
 لالهتمام والشفقة ةن هناك قصص مثي ،أيبدو للمتابع لقصص السجينات اليمنيات 

خرايت أو ،جربن على اجلرمية أففي خلف القضبان هناك نواعم مظلومات  ة،دهشللخرى أاترة واترة 
 !جمرمات

ليكون  الرجلارتكبنها بسبب ظلم  وبعضهن عن طريق اخلطأكثيات هن اللوايت ارتكنب جرائم   
 السجن والنكران ...مصيهن 

من هن خلف القضبان لسن جمرمات مبعين الكلمة ففي السجن نواعم قادهن اليه احلب او 
 ش-م-كحال السجينة أ،وذلك   االستغالل من قبل الرجل

فكان يدفع هبا اىل جرمية السرقة،  ،اليت كانت تسرق بسبب زوجها الذي كان مدمن كحول 
ا اللوايت اهابنت ،امل ومعاانة فهي تقبع خلف القضبان بصحبة زهرتني يف مقتبل العمرحكايتها حكاية 

غي العيش لعشر .. مل يكن أمامهن والمع أحد  ،منا مع والدهن املدمنأمل جيدن يف خارج السجن 
فتااتن يف عمر الربيع فرض عليهن العيش ابلسجن مع والدهتن ...سنوات وخلف قضبان السجن 

 .ال هناكإ هلن  أن ال ملجأل

بينما ال تتجاوز خالق حسنه يتميزن أب ومع ،شياء بسط األأمن  ةحرية مسلوبة وطفولة حمروم
 . ةسن 61و 61 أعمارهن

 ..على السجينة دفعه ألف هو ما كان من الواجب تامليون ومائ

 ؟ين أتيت هبذا املبلغ الكبيألكن من  

جر لرجال ويف صحيفة احلسنات واأل جني الوطنيةمؤسسة السهنا قصة جناح اخرى ملعت يف اتريخ  
 للمرأة فرحة اخلروج مع ابنتيها تفبعد عشر سنوات كان الذين يدعمون أنشطتها، عمالاملال واأل

ه أنصواهبا وعلمت  ةم ايل جادفخالل تلك السنوات عادت األ،احلرية  للوقوف أخيا حتت مشس



وكان هلا  خلي،وعادت لطريق ابعدم تكرار ذلك  فتعهدت  ،طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ال
 .احلرية ومجال احلياةضياء نصيب من هذا املشروع لرتى من جديد مع ابنتيها 

 ا !ن حيصل هذأيضا تشهد قضبان السجون حكاية تصيب احلديد ابلدهشة كيف ميكن أهنا  

كون امرأة شريكه يف ن تأمن هذه القصص ،قصص تثي االستغراب عن الرقيقات من اجلنس الناعم 
-ق-ايل املال،  املتهمة،،ع نليصل ،حد ماأقتل أحد،،،نساء ميارسن السرقة ويشرتكن يف قتل 

واثناء  ،حد البيوت أشخاص وقد ابدرت للسرقة من أع،،متهمة بقضية جنائية ابملشاركة مع مخسة 
 . اةاحلي كتم تنفسه حىت فارقمت   ة صاحب هذا البيتمقاوم

 ،ودعت أمها السجنأودعت السجن وهي ام لطفلة عمرها حني ،أركت ابجلرمية السجينة اليت شا
 .شهرأمخسة 

مها الزالت تقبع خلف القضبان أو  ،صبح عمرها تسع سنواتأحيت بعيدا عنها  ترعرعت الطفلة 
 .مليون ومخسمائة الف ة ديه مبلغ مخس عاحملكمة ابحلبس مخس سنوات ودف احكمت عليه حيث

تطلب رضا والدهتا فقدت  ،أو أننور عيين طفلتها  ن ترى جمددا أمل يف ت األالسجينة اليت فقد
والدهتا لو عاشت عمرا اخر ال تستطيع دفع مبلغ هكذا فقررت  و ،ن جتد من يدفع عنهاأمل يف األ

 ، والتوبة ةراد هلا احلياألكن هللا ،اكرب وهو االنتحار  أن تتخلص من وجعها وخطأها خبطأالسجينة 
عادت هلا نور احلياة مؤسسة السجني الوطنية لتكون أا السجينات لتظل حية ترزق و نقذهتفأ

سانية فتحت هلا مؤسسة السجني ابب إنحدى السجينات اليت تعد قصة إ ع-ص-السجينة،،ع
 .مل ولطفلتها ووالدهتااأل

 

 

 

 


