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 المقــدمة 

الى الحٌاة والقصب ستذهب ٌابنً لتحارب وهناك...ستلبسك االلهة رحمتها وستاكل السمك...وتطلب من الماء ان ٌمنحك رحمته وستصنع من 
. )) لوح ألب سومري ٌودع ولده المسافر الى االهوار((. ٌعد العراق من اكثر البلدان فً القصب مزمارا تنادي فٌه كل من ٌحبك كً ٌاتً الٌك..

ٌعٌشها العا لم تتنوع فٌه التضا رٌس الجغرافٌة من جبا ل الى سهول وودٌان وصحراء واهوار، هذا االختبلف والتباٌن فً البٌئة الجغرافٌة التً 
اعً للسكان من حٌث االختبلف فً العادات والتقالٌد والظروف المعٌشٌة ألولئك السكان، إذ السكان، انعكست بشكل واضح على السلوك االجتم

ركته، إن للطبٌعة دور مهم فً رسم السلوك اإلنسانً وبذلك نجد اإلنسان ٌتأقلم مع البٌئة التً ٌعٌشها. ومنذ فجر التارٌخ واإلنسان دؤوب فً ح
رٌق تروٌض الطبٌعة لمشٌئته أو التكٌف لمقتضٌاتها وأصبح هذان األمران سببا مبلزما مجد فً نشاطه وعمله نحو تأكٌد إنسانٌته عن ط

لبلرتقاء والتطور اإلنسانً، ففً السهل الرسوبً فً جنوب العراق استوطن اإلنسان ما بٌن اإللفٌن السادس والخامس ق.م حٌث استقرت 
 األحوال المناخٌة

فدٌن عن غٌره بسعة المسطحات المائٌة)االهوار( حٌث غطت القسم األكبر من مساحته، غٌر انه (. وقد تمٌز هذا الجزء من ببلد وادي الرا1)
 فً الوقت نفسه ٌخلق بالضرورة عبلقة دائمة ومصٌرٌة بٌن خصائصه وبٌن سكانه حٌث كانت صلتهم دائمة بالمٌاه

ٌمتد مع لمح البصر ٌتمٌز بمائه وأصوات طٌوره المتنوعة (. وعند النظر إلى هذه المناطق فً جنوب العراق، فإننا سنشاهد عالما ساحرا 2)
ان، وأسماكه المختلفة وقصبه الشامخ كشموخ سكانه، ذلك هو عالم االهوار. وهذه االهوار التً ارتبط وجودها فً العراق تارٌخٌا بحادثة الطوف

ر من المٌاه الراكدة التً غذٌت فٌما بعد من فٌضانً النهرٌن الن الطوفان عندما انحسر عن األرض بأمر من هللا سبحانه وتعالى فانه ابقً الكثٌ
الخالدٌن دجلة والفرات، فاالهوار تشكل بٌئة اجتماعٌة واقتصادٌة لعدد من سكان العراق الذٌن عاشوا فٌها منذ آالف السنٌن رغم الظروف 

الشتاء وحارة رطبة فً موسم الصٌف. وتمتد االهوار التً تقع المعٌشٌة التً تكاد أن تكون قاسٌة الن البٌئة فً االهوار تكون باردة فً موسم 
فً جنوب العراق على مساحات واسعة بٌن المنطقتٌن المحصورتٌن بٌن نهري دجلة والفرات ضمن المثلث المحصور والواقع شمال مدٌنة 

 درجة 46- 43طول  درجة وخطً 33- 33العمارة وجنوب مدٌنة البصرة وغرب مدٌنة الناصرٌة والواقعة بٌن خطً عرض

(. واهوار العراق ٌمتد تارٌخها إلى آالف السنٌن حٌث نشأة الحضارة السومرٌة واهوار العراق ٌمتد تارٌخها إلى آالف السنٌن حٌث تكونت 3)
سوارها تتبلطم منذ نشأة الحضارة السومرٌة وأن السومرٌون ٌعدون سكان االهوار األصلٌٌن، وكذلك مدٌنة أور بحضارتها العرٌقة كانت أسس أ

 مع مٌاه االهوار الممتدة من أور حتى تتصل شماال بالخلٌج العربً ثم إلى محٌطات العالم األخرى

(. هـدف الدراسـة تهدف هذه الدراسة إلى استعراض واقع وخصائص االهوار قبل عملٌة التجفٌف الجائرة، وكذلك تستعرض هذه الدراسة 4)
عات الموجودة فً جنوب العراق، ثم استعراض أهم المراحل المختلفة والمستخدمة من قبل النظام السابق فً التوزٌع الجغرافً لبلهوار والمستنق

عملٌة التجفٌف الجائرة، حٌث تم تقسٌم هذه المراحل إلى خمسة مراحل من بداٌة عملٌة التجفٌف فً بداٌة التسعٌنات وحتى سقوط النظام 
لبعض اآلخر لم ٌتم انجازها بصورة كاملة، ثم تهدف هذه الدراسة إلى استبٌان وتوضٌح أهم اآلثار السابق، إذ تم انجاز بعض هذه المراحل وا

ة. وهذه السلبٌة والتحدٌات الناجمة عن عملٌة تجفٌف االهوار، حٌث قسمت هذه اآلثار إلى اآلثار االجتماعٌة، اآلثار االقتصادٌة واآلثار البٌئٌ
ست نتائجها على سكان االهوار بصورة أساسٌة وكذلك على األحٌاء األخرى التً تعٌش فً االهوار من اآلثار السلبٌة لعملٌة التجفٌف انعك

حٌوانات وخاصة الجاموس، واألسماك والطٌور إضافة إلى نباتات االهوار من قصب وبردي. وكذلك تم استعراض أهم المشارٌع والخطط من قبل 
نٌة والدول المانحة والتً تم تنفٌذها والتً قٌد التنفٌذ، وأخٌرا تم عرض أهم المقترحات التً المؤسسات الحكومٌة العراقٌة والمنظمات اإلنسا

ثر من تهدف إلى إحٌاء وإعادة أعمار االهوار فً جنوب العراق وبالتالً إحٌاء أقدم بٌئة بشرٌة فً العالم، و من ثم عودة الحٌاة الطبٌعٌة ألك
 نصف ملٌون من سكان هذه االهوار. 

االهـوار فً العراق ٌمتاز جنوب العراق عن غٌره فً وجود االهوار، وعلى الرغم من أن الروائً األمرٌكً فوكنر كان ٌقول )ٌكاد  خصائص
 الجنوب فً كل العالم أن ٌكون واحد من حٌث هاجس االستبلب(، إال أن معاناة هذا الجنوب تكاد أن تكون متمٌزة، فهو منذ سبلالت سومر كان

عانً معاناة أزلٌة فرضتها علٌة البٌئة القاسٌة لبلهوار. وتمتاز أراضً االهوار فً العراق بأنها سهول ٌتكون جزء منها من أراضً هذا المكان ٌ
 خصبة جدا"والجزء اآلخر ٌحتوي على أراضً غٌر خصبة فٌها نسبة عالٌة من األمبلح، وأراضً االهوار شدٌدة االنبساط ال ٌرى فٌها غٌر تبلل

قة واغلبها تعد مواقع أثرٌة قدٌمة. وتعد أهوار ببلد الرافدٌن من اوسع مناطق االهوار فً العالم وتقدر مساحتها مع ما ٌتخللها من واطئة متفر
 مدن وأراضً زراعٌة او صحراوٌة بحدود عشرٌن ألف كٌلومتر مربع

ع تساقط كمٌة من األمطار شتاء. وتتراوح درجة الحرارة ( . تقع االهوار ضمن المنطقة شبه االستوائٌة وتتمٌز بجو حار رطب صٌفا وبارد م5)
درجة حرارة مئوٌة،  13درجة بٌنما تصل فً األشهر الباردة إلى اقل من  25درجة فً النهار وفً اللٌل بحدود  53-35القصوى فً تموز بٌن 

