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قــامت الـوزارة وبــاالتــفـاق عــلى بــرنـامج
ياه ومشـروع إلحياء االهـوار وغمرهـا با
ـشروع أيضـا اموراً عديدة وان ويشمل ا
ــشــروع فــقــد الــوزارة لم تــنــتــظــر بــدء ا
بـاشـرت مالكـات قـسم الـتـنـوع االحـيـائي
”فريق االهوار “بدراسة شاملة ومشروع
التنوع متـكامل إلحـياء االهـوار ويشمل ”
ـياه ـ األحياء االحيـائي ـ مراقبة نـوعية ا
ــائــيــة ـ األســمــاك والــطــيـور “وأيــضـاً ا
ترغب الـوزارة بدراسة اجتـماعيـة لسكان
االهــوار كــيف كــانــوا وأيـن أصــبــحـوا? ـ
وقـالت أن هـنـاك حتسـنـاً مـلـحـوظـاً فـيـما
يـخص االهـوار فـقد تـمت مـشـاهـدة ثالثة
أنــــواع مـن الــــطــــيــــور كــــانـت تــــصــــنف

نقرضة.)).. با
عـلى تــلك الـرؤى تــقـوم إعــمـال الـوزارات
فـيـما يـخص بيـئـة األهوار وحـياتـها . إن
أمراً كهذا في جانبه الوطني واحلضاري
ــثل رســالــة كــبـيــرة لــيس واإلنـســانـي 
لـــلـــوزارة وحـــدهـــا بل لـــرهـــان وطـــنـــيــة
احلـــكـــومــة واحلـــكم ألنـــنـــا في حـــســاب
ـدلول الـتاريـخي نحـتاج إلى مـراجعات ا
ــا يــجب أن نـــعــمــله وفــهم وتــصـــورات 
وبــــجـــديـــة اجتــــاه شـــعب شــــارف عـــلى
االنــقــراض والـــذوبــان في مــجـــتــمــعــات
وبيئات غير ما تعـود عليها وهذا يقودنا
إلى وضـع مــا نــفــتــرضه مالئــمــا ألعــادة
احلياة إلى سابق عهدها والبدء بتحقيق
شروع احللم ( عدن مجددا )  خطوات ا
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تحدة ال نعرف وهو مشروع تابع لأل ا
ـنجز منه وكل مـا نعرفه إن( عدن مقدار ا
ـول يـابانـيـاً قائم مـجـددا )هـو مشـروع 
على تصورات وكالة ناسا الفضائية عبر
صـور آتـية من أقـمـارها الـصـناعـية وهي
الــتي نــبــهت الـعــالم إلـى حـجم الــكــارثـة
احلـقيـقـيـة . غـيـر إن اسم عـدن يـعـيد إلى
يثولوجي في ذاكرة البال آفاق التخيل ا
إنـسـان سـهول سـومـر وبـطائـحـها من أن
ــاء واخلـضـرة ـنــاطق الـغــنـيــة بـا تــلك ا
والـطـير والـتي تـصـورهـا كـجـنـان عـامرة
ـون أو ـبـتــغـاة ( د خـلــقت ذهن اجلـنــة ا
ـة عـدن) إنـهـا مــكـان يـرتـبط بـأخـيـلـة حـا
إلنـــســـان األهــــوار األول عـــنـــدمـــا كـــانت
ـجـوداتـهـا الـطـبــيـعـة تـفـرض سـحـرهـا 
ياه اخلضراء وكانت اآللهة تغـطس في ا
بـسـعادة لـتـعـيـد صـيـاغـة حلـم العـالم من
جـديد وأي مـلك تبـتغي مـنه تشـيد مـعبدا
اء أو هيكال تأمره بـالذهاب إلى بطائح ا
كنات البناء كما فعلت والقصب جللب 

