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صنعاء ـ العربي الجديد

ه العيد. مع ذلك، تعيش األسرة اليمنّية 
ّ
إن

همومًا ومشاكل تجعل العيد هذا العام من 
دون معنى، بعدما عجزت غالبّية الناس عن 
توفير أبسط احتياجاتهم من مأكل وملبس، إضافة 
إلى اختفاء مظاهر الفرح واالبتهاج. للشهر التاسع 
على التوالي، ال يتقاضى املوظف الحكومي محمد 
ه يتمكن من توفير أبسط احتياجات 

ّ
عزي راتبه، عل

بات العيد، فلم تعد مهّمة في نظره، 
ّ
أسرته. أّما متطل

 احتياج أفراد أسرته إلى القمح واألرز. يقول 
ّ

في ظل
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تسعة أشهر مــن دون راتــب. 
كيف لنا أن نعيش من دون مصدر دخل؟ في الوقت 
على  أتكل  وأحيانًا  االســتــدانــة  إلــى  أضطر  الحالي، 
الصدقات التي بالكاد تساعدني على توفير القمح 
ــنــي لــن أســتــطــيــع تــوفــيــر أي شـــيء من 

ّ
أن  

ّ
واألرز، إال

ــبــات الــعــيــد، أي مــابــس جــديــدة وحــلــويــات«. 
ّ
مــتــطــل

ويــشــيــر إلـــى أنـــه سيعتكف فــي مــنــزلــه ولـــن يــغــادره 
خال العيد.

يضيف عـــزي: »مــيــزة الــعــيــد هــي املــابــس الــجــديــدة 
الـــتـــي يــرتــديــهــا األطـــفـــال والـــحـــلـــويـــات واملــفــرقــعــات 
وتبادل الــزيــارات. وهــذه التفاصيل لم تعد متوفرة 
لدى غالبية األسر اليمنية، ما يجعلني أتعامل مع 
 
ّ
وأن عــاديــًا«، خصوصًا  يومًا  باعتباره  األول  اليوم 
ُعرف  ما  إذا  العائات،  الــزيــارات بني  ل 

ّ
تقل الكوليرا 

أن أحد أفرادها أصيب باملرض. من جهتها، تعتمد 
فضيلة أ. على املساعدات التي تحصل عليها خال 
شهر رمضان من كل عــام لتوفير ما يمكن وتأمني  
احــتــيــاجــات الــعــيــد. هـــذا الــعــام، لــم تحصل عــلــى أي 
شـــيء يــذكــر بــســبــب ســـوء أوضــــاع الـــنـــاس. تضيف: 
على  الفقراء يحرصون  رعاية  على  القائمون  »كــان 
تسجيل أسماء املحتاجني كما جرت العادة، بهدف 
العيد، لكن ذلــك لم  الغذائية ومابس  املــواد  توزيع 
 أولــئــك الــذيــن كانوا 

ّ
يــحــدث الــيــوم«. وتشير إلــى أن

يــتــبــرعــون ويــتــصــدقــون فــي الــســابــق »أصــبــحــوا في 
حاجة إلى من يتصّدق عليهم ويساعدهم«.

أّما املوظف في القطاع الخاص، عبد الرحمن محمد 
سلطان، فقد اعتاد تخصيص مبلغ من املال لشراء 
ه لن يتمكن من ذلك 

ّ
 أن

ّ
املابس وحلويات العيد، إال

هذا العام. يقول لـ »العربي الجديد«: »باإلضافة إلى 
للفقراء،  آخـــر  مبلغ  اعــتــدت تخصيص  املــبــلــغ،  هـــذا 
إضافة إلى عسب العيد )العيدية( خال الزيارات«. 
لكن يصعب توفير احتياجات العيد هذا العام بعد 
تخفيض راتبه إلى النصف، وبالكاد يمكنه توفير 

احتياجات منزله من غذاء. 
ــر على محال املابس، التي عــادة ما 

ّ
هــذا الوضع أث

يقبل الــنــاس عليها خــال األيـــام األخــيــرة مــن شهر 
رمضان، بهدف استقبال عيد الفطر. يقول صاحب 
 نسبة مبيعات 

ّ
إن محل للمابس عبدالله األشــول، 

مابس العيد انخفضت هذا العام بشكل كبير جدًا، 

رواتبهم وغاء  على  املوظفني  عــدم حصول  بسبب 
األســعــار. صحيح أن محله يقع فــي فــي ســوق باب 
 

ّ
شعوب، أحد أهم األسواق الشعبية في صنعاء، إال
انخفضت  والــشــراء  البيع  عملّية  أن  إلــى  يلفت  أنــه 
بــاملــقــارنــة مــع األعــــوام الــســابــقــة. يضيف لـــ »العربي 
إلــــى تـــدنـــي مــســتــويــات  الـــجـــديـــد« أن »الـــحـــرب أّدت 
الدخل. بالتالي، لم تعد كسوة العيد حاجة أساسية، 
بــل بــاتــت مــن الــكــمــالــّيــات ألن الــنــاس يــبــحــثــون عن 

الغذاء فقط«.  
 الــكــولــيــرا ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كبير على 

ّ
ويــبــدو أن

فــرحــة الــيــمــنــيــني بــحــلــول الــعــيــد. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
يقول الشاب أكرم باكر أن الزيادة الكبيرة في أعداد 
بالخوف،  الــنــاس تشعر  بــاملــرض جعلت  املــصــابــني 
ــعـــارف في  ــب مــصــافــحــة األقـــــارب واملـ

ّ
و«بــتــنــا نــتــجــن

املناسبات واألعياد، أو االحتكاك بهم خشية انتقال 
العدوى«. يقول باكر لـ »العربي الجديد« إن أكثر من 
ألــف يمني تــوفــوا بسبب املـــرض، إضــافــة إلــى أكثر 
من مائة ألف مصاب، ما يجعله يتعامل بجدية مع 
ــه سيضطّر إلــى مصافحة 

ّ
املــرض. مع ذلــك، يقول إن

البعض »خشية إحراجهم، مع أخذ الحيطة والحذر، 
مات«. 

