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والــتي تــضم ســفــارات أجـنــبــيــة عـدة
تحدة يظهر بينها الواليات ا

أن "هــــنــــاك مـن يــــريــــد جــــر طــــهـــران
وواشــنــطن لـلــمــواجـهــة" في الــعـراق
بــحــسب مـا يــقــول احملـلل الــســيـاسي

العراقي عصام الفيلي.
WOJ¹d « …uDš

ويـضـيف لـوكـالـة فـرانـس بـرس "هـناك
مـن يريد أن يقاتل إيـران بغير سالحه
تـحدة ومن يـريـد أن يقـاتل الـواليـات ا

بغير سالحه".
وأشــار مـسـؤولـون أمــيـركـيـون إلى أن
ـوظـف اخلـطـوة األمـيـركيـة بـسـحب ا
غـير األساسي من العراق جاءت على
خــلـفــيــة "تـهــديـدات" مــصـدرهــا إيـران
و"مــيـلــيـشــيـات عــراقـيــة حتت سـلــطـة
احلــرس الـثـوري اإليـراني" في إشـارة
الـى فـصــائـل احلـشــد الــشــعــبي الــتي
ـرجـعــيـة الـديــنـيـة تــشـكـلـت بـفـتــوى ا
الــشـيــعـيــة األعــلى في الـعــراق لـقــتـال
تـــنــظـــيم الــدولـــة اإلسالمــيـــة وتــضم

تنظيمات مقربة من إيران.
- "ب السعودية وإسرائيل" -

وبـعيـد سقـوط الصـاروخ سارعت تلك
الــفــصــائـل إلى الــنــأي بــنــفــســهــا عن

الهجوم.
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ـة ـسـا اعـتـدنـا ايـام الـزمن الــقـريب ان نـرى  طـيـور الـلـقــالق  اجلـمـيـلـة ا
بحجمهـا الكبير وارجـلها الطـويلة تطيـر وحتوم في سماء بغـداد احلبيبة
امـنـة مـطـمـئـنـة  ثم حتط فـي اعـشـاشـهـا فـوق االبـنـيـة واالمـاكن الـعـالـيـة
منظـر جميل يـبعث الراحـة واالمان في نفوس نائر والـقباب واالبـراج  وا
الناس  لـكن هذه الطـيور اخـتفت اليـوم ولم نعد نـراها مـنذ التـسعيـنيات
من القرن العشرين  حيث غادرت بغداد ولم تعد اليها . تعد اللقالق من
هاجـرة تاتي الى بغداد في اوقات وازمنـة محددة وتغادرها في الطيور ا
زيد عـن اللقـالق  في بغداد اوقات وازمنـة محددة ... ومـن اجل معرفـة ا
وسـوم (بغداد يقول الـكاتب الـباحث مـحمـد حسن اجلابـري  في كتـابه ا
.. امـاكن وذكـريـات) ان الـلـقـالق تـاتـيـنـا دائـما فـي اواخـر كـانون الـثـاني
واوائل شبـاط من كل عـام وتهـجـر ديارنـا في اوائل ايـلول ومـا نـقوله عن
اللقالق نقوله ايضا عن سائر الطيور القواطع كالسنونو واحلداة وبعض
ـعـهـود انـواع الـغــربـان وغـيــرهـا  فـانــهـا كـلــهـا ان قـدمت قــبل اوانـهــا ا
يستبشر سكان بغداد لربيع طويل وامطار عزيزة وشتاء تقل فيه البرودة
ـعروف عن اللقـالق في بغداد انـها تبني اعـشاشها وخيرات متـغدقة . وا
ا ـيـاه ولـكن  ـنـائـر والقـبـاب الـعالـيـة وخـزانات ا في اماكـن مرتـفـعـة كا
يؤسـف له االن انهـا اخـتـفت واليـوجـد اثر لـهـا في بـغـداد بـسـبب فوضى
الـبـنـاء وفـوضى الـسـكـان.. ان احلـديث عن طـيـور الـلـقـالق حـديث شـائق
يذكرنا بـاالغنيـة التراثـية البغـدادية (اللـقلق عال وطار ووكـر بيت اخملتار)
كنـا نـرددها ايـام الصـبـا والشـبـاب وبلـحن شـعبي مـحفـوظ جـميل . ومن
اجلديـر بـالذكـر الـقول ان الـبـعض من النـاس يـرى ان وجود الـلـقالق في
بغـداد يـعد مـظـهرا من مـظـاهر االمـان  والـطمـانيـنـة ويضـفي عـلى اجواء
ـقام االول ـديـنـة  اجلـمـال والـبـهـجـة.. وهـذا يـذكـرنـا  بـصـوت مـطـرب ا ا
قام من مـقاماته الـشجية محمد الـقباجني (رحـمه الله) ح  يـصدح  

