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املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ
رئيس التّحرير

املوسوي
أ.د .عالء
ّ

ّنفيذي
رئيس التّحرير الت
ّ
ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ

مدير مركز تراث البرصة
اهل ْيأة االستشار ّية

الزبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم
ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النجف األرشف.

اليارسي/ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل /ك ّل ّية اآلداب /جامعة البرصة.

حممد جايد العيداين/عضو اهليئة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التحرير
السعد /ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
سكرتري التحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التحرير
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.د رحيم حلو ّ
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/كل ّية الرتب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار عبود
ّ
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.م.دّ .
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .نجم عبد اهلل املوسوي/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
العبادي /ك ّلية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/كلية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط الن�شر يف جم ّلة تراث الب�صرة
َ
يرس جم ّلة تراث البرصة ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي وخطواته
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ

املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص

ّ
وبخط (Simplified Arabic)،عىل
مدمج) ،(CDبحدود ( )1000-5000كلمة،
ِ
ْ
متسلسالً.
أن تر ّقم الصفحات ترقي ًام
ْ -4
أن ُيقدّ م ّ
ملخص للبحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية ،مع عنوان

البحث ،وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

الوظيفي ،ورقم اهلاتف أو املحمول ،والربيد
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب البحث،
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
أن َّ

وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن

األلفبائي ألسامء
قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ

ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

ْ -9
للمرة
السرية العلم ّية إذا كان الباحث ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل

قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

بالضورة
تعب ّ
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّ ّية.
رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز)،(Basrah@alkafeel.net

مقر املركز عىل العنوان اآليت( :العراق/البرصة/شارع
أو تُس ّلم مبارشة إىل ّ
بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
ّ

و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العددِ
الر ِ
الر ِحي ِم
محن ّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

ِ
ني،
رب
ي ،وخاتم النب ّي َ
املر َس ِل ْ َ
َ
العاملنيَّ ،
احلمدُ هللِ ِّ
والسال ُم عىل س ّيد ْ
والصال ُة ّ
ْ
ِ
ِ
وسادة األم ِم ...
مصابيح ال ُّظ َل ِم،
بني الطاهري َن،
حمم ٍد ،وعىل آلِ ِه الط ّي َ
ّ
ِ
رفد األم ِم بال ُق ِ
الرتاث منْبع ًا حيوي ًا من مناب ِع ِ
واهلم ِة،
واإلرادة
درة
ُيشك ُِّل
ُ َ ََ ََ ّ
ّ
حمط ٍ
تكون َّ
ُ
بني األم ِم،
فاأل ّم ُة التي تُطالع تأرخيَها وتُعاي ُن آثارها
فخر واعتزاز َ

ِ
ٍ
ٍ
َّ
والت ُ
بوصف ِه ُمفرد ًة لغو ّي ًةُ -ي ُيل عىلاث
إكبار
وحمل
وإجالل َمل ْن يرنُو إليهاّ ،
ِ
والسريورة.
اإلرث ،وهو(البق ّية من األصل) ،وهو ما َي ْع ُ
كس االمتدا َد ّ
بوصف ِه ترك ًة مادي ًة ألم ٍة ِمن األم ِم ،أو لس ٍ
ِ
ِ
اللة برش ّي ٍة ما
الرتاث
نظر إىل
ُ
ّّ ّ
قدْ ُي ُ
ٍ
ٍ
مكان ّ ٍ
زمان ُم ّ ٍ
معي ،ولك ّن احلقيقة هي ّ
أن الرتاث هو حرك ُة أ ّم ٍة ِمن
عي أو
يف
ٍ
ٍ
ِ
األم ِم ِّ
وبقعة من املكان ،بام
الزمان
حقبة من
بكل إمكاناهتا املا ّد ّية واملعنو ّية يف
ِ
يكشف عن جتربتِها َعرب ذلك الزمان أو املكان ،ويكون ِ
املنبثق
لفر ِعها
ُ
مله َ ًم ْ
فالت ُ
جتارب األمم التي تكون زمخ ًا وطاق ًة ألجياهلا ،بام
اث هو
عنها ،من هناُّ ،
ُ

يؤكِّد وجو َدها ،وحي ِّقق استمرار ّيتَها.

ِ
تأكيد تلك
لتسري سري ًا ت َْو َأم ًا معه يف
التاث
من هنا -أيض ًا -تأيت دراس ُة ُّ
َ

ِِ
ِ
الزمن؛ لتقدِّ م هو ّيتها ناصع ًة
مر عليها ّ
حل ْفر يف مكنوناته ،التي َّ
اهلو ّية وإبرازها ،وا َ

مرصع ًة بالعطاء ،جاري ًة يف هنْج اخللود.
ّ

ِ
مهيته ،كام ُع ِر َف ْت
والبرص ُة هي تلك املدين ُة التي ُع ِر َف ْت بتأرخيها وتراثها وأ ّ
ِ
ِ
ِ
بعطائها ّ
املعرفة شتّى ،بل هي ِمن احلوارض
ميادين من
الزخار ،ورجاالهتا يف

املؤس ِ
ٍ
كانت االنطالق ُة إىل
لكثري ِمن العلوم والفنون اإلنسان ّية ،وعليه،
سة
ْ
ِّ
ِ
ِ
ُ
تكون َنْج ًا و َعطا ًء
وتثوير كنوزها؛ لتُقدِّ م مائد ًة
تقص تراث هذه املدينة
رضورة ِّ

ألوهلا.
وإهلام ًا آلخرها ،كام كانت حرك ًة وسعي ًا ومنهج ًا ّ
ِ
وقدْ َ
اجلود املمتدّ ِة من أيب الفضل الع ّباس بن أمري املؤمنني
لكف
كان
ِّ

الرشعي سامحة الس ّيد أمحد
املطهرة ،متم ِّثل ًة بمتو ّليها
ونعني العتبة الع ّباس ّيةّ
ّ
ِ
كان هلا اليدُ ال ّطوىل يف دعم ِ
عزه)َ -
املدينة الزاخر بتأسيس
تراث هذه
الصايف(دام ُّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
املتخصصة (تراث البرصة) ضمن
البرصة) ،الذي جاءت جم ّل ُت ُه
تراث
(مركز
ِّ

ٍ
ِ
َ
مجلة ط ّي ٍبة ِمن الكفاءات
لتأخذ عىل عاتقها -مع
سلسلة أنشطتِ ِه الرئيسة؛
ِ
ِ
الكريمة ،ولِت ِ
واألقالم ّ
ُسهم يف
املدينة
تسطري مدادها يف تراث هذه
الفذة-
َ
ِ
ِ
الرتاثي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش
وذخائرها؛ ب ّث ًا للوعي
بكنوزها
التعريف
ّ
دون الوعي بأ ِ
ِ
ِ
والبحث فيه؛ إ ْذ ِمن ِ
السريور ُة إىل
الرتاث
مهية املوضو ِع ال يمكن ّ
ّ
تطبيقاتِ ِه.
فها هي جم ّلة (تراث البرصة) تأيت اليوم لتفتح أبواهبا لألقال ِم الر ِ
صينة
َ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
مدينة حاف ً
واملحامد ،وهي
ال بالكنوز
تأريخ
األمينة ال َع ِل ْي َم ِة؛ لتس ّطر
والكتابات

