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ــة  الثالث يف  ــاب  ش ــدري  امل ــز  عبدالعزي
ــه الفكر وغارقا  ــني من عمره أصبح تائ والثالث
ــبة  يف الهموم  وتحول العيد يف نظرة إىل  مناس
ــع  ــد املصان ــه يف اح ــد عمل ــد أن فق ــة  بع مؤمل
ــرات اإلجرام  ــا قصفته طائ ــدة عندم بالحدي
ــعودي قبل أشهر وهو اآلن ال يملك عمال  الس
ــتمرار  ــهريا يعينه عىل االس يؤمن له راتبا ش
ــراءة مالمح  ــريه وق ــب تعب ــاة وبحس يف الحي
ــإن  الصواريخ  ــاحبة والحزينة ف ــه الش وجه
ــه ومصدر  ــم تنتزع رزق ــي دمرت املصنع ل الت
دخله الوحيد بل إنها جعلت أطفاله األربعة 
ــة  ــم والفاق ــوع واألل ــون الج ــه يتمرغ وزوجت
ليعيشون يف لهيب املعاناة وتعاسة البؤساء، 
ــايض كنت  ــام امل ــاح: الع ــول عبدالفت ــا يق كم
ــتلم راتبي وبعض مستحقاتي من العمل  اس
وأذهب أنا وأطفايل لرشاء مالبس العيد وكنت 
ــعادة تمأل قلوبهم وكانوا  ــاهد الفرح والس أش
ــاعة األوىل  ــغف ولهفة الس ــرون بكل ش ينتظ
ــان لفرحتهم  ــل أن يطلقوا العن للعيد من أج
ويعلنوها داخل وخارج املنزل يف الشارع ويف 
ــتقبل عيد الفطر  ــق واليوم ونحن نس الحدائ
املبارك أصبحت عاجزا عن تأمني مستلزمات 
ــري فبالكاد أوفر قيمة  أبنائي ولو بالقدر اليس
ــت للعمل  ــد أن تحول ــم بع ــز له ــف الخب رغي
ــة  ــى اللحظ ــواق وحت ــد األس ــال يف اح كحم
ــئلتهم ملاذا لم  ــاني يف الرد عىل أس ــز لس يعج

اشرت لهم كسوة العيد؟. 
عيد ومنزل مدمر

محمد العرمزة مواطن من محافظة عمران 
ــن األوالد  ــة م ــي وأب لخمس ــف حكوم موظ
ــذا العام ويقول  ــه مع العيد ه يصور لنا واقع
ــت يف عمارتي ذات  ــوبر مارك ــك س ــت امل : كن
ــة كانت  ــواد الغذائي ــا امل ــع فيه ــن  أبي الدوري
ــهري  ــل الكايف مع مرتبي الش ــن يل  الدخ تؤم
ــل كان يمكنني من  ــذا الدخ ــيط، وان ه البس
العيش بكرامة لكنني وجدت نفيس فجأة من 
أفقر الناس إذ لم يعد بمقدوري اإليفاء بكامل 
ــة بعد أن تعرضت  متطلبات األرسة الرضوري
عمارتي للقصف من طائرات العدوان وفقدت 
ــي  ــراد أرست ــة أف ــب بقي ــي وأصي ــد أبنائ اح
ــدون  ــت اآلن ب ــة فأصبح ــات مختلف بإصاب
ــتأجرت يف شقة إليواء أبنائي  بعد  منزل واس
ــا  أن نزحت منه لقد انقلب وضعي املادي رأس

عىل عقب  دمار املنزل لم يخطر ببايل وفقدان 
مصدر رزقي أيضا لقد نسيت أمر العيد تماما 
ــرص حينما  ــوى أبنائي الق ــي به س وال يذكرن
يسألونني برباءة عما إذا كنا سنخرج للنزهة 
ــن كل عام وهم ال  ــا هو املعتاد يف كل عيد م كم
ــيط ال يفي إال بقيمة  يعرفون أن مرتبي البس

إيجار السكن الذي نعيش فيه اآلن.
معاناة ومأساة

ــة من طفلني  ــويل رب أرسة مكون ــز البهل فاي
ــة املخا كموظف  ــة ، كان يعمل يف مدين وزوج
حكومي براتب ال يتجاوز خمسة وستني ألف 
ــكن موظفي رشكة  ــكن يف س ــال ،  وكان يس ري
ــدوان ودمرها  ــتهدفها الع ــاء التي اس الكهرب
ــاء ويرصف نصف  ــكن يف صنع كليا واآلن يس
راتبه يف إيجار املنزل والباقي يتدبر به القوت 
الرضوري لألرسة  ، وقد ظل  يف عمله بدون راتب 
وألكرث من ثالثة أشهر بسبب انقطاع إيرادات 
مؤسسة الكهرباء نتيجة تدمري العدوان لكل 
منشآت ومحطات الكهرباء عىل اليمن وبعد 
ــالمي  قرر  أن داهم العيد العالم العربي واإلس
ــب بأرسته إىل الريف من اجل الرتويح  أن يذه
عنهم لكن أجور النقل الخيالية التي فرضها 

سائقو األجرة كبلت حيلته ولم يعد يقَو حتى 
عىل التفكري بالسفر ، حيث أن املبلغ املطلوب 
توفريه للوصول إىل محافظة الضالع بمديرية 
ـــ للفرج لم  ــن االنتظارـ  ــت  وبعد يومني م دم
ــياء  ـ اضطر لبيع أش يكن ينتظره رغم األمل ـ 
ــا يقول فإنه  ــاث وحاجيات املنزل وكم من أث
ــال إىل الريف ولعل  ــني ألفاً لالنتق دفع خمس
ــه لقضاء العيد مع والده وأهله هناك  تضحيت

تشفع له وتفتح له أبواب رزق جديدة. 

