
تقول ابتهال المروني- ربة بيت : أنا واثقة 
ان معرفة ال��وال��َدي��ِن أس��ب��اَب ت��زاي��د ظاهرة 
فات  العنف عند األبناء هي جزٌء من الحل  فتصرُّ
عتبر ردوَد أفعال ألسباب 

ُ
الطفل العدوانية ت

او ظ����روف معينة ي��ك��ون ل��ه��ا ت��أث��ي��ر على 
االبناء بصورة مباشرة او غير مباشرة.. وقد 
الحظت ان ابنائي منذ األزمة في البالد، صارت 
سلوكياتهم تتحول من اهتمامات األطفال 
المألوفة ال��ى ميلهم للحديث عن السياسة 
واالوض���اع والساحات واالعتصامات وردود 
األفعال المختلفة، حتى ان ابني الصغير صار 
يتقمص  اثناء لعبه مع أصدقائه دور القائد 
او دور الثوري ويتحدث بألفاظ ضرب وقتل 
واختطاف.. واتذكر انه في احد المرات طلب 
من وال��ده ان يشتري له آليًا او مسدسًا كبير 
ليلعب به , ناهيك عن االلعاب النارية المختلفة 
التي يهوى االطفال اللعب بها ومسدسات 
ال��خ��رز وغيرها م��ن االل��ع��اب وال��ت��ي تساهم 
األوضاع في البالد في تنمية العنف والتسلح 

داخل نفوس االطفال.
قدوة حسنة 

وف���ي ذات ال��ش��أن ت��ق��ول ب��ش��رى المعلمي 
 واالوضاع 

ً
-معلمة وأم لثالثة اطفال : حقيقة

المتردية في البالد لها تأثير كبير على ابنائنا.. 
فنحن عندما نتناقش ون��ت��ح��اور ونتفاعل 
مع االح��داث ال ن��درك ان االطفال يسمعون 
كل ش��يء ويتخذون من الكبار ق��دوة لهم.. 
في كثير من االحيان كنت االح��ظ ان ولدي 
يكرر كالم ابيه ويتقمص مواقفه ويحاول 
تقليده حتى في طريقة تحاوره او انفعاله 
م��ع م��ا ي��ح��دث ف��ي ال��ب��الد، ول��ه��ذا يجب على 
اآلب���اء أن يكونوا اكثر حرصًا على ع��دم جر 
أوالدهم الى دائرة صراعات الكبار.. واعتقد 
ان من المهم جدًا ان نفتح معهم باب النقاش 
ونتيح لهم االسترسال في الحديث عما يدور 
ف��ي اعماقهم وب��ع��د ذل��ك ن��ك��ون ع��ون��ًا لهم 
في الوصول الى السلوك الصحيح، وبالتأكيد 
لن يكون ذلك إاّل بمصاحبة القدوة الحسنة 
في المنزل الن االم او االب اذا تناقشوا حول 
األحداث في البالد بموضوعية وحكمة ولهم 
آراء جيدة فسوف ينعكس ذلك على ابنائهم 

ويترسخ في اعماقهم والعكس ايضًا اذا كانت 
التصرفات سلبية . 

عنف وسالح 
منى المرقصي- ربة بيت -تقول: األطفال 
م 

ُّ
 لهم ف��ي تعل

ً
���دوة

ُ
��خ��ذون م��ن ال��ِك��ب��ار ق ي��تَّ

لوك.. وفي هذه الظروف التي تمر بها البالد  السُّ

كل منزل تفاعل وشارك في الحديث والنقاش 
وكثرت المواقف وكثر معها تنوع السلوكيات 
وردود األفعال المتغايرة، واالطفال يشاهدون 
ويتعلمون من اسرهم فمنهم من اصبح يلهو 
ويلعب بكلمات العنف والتقاتل ويطلب من 
والديه شراء ألعاب ترتبط بالعنف كأن يقول 

