
Sun. 18 Sep. 2016 issue no 190مـــــدن8
االحد 18 ايلول 2016 العدد 190

ناحية زرباطية... تاريخ عريق ومعاناة ال تنتهي

زرباطية مدينة تربعت 
على عر�ش مثلث قاعدته 

الأر�ش املنب�سطة 
املمتدة من خمفر 

احل�سن الع�سكري 
اإىل منطقة �سوينه 

و�سلعاه الآخران هما 
نهر الكالل املتجه نحو 
تلك ال�سال�سل اجلبلية 

املمتدة �سمال ..

خالل احلرب العراقية 
الإيرانية كانت 

املدينة م�سرحا للقتال 
وحتولت حاراتها 

و�سوارعها والدوائر 
فيها اإىل ثكنات 

ع�سكرية

وتعني كلمة زرباطية ) اإناء الذهب ( وهو اال�س��م 
ال��ذي ت�س��تحقه هذه املدين��ة ، وزباطي��ة تتاألف 
م��ن مقطع��ن هم��ا ) زر ( والتي تعن��ي ) ذهب ( 
و) باطية ( وتعني ) االإناء ( فيكون اال�س��م معا ) 
االإناء الذهب��ي ( اأو ) اإناء الذهب ( ويوؤكد املوقع 
اجلغ��رايف لهذه املدينة اأنها ا�س��م على م�س��مى .. 
وهي تعد كذلك م��ن املناطق التاريخية القدمية 
ويع��ود تاريخها اإىل العهد العثم��اين اأو اإىل اأبعد 
من ذلك، ولها موقع ا�سرتاتيجي وجتاري كونها 
تطل على جمهورية اإيران االإ�س��امية عن طريق 
املنفذ احل��دودي عرفه القريب من مدينة مهران 

االإيرانية .
زرباطي��ة ا�س��م مرك��ب، يتك��ون م��ن مقطعن او 
كلمتن هما )�س��ورا( و)اباط(! وبجمع املقطعن 
مع��ا ي�سب��ح اللف��ظ )�سورا ب��اط من اأ�س��ل �سورا 
ب��اط( ام��ا الي��اء يف نهاي��ة اال�س��م فق��د جاءت 
كلفظ��ة حديثة بعد ذلك، وعل��ى �سبيل التعريب؟! 
الن الذي��ن لفظ��وا اال�س��م �سوراب��اط املعدلة اىل 
زوراب��اط ث��م زرب��اط، �س��اغ له��م ان ي�سموه��ا 
زوراباطية_زورباطي��ة ث��م الأج��ل اال�ست�سه��ال 
ال��واو لثقل��ه  قال��وا زرباطي��ة باإهم��ال ح��رف 
عل��ى الل�سان. عل��ى وزن املحمودي��ة، العزيزية، 
العامرية، الطارمية… اىل اخره من امل�سميات.

فا�سم زرباطية م�ستقا من �سوراباط_ زوراباط، 
ف�)زرباطية( امر يوؤكد �سحته، وجود مدن قريبة 
يف اجلانب االيراين حتمل ا�س��امي )اباد( مبعنى 
املعم��ورة، او البل��دة يف تركيبه��ا اللفظ��ي نحو: 

امري اباد، ر�سا اباد، من�سور اباد.. اىل اخره.
مم��ا ي�سج��ع عل��ى ه��ذا اال�ستنت��اج، ان مدينتي 
ب��دره، زرباطي��ة اىل جان��ب م��دن: من�سوراباد، 
ام��ري اباد/ ر�سا اب��اد كلها كان��ت ت�سكل والية 
ب�ستك��و، من امارة لور�ستان، الت��ي كانت قائمة 
حت��ى عام 1929م، )4( وهو عام �سقوطها ايام 

