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طرابلس ـ أسامة علي

اســتــعــد الليبيون كــكــل عـــام لشهر رمــضــان 
بــالــتــســوق، فـــاشـــتـــروا لـــــوازم شــهــر الــصــوم 
وسط تفاؤل كبير بعام مختلف عن األعوام 
السابقة، بعدما حطت الحرب أوزارها وعادت املحال 
الــتــجــاريــة إلـــى اســتــقــبــال زبــائــنــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
االرتـــفـــاع املــلــحــوظ فــي األســـعـــار مــنــذ شــهــر شعبان، 
يــبــدو زيـــــادة أبـــو نـــــوارة مـــن حـــّي غـــوط الــشــعــال في 
 بشكل كبير بتصريحات 

ً
العاصمة طرابلس، متفائال

الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــا املــتــعــلــقــة بــخــفــض 
األسعار وتوفير اللوازم األساسية للشهر الكريم.

وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة قد 
قــّدم التهنئة لليبيني بحلول شهر رمضان، مؤكدًا 
ات لتوفير   حكومته اتــخــذت سلسة مــن اإلجــــراء

ّ
أن

السلع األساسية، وبــدء صرف رواتــب املوظفني في 
موعدها شهريا، باالتفاق مع البنك املركزي، مضيفا 
 الحكومة قـــررت صــرف منحة الــزوجــة واألبــنــاء  

ّ
أن

لــأســر الليبية، فــي خــطــوة منها لتخفيف األعــبــاء 
ــق أبــو نــوارة 

ّ
على املــواطــن قبل شهر رمــضــان. وعــل

»الــعــربــي الــجــديــد«:   لـــ
ً
عــلــى وعــــود الــحــكــومــة، قــائــال

»حــتــى لــو لــم تنجح الــحــكــومــة فــي تنفيذ وعــودهــا 
ها تمكنت من إنهاء الحرب. فالوضع مختلف 

ّ
إاّل أن

تماما عن العام املاضي، عندما كانت معظم املحال 
التجارية مقفلة، فيما لغة الرصاص والقنابل كانت 

هي السائدة في أثناء تنقالتنا من مكان إلى اآلخر. 
أّمـــا الــيــوم فــاألمــر مختلف، لــقــد عـــادت الــحــيــاة إلــى 

طبيعتها تدريجيا«.
ــر نــفــســه يــلــمــســه عـــبـــد الــــســــالم شــقــنــي الــعــائــد  ــ األمــ
إلـــى مــنــزلــه فــي مــديــنــة تــراغــن جــنــوبــي الــبــالد، بعد 
نزوحه لعام كامل نتيجة الحرب في مدينته. يقول 
»العربي الجديد«: »أكــاد أستشعر مظاهر الشهر  لـ
الــفــضــيــل، كـــالـــلـــقـــاءات الــلــيــلــيــة وصـــــالة الـــتـــروايـــح، 
وتــواصــل الــجــيــران بــني بعضهم الــبــعــض، وهـــو ما 
افــتــقــدنــاه طــيــلــة فـــتـــرة الـــحـــرب. لــقــد كــــان عـــامـــا مـــّرًا 
على أسرتي، فيما عانى آخــرون من وليات الحرب 

لسنوات عديدة«.
ومن سوق الحميدية في تاجوراء، شرق طرابلس، 
تخبر زهراء عمار بعد إنهاء جولة التسّوق اليومية، 
ــّدة أســبــوعــني بــني املــحــال الــتــجــاريــة  ــلــت ملــ

ّ
ــهــا تــنــق

ّ
أن

لتوفير لوازم مطبخها، محاولة تجاوز أزمة ارتفاع 
األســعــار لتوفير احــتــيــاجــات أســرتــهــا لــهــذا الشهر 
الـــكـــريـــم. وتــحــكــي عـــمـــار عـــن عـــــادات شــهــر رمــضــان 
 »إفـــطـــار أســرتــي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــوضــحــة أن لـــ

 يكون في بيت أهل زوجي، أّما 
ّ
في أّول يوم يجب أن

في املساء فيذهب الجميع إلى مسجد الحّي لتأدية 
صالة التراويح جماعة، األمر نفسه يتكرر في الليلة 
األخيرة من شهر رمضان، أي قبل يوم من العيد«. 
تــضــيــف عــــمــــار: »ونــــعــــّد بــحــســب املـــعـــتـــاد أصـــنـــاف 
الــحــلــوى املــحــلــيــة مــثــل املـــقـــروض ولــقــمــة الــقــاضــي 

ــأكــــوالت رئــيــســيــة  والـــزالبـــيـــه والـــغـــريـــبـــة، وكـــذلـــك مــ
تــزيــن مــائــدة اإلفــطــار كاملبطن والــبــراك ومحشوات 
ـــرت 

ّ
 »وســـائـــل اإلعــــالم أث

ّ
الــخــضــار«، مــشــيــرة إلـــى أن

بشكل كبير على املطبخ الليبي وخصوصيته، من 
خــالل نشر أنـــواع جــديــدة مــن األطــعــمــة والــحــلــوى«. 
وبــيــنــمــا تـــّصـــر عـــمـــار عــلــى الــخــصــوصــيــة الــلــيــبــيــة 
ــهــا نمط مــن أنماط 

ّ
ملــائــدة الشهر الفصيل، تؤكد أن

ــداد فــهــي »لــيــســت مــائــدة لأكل  ــاألجـ ربـــط األبـــنـــاء بـ
 

ّ
فقط ورمــضــان ليس للعبادة فقط فعاداتنا سجل

لتاريخنا«.
في السياق، يرى عضو جمعية خيرات بالدي، حامد 
 موائد الرحمن هي جزء من مظاهر شهر 

