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انعدام الخدمات وارتفاع جنوني لألسعار
الغاز المنزلي ارتفع
سعره ثالثة أضعاف ،أما
مادة البنزين ،فمتوافرة
في السوق السوداء

يواجه اليمنيون أوضاعًا معيشية صعبة ،في ظل انعدام
شبه كامل ألبسط امل��واد الضرورية ،ومنها البنزين
فضال عن االنقطاع املتواصل للتيار
ومادة الغاز املنزليً ،
الكهربائي .أما في حال توافر هذه املواد ،فلم يعد يملك
العديد من اليمنيني القدرة على شرائها في ظل االرتفاع
الجنوني ألسعارها .وازدي��اد هذه األوض��اع تدهورًا منذ

انتقال الرئيس اليمني ،علي عبد الله صالح ،إلى السعودية
للعالج ،جعل البعض يتحدث عن حالة عقاب جماعي
يحاول أقارب الرئيس ،وتحديدًا نجله أحمد علي ،فرضه
على اليمنيني ،في الوقت الذي يسعى فيه األخير إلى نفي
التهمة عنه من خالل توجيه اصابع االتهام إلى احزاب
اللقاء املشترك بالوقوف وراء منع توزيع النفط والغاز

انقطاع التيار
الكهربائي ال ُيفرق
بين مناصر للرئيس
ومناوئ له

امتعاض واسع
النطاق من
نقص الخدمات
الرئيسية في
اليمن (أ ف ب)

اليمنيون يشكون العقاب الجماعي
صنعاء ــ جمال جبران
بقي عبد القوي الحبيشي مدة خمسة أيام
متتالية داخ��ل سيارة األج��رة أم��ام محطة
بيع املشتقات النفطية من أج��ل الحصول
على «غالون» من البنزين لعلها تساعده
ع �ل��ى ت �ح��ري �ك �ه��ا ،ل �ك��ون��ه ي �ع �ت �م��د ع�ل�ي�ه��ا
اعتمادًا كليًا في توفير احتياجات األسرة
التي يعيلها .ويقول عبد القوي ،الذي ترك
دراسته في سن مبكرة بسبب إصرار والده
ع�ل��ى ال � ��زواج وت �ك��وي��ن أس� ��رة ،إن ��ه ل��م يعد
ق��ادرًا على الوفاء بكافة مصاريف زوجته
وأوالده ،م ��ا اض �ط ��ره إل ��ى إرس��ال �ه��م إل��ى
القرية عند والديه« ،هناك يمكنهم العيش
على امل�ت��اح ،بينما أبقى أن��ا هنا ملواجهة
هذا الوضع الجديد املفروض علينا».
مثاال يشير باتجاه
ويبدو عبد القوي هنا
ً
الحالة التي ص��ارت إليها حياة اليمنيني
ب �ع��د وق� ��ت ق �ص �ي��ر م ��ن م � �غ� ��ادرة ال��رئ �ي��س
ع�ل��ي ع�ب��د ال �ل��ه ص��ال��ح ال �ب�لاد متجهًا إل��ى
ال�س�ع��ودي��ة ب�غ��رض ال�ع�لاج م��ن اإلص��اب��ات
التي لحقت به من حادثة انفجار املسجد
الرئاسي .وم��ا إن غ��ادر صالح حتى دخل
اليمن ف��ي حالة م��ن الشلل ال�ت��ام ،وان�ع��دام
ش�ب��ه ك��ام��ل ألب �س��ط ال �خ��دم��ات ال�ض��روري��ة
الس �ت �م��رار ح �ي��اة امل ��واط ��ن ،وم�ن�ه��ا ان �ع��دام
م � ��ادة ال �غ ��از امل �ن��زل��ي ،وإذا وج ��د فبسعر
ي� �ع ��ادل ث�ل�اث��ة أض� �ع ��اف س �ع��ره ال��رس �م��ي،
وك��ذل��ك اخ �ت �ف��اء م ��ادة ال�ب�ن��زي��ن وت��واف��ره��ا
ف��ي ال�س��وق ال �س��وداء بسعر ي�ع��ادل سبعة
أض� � �ع � ��اف س� �ع ��ره ��ا ال� ��رس � �م� ��ي .ول �ل �ت �ي��ار
الكهربائي فصوله اي�ض� ًَ�ا ،إذ ب��ات ينقطع
ف �ت��رات ت�ص��ل أح �ي��ان��ًا إل ��ى ث �م��ان وأرب �ع�ين
ساعة في بعض املناطق ،وخصوصًا تلك
املحيطة بساحة التغيير في حي جامعة
صنعاء ،وإن عاد التيار فلنصف ساعة ثم
يستأنف االنقطاع مرة أخرى.
وه��ي ح�ي��اة ل��م يعشها اليمنيون م��ن قبل
حتى في أقسى الفترات التي م��رت عليهم
منذ إع�لان الوحدة اليمنية ،م��رورًا بحرب
ص�ي��ف  .1994وم ��ا ض��اع��ف م��ن م��أس��اوي��ة
املشهد م��رور البالد بحالة ف��راغ حقيقية،
ل��م يعد معها ممكنًا تحديد الجهة التي
ت �س �ب �ب��ت ف� ��ي وص � � ��ول ال� ��وض� ��ع إل � ��ى ه ��ذا
املستوى غير املسبوق من ال�ت��ردي ،وسط

