
> في البداية يقول األخ منصور 
األمير- موظف: أصبحنا في السنوات 
األخ��ي��رة نشتري كسوة أبنائنا قبل 
العيد بأيام واحيانًا ليلة العيد ننتظر 
متى نستلم راتب الشهر ليتم توزيعه 
هنا وهناك، ولوال بركة اهلل لما كفانا 
الراتب.. أما يوم العيد فمعظم الناس 
ينامون ويتركون تلك العادة الرائعة 
المتمثلة في المعايدة وتوزيع »العسب« 
والسبب في ذلك قلة الحيلة وفراغ 

الجيب.
أوضاع اقتصادية

أما األخت فردوس نعمان- ربة بيت 
فتقول: نحن في شهر العيد نقتصد 
تمامًا وأحيانًا ال نشتري حتى المتطلبات 
األساسية الخاصة بالمنزل ألن زوجي 
مضطر لتوفير مصاريف اخرى تتمثل 
في كسوة األوالد وتوفير جزء من المال 
ليوم العيد لتوزيع العسب باإلضافة إلى 
شراء جعالة العيد.. أما للخروف أتذكر 
أننا كنا قبل سنوات نشتريه في العيد، 
أما اليوم فنكتفي بشراء اثنين أو ثالثة 
كيلو من اللحم وتقسم على األيام 
الثالثة األولى من العيد، هذا هو حالنا 
وحال معظم الناس، إاّل األغنياء الذين 
لم تؤثر فيهم ظروف البالد وأوضاعها 
المتدهورة وه��م قلة  االقتصادية 

وأصبحوا يعدون كأصابع اليد.
فرحة العيد

وت���رى األخ���ت أم��ة ال��س��الم ش��رف- 
موظفة- ان العيد يأتي بفرحة ومازالت 
تشاهَد في عيون األطفال، أما الكبار 
فقد فقدوا احساسهم بالعيد وسط 
االلتزامات الكثيرة التي يحتاجونها، وما 
أصعب العيد على المواطن الذي يسكن 
في بيوت االيجار، حيث ان راتبه ال يكاد 
يغطي التزاماته وصاحب المنزل من 
الجانب اآلخر يطالب باإليجار، وهذه 
معاناة أشهدها لدى كثير من الناس 
الذين يؤدون التزامات العيد وبعد العيد 

يبحثون عمن يقرضهم ايجار المنزل.
العيد العافية

وف��ي ذات الشأن يقول األخ م��روان 
الدبعي- مهندس: العيد عيد العافية، 
أما إذا تحدثنا عن االلتزامات وما يحتاج 
إليه المواطن في العيد فسوف نفتح بابًا 
ال يُقفل، لذلك نقول: العيد عيد العافية 
ونحن شعب نعيش بالبركة.. ويجب أن 
تولي الدولة المواطن اهتمامها خاصة 
في العيد بأن تكون هناك اكراميات أو 
راتب اضافي وخاصة في ظل أوضاع 

متدنية وحال اقتصادي متدهور.

ون��خ��ت��ت��م م��ع األخ����ت أم���ة الملك 
المضواحي- ربة بيت- والتي تحدثت 
قائلة: عيد األضحى يتميز باألضاحي 
وفرحة الحجاج بحجهم، عيد تشاركهم 
فيه األمة بأسرها ببهجة العيد وفرحته 
المعهودة، فاألطفال يكسوهم الجديد 
واألهل يتبادلون الزيارات والمعايدات، 
وهذه العادات تمثل فرحة العيد وسعادة 
الناس بحلوله، أما اليوم فقد اصبحت 
فرحة العيد تنغصها ظ��روف الناس 
وحالتهم المادية، فالعيد يطل وقد 
التفكير: كيف سيتم  سبقته هموم 
توفير مصاريف العيد وكسوة األبناء 
وعسب العيد وغيرها من االلتزامات 
التي ينبغي ان تكون جاهزة.. لذا البد 
من نهوض اقتصادي يحفظ للناس 
سعادتهم وان تسعى الحكومة لتحسين 
أوضاعهم.. فهم في اشتياق إلى الشعور 

بفرحة العيد مجددًا.

