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مـــــحـــــصـــــول احلـــــنـــــطـــــة ومــــردوده
االقــتـصـادي لــلـبـلــد وكـيـفــيـة تـهــيـئـة
األرض وزراعــتــهـا وإجــراء عــمــلــيـات
احلراثـة والتـنعـيم والتسـوية بـالطرق
ــقــدمـة احلــديــثــة وابــرز اخلــدمــات ا
لـقـطـاع الـثـروة احلـيـوانـيـة ومـخـاطر
مرضي احلمى النزفية والقالعية التي
تـصـيب األبــقـار واجلـامـوس وكــيـفـيـة
مـكـافـحـتـهـا وأهـمـيـة إنـشـاء مـصدات
الــريــاح لــلــحــد مـن الــغــبــار واألتــربـة
واحلـد من ظـاهـرة الـتصـحـر وانـتـشار
الـــكــــثـــبـــان الــــرمـــلـــيــــة  والـــتـــطـــور
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ونــظــمت الــوزارة الــزراعــة ومن خالل
ـركــز اإلرشــادي الـتــدريـبـي في بـابل ا
عـــدد من الـــنـــدوات اإلرشـــاديـــة حــول
أهمية زراعة محصول احلنطة وزيادة
ـــقــدمــة لــقـــطــاع الــثــروة اخلــدمــات ا
احلـيـوانـيـة في احملـافـظـة وبـحـضـور
ـزارعـ ومـربي عـدد من الــفالحـ وا
الــثـروة احلــيـوانــيــة واخملـتــصـ في

الشأن الزراعي. 
ـقدمـة مناقـشة عدد وشمـلت الندوات ا
ــواضــيع مــنــهــا أهــمــيــة زراعــة مـن ا

للـتجـهيـز استهـدفت مربي احلـيوانات
وأصــــــحــــــاب مــــــشــــــاريـع الــــــدواجن
واألسـماك حـيث بـلغت كـمـية الـشعـير
العلفي 1447 طنـا فيما بـلغت الـكمية
احملــالــة لـــلــتــجــهـــيــز من مــادة الــذرة
الصفراء أكثر من 22 الف طنا إضافة
إلى إحـــالــــة أكـــثـــر من 15000 طـــنـــا

للتجهيز من مادة فول الصويا . 
وتـواصل مـديـريـة زراعـة بـابل جتـهـيز
ربي احليوانات مادة الشعير الـعلفي 
وبـالـكمـيـات التي أعـلـنت عنـهـا سابـقا
وبواقع 250 كيلو غراما لكل رأس من

الـتـكـنـولـوجي احلاصـل في العـالم في
مـــجــــال زراعـــة بــــشــــقـــيه الــــنــــبـــاتي
واحلـيــواني فـضال عن أهـمـيـة دخـول
ـشـاريع الــقـطـاع اخلـاص في إنــشـاء ا
ـــنـــتـــجــات ـــصـــانع اخلـــاصـــة بـــا وا

الزراعية.
وأعـلـنت وزارة الـزراعـة عن إحـالـة 40
الـف طـنـا من األعالف لـتــجـهـيـز مـربي
مـــشـــاريـع الـــثـــروة احلـــيـــوانـــيـــة في

محافظة بابل . 
وذكـــر قــسم الــثــروة احلـــيــوانــيــة في
مديرية زراعـة بابل بان الكـمية احملالة

األبقار و90 كيـلو غـراما لكل رأس من
ـاعـز و 350 كـيــلـو غـرامـا األغـنــام وا
لــكل راســا من اجلــامـوس و500 كـغم
لكل راسا من االبل و900 كيلـو غراما
لــكل راس من اخلــيــول فــيــمــا بـلــغت
ــقـررة ألصــحــاب مــشـاريع الــكــمـيــة ا
ئة من الدواجن واألسمـاك نسبة 5 با
الـعـلــيـقـة لـلـدجــاج الـبـيـاض وأمـهـات
ـائـدة و25 بـيـض الـتـفـقـيس وبـيض ا
ـئـة من الـعـلـيـقـة لألسـمـاك وتـشمل با
األقـفـاص الـعائـمـة والتـربـيـة بالـنـظام

