
سياسة اإللغاء وتكميم األفواه.. 
هل هي مؤشرات المدنية الحديثة

انقلب حال البالد منذ ٢٠١١م الى اليوم حينما  
ثــارت ثائرة البعض بدعوى الحرية والعدالة 
والمواطنة المتساوية وكأنهم كانوا مصفدين باألغالل.. 
لتعم الفوضى ويستشري الفساد وتسوء الخدمات وتنتشر 
الكراهية والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد وتزداد معاناة 
المواطن اليمني الذي بات يفتقد ابسط مقومات الحياة في 
ظل تولي اشخاص فقدوا المسؤولية وتناسوا التزاماتهم 
ووعودهم التي منوا الشعب بها قبل توليهم األمر وتناسوا 
دعاواهم التي اتكأوا عليها ليصلوا الى سدة الحكم ، ليزداد 
حال اليمانيين بؤسًا وشقاًء ويتبدل حالهم الى الفقر 

والبطالة وانعدام األمن واالستقرار.. 
والعجيب في األمر سياسة اإللغاء التي تتبعها قيادة 
الدولة ومحاولة هدم تاريخ اآلخرين من كان لهم بصمة 
في واقــع اليمن وماضيه، بــدءًا من محاولة محو سيرة 
الزعيم علي عبدالله صالح بمناسبة عيد الوحدة اليمنية 
رغم انه هو من حققها وهذا ما يتنافى مع المصداقية 
في ظاهرة خطيرة لم يسبق لها مثيل حتى في العالم 
الغربي الذي ظل يشيد بقيادته الحكيمة في كل مرحلة 

من تاريخ حكمه..
 اليوم نجد صــورة اخــرى من صــور اإللغاء التي توجه 
للزعيم علي عبدالله صالح وهي التصرفات غير المسؤولة 
تجاه جامع الصالح واالعتداء على بيوت الله التي ربما 
صارت مستساغة لدى البعض ممن فقدوا التفريق بين 
الحالل والحرام !!ومحاولة محو اسم الزعيم الذي ال زال 
اسمه يجعل الخوف والقلق يدب في اوصال البعض الذين 
مهما حاولوا لن يرتقوا الــى مكانته وتربعه في قلوب 
اليمانيين.. ولن يستطيعوا محو اسمه الذي هو تاريخ لن 

تمحوه القرون أبدًا.. 
واألشد غرابة- ونحن في زمن العولمة وحرية انتقال 
المعلومات وفي زمن باتت فيه الشفافية من اهم معايير 
الحكم الرشيد- أن نجد سياسة تكميم األفواه تسري في 
وطننا من خالل قمع حرية التعبير عن الرأي ومصادرة 
حق الشعب في التعبير عن رأيه عما يسيئ اليه وهذا ما 
ظهر في قمع المتظاهرين بالرغم من انه في زمن الزعيم 
الصالح كان الجميع يعبروا عن آرائهم بكل بساطة ودون 
أي قيود او مصادرة.. لنجد من كان يرفع ويردد شعار 
الحرية هو اول من يقمعها وإال ماذا نسمي االعتداء على 
منابر اإلعالم كقناة «اليمن اليوم» ونهب ممتلكاتها..؟ 
بطريقة غير حضارية وال قانونية بالرغم من وجود قنوات 
كانت وال تزال منابر للفتنة واحدى صور االخالل بالسلم 
االجتماعي.. هذا التصرف ينم عن فكر عقيم وسياسة 

هزيلة وابعد عن الديمقراطية..
فهل هذه هي الدولة المدنية الحديثة التي يؤسسون 
لها؟؟ وهل هذه هي العدالة االجتماعية؟؟ وهل هذا هو 

المستقبل المنشود لليمن؟؟
وهل يدرك هؤالء الذين تناسوا ان وجودهم هو لفترة 
محددة األدوار والمهام؟ أم هذا هو حال حكومة تلفظ 