في خيال األمير كوديا .
ال نـدري كم نـفـذ من ( عـدن مـجددا ) وهل
ــا الــوزرات ذات الــشــأن  عــلى تــمــاس 
يــخـــطط ألجـــله اآلخـــرون ويــنـــفــذوه في
بـــرامج دولــيــة إلعــمــار األهــوار غــيــر إن
لـمـوس لم يـكن كـبـيرا وإثـنـاء جتـوالـنا ا
تـكرر في مـناطق األهـوار لم جند شـيئا ا
شروع الياباني من عدن التي يتصـوره ا
ولـكـنـنـا ح نـقـابل مـسـؤوال في الري أو
مهتما بشان األهوار جند الكثير في الفم

ـثل هـذا األمر تـكـون الوزارة قـد حـصلت
ـليار دوالر وهو نحـة تقارب ا على وعـد 
مـــبـــلغ لـــيـس بـــالـــهـــ إذا وضـــعـــنـــا في
حسـابـاتنـا بـأن البـنيـة الـهنـدسـية جلـميع
ــشـاريع الــروائــيـة والــسـدود لم تــصـاب ا
بالضرر الكبير أو التدمير جراء العمليات
الـعسـكريـة سوى انـدثارات فـترة احلـصار
واإلهمال وعدم استخدام تقنيات الصيانة
احلـديــثـة  لـذلك فــيـنـبــغي أن يـنـصب جل
األهـــتـــمــــام في صــــرف األمـــوال أعاله إن
وجـدت و اإليـفـاء بـدفـوعـاتـهـا بـجـعـلـهـا
ائـيـة عـلى قـطاع ـوارد ا مـوازنـة لـوزارة ا
نـطقة تنـميـة وإحياء مـنطقـة األهوار ألن ا
ساحتها الشاسعـة وتركيبتها السكانية
ووجــودهــا الــتــاريــخـي واحلــضــاري ومـا
تعرضت له على شتى مـستويات وجودها
الــبـيــئي والــبـشــري تـمــثل أهم مــعـضالت
العمل في خطط الوزارة وان مجمل العمل
ـنـجـز في الـشـمـال والـوسط هو الـروائي ا
نـطقة اجلنـوبية حتى بالتـالي يصب في ا
فــيــمـا يــهم إنــتــاج الـطــاقــة الـكــهــربـائــيـة

ومشاريع أروائية أخرى .
ال نعـتقـد إن ما أعـلن وصل بالـكامل إذا ما
انـحة تـتبـاطأ كـثيرا في عـرفنـا إن الدول ا
ــسـاعــدة بــلــد تــعـرضت إجنـاز وعــودهــا 
بـنــيـته الـتــحـتـيــة إلى الـكــثـيـر مـن الـتـلف
بسبب فترات تاريخـية عصبية عاشها في
مــجـــمل ســنـــواتــهــا هـي حــروب وثــورات
نـاطق األهوار نصـيب كبير داخلـية وكان 
من مـؤثـر هـذه الـثـورات وحـروبـها لـتـصل
إلى فـتـرة أن يعـمل إلى جتفـيـفهـا بالـكامل
ـهـمة الـتـاريـخيـة األصـعب وهو ثـم تأتي ا
إعـادة احلـياة لـلـمنـاطق اجملـففـة وهذا في
حــجــمه الــكـبــيــر يــقع عـلـى عـاتق وزارات
ــائـــيـــة والــصـــحــة ـــوارد ا الــتـــربـــيــة وا
والـسيـاحة والـكهربـاء والبـلديـات والبـيئة
ــيـاه ــشــكـلــة تـبــدأ من تـوفــيـر ا أوال ألن ا
كان بانـسيابية لتعـود احلياة ثانيـة إلى ا
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وثـــانــــيـــة يـــأتي اجلـــهـــد عـــلى الـــوزارات
الـسـاندة وأهـمـها وزارات الـبـيئـة وحـقوق
اإلنسان والزراعة والصحة والتربية وهي
أكـثر الـوزارات اقتـرابا من طـبيـعة احلـياة
األهـــواريـــة ومـــشـــاغل إنـــســـانـــهـــا وكالم
ــؤمن وزيـرة الـبــيـئـة الــدكـتـورة مــشـكـاة ا
طا نتمنى ثل  لشبكة األعالم العراقـية 
أن نـراه مجـسـدا وحـقـيقـيـا بـالـشـكل الذي
ـكان رغم ـشـكلـة واصـالـة ا يـوازي حـجم ا
إنـنــا الزلـنـا حــد هـذه الــلـحــظـة لم نــلـمس
ـكان ـسؤول ألن ا ـا يـصرح به ا الـكثـير 
عـاناة والزالت احلـاجة إلى الزال يعـيش ا
اجلـهـد حتـتـاج اســتـنـفـارا وطـنـيـا رغم أن
ـعانـاة الـوزاريـة تـخرج الـكثـيـر يـعـلم إن ا
ـرات خــارج قـدرة الـوزارة في بــعض من ا
وطـاقـتـهـا مــادام الـذي تـطـمح بـتـوفـيـره ال
ـادي . فـالـسـيدة يتـوفـر وخـاصـة اجلـهد ا
وزيـرة الــبــيـئــة تـقــول : ((وفـيــمــا يـتــعـلق
بــاالهــوار أوضــحت الــوزيــر إن مــوضــوع
االهــوار مـن أهم مــا يــشــغل الــوزارة فــقــد