دينة بغداد احلبيبة: وهو يتغنى 
سالم على دار السالم جزيل                وعتبى على ان العتاب طويل
ابغداد ال اهوى سواك مدينة                ومالي عن ام العراق بديل ...
وقبل اخلـتـام نـود ان نسـرد حـكايـة طـريـفة واقـعـية عن الـلـقـلق وقعت مع
ـبارك في كاتب هـذه السـطـور ومفـادها : ذات يـوم من ايام عـيـد الفـطر ا
ـشي مرتـديا مالبس الـعيد نهايـة السـتيـنيـات من القرن الـعشـرين وهو 
اجلـديدة  فـي شارع الـرشـيـد فـرحـان بـالـعيـد ... وعـنـدمـا وصل الـبـنـاية
ـصرف الزراعي الـواقعة قـبالة بـناية الـبريد العالـية  التي يـشغلـها االن ا
(حاليا دائرة اتصاالت الرشـيد) وعند عبوره الفـرع الذي تقع فيه البناية
ـصرف يـرمي برازه ( ضـركة ـعشـعش فوق بـنايـة ا واذا بطـائر الـلقـلق ا
طويلـة ) تسقط في رقـبة كاتب الـسطور الـذي كان يرتـدي قميـصا ابيض
ـصادفـةكان هـناك مـقهى شـعبي ا جـعله في مـوقف محـرج. وبا اللـون 
ـقـهى  الـبـغـدادي الـطـيب بـعد ان قـريب دخل فـيه حـيث سارع صـاحب ا
ــذكــور بــاحـضــار (دولــكــة) مــاء دافئ وصــبـه عـلـى الــرقــبـة رأى حــال ا
والقميص وهو يقـول مازحا بان هذا اللـقلق اعطاك عيدية ,ثم قال:  ابني
هـذه الـلـقـالق مــظـهـر من مـظـاهــر اخلـيـر واالمـان ... اذا راحت وغـادرت
بـغـداد فـان االمـان سـيـذهب مـعـهــا ... بـقـيت هـذه الـكـلـمـات راسـخـة في
ـبـاركة ان الذاكـرة. اخـيـرا نسـال الـله تـعالى وبـهـذة االيـام الرمـضـانـية ا

يعيد االمن واالمان الى بالدنا وتعود اللقالق حتلق في سماء  بغداد.

لـصـعق الـذبـائح بـهـدف تـهـدئـتـهـا قبل
الــذبح وهـو مـا ال يــتـوافق مع شـروط
الـــــذبح الــــشـــــرعي. كــــمـــــا أن بــــعض
ـنـتـجـات األخـرى قـد تُـبـاع عـلى أنـها ا
حالل لكنها حتتوي على مكونات غير
مــتـوافـقـة مـع الـشـروط الـتي تــضـعـهـا

الهيئة".
مـن جهة اخرى وعلى الرغم من اجماع
الـعلـماء  على ان شـهر رمـضان هو من
ـسـلم فـيه الــشـهـور الـتى يـجب عــلى ا
االقـالل من الــطــعــام والـــتــركــيــز عــلى
اجلـوانـب الـروحـيـة اال انّ هـذا الـشـهر
صري على يـشهد تزايدا في  اقـبال ا
الـطــعـام بـصـورة الفـتـة  حـيث تـشـهـد
االسـواق زيادة في بـيع االطـعمـة  كما
ـوائـد بـالـوالئم من كل صـنف تـمـتـلئ ا
ولـون حتى ان نسبة الفاقد من الطعام
ـئــة وقـد تــصل الى من 60 الى 70 بــا
اظـهرت احـدى االحصائـيات الى زياده

حـــجم اســتـــهالك الــطـــيــور خالل هــذا
ـئـة بــيـنـمـا الــشـهـر وتـصل الى 63 بــا
ـئة ـكـسرات 25 بـا تـبـلغ الـزياده  فى ا
ـئة وتـزيـد نسـبـة الوالئم بـنـحو 32 بـا
اذا قـورن باالشهر العاديه فيما اشارت
بـيانات احتاد الصـناعات الغذائيه الى
ـصـريـ لـلـسـكر ان نـسـبه اسـتـهـالك ا
خـالل شــهــر رمــضـــان تــصل الى 400
الـف طن كــمـــا يــزداد حــجـم اســتــهالك
ــــصـــريـــ من االرز الى 50 الـف طن ا
صري من كما يزداد حجم استهالك ا
االرز الــى 50 الــف طـن وفــــــــــــــــقـــــــــــــــا
لـالحــصــائــيــات الــتى تــصــدرهــا دوله
اجلـزائر فى حجـم االنفاق علـى الطعام
ئـة من الدخل الـقومى ـعدل 43.7 بـا
وعـن راى الدين فى تـلك الـظـاهـرة يرى
الـشــيخ عـلى ابـو احلـسن رئـيس جلـنه
الـفـتوى بـاالزهر ان االنـفـاق ببـذخ على
الــطــعـــام فى شــهــر رمــضــان يــعــد من

