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زوجها قتل قبل أيام

وفاة امرأه بدماج بسبب عدم حصولها على العالج
توفيت المواطنة خولة بنت شوقي خموسي الحجي الخميس متأثرة  

بنزيف حاد إثر سقوط جنينها وعدم تلقيها العالج.
وقالت مصادر سلفية وفقا لموقع »نيوزيمن« بأن "خولة" وهى أم لطفلين، 
لحقت زوجها راضي الحجي الذي قتل  بقصف الحوثي على المنطقة، ولم تتوقف 

مأساة خولة  هنا بل تعرضت لصدمة اشد تمثلت بسقوط صاروخ  جوار منزلها 
مما أدى إلى إسقاط جنينها، تلى ذلك  تعرضها لنزيف حاد بسبب انقطاع 
األدوية والعنايات الطبية فتدهورت حالتها ما أدى إلى وفاتها.. حيث تعيش 

منطقة دماج منذ حوالي مائة يوم تحت الحصار والحرب.

في أربعينيتها..

الرحيل لن ينسينا رمزية

إشراف:

هناء الوجيه

ال يمكن للرحيل أن ينس��ينا رائدة العمل النس��وي رمزية االرياني عضوة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. رئيسة  
اتحاد نس��اء اليمن- األمين العام لالتحاد النس��ائي العربي التي اختارها الله س��بحانه وتعالى الى جواره بعد حياة حافلة 
بالعم��ل والنضال الوطني في مجاالت مختلفة سياس��يًا ودبلوماس��يًا واجتماعي��ًا وحقوقيًا وخاصة فيما يتعل��ق بقضايا المرأة 
والجه��ود الحثيث��ة من اجل النهوض بها في كافة المجاالت.. قبل أيام تم تنظيم فعالية للذكرى األربعين لرحيل رائدة والعمل 
النس��وي حضرها ممثاًل عن رئيس الجمهورية األخ عبدربه منصور هادي ووفق فلس��طيني وألقى الدكتور عبدالكريم اإلرياني 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر كلمة بالحفل التأبيني، كما ألقى أبوبكر القربي وزير الخارجية كلمة، اضافة الى العديد من الكلمات 

التي أشادت بمناقب الفقيدة.
ه��ذا وقد حضر االحتفال التأبيني األمن��اء العامون الدكتور احمد عبيد بن دغر والدكتورة أمة الرزاق ُحّمد وعدد من قيادات 

المؤتمر.. وعلى هامش تلك الفعالية التقينا عددًا من الشخصيات النسوية والالتي تحدثن عن مآثر الفقيدة بالتالي : 

د.أمة الرزاق ُحمد: 

نشأت و »رمزية«
 خطوة بخطوة

الدكتورة امة الرزاق حمد -األمين العام 
المساعد المؤتمر الشعبي العام- تحدثت 
قائلة : في ذكرى األربعين لرحيل فقيد 
الوطن االستاذة رمزية اإلرياني ال نملك 
اال الدعاء الن فجيعة رحيلها ال يمكن ان 
تنسى ونسأل الله ان يلهمنا وأهلها الصبر 

وال��س��ل��وان الن رحيل رمز 
بحجم األخ���ت والصديقة 
والزميلة رم��زي��ة االري��ان��ي 
فاجعة وخسارتها ال يمكن 
تعويضها، و بالنسبة لي 
الفقيدة هي اخت وصديقة 
وزميلة جمعتنا انا وهي أيام 
الطفولة ف��ي مدينة تعز 
الجميلة تربينا وترعرعنا 

فيها وربطت اسرتي واسرتها صداقة 
حميمة، وكذلك جمعتنا أيضًا مقاعد 
ال��دراس��ة ال��ى نهاية المرحلة الثانوية 

وب��ع��د ذل���ك جمعنا 
ال���ع���م���ل ال��س��ي��اس��ي 
وال����دب����ل����وم����اس����ي 
واالجتماعي وكذلك 

ف��ي م��ج��االت ال��م��رأة، 
عملنا معًا في كثير من المجاالت 
وس��اف��رن��ا م��ع��ًا وك��ان��ت 
خ��ي��ر رف��ي��ق��ة، ك���ل من 
يعرفها يشهد بحسن 
اخالقها وتواضعها الكبير 
وت��ع��اون��ه��ا وتضحياتها، 
طيفها ل��ن ي��ف��ارق حياتنا 
وسنظل نتذكرها ما حيينا 

وال نملك اال الدعاء في هذه 
ال��ذك��رى المؤلمة نسأل الله 
ان يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم 
أهلها وذويها وكل من عرفها واحبها 

الصبر والسلوان . 