االثنين : 22 / 10 / 2012م 
 الموافق :6 / ذي الحجة / 1433هـ 

العدد: )1633( 15

محافظ لحج يدشن مشروع السلة الغذائية
دشن محافظ لحج أحمد عبداهلل المجيدي أمس مشروع السلة   

الغذائية لـ1500 أسرة فقيرة ومن ذوي االحتياجات الخاصة في 
سبع مديريات بالمحافظة مقدمة من جمعية نماء التنموية الخيرية 
وأشار رئيس جمعية نماء، عمر قاسم أحمد إلى أن المشروع يستهدف 

الفقراء وذوي االحتياجات الخاصة في مديريات »الحوطة - تبن- 
القبيطة - طور الباحة- المسيمير - يافع- ردفان«.

الفتًا الر أن السلة تشمل على دقيق وأرز وسكر وحليب وزيت ومواد 
غذائية بقيمة 22 مليون ريال..

في العام الماضي، قمت بانتقاد حصول  
الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان 
لجائزة نوبل للسالم، ولم أبنى اعتراضي هذا على 
الناشطة السياسية بناء على سجل الناشطة توكل 
كرمان باعتبارها أحد الناشطين في المعارضة، ولكن 
االعتراض يقع حول األجندة السياسية الرمزية للجنة 
المختصة بجائزة نوبل، حيث صرح رئيس اللجنة علنا 
بأنه يأمل من اعطاء الجائزة للناشطة كرمان مجرد 
إضفاء لشرعية اإلخوان المسلمين كما ذكرت وكالة 

»االسوشيتد برس« في ذلك الوقت.
ويقول ثوربيون ياغالند- والذي يترأس خمسة 
أعضاء في لجنة نوبل النرويجية لوكالة »االسوشيتد 
برس«- إن منح توكل كرمان جائزة نوبل يأتي من 
الفكرة التي تقول إن عدم إشراك المرأة في انتفاضات 
الربيع العربي سيكون من شأنه فشل هذه الثورات، 
ويقول أيضًا إن الناشطة توكل كرمان تنتمي إلى 
الحركات اإلسالمية مع رابط يربطها بحركة اإلخوان 
المسلمين والذي ينظر إليها العالم الغربي على أنه 
تهديد للديمقراطيات، ويضيف : وأنا شخصيًا ال اعتقد 
ذلك، فهناك إشارات كثيرة ألن هذه الحركة يمكن لها 

أن تلعب دورا مهما في إيجاد الحلول .
وبعد مرور عام، قررت اللجنة النرويجية لجائزة 
نوبل للسالم اعتبار الناشطة السياسية توكل كرمان 
كأحد اصغر الناشطين السياسيين الحاصلين على 

جائزة نوبل للسالم .
ومن المحزن أن تكون اإلجابة »بال«، ففي األسبوع 
الماضي قامت حركة طالبان الباكستانية بهجوم مروع 
على الطفلة صاحبة 14 ربيعا ماال يوسفزاي والتي 
لم تكن جريمتها سوى دفاعها عن حقوق الفتيات في 
التعليم، ويأتي ذلك مع منح منبر ممتاز للناشطة 
توكل، وذلك بعد قيام اللجنة باختيارها كمرشح لنيل 
الجائزة، وذلك يأتي بسبب جنسها والخلفية الدينية 
وااللتزامات التي تحتم عليها القيام بعمليات اإلصالح، 
حيث سيكون من المعقول جدا أن نتوقع من الناشطة 
كرمان قيامها بشجب طالبان باكستان حيث ستكون 

إما في المقدمة أو في الوسط.
لقد قام العالم كله بإدانة الهجوم الذي حصل 
في باكستان، ولكن ولألسف الشديد، أظهرت 
مكائن البحث في جوجل باللغة االنجليزية 
وبلغات شتى منها الفارسية والعربية واألردية 
إضافة إلى الصحافة التركية، بأن توكل كرمان 
كانت مشغولة جدا بحضور مسائل أخرى، في 
حين كانت هناك شخصيات بارزة قد قامت 
لتوها بزيارة ماال وعائلتها ولم تكن الحاصلة 
على جائزة نوبل من بينهم، حيث أظهر البحث 
بكال اللغتين العربية واالنجليزية من أن كرمان 

على موقعها االلكتروني كانت مشغولة بتعزيز 
نفسها ومتابعة أحدث الخطابات الخاصة بها . 
فربما أنها كانت مشغولة جدا بمتابعتها للحصول 
على الجنسية التركية الفخرية أو لحضور المنتدى 
العالمي للديمقراطية في مدينة ستراسبورغ، 
فرنسا، للخطابة أو لزيارة باكستان، بحيث ال يعتري 

كرمان الخوف من أن تتحدث حول قضايا أخرى فلقد 
حثت الجيش التركي على التدخل العسكري في 

سوريا ليكون بذلك إنشاء منطقة عازلة على األقل 
حيث الحرب األهلية الطائفية المتزايدة على 
نحو كبير وقد أشادت القوات الموالية للثورة 
في الجيش اليمني بفكرة توكل كرمان، ولعل 

هذا سبب أن الضحية من الطائفة السنية 
لتتكرم كرمان بوقتها الغالي .