غلق واألحواض الطينية. ا

l¹—UA*« eON−²  ·öŽ_« s  sÞ n « ¥∞ W UŠ≈

ŸËdA∫ قطيع من االغنام في مشروع للثروة احليوانية وحقل يجري حصد محصوله من احلنطة

وبايالت باالعتماد على االنترنت استخدام ا
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اضـية شـهد الـعراق خالل االيـام ا
انـقـطــاع خـدمـة االنـتــرنت بـسـبب
تـواصل الـتـظـاهـرات الـتي خـرجت
ا ادى الى في اغلب احملافـظات 
تـــوقف مــعـــظم االعــمـــال وتــضــرر
مصـالح  تعـتمـد على االنـترنت في
عـــمـــلـــهــــا ومن اهـــمـــهـــا الـــعـــمل

الصحفي.
ـــصـــمم اشـــرق صــادق ان وقـــال ا

(الــتــصــمــيم الـــصــحــفي يــعــتــمــد
بـــصـــورة اســـاســـيـــة عـــلى صـــور
احلـوادث الــتي تــنـشــر مع اخلــبـر
وبـســبب ايــقـاف خــدمـة االنــتـرنت
فـنــحن نـعــاني من احلـصــول عـلى
ـا اجبرنـا على اخذ صوراحلدث 
بعض الـصور من الـتلـفاز مـباشرة
يـة) واضـاف (عـند لالحـداث الـعـا
اكمال عمل الـصفحات كنـا نرسلها
عـــبـــر الـــبـــريـــد االلـــكـــتـــروني الى
ـوقع االلـكـتـروني ـطــبـعـة والى ا ا

للطبعة الـدولية وانقطاع االنترنت
ـا اضطـرنا الى سبب اربـاكا لـنا 
ايـصـال الـصـفحـات بـالـسـيارة الى

طبعة). ا
فيما قال صاحب احدى الصفحات
تخصصة بالتسويق االلكتروني ا
ان (عملـنا متوقف مـنذ ايام بسبب
انـقــطـاع االنـتــرنت حـيث نـعــتـمـد
بـصــورة اسـاسـيــة عـلى االنــتـرنت
لـتــسـويق مـنـتــجـاتـنـا وايــصـالـهـا
لـــلـــزبـــائن).واكـــد (ان كـــثـــيـــراً من
الطلـبات متـوقفة وخسـائرنا تزداد
يـومــا بـعـد يـوم)
داعـيـا (احلـكـومة
الــى اعــــــــــــــــــــادة
اخلـــدمــة بــاســرع
ـــــكن) من وقـت 
جهته قـال حتس
امــــجـــد (بــــعـــد ان
تـــعــبت من ايــجــاد
وظـيـفـة او اي عمل
اجتـهت الـى الـعـمل
بــــاالنـــتـــرنـت عـــبـــر
عــرض مـــنــتـــجــاتي
عـلى فــيـسـبـوك ومن
ثم ايــــصــــالـــهــــا الى
ـــــواطــــنــــ وهــــذا ا
الــعــمل وفــر لـي رزقـاً
اعـانـني عـلى احلـياة
لكـن انقـطاع االنـترنت

مـنـذ ايـام اثـر عـلي بـصـورة كـبـيرة
فــعــمـلـي تــوقف وانــا مـطــالب االن
بـدفع مـسـتـحـقـات مـالـية فـمن اين
ــبـالـغ واالنـتــرنت ســاجــلب هــذه ا
مــقــطــوع والـــعــمل مــتــوقف?) من
جـهـته قـال  صـاحب مـحـل صـيـرفة
ان (عـمـلـنـا يـعـتـمـد عـلى االنـتـرنت
بــــالـــنـــســـبـــة لــــتـــحـــويل االمـــوال
ـصــرفي وان انـقـطـاع والــتـعـامل ا
اخلدمة يسبب لنا ارباكا كبيرا في
الـعــمل وخـسـائــر مـالــيـة) وطـالب
(احلـكـومــة بـاعـادة اخلــدمـة وعـدم

