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�صوابط الن�صر يف جمّلة تراث الب�صرة

يرسُّ جمّلة تراث البرصة أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية:

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

2- أْن تكون البحوث والّدراسات عىل وفق منهجّية البحث العلمّي وخطواته 
املتعارف عليها عاملّيًا.

قرص  مع  نسخ،  وبثالث   ،(A4)ورق عىل  مطبوعًا  البحث  ُيقّدم  أْن   -3

مدمج(CD)، بحدود )5000-1000( كلمة، وبخّط،(Simplified Arabic) عىل 
أْن ترّقم الصفحات ترقياًم متسلِساًل.

عنوان  مع  واإلنجليزّية،  العربّية  باللُّغتني:  للبحث  ملّخص  ُيقّدم  أْن   -4

البحث، وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5

الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف أو املحمول، والربيد 
اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب البحث، 

أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة  7- أْن يزوَّ



وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن 
قائمة املراجع واملصادر العربّية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائّي ألسامء 

الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية إذا كان الباحث ينرش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

11- تعرّب مجيع األفكار املنشورة يف املجّلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالّضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّّية.
ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد   -12

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.
ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 



ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 
هنائّيًا للنرّش.

د- البحوث املرفوضة ُيبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة  يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي   -#

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
 ،(Basrah@alkafeel.net)14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز
)العراق/البرصة/شارع  اآليت:  العنوان  عىل  املركز  مقّر  إىل  مبارشة  ُتسّلم  أو 

بغداد/حّي الغدير/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العددِ

محِن الّرِحيِم بِْسِم اهللِ الرَّ

، وخاتم النبّينَي،  الُة والّسالُم عىل سّيِد املْرَسِلنْيَ احلْمُد هللِ ربِّ العاملنَي، والصَّ

حمّمٍد، وعىل آلِِه الطّيبنَي الطاهريَن، مصابيِح الظَُّلِم، وسادِة األمِم ...

واهلّمِة،  واإلرادِة  بالُقدرِة  األمِم  رفِد  منابِع  من  َحَيوّيًا  َمنَْبَعًا  الرتاُث  ُل  ُيشكِّ

األمِم،  بنَي  واعتزاز  فخٍر  حمطَّ  تكوُن  آثارها  وُتعايُن  تأرخَيها  ُتطالع  التي  فاألّمُة 

وحملَّ إكباٍر وإجالٍل مَلْن يرُنو إليها، والرّتاُث -بوصِفِه ُمفردًة لغوّيًة- ُييُل عىل 

اإلرث، وهو)البقّية ِمن األصل(، وهو ما َيْعكُس االمتداَد والّسريورة.

قْد ُينظُر إىل الرتاِث بوصِفِه تركًة ماّدّيًة ألّمٍة ِمن األمِم، أو لُساللٍة برشّيٍة ما 

أّمٍة ِمن  ، ولكّن احلقيقة هي أّن الرتاث هو حركُة  يف زماٍن ُمعنّيٍ أو مكاٍن معنّيٍ

بام  املكان،  الزماِن وبقعٍة من  املاّدّية واملعنوّية يف حقبٍة من  إمكاناهتا  األمِم بكلِّ 

املنبثِق  لفْرِعها  ملِهاَمً  ويكون  املكان،  أو  الزمان  ذلك  َعرب  جتربتِها  عن  يكشُف 

بام  التي تكون زمخًا وطاقًة ألجياهلا،  األمم  اُث هو جتارُب  فالرتُّ عنها، من هنا، 

ق استمرارّيَتها. د وجوَدها، ويقِّ يؤكِّ

تلك  تأكيِد  يف  معه  َتْوَأمًا  سريًا  لتسرَي  اث  الرتُّ دراسُة  تأيت  -أيضًا-  هنا  من 



م هوّيتها ناصعًة  اهلوّيِة وإبرازها، واحلَْفر يف مكنوناتِِه، التي مرَّ عليها الّزمن؛ لتقدِّ

مرّصعًة بالعطاء، جاريًة يف هنْج اخللود.

ُعِرَفْت  كام  وأمّهيته،  وتراثِها  بتأرخيها  ُعِرَفْت  التي  املدينُة  تلك  والبرصُة هي 

احلوارض  ِمن  هي  بل  شّتى،  املعرفِة  من  مياديِن  يف  ورجاالهتا  الزّخار،  بعطاِئها 

إىل  االنطالقُة  كانْت  وعليه،  اإلنسانّية،  والفنون  العلوم  ِمن  لكثرٍي  سِة  املؤسِّ

م مائدًة تكوُن هَنْجًا وَعطاًء  رضورِة تقصِّ تراث هذه املدينة وتثويِر كنوزها؛ لُتقدِّ

وإهلامًا آلخرها، كام كانت حركًة وسعيًا ومنهجًا ألّوهلا.

وقْد كاَن لكفِّ اجلوِد املمتّدِة من أيب الفضل العّباس بن أمري املؤمنني 

أمحد  السّيد  سامحة  الرشعّي  بمتوّليها  متمثِّلًة  املطّهرة،  العّباسّية  العتبة  -ونعني 

ه(- كاَن هلا اليُد الّطوىل يف َدعم تراِث هذه املدينِة الزاخر بتأسيس  الّصايف)دام عزُّ

ضمن  البرصة(  )تراث  صة  املتخصِّ جمّلُتُه  جاءت  الذي  البرصِة(،  تراِث  )مركِز 

الكفاءات  ِمن  طّيبٍة  مجلٍة  -مع  عاتقها  عىل  لتأخَذ  الرئيسة؛  أنشطتِِه  سلسلِة 

يف  ولُِتسِهم  الكريمِة،  املدينِة  هذه  تراث  يف  مدادها  تسطرَي  الفّذة-  واألقالم 

بّثًا للوعي الرتاثّي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش  التعريف بكنوِزها وذخائِرها؛ 

الرتاِث والبحِث فيه؛ إْذ ِمن دوِن الوعي بأمّهيِة املوضوِع ال يمكن الّسريورُة إىل 

تطبيقاتِِه.

