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نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي

ارتفعت األسعار في شهر رمضان الجاري 
في موريتانيا، مقارنة بالسنوات السابقة، 
خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد املـــــواد الــغــذائــيــة، 
ــواق العاصمة نــواكــشــوط، أو غيرها  ســـواء فــي أسـ
ــــك، يـــواصـــل املــوريــتــانــيــون  مـــن املـــحـــافـــظـــات. مـــع ذلـ
الــعــبــادات، والــعــادات  الــرمــضــانــيــة، فــي  نشاطاتهم 

االجتماعية املختلفة.
 ارتفاع األسعار 

ّ
يعتبر الشاب أمود ولد البكاي، أن

مــنــذ بــدايــة الــشــهــر الــكــريــم، انــعــكــس انــخــفــاضــا في 
الــشــرائــيــة للمواطنني،  الــتــســوق والـــقـــدرة  مــســتــوى 
خــصــوصــا مـــع الــبــطــالــة والـــفـــقـــر الـــلـــذيـــن يــضــربــان 
»العربي  لـ املــوريــتــانــيــة. يضيف  الــعــديــد مــن األســـر 
الـــجـــديـــد«، مـــن داخـــــل ســــوق »كـــبـــتـــال«، أحــــد أكــبــر 
 األســـعـــار في 

ّ
األســـــواق بــالــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط، أن

ارتفاع مذهل، والجهات الرسمية مطالبة بالتدخل 
لــوضــع حــّد لــذلــك، خــال شهر رمــضــان على األقــل، 
ودعــم أســعــار املـــواد األكــثــر استهاكا خــال الشهر 
ــل: الـــبـــطـــاطـــس، والـــبـــصـــل، والــــزيــــوت،  ــثـ ــارك، مـ ــ ــبـ ــ املـ
والـــلـــحـــوم، والــســكــر، والـــشـــاي، واملـــعـــكـــرونـــة، وذلـــك 
الــتــي  الــفــقــيــرة  األســــر  آالف  مــعــانــاة  مـــن  للتخفيف 
ــواد الــغــذائــيــة املتوفرة  تــحــاول تــأمــني قوتها مــن املـ
ها تواَجه بأسعار مرتفعة. يعتبر 

ّ
في األسواق، لكن

 املوريتانيني استقبلوا الشهر املبارك 
ّ
ولد البكاي أن

الحال  امليسورة  أغلب األسر   
ّ
لكن بأسعار مرتفعة، 

ستتمكن من شراء حاجياتها من األسواق، وتباشر 
في إعداد الوجبات الغذائية التقليدية املعهودة في 
شهر رمضان، على العكس من األسر الفقيرة التي 
ستعاني للحصول على وجباتها املتكاملة غذائيا 

بعد يوم الصيام الطويل.
ــن املـــتـــســـوقـــني فــي  ــن جـــهـــتـــهـــم، يــشــيــر الـــعـــديـــد مــ مــ
 أغلب السكان ركزوا في 

ّ
العاصمة نواكشوط إلى أن

إمكاناتهم، على  الفضيل، بحسب  الشهر  استقبال 
املختلفة،  الغذائية  املـــواد  مــن  الشهر  مــؤونــة  شـــراء 
الــغــذائــيــة التقليدية  الــوجــبــات  ــداد  ــ فـــي إعـ ــبـــدء  والـ
تــقــول مــامــه بنت محمد  فــي موريتانيا.  املــشــهــورة 
موريتانيا  فــي  الرمضانية  الغذائية  الــوجــبــات   

ّ
إن

ــا، فـــهـــي تــبــدأ  ــهـ مـــتـــعـــددة ومــخــتــلــفــة، وبــالــنــســبــة لـ
إعـــدادهـــا فــي الــســاعــات األخــيــرة مــن الــنــهــار، فتعّد 
الحساء املكّون من دقيق الشعير، أو القمح، أو الذرة، 
»أزريك«، وهو املعّد من  والشراب املعروف محليا بـ
اللنب الرائب املمزوج باملاء، أو اللنب املجفف واملاء، 
التمر. هكذا  الــشــاي، وبعض  تهيئة  إلــى  باإلضافة 
 شــــيء جـــاهـــزًا قــبــيــل غـــــروب الــشــمــس، 

ّ
يــصــبــح كــــل

إلى  أول ما يفطرون عليه في منزلها. تشير  وهــو 
الــحــال تضيف بعض املقبات  املــيــســورة   األســر 

ّ
أن

واملعجنات املعدة بالطرق الحديثة إلى هذا اإلفطار. 

 املوريتانيني 
ّ
بالعودة إلى ولد البكاي، فهو يؤكد أن

يــشــتــهــرون بـــعـــدم اإلســـــــراف خــــال شــهــر رمــضــان 
املبارك، كما يشتهرون باإلقبال على العبادة، وعمل 
ــعـــادات الــديــنــيــة لــديــهــم قـــراءة  الــخــيــر، ومـــن أبــــرز الـ
القرآن، وأداء صاة التراويح. ويعرف شهر رمضان 
ه شهر العبادة والتقرب من الله، 

ّ
في موريتانيا بأن

واإلنــفــاق في سبيله، إذ تجد الكثير من املحسنني 
فــي هــذا الشهر وهــم يــوزعــون اإلفــطــارات والسات 
الفقراء واملحتاجني، سواء من خال  الغذائية على 
جمعيات خيرية أسست لهذا الغرض، أو من خال 
ــــواد الــغــذائــيــة  مــتــطــوعــني يــعــمــلــون عــلــى إيـــصـــال املـ
الجاهزة وغير الجاهزة إلى األحياء الشعبية التي 

تنتشر بكثرة في نواكشوط.
في محاولة لتخفيف حــدة ارتــفــاع األســعــار خال 
شهر رمضان، تفتح الحكومة منذ سنوات متاجر 
»دكـــاكـــني أمــــل« لــتــوفــيــر املــــواد  مــعــروفــة مــحــلــيــا بــــ
 هذه 