قطعها النها تقطع ارزاقنا).
ـتـقـاعـد عـبـد اجملـيـد ظـاهر وقـال ا
(فوجئت  عنـد ذهابي الى اكثر من
مكتب صيرفة الستالم راتبي بعدم
صــرفــهم لـه مــتــذرعــ بــانــقــطـاع
خــــدمـــة االنــــتــــرنت). واضـــاف ان
(الــراتب الـتـقــاعـدي هـو بـاالسـاس
قـلـيل وتــأخـره يـســبب لي مـشـاكل
عـائــلـيــة كـبــيـرة).وقــال اوس عـلي
(الى متى يستمر هذا االنقطاع في
ـعــقـول ان اي االنــتـرنـت? هل من ا
حـدث يــحـصل في الـبـلـد او اجـراء
يـــــــتم قـــــــطع االنـــــــتـــــــرنت عـــــــلى
?).وكـانت دائـرة تـنـظـيم ــواطـنـ ا
ـــســمــوع فـي هــيــئــة ـــرئــيس وا ا
االعالم واالتصاالت قد دعت جميع
وســـــــائـل االعالم الـى االلـــــــتـــــــزام
ـــهـــنـــيـــة اثـــنـــاء بـــاحلـــيـــاديـــة وا

الـتـغـطيـات االعالمـيـة للـتـظـاهرات
وعــدم االعـتـمـاد عــلى مـا يـنـقل من
مصادر غير دقيقة او بعض مواقع
ــشـبـوهـة الـتـواصل االجــتـمـاعي ا
ـتظـاهرين على غـرضة وحث ا وا
ــمـتــلـكـات الــعـامـة احلـفــاظ عـلى ا
واخلـاصة ودعـوة القـوات االمنـية
ـتـظـاهـرين لـلـحـفـاظ عــلى ارواح ا

السـلمي واحلـذر من اعطـاء منبر
ـــتـــصـــدين في لـــلـــمـــحـــرضـــ وا
ــقــابالت والــنــشــرات الــبــرامج وا
االخباريـة. واكدت الهيـئة في بيان
تلقته (الـزمان) امس على (االلتزام
بالئـحــة قـواعـد الـبث االعالمي كي
ال تــضــطـر الـى اتــخــاذ االجـراءات
القانونية بحق القنوات اخملالفة).
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اخلــديــوي اســمـــاعــيل من
دول أوربــا مــجــمــوعــة من
ـعـمـرة الـنـادرة األشـجـار ا
ـديـنة عـند لـزراعتـها في ا
جولتنا في منطقة القناطر
ركب تعرفـنا على كيفية با
عــمل الــقـنــاطــر والــتــحـكم
ياه الـنيل عند الـفيصان
واجلـفـاف من خالل عـيـون
ــكن فـتــحـهــا او غــلـقــهـا
اء وقت الفيصان. حلجز ا
كــمـا  مــشــاهــدة قــصـور
جنـوم الــسـيــنـمــا في هـذه
دينة وهي تطل على فرع ا
لـنـهـر الـنـيل يـسـمى رشـيد
ويشـكل هذا الـنهـر مع نهر
النيل دمياط (مثلث) يطلق
عــلـيه (دلـتـا الــنـيل) بـيـوت
وقـصور لـلـنجم عـادل امام
ولـيــلى عــلـيــوي و مـحــمـد

هـــنـــيـــدي واخـــرو ن وفـي جـــولــة
احلـنتـور (عربـة احلـصان) تـعرفـنا
على سـجن الـقناطـر واستـخدم في
فــــيـــلم (حب فـي زنـــزانـــة) ســـعـــاد

حـــســــنـي وعـــادل أمــــام كــــمـــا 
عمرة. التعرف على األشجار ا
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ال بد من معرفة أصل عروس النيل
مع الفراعنة. كان الفراعنة يسعون
إلرضــاء (الـنـيل) وتـقـد الـقـرابـ
تـعـبـيـرا عن عـظـمـته فـهـو الـبـاعث
الـــرئـــيـــسي حلـــضـــارتـــهم وكـــان
فـيـضـان النـيل يـحـدث في كل سـنة
لك (زوسـر) احد مـلوك وفي عهـد ا
األســرة الــفــرعــونــيــة الــثــالــثــة لم
يـحـدث الــفـيـضــان وحل في عـهـده
الـقــحط واجلـفـاف وحــيـنــمـا طـلب
ـلك رأي احـد الـكهـنـة في امـتـناع ا
النيل عن الفيـضان هذا العام كان
رد الــكــاهن بـــأن الــنــيل في حــالــة
ـلـك سـوف غــضب شــديــد لــكــون ا
يـتـزوج من أجـمل فتـاة والـنـيل الذ
ي كـان يـسـمى في عـهـد الـفـراعـنة