اخر والتها امل�ستقلن )غام ر�ساخان(.
ومدين��ة زرباطية التي تبعد 14 كم �سمال �رشق 
مدينة بدرة من املدن العراقية التي عانت كثريا 
ط��وال ثم��اين �سن��وات خ��ال احل��رب العراقي��ة 
االإيراني��ة اإذ كان��ت م�رشح��ا حقيقي��ا للعمليات 
احلربية ، االأمر ال��ذي دفع باأهلها اإىل مغادرتها 
بع��د اأن حلقه��ا دمار هائ��ل وخ��راب كبري وهي 
الت��ي كان��ت تزخ��ر بب�سات��ن النخي��ل واأن��واع 
الفواك��ه واحلم�سي��ات اإذ مل يبق��ى م��ن ذلك كله 
�س��وى ج��ذوع النخيل الت��ي ا�ستخدم��ت يف بناء 
املاج��ئ واملوا�سع الع�سكرية وثمة اإ�سارات يف 
االأمكن��ة هنا وهناك تدل على اأن ذلك املكان ما 
ي��زال مرتع��ا باالألغام وهو ينب��ئ مبوت حمتوم 
وكث��ريا ما وقع��ت اأحداثا موؤ�سف��ة راح �سحيتها 
ع��دد من املواطنن االأبري��اء ومنهم الرعاة على 

وجه اخل�سو�ص بخا�سة االأطفال منهم .
تبع��د ناحي��ة زرباطي��ة 84 ك��م اإىل ال�رشق من 
مدين��ة الك��وت و 14 ك��م �سم��ال ���رشق مرك��ز 
ق�س��اء بدرة وه��ي منطق��ة حدودي��ة، يبلغ عدد 
�س��كان الناحي��ة امل�سجل��ن 11 األ��ف ن�سم��ة اإال 
ع��ن  عدده��م  يتج��اوز  ال  فيه��ا  ال�ساكن��ن  اأن 

. 1500ن�سمة 
اأحد اأبناء املدينة علل ذلك بقوله " خال احلرب 
العراقي��ة االإيرانية كانت املدينة م�رشحا للقتال 
وحتول��ت حاراتها و�سوارعه��ا والدوائر فيها اإىل 
ثكنات ع�سكرية ،، طالها الق�سف كثريا وهجرها 
االأه��ايل اإذ مل يبقى مواطن واحد فيها لقد كانت 

هجرة جماعية "
وا�س��اف تبلغ م�ساح��ة الناحية 320 األف دومن 
معظمه��ا اأرا�سي �ساحلة للزراع��ة لكن امل�ستغل 
ال يتج��اوز %20 من هذه االأرا�سي ب�سبب �سحة 
املي��اه ووج��ود حق��ول االألغ��ام عل��ى نحو كبري 
واملدين��ة اأي�س��ا ت�سك��و العط�ص عل��ى الرغم من 
اأن نه��ر ال��كال القادم م��ن االأرا�س��ي االإيرانية 
يخرتقه��ا ويف ف�س��ل ال�ست��اء تهدده��ا ال�سي��ول 
مذك��را اأن ه��ذه االأرا�س��ي الزراعية توف��ر الرزق 

الأكرث من %80 من �سكان الناحية.

تنح��در مياهه��ا م��ن جب��ال اي��ران الت��ي كانت 
�سبب الكثري م��ن امل�ساكل يف هذه املنطقة حتى 
فك��رت احلكوم��ة يف زم��ن الزعي��م عب��د الكرمي 
قا�س��م باإحياء م�رشوع ماء من نهر دجلة جنوب 
العزيزي��ة يف منطقة الدب��وين اأال اأن امل�رشوع مل 
يكتم��ل اىل يومنا ه��ذا . كانت الب�سات��ن الغناء 
حتي��ط املدينة م��ن جميع اجلهات وله��ذا ال�سبب 
كان مناخه��ا يختل��ف ع��دة درج��ات ع��ن بدرة 

وج�سان . 
ام��ا �سكانها فكانوا ينحدرون من ا�سول عراقية 
وكان ع��دد املن��ازل فيها ح��وايل )400( منزل 
هذا عدا القرى املحيطة بها وهي ورمزيار وهي 
م��ن اكرب القرى و�سكانها من الكرد وهور خيجة 
اي�س��ًا من الكرد ، اما قرية الوالدة فن�سفها عرب 
ون�سفه��ا االخ��ر من الك��رد وقرية طع��ان اقرب 
الق��رى حل��دود اي��ران و�سكانها م��ن العرب فقط 
ام��ا قرية دمي��ة )م�ساري بي��ك �سع��دون( �سابقًا 