ّ
الغذائية بأسعار مقبولة لصالح الفقراء. لكن

الخطة الحكومية تواجه انتقادات حادة من طرف 
 الحكومة غير جادة 

ّ
أن املواطنني، إذ يؤكد يسلم، 

في توفير الغذاء للفقراء، إذ تتحول هذه الدكاكني 
ــتــــربــــح، وال يــســتــفــيــد  ــى مـــوســـم لــلــســمــســرة والــ ــ إلـ
املواطنون الفقراء الذين خصصت لهم وجرى رصد 
مبالغ ضخمة من املال العام لدعمهم من خالها. 
وهكذا تذهب األموال إلى جيوب مقربني من بعض 

املــوظــفــني املــتــحــكــمــني فـــي تــســيــيــر »دكـــانـــني أمـــل«.
يختلف اإلفطار في العاصمة واملدن الكبرى عنه في 
القرى واألرياف. وبينما يكتفي أهل الريف بشراب 
»أزريــك« والشاي والتمر، يتناول أهل املــدن حساء 
»الـــنـــشـــاء«، والــلــنب الـــرائـــب والــتــمــر، بــاإلضــافــة إلــى 
أما  هناك.  يتوفر  مما  املختلفة  واملقبات  الحلوى 
السحور فيتألف في الريف من الشاي واملاء، والفول 
السوداني، والخبز املحلي، بينما يعد سكان املدن 
وجبات السحور من الكسكس مع اللحم والخضر، 

واملعكرونة مع اللحم والخضر.

مجتمع
ها افتتحت مركزا لعاج مرض الكوليرا 

ّ
أن أعلنت منظمة »أطباء با حــدود« الدولية اإلنسانية، 

ه 
ّ
في محافظة تعز وسط اليمن. وقال مكتب املنظمة في اليمن، في تغريدة عبر »تويتر«، أمس، إن

أنصار  )تحت سيطرة جماعة  الحوبان  منطقة  في  الكوليرا  لعاج  مركزًا  املاضي  السبت  افتتح 
 املركز يحتوي على 

ّ
الله- الحوثي( شرقي مدينة تعز ملواجهة انتشار املــرض. وأضــاف املكتب أن

ه منذ االفتتاح، حتى أمس، استقبل املركز 30 حالة 
ّ
 للزيادة إلى 150. ولفت إلى أن

ً
60 سريرًا قابا

)األناضول( يشتبه بإصابتها بالكوليرا. 

أعـــاد أعــضــاء اللجنة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان فــي قــطــر انــتــخــاب رئــيــســهــا، عــلــي املــــري، ملنصب 
الرئاسة في الــدورة الجديدة باإلجماع. كذلك، جرى انتخاب محمد سيف الكواري نائبا لرئيس 
اللجنة، واختيرت مريم بنت عبد الله العطية أمينة عامة، ومقررة لها. جاء ذلك خال االجتماع 
األول للدورة الخامسة ألعضاء اللجنة برئاسة يوسف عبيدان، بوصفه العضو األكبر سنا، وذلك 
بحضور الجهات املمثلة في اللجنة من املجتمع املدني ووزارات الداخلية والعدل والتنمية اإلدارية 
)قنا( والعمل والشؤون االجتماعية في قطر. 

لجنة حقوق اإلنسان القطرية تعيد انتخاب المري رئيسًاافتتاح مركز لعالج الكوليرا في تعز

أبرز  إّن  ربة منزل،  بنت محمد، وهي  تقول مامه 
عشاء  خالل  الموريتانيين  لدى  الغذائية  الوجبات 
هي  اإلفطار،  يعقب  الذي  المبارك،  رمضان  شهر 
والخبز  اللحم  مــن  المعدة  »الطاجين«  وجبة 
وجبة  أما  والخضر.  والخبز  السمك  أو  والخضر، 
واللحم،  الكسكس  مــن  أحيانًا  فتعد  السحور 

والمعكرونة واللحم عند البعض اآلخر.

أبرز الوجبات

في الصورة من كييف، تتنوع مائدة إفطار الفتيني 
األوكرانيني، بعد نهار الصيام، ما بني بقول وخضر 
 
ً
وألــبــان ولــحــم وأرّز. هــو إفــطــار قــد يــكــون متكامال

لــكــن، هــل يتبعان  عــلــى صــيــام رمـــضـــان،  يعينهما 
جميع العادات الصحية الرمضانية؟

ر الـــدكـــتـــور أيــــوب الـــجـــوالـــدة، 
ّ
فـــي هــــذا اإلطــــــار، يـــحـــذ

الصحة  منظمة  فــي  للتغذية  اإلقــلــيــمــي  املــســتــشــار 

الــعــاملــيــة، مــن تــنــاول الــطــعــام املــقــلــي، واألطــعــمــة التي 
ــبــهــارات،  تــحــتــوي عــلــى نــســب مــرتــفــعــة مــن املــلــح وال
لتقليل شعور الصائم بالعطش. ينصح أيضًا بعدم 
اإلكــثــار من شــرب املياه بعد اإلفــطــار مباشرة، ألّن 
املعدة يكون حجمها صغيرًا وفي وضع غير نشط، 
وبالتالي تصاب باإلرهاق عند شرب املياه بكميات 
كبيرة. وعوضًا عن ذلك، يوّجه بتوزيع الكمية التي 

لترين،  تــوازي  املياه والتي  الجسم من  إليها  يحتاج 
ما بني اإلفطار والسحور. يتابع أّن املياه مفيدة جدًا 
ــهــا تـــؤدي إلى 

ّ
بعد ســاعــات طويلة مــن الــصــيــام، ألن

عملية »غسيل« للجهاز الهضمي والكلى واألمعاء، 
وبالتالي تساعد على تخلص الجسم من السموم.

