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حتقيقات

بعد أن كانت البصرة أكبر غابة نخيل يف العالم

حتت الضوء..

يف حروب صدام هلكت بالبصرة سبعة ماليني خنلة و(جرفت) من بساتينها  110آالف دومن

يف مركز ابحاث النخيل

ولدخولـنا يف موسـم جين التمور
حـيث تكـون النخلـة خالل شهـر
متوز يف اوج نـضوج متـرها لـتبدأ
بعدها (الـطواشات ) جبمع التمور
ومن ثم تنقل الـتمور إىل االسواق
لبيـعها .ولكي نـسلط الضـوء على
مـا صادفه هـذا العام مـن مشاكل،
من أهمـها مكافحـة احلشرات اليت
تـؤثـر علــى إنتــاجيـة الـتمـور
ومـشــاريع إكثـار زراعـة الـنخيل
زرنـا مركـز أحباث النخـيل التابع
جلـامعـة الـبصـرة وهـو املـركـز
املتخـصـص الــوحيــد يف العـراق
ومـنطقـة اخلليج للـوقـوف علـى
دور املـركز مـن الناحـية العلـمية
واالكـادمييـة والنتـائج الـبحثيـة
اليت تـوصل إليهـا لزيـادة زراعة
النخيـل ،والطرق العلميـة املتبعة
بهذا اخلصوص .التقينا د .عباس
مهدي جاسم  /مدير املركز الذي
ال عن
أعطـانا تصـورًا علميـ ًا شام ً
ال
مهام عمل املركز قائ ً

حتتل نخلة التمر مكانة متميزة بني اشجار الفواكه املنتشرة يف العراق ،ملا يتميز به ثمرها من قيمة غذائية
واقتصادية كبيرة ،وألن العراق (كان!) يحتل موقع الصدارة بني دول العالم يف عدد نخيله وكمية اإلنتاج ،إال أن
أعداد النخيل تدنت من  30مليون نخلة يف فترة الستينيات من القرن املاضي إلى اقل من  14مليون نخلة يف الوقت
احلاضر ،وكانت البصرة تعتبر اكبر غابة نخيل يف العالم ،ملا توفره من بيئة مثالية لزراعة النخيل حيث التربة
واملناخ واملياه ..غير انه وبسبب احلروب أصابتها اضرار جسيمة أدت إلى هالك املاليني من أشجارها ونتج عن ذلك
تدني إنتاجية التمور على نحو ملفت للنظر ،إضافة إلى هالك أصناف النخيل النادرة والتجارية ،كما أدت امراض
النخيل التي تسببها حشرتا احلميرة والدوباس إلى هالك الكثير منها وكان البد من معاجلة تدني إنتاجية نخيل
البصرة وزيادة فسائله لتعويض ما خسرته .ومن هنا جاءت احلاجة املاسة إليجاد صيغ عملية لدراسة واقع نخيل
البصرة وايجاد الوسائل الضرورية ملعاجلة الظروف البيئية التي ادت إلى تدني انتاجية نخيل البصرة وهالكه..
يـتم مبــوجـبهــا حل املـشــاكل
الـــزراعيــة بـني الفالح ومــالك
األرض ،وأعـطــــى حق الـتـمـلك
للـفالح يف األرض الـــيت يقـــــوم
بغــرسهـا ،ممـا دعـا املـالكني إىل
تشغيل الفالحني بصفة حراس.
وجـرى تفـتيت وحـدة املسـاحـة
للتحـايل علـى القـانـون لغـرض
حتـــويل الـبــســاتـني إىل أراضـي
سكـنيـة ،مـع اإلهمــال املتـعمـد
للبسـاتني (تغيـري جنس األرض)
ال عـن وجود مساحات مهملة
فض ً
تعــود إىل مـالكني عــرب ،لعــدم
وجود مـن ميثلهم إلدامتهـا .وقد
وضعـت مـــديـــريـــة األمالك يف
الـبصـرة يـدهـا عـليهـا وأجـرت
البعـض منهـا للمـزارعـني حيث
استغلت للسكن.

