
مشكلة وحل

سماعهم  عند  جداً  يخافون  أطفالي 
وفور  الطائرات  وتحليق  القصف  أصوات 
فزعين  يهرولون  الطائرات  صوت  سماع 
صوبي أو صوب أبيهم وهذا يقلقني كثيرا 
فكيف يمكنني أن اخفف على أبنائي في 

ظل هكذا ظروف ...؟
النفسانية/الهام  األخصائية 

علي الكميم
أنه  جميعاً  ندرك  أن  جداً  المهم  من 
في  وقدوة  نموذج  بمثابة  نكون  أن  علينا 
الصعب،  الوقت  في  والصمود  الصالبة 
العديد  لتنفيذ  جاهزين  نكون  ال  وربما 

اللحظة  في  األطفال  مع  األنشطة  من 
تنفيذها  يمكننا  أنه  لنتذكر  ولكن  نفسها، 
الدعم  وإن  ذلــك،  استطاعتنا  حال  في 
واألصدقاء  األهل  من  الطفل  يتلقاه  الذي 
يحميه  الصعبة،  الظروف  وقت  واألقرباء 
وعدم  نفسياً  الضاغطة  األوضـــاع  من 
ان  كما  مستقبلية  مضاعفات  حصول 

علينا كبالغين أن نتذكر هذه األمور:
- إن الطفل ال يستطيع فهم كل األحداث 
أنه السبب  التي تجري حوله، فقد يعتقد 
كل  يستطيع  ال  كما  أمور  من  يحدث  فيما 
األطفال التعبير عن خوفهم بالكالم، ولكن 
يمكن مالحظة الخوف من خالل سلوكهم.

ماذا  للطفل  نشرح  أن  المهم  من  لذا 
الكبير  أخوه  تغيب  فإذا   ، حوله  يحدث 
أين  إلى  نخبره  أن  فعلينا  عنه،  وسألنا 

ذهب، وأنه سوف يرجع الحقاً ... وهكذا. 
شعوره  سبب  وعن  أبيه  عن  سألنا  وإذا 
أباه  أن  نخبره  أن  فيستحسن  بالحزن، 
يمكن  وعندها  العمل،  قلة  بسبب  حزين 

أن يزول شعور الطفل بالذنب والخوف.
الطفل  أسئلة  عن  نجيب  أن  علينا   -
ال  حالة  في  نتركه  وال  وصــدق،  ببساطة 

يفهم فيها ماذا يحدث حوله .
- ال يستطيع كل األطفال أن يعبروا عن 
مشاعرهم ، ولكننا ككبار نستطيع أن نتيح 

وعن  شعوره  عن  ليحدثنا  للطفل  الفرصة 
مخاوفه.

بأن  الطفل  شعر  إذا  انــه  أهمية  مع 
ويستهزئون  منه،  يسخرون  اآلخرين 
في  بمشاعره  يشاركنا  فلن  مخاوفه،  من 
المستقبل، وهكذا نكون قد ضررنا بالطفل 

والعكس هو الصحيح.
التي  واألسئلة  المهارات  بعض  وإليكم 

قد تساعدك على سبيل المثال:
أنت  لماذا  يخيفك؟  الــذي  ما  لي  قل 
هل  المساعدة.  أريد  فأنا  كلمني  خائف؟ 
هناك شيء أستطيع أن أفعله من أجلك؟.

أساليب للتخفيف من خوف أبنائنا تجاه القصف والحربأساليب للتخفيف من خوف أبنائنا تجاه القصف والحرب

انحرست ممارسات وعادات كان يدأب عليها املجتمع 
ــهر رمضان، جراء تداعيات العدوان  اليمني مع حلول ش
ــذا الضيف بصورة  ــية ليحل ه ــار املادية والنفس والحص
ــلحة  ــة واألس ــف الصاروخي ــع أن القذائ ــتثنائية، م اس
ــعودي ضد  ــتخدمها العدوان الس املحرمة دوليا التي اس
ــاء ومختلف  ــة صنع ــي يف العاصم ــعب اليمن ــاء الش أبن
ــاق أرواح اآلالف من  ــببت يف إزه ــالد وتس ــات الب محافظ
ــة اآلالف وتدمري آالف املنازل عىل رؤوس  األبرياء وإصاب
ساكنيها وتخريب املنشآت الحيوية واملرافق العامة وكل 
ــية، فشلت يف إحداث  ما يتصل برضورات الحياة املعيش
ــيجه  ــعب اليمني وصالبة نس ــك الش أي فجوة يف تماس
ــة رائعة من الصمود  ــطر اليمنيون لوح االجتماعي ليس
ــم ومبادئ  ــانية ومفاهي ــاة اإلنس ــم الحي ــار لقي واالنتص

