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أصرّ عراقيّون على تحدي األزمة االقتصادية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، فكانت تربية الحيوانات األليفة خيارًا جيدًا للبعض 
لكسب المال ومساعدة عائالتهم على الصمود، وخصوصًا إذا ما استمرّ الحال على ما هو عليه

تربية الحيوانات
عراقيون يحتالون على كورونا

بغداد ــ كرم سعدي

لــجــأ شــبــاب عــراقــيــون إلـــى تربية 
ــة والـــطـــيـــور  ــفــ ــيــ الــــحــــيــــوانــــات األلــ
ملــســاعــدة عــائــاتــهــم الــتــي تــأثــرت 
فــيــروس كورونا   تفشي 

ّ
فــي ظــل اقتصاديًا 

ــراءات وقــائــيــة كـــان من  ــ ــا فــرضــه مــن إجــ ومـ
بينها اإلغــاق العام، والــذي استمّر أشهرًا 
عدة وإن لم تكن متواصلة. بعض هؤالء لم 
يتوقع أن يطول أمد تفشي الفيروس، األمر 
الــــذي أدى إلــــى خـــســـارة كــثــيــريــن أعــمــالــهــم 
الباد.  في  البطالة  نسبة  ارتفاع  وبالتالي 
وبعد مرور أكثر من عام على تسجيل الباد 
ــة بـــالـــفـــيـــروس، تـــوقـــع عــراقــيــون  ــابـ أول إصـ
على  عليه  السيطرة  مــن  الــعــالــم  يتمكن  أن 
هم لم 

ّ
 أن

ّ
غــرار فيروس إنفلونزا الطيور، إال

يصيبوا في توقعاتهم، األمر الذي أجبرهم 
على البحث عن بدائل للعيش.   

يــعــّد ســـوق الــغــزل الـــواقـــع وســـط العاصمة 
بــغــداد أحــد أشــهــر األســـواق فــي الــبــاد. هو 
ببيع مختلف  ُيــعــنــى  تــراثــي شعبي  ســـوق 
ــاك.  ــمــ ــيـــور واألســ أنــــــواع الـــحـــيـــوانـــات والـــطـ
ـــه بــات ملجأ للباحثني 

ّ
ويــقــول مــرتــادوه إن

عن معلومات حول كيفية تربية الحيوانات 
وتحصيل مكسب مادي منها.

طيور جارحة وأخرى للزينة
يــعــمــل عــبــد الــجــلــيــل الــفــاضــل فـــي تــجــارة 
الــطــيــور الــجــارحــة مــنــذ أكــثــر مــن عشرين 
 كثيرين 

ّ
عامًا. يقول لـ »العربي الجديد« إن

مــن خبراته  لــاســتــفــادة  الــيــوم  يقصدونه 
التي  الجارحة،  الطيور  وتربية  صيد  في 
كبيرة  مالية  بمبالغ  منها  أصــنــاف  تباع 
قـــد تــصــل إلــــى أكــثــر مـــن 100 ألــــف دوالر. 
 على املبتدئني صيد تلك 

ً
لكن، ليس سها

الــطــيــور، إذ يتطلب األمــر الخبرة واإلملــام 
بأنواع الصقور وطبيعة عيشها واملناطق 
يستغرق  وقــد  صيدها،  فيها  يمكن  الــتــي 
املحترفون  أيامًا وشهورًا. ويضطر  األمــر 
وقتًا  الصحاري  في  التخييم  إلــى  أحيانًا 
 الصــــطــــيــــادهــــا. لــــذلــــك، ال يــنــصــح 

ً
طــــويــــا

املبتدئني الباحثني عن مصدر رزق سريع 
يعوضون من خاله األضرار االقتصادية 
الــتــي لــحــقــت بــهــم وبــعــائــاتــهــم مـــن جـــراء 
الــنــوع مــن الصيد،  تفشي كـــورونـــا، بــهــذا 
 هناك طريقًا أسهل للراغبني 

ّ
أن الفتًا إلى 

فـــي الــعــمــل فـــي ســــوق الــطــيــور الــجــارحــة، 
وهو العمل »سماسرة«. 

