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حتقيقات

NO (159) Wed. (21) July

املهجرون العائدون من إيران...

حتت الضوء

بداية أم نهاية ملأساة إنسانية !؟

يف اآلتـي من الـسـطــور نـسـتعــرض
واحدة من أهم القضايا واملشاكل اليت
تعـمل علـى خنـر تـركـيبـة اجملـتمع
العـراقي ،وظهرت آثارها جلية للعيان
بعـد سقـوط صنم سـاحة الـفردوس
بـبغـــداد ،وهي قــضيـــة املهجـــرين
العراقيني إىل إيران ،الذين أبعدوا عن
وطـنهم قـسـرًا وإجبـارًا مبـرحلـتني
تارخييتني بـارزتني :األوىل مع نشوب
حـرب اخلليج األوىل أو مـا يـعرب عنهـا
بـاحلرب العـراقية  -اإليـرانية ،وذلك
يف أيلـول عـام  1980حني قـام الـنظـام
السابق بتسفري آالف العوائل العراقية
بــدواعـي الـتـبعـيــة اإليــرانـيــة يف
اجلنسية ،هذه العوائل اليت ترعرعت
وتوالدت يف رحم هـذا الوطن الرؤوم،
والثانية بعـد انتفاضة آذار (شعبان)
عــام  1991والقـمع الــوحــشي الــذي
جـوبهت به هذه االنـتفاضة الـشعبية
الــيت دفعــت بــــــآالف العــــــوائل يف
احملـافظات اجلنـوبية بصـورة خاصة
إىل الفرار من البطش والفتك الدموي

تركة ثقيلة خلفها النظام املقبور ،مفرداتها كثيرة متشعبة يف كل االجتاهات حيثما دار البصر ،وسرح الفكر .جميعها
انتسقت لتكون عناوين صارخة للدمار واملآسي التي غرست أنيابها احلادة بكيان شعب ابتلى بأبشع استبداد مخلفاً
جروحاً غائرة بجسد أنهكته العلل ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنفسية.
الذي مـارسه النظـام وقواته املـسلحة
وأجهزته األمنيـة املختلفة ضـد أبناء
الــشعـب مـن أجل تـثـبـيـت أركـــانه
املتـداعية بعد هـزمية نكراء يف حرب
اخلمـســة واألربعني يـومـ ًا عـام ،1991
التجأت آالف الـعوائل إىل إيران وعانت
الكثري مـن التغرب والـذلة ،وتـشردت
يف معــسكــرات اإليــواء واملخـيمــات
احلــدوديــة والــذين وافــاهـم األجل
مـنهم ،دفنـوا بأرض املـهجر وحـسرة
الـوطن يف أرواحهـم ،والذين اسـتمروا
باحلياة بقى األمل معتمرًا بنفوسهم.
ومـا أشـد فـرحـتهم بــاخلالص حني
حثــوا اخلطـى مـسـرعـني ألحضـان
الـوطن ،ولكـن هل كان طـريق العودة
مفـروشـ ًا بـاألزهـار أم كــان ملـيئـا
باألشواك ،هـذا ما سنعـرفه ونتلمسه
من شهــادات العــوائل العـائــدة اليت
التقـينـاهـا يف حمــافظــات اجلنـوب