ّ
البركي، أن

الصيام فــي الــبــالد، مشيرًا إلــى اســتــعــداد الجمعية 
إلقامة املوائد في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس. 
»العربي الجديد« عن استعدادات  ويتحدث البركي لـ
عون 

ّ
الجمعية التي »تضّم عــددًا من املتطوعني يوز

ــواد األســاســيــة على  ــ 800 ســلــة غــذائــيــة تــحــتــوي املـ
األسر ذات الدخل املحدود«. ويشيد البركي بعودة 
 أزمــتــهــم »حـــّدت من 

ّ
ــنــازحــني إلــى مناطقهم، إذ إن ال

مظاهر الفرح في خالل السنوات املاضية«. يضيف 
 »عودة هؤالء ال تعني اختفاء شريحة املحتاجني 

ّ
أن

إلــى مــســاعــدة، نتيجة مــا مـــّرت وتــمــّر بــه الــبــالد من 
أزمات متعاقبة وشّح في السيولة النقدية«، مؤكدًا 
 »الجمعية تهدف إلى جمع ما أمكن من تبرعات 

ّ
أن

ـاء املــدمــرة والتي  لتسيير قافلة إلــى مدينة تــاورغـ

تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 240 كيلومترًا«. 
ــداًء لتوفير   الجمعية أطلقت »نـ

ّ
ويتابع البركي أن

»االســـتـــجـــابـــة  ــدًا بــــ ــيـ ــم املـــــــادي لـــلـــقـــافـــلـــة«، ُمـــشـ ــدعــ الــ
ــا مـــوائـــد الــرحــمــن، ســوف  ــ الــواســعــة لــلــمــتــبــرعــني. أّم
تقيم الجمعية أربـــع تــتــوزع عــلــى األحــيــاء الفقيرة 
فــي طــرابــلــس«، مــشــددًا على »أهمية تــوزيــع السالل 
الغذائية إلــى املــنــازل. فعشرات األســر تفضل املنزل 
 يــجــلــس رب األســـــرة وأســـرتـــه حـــول مــائــدة 

ّ
عــلــى أن

صدقات. لهذا السبب نفضل توزيع السالل الغذائية 
واملعونات املادية على البيوت مباشرة«.

مجتمع
أعلنت الهند، أمس اإلثنني، رقما قياسيا إلصابات كورونا خالل 24 ساعة، لتسّجل أعلى عدد من 
اإلصابات اليومية في العالم، في حني تجّمع مئات اآلالف للمشاركة في طقوس االستحمام في 
ل اإلصابات في الهند اآلن سدس الحاالت اليومية على مستوى العالم. 

ّ
مياه نهر الغانج. وتمث

من  املتضررة  البلدان  قائمة  على  عامليا  الثاني  املركز   
ّ

لتحتل البرازيل،  بالتالي  الهند  وتتجاوز 
 اإلصــابــات تفاقمت مع فتح 

ّ
الــواليــات املتحدة األميركية. ُيذكر أن فيروس كــورونــا الجديد، بعد 

)رويترز( األنشطة االقتصادية بالكامل في البالد. 

طالب علماء أوبئة وخبراء صحة في بلجيكا الحكومة الفيدرالية بتغيير سياستها املتبعة ملكافحة 
االقــتــصــاديــة والنفسية  اآلثـــار  ب 

ّ
ــة، لتجن األزمــ للتعامل مــع  ورونــا ووضـــع استراتيجية جــديــدة  ـ كـ

شر في صحيفة »لوسوار«، أمس اإلثنني، شّددوا 
ُ
واالجتماعية لإلغالقات املتكررة. وفي مقال لهم ن

على »وجوب وضع شروط صحية تتناسب مع خصوصية األمكنة ونوعية األنشطة حتى يتمكن 
الناس من العودة إليها بــأمــان«. وفــي هــذا املجال، يرتفع منسوب الضيق والحنق لــدى املواطنني 
)آكي( وتتزايد كذلك االنتقادات املوجهة إلى الحكومة بسبب »فشل سياستها«.  

خبراء بلجيكيون: لتغيير التعامل مع الوباءالهند ثانية على قائمة الدول المتضررة من كورونا

في  لألوقاف  العامة  الهيئة  في  المسؤول  ر  ي ش ي
ليبيا، خالد لياس، إلى »استمرار فتح المساجد لصالة 
التراويح«. ويقول إّن »الهيئة تواصلت مع الجهات 
متعهدة  كــورونــا،  بوباء  المعنية  ومية  ك ح ل ا
تفشي  لتفادي  االحــتــرازيــة  التدابير  كــل  ير  ف و ت ب
الفيروس في المساجد، منها التباعد بين المصلين 

وتذكيرهم بعدم المصافحة واالختالط«.

المساجد مفتوحة 
لصالة التراويح

فـــي ســـوق الـــزاويـــة الـــواقـــع مـــا بـــن شـــارَعـــي عمر 
ــزة، ال يــبــدو  ــ ــط مــديــنــة غـ املـــخـــتـــار والــــوحــــدة، وســ
الــفــلــســطــيــنــيــون مــلــتــزمــن بـــالـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
ــا الــجــديــد.  ــيـــروس كــــورونــ الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة فـ
هم 

ّ
هم عمدوا إلى وضع كماماتهم، إال أن

ّ
صحيح أن

راحوا يتزاحمون أمام الباعة وفي املحال مهملن 
التباعد الجسدي الالزم. قد يبّرر هؤالء األمر بأّن 

ــك«، غير أّن خطر العدوى  »املناسبة تستوجب ذل
قــائــم ال مــحــالــة وهـــو يــتــهــّدد الــجــمــيــع. هــكــذا بــدا 
املشهد عشّية شهر رمضان في املدينة، فالتسّوق 
أمر ال بّد منه قبيل حلول الصيام. هذا ما اعتاده 
أهالي قطاع غزة، وكذلك املسلمون الذين يحتفلون 

