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

ّ
لتسجل أعلى عدد من
أعلنت الهند ،أمس اإلثنني ،رقمًا قياسيًا إلصابات كورونا خالل  24ساعة،
اإلصابات اليومية في العالم ،في حني ّ
تجمع مئات اآلالف للمشاركة في طقوس االستحمام في
ّ
مياه نهر الغانج .وتمثل اإلصابات في الهند اآلن سدس الحاالت اليومية على مستوى العالم.
ّ
و تت جاوز الهند بالتالي البرازيل ،لتحتل املركز الثاني عامليًا على قائمة البلدان املتضررة من
ّ
فيروس كــورونــا الجديد ،بعد الــواليــات املتحدة األميركيةُ .يذكر أن اإلصــابــات تفاقمت مع فتح
(رويترز)
األنشطة االقتصادية بالكامل في البالد.

طالب علماء أوبئة وخبراء صحة في بلجيكا الحكومة الفيدرالية ّبتغيير سياستها املتبعة ملكافحة
كــورونــا ووض ــع استراتيجية جــديــدة للتعامل ُمــع األزم ــة ،لتجنب اآلث ــار االقـتـصــاديــة والنفسية
واالجتماعية لإلغالقات املتكررة .وفي مقال لهم نشر في صحيفة «لوسوار» ،أمس اإلثننيّ ،
شددوا
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».

رمضان ثا ٍن في زمن كورونا
ف ــي س ــوق ال ــزاوي ــة ال ــواق ــع م ــا ب ــن ش ـ َ
ـارع ــي عمر
امل ـخ ـت ــار والـ ــوحـ ــدة ،وس ــط مــدي ـنــة غـ ــزة ،ال يـبــدو
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون م ـل ـتــزمــن ب ــال ـت ــداب ـي ــر الــوقــائ ـيــة
ال ـخ ــاص ــة بـمـكــافـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد.
ّ
ّ
صحيح أنهم عمدوا إلى وضع كماماتهم ،إال أنهم
راحوا يتزاحمون أمام الباعة وفي املحال مهملني
يبرر هؤالء األمر ّ
التباعد الجسدي الالزم .قد ّ
بأن

«املناسبة تستوجب ذلــك» ،غير ّأن خطر العدوى
قــائــم ال م ـحــالــة وه ــو ي ـت ـهـ ّـدد ال ـج ـم ـيــع .ه ـكــذا بــدا
املشهد ّ
ّ
فالتسوق
عشية شهر رمضان في املدينة،
أمر ال ّبد منه قبيل حلول الصيام .هذا ما اعتاده
أهالي قطاع غزة ،وكذلك املسلمون الذين يحتفلون
بالشهر الكريم جميعًا.
ول ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ي ـجــد املـحـتـفـلــون

أنفسهم مجبرين على إ ح ـ ي ــاء ط ـ ق ــوس رمضان
وسط األزمــة الصحية التي تطاول العالم بأسره.
ويشكو كثيرون من حرمان من البهجة املعتادة،
غير ّأن االل ـتــزام ب ــاإلج ــراءات املـفــروضــة ضــرورة
لردع الفيروس والتخفيف بالتالي من اإلصابات
املحتملة ،وكذلك الوفياتّ .
ربما يكون العام املقبل
أك ـثــر مــاءمــة لــاحـتـفــال ،فــي حــال نجحت حملة

التحصني العاملية الكبرى في تطويق الجائحة .قد
ّ
ّ
يقول أحدهم ّإن األمر يتطلب قبل كل شيء توفير
ّ
اللقاحات الالزمة لذلك ،وهذه إشارة في محلها ،ال
ّ
سيما ّأن ّثم ة نقصًا في تلك اللقاحات ،ليس في
ّ
قطاع غزة املحاصر فحسب ،إنما في بقاع كثيرة
من العالم ،ومنها بلدان متطورة.
(العربي الجديد)

(مجدي فتحي)Getty /

صيام مختلف في ليبيا

طرابلس ـ أسامة علي

اس ـتـعــد الليبيون كـكــل عــام لشهر رمـضــان
بــال ـت ـســوق ،ف ــاش ـت ــروا ل ـ ــوازم ش ـهــر ال ـصــوم
وسط تفاؤل كبير بعام مختلف عن األعوام
السابقة ،بعدما حطت الحرب أوزارها وعادت املحال
الـتـجــاريــة إل ــى اسـتـقـبــال زبــائـنـهــا .وعـلــى الــرغــم من
االرتـ ـف ــاع امل ـل ـحــوظ فــي األس ـع ــار مـنــذ شـهــر شعبان،
ي ـبــدو زي ـ ــادة أب ــو ن ـ ــوارة م ــن ح ـ ّـي غ ــوط ال ـش ـعــال في
ً
العاصمة طرابلس ،متفائال بشكل كبير بتصريحات
ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،خ ـصــوصــا امل ـت ـع ـل ـقــة بـخـفــض
األسعار وتوفير اللوازم األساسية للشهر الكريم.
وكـ ــان رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ع ـبــد الـحـمـيــد الــدب ـي ـبــة قد
قـ ّـدم التهنئة لليبيني بحلول شهر رمضان ،مؤكدًا
ّ
أن حكومته ات ـخــذت سلسة مــن اإلجـ ــراء ات لتوفير
السلع األساسية ،وبــدء صرف رواتــب املوظفني في
موعدها شهريًا ،باالتفاق مع البنك املركزي ،مضيفًا
ّ
أن الحكومة ق ــررت صــرف منحة الــزوجــة واألب ـنــاء
لــأســر الليبية ،فــي خ ـطــوة منها لتخفيف األع ـبــاء
ّ
على املــواطــن قبل شهر رم ـضــان .وعــلــق أبــو نــوارة
ً
عـلــى وع ــود الـحـكــومــة ،قــائــا ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«ح ـ ّتــى لــو لــم تنجح ال ـح ـكــومــة فــي تنفيذ وعــودهــا
ّ
إال أنها تمكنت من إنهاء الحرب .فالوضع مختلف
تمامًا عن العام املاضي ،عندما كانت معظم املحال
التجارية مقفلة ،فيما لغة الرصاص والقنابل كانت

