
تقارير وتحقيقات

تباينت تف�سريات اجلهات ال�سيا�سية والربملانية 
التي  �سل�سلة احلرائق  ب�ساأن  واخلرباء املخت�سني 
�رضبت حقولاً بعدة حمافظات عراقية، يف واقعة 

اأثارت الراأي العام وما زال يكتنفها الغمو�ض.
حرائق  اإىل  الزراعية  الدومنات  مئات  وتعر�ست 
”غريبة“ بالتزامن، يف حمافظات دياىل ونينوى 
مما  وكركوك،  واملثنى  والنجف  الدين  و�سالح 
الزراعية،  املحا�سل  يف  كبرية  خ�سائر  اإىل  اأدى 
احل�ساد  موعد  هو  الراهن  الوقت  واأن  خا�سة 

لتلك املزروعات.
الزراعة: احلرائق حالة �سحية!

وخمت�سني  ومعنية  ر�سمية  جهات  وتقاذفت 
تندرج  التي  احلوادث  لتلك  وحتليالت  تف�سريات 
خالل  العراق  �سهدها  وقائع  �سل�سلة  �سمن 
الأمن  با�ستهداف  تتعلق  املا�سية  الفرتات 

الغذائي والرثوة احليوانية وال�سمكية.
وا�سعة،  مزارع  احلرائق طاولت  اأن  من  وبالرغم 

وزارة  لكن  للفالحني،  كبرية  بخ�سائر  وت�سببت 
علمية،  ق�سية  احلرائق  تلك  اإن  قالت  الزراعة، 

ا. ولي�ست تخريباً
خملفات  “حرق  اأن  بيان  يف  الوزارة،  وذكرت 
والديوانية  النجف  احلنطة يف حمافظات  حقول 
هذه  من  لال�ستفادة  جاء  احل�ساد  بعد  ودياىل، 
املعدنية،  العنا�رض  على  لحتوائها  املخلفات 
حرق  يتم  لذا  للرتبة  مغذيات  تعترب  والتي 
مفيدة  لتكون  احلقول  داخل  احل�ساد  متبقيات 
لنمو حم�سول ال�سلب، وحت�سني �سفاته النوعية”.
الزراعة  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وعترب 
حجم  حول  املتداولة  الأرقام  النايف،  حميد 
احلرائق  بفعل  املت�رضرة  الزراعية  امل�ساحات 
مبالغااً فيها، م�سريااً اإىل اأن امل�ساحات متوا�سعة 

ول تتجاوز األفي دومن.
“الوزارة ومنذ ن�سوب  اإن  وقال النايف يف بيان 
حمافظة  اإىل  للذهاب  وفدااً  �سكلت  احلرائق  هذه 

الزراعة  مدير  مع  الوفد  واجتمع  الدين  �سالح 
الدين  �سالح  حمافظ  ونائب  الزراعية  وال�سعب 
والقوات المنية والدفاع املدين  من اجل ايجاد 
اخلطط الالزمة لحتواء هذه احلالة بغية احلفاظ 
على الرثوة الزراعية  خا�سة ونحن  على اعتاب 

مرحلة احل�ساد”.
اأزمة  ت�سكلت خلية  الفور  “على  النايف  واأ�ساف 
يف الوزارة برئا�سة ال�سيد الوزير والكادر املتقدم 
كثب  عن  الأحداث  متابعة  اأجل  من  الوزارة   يف 
عن  ف�سال  لتداركها،  املمكنة  الآليات  واإيجاد 
املدين  الدفاع  و  المنية  الأجهزة  جهود  تظافر 

بغية تطويق هذه احلرائق واحلد منها”.
يف  تداولها  مت  التى  “الأنباء  اأن  اإىل  واأ�سار 
فيها،  مبالغ  اخل�سائر  حجم  عن  العالم  و�سائل 
تتجاوز  ول  متوا�سعة  املت�رضرة  وامل�ساحات 
قيا�سااً   �سيئا  لي�سكل  رقم  وهو  دومن  األفي 
مابني  موزعة  وهي  املزروعة   بامل�ساحات 
حمافظات �سالح الدين ودياىل وكركوك، ف�سالاً 
عن حمافظة نينوى التي طالتها عمليات احلرق 
 ١٥ تتجاوز  ل  حيث  كبرية  اأ�رضار  دون  ولكن 
مرحلة   اإىل  احلا�سل  و�سول  عدم  نتيجة  دومن 

الن�سج”.
عمليات  من  ح�سل  “ما  اأن  اإىل  النايف،  ولفت 
نتيجة عملية  اخرى جاءت  حرق يف حمافظات 
قبل  من  احل�ساد  بعد  احلا�سل  خملفات  حرق 
الفالحني ا�ستعدادااً للمو�سم  ال�سيفي وهي عملية 

م�سيطر عليها”.
الكتفاء الذاتي ومتالزمة احلرائق

يف  الزراعة  جلنة  قالت  الآخر  اجلانب  على 
الزراعية  “تعر�ست املنتجات  العراقي:  الربملان 
حقول  حرائق  واآخرها  �رض�سة،  لهجمة  املحلية 
ب�سكل  حمافظات  �ست  يف  وال�سعري  احلنطة 
وال�سلب ونفوق  البي�ض  ا�ستهداف  ممنهج وقبلها 