معاناة بال حدود

(البصرة،وذي قار ،وميسان).
مصادرة الدور السكنية
واحملال التجارية وبيعها
باملزاد
وبـدأنـا من حمـافظـة مـيسـان حيث
قمنـا بزيـارة عائلـة السـيد عـبد اهلل
رجب الـطريف املـؤلفة مـن ( )10أفراد
الـذي حـدثنـا عـن رحلته يف الغـربـة
قـائالً :حنن واحـدة من آالف العـوائل
اليت طاهلـا قرار التسفري الظامل كوننا
حنـمل اجلـنــسـيـــة ذات الـتـبعـيـــة
اإليـــرانيــة ،وهـــذا إرث ورثنـــاه من
أجـدادنـا املــاضني ومل يـراع كــوننـا
ولدنـا وترعـرعنـا علـى هذه األرض
الطيبـة ،حيث مت تـرحيلنـا من قبل
عـنــاصــر األمـن اجملــرمـني دون أن
يرتكـوا لنـا جمــا ًال الصطحــاب بعض
األمـتعــة الـضــروريــة ،وألقـت بنــا
سيــارات األمـن يف منــاطق احلــدود
الـنــائـيـــة نفـرتش األرض ونلـتحف
الـسمـاء .وبقينـا لفرتة يف هـذه احلال
وسـط اجلـنـــود اإليـــرانـيـني ،حنـن
وعوائلنـا ومل يسمحوا لنـا بادئ األمر
بــالــدخــول إىل املــدن اإليــرانـيــة
باعـتبارنـا عراقـيني ،بعدهـا صدرت
أوامر بنقـلنا إىل منـاطق األهواز ومن
ثم إىل مديـنة قم املقـدسة ،ومل نعط
أي امتيازات سـوى البطاقـة اخلضراء
اليت الزمـتنــا يف حلنـا وتـرحــالنـا
طــــوال ( )23عـامـ ًا يف املهجـر ،وحني
م َّن البـاري عز وجل عليـنا باخلالص
والعـودة تــركنــا كل شـيء لنـسـارع
بـالرجـوع إىل الوطـن ،وجدنـا دورنا
صــودرت وأمــاكـن رزقنــا صــودرت
وبيعت بـاملـزاد وعنـدمــا طلبنـا من
شــاغليهـا إعـادتهـا لنـا رفضـوا ذلك،
فسلمنا أمرنـا إىل اهلل ،وتوجهنا للسكن
يف أحد األبنيـة احلكوميـة هذا القسم
األول مـن املعــانـــاة ،والثـــاني متـثل
بأوراقنا ومـستمسكاتنا الثبوتية اليت
أخـــذت مـنـــا يف احلـــدود مـن قـبل
السلـطات اإليرانـية ،وهذا جـر علينا
مشـاكل يف التوظيف وتسـجيل ابناءنا

يف املدارس واحلـصول علـى البطـاقة
الـتمــويـنيـــة ،وحتـــى اآلن ال منلك
الـبطـاقـة التمـوينيـة ،وال نـدري مـا
سيـؤول إليه أمـرنـا وحـالنـا مشـابه
ملئات العوائل العائدة للقطر.
نريد قطعة أرض نسكن عليها
فقط..
ويف قضـاء الكـحالء ،التقـينـا عـائلـة
السـيد حـسن شيـار داغر الـذي قال:
هنـــاك أكثـــر من  3000عــائلـــة من
احملافظـات اجلنوبيـة اليت هربت من
بـطــش النـظــام بعــد االنـتفــاضــة
الشعبانية ،وجلأت أنا وعائليت املكونة
مـن ستـة أفـراد إىل إيــران ،وسكنـا يف
معسكـر أو خميم (شهـرك أنصـار أند
مشك) يف حمـافظة أنـشدمك التـابعة
إىل إقلـيم خــوزستــان ،حتــى جميء
فـريق من منظمـة األمم املتحدة اليت
قــامت بـبنـاء غــرف سكـن بقيـاس
(2.5م×5م) وسـكنــا يف هــذه احملــاجــر
مـــــدة 13سنـة حلني عودتنـا وعملنا
طوال سنـوات اهلجرة أجـراء يف أعمال
البنـاء (العمالـة) وبالكـاد دبرنـا أمور

