
تعر�ض الطاق وخالل ا�شتداد العمليات 
االرهابية اىل ق�شف بالهاونات ، فاطيح 
بجزء مهم منه ، حاله الراهن ال ي�شر اي 
عراقي يدرك القيمة التاريخية لهذا االثر 
التاريخي الفريد ، فالزمن قد جار عليه 
ملا ادار له امل�شوؤولون ظهورهم وتركوه 
 ، والطبيعة  االج���واء  لتقلبات  عر�شة 
قاحلة  االن  ب��ه  ال��ت��ي حت��ي��ط  ف��االر���ض 
والت�شققات  غناء  حدائق  كانت  بعدما 
تنخر فيه ناهيك عن التاآكالت وامليالنات 
والت�شدعات التي تنبىء بقرب انهياره 

ما مل تتداركه التفاتة حقيقية وخمل�شة 
من قبل هيئة االآثار العامة ، اذ ان اآخر 
عليه  اجريت  وترميم  �شيانة  عمليات 
 ، املن�شرم  القرن  �شبعينيات  يف  كانت 
فيما يبدو ان الهيئة ووزارتي ال�شياحة 
عنه  �شاغل  �شغل  يف  الثقافة  و  واالث��ار 
ا�شحت  التي  البانوراما  بناية  ومثله   ،
ما  كل  اح��راق  بعد  فيه  حياة  ال  هيكال 
كان بداخلها من اجهزة ومعدات ، ومن 
ال�شروري جدا اإعادة احلياة لها ب�شكل 
�شورة  لتكتمل  متقدم  وتقني  ح�شاري 

ق�شاء املدائن التي كانت يوما ما زاهية 
ال�شياحي  موقعه  بف�شل  الده�شة  ح��د 
ال�شرقية  ال�����ش��ف��ة  ع��ل��ى  ي��ت��ك��ىء  ف��ه��و   ،
منحها وال  ال����ذي  اخل��ال��د  دج��ل��ة  ل��ن��ه��ر 
واجلمال  والنماء  اخل��ر  مينحه  ي��زال 

واخل�شرة الدائمة . 
اريج   ، خمائلها   ، ريا�شها  جنائنها،  
مزارها   ، بيئتها   ، ب�شاتينها  ق����داح 
لتطويره  م�����ش��اع��دة  ع��وام��ل  ال��ك��ب��ر، 
ال�شياحية  امل�شاريع  اق��ام��ة  خ��الل  م��ن 
اال�شتثمارية من قبل ال�شركات املخت�شة 

املحلية  ال�شياحي  اال�شتثمار  جمال  يف 
منها واالقليمية والعاملية. 

تفاوؤل..ولكن 
اجلارية  والتو�شيع  االعمار  حملة  لعل 
على  تبعث  قد  الكبر  امل��زار  يف  حاليا 
العمل اجل��اد وبني  امل��ت��اأرج��ح  ال��ت��ف��اوؤل 
الن  ذل��ك   ، ال�شليم  العلمي  التخطيط 
هذه احلملة ت�شتهدف تطوير وتو�شيع 
�شحن املزار دون ا�شتح�شار متطلبات 
واماكن  كالفنادق   ، الدينية  ال�شياحة 

الرفية والرويح.
واهم  احلملة  طبيعة  على  وللوقوف   
املعاون  )امل��دى(  التقت  فيها  �شينجز  ما 
ال��ق��ان��وين يف االم��ان��ة اخل��ا���ش��ة ملزار 
الرزاق  عبد  املحامي  املحمدي  �شلمان 
االمانة   : ق���ال  ال����ذي  ال�����ش��م��ري  اح��م��د 
هي  امل��ح��م��دي  �شلمان  مل���زار  اخل��ا���ش��ة 
احد ت�شكيالت االأمانة العامة للمزارات 
الدوائر  العراق ،وهي من  ال�شيعية يف 
املرتبطة برئا�شة ديوان الوقف ال�شيعي 
للمرقد  ك��رى  اع��م��ار  بحملة  تقوم  ،اذ 
ال�����ش��ري��ف وامل���راق���د االخ����رى، ب��ع��د ان 
الدائرة  قبل  م��ن  الت�شاميم  اع���داد  مت 
وبا�شراف  ال�شيعي  للوقف  الهند�شية 
ومبتابعة  ال���وزراء  رئا�شة  من  مبا�شر 
 ، الكوفة  جلامعة  الهند�شي  الق�شم  من 
تو�شعة   املرحلة االوىل من احلملة هي 
على  االواوي���ن  وب��ن��اء  ال�شريف  امل��رق��د 
 ، الكاظمية  العتبة  م��ن  ي��ق��رب  ط���راز 
طابقني،  ذات  �شتكون  منها  جوانب  يف 
واإيوان دائري كما املظلة وغرف لالدارة 
ان�شاء  اي�شا  االوىل  املرحلة  و�شمن   ،
 38 بعدد  وملحقاتها  ال�شحية  املرافق 
ن�شفها للرجال واالخر للن�شاء ، وبوابة 
على جهة باب القبلة على غرار العتبات 