ف�سكانها عرب وكرد .
وم��ن ناحية البن��ى التحتي��ة للمدين��ة فقد كان 
فيه��ا مدر�سة ابتدائي��ة واحدة ثم بني��ت مدر�سة 
متو�سط��ة وكانت حتتوي عل��ى م�ستو�سف واحد 
ومرك��ز لل�رشط��ة ودائ��رة للكم��رك الأنه��ا مدينة 
حدودي��ة وخمافرها هي )تيكت��ك( حاليًا العن 
وخمفر )كان �سخ��ت( حاليًا اجلبل وخمفر )زايل 
اب( حالي��ًا دراجي وخمفر )الطع��ان( الذي بقي 
عل��ى ا�سم��ه دون تغي��ري. وكان يف الناحي��ة )6 
مق��اٍه( وم��ا يق��ارب )60 حم��ًا( باالإ�سافة اىل 
وج��ود مملح��ة وا�سعة ج��داً تنح��در مياهها من 
جب��ال حمرين دون اأن ت�ستطيع ايران ا�ستغالها 
ا�ستغل��ت  ول��و  احلدودي��ة  االرا�س��ي  لوع��ورة 
ا�ستغ��ااًل جي��داً ل�سدت حاجة الع��راق من امللح، 
ام��ا اجلب�ص املوجود فيها فيع��د من اجود انواع 
اجلب���ص يف العراق ح�سب تقري��ر اخلرباء . �سكان 
املدينة م�ساملون متاآخون فيما بينهم يتكلمون 

اللغة الكردية والعربية . 
ومن اجلدير بالذكر اأن املدينة مرت بالعديد من 
الظ��روف وك��وارث الطبيعي��ة على اأم��د الع�سور 
ال�سالف��ة حي��ث ان الفي�سانات الت��ي اجتاحتها 
مم��ا دف��ع �سكانه��ا اإىل االنتقال من م��كان اإىل 
اآخر وخا�س��ة اإىل منطقة مرزاب��ات غرب ق�ساء 
ب��درة وت��ارة اإىل املناط��ق اجلبلي��ة القريبة من 
اإي��ران التي ال تتاأثر بالفي�سانات وال�سبب االآخر 

ه��و قرب الناحية من نهر ال��كال وكرثة ت�ساقط 
االأمط��ار يف تل��ك املناط��ق مم��ا ح��دا ب�س��كان 
املنطق��ة اإىل تركها والرحي��ل اإىل اأماكن اأخرى، 
فه��ي مدينة على رحي��ل دائم هكذا يق��ول اأهلها 
عنه��ا لكن بعد كل رحلة البد م��ن عودة. اإ�سافة 
اإىل ذل��ك فق��د �سه��دت املدين��ة عملي��ات تهجري 
ق�رشي��ة الأبنائه��ا اإذ مت ت�سف��ري الكث��ري منهم اإىل 
اإيران يف زمن النظام ال�سابق كونهم من التبعية 
عل��ى وفق م��ا اأ�ساع��ه النظام ال�ساب��ق يف حينه 
بح��ق هوؤالء املواطنن رغ��م انهم عراقيون ويف 
املقاب��ل اأي�س��ا عان��ت املدينة من �سح��ة املياه 
كث��ريا كون م�سادر املياه تق��ع خارج االأرا�سي 
العراقي��ة اإ�ساف��ة اإىل اندث��ار االآب��ار االرتوازية 
املوجودة يف تلك املنطقة فظلت زرباطية تعاين 

االأمرين .
وفيم��ا يتعل��ق مب�ساري��ع االعمار الت��ي �سهدتها 
الناحية البد م��ن القول اأن حمافظة وا�سط بذلت 
من جانبها جهودا كبرية وفاعلة الإعادة احلياة 

اإىل ه��ذه املدين��ة الت��ي ميك��ن اأن تك��ون منف��ذا 
حدودي��ا مهما الأغرا���ص التب��ادل التجاري مع 
اجل��ارة اإي��ران اإذ مت تنفيذ العديد م��ن امل�ساريع 
اخلدمية املهمة كان من بينها بناء معظم الدوائر 
اخلدمية يف املدينة مث��ل دوائر املاء والكهرباء 
والبلدية والزراعة والري ومركز ال�رشطة ودائرة 
االأحوال املدنية وامل�ستو�سف ال�سحي وعدد من 
املدار�ص اإ�سافة اإىل عدد من الدور ال�سكنية التي 
وزع��ت بن موظفي تل��ك الدوائر لتحفيزهم على 