يــغــني عن عــظــمـة مــقــهى الــلـورد
قـهى وبـعض الـزبائن وأصـحـاب ا
يــرقــصـــون عــلى اإليــقــاع ومــعــهم

حفيدتي. 
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عـــنـــد زيـــارتـــنـــا إلى ("الـــقـــنـــاطــر
اخليريـة) في محافـظة (القلـيوبية)
ــكن الـوصــول إلـيــهـا عن والـتي 
طريق رحلة نهريـة ولكننا يبدو قد
وقع اخــتـيــارنـا اخلــطــأ بـالــذهـاب
إليـها بـسيـارة استـغرق الوقت من
الــفــنــدق بــاجلــيــزة إلى الــقــنــاطـر
بــحــدود ســاعـــة ونــصف بـــيــنــمــا
الـقـنــاطـر ال تـبـعــد عن الـقـاهـرة اال
22كم.كــثــيــرا مــا كــنــا نــســمع من
خالل األعــمـــال األدبـــيــة او األفالم
ـسلـسالت عبارة صـرية وحتى ا ا
(الوجه البـحري) و(الوجه الـقبلي)
وال نــعــرف مــعــانــيــهــا لــكـن عــنـد
زيارتنـا إلى القناطـر اخليرية التي
قـرر حـاكم مـصـر وقـائـد نـهـضـتـها
(محـمد علي بـاشا) تطـوير الز اعة
و تـغــيـيــر نـظــام الـري من طــريـقـة
(احلياض) والتي يـتم فيها ز راعة
األرض في موسم واحد وال يزر ع
فـيهـا اال احملاصـيل الشـتويـة اخذ
محمد عـلي بفتح الترع وتـطهيرها
وتـــوفــيــر مـــيــاه الــري فـي مــعــظم
السنة ال سيما بـعد إقامة القناطر
عـلـيـهـا وإنشـاء الـري الـصـيفي في
(الــوجه الــبــحــري) بــعـد أن كــانت
كـمـيـات كـبـيرة مـن ميـاه الـفـيـضان
تـضــيع هـدرا في الــبـحــر وحـد ث
ذلك سنة 1847بعد مر ر 43 سنة
صر واكمل سعيد باشا من حكمه 
هـذه الـقـنـاطر.  واصـبـحت من ذلك
الوقت مـنطـقة الـقنـاطر من األماكن
االثـريـة الـتـاريـخـيـة والـسـيـاحـيـة
وتـتـمـيـز بوجـود عـدد من الـقـصور
التاريخية التي اقامها حكام مصر
ـــلـــكي واخـــذوهـــا في الـــعـــصـــر ا
اســـتــراحــات لـــقــضـــاء إجــازاتــهم
وفــتـــرات االســتــجــمــام واحــضــر
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ـشـهـور ــكـان االثـري اجلـمــيل وا ا
(خـان اخلـلـيـلي) هو مـلـهم الـكـتاب
والـــروائـــيـــون والـــروائي جنـــيب
مـحفـوظ كتب عـدة روايـات استـمد
شــخـصــيـتــهـا مـن هـذا احلي كــمـا
كتب روايـة بعـنوان (خـان اخلليل)
وهـــو حي قـــد يــزيـــد عـــمــره عن
600ســـــــــنـــــــــة وحـــــــــافـظ عـــــــــلى
ـعـماري خـصـوصـيـته في الـبـنـاء ا
ـماليك وازدادت أهميته منذ عهد ا
بــوجــود جــامع ســيــدنــا احلــسـ
ومقام له في هـذا احلي التاريخي
ــــمــــالـــــيك ويــــدعى احــــد أمــــراء ا
(جـركس اخلـلـيـلي) وهـو اصال من
مـديـنــة اخلـلـيل هــو من شـيـد هـذا
احلي مـقـاهي ومـطاعـم هذا احلي

