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مجتمع
أعلنت وزارة الداخلية العراقية بدء التحقيق في مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان، ارتكبتها 
ة »ديــر شبيغل« 

ّ
الــدولــة اإلسالمية »داعـــش« فــي املــوصــل. وكــانــت مجل قواتها التي تقاتل تنظيم 

األملانية قد نشرت تقريرًا عن حصول انتهاكات. وقال املتحدث باسم الوزارة سعد معن إن تقرير 
االنتهاكات، وهي  الداخلية مسؤولة عن  لـــوزارة  التابعة  السريع  الــرد  قــوات  أن  إلــى  املجلة يشير 
واحدة من فصائل عدة تقاتل »داعــش«. أضاف أنه سيتخذ اإلجــراءات القانونية بحق املقصرين، 
)أسوشييتد برس( في حال أثبتت التحقيقات حصول انتهاكات.   

مة األمم املتحدة للطفولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا »يونيسف«، 
ّ
أعلن املدير اإلقليمي ملنظ

النزاعات في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا تهدد حياة أكثر من 24  كــابــاالري، أن  خيرت 
مليون طــفــل. أضـــاف أن »العنف والــنــزاع فــي الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا يــعــّرضــان صــّحــة 24 
مليون طفل للخطر في اليمن وسورية وقطاع غزة والعراق وليبيا والسودان«. وأوضح أن »العنف 
يشل األنظمة الصحية في البلدان املتضررة، ويهّدد بقاء األطفال على قيد الحياة، عدا عن القنابل 
)فرانس برس( والرصاص واالنفجارات. ويموت أطفال بصمت نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها«. 

النزاعات تهدد حياة أكثر من 24 مليون طفلالعراق يحّقق في انتهاكات لحقوق اإلنسان بالموصل

 شــهــر رمـــضـــان على 
ّ

يـــوم أو يـــومـــان فــقــط ويـــحـــل
ى 

ّ
العربّية والعالم. والناس، حت الــدول  املسلمني في 

الــتــي تطاول   األزمـــة االقــتــصــاديــة الخانقة 
ّ

فــي ظــل
الجميع، تحرص على االستعداد جّيدًا لهذا الشهر 
األمر  ق 

ّ
يتعل واستقباله بأفضل طريقة ممكنة. ال 

بالطعام أو بالزينة أو ببعض العادات اللطيفة التي 
تختلف بــني بلد وآخـــر، بــل هــي رهــبــة هــذا الشهر 

، واالنــتــقــال مــن طــقــوس إلــى 
ّ

بجمالّيته أيــنــمــا حـــل
أخــــرى. هــو اســتــعــداد روحــــّي قــبــل أي شـــيء آخــر، 

تنتظره الناس من عام إلى آخر.
ورغـــم بــدء ارتــفــاع درجـــات حـــرارة فصل الصيف، 
ــنــاس، وقـــد اعــتــادت الــتــكــّيــف مــعــه فــي أي  تنتظره ال
فــصــٍل يــجــيء فيه وفــي أي ظـــروف يــرجــع فيها. إذ 
يمنحها هذا الشهر صفاًء روحّيًا قد تكون في أمّس 

الحاجة إليه ومساحة للتفكير باآلخرين من الفئات 
األكثر ضعفًا التي قد ال تنتبه لها في أياٍم أخرى.

السعودية  العليا في  املحكمة  أمــس، دعــت  أّول من 
إلى تحري رؤية هالل شهر رمضان مساء اليوم، 
املــجــردة  بالعني  يـــراه  الـــذي  الشخص  غ 

ّ
يبل أن  على 

وكالة  ونقلت  محكمة.  أقــرب  املناظير  بواسطة  أو 
»املحكمة  إن  قولها  املحكمة  عن  السعودية  األنباء 

العليا في السعودية ترغب أن يقوم عموم املسلمني 
في جميع أنحاء اململكة بتحري رؤية هالل شهر 
رمضان مساء اليوم، فإن لم ير، يتحرى مساء يوم 

غد في الثالثني من شهر شعبان«. 
ويبدو من وجــه هــذا الطفل )الــصــورة( أنــه قد بات 

مستعدًا تمامًا الستقبال هذا الشهر.
)العربي الجديد(
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المغربيات مهووسات بـ»التخمال« قبيل رمضان
الرباط ــ حسن األشرف

كثر هم املغاربة الذين يبدأون احتفاالتهم 
بــرمــضــان قبل حــلــولــه، مــن خــالل طقوس 
ــادات، خــصــوصــا فـــي األيـــــام األخــيــرة  ــ ــ وعـ
للشهر  مــن خاللها  يتحضرون  شعبان  شهر  مــن 
الــفــضــيــل. فــهــي بــحــســب اعــتــقــادهــم، تــجــلــب الــفــأل 
الــحــســن والــخــيــر الــعــمــيــم. وتــتــمــّســك الــنــســاء أكثر 
قبيل  من  االجتماعية،  الطقوس  بتلك  الرجال  من 
احتفاالت شعبانة وكذلك طقس »التخمال« وطالء 

البيوت واقتناء املصاحف وسجادات الصالة.
»شـــعـــبـــانـــة«، مــــن أشـــهـــر الـــطـــقـــوس الـــتـــي تــســبــق 
ها تختلف من منطقة 

ّ
رمضان  في املغرب، غير أن

إلى أخرى ومن عائلة إلى أخــرى. البعض يحتفل 
بها باملوسيقى والرقص، فيما يجعل منها بعض 
آخــر مناسبة اللتئام األســرة حــول مائدة الطعام. 
ــّدة عــلــى طــقــوس شــعــبــانــة، فيما  وتــحــرص أســـر عـ