ا ٌنتج عنة مناخ دافئ بسبب هذه الرٌاح، أما وتخضع المنطقة شتاء لنطاق الضغط المنخفض فٌسبب هبوب رٌاح باردة من الشمال الشرقً وهذ
فً الصٌف فتهب رٌاح شمالٌة غربٌة على مناطق االهوار . وتظهر االهوار أما بشكل دائمً طٌلة أٌام السنة او موسمً حٌث تجف فً فصلً 

م فً االهوار الدائمٌة والثابتة. ولهذه  4-3الصٌف والخرٌف.أما عمق المٌاه فً االهوار فانه ٌتغٌر من بضعة سنتمترات فً االهوار الوقتٌة الى
االهوار أهمٌة تارٌخٌة حٌث كانت مناطق عبور مهمة للقوافل التجارٌة، وحتى العملٌات العسكرٌة التً شنت عبر التارٌخ ابتداء" من حروب 



ار العدٌد من الثورات الوطنٌة ضد مملكة إٌبلم وانتهاء" بالحروب الصفوٌة كانت تلك المناطق جزءا"من ساحاتها. وكذلك شهدت هذه االهو
ناطق االحتبلل العثمانً واالنكلٌزي، وكانت هذه المناطق مسرحا" لمعارك شرسة وعنٌفة )أثناء الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة(. كما ساهمت هذه الم

 ضد النظام السابق.  1991باالنتفاضة التً حصلت فً آذار 

 طبٌعة الحٌاة فً االهوار 

لكل بٌئة لها طبٌعتها الخاصة والتً تفرض على اإلنسان ظروف معٌنة ٌجب علٌه أن ٌتأقلم معها لكً ٌستمر فً الحٌاة ..  كما هو معروف بان
تهم وعالم االهوار هذا العالم الجمٌل حٌث الماء والطٌر والصوت الصادح لصٌاد السمك من بٌن القصب البردي، نجد فٌه السكان اعتمدوا فً حٌا

ن ناحٌة المسكن والمأكل والمعٌشة، ولم ٌكن أهالً االهوار معروفٌن على نطاق واسع للعالم الخارجً بل وحتى لغٌرهم من على هذه االهوار م
)عرب االهوار(، حٌث  1964العراقٌٌن حتى أرخ المستكشف البرٌطانً وٌلغرد تٌسغر للسنوات السبع التً قضاها معهم فً كتابه الصادر عام 

ان الذي ٌستطٌع المرء أن ٌقابل النجوم المنعكسة على الماء األسود ونقنقة الضفادع وعودة القوارب للمنزل فً المساء عرف االهوار بأنها المك
وسكون عالم لم ٌعرف بعد المحرك، و ٌشٌد سكان االهوار مساكنهم من القصب من خبلل وضع البواري على شكل حناٌا شبه متوازٌة مصنوعة 

حزمتٌن متراصتٌن مغروزتٌن فً األرض متقابلتٌن، وتبتعد الواحدة عن األخرى بقدر عرض المسكن المراد  من القصب، وتشٌد كل حنٌة من
 تشٌٌده، ثم ٌربط طرفً الحنٌتٌن العلوٌٌن وٌلتقٌان متشابكٌن ومتداخلتٌن، وتصنع الحنٌة من عدد من أعواد القصب الرفٌع المشدودة بعضها

ناٌا بحزمة من القصب، ثم تغطً بالبواري الكثٌرة حتى ٌصل سمك الغطاء إلى ثبلث أو أربع طبقات من إلى بعض بدقة وعناٌة، ثم تربط هذه الح
البواري أحٌانا، وفً موسم الصٌف تترك نهاٌتا المسكن مفتوحة وتسد بالبواري حٌث هبوب العواصف او فً الجو البارد. أما المضٌف أو دار 

، 7قرى الكبٌرة الواقعة حول االهوار، فانه تبنى أكثر حناٌا المضاٌف بأعداد فردٌة أما أن تكون الضٌافة والذي هو إحدى الخصائص البارزة لل
 حنٌة 15وأحٌانا  13، أو 11، 9

(.إذ أن عدد الحناٌا الخاصة بكل مضٌف ٌتفق وتقالٌد كل قبٌلة وكل عائلة، وٌواجه مدخل كل مضٌف القبلة دائما، وتفرش ارض المضٌف 6)
بالسجاد أحٌانا، وٌتجمع عدد من السكان فً بٌوت من القصب فً الهور الذي ٌطلق علٌة بالسلف، وفً السنوات األخٌرة تم بالبواري وتغطى 

تشٌٌد قرى من الطٌن او من الطابوق على جوانب االهوار الموسمٌة. وهناك أٌضا"االٌشان وهً عبارة عن جزر صغٌرة تتمركز فً االهوار 
كوخ فوق االٌشان الكبٌر وٌسكنها  533كوخ فوق االٌشان الصغٌر والى  43-33قها عدد من األكواخ ٌصل مابٌن العمٌقة والدائمٌة، ٌنشا فو

عادة المعدان )مربً الجاموس(، وكذالك توجد الجباٌش وهً الجزر الصناعٌة التً تكبس )تجبش( وهو الضغط على التراب والقصب والبردي 
تفاعات صناعٌة فوق جزر طبٌعٌة موجودة او جزر صناعٌة كاملة، وٌشتهر هذا النوع من السكن فً معا وإضافة الماء علٌه وهً عبارة عن ار

 قضاء الجباٌش

(. لقد استطاع سكان االهوار التكٌف مع المحٌط المائً فً السكن من خبلل استخدام القصب والبردي فً بناء مساكنهم، باإلضافة إلى ما 7)
الهوار، إذ تتوفر أنواع مختلفة من وسائط النقل المائً فً االهوار منها المشحوف وهو من أكثر األنواع ٌستخدمونه من وسائل للتنقل داخل ا

استخداماً فً االهوار نظراً لخفته وسهولة حركته داخل الممرات المائٌة وٌصنع من القصب والقٌر، وكذلك البلم الذي ٌكون بحجم كبٌر 
 استخدام المحرك البخاري والشراعً حٌث ٌتم استخدامه للنقل الجماعً .  الستخدامه فً نقل الحٌوانات، وأخٌراً تم

 التوزٌع الجغرافً الهوار ومستنقعات جنوب العراق 

 تتوزع االهوار والمستنقعات فً ثبلث محافظات جنوبٌة من العراق وهً البصرة والعمارة والناصرٌة حٌث تقسم االهوار والمستنقعات الموجدة
 (: )انظر الخارطة بالملحق(.8ات اآلتٌة)فٌها إلى المجموع

أهوار ومستنقعات أٌسر )شرق( نهر دجلة: تمتد هذه االهوار والمستنقعات بٌن مدٌنتً العزٌزٌة شماال واالحواز جنوبا وتقسم إلى قسمٌن:  -1 
ة بٌن مدٌنتً العمارة واالحواز وهً أهوار االهوار الواقع-المستنقعات الشمالٌة وتشمل مستنقعات الشوٌجة، الصاروط والحوشٌة. الثانً -األول

 الحوٌزة، السناق والجكة.

أهوار ومستنقعات أٌمن)غرب( نهر دجلة : تقع جنوب غرب قصبة شٌخ سعد فً محا فظة مٌسان، ومدٌنة القرنة فً محافظة البصرة،  -2 
 ( كم جنوب أسفل سدة الكوت.88على بعد)وتتغذى على مٌاه نهر دجلة فً إثناء موسم الفٌضان عن طرٌق مصرف المصندك الواقع 

( كم وٌتفرع 233أهوار ومستنقعات نهر الغراف : تشمل أهوار نهر الغراف األراضً المنخفضة لذنائب شط البدعة، الذي ٌبلغ طوله نحو)-3 
 الحمار .( كم إلى جدول الشطرة الذي ٌتجه جنوبا نحو الناصرٌة والى جدول البدعة الذي ٌتجه شرقا نحو هور 165بعد)

أهوار و مستنقعات القرنة: تتوزع أهوار ومستنقعات القرنة بصورة أساسٌة فً األراضً المنخفضة لمحافظات البصرة والناصرٌة -4 
القرنة . وتبلغ  –الفجر، ومن الشرق نهر دجلة ومن الغرب نهر الفرات ومن الجنوب طرٌق الجباٌش-والعمارة، ٌحدها من الشمال طرٌق العمارة

فً السنوات الجافة، وتتزود بالمٌاه الواردة من أهوار المصندك، والكسرات  2( كم1353فً السنوات الرطبة، ونحو) 2( كم4333ها)مساحت
التً تفتح من نهر دجلة بٌن مؤخرة فتحة المصندك ومقدم مدٌنة العمارة، ومن مٌاه الفٌضانات الواردة من جداول البتٌرة والعرٌض والمجر 

 الكبٌر.