الخري والسالم يف استقبال شهر رمضان.
حصر االهتمامات

ــتعداد لألرسة  ــض مظاهر االس ــدت بع  (األرسة) رص
ــتقبال هذا الضيف وأيامه الروحانية والذي  اليمنية الس
ــدودا للغاية ومقترصا عىل الرضوريات القصوى  كان مح

ويف حدودها الدنيا بسبب هذه األوضاع االستثنائية  . 
ــان هذا  ــهر رمض ــتعداد األرس اليمنية لش ــرص اس اقت
العام عىل اقتناء القليل من االحتياجات البالغة األهمية 
ــبب الوضع املادي املرتدي الذي يعيشه أرباب  وذلك بس

األرس ..كما تقول.
وتضيف علية حمادي – ربة بيت:

ــات التي  ــرشاء الكمالي ــاك مجال إطالقا ل ــم يكن هن ل
ــهر رمضان املبارك بل اقترصنا  كانت عادة ما تصاحب ش
عىل رشاء املستلزمات الرضورية كالقمح والسكر فبسبب 
ــاع أرباب  ــألرس اليمنية وانقط ــرتدي ل ــع املادي امل الوض
ــوق ورشاء  ــاك مجال للتس ــم يعد هن ــن العمل ل األرس ع
املقتنيات الرمضانية األخرى ولم يعد يفكر الناس سوى 

بإيقاف الحرب التي طالت كل يشء.
انحسار عادات

من مظاهر استقبال الشهر الكريم التي انحرست هذا 
ــتهي" التي  ــا نفس ما تش ــادة إقامة حفالت "ي ــام، ع الع
ــىل إقامتها، وتقول  ــوة يحرصن ع ــت الكثري من النس كان
ــرب وباألوضاع  ــع بالح ــغل الجمي ــح : انش ــس صال بلقي
ــك كل مظاهر  ــا لتختفي مع ذل ــاوية الناجمة عنه املأس

االحتفاء بقدوم الشهر الكريم.
ــهر شعبان   وتضيف: كنا نقيم حفلة يف آخر يوم من ش
ونجتمع مع الجريان والصديقات بما يسمى " يا نفس ما 
تشتهي" والجميع يحرض أصناف املأكوالت والحلويات 
ويجتمع األهل واألقرباء يف منزل واحد عىل سفرة واحدة 
ــل واألصدقاء ولكن عىل العكس  وتعم الفرحة جميع األه
ــتعدادات إلقامة هذه  ــد أي اس ــام ال توج ــذا الع ــا ه تمام

ــتمرار  ــبب اس العادة كما كان األمر العام املايض أيضا بس
ــم يعد يهمهم أي  ــذي أصبح حديث الناس ول العدوان ال

طقوس يقيمونها فقط يريدون األمن والسالمة.
جهاد العيش 

ــة حكومية:  ــه وهي موظف ــعيد عبدالل ــك مريم س كذل
ــن أن نعيش حياتنا الطبيعية رغم  تقول: نحاول جاهدي
ــن التداعيات الكارثية للحرب والحصار تجرب  العدوان لك
ــادات والتقاليد  ــن الع ــن الكثري م ــىل التخيل ع ــاس ع الن

الخاصة باستقبال الشهر الكريم.
ــالم: كان الناس يف  ــور عبدالله عبدالس ــول الدكت ويق
ــدة يف إيجاد  ــدون الع ــن كل عام يع ــذا التوقيت م ــل ه مث
ــابقون عىل  ــت مبكر ويتس ــة منذ وق ــات الغذائي التموين
ــدة بل كان  ــة بكميات كبرية وزائ ــات الغذائي رشاء املقتني

ــهر  ــوق قبيل ش ــترييا التس ــن هس ــذرون م ــع يح الجمي
ــام ألقت الحرب بظاللها  ــان املبارك بينما يف هذا الع رمض
املأساوية عىل حياة الناس ولم تجد كثري من األرس حتى 
املستلزمات الغذائية الرضورية فقد ارتفعت أسعار املواد 
ــكل كبري ولهذا لم تعد األرس قادرة عىل رشاء  الغذائية بش