ال�سكن واال�ستقرار يف املدينة .
ماحظ��ة جدي��رة باالهتم��ام البد م��ن االإ�سارة 
اإليها هنا تتلخ�ص يف اأن املدينة ما تزال حتتاج 

اإىل املزيد من م�ساريع البناء واالأعمار.
ع��دم الع��ودة اإىل املدين��ة م��ن قبل االأه��ايل له 
م��ربرات منه��ا ح�س��ب م��ا يق��ول عب��د احل�س��ن 
مه��دي مواط��ن كان ق��د غ��ادر املدين��ة ويرغب 
بالرج��وع اإليه��ا من هذه امل��ربرات �سحة املياه 
الت��ي ت�س��ل املدين��ة م��ن م���رشوع ري الدبوين 
ب�سب��ب التج��اوزات عل��ى هذا امل���رشوع من قبل 
الفاح��ن واملزارع��ن الأغرا���ص ال��ري بينم��ا 
يتمن��ى غريه موافقة وزارة البلديات على توزيع 
قطع االأرا�س��ي ال�سكنية ب��ن املواطنن وتقدمي 
الدع��م له��م م��ن الدول��ة لت�سجيعهم عل��ى البناء 
وال�سك��ن ، لكن م��ن املاحظات املهم��ة جدا بل 
م��ن االأ�سياء التي تقلق ال�سكان هناك هي م�ساألة 
وج��ود االألغ��ام التي م��ا تزال ت�س��كل خطرا على 
املواطن��ن فهي توج��د بكميات كب��رية واأماكن 
متع��ددة والبد من قيام ف��رق متخ�س�سة مب�سح 
املنطقة بالكامل ومعاجل��ة كل ما موجود فيها 
م��ن الغام واأي��ة خملفات حربية اأخ��رى لت�سبح 
زرباطية مدينة جتتذب اإليها كل قادم من اأر�ص 

العراق 
والزالت مدينة زرباطية من املدن املهمة ففيها 
كانت تدار املع��ارك مع اجلارة اال�سامية ايران 
يف زم��ن النظ��ام البائ��د يف ح��رب غ��ري عادل��ة 
لثم��ان �سن��وات فقدنا بها االحب��ة وهدرت فيها 
االموال لتبق��ى زرباطية وباقي امل��دن العراقي 
تع��اين االهم��ال والتخلف وملي��ارات الدوالرات 
�رشفت على تلك احلرب والزالت مدينة زرباطية 
تعد منف��ذاً حدودي��ًا مهمًا للتج��ارة والزوار عن 
طري��ق ال��رب بعد �سق��وط النظ��ام البائ��د ولكنها 
الزالت تع��اين االهمال والتخل��ف باملقارنة مع 

املدن االيرانية الت��ي حتاذيها والتي دارت على 
تل��ك االرا�سي احلروب عن ال�سلبيات واملعوقات 

التي تعاين منها املدينة كان لنا هذا التحقيق
اول املتحدث��ن �سفاء كاظم قال املدينة مهملة 
من اجلان��ب احلكومي العراقي وال�سبب ال نعرفه 
نحن ابناء هذه الناحية وعلى اجلانب االخر جند 
التط��ور يف امل��دن االيرانية املحاذي��ة ملدينتنا 
ورغ��م انها اي�س��ًا عانت من وي��ات احلروب اال 
ان التط��ور ملمو�ص فيها يف ال�سن��وات التي تلت 
انته��اء احل��رب بينم��ا ال زلن��ا نع��اين االهم��ال 
منذ اك��رث من ع�رشي��ن عامًا بع��د انتهاء احلرب 
العراقي��ة االيراني��ة ونطالب احلكوم��ة املركزية 
ب��اأن تكون هن��اك م�ساري��ع متمي��زة خ�سو�سًا 
انها تع��د منفذ حدودي مهمة م��ع  ايران ويجب 
ان تعط��ى الأبناء ه��ذه املدينة احلق��وق الكاملة 
ا�س��وة بباقي املدن العراقية الت��ي مل ت�سهد على 