سلمى المصعبي:

 رمزية لن تغادرنا أبدًا
سلمي المصعبي- وعضو المكتب التنفيذي 
التحاد نساء اليمن قالت: في ذك��رى التأبين 
لفقيدة الوطن نؤكد اننا لن ننساها وسيتذكرها 
التاريخ على مدى العصور كأمرأة قدمت عطاًء 
متميزًا وناضلت بشجاعة من أجل االنتصار 
لقضايا المرأة اليمنية.. وفي الجانب اإلنساني 
كانت الفقيدة أختًا وصديقة وزميلة وامًا حنونًا 
لكل من كان يعمل معها او عرفها، لها قلب 

سموح ووجه مبتسم وهي من النساء العظيمات التي ال يمكن ان تغادرنا 
ابدًا وان غابت عنا جسدا فروحها وذكراها الطيبة باقية معنا دومًا ونسأل 

الله ان يتغشاها بالرحمة وان يلهم كل محبيها الصير والسلوان .
انطالق المتوكل: 

ناضلت حتى اللحظة األخيرة..
وتحدثت الدكتورة انطالق المتوكل -عضو 
مؤتمر الحوار الوطني عن الفقيدة قائلة : رحلت 
األستاذة رمزية االرياني بعد حياة حافلة بالعطاء 
المتميز في مجال العمل الوطني واالجتماعي 
والدبلوماسي والحقوقي وأيضًا كانت رائدة في 
المجال االدبي والروائي، ونحن اليوم في ذكرى 
األربعين لرحيل فقيدة الوطن نقف عاجزين 
عن التعبير النصافها، الن امرأة بحجم األستاذة 
رمزية من الصعب أن يفيها حقها أو ان يتحمل من يعرفها فراقها فرحيلها 
يعتبر خسارة كبيرة لليمن على كل المستويات الشخصية واإلبداعية 
والوطنية، فقد ناضلت من اجل االنتصار للعديد من القضايا من ذلك 
نضالها من أجل المرأة اليمنية لضمان حقوقها وشراكتها الحقيقية في 
كافة المجاالت ولها أدوار مشهودة استمرت تخوضه حتى ايامها األخيرة، 

وكان آخرها مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني.

د.مريم الجوفي: 

رمزية خسارة ال تعوض
الدكتورة مريم الجوفي -عضو 
المكتب التنفيذي اتحاد نساء 
ال��ي��م��ن- ق��ال��ت: ف��ق��ي��د ال��وط��ن 
رم��زي��ة اإلري��ان��ي كانت نموذجًا 
وقدوة ومصدر إلهام لكثير من 
النساء س��واًء داخ��ل اليمن او في 
الوطن العربي وجسدت الشراكة 
الحقيقية المطلوبة بين الرجل 
وال��م��رأة وق��د سعت األس��ت��اذة 
رم��زي��ة رحمة الله تغشاها في 
مسار حياتها بخطوات واثقة 
من اجل تنمية الوطن والنهوض 
به وكذلك النهوض بأوضاع المرأة 
وبالتأكيد من اعمالها ومناقبها 

ال��ح��اض��رة ف��ي ح��ي��ات��ن��ا ستظل 
باقية وذك��راه��ا حية في اذه��ان 
وذاك��رة الكثير من أبناء اليمن 
رج��ااًل ونساء، ورحيلها سيظل 
خ��س��ارة ال يمكن تعويضها.. 
ون��س��أل الله ان يصبرنا جميعًا 
ويلهم أهلها وذويها ومحبيها 
الصبر والسلوان.. ونحن النساء 
س��وف نستمر ف��ي السير على 
ذلك الدرب الذي مضت وأسست 
خطاه الفقيدة رمزية االرياني، 
ونؤكد انها لن تغيب عنا اال جسدًا 
أم��ا فكرها ومبادئها وذك��راه��ا 

فستظل باقية معنا. 