املقد�شة وباب رئي�شة باجتاه القادم من 
مدخل املدينة من جهة بغداد البوابتان 
متقابلتان مع بوابة يف اجلانب الغربي 
فيها  روع��ي  م��رًا   11 البوابة  وارتفاع 
واجلهة   ، اال�شالمي  املعماري  الطراز 
�شركة  ه���ي  امل�������ش���روع  ل���ه���ذا  امل���ن���ف���ذة 
هي  اال�شالمية  العمارة  يف  متخ�ش�شة 
عراقية  وه��ي  للمقاوالت  القمر  �شركة 
، فازت بالعقد بعد ان  مقرها يف بغداد 
التي  ال�شركات  من  العديد  مع  تناف�شت 

تقدمت بعرو�شها للبدء  بالتنفيذ. 
مليار   20 بكلفة  مراحل  ثالث 

دينار 
املرحلة االوىل  : كلفة  قائال  وي�شر�شل 
ام��ا املراحل   ، دي��ن��ار  م��ل��ي��ارات  ارب��ع��ة 
لها ت�شل  الكلفة االجمالية  فاإن  الالحقة 
اىل 20 مليار دينار ، من �شمنها اك�شاء 
نوع  باملرمر  ال�شريف  ال�شحن  ار�شية 
موافقة  ا�شتح�شال  .وب��ع��د  تاتيو�ض 
وزير البلديات واال�شغال �شيتم تو�شعة 
من  ج��ان��ب  ك��ل  يف  م��ر  م��ائ��ة  ال�شحن 
جوانبه االربعة ، وا�شتح�شلنا املوافقات 
االمالك  بع�ض  ا�شتمالك  على  الر�شمية 
العائدة اىل دائرة البلدية ، ولدينا االن 
 2380 م�شاحتها  االوىل  ار���ض  قطعتا 
 2850 مب�شاحة  واأخ��رى   ، مربعًا  مرًا 
مرًا مربعًا �شت�شاف اىل م�شاحة املزار 
الدور  بع�ض  �شراء  عن  ف�شال  اال�شلية 
االواوين  اجناز  .مدة  للمرقد  املال�شقة 
التي �شتكون بارتفاع 9 امتار هي �شنة 
واحدة ، وامل�شروع برمته �شينجز  يف 

غ�شون 3 – 5 �شنوات. 
* كم هي اعداد الزائرين الذين يوؤمون 

املرقد يوميا ؟ 
� مع توا�شل العمل يف حملة االعمار فان 
الذين  للزائرين  مفتوحة  املرقد  اب��واب 
يومي  ب�شكل  امل����زار  ع��ل��ى  ي��ت��ق��اط��رون 
الكاملة  احلماية  ت��اأم��ني  بعد  وخا�شة 
من قبل اللواء 45 الفرقة احلادية ع�شر 
اعداد  ان  وبرغم  العراقي  اجلي�ض  من 
تقرب  مل  الراهن  الوقت  يف  الزائرين 
من االألف زائر غر ان االعداد يف اطراد 

م�شتمر. 
*وهل توجد فنادق اليواء الزائرين ؟ 

ف��ن��دق  واح���د  فقط  � امل��دائ��ن فيها االن 
تابع لوزارة ال�شياحة اتخذ مقرا لقوات 