بالشهر الكريم جميعًا.
ولـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، يــجــد املــحــتــفــلــون 

أنفسهم مجبرين على إحــيــاء طــقــوس رمضان 
وسط األزمــة الصحية التي تطاول العالم بأسره. 
ويشكو كثيرون من حرمان من البهجة املعتادة، 
غير أّن االلــتــزام بـــاإلجـــراءات املــفــروضــة ضــرورة 
لردع الفيروس والتخفيف بالتالي من اإلصابات 
املحتملة، وكذلك الوفيات. رّبما يكون العام املقبل 
أكــثــر مــالءمــة لــالحــتــفــال، فــي حــال نجحت حملة 

التحصن العاملية الكبرى في تطويق الجائحة. قد 
 شيء توفير 

ّ
ب قبل كل

ّ
يقول أحدهم إّن األمر يتطل

ها، ال 
ّ
اللقاحات الالزمة لذلك، وهذه إشارة في محل

سّيما أّن ثّمة نقصًا في تلك اللقاحات، ليس في 
ما في بقاع كثيرة 

ّ
قطاع غزة املحاصر فحسب، إن

من العالم، ومنها بلدان متطورة.
)العربي الجديد(
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عبد اهلل البشير

 
ّ

لــلــعــام الـــحـــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، يحل
شــهــر رمــضــان حــزيــنــا عــلــى الــســوريــن في 
مختلف أنحاء البالد، ال سّيما في مناطق 
شــمــال غـــرب ســوريــة. وبــعــد ســنــوات األزمــــة الــســوريــة 
أشــّد  الشهر  بهذا  الخاصة  التحضيرات  أتــت  العشر، 
أكثر قسوة على  الحياة باتت   

ّ
أن صعوبة، خصوصا 

النازح املقيم في مخيم أو الذي استأجر له ولعائلته 
النظام  لسيطرة  الخاضعة  غير  املــنــاطــق  فــي  مسكنا 
الــســوري فــي محافظة إدلـــب، وكــذلــك على أهــالــي تلك 
املنطقة. فالظروف كلها جعلت املعيشة صعبة، األمر 
ل فيه 

ّ
ر على عجلة الحياة، في الوقت الذي يمث

ّ
الذي أث

تفشي فيروس كورونا الجديد عائقا آخر أمام بهجة 
الناس بحلول رمضان.

عــبــد الــكــريــم اإلبــراهــيــم شـــاب ســـوري نـــزح مــن مدينة 
الــنــعــمــان، جــنــوبــي محافظة إدلـــب فــي الشمال  مــعــّرة 
ــيـــوم مع  ــو يــقــيــم الـ ــام املــــاضــــي، وهــ ــعـ الــــســــوري، فـــي الـ
عائلته في بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي 
 »أمــــورًا كثيرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــغــربــي. يــقــول لـــ

لن تكون حاضرة وســوف نخسرها في رمضان، هي 
العام، سوف  أمــور أصيلة مرتبطة بهذا الشهر. فهذا 
نقضي شهر الصيام بعيدًا عن منزل العائلة، وبعيدًا 
عـــن اإلخـــــوة الـــذيـــن صــــار كـــل واحــــد مــنــهــم فـــي مــكــان، 
وبعيدًا عن الجيران. كذلك لن تكون التحضيرات كما 
ومشروبات  أطعمة  نشتري  ا 

ّ
كن عندما  الــســابــق،  فــي 

مرتبطة بالشهر قبل أيام من حلوله. في الوقت الراهن، 
يغيب االهتمام كليا بهذا األمر«. ويشير اإلبراهيم إلى 
ـــه فــي األيــــام املــاضــيــة مــع اقــتــراب هـــذا الــشــهــر، »راح 

ّ
أن

النعمان، في  مــعــّرة  فــي  الكبير  املسجد  والـــدي يتذكر 
حن تدمع عيناه. لكن ما باليد حيلة، وكل ما أرجوه 
الــنــازحــن  الــشــهــر بالخير علينا وعــلــى  يــأتــي  هــو أن 

وهؤالء الذين هّجرتهم الحرب إلى أصقاع األرض«.
 العائالت 

ّ
ويفتقد اإلبراهيم »جمع العائلة«، علما أن

فــي عــمــوم مناطق ســوريــة تــحــرص بجميع أفــرادهــا 
ــدة الـــرمـــضـــانـــيـــة. وهـــذه  ــائــ ــاع حــــول املــ ــمـ ــتـ عــلــى االجـ
الصغيرة  بالعائلة  محصورة  فقط  تكن  لــم  األجـــواء 
ــه »مع 

ّ
أن إلــى  الكبيرة. ويشير  ما تشمل كذلك تلك 

ّ
إن

تهّجر األهالي وتفّرقهم في املخيمات وغيرها، تأتي 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كــبــديــل عـــن الــلــقــاء«، 
مشددًا على أنهم كانوا ينتظرون رمضان لروحانيته 
 هذا 

ّ
وما يجلبه من تكافل اجتماعي في املناطق. لكن

سيغيب هذا العام.
النزوح، يختلف الوضع تماما عّما هو  في مخيمات 
عليه في مدن إدلــب وبلداتها. ويقول الناشط عباس 

الجائحة أثّرت على وضع 
التونسيّين النفسي وجعلتهم 

أكثر تحكمًا في نفقاتهم

قلق وسط غالء 
المواد الغذائية بعد تخفيض 

الحكومة قيمة الدينار

 الـــنـــازح يــتــرقــب 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن أبــــو أســـامـــة لـــ