يضيف: »البحث عن الطيور الجارحة من 
خــال الهواة أو في األســواق املتخصصة 
الــذيــن ال  للمبتدئني  بالنسبة   

ً
يــعــّد ســهــا

ــراء هــذه  ــ يــمــلــكــون املــــال الــكــافــي لــبــيــع وشـ
ــال مــعــرفــتــهــم بـــوجـــود طــائــر  الــطــيــور. وحــ
 ما عليهم فعله 

ّ
باملواصفات املرغوبة، كل

 
ّ

هــو االتــصــال بتجار الطيور وإرســـال كل
فيديو.  مقطع  عبر  به  املتعلقة  املعلومات 
على  يحصلون  الصفقة،  تمت  حــال  وفــي 

عمولة«. 
وال يــــجــــذب الـــعـــمـــل فــــي تــــجــــارة الـــطـــيـــور 
الجارحة سوى عدد قليل من الباحثني عن 
عمل مؤقت نتيجة التداعيات االقتصادية 
الــنــاتــجــة عـــن تــفــشــي كـــورونـــا، خصوصًا 
أنــواع  تربية وتجارة  العمل في مجال   

ّ
أن

أخـــرى مــن الــطــيــور هــو أكــثــر ســهــولــة، عدا 
عـــن كـــونـــه مــربــحــًا أيـــضـــًا. هــــذا مـــا يــقــولــه 

هوامش

في سوق الغزل في بغداد )مرتضى السوداني/ األناضول(

الطالب الجامعي، مخلد عامر، الذي عمد 
إلى مساعدة والده الذي تأثر عمله كثيرًا 
ــة كـــورونـــا، حــالــه حـــال كثيرين.  خـــال أزمـ
للدراسة  كامل  بشكل  متفرغًا  مخلد  كــان 
ويــســعــى إلــــى مــتــابــعــة دراســــاتــــه الــعــلــيــا 
 والــده كان يوفر له 

ّ
خارج الباد. يقول إن

هو  والشخصية،  الدراسية   مصاريفه 
ّ

كل
الــهــدايــا. يضيف  لبيع   

ً
مــحــا الـــذي يملك 

ــم تــعــد الــهــدايــا  ــديـــد«: »لــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
ذات قيمة فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة التي 
اليوم  الــهــدف األســاســي  الــبــاد.  تعيشها 
ـــى 

ّ
ــــو الـــصـــحـــة والــــــغــــــذاء والــــســــكــــن. حـــت هـ

للبعض  بالنسبة  أولوية  لم يعد  التعليم 
الـــذيـــن تـــضـــررت أعــمــالــهــم بــشــكــل كــبــيــر«. 
نحو  مساحته  خشبيًا  قفصًا  مخلد  بنى 
عــشــريــن مــتــرًا مــربــعــًا فـــوق ســطــح مــنــزلــه، 
ــيـــور الـــزيـــنـــة الــتــي  وخـــّصـــصـــه لــتــربــيــة طـ
تكن  »لــم  يــقــول:  بــأصــوات جميلة.  تتمّيز 
لدي خبرة واسعة في تربية هذه الطيور، 
مذ  شبيهًا  طيرًا  اقتنيت  أنني  باستثناء 
كــنــت تــلــمــيــذًا فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، وقــد 
»أملك حاليًا  بــه«. يتابع:  أجــدت االهتمام 
أكــثــر مــن 200 طــائــر، وبـــّت أكــثــر إملــامــًا في 
وأســعــى  بــهــا.  واالعــتــنــاء  تربيتها  كيفية 
ــفـــادة من  ــتـ ــم بــاســتــمــرار واالسـ

ّ
إلــــى الــتــعــل

األشخاص األكثر خبرة ومشاهدة مقاطع 
فــيــديــو عــلــى يــوتــيــوب، وقــــراءة مــا يتوفر 

مــن مــعــلــومــات حــولــهــا فــي الــكــتــب أو عبر 
 ربــحــه الــشــهــري من 

ّ
اإلنـــتـــرنـــت«. يــقــول إن

جراء بيع هذه الطيور يصل إلى 600 ألف 
أن  قبل  أميركي(،  400 دوالر  )نحو  دينار 
يختم: »أسعى إلى مضاعفة ربحي خال 

األشهر القليلة املقبلة«.
 