صلف العدوان
ــيس مواطن من محافظة تعز   إبراهيم العب

ــاهدا عيانا عىل  ــون ش ــه األقدار ألن يك قادت
ــعب اليمني ..  جرائم دولية ترتكب بحق الش
ــاء حيث مقر  ــكن يف العاصمة صنع ــو يس وه
ــات الحكومية ، وظل  عمله يف إحدى املؤسس
ــى نفد صربه  ــىل صلف العدوان حت صابرا ع
ولم يجد له من سبيل وكما يقول: كرثة أسئلة 
أطفايل متى سنزور القرية أضف إىل ذلك أن 
أرسته التي يعولها واملكونة من زوجته  وثالثة 
ــزور القرية منذ  ــة واحدة  لم تعد ت أبناء وأبن
ــر وجد عذرا  ــدوم عيد الفط ــنوات  ، ومع ق س
ــقط  ــرر أن يرحل إىل مس ــفر فق ــه بالس يلزم
ــس الوقت  ــاء اإلجازة ويف نف ــه تعز لقض رأس
ليزور أهله يف القرية ، كان توجسه وخوفه من 
القصف والحرب بتعز ال يغيب عن باله فهوـ  
ـ يتوقع بني الفينة واألخرى أن يتم  كما يقولـ 
ــور الواصلة بني  استهداف الطرقات والجس
ــم هذا الجانب  ــات إال أنه لم يكن يه املحافظ
ــف  ــو تكالي ــه ه ــد أمام ــق الوحي ــدا فالعائ أب
السفر فهو يحتاج ألكرث من راتب شهر واحد 
ــه يف محافظة  ــه إىل قريت ــو وأرست ــل ه لينتق
ــرة املواصالت بني  ــباب ارتفاع أج ــز  واألس تع
ــي نتيجة انعدام  ــكل جنون املحافظات وبش
املشتقات النفطية بسبب منع دول العدوان 

دخولها إىل ميناء الحديدة.
انقطاع مصدر الرزق

ــس العيد عىل  ــل لم ين ــد جمي ــا محم  فيم
ــتعجل وصوله ، لكن ثمة  اإلطالق بل يكاد يس
ــغفه  ــه للعيد ليس لش ــاً فحنين ــراً مختلف أم
ــل لهدف آخر  ــاء أمتع األوقات خالله ب بقض
ــتمرار يف الحياة  ليس ببعيد عن ضمان االس
فجميل الذي كان يعمل يف العاصمة صنعاء 
ــداه انقطع  ــبت ي ــاء ويعول أرسته مما كس بن
ــوى  عنه ذلك الباب للرتزق فلم يبق أمامه س

ــىل  ــول ع ــة الحص ــال بغي ــل إىل الجب الرحي
ــل يف الزراعة أو حتى رعي األغنام ، يقول  عم
ــهر بغية  ــا عدة أش ــل " انتظرن ــد جمي محم
ــم ينته قبل أن ينفد ما  ــاء العدوان لكنه ل انته
ــم  كنا قد أدخرناه من أعمالنا الحرة يف املواس
ــرت بالزراعة  ــم نجد حال فك ــابقة ، وملا ل الس
ــد الذي  ــن أنا الوحي ــي ولم أك ــى الرع أو حت
يقدم عىل هذا العمل فهناك الكثري ممن جاَر 
ــة وضحاها  ــن وأصبحوا بني ليل ــم الزم عليه

