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هناء الوجيه

 المرأة تنفق 37 ألف دوالر على العناية بالشعر فقط
تبين من دراسة جديدة نشرت في بريطانيا  

أن متوسط إنفاق المرأة على العناية بالشعر 
خالل عمرها بأكمله يبلغ 23 ألف جنيه إسترليني )37 
ألف دوالر أميركي(. ووج��د الباحثون أن الرحالت إلى 
الكوافير ومنتجات تصفيف وعناية الشعر وما يتعلق 
بذلك من إكسسوارات يستنزف من السيدات ما معدله 
37 جنيهًا استرلينيًا شهريا )60 دوالرًا( أو 439 

جنيهًا إسترلينيًا )717 دوالرًا( في السنة، وذلك 
بالنسبة للسيدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 17 
و70 عامًا. ووجدت الدراسة أن النساء الشقراوات 
أكثر إنفاقًا على العناية بالشعر من غيرهن، حيث 
ينفقن ما معدله 26 ألف و337 جنيها إسترلينيا، 
وه��و أكثر بخمسة آالف جنيه من متوسط ما 

تنفقه السيدات ذوات الشعر األسود. 

عن الفقيدة 
رمزية اإلرياني

نور باعباد

كان خبرًا محزنًا وله وقع أليم على الجميع  
بغياب الفقيدة رمزية عباس االرياني عن 
الحياة والعطاء، وعسى أن يكون ذلك في حسناتها.. 
وقد حثنا ديننا االسالمي الحنيف »أذك��روا محاسن 

موتاكم« لنزداد تراحمًا واقتداء .
مناقب ومحاسن رمزية كثيرة وقد ردد اإلعالم 
كثيرًا منها ولكن لإلضافة واإلف����ادة، فهي عضو 
المجلس األعلى للمرأة ال��ذي يرأسه دول��ة رئيس 
ال��وزراء، كما أن رئاستها لالتحاد ع��ززت من دوره 
بحضور أنشطة اجتماعات المجلس االقتصادي 
 »ECOSOC« واالج��ت��م��اع��ي ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة
ومنظمات ع��دة أذك��ر أنها عملت على استضافة 
شخصية أميركية نسوية ذات خ��ب��رة انتخابية 
منذ 5 سنوات وقد ادارت الحملة االنتخابية األولى 
للرئيس أوباما وهي ام��رأة كبيرة في السن أفادتنا 
بفنيات االنتخابات، أقصد بهذه المعلومة إبراز العمل 
المتميز للفقيدة خالل قيادتها للعمل في اتحاد نساء 
اليمن ..إضافة لتعزيز دوره في تخفيف العنف ضد 
المرأة وخاصة في السجون وقد كان لي شرف تقييم 
 »UNFPA« هذا مع صندوق األمم المتحدة للسكان
ومنظمة اوكسفام ، حيث تواجد عدد من المحامين 
والمحاميات للترافع عن  السجينات وكذا حمالت 
مناصرة لتصحيح الصورة النمطية ضد النساء في 
السجون وفي الحركة العامة والتنقل في الشوارع وما 
تعانيه من تحرش لفظي واعتقال وهو عمل مهم 
وجريئ تصدت له فروع اتحاد نساء اليمن، إضافة 

لقضايا التوعية بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.
 عندما ت��زر االت��ح��اد تشعر بالحيوية لعدد من 
الشابات الالئي يعملن به ويدرن مشاريع وأنشطة 
بإشراف الفقيدة وعدد من رفيقاتها مثل الفاضالت 
نائبتها  أ. فتحية محمد عبدالله وفاء أحمد علي، 
بلقيس الرباحي، سلمى المصعبي، د. مريم الجوفي، 

د. ضياء دفر، منى باشراحيل..
 أحببت تقديم هذه اإلضافة وغيرها ألحيط 

ً
 حقيقة

القراء علمًا ب��دور الفقيدة ال��ذي سبقه مفاوضات 
واتصاالت مع المانحين وحرصها وزميالتها على 
اشتراك الشابات في العمل وإكسابهن خبرات.. 
لذا ال غرابة عند مقابلتي للعديد منهن أن تعرفني 
حين لقائي بهن بأن يقلن وهي في موقع عمل آخر 
إنهن عملن لفترة في االتحاد وأخذن خبرة في إدارة 
النشاط ، وأشعر بأن قدراتهن تعود ألنهن جئن 
من مدرسة اتحاد نساء اليمن وخصوصًا  للفقيدة 
وثلة من النساء القيادات الالئي توفاهن الله وقد 
تركن بصمات قوية على مسيرة حياتهن وأسرهن 
والمجتمع وخ��اص��ة الحركة النسوية والثقافية 