هي السائدة في أثناء تنقالتنا من مكان إلى اآلخر.
ّأم ــا ال ـيــوم فــاألمــر مختلف ،لـقــد ع ــادت ال ـح ـيــاة إلــى
طبيعتها تدريجيًا».
األم ـ ــر ن ـف ـســه يـلـمـســه ع ـبــد الـ ـس ــام ش ـق ـنــي ال ـعــائــد
إل ــى مـنــزلــه فــي مــديـنــة تــراغــن جـنــوبــي ال ـبــاد ،بعد
نزوحه لعام كامل نتيجة الحرب في مدينته .يقول
لـ «العربي الجديد»« :أكــاد أستشعر مظاهر الشهر
ال ـف ـض ـيــل ،ك ــال ـل ـق ــاءات الـلـيـلـيــة وص ـ ــاة ال ـت ــرواي ــح،
وتــواصــل ال ـج ـيــران بــن بعضهم ال ـب ـعــض ،وه ــو ما
اف ـت ـقــدنــاه طـيـلــة ف ـتــرة الـ ـح ــرب .ل ـقــد ك ــان ع ــامــا م ـ ّـرًا
على أسرتي ،فيما عانى آخــرون من وليات الحرب
لسنوات عديدة».
ومن سوق الحميدية في تاجوراء ،شرق طرابلس،
ّ
التسوق اليومية،
زهراء عمار بعد إنهاء جولة
ّتخبر ّ
أن ـهــا تـنــقـلــت مل ـ ّـدة أسـبــوعــن بــن امل ـحــال الـتـجــاريــة
لتوفير لوازم مطبخها ،محاولة تجاوز أزمة ارتفاع
األس ـعــار لتوفير اح ـت ـيــاجــات أســرتـهــا لـهــذا الشهر
ال ـك ــري ــم .وت ـح ـكــي ع ـم ــار ع ــن ع ـ ــادات ش ـهــر رم ـضــان
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،مــوضـحــة أن «إف ـط ــار أســرتــي
ّ
في ّأول يوم يجب أن يكون في بيت أهل زوجيّ ،أما
ّ
الحي لتأدية
في املساء فيذهب الجميع إلى مسجد
صالة التراويح جماعة ،األمر نفسه يتكرر في الليلة
األخيرة من شهر رمضان ،أي قبل يوم من العيد».
ت ـض ـيــف عـ ـم ــار« :ون ـ ـعـ ـ ّـد ب ـح ـســب امل ـع ـت ــاد أص ـن ــاف
ال ـح ـلــوى املـحـلـيــة م ـثــل املـ ـق ــروض ول ـق ـمــة الـقــاضــي

وال ــزالبـ ـي ــه وال ـغ ــري ـب ــة ،وك ــذل ــك م ــأك ــوالت رئـيـسـيــة
ومحشوات
تــزيــن مــائــدة اإلف ـطــار كاملبطن وال ـبــراك
ّ
ّ
ال ـخ ـضــار» ،مـشـيــرة إل ــى أن «وس ــائ ــل اإلعـ ــام أث ــرت
بشكل كبير على املطبخ الليبي وخصوصيته ،من
خــال نشر أن ــواع جــديــدة مــن األطـعـمــة والـحـلــوى».
ّ
خ ـصــوص ـيــة الـلـيـبـيــة
وب ـي ـن ـمــا ت ــص ــر ع ـم ــار ع ـلــى ال ـ ّ
ملــائــدة الشهر الفصيل ،تؤكد أن ـهــا نمط مــن أنماط
رب ــط األب ـن ــاء ب ــاألج ــداد فـهــي «لـيـســت مــائــدة لألكل
ّ
فقط ور م ـ ض ــان ليس للعبادة فقط فعاداتنا سجل
لتاريخنا».
في السياق ،يرى عضو جمعية خيرات بالدي ،حامد
ّ
البركي ،أن موائد الرحمن هي جزء من مظاهر شهر
الصيام ف ــي الـبــاد ،مشيرًا إلــى اسـتـعــداد الجمعية
إلقامة املوائد في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس.
ويتحدث البركي لـ«العربي الجديد» عن استعدادات
ّ
ّ
«تضم عــددًا من املتطوعني يوزعون
الجمعية التي
 800س ـلــة غــذائ ـيــة تـحـتــوي املـ ــواد األســاس ـيــة على
األسر ذات الدخل املحدود» .ويشيد البركي بعودة
ّ
ا ل ـ ن ــاز ح ــن إ ل ــى مناطقهم ،إذ إن أزمـتـهــم «ح ـ ّـدت من
مظاهر الفرح في خالل السنوات املاضية» .يضيف
ّ
أن «عودة هؤالء ال تعني اختفاء شريحة املحتاجني
إلــى م ـســاعــدة ،نتيجة مــا م ـ ّـرت وتـمـ ّـر بــه الـبــاد من
ّ
وشح في السيولة النقدية» ،مؤكدًا
أزمات متعاقبة
ّ
أن «الجمعية تهدف إلى جمع ما أمكن من تبرعات
لتسيير قافلة إ ل ـ ـى مدينة ت ـ ـاور غ ـ ـاء املــدمــرة والتي

