
 مصطفى خليل

¿ يف اال���ض��ب��وع املا�ضي ح�ضرت 
ندوة توعوية اأقامتها منظمة ال�ضحة 

العاملية واليون�ضيف بوزارة ال�ضحة 

ملنتجي امل��ل��ح يف ب��ادن��ا وفوجئت 

كغريي عندما اأكد لنا خبري ملنظمة 

باأن نق�ص اليود اأ�ضبح م�ضكلة يهدد 

م�ضتقبل اليمن، ولكن حلها يف متناول 

اجلميع خا�ضة بعد �ضدور قانون 

اإ�ضافة اليود مللح الطعام عام 1996م 

لي�ضع حدًا لتفاقم امل�ضكلة ويجعل هذا 

العن�ضر متاحاً لكل اأف��راد املجتمع، 

فقد قامت وزارة ال�ضحة بدعم من 

منظمتي اليون�ضيف وال�ضحة العاملية 

بتقدمي الدعم وامل�ضاعدة ملنتجي امللح 

من اأج��ل اإ�ضافة عن�ضر اليود، ومت 

تقدمي الدعم الفني للجهات احلكومية 

االخ��رى من اأجل مراقبة امللح على 

م�ضتوى اال�ضواق، كما قامت بعمل 

حمات توعية عرب و�ضائل االعام 

املختلفة وبعد عامني اأي من نهاية 

ع��ام 1998م ووف��ق��اً لنتائج م�ضح 

وطني انخف�ضت الن�ضبة املئوية من 

32% من �ضكان اجلمهورية الذين 

لديهم نق�ص يف هذا العن�ضر احليوي 

اىل 17% ومازالت الن�ضبة تهدد اأجيال 

اليمن.. فنق�ص اليود يوؤدي يف كثري 

م��ن احل���االت اىل التخلف العقلي 

و�ضعف التح�ضيل العلمي لدى طاب 

املدار�ص ب�ضكل عام وكذا زيادة ن�ضبة 

االجها�ص عند الن�ضاء احلوامل.. 

وذل��ك ي��وؤث��ر �ضلباً وب�ضورة عامة 

على منو وتطور جمتمعنا اجتماعياً 

واقت�ضادياً.

ف��ال��ي��ود ه��و اأح���د اأه���م العنا�ضر 

املعدنية الدقيقة كما قال خبري منظمة 

التي يحتاجها  العاملية..  ال�ضحة 

اجل�ضم بكميات قليلة ج��دًا لتكوين 

هرمون الغدة الدرقية »النريوك�ضني« 

ال�ضروري للوقاية من العديد من 

االع��را���ص املر�ضية التي تبداأ من 

تكوين اجلنني حتى �ضن البلوغ مرورًا 

مبرحلة الطفولة الباكرة.

ومن االآثار الناجتة عن نق�ص اليود 

قال خبري منظمة ال�ضحة العاملية: 