ّ
على غرار غسل اليدين باملعق

 18 فــي  أعلنت  قــد  العاملية  الصحة  مة 
ّ
منظ وكــانــت 

يونيو/ حــزيــران ارتــفــاع عــدد ضحايا الكوليرا في 
ــة، علمًا أنـــه ارتــفــع إلـــى 1265،  ــالـ الــيــمــن إلـــى 1100حـ
واالشــتــبــاه بــإصــابــة 159 ألــف آخــريــن بــاملــرض منذ 

عودة انتشاره في 27 أبريل/ نيسان املاضي. تجدر 
قبل جماعة  مــن  املشكلة  الحكومة  أن  إلــى  اإلشــــارة 
يترأسها  والتي  الحوثيني في صنعاء،  الله  أنصار 
راتب  أعلنت صــرف نصف  العزيز بن حبتور،  عبد 
للموظفني الحكوميني مع بدء شهر رمضان، إضافة 
إلى بطاقات تموينية يستطيع من خالها املوظفون 
شراء املتطلبات الغذائية األساسية من قمح وسكر 
 مؤسسات 

ّ
أن  

ّ
إال مــحــددة.  مــراكــز  مــن  وأرز وغيرها 

ــذه الــبــطــاقــات أو  ــدة لــم تــحــصــل عــلــى هـ حــكــومــّيــة عـ
نصف الراتب حتى اليوم.

مجتمع
أجلت السلطات البريطانية سكان ما يقرب من 800 شقة في لندن بسبب مخاوف سامة تتعلق 
بحريق. وأسكنت كثيرين منهم في ماجئ مؤقتة. تأتي عمليات اإلجاء غير العادية في أعقاب 
الشاهق  األقــل، بعدما اجتاح مبنى »بــرج غرينفل«  الــذي أودى بحياة 79 شخصًا على  الحريق 
االرتفاع األسبوع املاضي. وانتشر الحريق بسبب نوع من العازل الخارجي قابل لاشتعال، وهو 
الذي يغطي كذلك املباني التي جرى إخاؤها. كذلك، تجري السلطات عمليات تفتيش مماثلة في 
)أسوشييتد برس( أماكن أخرى من بريطانيا تضم مئات املباني. 

ها ليست مستعدة للتراجع عن موقفها الرافض الستضافة مهاجرين. 
ّ
قالت جمهورية التشيك إن

التشيك واملجر وبولندا  بــدأت إجـــراءات قانونية ضد جمهورية  وكانت املفوضية األوروبــيــة قد 
لعدم استضافتها مهاجرين بموجب خطة التقاسم امللزمة قانونًا. وقال وزير خارجية جمهورية 
 موقف باده لم 

ّ
التشيك لوبومير زاوراليك ردًا على تأنيب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن

 املطلوب من االتحاد هو وقف موجات املهاجرين 
ّ
يتغير وعلى االتحاد أن يتفهم ذلــك. وتابع أن

)أسوشييتد برس( الذين يتوجهون من أفريقيا إلى أوروبا. 

براغ تصّر على رفض تقاسم مهاجري االتحاد األوروبيلندن تجلي سكان 800 شقة

تتجاوز  أن  أنها تخشى  »يونيسف«  أعلنت منّظمة 
الذي  اليمن،  في  حالة  ألف   300 بالكوليرا  اإلصابات 
يشهد نزاعًا مسلحًا، في نهاية أغسطس/ آب من 
وقالت  الحالي.  الوقت  في  حالة  ألف   193 أصل 
المتحدثة باسم المنظمة ميريتسل ريالنو: »األرجح 
ألف   300 إلــى  آب  أغسطس/  نهاية  في  نصل  أن 
جراء  من  شخصًا   1265 نحو  توفي  وقد  حالة. 

الكوليرا في اليمن منذ إبريل/ نيسان الماضي«.

300 ألف إصابة

 من املستحيل في مثل هذه الظروف العربية 
ّ

لعل
املتواصلة منذ سنوات التفكير في العيد وفرحته 
التي  املختلفة  ــات  األزمــ فــي  التفكير  عــن  بمعزل 
من  كثير  فــي  وتخترقه  الــعــربــي  الــعــالــم  تحاصر 
ى املرء ويدعو أن »ينصر 

ّ
الحاالت. في العيد يتمن

األمـــــــة«، فــعــلــى مـــن يــنــصــرهــا وهــــي فـــي حــالــهــا 
عــلــى بعضها بعضًا  ــذا؟ هــي تنتصر  هـ الــراهــن 

 وتــهــجــيــرًا وقــمــعــًا وســجــنــًا وإخــفــاًء 
ً
حــربــًا وقــتــا

وتجويعًا وإفــقــارًا. األســوأ أّن األزمـــات تستفحل 
وتحمل معها جديدًا أســوأ عيدًا بعد عيد وعامًا 
بعد عـــام، حتى وصــل األمـــر إلــى فــرض حصار 
إنساني كامل على شعب آمن بمواطنيه ووافديه. 
كأّن رمضان نفسه وليالي القدر نفسها، بل كأّن 
العيد نفسه الذي نهتف فيه »ال إله إال الله وحده، 