ينصح بعدم شرب العصائر الصناعية واملشروبات 
ها تحتوي 

ّ
الغازية على وجبة اإلفطار والسحور، ألن

عــلــى نــســب مرتفعة مــن الــســكــر، وتــزيــد مــن خطر 
تناول  يسبب  كذلك،  والسكري.  بالسمنة  اإلصــابــة 
ــة انــقــبــاض  املـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة عــلــى مـــعـــدة فـــارغـ
ــــدم للمعدة  األوعـــيـــة الــدمــويــة، كــمــا أن عـــدم تــدفــق ال
تناول  بــعــدم  وينصح  الهضم.  فــي  صعوبة  يسبب 

الحلويات بعد اإلفطار مباشرة، بل بعد ساعتني.
)العربي الجديد، األناضول(

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019

)Getty /بافلو كونشار(



إذ تضاعف  البريطاني،  االنــتــداب  خــال فترة 
عـــدد الــيــهــود أكــثــر مـــن 6 مــــرات خـــال الــفــتــرة 
أكبر  بــن عــامــي 1932 و1939  فــتــدفــق  ذاتــهــا، 
عدد من املهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 
ألف يهودي. وتدفق على فلسطن بن عامي 
1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي. وبهذا، 
استقبلت بن عامي 1932  قد  تكون فلسطن 
و1947 ما يقرب 318 ألف يهودي، ومنذ العام 
مــن 540  أكثر  الــعــام 1975 تدفق  1948 وحتى 

ألف يهودي.

توزّع السكان
اإلجــمــالــي  الفلسطينين  عـــدد  بــلــغ  ذلــــك،  إلـــى 
فــي الــعــالــم فــي نــهــايــة الــعــام 2018 نــحــو 13.1 
مــلــيــون نــســمــة، مـــا يــشــيــر إلــــى تــضــاعــف عــدد 
أحـــداث  مــنــذ  مــــرات  مــن 9  أكــثــر  الفلسطينين 
ماين   6.48( نصفهم  مــن  أكــثــر   ،1948 نكبة 
)مـــن بينهم  الــتــاريــخــيــة  فــي فلسطن  نــســمــة( 

1.57 مليون في املناطق املحتلة عام 1948(.
الــســكــان نــهــايــة 2018 فـــي الضفة  وبــلــغ عـــدد 
الغربية )بما فيها القدس( 2.95 مليون نسمة، 
ونـــحـــو 1.96 مــلــيــون نــســمــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
القدس  فــي  الفلسطينين  السكان  عــدد  وبــلــغ 
مــن بينهم نحو 65 في  ألــف نسمة  نحو 447 
املائة يقيمون في مناطق القدس التي ضمها 

ــتـــال إلــيــه عــنــوة بــعــيــد احــتــالــه الــضــفــة  االحـ
الغربية عام 1967. 

املائة من  الفلسطينيون نحو 49 في  ويشكل 
الـــســـكـــان املــقــيــمــن فـــي فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، 
فيما يشكل اليهود ما نسبته 51 في املائة من 
في   85 من  أكثر  ويستغلون  السكان  مجموع 
املائة من املساحة الكلية لفلسطن التاريخية 
)البالغة 27 ألف كيلومتر مربع(، بما فيها من 
موارد وما عليها من سكان، وما تبقى من هذه 
املساحة ال تخلو من فرض السيطرة والنفوذ 
ــدر اإلشـــــارة  ــجـ ــن قــبــل االحــــتــــال عــلــيــهــا. وتـ مـ
البريطاني  االنــتــداب  فــي عهد  اليهود  أن  إلــى 
استغلوا فقط 1.682 كيلومترًا مربعًا، من أرض 
املائة. في   6.2 نسبته  ما  التاريخية  فلسطن 

وأشــارت سجات وكالة األمــم املتحدة إلغاثة 
)األونــــروا(  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
 عــدد الاجئن املسجلن في األول من 

ّ
إلــى أن

 6.02 نحو  هو   ،2018 األول  كانون  ديسمبر/ 
 28.4 نــحــو  يعيش  فلسطيني،  الجـــئ  مــايــن 
تابعًا  فــي 58 مخيمًا رسميًا  املــائــة منهم  فــي 
للوكالة، تتوزع بواقع 10 مخيمات في األردن، 
فـــي ســــوريــــة، و12 مــخــيــمــًا في  و9 مــخــيــمــات 
لــبــنــان، و19 مخيمًا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، و8 

مخيمات في قطاع غزة. 
وتــمــثــل هــــذه الــتــقــديــرات الــحــد األدنـــــى لــعــدد 

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــي، أمــــس  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــقــــريــــر إحـ ــر تــ ــ ــهـ ــ أظـ
فــي  ــــداء  ــهـ ــ ــــشـ الـ ــدد  ــ ــ عـ  

ّ
أن ــــن،  ــنــ ــ اإلثــ

ــة انـــتـــفـــاضـــة  ــ ــدايـ ــ فـــلـــســـطـــن مـــنـــذ بـ
األقصى عام 2000، بلغ 10.853 شهيدًا، خال 
الفترة 29- 9- 2000 حتى 7- 5- 2019. وأشار 
الفلسطيني  املركزي لإلحصاء  الجهاز  تقرير 
عــشــيــة الـــذكـــرى الــحــاديــة والــســبــعــن للنكبة، 
والــــــــذي وصــــلــــت نـــســـخـــة مـــنـــه إلـــــى »الـــعـــربـــي 
الفلسطينين،  الشهداء  عدد   

ّ
أن إلى  الجديد« 

والــــشــــهــــداء مــــن الــــعــــرب املـــدافـــعـــن عــــن الــحــق 
الفلسطيني )داخــل فلسطن وخارجها( على 
يد االحتال اإلسرائيلي منذ عام 1948 وصل 

إلى نحو 100 ألف شهيد.
 العام 2014 كان أكثر 

ّ
وأشــار اإلحصاء إلى أن

األعوام دموية إذ سقط 2.240 شهيدًا من بينهم 
غـــزة غالبيتهم  قــطــاع  فــي  اســتــشــهــدوا   2.181
خــال الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على الــقــطــاع، أما 
خــال الــعــام 2018 فقد بلغ عــدد الــشــهــداء في 
شهيدًا   57 بينهم  مــن  شــهــيــدًا   312 فلسطن 
من األطفال وثاث سيدات، وما زال االحتال 

اإلسرائيلي يحتجز جثامن 15 شهيدًا.