تقنية الزراعة النسيجية

 ملـركز احبـاث النخـيل نشـاطاتمتميزة على مـستوى البالد منها
الـتعــاون الـبحـثي مـع الربنــامج
الـوطين لـتكثـري وحتسـني زراعة
النـخيل و وزارة الزراعـة يف جمال
اجـراء احبـاث علـميـة لـتطـويـر
تقـنيــة الــزراعــة النــسيـجيــة
كــوسـيلــة حـــديثــة للـتكــاثــر
وإمكانية االعتـماد عليها يف انتاج
اعـداد كـبرية يف فـســائل النـخيل
لتعويض االعداد اهلـائلة املفقودة
منهـا :مضيف ًا بأن املركز دعم من
قبل وزارة الـزراعة ومت تـأسيس
خمـترب منـــوذجي هلــذا الغــرض
يعـمل جممـوعـة مـن املختـصني
وطلبة الدراسـات العليا ،وتوصلنا
إىل نتـائج ممتـازة يف هـذا اجملـال.
وكذلك مت تأسيـس مشاتل امهات
الـنخـيل يف مــواقع خمـتـــــلفــة
بـواقع  1000فـسيلـة يف كل مـوقع،
كما اجـرينا اختبار زراعة فسائل
النخيل يف املناطق الصحراوية ،يف
منـطقـة الـزبـري ،لنفـس اهلـدف
ولديـنا حالـي ًا تعاون مـع برنامج
انعــاش االهــوار ،الـيت تعــرضت
للتجفيف مـن قبل النظـام املباد،
الـذي متولـه الوكـالة االمـريكـية
للتنميـة الدوليـة وذلك لألشراف
على زراعة مشاتل فسائل النخيل
يف املنـاطق اجلـافة مـن االهوار يف
حمــافـظــات البـصــرة وذي قــار
وميـســان ،بهـدف نـشـر زراعـة
الـنخيل يف تلك املـناطق .واملـركز
يشـرف حاليـ ًا على خمتـرب إلكثار
النخيل بـزراعة االنسجـة للقطاع
اخلـاص يف منطقـة ابي اخلصيب.
وهـو كمـا يؤكـد د .عبـاس مهدي
جــــاسـم  /أول خمـتــرب يقــــام
بتأسيسه والصرف عليه من قبل

 هل يعوض مركز أبحاث النخيلالبصرة ما خسرته بساتينها؟
القطـاع اخلاص العراقي لـتطوير
تقـنيــة اكثـار الـنخيل بـزراعـة
االنسجة ،ويضم خمتربات حديثة
منها املخـترب النموذجـي للزراعة
النــسيـجيـة وخمـترب الـتحـضري
والتحـضني وأمـراض وفـسلجـة
النخيل والبيت الزجاجي .وحقل
ألصنـاف الـنخـيل مبـسـاحـة 15
دومن ًا حيتوي على عدة أصناف.
هـــذا إىل جـــانــب مالك حبـثـي
متخصص بدراسة زراعة النخيل
ال عن احبـاث
وطـرق اكثـاره فـض ً
طلبـة الـدراسـات الـعليــا .وبني
مـدير املـركز إن اخلـطة العلـمية
تـشـمل دراســـة إكثــار الـنخـيل
بــزراعــة االنــسجــة وامــراض
الـنخـيل واحلـشــرات املتـطفلــة
عليهـا وانزميـات التـمور والـرتبة
واملياه .وبستنة النخيل وأصنافها
وخزن التمور وتصنيعها.

وبعـمق (5 - 1كـم) ابـتـــدا ًء مـن
قـضــاء الفــاو جنــوبــ ًا وانـتهــا ًء
مبنـطقــة التقــاء نهــري دجلـة
والفـرات يف قضاء القـرنة إضـافة
إىل خنـيل قضاء املدينة ،ويؤكد إن
حمـافـظــة البـصـرة عـانـت من
سلبيـات النظـام املباد بـاخنفاض
االعداد املـزروعة واملغـروسة من
النخيل بفعـل احلروب املتعـاقبة
وهجرة اصحـاب البسـاتني وعدم
توفر االمـكانات االساسـية املادية
وأطلعـنا الـدكتـور عبـاس مهدي
جــاسم علـى كـشف يـبني تـدني
الـنخـيل وتــدهـــور البـســـاتني
اخلاصـة بزراعة الـنخيل وحسب
اجلدول..
ويكشـف الدكـتور عـباس مـهدي

جلعل اراضيـها مسـرح ًا للعـمليات
العـسكـريـة .كمـا مت نـقل كميـات
كـبـرية مـن الـنخـيل إىل املـــواقع
الرئـاسية مع الرتكيـز على صنف
(الـربحي) ممــا ادى إىل اخنفــاض
اعداده يف البصرة.
تعددت االسباب!...