جه نحو االندثار في مناطق كثيرة من البالد.
ّ
تت

وُيـــصـــار إلـــى إحــيــاء لــيــلــة مــشــهــودة قــبــل رمــضــان 
ُيدعى إليها الجيران وأفراد األسرة، وتحييها فرق 
موسيقية شعبية تشبه »الكناوة« أو »الزار«. ُيذكر 
 وتيرة الرقص تأخذ في التصاعد فيما تحصل 

ّ
أن

أحيانا إغماءات وسط النساء. في املقابل، تحيي 
عــائــالت أخـــرى طقس شعبانة مــن خــالل اجتماع 
 وطاب 

ّ
أفراد األسرة حول وليمة عشاء تضّم ما لذ

مـــن مــأكــل ومـــشـــرب. فــيــتــســامــرون حــولــهــا بينما 
املنزلية   

ّ
استعداداتهن خاللها  النساء  تستحضر 

لشهر رمضان.
وتشرح الباحثة في علم االجتماع ابتسام العوفير، 
اختالف طقس شعبانة بني األسر املغربية، قائلة 
ــــن يــحــيــي شــعــبــانــة   »مـ

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ـــ لـ

بــالــحــفــل والــــرقــــص الـــــذي يــصــل أحـــيـــانـــا إلــــى حد 
ــَرّوح عن 

ُ
 هذه املمارسات ت

ّ
الهستيريا، يعتقد بأن

االنــخــراط في الصوم ومــا يستوجبه  النفس قبل 
اللواتي  »النساء   

ّ
أن تضيف  دينية«.  ضوابط  من 

 بشعبانة من خالل االجتماع حول مائدة 
َ
يحتفلن

 ذلــك نــوع من 
ّ
 أن

َ
 يعتقدن

ّ
 بــدورهــن

ّ
أو وليمة، هــن

التنفيس أو نيل حرّية تناول الطعام خالل النهار 
م فيه ذلك«. قبل بدء شهر كامل ُيحرَّ

 »طـــقـــس شــعــبــانــة كــان 
ّ
وتــشــيــر الــعــوفــيــر إلــــى أن

قبل  املغربي  املجتمع  في  كبيرة  بصورة  منتشرًا 
سنوات خلت، وكان بمثابة احتفال مبكر بحلول 
ــرائـــجـــة،  ــان وفـــــق االعــــتــــقــــادات الــشــعــبــيــة الـ رمــــضــ
 مــثــل هــذه 

ّ
خــصــوصــا فـــي األحـــيـــاء الــشــعــبــيــة. لــكــن

الطقوس تقلصت اليوم«. وتعيد العوفير »تراجع 
شعبانة في البالد إلى عوامل ذاتية وموضوعية. 
فــالــدوافــع الــذاتــيــة تتمثل أســاســا فــي تــقــّدم وعــي 
م أبنائها 

ّ
الفئات الشعبية والفقيرة، من خالل تعل

في املدارس بخالف ما كان في السابق. أّما الدوافع 
ــذا الــطــقــس فتكمن  املــوضــوعــيــة النــحــســار مــثــل هـ

املغربي  املجتمع  داخــل  القيم  تغّير  خصوصا في 
لم تعد تلك  السنوات األخيرة.  بطريقة كبيرة في 
اللمة العائلية واجتماعات الجيران حاضرة اليوم 

كما كانت في السابق«.
إلــى ذلــك، يلجأ املغاربة فــي الــبــوادي والــقــرى إلى 
قبيل  الكريم، من  للشهر  استعدادًا  أخــرى  طقوس 
تجيير جدران منازلهم وطالئها، ال سّيما باللون 
األبــيــض، تــفــاؤاًل بحلول رمــضــان. نلحظ ذلــك في 
الفأل  ها تحمل 

ّ
بأن إذ يعتقد هــؤالء  أحياء كثيرة، 

الحسن لهم خالل رمضان. 
ويــقــول فــي الــســيــاق حميد جــنــوبــي، وهـــو سائق 
ه يشعر »بتفاؤل 

ّ
سيارة أجرة في وسط قــروي، إن

كبير بإعادة طالء جــدران منزلي باللون األبيض 
خـــصـــوصـــا، إذ هـــو لــــون الـــبـــركـــة والـــخـــيـــر ويــأتــي 
»العربي  لـ يضيف  الصيام«.  شهر  ملعاني  مــرادفــا 
ــّرة  ــان يـــأتـــي ضــيــفــا مـ  »شـــهـــر رمـــضـ

ّ
ــديـــد«، أن الـــجـ

واحـــدة فــي السنة، لهذا أتهيأ لــه ألحتفي بــه مثل 
أّي ضيف عزيز. وأطلي املنزل من الداخل فيتحّول 
إلـــى مــكــان مــتــجــدد الســتــقــبــال رمــضــان فــي أجـــواء 

نقية ونظيفة«.
 بما 

َ
 ليقمن

ّ
 عــن ســواعــدهــن

َ
أّمـــا الــنــســاء، فــيــشــّمــرن

يسّمى فــي املــغــرب »الــتــخــمــال« أو »الــشــقــا«، وهي 
 أرضيات املنزل، باإلضافة إلى 

ّ
أعمال تنظيف لكل

نقل األثــاث، وما تحويه غرفة استقبال الضيوف 
خصوصا، إلى السطح من أجل تعريضها ألشعة 

الشمس. وتخبر هنا سعاد أم آية، وهي رّبة منزل، 
ها »طيلة األسبوع األخير الذي يسبق رمضان 

ّ
أن

كله  املنزل  أجــل تخمال  بناتي من  أطلب مساعدة 
بغرفه ومطبخه. فال تبقى أّي أواٍن أو أثاث من دون 
»العربي الجديد«،  تنظيف«. وعن دوافعها، تقول لـ
ها تشعر »براحة وطمأنينة داخلية عندما أقوم 