الّرصينِة  لألقالِم  أبواهبا  لتفتَح  اليوم  تأيت  البرصة(  )تراث  جمّلة  هي  فها 

والكتاباِت األمينِة الَعِلْيَمِة؛ لتسّطر تأريَخ مدينٍة حافاًل بالكنوز واملحاِمد، وهي 



اث، املحور األّوُل يضُب  -إْذ ُتعِلُن عْن ذلك- تتبنّى حموريِن أساسني عن الرتُّ

اث؛ إْذ حتيُل عىل  يف البعد الزمنّي القديم، وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة الرتُّ

ما له ُلْصَقٌة باملايض، أّما املحوُر الثاين، فهو تقصِّ ما سيكوُن تراثًا لألجيال مْن 

ويثّبته،  يدعمه  بام  عنه  الّدراسات  وتقديم  وتدوينه  وتوثيقه  املدينة،  هذه  أبعاِد 

اث  فاألمُل معقوٌد عىل ذوي الَبرَص والبصرية والّرؤية الّسليمة يف التعامل مع الرتُّ

يف رفد مسرية جمّلتنا إىل األمام؛ خدمًة لإلنسانّيةِ مجعاء، وبرصتِنا الفيحاء، وِمن 

اهلل التوفيِق.   





خ �صنة �صدور جمّلة )تراث الب�صرة( املحّكمة  ق�صيدٌة توؤرِّ

ُنضاِر ِسْمُط  الفيحاُء  األمصـاِرالبرصُة  عىل  ُحسنًا  به  زادْت 
األنواِرَجذىل الكواكُب وهي حترُس جيدها قالئِد  بالفاتناِت 
للَوَرى نحوًا  الدؤيلُّ  يكتَب  ِمن َهدي سّيدنا أيب األطهــــــــــاِر كي 
ـسًا مؤسِّ الَعبقريُّ  ذاَك  األشعـاِرويروَح  ُمراِقَص  النخيِل  حتَت 
ربـوَعنا بأّن  الّدنـيا  األفكـاِرولِتشهَد  َمولُد  اخُلريبة  ذي  ِمن 
بجوِدِه النفوَس  َغَمر  قْد  قراِرولذاَك  بخرِي  خريًا  فاستبرِشي 
س مركزًا اآلثـاِرقْد أعلَن )الّصـايف( فأسَّ مدينِة  تراَث  ُييي 
عصـِرنا ُحّجِة   ، املهديِّ مولِد  الكّفـــــــــاِريف  قاِصِم  العقيدِة،  حُميي 
سخاَءُه اهلالِل  كفِّ  يف  بثمِرسأخّط  ُمَسائاًل  ُييُب  َرْوٌض 
جمّلٌة الَعطاِء  ألواِن  بنِي  األنظاِرِمْن  ُمنى  َكانْت  علمّيٌة 
هلا َصاَغْت  َوُتَراثَِها  ِت  َبرْصَ بَِوَقــاِرِمْن  نًا  َتَزيُّ فَكــاَن  إْسًم، 
َخًا: اِر(فاكُتْب عىل َسَعِف النَِّخـْيِل ُمؤرِّ الَعشَّ أْنُجَم  ُيراِقُص  )َقَمٌر 

#1437 =)602+94+401+340(       
                         شعر: د.عامر الّسعد





املحتويات

اخلامس  القرننِي  خالل  البرصّي  عر  الشِّ من  نمذَج  يف  االجتمعّيُة  االجتاهاُت 
والّسادس اهلجرّينِي

أ.د. رحيم خريبط عطّية
23 ّية اآلداب- قسم الّلغة العربّية  جامعة الكوفة-كلِّ

ظواهُر أسلوبّية يف شعر )أمحد مطر(
)الظاهرة اإليقاعّية أنموذجًا(

أ.م.د. خـالد جـّفال لفتـة املالكـّي
75 ّية اآلداب- قسم الّلغة العربّية  جامعة البرصة-كلِّ

لغُة احلياِة اليومّيِة يف الّشعر العراقّي املعارص
)شعر ُحسني عبد الّلطيف أنموذجًا(

أ. م. د. مرتىض عبد النبّي عل
133 ّية الرتبية/القرنة- قسم الّلغة العربّية   جامعة البرصة- كلِّ
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ملّخ�ص البحث

ُتعّد الّسياحة ركيزة أساسّية يف اقتصادّيات كثري من دول العامل، وُتسهم  بشكٍل 
فّعاٍل يف دفع عجلة التنمية، وزيادة الدخل القومّي، وتوفري فرص العمل، فضاًل 
الوطنّي،  اقتصادنا  ركائز  من  رئيسًا  مرتكزًا  بوصفها  الّصعبة  العملة  توفري  عن 

والسّيام الّدول التي متتلك عنارص ومقّومات نجاحها.
العرض  لتنّوع  اإلمكانات  هذه  متتلك  التي  الّدول  تلك  إحدى  والعراق 
الّسياحّي فيه من الناحية التارخيّية والدينّية واجلاملّية، فضاًل عن توافر مقّومات 
التقّدم  لتحقيق  املربمج  العلمّي  بالشكل  إهّنا غري مستغّلة  إال  الطبيعّي،  اجلذب 

االقتصادّي. 
بصورٍة  البرصة  حمافظة  ويف  عاّمٍة،  بصورٍة  العراق  جنوب  يف  األهوار  ُتعّد 
وحتقيق  الّسياحّي،  لالستثامر  منافذها  فتح  يمكن  التي  البيئات  إحدى  خاّصٍة، 
متكاملة  خاّلبة  طبيعّية  بيئة  من  متتلكه  بام  واجتامعّي؛  وثقايّف  اقتصادّي  نمّو 
فيها  تتنّوع  التي  املتمّيزة،  الطبيعّية  وخصائصها  واحليوانّية،  النباتّية  بمواردها 
اآلثار  ووجود  للمنطقة،  التارخيّية  اخلصوصّية  عن  فضاًل  والربّية،  املائّية  احلياة 

