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آمال كبيرة بعودة النماء واالزدهار إليها بعد توقف التدخل البشري الجائر
وال��وادي��ة والصحني وب��ري��دة
وغ��ي��ره��ا وه���ي ك���األه���وار في
الناصرية اما كانت مغمورة في
الهور وإما محاطة مبائه .وهناك
جتمعات سكانية حديثة أقيمت
في الهور على التالل االثرية
حيث ترى قطع الفخار وكسر
األجر القدمية منتشرة عليها كما
في منطقة اجلبايش.
وي���ذك���ر ال��ع��ام��ل��ون ف���ي حقل
النفط في االه��وار ان مكائنهم
ك��ان��ت اث��ن��اء عملها تستخرج
كسر الفخار من اعماق مختلفة
وقد وردت معلومات في نص
سومري يؤكد قيام السومريني
بشق اجلداول وكذلك استصالح
ب��ع��ض االراض����ي م��ن امللوحة
التي ظهرت ب��وادره��ا بحدود
عام  2400ق.م واستمرت زمنا
طويال بعد ذلك كما هو معروف
في وسط العراق وجنوبيه .كل
ذل��ك يؤكد ان مناطق االه��وار
ك���ان���ت ارض�����ا ي��اب��س��ة ع��اش
عليها العراقيون وزاولوا نشاطاتهم االقتصادية
واالجتماعية وبنوا حضارتهم العتيدة كما في
باقي أج��زاء ال��ع��راق .لقد تعرضت ه��ذه األه��وار
التي حافظت على سحرها وعظمة بقائها آلالف
السنني للتجفيف في تسعينات القرن املاضي
وحتديدا بعد انتفاضة ع��ام  1991أو ما يعرف
بــاالنتفاضة الشعبانية عقابا لسكان األهوار الذين
قاموا بانتفاضة ضد الديكتاتور صدام حسني .ولم
َ
يتبق سوى  % 4من اجمالي مساحتها بعد جتفيف
 % 96منها.
بدء التجفيف

لقد بدأ جتفيف أكثر من  % 90من املساحة األصلية
لألهوار منذ عام  1970بسبب إنشاء السدود في
أعالي األنهار وعمليات التجفيف املمنهج .ونتيجة
لذلك أصبح جزء من هور احلويزة على احلدود مع
إيران هو كل ما تبقى من األهوار حتى عام .2000
كما أن املجتمعات احمللية لم تسلم هي األخرى
من الضرر ال��ذي نتج عن تخريب بيئة األه��وار.
وباإلضافة إلى ذلك تعرضت الكثير من مساكن
وسبل عيش العرب الذين يقطنون األهوار للتدمير
في تسعينات القرن املاضي من خ�لال هجمات
منظمة ضد مجتمعات األه��وار احمللية ما أجبر
غالبية سكانها على مغادرة املنطقة.

• امرأة في نهر دجلة

• طبيعة

وحسب التقديرات فر ما يزيد على  75.000من
عرب األهوار إلى إيران بينما استقر نحو 100.000
منهم في أماكن أخرى من العراق.
كانت األه��وار العراقية تشكل في السابق أكبر
األراض���ي الرطبة ف��ي جنوب ش��رق آسيا حيث
كانت تغطي أكثر من  20.000كيلومتر مربع.
وكانت تشكل بذلك نظاما ً إيكولوجيا ً «بيئياً» ذا
أهمية أساسية بالنسبة للبيئة الطبيعية واحلياة
البشرية ف��ي املنطقة إذ ت��وف��ر منطقة وق��اع��دة
أساسيتني للعيش.
كانت األه��وار متثل  -بفضل احتوائها على تنوع
بيولوجي وث��راء ثقافي هائل -مستوطنة دائمة
للعديد من أن��واع الطيور ومكانا ً تقصده الطيور
املهاجرة ضمن أماكن هجرتها املوسمية .كما كانت
توفر منطقة سكن ألسماك اخلليج التي تعيش في
املياه العذبة .وتاريخيا ً كان يتم تنقية املياه من
املخلفات واملواد امللوثة في نهري دجلة والفرات
عبر األهوار ما يحول دون تدهور ساحل اخلليج.
تقع منطقة االهوار بني دائرتي عرض  30ْ 50و50
ْ 32شماالً وبني احلدود االيرانية من الشرق وحافة
الهضبة من الغرب.
وتقسم جغرافيا الى مجموعتني:
مجموعة االهوار الواقعة شرقي نهر دجلة واهمها
احلويزة وتبلغ مساحتها داخل العراق نحو 2863