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

تبعد عن العاصمة طرابلس نحو  240كيلومترًا».
ّ
أن الجمعية أطلقت « ن ـ ً
ـداء لتوفير
ويتابع البركي
ُ
ال ــدع ــم امل ـ ـ ــادي ل ـل ـق ــاف ـل ــة» ،م ـش ـي ـدًا ب ــ«االس ـت ـج ــاب ــة
الــواس ـعــة لـلـمـتـبــرعــنّ .أم ــا م ــوائ ــد الــرح ـمــن ،ســوف
تقيم الجمعية أرب ــع ت ـتــوزع ع ـلــى األح ـيــاء الفقيرة
فــي طــراب ـلــس» ،م ـشــددًا على «أهمية تــوزيــع السالل
الغذائية إلــى امل ـنــازل .فعشرات األســر تفضل املنزل
ّ
ع ـلــى أن ي ـج ـلــس رب األس ـ ــرة وأس ــرت ــه ح ــول مــائــدة
صدقات .لهذا السبب نفضل توزيع السالل الغذائية
واملعونات املادية على البيوت مباشرة».
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ّ
حل شهر رمضان وسط أزمة كورونا الناشئة حينها ،ولم يتو ّ
قع المحتفون
في العام المنصرم،
ّ
يظن أ ّن ما عاشه الصائمون
به أن يتكرّر المشهد ويصير أكثر قتامة هذا العام .كان الجميع
استثناء ،ليتبيّن أ ّن األمر ليس كذلك ،في حين تكثر اليوم تداعيات الجائحة التي لم تو ّ
أي مجتمع.
فر ّ
ٌ
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ّ
ّ
تفشي فيروس كورونا الجديد ،مرّة أخرى ،فرحة المسلمين ،ال سيّما العرب منهم ،فيجدون
وينغص
أنفسهم غير قادرين على استقبال الشهر الكريم كما يليق به االستقبال .والتنغيص ال يُحصر بالفيروس،
كدرت احتفاالتهم بطريقة أو بأخرى
فأزمات العرب المتواصلة لطالما
ّ

رمضان العرب وسـط كورونا واألزمات

سوريون ال يشعرون بالفرحة المفترضة
عبد اهلل البشير

ّ
لـلـعــام ال ـح ــادي عـشــر عـلــى ال ـتــوالــي ،يحل
شـهــر رم ـضــان حــزيـنــا عـلــى الـســوريــن في
مختلف أنحاء البالد ،ال ّ
سيما في مناطق
شـمــال غ ــرب ســوريــة .وبـعــد س ـنــوات األزم ــة الـســوريــة
العشر ،أتــت التحضيرات الخاصة بهذا الشهر أشـ ّـد
ّ
صعوبة ،خصوصًا أن الحياة باتت أكثر قسوة على
النازح املقيم في مخيم أو الذي استأجر له ولعائلته
مسكنًا فــي املـنــاطــق غير الخاضعة لسيطرة النظام
الـســوري فــي محافظة إدل ــب ،وكــذلــك على أهــالــي تلك
صعبة ،األمر
املنطقة .فالظروف كلها جعلت املعيشة
ّ
ّ
الذي أثر على عجلة الحياة ،في الوقت الذي يمثل فيه
تفشي فيروس كورونا الجديد عائقًا آخر أمام بهجة
الناس بحلول رمضان.
عـبــد الـكــريــم اإلبــراه ـيــم ش ــاب س ــوري ن ــزح مــن مدينة
م ـعـ ّـرة الـنـعـمــان ،جـنــوبــي محافظة إدل ــب فــي الشمال
الـ ـس ــوري ،ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وه ــو يـقـيــم ال ـي ــوم مع
عائلته في بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي
ّ
الـغــربــي .يـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «أم ــورًا كثيرة
لن تكون حاضرة وســوف نخسرها في رمضان ،هي
أمــور أصيلة مرتبطة بهذا الشهر .فهذا العام ،سوف
نقضي شهر الصيام بعيدًا عن منزل العائلة ،وبعيدًا
ع ــن اإلخ ـ ــوة ال ــذي ــن ص ــار ك ــل واحـ ــد مـنـهــم ف ــي م ـكــان،
كذلك لن تكون التحضيرات كما
وبعيدًا عن الجيرانّ .
فــي الـســابــق ،عندما كنا نشتري أطعمة ومشروبات
مرتبطة بالشهر قبل أيام من حلوله .في الوقت الراهن،
ّيغيب االهتمام كليًا بهذا األمر» .ويشير اإلبراهيم إلى
أن ــه فــي األي ــام املــاضـيــة مــع اق ـتــراب هــذا الـشـهــر« ،راح
وال ــدي يتذكر املسجد الكبير فــي مـعـ ّـرة النعمان ،في
حني تدمع عيناه .لكن ما باليد حيلة ،وكل ما أرجوه
هــو أن يــأتــي الـشـهــر بالخير علينا وعـلــى الـنــازحــن
وهؤالء الذين ّ
هجرتهم الحرب إلى أصقاع األرض».
ّ
ويفتقد اإلبراهيم «جمع العائلة» ،علمًا أن العائالت
فــي عـمــوم مناطق ســوريــة تـحــرص بجميع أفــرادهــا
ع ـلــى االج ـت ـم ــاع حـ ــول امل ــائ ــدة ال ــرم ـض ــان ـي ــة .وه ــذه
الصغيرة
ّاألج ــواء لــم تكن فقط محصورة بالعائلة ّ
إنما تشمل كذلك تلك الكبيرة .ويشير إلــى أنــه «مع
ّ
ّ
وتفرقهم في املخيمات وغيرها ،تأتي
تهجر األهالي
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي كـبــديــل ع ــن ال ـل ـقــاء»،
مشددًا على أنهم كانوا ينتظرون رمضان لروحانيته
ّ
وما يجلبه من تكافل اجتماعي في املناطق .لكن هذا
سيغيب هذا العام.
في مخيمات النزوح ،يختلف الوضع تمامًا ّ
عما هو
عليه في مدن إدلــب وبلداتها .ويقول الناشط عباس