ّ
إن

بذلك. وأنا كنت قد رأيت والدتي وجدتي تقومان 
 عــن كــثــيــرات مــن رّبـــات 

ً
بــالــطــقــوس نفسها، فــضــال

البيوت املغربيات«.
ــق الــعــوفــيــر عــلــى »طـــقـــوس الــتــنــظــيــف الــتــي 

ّ
وتــعــل

ــيــــات إلــــــى حــــــّد اإلدمــــــــان  ــحــــرص عـــلـــيـــهـــا املــــغــــربــ تــ
 »األمر يتعلق باعتقاد راسخ 

ّ
والهوس«، بالقول إن

لدى كثيرات من رّبات البيوت، يخلط بني الديني 
»تنظيف   

ّ
أن وتـــشـــرح  واالجـــتـــمـــاعـــي«.  والــنــفــســي 

البيت والقيام بأعمال التخمال قبل رمضان بأيام 
للبعض بضرورة  إيمان داخلي  يأتيان من  قليلة 
تــهــيــئــة املـــكـــان لــلــعــبــادات والــطــاعــة بــعــيــدًا عـــن أّي 
العام  البيت طيلة  دنــس محتمل قد يكون أصــاب 

املنصرم«. 
 »التخمال هو كذلك طقس نفسي يمنح 

ّ
وتتابع أن

املــــرأة نــوعــا مــن الــتــجــدد وشــحــن بــطــاريــة الــحــيــاة 
ر فيه رّبات البيوت 

َ
حش

ُ
اليومية استعدادًا لشهر ت

في املطبخ لساعات طويلة. باإلضافة إلى ذلك، هو 
طقس اجتماعي يهدف إلى تجديد األثاث أو على 

 ترميمه والعناية به مّرة سنويا«.
ّ

األقل

)غوخان بلشي/ األناضول(
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القاهرة ــ العربي الجديد

ــــرب الــــســــوق  ــــضـ غـــــــاء األســــــعــــــار الـــــــــذي يـ
املصري دفع باألسر املصرية إلى إعانها 
حالة تقشف قبيل حلول شهر رمضان، إذ 
قّررت االكتفاء بشراء الضروريات. فالزيادة املتاحقة 
أزمــة اقتصادية ضربت كل بيت  فت 

ّ
في األسعار خل

مصري، إذ لم يعد في مقدور أصحاب الدخل املحدود 
واملتوسط مواجهتها.

ــواق التجارية  خــال األيـــام املــاضــيــة، لــم تشهد األســ
الكبرى في القاهرة وفي محافظات أخرى االكتظاظ 
بمعظمهم  فاملصريون  الــصــوم.  شهر  قبيل  املعهود 
ــراء حــاجــيــاتــهــم األســاســيــة فــقــط، بسبب  ــلــوا شــ

ّ
فــض

غاء املعيشة والصعوبات املادية التي أثرت بصورة 
ـــر االســتــهــاك 

ّ
 مـــؤش

ّ
كــبــيــرة عــلــى إنــفــاقــهــم. ُيـــذكـــر أن

الــعــائــلــي تـــراجـــع بــنــحــو 50 فـــي املـــائـــة خــــال شهر 
شعبان وفق البيانات الحكومية باملقارنة مع الشهر 
اتخذت عائات كثيرة  املاضي. وقد  العام  نفسه من 
الـــقـــرار بــخــفــض اســتــهــاكــهــا لــلــحــوم والـــدواجـــن إلــى 
أقل من 30 في املائة وباالمتناع عن شــراء العصائر 
بأنواعها، باإلضافة إلى رفض العزائم التي يشتهر 
لسّد حاجة  قليل  بما هو  واالكتفاء  الشهر  هــذا  بها 

إفطار املغرب والسحور فقط.
الجديد«  »العربي  مصادر  كانت  متصل،  سياق  في 
قد أشــارت إلى عزم الحكومة املصرية خفض الدعم 
على البنزين واملحروقات في املوازنة الجديدة، األمر 
الذي يعني ارتفاع أسعار كل شيء، أي املواد الغذائية 
والــلــحــوم واألســـمـــاك وكـــذلـــك تـــذاكـــر الــســفــر وبـــدالت 
الــتــنــقــل. وهـــي قـــــرارات بـــدأ تــنــفــيــذ بــعــضــهــا بــالــفــعــل، 
ــام املــاضــيــة. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــزيــد من  ــ خـــال األيـ
معاناة املصريني الذين عجز كثيرون منهم عن شراء 
ارتفاع  مــع  يكفي، ال سّيما  بما  رمــضــان  مستلزمات 
والبلح  الياميش  ومنها  الرمضانية،  السلع  أسعار 
كلها سلع مستوردة  فهذه  واملــكــســرات.  الدين  وقمر 
وقـــد شــهــدت ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق هـــذا الــعــام تــأثــرًا 
بارتفاع سعر صــرف الــدوالر األميركي أمــام الجنيه 
السياسية واألمنية  ــاع  األوضــ إلــى جــانــب  املــصــري، 
التي تشهدها سورية، إذ يستورد املصريون معظم 

السلع الغذائية الرمضانية منها.
وكــشــفــت إحــــصــــاءات رســمــيــة صــــــادرة عـــن الــجــهــاز 
في   27.8«  

ّ
أن ــاء  واإلحـــصـ الــعــامــة  للتعبئة  املـــركـــزي 

الوفاء  فقراء وال يستطيعون  املائة من سكان مصر 
الــغــذاء.  الــغــذاء وغــيــر  باحتياجاتهم األســاســيــة مــن 
 57 في املائة من سكان ريف الوجه القبلي 