انفاسها األخيرة؟؟

ام ايمن- ربة بيت من سكان صنعاء القديمة- تقول: رمضان 
مختلف في اليمن هذا العام مع الوضع الراهن الذي يزداد سوءًا 
يومًا بعد يوم، انا منذ ان عرفت نفسي لم نمر بأزمات مالية 
وتتراكم علينا الديون اال في الفترة االخيرة وهذا ليس حالي 
فحسب بل هناك العديد من الناس---الذين يعانون نفس 
المعاناة فكيف سيكون استقبالنا لرمضان، نحن حتى اآلن 
لم نفكر في شراء اي مصاريف واذا خرجنا فبحسب موعد 
المرتبات لن نشتري مصاريف رمضان اال في اول يوم منه لقد 
ذهبت االيام التى كانت فيه االسرة تشتري كل مصاريفها 
بالجملة بما يكفيها طيلة الشهر، اليوم اصبحت العديد من 
االسر تشتري ما يكفي يومها او ايامًا فقط وهذا حال نسأل 
الله يتحسن وان تنهض اليمن بأبنائها وتوفر لهم االمن 

واالمان وسبل العيش الكريم.

أوضاع متردية 
اكرم المؤنسي- سائق تاكسي- يقول: الشعب اليمني ال حول له 
وال قوة ازمات متتالية، ازمة البترول والديزل , نقص في المياة، 
قصور في خدمات الكهرباء، صراعات وتردٍّ في الجانب االمني 
وبعد كل ذلك يسال كيف يمكن ان يستقبل الشهر الكريم.. 
نسأل الله ان يوفقنا فيه لكن ان تحدثنا عن مظاهر استقباله 
التى كنا معتادين عليها كانت هناك فرحة واستقبال وتجهيزات 
تسبق حضور الشهر الكريم وكانت الهموم محدودة وكانت 
االسر تعيش ببساطة وتدبر امورها.. اليوم حتى االطفال اصبحوا 
يعانون مع اسرهم هموم التفكير وتدبير االمور المعيشية.. 

 يكفي انني كسائق تاكسي اجلس بااليام داخل المنزل حين 
تشتد ازمة البترول وال ندري كيف نوفر لقمة العيش.. عمومًا 
نسأل الله ان يدخل علينا الشهر الكريم بالخير وان يمن على 
بالدنا بعودة االمن واالستقرار الن ذلك هو اساس العيش الكريم.

أسواق مكتظة  
سامر الشرجبي- موظف- تحدث قائًال: ازمة بترول، ازمة 
ديزل، وازمة كهرباء، ازمة غاز، وعلى ابواب رمضان ازمة 

في توفير المواد الغذئية والمستلزمات، ازمة في تواجد 
المادة.. الناس ال يوجد لديهم ما يكفي لتلبية احتياجاتهم 
وهذا حال السواد االعظم.. قليلون جدًا من ينعمون برغد 
العيش هم اولئك الذين يأكلون اموال الشعب وال يشعرون 
به، وعندما تدخل االســواق تشاهد اكتظاظًا وهــذا وضع 
طبيعي الن الكل محتاج لتوفير مستلزمات كل شهر فما 
بالك بمستلزمات الشهر الكريم ، اليوم اصبحنا النستطيع 
شراء االشياء بالجملة كما كنا في الماضي، اليوم نشتري أشياء 

بالكاد تكفي تخيل سعر الزبادي الكبير بـ ٢٠٠ ريال.

 ارتفاع األسعار 
سلوى المأخذي تقول: يتخوف الجميع من ارتفاع كبير 
في أسعار السلع األساسية هذا العام بسبب الغالء في المواد 
النفطية التى انعكست بظاللها على مستلزمات وسلع  
الشهر الكريم , انا لم اخرج بعد لشراء مستلزمات رمضان 
واكيد انني سأنتظر راتب زوجي نهاية الشهر كغيري ممن 
ينتظرون الراتب لتوفير احتياجاتهم ومن خالل سماعي 
لوضع السوق والسلع اتوقع ان يكون هناك ضربة قوية في 
االسعار.. اسأل الله ان يدخل علينا هذا الشهر الكريم بالخير 
والبركات وان يمن علينا بتحسن االوضاع التى اثقلت كاهل 

المواطنين افرادًا وأسرًا. 