خديجة الكاف: 

على دربها سائرات
وب��دوره��ا تحدثت اإلعالمية 
خديجة الكاف قائلة : األستاذة 
رم��زي��ة االري��ان��ي رم��ز م��ن رم��وز 
العمل الوطني والحركة النسائية 
وقد أعطت عطاء خالقًا وجسدت 
حقيقة المرأة اليمنية بانموذج 
متميز وم��ش��رف وال���ذي حظى 
باحترام على المستوى المحلي 
والعربي وكانت من النماذج الرائعة 
في العمل النسوي ال��ذي يجمع بين االصالة والمعاصرة.. 
 ان الوطن فقد برحيلها هامة من الهامات العالية.. 

ً
وحقيقة

ونحن كنساء نتعهد اننا سنواصل السير على ال��درب الذي 
ختطه ونكون بنفس عطائها ونضالها وسوف نمضي على 
دربها.. رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته وألهم أهلها 

وذويها ومحبيها الصبر والسلوان .

أروى عثمان تنصف  إيمان النشيري
شطة   لنا ا نقبت 

وع���ض���و م��ؤت��م��ر 
ال����ح����وار ال���وط���ن���ي رئ��ي��س 
ف��ري��ق ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات 
أروى عثمان ع��ن الصفات  
واالخالق الحميدة واالنسانية 
التي تتميز بها  القيادية في 
المؤتمر الشعبي العام ايمان 
النشيري.. وهي عكس تلك 
التي روج لها اإلعالم الحزبي 
ال���ظ���الم���ي  ال�����ذي  تتعمد 
ت��ش��وي��ه ص�����ورة االن��س��ان��ة 

ايمان..
فقد كتبت أروى عثمان على حائطها الشخصي بموقع التواصل 
االجتماعي الفيسبوك : أعترف يا إيمان أن أول ما رأيتك انقبضت 
إنقباضًا شديدًا ، من هول تدافع الصورة القاتمة عنك والتي ضخها 
اإلعالم -لألسف -بشكل مرضي عبر صراع سياسي ، أقحم اإلنسان 

في لحظة انفعال لتشتغل على تشويهه وتدميره ..
وخاطبت النشيري بقولها : عزيزتي .. عندما علمت أنك في 
فريق الحقوق والحريات ، جلست أفكر أيامًا كيف أتعامل معِك من 
باب المساواة مثلك مثل أي عضو .. وحاولت، تارة أتجنبِك، وتارة 
أحيِك، وتارة، وتارة، لكني أعتقد مع مرور األيام األولى أني نجحت 
في التعامل بموضوعية ومساواة الجميع أيًا كان انتماؤه وطيفه 

، وفكره ..الخ ..

واض���اف���ت : ي��وم��ًا ع��ن ي��وم 
تكسرت تلك الصورة الواحدة 
النمطية ع��ن إي��م��ان ، وتمر 
الشهور لتتالشى عند الجميع 
.. وأن����ت ك���ل ي����وم تثبتين 
وبشكل طبيعي بانك إيمان 
اإلنسان ، التي تحترم اآلراء ، 
وال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات، إيمان 
التي تتفاعل وتنافش بوعي 
ع��ن قضايا ال��وط��ن واإلن��س��ان 
وهمومه المختلفة .. وإيمان 
القلب ال��واس��ع، واألم ال��رؤوم، 
ال��ت��ي ك��ان��ت وم���ا زال����ت األم، 
فكافحت وربت أخوتها وعلمتهم، وفأصبحت هي األم واألب ، إيمان 
التي كانت تستأذن في فترة راحة المدرسة في إحدى مدارس ذمار 
، وتسرع للبيت لتعد طعام الغداء ألسرتها ، ثم تعود للفصل ، 

تواصل الدرس ..
هذه إيمان النشيري ، عضو فريق الحقوق والحريات عن المؤتمر 
الشعبي العام التي فاجأتنا جميعًا عندما غيرت نظرتنا عنها ، وبأن 
اإلنسان يصيب ويخطئ .. فال تصدقوا اإلعالم اإليديولوجي الذي 

يحرق أجمل ما في اإلنسان ، روحه .
واختتمت المنشور قائلة : محبتنا لك إيمان ، ونفخر أننا عملنا 
معًا واشتغلنا جميعنا بمسئولية عالية إلنجاز قرارات ستصب في 

دستور اليمن الجديد الذي نحلم به وأنت أحد صانعيه .

