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وثــابــتــة الــشـكـل الـظــاهــري وثــابــتـة
األصل وتـتصف بـسمو الفـرع والنفع
ـة بعـطائـها حتى الـدائم. النـخلـة كر
لــو قــطـــعت أطــرافــهــا. ثالث مــظــاهــر
رء: الـقمـر في ليـلة تـذهب احلـزن عن ا
ــاء اجلــاري وســعف الــنــخل بــدر وا

حــــــ يــــــعــــــانق

الـــســـمــاء.
اً يـكـثـر مـن الـصـدقة كن كـالـنـخـل كـر
لــلــطــيــور والــعــصــافــيــر. أال تــرى أن
الـنـخل يـنـمـو في الـفال سـمـقـاً والورد
يـزهر في منتصف احلـجر. كن كالنخل
يــتــحــمل الــعــطـش ومــلــوحـة األرض
ويـــوفّــر الـــظل لــفـــســحــة واســـعــة من
األرض. أتـعلّمت أمي من النخل دروس
الـصـبـر? أم هـو من تـعـلّم مـنـهـا? تـقول
جـــــدتي: لـــــقــــد زرع أبـي الــــنـــــخل في
حــديــقــتــنـا مــنــذ كــنت طــفــلـة وال زال
شـامخـاً إلى األن. النخـلة التي زرعـتها
يـــا أبي أفــضل مــنـي فــهي ال تــتــركك
تـرمي عـليك ثـمارهـا في كل عام و هي
تـظلل صبحك وتـبتسم لك وتـستقبلك
وتـودعك فـهـي تمـوت فـي البـيـت الذي
جـمـعـنـا وتـدفن فـيه أمـا نـحن فـنـدفن
ـدينة البعيـدة. مهما كان اإلنسان في ا
ة قـاسـياً مع الـنـخلـة لـكنـهـا تظل كـر
ــؤمن مــثل مــعــطــاءة بــســخـاء. مــثل ا
الــنــخـــلــة مــا أخــذت مــنــهــا من شيءٍ
نـــفــعـك. شــجـــرة الــنـــخل هي شـــجــرة
الــتــحـدي فــهي تــعـيـش في الـبــيــئـات
الــــــقــــــاســـــيــــــة ومــــــورد مــــــتــــــعـــــدد
اإلأسـتخدامـات تثمـر صيفـاً وطرحها
يـؤكل طـول الـعـام. شـجـرة الـنـخـل رمز
لــلـصـالبـة والــصـبــر. الـنــخـلــة مـهــمـا
إنـحـنى جذعـهـا أو التـوى تـستـمر في
الـعطاء بـسخاء فحـالها كـحال الرجال
. كن كالـنخلـة تمـوت واقفة الـصاحلـ
وتـبقى شـامخـة. بالـرغم من أن النـخلة
مـجـرد شـجـرة إال أنـها أشـد إنـسـانـية
من الـكـثيـر من البـشـر فهي تـعطي في
كـل األحوال. ولقـد أستطـال بي الشوق
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حـتى غدوت نـخلـة حتيـط بهـا صحراء
هــجــرانك مــتى ســتــهــز جـذعـي إلـيك
. فـتـساقط عـليك رطـبـاً من القُـبّلِ شهـياً
قـــصــيـــدة حتت ظل الـــنـــخــيل شـــاعــر
العراق الكبير محمد مهدي اجلواهري

يـقـول (
مَـرَّ النَّـسيمُ بـريّاكـم فأحـيانا
فـهل كذكركُمُ في القـلب ذكرانا من مُبلغُ
اجلــاعـلـ الـلـهَــو مـركـبَـهُـمْ أنـا ركـبـنـا
ّ طـوفـانــا إنـا سـريــنـا عـلى بــحـارَ الـهـمِ
األمـواجِ حتـمـلـنـا وبـاسْـمِـكم بـعـد إسم
الــلهِ مـسـرانـا مـا لــلـدجى هـادئـا تـزري
كـــواكــــبه بـــنـــا وقــــد هـــاجَتِ االمـــواجُ
شــكـوانــا ال تـسـألــوا عن جـمــال الـبـدر
يَــبْــعَـثُهُ فــذاك إال عن األحــبــاب ألـهــانـا
هـذي النجومُ  وما خلق سدى  خلقت
أنسُ احملـب نرعاها وتـرعانا يا حبذا
هـذبـانُ الـعـاشـقـ بـكم ال شيءَ أفـصحُ
عندي منه تبيانا . الى اخر القصيدة 
وخـتم مواطـنون احـاديثـهم ( بضرورة
تـفعـيل القـوان الرسـميـة التي حتمي
النخلة ومحاسبة العابث من جتريف
الــبــســاتــ ومـوتــهــا وخــاصــة الـذين
يــتـعــمـدون قــلع الـنــخـلـة مـن جـذورهـا
بــحـجـة اخــراج ( اجلـمـار ) من قــلـبـهـا
وهــذا مـانـراه في غــالـبـيـة مــحـافـظـات
الــعــراق يـخــرجـون اجلــمــار بـعــد قـلع
الــنـخـيل وبـيـعـه في االسـواق احملـلـيـة
وهــذا االمـــر يــهــدد بــانــقــراض انــواع
الــنـخـيل الـتي تــغـطي اراضي الـعـراق
مـشـددين على ضـرورة حـمايـة الـنخـلة
الـتي وهـبـهـا الـلـه لـلـعـراقـيـ واخـتار
الـــعـــراق وارضه لـــتــكـــون مـــوطن اهم
احملـاصيل الزراعية والنخلة تعد ثروة
وطـنية بعد ثـروة النفط والنشجع على
قـلع النخيل او جتريـف البسات التي
تـتمـناهـا شعـوب العـالم اجمع  وحان
الـوقت حلمـلة وطـنيـة تتـبنـاها وسائل
االعالم كــافــة لـلــحــفـاظ عــلى الــنـخــلـة
الـعـراقــيـة الـتي بـاذنه تـعـالى سـتـبـقى
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الفاخرة 
ومن الـذكـريـات اجلـميـلـة الـتي مازالت
ـزارعــ حتــكي عن عــالــقــة بــاذهــان ا
أمــجـاد الـنـخــيل عـنـدمـا كــانت الـسـفن
الـصـغـيـرة تـصل إلى األنـهـار الـفـرعـية
لـــتــحـــمل الــتـــمــور لـــتــذهب بـــهــا إلى
وانئ الـبـواخر الـكبـيرة الـراسيـة في ا

