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تضارب التفسيرات بشأن “جحيم المحاصيل” في العراق
�صالح الدين واجتمع الوفد مع مدير الزراعة
وال�شعب الزراعية ونائب حمافظ �صالح الدين
والقوات االمنية والدفاع املدين من اجل ايجاد
اخلطط الالزمة الحتواء هذه احلالة بغية احلفاظ
على الرثوة الزراعية خا�صة ونحن على اعتاب
مرحلة احل�صاد”.
و�أ�ضاف النايف “على الفور ت�شكلت خلية �أزمة
يف الوزارة برئا�سة ال�سيد الوزير والكادر املتقدم
يف الوزارة من �أجل متابعة الأحداث عن كثب
و�إيجاد الآليات املمكنة لتداركها ،ف�ضال عن
تظافر جهود الأجهزة االمنية و الدفاع املدين
بغية تطويق هذه احلرائق واحلد منها”.
و�أ�شار �إىل �أن “الأنباء التى مت تداولها يف
و�سائل االعالم عن حجم اخل�سائر مبالغ فيها،
وامل�ساحات املت�رضرة متوا�ضعة وال تتجاوز
�ألفي دومن وهو رقم الي�شكل �شيئا قيا�س ًا
بامل�ساحات املزروعة وهي موزعة مابني
ال
حمافظات �صالح الدين ودياىل وكركوك ،ف�ض ً
عن حمافظة نينوى التي طالتها عمليات احلرق
ولكن دون �أ�رضار كبرية حيث ال تتجاوز ١٥
دومن نتيجة عدم و�صول احلا�صل �إىل مرحلة
الن�ضج”.
ولفت النايف� ،إىل �أن “ما ح�صل من عمليات
حرق يف حمافظات اخرى جاءت نتيجة عملية
حرق خملفات احلا�صل بعد احل�صاد من قبل
الفالحني ا�ستعداداً للمو�سم ال�صيفي وهي عملية
م�سيطر عليها”.

بغداد  -ياسر الهاللي

االكتفاء الذاتي ومتالزمة احلرائق

تباينت تف�سريات اجلهات ال�سيا�سية والربملانية
واخلرباء املخت�صني ب�ش�أن �سل�سلة احلرائق التي
حقول بعدة حمافظات عراقية ،يف واقعة
�رضبت
اً
�أثارت الر�أي العام وما زال يكتنفها الغمو�ض.
وتعر�ضت مئات الدومنات الزراعية �إىل حرائق
”غريبة“ بالتزامن ،يف حمافظات دياىل ونينوى
و�صالح الدين والنجف واملثنى وكركوك ،مما
�أدى �إىل خ�سائر كبرية يف املحا�صل الزراعية،
خا�صة و�أن الوقت الراهن هو موعد احل�صاد
لتلك املزروعات.

الزراعة :احلرائق حالة �صحية!

وتقاذفت جهات ر�سمية ومعنية وخمت�صني
تف�سريات وحتليالت لتلك احلوادث التي تندرج
�ضمن �سل�سلة وقائع �شهدها العراق خالل
الفرتات املا�ضية تتعلق با�ستهداف الأمن
الغذائي والرثوة احليوانية وال�سمكية.
وبالرغم من �أن احلرائق طاولت مزارع وا�سعة،

وت�سببت بخ�سائر كبرية للفالحني ،لكن وزارة
الزراعة ،قالت �إن تلك احلرائق ق�ضية علمية،
تخريبا.
ولي�ست
ً
وذكرت الوزارة ،يف بيان �أن “حرق خملفات
حقول احلنطة يف حمافظات النجف والديوانية
ودياىل ،بعد احل�صاد جاء لال�ستفادة من هذه
املخلفات الحتوائها على العنا�رص املعدنية،
والتي تعترب مغذيات للرتبة لذا يتم حرق
متبقيات احل�صاد داخل احلقول لتكون مفيدة
لنمو حم�صول ال�شلب ،وحت�سني �صفاته النوعية”.
وعترب املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الزراعة
حميد النايف ،الأرقام املتداولة حول حجم
امل�ساحات الزراعية املت�رضرة بفعل احلرائق
مبالغ ًا فيها ،م�شرياً �إىل �أن امل�ساحات متوا�ضعة
وال تتجاوز �ألفي دومن.
وقال النايف يف بيان �إن “الوزارة ومنذ ن�شوب
هذه احلرائق �شكلت وفداً للذهاب �إىل حمافظة