أي كماليات كانت تقوم برشائها .
تراجع التسوق

ــت  ــة : كان ــر جمل ــوايض, تاج ــى الع ــول يحي ويق
ــا  ــا ومربح ــما رائع ــهد موس ــة تش ــنوات املاضي الس
ــتنفر طاقاته  ــا حيث كان الجميع يس للتجار جميع
ــة وتقوم األرس برشاء جميع  يف رشاء كل يشء بالجمل
املواد الغذائية الالزمة لها وتضج األسواق باملتسوقني 
ــنة األمر مختلف  وتباع كل البضائع ولكن يف هذه الس

تماماً فالحركة التجارية تراجعت كثريا.
ــعودي  ــدوان الس ــبب الع ــوايض: بس ــف الع يضي
ــعب اليمني لم تعد هناك  والحصار الجائر عىل الش
ــم األرس والبعض اآلخر  ــوة رشائية فقد نزحت معظ ق
ــار العدوان  ــة. فآث ــواد الرضوري ــن امل ــث ع ــات يبح ب
ــة وألقت بظاللها  ــملت كافة مناحي الحياة العام ش
ــة لتختفي  ــع الفئات االجتماعي ــلبية عىل جمي الس
ــتقبال   ــن املظاهر املألوفة الس ــكال  كثرية م معها أش

شهر رمضان املبارك يف مختلف مناطق البالد.
تأقلم مجتمعي

ــذه األوضاع  ــم من ه ــاة وعىل الرغ ــتمر الحي وتس
ــهور طويلة  ــر بها البلد منذ ش ــتثنائية التي تم االس
ــذا الواقع الكئيب  ــاس يحاولون التأقلم مع ه فإن الن

ــاة التي لن  ــة للمأس ــة قريب ــل نهاي ــىل أمل أن تح ع
ــتمر مهما  ــف الحياة التي تس ــتطيع أبدا أن توق تس
ــب الدكتورة تهاني  بلغت الظروف وتعقيداتها بحس

احمد.
ــة اجتماعية:  ــي, وهي باحث ــول الدكتورة تهان تق
ــه يجب أن  ــنة الله يف خلق ــنة الحياة وس هذه هي س
تستمر الحياة وتأخذ دورتها الطبيعية برصف النظر 
عن طبيعة الصعوبات وحجم التحديات واليمنيون 
ــيصومون رمضاناً آخر  صامدون يف وجه العدوان وس
ــيبتهلون إىل الله يف  ــار وس ــدوان والحص ــل الع يف ظ
ــه املباركات بإزالة الكرب واملحن وإحالل  أيامه وليالي

السالم واألمن من جديد يف كل ربوع الوطن الغايل.

االسرةالثــــورة ٠٥

اإلخوة األعداء .. يقتلون شقيقهم بسبب املرياث

العدوان والحصار يحرمان اليمنيني مظاهر استقبال رمضانالعدوان والحصار يحرمان اليمنيني مظاهر استقبال رمضان

ــرية هي قضايا " املواريث " التي تمتلئ بها املحاكم  كث
ــف مدى  ــرب محكمة لنكتش ــارة واحدة إىل اق ــي زي وتكف
ــبب املرياث فذاك يضع  ــة الجرائم التي ترتكب بس فظاع
السم ألخيه حتى يكون هو الوريث الوحيد لوالده, وآخر 
ــرصف يف مالها.. وغريها من  ــل والدته ليتمكن من الت يقت

القضايا التي نستعرض يف هذا العدد إحدى أبشعها.
ــر عتيا وصل  ــيل" بعدما بلغ من العم ــوىف الحاج "ع ت
إىل ثمانني عاما عاشها مكافحا يف سبيل تامني مستقبل 
أوالده من بعده، وألنه نشأ منذ صغره يف منطقة مشهورة 
ــة والفالحة فقد اقترص حلمه عىل امتالك مزرعة  بالزراع
كبرية خاصة به وسعى جاهدا لتحقيق ذلك الحلم حتى 
وجده حقيقة ملموسة عىل ارض الواقع لريحل بعد ذلك 
ــة ألوالده، غري أنه لم يكن يعلم  ــب مطمنئ تاركا املزرع بقل
ــداء  ــني  إىل أع ــوة املتحاب ــتحول اإلخ ــذه األرض س أن ه