لـيـتم تـصـديـرهـا إلى
كـل بــــقــــاع
الـعالم.ومد
يــــــــــــنـــــــــــة
الــــبـــصـــرة
اجلــنـوبــيـة
اشــــتـــهـــرت
بـــبـــســـاتــ
الــــــنـــــخـــــيل
الــــواســــعــــة
واصــنــافــهــا
ــمـيـزة تـعـد ا
األكـثر تضررا
ـــــــدن بــــــــ ا
األخـــــرى إثــــر
خــــســــارتــــهـــا
ألكـــــــــثــــــــــر من
نـصف مـساحة
بــــــــســــــــاتـــــــ
النخيل فيها.

ومـن جـــهـــتـــهـــا
شــــــــــددت وزارة
الـــــزراعــــة عــــلى
ضــرورة تــفــعــيل

الــعـمل بــجـمـيـع قـوانـ مــنع جتـريف
الـبسات وشددت  االجراءات من قبل
اجلــهـات ذات الــعالقــة. وذكـر الــنـاطق
االعـالمي في الوزارة حميد النايف في
تـصرحات صـحفية سـابقة ان (الوزارة
قـررت تـفعـيل وتـنفـيذ جـمـيع القـوان
ــنع جتــريف الــبــســاتـ ــتــعــلــقــة  ا
الــنـافــذة بـهــذا الـشــأن  اسـتــنـادا الى
الـقـانـون رقم 634 لـسـنـة 1981 وقـرار
مــجــلس الـوزراء رقم 50 لــسـنـة 2016
اضـافـة الى تـشديـد االجـراءات من قبل
اجلهات ذات العالقة واضاف  ان (هذا
ــثــابــة  تــبــلـيـغ رسـمي الــقــرار يــعـد 
وانـــذار نــهـــائي يــهـــدف الى احلــد من
جتـريف االراضي الـزراعيـة وحتويـلها
الى سكنية خارج الضوابط القانونية
ـهـمـلـة فـضـال عن اعـتـبـار الـبـسـاتـ ا
لك الـعائدة الصحـاب حق التصرف وا
الـصـرف التي لم يـهتم بـها اصـحابـها
ـلوكـة للـدولة دون مـحـلولـة وتسـجل 
احلـــاجـــة الى اجــراءات اخـــرى ســواء
كــــانـت داخل حــــدود امــــانــــة بــــغــــداد

والبلديات او خارجها ).
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اجــمل مـا قـيل في الـنــخل كن كـالـنـخل
عن األحــقـاد مـرتـفـعــاً يـرمى بـاحلـجـر
فـيلقي أطيب الثـمر. شباب الوطن مثل
الــنـخـل ال يـنــحـني رأسـه وال يـنــثـني
. يبقى جذع الـنخلة صلب ال ألحـد أبداً
يـنحني للفالّح. كن مـثل النخل صبوراً
ال تـهـزك الـرياح قـد تـميل قـلـيالً لـكنك
ـؤمن كـمـثل تـصــمـد في مـكـانك. مـثل ا
الـنخل فـهي شجـرة ال تسـقط أوراقها
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ـيز الزراعة يـعد نخـيل العراق اهم ما
واكـثرها عـددا وانتاجـا بانواع الـتمور
االجــود في الــعـالم وكــان الـعــراق قـبل
سـقوط النـظام السـابق االول في انتاج
وتــصــديـر مــئــات االنـواع من الــتــمـور
الـــتي تــســـتــوردهــا الـــدول الــعـــربــيــة
ــصـادر واالجــنــبــيـة لــتــكــون من اهم ا
االنــتــاجــيــة لــلـعــراق والــتي جنــلب له
امــواال طــائــلـة قــبل ان تــغــطي حــاجـة
االسـواق احملليـة العراقيـة الذي اكتفى
ذاتـــيـــا بــــاجـــود انـــواع الـــتـــمـــور ولم
صدرة يـستوردها من الدول ااالخرى ا
لــلــتــمــور كـالــســعــوديــة وايـران ودوال
عـربـيـة اخـرى الـتي اعـتـمـدت اسـتـيراد
الـتـمـور الـعـراقـيـة  واكـد مـواطـنـون لـ
(الــزمـــان ) ان احلــروب ومــنــهــا حــرب
اخلــلــيج االولى الـتـي اسـتــمـرت نــحـو
ثـمانية اعوام كـانت وراء تدمير مالي
الــنـــخــيل في الـــبــصــرة واحملــافــظــات
اجملــاورة لـــهــا ودمــرت واجــتــثت تــلك
احلــروب الـعـشـوائـيــة ماليـ الـنـخـيل
ـثـمـرة الجود انـواع الـتمـور  اضـافة ا
ـزارع واصـحـاب ـواطن وا الـى جـهل ا
بـــســـاتــ الـــنـــخـــيل في احملـــافـــظــات
ومــــداهـــمـــة االمـــراض الــــتي اصـــابت
فـسائل النخيل التي لم يتم تشخيصها
وعـالجــــهــــا من قــــبل وزارة الــــزراعــــة
ـعـنـيـة وجتـريف االراضي واجلــهـات ا
والـبـسـاتـ الكـثـر من سـبـب جـمـيـعـها
اجــتـمــعت عـلى مــوت ماليـ الــنـخـيل
واصــبـحت في مـقــابـرخـاصـة لــلـنـخـلـة
الــعـراقــيـة الــتي كـان الــعـراقي يــتـبـرك
ويـتغـزل بهـا وتعـد النـخلـة ومنـذ القدم
من اهـم احملاصـيل الـزراعـيـة فـالـنـخـلة
الـتي تـنتـج انواع الـتـمور فـان سـعفـها
وجــذعــهـا يــدخل فـي اهم الـصــنــاعـات
ــسـتــخــدمـة والــتي تــقـوم الــوطــنـيــة ا
اجلـهات اخملتصة بتصـدير منتوجاتها
ية ) وطالب الى الـبلدان العربية والعا
مــواطـنــون( بــاقـامــة وتـفــعــيل حـمالت
وطــنـيـة جـادة تــتـبـنـاهــا احلـكـومـة مع
وسـائل االعالم  واجلـهات ذات الـعالقة
لـلحفاظ على ماتـبقى من اعداد النخيل
فـي الــعــراق  مــشـــددين عــلـى تــوفــيــر
الــقـــاحــات والــعالجــات وتــفــعــيل دور
الـقـانـون في احلد مـن جتريف وتـدمـير
بسات النخيل التي تعد ام احملاصيل
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بـالـرغم من جودتـها الـعـاليـة ب تـمور
دول الـعــالم تـشـهـد الـتـمـور الـعـراقـيـة
تــراجــعـاً مــلــحـوظــاً في االنــتـاج خالل
الـــســنــوات األخـــيــرة خـــصــوصــاً مع
اغــراق االســواق الـعــراقــيــة بـالــتــمـور
ــــســـتــــوردة والــــتي ال تــــخـــضع ألي ا
مــعـايــيـر أو فــحـوص بــشـأن جــودتـهـا
ونــوعــيــتــهــا وال تــوجــد اي ســيــطـرة
نـوعية على اسعارهـا التي ترتفع يوماً

