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الجئو االهواز یرغبون في العودة إلى إیران ویحنون ألیام صدام 

ه المنصوبة: ـ رویترز  ) العراق(طنومة   یبكي محسن حسين في مهده فيما تضرب ریح الصحراء خيمت
 . قرب الحدود بين العراق وإیران

ام. والرضيع البالغ من العمر خمسة أشهر آبقية أفراد اسرته متسخ وجائع            ى اطع وبالكاد تقوى امه عل
ي ة لالجئ م طنوم ماة مخي ذارة المس ك الق ي تل عثين ف اة مش ون حف ذین یمرح ه ال ام اخوت ها واطع نفس

 . االهواز االیرانيين الذین شردتهم الحروب وغياب القانون الذي ساد العراق بعد الحرب
وب ة البصرة جن قرب مدین ا الشمس  ة من األرض تلفحه وعاش معظم المقيمين في طنومة وهي رقع
خالل ي  العراق في محافظة واسط الخصبة منذ ان احتل العراق مناطق حدودیة في اقليم األهواز االیران

 . الحرب العراقية اإلیرانية في الثمانينات
غم زارع وعاشوا في تنا ا في األصل م ارهم عرب وع صدام حسين األهواز باعتب لرئيس المخل ومنح ا

 . نسبي مع السكان المحليين
لكن منذ ان اطيح بصدام في ابریل قام العراقيون الذین أغضبهم ما اعتبروه وضعا مميزا لألهواز بطرد

ي 214االهواز من دیارهم، والعودة الى ایران هي آل ما یرغب في عمله              الجئا من األهواز یعيشون ف
 . خيام في طنومة االن

جدة محسن           ا        «قالت ستة علوان  ل شيء من خذوا آ ون أ ا   .. العراقي دا اي. مصاغنا وبيوتن اج اب م نحت ل
 . »شيء من اي احد لكننا االن ال نستطيع حتى اطعام صغارنا
ل ال«وأضافت وعلى وجهها الموشوم الذي لفحته الشمس آآبة           في الصباح الشمس ال تطاق وفي اللي

رجالنا بال عمل وأطفالنا متسخون، نرید الذهاب الى إیران وحسب. ننام خوفا من الحيوانات المتوحشة       
 . »لكن حتى في هذا هناك مشكلة

ية واالدارة وقالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة انها تعمل مع الحكومة اإلیران
ت ان ن الثاب ن م ن لك ت ممك رب وق ي أق واز ف وطين األه ادة ت ى اع راق عل ي الع ة ف ة األمریكي المدني

 . المفاوضات ستطول
ى المساعدات من اللجنة ترب في عيشها عل م الم وفي الوقت نفسه تعتمد االسر المحصورة في المخي

 . الدولية للصليب األحمر وببيع امتعتها القليلة في سوق شط العرب التي تبعد عشرة آيلومترات
عراق                        وب ال دة الكوت جن زرع القمح قرب بل ان ی ل«قال راضي الطفاح الذي آ نا قب لى ه ا ا دما جئن عن

بوع               ا الس نبقى هن ا س ا انن ل لن ا قي ى دیارن ون عل تولى العراقي دما اس هر عن ة أش ر. ثالث بوع ج م اس ث
 . »اسبوع

ظار صعب«ومضى یقول     ال لكن االنت نا االنتظار قلي ون م م المتحدة ویطلب آل یوم یأتينا اناس من االم
 . »دون عمل وحياة الئقة

اه باء وتصله مي ر للكهر ویطن الذباب بين الحيوانات المتساقطة التي تتناثر في موقع طنومة الذي یفتق
ویقوم سكان المخيم بتخزین مقرراتهم من الطعام. للشرب من خالل الصليب األحمر مرة آل عشرة أیام        

 . في صفائح صدئة وعادة ما یتم استعمال مياه االغتسال أآثر من مرة
ن                  ن من الالجئي ل زواج الثني ة اقامت حف اة العادی تي تستميت من اجل الحي ة. وبعض العائالت ال وهدی

ل ام آ ه وین ل في م یأآ في مخي ية  ما في خيمة وهي رفاه الزواج آانت منح العروسين اسبوعا بمفرده
 . عشرة رجال ونساء وأطفال في خيمة واحدة

د عودتهم                                    سالفهم ال یری ان وطن أ م مقتنعون ب يرون منه روي. ویتزاید االحباط بين االهواز، والكث وی
ارهم هي ان دی یران واحساسهم ب آبار العشائر قصصا عن وقوعهم وسط نيران الحرب بين العراق وإ

 . المالبس التي یحملونها على طهورهم
بل ان وجودهم في هذا المخيم بات مهددا بسبب االسر العراقية التي تتدفق على المخيم بحثا عن مأوى

..وأقرأ أيضا
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نذ بعد ان طردهم أصحاب البيوت التي آانوا یستأجرونها والالجئون العراقيون الذین عادوا من إیران م
 . انتهاء الحرب التي قادتها الوالیات المتحدة

ا ليسألوا حرس 20وآل یوم یتوجه رجال طنومة الى موقع شلمجة الحدودي على بعد                 ترا تقریب آيلوم
 . الحدود اإلیرانيين ان آانوا سيسمحون لهم بالدخول

 . ویعود الرجال الى ادراجهم بعد نقاش حام بالفارسية التي یتحدثها رجال الدین الشيعة العراقيون
واز وطين األه ادة ت ين تحاول اع وقال المتحدث یاسمين آيث آریليك ان المفوضية العليا لشؤون الالجئ

 . بشكل قانوني بقدر االمكان لكن صبر الكثيرین من سكان المخيم بدأ ینفد قبل أسابيع قليلة
د ان ویقول سكان بالمخيم ان عددا من االسر دخل إیران من الحدود الملغمة بشدة عند شرهاني لكن بع

 . دوالر وهو مبلغ ضخم بالنسبة لألهواز الفقراء 200دفعوا لحرس الحدود اإلیرانيين رشوة قدرها 
ذین تحرروا من راقيين ال ل الع ویشعر األهواز بحنين ألیام صدام حسين رغم قمعه الوحشي للشيعة مث

 . الوهم على حقيقة االحتالل العراقي لبالدهم
مي           ين الهاش اري حس ال زیب د           «ق دین واآلن وبع فر الي راق ص ى الع ا ال فر 23جئن بحنا ص ا أص عام

ام                 .. اليدین ى اهتم دو. صدام وفر لنا حمایة لكنه رحل اآلن، وال تعيرنا ایران وال الوالیات المتحدة ادن یب
.»ان الشقاء آتب علينا في حياتنا
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