إ ْذ ت ِِ
يرضب
األو ُل
ُعل ُن ع ْن ذلك -تتبنّى
حمورين أساسني عن ُّ
ُ
التاث ،املحور ّ

التاث؛ إ ْذ ُ
حتيل عىل
يف البعد
الزمني القديم ،وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة ُّ
ّ

ُ
سيكون تراث ًا لألجيال م ْن
تقص ما
ما له ُل ْص َق ٌة باملايض ،أ ّما
املحور الثاين ،فهو ِّ
ُ
ِ
أبعاد هذه املدينة ،وتوثيقه وتدوينه وتقديم الدّ راسات عنه بام يدعمه ويث ّبته،
ُ
التاث
السليمة يف التعامل مع ُّ
والرؤية ّ
فاألمل معقو ٌد عىل ذوي ال َب َص والبصرية ّ
يف رفد مسرية جم ّلتنا إىل األمام؛ خدم ًة لإلنساني ِة مجعاء ،وبرصتِنا الفيحاءِ ،
ومن
ّ
ِ
التوفيق.
اهلل

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
ص ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
م ْن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ

ِ
ِ
َ
اآلثـار
مدينة
تراث
ُييي
العقيدةِ ،
ِ
ِ
ـــــــــار
قاص ِم الك ّف
ُميي

للو َرى
يكتب
كي
الدؤيل نحو ًا َ
َ
ُّ
َ
مؤسـس ًا
بقري
ويروح
ذاك ال َع ُّ
َ
ِّ
بأن ربـو َعنا
ولِتشهدَ الدّ نـيا
ّ
ِ
َ
بجود ِه
النفوس
ولذاك قدْ غ ََمر
َ

			
		

			

النخيل م ِ
ِ
األشعـار
راق َص
حتت
َ
ِ ُ
ِ
ِمن ذي ُ
األفكـار
اخلريبة َمولدُ
ِ
ِ
ِ
قرار
بخري
فاستبشي خري ًا

ِ
يب ُم َسائ ً
بثامر
ال
َر ْو ٌض ُي ُ
ِ
األنظار
َانت ُمنى
علم ّي ٌة ك ْ
َــان َت َز ُّين ًا بِ َو َق ِ
ــار
إس ًام ،فك َ
ْ
( َقمر ي ِ
راق ُص أن ُْج َم ال َع َّش ِ
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ِ
جنوب
لألهوار يف
السياح ّي ُة
ُ
ّ اإلمكانات
ِ
العراق
ِ
)البرصة أنموذج ًا
(أهوار
ُ
Tourist Potentialities of the Marshes in
Southern Iraq
(Marshes of Basrah as a Sample)

املطوري
م صف ّية شاكر معتوق.أ
ّ

العريب
مركز دراسات البرصة واخلليج/جامعة البرصة
ّ
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University

املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

ملخّ �ص البحث
ٍ
بشكل
السياحة ركيزة أساس ّية يف اقتصاد ّيات كثري من دول العامل ،وتُسهم
تُعدّ ّ
ف ّع ٍ
القومي ،وتوفري فرص العمل ،فض ً
ال
ال يف دفع عجلة التنمية ،وزيادة الدخل
ّ
الوطني،
الصعبة بوصفها مرتكز ًا رئيس ًا من ركائز اقتصادنا
عن توفري العملة ّ
ّ
ومقومات نجاحها.
والس ّيام الدّ ول التي متتلك عنارص
ّ

لتنوع العرض
والعراق إحدى تلك الدّ ول التي متتلك هذه اإلمكانات ّ

ياحي فيه من الناحية التارخي ّية والدين ّية واجلامل ّية ،فض ً
مقومات
ال عن توافر ّ
الس ّ
ّ
العلمي املربمج لتحقيق التقدّ م
الطبيعي ،إال ّإنا غري مستغ ّلة بالشكل
اجلذب
ّ
ّ

االقتصادي.
ّ

ٍ
ٍ
بصورة
بصورة عا ّم ٍة ،ويف حمافظة البرصة
تُعدّ األهوار يف جنوب العراق
ٍ
ياحي ،وحتقيق
ّ
الس ّ
خاصة ،إحدى البيئات التي يمكن فتح منافذها لالستثامر ّ
واجتامعي؛ بام متتلكه من بيئة طبيع ّية ّ
خلبة متكاملة
وثقايف
اقتصادي
نمو
ّ
ّ
ّ
ّ

تتنوع فيها
بمواردها النبات ّية واحليوان ّية ،وخصائصها الطبيع ّية املتم ّيزة ،التي ّ
احلياة املائ ّية والرب ّية ،فض ً
ال عن اخلصوص ّية التارخي ّية للمنطقة ،ووجود اآلثار
العديدة واملم ّيزة.

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
)العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

Abstract
Tourism is an economic mainstay for many countries
in the world as it contributes effectively to accelerate
development, increase national income, create jobs,
a well as provide hard currency being a major pillar of
national economy. This is especially valid for countries that
possesses the elements of success.
Iraq is one of those countries that possess this potential
diversity in its historical, religious and natural aspects.
However, it is not exploited in the right mannet to achieve
economic progress.
The marshes in southern Iraq in general and in the
province of Basra in particular constitute one of the
environments that can be used for tourism investment and
cultural and social growth due to its charming environment
and distinctive nature. In addition to diversity of its aquatic
features and wildlife, this area has its own historical
particularity and the presence of alot of distinctive relics.
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املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

املقدمة
ّ
ٍ
بشكل
السياحة ركيزة أساس ّية يف اقتصاد ّيات كثري من دول العامل ،وتُسهم
تُعدّ ّ
ف ّع ٍ
القومي ،وتوفري فرص العمل ،فض ً
ال
ال يف دفع عجلة التنمية وزيادة الدخل
ّ
الوطني،
الصعبة بوصفها مرتكز ًا رئيس ًا من ركائز اقتصادنا
عن توفري العملة ّ
ّ
ومقومات نجاحها.
والس ّيام الدول التي متتلك عنارص
ّ