أو عـلى الـورق غـيـر إن األمـر يـكـاد يـكون
مختلفـا على ارض الواقع وهذا عائد إلى
وارد ظروف أحسـها إننا تتـصل بحجم ا
ـوازنـة واالنـدثـار الـهـائـل الـذي أصاب وا
الــبـنـيــة الـتــحـيـة وشـئ من فـسـاد اإلدارة
وبعض أنانيات العمل ودخول عقول إلى
وضوع دون أن تكون مـهيأة علميا جلة ا
ــثل هـــذا الـــدور ذلك األمــر وحــضـــاريـــا 
ـائيـة أمام امـتحان وارد ا يجـعل وزارة ا
صـعب وعـلـيـهــا أن تـسـابق أزمـنـة احلـلم
لــتـحــقق بــعض مــا يـتــمـنــاه ابن األهـوار

كاسب التالية : وبالتالي نحصل على ا
ــوازنــة الــســكــانـيــة إلى 1ــ نــعـيــد إلى ا
سـابـق عـهـدهـا ونـعـطي لــقـطـاع الـتـربـيـة
ـوارد والــصــحــة واالعــمـار االهــتــمــام وا
الــكــافـــيــة أي نـــفــعل بـــرنــامج الـــهــجــرة
عـاكسة فـنتيـجة لالضطـهاد والتـجفيف ا
هـاجر اغـلب سـكان األهـوار عن مـناطـقهم
إلى مــدن مـراكـز الـنــاصـريـة والــديـوانـيـة
والـعـمــارة وكـربالء والـبــصـرة وعـودتـهم
ــدن ســتــعــيــد الــتــوازن الــســكــاني إلى ا
احلـضــريـة ويـقــلل مـســتـويــات الـبــطـالـة
وأزمـة الــســكن كــمـا انه يــنــشط مــنـطــقـة
دارس األهوار اقتصـاديا من خالل بناء ا
شافـي واجملمعـات السكـانية اجلديـدة وا
ياه رافق السكانية ومحطات حتلية ا وا

والكهرباء .
ـنـطـقـة إلى سـابق عـهـدهـا .  2ــ بـعـودة ا
ـة بـعـودة ـارس اإلنـسـان حـيـاته الـقـد
مــوجـودات الـطــبـيـعــة كـالـسـمـك والـطـيـر
والـقـصـب وتـربـيـة اجلـامــوس فـيـتـحـسن
وضـــعـه االقـــتـــصـــادي ويـــزداد الـــنـــتــاج
الـوطـني من ثـروات كـانت شـحـيـحـة كـمـا
الثروة السمكيـة وصناعات نبات القصب
وتوفر مـشتقات حـليب اجلاموس وزراعة

الرز .
 3ــ بــعـــودة أهل األهـــوار إلى بـــيــئـــتــهم
األصـلــيــة سـيــكــون عـلى الــدولــة تـوفــيـر
ــدارس مـــرافق احلـــيــاة األســـاســـيــة كـــا
ــراكــز الــبــيــطــريــة ــســتــشــفــيـــات وا وا
واخلـدمـيـة األخـرى وهـذا يـعـني احلـاجـة
ــنـشـآت فــنـسـعى إلى كـوادر تــديـر هـذه ا
لـتشـغـيل آالفـا من الـعـاطـلـ من الـكوادر
ـعــاهـد الـوســطى خــريـجي الــكـلــيــات وا

واألعداديات .