احتالل ومجازر
ــــذي اســتــعــرضــتــه رئــيــســة  بــحــســب الــتــقــريــر الـ
ـــه 

ّ
ــــوض، فـــإن ــ ــاء الــفــلــســطــيــنــي، عــــا عـ ــ ــــصـ اإلحـ

خــــال الــنــكــبــة جــــرى تــشــريــد نــحــو 800 ألــف 
فلسطيني مــن قــراهــم ومــدنــهــم مــن أصـــل 1.4 
مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطن 
التاريخية عام 1948 في 1.300 قرية ومدينة 
إلى  بغالبيتهم  التهجير  وانتهى  فلسطينية. 
املــجــاورة، باإلضافة  العربية  الـــدول  عــدد مــن 
 عن 

ً
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، فــضــا

التهجير الداخلي لآلالف منهم داخل األراضي 
التي أخضعت لسيطرة االحتال اإلسرائيلي 
عام النكبة وما تاها بعد طردهم من منازلهم 

واالستياء على أراضيهم.
وسيطر االحــتــال اإلســرائــيــلــي خــال مرحلة 
قــريــة ومــديــنــة فلسطينية،  عــلــى 774  الــنــكــبــة 
حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى 
تــم إخــضــاعــه إلـــى كــيــان االحـــتـــال وقــوانــيــنــه، 
ــتــــراف  ــذه اقــ ــ ــد رافـــــــق عــمــلــيــة الـــتـــطـــهـــيـــر هــ ــ وقــ
مجزرة   70 مــن  أكــثــر  الصهيونية  العصابات 
ما  اســتــشــهــاد  إلـــى  أدت  الفلسطينين  بــحــق 

يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
من جانب آخر، بلغ عدد السكان في فلسطن 
ألـــف نسمة،  الــتــاريــخــيــة عـــام 1914 نــحــو 690 
شكل اليهود 8 في املائة فقط منهم، وفي العام 
1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون وكان 
نــحــو 31.5 فــي املــائــة منهم مــن الــيــهــود. وقــد 
ارتفعت نسبة اليهود خال هذه الفترة بفعل 
توجيه ورعــايــة هــجــرة الــيــهــود إلــى فلسطن 

شهداء 
فلسطين
100 ألف 

ُقتلوا منذ 
النكبة

الجهاز  كشف  للنكبة،  والسبعين  الحادية  الذكري  في 
الشهداء  عدد  أّن  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي 
النكبة  عام  منذ  االحتالل  قتلهم  الذين  الفلسطينيين 

حتى اليوم وصل إلى 100 ألف شهيد تقريبًا

يعاني جزٌء ال بأس به من 
أهالي إدلب بسبب التشدد 
الديني الذي تفرضه هيئة 

تحرير الشام. وفي شهر 
رمضان، ال يجرؤ أحد 

على تناول الطعام في 
الشارع وإن كان ال يصوم، 

ويتوّجب على النساء 
ارتداء الخمار حتى 

لو كّن متحررات

هيئة تحرير الشام تضيّق الخناق على أهالي إدلب

العام 2014 كان أكثر 
األعوام دموية إذ سقط 

2240 شهيدًا

خالل العام 2018 أصدر 
االحتالل تراخيص بناء 

5.820 وحدة استيطانية

تضيّق الهيئة على بيع 
بعض المواد، خصوصًا 

السجائر ومعسل النرجيلة

تعّد الفتاة التي ترتدي 
سترة تغطي الجسد حتى 

الركبة متحررة

1819
مجتمع

ريان محمد

ــّن فـــي إدلـــــب تحت  ــوريـ ــسـ يــعــيــش مـــايـــن الـ
ســـيـــطـــرة هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام اإلســـامـــيـــة 
املتشّددة، التي يشكل تنظيم جبهة النصرة 
ــا الــــفــــقــــري. ومـــنـــذ ســيــطــرتــهــا عــلــى  ــمـــودهـ عـ
املدينة بشكل منفرد في شهر يوليو/ تموز 
فـــرض مسلكها  مـــن عـــام 2017، عــمــلــت عــلــى 

الديني املتشدد على الناس.
ــقـــول عــمــر اإلدلـــبـــي )35 عـــامـــًا(: »تــغــيــرت  ويـ
الـــحـــيـــاة كـــثـــيـــرًا بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــرت الــفــصــائــل 
اإلســامــيــة املــتــشــددة عــلــى إدلــــب، خصوصًا 
ــام. صـــرنـــا نــفــّكــر فـــي كل  هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
تصرفاتنا الشخصية لتتناسب مع مسلكهم 
الشخص  يتعرض  أال  على  حرصًا  املتشّدد، 
ألي أذيــة أو إســاءة من عناصرها«. يضيف: 
»على الرغم من أن املجتمع في إدلب محافظ، 
إال أنــــه لـــم يــكــن يــومــًا مـــتـــشـــددًا. كــــان الــنــاس 
يــحــتــرمــون مــشــاعــر بــعــضــهــم بــعــضــًا خــال 
الــصــيــام. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، كـــان الــبــعــض ال 

يصوم من دون أن يخشى معاقبة أية جهة. 
األمــر يرتبط بحرية الشخص والعاقة  كــان 
البعض  الــيــوم، يعتبر  لــكــن  ربـــه.  بينه وبـــن 
نــفــســه وكـــيـــل الـــلـــه عــلــى األرض ويـــرغـــب في 

محاسبة الناس بحسب معتقداته«.
يــتــابــع: »هــنــاك تــفــاصــيــل قــد يــراهــا كــثــيــرون 
صــغــيــرة وال تــؤثــر عــلــى الــحــيــاة، ومــنــهــم من 
يعتبرها ملصلحتهم. لكن يكفي أننا مجبرون 
على تلك التفاصيل لتتحول إلى قهر. سابقًا، 
ــقـــهـــوة بــعــد  كـــنـــت ألـــتـــقـــي بـــأصـــدقـــائـــي فــــي الـ
ونلعب  النرجيلة  ونــدخــن  ونسهر  اإلفــطــار، 
الــيــوم، أصبحت  اللعب.  الــزهــر وورق  طــاولــة 