االبن لوالده اريد ان تشتري لي مسدسًا او آليًا 
او خنجر وهكذا، وهذا شيء مقلق الن هؤالء 
ة الطفولة  الصغار في مايزالون يعيشون براء
ُي��ق��ح��م��ون ف��ي س��ل��وك��ي��ات ع��ن��ف وع��دوان��ي��ة 
والمؤسف أنها تستمر وتنمو معهم وتتكون 
كجزء من شخصياتهم , نحن نريد جياًل يتسم 
ة وال نريد مجتمعًا يتخذ  بالمدنية والحياة البناء
من العنف والسالح قانونًا للحياة، وعلى االباء 
ان يتنبهوا وسط كل هذه الظروف ان يكونوا 
اكثر حرصًا على ابنائهم وتربيتهم التربية 
الحسنة والسوية والمتعايشة مع اآلخر، فهذه 

جزء من مسئوليتنا لبناء المجتمع السليم. 
تعديل المسار 

بشرى المقطري -اختصاصية اجتماعية- 
ت��ق��ول : االط��ف��ال يكتسبون مما حولهم 
العديد من السلوكيات االيجابية او السلبية، 
واالسرة هي المنبع االول لذلك، ومما ال شك 
فيه ان االحداث والظروف تكون اكثر تأثيرًا 
عليهم.. لذا من واجب الوالدين والمجتمع 
ان يكونوا اكثر حرصًا على متابعة وتوجيه 
وتعديل مسار سلوكيات االب��ن��اء أواًل من 
خ��الل تجسيد ال��ق��دوة الحسنة المتمثلة 
باآلباء واالم��ه��ات واالس��رة وثانيا من خالل 
حرص الدولة والمجتمع على ان تكون يدًا 
مساندة النتشال االطفال من ذلك االقحام 
ال����ذي ي��ت��ع��رض��ون ل���ه ف���ي ظ���ل االح����داث 
والصراعات المختلفة، من المهم جدًا ان 
يكون ل��دى الجميع وع��ي وثقافة وادراك 
ان االط��ف��ال ه��م جياللمستقبل المشرق، 
ول��ذا يجب واج��ب حمايتهم.. على االسرة 
والوالدين بالتحديد ان يتنبهوا ان أي سلوك 
عدواني ال يمكن معالجته باستخدام اسلوب 
ال��ض��رب والقسوة إلج��ب��ار الطفل االبتعاد 
ع��ن بعض ال��س��ل��وك��ي��ات، رب��م��ا م��ن المهم 
استخدام اساليب الحزم والعقاب ولكن بقدر 
االمكان ينبغي ان يكون بعيدًا عن العنف 
وال��ق��س��وة المفرطة كما ينبغي مساعدة 
قاش  الطفل على تبني أسلوب الحواِر والنِّ
 المشكالت، بداًل من اثارة المشاكل 

ِّ
في حل

واستخدام الُعنف.. ويجُب على الوالَدين 
 المواقف والظروف التي يشاهدها 

ُ
معرفة

الطفل ويظهر فيها السلوُك العدواني منذ 
البداية.. كما يجب فتح باب الحوار مع األبناء 
وت��رك المجال امامهم للتعبير عما يجول 
في اعماقهم، ومساعدتهم على اكتساب 
ف��ات الحسنة وت��وج��ي��ه االب��ن��اء إل��ى  ال��ت��ص��رُّ
ة على مستوى  ممارسة السلوكيات اإليجابيَّ

األسرة والمجتمع.

المرأة
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قتل زوجته في صنعاء وسافر لتعزية أسرتها بالحديدة
اعتقلت قوات األمن بمحافظة الحديدة رجاًل في العقد الرابع  

من العمر كان برفقة جثة زوجته التي قتلها في صنعاء 
وأنزلها ألسرتها للدفن على أنها توفيت بشكل طبيعي.

وقال مصدر أمني : " إن أسرة المرأة وهي أم ل�"3 أطفال وتبلغ من العر 
35 عامًا - فوجئت بزوجها وهو يبلغهم بتجهيز قبر إلبنتهم وأنه في 

طريقه إليهم برفقة الجثة.

لكن والد الفتاة أبلغ الشرطة وطلب التحقيق في مالبسات وفاة ابنته 
التي كانت ملفوفة بالكفن وجاهزة للدفن مع شهادة وفاة مزورة.

ليتبين أثناء الفحص تعرضها لضرب مبرح ووجود كسور في أنفها 
وأطرافها أدت إلى وفاتها.