ــقــابــلــة لــســيــدنــا في الــســاحــة ا
يـة جتذب احلـس لـها; شـهرة عـا
الـســيـاح األجــانب والـعــرب لـيس
هـذه أول مرة نـزور احلي لـكـنك لو
قـمت بـزيارته يـومـيـا ال حتس ابدا
ــلل خـاصـة وان الــشـخــصـيـات بـا
ــقـاهي واألسـواق الـشـعــبـيـة في ا
جتــــعــــلك حتس بــــأنـك في فــــيــــلم
ـــصـــريــة ســيـــنـــمــائـي او درامــا ا
ـصـري(الـسـيـد) وصــدق االسـتـاذ ا
زمـيـلي في الـعـمل حـيـنـمـا كـنـا في
لـيبـيا قـال لي (هـات كامـيرا في اي
صر وقم بالتصوير سترى مكان 
عـنــدهـا مــسـلـسـل تـلـفــزبـوني) في
خــان اخلـلــيــلي ال يــحـلــو اال اكــلـة
(الــكـشـري) وزيـارة مـقـهى ومـطـعم
(جنـــيب مـــحـــفـــوظ) لم
نــرجع مع الــكــروب إلى
الـفـنـدق فـقــد سـحـرتـنـا
أجــواء خــان اخلــلــيـلي
فـقـررنا الـبـقـاء الـتحق
بــــــنــــــا ابـــــــني مــــــازن
وزوجــتـه وحـــفــيـــدتي
(فــهـو فـي إيـفــاد عـمل
إلـى الــقــاهــرة) "وكـان
لــنــا جـــولــة في ازقــة
خــــــان اخلـــــلــــــيــــــلي
واســـواقــهـــا ومـــسك
اخلــتــام لــيـال مــررنـا
ــــــعــــــز بــــــشـــــــارع ا
ـزدحم الــتــاريـخـي ا
بـاالثــار الـتـاريـخـيـة
قـاهي الشعـبية وا
وجلـسنـا في اجمل
مـقــهى في الـشـارع
وهـــــــو مــــــــقــــــــهى
(اللورد) وكانت ام
كــــلـــــثــــوم جتــــعل
الـلـيل رومـانـسـيـا
ـــــــطــــــرب امـــــــا ا
الـــــــــشـــــــــعــــــــــبي
(شــــــــعــــــــبـــــــان)"
شـعـبـلـة" كـمـا يـسـمـونه فـكان

(اله اخلير) هو من يريد تلك الفتاة
اجلــمـيــلــة عـروســا له فــتم تــقـد
الــعـروس لـنـهـر الـنـيل لـلـزو اج من
الـه اخلـــيــــر يـــا وصــــادف ان كـــان
الـــفــيـــضـــان بـــعــد هـــذه احلـــادثــة
واسـتـمر الـفـراعـنة سـنـويا بـتـقد
أجمل فتاة َعروس للنيل حتى عهد
ــلـك (ايــجــبــتـــوس) كــان قــد وقع ا
االخـــتــيــار عــلى ابـــنــته كــعــر وس
لـلـنيـل لكن مـربـيتـهـا صنـعت فـتاة
خــشـــبــيــة وقــدمت َعــروس لــلــنــيل
وحـدث الـفـيـضـان ايـضـا ومن ذلك
الـوقت تـوقف الــفـراعـنــة عن إلـقـاء
الــفـــتــيـــات اجلــمـــيالت في الـــنــيل

واكتفوا بالعرائس اخلشبية
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تـزدحم الــقــنـاطــر في أيـام األعــيـاد
وتزداد عـملـيات االبـتزاز ونـحن قد
تعرصـنا لقـسم منهـا باإلضافة إلى
٣٥ دوالر عن كل شــــخص يــــشـــمل
الـنــقل واجلـولـة الــنـهـريــة ووجـبـة
ســـمـك تــعـــد غـــالـــيـــة لـــكـــنــهـم قــد

يجعلونك تـذهب إلى حيث" الفطير
ــــشـــلـــتـت" وهـــو مــــثل الــــكـــاهي ا
العـراقي لكـنه كبـير ومـدور ويغيب
عن بـالك الـسـؤال عن السـعـر لـكنك
تـــفــاجـــأ ان ســـعـــر الـــواحـــدة هــو
150جـنــيه قــد يـقــولــون لك شـاي
بـالـنـعـنـاع مع الـفـطـيـر قـوري عـنـد
الصـباح وقـوري بعـد السمك مع 6
عـــلـب بـــبــــسي يـــكــــون احلـــســـاب
3000جــنـيه وهــكـذا مع احلــنـتـور
وكل شيء يــــرفــــعــــون ثــــمــــنه إلى
أقـصى ما يـكـون. احيـانـا السـعادة
ــكـان والــصـحــبـة الــتي يـوفــرهـا ا
اجلــمــيـلــة تـفــقـدنــا الـتــركـيــز عـلى
ــاديـة وتـتـعـرض إلى مـثل األمـور ا
ــواقف. لـكن بـعـيـدا عن هـذه هـذه ا
ــاديـة كـانـت رحـلـتــنـا إلى األمـور ا
ــتـــعــة جـــدا جلــمــال الــقـــنــاطـــر 
الـطـبـيعـة والـنهـر واجلـو والـشعب
صري يسمى رحـلته إلى القناطر ا