ساو حلـكومة حديـثة العهـد وتمتلك ليس من االنصاف ان نـنسب كل ا
رغبة الـعمل والـتغـييـر لكنـها مـكبـلة بـادوات الواقع الذي يـجعل كل شيء
هـدي وبقـية .. هنـا لسـنا بـصدد الـدفـاع عن حكـومة الـسيـد عبـد ا محـاالً
ـهـيـمـن عـلى ـعـطـلـة بـسـبب عـنـاد وتـقـاطع مـصـالح ا أعـضـاء كـابيـنـته ا
قـدرات  جراء عـقم دستـوري وخلل انـتخـابي ان لم يتـدارك  سوف لن ا
يـكــون هــنـاك اصالح اطـالقـا .. فــالــتـفــاوت الـكــبــيـر الــواضح بــ سـلم
الرواتـب فضال عن تـكـديس وحـجـز الدرجـات الـوظـيـفيـة بـأسـر وعـناوين
وأحزاب معينة يجـعل اإلصالح حلماً طوباوياً في مـجتمع نخره الفساد
ــاســاة وكـانــنـا . هــنــا تـكــمن قــمـة ا ـفــســدين مــنـذ عــشـرات الــســنـ وا

افيات الفساد حينا بعد ح .. مستسلمون 
شـاهـدته يـحـمل ولــديه نـحـو عـيـادة الـطـبـيـب وقـد عـرفت انه بال عـمل بال
اذا لـلدكتور وليس وظيفة بال راتب يـسكن شقة مـستأجرة .. فـسالته : (
للعيادة الشعبية)  فقال : (يا اخي هي ظلت عيادة  كان ذاك أيام زمان
 اليوم كل البناية بحرسها وغرفها تدار من قبل طبيب واحد يكشف كل
احلاالت وبـصيـدليـة خاويـة ال تمـتلك اال الـباراسـتول  امـا بقـية األقـسام
مثل التحليل واالشعة والرن .. وغير ذلك من مستلزمات الطب احلديث
غلوب على واطن ا قد اختفت الى االبد). فتساءلت كم أمثال حالة هذا ا
قـراطيـة في بلد امره? وكم يـقبض شـهريا قـادة وكبـار موظـفي دولة الـد
لـيارات الدوالرات اليـ البـراميل يـوميـا و النفـط الذي ما زال يـتدفق 

عائديا . 
ـائـتـ وخـمـس دوالرا في مـشـهد اخـر (مـوظف شـاب لم يـتـعـد راتـبه ا
يسكن مـع والده في غرفـة من بيت مـستـأجر ولـديه طفالن  كـحال اغلب
العراقـي من فـقراء الـشعب شاهـدته حائـرا حد الـبكاء فـسالـته فقال:
(في عز احلر وشهر رمـضان عطل عندي الـتبريد والثالجـة بسبب تبديل
ـولدة والـوطـنـية  فألي ـسـتقـر بـ ا وتصـاعـد الـتـيار الـكـهـربائي غـيـر ا