قــد تصله مــع حلول  التي  املــســاعــدات اإلنسانية  سلة 
إغاثية  أو جمعية  شهر رمضان من منظمة إنسانية 
ف عبئا كبيرًا مع حلول الشهر«. يضيف »كثيرة 

ّ
وتخف

هي الهموم التي تشغل النازحن في املخيمات، منها 
مع  دخــل، خصوصا  لتوفير مصدر  عــن عمل  البحث 
الــفــرص ومتطلبات الحياة التي  ــة 

ّ
غــالء األســعــار وقــل

تحاصر الجميع في املنطقة«.
في السابق، في عموم مناطق سورية، كانت لرمضان 
خصوصيته، ومنها عودة املسافرين من خارج البالد 
 ذلك 

ّ
لكن العائلة.  الشهر، لقضائه مع  قــرب حلول  مع 

يغيب اليوم، مع تغّير أحوال العائالت. فقد نزح أفراد 
منها ومــن غــادر إلــى خــارج البالد لن يعود. بالتالي 
صار هذا التقليد مرهونا باملسافات والحدود وسط 
ــظــــروف الـــحـــالـــيـــة. وهـــكـــذا ُمـــنـــع األجـــــــداد مـــن رؤيـــة  الــ
أحفادهم واألمهات واآلباء من لقاء أبنائهم. باإلضافة 
 هذا الشهر إلى جانب روحانيته، يتسّبب 

ّ
إلى ذلك، فإن

في حزن لذوي املعتقلن في السجون واملفقودين.
ــو عــبــدو مــهــّجــر مـــن ريـــف حــمــص الــشــمــالــي،  بـــالل أبـ
بــلــدة دير  مــن  بــالــقــرب  الخير  فــي مخّيم  يقيم حاليا 
ــه 

ّ
حــســان شمالي إدلـــب. يخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

 
ّ
 بـــأن

ً
لـــم يــشــعــر بـــقـــرب حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان، مــعــلــال

أمــورًا  معه  يحمل  يــوم  وكــل  كثيرة  الحياة  »مشاغل 
 »التهيؤ لرمضان كان مميزًا 

ّ
جديدة«. ويشير إلى أن

فـــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي حــيــث كــنــت أقـــيـــم. كــانــت 
شـــوارع املنطقة تعج بــاملــارة مــع قــرب حلول الشهر، 
وكــانــت مــالمــح الـــســـرور تــبــدو واضــحــة عــلــى وجــوه 
 
ّ
 سنوات الحصار«. وإذ يؤكد أن

ّ
الناس، حتى في عز

 مشاهد الفرح غائبة اليوم وكذلك التحضيرات 
ّ

»كل
الســتــقــبــال الــشــهــر«، يــقــول »اشــتــريــت بــعــض األمـــور 
الــضــروريــة فقط الستقبال الــشــهــر، ومــن املــتــوقــع أن 
أيــام السنة... سعي وراء  تكون أيامه مشابهة لباقي 
الــعــمــل والــبــحــث عــن االســـتـــقـــرار«. مــن جــهــتــه، يــقــارن 
أحمد، وهو من أهالي مدينة إدلــب، ما بن يوميات 
املدينة اليوم وما كان في الفترة التي سبقت حلول 
»العربي  شهر رمــضــان فــي الــعــام املــاضــي. ويــقــول لـ
 »املحال التجارية عرضت في واجهاتها 

ّ
الجديد« إن

ــلـــويـــات املـــرتـــبـــطـــة بــشــهــر  أنــــواعــــا مــــن الـــتـــمـــور والـــحـ
 
ّ
لكن والسوس.  التمر هندي  إلى  باإلضافة  رمضان، 
إقـــبـــال األهـــالـــي ضــعــيــف قــيــاســا مـــع الـــعـــام املــاضــي، 
بسبب األوضاع املعيشية التي ازدادت صعوبة هذا 
العام«. ويأمل أحمد أن »يجلب شهر رمضان الخير 
والبركة، ما يعيد البهجة إلى الناس، وأنا من بينهم. 
الحياة وهمومها أبعدتنا عن التفكير بكيفية قضاء 

الشهر وماذا نحمل إلى بيوتنا مع حلوله«. 

تونس ـ إيمان الحامدي

 شهر رمــضــان مع 
ّ

يــحــل الــتــوالــي،  الثاني على  للعام 
اســتــمــرار جــائــحــة كـــورونـــا. وهــــذه هــي حـــال تــونــس. 
 أهلها يصّرون على استقبال هذا الشهر على 

ّ
إاّل أن

املــتــوارثــة.  تقاليدهم  اســتــعــادة  خــالل  مــن  طريقتهم، 
ُيـــطـــلـــق الـــتـــونـــســـّيـــون عـــلـــى شـــهـــر رمــــضــــان »ســـيـــدي 
رمــــضــــان«. ويــظــهــر اهــتــمــامــهــم بـــهـــذا الــشــهــر خــالل 
الــتــي تسبق حلوله،  الــعــشــرة  ــام  »الــعــواشــر« أي األيــ
والــتــي يستهجن فيها ارتــكــاب األخــطــاء. ويعلن عن 
بــدء شهر رمضان من قبل ديــوان اإلفــتــاء بعد رصد 
الهالل. وبعد رؤية الهالل، تطلق املدافع ثالث طلقات 