لتنوع العرض
والعراق إحدى تلك الدول التي متتلك هذه اإلمكانات ّ

ياحي فيه من الناحية التارخي ّية والدّ ين ّية واجلامل ّية ،فض ً
مقومات
ال عن توافر ّ
الس ّ
ّ
العلمي املربمج لتحقيق التقدّ م
الطبيعي ،إال ّإنا غري مستغ ّلة بالشكل
اجلذب
ّ
ّ

االقتصادي.
ّ

تُعدّ األهوار يف جنوب العراق بصورة عا ّمة ،ويف حمافظة البرصة بصورة

ياحي ،وحتقيق
ّ
الس ّ
خاصة ،إحدى البيئات التي يمكن فتح منافذها لالستثامر ّ
واجتامعي؛ بام متتلكه من بيئة طبيع ّية ّ
خلبة متكاملة
وثقايف
اقتصادي
نمو
ّ
ّ
ّ
ّ

تتنوع فيها
بمواردها النبات ّية واحليوان ّية ،وخصائصها الطبيع ّية املتم ّيزة ،التي ّ
احلياة املائ ّية والرب ّية ،فض ً
ال عن اخلصوص ّية التارخي ّية للمنطقة ،ووجود اآلثار
العديدة واملم ّيزة.

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

فر�ض ّية البحث
تتم ّثل الفرض ّية ّ
بأن منطقة األهوار متتلك رصيد ًا ّ ً
مهم من اإلمكانات
ٍ
علمي وسليم سوف تُسهم يف دعم
بشكل
ُثمرت
السياح ّية التي إذا ما است
ْ
ٍّ
ّ
العراقي.
االقتصاد
ّ

م�شكلة البحث
بالرغم من ّ
ّ
أن منطقة الدراسة متتلك العديد
تتلخص مشكلة البحث يف أنّه ّ

السياح ّية إال إنّه مل تنل االهتامم املناسب ،فتتم ّثل مشكلة البحث
من اإلمكانات ّ
بالتساؤالت اآلتية:

السياح ّية التي حتظى هبا منطقة األهوار؟
 -ما اإلمكانات ّ

السياحة يف األهوار ،التي حالت
 ما ّاملعوقات التي تعرتض سبيل تنمية ّ

احليوي؟
دون النهوض هبذا الق ّطاع
ّ

هدف البحث
السياح ّية املتاحة يف منطقة
هيدف البحث إىل عرض واقع اإلمكانات ّ

مقومات وخصائص طبيع ّية وبرش ّية غري مستثمرة ،التي
األهوار بام تتم ّيز به من ّ
ُثمرت يف هذا اجلانب سوف تو ّفر العديد من املجاالت االقتصاد ّية
إذا ما است
ْ

واالجتامع ّية والثقاف ّية.

الإمكانات الطبيع ّية
السيام مناطق األهوار التي
السياحة ارتباط ًا وثيق ًا بالبيئة اجلغراف ّيةّ ،
ترتبط ّ
تراث الب�صرة
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املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

السياح ّية
بتنوع مظاهرها الطبيع ّية والبيئ ّية ،وهذا ما يزيد من ّ
متتاز ّ
تنوع إمكاناهتا ّ
وخصائصها الطبيع ّية.

السياحة ،من جهة
 -1املوقعُ :يعدّ املوقع من عنارص اجلذب املؤ ّثرة يف حجم ّ

السياحة يف املناطق
السياح ّية وبني حركة ّ
كونه حيدّ د العالقة بني منطقة التنمية ّ
األُ َخر؛ إ ْذ يمتاز جنوب العراق بوجود منطقة األهوار التي متتدّ من شامل

رشق حمافظة ميسان شامالً ،والبرصة جنوب ًا ،والنارص ّية غرب ًا ،وتقع بني خ َّطي
عرض( ،)30-25و( )45-32شامالً ،وخ َّطي طول( ،46-13و )48رشق ًا()1؛
املتوسط بني املحافظات اجلنوب ّية جعل منها عنرص ًا ّ ً
مهم لتعزيز إمكان
فهذا املوقع
ّ

السياحة يف منطقة األهوار ،التي متتدّ عىل مساحة تبلغ (8000كم ،)2والتي
قيام ّ

كانت تُعدُّ من النامذج الفريدة لبحريات املياه العذبة يف املناطق اجلا ّفة وشبه اجلافة

يف العامل.

ال ّ ً
 -2املناخُ :يعدّ املناخ عام ً
السياح ّية،
مهم من العوامل املؤ ّثرة يف النشاطات ّ

السياح ّية ،سواء
مه ّيته يف كونه حيدّ د إمكان االستفادة من اإلمكانات ّ
وتربز أ ّ
ٍ
بشتاء ٍ
دافئ يشكّل إقلي ًام مثالي ًا لالستمتاع
كانت طبيع ّية أم برش ّية ،فاملنطقة تتم ّيز

بالدفء ،أ ّما فصال الربيع واخلريف ،ف ُيعدّ ان فصلني معتدلني ،ومثال ّيني لراحة
الصيف،
السياح ّية يف منطقة األهوار ،أما فصل ّ
اإلنسان ،ما ّ
يشجع قيام املناطق ّ
حار غري مريح(.)2
الذي يتّسم بارتفاع درجات احلرارة ،فهو فصل ّ

يب ،الذي يم ّثل أكثر
السهل الرسو ّ
السطح :تُعدُّ منطقة األهوار جزء ًا من ّ
ّ -3

يب نحو اجلنوب
جهات العراق انخفاض ًا مع ق ّلة انحداره من الشامل والشامل الغر ّ
الرشقي .وتقع األهوار يف منطقة حوض ّية تنحدر إليها األرايض من
واجلنوب
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

تتجمع
جهاهتا املختلفة ،ويصبح أكثر وضوح ًا يف أجزائها اجلنوب ّية الرشق ّية؛ إ ْذ
ّ
املياه يف املنخفضات يف أثناء الفيضانات وفرتة سقوط األمطار ،ومتتاز أرض
بأنا مستوية متام ًا ومنخفضة يف الوقت نفسه ،فال يتجاوز ارتفاع املنطقة
املنطقة ّ

سوى(2،5م) عن مستوى سطح البحر يف القرنة ،بينام يكون بمستوى سطح
احلمرّ ،
كل هذا أ ّدى إىل ْ
أن تكون املنطقة ذات انحدار خفيف نحو
البحر يف هور ّ
تنوع ًا يف املناظر الطبيع ّية املوجودة بحكم
اجلنوب واجلنوب
الرشقي ،ما َخ َلق ّ
ّ

ال عن ّ
موقعها ومجال الطبيعة ،فض ً
الرشقي مع االجتاه
أن تركّز األهنار يف اجلانب
ّ