(شم النسيم)
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احلديث عن كـردستـان ذو شجون وفـيه الكثـير من اآلالم وكـثرة التـساؤالت التي
لم يـستطع اي حاكم حكم بغداد بعد عام 2003 فـلم يستطع تنسيق العالقة مع
تبادل دولة كـردستان أو فتح أفاق الـتعاون ب الـدولت على أساس االحـترام ا
بيـنهـا وعدم الـتدخل في الشـؤون الداخـليـة للـبلدين والـتي حتدهم حـدود طبيـعية
تلـكان نـفس الهويـة وهي العراق لألسف ـشتركـات بينـها كـونهمـا  إلى جانب ا
وهذا مـا ال يرغب به جارنـا كردستان وعـمل بكل جهـد من اجل ترسيخ الـتوحيد
عـلى أساس االنـتـماء الـوطني بل اسـتنـكف قيـادات كـردستـان حـتى من االنتـماء
ذهبي فنراهم اليوم ال يتكلمون عن مذهبهم بقدر حديثهم عن الوطنـي واالنتماء ا

قوميتهم ( الكردية ) واذابو و ألغو إي انتماء أخر . 
دولــتــنــا اجلـارة عــلى الــرغم مـن اسـتــقاللــهــا من أربع عــقــود إال انــهم مــا زالـو
يعـتاشون على الدولة اجلارة (العراق)  وآخـذو يتحينون الفرص من اجل ضرب
ـالية والسياسية وأخرها ما كاسب ا جارهم بـأي وسيلة كانت واحلصول على ا
ــزمع الــذي فــشل وافــشل كل قــام به الــصــنم األكــبــر (هــبل) في االســتــفــتــاء ا
مـخـطـطـات االنـفـصـال ومع ذلك لم يـكـتـفي كـردسـتـان بـهـذا االمر بـل تعـدى الى
الـدور الـذي قــامـوا به في تــهـريب الـنــفط الى اخلـارج وعــبـر تــركـيـا ومــنـهـا الى
ـركزيـة في بـغداد دون اي حـوار مع حكـومة اسـرائيل وكلـهـا حتديـاً لـلحـكـومة ا
لـفـات الـشـائـكـة والـتي تـمـثل اهم الـعراقـيل في هـدي او مـنـاقـشـة لـهـذه ا عـبـد ا
شتركة والتي من بينها العالقة ب الدولت اجلارت الى جانب عـدد القضايا ا
جـيش دولـة كـردسـتـان والـذي بـات جـيـشـاً يـقف بـالـضـد من اي حتـرك لـلـجـيش

العراقي في حماية مدنه وحدوده . 
ناقشة ستوى  دولة كـردستان بدأت باحلوار مع العراق عبر ارسال وفد رفيع ا

لفات العالقة ب اجلانب والتي اهمها.  اهم ا
تحدة ويكون 1ـ وضع واردات نفـط دولة كردستان في ندوق خاص تابع لال ا

سؤولة مسؤولية مباشرة مقره نيويورك وتكون حكومة كردستان هي ا
ـنـاطق الـتي اسـتـولت عـلـيـهـا قـبل دخـول تـنظـيم 2ـ  بـقـاء قـوات بيـشـمـركـة في ا

داعش.
3 ـ ينـبغي ان تكون حـكومة كردسـتان على عـلم بصادرات العـراق النفطـية كافة
وفق تـقـاريـر دوريـة تقـدم الى احلـكـومـة الـكـردســـــــتـانـيـة من قـبل حـكـومـة دولة

العراق.
دى الطويل اليـقبل التنازل عن 4ـ تبـقى حصة وموقع دولة كـرستان ثابتـاً على ا
نـاصب احلـكومـيـة وغيـرها مـن مطـالب ذكرتـهـا التـقـارير واالخـبار مـواقـعه في ا