معيـشتنـا هنـاك ،حـاليـ ًا نـسكن مع
أقاربنـا ومل حنصل علـى أي مسـاعدة
ونريد فقط قطعة أرض نسكن عليها
حبـرية ،وبـعد مـراجعتـنا املـستـمرة
لـدائرة الـبلديـة مل خيصـصوا لـنا أي
قطعة أرض ألن التعليـمات السابقة ال
تزال سـارية املفعول وال تسمح بذلك،
وأحوالنا املادية صعبة جداً.
أمـا الـسيـد صـاحل محـادي سعـد من
أهـالي الناصـرية وعـائلته املكـونـــــة
من  12فـردًا فقد قـال :جلأنـا إىل إيران
أبان االنتفـاضة الـشعبانيـة وسكنا يف
خميم الالجئني يف منطقة (ديزفول)
حني كـان هناك العديـد من املخيمات
(املعـسكـرات) يف اخلفـاجيـة ومـشهـد
والبسيتني وبهـش ،وكانت تصل إلينا
املواد الـغذائـية بـعد اتـفاقـية الـغذاء
والنفـط بنـسبـة قـليلـة وعـملت يف
املـــزارع فالحــا أجـريا ،وتعــرضـت
حلـادث مــروري أصيبـت فيه قـدمي
بالعـوق وكانت تعصف بـنا الكثري من
األمـراض وخـاصــة الصـدريـة ،بعـد
عودتنا لربوع وطننا ،مل ختصص لنا
أراضـي للـسـكن وعــانــى أطفـــالنــا

صفقة
راحبة للجميع

حتقيق :نزار عبد الواحد
األمـريـن ،ألننــا ال منلك وثــائق هلم؛
حيث سحب منـا اإليرانيـون (الكارت
األخضر).
وطننا متعب
يف منطقة التنومة يف البصرة الفيحاء
التقينـا السيـدة أم رياض الـيت قالت:
انهـال عليـنا القـصف املدفـعي الثقيل
كاملـطر ،أيام االنتفاضـة الشعبانية مل
يكن أمـامنـا خيـار سـوى التـوجه إىل
إيران هـرب ًا من املوت ،فحملت والدتي
العجــوز املــريـضــة علــى ظهــري،
واصـطحبت أطفـالي األيـتام األربـعة،
وتركنـا أخي الكبري يف املنـزل وركبنا
مع اجلـريان ووصلـنــا إىل مـنــطقــة
البـسيتـني؛ حيث وضعـنا يف معـسكر
إيـواء (أوردكــة) فيمـا بعـد عـلمت أن
منزلنا قـصف ودمر ومات أخي حتت
أنقاضه ،اهلل وحده يـعلم كيف قضينا
هـذه األعـوام الثالثــة عشـر ،فقـدت
والدتي ودفنتها يف أرض الغربة ،وكرب
أوالدي وعـدت بهم إىل وطنهـم لنجده
ممزق ًا ومتعب ًا مثلنا وليس لنا فيه أي
حقـوق ال مـأوى وال عـمل وال حتـى
مستـمسكـات ،وأوالدي مازالـوا طالبا
يف املـدارس وانفجرت بـاكية..حبـرقة
ودعـتها وخـرجت أكفكف دمـوع ًا مل
أســــتــــــطـع مـــــــــــداراتـهـــــــــــا.