وسألنا مدير مركز احباث النخيل
عـن اسباب تدهـور زراعة النخيل
يف احملـافـظــة وقلــة انتــاجيـته
فـــأوضح إن مـن أهـم االسـبـــاب
تـشــابك العالقـات الــزراعيـة يف
اراضي بـسـاتـني النـخيل ،حـيث
يـسـود جــزء من هــذه العالقـات
الغـمـــوض بــسـبـب القـــوانـني
الـــزراعيــة ،وتقــصري صـــاحب
االرض والـفالح املـــســــؤول عـن
االرض يف خـدمة البستـان ،اضافة
إىل تعدد الـدوائر اليت تشرف على
بـســاتـني النـخيـل :وهي دوائــر
األوقـــــــاف واألمـالك وأمـــــــوال
القـاصـريـن وبلـديــة البـصـرة

هجرة أصحاب البساتني

بعـد ذلك حتـدث مـديـر مـركـز
أحبـاث النخيل يف جامعـة البصرة
عــن واقع زراعــــة الــنخــيل يف
حمافظة البصرة فقال:
تعـتـرب الـبـصــرة مـن املـنـــاطق
املـتخـصـصـة بـزراعـة الـنخـيل
ومتتاز بـتنوع أصنـافها املـزرعة.
وتشمل منـاطق زراعة النخيل يف
حمــافـظــة الـبـصــرة االراضـي
احملــاذيــة لـضـفيت شـط العــرب
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جاسم لـ (املـدى) إن أعدادًا كبرية
من النخـيل مت نقلها من حمافظة
الـبصـرة إىل املـنطقـة الــوسطـى
خـالل احلرب العراقيـة االيرانية
مـن قبل الـوحـدات العـسكـريـة،
اضـافـة إىل تـدمري اعـداد اخـرى

ووكـالء املالكــني املغــــادريـن إىل
اخلـارج .وهـذه الـدوائـر ال تلـزم
املتعـاقـد بغـرس الـنخيل وإدامـة
البـستــان كمـا أن القـوانـني اليت
شـــرعت ،مـثل قــانــون اإلصالح
الــزراعي رقم  117لـسنـة  ،1970مل

أمحد السعداوي
البصرة
عبد احلسني الغراوي
وجين الـثمــار اضــافــة إىل قلــة
املضخات الزراعية..
صناعة التمور إلى أين؟

ثـم تطـرقنـا مع مـديـر مـركـز
احباث النخيل إىل موضوع صناعة
الـتـمــور فـــوضح لـنــا اسـبــاب
احنسارها وتدهورها قائالً:
إن جهات صناعـة كبس التمور يف
حمــافـظــة البـصــرة ،تـضــررت
بصـورة كبـرية نتيجـة للعملـيات
العـسكرية ،وأعمال النهب والسلب
يضـاف إىل ذلك أن عـدم تطـويـر
هـذه الصنـاعة وبـدائية املكـابس
االهلية مـع عدم وجود صـناعات
تعتمـد التمور كمـادة اساسية من
املــــواد االولـيــــة أدى إىل عــــدم
االهتمام بأساليب تعبئة وختزين

ضحية احلروب

ونتيجـة لكون حمـافظة الـبصرة
مسـرحـ ًا للعـمليـات العـسكـريـة
استغلت بـساتني النـخيل كمواقع
إلنشاء املـراصد العسكرية ،اضافة
إىل ردم االنهــــر الــــرئـيـــســــة
والفرعيـة ،وقلع النخيل وإقـامة
الـسـواتـر الـرتابيـة وخـاصـة يف
منـاطق الفـاو وشط العـرب وأبي
اخلـصـيـب ،ممــا ادى إىل فقــدان
أعداد هائلة من النخيل .واستغل
النـظام املبـاد ضفاف شـط العرب
كـمـــواقع عـــسكــريــة وحــرم
املــزارعـني مـن االقـرتاب مـنهــا
خلـــدمـــة خنــيلهـم .إىل جـــانـب
معـوقات املـياه والـرتبة وارتـفاع
نسبـة امللوحة فيهـا وعدم تطهري
قنـوات الــري والبـزل لـسنـوات
عـديدة .إضافـة إىل رداءة الصرف
يف الرتبـة مما أدى إىل مـوت الكثري
من الـفسـائل والـنخيل وإنـتشـار
االدغــال ،انغمـار مـسـاحــات من
االراضي بــامليــاه بفعل االضـرار
املوجودة يف اكتاف االنهر وتسرب
امليــاه منهــا اثنـاء عـمليـة املـد
واجلـزر .هــذه االسبــاب وغريهـا
تقف مجيعـ ًا وراء تدهـور زراعة
الـنخـيل واخنفــاض انـتـــاجهــا
مبخـتلـف اصنــافهـــا .كمــا أحلق
النـظــام املبــاد اضــرارًا بــالغــة
بـاصحاب البسـاتني حيث مل يتم
تعويضهم عن هالك خنيلهم منذ
عــام  1980حلــد اآلن ،إىل جـــانب
اهمال استخدام املكـننة الزراعية
يف زراعـة النخيل وانتـاج التمور،
االضـطــرار الستـعمـال الـطـرق
البـدائية يف عملية تلقيح النخيل