كيلومترا ً مربعاً.
االهوار الواقعة غربي دجلة واهمها هور ا َ
حل ّْمار
الذي تبلغ مساحته نحو  2441كيلومترا ً مربعاً.
اهوار الفرات التي متتد من اخلضر الى الكفل بني
فرعي الفرات «احللة والهندية» .وتتألف من عدد
من االهوار الصغيرة.
لقد تراوحت تقديرات املساحة اإلجمالية لالهوار
بني  9000و 20000كيلومتر مربع وتبلغ مساحتها
بحسب ت��ق��دي��رات أخ��رى على اس��اس وحداتها
االداري���ة الصغرى والبالغة  20ناحية ضمن
احملافظات الثالث التي تقع فيها منطقة االه��وار
وهي محافظات «ميسان – ذي قار -البصرة» التي
تعتبر مراكز التوازن املكاني والسكاني فيها.
ويعيش سكان األهوار في جزر صغيرة طبيعية أو
مصنعة في األهوار ويستخدمون نوعا من الزوارق
يسمى باملشحوف في تنقلهم وترحالهم.
ل�لأه��وار تأثير إيجابي على البيئة فهي تعتبر
مصدرا جيدا لتوفير الكثير من املواد الغذائية من
األسماك والطيور واملواد الزراعية التي تعتمد على
وفرة ودميومة املياه مثل الرز وقصب السكر.
ويعتقد البعض أن املنطقة هي املوقع الذي ُيطلق
عليه العهد القدمي «جنات عدن» .وتشير الدراسات
والبحوث التاريخية واألثرية إلى أن هذه املنطقة
هي املكان ال��ذي ظهرت فيه مالمح السومريني

• حركة ازدهار

وح��ض��ارات��ه��م وت��وض��ح ذل��ك
اآلث���ار وال��ن��ق��وش السومرية
املكتشفة.
يعيش اه��ال��ي االه���وار الذين
يعود نسب اغلبهم الى احلضارة
السومرية ف��ي بيوت القصب
والبردي املبنية فوق املسطحات
املائية وبيوت البردي ليست
طراز سكن فحسب إمنا اسلوب
معايشة مع البيئة وتطورات
املناخ.
وي��ش��ه��د م��ؤل��ف ك��ت��اب «ع��رب
االه����وار» ال���ذي ع��اص��ر سكان
املنطقة حياتيا ً وال��ذي يطلق
عليهم تسمية «امل��ع��دان» على
وجود قنوات الري لغاية عهد
خمسينات ال��ق��رن العشرين
مرصوفة بألواح خشبية األمر
الذي يقود إلى اسلوب التعامل
السومري مع البيئة وتدبير
ش��ؤون املياه في حالة ارتفاع
م��ن��س��وب��ه��ا ف���ي ن��ه��ري دج��ل��ة
وال���ف���رات إذ ي��س��اع��د القصب
الطيور في بناء أعشاشها بخالف األسمنت وهكذا
تكونت محميات طبيعية من أشجار وطيور وأسماك
تعرضت إل��ى الفتك والتخريب عندما ق��ام نظام
البعث بحرق األهوار في نهاية الثمانينات .واآلن مت
تأهيل نصف مساحتها تقريباً .وقد حذرت منطمات
البيئة الدولية والعراقية من التأهيل العشوائي
لهذه احملميات الطبيعية مطالبة استعمال املواد
الطبيعية والناجتة من بيئة األه��وار كالقصب
والبردي مشيرة إلى ضرر استعمال الطابوق أو
االسمنت في أعمال إعادة الترميم والتأهيل لهذه
تعد من التراث االنساني.
البيوت التي ُ
لقد واف��ق��ت منظمة اليونسكو على اعتبار تلك
البيوت اخلشبية املعلقة تراثا ً إنسانيا ً استجابة
لطلب سويسرا ونيابة عن  6دول أوربية .وتوجد
هذه املواقع في :فرنسا واملانيا وايطاليا وسلوفينيا
والنمسا وسويسرا وعددها  111موقعا ً منها 59
في سويسرا .توجد صالت وشواهد ثقافية وبيئية
كثيرة بني تراث هذه املواقع األوروبية وبني منطقة
األه���وار العراقية منها اللقى األث��ري��ة واألوان��ي
اخلشبية واخلزفية واملنسوجات واملجوهرات
وتربية املواشي والزراعة في فترة يكتنفها الكثير
م��ن الغموض أم��ام البحث العلمي اض��اف��ة الى
الزوارق وسيلة التنقل حينذاك وال تزال مستعملة
في أهوار العراق وبأنواع كثيرة ومختلفة.

