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الرمادي/ ترجمة املدى
االنفج���ارات الت���ي حدث���ت يف مدين���ة الرم���ادي، وخالل 
انعق���اد موؤمت���ر للم�صاحل���ة اأث���ارت املخ���اوف م���ن عودة 
احل���وادث اىل املنطقة الت���ي كانت مرك���زًا للعنف قبل ان 
يجتمع روؤ�صاء ع�صائره���ا للتحالف للق�صاء على االرهاب 

.
وح�ص���ب تقريرل�صحيف���ة نيويورك تاميز، ف���ان االنفجار 
االول ح���دث خارج املبن���ى احلكوم���ي الرئي�صي، وحدث 

الث���اين بعد �صب���ع دقائق يف مراأب املبن���ى املذكور، ليقتل 
افراد القوة االمنية الذين ا�صتنفروا بعد االنفجار االول. 
وبعد �صاعة من الزمن انفجرت �صيارة حمملة باملتفجرات 
عند امل�صت�صفى العام للمدينة حيث كان �صحايا الهجومني 

االوليني نقلوا اىل هناك.
وقالت ال�صرطة العراقي���ة ان �صيارة انفجرت يف اجتماع 
عق���د يف داخ���ل املبن���ى م���ن اج���ل امل�صاحل���ة، وكان م���ن 
ب���ني احلا�صري���ن يف االجتم���اع زهري اجللب���ي عن جلنة 

امل�صاحل���ة الوطني���ة، حيث �صكل���ت هذه اللجن���ة من قبل 
رئي����س ال���وزراء ن���وري املالك���ي ، للجمع ب���ني االطراف 

املتنازعة اإثر اخلالفات التي ن�صاأت عام 2006.
وذك���ر التقري���ر ان تل���ك االنفج���ارات االخ���رية كانت يف 
�صل�صل���ة من الهجم���ات حدثت يف اال�صه���ر املا�صية والتي 
ا�صتهدف���ت ق���ادة الع�صائ���ر واف���رادًا م���ن الق���وات االمنية 
وجمال�س ال�صحوة. وقد اعلنت ال�صرطة بعد االنفجارات 
من���ع حظ���ر التج���ول يف الرم���ادي والفلوج���ة، املدينتني 
الق���وات االمني���ة  الرئي�صت���ني يف االنب���ار. كم���ا منع���ت 
ال�صحفي���ني من تغطية ما ح���دث. وحتى اليوم، يبدو امر 

التفجريات مبهمًا وكذلك امل�صوؤولون عنه.
وبين���ت ال�صحيف���ة يف تقريره���ا ان االقاوي���ل تنت�صر يف 
الرم���ادي واج���زاء اخرى م���ن االنبار، عم���ن كانوا خلف 
تل���ك االنفجارات؛ البع�س يق���ول: ان جهات يف احلكومة 
املحلي���ة كان���ت م�صرتك���ة يف العملي���ة، ب�صب���ب اخلالفات 
القائم���ة من���ذ ا�صه���ر ح���ول ت�صكي���ل حتالف���ات م���ن اج���ل 
االنتخاب���ات التي �صتجري يف �صه���ر كانون االول املقبل، 
واآخرون يتهمون القاعدة يف حماولتها ا�صتغالل ال�صدع 
احلا�صل ب���ني ال�صيا�صي���ني، ودفعها باجت���اه اتهام قوات 
االم���ن بالتق�صري، قبل ح���دوث االنتخاب���ات، بينما قالت 
ا�صوات اخرى، ان عودة العنف اىل االنبار جاءت نتيجة 

التوترات احلا�صلة بني ال�صيا�صيني قبل االنتخابات.
وت�ص���ري ال�صحيف���ة االمريكية  اىل ان االنب���ار التي كانت 
تعتم���د �صابق���ا عل���ى ال���وكاالت االمنية تب���دو عاجزة عن 
قل���ة املعلوم���ات  ل�صبب���ني: االول ه���و  العن���ف  مواجه���ة 
اال�صتخباري���ة، والث���اين حماول���ة م�ص���وؤويل االمن فيها، 
جتن���ب الت�ص���ادم م���ع املجموع���ات ال�صيا�صي���ة، كما عرب 
عن ذل���ك ال�صي���خ ها�صم خليف���ة لوكالة االنب���اء العراقية: 
املخاوف من جتمع املتمردين قبل االنتخابات املقبلة امر 

يتعلق بقانون االنتخابات والتعديالت املزمعة عليه.  