عندما ال يحتوي ط��ع��ام االن�ضان 

على املقدار املنا�ضب من اليود فاإن 

ال��غ��دة ال��درق��ي��ة تعجز ع��ن اإن��ت��اج 

هرمون الغدة الدرقية بكمية كافية 

مما ي��وؤدي ايل ت�ضخمها وميكن الأي 

ان�ضان اأن يح�ضها بيده وهذا له اآثاره 

ال�ضلبية على الناحية النف�ضية و�ضيق 

التنف�ص، ونق�ص تناول اليود اأي�ضاً 

له اآث��اره اخلطرية اوامل��وؤث��رة على 

الدماغ ابتداًء من فرتة تكوين اجلنني 

يف رحم االأم والتي ي�ضعب بعد ذلك 

ال�ضفاء منها ثم مرحلة الطفولة حتى 

�ضن البلوغ مما ي�ضبب اإعاقة للنمو 

والعقل  للج�ضم  ال�ضوي  والتطور 

م  لتقز ا و لعقلي  ا لتخلف  ا فيظهر 

و�ضعف التح�ضيل العلمي كما اأنه 

ي�ضبب االجها�ص لاأمهات واحلوامل 

اأو والدة مواليد معاقني عن النمو 

ال�ضوي مما تعك�ص اآث��اره ال�ضلبية 

على النمو  وال��ت��ط��ور االجتماعي 

واالقت�ضادي للبلد ب�ضورة عامة 

وتوجد هذه امل�ضكلة يف العديد من 

مناطق اجلمهورية وت��زداد اكرث يف 

ب�ضبب  املرتفعة  املناطق اجلبلية 

االجنراف امل�ضتمر للرتبة الزراعية 

بفعل ال�ضيول مما ي��وؤدي اىل افتقار 

الرتبة لعن�ضر اليود وبالتايل فاإن 

كل النباتات النامية تكون ناق�ضة 

حمتواها من عن�ضر اليود اإ�ضافة اىل 

�ضعوبة و�ضول املنتجات البحرية 

لهذه املناطق.

وباإ�ضافة امللح املحتوي على اليود 

اىل طعامنا هي اخلطوة االوىل للوقاية 

من ا�ضطرابات نق�ص اليود، هكذا ختم 

خبري منظمة ال�ضحة العاملية حديثه 

يجاد  باإ التي هي  للم�ضكلة  لباً  مطا

حل يف متناول اجلميع اإذا ما حر�ص 

اجلميع على تناول كميات كافية من 

االأغذية الغنية بعن�ضر اليود مثل 

االأ�ضماك مرة اأو مرتني باال�ضبوع 

واخل�ضروات يومياً فاإن ذلك ي�ضاعد 

على الوقاية من نق�ص اليود ولكن 

الطريقة املثلى هي تناول امللح امليود 

يومياً وبالكميات الطبيعية املعتادة 

دون حاجة للزيادة اأثناء ا�ضافته 

للطبخ وعلى املائدة والأنه اأرخ�ص 

ثمناً ومبتناول كل فئات املجتمع 

باختاف اأعمارهم وم�ضتواهم العلمي 

واالجتماعي.۹
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جذب للمت�ضوقني وخ�ضو�ضاً للفئات الفقرية وحتى لفئات 

ال�ضباب الذين درجوا على اقتناء ماب�ص املو�ضة من االأماكن 

التجارية الراقية ب�ضبب الغاء وارتفاع االأ�ضعار.

۹ واحلقيقة ان من يزور عدن يف لياليها الرم�ضانية هذه 
االأي��ام يلفت ا نتباهه جتمع النا�ص من خمتلف ال�ضرائح 

االجتماعية واإن معظمهم من االأ�ضر الفقرية اال اأن فئة 

ال�ضباب حتتل موقع ال�ضدارة بني املت�ضوقني الذي يتجهون 

زرافات ووحداناً اىل جتارة الب�ضطات مبحاذاة م�ضجد النور 

و�ضارع احلب يف ال�ضيخ عثمان اأو يف �ضوق ال�ضائلة يف كريرت 

ال�ضهري املتميز بعر�ص املعرو�ضات املتنا�ضبة االأ�ضعار 

وتنوع االأذواق التي تنتزع اإعجاب ال�ضباب واملراهقني 

اىل جانب رب��ات البيوت وال�ضيوخ 

والن�ضاء واالطفال والبع�ص منها 

ال�ضوق  وه���ذا  بال�ضيف  خا�ضة 

ال�ضعبي اىل جانب اأ�ضواق احلراج 

التي تعج بها خ�ضو�ضاً مدينتي عدن 

وال�ضيخ عثمان وتظهران الغاء ويرتادها املت�ضوقون 

من خمتلف ال�ضرائح االجتماعية واال�ضر اليمنية القادمة من 

مديريات املحافظة وحتى من املحافظات املجاورة اخرتقت 

جتمع املت�ضوقني يف هذه االأ�ضواق ب�ضعوبة و�ضط �ضجيج 

و�ضياح اأ�ضحاب مكربات ال�ضوت التي حتث املت�ضوقني على 

عدم �ضياع فر�ص اقتناء املعرو�ضات ذات االأ�ضعار املنا�ضبة 

وال�ضناعة 

ذات اجلودة وكنت اأرى الكل 

و�ضط هذه الزحمة قاب�ضاً على جيبه بحذر وترقب خوفاً 

من الن�ضل التي اأ�ضبحت هذه االأي��ام ظاهرة مزعجة يف 

جتمعات الت�ضوق يف ال�ضوارع ال�ضيقة املزدحمة باملت�ضوقني 

خ�ضو�ضاً يف رم�ضان وقرب االأعياد وهذا يعود اىل انت�ضار 

البطالة والغاء الفاح�ص.