صــــدق وعــــده ونــصــر عــبــده وأعـــــّز جــنــده وهـــزم 
ــده« ال يهدينا إلــى بــث روح األخـــّوة  األحــــزاب وحـ

واملساواة والتسامح والسام في ما بيننا.
ــدة مــن ضــحــايــا كثيرين  الــفــتــاة فــي الـــصـــورة واحــ
للوضع العربي الراهن. هي فتاة سورية من دوما 
ــــى قصف  بــالــقــرب مـــن دمـــشـــق الـــتـــي تــعــّرضــت إل
نــظــامــي مستمر مــنــذ ســت ســنــوات. فــتــاة حزنها 

ها تحلم في أن تجد ماذًا 
ّ
واضح في وجهها، لكن

من فرح في عيد الفطر هذا العام في بلد أثقله املوت 
وأوجعته الغربة. هي تختار فستانًا وفرته مبادرة 
خيرية تدخل بعض الفرح إلى أطفال دوما. فستان 
فيه كثير من روحها البريئة التي كبرت في الحرب 

وربما بات هناك كثير من الجراح فيها.
)العربي الجديد(
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)عامر المحباني/ فرانس برس(
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مجتمع

لبنى سالم

ــيــس أجــمــل مــن متعة الــلــقــاء بــاألهــل بعد  ل
ســـنـــوات مـــن الــــفــــراق. عــلــى األقــــــل، هــــذا ما 
ــادروا  ــ يـــقـــولـــه بـــعـــض الـــســـوريـــن الــــذيــــن غــ
تركيا لقضاء العيد في بالدهم، والتي قد يختارون 

االستقرار فيها مجددًا وإلى األبد. 
هـــذا الــعــام، استقبلت محافظتا إدلـــب وحــلــب أعـــدادًا 
غير مسبوقة من السورين القادمن من تركيا لقضاء 
فترة العيد في بــالدهــم،  وتوقعت السلطات التركية 
أن يــصــل مــجــمــل عــــدد هـــــؤالء إلــــى 150 ألــــف ســــوري. 
أبـــو إســمــاعــيــل، وهـــو رجـــل سبعيني مــن ريـــف إدلـــب، 
تكبد مشقة العودة إلــى سورية رغــم فترات االنتظار 
الطويلة والطقس الحار. يقول: »فرحتي بلقاء أوالدي 
وزوجــاتــهــم وأطــفــالــهــم ال تــضــاهــي شــيــئــًا، خصوصًا 
أنني لم أرهم منذ ثالث سنوات إال عبر شاشة الهاتف. 
حــن تــركــت ســوريــة، كــان لــدي أربــعــة أوالد، وبــقــي لي 
ثـــالثـــة. خــســرت أحـــدهـــم بــالــقــصــف ولـــم أحــضــر دفــنــه. 
قــررت العودة أللتقي بهم قبل أن يفوت األوان. خالل 
ــعــودة خوفًا  السنوات املاضية، منعني أوالدي مــن ال
علي، وطلبوا مني االنتظار ليهدأ الوضع. ليتني لم 

أفعل. يبدو أننا سنموت قبل أن تتوقف الحرب«.
بــعــد وصــولــه، تفقد بــيــتــه. »عــّمــرت هـــذا الــبــيــت بــيــَدّي 
هاتن قبل 30 عــامــًا. فــي تركيا، عشت فــي إسطنبول 
وهي جنة على األرض، لكنني لم أشعر يومًا بالراحة 
التي أشعر بها اليوم في بيتي هــذا«. أبــو إسماعيل، 
حاله حال العديد من السورين الذين عــادوا لقضاء 
إجازة العيد في سورية، لم يحسم أمره بشأن العودة 
إلــى تركيا بعد العيد، ويــرى أن املهلة املتاحة للبقاء 

جيدة الختبار إمكانية العودة إلى الوطن.
أما ماهر األسعد، وهو مدرس لغة عربية يعيش في 
تركيا منذ أربــع ســنــوات، فيقول إنــه عــاد إلــى سورية 
للقاء عائلته والــبــحــث عــن عــمــل، هــو الـــذي يعمل في 
ورشـــات الخياطة فــي تركيا. رغــم أن حياته مقبولة، 
إال أنــــه يــحــلــم بـــالـــعـــودة إلــــى ســـوريـــة طـــــوال الـــوقـــت، 
ه يجد 