ّ
كذلك فإن

ــة مـــن ريــــف الــوجــه  ــائـ ــراء فـــي مــقــابــل 19.7 فـــي املـ ــقـ فـ

البحري، و10.8 في املائة من السكان أي ما يصل إلى 
أكثر من 11.8 مليون مواطن هم في أدنى فئة إنفاق 

في مصر«.
التقت »العربي الجديد« عددًا من املواطنني املصريني 
ف خال 

ّ
للوقوف عند آرائهم الخاصة بإعان التقش

 
ّ
شهر رمضان. يقول رمضان أبو بكر وهو موظف، إن
»كل ما حولنا من ظروف يدعونا إلى اإلعان عن حالة 
ر الستقبال رمضان 

ّ
ا نتحض

ّ
التقشف. في املاضي، كن

 الدولة حّولته إلى كآبة 
ّ
بالفرح إذ هو شهر خير. لكن

بسبب الظروف املالية التي تعاني منها األسر كلها 
 »عائات عّدة لجأت إلى االستدانة 

ّ
حاليا«. يضيف أن

لتغطية جزء من العجز وتأمني النفقات الضرورية«. 
ــهــا 

ّ
أّمــــا هــالــة مــحــمــود وهـــي رّبــــة مـــنـــزل، فــتــوضــح أن

سوف تمتنع عن إقامة »العزومات«، وذلك »للهروب 
ها كانت 

ّ
من تحّمل تكاليف إضافية«. وتشير إلى أن

 
ّ
تـــشـــتـــري مــســتــلــزمــات رمــــضــــان فــــي شـــعـــبـــان، »لـــكـــن

الظروف االقتصادية حالت دون ذلك«. 
العاطي وهــي موظفة،  من جهتها، تقول سحر عبد 
ها لجأت إلى تخفيض ميزانيتها الخاصة بالطعام 

ّ
إن

والشراب خال رمضان بسبب تزايد أسعارها »وقد 
 
ّ
أن بالرفاهية، خصوصا  يتعلق  مــا  كــل  عــن  تخليت 
أحد أبنائي في مرحلة الثانوية العامة«. إلى هؤالء 
الحرة،  األعمال  السيد وهو يشتغل في  يلفت عدلي 
إلى »غياب تام في الرقابة على األسواق، األمر الذي 
أدى إلــى تــاعــب فــي األســعــار. فجشع عــدد كبير من 

التجار يتزايد بصورة كبيرة خال رمضان«.
في السياق، تقول الباحثة االجتماعية الدكتورة عزة 
 »ارتــفــاع أســعــار السلع الــغــذائــيــة فــي مصر 

ّ
كــريــم إن

تــام لجهاز  تضاعف وبصورة كبيرة، في ظل غياب 
حماية املستهلك. وهو ما دفع املواطنني إلى اإلعان 
عــن حــالــة تقشف خــال شهر رمــضــان فــي ظــل ثبات 
 »األسر 

ّ
األجور وغاء األسعار«. وتشير كريم إلى أن

املــصــريــة تــعــيــش حــالــة مـــن الــرجــيــم )الــحــمــيــة( بعد 
 شــيء«، مشددة على 

ّ
ارتفاع األسعار الــذي طــاول كل

إلى  الــغــاء،  »ضـــرورة إيجاد حلول سريعة ملواجهة 
جانب وضع رقابة على األسعار في السوق من قبل 

جمعيات حماية املستهلك ومنع احتكارها«.
الدكتور رشاد  االقتصادي  الخبير  يقول  من جهته، 
 »األزمــــة االقــتــصــاديــة الــتــي تــمــّر بها الباد 

ّ
عــبــده إن

رت سلبا على األسرة املصرية«، مشيرًا إلى 
ّ
حاليا أث

 »األمر يزداد في رمضان بسبب زيادة االستهاك. 
ّ
أن

وهو ما دفع ربــات البيوت إلى تخفيض ميزانيتها 
الـــخـــاصـــة بــالــطــعــام والــــشــــراب لــصــالــح احــتــيــاجــات 
ــلـــى ســبــيــل املــــثــــال مــصــاريــف  أســـرتـــهـــا األخــــــــرى، وعـ

التعليم التي تتزايد يوما بعد يوم«.

رمضان عزيز وغال، يأتي 
بخيره معه، رغم األسعار 

المرتفعة في األسواق

الحزن يبقى هو الطاغي على 
المشهد في تلك المدن، إذ 
خلّف بصماته في كل مكان

الجزائر ــ  عثمان لحياني

بأبهى  انــتــظــاره  الجميع  آٍت، وعــلــى  الــعــزيــز  الــضــيــف 
استقبال  أحــســن  األمــكــنــة الســتــقــبــالــه  الــحــلــل وتهيئة 
ــــاه. هـــذا ما  ــر فــي الــبــيــت وأغـ

ّ
وإكـــرامـــه بــأفــضــل املــتــوف

تستنفر  التي  الجزائرية،  العائات  أذهــان  في  ترّسخ 
الستقبال ضيفها الغالي.. شهر رمضان الكريم.

الذي  للضيف  االستعداد  على  الجزائريون  ويحرص 
ــدة فـــي الــســنــة، ثـــّم يــغــيــب قبل  ــ ــّرة واحـ  عــلــيــهــم مــ

ّ
يــحــل

مــن يجد،  تليها »وقــد يجد  التي  السنة  فــي  أن يعود 
وقـــد يفتقد مــن يــفــتــقــد«، تــقــول حليمة عــيــادي، وهــي 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ــة مــنــزل جــزائــريــة. تضيف لـــ رّبـ

»رمضان عزيز وغال، يأتي بخيره معه، على الرغم من 
األســعــار املرتفعة في األســـواق. فالخير يفيض خال 

هذا الشهر العظيم«.
 للشهر 

َ
ــــات الــبــيــوت الــلــواتــي يــتــهــيــأن  رّبـ

ّ
ــن كــثــيــرات هـ

 هاله، 
ّ

الفضيل، أسبوعني أو ثاثة أسابيع، قبل أن يهل
 بتجهيز أوانــي املطبخ وشــراء أخــرى جديدة. 