اتهامات متبادلة بني السلطة واملعارضة.
وت �ت �ه��م ال�س�ل�ط��ة ع �ن��اص��ر م�س� ّ�ل�ح��ة ت��اب�ع��ة
ألح ��زاب ال�ل�ق��اء امل�ش�ت��رك ب��اع�ت��راض طريق
ن��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط وح ��اوي ��ات ال �غ��از امل�ن��زل��ي،
وم �ن��ع وص��ول �ه��ا إل ��ى ال �ع��اص �م��ة ص�ن�ع��اء،
وإل ��ى م��راك��ز امل ��دن اليمنية األخ� ��رى ،فيما
ت �ق��وم ع�ن��اص��ر ق�ب�ل� ّ�ي��ة ب�ت�خ��ري��ب امل�ح�ط��ات
الغازية املشغلة للمولدات الكهربائية في
محطة مأرب ،وهي املحطة الرئيسية التي
ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا امل ��دن األخ � ��رى .أم ��ا أح ��زاب
اللقاء امل�ش�ت��رك ،فترد م��ن جهتها موجهة
أص� ��اب� ��ع االت� � �ه � ��ام ن ��اح �ي ��ة ق ��ائ ��د ال �ح ��رس
ال�ج�م�ه��وري أح�م��د ع�ل��ي ع�ب��د ال�ل��ه ص��ال��ح،
الذي صار حاكمًا فعليًا للبالد بعد مغادرة
وال � ��ده ،ووض ��ع ي ��ده ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل�ف��اص��ل
ّ
وأصر على ممارسة عقاب
الحيوية فيها،

جماعي بحق الشعب ال��ذي خ��رج مناديًا
بإسقاط نظام والده.
من جهته ،يقول عبد الله (اس��م مستعار)
إنه ال يمكن بأي حال من األحوال تصديق
ادعاءات السلطة بأن أحزاب اللقاء املشترك
مسؤولة عن هذا الوضع الذي وصلت إليه
ال �ب�لاد« ،ف�م��ن أي��ن لها ك��ل ه��ذه اإلم�ك��ان��ات
والتنظيم التي تجعلها ق��ادرة على عرقلة
ال �ح �ي��اة ف ��ي ال �ي �م��ن ،ث ��م م ��ا ال �ف��ائ��دة ال�ت��ي
ستنالها من فعل كهذا» .ويؤكد أنه «ما من
مسؤول عما يجري غير أحمد علي ،الذي
يريد أن يقول للناس كيف ستكون حياتهم
ب��دون وج��ود علي عبد الله صالح فيها».
وي �ض �ي��ف «م� ��ا وص �ل �ن��ا إل �ي ��ه ه ��و ن�ت�ي�ج��ة
طبيعية النعدام الخبرة العملية لدى نجل
الرئيس ،الذي وجد نفسه فجأة على رأس