عن كري�شتيان �شاين�س مونيرت

ح�شني ر�شيد

لعبة برملانية !!
تتع���دد اأ�ص���كال االلع���اب واأنواعه���ا فمنها الذهني���ة والفكرية 
ومنه���ا البدنية والريا�صية والع���اب الت�صلية الخ من االلعاب 
الت���ي ال حت�ص���رين االن ، لك���ن بالنتيج���ة يف كل لعب���ة هناك 
خا�ص���ر وراب���ح و احيان���ا   يح�صمه���ا التع���ادل ، ويف معظ���م 
احل���االت الب���د ان تنته���ي بفوز ط���رف وخ�ص���ارة اآخر ، ويف 
الع���راق اجلديد تعددت ان���واع وا�صكال االألع���اب وبرز نوع 
جدي���د منه���ا حي���ث مت  نيل ب���راءة اخرتاع دولي���ة فيها وهي 
االألعاب ال�صيا�صية والربملانية، حيث ابتداأت بلعبة امل�صاحلة 
الوطنية مرورا بعدة األعاب حتى و�صلنا اىل اخر املخرتعات 
الربملانية وهي لعبة ا�صتج���واب و�صحب الثقة عن مفو�صية 
االنتخاب���ات والت�صوي���ت االلك���رتوين عل���ى �ص���كل القائم���ة 

االنتخابية.
ن���ود ان ن�ص���ري اىل ان���ه اذا كان���ت املفو�صي���ة غ���ري جدي���رة 
باال�صراف على االنتخابات ، فاأين كنتم من التجارب ال�صابقة 
وخا�ص���ة االأخ���رية املتمثل���ة بانتخابات جمال����س املحافظات 
التي �صرقت ماليني اال�صوات ووهبتها اىل من ال ي�صتحقها؟!  
اين كنتم م���ن �صفقات الدعاية االنتخابي���ة التي كانت تطبخ 
يف اروقة الربملان واملفو�صية ، والكثري االخر من ال�صلبيات 
التي رافقت عمل املفو�صية ، لت�صحوا فجاأة ومن غري �صابق 

انذار ، با�صتجواب و�صحب الثقة منها؟
اللعب���ة االخ���رى الت�صويت االلك���رتوين على �ص���كل القائمة 
االنتخابي���ة ال���ذي اقرتحه رئي�س جمل�س الن���واب حيث اثار 
�صك���وكًا وت�ص���اوؤالت يف او�صاط الربملان وال�ص���ارع العراقي 
م���ا اأدى اىل اأن يرف�ص���ه بع�س النواب ب�ص���كل قاطع ، والذي 
نعلم���ه ان  املنظومة االلكرتونية  كان���ت معطلة واعيدت اىل 
العم���ل اال�صبوع قبل املا�صي ، حيث كانت ت�صتخدم  للتحدث 
فق���ط . وحني �صئ���ل ال�صامرائي عن الغاية م���ن هذا االقرتاح 
�ص���كك باملوظف���ني الذي���ن يتولون الع���د والفرز، وه���ذا �صيء 
خط���ري فاذا كنت التثق بهم يا�صي���ادة رئي�س الربملان اىل هذا 
احل���د فكي���ف مت تعينيهم وم���ن ي�صمن ان القوان���ني املا�صية 
الت���ي مررت كان���ت الن�صب فيها �صحيح���ة ، ويف هذه احلالة  
�صنحتاج اىل حتديد االآلية التي يتم مبوجبها الت�صويت على 
�ص���كل القائم���ة االنتخابية ،حيث ي�صبق���ه ت�صويت اويل على 

اآلية  ونوع الت�صويت عليها يدويا او الكرتونيا.
ان تبل���ور قناع���ات وروؤى الكتل ال�صيا�صي���ة باختيار القائمة 
املفتوح���ة ومطالبتها باقرارها- وهذا ما ن�صمعه  ونقراأه من 
خالل ت�صريحاتهم االعالمية وتاأييدهم لها-  يجعلنا نت�صاءل 
ع���ن موجبات التاأخ���ري يف اقرار القان���ون او تعديله ، او ان 