ثمة من يص ّر على
ّ
الترحيب برمضان رغم
كلّ األزمات (مجدي
فتحي)Getty /

ّ
أب ــو أس ــام ــة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن الـ ـن ــازح يـتــرقــب
سلة املـســاعــدات اإلنسانية التي قــد تصله مــع حلول
شهر ّ رمضان من منظمة إنسانية أو جمعية إغاثية
وتخفف عبئًا كبيرًا مع حلول الشهر» .يضيف «كثيرة
هي الهموم التي تشغل النازحني في املخيمات ،منها
البحث عــن عمل لتوفير مصدر دخــل ،خصوصًا مع
ّ
غــاء األسـعــار وقــلــة الـفــرص ومتطلبات الحياة التي
تحاصر الجميع في املنطقة».
في السابق ،في عموم مناطق سورية ،كانت لرمضان
خصوصيته ،ومنها عودة املسافرين من خارج البالد
ّ
مع قــرب حلول الشهر ،لقضائه مع العائلة .لكن ذلك
يغيب اليوم ،مع ّ
تغير أحوال العائالت .فقد نزح أفراد
منها ومــن غــادر إلــى خــارج البالد لن يعود .بالتالي
صار هذا التقليد مرهونًا باملسافات والحدود وسط
الـ ـظ ــروف ال ـح ــال ـي ــة .وهـ ـك ــذا ُم ـن ــع األج ـ ـ ــداد م ــن رؤي ــة
أحفادهم واألمهات واآلباء من لقاء أبنائهم .باإلضافة
ّ
ّ
يتسبب
إلى ذلك ،فإن هذا الشهر إلى جانب روحانيته،
في حزن لذوي املعتقلني في السجون واملفقودين.
ب ــال أب ــو ع ـبــدو مـهـ ّـجــر مــن ري ــف حـمــص الـشـمــالــي،
ّ
دير
يقيم حاليًا فــي مخيم الخير بــالـقــرب مــن بـلــدة ّ
حـســان شمالي إدل ــب .يخبر «الـعــربــي الـجــديــد» أنــه
ً ّ
ل ــم يـشـعــر ب ـق ــرب ح ـل ــول ش ـهــر رمـ ـض ــان ،م ـع ـلــا ب ــأن
«مشاغل الحياة كثيرة وكــل يــوم يحمل معه أمــورًا
ّ
جديدة» .ويشير إلى أن «التهيؤ لرمضان كان مميزًا
ف ــي ري ــف حـمــص الـشـمــالــي حـيــث كـنــت أق ـي ــم .كــانــت
ش ــوارع املنطقة تعج بــاملــارة مــع قــرب حلول الشهر،
وكــانــت مــامــح ال ـس ــرور ت ـبــدو واض ـحــة عـلــى وجــوه
ّ
ّ
الناس ،حتى في عز سنوات الحصار» .وإذ يؤكد أن
ّ
«كل مشاهد الفرح غائبة اليوم وكذلك التحضيرات
السـتـقـبــال ال ـش ـهــر» ،ي ـقــول «اش ـتــريــت بـعــض األم ــور
الـضــروريــة فقط الستقبال الـشـهــر ،ومــن املـتــوقــع أن
تكون أيامه مشابهة لباقي أيــام السنة ...سعي وراء
الـعـمــل والـبـحــث عــن االس ـت ـق ــرار» .مــن جـهـتــه ،يـقــارن
أحمد ،وهو من أهالي مدينة إدلــب ،ما بني يوميات
املدينة اليوم وما كان في الفترة التي سبقت حلول
شهر رمـضــان فــي الـعــام املــاضــي .ويـقــول لـ«العربي
ّ
الجديد» إن «املحال التجارية عرضت في واجهاتها
أنـ ــواعـ ــا م ــن ال ـت ـم ــور وال ـح ـل ــوي ــات امل ــرت ـب ـط ــة بـشـهــر
ّ
رمضان ،باإلضافة إلى التمر هندي والسوس .لكن
إق ـب ــال األه ــال ــي ضـعـيــف ق ـيــاســا م ــع ال ـع ــام 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».
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ّ
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي فــرضـتـهــا الـحـكــومــة
ّ
للحد من تفشي فيروس كــورونــا في الضفة
الفلسطينية
ّ
الغربية املحتلة ،جــاءت أقــل حــدة هــذا الـعــام ،باملقارنة مع
ّ
ال ـعــام امل ــاض ــي ،ف ــإن تــداع ـيــات الـجــائـحــة مــا زال ــت تحاصر
الفلسطينيني اقتصاديًا وصحيًا .في الوقت نفسه ،ال يمنع
الخوف من العدوى الناس من االستعداد الستقبال شهر
رمضان بما ّ
تيسر .ومع صرف رواتب املوظفني الحكوميني
ال ـعــام ـلــن ف ــي الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،انـتـعـشــت األسـ ــواق
بشكل ملحوظ ،ال سيما قبيل حلول شهر رمـضــان .وبــدأ
متطوعون شباب بتزيني املنازل واملحال كما جرت العادة.
مدينة نابلس ،شمالي الضفة
يقول عصمت سـعــادة ،مــن ّ
ّ
الغربية ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إنــه سعى إلــى توفير كــل ما
يـلــزم البيت مــن طـعــام وش ــراب قبيل بــدء الشهر الفضيل:
«هذا شهر الخير والبركة ،وفرحتنا بحلوله كبيرة .وعلى
ّ
الرغم من الحالة املادية الصعبة ،يجب علينا تأمني كل ما
تحتاجه عائالتنا .اشتريت معظم الـحــاجـيــات ،وسأعمل
عـلــى تــوفـيــر ال ـنــواقــص قــري ـبــا» .عــائـلــة عصمت مــؤلـفــة من
سبعة أشخاص .وما زال ،أسوة بآالف املوظفني الحكوميني،
يعاني مــن تبعات تــوقــف الــرواتــب ألشـهــر طــويـلــة ،بسبب
عــدم تحويل االحتالل اإلسرائيلي أمــوال املقاصة للسلطة
الفلسطينية ،ما اضطره إلــى استدانة مبالغ مالية كبيرة
لتأمني احتياجات أسرته.
ّأمـ ــا ث ـ ّ
ـري ــا ع ـبــد ال ـح ــق ،وه ــي م ــن مــدي ـنــة سـلـفـيــت ،شـمــالــي
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،فـتـعــرب ع ــن سـعــادتـهــا بـحـلــول رمـضــان
عصيب
ملــا فـيــه مــن تـقــرب إل ــى ال ـلــه ،وخـصــوصــا بـعــد ع ــام
ّ
فقدت خالله بعض أحبتها من جراء كورونا .وتقول إنها
سعت ،بما ّ
تيسر ،إلى شراء االحتياجات األساسية لشهر
رم ـضــان ،بعدما تــأثــر عملها فــي مشغل الخياطة نتيجة
اإلغـ ــاقـ ــات املـ ـتـ ـك ــررة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ملــواج ـهــة
ُ
ولتفرح أطفالها ،اشترت أضــواء ّ
ملونة لتزيني
الفيروس.
بيتها من الــداخــل والـخــارج ترحيبًا برمضان ،متمنية أن
تقام صــاة التراويح في املساجد ،كونها طقوسًا جميلة
ترتبط بهذا الشهر.
ً
عمومًا ،شهدت األســواق إقباال على شــراء املــواد الغذائية
وال ـل ـح ــوم والـ ــدواجـ ــن .ي ـق ــول م ـ ّ
ـؤي ــد ع ـق ــاد ،وه ــو صــاحــب
مـحــل لبيع الـلـحــوم املـجـمــدة فــي مــديـنــة طــولـكــرم ،شمالي
«هناك إقبال كبير ،ونأمل أن يستمر ذلك
الضفة الغربيةّ :
خــال رم ـضــان .وفــرنــا أنــواعــا كثيرة مــن الـلـحــوم بأسعار