السياح ّية(.)3
العام النحدار األرض كان له األثر يف التشجيع عىل قيام املناطق ّ

ياحي؛ لكونه مناظر
 -4النباتات :يؤ ّثر النبات
الس ّ
الطبيعي يف قيام النشاط ّ
ّ

الس ّياح ،فاإلنسان يميل بطبيعته نحو املناطق اخلرضاء
طبيع ّية مجيلة جتذب أنظار ّ

متنزهات طبيع ّية يؤ ُّمها
التي متتاز بجامل الطبيعة وكثرة الطيور التي تشكّل ّ
الس ّياح للتمتّع بجامل البيئة .
ّ

والطبيعي وازدهاره يف املنطقة ،وهو
يت
متتاز األهوار بتوافر الغطاء النبا ّ
ّ

األسايس يف ازدهار الثروات االقتصاد ّية التي ال ينضب معينها ،فض ً
ال
العامل
ّ
عن الدّ ور الذي تلعبه النباتات املائ ّية يف التأثري عىل النظام
فإنا تُعدُّ
املائيّ ،
البيئي ّ
ّ

بيئة خصبة ومراعي طبيع ّية للحيوانات املائ ّية ،كاألسامك والبط واجلاموس؛ إ ْذ

تنترش النباتات املائ ّية املح ّبة للمياه ،كام تنترش نباتات القصب والربدي عىل شكل
ٍ
ٍ
ٌ
فاصل بينها؛ إ ْذ
أحزمة أو
نطاقات من حيث مواقعها من املياه ،وال يوجد حدٌّ
ّ
متنوعة من جهة
إن مستويات املياه يف األهوار غري ثابتة ،ونباتات األهوار تكون ّ
ٍ
احلجم ،فض ً
عم تشكّله بساتني النخيل من بقا ٍع
مجيلة(.)4
ال ّ
تراث الب�صرة
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املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

الس ّياح دائ ًام يبحثون عن يشء جديد لزيارته ومشاهدته؛ لذا ّ
ّ
فإن إنشاء
وإن ّ

مه ّية صناع ّية وعلم ّية
قرى سياح ّية وسط هذه البقاع اخلرضاء ُيضيف عىل املنطقة أ ّ
السياح ّية واجلامل ّية.
مه ّيتها ّ
وط ّب ّية إىل جانب أ ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

الزراعي؛ إ ْذ ال تصلح إال لزراعة حماصيل
وتكون تربة األهوار فقرية باإلنتاج
ّ

مع ّينة ،مثل :حمصول ّ
الشلب ،ويغ ّطي نبات القصب مساحات كبرية منها.

الس ّياح،
 -5الطيور واألسامك :حتظى الطيور وكذلك األسامك باهتامم ّ

السياحة؛ إ ْذ ّ
إن االنتشار الكبري
بوصفهام إحدى اإلمكانات الطبيع ّية املؤ ّثرة يف ّ
الصيد ،أ ّما األنواع النادرة واملنقرضة ،فهي
للس ّياح بمزاولة هواية ّ
هلا يسمح ّ

تنوعها
حتظى باهتامم الباحثني والدارسني يف هذا املجال للمحافظة عليها وعىل ّ
خاصة هبا لتكون مراكز جذب سياح ّية ج ّيدة .
األحيائي ،بإنشاء حمم ّيات ّ
ّ

الرطبة ،وهي تزخر ّ
بكل أشكال
تُعدُّ مناطق األهوار من أبرز نطاقات األرايض ّ

اجلغرايف ألن تكون حم ّطة
الطبيعي وموقعها
البيولوجي ،وقدْ أتاح ثراءها
التنوع
ّ
ّ
ّ
ّ

اسرتاحة أو نقطة عبور ألنواع من الطيور املهاجرة من روسيا ،وحتى من جنوب
املتنوعة،
أفريقيا يف أثناء فصل الشتاء؛ لتوافر األسامك واحلبوب والنباتات املائ ّية ّ
فض ً
يب ،وقدْ صنّفها برنامج
ال عن ّأنا منطقة توالد ألنواع من أسامك اخلليج العر ّ

األحيائي يف العامل؛ إ ْذ تُؤوي
التنوع
أهم مراكز ّ
ّ
األمم املتّحدة بوصفها أحد ّ
األهوار الكثري من الطيور املائ ّية الشتو ّيةّ ،
وإن مالئمة الظروف املناخ ّية وتوافر

القصب والربديُ ،يعدُّ بيئة مالئمة لبناء الطيور أعشاشها بعيد ًا عن الص ّيادين،

ثم تبدأ باهلجرة املعاكسة
ومتكث يف هذه البيئة الدافئة فرتة الشتاء وبداية الربيعّ ،

احلمر
والرجوع إىل مواطنها األصل ّية،
فتسمى (هجرة اخلريف) ،وكان هور ّ
ّ
واحلويزة ُيعدّ ان مصدر ًا حلياة ثلثي الطيور الرب ّية ،وأماكن طبيع ّية لتواجد العديد

من أنواع األسامك(.)5

السياح ّية؛ ملا له من
مه ّية كبرية يف املجاالت ّ
 -6املوارد املائ ّية :تُعدُّ املياه ذات أ ّ
تراث الب�صرة
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املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

السائح دائ ًام عن املاء ْ
العذب ملواجهة
السياح ّية؛ إ ْذ يبحث ّ
مه ّية يف حتقيق التنمية ّ
أ ّ
االحتياجات املتعدّ دة.

مهمة ،فهي من أكرب بحريات
وتتم ّيز األهوار بكوهنا تتمتّع بإمكانات مائ ّية ّ

املياه ْ
وتضم منظوم ًة من احلياة الربمائ ّية ،يمكن
العذبة يف الرشق األوسط،
ّ
استثامرها يف إنشاء منتجعات ومدن سياح ّية دائم ّية بالقرب من تلك املس ّطحات

يب؛ نتيجة تراكم مياه األمطار وانسياب
السهل الرسو ّ
التي ّ
تكونت يف منخفضات ّ

مياه األهنار.

مه ّيته من الناحية اجلامل ّية،
تشكّل املياه عامل جذب
مهم؛ وذلك أل ّ
سياحي ّ
ّ

ّ
املحل املحيط
وما خي ّلفه حوله من مساحات خرضاء إىل جانب تأثريه يف املناخ

الصيف
احلار؛ إ ْذ يمكن عدُّ
به ،حيث النسامت العليلة واملنعشة خالل فصل ّ
ّ

الصيف؛
وحر ّ
منطقة األهوار الرئة واملتن ّفس للسكّان ومالذهم من أعباء احلياة ّ
إ ْذ متدّ هم بنسيمها العليل وخرياهتا النبات ّية واحليوان ّية.