بعد يوم.
فــقـد كـان الــعـراق يــنـتج قـبـل عـقـدين 
نـحـو 700 الـف طن من مـخـتلـف أنواع
الـتـمـور أمـا اآلن فتـراجع هـذا االنـتاج

الى النصف.

ويــقـول عـبــد الـله مـحــيـسن وهـو فالح
ـتلك أراض واسعـة مزروعة بـالنخيل
في مـحافظـة كربالء (كان معـمل التمور
في الــشــارجــيــة يــشــتــري الــتـمــور من
الـبــسـاتـ ويـحـولـهـا الى دبس الـتـمـر
واخلـل أما اآلن فيـبقى احملـصول على

االرض لغاية ما يفسد).
وقــال  عـيـسى الـربــيـعي صـاحب مـحل
لـبيع التمورالفاخرة في منطقة الكرادة
بــبـغـداد (نــرى هـنـاك بــعض الـعـروض
لــتـخــفـيـض االسـعــار وخـصــوصـا في
ـستـهلك ـبارك) لـدعم ا شـهـر رمضـان ا
واطنـ من الصـائمـ ولكن هي مـن ا
عـرض وطــلب وعـنـدمـا تـكـون االسـعـار
ــــكن ــــصــــدر مــــرتـــــفــــعــــة فـال  مـن ا
ـواطن تـخـفــيـضـهـا بـالـتـالي يـتـحـمل ا
ارتـفاع اسـعار التـمور الـتي تعد فـاكهة

ائدة في الشهر الكر ) ا
ـواطن صبيح الـزبيدي يقـول (اعتدنا ا
فـي الـــــعـــــراق ومـــــنـــــذ زمـــــان مـن اكل
ورؤيـةالتمـور العراقـية وانواعـها التي
ــئـــات من االنــواع الــنــادرة تـــتــعــدى ا
والطيبة وخصوصا تمر الزهدي الذي
فــضال عن ــتــاز بــنـوعــيــته اجلــيـدة 
ــســتــوردة من الــســعــوديــة الــتــمــور ا
وايــران ولـكن الــعـراقي يـفــضل تـمـوره
ولعل أبرز التي تفوق كل انواع التمور
الـتمور العراقية التي ال تزال تستهوي
الــعـراقــيــ حـتى اآلن وتــعــطي نـكــهـة
خـاصـة للـمـائدة الـعراقـيـة وخصـوصا
بارك هي الشويثي في شهر رمضان ا
واخلــســتـاوي واخلــضــراوي والـشــكـر
والـــســلـــطــان واألشـــرسي واجلـــمــالي
ـرتـفــعـة عــلى عـمـوم ــا االسـعــار ا ور
انـــواع الــتـــمــور ضـــاعــفـت من عــزوف
واطن مـن شرائها بـاستثناء بـعض ا
الــتــمـور الــرخــيــصـة الــتي يــســتــطـيع
مــحــدودو الــدخل من جــعــلـهــا فــاكــهـة
مـــوائــد االفـــطــار فـي رمــضـــان وبــاقي

اشهر السنة )
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يــشــار الى ان الــعــراق يــعــد  مـن اقـدم
مــواطن زراعــة الـنــخـيل في الــعـالم اذ
كــان أول ظـهـور مـوثق لــشـجـرة نـخـيل
الــتــمــر في الــعـالم الــقــد في مــديــنـة
اريـدو الـتـاريـخـيـة الـواقـعـة في جـنوب
الـعراق (نـحو 4000 ق.م) والـتي كانت
مـنـطـقة رئـيـسـية لـزراعـة نخـيل الـتـمر
ـتـحف الـعـراقي خـتم كـمــا يـوجـد في ا
يـحتوي عـلى رجل بـينهـا نخلـة يعود
إلى عصر االكدي (نحو 2730 ق.م). 