ـرحلـة صعـبة بـعد ان فشـلت احلـكومات ر  ال يخـتلف اثـنان عـلى ان العـراق 
ـواطن خالل خـمـسـة عـشـر عـامـا  الن الـسـابـقـة في تـهـيـئـة اوضـاع الـوطن و ا
تـمثل بـأعادة ـا هو قـادم سواء عـلى الصـعيـد الداخـلي ا العـراق لم يكن مـهيـئا 
تــأهـيل الــبـنى الــتـحــتـيــة عـلى االقل  او حتــقـيق امــال و اهـداف و افــتـراضـات

العالقات مع الدول االخرى على الصعيد اخلارجي . 
ـواطن يسـوده القـلق و عدم ـاضيـة تولـد شعـور كـبيـر لدى ا و خالل السـنوات ا
االمان االجـتماعي االمر الذي فتح االبـواب اما صعود التيـارات السياسية التي
ذهبية و تفضيلها والذي ساعدها على ابراز الصفة العـرقية او ا ترفض الغـير 

ا جعل الوطن على حافة الهاوية كما نراه اليوم .  على الوطنية  
و مع مرور السنوات  و تراكم الوعي الوطني  فأن انتخابات  2018ستكون من
اضي  و اجبـار الناس على اصعب االنـتخابات جـراء السببـي االساسيـ ا
رفع سالح الـوعـي و االدراك  خـاصة جتـاه مـا تـبـنـتـه احلكـومـات الـسـابـقـة من
طرح هـويات عرقـية و مـذهبـية و طائـفيـة زادت من تفـكك اجملتـمع و فقدان االمن
ـا فـيـها ـطـلوب  فـي ح تـتـحـدث جـمـيع االحـزاب الـسـيـاسـيـة  االجـتـمـاعي ا
جـوجة لكثـرة طرحها ـلة و  صاحلة الـوطنيـة التي اصبحت  االسالميـة عن ا
في التـصريحات السياسيـة من دون جدوى  بل انها ظلت حبرا على ورق فقط.
رشح عن ائـتالف الوطـنية ـفكـر العـربي الكـبيـر حسن الـعلـوي ا اعجـبني جدا ا
تـلفـز االخـير  عـندمـا نبه الى قـضيـة اساسـية بزعـامة ايـاد عالوي في حديـثه ا
عارضة  و هي مسألة الطائفية  فأصدر كراسا حينذاك في احلكم ابان ايام ا
حتت عنـوان "احلل الهندي" بأعتبار ان الهند فيها عشرات الطوائف و االديان 
و اسـتطـاعت الـتـوفـيق بـيـنـهم لـتـصـبح فـيـما بـعـد دولـة نـوويـة مـتـطـورة  و بدون
مشـاكل ب تلك االطـياف التي تشـكل اجملتمع الـهندي الـذي يربو تـعداد سكانه

ليار و  300مليون نسمة .  على ا
و لعل مـا يجري اليوم من اختراقات فـاضحة لقوان االنتخـابات هدفها التمويه
ـطلـوبـة  و بـالتـالي تـضلـيل الـنـاخب الذي و الـتسـتـر عـلى االهداف احلـقـيـقيـة ا
سيتـحول الى كتلة نـار متأججة بعـد فترة من الزمن على انكـشاف التضليل  و