ّ
وقــد تــواصــل مــع عــدد مــن املنظمات املدنية عل

ــتــي منحتها تركيا  . ويـــرى أن املهلة الطويلة ال
ً
عــمــال

لــلــســوريــن لــلــبــقــاء فــي بــالدهــم تــســمــح لــهــم باختبار 
ــعــودة نهائيًا. يضيف مبتمسًا: »بالنسبة  إمكانية ال
لي، لم أعش الحياة تحت خطر القصف واملعارك. أنا 
اآلن مصر على الــبــقــاء لكن قــد أجــد نفسي أهـــرب مع 
أول ضــربــة، ال أعــلــم بــعــد«. صبيحة، وهـــي أم ألربــعــة 
أوالد، تركت عائلتها وتوجهت إلــى سورية وحدها. 
تقول: »في كل عــام، أنتظر العيد بفارغ الصبر ألزور 
والـــــدي وأخــــواتــــي، وهــــذه هـــي املــــرة الــثــالــثــة. أوالدي 
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يـــدرســـون فـــي املــــــدارس والـــجـــامـــعـــات وزوجـــــي يعمل 
كطبيب أســنــان، وقـــد انــدمــجــنــا فــي املجتمع الــتــركــي. 
ــا زالـــــت مــعــلــقــة فـــي ســــوريــــة«.  تضيف  لــكــن روحـــــي مـ
صبيحة: »هذا العام أعود وكلي شوق لقضاء الوقت 
مع عائلتي. أرغب في مساعدتهم بتحضير الحلويات 
واالستماع  إلــى حكاياتهم. لكن بعد ذلــك، أرجــع إلى 
تــركــيــا بخيبة أمـــل وحـــزن كــبــيــريــن. كــل ســنــة، أجـــد أن 
أحــزان الناس تتضاعف. وبــداًل من أن أستمع إليهم، 
أجيب عن أسئلتهم املتكررة عن الحياة في الخارج، أي 
الحياة من دون حرب«.البعض يحاول الحفاظ على 
ما استطاع من مظاهر العيد. العائالت التي يصعب 
عليها االلتقاء لجأت إلى وسائل التواصل االجتماعي. 
من خاللها، يمكنها تبادل التهاني بالعيد. دائمًا ما 
يستطيع الــنــاس إيــجــاد بــدائــل. وحــدهــم أولــئــك الذين 

فقدوا أعزاء لهم ال يستطيعون إيجادها. 
ــــوات  ــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا قـ ــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، الــ فـ
املعارضة، وتضم عشرات آالف النازحن من مناطق 
سورية مختلفة، اقتصرت مظاهر العيد على انتعاش 
ــع ألــــعــــاب لـــأطـــفـــال فــي  ــ ــ فــــي حــــركــــة األســــــــــواق، ووضـ
األماكن العامة من خالل بعض املبادرات املدنية. في 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول جــاســم حــلــي، الـــذي يعمل بائعًا 
للمأكوالت الشعبية فــي ريــف إدلـــب: »فــي هــذا العيد، 
سنزور معارفنا في القرى املجاورة ونسهر معهم في 
الحقل، بعدما أحصل على عطلة. لم يكن لــدي عطلة 
أســبــوعــيــة، ولــطــاملــا اشــتــكــت زوجـــتـــي وولـــــداي ألنــهــم 
ال تحّول الطائرات العيد إلى 

ّ
ال يرونني كثيرًا. آمــل أ

كــابــوس«. أمــا في مخيمات النازحن السورين على 
الحدود السورية التركية، فتغيب مظاهر العيد بشكل 
شــبــه كــامــل. يــقــول صــبــحــي، وهـــو مــتــطــوع إغــاثــي في 
إدلب: »كل ما يشغل أهالي املخيمات هو تأمن الطعام 
ــــات  ــدًا هــــذه األيــــــام، ودرجـ ــاه. الــحــيــاة قــاســيــة جــ ــيــ واملــ
الــحــرارة عالية والخيمة تتحّول إلــى فـــرن«. يضيف: 
»مـــن املــفــارقــات أن أحـــدًا فــي املــخــيــم ال يــشــتــري ثيابًا 
فــي العيد أو يصنع الــحــلــويــات. لكن مــا زال البعض 
يــحــددون مــواعــيــد الــزفــاف فــي أول أيـــام الــعــيــد، وهــو 

تقليد شائع في سورية منذ زمن«.
ــا أم عــبــد، الــتــي تــعــيــش فـــي مــديــنــة حــلــب، فــتــقــول:  أمــ
»صنعت هذا العيد الكعك واملعمول، وقد زدت الكعك 
عــلــى حــســاب املــعــمــول ألن املــيــزانــيــة ال تــكــفــي لــشــراء 
ــوز. ال قــــدرة لــــدى كــثــيــريــن حــتــى على  ــجــ الــفــســتــق والــ
تــحــضــيــر كــعــك الــعــيــد. وألنــــه لـــم يــعــد هــنــاك مـــن أحــد 
يـــزورنـــي، أنــــوي تــوزيــع نــصــف الــكــعــك عــلــى الــفــقــراء«. 
ــى ولديها  تضيف أنها ستزور جيرانها وتتحدث إل
عبر اإلنترنت. »هكذا ينتهي العيد عندي. العائالت 

املقتدرة فقط تسافر إلى الساحل لقضاء العيد«.

الجزائر ـ  عثمان لحياني

ال ليل في أّيام رمضان األخيرة في الجزائر. كالعادة، 
ــال  ــّجـــت األســــــــواق واملـــحـ ــــالة الــــتــــراويــــح، عـ ــقـــب صـ وعـ
الــتــجــاريــة بــالــزبــائــن لــشــراء ثــيــاب الــعــيــد لــأطــفــال في 
ز خالله الروابط األسرية. في هذا 

ّ
جو حميمي، تتعز

 لشراء ثياب 
ّ
السياق، تقول زينب لـ »العربي الجديد« إن

العيد نكهة خــاصــة، إذ يــفــرح األطــفــال بــارتــدائــهــا في 
ها تقصد األســواق الشعبية 

ّ
هذا اليوم. وتلفت إلى أن

بسبب ظروفها املادية الصعبة، الفتة إلى أن السوق 
الــشــعــبــيــة تــتــيــح لــــذوي الـــدخـــل املـــحـــدود إيـــجـــاد سلع 
ومالبس بأسعار معقولة، باملقارنة مع املحال الكبرى 
ــهــا ال تستطيع 