هذا التاأييد اعالمي فقط  او كما يقولون كالم ليل؟.
الت�صوي���ت عل���ى قان���ون   م���ا مت  اذا   ، ويف كلت���ا احلالت���ني 
االنتخاب���ات وباي �صكل يك���ون ، ناأمل ال بل نطالب  ان تكون 
اجلل�ص���ة علنية تنقل على حمطات التلفزة كما البد من اعالن 
ا�صم���اء الراف�ص���ني ل�ص���كل  القائم���ة املفتوح���ة حت���ى يت�صنى 

لل�صعب معرفتهم ب�صورة جيدة وحماكمتهم �صعبيا .
م���ن هنا ندعو الربملانيني ان يكون���وا �صجعانًا ويك�صفوا عن 
كل املغالط���ات وال�صفقات التي جت���ري خلف الكوالي�س وان 
يكونوا ولو ملرة واحدة بجانب ال�صعب الذي انتخبهم وكان 
�صبب���ا يف ثرائه���م وعي�صهم الرغي���د وبذخه���م ، وان يكونوا 
�صادق���ني يف ق�صمهم الذي رددوه بخدم���ة ال�صعب وهذه اقل 
خدم���ة ميكن ان تقدم له مقابل ما عاناه من ظلم وجور طوال 
العقود املا�صية . ولكن رغم ذلك فلكل �صيء حد وحدود ونود 

ان نذكر ال�صادة النواب بقول )احذروا احلليم اذا غ�صب(.

ـــــــــح عـــــلـــــى االرج

القاهرة/ وكاالت
الع���راق  ج���وار  دول  داخلي���ة  وزراء  يبح���ث 
الي���وم االربعاء يف �صرم ال�صي���خ مب�صر و�صع 
�صرتاتيجي���ة اأمني���ة ملكافحة االإره���اب واتخاذ 
تداب���ري ملن���ع املنظم���ات االإرهابية م���ن الت�صلل 
لالأرا�ص���ي العراقي���ة وا�صتخ���دام دول اجلوار 
كقواعد لتجنيد وتدريب عنا�صرها، اإ�صافة اإىل 

توقيع بروتوكول اأمني للتعاون بني الدول. 
الوف���ود  ام����س  م���ن  اأم����س واول  ووا�صل���ت، 
امل�صاركة يف االجتماع ال�صاد�س لوزراء داخلية 
دول جوار الع���راق، اجتماعاته���ا التح�صريية 
اإىل  للتو�ص���ل  مب�ص���ر،  ال�صب���ت  ب���داأت  الت���ي 
م�ص���ودة مل�صروع البيان اخلتام���ي، لرفعها اإىل 
االجتماع الوزاري املقرر عقده االأربعاء املقبل. 
وي�ص���ارك يف االجتماع���ات التح�صريية، التي 
تعقد مبنتج���ع �صرم ال�صيخ، على �صاحل البحر 
االأحم���ر مب�ص���ر، وفود م���ن الع���راق والكويت 
وال�صعودية واإي���ران و�صوريا واالأردن وتركيا 
والبحري���ن، باالإ�صافة اإىل م�صر التي �صرياأ�س 
وزير داخليتها اللواء حبيب العاديل االجتماع 
التح�ص���ريي  االجتم���اع  الوزاري.وتن���اول 
م�صاهم���ات دول اجل���وار يف حماي���ة وتدعي���م 
اأمن الع���راق، واالإج���راءات الت���ي اتخذتها كل 
دول���ة يف �صبيل حتقيق ذل���ك، باالإ�صافة اإىل ما 
مت اجن���ازه م���ن التو�صي���ات الت���ي انبثقت عن 
املوؤمترات ال�صابق���ة، والتي قامت بها كل دولة 

على حدة. 
وق���د �صاغ���ت الوف���ود امل�صارك���ة يف االجتماع 
يف خت���ام اجتماعاته���ا التح�صريي���ة م�ص���روع 
البي���ان اخلتامي. وي�ص���ري البي���ان اىل اهتمام 
دول اجل���وار بوحدة وا�صتقرار واأمن و�صالمة 
العراق، كما يوؤكد على الدعم الكامل من جانب 
هذه ال���دول لتمكني حكومته م���ن احلفاظ على 
ه���ذا االأم���ن وا�صتق���راره و�صالمت���ه االإقليمية، 
والعمل على توفري كل امل�صاعدات املمكنة التي 
متكن حكومته من ب�صط �صلطتها على االأو�صاع 