هوار والمستنقعات الواقعة على نهر الفرات : تشمل أهوار الحّمار، وابن نجم، وأبً حجار، والرماح والبلٌح، وهور الحّمار أكبرها وهو اال -5 
خزان طبٌعً ٌمتد بٌن سوق الشٌوخ غربا وقرٌة كرمة علً شرقاً. وٌتزود بالمٌاه من القنوات التً تتفرع من نهر الفرات مؤخر مدٌنة 

ه القنوات وهً غلٌوٌن والسفحة وفرعها )العكٌكة وبنً حسن(، كذلك من فروع نهر الفرات مؤخر سوق الحفار وأم نخلة وكرمة الناصرٌة وهذ
 بنً سعٌد. 

 عملٌة تجفٌف االهوار 

ل الطٌر لم ٌتصور سكان االهوار ٌوما ما بأنها ستشح علٌهم من فٌض ماءها، وسٌنفق السمك وستهاجر الطٌور أعشاشها . والهجرة لم تشم
ذ فقط وإنما وصلت إلى اإلنسان الذي ارتبط بالهور منذ الحضارات السومرٌة واالكدٌة هذا اإلنسان الذي ترك ارثه وتارٌخه الحضاري قسرا، إ

ة والمتمٌزة كانت هذه االهوار فً صراع مستمر بٌن سكانها والبٌئة القاسٌة مضافا لها ما ٌقوم به اإلنسان من تدخل فً تغٌٌر هذه البٌئة الجمٌل



أن من خبلل عملٌات قطع القصب والبردي وكذلك عملٌة التجفٌف الجائرة لبلهوار . وقبل أن نتوغل فً عالم االهوار أثناء التجفٌف وبعدة ٌجب 
ا وكانت هذه نتذكر حرب السنوات الثمان بٌن العراق وإٌران ، فانه على هذا األدٌم الممتد بازل الماء والقصب والسمك نزلت الحرب بكل هوجه

المناطق مسرحا لمعارك شرسة وعنٌفة بٌن الطرفٌن،وٌتذكر العراقٌون معارك شرق دجلة ومعارك مجنون الشهٌرة وغٌرها . وحرب االهوار 
مام اختلف حالها عن المناطق األخرى حٌث ال توجد موانع للتعبئة متٌنة كالمبلجئ والسواتر المحصنة ،وإنما كان المانع الوحٌد الذي ٌكون أ

(. فعانى سكان 9المقاتل هو القصب والبردي.لذلك فان لٌل الحرب االهوارٌة هو لٌل األصوات المبهمة حتى تحس إن السمك هو من ٌتكلم)
االهوار من أثار الحرب علٌهم نتٌجة تعرضهم للقصف الذي طال قراهم وتدمٌر مساكنهم، باإلضافة إلى ذلك كانت هناك عملٌات لقطع القصب 

فً مناطق القتال لكشف العدو، فان هذه األعمال جمٌعها تركت أثار سلبٌة على نفسٌة سكان االهوار والبٌئة وبالتالً أدت إلى هجرة والبردي 
سكان القرى القرٌبة من مناطق القتال إلى مناطق أكثر أمنا . ووضعت الحرب أوزارها وتنفس الناس الصعداء وعادوا إلى طبٌعة حٌاتهم من 

مك والتجول بالمشحوف وسط الهور، حتى انك ترى طبٌعة البٌئة الجمٌلة من خبلل صوت الغناء لصٌاد السمك وهو ٌتماٌل مع خبلل صٌد الس
 القصب والبردي . إال أن هذا الوضع لم ٌدم طوٌبل وان القدر كان على موعد مرة ثانٌة مع سكان االهوار فكأنة صراع أزلً وقدر محتوم كتب

تكن حربا مع عدو مباشرة وإنما من نوع آخر حتى أنها اشد خطرا وأقسى أثرا على اإلنسان والبٌئة إنها حرب التجفٌف . علٌهم، وهذه المرة لم 
فً مناطق جنوب العراق بحملة مركزة ومنظمة القتبلع وتدمٌر  1991وعملٌة التجفٌف بدأت عندما قام النظام السابق وعلى اثر انتفاضة عام 

عام، وكانت الحملة قد شملت خفض مناسٌب نهري دجلة والفرات وكذلك بحفر قنوات  5333ار والتً تعود إلى ثقافة وحضارة سكان االهو
تصرٌف مثل نهر)أم المعارك( وذبح قطعان الجاموس ونفوق السمك والطٌور والتً اتخذت من االهوار موطن لها، وكذلك إحراق القصب 

ن وصف لطبٌعة سكان االهوار جاء على لسان احد المطلعٌن على واقع سكان االهوار بعد والبردي الذي ٌنمو فً المنطقة . حتى إن هناك كا
عملٌة التجفٌف، إذ قال )وأنت تدلف إلى ذلك العالم الغرائبً ..علٌك أن تعرف..إنهم ٌعٌشون بوعً وٌحبون بوعً وٌموتون بوعً وٌوم بدأت 

م بعد اآلن فهو ٌخدع نفسه(. إذ تغٌرت مبلمح الطبٌعة فانك لم تعد تسمع صوت عملٌات قص القصب ونحر طبٌعتهم، قال احدهم: من ٌبتسم منك
 المواوٌل الجمٌلة من وسط القصب والبردي وكذلك غادرت الطٌور وأنفقت األسماك واغلب السكان هاجروا بعٌدا إلى المجهول . 

بإجراءات تعسفٌة عدٌدة ضد سكان  1991نوب العراق عام مراحل عملٌة تجفٌف االهوار قام النظام السابق بعد االنتفاضة الشعبانٌة فً ج
الجنوب بصورة عامة وسكان االهوار بصورة خاصة . وأثبتت الوثائق الرسمٌة للنظام السابق عن وجود خمس عملٌات كبٌرة مستخدمة ضد 

(. إذ أنجزت بعض هذه 13السابق) سكان االهوار فً إطار خطة عامة لتجفٌف االهوار لمعاقبة السكان جراء معارضتهم لسٌاسات النظام
العملٌات والبعض اآلخر تحت االنجاز والذي توقف بعد سقوط النظام، وهذه العملٌات التً نفذت فً االهوار حسب تارٌخ ومواقع تنفٌذها 

 والنتائج المترتبة عنها هً :

ونفذت هذه العملٌة فً محافظة العمارة وذلك من خبلل إنشاء  العملٌة األولى: كانت هذه العملٌة تهدف إلى تكتٌف األنهار التً تغذي االهوار•  
كم لكل سدة على جانبً األنهار الرئٌسة التً تغذي أهوار العمارة وهذه األنهار التً نفذت  18-6السدود الترابٌة والتً تتراوح أطوالها بٌن 

العدل، نهر الكفاح، نهر الشرمخٌة وٌأخذ مٌاهه من نهر البتٌرة،  فٌها العملٌة هً: نهر الوادٌة والذي ٌأخذ مٌاهه من نهر المجر الكبٌر، نهر
. وكان من نتائج هذه العملٌة هو قطع المٌاه عن عشرات 1992نهر مسبح، وأخٌرا نهر أم جدى، وتم انجاز هذه العملٌة تماما خبلل شهر تموز 
من شحة المٌاه نتٌجة هذه العملٌة إنها قد سبقت بتجفٌف مٌاه  الروافد والجداول التً كانت تأخذ مٌاهها من األنهار المذكورة . وقد ضاعف