ن استدين وكيف نشرب وننام واطفالي?) . اعطي وجهي و
ــتـجـاوزين أصــبـحت تـتم ـنـاطـق الـشـعــبـيـة وحتت شــعـار إزاحـة ا في ا
عمليات فـرهود مبرمج من بـعض موظفي امانة الـعاصمة الـذين يهجمون
ن يـعرضـون بضـائعـهم على ويكـرون على الـباعـة وأصحـاب احملالت 
الـرصيـف. نحن هـنـا مع مـنع الـتـجـاوز وتـنـفيـذ الـقـانـون واحملـافـظـة على
نظافـة العاصـمة ونظـامها الـعام  لكن ثـمة مالحظـات حتتاج الى مـراقبة
في زمن وعـراق فــيه االنـفالت والــتـسـتــر بـالـشــعـارات غــزا كل مـفـاصل
ـا يحـيط الـعراقـي الـذين اصـبح اغلـبهم يـلـعن السـاعة الدولـة وتسـبب 
(الـسودة الـتي اخـرجـتـهم من عـتاة الـدكـتـاتـورية لـتـحـيـلـهم بقـبـضـة عـتاة
الفساد). فاحملاسـبة والفرهود هنـا وان كانت جتري حتت عنوان رسمي
ت للشرع والقانون بشيء وحكومي وبشعار مكافحة جتـاوزات لكنه ال 
وال يحقق العدالة االجتماعية وال يفرض نظاما وال يردع متجاوزا اغلبهم
يعاود عرض بضائعه بعـد دقائق من مغادرة قوة الواجب  التي لألسف
زاج بـ محل ومـحل  وبائع وبـائع وشارع وشـارع ومنـطقة تتـعاطى بـا
ومـــنــطـــقـــة .. ثم ألـــيس مـن الــواجـب ان تــتـم مــصـــادرة أمـــوال الـــنــاس
ــكن لـلـمـواطن ان ـوجب امـر قــضـائي وبـوصل رسـمي  ـتـلـكـاتــهم  و
ؤسـسـاتي .. هل بدأ يدافع عن حـقه فـيه .. فهل دخـلـنا مـرحـلة اخلـمط ا
ـواطن بـعد افـراغ ونـهب مـؤسـسـات الـدولة من ـتـلـكـات ا الزحـف على 
محتـواها ..اسـئلة تـعد واحـد باأللف من حـاالت عج بها
اجملـتــمع وغص بـهــا الـنــاس .. فـيــا دعـاة اإلصالح
والتـغـيـيـر ومـحـاربة الـفـسـاد .. ابـدأوا من الـقـاعدة
اصلحوا حال  الصغار  في ظل عدم قدرتكم على

كسر شوكة الكبار .
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اكـد بـطـريـرك طـائـفـة الـكـلدان في
العراق والـعالم البـطريرك لويس
روفـائـيل ساكـو ضـرورة التـهـدئة
وجتـــــنـب احلـــــرب بــــــ ايـــــران
ا ـتـحدة االمـريـكيـة  والـواليات ا
سـتـلـحـقه فـي حـالـة وقـوعـهـا من
ـنطـقة اثـار كارثـية عـلى ايران وا

برمتها. 
وشدد على القول خلل استقباله
فـي بـــغـــداد االثـــنـــ امـــ عــام
مـلـتـقى قـيم لــلـحـوار والـتـعـايش
ــنــطــقـة ال صــالح احلـكــيم ان (ا
تــتــحــمل اي حــرب اخــرى النــهـا
( ـواطـنـ ســتـمس كل فـرد مـن ا
س وعــــبـــر عـن احلـــرص بــــأال 
بـسـوء بـلـدا مـثل ايـران) مـشـيـرا
الـى ان (احلـــوار هـــو الــــســـبـــيل
احلــــــضــــــاري الــــــوحـــــيــــــد حلل

االزمات). 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (احلـــــديث دار عـن تـــــعـــــزيــــز
ــســيــحي في الــعـراق الــوجـود ا
كـونـات االثـنـية ـنـطـقـة وان ا وا
والـدينـية مـعـنيـة بشـراكة عـميـقة
ـشـتـركـة ـواجـهــة الـتـحـديــات ا
وفي مقدمتهـا ترويج لغة احلوار
والــتـعــايش والـوقــوف بـوجه اي
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½qI: طائرة  هليكوبتر امريكية للنقل العسكري من طراز شينوك

نـــــوع مـن انــــــواع االســـــتــــــغالل
ــقـــابــلــة والــفـــســاد). وحــضـــر ا
ـــطــرن ــعـــاون الــبـــطــريـــركي ا ا
روبـرت ســعــيــد جــرجـيس واالب
نويل فـرحان والـدكتورة اخالص
مـقدسي امـيـنة سـر البـطـريركـية.
وكـان سـاكـو قد اسـتـقـبل الـسبت
اضي القائم باالعمال االمريكي ا
ــرافق له. جــوي هـــود والــوفـــد ا
ودار حــــديـث بــــشــــأن االوضــــاع

الراهنة. 
WOŁ—U  »dŠ

ـنـطـقة ال واشـار سـاكـو الى ان (ا
تتحمل حربا ستكون كارثية على
اجلمـيع وانه يـنبـغي العـمل على
التهـدئة واعتمـاد اسلوب احلوار
احلــــضــــاري وجتــــنب احلــــلـــول
الـعـسـكـريــة). كـمـا اوضح سـاكـو
دن (اهمية متابعة عملية اعمار ا
هـجرين على احملررة وتـشجـيع ا
الـعــودة الى ديــارهم) كــمـا شــكـر
ـيـدانيـة التي هـود على الـزيارة ا
قـام بــهـا الى سـهل نـيـنـوى. ومن
جـانـبه بـحـسب بـيـان ثـان تـلـقـته
(الـزمـان) اشـار هـود الى (اهـمـية
مــا طـرحـه سـاكــو) مـؤكـدا (ادراك
بالده لـذلك والسـيــمـا مـا يــتـعـلق