عراقيون
قلقون في
استقبال شهر
الصوم
عثمان المختار

قبيل حلول شهر رمضان ،راح العراقيون يستعدون
السـتـقـبــالــه م ــن خ ــال الـتـبـضــع ،وس ــط أجـ ــواء مقلقة
بسبب موجة الغالء التي لحقت باملواد الغذائية بعد
تخفيض الحكومة قيمة الدينار العراقي فــي مقابل
الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ارتـ ـف ــاع م ـعــدالت
اإلص ــاب ــة بـفـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد .وق ــد تضاعفت
األسـعــار فــي األس ــواق العراقية ،رغــم تأكيد الحكومة
فــي أكثر مــن مناسبة على محاسبة واعتقال كــل من
ّ
االقتصادية ليتالعب بــاألسـعــار .لكن
يستغل األزم ــة
َ
تـلــك الـتـحــذيــرات لــم تـلــق آذان ــا صــاغـيــة ل ــدى الـتـجــار،
فتواصل األسعار ارتفاعها ،بحسب ما تؤكد مصادر
محلية من عموم محافظات البالد.
وكـ ــان رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي مـصـطـفــى الـكــاظـمــي
ّ
قــد صـ ّـرح بــأن «ارت ـفــاع أسـعــار بعض امل ــواد الغذائية
املـصـنـعــة محليًا هــو مـحــاولــة مــن أص ـحــاب النفوس
ال ـض ـع ـي ـفــة وبـ ـع ــض ال ـج ـش ـع ــن م ــن الـ ـتـ ـج ــار إلرب ـ ــاك
الوضع االجتماعي» ،مؤكدًا استغالل التجار إلقبال
املواطنني على شــراء املــواد مع اقتراب شهر الصوم».
أضــافّ :
«وجهت تعليمات من وزارة الداخلية واألمن
ـراءات مناسبة ملنع التالعب
االقـتـصــادي التـخــاذ إج ـ ّ
بـقــوت املــواطــن ال ـيــومــي ،وك ــف جـشــع بـعــض الـتـجــار،
ومتابعة األسـ ــواق» .ويـسـتــورد الـعــراق معظم مــواده
الـغــذائـيــة ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي ،مــا تسبب فــي ارتـفــاع
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ّ
األسعار بنسبة طفيفة في خالل الفترة السابقة ،لكن
األســابـيــع املاضية شـهــدت ارتـفــاعــا كبيرًا ،خصوصًا
ّ
بأسعار زيــوت الطعام واألرز والسكر والطحني .في
هذا اإلطــار ،يشتكي أبو أحمد من أهالي حي الكرادة
وسط بغداد ،من «االرتـفــاع املستمر في أسعار املواد
الـغــذائـيــة ،وتـحــديـدًا الحليب والــزيــت واألج ـبــان التي