قيادة بالد كاليمن» .ويشير عبد الله إلى
حالة التخبط التي يمكن مالحظتها في
ط��ري�ق��ة اخ �ت��راع��ه ل�ل�أزم ��ات ،وف��رض��ه لهذا
ال�ع�ق��اب ال�ج�م��اع��ي ال ��ذي ال ُيستثني منه
ح�ت��ى أن �ص��ار ال��رئ�ي��س وال �ن �ظ��ام أنفسهم،
«فاختفاء م��ادت��ي ال�غ��از املنزلي والبنزين
وان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ال ُي �ف��رق بني
مناصر للرئيس ومناوئ له».
ووسط كل هذا يقف القائم بأعمال رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ع�ب��د رب��ه م�ن�ص��ور ه ��ادي بال
ح ��ول وال ق ��وة ،رغ ��م إع�لان��ه امل�س�ت�م��ر منذ
مغادرة الرئيس صالح للعالج أن مهمته
ال��رئ �ي �س �ي��ة س �ت �ت��رك��ز ع �ل��ى م �س��أل��ة إع� ��ادة
ت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات األس��اس �ي��ة م��ن ك�ه��رب��اء
ومشتقات نفطية ،لكن الش��يء تحقق من
هذا ،رغم مرور نحو شهر على إعالنه نيته

قتيال من «القاعدة» في غارة أميركية على أبين
ً 50
ذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «أخ� �ب ��ار ال� �ي ��وم» امل�س�ت�ق�ل��ة أن ال �ط �ي��ران
األم�ي��رك��ي ش��ن أم��س غ ��ارة ع�ل��ى ع�ن��اص��ر مفترضني من
تنظيم ال�ق��اع��دة ف��ي محافظة أب�ين بجنوب اليمن ّأدت إلى
مقتل  50منهم ،وج��رح ال�ع�ش��رات.
يسمها
ونقل موقع عن مصادر لم ّ
ق ��ول� �ه ��ا «إن ق� ��راب� ��ة  50ش�خ�ص��ًا
م��ن م�س�ل�ح�ين م�ف�ت��رض�ين لتنظيم
القاعدة لقوا مصرعهم ،كما ُد ّمرت
كافة اآلليات والعتاد التابع لهم في
مديرية الوضيع بمحافظة أبني ،إثر
غ��ارة جوية شنتها طائرات حربية
استهدفت مواقع تمركز املسلحني».
وأض ��اف ��ت امل� �ص ��ادر إن ال �ط��ائ��رات
التي استهدفت املسلحني أميركية،
م�ش�ي��رة إل��ى أن ال�ق�ص��ف استهدف

تجمع املسلحني في مركز شرطة مديرية مودية في الوضيع.
من جهة ثانية ،قتل شخصان في مدينة تعز اليمنية أمس
خالل نزاع للحصول على مادة البنزين .وقال مصدر يمني
مطلع إن نزاعًا نشب بغية الحصول
ع �ل��ى م� ��ادة «ال� �ب� �ت ��رول» ت �س� ّ�ب��ب في
مقتل شخصني في املدينة .إلى ذلك،
نقل موقع «مأرب برس» عن مصدر
ط�ب��ي ف��ي محافظة ح�ض��رم��وت ،أن��ه
اك� ُ�ت�ش�ف��ت  8ح ��االت م�ص��اب��ة ب��وب��اء
الكوليرا بني النازحني القادمني من
محافظة أبني إلى املحافظة .وأوضح
املصدر أنه ُأعلنت أول أمس وفاة أول
حالة م��ن املصابني ،فيما ال ت��زال 7
حاالت أخرى تخضع للعالج.
(يو بي آي)

