء على الدكتورة غادة الهبوب ومؤخرًا 
كان اختطاف اإلعالمية سراء الشهاري.. والى اين 
ات الصارمة إزاء  تخذ اإلجراء

ُ
يمكن ان نصل اذا لم ت

ذلك، ومن جانب آخر الخطر القائم على مسالة 
االنحطاط األخالقي، هم بذلك يريدون احباط 

المرأة وارعابها وتخويفها من مواصلة النضال في 
طريق الوصول الى حقها في المشاركة في مجاالت 
البناء والتقدم الن ما يجري يضع الخطر في طريق 
المرأة ويجعلها تمضي وسط مخاوف مرعبة وقد 
تقف مكانها دون التقدم وه��ذا ما لن نسمح به 

كنساء مهما كانت الصعوبات والعوائق.
اغتيال بشع

جمالة القاضي -مديرة مدرسة -تحدثت قائلة : 
جرائم االختطاف للفتيات تعد اغتيااًل بشعًا لحياة 
الفتاة وصدمة نفسية وانعكاسات اجتماعية كثيرة، 
والتعرض للفتيات بأي نوع من االعتداء  او التخويف 
او االختطاف هو جريمة بشعة ضد المجتمع اليمني 
بأكمله وال يجب السكوت على ذلك، البد من التصدي 
لهذا النوع من االجرام واالنحطاط األخالقي مهما 
كانت المبررات ال يمكن ان تغفر او تبرر للمجتمع 
ان يتم االعتداء على امرأة او اختطافها.. وانا أناشد 
من خاللكم الشرفاء والمخلصين من أبناء اليمن رجااًل 
ونساء باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذا النوع من 

االغتيال المدمر لحياة الفتاة.
استعادة القيم 

وم��ن جانبها ت��ق��ول  أن���وار حسين -طبيبة : 

تصدمني االخبار من هذا النوع واشعر اني اسمع 
عن بلد آخر غير اليمن، بالد ليس فيها اخالق وال 
اعراف بلد خاٍل من شهامة القبيلة , كيف يمكن 
السكوت على ذلك وكيف تنتهك النساء وال يكون 
هناك من الرجال ردة فعل قوية وحاسمة.. نحن 
اليوم نريد استعادة القيم واألعراف والمبادئ 
التي عرفها اليمنيون على مسار التاريخ.. نريد ان 
تعود الشهامة والغيرة ونريد ان يردع ويعاقب 
كل من تسول له نفسه المساس بنساء اليمن، 
ومن لم يتحرك اليوم فسوف يكون شريكًا في 
حمد 

ُ
التدهور واالنحطاط األخ��الق��ي ال��ذي ال ت

عقباه الن زوال القيم ه��و زوال لكل تقدم 
ونهوض وازدهار.

عيوب كبيرة 
نختتم مع أماني فطيرة -ربة بيت- والتي تحدثت 
قائلة : صدمة ان يكون ذلك في بالدنا نحن كنا 
نعتز ان للمرأة مكانتها ونفتخر ان المرأة تصان 
حتى في اصعب المواقف ويحافظ عليها حتى من 
الغرماء والمتنازعين , كانت المرأة اذا خرجت 
توقف العراك بين الرجال يتوقف كل شيء احترامًا 
لوجودها، لماذا وصلنا الى هذه الدرجة من التدهور 
م��ن المسئول ع��ن ذل��ك- الب��د ان يقف الجميع 
من أبناء اليمن وقفة واح��دة لضبط المجرمين 
ومعاقبتهم اش��د العقاب ليكونوا عبرة لمن 
تسول له نفسه التصرف بمثل هذه السلوكيات 
المخزية، ان االعتداء على النساء او قتلهن من 
العيوب الكبيرة، اما االختطاف فهو خزي وعار 
ال ُيرتكب من صاحب خلق مهما كانت المبررات.. 
أتمنى ان يكون هناك وقفة ج��ادة وعمل قوي 
لضبط ومعاقبة من يقدم على مثل هذا النوع من 

التصرفات االجرامية الالأخالقية.

> في ظل انفالت امني هائل وزعزعة لألمن واالستقرار وحاالت اغتياالت واعمال  
إرهابية وإجرامية كثيرة في فترة مريرة من تاريخ اليمن يضاف الى ذلك نوع من 
االجرام يدل على اإلفالس واالنحطاط المتناهي في االخالق كونه نوعًا من االجرام يتعدى 
كل الخط��وط الحم��راء واألعراف والقي��م المتعارف عليه��ا بين اليمنيي��ن.. تلك الصورة 
الدخيل��ة على المجتم��ع تتمثل في ظاهرة االعت��داء واالختطاف لنس��اء وفتيات يمنيات 
وعند هذا االجرام ال ينبغي تأجيل الحسم  فيه الن التهاون يقود نحو االنحالل  الكامل في 
القيم واالخالق ويفوق هذا الجرم بكل المقاييس كل  أنواع الجرائم والوقائع التي شهدتها 
بالدن��ا وس��ط االوضاع المتردية والمأس��اوية ...هذا الرأي جزء م��ن مضمون آراء متعددة 