اجلي�ض يف الوقت الراهن .
فنادق  ب��ن��اء  امل�����ش��روع  ت�شمن  *وه���ل 

�شياحية ؟ 
التي  امل�شاريع  �شمن  م��ن  ه��ي   ، نعم   �
االمانة  يف  اال�شتثمار  ق�شم  بها  تقدم 
قيد  وه��و  ال�شيعية  ل��ل��م��زارات  ال��ع��ام��ة 
الدرا�شة ونحن ب�شدد اعداد مقرح باأن 
فندق  ت�شييد  التو�شعة  من  جزءًا  يكون 
كبر للزائرين ، وي�شيف : امل�شكلة التي 
هي  ال�شنني  ع�شرات  ومنذ  منها  نعاين 
ق�شاء  يف  �شياحية  فنادق  وج��ود  ع��دم 
املدائن مع انها منطقة �شياحية بامتياز 
، والزائر، وهنا املفارقة، عليه ان يوؤدي 
املراقد  زائ���ر  لي�ض   ، وي��رح��ل  ال��زي��ارة 
الذين  اول��ئ��ك  حتى  ب��ل   ، فقط  الدينية 
من  وال��روي��ح  للرفيه  ي��اأت��ون  ك��ان��وا 
يجدوا  ان  فعليهم  االخ��رى  املحافظات 

لهم فندقا يف بغداد.
*اال تتفق معي على ان ك�شاد ال�شوق يف 
الق�شاء هو ب�شبب عدم وجود الو�شائل 

اجلاذبة لل�شياح ؟ 

مثل الفنادق ودور اال�شراحة وغرها 
؟ 

درا�شة  يف  طرحناها  املوا�شيع  ه��ذه   �
يف  ال��زي��ارات  ت��ك��ون  ان  نتوقع  كوننا 
قادم االيام مليونية ، كما كانت �شابقا . 

الرفيهية  االم���اك���ن  ب���ان  تعتقد  *اال 
والفنادق اهم من امل�شاريع االخرى ؟ 

عام  ب�شكل  ال�شياحة  الن   ، بالتاأكيد   �
اخل�شو�ض  وج����ه  ع��ل��ى  وال��دي��ن��ي��ة   ،
ام����واال ط��ائ��ل��ة وت��ن�����ش��ط احلركة  ت���در 
وبالنتيجة  ل��ل��ق�����ش��اء  االق��ت�����ش��ادي��ة 
احلالة  على  ايجابي  ب�شكل  �شينعك�ض 
املعي�شية للمواطن املدائني ، ويتح�شن 
ال  ال��زي��ارة  ان  �شيما   ، امل���ادي  و�شعه 
زوار  هناك  بل  العراقيني،  على  تقت�شر 
و�شلت  م���دة  وق��ب��ل  اجل����وار  دول  م��ن 
 ، ال��ك��وي��ت  م���ن دول����ة  جم��م��وع��ة زوار 
حتملنا  �شخ�شا  ت�شعون  منهم  وتخلف 
اقامتهم واطعامهم داخل املزار ، وعلى 
انعا�ض االقت�شاد  بالنا  هذا مل يغب عن 
املحلي للمدائن وتن�شيط حركة ال�شوق 
، وال�شاهد هو زيارة وزير النقل والوفد  
املرافق له والذين كانوا ي�شتقلون �شبع 
من  العا�شرة  ال�شاعة  يف  حافلة  ع�شرة 
وخالل   ،  2009  /  6  /  3 ي��وم  �شباح 
مدة مكوث الوفد يف املزار فرغ ال�شوق 
ال�شرب ناهيك عن  متاما من قناين ماء 

الطعام والفواكه . 
الطريق اىل �سطيح 

الكبر  للمزار  زيارتنا  انهينا  ان  بعد 
املدائن،  ق�����ش��اء  و���ش��ط  يف  ي��ق��ع  ال���ذي 
قرية  التالية  وجهتنا  تكون  ان  ق��ررن��ا 
�شطيح التي تقع على احلافة اجلنوبية 
ل��ل��م��دائ��ن، ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن امل����زار ثمة 
متنزه وا�شع مب�شاحة مفتوحة ، كان قد 
تعر�ض اىل فجيعة حقيقية حدثت ابان 
من  املئات  قطعت  اذ   ، ال�شابق  النظام 
ا�شجار الكالبتو�ض وبيعت بثمن بخ�ض 
قدره 250 الف دينار مبزاد علني ر�شمي 
ومبراأى وم�شمع امل�شوؤولني يف الدوائر 
املعنية ، فكانت تلك اقذر عملية تخريب 
الذبيحة  اال�شجار   ، وال�شياحة  للبيئة 
جذوعها  ا���ش��اف��ل  ���ش��وى  منها  يتبق  مل 
ناتئة مثل نبات �شبار يف مفازة قاحلة 
جنون  كالبتو�شات  ب�شعة  با�شتثناء 
الف�شاء   ، امل��ج��زرة  تلك  م��ن  باعجوبة 
ملعبا  اأ�شحى  العملية  تلك  خلفته  الذي 