كما �ضدين النظر يف اأ�ضواق احل��راج اأن اأرى االأجانب 

االأوروبيني يرتددون على هذه اال �ضواق ياأخذون �ضراويل 

وماب�ص اجلينز الأ�ضعارها الرخي�ضة.

۹ البع�ص لهم راأي خمالف جتاه هذه االأ�ضواق )احلراج( 
ان بع�ضها قد يحمل فريو�ضات لبع�ص االمرا�ص.. ويقول 

املواطن اأحمد كند�ص من �ضكان ال�ضيخ عثمان: اإن �ضراء 

املاب�ص من حمات احلراج ينجم عنه اأ�ضرار �ضحية واأن 

بع�ضها ي�ضبب احل�ضا�ضية يف اأج�ضام بع�ص املت�ضوقني لكن 

هناك من يرى عك�ص ذلك، فاحلجة مرمي عو�ص من �ضكان 

املمدارة تقول: 

- اإن املاب�ص يف �ضوق احلراج تنا�ضب العوائل الفقرية 

وه��ي اأن���واع ممتازة تنا�ضب خمتلف االأذواق والنا�ص 

يتوجهون اىل هذه اال�ضواق بعد اأن ارتفعت اال�ضعار ارتفاعاً 

جنونياً دون رقيب اأو ح�ضيب وقالت: ونحن الفقراء ملجاأنا 

اال�ضواق ال�ضعبية واأ�ضواق احلراج.

۹ ومهما تنوعت االآراء واالأ�ضباب واملحاذير باجتاه 
اال�ضر اليمنية يف عدن ال خمرج لها من اقتناء وحاجاتها 

اال يف اال�ضواق ال�ضعبية واأ���ض��واق احل��راج، فالظروف 

االقت�ضادية وا�ضتعال لهيب ارتفاع اال�ضعار ال تعطي لاأ�ضرة 

اليمنية هنا يف عدن كما قال يل البع�ص ان تفكر يف االعتبارات 

ال�ضحية ومرتتباتها واأ�ضرارها على اأفراد املجتمع، فالهم 

االقت�ضادي وارتفاع اال�ضعار اأ�ضبح ال�ضيد من دون مناق�ص، 

اأما االأمور االخرى فاأ�ضبح التفكري فيها بح�ضب اعتقاد هذه 

اال�ضر الفقرية م�ضيعة للوقت!!

۹ يف رم�ضان يف عدن تتحرك ال�ضياحة الدينية لزيارة االآثار  
واملعامل التاريخية الدينية ذات الفن املعماري اال�ضيل 

باعتبار اأن هناك الكثري من الرتاث الديني املغمور 

ال��ذي م��ازال البع�ص يجهله ومن بني تلك املعامل 

الدينية م�ضجد اأبان التاريخي ومعامله وحمتوياته 

الدينية والرتاثية ، وم�ضجد العيدرو�ص التاريخي، اىل 

جانب اأربطة اأولياء اهلل ال�ضاحلني اأمثال العيدرو�ص 

يف كريرت، وويل اهلل ال�ضالح ال�ضيخ عثمان الكائن يف 

مدينة ال�ضيخ عثمان القدمية وم�ضجد الها�ضمي الذي 

مت االعتداء عليه من القوى الدينية املتطرفة.. علماً باأن 

هذه املزارات وهذه امل�ضاجد واملعامل الدينية التاريخية 

يف عدن ياأتيها الزوار يف رم�ضان من عدد من دول العامل 

اال�ضامي وعلى وجه اخل�ضو�ص من جنوب �ضرق اآ�ضيا 

مثل اندونو�ضيا وبنجادي�ص.