وحتـتوي مسلـة حمورابي (نحو 1754
ق.م) عـــلى ســـبع قـــوانـــ مـــتـــعـــلـــقــة
بـالـنخـيل مـنهـا قانـون يـفرض غـرامات
بـاهـظة عـلى من يـقطع نـخـلة وقـوان
اخـــرى تـــتــعـــلق بـــتـــلــقـــيح االشـــجــار
وبــالــعالقــة بــ الـفـالح ومـالك االرض
وعـقـوبات عـلى االهـمال وعـدم الـعنـاية
حـــيث تَـــفـــرض عــلـى الــفـالح ان يــدفع
ـالك اذا ايــجـار الــبـســتـان كــامال إلى ا
سـبب اهماله او عـدم عنايـته باالشجار
إلى قـلـة انـتاج الـتـمر. كـان االشـوريون
يــقـدســون اربــعـة اشــيـاء هي الــنـخــلـة
الــــتـــمـــر واحملــــراث والـــثــــور اجملـــنح
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يـوجـد فـي الـعراق 627 صـنـفـاً زراعـيـاً
مـن الــتــمــور مــنــهــا نــحـو 50 صــنــفــاً
جتـــاريــاً ومن هـــذه االصــنــاف ديــري
بــر جـــبــجــاب بــرحي خــســتــاوي
مــكــتــوم أشـرسـي أخـو اخلــســتـاوي
أشـرسي أسود أشـرسي هبـهب بربن
خـــصـــاب مـــجـــهـــول حــلـــوة اجلـــبل
زركـاني دقل يـونسي قـنطـار ليـلوي
شــــكـــر مــــر ســــلـــطــــاني تــــبـــرزل
إبــراهــيـــمي ســعــادة إبــراني نــهــيــر
الــســـلي أبــو الــســويــد أبــو فــيــاض
حـــجى أحـــمــد دبس أحـــمــد شـــبــلي
أحــمــر أحــمــر حالوي أخت الــقــسب
أخـت بـــيـــدرايـــة أخـــظـــهــرى ازدادي
أزرقـــــــانـي أزرقي أزون خـــــــوشـــــــلي
اســتـــعــمــران أو ســايـــر اســتــعــمــران
بـــحــــريه إســـحـــاق اشـــراي أشـــقـــر
أبــــيض أشــــوط أصــــابع الــــعـــروس
أفـندي اكَـشرهن أم جـنيح أم أصابع
أم األجـربه أم الـبخـور أم الباللـيز أم
الــــبــــيض أم الــــتـــنــــور أم اجلـــام أم
اجلـــــامــــوس أم احلـــــز أم الــــدهن أم
الـعـصافـيـر أم الـسمك بـنـفشـة جـمال
الـــدين اصــفـــر جــمـــال الــديـن احــمــر
حــويـز خــضـراوي بـغــداد خـضـراوي
الـبصرة خـيارة سبعـة بذراع سكري
سـي صـنـدلي عــبـدلي عـويــد مـطـوك
مــكـاوي مــيـرحــاج هـورانـيــة مـوشم
مـبـكـار كركـوكـلي كركـاني قـيـطاز قل
حـسيني قرنفلي فرسي أصفر عوينة
أيـــوب عــون عـــنــجــاصـــيــة عـــســلي
شــيالني احـمــر طـمــاطـيــة شـمـوسي
ســقـزي زريـقـة زبــيـر دكل قـاسم دكل
طـه دكل بادمي خـلوقي حـيـمر بـيرغ
ـــــلح أو خـــــوا فــــروش دار بـــــيـــــاع ا
بــهــلـولـي بـني ربـه بـنت الــبــدر بـنت
والـصالح. الـبـاشـا بصـراوي بـاو أدم
يـشـكل الـتـمـر الـزهـدي أكـثـر من نـصف
انـــتــاج الــعــراق من الـــتــمــور ويــرجع
ـا تـتـمـيز به نـخـلـة الـزهدي سـبب ذلك 
من انـتـاجيـتهـا العـاليـة والتي تـتراوح
مـــا بـــ 90 إلـى 130 كـــــــغم وكـــــــذلك
ـلـوحـة واجلفـاف والـصـقيع حتـمـلـها ا
لـفـتـرات قـصـيـرة وهي سـريـعـة الـنـمو
في الــبـيـئـة الـعـراقـيــة وتـتـمـيـز تـمـور
الــزهــدي بــتـحــمــلــهـا اخلــزن لــفــتـرات
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شـهـدت مديـنة الـبـصرة جـنوب الـعراق
تــراجـعـا مـلـحـوظــا في زراعـة الـنـخـيل
اضـية. ويُرجع خالل الـعقـود الثالثـة ا
ـسؤولون في وزارة الزراعـة العراقية ا
األمـر إلى أسبـاب عدة أبـرزها احلروب
الـعبثية التي خاضها العراق. وكان قد
تــراجــعت أعــداد أشـجــار الــنـخــيل في
الـبـصـرة من 35 مـلـيـونـا إلـى مـا يـقرب
16 مـلـيون نـخلـة حالـيا. وهـذا مايـهدد
سـؤول بـتراجع هـتمـ وا وحـسب ا
خـطيـر بانـتاج الـتمـور وبالـتالي يـتجه
الـعراق الى استيراد انواع التمور بدال
من تـصديرهـا بعد ان عـد العراق االول
في الــعـالم بــزراعـة وتــصـديـر الــتـمـور
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الكـــات اخملــتــصـــة بــازالــة بـــاشــرت ا
االلـغام والقنابل العنـقودية في منظمة

بـــغــداد بــالــتـــعــاون مع دائــرة شــؤون
االلــغـام وبــاشـراف من مــديـريــة بـيــئـة
الـنـجف اعـمال االزالـة والـتـطهـيـر قرب

مــزارع اخلـط الــســابع في احملــافــظــة.
وقـــال عـــضـــو أرتــبـــاط دائـــره شــؤون
األلــــغــــام احـــمــــد رســـول االعــــرجي لـ

ـــوافــــقـــات (الــــزمـــان) انـه ( مـــنـح ا
االصـولــيـة حـكـومـة الـنـجف احملـلـيـة 
ـنـظـمـة وبـأشـرافـنـا وتـسـهـيل مـهـمـة ا
ــديـــريـــة بــيـــئـــة الـــنــجف  كـــمـــمــثـل 
وبــحــضــور فــريق مــخــتص مـن دائـرة
شـــؤون االلــــغـــام في وزارة الـــصـــحـــة
ـنظـمـة). مضـيـفاً انه والـبـيئـة وكـادر ا
( حتـديـد منـطـقة الـتطـهـير وااللـزالة
قـــرب مــزارع اخلـط الــســـابع). واشــار
االعــرجي الى (الـتـوجـيـهـات الـصـادرة
مـن قـــبل مـــديــــر عـــام دائـــرة الـــفـــرات
االوسط كـر حميد عسكر ومدير بيئة
الـنـجف  عادل مـحمـد اجلبـوري  التي
تــنص عــلى تــوفــيــر كـافــة االمــكــانـات
ـنـظـمة والـدعم الـلـوجـسـتي  العمـال ا
ـكـون من العـقـيد الـتي بـاشـر كادرهـا ا
ـتقـاعد عـلي حسـ علي  مـع خبراء ا
ازالــة االلــغـــام). مــبــيــنــاً ان (عــمــلــيــة
الـتطهير ضمن مساحة تقدر 147,591