كالب على السطوح
ــطــــوح املـــــنـــــازل مـــلـــجـــأ لــكــثــيــريــن  ــانــــت ســ كــ
الســتــغــالــهــا فـــي إنـــشـــاء عـــمـــل. وعــــــادة ما 
ــــي دار مــع  الـــســـكـــن فـ ــيــــون  ــراقــ ــعــ الــ يـــفـــضـــل 
حــديــقــة وســـطـــح مــفــتــوح مـــحـــاط بــســيــاج، 
ليالي  فــي  للنوم  سابقًا  يستغلونه  كــانــوا 
مكانًا  السطوح  هــذه  باتت  اليوم،  الصيف. 
مــنــاســبــًا لــتــربــيــة الــحــيــوانــات األلــيــفــة، كما 
فعل منتظر علي السيد، الذي بدأ في تربية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لم  الـــكـــاب. يــقــول لـــ
تربيتها  إلــى  التي عمد  األنـــواع  يبيع  يعد 
وقد تكاثرت، بل صار يشتري بعضًا منها 
ــــال مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  مــــن خـ

واألسواق ليعيد بيعها. 
ــــي شـــركـــة  ــدًا فــ ــ ــرشــ ــ ــد يـــعـــمـــل مــ ــيــ ــســ كـــــــان الــ
سياحية، ويعيش مع والديه وثاثة أشقاء 
في بيت مكون من ثماني غرف، األمر الذي 
لبدء عمل  املنزل  مكنه من استغال سطح 
اخــتــاره ملــســاعــدة أســرتــه بعدما فقد عمله 
ــيـــات انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا.  إثــــر تـــداعـ

ويـــقـــول: »مـــنـــزل عــائــلــتــي واســــع ومــســاحــة 
صنعت  مربعًا،  مــتــرًا   170 العلوي  السطح 
الـــكـــاب«، مشيرًا  أكــــواخ لتربية  فــيــه ثــاثــة 
ــــه يــحــقــق مكسبًا جــيــدًا مــن تــجــارتــه 

ّ
إلـــى أن

 مــا يــتــقــاضــاه يكفيه 
ّ
بــالــكــاب. يــضــيــف أن

لـــســـّد احــتــيــاجــاتــه الــشــخــصــيــة ومــســاعــدة 
والده في اإلنفاق على األسرة. 

بدوره، يقول حسني الجيزاني وهو طبيب 
 اإلقبال على 

ّ
»العربي الجديد«، إن بيطري، لـ

تربية الحيوانات، خصوصًا األليفة منها، 
تداعيات   

ّ
أن إلــى  الفتًا  باستمرار«،  »يـــزداد 

فــيــروس كـــورونـــا »زادت مــن إقــبــال الــنــاس 
عــلــى تــربــيــة هــــذه الـــحـــيـــوانـــات«. يــضــيــف: 
»يزورني كثيرون في عيادتي لاستفسار 
وما  منها حيواناتهم.  تعاني  أمـــراض  عــن 
ــربـــني جــــــددًا لــلــحــيــوانــات  ــــت أســتــقــبــل مـ زلـ
ــى تــربــيــة  ــأوا إلــ ــم لـــجـ ــهـ ـ

ّ
األلـــيـــفـــة يـــقـــولـــون إن

ــيـــوانـــات بـــعـــدمـــا فــــقــــدوا وظـــائـــفـــهـــم أو  الـــحـ
تأثرت أعمالهم«. 

وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــن مــســتــشــار رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي لــلــشــؤون املــالــيــة محمد 
 30 بلغت  الباد  في  الفقر   نسبة 

ّ
أن صالح 

إلى  مشيرًا  السكان،  مجموع  من  املائة  في 
قدماء  »مهّجرين  الفقراء  أولئك  بني  من   

ّ
أن

وعــاطــلــني عــن الــعــمــل، بــاإلضــافــة إلـــى أكثر 
تفشي  نتيجة  أضيفت  عائلة  مليوني  مــن 

جائحة كورونا التي اجتاحت العالم«.

البحث عن الطيور 
الجارحة من خالل 

الهواة أو في األسواق 
املتخصصة سهل 
بالنسبة للمبتدئني 

الذين ال يملكون املال 
الكافي لبيع وشراء هذه 

الطيور

■ ■ ■
عادة ما يفضل 

العراقيون السكن في 
دار مع حديقة وسطح 
مفتوح محاط بسياج، 
فباتت هذه السطوح 
مكانًا مناسبًا لتربية 

الحيوانات األليفة

■ ■ ■
نسبة الفقر في البالد 
بلغت 30 في املائة من 

مجموع السكان

باختصار

سعدية مفرح

هذا أقل ما عليك فعله إن كنت ناشطًا في استخدام 
الصهيوني من  أن تحذف عــدّوك  التواصل،  وسائل 
ــل. ال تــجــعــلــه صــديــقــك،  ــ قــائــمــة مــتــابــعــاتــك عــلــى األقـ
املستخدمة في هذه  اللغة  ولــو مــجــازًا، في سياقات 
الجدار  ليكسر   

ً
فرصة العدو  هــذا  تعِط  ال  الوسائل. 

النفسي التاريخي بينك وبينه، وال تجعله يتصرف 
ــــه بــبــســاطــة لــيــس صــديــقــك. هو 

ّ
مــعــك كــصــديــق، ألن

 لحظة عن ممارسة دوره عدّوًا، حتى 
ّ

عدّو ولم يكف
وهو يتوّدد إليك بعبارات دينية إسالمية، ويتحدث 
ويــكــتــب بــلــغــتــك الــعــربــيــة فـــي تــدويــنــاتــه وتــغــريــداتــه 

ومقاطعه املرئية والصوتية. 
لــقــد ســعــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، دائــمــًا ومــنــذ نشأته 
الطبيعي  الــحــاجــز  إلـــى كــســر  فــلــســطــني،  عــلــى أرض 
بهدف تحقيق فكرته في  الوسائل،   

ّ
بكل وبينه  بيننا 

ما يسميه التعايش السلمي ما بني مغتصب األرض 
لرؤيته،  التعايش، وفقًا  هــذا  األرض. وفــي  هــذه  وأهــل 
ــه فــشــل دائــمــًا في 

ّ
انــتــصــار حقيقي ونــهــائــي لـــه، لــكــن

عت معه بعض 
ّ
تحقيقه على األرض، حتى بعد أن وق

تسميتها  على  حــرص  اتفاقياٍت  العربية  الحكومات 
اتفاقيات ســـالم... ومــا مــن ســالم! لكن، مــن الواضح 
أّن فشله لم يثِنه عن تكرار املحاوالت بشتى الوسائل 
والطرق، وها هي وسائل التواصل قد أضحت ميدانًا 

ملحاوالته الجديدة. 
ــتــه عــلــى صعيد 

ّ
ــه نــجــح جــزئــيــًا فـــي خــط ــ ـ

ّ
ــدو أن ــبـ ويـ

الوسيلة على األقل، عندما قّرر استهداف الجمهور 
لينفذ  التواصل،   مكان على وسائل 

ّ
كل العربي في 

الكبير  املتابعات  عــدد  يفّسر  مــا  وهــو  عبرها،  إلــيــه 
الوسائل،  هذه  على  الصهاينة  املسؤولني  لحسابات 
خصوصًا »تويتر« و»فيسبوك«. وعلى الرغم  من أّن 
أغلب من يتابعه من العرب يتابعونه ألهداٍف أخرى، 
أّن ذلــك يعّد   