احلر ..والنظام السابق

التـمور لقلـة املصـدر منهـا خارج
العـراق ،وقلـة الطـاقـة اخلـزنيـة
للـتمور املنتجـة وقلة مسـتلزمات
التسويق.
من جــانب آخـر ذكـر الــدكتـور
عبــاس مهـدي جــاسم أن عـدم
املكــافحــة اجلــويــة هلــذا العــام
حلشـرتي احلمرية والـدوباس كان
له تــأثري سـليب علــى إنتــاجيـة
الـنخيل وأدى إىل ضـعف حمصـول
متــور هــذا املــوسـم ممـــا يعـين
بالـضرورة زيادة يف اسعـار التمور
خاصة النوعيات النادرة واجليدة
مـثل صنف (الـربحي) (احلالوي)
و(اخلـستاوي) و(الساير) (الربيم)
واالصناف االخرى.
النفط والنخيل

وقـال الدكتـور إن معظم االراضي
الـزراعيـة يف حمـافظـة الـبصـرة
مشمولـة بالنشاط النفطي ،ومنع
الـزراعــة يف املنـاطـق النفـطيـة
وعـدم تعـويـض النـخيل اهلــالك
ابعـد املزارعني عن صرف اجلهود
واملبالغ لـزراعة النخـيل ،علم ًا إن
املـسـاحــات اليت حتــوي منـاطق
نـفطيـة تشـكل نسـبة كـبرية من
بـســاتني الـنخيل وإن قـانـون 90
لـسنـة  ،2000الـذي مت مبــوجبه
جــرد االراضي الــزراعيـة خالل
فـرتة ستـة شهـور مـنع تعــويض
املزارعني عن حمدثات االرض بعد
اجلـرد عنــد استغالهلـا ألغـراض
نفطية..