الإمكانات الب�شر ّية
مه ّيتها
تُعدّ اإلمكانات البرش ّية من العنارص
املكملة لإلمكانات الطبيع ّية؛ أل ّ
ّ

واحلضاري،
الفكري
الس ّياح ،فهي من صنع اإلنسان ونتاجه
ّ
ّ
لدى الكثري من ّ

التعرف عىل احلضارات والتاريخ واملعامل األثر ّية ،التي تُعدّ
فمن خالله يمكن ّ

مقوم ًا ّ ً
السياحة .
ّ
مهم لقيام ّ

 -1األماكن األثر ّية والتارخي ّية :العراق بلد احلضارات واملقدّ سات منذ أقدم

للتطور واملعرفة اإلنسان ّية ،وإذا
العصور؛ إ ْذ تُعدُّ اآلثار تراث ًا حلضاراته وامتداد ًا
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

السياح ّية
فإنا تُسهم يف رفد احلركة ّ
تم تطوير هذه املعامل احلضار ّية وحتسينها؛ ّ
ما ّ

يف البلد.

موزعة عىل عموم البالد .وتزخر
وتُشري الدالئل إىل وجود مواقع أثر ّية ّ

مناطق األهوار باملئات من التالل واأليشانات املنترشة يف األهوار ،فهناك موقع

العز) يف
أيشان امللكة (هيفاء) ،الذي يقع عىل بعد( )5كيلومرتات عن(هنر ّ

منطقة املر ّبعات ،يبلغ ارتفاعه( )8أمتار عن مستوى سطح األرض ،ومساحته
2
كم ّيات كبرية من ِك َس ِ
اجلرار الفخار ّية بأشكال
حوايل(500م ) ،وحيوي ّ
وزخارف ونقوش وألوان عديدة ،و ُيعتقد ّأنا كانت تُستخدم خلزن املصوغات
الذهب ّية عند السومر ّيني قبل( )3500سنة قبل امليالد ،وتوجد –أيض ًا -العديد

جراء حراثة أراضيهم،
من القطع األثرية لدى ساكني املنطقة ،عثروا عليها من ّ
وهناك بعض األحجار القديمة استخدمت يف بناء منازل أهايل املنطقة ،ووجدت

سبقت ملحمة
كذلك العديد من النصوص األثر ّية عن ملحمة( كلكامش) ،التي
ْ
(األلياذة واألوديسة) اإلغريق ّية بـ( )1500سنةُّ ،
تدل عىل طبيعة املنطقة ،فض ً
ال
عن الكثري من األساطري السومر ّية والبابل ّية (.)6

وهناك العديد من املواقع األثر ّية التي كانت مغمورة بمياه اهلور ،ففي

حمافظة ميسان( )48موقع ًا أثر ّي ًا مكشوف ًا يعود تاريخ أغلبها إىل العصور الفرث ّية

والساسان ّية ،وبعضها أقدم من( )1000سنة قبل امليالد ،وتنترش يف احلويزة
ّ
ٍ
ٍ
وكبري يف هور
صغري
والصحني ،ويوجد كذلك ( )122موقع ًا أثر ّي ًا بني
والواو ّية ّ

تتوزع يف اجلبايش واإلصالح والعكيكة
احلمر ،يعود إىل(2350-2800ق.م)ّ ،
ّ
وكرمة بني سعيد ،وغريها(.)7
تراث الب�صرة
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املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

تضم وحدها أكثر
ومت ّثل األهوار الوسطى جزء ًا من مناطق أهوار النارص ّيةّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
السالالت
من ( )60موقع ًا أثر ّي ًا تعود إىل
حقب حضار ّية خمتلفة متتدُّ إىل فجر ّ
البابيل القديم.
السومر ّية والعهد
وحكم الدُّ ويالت ّ
ّ

ّ
إن مئات املواقع األثر ّية موجودة يف مناطق األهوار العراق ّية ،منها أكثر من

( )60موقع ًا أثر ّي ًا يف أهوار النارص ّية فقط-كام ذكرنا -فتُعدُّ مناطق األهوار

َ
تضم
العاملي؛ كوهنا
لتكون ضمن الئحة الرتاث
مؤهلة جدّ ًا
ومواقعها األثر ّية ّ
ُّ
ّ
مهمة ،وبيئة طبيع ّية فريدة ،وهذا ما جيع ُلها ضمن املواقع الثقاف ّية
مواقع أثر ّية ّ
ِ
الرتاث
الطبيع ّية ،التي ال يزيدُ عد ُدها عن ( )27موقع ًا يف العامل بحسب الئحة

العاملي .لقد شهدت مناطق األهوار عدّ ة هجرات سكّان ّية ُ
ومري
الس
ّ
منذ العهد ّ
ّ
ني ،الذين
وحتّى العرص احلديث؛ كوهنا كانت مت ّثل مالذ ًا آمن ًا للسكّان املح ّل ّي َ

يني يف
تتعرض مناطقهم للغزو ،لتشابه الكثري من مفردات حياة السكّان املح ّل َ
ّ
نيّ ،
وإن سكّان
السومر ّي َ
مناطق األهوار مع طبيعة احلياة التي كانت سائدة أ ّيام ّ
َ
يتداولون أكثر من ( )200مفردة لغو ّية سومر ّية وأكد ّية حتّى
ني
األهوار احلال ّي َ

أثري مل ين ّقب سوى
وتضم مدينة النارص ّية أكثر من ( )1200موق ٍع
اآلن.
ٍّ
ّ

يف( )%5منها(.)8

ّ
السياحة يف
فإنا سوف تُسهم يف رفد ّ
كل هذه املعامل األثر ّية إذا ما استُثمرت ّ

املنطقة من داخل البلد وخارجه ،ما ُيسهم يف إنعاش اقتصاد املنطقة.
ِ -2
والصناعات الشعب ّية :تنترش يف األهوار الكثري من
احلرف اليدو ّية
ّ

والصناعات الشعب ّية ،فهي تُعدُّ نق ً
ال لرتاث
النشاطات احلرف ّية واليدو ّية
ّ

الشعوب وعاداهتا وتقاليدها؛ إ ْذ يمتهن سكّان األهوار عدّ ة صناعات خمتلفة
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

يدوي ينسجم مع متط ّلبات حياهتم،
ومتنوعة ،أغلبها صناعات ذات طابع
ّ
ّ
فض ً
الصناعات امليكانيك ّية ،التي تشرتك فيها
عم يمتهنه بعض السكّان من ّ
ال ّ

اآللة يف قس ٍم من مراحل اإلنتاج ،مثل :احلرص(البواري) ،التي تعتمد عىل
والصائف ،واملضايف ،وفرش األرض ّية،
نبات القصب ،كذلك بناء األكواخّ ،
وصناعة القوارب(املشاحيف) ،كالطروادة ،والكعدة ،والربكش ،والكثري من
ٍ
جزيرة وأخرى ،وغريها من احلرف
وسائل النقل التي تستخدم يف جتواهلم بني
والصناعات التي تُعدّ رافد ًا ّ ً
الوطني؛ لكوهنا مت ّثل تراث
مهم من روافد االقتصاد
ّ
ّ
ِ
الصناعات ودعمها ،لتم ّثل تاريخ البلد العريق.
األ ّمة ،فالبدّ من تشجيع هذه ّ

