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األمناء/ استطالع/ مرمي محمد الداحمة:

يســتعد أبناء الجنــوب، كغريهم 
من ســائر شــعوب العــامل العريب 
األضحى  واإلسالمي، الســتقبال عيد 
املبارك، يف ظل أوضاع معيشــية أقل 
بأنها مأساوية..  لنا وصفها  ما ميكن 
حرب رسقت أرواح الكثري من الشباب، 
حرمت أطفاال من فرحة العيد بصحبة 
آبائهم، وآباء حرموا من قبالت أبنائهم 
يف صباح كل عيد، وأمهات ســيذرفن 
أكبادهن  فلذات  بانتظار  وهّن  الدموع 
بعــد العودة مــن أداء صــالة العيد.. 
الخدمات،  يف  وترٍد  للمرتبات،  انقطاع 
وغالء فاحش يف األسعار، وانهيار تام 
من  وغريها  هذه  كل  الصحي،  للوضع 
األزمات تعصف بحياة املواطن وتفقده 
لسان حاله  ويبقى  العيد  استقبال  لذة 

يقول )عيد، بأي حال عدت يا عيد؟( .
من  وانطالقا  »األمنــاء«  صحيفة 
واجبها املهنــي ودورها تجاه املواطن 
يف هــذا البلد اســتطلعت آراء بعض 
املواطنني حول استعداداتهم الستقبال 
الحصيلة  وكانت  املبارك،  األضحى  عيد 

التالية:

تيتم وحرمان ووجع وأمل وقهر

العقيد )عبداللــه مقصع( يقول: »يف 
ظل هذه الظروف القاسية ال يستطيع 
املواطن البسيط، الذي حرم من أبسط 
حقوقــه، وهي املعاش الشــهري، أن 
عيد  متطلبــات  من  يشء  أي  يوفــر 

األضحى، بل واملتطلبات اليومية«.
وأضاف: »عىل ســبيل املثال نحن 
محور  منتسبي  وخاصة  العسكريني، 
الغيضــة الذيــن مل يســتلموا رياال 
واحدا منــُذ دخول عــام 2020م يف 
يف  غالء  صعبة،  معيشية  ظروف  ظل 
أســعار املواد الغذائية واالستهالكية، 
وارتفاع جنــوين يف إيجارات املنازل، 
وارتفاع يف أسعار املشتقات النفطية، 
وغريها.. فكيف ملواطن بسيط بنظركم 

أن يستعد لتجهيزات العيد؟!«.
العقيــد عبداللــه مقصــع واحد 
من عــرات اآلالف من العســكريني 

الوطن  الذين خدمــوا هذا  الجنوبيني 
لخدمته  والنفيــس  الغــايل  وقدموا 
اليوم يستجدون ما  باتوا  والذود عنه، 
رصف  الفنادق«  بـ«حكومة  تســمى 
مرتباتهم املتوقفة منذ أشــهر مضت، 
عيد  هؤالء  سيســتقبل  حفاوة  فبأي 
موقفهم  ســيكون  وكيف  األضحى؟ 

وحالهم أمام أرسهم التي يعيلونها؟

العاصمة عدن عيد  هكذا تستقبل 
األضحى  

يف العاصمــة الجنوبيــة عدن ال 
يشء يوحي بأن مثة فرحة أو اهتامما 
أن  بعد  املبارك  األضحى  الستقبال عيد 
حولت ســلطات الدولة املدينة الهادئة 
واملســاملة إىل حقل للتجارب ومرسح 
يقول  كام  الجامعي،  العقاب  ملسلسل 

أحمــد  املواطــن 
العــودي  ســامل 
العلــوي، مضيفا 
»تستقبل  بالقول: 
عدن  العاصمــة 
األضحــى  عيــد 
العــام،  هــذا 
طويلة  بطوابــري 
آالف  بها  يصطف 
بحثا  املواطنــني، 
حقوقهــم  عــن 

ومتطلباتهم ابتداًء باملرتبات واملشتقات 
النفطية وانتهاًء باملساعدات اإلنسانية 
واملؤسســات  املنظامت  تقدمها  التي 
احتفالية  فعاليــات  مقابل  الخريية، 
تحاول مــن خاللها منظامت املجتمع 
املــدين إدخال الفــرح والرسور عىل 
أزمات  تغــرق وســكانها يف  مدينة 
مركبة، مل تفارقها منذ استعادتها من 
قبضة ميليشــيا االنقالبيني منتصف 

يوليو/ آذار من العام 2015م«.

عيد بطعم العلقم
عبدربــه حيمد، العائــد من أرض 
الغربة التي قضاها خارج الوطن بحًثا 
يروي  يقــول وهو  العيش،  لقمة  عن 
لـ«األمناء« كيف سيســتقبل أول عيد 
مير عليه بعد عودته إىل أرض الوطن: 
»رغم الشــعور بالفرح، كــون العيد 
ســيكون برفقة األهل واألصحاب، إال 
أن هناك ما يكدر فرحتنا، وهو الوضع 
الحــايل الذي متر به البــالد والذي ال 
يخفى عىل أحــد.. وبرأيي أن املواطن 
البسيط لن يعيش الفرحة كاملة، وذلك 
للظروف املاديــة، ناهيك عن الحروب 
وعوامل  ظروف  كلها  والدمار،  والقتل 
مجتمعة ســوف تحــول الفرحة إىل 
حزن وبؤس، ولكنني أدعو رب العاملني 

الفاســدين  ويزيل  البــالد  يصلح  أن 
التي  البالد  هــذه  من  الحروب  وتجار 
بات املواطن فيها يتجرع مرارة الحياة 

واألزمات املتالحقة«.