لي صـديق ،يقيم اآلن يف إحـدى الدول االسكـندنـافيـة ،كان
يـردد يف رسـائله دائمـ ًا مجلـة ،اعتقـد انه مـأخـوذ جبمـاهلـا
الـشعري ،أكثـر مما فيهـا من حقيقـة اكيدة .كـان يقول إنه
هرب من العراق لسببني ال أكثر أوهلما صدام ..والثاني ..حر
الصيف العراقي.
وكان من حقه طبع ًا أن يتساءل :كيف كانت احلياة يف العراق
طـوال عقـود وقـرون تـسري دون (سـبلت) أو (أركنـدشن) أو
حتى مربدة أو مروحة سقفية؟!
وإذا كـان صدام قد زال ،فان احلر بـا ٍق ال يزول ،وهذه نتيجة
كافية لصديقي االسكندنايف لكي ال يعود إىل العراق ابداً.
صـديق آخر ،هـو يف عمـان اآلن ،كان يـقول ..إنه ظل يـدعو
اإلله فرتة طـويلة حتى يئـس وانقطع رجاؤه ،لتحقيق شيء
فنطازي ،لكنه مهم بـالنسبة هلذا الصديق ،وهو أن يدخل يف
السبـات ابتداءًا من نهـاية الربـيع وحتى مطلع الـشتاء ،وهو
مـستغن عـن االشهر االربعـة أو اخلمسـة اليت ختتفـي بسبب
هذا السباق اجلميل ،ألنها مثن ال بد منه للتخلص من احلر.
كنا نقرأ عن الربنامـج الكتابي لنجيب حمفوظ ،ونعجب هلذا
االنضبـاط ،فهو يكتفي بالقراءة خالل الصيف ،ويبدأ موسم
الـكتـابـة لــديه خالل الـشتــاء .وال أدري هل للحـر عالقـة
بـاملـوضـوع ولـكين أعــرف أن للحــر عالقـة بـالـكثـري من
النشاطات االبداعية وغريها هنا يف العراق.
وتـرية النشاط تهـبط حني ترتفع درجـة احلرارة (يف الظل)
إىل  45درجة مئوية ..هناك عالقة عكـسية للحياة كما يبدو
مع احلر.
يتابع الـعراقيون اخبـار موت أو مرض العـديد من مواطين
الـدول االوروبيـة خالل الصـيف ..ومثلهـا يف اهلنـد والـدول
اآلسـيويـة .ويعجبـون أن ميوت االنـسان بـسبب احلـر ،ولكن
تـلكؤ احليـاة وتضعضعهـا هو شيء مـشابه للمـوت .فان أظل
ال بانتظار الشتاء ،وهو شيء يشبه املوت أو السبات.
معط ً
إن جـزءًا جوهريـ ًا من مشكلـة العراقيني الـسايكولـوجية يف
عهدنا اجلديد .هو إن بعضهم متكيفون إىل حد ما مع وجود
الـديكـتاتـورية وحـضورهـا الرمـزي واملادي ،لـذا نرى اآلن
الكثـري من اآلثـار الـسلـوكيـة الـيت ميكن ردهـا إىل مـعضلـة
التكيف السـابق مع الديكتـاتورية .وعـدم التقدم يف التكيف
اجلديـد املراد مع الدميقـراطية .هذه الـصورة ترد إىل ذهين
دائم ًا حني انـظر إىل سائقي النقل اخلـاص ،وباعة االرصفة.
وأصحـاب املقـاهي يف بـاب املعـظم والبـاب الشـرقي ،وبـاعـة
اخلضـار والـرقـي وغريهم .الـذيـن يصـطبحـون بــالشـمس
الالهبة ،وخيتمون يـوم عملهم بتوديعهـا إنهم متكيفون وال
ريب مع احلـر العراقي املمـيز .يساعـدهم على ذلك أن حس
املقارنة مفقود .فهم ال يعرفون صيف ًا آخر غري هذا الصيف.
حتى وأن ذاب اإلسفلت كل سنة ومحل معه إىل شتاء طبعات
اإلطارات املختلفة ،فهذا هو الصيف!!
صيفنا  -وأخشى أن نذعن لذلك  -هو صيف جمرد ،أنه مشس
وهواء ساخنني علـى مدار النهار ،وأرض وحيـطان (فرنية)
على مـدار الليل .إنه صيف غـري ملطف بشـيء غري طبيعي،
أو ينـتمي لألجناز البـشري .على الـصيف أن يعمل وفق سنن
الطـبيعـة .وعلـيك أن تتعـرق ،وفق سنـن الطـبيعـة ايضـاً.
والسبب معروف ..ال ماء وال كهرباء.
على الضفـة االخرى ،يتنـدر العراقيـون على حـاهلم ،حيث
يذكرون صـورة فردوسية عن عالقة االنـسان باحلر ،صورة
املـواطن اخلليجـي الذي يهـرب من بالده إتقـاء احلر إىل بالد
اهلل املثلجـة ،أو الصورة البـديلة عن ذلك ..الـبيت (املسبلت)!
(من الـسبلت) الـذي خيرج مـنه إىل السيـارة (املسبلـتة) .ثم
ينـزل منـها إىل مكـان عمله (املـسبلت ) جيـداً ،ثم إىل أمـاكن
الرتفيه والتـسوق (املسبلـتة) كالعـادة ،وهكذا حتـى تنقضي
حمنة اقرتاب االرض املومسي من الشمس.
التشجري كان واحدًا من خـطط ثورة  14متوز  ،1958لتخفيف
احلر عن سكـان بغداد ،وهذا ما مل يـتحقق حتى اآلن ،كذلك
بامكانـي أن أتأمل وأتندر علـى عنوان عريـض خط يف نهاية
حرب الثمانينيات على غالف جملة (ألف باء)( ..بغداد تنار
بالطاقـة النووية عـام  2000ولكننا (جزنـا) اآلن من الطاقة
النـووية ونـريد كهـرباءنـا االعتياديـة ..نريـد  -ال أكثر  -أن
نسقـط احلر الـديكتـاتوري يف قـسوتـه ،والدميـقراطـية يف
نعمـائه ..مبـروحــة سقفيــة يف االقل ،حتـى ال نـظل حنلم
بالسبات أو اهلرب ،وحتى ال يغـدو احلمام  -إن توفر املاء  -هو
البيئة الطبيعية حلياة االنسان العراقي خالل صيفه املميز!