وتصدح املآذن بآيات قرآنية.
يـــبـــدأ االســـتـــعـــداد لــشــهــر رمـــضـــان فـــي الـــعـــادة منذ 
منتصف شهر شعبان )الشهر الهجري الذي يسبق 
شــهــر رمـــضـــان(. فــي هـــذه الــفــتــرة، يــــرّدد املــواطــنــون 
عبارة »ريحة رمضان فاحت«، فتزداد حركة الناس 
في األسواق وتزّين املحال التجارية ويعيد التجار 
طالء واجهات محالهم. وعادة طالء واجهات املحال 
الشاملة  التنظيف  أعــمــال  مــن  جــزء  هــي  وتزيينها 
التي تقوم بها ربات البيوت في منازلهن، وتشمل 
طــــالء جــــــدران املـــطـــابـــخ وتـــجـــديـــد األوانـــــــي وشــــراء 
التقليدية  املعجنات  وتحضير  )التوابل(  البهارات 
ــان. ومــن  الــتــي تــحــضــر خــــالل كـــل أيــــام شــهــر رمـــضـ
الــوجــبــات األســاســيــة، شــوربــة الشعير )حــســاء من 
الــشــعــيــر املــحــمــص( والــحــاللــم  )حــســاء الــخــضــار(، 
والنواصر )أكلة تقليدية تعود جذورها إلى مدينة 
تينجة في والية بنزرت، وتطبخ أساسا بالدجاج( 

وغيرها.
ــه يمثل 

ّ
ومن أهم سمات شهر رمضان في تونس، أن

فرصة لتوطيد العالقات األسرية. وتحرص العائالت 
عــلــى الــتــجــمــع حـــول مـــائـــدة الــطــعــام. وكــمــا يــتــشــارك 
مائدة من  الغذائية، ال تخلو  الــعــادات  الناس  معظم 
حــســاء الــفــريــك، وهـــو الــوجــبــة األســاســيــة فــي الــبــالد 
»البريكة«،  إلــى  بــاإلضــافــة  هضمها،  سهولة  بسبب 

وهي سيدة املوائد في رمضان.
أســـواق تونس  الــصــوم، تشهد  وعشية دخـــول شهر 
حركة كبيرة، وال سيما األســواق الشعبية. ويعرض 

 استمرار تفشي فيروس كورونا ينغص فرحة 
ّ
من أن

التوالي،  على  الثاني  للعام  الشهر  بهذا  التونسين 
تحرض بعض العائالت على التمسك بالحّد األدنى 
من العادات، وتجاوز الضائقة املالية وتدابير الحجر 

الصحي وقيود التنقل بن املحافظات.
في هذا السياق، تقول ليليا الصمادحي )40 عاما(، 
رت على الوضع النفسي للتونسّين 

ّ
 »الجائحة أث

ّ
إن

ال  هــذا   
ّ
أن إاّل  نفقاتهم«،  فــي  تحكما  أكــثــر  وجعلتهم 

بــحــلــول شهر  مــع عائلتها  بــالــفــرح  يلغي شــعــورهــا 
ها اكتفت هذا 

ّ
الصوم. توضح لـ »العربي الجديد« أن

العام بشراء مسلتزمات أساسية، واتفقت مع زوجها 
عــلــى عـــدم إهــــدار الـــغـــذاء، بــل إعــــادة تــدويــر األطــبــاق 
 
ّ
ــبــا لــلــتــبــذيــر. تـــرى لــيــلــيــا أن

ّ
ــر، تــجــن ــ إذا اقــتــضــى األمـ

الغذائي  السلوك  النظر في  رمضان مناسبة إلعــادة 
واالستهالكي، مــشــددة على ضـــرورة عــدم اإلســـراف، 

إيجابا  الــتــي تنعكس  الــعــادات  بــإحــيــاء  التمسك  مــع 
على أوضاع الناس النفسية، ومنها التكاتف وتقديم 

املساعدة للمحتاجن.
مــن  ــيـــب  نـــصـ أيــــضــــا  ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ولـــلـــمـــســـاجـــد ودور 
االستعدادات املبكرة لشهر رمضان، إذا تبدأ بتنظيم 
ساحات الصالة وصيانة أجهزة اإلضــاءة والصوت 
حتى يتمكن املصلون من أداء صالة التراويح وسط 
ظروف مناسبة. كما يعاد فرش املساجد بسجادات 
جــديــدة غــالــبــا مــا يــقــدمــهــا مــيــســورو الــحــال كــهــدايــا. 
ــرآن والــــذكــــر، وحــلــقــات  ــقـ وتــكــثــر مــجــالــس تــحــفــيــظ الـ
 على 

ّ
الوعظ الديني واملحاضرات الدينية، التي تحث

القيم اإلسالمية، خصوصا قيم التعاون والتضامن، 
وذلــك من  املجتمعية،  املمارسات  تنعكس على  التي 
خالل تقديم املساعدات للعائالت املحتاجة، وتنظيم 

موائد اإلفطار طوال الشهر.

 ما يحتاجه التونسيون خالل هذا الشهر 
ّ

الباعة كل
ــة مــجــفــفــة. كـــمـــا تــنــتــشــر  ــهـ ــاكـ ــمــــور وفـ ــوابــــل وتــ مــــن تــ
الذين يبيعون  التجار املتجّولن  البسطات وعربات 
املــــفــــارش وأغـــطـــيـــة الــــطــــاوالت والــــقــــدور والـــطـــواجـــن 

والخبز التقليدي.
ــــالل شــهــر  ويـــكـــثـــر اســـتـــهـــالك الـــطـــعـــام فــــي تـــونـــس خـ
بمعّدل  الطعام  اإلنفاق على  رمضان. ويرتفع معدل 
 ببقية أشهر السنة. وعلى الرغم 