حسني حممد عجيل

تطـرح قضـايـا العـائـدين إىل األهـوار
ومنــاطـق اجلنــوب مـن املهــاجــرين
واملهجـرين بعـد رحلـة عـذاب أجربوا
علـيهـــا يف داخل الــبالد أو يف بلـــدان
جماورة وغري جمـاورة أكثر من تساؤل
ملح أمـام اجلهـات الــرمسيـة فهـؤالء
املواطنـون الذين استغلـوا سنوح اقرب
فـرصة للعـودة إىل ديارهم عـادوا إليها
خبفـي حنني ،بعـد أن فقـدوا بيـوتهم
ومـا شيتهم ومدخـراتهم والبيئة اليت
كـانت متـدهم بـأسبـاب البقـاء .وقبل
هذا كـله فقدوا افـرادًا من عـوائلهم يف
حــروب الطــاغيـة ومـآسـي التـطهري
العرقي الـذي مارسه على أوسع نطاق،
لكنهـم رغم ذلك عـادوا إىل منـاطقهم
نفـــسهــــا ،ومل يفـكــــر معــظــمهـم
بــاالسـتيـطــان يف املــدن اإلقـليـميــة
الرئيسة أو يف العاصمة املكتظة بأهلها،
وبهـذا وفروا عـلى احلكـومة اجلـديدة
متـاعب شتـى يف كل جمـال .يف املقـابل
يتوجب علـى واضعي اخلطط القريبة
األمد يف اجلهـاز احلكومي أن يـضعوا يف
صميم خـططهم حلو ًال سريعة ملشاكل
هـذه الـشـرحيـة وحمـاولــة إنصـافهـا
وتـصحيح أوضـاعهـا ،وإجياد األرضـية
املـناسـبة هلـا كي تـبدأ حـياتهـا جمددًا
بـشـروط إنـســانيـة.إن إقـامـة قـرى
عـصريـة وجممعـات سكنـية منـاسبة،
واملبـادرة إىل إنشـاء مشـاريع تنمـويـة
تتنـاسب مع قدرات املستفـيدين منها،
العلمية واالقـتصادية والبيئية ،أمر يف
غـايـة األهـميـة اآلن .فـإذا كـانت مثـة
معوقات جديـة حتول دون املباشرة يف
إعمـار العـاصمـة واملـدن الـرئـيسـة يف
الـبالد تـتـمـثل يف تـنــامـي اإلرهــاب
وخـطف األجانب و ..فـإن األمر يف غري
مناطق التوتر هذه خمتلف ،وباإلمكان
البـدء بإقامـة املشاريع الـتنمويـة فيها
بقـدرات عــراقيــة حصـراً ،وإشـراك
ال عن
املـسـتفيـدين يف محــايتهـا فـض ً
تشغـيلهم يف كل مـراحل العـمل لتحل
بذلك مشكلـة البطالة ومـشكلة السكن
وتوفري األمن للمشاريع يف صفقة راحبة
تؤمن للبالد قدرات إنتاجية هائلة هي
يف أمس احلاجة إليها.