قلق وسط غالء
المواد الغذائية بعد تخفيض
الحكومة قيمة الدينار

فلسطينيون محاصرون
بتداعيات الوباء

ّ
سجلت ارتفاعا ملحوظًا أرهــق املواطنني خصوصًا
وهم يستعدون لشهر رمضان ،وذلك من دون مراقبة
ّ
حكومية واض ـح ــة» .يضيف لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
ّ
«ذلـ ــك يــأتــي م ــع الـعـلــم أن مـ ــواد غــذائ ـيــة ع ــدي ــدة غير
مستوردة ويتم إنتاجها في داخــل الـعــراق ،كاأللبان
ّ
وامللح وبعض أنواع البسكويت .لكن التجار استغلوا
ّ
غـيــاب الــرقــابــة الـحـكــومـيــة ،مــتـجـهــن إل ــى رف ــع معظم
املواد الغذائية في األسواق».
م ــن جـهـتــه ،يـشـيــر صــاحــب مـتـجــر ف ــي ح ــي الـيــرمــوك
ّ
بـ ـبـ ـغ ــداد ،إلـ ـ ــى أن «ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األسـ ـ ـع ـ ــار أمـ ـ ــر تـتـحـمــل
م ـســؤول ـي ـتــه ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة واملـ ـسـ ـت ــوردون من
الـتـجــار املـتـعــاونــن مــع األح ــزاب والـفـصــائــل املسلحة
وبعض املسؤولني ،وليس أصحاب املتاجر واملحال
الـ ـت ــي ت ـب ـيــع امل ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة .ف ــاالرتـ ـف ــاع ال ـحــاصــل

حــال ـيــا ه ــو م ــن ال ـت ـج ــار امل ـس ـت ــوردي ــن ال ــذي ــن رف ـعــوا
قيمة البضائع بحجة ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر».
ّ
يضيف أن «السخط الكبير هو على أصحاب املحال
الصغيرة ،على الرغم من عدم تحملهم ّ
أي مسؤولية
أو ذنب في هذا اإلطــار» .ويوضح لـ«العربي الجديد»
ً
ّ
مفضال عــدم الكشف عــن هــويـتــه ،أن ّ«االرت ـف ــاع أضـ ّـر
كثيرًا بــأصـحــاب املـحــال الـصـغـيــرة ،ألنـهــم بــاتــوا غير
قــادريــن على التعاطي مع التجار الذين تسببوا في
خسارة املحال واملتاجر العادية .واملشكلة تتواصل
مع تراجع الـقــدرة الشرائية لــدى املــواطــن ،ما يدفعنا
إلــى تخفيض األسـعــار والقبول بنسبة ربــح بسيطة
ج ـدًا فـقــط لـنــواصــل ال ـع ـمــل» .ويـلـفــت صــاحــب املتجر
ّ
نفسه إلى أن «العراقيني في شهر رمضان يتبضعون
ّ
بشكل كبير ،فهو شهر نعده من مواسم الربح الجيدة.
ّ ٍ
لكن السنة الحالية لن تكون كسابقاتها بعد تراجع
الوضع االقتصادي واقتصار التبضع على الحاجات
األساسية والضرورية».
ويطالب نواب وكتل سياسية الحكومة بإعادة سعر
ص ــرف الـ ــدوالر األمـيــركــي إل ــى مــا ك ــان عليه سابقًا،
ّ
بسبب مــا خــلـفــه خـفــض قيمة الــديـنــار الـعــراقــي من
ان ـع ـكــاســات سـلـبـيــة ع ـلــى مـعـيـشــة امل ــواط ــن .وي ـقــول
ع ـضــو الـلـجـنــة املــال ـيــة ف ــي ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي جـمــال
ّ
كــوجــر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «الـحـكــومــة العراقية
التي رضيت أن يكون سعر الدوالر األميركي مرتفعًا
قياسًا بقيمة الــديـنــار الــوطـنــي ،عليها حماية ذوي
الدخل املـحــدود والفقراء من جشع التجار وتعاقب
املنتفعني من األزمات» ،موضحًا ّأن ّ
«ثمة انفالتًا في
األسواق ،إذ يقوم التجار برفع األسعار على هواهم.
ّ
ضمنها رفع أسعار
وثمة تجاوزات كثيرة تحدث ،من
ّ
البضائع من املنتج الوطني مع العلم أنها لم تتأثر
بــانـخـفــاض قيمة الــدي ـنــار»ّ .أم ــا الـسـيــاســي الـعــراقــي
ّ
سعد املطلبي فيلفت إلــى أن «مــوازنــة عــام  2021لم
تلتفت إلــى الـفـقــراء ،بــل خضعت ملزاجية ومصلحة
بعض األح ــزاب الكبيرة التي حصلت على مكاسب
مــالـيــة مــن جـ ـ ّـراء ان ـخ ـفــاض قـيـمــة الــدي ـنــار ال ـعــراقــي.
ّ
وعلى الرغم من أن مناصري تلك األحزاب بمعظمهم
ّ
من الطبقة الفقيرة ،فــإن ذلك لم يشفع لهم استغالل
أح ــزاب السلطة لـهــم والـتـحـكــم بـمـصـيــرهــم» .ويــؤكــد
ّ
املطلبي لـ«العربي الجديد» أن «شكاوى األهالي من
ّ
رفع األسعار تزايدت ،خصوصًا أن التجار معتادون
ّ
على رفع أسعارهم قبيل شهر رمضان ،علمًا أن هذه
السنة مختلفة على العراقيني بسبب قرار الحكومة
رفع سعر صرف الدوالر».