العديدة واملمّيزة.
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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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املقّدمة 

ُتعّد الّسياحة ركيزة أساسّية يف اقتصادّيات كثري من دول العامل، وُتسهم  بشكٍل 
فّعاٍل يف دفع عجلة التنمية وزيادة الدخل القومّي، وتوفري فرص العمل، فضاًل 
الوطنّي،  اقتصادنا  ركائز  من  رئيسًا  مرتكزًا  بوصفها  الّصعبة  العملة  توفري  عن 

والسّيام الدول التي متتلك عنارص ومقّومات نجاحها.
العرض  لتنّوع  اإلمكانات  هذه  متتلك  التي  الدول  تلك  إحدى  والعراق 
الّسياحّي فيه من الناحية التارخيّية والّدينّية واجلاملّية، فضاًل عن توافر مقّومات 
التقّدم  لتحقيق  املربمج  العلمّي  بالشكل  إهّنا غري مستغّلة  إال  الطبيعّي،  اجلذب 

االقتصادّي. 
بصورة  البرصة  حمافظة  ويف  عاّمة،  بصورة  العراق  جنوب  يف  األهوار  ُتعّد 
وحتقيق  الّسياحّي،  لالستثامر  منافذها  فتح  يمكن  التي  البيئات  إحدى  خاّصة، 
متكاملة  خاّلبة  طبيعّية  بيئة  من  متتلكه  بام  واجتامعّي؛  وثقايّف  اقتصادّي  نمّو 
فيها  تتنّوع  التي  املتمّيزة،  الطبيعّية  وخصائصها  واحليوانّية،  النباتّية  بمواردها 
اآلثار  ووجود  للمنطقة،  التارخيّية  اخلصوصّية  عن  فضاًل  والربّية،  املائّية  احلياة 

العديدة واملمّيزة.
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فر�صّية البحث 

اإلمكانات  من  مهاّمً  رصيدًا  متتلك  األهوار  منطقة  بأّن  الفرضّية  تتمّثل 
دعم  يف  ُتسهم  سوف  وسليم  علميٍّ  بشكٍل  اسُتثمرْت  ما  إذا  التي  الّسياحّية 

االقتصاد العراقّي.

م�صكلة البحث 

تتلّخص مشكلة البحث يف أّنه بالّرغم من أّن منطقة الدراسة متتلك العديد 
من اإلمكانات الّسياحّية إال إّنه مل تنل االهتامم املناسب،  فتتمّثل مشكلة البحث 

بالتساؤالت اآلتية:
- ما اإلمكانات الّسياحّية التي حتظى هبا منطقة األهوار؟

التي حالت  األهوار،  الّسياحة يف  تنمية  التي تعرتض سبيل  املعّوقات  ما   -
دون النهوض هبذا القّطاع احليوّي؟

هدف البحث

منطقة  يف  املتاحة  الّسياحّية  اإلمكانات  واقع  عرض  إىل  البحث  هيدف 
األهوار بام تتمّيز به من مقّومات وخصائص طبيعّية وبرشّية غري مستثمرة، التي 
االقتصادّية  املجاالت  من  العديد  توّفر  سوف  اجلانب  هذا  يف  اسُتثمرْت  ما  إذا 

واالجتامعّية والثقافّية.

الإمكانات الطبيعّية

التي  األهوار  مناطق  الّسيام  اجلغرافّية،  بالبيئة  وثيقًا  ارتباطًا  الّسياحة  ترتبط 
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متتاز بتنّوع مظاهرها الطبيعّية والبيئّية، وهذا ما يزيد من تنّوع إمكاناهتا الّسياحّية 
وخصائصها الطبيعّية.

1- املوقع: ُيعّد املوقع من عنارص اجلذب املؤّثرة يف حجم الّسياحة، من جهة 
املناطق  الّسياحة يف  الّسياحّية وبني حركة  التنمية  العالقة بني منطقة  كونه يّدد 
شامل  من  متتّد  التي  األهوار  منطقة  بوجود  العراق  جنوب  يمتاز  إْذ  األَُخر؛ 
رشق حمافظة ميسان شامالً، والبرصة جنوبًا، والنارصّية غربًا، وتقع بني خطَّي 
عرض)25-30(، و)32-45( شامالً، وخطَّي طول)13-46، و48( رشقًا)1(؛ 
فهذا املوقع املتوّسط بني املحافظات اجلنوبّية جعل منها عنرصًا مهاّمً لتعزيز إمكان 
قيام الّسياحة يف منطقة األهوار، التي متتّد عىل مساحة تبلغ )8000كم2(، والتي 
كانت ُتعدُّ من النامذج الفريدة لبحريات املياه العذبة يف املناطق اجلاّفة وشبه اجلافة 

يف العامل.
2- املناخ: ُيعّد املناخ عاماًل مهاّمً من العوامل املؤّثرة يف النشاطات الّسياحّية، 
سواء  الّسياحّية،  اإلمكانات  من  االستفادة  إمكان  يّدد  كونه  يف  أمّهّيته  وتربز 
كانت طبيعّية أم برشّية، فاملنطقة تتمّيز بشتاٍء دافٍئ يشّكل إقلياًم مثاليًا لالستمتاع 
بالدفء، أّما فصال الربيع واخلريف، فُيعّدان فصلني معتدلني، ومثالّيني لراحة 
اإلنسان، ما يشّجع قيام املناطق الّسياحّية يف منطقة األهوار، أما فصل الّصيف، 