ارا�سيها اي حروب
فيم��ا ق��ال املواط��ن ا�سع��د ك��رمي انن��ا نتاأ�سف 
املحلي��ة  احلكومت��ن  م��ن  املتعم��د  لاإهم��ال 
واملركزي��ة يف الع��راق له��ذا التهمي���ص لاأ�س��ف 
ال�سدي��د ونطال��ب بحقوقن��ا كامل��ة فباالإ�سافة 
اىل انه��ا مدين��ة مهمة وحدودية م��ع ايران هي 
متنف�ص للعوائل الوا�سطية يف عيد نوروز من كل 
ع��ام وفيها تعط��ي العوائل العراقي��ة اال�ساحي 
نتيج��ة خملف��ات ح��روب الزال��ت موج��ودة يف 
ار�سن��ا لاأ�سف ال�سديد وهنا يج��ب ان تزال تلك 
االث��ار وتعم��ل احلكوم��ة عل��ى بن��اء متنزهات 
وغريه��م  العراقي��ن  ال�سي��اح  جلل��ب  للعوائ��ل 
وتهت��م باملدين��ة ب�سكل عام فيم��ا مل جند طوال 
تل��ك العق��ود اي اهتم��ام ملدينتن��ا ودفعنا ثمن 

ت�رشفات رعناء لبع�ص حكام العراق
وحت��دث املواط��ن علي عب��د احل�س��ن ان مدينة 
زرباطية يجب ان تقا�ص باملدينة املحاذية لها 
م��ن اجلانب االيراين الأنها قرين��ة لها وما جرى 
عليه��ا جرى على تلك امل��دن ولكن اي زائر بري 
عراق��ي يخرج م��ن منفذ زرباطي��ة لي�سل مدينة 
مهران االيرانية جت��ده منبهر بتلك االهتمامات 
التي توليها احلكومة االيرانية للمدن التي عانت 
م��ن ويات احل��روب كما ه��و احل��ال يف مدينة 
زرباطي��ة وحلق نق��ول ان املغادرين والداخلن 
ملنف��ذ زرباطي��ة احل��دودي يعانون م��ن �سعف 
اخلدمات باجلانب العراقي ناهيك عن عدم توفر 

اب�سط مقومات النجاح اخلا�سة بامل�سافرين يف 
وق��ت ان اجلانب االي��راين حول منف��ذه ا�سبه ما 
يك��ون انك مبطار ولي�ص منف��ذ ار�سي فلماذا كل 
هذا االهمال ملدينة عراقية عانت والتزال تعاين 
االهم��ال م��ن حكامها عل��ى مر الع�س��ور بل ان 
املنف��ذ لغاية االن مل يقر ب�سورة ر�سمية معرتف 
ب��ه فهل ت�ستحق مدينتنا كل هذا التهمي�ص �سوؤال 

ن�سعه على طاولة حكام العراق اجلدد؟
واك��د رئي���ص املجل�ص املحلي لناحي��ة زرباطية 
ب��اأن الناحي��ة مازال��ت تع��اين م��ن نق���ص كبري 
امله��ول  النق���ص  ع��ن  ف�س��ا  اخلدم��ات  يف 
بالتخ�سي�سات املالية حي��ث مل ت�سمل ناحيتنا 
البال��غ عدد �سكانها �سبع��ة االف ن�سمة يف بداية 
احل��رب العراقية االيرانية والذي��ن هجر ن�سفهم 
نتيج��ة ذل��ك والي��وم ال يتع��دى الثاث��ة ب�سب��ب 

الهجرة و�سياع االرا�سي منهم
واال�ستح��واذ عليها من قبل النظام ال�سابق الذي 
حولها اي الناحية اىل منطقة حرب واو�سح نزار 
جميل رئي�ص املجل���ص املحلي ان الدعاوي التي 
ذهبت اىل تقليل املوارد املائية من املوازنة هي 
دعاوي ال ترق��ى اىل م�ستوى طموح ابناءها وال 
م��ربر مقنع له��ا حيث مت تخ�سي���ص مبلغ مائة 
مليون دينارا لناحية تعانى الكثري من االهمال 
و�س��وء اخلدم��ات ال�سحية والرتبوي��ة ف�سا عن 
تدم��ري القط��اع الزراع��ي بالكام��ل وال��ذي كان 