دراسة بريطانية تطالب بتدريب األمهات المسلمات 
على الكومبيوتر لمكافحة »تطرف« أبنائهن

ط����ال����ب����ت دراس��������ة 
جديدة، نشرت مؤخرًا، 
ب����ت����دري����ب األم����ه����ات 
المسلمات في بريطانيا 
على مهارات الحوسبة 
)ال����ك����وم����ب����ي����وت����ر(، 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ن م���ن منع 
أوالده�����ن م��ن اع��ت��ن��اق 
أف���ك���ار ال��ت��ط��رف عبر 

شبكة اإلنترنت.
ووجدت الدراسة التي 
أجرتها مؤسسة »جان« 
الخيرية النسائية وشملت 350 امرأة مسلمة، ونشرتها صحيفة »اندبندنت« 
البريطانية، أن 92% منهن لم يفهمن مصطلح »التطرف على اإلنترنت«، ولم 

يدركن أيضًا إمكان اعتناق أطفالهن التطرف عبر هذه الشبكة.
وقالت: إن 75% من األمهات المسلمات رأين أو سمعن أطفالهن يقبلون على 

المحاضرات »اإلسالمية«، غير أن 90% منهن يجهلن محتواها.
وأضافت الدراسة: أن األمهات إذا جرى تزويدهن بالمهارات المناسبة فسيملكن 

قدرة فريدة على حماية أطفالهن ضد التطرف عبر اإلنترنت.
وكانت الحكومة البريطانية، اعتمدت صالحيات جديدة تهدف إلى إسكات 
رجال الدين المسلمين »المتطرفين« الذين تعتقد أنهم يحاولون غسل أدمغة 
أتباعهم لدفعهم إلى ارتكاب أعمال »اإلرهاب«، وتعمل أيضًا مع شركات خدمات 
اإلنترنت إلزال��ة المواقع المليئة بالدعوات التي تعتبر أنها تنشر »التطرف« 

وتحرض على الكراهية.

المرأة التونسية تفوز بنص دستوري 
يضمن لها نصف المجالس المنتخبة

ص��وت المجلس الوطني التأسيسي  
الخميس ف��ي تونس على فصل في 
الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين 
المرأة والرجل ويفرض المناصفة في عدد الرجال 
والنساء في المجالس المنتخبة. وينص الفصل 
45 من الدستور الذي صوت عليه 116 نائبًا 
من اص��ل 188 في المجلس ال��ذي تتمتع فيه 
حركة النهضة الحاكمة بأغلبية نسبية، على ما 
يلي: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة 
للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن 
تكافؤ الفرص بين الرجل وال��م��رأة في تحمل 
مختلف ال��م��س��ؤول��ي��ات ف��ي جميع ال��م��ج��االت 
وتحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس 

المنتخبة وتتخذ ال��دول��ة تدابير للقضاء على 
العنف ضدالمرأة". وكانت الدقائق التي سبقت 
التصويت على هذا الفصل بأغلبية ضيقة -إذ 
انه كان يتعين تصويت 109 نواب الدراجه في 
الدستور- صاخبة إذ ان العديد من النواب كانوا 
يطلبون الحق بالكالم. وقد احتدم النقاش حول 
هذا الفصل خالل االيام االخيرة قبل ان يؤول الى 

تصويت الخميس.
وتعتبر تونس، بدون تكريس المساواة بين 
الجنسين، البلد العربي الوحيد منذ 1956م 
الذي يمنح افضل حقوق للمرأة، لكن الرجل يظل 

يتمتع بامتيازات ال سيما في مجال الميراث.
ميدل ايست أونالين

المتواتر منذ   
االش�����راق�����ة 
األول���������ى ع�����ن ي���وم 
االث��ن��ي��ن 12 رب��ي��ع 
أول ان��ه ت��اري��خ مولد 
ال���رح���م���ة ال��م��ه��داة 
س���ي���دن���ا م��ح��م��د ب��ن 
عبدالله -ص��ل��ى الله 
عليه وآله وسلم- هذا 
ال���ت���اري���خ ي��ص��ادف��ن��ا 
ي��وم��ن��ا ه����ذا ب��ي��وم��ه 

ورقمه وروحانيته..
ج��دل��ي��ة االح��ت��ف��ال 
بهذا الحدث العظيم 

التزال قائمة بين المتطرفين »جائز وبدعة«.. والمنابر 
لسان حال كل منهما..