مــتـرا مـربـعــا من اصل مـســاحـة تـبـلغ
 311,591 مـترا مـربعـا برفـقــــــة كادر
مـن دائرة صحة النــجف واالســــعاف

الفـــــوري . 
dOND² « ‰ULŽ«

مــوضـــحــاً ان (مــدة الــعــمل تــبــدأ من
الــســادسـة صــبـاحــا وحــتى الـســاعـة
الـثـانـيـة عـشـر ظهـرا وتـسـتـمـر اعـمال
ـدة 14 يـومـاً وان الـتـطـهـيـر واالزالـة 
فــريق الــعــمل مــكــون من 6 مــعـاجلـ
ــركـز االقــلــيـمي ومــراقب هــو مـديــر ا

للفرات االوسط احمد علي).
واقـيمت في مـؤسسة بـرج بابل ورشة
مـتخـصصـة  ضمن حـملـة بغـداد حلم
ـــعــنـــوي والـــنـــفــسي وردي لـــلـــدعم ا
ـــرضى الـــســـرطـــان . وقـــدم اجلــراح
ــتـخـصص بـاألورام الـدكـتـور نـواف ا
مــحــمــود داغــر  ايــجـاز عـن احلـاالت
ــرضــيــة وكــيــفــيــة الــوقــايــة مــنــهـا ا
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بغداد

كاتيوشا

ليس هـنالك عراقي واحـد ال يفرح ويـنتشي حـ تسجل بالده نـصرا حقـيقيا
في احملـافـل الـدولــيـة لــكـرة الــقــدم او الـســاحـات الــثـقــافــيـة والــدبـلــومـاســيـة

واالستثناءات قليلة ال تستحق الذكر.
ــبــني عـلى  وحتــاول الـعــديــد من اجلـهــات لـتــحــسـ صــورة نـظــام احلـكم ا
احملـاصـصـة وهـيــمـنـة االحـزاب عـلى  مــصـيـر الـبالد  والـتـي تـدهـورت فـيـهـا
االحوال واصـبحت مـضربـا لالمـثال في الـفسـاد وكومـيـديا تـعيـينـات الوزراء
والسـفراء والدرجات اخلاصـة بل حتى ادنى الدرجات  استـنادا للوالء وليس
ـازق اثيرت قبلً عـام زوبعـة ادراج اهوار العراق االداء وللـخروج من هذا ا
ي وانـشـغـلـنـا بـتكـر ابـطـال هـذا الـنـصـر ومـنـذ تلك في قـائـمة الـتـراث الـعـا
سـة او خطوة متواضعة العادة احلياة اللـحظات حتى االن لم تشهد االهوار 
لـوحة واخـتطف اليـها بـعد ان هـجرتـها الـطيـور واالسمـاك وارتفـعت درجت ا
سطحات لبنـاء مساكن حديثة واخرى من الصفيح احلوسـمجية  اجزاء من ا
ـؤديـة لـالهـوار غـيـر مـعـبـدة بـصـورة صـحـيـحـة واالنـقـاض ومـازالت الـطـرق ا
حتـيطـها الـنـفايـات وغابت عـنهـا الـنظـافة وحـركت السـيـاحة وتـبخـرت اللـجان
ات وكتب الشكر والتصريحات ومعهم من شهد واكتفت بالتكر البطلة عن ا
زمر وطـبل  يدفعـه احساس وطـني عفوي ومـحبـة لوطنه لـكنه ال يـعرف بواطن
ـشـهــد  مع اثـار بــابل فـكل بــلـدان الـعــالم ارسـلت بــضـعـة االمـور...وتـكــرر ا
اشـخـاص  من اصــحـاب الـعـالقـةالى بـاكــو حلـضـور الــتـصـويت لــكن الـوفـد
العـراقي كان االضخـم وبايفـاد كامل االمـتيازات الكـثر من خـمس شـخصا
وبـيـنهم نـواب ودرجات خـاصة وحـاشـيتـهم وبالـتاكـيـد ان مبـلغ االيفـاد  كبـير
ثقل بالديون الدولـية اخمليفة ولم تكن هنالك ضرورة وهدرا المـوال  الشعب ا
ية الشك في اصـالتـها والتـصويت مـضمون لكل هـذه الضجـة فبـابل اثار عـا
ديـنـة بـطـرق علـمـيـة حـديثـة.ولم يـرتـبط الـتـصويت ومـشـروط باعـادة صـيـانـة ا
هم ومـبارك علـينا نـافسات بـ مواقع واستـطالعات لالراء اجلـماهيـرية...ا
ي ونسـال ما سـتراتـيجيـة صيـانة وحـماية ادراج بابل في الئـحة الـترات العـا
ي الـشـهـيـر الـذي  حتـول مـرتـعـا القـامة وتـنـشـيط الـسـياحـة لـهـذا االثـر الـعـا
سؤولـ  ومعـسكـرا  الليـات واجتمـاعات الـقوات االمـنية.... الوالئم  لـكبـار ا
ديـنة وخربتـها ونهبت ا خـربته القوات االجـنبية الـتي رابطت في ا استكـماال 
مـاتـشــتـهي مـن اثـارهــا..وهي االن خـرائب ال تــتـوفــر فـيــهـا ابـسـط اخلـدمـات
السـياحية االنـسانيـة والترويـجية ويـكاد االهمـال ان يشوه ماتـبقى من اصول
زيد من ـعلم االنساني اخلالد مع توقف  العمال الـتنفيب للكشف عن ا هذا ا
ـتبـقي من بـابل مهـدد بـالزوال بـسبب االهـمال الكـنوز...وبـدون مبـالـغات ان ا
ه ـكـان بل هـنــالك من يـدعـو لـتـهـد ـتـنـفـذة لــقـيـمـة هـذا  ا وجـهل  اجلـهـات ا
بوصـفه اثراً للـكفار واوثـانهم واصنـامهم التي حـرمها االسالم وقـاموا ايضا

ـوسـيـقى  والـفـعـاليـات الـفـنـيـة في ارجـاء احلـضارة ـنع ا
البـابلـية مـثلـما يـحدث في اثـار العـالم العتـقادهم انـها
رجس من عمل الـشيطان... سننتـظر ماذا سيفعلون
ـــبـــالغ  الـــتي ســـتــخـــصـــصـــهــا واين ســـتـــذهب  ا
اليـونسكو للصـيانة وحينهـا سيكون لنا كالم اخر..