الذي يّتسم بارتفاع درجات احلرارة، فهو فصل حاّر غري مريح)2(.
3- الّسطح: ُتعدُّ منطقة األهوار جزءًا من الّسهل الرسويّب، الذي يمّثل أكثر 
جهات العراق انخفاضًا مع قّلة انحداره من الشامل والشامل الغريّب نحو اجلنوب 
إليها األرايض من  تنحدر  واجلنوب الرشقّي. وتقع األهوار يف منطقة حوضّية 
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جهاهتا املختلفة، ويصبح أكثر وضوحًا يف أجزائها اجلنوبّية الرشقّية؛ إْذ تتجّمع 
أرض  ومتتاز  األمطار،  سقوط  وفرتة  الفيضانات  أثناء  يف  املنخفضات  يف  املياه 
املنطقة بأهّنا مستوية متامًا ومنخفضة يف الوقت نفسه، فال يتجاوز ارتفاع املنطقة 
بمستوى سطح  يكون  بينام  القرنة،  البحر يف  سوى)2،5م( عن مستوى سطح 
البحر يف هور احلاّمر، كّل هذا أّدى إىل أْن تكون املنطقة ذات انحدار خفيف نحو 
املوجودة بحكم  الطبيعّية  املناظر  تنّوعًا يف  َخَلق  ما  الرشقّي،  اجلنوب واجلنوب 
موقعها ومجال الطبيعة، فضاًل عن أّن ترّكز األهنار يف اجلانب الرشقّي مع االجتاه 

العام النحدار األرض كان له األثر يف التشجيع عىل قيام املناطق الّسياحّية)3(. 
4- النباتات: يؤّثر النبات الطبيعّي يف قيام النشاط الّسياحّي؛ لكونه مناظر 
طبيعّية مجيلة جتذب أنظار الّسّياح، فاإلنسان يميل بطبيعته نحو املناطق اخلضاء 
ها  يؤمُّ طبيعّية  متنّزهات  تشّكل  التي  الطيور  وكثرة  الطبيعة  بجامل  متتاز  التي 

الّسّياح للتمّتع بجامل البيئة .
وهو  املنطقة،  يف  وازدهاره  والطبيعّي  النبايّت  الغطاء  بتوافر  األهوار  متتاز 
العامل األسايّس يف ازدهار الثروات االقتصادّية التي ال ينضب معينها، فضاًل 
عن الّدور الذي تلعبه النباتات املائّية يف التأثري عىل النظام البيئّي املائّي، فإهّنا ُتعدُّ 
بيئة خصبة ومراعي طبيعّية للحيوانات املائّية، كاألسامك والبط واجلاموس؛ إْذ 
تنترش النباتات املائّية املحّبة للمياه، كام تنترش نباتات القصب والربدي عىل شكل 
أحزمٍة أو نطاقاٍت من حيث مواقعها من املياه، وال يوجد حدٌّ فاصٌل بينها؛ إْذ 
إّن مستويات املياه يف األهوار غري ثابتة، ونباتات األهوار تكون متنّوعة من جهة 

احلجم، فضاًل عاّم تشّكله بساتني النخيل من بقاٍع مجيلٍة)4(.
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وإّن الّسّياح دائاًم يبحثون عن يشء جديد لزيارته ومشاهدته؛ لذا فإّن إنشاء 
قرى سياحّية وسط هذه البقاع اخلضاء ُيضيف عىل املنطقة أمّهّية صناعّية وعلمّية 

وطّبّية إىل جانب أمّهّيتها الّسياحّية واجلاملّية.
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 وتكون تربة األهوار فقرية باإلنتاج الزراعّي؛ إْذ ال تصلح إال لزراعة حماصيل 
معّينة، مثل: حمصول الّشلب، ويغّطي نبات القصب مساحات كبرية منها.

الّسّياح،  باهتامم  األسامك  وكذلك  الطيور  حتظى  واألسمك:  الطيور   -5
بوصفهام إحدى اإلمكانات الطبيعّية املؤّثرة يف الّسياحة؛ إْذ إّن االنتشار الكبري 
فهي  واملنقرضة،  النادرة  األنواع  أّما  الّصيد،  هواية  بمزاولة  للّسّياح  يسمح  هلا 
حتظى باهتامم الباحثني والدارسني يف هذا املجال للمحافظة عليها وعىل تنّوعها 

األحيائّي، بإنشاء حممّيات خاّصة هبا لتكون مراكز جذب سياحّية جّيدة .
ُتعدُّ مناطق األهوار من أبرز نطاقات األرايض الّرطبة، وهي تزخر بكّل أشكال 
التنّوع البيولوجّي، وقْد أتاح ثراءها الطبيعّي وموقعها اجلغرايّف ألن تكون حمّطة 
اسرتاحة أو نقطة عبور ألنواع من الطيور املهاجرة من روسيا، وحتى من جنوب 
أفريقيا يف أثناء فصل الشتاء؛ لتوافر األسامك واحلبوب والنباتات املائّية املتنّوعة، 
فضاًل عن أهّنا منطقة توالد ألنواع من أسامك اخلليج العريّب، وقْد صنّفها برنامج 
ُتؤوي  إْذ  العامل؛  يف  األحيائّي  التنّوع  مراكز  أهّم  أحد  بوصفها  املّتحدة  األمم 
األهوار الكثري من الطيور املائّية الشتوّية، وإّن مالئمة الظروف املناخّية وتوافر 
القصب والربدي، ُيعدُّ بيئة مالئمة لبناء الطيور أعشاشها بعيدًا عن الصّيادين، 
ومتكث يف هذه البيئة الدافئة فرتة الشتاء وبداية الربيع، ثّم تبدأ باهلجرة املعاكسة 
احلاّمر  هور  وكان  اخلريف(،  )هجرة  فتسّمى  األصلّية،  مواطنها  إىل  والرجوع 
واحلويزة ُيعّدان مصدرًا حلياة ثلثي الطيور الربّية، وأماكن طبيعّية لتواجد العديد 

من أنواع األسامك)5(.
6- املوارد املائّية: ُتعدُّ املياه ذات أمّهّية كبرية يف املجاالت الّسياحّية؛ ملا له من 
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أمّهّية يف حتقيق التنمية الّسياحّية؛ إْذ يبحث الّسائح دائاًم عن املاء العْذب ملواجهة 
االحتياجات املتعّددة.