دن).  باعمار ا »U³I²Ý‰∫ البطريرك ساكو خالل استقباله صالح احلكيم ام عام ملتقى قيم للحوار والتعايش

الــعــادات الــســيــئه الــتى تــتــنــافى مع
مـاشرع الـصيام من اجـله كمـا قال الله

: تعالى فى كتابه الكر
 ( كلوا واشربوا وال تسرفوا ) 

الن الــصــيــام غــايــته تــهــذيب الــنــفس
بـاجلـوع ولكن مع االسف حـولـنا شـهر
الــصــيـام الى شــهــر الـبــطــون امـا د /
ســامـيه صـادق اسـتــاذ عـلم االجـتـمـاع
بــجـامـعه عــ شـمس فــتـرى ان هـنـاك
خـلل فى ثـقـافه االسـتـهالك خالل شـهر
رمــضــان نــتــيــجه غــيــاب الـوعـى لـدى
االســـــــــر الـــذى جتــــعل الـــطـــعـــام فى
اولــويه اهـتـمــامـاتـهـا فى هــذا الـشـهـر
فـتـزداد مـعدالت االسـتـهالك اذا قورنت
بـاالشـهـر االخرى رغـم ارتفـاع االسـعار
واضـــافت ان االمـــر يــتـــطـــلب تـــوعــيه
ـواطـنـ بـتـرشـيـد االسـتـهالك سواء ا
مـن خـالل االســــــــــرة او مـن وســـــــــائل

االعالم .
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تُـنـشـر التـقـارير مـع بدايـة رمـضان من
ـــــاط االســــتـــــهالك كـل عــــام حـــــول أ
واإلنـــــفـــــاق في الـــــدول اإلسـالمـــــيــــة
واألمـوال التي تُضخ لـشراء بضائع قد
ال تــتـوافـر بـاقـي الـعـام.ونـتــنـاول هـنـا
ـســلـمـون جــانـبـاً آخــر ال يـشـكـل فـيه ا
أغـلـبـيـة عـدديـة بـالـضـرورة لـكن األثـر
. االقتصادي لشهر رمضان يظل ثابتاً
كـيف يـؤثـر شـهـر رمـضـان فـي الـسوق

البريطانية?
بــــــــحــــــــسـب اجملـــــــلـس اإلسـالمـي في
ـتحدة ـملـكة ا بـريطـانيـا يعـيش في ا
الـبـالـغ سـكـانـها  66مـلـيـون نـسـمـة مـا
يقرب من ثالثة مالي مسلم ولهم ثقل

اقتصادي تعكسه األرقام التالية:
  31مـــلــيــار جـــنــيه اســـتــرلـــيــني هي
إجــمــالي قــيــمــة إســهــامــات اجلــالــيـة

سلمة لالقتصاد البريطاني. ا
ــشـــروعــات فـي الــبالد   13,400مـن ا
ــتـــلــكــهــا مــســـلــمــون. وتــوفــر هــذه

شروعات  70ألف فرصة عمل. ا
  20.5مـليـار جنيه اسـترليـني إجمالي

سلمة. القوة الشرائية للجالية ا
‰öŠ ÂUFFÞ

أكـثر من مليار جنيه استرليني ينفقها
ـسـلـمـون عـلى الـطـعـام (احلالل). أما ا
شــهـر رمـضــان وحـده فـيـخــلق سـوقـا
قـيمـتها  200م لـيون جـنيه اسـترلـيني
البس حـسب تــنـفق عــلى الـطـعــام وا
تــقـــديــرات مــؤســســة أوغـــيــلــفي نــور
لــــدراســـات الــــعالمــــات الــــتـــجــــاريـــة

اإلسالمية. 
ويـعتبـر رمضان سوقـاً لنوعـية محددة
البس النـسائـية وهي الـعباءات مـن ا
والــقـفــطـان واجلاللــيب. ويـشــهـد هـذا
ـتـحـدة ــمـلـكــة ا الــسـوق رواجـاً في ا