ّ
واألســـواق فــي األحــيــاء الــراقــيــة. كما أن

شراء ثياب غالية الثمن ألطفالها األربعة. زينب ال ترى 
في العيد سوى فرحة أطفال بمالبسهم وألعابهم، فهم 
من يصنعون البهجة.  إضافة إلى ما سبق، تحرص 
املرأة الجزائرّية على تنظيف بيتها وتزيينه من خالل 
وضع أجهزة وأغطية جميلة وجديدة ألوانها زاهية. 
هذه إحــدى وسائل استقبال الضيف الكبير، بحسب 
الــحــاجــة زبـــيـــدة. تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي ما 
ا  نشّم رائحته. عيد الفطر هو فرحة كبيرة 

ّ
مضى، كن

للصائمن. بــالــتــالــي، تــكــون األيـــام األخــيــرة مــن شهر 
رمــضــان كناية عــن اســتــعــدادات متواصلة الستقبال 
هذا اليوم السعيد. وتحتاج العائالت إلى أّيام لتزين 
بيوتها الستقبال هذا الضيف الــذي يمتد على مدى 
ــر 

ّ
ثــالثــة أيـــــام. تــضــع بــعــض الــنــســاء مــــاء الـــــورد املــقــط

ــات، وهـــو الــــذي يستعمل أيضًا  ــريـ ــزهـ طــبــيــعــّيــًا فــي املـ
فــي طــهــو الــحــلــويــات ويعطيها نكهة خــاصــة. كــذلــك، 
تــشــتــري بــعــض الــعــائــالت كـــؤوســـًا وفــنــاجــن خــاصــة 
بالعيد لالحتفال بهذا الــيــوم الــســعــيــد.وإذا مــا رغبت 
بعض األسر في صناعة الحلويات، فإن ذلك يستغرق 
. في 

ً
. لذلك، تلجأ نساء إلــى إعــدادهــا ليال

ً
وقتًا طويال

الـــعـــادة، تــجــتــمــع الــشــقــيــقــات أو الــجــيــران أو األقــــارب 
لصناعة الحلويات التقليدية، خصوصًا »قلب اللوز« 
و»املقروط« و»املحنشة« و»القِريَوش« وغيرها. وتعّد 
الحلويات أمــرًا أساسيًا الستقبال العيد، خصوصًا 
بــعــد الـــصـــوم. وتـــقـــول ســكــيــنــة إنـــهـــا تـــعـــّد الــحــلــويــات 
التقليدية املعروفة، على غرار »البقالوة« و»املقروط« 

 هذه فرصة للتّجار 
ّ
القبة في العاصمة الجزائرية، إن

لبيع منتجاتهم املعروضة.
 األحـــيـــاء الشعبية فــي الــجــزائــر تــعــّد قبلة 

ّ
الــالفــت أن

، من بينها أحياء »بلكور« و»علي مالح« 
ً
املواطنن ليال

و»ساحة الشهداء« و»برج البحري« و»درقانة«، إضافة 
إلى محال أخرى تعرض املالبس في شوارع العاصمة 
الــرئــيــســيــة، مــنــهــا الــشــهــيــد ديــــدوش مــــراد والــشــهــيــدة 
حسيبة بــن بوعلي. وهــنــاك الباعة املتجولون الذين 
يــبــيــعــون مــالبــس األطـــفـــال بــأســعــار مــنــخــفــضــة جـــدًا، 
ــات. هــــؤالء  ــرقــ ــطــ ــوانــــب الــ ــا يـــقـــفـــون عـــلـــى جــ وعـــــــادة مــ
يستقطبون الزبائن بصراخهم وشعاراتهم املعهودة، 
داعــن الزبائن إلــى شــراء املالبس. ولديهم عباراتهم، 
مــنــهــا: »ألــبــس يــا قــلــيــل« أي يــا فــقــيــر، و»األســـعـــار ما 
هيش نــار« أي أنها ليست مرتفعة. ويعرض آخــرون 
بضاعتهم على طاوالت تجذب املارة أيضًا. »املهم أن 

تكون املالبس جديدة«، كما يقول علي، الذي يحرص 
على شراء مالبس تتناسب وقدرته الشرائية. ويلفت 
إلــى أن كلفة الحياة فــي شهر رمــضــان تكون مرتفعة 

، ما يدفعه إلى الحد من النفقات خالل العيد. 
ً
أصال

في املقابل، يعجز بعضهم عن شــراء مالبس جديدة 
ألطفاله، فيضطر إلــى شــراء مالبس مستعملة، وهو 
ما يعّد منتشرًا أيضًا في املدينة. وال بّد من اإلشــارة 
 العيد في الجزائر يترافق مع طقوس وعادات ال 

ّ
إلى أن

يمكن أن تتخلى عنها األسر، وهي وضع الحناء على 
أيادي الفتيات الصغيرات. كذلك، عّجت محال الحالقة 
بالزبائن الكبار والصغار خالل اليومن األخيرين من 
رمضان. وحتى اليوم، ما زال األطفال يرددون األغنية 
الشعبية الــتــالــيــة: »غـــدوة العيد يــا بــوزيــد التحفيفة 
والقش جديد«، أي غدًا نستقبل العيد بحالقة الشعر 

ولباس جديد.

فــي البيت، وتشتري أنــواعــًا أخــرى مــن املــحــالت. فهي 
فة وال تملك الوقت الكافي لتحضيرها في بيتها. 