وتتمّيز األهوار بكوهنا تتمّتع بإمكانات مائّية مهّمة، فهي من أكرب بحريات 
يمكن  الربمائّية،  احلياة  من  منظومًة  وتضّم  األوسط،  الرشق  يف  العْذبة  املياه 
استثامرها يف إنشاء منتجعات ومدن سياحّية دائمّية بالقرب من تلك املسّطحات 
التي تكّونت يف منخفضات الّسهل الرسويّب؛ نتيجة تراكم مياه األمطار وانسياب 

مياه األهنار.
تشّكل املياه عامل جذب سياحّي مهّم؛ وذلك ألمّهّيته من الناحية اجلاملّية، 
وما خيّلفه حوله من مساحات خضاء إىل جانب تأثريه يف املناخ املحّل املحيط 
عدُّ  يمكن  إْذ  احلاّر؛  الّصيف  فصل  خالل  واملنعشة  العليلة  النسامت  حيث  به، 
منطقة األهوار الرئة واملتنّفس للسّكان ومالذهم من أعباء احلياة وحّر الّصيف؛ 

إْذ متّدهم بنسيمها العليل وخرياهتا النباتّية واحليوانّية.

الإمكانات الب�صرّية

ُتعّد اإلمكانات البرشّية من العنارص املكّملة لإلمكانات الطبيعّية؛ ألمّهّيتها 
واحلضارّي،  الفكرّي  ونتاجه  اإلنسان  فهي من صنع  الّسّياح،  من  الكثري  لدى 
ُتعّد  التي  التعّرف عىل احلضارات والتاريخ واملعامل األثرّية،  فمن خالله يمكن 

مقّومًا مهاّمً لقيام الّسياحة .
1- األماكن األثرّية والتارخيّية: العراق بلد احلضارات واملقّدسات منذ أقدم 
العصور؛ إْذ ُتعدُّ اآلثار تراثًا حلضاراته وامتدادًا للتطّور واملعرفة اإلنسانّية، وإذا 
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ما تّم تطوير هذه املعامل احلضارّية وحتسينها؛ فإهّنا ُتسهم يف رفد احلركة الّسياحّية 
يف البلد.

وتزخر  البالد.  عموم  عىل  موّزعة  أثرّية  مواقع  وجود  إىل  الدالئل  وُتشري 
مناطق األهوار باملئات من التالل واأليشانات املنترشة يف األهوار، فهناك موقع 
يف  العّز(  عن)هنر  كيلومرتات  بعد)5(  عىل  يقع  الذي  )هيفاء(،  امللكة  أيشان 
منطقة املرّبعات، يبلغ ارتفاعه)8( أمتار عن مستوى سطح األرض، ومساحته 
بأشكال  الفخارّية  اجِلرار  ِكرَس  من  كبرية  كّمّيات  ويوي  حوايل)500م2(، 
وزخارف ونقوش وألوان عديدة، وُيعتقد أهّنا كانت ُتستخدم خلزن املصوغات 
الذهبّية عند السومرّيني قبل)3500( سنة قبل امليالد، وتوجد –أيضًا- العديد 
من القطع األثرية لدى ساكني املنطقة، عثروا عليها من جّراء حراثة أراضيهم، 
وهناك بعض األحجار القديمة استخدمت يف بناء منازل أهايل املنطقة، ووجدت 
كذلك العديد من النصوص األثرّية عن ملحمة) كلكامش(، التي سبقْت ملحمة 
)األلياذة واألوديسة( اإلغريقّية بـ)1500( سنة، تدلُّ عىل طبيعة املنطقة، فضاًل 

عن الكثري من األساطري السومرّية والبابلّية )6(.
ففي  اهلور،  بمياه  مغمورة  كانت  التي  األثرّية  املواقع  من  العديد  وهناك 
حمافظة ميسان)48( موقعًا أثرّيًا مكشوفًا يعود تاريخ أغلبها إىل العصور الفرثّية 
احلويزة  يف  وتنترش  امليالد،  قبل  سنة  من)1000(  أقدم  وبعضها  والّساسانّية، 
والواوّية والّصحني، ويوجد كذلك )122( موقعًا أثرّيًا بني صغرٍي وكبرٍي يف هور 
احلاّمر، يعود إىل)2800-2350ق.م(، تتوّزع يف اجلبايش واإلصالح والعكيكة 

وكرمة بني سعيد، وغريها)7(.
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ومتّثل األهوار الوسطى جزءًا من مناطق أهوار النارصّية، تضّم وحدها أكثر 
أثرّيًا تعود إىل حقٍب حضارّيٍة خمتلفٍة متتدُّ إىل فجر الّسالالت  من )60( موقعًا 

ويالت الّسومرّية والعهد البابّل القديم. وحكم الدُّ
إّن مئات املواقع األثرّية موجودة يف مناطق األهوار العراقّية، منها أكثر من 
األهوار  مناطق  فُتعدُّ  ذكرنا-  فقط-كام  النارصّية  أهوار  يف  أثرّيًا  موقعًا   )60(
ومواقعها األثرّية مؤّهلة جّدًا لتكوَن ضمن الئحة الرتاث العاملّي؛ كوهنا تضمُّ 
الثقافّية  املواقع  ما جيعُلها ضمن  فريدة، وهذا  وبيئة طبيعّية  مهّمة،  أثرّية  مواقع 
الطبيعّية، التي ال يزيُد عدُدها عن )27( موقعًا يف العامل بحسب الئحة الرتاِث 
العاملّي. لقد شهدت مناطق األهوار عّدة هجرات سّكانّية منُذ العهد الّسومرّي 
الذين  املحّلّينَي،  للسّكان  آمنًا  مالذًا  متّثل  كانت  كوهنا  احلديث؛  العرص  وحّتى 
املحّلينَي يف  السّكان  الكثري من مفردات حياة  لتشابه  للغزو،  تتعّرض مناطقهم 
مناطق األهوار مع طبيعة احلياة التي كانت سائدة أّيام الّسومرّينَي، وإّن سّكان 
األهوار احلالّينَي يتداولوَن أكثر من )200( مفردة لغوّية سومرّية وأكدّية حّتى 
سوى  ينّقب  مل  أثريٍّ  موقٍع   )1200( من  أكثر  النارصّية  مدينة  وتضّم  اآلن. 