ا يفوق مثيله في الدول العربية. ر
تـــقــول أســـمــاء عـــلي تـــاجــرة مالبس
مـصـرية مـقيـمة في إجنـلتـرا إن سوق
البـس والزينة الـرمضانـية يفوق في ا
ـناسـبات اإلسـالمية حـجمه األعـياد وا
األخـــــرى. "وأتـــــلـــــقى اتـــــصـــــاالت من
الـــزبــــونـــات قـــبـل رمـــضـــان يـــؤكـــدن

اجلـنـسـيـات والـثقـافـات فـالـعـرب على
ثال يفضلون حلم الضأن. سبيل ا

ـا يـشـهـد سوق احلـلـويـات رواجا ور
أكــبــر من ســوق الــلــحــوم خالل شــهـر
رمــضــان خـاصــة مع تــقــد أنـواع ال

تتوافر باقي العام.
ويــقــول يــاسـر بــائع حــلــوى في أحـد
مـتـاجر شـارع إجوار رود في لـندن إن
مـبيعات احللويات تزيد بنسبة  80في
ــئــة خالل رمـضــان مــقـارنــة بــبـاقي ا
الـعام. "ورمضان هو أكـثر أوقات العام
إقـباالً عـلى منـتجاتـنا. ونـقدم عدداً من
األصـناف احلـصريـة لهـذا الشـهر مثل
ـشـروبـات الـرمـضـانـيـة الـقـطـائف وا
واحلـلوى الـتي حتتـوي على الـقشدة".
وال يـــــرصـــــد يــــاســـــر وهـــــو ســــوري
اجلـنسـية إقبـال جنسـية بـعينـها على
شــــراء احلـــلـــويـــات فـي رمـــضـــان. بل
ا تـتـسـاوى في ذلك كل اجلـنـسـيـات 

. في ذلك األوروبي
ويـــؤكـــد مـــصـــون عــلـى أن اســتـــهالك
ـشروبـات والفـاكهـة واحللـوى يشمل ا
ـتحـدة على اختالف مـلكة ا مـسلـمي ا
جــنـــســيــاتــهم "وإن كـــانت كل جــالــيــة
تـسـتــهـلك نـوعـاً مـخـتـلـفـاً لـكن الـنـمط

االستهالكي ثابت".
أدركـت بـــعض مــــتـــاجــــر الـــتــــجـــزئـــة
الـبـريـطـانـيـة حـجم الـسـوق اإلسالمي
ـــنــاســبــات وأصـــبــحت تــســـتــهــدف ا
اإلسالمية بالبضائع. كما تعدّل متاجر
أخـرى من مواعـيد عـملـها لـتتوافق مع
مـــواعــيــد اإلفـــطــار خــاصـــة مــتــاجــر

البس في موسم األعياد. ا
وتـخــصص مـتـاجـر الـتـجـزئـة أجـنـحـة
لـبـضائع ومـنـتجـات خـاصة بـرمـضان
تبيع من خاللها العصائر واحللويات
وأنـواع من اخلـبز واألطـعمـة الـشرقـية

والتمور.
ناطق التي تعيش فيها جاليات وفي ا
ـتـاجر إسالمـيـة كـبـيـرة تبـيع بـعض ا
حلــومـــا مــذبــوحــة وفــقـــا لــلــشــريــعــة

اإلسالمية (حالل).
ــتــاجـر ال لــكن مــصــون قــال إن هــذه ا
تـتـوافق مـع شـروط الـهـيـئـة "إذ تـلـجأ

البس طـــلـــبـــاتـــهن من الـــعـــبـــاءات وا
ـفـارش. وتــطـلب الـواحـدة والــزيـنـة وا
مـــنـــهن مــا بـــ ست وســـبع عـــبــاءات
لـرمـضان وحـده إذ تـرتدي واحـدة لكل
دعـوة عــلى اإلفـطـار وال تـرتـديـهـا مـرة
البس اخملصصة أخـرى. هذا بخالف ا

لعيد الفطر".
وأكــثــر زبـائن أســمــاء من الــعـراقــيـات
ـغربـيات والـسودانـيات خـاصة في وا
البـس. في ح ـتـعـلـقة بـا الـطـلـبـات ا
ــصــريــات بــالــزيــنــة يــزيــد اهــتــمــام ا

والفوانيس وقطع الديكور.
وتــعـزي أسـمـاء هــذا اإلقـبـال الـذي قـد
يـفــوق مـثـيـله في الـدول الـعـربـيـة إلى
شـعور الـعرب بـالغـربة وحـاجتهم إلى
خـلق أجـواء رمـضانـيـة قـد ال يلـتـفـتون
إلـيهـا في بالدهم. وال تـعرف أسـماء ما
ـالبس في نـهـاية يـحل بـهـذا الـكم من ا
كل رمــضــان. لــكـنــهــا تــتـلــقي طــلــبـات