هذه األمور من املحرمات«.
مــن جهتها، تــقــول عــائــشــة )27 عــامــًا(، وهــي 
مــدرســة مــهــجــرة مــن ريـــف دمــشــق وتــقــيــم في 
الــجــديــد«: »نحن مسلمون  لـــ »العربي  إدلـــب، 
أن  لكن  الــصــغــر.  منذ  ديننا  تعاليم  ونــعــرف 
يــأتــي أحـــد ويــتــدخــل بــكــل تــفــاصــيــل حياتنا 
بذريعة الدين فهذه مصيبة. خال األسابيع 
األخيرة، خففت هيئة تحرير الشام الضغط 

ــا نــتــيــجــة الـــقـــصـــف الــــذي  ــمـ عـــلـــى الــــنــــاس، ربـ
ــــب الــجــنــوبــي، عــلــى الــرغــم  يــشــهــده ريــــف إدلـ
من أنها ال تقوم بشيء يذكر لوقف القصف 
وتهجير الــنــاس. لــكــن بشكل عـــام فــي إدلـــب، 
تعّد الفتاة التي ترتدي سترة تغطي الجسد 
الركبة متحّررة، إذ يجب أن تصل إلى  حتى 

ــا ال أبــيــع  ــًا مــ ــبـ ــالـ ــــات«. يـــضـــيـــف: »غـ ــهـ ــ ــــواجـ الـ
ــن أعــرفــهــم  ــذيــ الـــســـجـــائـــر إال لـــأشـــخـــاص الــ
خشية أن تصادر من الهيئة، وحصل هذا في 
أحــد املــحــال، وصـــودر كــل مــا لــدى البائع من 
سجائر ونرجيلة ومعسل بذريعة أن أحدهم 
اشترى منه نرجيلة وكان يمشي في الشارع 
ويظهرها أمــام املـــارة، األمــر الــذي قد يشجع 
الناس على تدخن النرجيلة وهي معصية«.        
بدورها، ترى أم عمر )45 عامًا(، وهي مدرسة 
الجديد«: »هيئة  »العربي  لـ  إدلــب،  تقيم في 
تحرير الشام ال تقوم بأعمال تخالف الشرع 
اإلسامي. بعض الفتيات يرتدين السترات 
لكن  أحــد.  أن يعترضهن  مــن دون  القصيرة 
مــن يــأكــل فــي مــنــزلــه وال يــجــاهــر بـــاألمـــر، ال 
أحـــد يــتــعــرض لـــه. ومـــن يــدخــن الــســجــائــر أو 
أحــد يمنعه، وأعــرف  النرجيلة في منزله ال 
ــــاص املـــدخـــنـــن الـــذيـــن  ــــخـ ــن األشـ الـــعـــديـــد مــ
يــشــتــرون عــلــب الــســجــائــر يــومــيــًا«. تضيف: 
»الكثير من الدول تمنع التدخن أو النرجيلة 
في األمــاكــن العامة وال أحــد يعترض.  ملاذا 

ــلـــى األمـــــــر فــــي إدلــــــــب؟«. يـــتـــم االعـــــتـــــراض عـ
من جهته، يقول ناشط من مدينة إدلب الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته ألسباب أمنية لـ 
تحرير  هيئة  أو  »النصرة  الجديد«:  »العربي 
إطــار استراتيجية واحــدة.  الشام تعمان في 
ــلـــى إدلـــــب،  مــــع بــــدايــــة فـــــرض ســيــطــرتــهــمــا عـ
كـــان عــنــاصــرهــا عــنــدمــا يــجــدون شــابــًا يدخن 
السجائر أو النرجيلة، يأتون إليه ويوجهون 
له النصح على أسس دينية، وكذلك الفتيات 
اللواتي يضعن مساحيق التجميل أو يرتدين 
ــوان الــزاهــيــة. لكن  ــ الــســتــرات الــقــصــيــرة أو األلـ
ثم  النرجيلة  ومنعوا  عليهم  التضييق  بــدأوا 
الدخان في املناطق العامة، وبــدأوا يضيقون 
عــلــى الـــنـــســـاء. والــــيــــوم، يــرفــضــون االخـــتـــاط. 
أن  يمنع  النسائية  األلــبــســة  بيع  مــحــال  حتى 
ــال«. ويــــرى أن »الــتــنــظــيــمــات  ــ يــكــون فــيــهــا رجــ
املـــــتـــــشـــــددة يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا تـــخـــتـــبـــر تـــــجـــــارب، 
حاضرة  زالـــت  مــا  أفغانستان  فــي  وتجربتها 
الــنــاس يرتبط  األذهــــان، والتضييق على  فــي 

بمدى سيطرتها واستقرار سلطتها«.

الكاحل. واألفضل أن ترتدي اللباس الشرعي، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن عـــبـــاءة ســـــوداء فــضــفــاضــة، 
الوجه  إلى خمار يخفي كل تفاصيل  إضافة 
مـــابـــس  ــــدي  ــرتـ ــ تـ أن  ــوز  ــجــ يــ وال  والــــجــــســــد. 
ألــــوان زاهــيــة أو أن تــضــع عــلــى وجهها  ذات 

مساحيق التجميل«.
تضيف: »ال يجرؤ أحد على البوح بأنه أفطر 
ــك قـــد يــعــرضــه للسجن  فـــي رمـــضـــان، ألن ذلــ
أيــامــًا عـــدة فــي أحـــد ســجــون الــهــيــئــة، وكــذلــك 
للجلد. رّبما يخرج الناس إلى السوق لشراء 
حــاجــاتــهــم مــن أجـــل الــســحــور والــفــطــور، لكن 
الــشــبــاب غــالــبــًا مــا يــتــحــاشــون الــجــلــوس في 
أم  ســواء سجائر  التدخن  يمنع  إذ  املقاهي، 

نرجيلة«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول أبـــــو مــحــمــد )55 عـــامـــًا(،  مــ
 لــبــيــع املــــواد الــغــذائــيــة في 