 %90من العائدين إىل قراهم يف أهوار ذي قار عاطلون عن العمل

بعدما زحفت املياه على اجلدب والتصحر واليباس
وغسلت األرض من أدران الدكتاتورية املقيتة ومخلفات
مشروعها اخلبيث (مشروع جتفيف األهوار) عاد
املهجرون واملهاجرون من املنايف والشتات .عاد الفالحون
والصيادون ومربو اجلاموس ليتعمدوا باملاء وليجددوا
صلة ،لم تنقطع روحياً ،مبوطنهم.
تهجير
تشكـل مساحـة األهوار يف حمـافظة
ذي قـار  1/5مـسـاحـة احملـافـظـة
الـبــالغــة  5.160.000دومن وقــــــد
بلغـت مــســـاحـــة األهـــوار قـبل
الـتجفـيف  1.048.000دومن ،بيـنمـا
بلغ عــــدد سكـــان األهـــوار قـبل
التجفيف أيضا  377345نـسمة كانوا
يـتوزعـون بني منـاطق اجلبـايش
والفهـود واإلصالح واحلمـار وسوق
الشيوخ والـطار وكرمـة بين سعيد
والـدوايـة .وقـد نـزح أغلـبهم بعـد
جتفيف األهوار إىل مناطق متفرقة
تاركـني قراهم ومسـاكنهم ومرابع
طـفولـتهم حبثـ ًا عن لقمـة العـيش
اليت مـا عادت متيسـرة بعد أن نثر
الدكتـاتور اليباس يف األرض اليت ال
تعرف غري املاء.
مشكلة إنسانية
تشري إحصـاءات مديرية التخطيط
العـمراني يف حمافـظة ذي قار إىل أن
العـــائـــديـن إىل مـنــــاطقهـم مـن
املهـاجــرين واملهجـريـن ال يتجـاوز
تعــدادهم  %10فقـد بلغ تعـدادهم
لغـاية  )30552( 2003 / 12 / 5نسمة
يف عـمــــوم مـنــــاطق األهــــوار يف
احملافظة .ويقول فاضل حسن علي
مسـؤول قسم األهـوار واملهجرين يف
مـديريـة التخطـيط العمـراني :إن
هذا الـرقم قـابل للزيـادة وتعتـمد
زيــادته علـى عــودة امليـاه بـشكل
كــامل إىل منـاطق األهـوار ومشـول
التـجمعات الـسكانيـة خبدمـات املاء
والكهـربـاء واخلـدمـات الـصحيـة.
ويقـول السيـد علي شـاهني مـدير
املـوارد املــائيـة يف احملـافـظـة :إن
منـاطق األهــوار املغمـورة بـامليـاه
حاليـ ًا ال تشكل سوى  %30من نسبة
مساحة األهوار الفعلية إذ ال ميكننا
غـمر مجـيع األراضي واملنخفـضات
خوفـ ًا من إغـراق الفالحني الـذين
شـيـــدوا مـــســـاكــنهـم يف هـــذه
املـنخفضـات بعـد جتفيف األهـوار.
وإن هذه املـشكلـة اإلنسـانيـة تقف
ال أمـام عـودة األهـوار بـشكل
حـائ ً
كامل.
مهجرون ومهاجرون
بينمـا تقول رئيسة املهندسني نداء
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عودة مديـرة التخطيـط العمراني
يف حمافـظة ذي قـار عن املهجـرين
واملهـاجــرين الــذين عــادوا بعـد
التغيري وبعد عودة األهوار:
 إن عـدد الـذين عـادوا إىل منـاطقاألهــــوار ميـكـن تــصـنـيـفهـم إىل
صــنفـني :األول وهـم املـهجــــرون
الذيـن نزحـوا من األهـوار إىل املدن
والقـرى والقـصبـات وعـادوا بعـد
عـــودة امليــاه ،وهــؤالء أوضــاعـهم
املعيـشيـة مرتديـة وعـددهـم كبري
وأغلـبهم بـدون مـأوى .وقــد سكن
قسم مـنهم يف خيم والقـسم اآلخر
سكـن مع أقـــاربه يف بـيـــوت مـن
القـصب والطــــــني ،وإن  %90منهم
ال عن
عــاطلــون عـن العـمل .فـضـ ً
افتقــار منـاطـقهم الـسكـنيـة إىل
ابــسـط اخلـــدمـــات .مـثل املـــاء
والكهــربــاء والـطــرق الــريـفيــة
واخلدمات الصحية والتعليمية.
أمـا الصنف الثـاني وهم املهـاجرون
الـذين هـاجـروا إىل خـارج العـراق
وعـادوا بعـد الـتغيـري فهم أحـسن
حــا ًال وميتلكـون بـعض اإلمكـانـات
املــاديـــة وأغلـبهـم مل يعــودوا إىل
مـســاكنهـم األصليـة وقــراهم بل
سكنـوا املناطق احلضـرية القـريبة
من األهـوار ،واستثمروا مدخراتهم
ال منـاسباً.
مبشـاريع تكفل هلم دخ ً
وهـؤالء يـشكلـون حــاليـ ًا ضـغطـ ًا
سكاني ًا على املدينة.

يف حـني صنـف املهنـدس الــزراعي
علي حــسني الـســاكن يف نــاحيـة
اإلصـالح ،النــازحني مـن منــاطق
األهوار إىل ثالثـة اصناف وحـددها
حسـب الفرتات الــزمنيـة والـوضع
االقتصادي وجاءت بالشكل اآلتي:
 -1املهــاجــرون يف الــسـبعـيـنـيــات
والثمـانـينيـات .وهـؤالء ،حـسبمـا
يقــول ،استـطــاعــوا أن حيــسنــوا
وضعهـم االقـتـصـــادي مـن خالل
هجرتهم للخارج.
 -2املهـاجـرون أبــان انتفـاضـــــــــة
آذار  1991وهـــؤالء وضعهـم املـــادي
متـوسط ومعانـاتهم أقل من الذين
هاجروا بعدهم.
 -3املهــاجــرون مــا بعــد عــام 1991
ولغـايـة سقـوط الـنظـام ،وهـؤالء
هاجروا يف الغالب إىل إيران ونزحوا
إىل املدن والقصبات العـراقية فبعد
أن هـدم النظـام مسـاكنهـم معتربًا
إيـاهم معارضني هـاجروا إىل الدول
اجملاورة وعادوا خبفي حنني.
وهم اآلن ال حيظـون بأي دعم ،وقد
جلـأ البعـض منهم إىل بـيع السكـائر
و(الـساندويشات) والعمل بأعمال ال
تسد الرمق.
ناحية اإلصالح منوذجاً
تبلغ مساحـة املناطق املغطـاة باملاء
سابقـ ًا يف أهوار نـاحية اإلصالح 87
ألف دومن وتــشمل قــرى اخلليـوي
والــرميـض ونصـر اهلل والعـريـثم
والكـــردي وآل نهـــار واللغـيـــوات
والنـواصر والعامـر والروميي والبو
حـسني .ويقول عنهـا املهندس علي
حسني:
 لقـــد تعـــرض سكــان نــاحـيــةاإلصـالح كغريهم من سكان مناطق
األهـــوار إىل االضــطهـــاد مـن قـبل
الـنـظــام الــســـابق وذلـك للجــوء
املعـارضني للنـظام إىل تلـك املناطق