ّ
موظ

األســواق أيضًا تمتلئ بمختلف معّدات ومستلزمات 
ــاب األطــفــال  ــعـ إعـــــداد الــحــلــويــات ومـــالبـــس الــعــيــد وألـ
واملـــالبـــس وغـــيـــرهـــا. ويــنــتــهــز الــبــاعــة والـــتـــجـــار هــذه 
املناسبة إلبقاء محالهم مفتوحة، حتى ساعة متأخرة 
من الليل، بهدف منح العائالت الوقت الكافي لشراء 
ما يحتاجونه. ويقول عبد الباقي، وهو تاجر في حي 

»البالة« تعيد العيد عودة إلى سورية قبل فوات األوان
إلى العراقيين

أغنياء مصر 
في المحال 

التجارية

القاهرة ـ العربي الجديد

 على ناهد وزوجها شراء ثياب العيد 
ً
لم يكن سهال

البنتهما الصغيرة نــور. على األقـــل، األمــر يحتاج 
إلـــى حــســبــة، فــي وقـــت عــّجــت املــحــال الــتــجــاريــة في 
منطقة روكسي في مصر الجديدة بالزبائن. يقول 
 القدرة الشرائّية 

ّ
صاحب أحد املحال التجارية، إن

 
ّ
ــار، الفــتــًا إلـــى أن ــعـ انــخــفــضــت نــتــيــجــة ارتـــفـــاع األسـ
االزدحـــام فــي األســـواق ال يعني بــالــضــرورة ارتفاع 

املبيعات.
فة. قبل أشهر، بدأت في توفير املصاريف 

ّ
ناهد موظ

لــشــهــر رمـــضـــان وعــيــد الــفــطــر، مـــن دون أن تنسى 
اإلجــازة الصيفّية قبل بدء موسم املــدارس مجّددًا. 
وهــذه األمــور تعّد عبئًا على الطبقة املتوّسطة في 

مصر. 
ألــف جنيه )نحو 55  العيد لنور بلغت  كلفة ثياب 
 مالبس األطفال غالية 

ّ
دوالرًا(. يقول والــد نــور، إن

ها زادت مع ارتفاع األسعار أخيرًا، 
ّ
 أن

ّ
في العادة، إال

ها 
ّ
وأصبحت غالية جــدًا. أمــا نــاهــد، فتشير إلــى أن

وجدت صعوبة في اختيار الثياب املناسبة بسبب 
 قــرار تعويم الجنيه 

ّ
ــفــاع األســعــار. يشار إلــى أن ارت

املــصــري فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي قد 
أحدث أزمة كبيرة في األسعار. 

ــار تــخــتــلــف من  ــعــ  األســ
ّ
ويـــقـــول صـــاحـــب املـــحـــل إن

 أســـعـــار املــالبــس 
ّ
مــنــطــقــة إلــــى أخــــــرى، مــضــيــفــًا أن

فــي منطقة مثل روكــســي أو وســط البلد أو شــارع 
شبرا تختلف تمامًا عن أسعار في مناطق أخرى. 

صنف »شعبية«، والتي 
ُ
فت أن محااًل تجارية ت

ّ
والال

كانت أسعارها مناسبة لعائالت الطبقة املتوسطة، 
أصــبــحــت حــالــيــًا غــالــيــة وال تــلــبــي حــاجــات الــنــاس 
ــا كــانــت  ــهـ ـ

ّ
ــهـــم. وتـــشـــرح نــاهــد أن ــاعـ أو تـــراعـــي أوضـ

تشتري ثيابًا تحمل عالمات تجارية جيدة بأسعار 

 أن األسعار اليوم ارتفعت بشكل صادم.
ّ

مناسبة. إال
ناهد وزوجها وابنتهما يقضون العيد في »البلد«، 
إذ يتحّدرون من محافظة الشرقية في دلتا مصر، 
وقــد اعــتــادوا قضاء األعــيــاد واملناسبات الرسمية 

مع العائلة الكبيرة.
وكــــان رئــيــس شــعــبــة املـــالبـــس الـــجـــاهـــزة فـــي غــرفــة 
القاهرة التجارية، يحي زنانيري، قد أشار إلى أن 
أسعار مالبس موسم عيد الفطر املستوردة ارتفعت 
ــة، واملــحــلــيــة  ــائـ بــنــســبــة تــصــل إلـــى 100 و150فـــــي املـ
بــنــســبــة 70 فـــي املـــائـــة بــاملــقــارنــة مـــع أســـعـــار الــعــام 
 نسبة املــالبــس املــســتــوردة 

ّ
املــاضــي. وأشـــار إلــى أن

فــي الــســوق املحلية تراجعت مــن 60 فــي املــائــة إلى 
نحو 30 أو 45 في املائة حاليًا. وأكد رئيس شعبة 
ــار ســاهــم في  ــعـ ــاع األسـ ــفـ املـــالبـــس الــجــاهــزة أن ارتـ

ضــعــف الــطــلــب عــلــى املــالبــس وانــخــفــاض مبيعات 
الــســوق، خصوصًا وأن املحال ال تقدم تخفيضات 

على املالبس خالل األعياد بشكل عام.
 جــولــة صــغــيــرة فــي مــركــز تــجــاري 

ّ
فــي املــقــابــل، فـــإن

ضــخــم فــي منطقة الــتــجــمــع الــخــامــس فــي الــقــاهــرة 
ــجــديــدة تعكس عــاملــًا مختلفًا تمامًا وبــعــيــدًا عن  ال
الـــحـــســـابـــات املـــتـــواضـــعـــة الــبــســيــطــة لــتــوفــيــر كلفة 
مــالبــس الــعــيــد أو إجـــــازة يـــومـــن. فـــي أحـــد املــحــال 
ــتــــجــــاري الـــضـــخـــم، كــانــت  الـــشـــهـــيـــرة فــــي املــــركــــز الــ
مجموعة مــن الفتيات تنتظر أمـــام غــرفــة القياس. 
ــيــه قــبــل السفر   يــشــتــريــن مــا يحتجن إل

ّ
وبـــدا أنــهــن

لقضاء إجازة العيد على البحر. 
الطابور الطويل أمام غرفة القياس لم يختلف عن 
فون آخرون 

ّ
الطابور أمام الصندوق، فيما كان موظ

يعّبئون الثياب في األكياس بسرعة قدر املستطاع 
 اآلخرون من االنتظار. 