على اجلانب الآخر قالت جلنة الزراعة يف
الربملان العراقي“ :تعر�ضت املنتجات الزراعية
املحلية لهجمة �رش�سة ،و�آخرها حرائق حقول
احلنطة وال�شعري يف �ست حمافظات ب�شكل
ممنهج وقبلها ا�ستهداف البي�ض وال�شلب ونفوق
الأ�سماك”.
وطالب رئي�س اللجنة �سالم ال�شمري يف م�ؤمتر
�صحفي عقده يف الربملان “جمل�س الوزراء
واجلهات املعنية للتحقيق العاجل والك�شف عن
اجلناة وو�ضع حد لهذه اال�ستهدافات وتعوي�ض
املت�رضرين ،وعر�ض النتائج �أمام الر�أي العام”.
ولفت �إىل �أن اللجنة �ستعمل على متابعة
الق�ضية و”التحقيق للو�صول �إىل احلقائق لأن
الإرهاب اجلديد ا�ستهدف االقت�صاد العراقي يف
�ست حمافظات بحرق املزارع فيها وقد �شكلت
جلنة لتق�صي احلقائق بهذا املر�ضوع مع وزارة
الزراعة”.
وت�ساءل عراقيون عن �سبب تعر�ض املحا�صيل
�أو الرثوات احليوانية� ،إىل وباء �أو �إ�صابات
بعد �إعالن اجلهات املخت�صة “حتقيق االكتفاء
الذاتي”� ،إذ تعر�ض �ساب ًقا حم�صول الطماطم يف
املحافظات اجلنوبية� ،إىل وباء مع منع احلكومة
ا�سترياده من �إيران ،كما تعر�ضت حقول الأ�سماك
�إىل نفوق وا�سع ،مع �إعالن احلكومة االكتفاء

ف�ضل عن احلنطة وال�شعري يف الوقت
الذاتي،
اً
الراهن.
من جهته ذكر ع�ضو جمل�س النواب ر�شيد العزاوي
�أن “الربملان بحث تلك الق�ضية خالل اليومني
وعر�ضت بع�ض الأ�سباب التي �أدت
املا�ضينيُ ،
�إىل اندالع تلك احلرائق ،وناق�شنا �سبل معاجلتها،
�إذ �أو�ضح برملانيون �أن بع�ض الأ�سباب هي
�أعمال �إرهابية يقوم بها تنظيم داع�ش ،فيما
دور
ذكر �آخرون �أن التما�س الكهربائي كان له ٌ
يف ذلك”.
و�أ�ضاف ر�شيد �أن “على احلكومة العراقية اتخاذ
موقف م�ستعجل بخ�صو�ص تلك احلوادث ،خا�صة
و�أن املو�سم احلايل هو مو�سم وفري ،وال بد من
ت�شجيع املزارعني على اال�ستمرار يف �أعمالهم،
كما يجب �رصف التعوي�ضات الالزمة لهم”.
النائب ر�شيد العزاوي
واقرتح العزاوي “اال�ستعانة بالدول املجاورة

وما متلكه من تقنيات متطورة فيما يتعلق
مبكافحة احلرائق وال�سيطرة عليها� ،إذ ميكن �رشاء
الطائرات الهليكوبرت ،التي ت�ستخدم ملكافحة
احلرائق ،ويف حال عدم القدرة على �رشائها
�أو الت�أخر يف ذلك ،فيمكن ا�ستئجارها من دور
اجلوار كال�سعودية والأردن”.

فعل فاعل

حمليني ،ف�إن “احلرائق
وبح�سب مزارعني
ّ
ن�شبت بفعل فاعل ولي�س عر�ضية ومنها تلك
التي التهمت مناطق وا�سعة يف جزيرة تكريت
مبحافظة �صالح الدين”.
عاما وهو مزارع
()38
وقال �صالح اجلبوري
ً
من تكريت �إن “مزراع وا�سعة ال ميكن �إح�صا�ؤها
تعر�ضت للحرائق خالل الفرتة املا�ضية ،وهي
احلالة الأوىل التي نتعر�ض لها� ،إذ �أن املوا�سم
الزراعية ال�سابقة مل نتعر�ض لتلك احلرائق ،التي
ابتلعت مئات الدومنات الزراعية ،يف عملية رمبا

تكن ممنهجة ومتعمدة .و�أ�ضاف اجلبوري ” ال
نعلم ماذا علينا �أن نفعل ،حلماية بقية مزارعنا
من احلرائق ،خا�صة و�أن �أغلب املناطق التي
تعر�ضت فيها املزارع �إىل احلرائق ،هي م�سيطر
عليها من جماعات تابعة للح�شد ال�شعبي”.
ولفت �إىل �أن “بع�ض املزارعني بد�أوا بحمل
حت�سبا
�أ�سلحتهم واملبيت يف مزارعهم حلمايتها
ً
من اندالع حرائق فيها”.
لكن رئي�س جمعية اخلريجني الزراعيني ،حت�سني
املو�سوي يرى �أن “مافيات” تقف وراء افتعال
احلرائق يف الأرا�ضي الزراعية بغية احل�صول
على التعوي�ضات .وقال املو�سوي ،يف ت�رصيحات
�صحفية �إنه ” حتى هذه اللحظة ال توجد �أ�رضار
كبرية وحرائق ذات م�ساحات كبرية كما �أ�شيع
عنها” ،م�شرياً �إىل �أن “احلرائق الب�سيطة تدخل
فيها �شبهات ف�ساد التعوي�ضات وهذا ما حذرنا
منه لأكرث من مرة”.