ميار�ض فيه ال�شباب لعبة كرة القدم . 
ثمة  البيئي  النحر  م��ي��دان  مي��ني  على 
فيها  توزعت  �شغرة  مب�شاحة  متنزه 

اراجيح ملونة لالطفال . 
الطريق اىل قرية �شطيح ، درب �شياحي 
اىل  م�شتخدميه  تدعو  مبنعطفات  رائع 
من  يخلو  ال  ف��ه��و   ، واحل����ذر  االن��ت��ب��اه 
احلفر والتك�شرات وال�شقوق التي مدت 

خاللها انابيب املياه )ال�شوندات(. 
الب�شاتني  م����ن  خ���ط���ني  ي���خ���رق  ه����و 
والكمرثى  التفاح  وا�شجار  واحلقول 
كافية  ك��ان��ت  دق��ي��ق��ة  ع�����ش��رة  خ��م�����ض   ،
للو�شول اىل بيت ال�شيخ ) ابو م�شتاق 
( الذي مل جنده الن�شغاله مبزرعته التي 
تقع على الكتف ال�شرقي لنهر دجلة ، ام 
م�شتاق كانت هي م�شيفتنا الكرمية التي 
و�شبه  ورائ���ق  طيب  بلنب  ظماأنا  روت 
وخالل   ، احللوبات  بقراتها  من  رائ��ب 
الدقائق التي ام�شيناها معها �شكت لنا 
وعيناها قد فا�شتا بدموع حرى مر�ض 
ابنتها ال�شابة ذات الثمانية ع�شر ربيعا 
والذي اقعدها واعاقها عن احلركة ، وملا 
الوقت توجهنا  لدينا مت�شع من  مل يكن 
 ، ال�شيخ  مزرعة  اىل  ترابي  طريق  عر 
خف  حتى  �شيارتنا  من  ترجلنا  ان  وما 
مبديا  وت��رح��ي��ب  ب��ح��ف��اوة  ال�شتقبالنا 

الطف م�شاعر ال�شيافة واالحرام. 
: يف  فقال  ابنته  اوال عن مر�ض  �شاألته 
ظهرها  يف  امل  من  ت�شكو  كانت  البداية 
، فاخذناها اىل �شخ�ض خمت�ض �شعبيا 
بعرق الن�شا ، ف�شغط بقدمه على ظهرها ، 
بعدها ازدادت حالتها �شوءا حتى عجزت 
عن احلركة متاما ، وملا عر�شناها على 
الطبيب اأكد ا�شابتها بانزالق الفقرات ، 
واأحالها اىل امل�شت�شفى لغر�ض فح�شها 
لنا موعدا هو  اذ ح��ددوا  الرنني  بجهاز 

منت�شف �شهر �شباط املقبل .
تواجهكم  التي  امل�شكالت  اهم  هي  *ما 

يف الزراعة ؟ 
اال���ش��م��دة  ال���دع���م يف  ع����دم وج�����ود   �
التيار  ان��ق��ط��اع  وك���ذل���ك  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة 
الكهربائي الذي ي�شتمر ل�شاعات طويلة 
، ونق�ض وا�شح يف مياه ال�شقي  ب�شبب 
يف  ال�شحة  عن  ناهيك  الكهرباء  غياب 
عملها  يف  تعتمد  التي  امل�شخات  وق��ود 

على مادة الكازاويل . 
*ما هي املحا�شيل التي تزرعونها ؟ 

وال���ب���اذجن���ان واخل��ي��ار   ، ال��ب��ط��اط��ا   �
املغطاة  املحا�شيل  ام��ا   ، والقرنابيط 