الـنائيـة واختاذهـا قاعـدة النطالق
عمـليــاتـهم ممــا جعلهــا ســاحــة
لـلمعارك وتصفية للحسابات .فبعد
كل انــسحــاب لقــوات املعــارضــة
وسيـطرة أزالم صدام علـى املنطقة
تبــدأ عمليـات التـصفيـة وتهـديم
املنازل واالعتقال مما حدا بالسكان
إىل اهلجرة ،وقـد بدأت اهلجـرة منذ
عـام  1979ولغـايـة سقـوط الـنظـام
ازدادت أعــداد املهــاجــريـن بعــد
عمليـات جتفيف األهوار إذ هاجرت
قرى بـكاملهـا إىل منـاطق أخرى يف
العـــراق مـثل الـــزبـري وكـــربالء
والنجف وسامراء .ومن هذه القرى
الــدهيـش واجلـبيـش والــرحــال
والعـريـثم واحلـســام والقـريـتني
األخريتني هـدم عبـد البـاقي عـبد
الكـريم الـسعــدون عضـو مـا كـان
يـدعى (القـيادة القـطريـة للبعث)
وزمرته أكـــثـر من ( )75منز ًال من
مـنازهلـم إضافـة إىل املركـز الصحي
واملدرسـة .وقد بلغ عـدد املهجرين
يف ناحية اإلصالح أكـثر من مخسة
آالف مهـاجـر مل يعـد منـهم حتـى
اآلن ســوى ( )900نــسـمــة حـيـث
يعيـشـون اآلن يف وضع اقـتصـادي
سـيىء بسبب البطـالة وعدم وجود
اخلـدمات كالـكهرباء واملـاء والطرق
واخلــدمــات الـصـحيـــة .وهم اآلن
يعتمـدون يف عيـشهم علـى الصـيد
الـذي ال يسد الـرمق بسبـب حداثة
األهــــوار وزراعــــة األراضـي غـري
املغمورة باملياه.
لغة األرقام
تـشري آخر قوائم اإلحـصائيات اليت
أعــدتهــا مــديــريــة الـتخــطيـط
العمـراني يف حمــافظـة ذي قـار إىل
عودة ( )86عائلة من سوريا وإيران
والسعودية واملدن العراقية األخرى
إىل قـرية الـرميـض ،و( )185عائـلة