َ
فيبدأن

األســواق  الشعبية، خصوصا  األســـواق  إلــى   
َ
يتوجهن

املغطاة التي باتت الوجهة املفضلة للنساء، ال سيما 
 

ّ
فــي نهاية األســبــوع. فجهاز مــائــدة رمــضــان يستحق

ما اقترب شهر رمضان، 
ّ
ذلك. وتزدهر تجارة األواني كل

 »شراء 
ّ
وهذا ما تراه حليمة عيادي »عادة«. وتشرح أن

ــارة إيــجــابــيــة  ــ ــ ــديـــدة لــشــهــر رمـــضـــان إشـ األوانــــــــي الـــجـ
الــشــوربــة،  لطبخ  منها  الــفــخــاريــة  ومــفــرحــة، ال سيما 

عروس مائدة رمضان، وغيرها من األطباق«.
تتعّدى  الغالي  الضيف  الستقبال  التحضيرات   

ّ
لكن

األواني الجديدة، فأسر كثيرة ما زالت مرتبطة بعادة 
تعمد  فيما  رمضان،  بحلول  احتفاًء  البيوت  تنظيف 
ة، 

ّ
أســر أخــرى إلــى طــاء منازلها لتكون فــي أبهى حل

بحسب سيد علي وهو رّب عائلة جزائري. يضيف لـ 
ــدخــل أسر 

ُ
ــه »أكــثــر مــن ذلــك، قــد ت

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

مــيــســورة تــعــديــات عــلــى بــعــض الــغــرف واملــطــبــخ إلــى 
جانب الطاء«.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ثـــّمـــة أطـــبـــاق ومــــأكــــوالت مــعــّيــنــة 
يشتهر الجزائريون بتقديمها على مائدة رمضان. لذا 
تعمد رّبات البيوت، بحسب علي، إلى شراء الفريك أو 
الــذي ُيستخدم في تحضير شوربة رمضان  »املرمز« 

شهرين. ويشير السعيد بوحنك، وهو رّب منزل، إلى 
 شــهــر رمــضــان هــو الشهر 

ّ
 »كــثــيــريــن يــعــتــقــدون أن

ّ
أن

الــــذي تــنــفــرج خــالــه األزمـــــات لــتــعــود االبــتــســامــة إلــى 
ويخبر  بلهفة«.  استقباله  علينا  وجــب  لــذا  الــوجــوه. 
 سنة على »صناعة 

ّ
ه اعتاد في كل

ّ
»العربي الجديد« أن

الغفران،  شهر  أيــام  في  وبيعها  التقليدية  الحلويات 
ها تجد رواجا منقطع النظير، وهي بالتالي تجارة 

ّ
ألن

اقتناء  ه يشكو مــن إصـــرار زوجــتــه على 
ّ
لكن رابــحــة«. 

 
ّ
أن من  الرغم  »على  السعيدة،  للمناسبة  جديدة  أوان 

املطبخ ال يخلو من األواني«.
الباحثة في علم االجتماع، األستاذة نورة  وتوضح 
 »لـــهـــذه الـــعـــادات 

ّ
يــوســفــي، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

الجزائرية  فاألسرة  والنفسية.  االجتماعية  أبعادها 
 رمضان ضيف واجــب إكرامه، ومن يدخل 

ّ
أن تعتقد 

على بيوتهم بخيره عليهم أن يجودوا عليه بأجمل 

ــي. وهـــذا مــن مــظــاهــر كـــرم املجتمع الــجــزائــري  ــ األوانـ
الذي يسعى إلى تكريم ضيفه بأحسن تكريم وأجمل 
ــال الــتــنــظــيــف  ــمــ  »أعــ

ّ
اســـتـــقـــبـــال«. وتـــــرى يــوســفــي أن

 ضيف، 
ّ
ــز والــطــاء بــفــرح وطـــرب بمناسبة حــلــول أعـ

لها داللة نفسية. فاألسرة الجزائرية نظفت له املكان 
فيما عمدت إلى تنقية القلوب، على أساس السعادة 

التي يدخلها عليها«.
ـــك، يــتــحــّدث الــبــعــض عـــن ســيــاســة التقشف  إلـــى ذلـ
التي لجأت إليها أسر عّدة في ظل ارتفاع األسعار، 
االستهاك  ذات  املــواد  التي طاولت  تلك  خصوصا 
ه على الرغم من 

ّ
 آخرين كثيرين يرون أن

ّ
الكبير. لكن

 عادة إكرام الضيف ال يمكن 
ّ
»العقبة املادية« إال أن

التخلي عنها من قبل األسر الجزائرية، فهي تحاول 
شهر  مــع  »الــخــيــر  بحلول  بالتفاؤل  التمّسك  بــذلــك 

الخيرات«.