ّ
حتى ال يمل

يشار إلى أن التقرير الذي أصدرته املبادرة املصرية 
للحقوق الشخصية في مايو/ أيار املاضي، تحت 
عنوان »السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف«، 
أظهر فشل السياسة النقدية حتى أبريل/ نيسان 
املــــاضــــي فــــي احــــتــــواء الــتــضــخــم الـــنـــاتـــج عــــن قــــرار 
تعويم الجنيه. كذلك، تضّمن تضاؤل حجم السوق 
السوداء واستقرار سعر الصرف، وقد وصل سعر 
الدوالر إلى 18.5 جنيه في حن كان يجب أن يستقر 
ــًا لــبــيــانــات  ــقـ ســعــر الـــــــدوالر عــنــد 14.5 جــنــيــهــًا، وفـ
املــوازنــة العامة للعام املــالــي الحالي 2016 ـ 2017. 
وبــيــنــت الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي بــرنــامــج الــصــنــدوق 
 الهدف هو احتواء اآلثار 

ّ
حتى نهاية مارس/ آذار أن

ــقــرار الــتــعــويــم الـــذي اتــخــذ فــي نوفمبر/  السلبية ل
تشرين الثاني في عام 2016.

 خفض 
ّ
أمـــا عــن بــنــد األجـــــور، فــأوضــح الــتــقــريــر أن

اإلنفاق على بند األجور ال يختلف عن باقي بنود 
ف، وخفض اإلنفاق لناحية السياسة املتبعة 

ّ
التقش

بــمــعــامــلــة جــمــيــع مــن يــســتــفــيــدون مــن هـــذا اإلنــفــاق 
باملثل، أو على األرجح عدم التعرض ملن يمتصون 
الجزء األكبر من ميزانية البند وتطبيق التقشف 
ـل املستفيدين بطريقة غير منصفة وغير  على أقـ
مــســتــدامــة تــزيــد مــن فــقــرهــم وتــؤثــر عــلــى قــدراتــهــم 
الـــشـــرائـــيـــة، الـــتـــي تــتــآكــل أيـــضـــًا بــســبــب الــســيــاســة 
الضريبية، ورفــع الدعم عن املحروقات والكهرباء، 
وزيادة أسعار الخدمات العامة )مترو األنفاق على 
سبيل املثال(، باتباع نفس السياسة التي ال تفرق 

بن مدخول وثروات املواطنن.

نقول عيد الفطر ونذكر المالبس الجديدة واأللعاب والحلويات واألراجيح، فهي أكثر ما 
يُفرح األطفال في هذه المناسبة. العيد هو عيد األطفال قبل أي أحد آخر. نذكر أنّهم خالله 
يستيقظون باكرًا ويوقظون أهلهم استعدادًا ليومهم الطويل. العيد بالنسبة إليهم مناسبة للفرح 

والتباهي واللعب وقبض »العيديّة«. هو تحرّر من األنظمة المعتادة في يومياتهم. ترافق الحروب 
والفقر واألمراض العيد هذا العام أيضًا، لتنّغص فرحًا مجانيًا يحتاجه الجميع في كل مكان. لكن رغم 

كّل شيء، يبقى العيد

الحروب والفقر ال تغيّب عيد الفطر

بغداد ـ كرم سعدي

عشرون ألف دينار عراقي أي ما يعادل 17 دوالرا أميركيا، 
لــشــراء مالبس  يعّد مبلغًا كافيًا بالنسبة مليسون نــاصــر، 
العيد لعائلتها. فميسون قّررت أن تصطحب أطفالها إلى 
املتنزهات املتوفرة خالل أيام عيد الفطر، وتبّدل جو الحزن 

الذي عاشوه على مدى عامن بعد فقدان والدهم.
أســـواق املــالبــس املستعملة الــتــي تــعــرف فــي الــعــراق باسم 
»البالة«، ساعدت ميسون على االستعداد للعيد كما تشاء. 
ابنها عمر )10 أعوام(، كان قد اشترى بنطال جينز وقميصًا 
ــال مدريد، النادي اإلسباني الشهير الذي  يحمل عالمة ري
ــال، الــلــتــان تــصــغــران عمر  يــعــشــقــه، فــيــمــا اشـــتـــرت نـــور وســ

بعامن، فستانن وقد أرادتا أن تكونا مثل فراشتن.    
تل والــد عمر على يد مجموعة من املليشيات في شمال 

ُ
ق

بغداد في عام 2015. ومنذ ذلك الوقت، تعتمد األسرة على 
املــعــونــات التي تصلها مــن »أهــل الــخــيــر«، بحسب الزوجة 
 يعينها على توفير احتياجات أسرتها. 

ً
التي لم تجد عمال

تقول ميسون لـ »العربي الجديد« إنها تقطن بيتًا باإليجار 
فًا من غرفتن، وتحاول جاهدة أن تنسي أطفالها ألم 

ّ
مؤل

ر ما نحتاجه للعيد، 
ّ
 »سوق البالة وف

ّ
فراق والدهم. تقول إن

إذ ال قـــدرة لــي عــلــى شـــراء مــالبــس جـــديـــدة«، الفــتــة إلـــى أن 
»كلفتها تفوق قدرتي«.