اإلعالمية والقضائية وغيرها من المجاالت..
ثر مثل / عائدة علي سعيد / نجوى 

ُ
فقيدات ك

مكاوي / زهرة هبة الله / نجيبة محمد عبدالله / 
عاتكة الشامي /رقية السيد / نجاة ناصر / فاطمة 
حمزة / سعاد مرجان / فاطمة العولقي.. وكن رافدًا 
إعالميًا مثل د.رؤوفة حسن / نبيلة حمود / زهرة هبة 
الله.. كما كن بارزات في مجال القضاء مثل حميدة 
زكريا / غناء المقداد.. والعمل مع المعاقين كفاطمة 

العاقل وجمالة البيضاني..
ات  جميعهن عملن للنهوض باليمن وأضفن عطاء

متميزة وساهمن في وصول الوطن إلى العالمية..
أسأل الله لهن الخلود مع الصديقين والصديقات..
إن��ه��ن حفيدات بلقيس وأروى وسليالت اليمن 

السعيد.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الزواج المبكر في أوساط الفتيات اليمنيات يتكشف يومًا بعد يوم أن له مخاطر كبيرة من الناحية الصحية واالجتماعية  
والنفس��ية، وتجمع الدراسات المتعلقة بهذا الش��أن أن الزواج المبكر في اليمن ينتشر في العائالت التي يرأسها والدان 
أميان أو في العائالت ذات المس��توى االقتصادي المتدني.. ووفقًا لدراس��ة نفذها قطاع السكان ممثاًل باإلدارة العامة لتنمية المرأة 
في العام  2011م أن الزواج المبكر يؤثر بشكل كبير على التحصيل العلمي للفتيات، وفي حاالت عدة يؤدي إلى التسرب من التعليم 

أثناء أو بعد التعليم االساسي.
وأظه��رت نتائج الدراس��ة أن ع��ددًا كبيرًا من الفتيات الصغيرات والالتي تزوجن مبكرًا ق��د عانين من مضاعفات في ليلة الزفاف 
وأيضًا أثناء الحمل والوالدة،  على س��بيل المثال فإن نس��بة وفيات األجنة كانت عالية جدًا عند األمهات الصغيرات وتنخفض كلما 

زاد عمر األم.
الدراس��ة أوضح��ت أن أكثر م��ن 365 امرأة من كل 100 ألف والدة حي��ة تموت من جراء مضاعفات الحم��ل والوالدة والنفاس مما 
يجع��ل ذل��ك الس��بب األهم في وفيات األم في س��ن اإلنجاب في اليمن.. وتش��ير آخر التقديرات الى أن 52% م��ن الفتيات في اليمن 
يتزوجن قبل س��ن 18، كما أن الفتيات في الفترة العمرية ما بين 15 و19 س��نة ويمثلن 19% في اليمن تكون 7.2 % منهن قد 

حملن من قبل. باإلضافة إلى أن 50% من وفيات األمهات تقع ضمن الفتيات أقل من عشرين سنة.
 أم��ا الصغي��رات الالت��ي ينجون من الم��وت فيدخلن في مرحلة عذاب طوال بقية العمر حيث يواجهن مش��كالت صحية ونفس��ية 
واجتماعية بس��بب الزواج المبكر وتكون لها انعكاس��ات س��لبية تظل ش��بحًا يط��ارد الضحايا في مختلف مراح��ل الحياة.. ونظرًا 
لخطورة هذه المش��كلة االجتماعية واس��تمرار تداعياتها تحرص صحيفة »الميثاق«- وفي اطار المس��اهمة بدورها التوعوي في 
حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة- في هذا الحيز على استعراض بعض اآلراء عن ظاهرة الزواج المبكر الذي يعد 
من أخطر أشكال العنف التي تتعرض لها الفتاة في المجتمع اليمني حيث تقاد الضحية وسط فرح وابتهاج للموت أو لمصير عذاب 

أبدي في الحياة..