إلى  بالنسبة  األمــر  كذلك  الكريم،  الشهر  حلول  قبيل 
الــتــوابــل الــتــي تــضــفــي نــكــهــة عــلــى مختلف املــأكــوالت 
 
ّ
واألطــبــاق التي تــزّيــن مــائــدة رمــضــان. ويشير إلــى أن
على  للمأكوالت  وقائمة  مخططات  تضع  أســر  »ثــّمــة 
لها،  امليزانية املخصصة  إلــى  الشهر، باإلضافة  مــدى 

حتى ال تقع في مأزق املصاريف الزائدة«.
هذه العادات يتناقلها الجزائريون أبا عن جّد، وثّمة 
أكــثــر من  قــبــل  الــفــضــيــل  يــبــدأ بالتحضير للشهر  مــن 

الحرب تخطف إفطار المصريون يعلنون التقّشف
السوريين للمرة السابعة

ال صيام 
في المناطق 

العراقية 
المحررة

بغداد ــ أحمد النعيمي

على أنقاض منزله املدّمر في مدينة الرمادي، يجلس 
أبــو محمد وقــد ارتــســم الــحــزن على وجــهــه. يستذكر 
ه الـــذيـــن فــقــدهــم خـــال الــقــصــف الـــذي  زوجـــتـــه وأبـــنـــاء
اســتــهــدف املــديــنــة فــي مطلع عـــام 2015 خـــال الــحــرب 
بني الجيش العراقي وتنظيم »داعش«. ويستذكر أبو 
أســرتــه ويستعّدون  وأفـــراد  كــان يجتمع  كيف  محمد 
الســتــقــبــال شــهــر رمــضــان قــبــل أســبــوَعــني مــن حلوله، 
ما يحتاجونه  املنزل، ال سيما  فيشترون مستلزمات 
الوقت،  انقضاء  الرغم من  الشهر. على  أطباق  إلعــداد 
 ضحكات أبنائه وزوجته الذين رحلوا وتركوه 

ّ
إال أن

وحيدًا ال تفارقه، »أكــاد أسمعها تتسلل من بني ركام 
بقايا منزلي املدّمر«.

بحسرة ينظر أبو محمد إلى أنقاض منزله، ويقول: 
»لــقــد فــقــدنــا اإلحــســاس بــكــل مــا هــو جــمــيــل. وهـــا هو 
رمضان يقبل علينا بعد نزوح دام ثاث سنني عجاف، 
ني في هذه املرة لن أجتمع مع أفراد أسرتي على 

ّ
لكن

مائدة اإلفطار من جديد. هم رحلوا عن هذه الدنيا إلى 
غير رجعة وتركوني وحيدًا أقاسي مرارة فقدانهم«. 
 »املدينة كلها حزينة، 

ّ
يضيف لـ »العربي الجديد« أن

كما  رمــضــان  لشهر  االســتــعــداد  اختفت مظاهر  وقــد 
كانت العادة في كل سنة. في ذلك الزمن، كانت الفتات 

 مكان فيما 
ّ

نصب في كل
ُ
ت الترحيب بحلول رمضان 

 األســواق. كذلك كان الناس منشرحي الصدور 
ّ
تكتظ

وفرحني بحلول هذا الشهر، أّما اليوم فتاحظ الحزن 
يعلو وجوههم وهم ينظرون إلى أنقاض منازلهم«.

ليس الحزن الذي يتلّبث العائدين إلى مناطقهم هو 

ــص عليهم فــرحــة االحــتــفــال بــحــلــول شهر 
ّ
الـــذي يــنــغ

رمضان فحسب، بل الفقر كذلك يسرقها منهم. يقول 
شيء   

ّ
»كـــل  

ّ
إن الفلوجة  مدينة  مــن  املــحــمــدي  حذيفة 

الدمار وفقدان األهل  الحزن..  املدينة يبعث على  في 
ه 

ّ
واألصدقاء الذين قتلوا خال الحرب وفوق ذلك كل

إلــى جانب سوء  املدينة  تعيشه  الــذي  الشديد  الفقر 
 
ّ
أن الجديد«  لـ »العربي  الخدمات«. يضيف املحمدي 
»الفقر مشكلة كبيرة تطاول أهالي املدينة العائدين 
مــن رحــلــة نـــزوح مــؤملــة وطــويــلــة. وهــا نحن نستقبل 
شهر رمــضــان بطريقة ال تشبه مــا اعــتــدنــاه. مظاهر 
تقريبا،  انــقــرضــت  أو  بمعظمها  اخــتــفــت  اســتــقــبــالــه 
نتيجة ما مــّرت به املدينة وأهلها من مــآٍس ما زالت 

 زاوية وشارع«.
ّ

آثارها في كل
في سياق متصل، يعّبر عراقيون عن رفضهم صيام 

 
ّ

لعل املحررة ألسباب عديدة،  في مناطقهم  رمضان 
أبـــرزهـــا فــقــدانــهــم لــذويــهــم خــــال الـــحـــرب وحــزنــهــم 
بــدايــة فصل  مــع  السيئة  الشديد عليهم والــخــدمــات 

 شديد الحرارة على الباد. 
ّ

الصيف الذي يحل
 »ثّمة 

ّ
يوضح موفق العبيدي لـ »العربي الجديد« أن

من يفّكر بمغادرة املدن املحررة لصيام رمضان في 
الــعــراق. هؤالء  إقليم كردستان  أخــرى، مثل  مناطق 
هم 

ّ
ال يريدون قضاء الشهر مع أحــزان متواصلة ألن

ســوف يــتــذّكــرون على مــائــدة اإلفــطــار ذويــهــم الذين 
العبيدي  املدّمرة«. يضيف  الحرب  فقدوهم في هذه 
 »ذلــــك يــأتــي إلـــى جــانــب ســـوء الــخــدمــات. فــاملــيــاه 

ّ
أن

مــلــّوثــة، والــكــهــربــاء مــقــطــوعــة بــاســتــمــرار، فـــي حني 
يــأتــي االزدحــــــام املـــــروري خــانــقــا عــنــد مـــداخـــل املـــدن 
في  للغاية  فسيئة  الصحية  الخدمات  أّمــا  املــحــررة. 
وقت تنتشر فيه األمراض، واألسواق ارتفعت أسعار 