يف)5٪( منها)8(. 
كّل هذه املعامل األثرّية إذا ما اسُتثمرت فإهّنا سوف ُتسهم يف رفد الّسياحة يف 

املنطقة من داخل البلد وخارجه، ما ُيسهم يف إنعاش اقتصاد املنطقة.
من  الكثري  األهوار  يف  :تنترش  الشعبّية  والّصناعات  اليدوّية  احِلرف   -2
لرتاث  نقاًل  ُتعدُّ  فهي  الشعبّية،  والّصناعات  واليدوّية  احلرفّية  النشاطات 
خمتلفة  صناعات  عّدة  األهوار  سّكان  يمتهن  إْذ  وتقاليدها؛  وعاداهتا  الشعوب 
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حياهتم،  متطّلبات  مع  ينسجم  يدوّي  طابع  ذات  صناعات  أغلبها  ومتنّوعة، 
فيها  تشرتك  التي  امليكانيكّية،  الّصناعات  من  السّكان  بعض  يمتهنه  عاّم  فضاًل 
عىل  تعتمد  التي  احلرص)البواري(،  مثل:  اإلنتاج،  مراحل  من  قسٍم  يف  اآللة 
نبات القصب، كذلك بناء األكواخ، والرّصائف، واملضايف، وفرش األرضّية، 
من  والكثري  والربكش،  والكعدة،  كالطروادة،  القوارب)املشاحيف(،  وصناعة 
وسائل النقل التي تستخدم يف جتواهلم بني جزيرٍة وأخرى، وغريها من احلرف 
والّصناعات التي ُتعّد رافدًا مهاّمً من روافد االقتصاد الوطنّي؛ لكوهنا متّثل تراث 

األّمة، فالبّد ِمن تشجيع هذه الّصناعات ودعمها، لتمّثل تاريخ البلد العريق.
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معّوقات قيام الن�صاط ال�ّصياحّي يف اأهوار جنوب العراق

النشاط  لقيام  الّسياحّية يف األهوار  الكثري من اإلمكانات  توافر  بالّرغم من 
الّسياحّي، إال أّن هذه اإلمكانات مل ُتستثمر بشكٍل ينهض ويرقى هبا إىل املستوى 
املطلوب؛ لوجود العديد من املعّوقات واملشاكل التي تقف عائقًا أمام تنمية هذا 
القّطاع احليوي، وإّن عملّية تنمية وتطوير أّي موقع سياحّي يتطّلب بالضورة 
تذليل املعوقات كاّفة، وحماولة التغّلب عليها حّتى يكون القّطاع الّسياحّي قادرًا 
فضاًل  والرتفيهّية،  اخلدمّية  األوضاع  وحتسني  الشاملة  التنمية  يف  اإلسهام  عىل 
فإّن تشخيص هذه  لذلك،  الّسياحة،  منه يف جمال  املرجّوة  األهداف  عن حتقيق 
الّسياحّي، وخيلق مواقع جذب  القّطاع  أْن يطّور  املعّوقات ومعاجلتها من شأنه 

سياحّية مهّمة، فمن أبرز هذه املعّوقات :
املستقّرة  غري  األمنّية  واألوضاع  الّسياسّية  واألحداث  الظروف  تأثري   -1
بالغة  أمّهّية  املنطقة، وإّن استتباب الوضع األمنّي ذو  الّسياحة يف  يف قيام حركة 
مرهونًا  ُيعّد  الّسياحّي  الطلب  وإّن  األَُخر،  الّسياحّي  اجلذب  عنارص  توافر  يف 

بالظرف األمنّي للبلدان املصّدرة للّسّياح واملستقبلة هلم.
2- حمدودّية املياه جّراء تعّرضها لإلجهاد والتدهور املستمر لتنامي املشاريع 
املائية يف دول أعايل احلوض )تركيا وإيران وسورية(؛ وجّراء التناقص املستمر 
ما  لألهوار،  املغّذية  املائّية  احلّصة  انخفضت  للعراق،  املتاحة  املائّية  للموارد 

انعكس سلبًا عىل مساحتها وغالفها احليوّي.
التنمية  قطاعات  من  مهاّمً  قّطاعًا  -بوصفه  الّسياحّي  القّطاع  يَظ  مل   -3
الّرغم  فعىل  ودعم،  واهتامم  أولوية  من  يستحّقه  بام  واالجتامعّية-  االقتصادّية 
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من وجود وزارة للّسياحة واآلثار، إال أّن دورها غري فّعال بام خيّص الّسياحة يف 
األهوار، فضاًل عن غياب التنسيق بني الوزارة والدوائر الفرعّية يف املحافظات، 
القّطاع  تطّور  تنموية مستقبلّية ختدم  األمور حالت دون وضع خطط  كّل هذه 

الّسياحّي.
الّسياحّي  القّطاع  لتنمية  الالزمة  املالّية  التخصيصات  وتديّن  ضعف   -4
هذا  يظى  ال  إْذ  بحيوّية؛  استمرارّيته  لضامن  الّسياحّية  املواقع  تأهيل  وإعادة 
القّطاع إال بالنزر القليل من التخصيصات قياسًا إىل القّطاعات التنموية األَُخر.

يف  الّسياحّية  وللمناطق  عمومًا،  الّسياحّي  للجانب  الواضح  اإلمهال   -5
األهوار خصوصًا، التي حلق هبا الدمار، وعدم تطويرها بالشكل الذي ينسجم 

مع تارخيها العريق.
جمال  يف  التخّصص  ذات  واملدّربة  لة  املؤهَّ الكوادر  يف  الكبري  النقص   -6
الّسياحة والفندقة، والسّيام األيدي العاملة الفنّّية اجلّيدة، التي تعمل يف خمتلف 

املجاالت الّسياحّيةـ
احلركة  تنمية  ترتبط  إْذ  الّسياحّي؛  والوعي  الثقايّف  املستوى  انخفاض   -7

الّسياحّية بمستوى درجة الوعي الثقايّف، والسّيام لدى السّكان املحلّيني.
8- ضعف أداء اإلعالم الّسياحّي، فعملّية التوعية الّسياحّية لدى املواطنني ما 
تزال متخّلفة؛ بسبب غياب اإلعالم، وافتقار وسائله لعنارص االنتشار واجلذب 
املقروء واملسموع  الّسياحّية لإلعالم  واإلقناع، كالربامج واحلمالت اإلعالمّية 

واملرئّي.
ارتباط هذه  ملناطق األهوار، وضعف  النقل  انتظام طرق  9- قصور وعدم 
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الطرق باملواقع الّسياحّية.