ّ
ط لها، إال

ّ
التي حلم بها وخط غير تلك 

عليه،  مصّر  هو  ولذلك  لــه.  بالنسبة  مبدئيًا  نجاحًا 
وردود  الشتائم   

ّ
كــل على  وصــابــر  تبعاته،  متحمل 

التي يواجهه بها متابعوه، فهو  القاسية جدًا  الفعل 
ه في سبيل هدفه 

ّ
يعرف ذلك تمامًا منذ البداية، لكن

النهائي يمضي في الطريق الطويل، والذي كما يبدو 
بدأ بقطف بعض ثماره!

 فــي خضم حملة بدأتها 
ً
قبل ســنــوات، كتبت مــقــاال

على منصة »تويتر« تهدف إلى حذف متابعة حساب 
املتحدث بلسان الجيش الصهيوني لإلعالم العربي، 
أفيخاي أدرعــي. وعلى الرغم من أّن الحملة نجحت 
كثيرًا  املــتــابــعــات  تلك  أعـــداد  وانخفضت  حينه،  فــي 
 أّن صبر أدرعــي وإصــراره الشديدين 

ّ
وبسرعة، إال

»الــعــربــي« على »تويتر«  ف مــن وجـــوده 
ّ
جــعــاله يكث

املتابعني  أعــدادًا جديدة من  و»فيسبوك«، ما أكسبه 
الصهيونية على  الــحــكــومــة  الــجــدد، وشــجــع  الــعــرب 
فتح مزيد من هذه الحسابات املنوعة باللغة العربية، 

 هدفها املنظور التواصل مع العرب 
ّ

والتي جعلت جل
بلغتهم، تمهيدًا لتحقيق األهداف غير املنظورة. 

بــل ربــمــا جميع مــن يتابع  أّن كثيرين،  أعـــرف  نــعــم... 
حسابات أفيخاي، وغيرها من الحسابات الصهيونية 
ما يفعلون هذا على سبيل اقتناص 

ّ
الناطقة بالعربية، إن

الفرص للرّد عليه وإفحامه، أو لكيل الشتائم والسباب 
له، أو على سبيل الفضول ومعرفة األخبار الجديدة. 
لكّن هذا بالضبط ما يجعل من تلك الحسابات فاعلة 
لهذه  بالنسبة  فاملهم  التواصل،  وسائل  بلغة  ومؤثرة 
متابعيها  أعــداد  من  تزيد  أن  الصهيونية  الحسابات 
 ما تنشره من 

ّ
العرب، ما يجعلها مؤثرة في كــل من 

رسائل، وإن كان ذلك التأثير غير مباشر، في املراحل 
األولى. لذلك ال ينبغي أن نساهم، من دون أن ندري، في 
تحقيق ما يريده الكيان الصهيوني ويسعى إليه، وما 
ه نجح 

ّ
ه من أن

ّ
اجتهد دائمًا في ترويجه لدى العالم كل

الصهاينة  بــني  مــا  للتعايش  بيئة صالحة  إيــجــاد  فــي 
والفلسطينيني على أرض فلسطني املحتلة. وعلينا أن 
الصهيونية  الحسابات  متابعاتنا  إلغاء  أّن  من  د 

ّ
نتأك

على وسائل التواصل سيسهم في إفشالها، بتنفيذ 
ما تهدف إليه. احذف عدّوَك إذًا... وبسرعة.

احذف عدّوك... وبسرعة

وأخيرًا

علينا أن نتأّكد من أّن إلغاء 
متابعاتنا الحسابات الصهيونية 
على وسائل التواصل سيسهم 

في إفشالها
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