شروع االنتخابي .   اماطة اللثام عن النوايا احلقيقية اثناء طرح ا
و قد اورد الـعلـوي مثاال عـلى تلك اخلـروقات  و خـاصة مـا يتـعلق مـنهـا بشراء
ـال  عنـدما حتدث عن الـشاعـر الشـريف الرضي الذي لم الذ و االصـوات با
( الـسـنـة و الـشـيـعـة )  و الـذي اشـر بـأنـهم يـشـتـرون االصـوات يـكن يـفـرق بـ
ة  و هذا ما يتجدد اليوم (بالـقصار الصفر او احلمر الطوال ) و هي عملة قد
ستقـبل ما دام عصر التكنولوجيا في ا يكون اكثر تطورا في ا في العـراق و ر
ر ادية الصـعبة التي  تطور مـستمر .  من هـنا فأن عملـية استغالل الـظروف ا
الية الكبيرة بهـا معظم العراقي من خالل شراء الذ و االغراءات بالعروض ا

كتـسبات في حـال احلصول على و وعود بـاحلصول عـلى ا
االصوات  فـهي بـحد ذاتـهـا عمـلـية مـعيـبـة و مخـزيـة على
حسـاب االحزاب و االئـتالفات الـنزيـهة  و هـذا يعني ان
الـــعــراق ســـيــبـــقى الربع ســـنــوات اخـــرى في تـــراجــعه
سـتـمـرو اقتـتـاله الـداخـلي و فقـدان امـنه اذا مـا فازت ا
االحــزاب الـتي بــاعت ضـمــائــرهـا لالجــنـبي و اشــتـرت

مقابلها اصوات الناخب .    

 4ــ تـطويـر وتنـشيط قـطاع اإلنـشاءات من
خالل تـكـلـيـفه بـبـنـاء الـفـنـادق الـسـيـاحـية
ـا ـدارس وغـيـرهـا  ـراكـز الـطــبـيـة وا وا

يحتاجه اإلنسان .
وبـهـذا تـكـون الــفـائـدة اعم ومـتـبـادلـة بـ
ـــكـــان والــذيـن يــبـــغـــون إعــادة احلـــيــاة ا

إليــــــــه .
ان روح الوطـنية الـصادقـة حتتم علـينا أن
نبـذل جهدا كـبيرا اجتـاه مكان ( جـنة عدن
ــكــان الــســرمـدي ) كــان فـي يـوم مــا هــو ا
حلــيـــاة اإلنــســان الـــثــانــيـــة حــيث أدركت
الـطــبـيـعـة حـسـنـهــا في أن يـكـون الـقـصب
ـنسـابة والـنحل هـو بعـضا من جـدائلـها ا
ــاء الـذي يــكـون بــطـبــيـعــة وجـوده عــلى ا
ـا أزلـيـا حلـيـاة أقـوام عـراقـيـة أصـيـلة أد
عــاشت مــنــذ فـجــر الــسالالت وحــتى هـذه
الـلـحـظة عـلى مـودة صـافـيـة مع الـطـبـيـعة
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وكل من عليـها ولنتذكـر ونحن نهم بإعادة
ـكـان إلى ســابق عـهـده احلـيـاة إلى هــذا ا
ـنــدائـيــ من أهـالي ـشــايخ ا قـول احــد ا
قـلـعـة صـالح وهي أحـدى مـدن األهوار في
ـنـدائــيـة من الـديـانـات لـواء الـعــمـارة  وا
ة جدا والـتي جعلت من التـوحيديـة القـد
هــذه الـبــطـائح مــوطئ رغـبــتـهـا بــاخلـلـود
اء كونها تعتمـد في إتمام طقوسها على ا
بـاركة والزواج واالحـتفاء في التـعمـيد وا
بـاألعيـاد الصـغيـرة والكـبيـرة قوله (( إنـنا
كان فـبمـجرد أن نـبتـعد عنه اسـماك هـذا ا
وت من حلظتـنا . لقد علمنا ميال واحدا 
ـاء أن نـتـعلق بـروح مـا نـدين به وعلـمـنا ا
الـطــيـر رغـبــة الـتـواصل مع الــسـمـاء ومن
الــقـصب صــنــعــنــا نـايــات أفــراحــنـا . انه
مـكاننـا السـرمدي وهـنا ولدت كـتبـنا وولد

أجدادنا )).