متناحرين وأن دماء ستسفك وأنفسا ستزهق. 
ــرب مهمة  ــن األك ــوىل االب ــاة ت ــارق األب الحي ــد أن ف بع
ــا كما كان األب  ــؤون املزرعة تمام ــة األرسة وإدارة ش رعاي
يفعل، متبعا يف ذلك خطوات والده خصوصا وأنه عارص 
نضال األب يف االعتناء باملزرعة وإدارتها بنجاح وكان يف 

السنوات األخرية يده اليمنى يف كل يشء .
ــده قدر  ــىل حلم وال ــرب املحافظة ع ــن األك ــاول االب ح
ــوده لرعاية  ــل جه ــت بذل ج ــس الوق ــتطاع ويف نف املس
إخوانه الذكور واإلناث وتوفري كل ما يطلبونه، ولكنه نيس 
ــه والبد أن يأتي يوم  ــاىس أن لهم حقا يف املزرعة مثل أو تن

ويطالبونه بذلك الحق طال العمر أو قرص . 

ــنوات قليلة من  لم تطل فرتة غياب ذلك اليوم فبعد س
ــىل حقهم  ــرون الحصول ع ــرر اإلخوة اآلخ ــاة األب ق وف
ــدده الرشع  ــب ما يح ــرياث والدهم يف املزرعة حس ــن م م
ــور املتعلمني  ــاء الذك ــرة من األبن ــدأت الفك ــون وب والقان
ــم وتحقيق أحالمهم يف  ــتقالل بحياته الذين أرادوا االس
ــنى ذلك إال بأخذ نصيبهم يف  العيش يف املدينة ولن يتس
ــاءون وقاموا بإخبار أخيهم  املزرعة والترصف به كما يش
ــا طالبني  ــن أفكار ونواي ــول يف خاطرهم م ــري بما يج الكب
ــاعدتهم عىل تحقيق أحالمهم املرجوة واقتسام  منه مس
املزرعة ولكنه ثار غضبا عند سماع ذلك وأخرب إخوانه أن 
ما يتحدثون عنه بعيد عنهم بعد السماء عن األرض ولن 

يتم تقسيم املزرعة إّال عىل جثته.
ــام  ــف أخيهما الرافض اقتس ــابان موق لم يصدق الش
ــن طريق اخذ موافقة  ــة األب وحاوال الضغط عليه ع ترك
أخواتهما البنات املتزوجات وقاما بعرض املوضوع ثانية 
ــىل نصيبهم من  ــع يف الحصول ع ــاء عىل رغبة الجمي بن
املزرعة ولكنه أرص عىل موقفه السابق مما زاد األمر سوءا، 
ــتحواذ  حيث أحس إخوانه من خالل ذلك أنه يريد االس
ــة وإبقاءها كاملة  ــتيالء عىل املزرع ــىل نصيبهم واالس ع

تحت ترصفه وكأنه مالكها الوحيد.
بعد مفاوضات طويلة وتدخل عقالء الحي يف القضية 
وافق األخ األكرب عىل توزيع الورث برشط أن تظل املزرعة 
ــخص آخر  ملكا ألبناء الحاج عيل وأال يدخل فيها أي ش
وبذلك منع عىل إخوانه الترصف يف نصيبهم أو بيعه ألي 

شخص آخر.
ــم وفرحوا بموافقة أخيهم  وافق اإلخوة عىل هذا الحك
ــام بذلك  ــدأت التجهيزات للقي ــام األرض وب ــىل اقتس ع
ــفوا أنهم لم يستفيدوا شيئا طاملا وأنهم لن  ولكنهم اكتش
ــتطيعوا بيع نصيبهم واالستفادة من ثمنه يف العيش  يس

بعيدا عن الفالحة والزراعة.
وقبل إن تبدأ لجنة التقسيم عملها يف توزيع اإلرث بني 
ــن رغبتهم يف بيع  ــقيقهم األكرب ع ــة اخرب اإلخوة ش الورث
ــة كاملة من  ــه وبذلك تكون املزرع ــم من املزرعة ل نصيبه
ــكل رسور عىل عرضهم ولكن  نصيبه وحده فقط فوافق ب
ــيتطلب  ــيئا منه وس املبلغ املطلوب كبري وهو ال يملك ش
ــنوات عديدة حتى يستطيع تسديد ثمن األرض  األمر س