م�صروع مر�صى زوارق املنذوريّ يف الب�صرة )اأمنوذجاً(

ُتعدُّ بيئة األهوار يف حمافظة البرصة بام تتمّتع به من إمكانات وموارد طبيعّية 
ومثالّية إحدى البيئات التي يمكن فتح منافذها لالستثامر الّسياحّي، وحتقيق نمّو 
اقتصادّي وثقايّف واجتامعّي، فضاًل عن اخلصوصّية التارخيّية للمنطقة، ووجود 
اآلثار العديدة واملمّيزة، التي إذا ما اسُتثمرت بشكٍل علميٍّ وسليٍم سوف ُتسهم 
يف دعم االقتصاد العراقي؛ لذا تّم التأكيد عىل مناطق األهوار العميقة والدائمة 
ديمومة حّصتها  تغذيتها، ولضامن  املمكن  املساحات  بتحديد وتطويق  اجلريان 
الّسياحّية وخصائصها  إمكاناهتا  وتنّوع  والبيئّية  الطبيعّية  لتنمية مظاهرها  املائّية 

الطبيعّية. 
هلذا ُيعّد مرشوع مرسى زوارق املنذوري أّول مرشوع اقتصادّي سياحّي من 
نوعه يف أهوار حمافظة البرصة، الواقع رشق هور )الّصالل(، وسوف ُيسهم يف 
نحو  اهلارثة  لناحية  الشاميّل  اجلانب  يف  يقع  وهو  املنطقة،  إىل  الّسّياح  استقطاب 

)20 كم( شامل مدينة البرصة، وُيطل عىل هوري )الّصالل واملسحب(.
هيدف هذا املرشوع إىل تنشيط الواقع الّسياحّي يف أهوار البرصة، واستقطاب 
الكثري من الّسّياح، ما خيلق فرص عمل للعرشات من أفراد سّكان القرى القريبة 
؛ كونه يقع  منه، فمن الناحية الّسياحّية يمكن عدُّ هذا املرسى موقعًا سياحّيًا مهاّمً
تتمّيز  إْذ  )الّصالل(؛  هور  منطقة  يف  الّسياحّية  بممّيزاهتا  معروفة  منطقة  ضمن 
أجوائها،  وصفاء  وهدوئها  الزائريَن،  تريح  التي  ومناظرها  اجلميلة  بطبيعتها 
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فضاًل عن مجالّية عملّية إنجاز املرسى يف تلك املنطقة بتصميمه العمرايّن اجلميل، 
واملساكن،  املضايف  ومنها  البناء،  وبخصوصّية  املناطق،  تلك  هبا  تشتهر  التي 

ليكون املرسى قريبًا من معامل أهوارنا.
األسامك  تسويق  عملّية  تنظيم  إىل  هيدف  كونه  يف  املرشوع  أمّهّية  وتكمن 
املحاّل  وجود  خالل  من  املرشوع،  هبا  املقام  املنطقة  أهوار  يف  صيدها  يتّم  التي 
قي  املشّيدة فيه لبيع الكّمّيات الواصلة من األسامك إىل الراغبني بالرشاء من مسوِّ
)25م2(،   منها  الواحدة  مساحة   ،)8( املحاّلت  هذه  وعدد  والباعة،  األسامك، 

وذات سقوف مقّوسة.
ُنّفذ طبقًا لدراسات أّكدت أّن املنطقة التي يوجد فيها املرسى  وإّن املرشوع 
تتمّتع بخصائص طبيعّية تؤّهلها ألن تكون منطقة جذب سياحّي ناجحة، منها: 
طبيعتها،  ومجال  بيئتها  بتنّوع  وتتمّيز  السكنّية،  التجّمعات  عن  نسبّيًا  بعيدة  أهّنا 

الذي أوجد حالة من التنّوع األحيائّي الفريد من نوعه عىل مستوى املنطقة.
وإّن املرسى سيكون قبلًة لناظريه وزائريه، وخصوصًا أّنه يتوي عىل مرافق 
الّصغرية  الزوارق  لرسّو  خشبّية  أرصفة  توافر  عن  فضاًل  وترفيهّية،  خدمّية 
بالقرب  وموقعها  بنائها  بروعة  متمّيزة  )كازينو(  املرشوع  ضّم  فقْد  وانطالقها، 
من املرسى، تّم إنشاؤها عىل مساحة )600م2(، وكذلك حدائق تّتسم باخلضة 
بالنخيل،  مزروعة  مساحة  مع  واألزهار  األشجار  وبأنواع  املكان،  ومجاليات 

فضاًل عن وجود موقف للسّيارات يّتسع لعدٍد كبرٍي. 
متنّوعة؛  سفرات  يف  املواطنني  من  املئات  يستقبل  سوف  املرشوع  هذا  إّن 
يتحىّل هبا ستجعل  التي  املحافظة، وإّن األجواء  يبعد كثريًا عن مركز  لكونه ال 



اأ.م �شفّية �شاكر معتوق املطورّي

339 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

منه منطقًة سياحّيًة مهّمًة.
إّن تصميم بناية املرسى عبارة عن كوخ كبري من الكونكريت، يضّم بّوابتني 
ومغّلفة  أمتار،   )10( وبارتفاع  أقواٍس،  بشكِل  مصّممتني  واخلروج،  للدخول 
املراكب  يف  ُتستخدم  كانت  التي  باألرشعة  شبيه  أرشعة  وتتقّدمها  باحلجر، 
والزوارق، وهناك جدار كونكريتّي ساند للمرشوع بطول )146م(، وبارتفاع 
)25،5م(، يفصل أرض املرشوع عن مياه اهلور املجاورة، ومتتّد فوقه طرق معّبدة 
تصل إىل مسافة )50م( داخل اهلور، وهي مرصوفة فوق جمموعة مرتابطة من 