الأ�سماك”.
موؤمتر  يف  ال�سمري  �سالم  اللجنة  رئي�ض  وطالب 
الوزراء  “جمل�ض  الربملان  يف  عقده  �سحفي 
والك�سف عن  العاجل  للتحقيق  واجلهات املعنية 
وتعوي�ض  ال�ستهدافات  لهذه  حد  وو�سع  اجلناة 
املت�رضرين، وعر�ض النتائج اأمام الراأي العام”. 
متابعة  على  �ستعمل  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 
لأن  احلقائق  اإىل  للو�سول  و”التحقيق  الق�سية 
العراقي يف  القت�ساد  ا�ستهدف  اجلديد  الإرهاب 
�سكلت  وقد  فيها  املزارع  بحرق  حمافظات  �ست 
جلنة لتق�سي احلقائق بهذا املر�سوع مع وزارة 

الزراعة”.
املحا�سيل  تعر�ض  �سبب  عن  عراقيون  وت�ساءل 
اإ�سابات  اأو  وباء  اإىل  احليوانية،  الرثوات  اأو 
الكتفاء  “حتقيق  املخت�سة  اجلهات  اإعالن  بعد 
ا حم�سول الطماطم يف  الذاتي”، اإذ تعر�ض �سابقاً
املحافظات اجلنوبية، اإىل وباء مع منع احلكومة 
ا�سترياده من اإيران، كما تعر�ست حقول الأ�سماك 
الكتفاء  احلكومة  اإعالن  مع  وا�سع،  نفوق  اإىل 

الوقت  يف  وال�سعري  احلنطة  عن  ف�سالاً  الذاتي، 
الراهن.

من جهته ذكر ع�سو جمل�ض النواب ر�سيد العزاوي 
اليومني  خالل  الق�سية  تلك  بحث  “الربملان  اأن 
اأدت  التي  الأ�سباب  بع�ض  وُعر�ست  املا�سيني، 
اإىل اندلع تلك احلرائق، وناق�سنا �سبل معاجلتها، 
هي  الأ�سباب  بع�ض  اأن  برملانيون  اأو�سح  اإذ 
فيما  داع�ض،  تنظيم  بها  يقوم  اإرهابية  اأعمال 
دوٌر  له  كان  الكهربائي  التما�ض  اأن  اآخرون  ذكر 

يف ذلك”.
واأ�ساف ر�سيد اأن “على احلكومة العراقية اتخاذ 
موقف م�ستعجل بخ�سو�ض تلك احلوادث، خا�سة 
من  بد  ول  وفري،  مو�سم  هو  احلايل  املو�سم  واأن 
اأعمالهم،  يف  ال�ستمرار  على  املزارعني  ت�سجيع 

كما يجب �رضف التعوي�سات الالزمة لهم”.
النائب ر�سيد العزاوي

املجاورة  بالدول  “ال�ستعانة  العزاوي  واقرتح 

يتعلق  فيما  متطورة  تقنيات  من  متلكه  وما 
مبكافحة احلرائق وال�سيطرة عليها، اإذ ميكن �رضاء 
ملكافحة  ت�ستخدم  التي  الهليكوبرت،  الطائرات 
�رضائها  على  القدرة  عدم  حال  ويف  احلرائق، 
دور  من  ا�ستئجارها  فيمكن  ذلك،  يف  التاأخر  اأو 

اجلوار كال�سعودية والأردن”.
فعل فاعل

“احلرائق  فاإن  حملّيني،  مزارعني  وبح�سب 
تلك  ومنها  عر�سية  ولي�ض  فاعل  بفعل  ن�سبت 
تكريت  جزيرة  يف  وا�سعة  مناطق  التهمت  التي 

مبحافظة �سالح الدين”.
مزارع  وهو  ا  عاماً  )38( اجلبوري  �سالح  وقال 
من تكريت اإن “مزراع وا�سعة ل ميكن اإح�ساوؤها 
وهي  املا�سية،  الفرتة  خالل  للحرائق  تعر�ست 
املوا�سم  اأن  اإذ  لها،  نتعر�ض  التي  الأوىل  احلالة 
الزراعية ال�سابقة مل نتعر�ض لتلك احلرائق، التي 
ابتلعت مئات الدومنات الزراعية، يف عملية رمبا 

ل   ” اجلبوري  واأ�ساف  ومتعمدة.  ممنهجة  تكن 
نعلم ماذا علينا اأن نفعل، حلماية بقية مزارعنا 
التي  املناطق  اأغلب  واأن  خا�سة  احلرائق،  من 
اإىل احلرائق، هي م�سيطر  املزارع  تعر�ست فيها 

عليها من جماعات تابعة للح�سد ال�سعبي”.
بحمل  بداأوا  املزارعني  “بع�ض  اأن  اإىل  ولفت 
ا  اأ�سلحتهم واملبيت يف مزارعهم حلمايتها حت�سباً

من اندلع حرائق فيها”.
لكن رئي�ض جمعية اخلريجني الزراعيني، حت�سني 
افتعال  “مافيات” تقف وراء  اأن  املو�سوي يرى 
احل�سول  بغية  الزراعية  الأرا�سي  يف  احلرائق 
على التعوي�سات. وقال املو�سوي، يف ت�رضيحات 
�سحفية اإنه ” حتى هذه اللحظة ل توجد اأ�رضار 
اأ�سيع  كما  كبرية  م�ساحات  ذات  وحرائق  كبرية 
تدخل  الب�سيطة  “احلرائق  اأن  اإىل  م�سريااً  عنها”، 
التعوي�سات وهذا ما حذرنا  فيها �سبهات ف�ساد 

منه لأكرث من مرة”.

تضارب التفسيرات بشأن “جحيم المحاصيل” في العراق
بغداد - ياسر الهاللي
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