% عندما قام النظام بقطع المٌاه بنواظم خاصة على نهر دجلة عن مصدرٌهما المتمثلٌن بنهر المجر الكبٌر ونهر 95األنهار السبعة بمقدار 
 د مدن المٌمونة والسبلم والعدل والمجر الكبٌر .البتٌرة بالنسبة أعبله وبذلك انقطعت المٌاه عن المناطق الشاسعة والتً تقع بع

فد العملٌة الثانٌة : تهدف هذه العملٌة إلى تهذٌب ضفاف األنهار وذلك من خبلل إنشاء سدتٌن ترابٌتٌن تقطعان نهاٌات جمٌع األنهار والروا•  
نهما ونفذت هذه العملٌة فً محافظة العمارة. وتبدأ والجداول المتجه إلى هور العمارة قبل وصولها إلٌه وجمع مٌاهها فً المجرى الحاصل بٌ

رٌة أبو السدة الترابٌة المقررة فً هذه العملٌة من جنوب قرٌة الجندالة )ناحٌة السبلم( مرورا جنوب قرٌة أبو عشرة )ناحٌة العدل( ثم مرورا بق
بتداء من منطقة أبو عجل حتى منطقة بنً منصور حٌث ٌتصل فً اإلٌرانٌة ا–عجل لتمر بالسدتٌن الترابٌتٌن اللتٌن أنجزتا إثناء الحرب العراقٌة

، وكان من نتائج هذه 1992النهاٌة بنهر الفرات على مسافة ستة كٌلومترات غرب مدٌنة القرنة . وتم انجاز هذه العملٌة أواخر شهر أٌلول عام 
طقة أبو عجل ثم باتجاه الجنوب حتى ٌنتهً فً نهر الفرات فً العملٌة قطع أكثر من أربعٌن نهرا وجدوال وتحوٌل مسارها باتجاه الشرق إلى من

منطقة بنً منصور)غرب القرنة( مما أدى إلى حرمان سكان األرض الممتدة على هذه األنهار من مٌاه السقً والشرب، وكذلك انخفاض منسوب 
 المٌاه فً هور العمارة التً كانت تصب فٌه .

إلى تحوٌل نهر الفرات إلى المصب العام. وموقع هذه العملٌة محافظة الناصرٌة، إذ كانت فكرة هذه العملٌة  العملٌة الثالثة: تهدف هذه العملٌة•  
تحوٌل مٌاه نهر الفرات من موقع الفضلٌة على بعد خمسة كٌلومترات شرق مدٌنة الناصرٌة إلى مجرى المصب العام بعد أن تمت المرحلة 

. وكان من نتائج هذه العملٌة هو تحوٌل مٌاه  1992ا، وتم انجاز هذه العملٌة فً بداٌة تموز عام األخٌرة منه بوصل أجزاءه المنجزة ببعضه
نهر الفرات من مجراه ابتداء من مدٌنة الناصرٌة إلى مجرى المصب العام لٌصبح مبزال لسحب مٌاه هور الّحمار حٌث ٌمر جنوبه وفً منطقة 

 رٌخً لنهر الفرات ابتداء من الناصرٌة إلى القرنة إلى مبزل لسحب مٌاه أهوار العمارة. اخفض منه، وكذلك تحوٌل المجري الطبٌعً والتا

العملٌة الرابعة: تهدف هذه العملٌة إلى تكتٌف نهرا لفرات فً محافظة الناصرٌة ومحافظة البصرة، وكانت فكرة هذه العملٌة هو منع مٌاه • 
دة ترابٌة بمحاذاة الفرات من جهته الجنوبٌة )الضفة الٌمنى( حٌث تقع السدة المقررة فً الفرات من التسرب جنوبا نحو هور الحّمار بإنشاء س

ر هذه العملٌة بٌن المدٌنة والناصرٌة مرورا بالجباٌش. وكان من نتائج هذه العملٌة هو قطع مٌاه مجموعة من األنهار التً تغذي هور الحما
لى عدد من الروافد والجداول األخرى وحرمان سكان المناطق التً تمر بها من مٌاه السقً و الخرفٌة إضافة إ -الخائرة -عنتر -وهً أنهر صالح

اه والشرب. وفً هذه العملٌة استفاد النظام السابق من انخفاض منسوب المٌاه فً هور الّحمار نتٌجة العملٌة الثالثة وبروز ضفتً مجرى المٌ
شاء سدة ترابٌة فوقهما، باإلضافة إلى ذلك استفاد النظام من السدة الواقعة بٌن القرنة اللتٌن كانتا مغمورتٌن قبل هذا فً داخل الهور إلن

 والمدٌنة والتً سبق أن أنجزت خبلل الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة وتدعى سدة الحماٌة، فٌما بقٌت المسافة بٌن الجباٌش والناصرٌة والتً هً
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تهدف هذه العملٌة إلى تقسٌم االهوار فً محافظة العمارة والناصرٌة والبصرة، من خبلل تجزئة االهوار بعدة سدود ترابٌة العملٌة الخامسة : •  
كم  43لٌسهل تجفٌفها حٌث تم عمل سدة ترابٌة تبدأ من قرٌة أبو صبور وتتجه نحو الغرب حتى قرٌة الصحٌن ثم تتجه نحو الجنوب لمسافة 

لفرات. ونفذت هذه العملٌة فً عدة مواضع والبقٌة تحت االنجاز، وكان من المنتظر أن تجفف بهذه العملٌة مساحة من حتى تلتقً مع حافة نهر ا
 األراضً تقدر بألف وخمسمائة كٌلومتر مربع. 

 اآلثار السلبٌة لعملٌة التجفٌف 

لت تغٌرات عدٌدة فً البٌئة الطبٌعٌة والتً انعكست أن عملٌة تجفٌف االهوار فً جنوب العراق نتج عنها تغٌر فً طبٌعة هذه البٌئة حٌث شم
مادٌة آثارها السلبٌة فً النظام البٌئً وموارده الطبٌعٌة، فالهدف الذي وضعة النظام السابق من عملٌة التجفٌف ٌرمً إلى تدمٌر اإلمكانات ال

رانً والحضاري لسكان االهوار الذٌن ٌتمٌزون بالتنقل والبشرٌة الموجودة فً المنطقة من خبلل تدنٌه المستوى االقتصادي واالجتماعً والعم
 وبساطة العٌش والحٌاة واستخدام وسائل بسٌطة فً انجاز المتطلبات الحٌاتٌة والحضارٌة، ولذلك قام النظام السابق بعملٌات تجفٌف الهوار

بٌن سوق الشٌوخ والمدٌنة كما تم توضٌحه سابقا. كل القرنة والحمار كما حفرت انهار جدٌدة كنهر العز ونهر أم المعارك وتكتٌف نهر الفرات 
لتغٌر هذا أدى إلى السٌطرة على مٌاه دجلة والفرات والتً كانت تحول إلى االهوار من خبلل جداول نهر دجلة وذنائب نهر الفرات، لقد أدى هذا ا

لهدف من الحصول على هذه المساحات نتٌجة ( . إذ لم ٌكن ا11( ملٌون دونم)2.6إلى ظهور مساحات واسعة من األراضً تقدر بحدود)
أدى  التجفٌف هو الزراعة، بل كان الهدف الرئٌسً هو تدمٌر بٌئة هذه المناطق وتهجٌر سكانها كما سٌذكر الحقا، إذ أن قطع المٌاه عن االهوار

إلى انعكاسات سلبٌة على الحٌاة االجتماعٌة  إلى تجفٌفها وتحوٌلها إلى صحراء جرداء وهذا نتج عنه كارثة بٌئٌة. وان عملٌة التجفٌف هذه أدت
قتصادٌة لسكان االهوار باإلضافة لتأثٌراتها البٌئٌة واالقتصادٌة . و سنتناول هذه اآلثار السلبٌة لعملٌة التجفٌف على الحٌاة االجتماعٌة واال