عبرت عنها عدد من الشخصيات النسوية في اطار االستطالع التالي  : 

فتيات اإلسكندرية ...االبتسامة الخادعة
مشهد ابتسامة فتيات حركة " 7 الصبح " باإلسكندرية  

وه��ن فى قفص االت��ه��ام أثناء محاكمتهن على خلفية 
توجيه إتهامات لهن باإلتالف وحيازة سالح أبيض والتجمهر أثناء 
مشاركتهن في مسيرة إخوانية قبل نحو شهر باإلسكندرية أعاد 
إلينا مشاهد سابقة مشابهة من حلقات مسلسل القبض على قيادات 
اإلخوان المسلمين ومن يتبعونهم ويسيرون على نهجهم حيث 
نفس االبتسامة الباردة ونفس التظاهر بالقوة والالمباالة لما يحدث 
ونفس الشعار المستفز المرفوع فى الوجوه والذي يصرون على 
أن يشاهده الجميع ويتباهون به أمام الكاميرات ليراه العالم كله 
وكأن بينهم اتفاقًا أو عهدًا على أن تظل تلك اإلبتسامة البلهاء تعلو 
وجوههم مهما حدث لهم ومهما كان المصير ال��ذي ينتظرهم 
ويتوقعون أنهم بتلك االبتسامة يرسلون لمن يتبعونهم رسائل 
صامتة تعتمد على مالمح الوجه تؤكد ثباتهم وقوتهم وأن ال شيء 
يوقفهم عن تحقيق هدفهم وأن على الجميع اإلستمرار فى دعم 
الشرعية بنفس القوة والحماس والتأكيد على أن االعتقال أو الشهادة 
شرف ونصر عظيم ال يناله إال الشرفاء، كما يرسلون رسائل أخرى 
لمعارضيهم من الشعب المصري وقوات الشرطة والجيش يعتقدون 
أنها تبث الرعب فى قلوبهم وتضعف عزيمتهم فى مواجهتهم.    
تلك الظاهرة اثارت انتباه واهتمام الكثيرين وكل منهم كان له 

وجهة نظر مختلفة وذلك حسب توجهاته وأفكاره وميوله السياسية.. 
لكن إذا لجأنا الى خبراء علم النفس ولغة الجسد والجريمة للتعرف على 
هذه الظاهرة سنكتشف أمرًا غريبًا جدًا اتفق عليه هؤالء العلماء هو 

أن تلك االبتسامة ما هي إال حيلة هروبية كإحدى الحيل الدفاعية التى 
»البرود  يلجأ إليها الشخص للهروب من الواقع، ويمكن أن تسمى ب�
الشديد«، فى محاولة منهم إلخفاء حالة القلق والتوتر التى تسيطر 

عليهم ليظهروا أمام أتباعهم أنهم متماسكون ومؤمنون بقضيتهم، 
وذلك يرجع إلى احترافهم العمل اإلجرامي.

وعند تحليل حالة فتيات اإلسكندرية واالبتسامة العريضة التى 
كانت تمأل وجوههن نجد أنه من الناحية النفسية ترتسم على وجوه 
الفتيات ابتسامة قد تراها عريضة دلياًل على القوة والمثابرة، لكن 
في حقيقتها هي ابتسامة زائفة، تفتقد للمقاييس النفسية والعلمية 
لالبتسامة الحقيقية الصادرة عن شعور حقيقي بالسعادة حيث 
إن االبتسامة الحقيقية تعمل معها كل عضالت الوجه من الخدين 
ورسمة العينين، ولكن ابتسامة الفتيات تصحبها تصلب في الخدين 
ومحيط العينين، وهي المنطقة التي تعكس الشعور الحقيقي والتي 
ال يستطيع اإلنسان السيطرة عليها ولكن محيط الفم هو المحيط 
األكثر تحكمًا، لذلك فهن تحكمن في محيط الفم برسم االبتسامة 
لكن لم يستطعن التحكم في الخدين والعينين، مما يدل على 
تمثيل االبتسامة لتحقيق أغراض خاصة وتأكيد مفهوم وقناعة 
خاصة بالجماعة.. أما القيادات اإلخوانية الكبيرة والتي سبقتهم الى 
أقفاص االتهام فقد حاولت أن ترسم تلك االبتسامة كي يحتذي بهم 
أتباعهم غير أن هذه االبتسامة لم تكن صادقة والتعبر عن سعادة 

ولكنها كانت "تمثيلية"..
»عن بوابة األهرام«

ال تخدعكم ابتساماتهن الخادعة التي تخفي وراءها كل الشرور فهذه االبتسامة ملعونة ألنه حين يكون الهدف منها تحقيق مصلحة ما أو الوصول لهدف 
ما أو إشعال نار التنطفىء وإزهاق أرواح األبرياء حينها تكون ابتسامة حقيرة منبوذة ال يقبلها أحد..