عــادت من إيـران واحملــافظـات إىل
قـرية العريثـم ،و( )66عائلة عادت
مـن الداخل إىل قـرية نـصـــــر اهلل،
و( )40عائلـة عادت مـن الداخل إىل
قـريـة اللغيـــــــوات ،و( )66عـائلـة
عادت من الـداخل إىل قريـة العمر،
و( )48عائلـة عادت مـن الداخل إىل
قـرية الكـردي ،و( )20عائلـة عادت
من الداخل إىل قـرية آلنهـار .وهذه
القرى مجيعها يف ناحية اإلصالح.
أما املـناطق األخـرى مثل العكـيكة
فقد عـادت إىل قراها مـن السعودية
وإيـران واسرتاليـا وأمريـكا أكـثــــر
من ( )141عـائلـة مهجـرة تــوزعت
بـني عشـائـر الـشنـان وبـين سعيـد
والبـو محدان .بيـنما عـاد إىل قرى
آإلمسـاعـيل والبــو شخري وكـرمـة
حـسن واملزالكـة والبنج التـابعة إىل
نــاحيــة الـطــار أكثــر من ()902
مهاجـر من الذيـن هدمت بـيوتهم
أبان العهـد السابق ألسبـاب سياسية
وهـاجـروا إىل إيـران والـسعـوديـة
وتـشـري اإلحصــائيـات إىل أن عـدد
املعـــدومـني يف نـــاحـيـــة الـطـار
بــــــــلـغ ( )222معـــدومـــ ًا و()171
مسجـونـ ًا سيـاسيـاً .أمـا عـشرية آل
جــويـرب اليت مــا زالـت تبــــــحث
عـــــن ( )175مفقــودًا يف املقــابــر
اجلمـاعيـة فقد عـاد من عـوائلـــها
حنو ( )100عائلة من الذين هاجروا
إىل الــسعــوديــة وإيــران والــدول
األخــرى إذ مل تـبق مـنهــا عــائلــة
واحدة يف الداخل بـسبب توجيهات
السلطة البـائدة (املوثقـة) بشريط
(فديـو) واليت تؤكد عـلى حمو هذه
العـشرية وقلعهـا من اجلـذور ،ألنهـا
كانـت الركيزة األساسـية النتفاضة
آذار 1991يف احملـــافـظـــة .يف حـــني
عـادت ( )176عـائلـة من اخلـارج إىل
ناحيـة الفهود و( )278عائلة أخرى

مـن احملافـظات .وقـد توزعـوا بني
قـرى اجملــري والعمـايـرة وعبـادة
واملــونس وآل إمسـاعيل والـعثمـان
والنصـار والبـو محدان والـرويض
(قـرية الـسادة) أمـا ناحيـة احلمار
فقـد عـادت إليهـا ( )371عـائلـة من
الــداخل و( )63عــائلــة من إيـران
يرتاوح معـدل أفـراد كل عـائلــــــة
بني ( )8-6اشخـاص .وقـد تـوزعـوا
على عـشائر آلـبو شامـل والغضبان
وبين حـطيط واملكـابيل (احلـضر)
واملـصدك وبين مـشرف والعـشرين
واهلـزبـر واحلـميـد .فـيمـا عـاد إىل
قـضــاء اجلـبــايــش أكـثــــــــــــــر
مـــــــــــن ( )9000مهــــاجــــر مـن
الــداخل واخلــارج تــوزعــوا بـني
عشـائـر بين أسـد الـيت تضم قـرى
البحـر و(العـوجـة) والـسـرحيـات
واملـواجـد والـسمــاكيـة والفـريج
واحلدادين والونيس واخلاطر .هذا
إضافة إىل املهجـرين الذين عادوا إىل
نـاحية كـرمة بين سعيـد وتوزعوا
علـى قـرى الـعبيـد وآلبــو خليفـة
وآلـبــو عــويــد وكــرمــة حـسـن
واملـطـريات ،ومل تـتــوفــر عـنهـم
إحصائيات دقيقة.
مجرد وعود!
تقـول املهندسة نـداء عودة حسني:
إن اجلهات الـرمسية مل تقـدم حتى
اآلن احللـــول النــاجعــة ملـشــاكل
املهجرين واملهاجرين ومل تقدم هلم
أي دعم أو مساعدة .وحتى مشروع
(عـــراق أنــظف وأمجل) بــسـبـب
حمــدوديته مل يـشـمل منـاطـقهم
القـــرويــــة بل خــص املـنــــاطق
احلـضـريــة فقـط .ومل نـلمـس أي
اهـتمام بـوضع هؤالء الـناس إال من
املنـظمــات اإلنسـانيـة اليت عـملت
علـى تـوفري املــاء الصـاحل للـشـرب
وإقـامــة السـداد ،وقـامـت بتـوزيع