عادت إليه الطيور واألسماك وحتركت فيه األمواج

رحلة مع اجلفاف واملاء يف نهر البترية
حـني كـنـت صغـريًا شـــاهـــدت
املـرحـوم كــامل الـدبــاغ مقـدم
بـرنامج (العلم للجـميع) ،يتجول
يف زورق خبــاري يف نهــر البـترية
ومعـه الكـثـري مـن االجـــانـب...
يبحثون عن كنوز ال اعرفها قرب
ضفـافـه التقـيت الـسبــاح عبـد
الـرضـا حمـيبـس ..الــذي اصبح
فيمـا بعد بطل آسـيا يف السـباحة
وكـــذلك شــاهــدت أصــدقـــائي
الصـابئـة يصلـون ألول مـرة ..يف
امـواجه غـرق صـديقي الـزجني
(عالوي) ويف أحد األكواخ احملاذية
له ولـد الـشـاعـر حـسب الــشيخ
جعفـر ،وعن احـد قنـواتـه كتب
الدكـتور جـاسم اهلـامشي روايته
(أم ايشني) ،وغنـى سعدون جابر
العديد من اغنياته وهو جيلس يف
زورق بني امــواج نهـــر البـترية
وبــزوارق مــسلحــة كــان ميــر
الــشيـــوعيــون فـيه خـالل فرتة
الكفــاح املــسلح ..علــى ضفــافه
شـاهـدت كـلب املـاء ألول مـرة..
العجـائز حيـتفظن حبـكايـات عن
انتفاضـة آل ازيرج ضـد اإلنكليز
ومقتل العديد من رجاهلا يف شط
البـترية ..وفيـه ألول مرة أشـاهد
جسـد امرأة ..حني غـرق مركب
لـسياح أجـانب ..إنها جمـرد صور
وخلفهـا صـور أكرب..استـذكـرهـا
اآلن كــاكتـشـاف قــديم لـلنهـر..
ولكنه حممل بـاحليويـة واخليال
يف زمحـــة صـــور خـــالـيـــة مـن
اجلمال ..تلك اليت خلفتها مرحلة
حكم البعث.