ان نفع الكالم مع قادة هذا الزمان.
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أربيل

بـالــرغم من هــويــة شـرقــيـة ووطــنـيــة عــراقـيــة لـنــبي مــفـصــلي الــدور الـروحي
والتـاريخي هو ابـراهيم اال ان القـرون التي تلت الـنزول التـوراتي ثم التدوين
ـزراحـيـ الـذي يـنـتـشـرون في الـشـرق الـيـهـودي للـكـتـاب جـعـلت الـيـهـود ا
ـلــكــون تــأثــيــر الــسـفــرد الــذين هم ايــضــا اقل من االوسـط و االقـصـى ال 
االشكـينـاز.ومن يريـد ان يفـهم سـر التـفاوت في الـتـأثيـر داخل الوجـود للـدولة
ـتبنـاة عند ـسيـحية  نـطقة تـاريخـية حتولت فـيها ا اليهـودية علـيه ان يقـترب 
ـسيح وكـذلك للـباحـث ان يقـرأ بع نفس الـدولة الـتي اصدرت حـكم اعدام ا
تالحظ الفـرق ب الـديانـة التي حتـولت الى دولة وبـ ديانـة ظلت بـال مشروع

سيادي.
من ضمن ضـغط التـأثير االجـتمـاعي و السـياسي الذي تـطور مع بـروز الدولة
القـومية جرى القبول بتفصيل مناطق النفوذ الديني حتى بات وكأن االسالم
سـيحـية ايطـاليـة االصالة اورپـية الـثقل واليـهودية بـتدأ وا عربي الـهدف ال ا

التفافة تاريخية على جغرافيا الهية نطق بها الرب ثم بلفور!.
لست بـصدد شرح تاريخي في كلـمة مثل هذه بل لقراءة عـلى تصريح لسفير
عراقي حـالي بشأن يهود عراقي يعتزون بوطنيتهم العراقية وان اقاموا في
اسـرائــيل وجـمـل عن خـبــرات دولـتــهم في مــجــاالت عـدة وهي تــصـريــحـات

ستوصف بأنها ال تمثل رأي بغداد في ملف العالقات مع اسرائيل.
الـعـراق دولـة ال تـشـتـرك بـحـدود مع الــدولـة االسـرائـيـلـيـة لـكـنه مـثل اي دولـة
اخـرى هـاجرهـا يـهـود وطنـيـون او هجـروا مـنه وبـالتـالي اسـتـقر بـعـضهم في

اسرائيل او تركوه و تركوها الى بالد اخرى.
ومن ابرز شـخصيات الـسياسيـة االسرائيلـية العراقـية كان اليـاهو بن العازر"
رشد الروحي حلزب فؤاد" الـعسكري و الوزير السابق وعوفاديا بن يوسف ا
شـاس وقـد مـثـاال رقـمـ مـهـمـ في مـجتـمع الـدولـة الـتي لم تـتـفق كل االراء
الـعـربيـة عـلى موقف مـوحـد منـهـا والتي تـنـتهك حـقـوق االنسـان شـأنهـا شأن
حكام عـرب و مسلمـ ملفهم لـيس بأفضل منهـا فليس اكثـر جنونا من عدم
ـة اذا نـفــذتـهـا ايـد وطــنـيـة وكـأن خــنق الـشـعب بــالـغـاز الـسـام رفض اجلـر
ر اذا نفذته جهة ال وطنية!. سيكون مقبوال اذا كان بيد صدام بعكس طعمه ا
ليس مـعروفـا بعـد هل اجتزأ حـديث السـفيـر فريـد ياسـ ام ال و هل حديثه
بــتـكــلـيف وقــبـول ام ال ومــعـروف ايــضـا ان مــعــلـومــات اجملـتــمع الـســيـاسي
الـعـراقي واجلـمـهـور قـد ال تـواكب االدائـ الـداخـلي و اخلـارجي السـرائـيل
ـوقف الذي يـبدو ثابـتا مـنها عـلى رغم ان التـاريخ ال ينسى وايضـا معروف ا
قضـية صفـقة السالح االمـريكي اليران ودور اسـرائيل فيـها وال ينـسى قيام
اسرائيل بـفتح باب اخلدمـة بجيشهـا لفلسطـيني عـرب مسلم و مـسيحي

ـنـطقـة والـعائـلة ـذهب و ا في وقت كـانت الـوطنـيـات العـربـية تـعـتمـد مـعايـير ا
للقبول في اجهزة دولها!.

اسـرائـيل كـيان عـنـصـري بـأعتـبـار ان دولـة تـقوم عـلى اسـاس ديـني سـيـعني
اقصـاء اتبـاع ديانات اخـرى لكن االخـرين ليـسوا اقل عنـصريـة فقـد هجروا
مـواطـنـيـهم لـسـبب عـدم حـمـلـهم نـفس دين الـدولـة و قـتـلـوا مـواطـنيـهـم اذا ما

ساواة. انتفضوا بسبب عدم ا
اتـفق مع الـرأي الـذي يسـتـهـجن التـصـريح لـكن ايضـا اسـتـغرب من اخـتـيار
احلدث لـلتغطية على وقائع اخـرى حدثت و حتدث و هي اهم من قول لسفير
قـد ال تــرضى به اسـرائــيل نـفــسـهــا فـالـدولــة الـعــبـريـة لــيـست مــتـلــهـفـة االن
لـلـتـحـضـيـر خلـوض مـلـفـات مع الـعـراق الـلـهم اال امـوال الـيـهـود الـعـراقـيـ

وايضـا فأن اسرائـيل لم تلـعب لعـبة االنظـمة الـعربيـة التي قـالت انهـا ال تمنح
اجلنـسية للفلسطيني ليـبقى راغبا مجبرا على العودة الرضه في وقت و ظرف
همـا في علم الغيب ومع كل تقديري للمفتاح الذي حتمله الرقاب و للحركات
الوطـنية و الشعب الفلسطيني اال ان االداء الرسمي العربي و بعض الشعبي
ليسـا اكثر من دعاية ليست فقط غير مسـمنة و ال مغنية عن جوع بل وطعمها