الناصرية  /حسني كريم العامل

املـساعـدات الغـذائيـة واخليـم وقد
قـدمنـا هلذه املـنظمـات الكـثري من
املـشـاريع والـدراسـات حــول بنـاء
جممعـات سكـنيــة واطئــة الكلفـة
ومشـاريع صيد اسـتثماريـة لتوفري
فـرص العـمل وامتصـاص البطـالة
وخــطــط لـتـمــــويل وإقــــراض
الـصيــادين .وقـد تعـاونـت معنـا
منـظمـات عـديـدة يف هـذا اجملـال
وأبــدت اسـتعــدادهــا لـكن تــردي
الـوضع األمـين أوقف مجيع بـرامج
ومشـاريع هـذه املـنظمـات وأدى إىل
رحيلهـا فـيمـا بعـد .وقـد عقـدت
مــديــريـتنــا عــدة اجـتمــاعــات
أسبــوعيــة لـتنـسـيق عـمل هــذه
املنـظمـات أسفـرت عن إنـشـاء ()8
جممعـات ماء يف نـاحيـــــة اإلصالح
و( )3جمـمعــات حتـليــة يف قـضــاء

اجلـبايش وجمـمع حتلية يف نـاحية
الفهـود وصيـانـة مجـيع اجملمعـات
املائية يف عموم احملـافظة إضافة إىل
مــد شـبكــات جــديــدة يف القــرى
وتأهيل عدد من املدارس.
فقر مدقع
أمـا الـسيـد فـاضل حـسـن ،فريوي
مـشــاهــداته قــائالً :إن األوضــاع
واحلاالت اليت شاهـدناها من خالل
زياراتنـا امليدانـية ملنـاطق األهوار
أكثـر من مـأساويـة إذ تفتقـر هذه
املنـاطق إىل أبسـط مقومـات احلياة
ومل ميتلك أغلـب السـاكنني هـناك
سوى مـالبسهم الـشخصيـة وبعض
األفـرشـة ومـسـتلـزمـات الـطـبخ
البـسيطـة .ومل نالحظ أي اهتـمام
من اجلهـات الرمسيـة هلؤالء فـحتى
حمطات الـتصفية وحتلـية املياه مل
متوهلـا اجلهات الـرمسية بـل قامت
بتـمويلـها منـظمات إنـسانيـة مثل
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ـ
)
وكـذلـك إنشـاء السـداد ومسـاعـدة
املـتضـررين بـاخليـم واملسـاعـدات
الغذائيـة اليت قامـت بها منـظمات
إنــســانـيــة مـثل اهلالل األمحــر
(وسيف جلـدرن) و(ويـر جلـدرن)
ومنظمـة اكتد .وعمـوم ًا نشـاطات
اجلهات الـرمسيـة تكـاد تكـون شبه
معـدومـة لـوال نـشـاط مـديـريـة
الكهـرباء ومـديريـة املوارد املـائية
ومـديـريـة املـاء اليت تقـوم بـدعم
املنظمات اإلنسانية باألمور الفنية.
مقترحات
وملعاجلـة املشـاكل اليت عـانى مـنها
العـائـدون إىل األهـوار قــدم كل من
التقـينــاهم عـددًا مـن املقرتحـات
جنملها بالنقاط اآلتية:
 -1دعم املـتضــررين العـائــدين إىل
قـــراهـم وتعـــويــضهـم ومتـــويل
مشاريعهم.
 -2املسـاهمة بـبناء جمـمعات سكـنية
رخـيصـة تتـوفـر فيهـا اخلـدمـات
الـضروريـة وذلك من خالل إنـشاء
معامل إلنتاج ألواح القصب والربدي
املضغـوط وبنـاء املدارس واملـراكز
الصحية.
 -3إنـشـاء أحـواض تـربيـة األمسـاك
وتـزويدهـا باألصبعيـات والبيوض
لغــرض التكـاثـر وإنـشـاء معـامل
تعليب صغرية يف أماكن متعددة.
 -4دعـم الصيـادين من خالل تـوفري
الزوارق والشباك.
 -5دعم الفالحـني وتشـجيعهم عـلى
زراعة الـشلب وأشـجار الـنخيل من
خالل توفري مستلزمات الزراعة من
بذور وامسدة ومبيدات.
 -6تـشجيـع االستثمـارات السـياحـية
وإعداد خطة المتصاص البطالة.