تماعٌة: ذكرنا سابقا بأن عملٌة التجفٌف استهدفت اإلنسان اآلثار االج -لسكان االهوار باإلضافة لآلثار البٌئٌة على المنطقة بصورة مفصلة. أوال
 بالدرجة األساس ألنه العنصر الرئٌس واألساس فً معادلة البٌئة الحٌاتٌة . وظهرت هذه اآلثار السلبٌة واضحة خبلل السنوات األخٌرة على

اإلٌرانٌة وكذلك ضحاٌا اإلهمال المقصود من قبل  –الرغم من وضع سكان االهوار قبل عملٌة التجفٌف الذٌن كانوا ضحاٌا الحرب العراقٌة
 الحكومة فكانت ابرز اآلثار االجتماعٌة لعملٌة التجفٌف وماسبقها هو :

الوضع الصحً: أدت عملٌة التجفٌف إلى نقص شدٌد فً مٌاه الشرب وتلوث المٌاه القلٌلة المتبقٌة لركودها وعدم حركتها باإلضافة إلى عدم -1 
ٌم وتحلٌة مٌاه الشرب أدى هذا إلى أن تكون بٌئة االهوار مبلئمة ألنواع مختلفة من الجراثٌم والمكروبات وبالتالً انتشار وجود محطات لتعق

مختلف األمراض وظهور المئات من حاالت اإلصابة والوفاة بٌن سكان االهوار، ومن هذه األوبئة التً انتشرت فً تلك المناطق هً المبلرٌا 
رزٌا وغٌرها من األمراض، ومع تزاٌد اإلصابات المرضٌة نتٌجة الستخدام المٌاه الملوثة وانتشار البعوض الناقل لؤلمراض فً والتٌفؤٌد والبلها

صة المستنقعات، إال انه فً الجانب اآلخر ٌبلحظ قلة عدد المستوصفات الموجودة فً مناطق االهوار وعدم وجود المستلزمات الطبٌة األزمة وخا
 ٌة مما ٌتطلب نقل المرٌض إلى المستشفٌات الموجودة داخل المدن .الشحة فً األدو

 النقص فً التعلٌم: على الرغم من وجود عدد من المدارس إال إنها ال تلبً حاجة جمٌع سكان االهوار الراغبٌن فً التعلٌم بسبب تزاٌد عدد-2 
ارس مهنٌة صناعٌة وتجارٌة وزراعٌة داخل االهوار، أدى هذا إلى السكان ووجود عدد قلٌل من المدارس االبتدائٌة والثانوٌة وعدم وجود مد

 عدم حصول أكثر سكان االهوار على فرصتهم فً التعلٌم مما أدى إلى انتشار الجهل والتخلف بٌنهم.

لتً ولد وترعرع االهجرة: أن كانت بٌئة االهوار قبل التجفٌف تتمٌز بوجود خصائص اجتماعٌة متمٌزة أدت إلى ارتباط اإلنسان باألرض -3 
 فٌها وتمسكه بهذه األرض، إال أن هناك ظروف قاهرة على اإلنسان وخارج إرادته تجعل من هذا اإلنسان أن ٌقرر بترك وهجرة ماضٌه وذكرٌاته

والبردي  الجمٌلة مرغما، وعلى الرغم من صعوبة الموقف إال أن هذا الوضع عانى منة سكان االهوار، فبعد سنوات الحرب الثمان وقص القصب
إثناء الحرب جاءت عملٌة تجفٌف االهوار واعتقال وتصفٌة الرموز الوطنٌة النتفاضتهم ضد النظام السابق، وكذلك بسبب األوضاع الصحٌة 

ة من السٌئة واإلهمال الذي عانى منة سكان االهوار، كل هذا أدى إلى أن تكون هناك نوعٌن من الهجرة بٌن سكان االهوار فهناك الهجرة الداخلٌ
االهوار إلى المدن العراقٌة األخرى بحثا عن فرص للعمل والمعٌشة، أو هجرة خارجٌة من خبلل هجرة اآلالف من سكان االهوار إلى الدول 

 رٌنالمجاورة للعراق وخاصة إٌران لتماس حدودها وتداخلها مع االهوار وكذلك الهجرة لدول الخلٌج العربً، إذ ٌقدر عدد سكان االهوار المهاج
 منها بأكثر من خمسٌن ألف نسمة.

الخصائص االجتماعٌة: كانت بٌئة االهوار قبل التجفٌف تتمٌز بوجود خصائص اجتماعٌة مشتركة بٌن السكان قائمة على األساس العشائري -4 
منذ آالف السنٌن، أدى هذا إلى  واالنتماء القبلً، إذ كان سكان االهوار ٌتمٌزون بتمسكهم بعادات وتقالٌد مشتركة فٌما بٌنهم نتٌجة لتواجدهم

ن من وجود الروابط القوٌة المشتركة بٌنهم من خبلل التزاوج والمصاهرة مما جعلهم مشتركٌن فً مجاالت الحٌاة كافة، إال أن عملٌة التجفٌف كا
اآلثار االقتصادٌة: أن تعرض  -ثانٌاابرز أهدافها هو تدمٌر البنٌة االجتماعٌة لسكان االهوار من خبلل تفككهم وهجرتهم إلى أماكن مختلفة . 

االهوار فً جنوب العراق إلى عملٌات التجفٌف قبل أكثر من عشرة سنوات وخاصة فً محافظات البصرة والناصرٌة والعمارة أدى إلى فقدان 
اك وتربٌة الجاموس من العناصر العراق موردا اقتصادٌا مهما متمثبل بالضرر الذي لحق بالثروة الحٌوانٌة والسمكٌة وغٌرها . وٌعد صٌد األسم

إضافة إلى المهمة التً ٌعتمد علٌها السكان، إذ ٌتم صٌد األسماك لبلستهبلك العائلً كمصدر غذائً أو بٌعه فً األسواق لتلبٌة احتٌاجات العائلة، 
ٌف االهوار مجموعة من اآلثار (. لذلك نتج عن تجف12توفر فرصة لممارسة هواٌة صٌد الطٌور المائٌة خبلل موسم الصٌد ألغراض البٌع)

 االقتصادٌة التً انعكست على االقتصاد العراقً بصورة عامة وعلى سكان االهوار بصورة خاصة .

ففً مجال الثروة الحٌوانٌة وخاصة الجاموس وهو من المصادر الرئٌسة لمعٌشة سكان االهوار، فقد انخفض أعداد الجاموس فً العراق  -1 
% 35( ألف رأس جاموس فً بداٌة التسعٌنات وبنسبة انخفاض وصلت إلى 233بعد أن كان) 2333موس فً عام ( ألف رأس جا133إلى )

( جاموس بسبب شحة 7( رأس جاموس أما اآلن فانه أغنى العوائل التملك أكثر من)25-23(، إذ كانت اقل عائلة تسكن االهوار تملك)13)
النخفاض فً أعداد الجاموس الذي ٌشكل الجزء األكبر من الثروة الحٌوانٌة فً االهوار لٌس المٌاه والهجرة القسرٌة من االهوار . وان هذا ا



ناتج عن موت هذه الحٌوانات فقط وإنما نتٌجة الهجرة أو بسبب نقص المواد العلفٌة أو الخدمات البٌطرٌة أو تعرض أماكن الرعً للجفاف 
 نتٌجة النخفاض مناسٌب المٌاه فً االهوار .

النسبة إلى الثروة السمكٌة فانه حسب تقرٌر معد من قبل شعبة شؤون الثروة السمكٌة فً العمارة فان أعداد األسماك تم احتسابها على أما ب -2 
(ألف دونم فً االهوار الشرقٌة والغربٌة لنهر دجلة فان أعداد األسماك 626أساس الدونم الواحد ضمن مساحات األراضً المجففة والتً بلغت )

( غم للسمكة الواحدة فان األعداد السمكٌة المفقودة 1333( سمكة بمختلف األحجام واألنواع ومتوسط وزن )533الواحد تقرب من)للدونم 
( طن سنوٌا. وقد شملت األسماك المفقودة بأنواعها القطان والبنً والشبوط والشانك والجري 313333( ملٌون سمكة أي بمعدل)313)

(. ونتٌجة لعملٌة التجفٌف فان بعض أنواع األسماك بدأت بالتناقص 14ً األسماك المعروفة فً أهوار العراق)والخشنً والكارب بأنواعه وه
بشكل ملحوظ والن الصٌد ٌعد من المهن الرئٌسة ألغلب السكان االهوار فان نسبة عالٌة من السكان فقدوا عملهم وأصبحت ظروفهم المعٌشٌة 

 صعبة .