مـقـبــولــة ،خـصــوصــا لـ ــذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود وامل ـتــوســط».
أما جمعة صالح ،وهو صاحب وكالة للمواد التموينية،
ّ ّ
فيؤكد أن «األصـنــاف كافة متوفرة في األس ــواق ،بأسعار
ّ
جيدة ،وال داعــي للتزاحم على شرائها ،ألن ذلــك قد يدفع
ّ
بـعــض الـتـجــار إل ــى رف ــع األس ـع ــار فــي ظ ــل ضـعــف الــرقــابــة
الحكومية».
وانـتـظــر أص ـحــاب م ـحــال الـحـلــويــات شـهــر رم ـضــان بـفــارغ
الـصـبــر ،بسبب كـثــرة اإلق ـبــال ع ــادة على ش ــراء الحلويات.
ويقول سامر شحروري ،وهو صاحب محل لصنع عجينة
ّ
الـكـنــافــة فــي نــابـلــس ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن لــديــه «قائمة
طــويـلــة م ــن ال ـط ـل ـب ـيــات» .ويـنـقــل ع ــن أص ـح ــاب تـلــك املـحــال
تفاؤلهم بحركة شرائية جيدة تعوضهم عن الخسائر التي
لحقت بهم مؤخرًا بسبب اإلغالق العام .يضيف« :رمضان
من غير حلو (حلويات) مش (ليس) حلو».
مــن جهته ،يشير عبد الله أبــو الخير ،وهــو صاحب محل
ّ
حلويات في مدينة رام الله ،وسط الضفة الغربية ،إلى أن
تداعيات اإلغالق العام الناتج عن تفشي كورونا ،ما زالت
الناس الستقبال رمضان قبل
حاضرة ،إذ عادة ما يستعد ّ
شهر من موعد حلوله .ويقول إنه ليس مستعدًا ،حاله حال
االفطار وتزيني املنزل خوفًا
آخرين ،إلقامة والئم على موائد ّ
مــن الـعــدوى بالفيروس ،مضيفًا أنــه ال يشعر بفرحة هذا
الشهر كعادته ،ويسعى إلى توفير املستلزمات األساسية
فـقــط .وينتقد عبد الـلــه لـجــوء الحكومة ّ الفلسطينية إلى
اإلغ ــاق الـعــام أو الـجــزئــي ،مشيرًا إلــى أن ــه يتوجب عليها
توفير اللقاحات لطمأنة الـنــاس ،كي يتمكنوا من العودة
إلى حياتهم الطبيعية.
هذا العام ،لم يزين زياد معالي ،وهو من بلدة القبيبة ،شمال
غــربــي ال ـقــدس ،وس ــط الـضـفــة الـغــربـيــة ،حــديـقــة مـنــزلــه كما
ّ
اعتاد في كل عام قبل تفشي كورونا ،استعدادًا وابتهاجًا
بالشهر الفضيل ،خصوصًا بعد وفاة أحد جيرانه نتيجة
إصابته بفيروس كورونا .زيــاد الــذي يعمل سائق سيارة
ّ
أجرة ،يقول لـ«العربي الجديد» إن االستعدادات لرمضان لم
ّ
تأت كاملعتاد في ظل سوء األوضــاع االقتصادية والخوف
ِ
م ــن ن ـقــل ال ـع ــدوى ل ــآخ ــري ــن ،ه ــو الـ ــذي اع ـت ــاد عـلــى تــزيــن
حديقة منزله قبل أسبوع من حلول شهر رمضان .بالنسبة
إليه ،تبقى فقط العبادة خالل هذا الشهر .يزعجه أن يضطر
إلــى وضــع الكمامة طــوال الــوقــت خــال عمله ،ويـفــرح حني
ً
جـهـتــه ،كــي يتمكن مــن إزالـتـهــا قليال،
يــوصــل راك ـبــا إل ــى و ّ
كونها تضايقه .ويتمنى أن توفر الحكومة لقاحات كورونا
ً
بدال من اللجوء إلى فرض اإلغالق العام.