جديدة بنفس الكميات في كل عام.
يــشـهـد شــهـر رمـضــان ذروة اسـتـهالك
ـمـلـكة الـلـحـوم والـدواجن احلالل في ا
ــتـحـدة. وبـحـسب أحـد اجلـزارين في ا
ضـــواحي لـــنـــدن وهـــو بـــاكـــســتـــاني
اجلـنسية تزيد حركة البيع بنسبة 20
ـئـة خـالل شـهـر رمـضـان مـقـارنة في ا
بـباقي العـام. لكن هيئـة الطعام احلالل
ـتـحــدة تـقـدر هـذه الـزيـادة ــمـلـكـة ا بـا

ئة. بحوالي خمس في ا
والـهـيـئـة هي جـهـة مـسـتـقـلـة تـصادق
ـنــتـجــات لـضـمــان مـطــابـقــتـهـا عــلى ا
لـشـروط الـشـريـعـة اإلسالمـيـة. وتراقب
عــشـرة مـسـالخ ثالثـة مــنـهـا لـلـدواجن

والباقي إلنتاج اللحوم احلمراء.
ويـقـول رئـيس الـهـيـئـة الـدكـتـور عـامر
مـصون إن "سوق الـلحوم يشـهد طفرة
خالل رمــضـان بــيـنــمـا يـقـل اسـتـهالك
الـطعام بشكل عام نظراً النخفاض عدد
ـستـهـلكـون لـشراء ـيل ا الـوجـبات. و

قطع اللحم القابلة للشواء".
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وال تـخصص اجلزارة منتجـات بعينها
لــشـــهــر رمــضــان لــكـن نــوع الــلــحــوم
ـــســـتـــهـــلـــكـــة يـــخـــتـــلف بـــاخـــتالف ÊUC∫  اجملازر في بريطانيا تعمل بأضعاف طاقتها خالل شهر رمضانا —

الـتــكـهـنـات بـاحـتـمـال انـدالع نـزاع في
ـنطـقة ال سيـما أنه جاء بـعد عام من ا
ـتحدة من االتفاق انـسحاب الواليات ا
الــنــووي مع إيــران وتـرافق مع إدراج
احلـرس الثوري اإليـراني على الالئحة
الــســوداء األمـــيــركــيــة "لــلــمــنــظــمــات
اإلرهـــابـــيـــة". لـــكن ســـحب واشـــنـــطن
مــوظــفــيــهــا ودبــلــومــاســيــيــهــا غــيــر
األســــاســـيـــ من الــــعـــراق وســـقـــوط
ـنطـقة صـاروخ كـاتيـوشـا األحد عـلى ا
اخلـضـراء احملـصـنـة في وسـط بـغداد

{ بــغــداد (أ ف ب) - بــعــد عـقــود من
نـزاعـات مـتتـالـيـة يـجد الـعـراق نـفسه
الــيـوم مــجـددا مـحــور شـد حــبـال بـ
ـــتــحـــدة وإيــران الـــلــتــ الـــواليــات ا
صـعـدتـا خـطابـهـمـا أخيـرا بـشـكل غـير
مــــســـــبــــوق األمــــر الــــذي يـــــصب في
مــصـلــحـة أطــراف أخـرى قــد تـدفع في
ـواجهـة بحسب اجتـاه إشعـال فتيل ا

. محلل
وعـزّز الـتـحـشـيـد الـعـسـكـري األميـركي
ــاضـيـة فـي اخلـلـيج خـالل األسـابـيع ا

فـاعتبر زعـيم عصائب أهل احلق قيس
اخلـــزعــلـي أن مــا حـــصل "مـــصــلـــحــة
إسـرائيلية" فيما لـفت قائد منظمة بدر
هـــادي الـــعـــامــري إلـى أن "كل أطــراف
احلـرب ال تـريـد احلـرب" بـيـنـمـا أكـدت
كـتائب حـزب الله العـراقية أن الـهجوم

"غير مبرر".
ويــوضح اخلــبــيـر في شــؤون الــشـرق
األوسط لـدى مـعـهـد العالقـات الـدولـية
واالســـتــراتــيـــجــيــة فـي بــاريس كــر
بـيـطار أن "اخلـطاب الـتحـريضي خالل
ـاضـية يـصب مـبـاشرة في األسـابـيع ا
تـشددين في إيران لكنه في مـصلحة ا
الـــوقـت نـــفـــسه يـــفـــرّح الـــســـعـــوديـــة
ـصـمـمــتـ عـلى تـسـويـة وإســرائـيل ا