۹ من املظاهر ال�ضلبية للنظر هذه االإيام يف عدن كرثة عدد 
املت�ضولني يف ال�ضوارع واالأماكن العامة واال�ضواق حيث 

التحق بهوؤالء املت�ضولني  املمتهنني ملهنة الت�ضول حتى من 

فئات الطبقة الو�ضطى غري املمتهنني للت�ضول ولكن اإحلاح 

احلاجة واالأ�ضعار اجلنونية لاأ�ضعار حّول النا�ص ق�ضرًا 

اىل امتهان الت�ضول.۹

لها.. إذ تحولت لياليها الى مصابيح مضيئة ومبانيها وحدائقها العامة 
وسواحلها موئاًل للعوائل واألسر واالطفال.

وبالرغم من اإلقبال الكبير على المجمعات التجارية الكبيرة اال أن 
االسواق القديمة مثل سوق الزعفران .. وسوق البز وأسواق البهارات 
والعطارين مازالت أشبه بخلية نحل تلقى إقبااًل من الزائرين خصوصًا 

كبار السن.

عدن.. أذواق وروائح وألـــــــوان الحيــاة فــي رمضان
 مفارقات سوق 
الحراج يف نظر 

الفقراء.. وكيف 
تنشط السياحة 

الدينية 

 استطالع: أحمد حسن عقربي

املقرئ / محمد حسني عامر رحمه اهلل
¿مقرئ، حافظ، من�ضد يعترب اأول جمدد لاإن�ضاد يف اليمن، ومن ابرز 
املوؤ�ض�ضني جلمعية املن�ضدين اليمنيني، فهو �ضاحب ال�ضوت الرخيم 

والعذب والذي ما يهل علينا رم�ضان اإال وهو اأول املب�ضرين بهذا ال�ضهر 

الكرمي من خال تاوته للقراآن وكذلك الت�ضبيح والدعاء واالإن�ضاد. 

ُول���د ال�ضيخ ال��ع��ام��ة حممد ح�ضني ع��ام��ر ع��ام 1938م يف قرية 

)الظواهرة(، منطقة )حيد ال�ضواد(، مديرية )احلدا(، يف حمافظة ذمار، 

ون�ضاأ فيها، واأ�ضيب بالعمى يف عامه االأول، ويف ال�ضهر ال�ضاد�ص منه 

حتديًدا.  مكث يف قريته 9 �ضنوات وبداأ من خالها حفظ القراآن الكرمي على 

يد والده ال�ضيخ ح�ضني عامر، ثم ا�ضطحبه اأبوه مع اأخيه االأكرب )اأحمد 

ح�ضني( - وكان اأعمى اأي�ًضا - اإىل مدينة �ضنعاء �ضنة 1366ه�/1947م، 

فدر�ضا القراآن الكرمي، حيث حفظ القراآن وهو يف العا�ضرة من عمره خال 

�ضنة واأربعة ا�ضهر. 

ثم در�ص علوم القراآن الكرمي على يد عدد من العلماء مثل: ال�ضيخ 

)ح�ضن �ضندف(، وال�ضيخ )عبداهلل الطائفي(، وال�ضيخ )ح�ضني مبارك 

القي�ضي(، وال�ضيخ )العزي اجلنداري(، وال�ضيخ )اأحمد بن ح�ضني 

اخلوالين(. 

ثم انتقل اإىل مدر�ضة )دار العلوم(؛ فدر�ص فيها علم القراءات ال�ضبع، 

ومن �ضيوخه فيها: )ح�ضني اجلال(، و)حممد علي االأكوع(. 

ثم انتقل بعد ذلك اإىل املدر�ضة العلمية ودر�ص فيها بع�ص املتون مثل: 

منت االأزهار يف الفروع ومنت االآجرومية وقطر الندى يف النحو، وغريها 

من العلوم، وقد اأخذ العلم على يد ال�ضيخ )علي الطائفي( وال�ضيخ )ح�ضني 

الغيثي( وغريهما من العلماء االأجاء. 

ثم عمل يف تدري�ص القراآن الكرمي، واأ�ض�ص عدًدا من مدار�ص التحفيظ 

يف جامع )النهرين( يف مدينة �ضنعاء ويف غريه من اجلوامع وامل�ضاجد، 

واأ�ض�ص مدر�ضة لقراءات القراآن ال�ضبع خا�ضة قراءة نافع، وقد تاأثر 

بتاوة املقرئ )يحيى احلدائي( اإمام جامع املظفر بتعز، وحاكاه يف 

التاوة ونربات ال�ضوت وتفوق على القّراء، ومتيز بنربات �ضوتية 

غري م�ضبوقة. 