الواردة من الغرف اخلاصة . 
طالب ولـكن قبلـها البد وهنـا ال بد من وقفــــــــة عند هـذه ا
من تسـاؤل للـدولة الـعراقـية :ـ هل لـديكم الـقدرة لـلوقوف

بوجه تمادي الدولة اجلارة ?! 
ويـــا تـــرى كــــيف ســـيـــــــــــتم الـــتـــــــــعــــاطي مع هـــذا
الـوفـــــــــد والـذي يــــــــبـدو جـاء مـتـحـمـسـاً لـلـنـيل من
ـسـلـوبـة بـقـوة الـتـصـريح دولـة الـعـراق واخـذ حــقـوقه ا

والتلميح ?!

عـلـيك ان تُـمـرن نـفـسك وتـعـودهـا عـلى الـتـحـلي بـالـصـبر اجلـمـيل وتـضـبط ردود
أفـــعـــالك ألنـك ســـتـــلـــتـــقي فـي حـــيـــاتك الـــورديــــة بـــنـــمـــاذج آدمـــيـــة مـــشـــكـــوك
وستـضطـر للـبحث فـي خارطة اجلـينـات فيـما ان حـدث تداخل وتـقاطع بآدميـتهـا
بسـبب وجه التشابه الكبير ب جيـنات بعض البشر وب جـينات حيوان احلرباء

بينهما في التلون والتقلب والتبدل!!. 
وال اعــرف لم يـخــتـارني الــقـدر دائــمـا من دون عــبـاد الــله لـيــرمي هـذه الــنـمـاذج

فأينما أولي وجهي عنها أجدها امامي مجددا.  بطريقي كحجر عثرة!
فال يعجبها حديث ال ال تـتحدث اال عن نفسهـا أو هـكذا تبدو مالمحها هي امرأة
فــهـي تــعـــتــقـــد أنــهـــا مــركـــز االرض ونــواة تـــكــوين تــكـــون هي مـــحــور احـــداثه
وأول من أفتت بأكل وهي أول مـن كرزت الفسـتق السوداني عـلى القمـر اجملرات

السمك مع الل دون مضاعفات!. 
فحـينما يكون احلـديث عن الكيميـاء فهي تدّعي أنها هي مـن اكتشف كل عناصر
وإيــاك ثم ايــاك أن تــتــحــدث أمـامــهــا عن ــعــاد الــذّرة والــفــلــزات  والــبالســتك ا
وقذف طرقة ألنها ستصـدع رأسك ببطوالتها في رمي الـقرص وقذف ا الريـاضة

حتى احملصنات !!
مارسـة لعبة وستتـباهى برشـاقتها بـالرغم من جثتـها الضـخمة التي ال تـنفع اال 

الزورخانة!!. 
وإن صـار الـكالم عن االدب والــثـقـافـة ادعت أنـهـا في الـصـبـاح أنـهـا هي شـاعـر
وهي تتفاخـر بأنها أهم وبـعد الظهـر تصبح عنـترة العبـسي الصعـاليك تأبط شرا

فحول الشعراء العرب!
مع انها ال تـستـطيع كتـابة جـملة واحـدة مسـتوفيـة لشـروط اللغـة العـربية. عـندها
فتـميل حيث وقدرة عجـيبـة على الـتلـون نزعة طـاغيـة حلب الظـهور واالسـتعـراض
وعندما تبدأ باحلوار فجأة تنط وتروح تقحم نفسها في كل نقاش الغـصن القوي

و  حتى ولو كان يخص العادة السرية للرجال
ليس لـقدراتـها الـعظـيمـة حدودا في الـتهـويل والتـلفيـق والكذب وعـليك أن تـسمع
وهي تدّعي هـذيـانهـا لألخـير لـتكـتـشف كم االمـراض النـفسـيـة التي تـعـاني منـهـا
أنـهــا حـاولـت ذات مـرة إصالح ذات الــبـ بــ أدم وحــواء بـعــدمـا زعــلت حـواء
بـعدمـا اخـتـلفت مع أدم تـتـهـمه بأنه وهـجـرت عش الزوجـية وذهبت لـبـيت أهـلهـا