لقد حــان الوقت كي تسأل 
لجنة نوبل أنصار كرمان 

األكــثــر صخبًا: هــل كان 
االستثمار فــي كرمان 

يستحق كل هذا العناء 

ــوان المسلمين  ؟ هل التواصل مع جماعات اإلخ
المعتدلة يعد امرًا مهمًا بينما يتم تهميش الجماعات 
المتشددة األخــرى ؟ إذا كانت كرمان هي الرمز 
المميز والتي أعطيت الدفعة المعنوية في الحرب 
ضد التطرف ومساندة المرأة ومحاربة الديكتاتورية 
بجميع أشكالها في العالم اإلسالمي، إذًا لما هذا 

الصمت الرهيب في قضية يوسفزاي )وغيرها( ؟
وإذا كنت مخطئًا في تقديري، بأن كرمان قد 
أصابتنا بخيبة أمل سأكون بذلك سعيدًا جدًا، فأنا 
اآلن مسافر مع تجهيزات بسيطة لخدمة االنترنت 
وربما قد غاب عني شيء لم أتمكن من مشاهدته 
ولكني ال أظن ذلــك، ألني وفي ساعة كتابة هذا 
التقرير في ظهيرة يوم السبت، على توقيت مدينة 
بغداد، فالتغطية عندي جيدة لدرجة أن باستطاعتي 
مشاهدة قنوات »الجزيرة والعربية والحرة« وقنوات 
إخبارية أخرى ولكني لم أرَ الناشطة السياسية 
توكل كرمان تتحدث، وبكل تأكيد سأكون سعيدًا 
جدًا في حالة إذا كنت قد جانبت الصواب، وسأقرأ 
كل التعليقات على هذا المقال بتمعن شديد وذلك 
ألني على علم بما سيقوله مناصرو توكل من أنها 
كانت صوتًا يؤيد ماال يوسفزاي ومن كان هدفًا مثلها 
للجماعات اإلسالمية كطالبان والجماعات السلفية 

وجماعة اإلخوان المسلمين .

الــظــروف   يطل العيد بفرحة ضائعة جـــراء 
فاألبناء  المواطن،  تقهر  لتي  ا االقتصادية 
يحتاجون إلى كسوة هي من ابسط حقوقهم، وعيد 
األضحى يحتاج الى األضاحي.. وأسواق تعيش فوضى 
في األسعار ويبقى المواطن مهمومًا يحلم بمرور يوم 
العيد بسالم، متطلعًا إلى ما بعده.. حول العيد وهموم 
استقباله تحدث عدد من المواطنين لـ»الميثاق«.. فإلى 

الحصيلة:

العيد والفرحة الضائعة..
هناء الوجيه

لماذا ال تزال الحاصلة على جائزة نوبل 
للسالم تحيط نفسها بالصمت ؟

للكاتب مايكل روبين 

 صحيفة »الكومينتري« الشهرية 

في دبي ..عقد قران المطربة اليمنية 
بلقيس والرياضي السعودي نايف

بينهم عاقل حارة

محافظ تعز يوجه بالتحقيق في حادثة اغتصاب فتاة
يتواجد في مدينة دبي  

ـــادي االتــحــاد  مــهــاجــم ن
السعودي نايف هــزازي، إلنهاء 
مراسم خطوبته على ابنة الفنان 
أحمد فتحي »بلقيس«، والــذي 
سيعلن في وقت الحق خطوبته 

رسميًا وتحديد موعد زواجه.
يُذكر أن الفنانة بلقيس فتحي 
مطربة صاعدة ظهرت بقوة قد 
جعلت من النجمة أصالة تنحنى 
لها وتــقــول إنها أفضل صوت 

استمعت له ..
من جهة أخرى كانت بلقيس 
قد حضرت- إلى جانب العديد 
ئية  لنسا ا ت  لشخصيا ا مــن 