ً
الــــذي يــمــلــك مــحــا

إدلـــب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تــضــّيــق الهيئة 
السجائر  خصوصًا  املــــواد،  بعض  بيع  على 
إلى بيعهما  النرجيلة، ما يضطرنا  ومعسل 
بــشــكــل شـــبـــه ســــــري. ويـــمـــنـــع عـــرضـــهـــم عــلــى 

ــبـــار وجــــود  ــتـ الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــاعـ
الجئن غير مسجلن، إذ ال يشمل هذا العدد 
ـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــعــد  ـــم تـــشـــريـــدهـــم مـ مــــن تـ
عـــام 1949 حــتــى عــشــيــة حـــرب حـــزيـــران 1967 
أيضًا  يشمل  وال  األونــــروا«  تعريف  »بحسب 
ترحيلهم  تــم  أو  رحــلــوا  الــذيــن  الفلسطينين 
ــن لــم  ــذيــ ــــام 1967 عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب والــ عـ

.
ً
يكونوا الجئن أصا

ــرى، أظـــهـــرت بــيــانــات الــتــعــداد  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
الــــعــــام لــلــســكــان واملـــســـاكـــن واملـــنـــشـــآت 2017 
 43 تشكل  الفلسطينين  الــاجــئــن  نسبة   

ّ
أن

الــســكــان الفلسطينين  املــائــة مــن مــجــمــل  فــي 
الكثافة  وبــلــغــت  فلسطن.  دولـــة  فــي  املقيمن 
العام  فــي نهاية  فــي دولــة فلسطن  السكانية 
2018 نحو 816 فــردا/ كــم2 بواقع 522 فــردا/ 
كم2 في الضفة الغربية و5.375 فردا/ كم2 في 
قطاع غــزة، علمًا بــأن 66 فــي املــائــة مــن سكان 

قطاع غزة هم من الاجئن، ويعتبر قطاع غزة 
من أكثر املناطق ازدحاما وكثافة في السكان 
فــي الــعــالــم، مما ســاهــم بــارتــفــاع حــاد بمعدل 

البطالة في قطاع غزة.

استيطان
على صعيد آخر، بلغ عدد املواقع االستيطانية 
نهاية  فــي  اإلســرائــيــلــيــة  العسكرية  والــقــواعــد 
العام 2017 في الضفة الغربية 435 موقعًا، من 
بينها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية 
املائة  في   47 مستوطنًا،   653.621 فيها  يقيم 
من املستوطنن يسكنون في محافظة القدس 
مستوطنًا   306.529 نــحــو  عـــددهـــم  بــلــغ  وقـــد 
الــقــدس.  فــي  مــســتــوطــنــًا   225.335 بينهم  مــن 
وتشكل نسبة املستوطنن إلى الفلسطينين 
في الضفة الغربية نحو 23 مستوطنًا مقابل 
 100 فلسطيني، في حن بلغت أعاها في 

ّ
كل

مقابل  مستوطنًا   70 بنحو  القدس،  محافظة 
 100 فلسطيني. 

ّ
كل

وعــزل جــدار الضم والتوسع أكثر مــن 12 في 
املــائــة مــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، مــمــا أدى 
إلــى فــرض قيود على نحو 1.9 مليون نسمة 
الــجــدار و/أو  قريبة من  يعيشون في مناطق 
املستوطنات، نحو 400 ألف نسمة من بينهم 
 الـــذي 

ّ
ــإن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق )ج(. كـــذلـــك، فــ

يحيط بالقدس يبلغ طول الجزء املكتمل منه 
93 كيلومترًا ويعزل نحو 84 كيلومترًا مربعًا 
فــي حــن يبلغ  الــقــدس،  مــن مساحة محافظة 
طول الجزء غير املكتمل 46 كيلومترًا وسيعزل 

نحو 68 كيلومترًا مربعًا من مساحتها. 
وبـــــلـــــغـــــت مـــــســـــاحـــــة مـــــنـــــاطـــــق الــــــنــــــفــــــوذ فـــي 
الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات 
 ،2018 نــهــايــة  فـــي  مـــربـــعـــًا،  كــيــلــومــتــرًا   541.5

ــة مــن  ــائــ ــا نــســبــتــه نـــحـــو 10 فــــي املــ وتـــمـــثـــل مــ
مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل املساحات 
املصادرة ألغراض القواعد العسكرية ومواقع 
ــائـــة من  الـــتـــدريـــب الــعــســكــري نــحــو 18 فـــي املـ

مساحة الضفة الغربية.
ها 

ّ
أن على  املصنفة  األراضــــي  مساحة  وتبلغ 

عالية أو متوسطة القيمة الزراعية في الضفة 
الغربية نحو 2 مليون و72 ألف دونم، وتشكل 
نحو 37 في املائة من مساحة الضفة الغربية، 
ال يــســتــغــل الــفــلــســطــيــنــيــون مــنــهــا ســــوى 931 
االحتال  انتهاكات  وتعتبر  دونــم.  و500  ألفًا 
اإلســرائــيــلــي أحـــد أهـــم أســبــاب عـــدم استغال 
األراضــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إذ 
نـــحـــو 60 فــي  املـــنـــاطـــق املــصــنــفــة )ج(  تــشــكــل 
املــائــة مــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة والــتــي ما 
زالت تقع تحت سيطرة االحتال اإلسرائيلي 
الكاملة، األمر الذي أدى إلى حرمان كثير من 
املزارعن من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها 
ــة فــيــهــا، ما  أو الــعــنــايــة بــاملــســاحــات املــــزروعــ
ــــاك مــعــظــم املـــــزروعـــــات فــــي هـــذه  ــــى هـ أدى الـ
املــنــاطــق، بــاإلضــافــة إلـــى تــجــريــف املـــزروعـــات 
واقتاع األشجار إذ قام االحتال اإلسرائيلي 
العام  خــال  7.122 شجرة  واقــتــاع  بتجريف 
ــار الــتــي تم  2018، وبـــذلـــك يــبــلــغ عــــدد األشـــجـ
اقــتــاعــهــا أكــثــر مــن مــلــيــون شــجــرة مــن الــعــام 
2000 حتى نهاية العام 2018، وجرى تحويل 
لـــزراعـــتـــهـــا  لــلــمــســتــوطــنــن  الــــدونــــمــــات  آالف 
فــبــلــغــت املــســاحــة املـــزروعـــة فـــي املــســتــوطــنــات 
الــعــام 2018 نحو 110 آالف  اإلســرائــيــلــيــة فــي 