معالجة املوضوع.أما املواطن ،فوجد نفسه
مجبرًا على ال�ع��ودة للتأقلم م��ع حياة بال
كهرباء وبال وسائل نقل متاحة كالسابق.
ك��ذل��ك وج ��دت ال �ع��ائ�لات نفسها مضطرة
إلى تفريغ البرادات املنزلية ونسيان زمن
ال�ط�ب��خ ن�ت�ي�ج��ة ل �ع��دم ق ��درة ت�ل��ك ال �ب��رادات
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى األط�ع�م��ة سليمة داخ�ل�ه��ا،
ف �ك��ان��ت ال� �ع ��ودة إل� ��ى امل �ع �ل �ب��ات ال �غ��ذائ �ي��ة
امل �ح �ف��وظ��ة ح �ي��ث الغ � ��از م �ن��زل �ي��ًا م �ت��واف �رًا
ومتاحًا ألعمال املطبخ.
وان�ع�ك��س ان �ع��دام م ��ادة ال��دي��زل (امل � ��ازوت)
وندرتها على اسعار امل��واد الغذائية التي
س �ج �ل��ت ارت� �ف ��اع ��ات ج �ن��ون �ي��ة ،وال سيما
أن غ �ي��اب امل � ��ادة أدى إل ��ى ت��وق��ف ال�ع��دي��د
م��ن امل�ص��ان��ع ع��ن اإلن �ت��اج ،م��ا س� ّ�ب��ب ن��درة
امل� �ع ��روض م��ن ال �س �ل��ع ،وب��ال �ت��ال��ي ارت �ف��اع
أس �ع��اره��ا ،ه ��ذا إض��اف� ً�ة إل ��ى ارت �ف��اع كلفة
ال� �ن� �ق ��ل .وه � ��و ن �ف��س ال �س �ب��ب ال� � ��ذي أج �ب��ر
ك �ب��ار ال �ت �ج��ار ع�ل��ى ال �ت��وق��ف ع��ن اس�ت�ي��راد
امل��واد الغذائية من السعودية ،إل��ى جانب
خشيتهم من تعرض شاحناتهم للقرصنة
أث �ن��اء ع��ودت �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة الن �ع ��دام ال�ح�م��اي��ة
األمنية على الطرقات الطويلة.
يقول محمد (اسم مستعار) وهو صاحب
م�ح��ل لبيع امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،ي�ق��ع ف��ي حي
جامعة صنعاء ،وداخل «ساحة التغيير»،
إن ال��وض��ع س� ّ�ي��ئ ل �ل �غ��اي��ة ،م �ح��ذرًا م��ن أن
«أس� � �ع � ��ار ال� �س� �ل ��ع ت �ت �ض��اع��ف ع� �ل ��ى ن�ح��و
جنوني ك��ل ي��وم ب�م�ق��دار أك�ب��ر م��ن سابقه،
وبحلول رمضان لن يعود بإمكان املواطن
ال�ب�س�ي��ط ش ��راء أب �س��ط ح��اج��ات��ه ال�غ��ذائ�ي��ة
املرتبطة بشهر الصيام».
وي�ق��ول محمد بنبرة انفعالية إن الحياة
تعطلت منذ بداية الثورة ،مضيفًا «لم نكن
بحاجة إليها ،ليس هناك ثورة تستمر ستة
أشهر» .ووسط كل هذا الوضع السيئ فإن
األمر ال يخلو من طرافة .فعند سؤال عدد
م��ن امل��واط�ن�ين ع��ن أه��م االح�ت�ي��اج��ات التي
فعال عدم توافرها ،كانت اإلجابات
يعانون ً
ش �ب��ه م�ج�م�ع��ة ت�ق��ري�ب��ًا ع �ل��ى أن �ه��ا م�ع��ان��اة
ع��دم توافر املياه ال�ب��اردة التي يشربونها
م��ع تخزين ال�ق��ات نتيجة النقطاع التيار
ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ� ��ي ،ح � �ي ��ث ال ي� �ح� �ل ��و ت �خ��زي��ن
ه ��ذه ال�ن�ب�ت��ة ب� ��دون وج� ��ود امل �ي��اه ال �ب��اردة
معها.