الزواج المبكر.. قتل مع سبق اإلصرار
موت بطيء

قصص مأساوية 

تقول ابتهاج عبدالسالم.. انا عمري اآلن 
22 عامًا تزوجت قبل الرابعة عشرة من 
عمري من عائلة تقرب لي واصبحت أمًا في 
نفس العام.. لقد كنت طفلة وفجأة أصبحت 
أم��ًا لطفل، لم أشعر باألمومة وأن��ه ص��ار لي 
اب��ن��ًا.. ل��ذا تركته دون أي اهتمام او رعاية 
لأسف كانت امي تربيني وترعى ابني أيضًا.. 
وبعدها انفصلت عن وال��ده كونه لم يفهم 
عدم استيعابي ان اك��ون أمًا وص��ار يجبرني 
على ان ارعى طفاًل ال ادرى كيف أتعامل معه، 
ربما لم  يدرك احد الوجع النفسي المرتبط 
بانعدام االحساس باألمومة وفقدان القدرة 
على تحمل المسئولية، لكن ال��ذن��ب ليس 
ذنب الطفلة التي وجدت نفسها مجبرة على 
مواجهة عالم آخ��ر ال يمكنها استيعابه، 

والظلم االكبر ان المجتمع بعد كل ذلك يلوم 
الطفلة حين تفشل في تقمص دور المرأة 
الكبيرة وتعجز عن حمل اعباء هي اكبر منها،  
اتمنى أن يقف الجميع وقفة مسئولة وأن 
يعملوا على ايقاف هذا النوع من القتل البطيئ 

الذي يقضي على الفتاة ويحطمها،  
انا اليوم ام لطفل انجبته 
في زواج��ي الثاني وعمري 
ع��ش��رون ع��ام��ًا ام���ا طفلي 
االول ال استطيع ان اشعر 
ب��ه غير اح��س��اس بالذنب 
احمله في قلبي لمن زوجني 
في عمر مبكر ال ادرك فيه 
غير عالمي الطفولي الذي 

اغتالوه بقسوة. 

األس��ت��اذة اروى عثمان -رئيس 
فريق الحقوق والحريات- تحدثت 
ق��ائ��ل��ة : ل��ق��د ان��ه��م��رت م��ن عيون 
الحاضرات الدموع حين اقرار مادة 
تحديد سن ال���زواج.. تلك الصورة 
كانت دلياًل على االحساس الكامل 
ب��م��ا ت��ع��ان��ي��ه ال��ف��ت��اة 

المنتهكة جراء الزواج المبكر..  واثناء 
جلسات االستماع في الحوار الوطني 
اس��ت��م��ع ال��م��ت��ح��اورون ال���ى قصص 
ووق���ائ���ع م��أس��اوي��ة وك��ان��ت مجرد 
نماذج فقط فكيف بالواقع المرير 
والمليئ بمثل ه��ذه الممارسات 
التي لأسف  نجد أن هناك من يريد 
استمرار هذه المأساة ويبررون ذلك 
بمزاعم دينية، والواقع ان الضرر 
م��وج��ود واالس����الم دي��ن ال��ع��دال��ة ال 
يرضى بالضرر،  ثم ان��ي استغرب 
كيف يقبل عقل الرجل ان يتزوج 
بطفلة وكيف يمكن ان تكون هناك 
ع��الق��ة بين طفلة صغيرة ورج��ل 
كبير هذا  شيء مرعب ال يرضاه أي 
انسان سوّي ألطفاله.. الشيء 
اآلخ��ر أن هناك تبعات 
وم���ش���اك���ل م��رت��ب��ط��ة 
ب��ال��زواج المبكر ليست 

بسيطة لكنها ترتبط 
بكل مناحي الحياة صحيًا 
واج��ت��م��اع��ي��ًا وتعليميًا 
واق���ت���ص���ادي���ًا ون��ف��س��ي��ًا، 
وال��ي��وم نقولها ص��راح��ة 
ن��ح��ن س��ع��داء ف��ي فريق 
الحقوق والحريات  بمؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي باالتفاق 
ع��ل��ى م���خ���رج���ات تقضي 
بتحديد سن ال���زواج تحت 
س��ن ال�����18 وبالمخرجات 
ال��ح��ق��وق��ي��ة االخ�����رى ال��ت��ي 
تحمي ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات 
وتحد من انتهاكات الطفولة 
والب����د م���ن م��واص��ل��ة السير 
والعمل على تنفيذ وتطبيق 
ت��ل��ك ال��م��خ��رج��ات م���ن أج��ل 
بناء مجتمع سعيد لكل أبناء 

الوطن.