والعمل على ا�صتتباب االأمن يف كافة اأنحائه.
ونف���ت م�ص���ادر دبلوما�صي���ة م�صري���ة مطلع���ة 
وج���ود اجت���اه الإب���رام اتفاقي���ات خ���الل ه���ذا 
االجتم���اع لتق���دمي م�صاع���دات لوج�صتي���ة م���ن 
جانب دول اجلوار للحكومة العراقية، م�صرية 
اإىل اأن اأم���ر هذه امل�صاعدات مرتوك لالتفاقيات 
الثنائي���ة ب���ني الع���راق وه���ذه ال���دول. ولفتت 
امل�صادر نف�صها اإىل اهتمام هذه الدول بتحقيق 
الع���راق  يف  ال�صامل���ة  الوطني���ة  امل�صاحل���ة 
وا�صتكم���ال العملية ال�صيا�صي���ة، اللتني متثالن 
الركي���زة االأ�صا�صي���ة لنجاح اأي جه���ود يف هذا 

االجتاه. 
وعلى �صعيد مت�صل، قالت م�صادر دبلوما�صية 
م�صري���ة مطلعة اأن اخل���الف العراقي ال�صوري 
لي����س مطروح���ًا على ج���دول اأعم���ال االجتماع 
ال�صاد�س ل���وزراء داخلية دول ج���وار العراق. 

وميث���ل �صوري���ة يف االجتماع وزي���ر الداخلية 
الل���واء �صعيد �صمور يف زي���ارة هي االأوىل من 
نوعه���ا لوزي���ر داخلي���ة �ص���وري اإىل م�صر منذ 
ف���رتة طويل���ة. واأو�صح���ت امل�ص���ادر »اأن اأم���ر 
هذا اخلالف وعر�ص���ه من عدمه على االجتماع 
»وج���ود  ونف���ت  العراق���ي«،  للط���رف  م���رتوك 
ترتيبات لعقد اجتماع ثنائي لوزيري الداخلية 

ال�صوري والعراقي على هام�س االجتماع«. 
وعقد االجتماع ال���وزاري االأول لدول اجلوار 
العراق���ي يف عام 2004 يف طه���ران بعد مرور 
نح���و ع���ام عل���ى �صق���وط النظ���ام املب���اد وم���ن 
ث���م عق���دت اجتماع���ات يف تركي���ا وال�صعودية 
والكويت واالأردن عل���ى التوايل. وت�صارك يف 
املوؤمت���ر وفود م���ن �صوري���ة وم�ص���ر والعراق 

والبحري���ن  واالأردن  والكوي���ت  وال�صعودي���ة 
وتركي���ا واإي���ران وممثلون ع���ن االأمم املتحدة 
واجلامع���ة  االإ�صالم���ي  املوؤمت���ر  ومنظم���ة 

العربية.
وعل���ى �صعي���د مت�ص���ل، اعل���ن املتح���دث با�صم 
القوات االمريكي���ة يف العراق اجلرنال �صتيف 
النزا ان تاأثري اي���ران و�صوريا يف تراجع لكنه 
»ال يزال م�صدرا للقلق«. وقال النزا لل�صحفيني 
»لي����س �ص���را ان املقاتل���ني االجان���ب قدموا اىل 
العراق من �صوري���ا«. وا�صاف ان »هناك نفوذا 
ايرانيا، هن���اك نفوذ �صيئ  يف الع���راق، �صواء 
كان ذل���ك يف امل���ال او يف جم���ال التدري���ب او 
منظوم���ات اال�صلح���ة الت���ي و�صل���ت اىل ه���ذا 
املقاتل���ني  ان  اق���ول  ان  »اود  وتاب���ع  البل���د«. 