ً
الثلث تقريبا مقارنة

فلسطينيون محاصرون سوريون ال يشعرون بالفرحة المفترضة
بتداعيات الوباء

عراقيون 
قلقون في 

استقبال شهر 
الصوم
عثمان المختار

العراقيون يستعدون  راح  قبيل حلول شهر رمضان، 
ــواء مقلقة  ــ الســتــقــبــالــه مـــن خـــالل الــتــبــضــع، وســـط أجـ
بسبب موجة الغالء التي لحقت باملواد الغذائية بعد 
مقابل  فــي  العراقي  الدينار  قيمة  الحكومة  تخفيض 
الــــــدوالر األمـــيـــركـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع مــعــدالت 
اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد. وقـــد تضاعفت 
األســعــار فــي األســـواق العراقية، رغــم تأكيد الحكومة 
كــل من  مــن مناسبة على محاسبة واعتقال  أكثر  فــي 
 
ّ
لكن بــاألســعــار.  ليتالعب  االقتصادية  األزمـــة  يستغل 
ــا صــاغــيــة لـــدى الــتــجــار،   آذانــ

َ
تــلــك الــتــحــذيــرات لــم تــلــق

فتواصل األسعار ارتفاعها، بحسب ما تؤكد مصادر 
محلية من عموم محافظات البالد.

ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــ وكـ
 »ارتــفــاع أســعــار بعض املـــواد الغذائية 

ّ
قــد صـــّرح بـــأن

املــصــنــعــة محليا هــو مــحــاولــة مــن أصــحــاب النفوس 
الــضــعــيــفــة وبــــعــــض الـــجـــشـــعـــن مــــن الـــتـــجـــار إلربـــــاك 
إلقبال  التجار  استغالل  مؤكدًا  االجتماعي«،  الوضع 
املواطنن على شــراء املــواد مع اقتراب شهر الصوم«. 
أضــاف: »وّجهت تعليمات من وزارة الداخلية واألمن 
التالعب  ــراءات مناسبة ملنع  إجــ االقــتــصــادي التــخــاذ 
 جــشــع بــعــض الــتــجــار، 

ّ
بــقــوت املـــواطـــن الــيــومــي، وكـــف

الــعــراق معظم مــواده  ومتابعة األســــواق«. ويــســتــورد 
الــغــذائــيــة بـــالـــدوالر األمــيــركــي، مــا تسبب فــي ارتــفــاع 

 
ّ
األسعار بنسبة طفيفة في خالل الفترة السابقة، لكن
كبيرًا، خصوصا  ارتــفــاعــا  املاضية شــهــدت  األســابــيــع 
في  والطحن.  والسكر   

ّ
واألرز الطعام  زيــوت  بأسعار 

هذا اإلطــار، يشتكي أبو أحمد من أهالي حي الكرادة 
وسط بغداد، من »االرتــفــاع املستمر في أسعار املواد 
الــغــذائــيــة، وتــحــديــدًا الحليب والــزيــت واألجــبــان التي 

خصوصا  املواطنن  أرهــق  ملحوظا  ارتفاعا  سّجلت 
وهم يستعدون لشهر رمضان، وذلك من دون مراقبة 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ واضـــحـــة«. يضيف  حكومية 
 مــــواد غــذائــيــة عـــديـــدة غير 

ّ
»ذلــــك يــأتــي مـــع الــعــلــم أن

كاأللبان  الــعــراق،  داخــل  في  إنتاجها  ويتم  مستوردة 
 التجار استغلوا 

ّ
وامللح وبعض أنواع البسكويت. لكن

ــجــهــن إلـــى رفـــع معظم 
ّ
غــيــاب الــرقــابــة الــحــكــومــيــة، مــت

املواد الغذائية في األسواق«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر صــاحــب مــتــجــر فـــي حـــي الــيــرمــوك 
 »ارتــــــفــــــاع األســـــعـــــار أمــــــر تــتــحــمــل 

ّ
بــــبــــغــــداد، إلــــــى أن

ــتــــوردون من  مــســؤولــيــتــه الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة واملــــســ
الــتــجــار املــتــعــاونــن مــع األحــــزاب والــفــصــائــل املسلحة 
واملحال  املتاجر  أصحاب  وليس  املسؤولن،  وبعض 
ــاع الــحــاصــل  ــفــ الـــتـــي تــبــيــع املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. فــــاالرتــ

ــتـــورديـــن الــــذيــــن رفـــعـــوا  حـــالـــيـــا هــــو مــــن الـــتـــجـــار املـــسـ
الـــدوالر«.  ارتــفــاع سعر صــرف  البضائع بحجة  قيمة 
املحال  الكبير هو على أصحاب  »السخط   

ّ
أن يضيف 

الصغيرة، على الرغم من عدم تحملهم أّي مسؤولية 
»العربي الجديد«  أو ذنب في هذا اإلطــار«. ويوضح لـ
 »االرتـــفـــاع أضــّر 

ّ
 عــدم الكشف عــن هــويــتــه، أن

ً
مفضال

ــهــم بــاتــوا غير 
ّ
كثيرًا بــأصــحــاب املــحــال الــصــغــيــرة، ألن

في  تسببوا  الذين  التجار  مع  التعاطي  على  قــادريــن 
تتواصل  واملشكلة  العادية.  واملتاجر  املحال  خسارة 
املــواطــن، ما يدفعنا  لــدى  الــقــدرة الشرائية  مع تراجع 
ربــح بسيطة  األســعــار والقبول بنسبة  إلــى تخفيض 
ــدًا فــقــط لــنــواصــل الــعــمــل«. ويــلــفــت صــاحــب املتجر  جـ
 »العراقين في شهر رمضان يتبضعون 

ّ
نفسه إلى أن

بشكٍل كبير، فهو شهر نعّده من مواسم الربح الجيدة. 
تراجع  بعد  تكون كسابقاتها  لن  الحالية  السنة   

ّ
لكن

الوضع االقتصادي واقتصار التبضع على الحاجات 
األساسية والضرورية«.