يف هــذه املنـاطق إىل عـدة فـروع
رحلة النهر
ومنهـا جـداول :أبــو سبع ،دوارة
علـى بعــد  16كم مشـال مــدينـة
العمـارة ،يتفـرع نهر دجـلة ..من احلكومة ،الشلوحية ويسكن قرب
اجلـانب االمين ،إىل نهـري الـبترية هـذه االنهـار عـشـائــر :البهـادل
والعـريض ويسـتمر دجلـة ،حتى واجلـمالة والسـادة اهلواشم .وعلى
بعـد  20كـم من بــدايته يـدخل
مـدخل مــدينــة العمـارة حـيث
يـتفــرع مـنه نهــر يلـتف حــول النهـر قضــاء امليمـونـة ويـوجـد
املديـنة يسـمى الكحالء أمـا دجلة علـيه جسـر كبـري يؤدي طـريقه
فـيقـطع مــديـنـــة العـمــارة إىل إىل مرقـد السيـد أمحد الـرفاعي
وأغلب سـكنـة هـذا الـقضــاء من
نـصـفني مـتجهــ ًا إىل حمــافـظــة
البـصــرة .ولــو رجـعنــا إىل نهــر عشرية آل ازيـرج .ثم يتجه النهر
الـبترية جنـده ينـدمج يف بـدايته جنوبـ ًا مارًا بقريـة (احلرجية) و
مع نهر العـريض مبأخـذ طوله ( 4بـــاب اهلـــوى) و(الـــدوميـــة) و
(اخلــورة) ،وقــرب هــذه القــرى
كم .ثم يـأخـذ كل واحـد مـنهمـا
جمـراه ويـسـيطـر علــى امليـاه يف ختـرج منه عدة تـفرعات نـهرية
بداية تفرعها ناظمان ..على بعد صغرية ومنهـا( :ابو جنـايز)( ،أم
امتــار قلـيلــة من مــدخل نهـر كعـيدة) ونهـر (الدوميـة) ..حني
يصل الـبترية إىل نـاحيـة الـسالم
الـبـتـرية كـــانـت تـــوجـــد أكـرب (الطويل سـابقاً) يكـون قد قطع (ابو عشرة) .واغلب هذه القنوات
مــستـعمــرة للجــذام يف الـشــرق  37كم ،ويف هــذه املنـطقــة تتفـرع كـــانـت تـصـب يف االهـــوار قـبل
األوسط وكان اغلب الذين يشفون منه أربعـة انهـار هي( :الرتكـية) جتفـيفهـا ،أمــا اآلن فهـي تنـتهي
من هذا املـرض ،ال يتقبلهم أهلهم األوىل( ،الـرتكيـة) الثـانيـة( ،ابـو قرب احلقول الـزراعية وتتالشى
وهـذا ما جعلهم يبنـون قرية هلم جصانة) ،و(أم العظام) ..وتستمر فيها .ويف قرية اخلمس يكون نهر
ال تـبعــد كثـريًا عن املــستـعمـرة رحلة النهـر فيمر بـبعض القرى البترية قـد وصل إىل نهايـته بعد
يــسمـيهــا أهل الـعمــارة قــريــة الصغرية ومنهـا( :السودانية)( ،ام أن قطع  40كم .ويتفـاوت عرضه
(احملارمـة) ..وهي بعيـدة عن أي الفجل) املثنـى ،ويف هذه املنـطقة علـى امتـداد هذه املـسرية من 80
جتـمع سكـاني .وعلـى بعـد  2كم يوجـد عدد كـبري من التفـرعات إىل  100مرت واغـلب اخلرباء أكدوا..
يـوجد علـى النهـر جسـر البترية واغلـبهــا يـصل إىل مـنخفـضــات إن هذا النهر ليس له نسبة مائية
احلـديـدي ،وهــو يصل حمـافظـة صغـرية حتتــوي علـى مـضخـات ثـابتة ..بعد قـرية اخلمس يصب
مـيسـان مبحـافظـة النجف وبـعد لسقي احلقول ويسكن هذه القرى البـترية يف نهـر العـز الـذي أمـر
اجلــســـر تـــوجــــد الكـثـري مـن ايض ًا افخـاذ من عشرية آل ازيرج ،حبفره النـظام املنهـار بعشـوائية
الـتجمعـات الـسكــانيـة الـصغرية وتـنتـشــر فيهـا زراعـة احلـنطـة للقضـاء على األهوار ،وهو بعرض
واغلب هـذه التجـمعات تعـتمد يف والشـعري ..حتـى يـصل النهـر إىل  1كم ،ويصل من حمـافظة مـيسان
عـملهـا علـى زراعــة اخلضـروات قرية اخلمس ،وقرب هذه القرية إىل حمـافظـة الـبصـرة ليـصب يف
ويــطلقـــون علـيهـم تــسـمـيـــة تـوجـد عــدة تفـرعـات مـنهـا :نهايـة نهر الفرات قبل مدخله يف
(احليساوية) ويتفرع نهر البترية (الـضلع)( ،الـشبكـة)( ،املـفصل) ،شـط العــرب ..وقـبل الـتجفـيف

كــانت هــذه املنـطقــة تــسمــى
باالهـوار الوسـطية وتكـون املياه
اشبه خبزان مـائي ..ونهر البترية
يعترب مـن اهم االنهار الـيت كانت
متد األهوار السابقة باملاء.
موت االسماك
من اجـل التعــرف علـى الــوضع
احلالي لنـهر البترية من الـناحية
البيئيـة التقينا املهـندس (كاظم
قاسم علي) مـدير املوارد املـائية
فرع مـيسان ،وسـألناه عن نـسبة
التلــوث اليت تعـرض هلــا النهـر
فـأجـاب :بعـد جـرميــة جتفيف
االهوار ..مـارس النظـام السـابق
سـياسـة تقلـيل احلصـص املائـية
علـى سكـان املنـاطق اجلنـوبيـة
خـاصة بعد عـام  ...1992وهذا ما
جعل األنهـار تـعتمـد علـى امليـاه

اجلـوفيـة ،الـيت زادت من نـسبـة
امللـوحـة ..اضـافـة لـرمـي ميـاه
اجملـاري يف االنهـار ،وليـس هنـاك
قــانــون ميـنع ذلك ممــا ادى إىل
ارتفـاع نسبـة التلـوث ..حيث مل
تكن ميـاه هذا النهـر قبل سقوط
النـظــام صــاحلــة لـالستـعمــال
البشري ،وتـويف الكثري من السكان
القـاطـنني علـى جــانبـيه بعـد
اصـابـتهم بـأمـراض كـان سـببهـا
الرئيس املاء ثم بعد ذلك وبسبب
تكـــون املـــاء منـت نـبـــاتـــات
(الشمبالن) وهو يعد من النباتات
الضارة ،إذ يعرقل حـركة املياه يف
األنهــر القنـوات وهـذا يـؤدي إىل
قتل االحيـاء املائيـة ايضـاً .بهذه
الـكلمــات أنهــى املهنــدس كالمه
وتذكـرت كيف إن سكـان االهوار