االجانب القادمني م���ن �صوريا والتاأثري ال�صار 
لي����س فقط من اي���ران لك���ن من بل���دان اخرى، 

ي�صهدان تراجعا«.
وقد ا�صفرت �صل�صلة من التفجريات يف 19 اآب 
املا�صي قرب وزارتي اخلارجية واملالية و�صط 
بغ���داد، عن ا�صت�صهاد نحو مئ���ة وا�صابة قرابة 
600 اخري���ن بجروح. وطل���ب رئي�س الوزراء 
نوري املالكي ر�صميا من االمم املتحدة ت�صكيل 
جلنة حتقي���ق دولية يف االعت���داءات، كما قرر 
الع���راق ا�صتدعاء �صفريه من �صوريا التي ردت 
با�صتدعاء �صفريها من بغداد. ويتهم م�صوؤولون 
عراقيون �صوري���ا بايواء قادة بعثيني عراقيني 
�صابقني يقف���ون وراء االعتداءات، لكن �صوريا 

تنفي هذه االتهامات.

اىل ذل���ك، يبداأ رئي����س ال���وزراء الرتكي رجب 
طي���ب اأردوغ���ان ي���وم غ���د اخلمي����س، زي���ارة 
ر�صمي���ة اإىل الع���راق عل���ى راأ�س وف���د حكومي 
رفيع، تلبيًة لدعوٍة م���ن املالكي، يجري خاللها 
مباحث���ات م���ع امل�صوؤول���ني العراقي���ني تتناول 
�صب���ل تفعي���ل اتفاقية املجل�س االأعل���ى للتعاون 
ال�صرتاتيج���ي املربمة بني البلدي���ن، ف�صال عن 
اإب���رام اتفاقيات تع���اون يف خمتلف املجاالت. 
وم���ن املتوقع اأن يتم خ���الل املباحثات الرتكيز 
على م�صكلة املياه واأهمية �صمان ح�صة العراق 
املائي���ة من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان 
م���ن االأرا�ص���ي الرتكي���ة، ال�صيما بع���د ت�صمني 
اتفاق التع���اون ال�صرتاتيجي بني البلدين بندًا 

خا�صًا يف املياه.

م�شر تنفي مناق�شة اأزمة بغداد – دم�شق 

اليوم.. وزراء داخلية اجلوار يبحثون اأمن العراق

ت����راج����ع ال���ه���ج���م���ات ي���ت���ي���ح ل���ل���ع���راق���ي���ن خ�����ي�����ارات واأ�����س����ال����ي����ب ح����ي����اة ج���دي���دة
بغداد/ رويرتز

حلم���ت اأفياء �صاكر كثريا بقيادة �صيارة يف 
�صوارع العا�صمة بغداد، لكنها مل تكن متلك 
امل���ال ال���الزم ل�ص���راء �صيارة يف ظ���ل نظام 
�صدام كما انها عانت بعد �صقوط النظام من 
م�صاعب اخرى يف قيادة ال�صيارة برغم من 
امكانياتها املادي���ة اجليدة ل�صراء ال�صيارة، 
ويع���ود �صب���ب ذل���ك اىل االو�ص���اع االمنية 
ال�صعب���ة و�صيطرة امللي�صي���ات واجلماعات 
امل�صلح���ة االخ���رى التي و�صع���ت حمددات 

امام املراأة يف قيادتها ال�صيارة.
وتقود اأفي���اء، البالغة من العم���ر 35 عاما، 
�صي���ارة االن يف بغ���داد االم���ر ال���ذي ي�صري 
اىل تغ���ري املعايري االجتماعي���ة �صريعا يف 
بل���د تخل�س لت���وه من �صن���وات من احلرب 
الطائفي���ة ومي�ص���ي بخط���ى م���رتددة نحو 
تخفي���ف �صطوة االف���كار الديني���ة املتطرفة 

التي ظهرت بعد حرب عام 2003.
وا�صته���ر املجتم���ع العراق���ي يف �صتين���ات 
اأح���د  باأن���ه  املا�ص���ي  الق���رن  و�صبعين���ات 
ال�ص���رق  يف  تفتح���ا  االك���ر  املجتمع���ات 
لي�صب���ح  بب���طء  حت���ول  لكن���ه  االو�ص���ط 
�صن���وات  خ���الل  اأك���رب  ب�ص���كل  حمافظ���ا 
احل���رب والعقوب���ات الدولية وه���و اجتاه 

ت�صارعت وتريته بعد عام 2003 مع ظهور 
االنق�صامات ال�صيا�صية.