تخرج على يديه الكثري من حفظة القراآن من اأ�ضهرهم املقرئ )يحيى 

احلليلي(، والعديد من طلبة العلم واملن�ضدين. 

كانت حياته حافلة بالعطاء وخدمة العلم، وقد ا�ضتهر مقرًئا من خال 

اإذاع��ة وتلفزيون �ضنعاء وعدد من االإذاع��ات اليمنية، وعرب اأ�ضرطة 

الكا�ضيت التي انت�ضرت حتى �ضار من اأ�ضهر املقرئني اليمنيني. 

ويف بداية ال�ضتينيات بداأت اإذاعة �ضنعاء بالنقل املبا�ضر ل�ضاة الفجر 

يومياً من اجلامع الكبري ب�ضنعاء كل �ضهر رم�ضان، فكان �ضوته العذب 

يدوي يف ماآذن �ضنعاء ومازالت حتى اليوم ت�ضجيات �ضوته ترتدد يف 

االأفق. 

واإىل جانب ذلك ُعرف من�ضًدا دينًيا يف االإذاعة والتلفزيون، ويف االأعرا�ص 

اليمنية التي كان يدعى اإليها. 

اأ�ضيب باملر�ص، وظل يعاين منه حتى مات رحمه اهلل تعاىل عن ولدين 

وذلك يف مدينة �ضنعاء يوم ال�ضبت 15 من رم�ضان 1419ه�. 

رحل عن عاملنا الفاين وقد ترك يف نفو�ضنا فراغاً واأثرًا بالغاً، وحزن عليه 

اليمنيون جميعهم ملا كان يتمتع به -رحمه اهلل- من حب جماهريي �ضهد 

له ت�ضييع جنازته من تلك اجلموع الزاخرة التي كان يف مقدمتها فخامة 

االأخ/ علي عبداهلل �ضالح رئي�ص اجلمهورية.۹

روحانيـة رمضان بـــــــــأصالة التقاليد!!

¿ اأطلقت وزارة االأوقاف امل�ضرية م�ضروعاً طموحاً ي�ضعى 
اإىل توحيد توقيت و�ضوت االأذان، من حي اإىل حي، يف مدينة 

القاهرة ال�ضخمة التي يعي�ص بها 18 مليون �ضخ�ص وذلك بعد 

نحو �ضت �ضنوات من االإعداد.  

وكان من املزمع اأن يبداأ يف �ضواحي القاهرة ال�ضمالية مطلع 

�ضهر رم�ضان، لكن اأعطااًل يف النظام واالت�ضاالت ت�ضببت يف 

تاأخري تنفيذ امل�ضروع.. وقال امل�ضوؤول ب��وزارة االأوق��اف 

امل�ضرية ال�ضيخ �ضامل عبداجلليل: »امل�ضريون لديهم م�ضكلة 

مع التوقيت«.  

  واأ�ضاف :»نحن نهدف اإىل �ضبط وقت ال�ضاة ب�ضكل دقيق، 

بحيث يتم رفع االأذان يف نف�ص الوقت من جميع امل�ضاجد«.. 

ويتم االأذان يف القاهرة ب�ضكل فو�ضوي ب�ضبب االختاف الكبري 

يف االأ�ضوات، التي تنطلق يف اأوقات خمتلفة. ورغم اأنه من 

املفرت�ص فنياً اأن ميتلك املوؤذن �ضوتاً جميًا فاإن كثريين ممن 

يوؤذنون لل�ضاة ال يتمتعون بح�ضن ال�ضوت.  

ويكلف امل�ضروع 175 األف دوالر اأمريكي، و�ضيتم من خاله 

تزويد كل م�ضجد بجهاز ا�ضتقبال �ضيقوم ببث اأذان واحد 

لل�ضاة من ا�ضتوديو يقع بو�ضط القاهرة. ۹

توحيد األذان