تعافه النفس!.
واحملــيـر في الــتـصـريـح و غـيـر الــتـصـريح هــو الـتــعـاطف واالشـارة بــحـنـان
لــلـعـادات االصــيـلـة لــلـيـهــود الـعـراقــيـ من مـلــبس و حـديث و فن مــتـمـسك
بـالــرافـدين لــكن مع مـنع لــلـعــودة او اخـذ تــعـويض وقــبل ذلك الـتــشـكي من
اسـقـاط جنـسيـة عن انـسان لم يـرتكب جـرمـا ليـكون فـاقـدا لوطـنه او ما يـقال

عنه قانونا حالة انعدام احلنسية!.
اعتـقد اننـا بحاجـة لالطالع اكثـر على طبـيعة اجملـتمع والـنظام الـذي نكرهه-
او هكـذا يبدو الني اعلم وغيري ان معـايير احلب و الكراهيـة اقتصادية عند
ـقــاومــة صـاروا مــرافــقـ لــشــركـات االمن عـنــاتــر شـعــبــنـا فــبــعض دعــاة ا
ـان- بسبـب التجـاوزات على حق ان ودون الـبر االمريـكيـة ثم نوابـا في البـر
شعب و احـالل اخرين مـكـانه رغم ان حكـومـاتنـا قامت بـنـفس الشيء ام ال

تذكرون اطالق النار على متطاهري اخلضراء?
ام نسينا مصادرة اراضي اناس و منحها الخرين?.

اعتـقد ان ازمـة التـصريح لـلسـفيـر ستـكـون بحـجم من سيـدافع عنه فـأن كان
ثمة كيان قوي سيسنده فقد جنى واال فالعكس وهذه ايضا عنصرية!.

ـوضـوع خـطـر مـثل هـذا- الـغـريب في" الـســالـفـة" ان يـكـون مـدخل احلـديث 
خطـر النه غيـر مدروس و ال مهـيأ له- هو االصـالة العـراقية

لـيهـود العـراق في اسـرائيل دون االنـتـباه الى ان ذلك
يـعــد اعـتــرافــا بـقــدرة اسـرائــيل عـلى شيء وعــجـز
انظـمـة عـربيـة عـنه واال فـلـيراجـع ملف الـقـومـيات و
االديـان و ما حل بـهـا بل و ماحل بـ طـوائفـها من
حـروب. احلــمــدلـله ان حــصــتـنــا من يــهـود الــعـراق

الزالت بخير!.

لح الصخري عينة من ا

ومـراحل التشخيص  والـتقدم العلمي
الـــــذي تـــــمـــــكـن الـــــطب احلـــــديـث من
مــعــاجلــتــهـا  مــشــيــرا الى ان نــقــطـة
ـبـكـر افـضل طريـقـة لـلـشـفاء الـكـشف ا
ـرض  وكـل ما كـانت والـتـخـلص من ا
احلــالــة في مــرحـلــة مــبـتــدئــة ســهـلت
الـعالج والشفاء  وان التقيد باحلاالت
رض اخلـبيث الـتي جتنـب اإلصابـة با
جتـهل نسب اإلصابة مـنخفضة . وب
رئــيس فـريق بـغـداد حـلم وردي لـلـدعم
ــرض الـسـرطـان ــعـنـوي  الــنـفـسي وا
عــبــد الـله دَاوُدَ  ان ســلــسـلــة حـمالت
ستمرة التي يقوم لـتوعية والتثقيف ا
بها الفريق التطوعي حصدت نتائجها
بـالـتقـليص من حـاالت اإلصابـة  حيث
مــعـــنــا في الــورشــة عــدد من احلــاالت
ـبـكـر الــتي تـمـكــنت بـســبب الـكـشـف ا
ـراحل لـلـعالج مـن الـشـفاء وااللـتـزام 

التام .
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وتــشــخص حــاالت االنــتــفــاخ بــتــراكم
الـغازات الـزائدة في الـقناة الـهضـمية
ـــــكـن أن يـــــرجع ذلـك إلى إنـــــتـــــاج و
ـنتـجة الـغـازات إلى بكـتيـريا األمـعاء ا
لــلـــغــازات الــتي تــعــمـل عــلى تــمــثــيل
األلــيـاف .. كــمـا تــوجـد األدلــة عـلى أن
ــكـن أن يــحــفــز حـدوث الــصــوديــوم 
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ــلح الـصــخـري من أنــقى أنـواع يــعـد ا
ـــلــــوثـــات ــــلح الــــذي يـــخــــلـــو مـن ا ا
ــكـونـات الــكـيـمـيــائـيـة لــذلك يـعـود وا
بــفـوائـد جـمـة عـلى الــصـحـة والـبـشـرة
والـشـعر. كـما يـعد اسـمـا آخر لـكلـوريد
الـــصــوديــوم وعــادة مـــا يــكــون عــد
الـلون أو أبيض أو قـد يكتـسب اللون
األزرق الـفـاحت أو األحـمـر حـسب كـمـية
ـــوجــودة فـــيه ونـــوعــهــا. الـــشــوائب ا
لح الـصـخـري على 84 من ويـحـتـوي ا
طلوبة فيدة ا أصل 92 من الـعناصر ا
ا يشمل الكالسيوم واحلديد للجسم 
ـغـنـيـسـيـوم والـزنك والـبـوتـاسـيـوم وا
ـتلك والـنـحاس ويـقـول اخلبـراء انه 
فـوائد صحية للجسم والبشرة والشعر
ومــنـــهــا  (الــتــقــلـــيل من اضــطــرابــات
ـعـدة اجلــهـاز الـهـضـمي مــثل حـرقـة ا
والـتـخلـص من الغـازات فـيهـا كـما أنه
ـلح يــحـسـن من الـشــهـيــة. ويــسـاعــد ا
الـصـخـري عـلى اإلبـقـاء عـلـى اسـتـقرار
ضــغط الــدم عـن طـريـق احلــفـاظ عــلى
تـوازنه سواء ارتفع أو انخفض. ويحد
ـلح الـصـخـري مـن الرغـبـة فـي تـناول ا
الـطــعـام كـمـا أنه يـسـاعـد في الـقـضـاء
عــلى اخلاليـا الــدهـنـيــة. واضـافـوا انه
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ـــلح الـــصــخــري ـــكن اســتـــخــدام ا )
كـمــبـيض أسـنـان أو مـعـطـر الـفم كـمـا
ـلح الصخري الراحة تـوفر الغرغرة با