معوال عليه كثريا يف زمن ما.
ذكر جميل ان اكرث م��ن 300 الف دومن �ساحلة 
للزراعة خالية من الزرع ب�سبب هجرة الفاحن 
وانقط��اع مي��اه ال�سقي ا�ساف��ة اىل تواجد الغام 
احل��روب ال�سابق��ة وما زال��ت اعم��ال املنظمات 
االن�سانية التي ت�س��دت لظاهرة االلغام ورفعها 
بالغر���ص  يحظ��ى  مل  الناحي��ة  ارا�س��ي  م��ن 
ق��ال ع�س��و املجل���ص املحل��ي  املطل��وب كم��ا 
للناحية عب��د املناف انها مل ت�ستطع اكمال هذه 
املهم��ة الكبرية وال �سح��ة ما يتناول��ه البع�ص 
م��ن ان هناك تق�س��ريا كبريا يف ه��ذا ال�ساأن اىل 
ذل��ك دعا رئي���ص املجل�ص املحل��ي يف زرباطية 
وزارة  �سيم��ا  واملحلي��ة  املركزي��ة  احلكومت��ن 
الزراع��ة والبلدي��ات والع��دل على انه��اء ظاهرة 
خط��رة و�سابق��ة مل ت�سه��د لها املحافظ��ة م�سريا 
متثل��ت بتخطي��ط جدي��د ملدين��ة زرباطي��ة على 
ارا�س��ي الغري مم��ا جعلن��ا ندخل باإرب��اك كبري 
م��ع ا�سحابه��ا ف��ا تعوي���ص له��م وال مبا�رشة 
باال�ستم��اك له��ا م��ن ناحي��ة اخرى �س��دد على 
ان التخطي��ط والت�سميم اال�سا�س��ي للناحية غري 
م���رشوع فا ب��د من معاجلت��ه واعط��اء كل ذي 
حق حق��ه كما ذكر رئي�ص اللجن��ة االعامية يف 
املجل���ص ان الد�ست��ور العراقي ين���ص يف احدى 
مواده على ع��دم اخذ املناطق املحرومة مبعيار 
الكثاف��ة ال�سكانية والتخ�سي�س��ات املالية وهذا 
ح��ق الناحي��ة وابناءه��ا مما �سبب ���رشرا كبريا 
بالواق��ع  والنهو���ص  التحتي��ة  البني��ة  وتدم��ري 
اخلدم��ي فيه��ا ودع��ا يف خت��ام حديث��ه وزارة 
التخطيط اىل م�سك زمام املبادرة الإنهاء معاناة 
الناحي��ة وو�سعها �سم��ن اولياتها يف االهتمام 
كونه��ا من املناط��ق التي حلقه��ا احليف الكبري 
االن  اىل  ومازال��ت  ال�ساب��ق  النظ��ام  زم��ن  يف 
تعاين االمرين وقال طه الزرباطي ع�سو جمل�ص 
حمل��ي اعتق��د ان امل��دن االك��رث ت���رشرا ومنها 
مدين��ة زرباطية حتتم على اجلميع راجيا وطنيا 
ف��وق الع��ادة وا�ستثناءها من مو�س��وع الكثافة 
ال�سكاني��ة ال�سيم��ا وان ه��ذه املدين��ة جردته��ا 
احل��روب من اجمل م��ا متلك من بق��ارة االر�ص 
وعق��د النخي��ل والرم��ان والربتق��ال والليم��ون 
لت�سب��ح مدينة املوت واالن يع��اين م�سجلها من 
اجن��از امل�ساري��ع التي تعط��ي باملجاملة ورمبا 
باالإ���رشار كبري من احلكومة املحلية ان ت�ساهم 
يف ع��ودة عن��ب زرباطي��ة كم��ا ق��ال عنه��ا ما 
عبود الكرخ��ي وكذلك يع��ود �سكانها املوزعون 
ب��ن العا�سم��ة والك��وت ونتمنى ع��ودة الب�سمة 
اىل جدورن��ا ال�رشقي��ة بجهود عراقي��ة بعيدا عن 
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