 أطفالها فرحوا جدًا بمالبسهم التي اختاروها 
ّ
ما يهّمها أن

بأنفسهم، وينتظرون قــدوم العيد للخروج إلى املنتزهات 
 أحد 

ّ
واألمــاكــن التي فيها ألعاب كما وعدتهم. وتوضح أن

ل بنفقات رحالت العيد. 
ّ
فاعلي الخير تكف

تــزدحــم أســـواق املــالبــس املستعملة فــي الــعــراق قبل حلول 
املناسبات السعيدة، كاألعياد، إضافة إلى مناسبات أخرى. 
وغدت هذه األسواق املكان األمثل للمواطنن لشراء ما يلزم 
من مالبس، إضافة إلى التجهيزات املنزلية واأللعاب. وفي 
األسواق الكبيرة املعروفة في املدن العراقية، السيما بغداد، 
تنتشر مــحــال مستقلة لبيع »الــبــالــة«، مــا يــدل على إقبال 

شريحة واسعة من الناس على الشراء من هذه األسواق. 
في سوق »البالة« في منطقة الباب الشرقي، وسط بغداد، 
تــصــدح أصـــوات الباعة للفت انتباه املـــارة إلــى بضاعتهم 
 أصواتهم كافية 

ّ
الجّيدة املعروضة على الــطــاوالت، وكـــأن

ــه يــمــر يــومــيــًا من  ـ
ّ
لــجــذب الــزبــائــن. يــقــول حــيــدر الـــعـــرادي إن

أمام هذا السوق أثناء توجهه إلى عمله، وقد اعتاد دخوله 
ه وعددًا كبيرًا من زمالئه 

ّ
وتفقد البضائع الجديدة. ويؤّكد أن

املوظفن في وزارة الصناعة ال يستغنون عن هذا السوق. 

يضيف لـ »العربي الجديد«: »أشتري املالبس لي وألسرتي 
مــن البالة. األســعــار زهــيــدة والبضائع جيدة تعيننا على 
مواجهة األسعار املرتفعة في باقي األســـواق«. ويشير أنه 
»لوال أسواق البالة ملا كنا قادرين على توفير احتياجاتنا 
من مالبس وبضائع أخرى مهمة. رواتبنا ال تكفي لسداد 

نفقات املعيشة«. 
الــعــرادي وبــعــض زمــالئــه اشــتــروا لـــوازم العيد مــن مالبس 
وهدايا بكلفة زهيدة. جــواد حسن اشترى بــدوره ألطفاله 
املالبس واأللعاب. يضيف: »اشتريت مجموعة من األلعاب 
بـ 12 دوالرًا، ومالبس ألطفالي وعددهم أربعة، إضافة إلى 
مالبس لي وزوجتي بـ 24 دوالرًا«. ويلفت إلى أن »البضاعة 

في البالة جيدة ونظيفة. هي مستعملة لكنها جيدة«. 
ب عبد الرحمن العيساوي وعددًا من أصدقائه 

ّ
إلى ذلك، رت

الثياب في أكياس خاصة، بحسب حجمها ونوعها، وقد 
اخــتــاروا إعــانــة الــنــازحــن. يــقــول الــعــيــســاوي: »مــن واجبنا 
مساعدة اآلخرين«، مشيرًا إلى أن »آالف النازحن في حاجة 
إلى املساعدة. منذ ثالثة أعوام، نعمل على جمع املال وشراء 

مالبس من البالة لسد حاجة النازحن«.
وتنتشر في مناطق عراقية عــّدة مخّيمات للنازحن آوت 
آالف األسر الهاربة من مناطق الصراعات التي فرض عليها 
تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« سيطرته. ورغم استعادة 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق عـــــدة، وطـــرد  الــ
»داعش« منها، إال أن عودة السكان ما زالت ممنوعة ألنها 
ليست آمنة بشكل كامل، في وقت ال تستطيع عائالت أخرى 

العودة إلى مناطقها بسبب تدمير منازلها. 
في هــذا السياق، يقول العيساوي، وهــو طالب جامعي، لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه بــمــبــادرة شخصية مــنــه وعـــدد من 
الــزمــالء، قـــرروا تقديم الــعــون لــأســر املــتــضــررة، خصوصًا 
ه، ورغــم أنهم ما زالــوا طالبًا  النازحن. ويؤكد أنــه وزمـــالء
هم اقتطعوا جــزءًا من مصاريفهم لهذا 

ّ
 أن

ّ
وال يعملون، إال

العمل. يوضح أن »ســوق البالة يتيح لنا تقديم املساعدة 
للمحتاجن، فقد تمكنا من جمع مبلغ 500 ألف دينار )نحو 
435 دوالر(، واشترينا أكثر من 4 آالف قطعة من املالبس«. 
ويشير إلى أن املالبس التي اشتروها »ستفرح النازحن، 

خصوصًا األطفال في أيام عيد الفطر«.
 
ً
مــن جهة أخـــرى، يــقــول هــاشــم الفريحي، الـــذي يملك محال
للبالة، إن أيــام العيد تعد من »أهــم املــواســم«. ويوضح أن 
»غالبية املواطنن غير قادرين على مجاراة أسعار السوق، 
وزادت نسبة هــؤالء مــع ظهور داعـــش«، مــا أدى إلــى نــزوح 

آالف العائالت.
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