البارزة في الوطن العربي في 
منتجع »سانت ريجيس أبوظبي« 
قبل فترة- وقائع الحفل الذي 
 »  L'Off icial أقامته مجلة »
وتم خالله تكريم العديد من 
الشخصيات العلمية والثقافية 
والعملية الــبــارزة فــي الوطن 
العربي، وقد نالت بلقيس الجائزة 
عن فئة الموهبة النسائية الشابة 
2012م وبذلك تكون  للعام 
بلقيس أول فنانة عربية شابة 

ز  تحو
على هذه الجائزة عن 

فئة الفن والمواهب.
ــه يتم في  الجدير ذكـــره أن

هذه الجائزة تكريم النساء 
عن  ت  لملهما ا ت  بيا لعر ا

فئات عدة كاألزياء وإدارة 
األعمال واألعمال الخيرية 
وغيرها، من قبل لجنة 

بشؤون  مختصة  نسائية 
المرأة العربية.

وجه محافظ تعز شوقي أحمد هائل ، مدير  
أمن المحافظة بما تم تداوله في بعض 
الصحف والمواقع االلكترونية حول حادثة اغتصاب 
فتاة عمرها 14 عامًا في إحــدى حارات 

مدينة تعز.
وطالب شوقي مدير االمن بمتابعة 
ما تم نشره ورفع تقرير مفصل عن 

الحادثة بصورة عاجلة.
وكــانــت وســائــل اعــالم نشرت 
أن أربعة أشخاص بينهم عاقل 

حارة أقدموا على اغتصاب فتاة عمرها 14 عامًا بعدما 
استدرجوها إلى إحدى الغرف الخالية قبل إعطائها حبوب 

منومة.
وأكدت المصادر أن الجريمة وقعت في حارة إسحاق 
بالباب الكبير بمدينة تعز قبل خمس أيام تقريبًا وأن 
الجناة ال يزالون فارين من وجه العدالة، فيما ملف القضية 

بالبحث الجنائي .
وأرجع المصدر أسباب التالعب بقضية الفتاة والتي 
تعاني من حالة نفسية وجسدية صعبة جراء اغتصابها إلى 
حالتها االقتصادية الصعبة كونها تنتمي إلى أسرة فقيرة.

نطرح أمام محافظ إب -القاضي أحمد  
الحجري، وأمــام أمين عام المجلس 
المحلي بالمحافظة، وأمام مديري عموم المكاتب 
التنفيذية بالمحافظة قضيتنا أبناء مديرية 

فرع العدين ونلخصها بالتالي:
كنا قبل سنتين نحلم بأن نشاهد 
أي مسئول في محافظة إب يزور 
مديرية فــرع العدين ويتلمس 
هموم أبنائها.. أما اليوم فنحن 
نحلم ونتمنى أن نرى مسئواًل 
من مسئولي المديرية يداوم 
في مكتبه بمجمع المديرية، 

فجميع المدراء يمارسون مهامهم في المحافظة 
ويتعاملون بالتلفون فقط.

وبإمكان محافظ المحافظة أن يرسل شخصًا 
من قبله الى المديرية ويتأكد من الواقع ويسأل 
المواطنين أو الموظفين متى شاهدتم مدير 
مكتب الصحة بالمديرية في مكتبه، وكذلك 
األحوال المدنية والتربية واالوقاف والخدمة.. 
و.. والخ.. واذا أراد فعل الخير فليسأل أيضًا عن 
مدير المديرية رئيس المجلس المحلي متى زار 
المديرية ويسأل عن أمين عام المجلس المحلي 

بالمديرية.
من حقنا كمواطنين في مديرية نائية مهملة أن 

نوصل األنين الى قيادتنا ونطالب بإلحاح سرعة 
ايقاف هجرة مسئولي المديرية الى المحافظة 
واعــادة مديري مكاتب المديرية ليمارسوا 
مهامهم بيننا في مركز المديرية، ويسهلوا 
معامالتنا ويحلوا مشاكلنا ويكونوا على اطالع 

مستمر بما يجري في المديرية.
كلنا ثقة بقيادة المحافظة أن تأخذ قضيتنا 
على محمل الجد وتُفعل أنشطة المكاتب 
والــدوام فيالمديرية وتضع حــدًا لــالدارة 

بالتلفونات!!

عن أبناء المديرية/عبدالحميد قائد

 الكبش أصبح 
ترفًا والفقر يأكل 

المواطن

شكوى.. أمام قيادة محافظة إب