دون  املن���زل  يغ���ادرن  ال  الن�ص���اء  وكان���ت 
احلج���اب اأي���ام االقتت���ال الطائف���ي الدامي 
يف عام���ي 2006 و2007 كم���ا كان ال�صبان 
يفكرون كثريا قب���ل اأن يلتقوا ال�صابات يف 
ال�صارع. وقال جمال وهو حار�س اأمن كان 
يعمل بالقرب من م���كان النتظار ال�صيارات 
يف بغ���داد كان ي�صته���ر باأن���ه ملتقى االحبة 
»عندما ن�صطت امليلي�صيات امل�صلحة وتنامى 
العنف الطائفي ... اأ�صبحت غالبية النا�س 
تتبنى فجاأة فكرا دينيا انعك�س على امللب�س 
واملظهر وحتى ال�صلوك.«واأ�صاف »وعندما 
حت�صن الو�صع االمني واختفت امليلي�صيات 

ا�صتجاب النا�س اأي�صا لهذه التغيريات.«
وتراجع العنف ب�صكل كبري يف العراق منذ 
عام 2008 وانعك�س ه���ذا االمر على مظهر 
ال�صباب العراقي ال���ذي انت�صر بينه ارتداء 
ال�صيق���ة  ال�صراوي���ل اجلين���ز والقم�ص���ان 
وخلع ال�صاب���ات للحجاب واتب���اع اأ�صاليب 

جديدة.
وقال���ت هن���اء ادوار رئي�صة جمعي���ة االمل 
العراقية املعنية باحلق���وق »�صهدنا تغيريا 
كبريا عند ال�صب���اب يف التخلي )عن قواعد 

�صارمة فر�صتها قوى دينية( . لكن العراق 
ذا االغلبية امل�صلم���ة ال يزال يكافح لالجابة 
عل���ى اأ�صئلة حول دور الدي���ن يف ال�صيا�صة 
وم���دى احلري���ات ال�صخ�صي���ة يف جمتم���ع 
م�صلم ومكانة املراأة يف ثقافة ي�صيطر عليها 

الرجال علنا.
وقد تكون االنتخابات العامة التي ي�صهدها 
فيه���ا  الث���اين ويق���ف  كان���ون  الع���راق يف 
رئي�س الوزراء ن���وري املالكي يف مواجهة 

املناف�صني، حلظة حا�صمة يف هذا ال�صدد.
وق���ال ح�ص���ني حممد وه���و طال���ب جامعي 
يدر����س االقت�صاد انه لي����س بحاجة الطالة 
حليته اأو ق�س �صع���ره الطويل واأ�صاف »ال 
يوج���د ما يعي���ب مظهري فه���و مو�صة واأنا 
اأحبه���ا«. ويتمنى البع�س اأن ي���وؤدي املزيد 
من احلري���ة اىل ابعاد ال�صباب عن املقاتلني 
يف بل���د ال يزال يعاين م���ن العنف. وتقول 
ال�صرط���ة ان هناك زيادة يف البغاء ووجود 
املخمورين يف �صوارع العا�صمة كما عادت 
للظه���ور بق���وة املاله���ي الليلية الت���ي يقدم 

الكثري منها اخلمر والرق�س.
وق���ال �صاب���ط ب���ارز يف ال�صرط���ة »الرتفيه 
اأح���د االليات التي من املمكن اأن ن�صتخدمها 
البعاد ال�صباب عن االرهابيني واجلماعات 

امل�صلحة«. وقال �صابط اخر »تتبع احلكومة 
�صيا�ص���ة جدي���دة االن، ف���اأي �صخ����س يريد 
الذه���اب للم�صج���د فليذه���ب واأي �صخ����س 