تراث الب�صرة
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املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

ياحي يف �أهوار جنوب العراق
مع ّوقات قيام الن�شاط ّ
ال�س ّ
السياح ّية يف األهوار لقيام النشاط
بالرغم من توافر الكثري من اإلمكانات ّ
ّ

ٍ
ياحي ،إال ّ
بشكل ينهض ويرقى هبا إىل املستوى
أن هذه اإلمكانات مل تُستثمر
الس ّ
ّ

املعوقات واملشاكل التي تقف عائق ًا أمام تنمية هذا
املطلوب؛ لوجود العديد من ّ

الق ّطاع احليويّ ،
سياحي يتط ّلب بالرضورة
أي موقع
وإن عمل ّية تنمية وتطوير ّ
ّ

ياحي قادر ًا
الس ّ
تذليل املعوقات كا ّفة ،وحماولة التغ ّلب عليها حتّى يكون الق ّطاع ّ
عىل اإلسهام يف التنمية الشاملة وحتسني األوضاع اخلدم ّية والرتفيه ّية ،فض ً
ال

السياحة ،لذلكّ ،
فإن تشخيص هذه
عن حتقيق األهداف
ّ
املرجوة منه يف جمال ّ

املعوقات ومعاجلتها من شأنه ْ
ياحي ،وخيلق مواقع جذب
أن ّ
ّ
الس ّ
يطور الق ّطاع ّ
املعوقات :
مهمة ،فمن أبرز هذه ّ
سياح ّية ّ

املستقرة
السياس ّية واألوضاع األمن ّية غري
ّ
 -1تأثري الظروف واألحداث ّ

السياحة يف املنطقةّ ،
مه ّية بالغة
وإن استتباب الوضع
األمني ذو أ ّ
ّ
يف قيام حركة ّ
ياحي األُ َخرّ ،
ياحي ُيعدّ مرهون ًا
الس ّ
وإن الطلب ّ
الس ّ
يف توافر عنارص اجلذب ّ

للس ّياح واملستقبلة هلم.
بالظرف
األمني للبلدان املصدّ رة ّ
ّ

تعرضها لإلجهاد والتدهور املستمر لتنامي املشاريع
جراء ّ
 -2حمدود ّية املياه ّ

وجراء التناقص املستمر
املائية يف دول أعايل احلوض (تركيا وإيران وسورية)؛ ّ

ّ
املغذية لألهوار ،ما
احلصة املائ ّية
للموارد املائ ّية املتاحة للعراق ،انخفضت
ّ
احليوي.
انعكس سلب ًا عىل مساحتها وغالفها
ّ

 -3مل َ
ياحي -بوصفه ق ّطاع ًا ّ ً
مهم من قطاعات التنمية
الس ّ
حيظ الق ّطاع ّ
الرغم
االقتصاد ّية واالجتامع ّية -بام يستح ّقه من أولوية واهتامم ودعم ،فعىل ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

للسياحة واآلثار ،إال ّ
السياحة يف
أن دورها غري ف ّعال بام ّ
خيص ّ
من وجود وزارة ّ
األهوار ،فض ً
ال عن غياب التنسيق بني الوزارة والدوائر الفرع ّية يف املحافظات،

ّ
تطور الق ّطاع
كل هذه األمور حالت دون وضع خطط تنموية مستقبل ّية ختدم ّ
ياحي.
الس ّ
ّ

ياحي
 -4ضعف
ّ
الس ّ
وتدن التخصيصات املال ّية الالزمة لتنمية الق ّطاع ّ
السياح ّية لضامن استمرار ّيته بحيو ّية؛ إ ْذ ال حيظى هذا
وإعادة تأهيل املواقع ّ

الق ّطاع إال بالنزر القليل من التخصيصات قياس ًا إىل الق ّطاعات التنموية األُ َخر.

السياح ّية يف
ياحي عموم ًا ،وللمناطق ّ
الس ّ
 -5اإلمهال الواضح للجانب ّ
األهوار خصوص ًا ،التي حلق هبا الدمار ،وعدم تطويرها بالشكل الذي ينسجم

مع تارخيها العريق.

التخصص يف جمال
واملدربة ذات
املؤهلة
 -6النقص الكبري يف الكوادر
َّ
ّ
ّ

السياحة والفندقة ،والس ّيام األيدي العاملة الفنّ ّية اجل ّيدة ،التي تعمل يف خمتلف
ّ

السياح ّيةـ
املجاالت ّ

ياحي؛ إ ْذ ترتبط تنمية احلركة
 -7انخفاض املستوى
الس ّ
الثقايف والوعي ّ
ّ

الثقايف ،والس ّيام لدى السكّان املحل ّيني.
السياح ّية بمستوى درجة الوعي
ّ
ّ

السياح ّية لدى املواطنني ما
ياحي ،فعمل ّية التوعية ّ
الس ّ
 -8ضعف أداء اإلعالم ّ

تزال متخ ّلفة؛ بسبب غياب اإلعالم ،وافتقار وسائله لعنارص االنتشار واجلذب
السياح ّية لإلعالم املقروء واملسموع
واإلقناع ،كالربامج واحلمالت اإلعالم ّية ّ
واملرئي.
ّ

 -9قصور وعدم انتظام طرق النقل ملناطق األهوار ،وضعف ارتباط هذه
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ّ

السياح ّية.
الطرق باملواقع ّ

م�شروع مر�سى زوارق املنذوريّ يف الب�صرة (�أمنوذجاً)
تُعدُّ بيئة األهوار يف حمافظة البرصة بام تتمتّع به من إمكانات وموارد طبيع ّية

نمو
ياحي ،وحتقيق ّ
الس ّ
ومثال ّية إحدى البيئات التي يمكن فتح منافذها لالستثامر ّ
واجتامعي ،فض ً
ال عن اخلصوص ّية التارخي ّية للمنطقة ،ووجود
وثقايف
اقتصادي
ّ
ّ
ّ

ٍ
علمي وسلي ٍم سوف تُسهم
بشكل
اآلثار العديدة واملم ّيزة ،التي إذا ما استُثمرت
ٍّ
تم التأكيد عىل مناطق األهوار العميقة والدائمة
يف دعم االقتصاد العراقي؛ لذا ّ

حصتها
اجلريان بتحديد وتطويق املساحات املمكن تغذيتها ،ولضامن ديمومة ّ

السياح ّية وخصائصها
املائ ّية لتنمية مظاهرها الطبيع ّية والبيئ ّية ّ
وتنوع إمكاناهتا ّ
الطبيع ّية.