دونم غالبيتها من املزروعات املروية.
وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة األراضـــــــــي الـــتـــي يــســتــغــلــهــا 
ــبـــاشـــر فــي  ــلــــي بـــشـــكـــل مـ ــيــ االحـــــتـــــال اإلســــرائــ
املناطق املصنفة )ج( نحو 2 مليون و642 ألف 

دونم وتشكل ما نسبته 76 في املائة من مجمل 
مساحتها  تبلغ  الــتــي  )ج(  املصنفة  املــســاحــة 
اإلجــمــالــيــة 3 مــايــن و375 ألـــف دونــــم، فيما 
تبلغ املساحة املصنفة )أ( نحو مليون دونم، 
وتبلغ املساحة املصنفة )ب( نحو مليون و35 
ألــف دونــم، وتبلغ املساحة املصنفة »أخــرى« 

نحو 250 ألف دونم.
وهــدم االحتال 471 مبنى خال العام 2018، 
من بينها 215 مبنى في محافظة القدس حيث 
جــرى تهجير 217 فلسطينيًا من بينهم 110 
أطفال، كما قام االحتال اإلسرائيلي في العام 
2018 بإصدار أوامر بترحيل 12 تجمعًا بدويًا 
فلسطيني   1.400 نحو  تضم  الــقــدس  شــرقــي 
ضمن الجهود الرامية لتهويد القدس. وخال 
ــتــــال بــتــرخــيــص بــنــاء  الـــعـــام 2018 قــــام االحــ
االحــتــال  وأصـــدر  استيطانية.  وحـــدة   5.820
فــي الــعــام نــفــســه أوامــــر بــهــدم 546 مــبــنــى في 

الضفة الغربية والقدس.
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صنعاء ـ العربي الجديد

نــــســــاء كــــثــــيــــرات فـــــي الــــيــــمــــن يـــتـــعـــّرضـــن 
لــاعــتــداء والــعــنــف، وقــلــة فــقــط يفصحن 
عـــن تــلــك الــــحــــوادث. الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــكـــبـــل املـــــــــرأة وتـــجـــعـــلـــهـــا غــيــر 
قــادرة على الحديث عن هــذه املمارسات. 
الــريــمــي )16 عـــامـــًا( مـــن صنعاء  ســمــيــرة 
زوجها  قبل  من  مــرارًا  لاعتداء  تعرضت 
الــــذي يــكــبــرهــا بــنــحــو 20 عــامــًا. مــع ذلــك، 
امتنعت ألشــهــر عــن الــبــوح بــاألمــر حتى 
ألفراد أسرتها. تقول لـ »العربي الجديد«: 
ــــدي عــلــى الـــــزواج مـــن رجــل  »أجــبــرنــي والـ
ه تقريبًا في مقابل مال استدانه 

ّ
بمثل سن

منه. كان يضربني بشكل مستمر ألسباب 
البكاء  وكــان  التوبيخ،  تستدعي حتى  ال 
املــتــنــفــس الــوحــيــد لـــي حــيــنــهــا«. وتــشــيــر 
إلــى أنــهــا اضــطــرت إلخــبــار والــدهــا بهذه 

االعتداءات »بعد صبر طويل«.
ــا غــــــــادرت مــنــزل  ــهــ ــرة أنــ ــيـ ــمـ وتــــوضــــح سـ
ــــض  ــنــــزل الـــعـــائـــلـــة، »ورفــ ــى مــ ــ زوجــــهــــا إلــ
إلــيــه بعدما رأى حالتي  أعـــود  أن  والـــدي 
من  القــيــتــه  مــا  نتيجة  الــســيــئــة،  النفسية 
قهر وذل على يــديــه«. وتــقــول إن والــدهــا 
»لكنه رفض  بــأن يطلقها،  طالب زوجــهــا 
وســافــر إلـــى املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
للعمل. وتوعد بأخذها بالقوة عن طريق 

املحكمة فور عودته«.
ــًا( ال يــخــتــلــف عن  ــامـ ــام )23 عـ ــهـ ــع إلـ وضــ
ــلـــواتـــي يــتــعــرضــن  غــيــرهــا مـــن الـــنـــســـاء الـ
زوجــهــا  إن  تــقــول  األزواج.  مــن  للتعنيف 
لم يكن عنيفًا من قبل، »وقد تغير مؤخرًا 
أكثر عــدوانــيــة، وأصــبــح يعنفها  ليصبح 
ويضربها كثيرًا ألتفه األسباب«. وتوضح 
لـ »العربي الجديد«: »صبرت كثيرًا عسى 
أن يعود إلى رشده لكن من دون فائدة«، 
مشيرة إلى أن آخر مرة »ضربني بقسوة 
بــواســطــة ســلــك كــهــربــائــي حــتــى تــورمــت 
يــداي ونــزفــت مــن أنــفــي«. تشير إلــى أنها 
غــــادرت مــنــزل زوجــهــا إلـــى مــنــزل أهــلــهــا، 
وانتهى األمــر بأن رفعت دعــوى قضائية 

ضده وخلعته بعدما رفض تطليقها. 
تؤكد إلهام أن الكثير من الرجال يعتقدون 
بأن االعتداء على املرأة حق وقد أتاح لهم 
الدين ذلك، »وهذا مفهوم خاطئ ويحتاج  
إلى مراجعة حقيقية من العلماء والعمل 
عــلــى مـــواجـــهـــتـــه«. وال تــقــتــصــر مــمــارســة 
العنف على األزواج فقط، فلآلباء واألخوة 
ــعــــرض كـــثـــيـــرات  ــتــ ــي ذلــــــــك، وتــ ــ نـــصـــيـــب فـ
لاعتداء من اآلباء واألخــوة. من بن هذه 
النساء إيمان )19 عامًا(، التي تؤكد أنها 