وتقول الطبيبة امل الدولة:  نشعر 
بحجم ال��م��أس��اة ع��ن��دم��ا نستقبل 
طفلة ف��ي المركز الصحي للوالدة 
وه���ي ت��ت��ص��ارع م��ع ال��م��وت س���واًء 
أث��ن��اء الحمل أو ال����والدة،  العديد 
م��ن ح��االت ال��وف��ي��ات ف��ي االمهات 
تكون م��ن الفتيات الصغيرات.. 
 على حاالت تتأذى في ليلة 

ً
عالوة

الزفاف نفسها الن الطفلة تكون 
غير مهيئة للممارسة الجنسية 
ال جسديًا وال معنويًا،  لذلك فإن 
زواج الصغيرات هو انتهاك صارخ 
لحقوق الطفولة ومن يقول غير 
ذلك فليثبت دون التحجج بالدين 
أو بزواج السيدة عائشة رضوان 
الله عليها الن المنطق والعدالة 
اإلل��ه��ي��ة ال ت��رض��ى بالظلم وال 
باالنتهاك  وال يمكن ان يشرع 
الدين لمثل هذه الممارسات 
أبدًا.. ولقد دار ذات مرة جدال 

بين أحد الحقوقيات مع احد الداعين 
الى زواج الصغيرات فما كان منها 
إاّل أن ق��ال��ت ان ل��ي اب��ن��ًا ف��ي ريعان 
الشباب وه��و متعلم وجيد يرضي 
الله ومتدين واري���د ان اخطب له 
ابنتك ذات الثمانية اع��وام ويكون 
العرس بعد شهر قال الرجل ال يوجد 
ل��دي بنات ل��ل��زواج.. وه��ذه واقعة 
حقيقية،  والسؤال هنا لماذا يدعو 
اولئك للزواج المبكر ولكن يخافون 
على بناتهم ويقولون بأنهن مازلن 
ف��ي عمر الطفولة فيما نجدهم 
ينتهكون طفولة بنات اآلخرين فأي 
منطق هذا وأي عدالة،  لذلك البد ان 
تتكاتف جهود الجميع من اجل اقرار 
قانون تحديد سن ال��زواج وان يتم 
متابعة تنفيذ مخرج مؤتمر الحوار 
الوطني فيما يخص هذا الجانب ألنه 
م��ن ال��ض��روري��ات لحماية الطفولة 

وصونها من االنتهاكات.

 نستغرب تحمل مسئولية أعمال المنزل أو فهم لدى الفتاة اضافة الى عدم قدرتها على ذلك نقص الشعور بالمسئولية والخبرة الالتي يتزوجن قبل سن 18، والسبب في الطالق تزداد بكثرة في أوساط الفتيات تلك الحياة لذلك نجد ان ارتفاع معدالت تكون لديها ردة فعل سلبية تنفرها من العالقة وحين تصدم الفتاة بواقع مرعب بعد الى ح��دود التفكير بذلك النوع من المرأة والرجل الن عقل الطفلة لم يصل فهم العالقة التي يجب أن تكون بين الحياة التي تم االنتقال اليها وكذلك  عدم االح��ب��اط وع��دم ال��ق��درة على استيعاب صحية ومعنوية ونفسية قاتلة اقلها سبق االصرار اضافة الى أنه يحمل اضرارًا فنقول: ان الزواج المبكر يعتبر قتاًل مع أم��ا آس��ي��ا األدي��م��ي -باحثة اجتماعية 
ً
الصغيرات من االنتهاك.ال بد ان يعمل الجميع من اج��ل حماية تتعرض الطفلة لمخاطر الحمل والوالدة.. ونفسيًا وم��ع��ن��وي��ا وك��ي��ف ي��رض��ون ب��أن ان��ت��ه��اك الطفولة أو االغ��ت��ي��ال جسديا قلوبهم او عقولهم بالقبول باستمرار لتحديد سن ال���زواج.. كيف تسمح لهم أن هناك من يرفضون اقرار قانون او مادة العالقات الجنسية... وحقيقة

قتل مع سبق االصرار

ظلم وانتهاك 

حملة لمناهضة العنف 
ضد المرأة

تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء الذي أعلنته الجمعية العامة 
لأمم المتحدة ويوافق 25 نوفمبر من كل عام ، اطلق اتحاد نساء اليمن االسبوع 