ويطالب نواب وكتل سياسية الحكومة بإعادة سعر 
صـــرف الــــدوالر األمــيــركــي إلـــى مــا كـــان عليه سابقا، 
ــفــه خــفــض قيمة الــديــنــار الــعــراقــي من 

ّ
بسبب مــا خــل

انــعــكــاســات ســلــبــيــة عــلــى مــعــيــشــة املــــواطــــن. ويــقــول 
عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي جــمــال 
 »الــحــكــومــة العراقية 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ كــوجــر 

التي رضيت أن يكون سعر الدوالر األميركي مرتفعا 
ذوي  عليها حماية  الــوطــنــي،  الــديــنــار  بقيمة  قياسا 
وتعاقب  التجار  من جشع  والفقراء  املــحــدود  الدخل 
 »ثّمة انفالتا في 

ّ
املنتفعن من األزمات«، موضحا أن

األسواق، إذ يقوم التجار برفع األسعار على هواهم. 
وثّمة تجاوزات كثيرة تحدث، من ضمنها رفع أسعار 
ها لم تتأثر 

ّ
البضائع من املنتج الوطني مع العلم أن

ــا الــســيــاســي الــعــراقــي  بــانــخــفــاض قيمة الــديــنــار«. أّمـ
لم   »مــوازنــة عــام 2021 

ّ
أن إلــى  املطلبي فيلفت  سعد 

ملزاجية ومصلحة  بــل خضعت  الــفــقــراء،  إلــى  تلتفت 
مكاسب  على  التي حصلت  الكبيرة  األحـــزاب  بعض 
ــّراء انــخــفــاض قــيــمــة الــديــنــار الــعــراقــي.  ــ مــالــيــة مـــن جـ
 مناصري تلك األحزاب بمعظمهم 

ّ
وعلى الرغم من أن

 ذلك لم يشفع لهم استغالل 
ّ
من الطبقة الفقيرة، فــإن

أحــــزاب السلطة لــهــم والــتــحــكــم بــمــصــيــرهــم«. ويــؤكــد 
 »شكاوى األهالي من 

ّ
»العربي الجديد« أن املطلبي لـ

 التجار معتادون 
ّ
رفع األسعار تزايدت، خصوصا أن

 هذه 
ّ
على رفع أسعارهم قبيل شهر رمضان، علما أن

السنة مختلفة على العراقين بسبب قرار الحكومة 
رفع سعر صرف الدوالر«.

في العام المنصرم، حّل شهر رمضان وسط أزمة كورونا الناشئة حينها، ولم يتوّقع المحتفون 
الصائمون  أّن ما عاشه  الجميع يظّن  العام. كان  أكثر قتامة هذا  المشهد ويصير  يتكرّر  أن  به 
أّي مجتمع.  توّفر  لم  التي  الجائحة  تداعيات  اليوم  تكثر  ليس كذلك، في حين  األمر  أّن  ليتبيّن  استثناٌء، 

وينّغص تفّشي فيروس كورونا الجديد، مرّة أخرى، فرحة المسلمين، ال سيّما العرب منهم، فيجدون 
أنفسهم غير قادرين على استقبال الشهر الكريم كما يليق به االستقبال. والتنغيص ال يُحصر بالفيروس، 

فأزمات العرب المتواصلة لطالما كّدرت احتفاالتهم بطريقة أو بأخرى

رمضان العرب وسـط كورونا واألزمات
رام اهلل ــ سامر خويرة، محمود السعدي

 اإلجــــــــراءات الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة 
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الضفة  في  كــورونــا  فيروس  تفشي  من  للحّد  الفلسطينية 
 حــدة هــذا الــعــام، باملقارنة مع 

ّ
الغربية املحتلة، جــاءت أقــل

 تــداعــيــات الــجــائــحــة مــا زالـــت تحاصر 
ّ
الــعــام املـــاضـــي، فـــإن

الفلسطينين اقتصاديا وصحيا. في الوقت نفسه، ال يمنع 
الناس من االستعداد الستقبال شهر  العدوى  الخوف من 
رمضان بما تيّسر. ومع صرف رواتب املوظفن الحكومين 
ــــواق  الــعــامــلــن فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، انــتــعــشــت األسـ
وبــدأ  رمــضــان.  قبيل حلول شهر  بشكل ملحوظ، ال سيما 
متطوعون شباب بتزين املنازل واملحال كما جرت العادة.

الضفة  نابلس، شمالي  مدينة  مــن  ســعــادة،  يقول عصمت 
 ما 

ّ
ـــه سعى إلــى توفير كــل

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الغربية، لـــ

الفضيل:  الشهر  بــدء  البيت مــن طــعــام وشـــراب قبيل  يــلــزم 
»هذا شهر الخير والبركة، وفرحتنا بحلوله كبيرة. وعلى 
 ما 

ّ
الرغم من الحالة املادية الصعبة، يجب علينا تأمن كل

وسأعمل  الــحــاجــيــات،  معظم  اشتريت  عائالتنا.  تحتاجه 
عــلــى تــوفــيــر الــنــواقــص قــريــبــا«. عــائــلــة عصمت مــؤلــفــة من 
سبعة أشخاص. وما زال، أسوة بآالف املوظفن الحكومين، 
يعاني مــن تبعات تــوقــف الــرواتــب ألشــهــر طــويــلــة، بسبب 
للسلطة  املقاصة  أمــوال  اإلسرائيلي  االحتالل  عــدم تحويل 
كبيرة  مالية  مبالغ  استدانة  إلــى  اضطره  ما  الفلسطينية، 

لتأمن احتياجات أسرته.
أّمــــا ثـــرّيـــا عــبــد الـــحـــق، وهــــي مـــن مــديــنــة ســلــفــيــت، شــمــالــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــتــعــرب عـــن ســعــادتــهــا بــحــلــول رمــضــان 
ملــا فــيــه مــن تــقــرب إلـــى الــلــه، وخــصــوصــا بــعــد عـــام عصيب 
ها 

ّ
فقدت خالله بعض أحبتها من جراء كورونا. وتقول إن

 سعت، بما تيّسر، إلى شراء االحتياجات األساسية لشهر 
نتيجة  الخياطة  مشغل  فــي  عملها  تــأثــر  بعدما  رمــضــان، 
ــتـــي فــرضــتــهــا الـــحـــكـــومـــة ملــواجــهــة  ــكـــررة الـ ــتـ ــــات املـ ــــالقـ اإلغـ
لتزين  ملّونة  أضــواء  اشترت  أطفالها،  فرح 

ُ
ولت الفيروس. 