ازمات متتالية 
ويقول منصور المدومي- موظف: ازمــات البالد كثيرة 
واالســر في معاناة وازمــات متتالية والمواطن البسيط لم 
يعد يحتمل جرعة سعرية.. اذا ارتفعت االسعار المواطن 
هو من سيدفع الثمن.. هذه المخاوف من االرتفاع جعلت 
المواطنين يتدفقون على متاجر المواد الغذائية والحبوب 
منذ الوقت الحالي لشراء احتياجات شهر رمضان، استباقًا 
ألي زيــادة قد تحدث في أسعار السلع.. والبعض يرى ان 
االسعار فيها ارتفاع ملحوظ ومع ذلك مازال هناك تخوف 
من ارتفاع مضاعف، هذا القلق وتلك المخاوف اصبحت من 
مظاهر استقبال الشهر الكريم لدى االسر في هذه البالد 

التي اثقلت بالصراعات.

فرحة وغصة 
ونختتم مع بشاير الجرادي- موظفة- والتى عبرت عن 
رأيها قائلة: بقدر فرحة االسر اليمنية باستقبال الشهر 
الكريم اال انه يمثل كذلك عناء لها ،فاالسرة وخاصة رب 
االسرة يفكر في ما يترتب على هذا الشهر من استهالك 
ويتوجب فيه من توفير احتياجات.. وفــي هــذه الفترة 
بالتحديد اصبح الهم المعيشي من اكثر االمور التى توتر 
االسر وتقلقها باالضافة الى الجانب االمني واالستقرار الذي 
لم تعد البالد تنعم به منذ فترة وبالتالي فتلك الهموم 
تجعل المواطن بقدر الفرحة بهذا الشهر الكريم وما يحمل 
من قيم دينية ومعنوية اال انه يرتبط بالهموم والمشاكل 
االقتصادية واالجتماعية واالوضــاع المتردية.. فكم من 
االسر جراء االزمات المتتالية على البالد فقدت قدرتها على 
توفير ابسط سبل العيش ألفرادها واصبح ما يقارب النصف 
من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر في كل االحوال 
نبتهج بحضور الضيف الكريم وفي القلوب غصة من اوجاع 

المواطنين وهمومهم.

المرأة 
والطفل
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بسبب التردي األمني
اللجنة الوطنية للمرأة تنقل ورشها إلى اسطنبول

 أن اللجنة  
ً
في واحدة من أكثر األخبار اليمنية المنشورة غرابة

الوطنية للمرأة نظمت -السبت- في العاصمة التركية اسطنبول 
ورشة عمل تدريبية في مهارات البحث العلمي ولمدة خمسة أيام.

وعلى ذمة موقع «الوحدوي نت» فإنه تعذر تنظيم الدورة في اليمن 
بسبب الظروف األمنية.. ُيذكر أن الدورة استهدفت قيادات اللجنة الوطنية 

للمرأة في المركز وفروعها، ومديري عموم المرأة في الوزارات، ومراكز 
بحوث ودراسات النوع االجتماعي في كل من جامعات صنعاء وعدن وتعز.
ــدورة حسب ذات المصدر بالتعاون مع المعهد الملكي  وتنظم ال
االستوائي الهولندي ويدعم من النوفيك، وتركز على أدوات جمع 

البيانات وتحليلها.

إشراف:

هناء الوجيه

أم أيمن: ذهبت أيام الفرح وشراء 
احتياجات رمضان بالجملة

المؤنسي: الشعب يمر 
بأزمات متتالية

الشرجبي: نواجه أزمة غاز.. كهرباء.. 
«٢٠٠»ريال أسعار والزبادي بـ

سلوى: ننتظر استالم الراتب 
لشراء مستلزمات الشهر الكريم

بشائر: توفير متطلبات شهر 
رمضان تقلق كل أسرة

هل علينا شــهر رمضان المبارك هذا العــام ونحن في أوضاع تختلف عن غيره من االعوام  
كما يقول البعض كون الهم لم يعد قاصرا على توفير مستلزمات واحتياجات هذا الشهر 
الكريــم ومــا تعودت االســر ان تقوم بــه من مظاهر اســتقبال رمضان  بل اصبح ما يقلق ســكينة 
االسر مضاعفًا، فباالضافة الى االسعار المرتفعة والغالء المعيشي وتدني مستوى الدخل والبطالة 
الكبيرة الناتجة عن االوضاع.. هناك ازمات واوضاع متردية وتدهور امني يقلق الســكينة ويجعل 

المواطن في حالة في عدم استقرار..
 للحديث عن مظاهر اســتقبال رمضان لدى االســر هذا العام تحدثت عدد من المواطنين وهذه 