تونسيون يتمسكون بعاداتهم المتوارثة
تونس ـ إيمان الحامدي

ّ
للعام الثاني على الـتــوالــي ،يـحــل شهر رمـضــان مع
اس ـت ـمــرار جــائـحــة ك ــورون ــا .وه ــذه هــي ح ــال تــونــس.
ّ ّ
ّ
يصرون على استقبال هذا الشهر على
إال أن أهلها
طريقتهم ،مــن خــال اسـتـعــادة تقاليدهم املـتــوارثــة.
ُي ـط ـل ــق ال ـت ــون ـس ـ ّـي ــون ع ـل ــى ش ـه ــر رمـ ـض ــان «س ـي ــدي
رم ـ ـضـ ــان» .وي ـظ ـهــر اه ـت ـمــام ـهــم ب ـه ــذا ال ـش ـهــر خــال
«ال ـعــواشــر» أي األي ــام الـعـشــرة الـتــي تسبق حلوله،
والـتــي يستهجن فيها ارتـكــاب األخـطــاء .ويعلن عن
بــدء شهر رمضان من قبل ديــوان اإلفـتــاء بعد رصد
الهالل .وبعد رؤية الهالل ،تطلق املدافع ثالث طلقات
وتصدح املآذن بآيات قرآنية.
ي ـبــدأ االس ـت ـع ــداد لـشـهــر رم ـض ــان ف ــي الـ ـع ــادة منذ
منتصف شهر شعبان (الشهر الهجري الذي يسبق
شـهــر رم ـض ــان) .فــي ه ــذه الـفـتــرة ،ي ـ ّ
ـردد املــواطـنــون
عبارة «ريحة رمضان فاحت» ،فتزداد حركة الناس
ّ
وتزين املحال التجارية ويعيد التجار
في األسواق
طالء واجهات محالهم .وعادة طالء واجهات املحال
وتزيينها هــي جــزء مــن أعـمــال التنظيف الشاملة
التي تقوم بها ربات البيوت في منازلهن ،وتشمل
طـ ــاء جـ ـ ــدران امل ـط ــاب ــخ وت ـج ــدي ــد األوان ـ ـ ــي وشـ ــراء
البهارات (التوابل) وتحضير املعجنات التقليدية
ال ـتــي تـحـضــر خ ــال ك ــل أيـ ــام ش ـهــر رم ـض ــان .ومــن
الــوجـبــات األســاسـيــة ،شــوربــة الشعير (حـســاء من
الـشـعـيــر املـحـمــص) وال ـحــالــم (ح ـســاء الـخـضــار)،
والنواصر (أكلة تقليدية تعود جذورها إلى مدينة
تينجة في والية بنزرت ،وتطبخ أساسًا بالدجاج)
وغيرها.
ّ
ومن أهم سمات شهر رمضان في تونس ،أنــه يمثل
فرصة لتوطيد العالقات األسرية .وتحرص العائالت
عـلــى الـتـجـمــع ح ــول م ــائ ــدة ال ـط ـعــام .وك ـمــا يـتـشــارك
معظم الناس الـعــادات الغذائية ،ال تخلو مائدة من
ح ـســاء ال ـفــريــك ،وه ــو الــوجـبــة األســاس ـيــة فــي الـبــاد
بسبب سهولة هضمها ،بــاإلضــافــة إلــى «البريكة»،
وهي سيدة املوائد في رمضان.
وعشية دخ ــول شهر ال ـصــوم ،تشهد أس ــواق تونس
حركة كبيرة ،وال سيما األســواق الشعبية .ويعرض

استعدادًا
الستقبال
شهر رمضان
(ياسين
قايدي/
األناضول)

الجائحة أثّرت على وضع
التونسيّين النفسي وجعلتهم
أكثر تحكمًا في نفقاتهم
ّ
الباعة كل ما يحتاجه التونسيون خالل هذا الشهر
م ــن ت ــواب ــل وتـ ـم ــور وف ــاك ـه ــة م ـج ـف ـفــة .ك ـم ــا تـنـتـشــر
ّ
املتجولني الذين يبيعون
البسطات وعربات التجار
املـ ـف ــارش وأغ ـط ـي ــة الـ ـط ــاوالت والـ ـق ــدور وال ـط ــواج ــن
والخبز التقليدي.
وي ـك ـثــر اس ـت ـه ــاك ال ـط ـع ــام ف ــي ت ــون ــس خـ ــال شـهــر
ّ
بمعدل
معدل اإلنفاق على الطعام
رمضان .ويرتفع ً
الثلث تقريبًا مقارنة ببقية أشهر السنة .وعلى الرغم

ّ
من أن استمرار تفشي فيروس كورونا ينغص فرحة
التونسيني بهذا الشهر للعام الثاني على التوالي،
ّ
بالحد األدنى
تحرض بعض العائالت على التمسك
من العادات ،وتجاوز الضائقة املالية وتدابير الحجر
الصحي وقيود التنقل بني املحافظات.
السياق ،تقول ليليا الصمادحي ( 40عامًا)،
في هذا
ّ
ّ
ّ
للتونسيني
إن «الجائحة أثرت على الوضع النفسي
ّ ّ
وجعلتهم أكـثــر تحكمًا فــي نفقاتهم» ،إال أن هــذا ال
يلغي شـعــورهــا بــالـفــرح مــع عائلتها ّ بـحـلــول شهر
الصوم .توضح لـ «العربي الجديد» أنها اكتفت هذا
العام بشراء مسلتزمات أساسية ،واتفقت مع زوجها
ـذاء ،بــل إعـ ــادة تــدويــر األط ـبــاق
عـلــى ع ــدم إهـ ــدار ال ـغ ـ ّ
ّ
إذا اقـتـضــى األمـ ــر ،تـجــنـبــا لـلـتـبــذيــر .ت ــرى لـيـلـيــا أن
رمضان مناسبة إلعــادة النظر في السلوك الغذائي
واالستهالكي ،مـشــددة على ض ــرورة عــدم اإلس ــراف،

مــع التمسك بــإحـيــاء ال ـعــادات الـتــي تنعكس إيجابًا
على أوضاع الناس النفسية ،ومنها التكاتف وتقديم
املساعدة للمحتاجني.
ولـ ـلـ ـمـ ـس ــاج ــد ودور ال ـ ـع ـ ـبـ ــادة أي ـ ـضـ ــا ن ـص ـي ــب مــن
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 غــالـبــا مــا يـقــدمـهــا مـيـســورو ال ـحــال كـهــدايــا.
وتـكـثــر مـجــالــس تـحـفـيــظ ال ـق ــرآن وال ــذك ــر ،وحـلـقــات
ّ
الوعظ الديني واملحاضرات الدينية ،التي تحث على
القيم اإلسالمية ،خصوصًا قيم التعاون والتضامن،
التي تنعكس على املمارسات املجتمعية ،وذلــك من
خالل تقديم املساعدات للعائالت املحتاجة ،وتنظيم
موائد اإلفطار طوال الشهر.