يريد الذهاب اىل امللهى الليلي فليذهب.«
وعلى الرغم من تراجع العنف فان الهجمات 
املميتة ال تزال روتينا يف بلد به ثالث اأكرب 
خمزونات للنفط اخلام يف العامل ويخ�صى 
حملل���ون م���ن اأن ي�صه���د املزيد م���ن املذابح 
كان���ون االول. ويح���اول  انتخاب���ات  قب���ل 
املالك���ي ال���ذي تاأ�ص�س حزب الدع���وة الذي 
ينتم���ي اليه بهدف تعزي���ز دور اال�صالم يف 
ال�صيا�ص���ة اظهار نف�صه يف �ص���ورة جديدة 
ل�صخ�صي���ة وطني���ة غري طائفي���ة وبامكانها 
تلبي���ة املطال���ب اال�صا�صي���ة للعراقي���ني مثل 
االمن والكهرب���اء لكن الكثريي���ن ي�صككون 
يف ه���ذا االم���ر. وي�ص���ف خال���د املحم���دي 
وه���و اأ�صت���اذ يف عل���م االجتم���اع »الفقاع���ة 
الدينية« التي �صهدها العراق يف ال�صنوات 
القليل���ة املا�صي���ة باأنه���ا مرحل���ة اأخرى من 
التغيريات االجتماعي���ة الدائمة التي تطراأ 
عل���ى هذا البل���د مثل اطالة اللح���ى وارتداء 
املالب����س ال�ص���وداء بعد ع���ام 2003. وقال 
ان العراقي���ني كانوا يقل���دون اجلي�س اأيام 

�صدام واأ�صاف ان »هذه مو�صات«.

بغداد/ ا ف ب
يف ظ���ل الفو�ص���ى ال�صيا�صي���ة وال���رتدي االمني 
والزراع���ي على م���دى ال�صنوات ال�ص���ت املا�صية 
يرى خرباء زراعي���ون خمت�صون برتبية النحل 
ان العمليات الع�صكرية والتدهور االمني ا�صافة 
للجف���اف الذي ي�صهده الع���راق منذ �صنوات تقف 
كله���ا وراء تراجع �صناعة الع�ص���ل الذي يعتربه 

العراقيون عالجا اكر من غذاء.
وقال���ت اخلبرية كميل���ة حمم���د ان »عملية تربية 
النح���ل النت���اج الع�صل م���رت مبراح���ل خمتلفة، 
و�صاءت ب�ص���كل كبري بع���د 2003 ب�صبب تدهور 
االو�ص���اع االمنية الن املناطق التي كانت ت�صتهر 
ب�صناعة الع�صل بات���ت مرتعا للتوتر«. وا�صافت 
ان »�صناع���ة الع�ص���ل وتربي���ة النح���ل تراجع���ت 
بن�صب���ة خم�ص���ني باملئ���ة قيا�ص���ا مل���ا كان���ت علي���ه 
يف ثمانين���ات الق���رن املا�ص���ي«. واك���دت كميل���ة 
اال�صت���اذة يف كلي���ة الزراع���ة ان »اه���م امل�ص���اكل 
الت���ي يعاين منه���ا مربو النحل ه���ي غياب الدعم 
احلكوم���ي والو�ص���ع االمن���ي وانت�ص���ار االآف���ات 
وغياب االدوية«.فمناطق ابو غريب واليو�صفية 
ودياىل التي �صربتها اعمال العنف تعد من ا�صهر 

مناطق تربية النحل يف املا�صي.
وا�ص���ارت بينم���ا كان���ت تتفح����س منح���ال تابعًا 
لكلي���ة الزراعة ي�ص���م 15 خلي���ة، اىل »عدم توفر 
املخت���ربات اخلا�ص���ة مبعاجلة امرا����س النحل« 
رغ���م احلاجة اليه���ا كونها »الرائ���د اال�صا�صي يف 
معاجلته���ا«. وتذكر ان كلي���ة الزراعة كانت متلك 
250 خلي���ة حتى 1986 تنتج نحو خم�صة اطنان 
�صنوي���ا، فيما متلك حاليا 15 خلية فقط تنتج كل 

منها ح���واىل ع�صرة كيلوغرامات فقط يف العام.
وكان انت���اج اخللي���ة الواح���دة يف الثمانين���ات 
خم�ص���ني كل���غ، موؤك���دة ان »اه���م امل�ص���اكل الت���ي 
تعرت����س تربية النح���ل هي الظ���روف الطبيعية 
القا�صية وعدم توفر املختربات او �صالالت جيدة 
مثل التي تلك التي كانت جتلب �صابقا من ايطاليا 
وم�ص���ر و�صوريا«. وا�صافت ان »ال�صعف الكبري 
يف قط���اع الزراع���ة ونق����س املي���اه والت�صح���ر 
ه���م ال�صب���ب يف النق����س احلا�ص���ل يف النباتات 