عد هبه هللا لئلنسان كمصدر رزق لهم ولعوائلهم من خبلل بٌعها فً األسواق واستهبلكها ومن أهم أنواعها البط وبالنسبة للطٌور والتً ت -3 
والخضٌري والكوشر والدبش والحذاف، وأوقات هجرتها تبدأ مع الفٌضان من كانون األول وحتى شهر شباط سنوٌا، فان أعداد الطٌور 

( ملٌون طٌر، وبعد فترة التجفٌف ولمدة عشر سنوات تناقصت أعداد الطٌور لتصل 1.893إلى ) المهاجرة إلى العراق قبل التجفٌف كان ٌصل
(. ٌستنتج من هذا بان عملٌة التجفٌف أدت إلى استنزاف 15% من األعداد الكلٌة للطٌور)33( طٌر أي بنسبة انخفاض تصل إلى 593333إلى)

الً إلى فقدان اغلب السكان لمصدر معٌشتهم وتقدر خسارة العراق من جراء تناقص جزء كبٌر من الثروة الحٌوانٌة كاالسماك والطٌور وبالت
 ملٌار دٌنار عراقً وكذالك بالنسبة لؤلسماك والطٌور . 333اعداد الجاموس بسبب الموت بحدود 

لدائمة ومساحات أخرى مغطاة وبالنسبة لمزاولة الزراعة فً بٌئة قاسٌة مثل االهوار فً مساحات شاسعة من األرض المغمورة بالمٌاه ا-4 
بالمٌاه مؤقتا جعل اإلنتاج الزراعً وخاصة زراعة محاصٌل القمح والشعٌر والرز وكذلك محاصٌل الخضر غٌر مضمون بسبب عدم وجود 

 الموارد المائٌة الكافٌة بعد عملٌة التجفٌف.

فرة فً مثل هذه البٌئة وهً)القصب و البردي(. والذي ٌشكل وفً مجال الصناعة فهً فً األغلب صناعات قائمة على المواد األولٌة المتو-5 
 أهمٌة كبٌرة فً صناعة الحصران )البواري(وصناعة القوارب. كذلك تكثر فً مناطق االهوار عملٌة استخراج الملح والتً تمارسها على األغلب

 النساء.

ر تشكل جزءا مهما من الفعالٌة السٌاحٌة فً العراق وذلك ألهمٌتها أما فً مجال السٌاحة وهو من المصادر االقتصادٌة المهمة، فان االهوا- 6 
المناخ االقتصادٌة واالجتماعٌة والحضارٌة من خبلل إمكانٌتها الطبٌعٌة، إال إنها تعرضت إلى سٌاسة التجفٌف التً تركت أثرا سلبٌا واضحا على 

عٌشون على الموارد المائٌة، وبدال من إقامة مجمعات سٌاحٌة للوافدٌن لبلهوار والحٌاة المائٌة وتدهور األحوال االقتصادٌة للسكان الذٌن كانوا ٌ
اآلثار البٌئٌة: -لبلطبلع على اإلرث الحضاري للعراق ومشاهدة الطٌور والحٌاة فً االهوار، نجد الحكومة أقدمت على تدمٌر هذه البٌئة. ثالثا

عناصر الطبٌعة فٌها من الحضارة السومرٌة واالكدٌة. وهذه الطبٌعة التً صنعت عاش اإلنسان فً االهوار منذ آالف السنٌن وتفاعل مع أهم 
بان منذ األزل امتلكت خصائص جٌولوجٌة تختلف عن التكوٌنات األخرى لطبقات األرض . فنتٌجة النغمارها البعٌد بالمٌاه فان العلماء ٌعتقدون 

تات كون طبقات عدٌدة من معادن وفوسفات وبترول نتٌجة لتحلل هذه الكائنات ما ترسب فً قٌعانها وتحجر منذ فترة بعٌدة من حٌوانات ونبا
وتفسخها. وقد ظهرت ظاهرة التبخر فً هذه األمكنة من خبلل ظهور دخان وبخار كثٌف من المناطق التً كانت أصبل منطقة أهوار وجففت بعد 

المٌاه كان عامبل طبٌعٌا لتبرٌد وتخفٌف حدة التفاعبلت التً تحصل جراء التسعٌنات مما زاد االعتقاد بان هذه المناطق تحوي معادن، وان وجود 
( . وساد االعتقاد عند بعض األوساط العلمٌة بان التجفٌف لو استمر لفترة أخرى لتعرضت المنطقة 16تفاعل غازات هذه المعادن داخل األرض)

منطقة زلزالٌة تقع شرق إٌران فً المناطق المحصورة بٌن إقلٌمً إٌبلم إلى تغٌرات جٌولوجٌة حادة كالزالزل مثبل السٌما وإنها فً امتداد ل
لى واالحواز . وٌقول تقرٌر لؤلمم المتحدة بان تدمٌر االهوار ٌترك تأثٌرات مدمرة على الحٌاة البرٌة ومن شأن ذلك أن ٌخلف اثأرا سلبٌة ع

عض اللبائن واألسماك والنباتات التً كانت تزخر فٌها المنطقة أصبحت التنوع اإلحٌائً على المستوى العالمً. واعتبرت األمم المتحدة أن ب
(. حٌث أن عملٌة التجفٌف واستخدام الغازات السامة فً معارك السنوات الثمان 17بحكم المنقرضة بسبب تغٌر الظروف البٌئٌة فٌها)

ائٌة والقشرٌات وموت الكثٌر من الحٌوانات والبرمائٌات واالنتفاضة الشعبانٌة أدت إلى نفوق أعداد كبٌرة من األسماك وكذلك الحشرات الم
ن وجفاف مناطق كبٌرة كانت بٌئة مبلئمة لنمو النباتات المائٌة وخاصة القصب والبردي والزنابق والطحالب وغٌرها. إذ تعد مناطق االهوار م

نات والطٌور المهاجرة وغٌر المهاجرة وأنواع الحٌاة اكبر المسطحات المائٌة فً الشرق األوسط، حٌث كانت توفر محٌطا بٌئٌا مهما" للحٌوا
انت األخرى. وتعد االهوار كما وصفها خبراء لؤلمم المتحدة بأنها)موطن تنوع بٌولوجً ذو أهمٌة عالٌة( . وهذه المواطن المتنوعة بٌولوجٌا ع

مة بحق اإلنسانٌة والطبٌعة على حد سواء.لذلك فان من التخرٌب جراء عملٌة التجفٌف الذي استهدف النظام البٌئً المتوازن والذي ٌعد جرٌ
حسب األسطورة القدٌمة التً ٌتناقلها بعض سكان االهوار بان بعض الملوك الساسانٌٌن قد حلموا فً القرن الخامس المٌبلدي ببناء سدود 

وا تلك المنطقة إلى ارض صالحة لزراعة لغرض تجفٌف أجزاء من االهوار وخاصة هور الحمار والذي ٌعرف بخصوبته وثروته الحٌوانٌة لٌحول
استطاع الحبوب فان حلمهم لم ٌتحقق عندما عملت المٌاه على تخرٌب السدود التً تم بناؤها لتعود المٌاه إلى االهوار ثانٌة، إال أن نظام صدام 

صادٌة والبٌئة التً ألحقت ضررا كبٌرا بسكان أن ٌحقق هذا الحلم وتخرٌب أقدم بٌئة بشرٌة . وأخٌرا كانت هذه ابرز اآلثار االجتماعٌة واالقت
 االهوار نتٌجة عملٌة التجفٌف الجائرة. 