وأعتقلت الشرطة الزوج الذي كان برفقة أسرته ويستعدون لتقديم 
واجب العزاء ألسرة زوجته".

إشراف:

هناء الوجيه

ك�����ل م��ا  
بوسعنا 
أن نبذله من أجل 
أوالدن�����ا وب��ن��ات��ن��ا 
تحتضنهم  ن  أ
م���دارس تهدف 
ال�����ى ب���ن���اء ج��ي��ل 
يتطلع ال��ى بناء 
مستقبل مشرق 
لليمن وأن نحفر 
لهم من أجل ذلك 

في الصخر، ومع ذلك فها نحن نكتشف أسرارًا 
وأسرارًا في االدارة التعليمية الفاشلة والتي 
عين فيها أح��د اعضاء مجلس ال��ن��واب من 
االخوان وكيلة إلحدى مدارس أمانة العاصمة 
والتي ال تقوم بعملها على أكمل وج��ه وال 
تحضر للدوام سوى يوم أو يومين في الشهر، 
ورغم ذلك فقد قامت باالعتداء على إحدى 
المعلمات المتميزات بأمانة العاصمة والتي 
تعمل منذ 15 عامًا والكل يشهد لها بأنها 
تؤدي واجبها على أكمل وجه حيث جاءت 
هذه الوكيلة لتصرخ في وجهها بعجرفة 
ت  وتقول إنها ال تنفع في هذا المجال جاء
باألمس بالمحسوبية الحزبية وتسرح وتمرح 
وتتغيب وال تؤدي عملها كوكيلة مدرسة 
وتحث على االلتزام وهي غير ملتزمة وليس 
ه��ذا فحسب ب��ل تتهم ال��م��درس��ات بأنهن 

يتقاضين مرتبات حرام.
 نحن نواجه خطرًا حقيقيًا.. وصار 

ً
صراحة

أوالدن��ا األكثر عرضة للخطر.. فأين األمان 
أو التعليم اآلمن ألجيال الوطن.. لذا نطالب 
بوقف هذه العجرفة واالستهتار بالتعليم 
م��ن قبل مكتب التربية ووزارة التربية 
وال��ت��ع��ل��ي��م.. ف��ق��د أص��ب��ح االخ����وان ه��م من 
يعينون كل من يتحكمون بالعملية التربوية 
أو في مجال تعليم أبناء الشعب دون األخذ 
بأية معايير عمن هو أو هي األجدر بمنصب 
وكيل المدرسة.. فهل هي تلك االستاذة 
القدير التي صمدت أكثر من عشر سنوات، 
وكانت مثااًل للمعلمة اليمنية، أم تلك الوكيلة 
التي جاء بها عضو مجلس النواب من االخوان 
ليجعلها تأمر وتنهي كيفما تشاء على من 
تريد.. وكيف لنا أن نأمن على أوالدنا وبناتنا 
في ظل هذا االستهتار التربوي.. وأين الرقابة 
التربوية.. ولماذا ال ينشر قرارات التعيين 
لمثل هذه الوكيلة وغيرها على المأل..؟ كفى 
يا وزير التربية والتعليم.. اتِق الله في اطفال 

اليمن.
علمًا أن هذه الوكيلة ليس لها عمل إاّل إثارة 
الفتنة وافتعال المشاكل الحزبية ومحاربة 
المدرسات الرافضات لألساليب المدمرة 

لألجيال والعملية التعليمية.

التعليم 
وخطر 
األخونة

هناء العزب

يتحدثون  في السياسة ويتقمصون أدوار المليشيات المسلحة

أطفالنا في محرقة صراعات الكبار
ة الذكوَر، وتش��كو من ميلهم الى اللعب   فاِت أطفاله��نَّ العنيفة والعدوانية، وخاصَّ تش��كو كثي��ٌر من األمهات من تصرُّ

واللهو بطرق تتسم بالعنف والميل الى ممارسة سلوكيات تتسم بالقسوة..
»الميثاق« في هذه المس��احة االس��تطالعية بأعمال العنف التي تش��هدها البالد  وترب��ط معظم االمه��ات الالتي تحدثن ل�
ويؤكدن ان هذه االحداث لها تأثير كبير في طغيان السلوكيات العنيفة في حياتهم.. حول  ميل االطفال الى العنف واالسباب 