الركائز احلديدّية، وتبلغ املساحة الكّلّية للمرشوع )16( ألف كيلو مرتًا مرّبعًا.
موقع  ضمن  األهوار  سّكان  برتاث  خاّص  متحف  إنشاء  املخّطط  من  وإّن 
التي يصنعها  املنزلّية،  املواّد  املرسى، وإّن هذا املتحف سيحتوي عىل نامذج من 
املصنوعة  واحلصائر  والّسالل،  اليدوّية،  املراوح  ومنها:  األهوار،  سّكان  يدوّيًا 
املتحف  وإّن  البدائّية،  الّصيد  وأدوات  األسلحة،  وكذلك  القصب،  نبات  من 
سيكون عبارة عن كوخ صغري من القصب والطني، وهو نواة ملرشوع مستقبّل 
التي  احليوانات  أنواع  لكّل  عّينات حمنّطة  يتضّمن  بإنشاء متحف طبيعّي  يقيض 
توجد يف أهوار العراق، فضاًل عن النباتات، وإّن املرسى-أيضًا- ُيضيف ميزة 
العامل، فضاًل عن  البالد عىل  البرصة بوصفها إطاللة  جديدة إىل ميزات حمافظة 
سياحّية  وأماكن  املهّم  الّسياحّي  املوقع  هذا  ومنها  سياحّية،  بمزايا  تتمّتع  كوهنا 
والتأكيد عىل  التي تزخر هبا مناطق األهوار،  الكبرية  الطاقات  استثامر  ُأّخر مع 

اجلانب االقتصادّي والّسياحّي خللق بيئة استثامرّية واقتصادّية.
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)صور مرشوع مرسى زوارق املنذورّي(
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اخلامتة

اأّوًل:ال�صتنتاجات

تبنّي لنا من خالل الّدراسة أّن منطقة األهوار تزخر بإمكانات سياحّية قّلام 
استثامرها  يمكن  التي  الفريد،  بتنّوعها  وتتمّيز  العامل،  يف  مكان  أيٍّ  يف  توجد 
وتنميتها بجعلها من املواقع الّسياحّية املهّمة يف البلد، إال أهّنا- وبسبب جمموعة 
من املعّوقات- مل تستثمر بشكٍل اقتصادّي صحيح، ومنها: فقداهنا أهّم عنرص 
الكبري من  األمنّي، واإلغفال  االستقرار  ديمومتها ونجاحها، وهو  من عنارص 
قبل الدولة للدور املهّم الذي يمكن للّسياحة أْن تضطلع به يف تنمية االقتصاد 

العراقّي.
الّدوالرات، ومن  ُأَخر إىل مليارات  الّسياحة يف دول  إيرادات  فقْد وصلت 
أجل حتقيق التنمية الّسياحّية الّشاملة يف املنطقة، البّد من وضع خّطة اسرتاتيجّية 
يف  الّسياحة  لتطوير  اجلذرّية  واحللول  املعاجلات  من  العديد  تتضّمن  شاملة 

األهوار، لكي تواجه املعّوقات واملشاكل وحتّقق أهدافها بصورة رئيسة.
التي  املهّمة  اخلدمّية  واملرافق  الّسياحّية  املنشآت  يف  كبريًا  نقصًا  هناك  وإّن   
يف  موجود  ملا  الّسياحّي  واإلعالم  الرتويج  عملّيات  وانعدام  الّسّياح،  يتاجها 
األهوار من إمكانات سياحّية، وعدم توافر املستلزمات األساسّية التي يتوّقف 
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عليها نجاح اإلعالم الّسياحّي، وانخفاض الوعي الثقايّف الّسياحّي عند سكنة 
منطقة األهوار؛ إْذ ترتبط تنمية احلركة الّسياحّية بمستوى درجة الوعي الثقايّف 

هلم.

ثانياً: التو�صيات

1- إعداد الّدراسات والبحوث وعقد املؤمترات التي ُتعنى بالتعريف باآلثار 
واإلمكانات الّسياحّية التي متتلكها األهوار، ودعم مسار التنمية يف هذا املجال 

بإصدار قوانني جديدة لالستثامر الّسياحّي يف العراق .
ومحايتها،  والتارخيّية  األثرّية  املواقع  لصيانة  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ   -2

وربط هذه املواقع بطرق نقل خمتلفة لسهولة الوصول اليها.
مع  العربّية  الّسياحّية  الربامج  لتبادل  املحّلّية  اإلعالم  وسائل  تكثيف   -3

مناطق األهوار لتشجيع حركة الّسياحة يف املنطقة .
4- إنشاء رشكة سياحّية كربى قادرة عىل دراسة واقع الّسياحة يف األهوار، 

وتعمل ضمن خّطة متكاملة لتوجيه الّسياحة والرتويج هلا يف املنطقة العربّية. 
5- دعم الّصناعات الشعبّية واليدوّية وصناعة الّتحف وتشجيعها وبيعها يف 

املواقع األثرّية؛ بوصفها متّثل جانب من تراث األّمة وتارخيها العريق.
جانب  إىل  فهي  األهوار،  يف  املحّلّية  بالّسياحة  النهوض  سبل  توفري   -6
بأشكال  فراغهم  أوقات  لقضاء  للمواطنني  املالئمة  لتوفر األجواء  كوهنا مهّمة 
الرتفيه املختلفة، كالّراحة، واالستجامم، وتنمية اهلوايات واحلرف اليدوّية، فهي 
والثقايّف  واحلضارّي  املعايّش  املستوى  ورفع  العراقّي،  االقتصاد  دعم  يف  ُتسهم 

للمواطنني .
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