الطبيعية«.
ويت���وىل خم�ص���ة ا�صخا����س م���ن م���الك  وزارة 
الزراع���ة االهتم���ام مبنح���ل الكلية ال���ذي احيط 
با�صالك معدنية متنع و�صول الطيور واحل�صرات 

التي تتغذى على النحل.
م���ن جانبه قال عدنان جمع���ة احد امل�صوؤولني عن 
املنحل، بينما كان يتفح�س اخلاليا فيما تتطاير 
من حوله ع�صرات احل�صرات: »كان منحل الكلية 
ينتج وجبتني كل عام بينما ال ينتج �صوى وجبة 
واح���دة يف الربيع فقط«. م���ن جهته، قال �صعدي 
ح�ص���ني اال�صتاذ امل�صاعد يف ق�صم وقاية النباتات 
يف كلي���ة الزراع���ة: ان »ذروة الع���راق يف تربية 
النح���ل و�صناع���ة الع�ص���ل كان اإب���ان ال�صبعينات 
حت���ى منت�صف ثمانين���ات الق���رن املا�صي«.واكد 
ان »العملي���ات الع�صكري���ة وجتري���ف اال�صج���ار 
والت�صح���ر �صبب���ت هالك خاليا النح���ل«، م�صريا 
اىل قي���ام بع�س مربي النح���ل بنقل خالياهم من 
منطق���ة اىل اخ���رى، بحث���ا ع���ن مناط���ق زراعية 
»غني���ة باالزه���ار« لك���ن »الو�صع االمن���ي ا�صبح 

عائقا امامهم ما ادى اىل توقفهم«.

وينت���ج مرب���و النحل يف الع���راق اربع���ة انواع 
رئي�ص���ة م���ن الع�صل تع���رف بع�ص���ل احلم�صيات 
والرب�صيم والكالبتوز واملختلط، وفقا للم�صدر. 
وا�ص���ار اىل ان اف�ص���ل ان���واع النح���ل حاليا هو 
ال�صالل���ة ال�صوري���ة يف �صمال الع���راق وامل�صرية 

يف و�صط البالد.
ب���دوره، ق���ال مهن���د عب���د ال���رزاق �صاحب حمل 
»مملكة النح���ل« يف منطقة الوزيري���ة ببغداد ان 
»النا�س يبحثون ع���ن الع�صل النقي بغ�س النظر 
ع���ن �صع���ره النه يع���د عالجا مهما لع���دد كبري من 
االمرا����س بينه���ا ال�صع���ف اجلن�ص���ي واالورام 
اخلبيث���ة وغريها«.وي���رتاوح �صع���ر كيلوغ���رام 
الع�ص���ل بني 15 و40 دوالرا. ونا�صد عبد الزراق 
امل�صوؤول���ني احلكوميني عدم ا�صترياد الع�صل من 

دول اجنبية النه قد يحمل امرا�صا فتاكة.
م���ن جهته، قال عبا����س �صبيح وه���و تاجر ع�صل 
من���ذ اكر م���ن ع�صرين عام���ا، ويعم���ل يف حمله 
و�ص���ط �ص���ارع اجلمهوري يف بغ���داد، ان »معظم 
من ي�ص���رتون الع�صل يفعلون ذل���ك بدافع العالج 
النه فع���ال يف معاجلة االمرا����س«. واكد �صبيح 
ان »الع�ص���ل املحل���ي اك���ر نق���اوة الن م�ص���ادره 
معروفة وموثوق���ة اكر من الع�صل املنتج خارج 

البالد«.
بدوره���ا، قال���ت ام ابراهي���م وه���ي طبيب���ة: ان 
»الع�ص���ل مادة ا�صا�صية ويزيد مناعة اجل�صم ازاء 
ع���دد كب���ري من االمرا����س، ا�صاف���ة لكون���ه لذيذًا 
وميك���ن ا�صتخدامه حت���ى يف جتمي���ل الب�صرة«.
ذات���ه،  الوق���ت  يف  وغ���ذاء  »دواء  ان���ه  واك���دت 

خ�صو�صا النقي منه«.

العمليات الع�سكرية وجتريف الأ�سجار والت�سحر 
ت�سبب هالك خاليا النحل
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