تسبب بخروجهما من اجلنة!! ا
ـتبـحـرة بـكل أسرار ـة ا وعـلـيك ان تنـصت لـهـا وهي تصـف نفـسـهـا بأنـهـا  العـا
وهي وابن خلدون وامه وأبوه في االجتماع الكـون فهي االدريسي في اجلغرافيـة
وهي غـالــيــلـو غــالــيـلي في بل هي األســود ذاته ابـو األســود الـدؤلـي في الـنــحــو
ـنكـوب في األبوذيـات وهي تدّعي وشاروخـان في السـينـمـا وسلـمان ا الفـيزيـاء
أنـهـا كيـلـوباتـرا في اجلـمال وهي ال تـعـلم ان كيـلـوباتـرا كـانت تسـتـخدم أحـشاء
وتضع روث الـتمسـاح اجملفف حتت عـينـيها طـحونـة كأحمـر شفـاه الصـراصر ا
ـلوء كمـا أنـها كـانت جتلس لـوقت طـويل في حوض  لـلـمحـافظـة علـى نضـارتهـا

بحليب احلمير الطازج!!!
وعندمـا تقف امامـها متحـمال النظر الى وجـهها القـبيح سيتـبادر الى ذهنك فورا
كان الكـائن الذي سماه العـلماء بِ ( النيـانتردال ) وهو نوع من اإلنـسان القد 
ذا جــبــ مــنــخــفض مـع واقــيــة وجه مــداريــة  وقــد كــان قــصــيــراً مع نــوع من
وله ال ذقن له وهو قـريب الشـبه بحـيوان أشـقر شعـر الرأس واجلـسد الضـخامـة
ومنهـا استوحى وله مـيول متـوحشة لـلعض والهـلس مشيـة تشبـه مشيـة الغوريال

يثولوجي?. البشر تاريخيا شخصية الغول ا
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حتول شـخص صعلوك كان فقط يكتب على صفحته الهزيلة على موقع التواصل
ـشـاركـ فـيـهـا سـتـ شـخص  إلى شـخـصـية االجـتـمـاعي الـفـيسـبـوك وعـدد ا
مشـهورة بعد أن شتم شعب بأكمله عزيز عـلى قلوبنا  بل تطور إلى عمل مقاطع
تدنـية بأطالق شتائم بذيئة مصورة لـدقائق معدودات يقوم فيـها بأظهار أخالقه ا

وقذرة بحق هذا الشعب . 
واجهة بقـدر إشمئزازي من هذا اإلنـسان الذي يفتـقد لألخالق وللشجـاعة في ا
إال أنني أيـضا أشعر بـاالشمئـزاز من متابعـيه أن كانوا مـعه أو أن كانوا ضده 

فلقد أعطوه قيمة هو ال يستحقها بتاتا وجنح في مبتغاه.
 كل يـوم أجـد قد ظـهـر عـلى الـسطـح شخـصـيـات تسـعى لـلـشـهرة بـأي وسـيـلة 
ـلكون أي ثقافـة أو موهبة يلـجئون إلى طرق أخرى سـهلة وهي الشتم وألنهم ال 
واالتـهـامات بـحق شـخـصـية مـشـهـورة أو جـهة مـا أو قـومـية مـحـددة أو ديـانة أو
ؤيد شعب بـأكمله  وما هي إال فترة قصـيرة حتى تأتيه الردود والتـعليقات ب ا

ع والضد .  والرافض وا
تعلـمنا من بـطون الكتب أن الـسفهاء ال قـيمة لهم  ومـهما كانـوا أذكياء إال ويأتي
يوم ويقـعوا فيه بسـبب أفعالهم  لـكن يبدو أن الزمن قد تـغير  وأصبح لـلسفهاء
قـيمـة ويُـشار إلـيهم بـالبَـنـان  وبات يـطلـقون عـلى أنـفسـهم نقـاد أو معـارض أو
ـا أصـحـاب رأي وتـســمـيـات أخـرى كـثــيـرة  وكل هـذا بـسـبـب إجنـرار الـبـعض 
ـواجـهـة مـعـهم  ومن يـنـزل إلى يـقـومـوا به  بـحـجـة إبـداء الـرأي أو الـدفـاع أو ا

تدنية يخسر كثيرا ألنها معركة تفتقد للمعايير كافة . مرتبتهم ا

(الزمان) في خان اخلليلي
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