المشارٌع والخطط إلعادة أعمار االهوار "الواقع والطموح " استمرت آثار التجفٌف ألكثر من عقد منذ بداٌة التسعٌنات وحتى سقوط النظام 
لعدٌد من الدول والمنظمات اإلنسانٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتقدٌم المساعدات ، وبعد السقوط بمدة قصٌرة بادرت ا2333السابق فً نٌسان

واإلغاثة للشعب العراقً فً جمٌع مناطقه. وكانت لمنطقة االهوار نصٌب من هذه المساعدات التً قدمت لهم لتخفٌف اآلثار السلبٌة للنظام 
رة منطقة االهوار وتقدٌر احتٌاجاتهم وتقدٌم المساعدة لهم . ولم ٌنتظر سكان السابق علٌهم حٌث سارعت العدٌد من المنظمات اإلنسانٌة لزٌا

كبٌر من االهوار طوٌبل أو ٌبقوا مكتوفً األٌدي، بل بادروا بأنفسهم وبعد سقوط النظام مباشرة إلى تدمٌر قسم من السدود لتعود المٌاه إلى قسم 



ٌة العراقً بان الوزارة أعدت مشروعا طموحا للنهوض بواقع االهوار وإعادتها إلى سابق االهوار . فعلى الصعٌد المحلً أكد وزٌر الموارد المائ
والبالغة ثبلثة ملٌارات دٌنار عراقً  2335عهدها من خبلل خطة بثبلث محاور ستنفذ وفق االعتمادات التً وضعتها الوزارة للعام الحالً 

ٌس للعراق فحسب وإنما للمنطقة بأسرها موضحا بان الخطة اعتمدت على حماٌة اإلرث .وأشار الوزٌر بان االهوار العراقٌة ذات قٌمة وأهمٌة ل
أول االٌكولوجً واالقتصادي والثقافً لها فضبل عن كونها جزءا متمما إلدارة شاملة لنظام المٌاه فً العراق، وبٌن الوزٌر بان الدراسات هً 

داخل االهوار وتشمل جسور للسٌارات والمشاة وناظم وتطهٌر القنوات وتشٌٌد محاور الخطة فٌما ٌختص المحور الثانً بتنفٌذ المشارٌع 
محطات المراقبة والقٌاس لتنتهً الخطة إلى محورها الثالث والذي ٌتمثل باالستمرار فً مشروع إٌجاد المنافذ وبناء النواظم فً االهوار 

العام الماضً بمشروع إنشاء منافذ فً أهوار الناصرٌة وسدة لتوسٌع ( . وفً السٌاق نفسه باشرت الوزارة خبلل 18وخاصة أهوار الناصرٌة)
كم، إضافة إلى عمل استبٌان إلعداد دراسة عن الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة لسكان مناطق االهوار وبالذات 14رقعة قضاء الجباٌش بطول 

لمعرفة مجاري ومسالك األنهار داخل االهوار إلعداد الكشف  المناطق التً أعٌد غمرها بعد سقوط النظام السابق باإلضافة لعمل مسح أولً
% من 43إلٌصال وربط جنوب هور الحمار بشماله لتحسٌن الوضع البٌئً للمنطقة وضمان استمرار المٌاه فٌه .وقد قامت الوزارة بغمر 

ٌة واالجتماعٌة السابقة . وتدرس وزارة الصحة مساحات االهوار المجففة بالمٌاه حتى اآلن حٌث عاد إلٌها سكانها لٌستأنفوا حٌاتهم العمل
مواطن من سكنة االهوار مركز صحً أولً لتحسٌن واقع الخدمات الصحٌة المقدمة لهم والمساهمة فً تعوٌضهم  2533إمكانٌة أن ٌكون لكل 

( . كما أن هناك مراكز من داخل 19عن الحرمان الذي عانوه طوال العقود السابقة بسبب انتفاء الخدمات االجتماعٌة والصحٌة فً مناطقهم)
هوار العراق تقوم بتقدٌر احتٌاجات االهوار فً العراق. ومنها مركز علوم البحار فً جامعة البصرة والذي ٌنظم زٌارات مٌدانٌة إلى مناطق اال

متابعة األمطار والثروة السمكٌة  من اجل إجراء دراسات تتعلق بمنسوب المٌاه ونوعٌتها ومدى صبلحٌتها للزراعة واالستخدام البشري وكذلك
ا ونوعا من ناحٌة الكم والنوع وتحدٌد األنواع المختلفة من األمراض وتأثٌرها فً الكائنات الحٌة. حٌث أكد المركز بان الثروة السمكٌة زادت كم

( . أما 23باتٌة الموجودة فً المٌاه)، كما تم تسجٌل نمو الحجم والوزن وهً تتغذى على الطحالب والهائمات الحٌوانٌة والن2334خبلل عام 
( اجتماع دولً فً البحرٌن حول )إعادة تأهٌل منطقة 2335على الصعٌد العربً وفً السٌاق نفسه عقد فً الربع األول من العام الحالً )

ألمم المتحدة للبٌئة )ٌونٌب( بجنٌف االهوار العراقٌة( والذي نظمته المنظمة اإلقلٌمٌة لحماٌة البٌئة البحرٌة )روبمً( وبالتعاون مع برنامج ا
ملٌون دوالر 333والمكتب اإلقلٌمً لغرب أسٌا، وأكد الخبراء فً االجتماع الدولً بان إعادة تأهٌل منطقة االهوار فً العراق ٌكلف ماال ٌقل 

البحرٌة )روبمً( بان المنطقة حتى ٌمكن  (. وبٌن األمٌن التنفٌذي للمنظمة اإلقلٌمٌة لحماٌة البٌئة 21وخبلل فترة زمنٌة تتجاوز عشرة أعوام)
ك سدود تم إعادة الحٌاة إلٌها والتنوع البٌئً الفرٌد فٌها فانه ٌحتاج إلى جهود دولٌة ومراكز أبحاث لدراسة تلك الحٌاة الدقٌقة السٌما وان هنا

ملٌون دوالر من  33األمٌن التنفٌذي بأنه تم توفٌر إقامتها ولئٌمكن إعادة تلك المٌاه المتدفقة إلٌها بسهولة لتعود كما كانت بالسابق.وأكد 
ادة األموال المطلوبة إلعادة االهوار ومؤكدا سعً المنظمة للحصول على المبالغ الكافٌة ألعمار المنطقة، وبٌن بان هناك دورا لتركٌا فً إع

وان هذا سٌؤثر على الخطط الرامٌة إلعادة تأهٌل منطقة  أعمار االهوار ألنها بنت سدودا كثٌرة وقللت من تدفق المٌاه إلى العراق بدرجة كبٌرة
( . أما بالنسبة للخطط والمشارٌع الدولٌة الرامٌة إلى إعادة أعمار االهوار فً العراق فقد أكد خبراء مكلفون بمشروع دولً إلعادة 22االهوار)

أهالٌها، بان حوالً خمس هذه المناطق قد غمرتها المٌاه من إحٌاء منطقة االهوار فً جنوب العراق الذي كان النظام السابق قد جففها وهجر 
( . وهناك مشروع ضخم أعلنت عنة األمم المتحدة ٌهدف أٌضا إلى إعادة الحٌاة إلى أهوار العراق، حٌث سٌعمل المشروع البالغ كلفتة 23جدٌد)

ر وإعادة البٌئة الطبٌعٌة للمنطقة التً دمرت خبلل الفترة ملٌون دوالر بتموٌل ٌابانً على تنقٌة وتصفٌة المٌاه الملوثة فً االهوا 11نحو 
(. وٌعتقد برنامج البٌئة التابع لؤلمم المتحدة انه بعد السقوط تم غمر خمس مناطق االهوار بالمٌاه مجددا من قبل سكانها من خبلل 24السابقة)

انعة لتدفق المٌاه.إال أن فتح المٌاه على مجارٌها تسبب فً فتح بوابات السدود الصغٌرة وإحداث ثغرات وفتحات فً الضفاف االصطناعٌة الم
ظهور األمراض بسبب تلوث المٌاه المتدفقة إلى المنطقة بعد طول قحط وجفاف.وٌتضمن المشروع إقامة محطات صغٌرة لتنقٌة المٌاه وتشجٌع 