عند اإلصابة بالتهاب احللق). 
Íd  `K

واكــد اخلـبــراء ان (لــلـمــلح الـصــخـري
ـذهلة لـلملح واحـدة من أكثر الـفوائد ا
الــــصـــخـــري هــــو أنه يــــتـــغـــلـب عـــلى
كن خلط تـشنـجات الـعضالت حـيث 
ـاء ــلح الـصــخــري في ا مــلــعـقــة من ا
لــلــتــقـلــيل مـن األلم في غــضــون بـضع
دقــائق عــنـد وضع الــقــدم فـيــهـا). وان
يت يعطي مظهرا تراكم خاليا اجللد ا
ـلح خــشــنــا لـلــبــشــرة ولــكن يــعـمـل ا
الـصــخـري عـلى تـقـشـيـر خاليـا اجلـلـد
ــا يــؤدي إلى ظــهــور بــشــرة ــيـت  ا
لح ـتـلك ا شـابـة ومـتـوهجـة. وكـذلك 
ـتازة الـصـخـري خصـائص تـطـهيـر 
ــنع ظــهـور حــيث يــطــهـر الــبــشـرة و
ـا يـجـعل بــشـرتك تـتـنـفس احلــبـوب 
ــلح بـــســهـــولــة). واخــيـــرا يــتـــصف ا
الـــصــخــري بــخـــصــائص الــتـــنــظــيف
ـمـتـازة الـتي تـؤدي إلى إزالـة خاليا ا
يتـة واألوساخ من شعرك دون اجلـلد ا
نـزع زيـته الـصـحي الـطـبـيـعي بـحسب

اخلبراء. 

االنتفاخ.
وقــامـت الــدراســة بــتــحــلــيل بــيــانــات
مــــســــتـــخــــلــــصــــة من جتــــربـــة (داش
صـــوديــوم) الـــتي أجـــريت في أربـــعــة
مـراكز سـريرية خالل الـفترة من 1998
1999 –  اخـتـيـار طـبـيـعـة احلـمـيـة
وهى حـمـية غـنيـة باأللـيـاف منـخفـضة
نـسبيـا في الدهون وعالـية في الفواكه
كسرات واخلضراوات مقابل نظام وا

غذائي منخفض األلياف.
و اخـتـبـار كل من الـنـظـامـ على 3
مـــســتــويـــات من الــصـــوديــوم وكــان
شـارك بواقع  412مـشتركا جـميع ا
عـــانــوا مـن ارتــفـــاع ضــغـط الــدم في
بـداية الـتجـربة.. و إعـداد التـجربة
بـــشــكل أســـاسي لــتـــحــديــد تـــأثــيــر
الـصـوديوم الـغذائي وعـوامل أخرى
عـلى ضـغط الـدم ولـكـنـهـا تـضـمنت
ـشـاركـ عن بـيــانـات عن تـقـاريـر ا

االنتفاخ).
وتــوصل الــعـلــمـاء إلى أن 36.7%
ـشارك أبلغوا عن معاناتهم من ا
مـن االنـتـفـاخ وهـذا يـتـمـاشى إلى
حــــــــــد مــــــــــا مـع الــــــــــدراســــــــــات
االسـتـقـصائـيـة الـوطـنيـة النـتـشار

حاالت االنتفاخ.

ـتـوصل إليـهـا تشـير إلى أن الـنـتائج ا
أنـهم قد يـكونـوا قادرين عـلى احلد من
هـذا االنتفاخ  دون االمتناع عن تناول
األلــــيـــاف  ولــــكن عـن طـــريـق خـــفض
ـــــعـــــدالت تـــــنـــــاول الــــــصـــــوديـــــوم 
كبيرة.«وتشير البيانات إلى أن حاالت
االنـتفاخ تؤثـر على نحو ثـلث البالغ
تحدة بصفة عامة أكثر في الواليات ا
ـــتالزمـــة ـــصـــابــــ  من  %90مـن ا

وأفـــادت دراســـة طـــبـــيـــة حـــديـــثــة أن
ـيلون للـمعاناة من األشـخاص الذين 
ـعويـة غالـبا مـا يتـبعون االنـتفـاخات ا

نظاما غذائيا عالي األمالح.
وقــام فــريق من الــعــلـمــاء في جــامــعـة
»واشـــنــطن «بـــتـــحــلـــيل الـــبــيـــانــات
ـسـتـقـاة من جتـربـة سـريـريـة كـبـيرة ا
الــنـهج الـغــذائي لـوقف ارتــفـاع ضـغط
الـــدم في إطـــار جتــربـــة الــصـــوديــوم
(داش صــوديــوم٠) الــتي أجــريت قــبل
عـقـدين ووجـدوا أن تـنـاول كـمـيات
كــــبـــيــــرة من الـــصــــوديـــوم زاد من
شارك في التجربة االنـتفاخ ب ا
.. كـما وجد العلماء أن حمية »داش
صـوديـوم «الــغـنـيـة بـاأللـيـاف زادت
شـارك في التـجربة االنـتفـاخ ب ا
مــقــارنــة بــنــظــام حــمــيــة مـنــخــفض

األلياف.
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ــشــرفــ عـلى وقــال أحــد الــعــلـمــاء ا
الــــدراســـة: «يــــعـــد االنــــتـــفــــاخ أحـــد
ـعـتـادة للـجـهاز الـهـضمي الـشـكاوى ا

تحدة   الزائدة في الواليات ا
ـــــكن أن يـــــتـــــفـــــاقم لـــــدى بـــــعض و
األشــخــاص الــذين يــتــبــعــون نــظــامــا
غـذائـيـا غـنى بـاأللـيـاف  مـشيـرين إلى

جانب من ندوة
بشأن مرض
السرطان

ة صعود النخلة ورعايتها مهنة كر