هي الحصيلة:  

رمضان ومربعات التمر بالشيكوالته
ــات  شهر   تحتاج وجــب

رمــضــان اهتمامًا خاصًا 
من اجــل تعويض  اجسام  افــراد 
االسرة جراء ما يفقدوه من قيمة 
ــة.. وهــنــا يمكن توضيح   ــي غــذائ
طريقة مربعات التمر بالشيكوالته  
لمقادير  حيث يتطلب توفير ا
التالية: ٢ كوب تمر طازج منزوع
a البذر- نصف كوب زبــد- كوب 
حليب محلى - كوبان  لوز مطحون 
- ١ مــــوزة مــقــطــعــة شـــرائـــح - 
ملعقتان صغيرتان خالصة الفانيليا 

- نصف كوب حبيبات الشيكوالته - ربع كوب 
جوز الهند مطحون -  ملعقة صغيرة قرفة.

اما طريقة التحضير فتتم كالتالي :

- أخلطي حبيبات الشيكوالته مــع اللوز 
المطحون  في الخالط الكهربائي .

- اخلطي التمر الطازج المنزوع العجوة مع 
الزبد وكوب الحليب المحلى حتى تتكون عجينة 

في وعاء خاص.
- أخلطي عجينة التمر مع شرائح 
الموزوضيفي عليها خالصة الفانيليا 

والقرفة،واعجني جيدًا.
- أمزجي خليط الشيكوالته واللوز 

مع عجينة التمر، وافركي جيدًا.
- رشـــي الــقــلــيــل مــن جـــوز الهند 
المطحون في صينية وضعي فوقه 
ــيــهــا بــورقــة 

ّ
ــتــمــر ، وغــط ــج ال ــزي م

النايلون.
- أدخلي الصينية الفرن مدة ٢٥ 
دقيقة تقريبًا حتى يتماسك المزيج 
ويصبح لونه بنيًا. وبعد ذلك اخرجي القالب 
من الفرن، ورشي عليه جوز الهند وقطعيه 

مكعبات.

األزمــات تتــوالى
على أبواب رمضان

ارتفاع تعاطي القات بين اليمنيات إلى ٤٣٪
أكــد الــدكــتــور عبدالجبار الغيثي مدير  

المعلومات والبحوث الصحية أن ابرز نتائج 
المسح الوطني الصحي الديموغرافي الذي استكملت 
أعماله تتمثل في انخفاض معدل الخصوبة من 
(٦٫٥) في عام ١٩٩٧م إلى (٤٫٤) في ٢٠١٣م. 
ــال: لـــ"الــثــورة نــت" إن نتائج المسح الذي  وق

تم بالتعاون بين وزارة الصحة 
والجهاز المركزي لإلحصاء 
أكـــدت ارتــفــاع اســتــخــدام 
وســـائـــل تــنــظــيــم األســــرة 
إلـــى (٣٤٪) والــوســائــل 

الحديثة إلى (٢٩ ٪). 
وأشــــارت نــتــائــج المسح 
وفقًا للغيثي - إلــى ارتفاع 
نسبة الرعاية أثناء الحمل 
من قبل شخص مدرب إلى 

ـــوالدة من قبل شخص مــدرب إلــى (  ( ٦٠٪ ) وال
٤٥٪ )، كما ارتفعت حاالت الــوالدة في المرافق 

الصحية إلى ( ٣٠٪).
وأظهرت نتائج المسح وفقا للغيثي إلى ارتفاع 
تناول القات إلى ٤٣٪ في أوســاط النساء، وفي 
المقابل انخفضت وفيات األطفال دون الخامسة 
إلى ( ٥٣ وفاة) لكل ١٠٠٠ مولود حي ووفيات 

الرضع إلى ٤٣ لكل ١٠٠٠ مولود حي. 
وأكــــدت نــتــائــج الــمــســح انــخــفــاض وفــيــات 
ــكــل (١٠٠,٠٠٠)  األمــهــات إلــى ١٤٨ل
مولود حي نتيجة للتعاون القطاعي بين 
مختلف الهيئات مع وزارة الصحة في 
هــذا الجانب وذلــك من خــالل تحسن 
الجوانب األخــرى المتعلقة بوفيات 

األمهات. 
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