الماضي حملة تهدف إلى مناهضة كل اشكال العنف ضد النساء، سيتم تنفيذها في جميع 
محافظات الجمهورية مع التركيز على محافظات صنعاء ، أمانة العاصمة ، حضرموت ، 

إب ، والحديدة. من خالل  تنفيذ العديد من الفعاليات واألنشطة تشمل محاضرات وجلسات 
نقاش وعرض فالشات تلفزيونية بأضرار الزواج المبكر وإقامة مسابقة ألفضل عمل إعالمي 

حول قضيتي الزواج المبكر وختان اإلناث من أجل زيادة الوعي المجتمعي بحقوق النساء. يشار إلى 
أن اليمن تاتي  في قائمة تضم ) 20 نقطة ساخنة ( ينتشر فيها زواج الصغيرات ، حسب دراسة 

نفذها المركز الدولي للبحوث حول المرأة، حيث بلغت نسبة الفتيات اليمنيات الالتي تزوجن قبل سن 
ات حكومية ومؤشرات منظ�مة اليونيسيف وفقًا لدراس�ة  الثامنة عشرة )48.8 %(.واستنادًا إلحص�اء

أع�دتها وشملت )3586( أسرة يمنية ، أظهرت نتائجها أن )52%( من الفتيات تزوجن قبل 
سن الثامنة عشرة ، و )14%( منهن تزوجن قبل سن الخامسة عشرة.

بسبب اختطاف 3 طفالت

سكان الروضة يحملون وزير الداخلية مسئولية اختطاف الطالبات
انقضى أكثر من أسبوع وأسر ثالث 
طفالت تعرضن لالختطاف في منطقة 
الروضة مديرية بني الحارث ال يعرفون 
مصير ف��ل��ذات أك��ب��اده��ن منذ أن تم 
اختطافهن بعد ظهر ي��وم الجمعة 

قبل الماضية.
سكان حي ال��روض��ة ومعهم سكان 
العاصمة أيضًا يعيشون خوفًا حقيقًا 
على أبنائهم، وبلغ األمر لدى بعضهم 
ال��ى ح��رم��ان بناتهم م��ن ال��ذه��اب الى 
المدرسة خشية تعرضهن لالختطاف 
خصوصًا وأن مصير الفتيات الثالث 

مايزال مجهواًل الى اليوم.
وكان حسن الجندبي أحد المقربين 

من الطفلة عائشة الجندبي 13 عامًا 
قد ذكر أنها اختفت من أم��ام منزلها 
بمنطقة الروضة جوار مستشفى الشيخ 
زاي���د.. بعد بضعة أشهر من اختفاء 
طفلتين من نفس المنطقة ولم يعرف 

لهما أثر.
الفتًا إلى أن أق��ارب الطفالت الثالث 
المختطفات أبلغوا األجهزة األمنية 
وآخرهم والد الطفلة عائشة والذي أبلغ 
البحث الجنائي وبقية األجهزة األمنية 
لكنهم لم يحصلوا على أي أثر للطفلة 

عائشة أو غيرها.
أبناء منطقة الروضة يحملون وزير 
الداخلية وال��ق��ي��ادات األمنة المعنية 

مسئولية اختطاف الطفالت الثالث.. 
وت��وع��دوا بأنهم ل��ن يتركوا بناتهم 
ال��ث��الث، وأن المقصرين ع��ن تحمل 
المسئولية من القيادات األمنية هم 

المطالبون بمعرفة مصير بناتهم.
خ��ص��وص��ًا وأن ج��ري��م��ة االخ��ت��ط��اف 
تعكس الالمسئولية ل���دى ق��ي��ادات 
األم��ن والالمباالة وال عالقة لما حدث 

باالختالالت األمنية.
وكشفوا عن حالة من الخوف والقلق 
يعيشها اآلب��اء منذ اختطاف الفتيات 
ال��ث��الث ووص���ل ال��ب��ع��ض ال���ى ح��رم��ان 
بناتهم من الذهاب الى المدرسة خوفًا 

عليهن من االختطاف.

يوم االستقالل تتويج لنضاالت شعبنا اليمني وتضحياته الباسلة 
عبدربه منصور هادي ضد االستعمار والمشاريع الصغيرة
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