وما المعالجات تحدثت عدد االمهات والمختصين في المجال النفسي.. فإلى الحصيلة : 

البرلمان العربي يناقش الحقوق السياسية للمرأة 

شهدت القاهرة يومي »1-2« فبراير انعقاد مؤتمر  
قضايا المرأة وتحديات العصر، تحت عنوان "نحو وثيقة 
عربية لحقوق المرأة" وبحضور أحمد محمد الجروان، رئيس 
البرلمان العربي، والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول 

العربية. 
وكانت قد عقدت ورشة عمل بالقاهرة لالعداد لهذا المؤتمر 
تضمنت أوراق عمل أعدها عدد من الخبراء والمتخصصين في 
العالم العربي، من مصر وتونس والسودان ومملكة البحرين. 
بحضور  ممثلي المنظمات العربية الرسمية واألهلية المعنية 

بقضايا المرأة وحقوق اإلنسان. 

الجدير بالذكر، أن اإلعداد للمؤتمر تضمن عقد خمس ورش 
عمل، عقدت أوالها بمملكة البحرين حول الحقوق االقتصادية، 
وعقدت ال��ورش��ة الثانية ح��ول الحقوق التعليمية والثقافية 
واالعالمية بسلطنة عمان ، وتتبقى ورشتان تتعلقان بالحقوق 
االجتماعية والصحية، والفتيات الشابات، ثم يعقد المؤتمر 
الخاص بإعداد وثيقة عربية موحدة لحقوق المرأة في شهر 

يونيو 2014م في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
هذا وقد استعرض المؤتمر عددًا من أوراق العمل المقدمة 
من بعض المشاركين.. أما في الجلسة الثانية فقد تم  استكمال 

مناقشة تقارير الجلسة األولى.

المطالبة  بمشاركة »100« امرأة 
في البرلمان المصري 

طالب المجلس القومي للمرأة   
ف��ي م��ص��ر المسئولين عن 
إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية 
بالعمل على ضمان تمثيل المرأة في 
البرلمان ال��ق��ادم، تمثياًل مناسبًا مع 
حجم ومكانة المرأة في المجتمع ومع 
حضورها المشرف ال��ذي ظهرت به 
وقيامها ب��دور البطولة خ��الل فترة 

االستفتاء على الدستور. 
وشدد المجلس على ضرورة أن ال تقل 
نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم 

عن 100 امرأة . 
وأوض��ح��ت السفيرة م��رف��ت ت��الوى 
رئيس المجلس المجلس، فى تصريح 
لها الخميس، أنه بعد إقرار الدستور 
والذي نص في المادة 11 على أن الدولة 
تكفل تحقيق ال��م��س��اواة بين المرأة 
وال��رج��ل ف��ى جميع الحقوق المدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وفقا ألحكام الدستور، فيجب 

العمل على ترجمة هذا الدستور في 
ص���ورة قوانين تحقق م��ا ج��اء ب��ه من 
حقوق تنصف المرأة وتساعدها على 
القيام والمشاركة بدورها في المجتمع. 
ات  وأك������دت أن ج��م��ي��ع االح����ص����اء
والتقارير، تشير إلى أن مصر تقع في 

ذيل القائمة عربيًا وإقليميًا ودوليًا فيما 
يتعلق بتمثيل ال��م��رأة في البرلمان، 
معربة عن اعتقادها أنه ال يمكن أن 
يرضى أي محب لمصر أو غيور عليها 
بهذا الوضع المتدني للمرأة المصرية 

مقارنة بنظيراتها عربيًا وعالميًا.

 ابتهال المروني: األزمة وراء 
السلوكيات العدوانية ألطفالنا

 بشرى المعلمي: األوضاع 
والنقاشات الحادة في المنزل 

تنعكس سلبًا لدى األطفال

 منى المرقصي: مقلق جدًا أن يطالب األطفال بحمل األسلحة
بشرى المقطري: ينبغي تربية األطفال على الحوار لحل المشاكل