فقراء ال يمتلكون شيئا " .
ذكرى عيد

ــل يف الثالثة  ــد  الجرموزي رج  عبدالحمي
ــدا من تذوق  ــن عمره لم يجد ب ــني م والخمس
ــة بعد أن فقد أغىل ما يملك  مرارة العيد املؤمل
ــرى  ــوت أو باألح ــزع امل ــه إذ انت ــل مجيئ قبي
ــني يديه وترك  ــدوان اثنني من أبنائه من ب الع
ــا ليتمرغ يف لهيب  ــه الدنيا بأيامها وأعياده ل
ــاعاتها، يقول صباري:"  ــة س جورها وتعاس
ــىل رأس األرسة  ــايض كنت أقف ع ــام امل يف الع
ــاء ، كان  ــرح يعج يف جميع األنح ــرح والف وامل
األطفال أحفادي أيضا يعربون عن سعادتهم 
ــقاوتهم وألعابهم داخل وخارج املنزل يف  بش
ــات كان الكل  ــق واملتنزه ــارع ويف الحدائ الش
ــدث لنا بعده  ــع العيد ، لكن ما ح ــا يف مت غارق
ــا من تلك  ــة أحرمن ــى اللحظ ــابيع وحت بأس
ــبة  الراحة من حينها وحتى اللحظة وبالنس
ــش حتى املمات  ــى متعة العي يل فقد أحرمن
ــدوان أغىل ما أملك  ــبب الع بعد أن فقدت بس
ــا ولداي األكرب والذي يليه وتركا يل ثالثة  وهم
ــدا عن  ــون بعي ــام سيعيش ــاء كأيت ــن األبن م
ــب بل مصدر  أبويهم ، ولم أفقد أبنائي وحس
ــالت  ــة مح ــث كان يل ثالث ــا حي ــل أيض الدخ
ــد منها تدمر بالكامل  تجارية يف املدينة واح

ــو  ــث وه ــني الثال ــة ب ــرض للرسق ــي تع والثان
أقلهم دخال ال يزال يعمل رغم أنه واقع تحت 

التهديد فقد أفقده يف أي لحظة ".
العدوان أوال وأخريا

ــط حقوقي تحدث عن  ــام راجح ناش هش
جزء من واقع املجتمع اليمني الذي تسبب به 
ــاره الرببري عىل بالدنا  خالل  العدوان وحص
ــهر السابقة كنت  3 أعوام ونيف وقال:يف األش
ــة لبعض  ــة املجتمعي ــت برصد للحال قد قم
ــمال  ــة يف الش ــن محافظ ــرث م ــق يف أك املناط
ــة فعرشات  ــورة كارثي ــوب وكانت الص والجن
ــدوان إذ  ــن الع ــرضرت م ــن األرس ت اآلالف م
ــرى فقدت  ــرية وارس أخ ــازل ارس كث ــر من دم
بعض أفرادها يف املعارك الطاحنة التي دارت 
ــق مختلفة كما أن أرساً أخرى  وتدور يف مناط
ــواها  ــادر دخلها التي ال تملك س فقدت مص
ــر تعطلت الحياة يف أكرث من  وعىل صعيد آخ
ــم وقطاع الصحة الذي يعيش  قطاع كالتعلي
أوضاعا كارثية فعرشات املستشفيات توقفت 
ــايل يفقد  ــبب وبالت ــرث من س ــن العمل ألك ع
ــرىض حياتهم وعىل صعيد آخر  الكثري من امل
ارتفعت نسب الفقر يف أوساط األرس اليمنية 
ــاط الشعب وهذا  ــب البطالة يف أوس وكذا نس
ــن فقدوا  ــباب الذي ــن مئات من الش ــال ع فض
ــاص بعد ترسيحهم  ــم يف القطاع الخ أعماله
ــرون فقدوا  ــة االقتصادية وآخ ــبب األزم بس
أعمالهم التي كانت تعترب كأعمال حرة وذلك 
بسبب انعدام األمن يف املحافظات املضطربة 
ــاة اليمنيني يف العيد هذا  ..ومن هنا فإن معان
ــبب األول واألخري  ــتكون كبرية والس العام س
لذلك هو العدوان السعودي الذي دمر اليمن 

أرضا وإنساناً.

العدوان المسؤول األول واألخري عن معاناة اليمنيني يف العيد

تكاليف السفر منعت الكثريين من قضاء العيد يف الريف
ــتقبلون  قبل  ــىل اليمن كان اليمنيون يس ــون عدوانهم ع ــن الظامل أن يش

ــغف كبري ويف لحظات من السعادة والفرح وكانوا يمألون  العيد بش
الدنيا بهجة ورسوراً وقبيل كل عيد يخطط كل واحد منهم أين سيقيض إجازته 
ــر يرتمي يف  ــاحلية وآخ ــه لزيارة مدينة س ــب مع أرست ــم من يذه ــة فمنه العيدي
ــة وجمالها فيما  ــه و حيث الطبيع ــقط رأس أحضان املناطق الجبلية حيث مس
ثالث ورابع يقضون العيد يف حدائق ومتنزهات املدينة فيعيشون صخب وأجواء 
ــاعات  ــة ..واليوم ونحن نعيش الس ــواق املدين ــوارع وأس ــد التي ال تفارق ش العي
ــن ماضينا  ــت كل هذه اللحظات م ــارك أصبح ــد الفطر املب ــام عي األوىل ألول أي
ــن العدوان  ــوام ونيف م ــة بعد ثالثة أع ــاس وظروفهم املادي ــاة الن ــد فمعان التلي
ــىل تكاليف العيد  ــن ترضرا ع ــد يقدر أقل مواط ــض ولم يع ــت يف الحضي أصبح
ــاة الكثري ممن فقدوا  ــفر وغريها ..معان ــن مالبس جديدة ألبنائه ومواصالت س م
ــبب العدوان وممن تدهورت أوضاعهم املادية واملعيشية  نرصدها يف  عملهم بس

السطور التالية. 
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