ميسان  /حممد احلمراني
بعد التجفيف كانوا ..يذهبون إىل
املدن ،لشراء االمساك البحرية من
حمافـظات البصـرة ..وهذه تعترب
أهم انتكاسة لسكان املنطقة .بعد
أن كــانــوا يــرمـــون شبــابكـهم
بعـشـوائيـة فتـصطـاد عـشـرات
االمسـاك بـانــواعهــا املخـتلفـة.
مـواطن امسه (جـاسم خـضريي)
وهو يـسكن منـذ  20عامـ ًا جبوار
نهر الـبترية قال خبصوص الوضع
احلـالي :مع سقـوط نظـام صدام
عملت دائرة املـوارد املائية جبهود
كبرية العطاء نسب مـائية جيدة
لنهــر البـترية وهـذا مــا اسهم يف
إزالة امللـوحة واعاد للـنهر هيبته
القـدمية ..فـاألمساك عـادت مرة
أخرى ..واألمواج بدأت تظهر من
جديـد بعد إجـراء محالت إلزالة
نبـات (الشمـبالن) وبدأت تـظهر
يف السمـاء الطيور وخـاصة دجاج
املـاء ،الـذي اختفـى عن املـنطقـة
منذ بدأ جتفيف االهوار.
فندق على املاء
املهـنـــدس (عـــدنـــان حــسـني
السـاعـدي) حتـدث عـن األهميـة
السيـاحيـة لنهـر البتـرية قال :إن
أهميـة نهـر الـبترية الـسيـاحيـة
سـابقـ ًا كـانت أوفـر حظـاً ،حيث
كـان النهـر صاحلـ ًا حلركـة النقل
النهـري وهذا مـا جعـله متنفـس ًا
حلــركــة الـكثـري من الــسيــاح..
خـاصة إن هـناك بـساتـني كبرية
كان من املمكن أستغـالهلا كمراكز
سـياحـية ..لـوال اهمـال حكـومة
البعـث .ثم اضـاف :كــان هنـاك

مشـروع إلقامة مـدينة سيـاحية
يف جـزيرة الـسالم تشـرف عليـها
شـركـة يـابـانيــة ،ولكن الـنظـام
السـابق مل يـدعم هـذا املشـروع،
الذي كـان من املؤمل إنـشاؤه على
جـزرة حبجم  8كم حمـاطة بـاملاء
والـنخيل ..وأكد املهندس (عدنان
السـاعـدي) ان نهـر الـبترية كـان
مـصدرًا مهـم ًا ألهـوار الشـطانـية
وهـور الـصحني .ويف هــذا االخري
كـان يوجد فـندق عائـم على املاء
جمهــز بكل وسـائل الـراحــة من
الكهـربـاء واملــاء الصـايف يـرتـاده
الكـثـري مـن الـسـيــاح االجــانـب
والعـرب ،الــذين كـانــوا ميضـون
ايـامـ ًا طــويلـة مبــواجهـة املـاء
والـسمـاء ..وإذا رمـى أي سـائح..
عملـة حـديـديـة يف املــاء فكـان
بامكانـة أن يشاهدهـا كيف تنزل
إىل املاء بـبطء وبأمكانه أن يشاهد
وضعهـا االخري علـى الـطني وهل
استقـرت علـى جهــة الكتـابـة أو
جهـة النخـيل؟؟ هذا العـامل الذي
يتحـدث عـنه املهنـدس (عـدنـان
السـاعـدي) مل يعـد له وجـود مـا
دام املصب االخـري لنهر البترية مل
يعـد يف االهـوار القـدميـة إمنـا يف
الـنهر الـذي التهـم االهوار اقـصد
نهـر العز ..علمـ ًا بأن هنـاك اكثر
مـن خـبـري مـــائـي مـن الـــذيـن
التقـيتهم أكـد لي ان نهـايـة نهـر
الــبــتــرية حتــمل الـكــثــري مــن
الرتسبـات وهي غري صـاحلة اآلن
لـلنقل النهري وهـي تعوق وصول
املاء إىل األراضـي اجملففة يف حـالة
عودة االهوار.