الحوثيون يجهزون الموائد والمساجد لالحتفال الديني 
و»السياسي«.. واالخوان يحذرون من اختطافهم للنبي 

محمد -عليه افضل الصالة وأزكى التسليم..
خطيب سلفي يدلل على ان االحتفال بالمولد بدعة، 
بقوله ان��ظ��روا ال��ى ه��ؤالء- ويقصد الحوثيين- انهم 
يجمعون اط��ارات السيارات إلحراقها احتفااًل بهذا 
اليوم، واذا كان االحتفال بالمولد متواترًا فمن أين كان 
للخلفاء والتابعين »كفرات« تلك األيام ليحرقوها في 
احتفاالتهم.. ألم أقل لكم انها بدعة وكل بدعة ضاللة 

وكل ضاللة في النار..!!
��ر خطبتي الجمعة على 

ّ
خطيب »اص��الح��ي« س��خ

االحتفال بمولد المصطفى- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وأده��ش كل المصلين المنصتين له باألمر اإللهي، 
أدهشهم بقوله : »دعوهم يحتفلون بموت رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ألن هناك رواية عن 
بعض العلماء أكدت ان ميالد الرسول األعظم كانت في 
ال�8 من ربيع أول وموته كان في ال�12 من ربيع أول«..
ببساطة عندما لم يستطع »االخوان« ردع الحوثيين 

حاولوا تغيير يوم مولد الرسول في عقولنا..!!
لو أننا كيمنيين وصفنا الحبيب محمد - صلى الله عليه 
وآله وسلم- بالحكمة الستشعرنا هذا الوصف عمليًا على 
الواقع وتركنا المناكفات والمزايدات السياسية التي 
تقودنا الى ابتذال كل عمٍل أو قوٍل سخيف قد نطال به 

مقدساتنا غير آسفين..!!
تخيلوا لو أن الحوثيين جمعوا الموائد والنفقات التي 
سيصرفونها اليوم لحشودهم وذهبوا بها إلى النازحين 
الذين تركوا بيوتهم ومساكنهم وممتلكاتهم جراء 
حروب صعدة التي كان الحوثيون طرفًا فيها، اعتقد 
أنهم لو فعلوا هذا تجاه أهلهم النازحين لكان أعظم 
احتفال لهم بمولد الرحمة المهداة -صلى الله عليه 

وآله وسلم..!!
تخيلوا لو أن خطباء »االخوان« شغلوا أنفسهم بقضية 
األمة ووظفوا خطبهم فيما ينفع الناس ويحقن دماءهم 
ويحفظ وحدتهم.. بداًل من إهدار الوقت والجهد في 

اثبات ان االحتفال بالمولد بدعة..
اعتقد حتى لو اثبتوا ذلك فلن تجني االمة من اثباتهم 

شيئًا مفيدًا للدين او الدنيا..!!
هناك »مالذيع« يستنكرون على البعض االحتفال 
بالمولد النبوي، بينما يستعدون هم لالحتفال بالذكرى 

الثالثة لما يسمونه »ثورة فبراير«..!!
شخصيًا أنا مع االحتفاالت الوطنية واألعياد الدينية 
والمناسبات االنسانية وأعياد الميالد واألم والشجرة 
والمعلم والحب.. وأموووت بأغنية »ياليت واأليام كلها 

عيد« حتى انني جعلتها نغمة لتلفوني..!!
إذًا.. دعونا نحتفل اليوم بالصالة على النبي- صلى الله 

عليه وآله وسلم..!!

المولد.. 
»جائز.. 
بدعة«!!

مارية الشرعبي