ٌة بأنواعها . وهناك أٌضا مشروع ٌدعى)مشروع عدن ثانٌة( عودة الحٌاة البٌئٌة التً تقوم بدورها بتنقٌة المٌاه التً تدعم وجود الحٌاة البر
والذي ٌهدف إلى إعادة إحٌاء االهوار من جدٌد، وٌشرف على هذا المشروع مهندس عراقً مقٌم فً الخارج وٌهدف إلى تقدٌم المساعدة لسكان 

دعم مشروع استعادة االهوار وتطوٌر المجتمع فً االهوار ( . وكذلك تعمل الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة مع سكان االهوار على 25االهوار)
لدراسة  اجتماعٌا واقتصادٌا حٌث قدمت الوكالة إستراتٌجٌة الستعادة االهوار تتضمن مراقبة النظام البٌئً وأعمار التجمعات المائٌة وعمل نماذج

والصٌد وتربٌة المائٌات تحت ظروف المراقبة وتربٌة الخصائص المائٌة والهٌدرولٌكٌة وكذلك تطوٌر النشاط الزراعً على نطاق واسع 
 ( . 26المواشً وإنتاج األلبان باإلضافة لتطوٌر الرعاٌة الصحٌة األولٌة)

 المقترحات والتوصٌات إلحٌاء وتطــوٌر االهـــوار بعد استعراض أهم الخطط والمشارٌع التً تستهدف إعادة االهوار إلى سابق عهدها وعودة
ة فٌها، نجد أن بعض هذه الخطط نفذت واألخرى لم تنفذ أو لم تقوم بعض المؤسسات والجهات الحكومٌة والمنظمات اإلنسانٌة المٌاه والحٌا

ات بااللتزام بتنفٌذ وعودها لذلك مازال مصٌر سكان االهوار ٌتوقف على وعود تلك الجهات . وهذه الدراسة تقترح جملة من المقترحات والتوصٌ
 ر االهوار فً جنوب العراق ومن أهمها :والتً تستهدف تطوٌ

الهدف األساسً إلعادة تطوٌر االهوار ٌتحقق من خبلل رفع مناسٌب المٌاه فً االهوار وذلك عن طرٌق فتح البوابات وإزالة السدود التً -1 
نهري دجلة والفرات بصورة عادلة بٌن أقامها النظام السابق . وهذا سوف لن ٌكون كافٌا ما لم تكون هنالك اتفاقٌة مشتركة لتوزٌع المٌاه ل

الدول الثبلث المتشاطئة وهً العراق وسورٌا وتركٌا. حٌث أن هذا األمر ٌقع على عاتق وزارة الموارد المائٌة العراقٌة، وان تحقٌق هذه 
 بٌرة من المٌاه .االتفاقٌة سٌسمح للعراق باستعادة اهواره عن طرٌق توفٌر مٌاه كافٌة لها، خاصة وإنها تحتاج إلى كمٌات ك

تدفق المٌاه إلى االهوار بصورة مستمرة وعمل فٌضانات اصطناعٌة الهدف منها غسل األمبلح والتلوث الناتج عن تجفٌف االهوار. حٌث أن -2 
ٌة المستخدمة فٌها انقطاع المٌاه عن االهوار أدى إلى ترسب كمٌات كبٌرة من األمبلح فً المنطقة، إضافة إلى ما خلفته الحروب والمواد الكٌمائ

القصب  من تلوث لتلك البٌئة . ونتٌجة لتدفق المٌاه سوف تعود األسماك والطٌور وأنواع الكائنات الحٌة األخرى إلى بٌئتها الطبٌعٌة وكذلك نمو
ر وتربٌة الجاموس، والبردي من جدٌد وهذا بدورة سٌؤدي إلى تطور الوضع االقتصادي لسكان االهوار من خبلل قٌامهم بصٌد األسماك والطٌو



 إضافة لزراعة محاصٌل الشلب والحنطة والشعٌر ومحاصٌل الخضر والتً تشكل جمٌعها موردا اقتصادٌا مهما لسكان االهوار .

إنشاء محطات لتصفٌة وتحلٌة مٌاه الشرب وبناء عدة مستوصفات ومستشفٌات لمعالجة األمراض المنتشرة فً تلك المنطقة وتوفٌر األدوٌة -3 
زمة وإجراء التلقٌحات المستمرة للسكان كافة لوقاٌتهم من األمراض وخاصة المبلرٌا والبلهارزٌا والتٌفؤٌد وغٌرها من األمراض ونشر البل

 الوعً واإلرشاد الصحً فٌما بٌنهم وهذا بدورة سٌؤدي إلى تحسٌن الوضع الصحً للسكان .

 ارس الستٌعاب جمٌع طبلب العلم .نشر التعلٌم والثقافة لجمٌع السكان من خبلل بناء المد-4 

إقامة مصانع لؤللبان فً مناطق االهوار لتلبٌة متطلبات القطر من منتجات األلبان، خاصة وان منطقة االهوار تكثر فٌها تربٌة الجاموس -5 
 وبأعداد كبٌرة واالستفادة من حلٌبها لغرض تسوٌقه لتلك المصانع .

ألسماك والطٌور المنتشرة فً تلك المنطقة وهذا إنشاء مناطق محمٌة لممارسة الصٌد )األسماك إنشاء مصانع لتعلٌب اللحوم وخاصة ا-6 
 والطٌور(، وتنظٌم عملٌة صٌدها للمحافظة على أنواعها المختلفة من االنقراض.

لمتحف عٌنات من األحٌاء إنشاء متحف ٌضم تراث المنطقة الممتد لستة اآلالف سنة منذ الحضارة السومرٌة واالكدٌة وكذلك ٌضم هذا ا-7 
المتواجدة فً االهوار وبعض معالم المنطقة السكانٌة واالجتماعٌة واالهتمام بالتراث الشعبً للسكان فً منطقة االهوار من ملبوسات 

 ومصنوعات شعبٌة وفلكلورٌة ومواد فنٌة وأدوات منزلٌة .

لغرض من خبلل إنشاء عدد من الدور السٌاحٌة من المواد األولٌة المتوفرة أما فً مجال السٌاحة فانه من الممكن استخدام االهوار لهذا ا-8 
محلٌا، وٌفضل أن تكون على شكل قرى سٌاحٌة متكاملة داخل االهوار وخاصة فً االهوار الدائمٌة كاهوار القرنة)العمارة( وهور 

بلل جمٌع مواسم السنة وممارسة شتى الفعالٌات المائٌة من الحمار)الناصرٌة(، حٌث أن منطقة االهوار تصلح لممارسة النشاط السٌاحً فٌها خ
ت إقامة جوالت مائٌة فً االهوار والى ممارسة نشاط الصٌد وحتى السباق بالزوارق البخارٌة والشراعٌة . وكذلك من الممكن إقامة المهرجانا

ٌاحً فً المنطقة من قبل القطاع الخاص وتقدٌم الدعم واالحتفاالت التً تجسد حٌاة سكان االهوار وتراثهم الشعبً.وتشجٌع االستثمار الس
 الحكومً لهم .إضافة إلى تهٌئة كافة المستلزمات الضرورٌة للسواح من مطاعم وفنادق وربط المنطقة بشبكة الطرق والمواصبلت الرئٌسٌة.

ٌتعلق باالهوار وإحٌاءها وتطوٌرها إنشاء مركز لبحوث االهوار فً إحدى مناطق االهوار إلجراء الدراسات والبحوث عن كل ما – 9 
واستثمارها كمورد اقتصادي مهم فً بناء االقتصاد الوطنً . وبعد كل هذه الخطط والمقترحات سٌستأنف الهور دورة الحٌوي فً حٌاة سكان 

تغذٌة األبقار واألغنام والتً االهوار وتجلس النساء على حافته لغسٌل المبلبس وتعود األسماك والطٌور وٌتم جمع اإلعشاب والقصب والبردي ل
 ٌتم مبادلتها أخٌرا مع الجاموس، وهذا ٌعنً عودة الحٌاة إلى االهوار . 
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