رسالة املواطن إىل الحكومة

ناشــط  وهو  الحرضمي،  أنــور 
لصحيفة  حديثه  يف  يقــول  إعالمي، 

»األمنــاء«: »عيد األضحــى، كام هو 
اإلســالمية  الشــعائر  من  معروف، 
املقدســة لدى املسلمني، ويحرص كل 
مســلم عىل أداء هذه الشعرية اقتداًء 
بســنة النبي عليه الصالة والســالم، 
لتطبيق  فيكون حــارضا بأضحيتــه 
البهجة  وإدخال  اإلســالمية  الشعرية 
يكلف  وال  والرسور ألرسته وألطفاله، 

الله نفسا إال وسعها«.
وأضاف: »الظــروف التي مير بها 
أنها  شك  ال  البسيط  واملواطن  املوظف 
ظروف صعبــة، مع غالء املعيشــة، 
فاألســعار ارتفعت بشكل جنوين مل 
يســبق لها مثيل من قبــل، فأصبح 
األرسية  االحتياجات  يلبــي  ال  الراتب 
عىل اإلطــالق، وأكرث الفئات املترضرة 
هي محدودة الدخل، ويف كال الحالتني 
يلجأ املواطن أو املوظف البســيط إىل 
)الَدين(  االســتدانة 
احتياجات  يلبي  يك 
عيــد  يف  األرسة 
وهــي  األضحــى، 
عمليــة مضاعفــة 
كاهل  تثقل  ومكلفة 
املوظف،  أو  املواطن 
الوسائل  إحدى  هذه 
من  ميكــن  التــي 
بعض  توفري  خاللها 
عيــد  احتياجــات 

األضحى«.
واختتم موجها رسالته: »رسالتي 
الله يف  أن يتقوا  كموطن للمسؤولني 
هذا الشــعب املغلوب عىل أمره، وعىل 
الجهات املسؤولة أن تضع حدا الرتفاع 
عىل  الرقايب  الدور  وتفّعل  األســعار 
التجار وإلزامهم بتوحيد التسعرية يف 
املواطن  يتمكن  املجاالت حتى  مختلف 

من تلبية احتياجاته”.

 رسقة فرحة العيد
حسني  »سعيد  الخمسيني  يجلس 
الســعيدي« عىل بــاب منزلــه قبل 
بأيام،  املبــارك  األضحى  عيــد  حلول 
ينظر بحــرسة وأمل مراقبا حركة تنقل 
املواطنني يف الشارع تارة، وتارة أخرى 
يرسق نظر عينيه نحــو طفله محمد 
الذي يلعب جــواره ِبكرة صغرية وهو 
يسأله وابتسامة الطفولة عىل محياه: 
كم باقي للعيد يا أيب؟ طبعا ستشرتي 
وستعطيني  وألعابا  جديدة  مالبس  يل 
العيد ليك أفرح مع  فلوسا كثرية يوم 

أصحايب يف الحي.
 »السعيدي« الذي يعمل يف السلك 
كان طوال  عاماً،   »20« منذ  العسكري 
العرين عامــاً املاضية- يف مثل هذا 
الوقت- يستقل سيارته الخاصة برفقة 
صلة  بزيارات  ويرعان  صالح،  أخيه 
لكن  أخرى،  إىل  مدينــة  من  رحمهام 
هذه املرة ســيأيت العيد وأخوه صالح 
قــد ذهب إىل جوار ربه شــهيًدا وهو 
يدافع عن األرض والعرض يف جبهات 
شامل الضالع.. ذهب صالح وترك أخاه 

»السعيدي« وحيداً.
يقــول »الســعيدي« لـ«األمناء«: 
»هذا العيد جاء علينا بطعم العلقم، وال 
توجد له أي مظاهر من البهجة والفرح، 
االقتصادية،  بســبب ضيق األحــوال 
عىل  العسكريني  نحن  حصولنا  وعدم 
رواتبنا، بعد استمرار حكومة الرعية 

يف مسلسل قطع رواتب املوظفني«.
ويضيف: »حالنا ال يرس صديقاً 
وال عدواً، الظروف القاسية أجربتنا 
عىل الجلوس أمام منازلنا يف أيام 
هنا  مواطن  فــكل  املباركة،  العيد 
حتى  واملشــاكل،  بالهموم  مثقل 
باتــت مالصقة لحياتــه اليومية 

وأنسته فرحة العيد«.
املعيشــية  األزمــات  تأثــري 
التي  الحصار  وويــالت  واالقتصادية 
يعاين منها أبنــاء الجنوب، مل تقترص 
فقط عىل تغيب مظاهر العيد املتوارثة 
منذ مئات السنني عرب األجيال، بل أيضاً 
باتت تصيب املواطنني بالحرج، خاصة 
»العيدية«  دفع  يســتطيعون  ال  ممن 

لألقارب واألطفال.

»األمناء« تستطلع آراء املواطنني حول استعداداتهم الستقبال عيد األضحى املبارك

تقرير

أطفال ال يجدون متنفسا لقضاء إجازة العيد يف ظل احلرب والدمار
راتب املوظف ضئيل ال يفي بقيمة أضحية فكيف للبسمة أن تأتي؟!
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