تتعرض للعنف من قبل والدها. 
تتفهم إيمان دوافــع والدها إذ أن الحرب 
ــاع االقــتــصــاديــة غــيــرت ســلــوكــه،  ــ واألوضــ
ــااًل. تــقــول  ــعـ ــفـ وقــــد أصــبــح أكــثــر حــــدة وانـ
الجديد«: »كان والــدي يغضب  »العربي  لـ
مــنــا ويــضــربــنــا. نــحــن أوالده ويـــحـــق له 
كــبــرنــا، وال يحق  ذلـــك. لكنني وأخـــواتـــي 
له أن يضربنا أو يحبسنا خصوصًا إذا 
كانت األسباب تافهة. لن نتعلم شيئًا من 
الضرب املستمر«. وتلفت إلى أنه حرمها 
من التعليم الجامعي و»صرت أعاني من 

حالة نفسية سّيئة«. 
ــــك، تـــؤّكـــد أمـــيـــرة )27 عـــامـــًا( أنــهــا  إلــــى ذلـ
تـــعـــانـــي كــغــيــرهــا مــــن الــيــمــنــيــات بــســبــب 
»ذكـــوريـــة املــجــتــمــع الــيــمــنــي«، إذ ال يحق 
للمرأة أن تعمل أو تبدي رأيها خارج ما 
يحّدده األهل. تضيف لـ »العربي الجديد« 
كبيرة  قيودًا  يفرض  اليمني  املجتمع  أن 

عــلــى املــــــرأة، »بــحــجــة أن تــلــك اإلجــــــراءات 
تــحــمــيــهــا. لــكــن الــحــقــيــقــة أنــــه يــريــدهــا أن 
تــؤكــد أميرة  الــرجــل«.  تبقى تحت رحــمــة 
أن الــحــرب املتواصلة منذ أكــثــر مــن أربــع 
ســنــوات فــي الــبــاد دفــعــت بعض النساء 
إلــى العمل في مهن عــدة، من أجــل توفير 
جعلهن  ما  األساسية،  الحياة  متطلبات 
أكثر عرضة لانتهاكات والعنف. وتدعو 
أمــيــرة الــســلــطــات املــعــنــيــة فــي الــبــاد إلــى 
توعية املجتمع بحقوق املرأة، بما يتوافق 

مع الدين اإلسامي.  
ــنـــســـاء فــــي الـــيـــمـــن ألشـــكـــال  وتـــتـــعـــّرض الـ
ــراء الــتــمــيــيــز  ــ مــخــتــلــفــة مـــن الــعــنــف مـــن جـ
والتقاليد  الــعــادات  بسبب  الجنسن  بن 
اليمنية.  املــنــاطــق  فـــي غــالــبــيــة  املــنــتــشــرة 
هذا ما تؤكده الباحثة في قضايا النوع 
منى  املجتمعي  والــتــعــايــش  االجــتــمــاعــي 
الـــحـــداء اســتــنــادًا إلـــى الــوقــائــع الــيــومــيــة. 
تــضــيــف لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن حجم 
الــعــنــف بــحــق املـــــرأة الــيــمــنــيــة كــبــيــر، لكن 
النساء ال يستطعن اإلباغ عن ذلك بفعل 
العنف  »مــا يزيد من  الــعــادات والتقاليد، 

املبني على أساس النوع االجتماعي«. 
العنف  زادت  الـــحـــرب  أن  الـــحـــداء  وتـــؤّكـــد 
ضـــد الــنــســاء بــشــكــل الفــــت، ال ســيــمــا بن 

الــنــازحــات، الــلــواتــي يعشن فــي مخيمات 
الــجــســدي  للعنف  يــتــعــرضــن  إذ  ــنـــزوح،  الـ
والــــنــــفــــســــي والـــــتـــــحـــــرش واملــــضــــايــــقــــات 
املـــســـتـــمـــرة. تــشــيــر إلــــى أن نــســبــة جــرائــم 
الــعــنــف ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات مــنــذ بــدء 
الحرب قبل أكثر من أربع سنوات »ارتفعت 
لتصل إلى نحو 70 في املائة«، الفتة إلى 
أن بعض منظمات املجتمع املدني »أعدت 
مــســودة مــشــروع قــانــون بــشــأن مناهضة 
الــعــنــف ضـــد الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات، وتــمــت 
ــع املــتــخــصــصــن فــــي هـــذا  مـــراجـــعـــتـــهـــا مــ
املجال، لكن لأسف توقف العمل نتيجة 

الحرب التي تشهدها الباد«.
وال يــقــتــصــر الــتــعــنــيــف ضـــد املــــــرأة على 
وكــشــفــت  ــمــــن.  ــيــ الــ ــي  ــ فـ واألهـــــــــل  األزواج 
املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبشر 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، أنها 
تــلــقــت عــــددًا مـــن الــبــاغــات عـــن اخــتــطــاف 
وإخفاء ما يقارب 120 امرأة في العاصمة 
ــًا أن جــمــاعــة  ــقــ ــنــــعــــاء، لــتــكــتــشــف الحــ صــ
الــلــه )الــحــوثــيــن( تحتجزهن في  أنــصــار 
فيا في شارع تعز في صنعاء، وتعذبهن 
وتمارس العديد من االنتهاكات بحقهن، 
وقد أفرجت عن نحو 40 منهن في مقابل 

فدية مالية.

العنف مستمّر بحق المرأة اليمنية

معاناة المرأة كبيرة )عيسى أحمد/ فرانس برس(

تساهم في تأمين دخل أسرتها )عيسى أحمد/ فرانس برس(

تزداد الضغوط على 
المرأة )نظير الخطيب/ 

فرانس برس(

الحق الذي ال يموت )علي جاد اهلل/ األناضول(
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مبنى فلسطينيًا هدمها االحتالل، 

خالل العام 2018، من بينها 215 مبنى 
في محافظة القدس المحتلة

إضافة إلى الحرب 
واألزمة االقتصادية، 
تعاني المرأة اليمنية 
من العنف من قبل 

األزواج واآلباء بفعل 
العادات والتقاليد، 
والتي تجبرها على 
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