لهم.
ــذي لم  ــد اإلخوة ال ــب أح ــات غض ــذه الكلم ــارت ه أث
ــرب وضغوطه عليهم  ــقيقه األك ــتطع تحمل رشوط ش يس
ــن قاموا  ــراك إال أن املوجودي ــاوال الع ــع نحوه مح فاندف
ــه وكانت هذه  ــه من الوصول إىل أخي ــاك به ومنع باإلمس

الحادثة كفيلة بإفشال عملية اقتسام األرض.
ــوة أعداء  ــد أصبح اإلخ ــع إىل منازلهم وق ــاد الجمي ع
ــيمه وإنما  متناحرين ولم تعد القضية مرياثاً يجب تقس

حقاً اعتربه الورثة مغتصبا ويجب تحريره.
ــع  ــات اجتم ــوات املتزوج ــدى األخ ــزل زوج إح يف من
ــة تخليص حقهم  ــون حول كيفي ــاء يتباحث اإلخوة مس
من قبضة أخيهم الكبري وقادتهم أفكارهم الشيطانية إىل 
طريقة واحدة وهي التخلص منه نهائيا، عندها سيخلو 

لهم الجو وسيترصفون بمرياثهم بكل حرية وأريحية.
ــنيعة  ــذه الفكرة الش ــض اإلخوة اعرتاض ه ــاول بع ح
ولكنهم يف األخري وبدفع من آخرين وافقوا عليها واجمعوا 
ــوا حقائبهم  ــوم التايل حزم ــا ويف صباح الي ــىل تنفيذه ع
ــقيقاتهم موهمني الناس  واستقلوا سيارة زوج إحدى ش
ــف الطريق الذي  ــادرون إىل املدينة، ويف منتص ــم مغ أنه
يربط املنطقة بالسوق املركزي أوقفوا سيارتهم وانتظروا 
ــيارته كعادته يف  ــقيقهم األكرب عىل منت س حتى وصل ش
ــيارته وإخراجه  ــوق وقاموا باعرتاض س الذهاب إىل الس

ــرضب والطعن بجنابيهم حتى  ــا واالعتداء عليه بال منه
ــوه مرضجا  ــارق الحياة ثم ترك ــوا أنه ف ــى عليه وظن أغم
ــة معتقدين أن أحدا  ــه وواصلوا طريقهم إىل املدين بدمائ

لن يشك يف أنهم الفاعلون.
ــرى قادمة من  ــيارة أخ ــت س ــاعة وصل ــة س ــد قراب بع
ــه غارقا يف بركة دماء  ــوق ووجد راكبوها املجني علي الس
وال يزال فيه نفس، فقاموا بإسعافه إىل املستشفى وهناك 
ــي العالجات  ــن غيبوبته بعد تلق ــدر أن يفيق م ــاء الق ش
األولية ليخرب من وجدوه وهم من أبناء منطقته أن الجناة 
ــم أمانة إبالغ  ــقيقتهم وحّمله هم أخواه االثنان وزوج ش

الرشطة عن املجرمني.

ــه فارق  ــي عليه ألن ــه املجن ــا نطق ب ــر م ــذا آخ  كان ه
ــهم  ــارضون أنفس ــد الح ــه ووج ــرا بجراح ــاة متأث الحي
ــف الجريمة فقاموا بإبالغ رشطة  يحملون مسؤولية كش
ــع أجهزة األمن  ــن بدورهم تواصلوا م ــز املديرية الذي مرك
ــاة  ــن الجن ــات ع ــات وبيان ــم معلوم ــة وأعطوه يف املدين
ــوم التايل  ــض عليهم يف الي ــم ليتم القب ــن تواجده وأماك
ــق واألدلة  ــم ومواجهتهم بالحقائ ــاء التحقيق معه وأثن
اعرتف الجناة بجريمتهم وأنهم قاموا بقتل أخيهم ألجل 
ــببا يف تدمري  الحصول عىل حقهم يف املرياث الذي كان س

أرسة بأكملها.

قليلة ويحل علينا وعىل أمة اإلسالم شهر رمضان املبارك  لكن قدومه عىل أهل اليمن هذا أيام 
ــدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية عىل  ــنوات املاضية الثالث يف ظل الع العام مثل الس
ــفة واملتواصلة  حياة الناس، أحال حياة األبرياء إىل بؤس مقيم ومعاناة دائمة من هذه األوضاع املؤس
ــهر الكريم لتحرم اليمنيني كثريا من طقوس ومظاهر  ــلبية عىل استقبال الش التي ألقت بظاللها الس

استقبال رمضان..
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