ة مع طهران". حسابات قد
وقـد يشكل العـراق ساحة مؤاتـية لهذه
الــتـســويـة. لــكن بـيــطـار يــلـفت الى أن
"اخملـاطر كـبيرة لـدرجة أن أذرع إيران
ـكــنـهــا الـتــصـرف من في الــعــراق ال 
دون ضـوء أخضـر من قاسـم سليـماني
واحلــرس الــثــوري اإليــراني". وعــلـيه
فـإن واشـنـطن وطـهـران تـعـرفـان جـيدا
ـواجــهـة الـشـامـلـة ال رابح فـيـهـا أن "ا

وستكون مدمرة لكليهما".
لــكن الــتـصــعــيـد يــتـواصـل. فـقــد هـدد

الــســوري. كـمــا أعـلــنت خالل األشــهـر
ــاضــيــة قـصف أهــداف إيــرانــيـة في ا
ســـوريــا. ويـــرى الــبـــاحث في مـــعــهــد
الــشـرق األوسط بـجـامـعــة سـنـغـافـورة
فـــنــر حــداد بــدوره أن الـــعــراق "يــدفع
ضـريـبـة" جتـاذبـات واشـنـطن-طـهران
مـا "يـعـطيه مـوقـعـاً ال يحـسـد عـليه في
ـواجـهـة في أي نـزاع مسـتـقـبلي خط ا
". ويـــحــتـــفظ الـــعــراق بـــ الـــطــرفـــ
ــــصـــالـح حـــيــــويـــة مـع الـــدولــــتـــ
. فقـد دعمـته واشـنطن في ـتـعاديـتـ ا
حـربه على تنظـيم الدولة اإلسالمية ال
ســيـمـا عــبـر الــضـربـات اجلــويـة الـتي
نــفـذهـا الــتـحـالف الــدولي بـقــيـادتـهـا.
بـيـنـما جـهـزت طـهران فـصـائل احلـشد
الـــــشــــعــــبـي بــــالـــــسالح والـــــتــــدريب

. ستشارين العسكري وا
ويــؤكــد الــفــيــلي أن "إيــران حــتى اآلن
تــسـتـخـدم ســيـاسـة ضــبط الـنـفس في
الـعـراق ألنه مـنـطقـة رخـوة أمـنـيا" وال

يتحمل بالتالي حربا.
ويـرى حداد أن الـتصعـيد قـد يكون في

النهاية "مجرد زوبعة في فنجان".
ويــقــول بـيــطـار "مــا لم يــسـد اجلــنـون
ــطــلق فــإن حـربــاً مــبــاشـرة كــبــيـرة ا

مفتوحة ال تزال غير مرجحة".

الـــرئـــيس األمـــيـــركي دونـــالــد تـــرامب
االثـنـ بـتـدمـيـر إيـران فـي حال أرادت
خـــوض احلــرب في مـــا وصــفه وزيــر

اخلارجية اإليراني بـ"التبجحات".
ويــصـعب الـتــنـبـؤ بــسـيـنــاريـو "حـرب
بــالـوكـالــة" في الـعـراق لــكن احملـلـلـ
يـــشــيــرون الى ضـــربــات مــحــدودة أو

عمليات استنزاف.
ويـــقـــول احملـــلل الـــســـيـــاسـي هـــشــام
الـهـاشـمي "بـحسب جتـربـة سـابـقة لن
تـكـون هنـاك حرب مـباشـرة. فالـواليات
ـــتــــحـــدة تـــعــــتـــمـــد عــــلى اإلنـــهـــاك ا
االقـتصادي الـذي قد تصـاحبه ضربات
جــويــة مــحــدودة الســتــنــزاف الــعــمق
اإليـــراني". ويـــضــيـف "قــد تـــســتـــعــ
واشـــــنـــــطن أيـــــضـــــا بـــــسـالح اجلــــو
اإلسـرائــيـلي لـتـنـفـيـذ ضـربـات نـوعـيـة
وقـطع أوصال حـلفـاء إيران في الـعمق
الــســوري والـلــبـنــاني والــعـراقي" في
إشــــارة إلى حــــزب الـــلـه الـــلــــبــــنـــاني
والـــفــصــائل الـــشــيــعــيـــة في الــعــراق

دعومة من إيران. وسوريا ا
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وغـالـبا مـا تـقصف إسـرائـيل مواقع أو
شـحـنـات سالح حلزب الـله في سـوريا
حـيـث يـقـاتل الى جـانب قـوات الـنـظـام