سياحي من
اقتصادي
هلذا ُيعدّ مرشوع مرسى زوارق املنذوري ّأول مرشوع
ّ
ّ

(الصالل) ،وسوف ُيسهم يف
نوعه يف أهوار حمافظة البرصة ،الواقع رشق هور ّ
الس ّياح إىل املنطقة ،وهو يقع يف اجلانب الشام ّيل لناحية اهلارثة نحو
استقطاب ّ

(الصالل واملسحب).
( 20كم) شامل مدينة البرصة ،و ُيطل عىل هوري ّ

ياحي يف أهوار البرصة ،واستقطاب
الس ّ
هيدف هذا املرشوع إىل تنشيط الواقع ّ

الس ّياح ،ما خيلق فرص عمل للعرشات من أفراد سكّان القرى القريبة
الكثري من ّ

السياح ّية يمكن عدُّ هذا املرسى موقع ًا سياح ّي ًا ّ ً
مهم؛ كونه يقع
منه ،فمن الناحية ّ
(الصالل)؛ إ ْذ تتم ّيز
السياح ّية يف منطقة هور ّ
ضمن منطقة معروفة بمم ّيزاهتا ّ
بطبيعتها اجلميلة ومناظرها التي تريح الزائري َن ،وهدوئها وصفاء أجوائها،
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

فض ً
العمراين اجلميل،
ال عن مجال ّية عمل ّية إنجاز املرسى يف تلك املنطقة بتصميمه
ّ
التي تشتهر هبا تلك املناطق ،وبخصوص ّية البناء ،ومنها املضايف واملساكن،

ليكون املرسى قريب ًا من معامل أهوارنا.

مه ّية املرشوع يف كونه هيدف إىل تنظيم عمل ّية تسويق األسامك
وتكمن أ ّ

ّ
املحال
يتم صيدها يف أهوار املنطقة املقام هبا املرشوع ،من خالل وجود
التي ّ

مسوقي
الكم ّيات الواصلة من األسامك إىل الراغبني بالرشاء من ِّ
املش ّيدة فيه لبيع ّ

ّ
املحلت ( ،)8مساحة الواحدة منها (25م،)2
األسامك ،والباعة ،وعدد هذه

مقوسة.
وذات سقوف ّ

وإن املرشوع ُن ّفذ طبق ًا لدراسات أكّدت ّ
ّ
أن املنطقة التي يوجد فيها املرسى

سياحي ناجحة ،منها:
تؤهلها ألن تكون منطقة جذب
تتمتّع بخصائص طبيع ّية ّ
ّ

بتنوع بيئتها ومجال طبيعتها،
ّأنا بعيدة نسب ّي ًا عن
التجمعات السكن ّية ،وتتم ّيز ّ
ّ
األحيائي الفريد من نوعه عىل مستوى املنطقة.
التنوع
الذي أوجد حالة من ّ
ّ

ّ
وإن املرسى سيكون قبل ًة لناظريه وزائريه ،وخصوص ًا أنّه حيتوي عىل مرافق

خدم ّية وترفيه ّية ،فض ً
الصغرية
ال عن توافر أرصفة خشب ّية
لرسو الزوارق ّ
ّ
ضم املرشوع (كازينو) متم ّيزة بروعة بنائها وموقعها بالقرب
وانطالقها ،فقدْ ّ

تم إنشاؤها عىل مساحة (600م ،)2وكذلك حدائق تتّسم باخلرضة
من املرسىّ ،
ومجاليات املكان ،وبأنواع األشجار واألزهار مع مساحة مزروعة بالنخيل،
ٍ
لعدد ٍ
فض ً
كبري.
ال عن وجود موقف للس ّيارات يتّسع
ّ
متنوعة؛
إن هذا املرشوع سوف يستقبل املئات من املواطنني يف سفرات ّ

لكونه ال يبعد كثري ًا عن مركز املحافظةّ ،
ّ
يتحل هبا ستجعل
وإن األجواء التي
تراث الب�صرة
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ّ

مهم ًة.
منه منطق ًة سياح ّي ًة ّ

ّ
يضم ّبوابتني
إن تصميم بناية املرسى عبارة عن كوخ كبري من الكونكريتّ ،

ٍ
ِ
أقواس ،وبارتفاع ( )10أمتار ،ومغ ّلفة
بشكل
مصممتني
للدخول واخلروج،
ّ

باحلجر ،وتتقدّ مها أرشعة شبيه باألرشعة التي كانت تُستخدم يف املراكب
كونكريتي ساند للمرشوع بطول (146م) ،وبارتفاع
والزوارق ،وهناك جدار
ّ

(25،5م) ،يفصل أرض املرشوع عن مياه اهلور املجاورة ،ومتتدّ فوقه طرق مع ّبدة
تصل إىل مسافة (50م) داخل اهلور ،وهي مرصوفة فوق جمموعة مرتابطة من
الركائز احلديد ّية ،وتبلغ املساحة الك ّل ّية للمرشوع ( )16ألف كيلو مرت ًا مر ّبع ًا.

ّ
خاص برتاث سكّان األهوار ضمن موقع
وإن من املخ ّطط إنشاء متحف
ّ

املرسىّ ،
وإن هذا املتحف سيحتوي عىل نامذج من املوا ّد املنزل ّية ،التي يصنعها
والسالل ،واحلصائر املصنوعة
يدو ّي ًا سكّان األهوار ،ومنها :املراوح اليدو ّيةّ ،

الصيد البدائ ّيةّ ،
وإن املتحف
من نبات القصب ،وكذلك األسلحة ،وأدوات ّ

مستقبيل
سيكون عبارة عن كوخ صغري من القصب والطني ،وهو نواة ملرشوع
ّ
يتضمن ع ّينات حمنّطة ّ
لكل أنواع احليوانات التي
طبيعي
يقيض بإنشاء متحف
ّ
ّ
ال عن النباتاتّ ،
توجد يف أهوار العراق ،فض ً
وإن املرسى-أيض ًاُ -يضيف ميزة
جديدة إىل ميزات حمافظة البرصة بوصفها إطاللة البالد عىل العامل ،فض ً
ال عن
املهم وأماكن سياح ّية
ياحي ّ
الس ّ
كوهنا تتمتّع بمزايا سياح ّية ،ومنها هذا املوقع ّ

ُأ ّخر مع استثامر الطاقات الكبرية التي تزخر هبا مناطق األهوار ،والتأكيد عىل
ياحي خللق بيئة استثامر ّية واقتصاد ّية.
اجلانب
ّ
والس ّ
االقتصادي ّ
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ُ
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جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

املنذوري)
(صور مرشوع مرسى زوارق
ّ
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ّ

اخلامتة
�أ ّو ًال:اال�ستنتاجات
تبي لنا من خالل الدّ راسة ّ
أن منطقة األهوار تزخر بإمكانات سياح ّية ق ّلام
ّ