أن  والــخــارج ترحيبا برمضان، متمنية  الــداخــل  بيتها من 
جميلة  طقوسا  كونها  املساجد،  في  التراويح  صــالة  تقام 

ترتبط بهذا الشهر.
الغذائية  املــواد  عموما، شهدت األســواق إقبااًل على شــراء 
ــو صــاحــب  ــاد، وهــ ــقـ ــد عـ ــؤّيـ ــن. يـــقـــول مـ ــ ــدواجـ ــ والـــلـــحـــوم والـ
مــحــل لبيع الــلــحــوم املــجــمــدة فــي مــديــنــة طــولــكــرم، شمالي 
 الضفة الغربية: »هناك إقبال كبير، ونأمل أن يستمر ذلك 
ــرنــا أنــواعــا كثيرة مــن الــلــحــوم بأسعار 

ّ
خــالل رمــضــان. وف

مــقــبــولــة، خــصــوصــا لــــذوي الـــدخـــل املـــحـــدود واملــتــوســط«. 
التموينية،  للمواد  وكالة  أما جمعة صالح، وهو صاحب 
بأسعار  األســـواق،  في  كافة متوفرة  »األصــنــاف   

ّ
أن فيؤّكد 

ذلــك قد يدفع   
ّ
للتزاحم على شرائها، ألن داعــي  جيدة، وال 

 ضــعــف الــرقــابــة 
ّ

بــعــض الــتــجــار إلـــى رفـــع األســـعـــار فــي ظـــل
الحكومية«.

وانــتــظــر أصــحــاب مــحــال الــحــلــويــات شــهــر رمــضــان بــفــارغ 
الــصــبــر، بسبب كــثــرة اإلقــبــال عـــادة على شـــراء الحلويات. 
ويقول سامر شحروري، وهو صاحب محل لصنع عجينة 
 لــديــه »قائمة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــكــنــافــة فــي نــابــلــس، لـــ

طــويــلــة مـــن الــطــلــبــيــات«. ويــنــقــل عـــن أصـــحـــاب تــلــك املــحــال 
تفاؤلهم بحركة شرائية جيدة تعوضهم عن الخسائر التي 
لحقت بهم مؤخرًا بسبب اإلغالق العام. يضيف: »رمضان 

من غير حلو )حلويات( مش )ليس( حلو«.
الخير، وهــو صاحب محل  أبــو  الله  مــن جهته، يشير عبد 
 
ّ
حلويات في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إلى أن

تداعيات اإلغالق العام الناتج عن تفشي كورونا، ما زالت 
حاضرة، إذ عادة ما يستعد الناس الستقبال رمضان قبل 
ه ليس مستعدًا، حاله حال 

ّ
شهر من موعد حلوله. ويقول إن

آخرين، إلقامة والئم على موائد االفطار وتزين املنزل خوفا 
بفرحة هذا  ــه ال يشعر 

ّ
أن بالفيروس، مضيفا  الــعــدوى  مــن 

إلى توفير املستلزمات األساسية  الشهر كعادته، ويسعى 
إلى  الفلسطينية  الحكومة  لــجــوء  الــلــه  عبد  وينتقد  فــقــط. 
ـــه يتوجب عليها 

ّ
اإلغـــالق الــعــام أو الــجــزئــي، مشيرًا إلــى أن

العودة  من  يتمكنوا  كي  الــنــاس،  لطمأنة  اللقاحات  توفير 
إلى حياتهم الطبيعية.

هذا العام، لم يزين زياد معالي، وهو من بلدة القبيبة، شمال 
غــربــي الــقــدس، وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، حــديــقــة مــنــزلــه كما 
 عام قبل تفشي كورونا، استعدادًا وابتهاجا 

ّ
اعتاد في كل

بالشهر الفضيل، خصوصا بعد وفاة أحد جيرانه نتيجة 
الــذي يعمل سائق سيارة  إصابته بفيروس كورونا. زيــاد 
 االستعدادات لرمضان لم 

ّ
»العربي الجديد« إن أجرة، يقول لـ

 سوء األوضــاع االقتصادية والخوف 
ّ

تأِت كاملعتاد في ظل
ــعـــدوى لـــآخـــريـــن، هـــو الــــذي اعـــتـــاد عــلــى تــزيــن  مـــن نــقــل الـ
حديقة منزله قبل أسبوع من حلول شهر رمضان. بالنسبة 
إليه، تبقى فقط العبادة خالل هذا الشهر. يزعجه أن يضطر 
إلــى وضــع الكمامة طــوال الــوقــت خــالل عمله، ويــفــرح حن 
 ،

ً
يــوصــل راكــبــا إلـــى وجــهــتــه، كــي يتمكن مــن إزالــتــهــا قليال

ى أن توفر الحكومة لقاحات كورونا 
ّ
كونها تضايقه. ويتمن

بداًل من اللجوء إلى فرض اإلغالق العام.
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