السلع فيها«.
الــحــزن يبقى هــو الطاغي على املشهد فــي تلك   

ّ
لكن

ف بصماته في كل مكان، على جدرانها 
ّ
املدن، إذ خل

املتجّول فيها  ت 
ّ
تلف وفي شوارعها وأزقتها. كيفما 

أو مدرسة  أو محروقا  منزاًل مدمرًا  أو  يجد جامعا 
أو مستشفى مدمرة. األنقاض في كل مكان واملقابر 
املدن  تلك  أهالي  ال يستطيع  الذين  باملوتى  مكتظة 
نــســيــانــهــم وشـــهـــر رمـــضـــان عــلــى األبـــــــواب. فـــي هــذا 
الشهر، اعتادت األسر العراقية على طقوس خاصة، 
كأن تجتمع على مائدة اإلفطار في كل يوم بطريقة 
تختلف عن شهور السنة الباقية، أّما هذا العام فقد 

فقدت رغبتها في االحتفال بعد فقد أهلها.
 مظاهر االحــتــفــاء بحلول 

ّ
إلــى ذلـــك، يــرى آخـــرون أن

ــدءًا مـــن الفـــتـــات الــتــرحــيــب  شــهــر رمـــضـــان اخــتــفــت، بــ
به مــرورًا بالشارات والــرايــات التي كانت تنشر في 
ة الــقــرآن منذ  الــشــوارع والــطــرقــات وصـــواًل إلــى قـــراء
الــصــبــاح وحــتــى املـــســـاء فـــي الـــجـــوامـــع الــتــي دّمــــرت 

الحرب معظمها. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن يـــؤكـــد صـــــادق الــتــكــريــتــي لــــ

»رمضان الحالي يحمل كثيرًا من الحزن على ذوينا 
التي  ومدننا  وجوامعنا  ومنازلنا  فقدناهم  الــذيــن 
دّمــرتــهــا الــحــرب وأحــرقــتــهــا وشـــّوهـــت مــعــاملــهــا، في 
حني لم تعد املقابر تتسع ملزيد من املوتى«. يضيف 
املــدن  فــي  الطاغية  السمة  هــو  »الــحــزن   

ّ
أن التكريتي 

املحررة، بعد نزوح تاريخي لم يشهده تاريخ العراق 
 أسباب الحزن اجتمعت في هذه املدن، 

ّ
الحديث. فكل

من فقدان األهــل واألحبة إلى الفقر الشديد وتوقف 
األعمال والدمار الذي أحال املدن إلى خرائب«.

ساعات قليلة تفصل العالم، ال سيّما مسلميه، عن شهر رمضان الكريم. وينهمك هؤالء في 
التحضير الستقبال الضيف العزيز، كّل بحسب عادات وتقاليد توارثها أبًا عن جّد. الجميع 
المأزومة،  العربية  البلدان  في  سيّما  ال  كثيرين،  إمكانيات  لكّن  الئقًا،  االستقبال  يكون  أن  على  يحرص 

المعيشية  تعاني وأهلها، فاألحوال  البلدان  تجعل  التي  األمنية وحدها  األوضاع  ليست  تعرقلهم. 
تتهيّأ مصر وسورية  المنّغصات، هكذا  الرغم من كّل  المعاناة مرات ومرات. على  المتردية تضاعف 

والعراق والجزائر للترحيب بشهر الخير

هكذا ترّحب دول عـربية بشهر رمضان

ريان محمد

ــطــَبــع بخصوصية 
ُ
ت الــتــي تسبق رمــضــان  لطاملا كــانــت األيـــام 

لتأمني  بأكملها  الــعــائــلــة  إذ تستنفر  الــســوريــني،  لـــدى  مــمــّيــزة 
املعروف  ومــن  الكريم.  الشهر  في  ما ســوف تحتاجه  وتجهيز 
والغنّي،  الــخــاص  طابعها  الشامّية  الرمضانية  للطقوس   

ّ
أن

من موائد إفطار وسحور تكاد تكون األكثر تنوعا في الوطن 
من  يرافقها  ومــا  الرمضانية  السهرات  إليها  ضاف 

ُ
ت العربي، 

السنوات  فــي  تــبــّدلــت  األحــــوال   
ّ
لــكــن أجـــواء اجتماعية حميمة. 

األخيرة، وباتت األجواء مختلفة. فرمضان يمّر على السوريني 
للمرة السابعة على التوالي وسط املآسي، مع مزيد من املوت 

والجوع والتهجير والفقر.
قــبــل عــــام 2011، كـــانـــت األســـــــواق قــبــيــل شــهــر رمـــضـــان تــعــّج 
بالسوريني الذين يقصدونها لشراء مؤونة رمضان من تمور 
وعرق سوس وتمر هندي، باإلضافة إلى املواد األولية الخاصة 
رون 

ّ
بالحلويات وبعض األكات الشعبية. وكان التجار يتحض

لهذه الفترة وكذلك أربــاب األســر، من عــام إلــى عــام. أّمــا اليوم، 
فتكفي جــولــة سريعة فــي بعض مــن أســـواق دمــشــق مثل باب 
 الــحــيــاة في 

ّ
ســريــجــي وبـــاب الــجــابــي والــبــزوريــة، لنكتشف أن
دمشق في مثل هذه األيام ال تشبه ما كانت عليه.