بتنوعها الفريد ،التي يمكن استثامرها
أي مكان يف العامل ،وتتم ّيز ّ
توجد يف ٍّ

املهمة يف البلد ،إال ّأنا -وبسبب جمموعة
السياح ّية ّ
وتنميتها بجعلها من املواقع ّ

ٍ
أهم عنرص
بشكل
املعوقات -مل تستثمر
ّ
من ّ
اقتصادي صحيح ،ومنها :فقداهنا ّ

األمني ،واإلغفال الكبري من
من عنارص ديمومتها ونجاحها ،وهو االستقرار
ّ
للسياحة ْ
أن تضطلع به يف تنمية االقتصاد
املهم الذي يمكن ّ
قبل الدولة للدور ّ

العراقي.
ّ

السياحة يف دول ُأ َخر إىل مليارات الدّ والرات ،ومن
فقدْ وصلت إيرادات ّ

السياح ّية ّ
الشاملة يف املنطقة ،البدّ من وضع خ ّطة اسرتاتيج ّية
أجل حتقيق التنمية ّ
السياحة يف
شاملة
تتضمن العديد من املعاجلات واحللول اجلذر ّية لتطوير ّ
ّ
املعوقات واملشاكل وحت ّقق أهدافها بصورة رئيسة.
األهوار ،لكي تواجه ّ
ّ
املهمة التي
السياح ّية واملرافق اخلدم ّية ّ
وإن هناك نقص ًا كبري ًا يف املنشآت ّ

ياحي ملا موجود يف
الس ّ
الس ّياح ،وانعدام عمل ّيات الرتويج واإلعالم ّ
حيتاجها ّ

األهوار من إمكانات سياح ّية ،وعدم توافر املستلزمات األساس ّية التي يتو ّقف
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

ياحي عند سكنة
ياحي ،وانخفاض الوعي
الس ّ
الثقايف ّ
ّ
الس ّ
عليها نجاح اإلعالم ّ

الثقايف
السياح ّية بمستوى درجة الوعي
ّ
منطقة األهوار؛ إ ْذ ترتبط تنمية احلركة ّ

هلم.

ثانياً :التو�صيات
 -1إعداد الدّ راسات والبحوث وعقد املؤمترات التي تُعنى بالتعريف باآلثار

السياح ّية التي متتلكها األهوار ،ودعم مسار التنمية يف هذا املجال
واإلمكانات ّ
ياحي يف العراق .
الس ّ
بإصدار قوانني جديدة لالستثامر ّ

 -2اختاذ اإلجراءات الالزمة لصيانة املواقع األثر ّية والتارخي ّية ومحايتها،

وربط هذه املواقع بطرق نقل خمتلفة لسهولة الوصول اليها.

السياح ّية العرب ّية مع
 -3تكثيف وسائل اإلعالم املح ّل ّية لتبادل الربامج ّ

السياحة يف املنطقة .
مناطق األهوار لتشجيع حركة ّ

السياحة يف األهوار،
 -4إنشاء رشكة سياح ّية كربى قادرة عىل دراسة واقع ّ

السياحة والرتويج هلا يف املنطقة العرب ّية.
وتعمل ضمن خ ّطة متكاملة لتوجيه ّ

الصناعات الشعب ّية واليدو ّية وصناعة التّحف وتشجيعها وبيعها يف
 -5دعم ّ

املواقع األثر ّية؛ بوصفها مت ّثل جانب من تراث األ ّمة وتارخيها العريق.

بالسياحة املح ّل ّية يف األهوار ،فهي إىل جانب
 -6توفري سبل النهوض ّ

مهمة لتوفر األجواء املالئمة للمواطنني لقضاء أوقات فراغهم بأشكال
كوهنا ّ
كالراحة ،واالستجامم ،وتنمية اهلوايات واحلرف اليدو ّية ،فهي
الرتفيه املختلفةّ ،

والثقايف
واحلضاري
املعايش
العراقي ،ورفع املستوى
تُسهم يف دعم االقتصاد
ّ
ّ
ّ
ّ

للمواطنني .
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املطوري
�أ.م �صف ّية �شاكر معتوق
ّ

ُ
الهوام�ش
ُ -1ينظر( :خريطة.)1
(الراوي1999 ،م).
ُ -2ينظرّ :
ُ -3ينظر( :أبو جري2007 ،م).
ُ -4ينظر(:حسني1994 ،م).
ُ -5ينظر ( :الدّ ّهام1986 ،م).
ُ -6ينظر( :كويس2005 ،م) ،أصل ونشوء أهوار جنوب العراق وطبيعة رواسبها.
وآثاري ملناطق األهوار.
تارخيي
ُ -7ينظر( :شاكر2004 ،م) ،عرض
ّ
ّ
ُ -8ينظر :صحيفة بالدي اليوم ّية -جمموعة بالدي لإلعالم )9( ،شباط ،العدد (،)956
2016م.
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ُ
العراق (�أهوا ُر الب�صر ِة �أمنوذج ًا)
جنوب
إمكانات ال�سياح ّي ُة للأهوا ِر يف
ال
ِ
ِ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 -1أبو جري ،إقبال عبد احلسني ،اآلثار البيئ ّية لتجفيف األهوار يف جنوب العراق،
أطروحة دكتوراه جامعة بغداد2007 ،م.
 -2حسني نجاح عبود ،أهوار العراق :دراسات بيئ ّية ،منشورات مركز علوم البحار،
جامعة البرصة1994 ،م.
األهوار-املعوقات واحللول ،جم ّلة
السمك ّية يف منطقة
ّ -3
ّ
الدهام ،نجم قمر ،تنمية الثروة ّ
ك ّل ّية الزراعة ،جامعة البرصة1986 ،م.
السياح ّية ،جم ّلة اجلمع ّية اجلغراف ّية العراق ّية،
الراوي ،عادل سعيد ،إمكانات العراق ّ
ّ -4
العدد (1999 ،)26م.
 -5شاكر ،برهان ،عرض تارخيي وآثاري ملناطق األهوار ،شبكة اإلنرتنت ،موقع وزارة
الثقافة واإلعالم ،بغداد2004 ،م.
 -6صحيفة بالدي اليوم ّية -جمموعة بالدي لإلعالم )9( ،شباط ،العدد (،)956
2016م.
 -7كويس ،أيمن عبد ال ّلطيف ،أصل ونشوء أهوار جنوب العراق وطبيعة رواسبها ،جم ّلة
وادي الرافدين ،العدد ( ،)20مركز علوم البحار ،جامعة البرصة2005 ،م.
 -8وزارة املوارد املائ ّية ،مركز إنعاش األهوار يف حمافظة البرصة2010 ،م.
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