العتيق،  الدمشقي  املــيــدان  امليداني من سكان حــّي  أبــو محمد 
 أجواء شهر رمضان هذه السنة لن تختلف عن أجواء 

ّ
جازم بأن

 »األوضــــاع قــد تــكــون أكثر 
ّ
 بـــأن

ّ
الــســنــوات األخــيــرة، ال بــل يــظــن

 »حالة الناس املادية تسوء 
ّ
»العربي الجديد« إن سوءًا«. يقول لـ

في كل يوم. عائات كثيرة باتت عاجزة عن تأمني قوت يومها، 
 
ّ
أن فكيف نتحّدث عن استعداداتها لشهر رمــضــان؟«. ويشرح 

العائات السورية كانت تشتري »كميات كبيرة من املؤن تكفي 
احتياجاتها ملّدة شهر كامل. وهي غالبا ما كانت تعّد الوالئم 

لألقرباء واألصدقاء«.
ال تــخــتــلــف األوضـــــاع فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة املــحــاصــرة في 
 
ّ
ريــف دمــشــق، ويخبر ابنها أمير أبــو جــواد وهــو ناشط أن

 ذلك يعود إلى 
ّ

»ال مظاهر تشير إلى استقبال رمضان. ولعل
أسباب عــّدة، منها ارتفاع األسعار وإغــاق املعابر. وهو ما 
»العربي  لـ يضيف  كثيرة«.  غذائية  سلع  اختفاء  في  تسّبب 
ــه »قــبــل إغــــاق املــعــابــر، وعــلــى ســبــيــل املـــثـــال ال  ــ

ّ
الــجــديــد« أن

الحصر، كان سعر كيلوغرام السكر الواحد 400 ليرة سورية، 
واليوم تضاعف أربع مّرات ليبلغ 1600 ليرة، فيما ذلك قابل 
باع بسعر 

ُ
للزيادة في الفترة املقبلة. أّما ربطة الخبز، فكانت ت

 
ّ
400 ليرة، واليوم سعرها 900 ليرة«. ويلفت أبو جواد إلى أن
، فتنعدم الحركة 

ً
»الحياة تتوقف عند الساعة العاشرة ليا

ف تشغيل مولدات الكهرباء وتغلق املحال التجارية«. 
ّ
ويتوق

 
ً
ويتذكر األيام التي سبقت رمضان في العام املاضي، قائا
بــشــيء من  ــا نشعر 

ّ
كــن بالتالي  كــانــت مفتوحة،  »املــعــابــر   

ّ
إن

األجواء الرمضانية العام املاضي. كذلك كانت الحركة نشطة 
قوات  عليها  تسيطر  أن  قبل  السرية،  الفصائل  معابر  عند 
القابون، وكــان ذلك يؤّمن للسكان بضاعة  النظام من جهة 

وفيرة وسلعا بأسعار منخفضة«.
فــي جــنــوب دمــشــق املــقــســوم إلـــى جــزئــني، يــقــع أحــدهــمــا تحت 
ــعــت هــدنــة مع 

ّ
ســيــطــرة الــفــصــائــل املسلحة املــعــارضــة الــتــي وق

النظام. منه يتحّدث الناشط آدم الشامي عن األيام التي تسبق 
 »األهالي مقسومون 

ّ
»العربي الجديد« إن شهر رمضان. يقول لـ

إلـــى طــبــقــتــني، طــبــقــة مــيــســورة الـــحـــال تــضــّم قـــيـــادات إغــاثــيــني 
وإعـــامـــيـــني وتـــجـــارا وتــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى الــتــهــيــؤ لــرمــضــان، 
تنتظر  وتلك  رمقها.  يسّد  مــا  تملك  ال  الــحــال  معدومة  وطبقة 
في الغالب املطابخ الخيرية لتعينها في معيشتها خال هذا 
 »الحرب زادت مشاكل العائات التي تشتت 

ّ
الشهر«. يضيف أن

 لهم أحــد. 
َ

لــم يبق عــدد كبير منها. ونجد عــائــات وأشخاصا 
فكثيرون هم الذين خرجوا من الباد أو ماتوا أو اعتقلوا«.

أّمــــا فـــي مــخــّيــم الـــيـــرمـــوك لــاجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني ومنطقة 
الــحــجــر األســــود، فــيــبــدو الــواقــع أكــثــر ســـوداويـــة، إذ يسيطر 
هــنــاك »تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعـــــش( و»جــبــهــة فتح 
 »ال 

ّ
إن أبــو عبدالله مــن ســّكــان املخيم، يقول  الــشــام«. محمد 

أجواء رمضانية في املنطقة التي يسكنها اليوم نحو 7500 
شخص. فالصيام أصبح عادة يومية لدى كثيرين«. ويلفت 
 »السكان ال يملكون أكثر من كفاف 

ّ
لـ »العربي الجديد« إلى أن

 
ّ
يومهم، وبعضهم ال يملكه في كثير من األحيان«. يضيف أن

»الحاجز بني املخّيم ومنطقة ببيا أغلق ألربعة أيام، فلم نعد 
 أجواء 

ّ
 أن

ّ
نجد رغيف خبز. هذه أجواء ما قبل رمضان، وأظن

 
ّ

رمضان وما بعده سوف تكون على الحال نفسها إذ لم تحل
متوقفة  زالــت  ما  التي  اإلنسانية  املساعدات  وتدخل  أزمتنا 

منذ عام تقريبا«.
 »الناس مشغولة 

ّ
ومن إدلب، يقول الناشط جابر أبو محمد إن

التوقعات حــول مصير ســوريــة، وإذا  بالهدنة، وبــرســم  الــيــوم 
كانت تركيا سوف تدخل إلى إدلــب، وما هو مصير الفصائل 
»العربي  اإلسامية، وغيرها من القضايا املصيرية«. يضيف لـ
 »األهالي وفي ظل الغاء الفاحش وضيق الحال، 

ّ
الجديد« أن

بعيدون عن جوالت السوق الخاصة بمؤونة رمضان«.
إلى ذلك، ومن درعا، يسأل املتحدث باسم »تجمع أحرار حوران« 
أبو محمد الحوراني: »أّي أجواء رمضانية نتكلم عنها وثّمة 

مهّجرون كثر يعيشون في ظل ظروف إنسانية مأساوية؟«. 
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