فهي للباذجنان واخليار . 
مناف�شة  يف  جن��ح��ن��ا   : وي�����ش��ر���ش��ل 
جودة  ب�شبب  امل�����ش��ت��وردة  املحا�شيل 
املواطن  وعزوف  الزراعية  منتوجاتنا 
العراقي عن امل�شتورد الذي ال ي�شتطعم 
املنتوج  ون��ك��ه��ة  ط��ع��م  وي��ح��ب��ذ  نكهتها 
العراقي ، كما عملنا على تطوير وجتديد 
غلة  زادت  ول���ه���ذا  ال���زراع���ة  ا���ش��ال��ي��ب 
، وهناك  كيلو غرام  الدومن اىل 1000 
طلب متزايد على البطاطا العراقية التي 
يف�شلها امل�شتهلك العراقي على البطاطا 
لنا  ال��دع��م  ت��وف��ر  م��ا  واذا   ، االي��ران��ي��ة 

�شيكون هناك حديث اخر .
هذا الدعم يوفر لنا املال واجلهد ، فنحن 
االن نتزود بالوقود من ال�شوق ال�شوداء 
، ف�شال ع��ن ارت��ف��اع اج���ور احل��راث��ة ، 
البال�شتيكية  االغطية  ا�شعار   وك��ذل��ك 
احلديدية  امل�شبكات  وا�شعار  ال�شفافة 
التي يبلغ �شعر الطن الواحد منها 700 
من  الواحدة  الوزنة  و�شعر  دينار  الف 
ناهيك  دي��ن��ار  ال��ف   180 يبلغ  ال��ب��ذور 
لتح�شني  ن�شتخدمها  التي  اال�شمدة  عن 
تقاوى  وك���ذل���ك   ، امل��ح��ا���ش��ي��ل  ن��وع��ي��ة 

البطاطا .
*ومل ال تنتجون هذه التقاوى ؟ 

من  �شيء  فيها  عملية  التقوى  ان��ت��اج   �
حت�شرات  اىل  حتتاج  ،النها  التعقيد 
معينة ال نقوى عليها ، عدا التكلفة املادية 
. وي�شيف : اإنتاج البطاطا البي�شاء يف 
فاخرة  نوعية  وذو  وف��را  املو�شم  ه��ذا 
ج��دا الن ب��ذوره��ا م��ن ال��درج��ة االوىل 

واملح�شنة .
عملية  ت�شتغرقه  ال��ذي  الوقت  هو  *كم 

الزراعة اىل مو�شم اجلني ؟ 
 ، ي��وم��ا  ت�شعون  للبطاطة  بالن�شبة   �
ومثله   ، ي��وم��ا  ���ش��ت��ون  وال���ب���اذجن���ان 

القرنابيط ، واربعون يوما للخيار. 
الزراعية  ار���ش��ك  م�شاحة  تبلغ  ك��م   *

هذه؟ 
� 20دومنا وكلها مزروعة ، ويف بع�ض 
االحيان وب�شبب �شحة املياه ازرع جزءا 

منها فقط  ، 
ارا�شينا   : ق��ائ��ال  م�شتاق  اب��و  ويكمل 
النظام  ���ش��ل��ط��ة  م��ن��ا  ���ش��ادرت��ه��ا  ه����ذه 
ال�شابق واخرجونا منها يف يوم مطر 
 ، اجل��م��ه��وري  للحر�ض  وخ�ش�شوها 
وبعد �شقوط النظام ال�شابق عدنا اليها 
هي  ت��واج��ه��ن��ا  ال��ت��ي  املع�شلة  ان  غ��ر 
رف�ض الدوائر الزراعية اعادة ت�شجيلها 
ال�شحابها ، وهي ملك لنا توارثناها ابا 
انها من امالك  عن جد ) كرود ( بحجة 
الدوائر  ، وامل�شوؤولون يف هذه  الدولة 
يدركون حقيقتها ومع هذا ي�شرون على 
وت�شهم  حقوقنا  تغنب  التي  ادعاءاتهم 
يف تردي الواقع الزراعي واالقت�شادي 

يف الوقت ذاته . 
*وماذا عن املكائن الزراعية ؟ 

االن  ام��ا   ، نقدا  لنا  تباع  كانت  �شابقا   �
بالتق�شيط  عليها  احل�����ش��ول  فيمكن 
ووزارة  ال��وزراء  رئا�شة  ق��رار  بح�شب 
الزراعة ) تراكرات وم�شخات ومعدات 
زراعية ( وابتداًء من هذا العام 2010 ، 
املكائن  تلك  ا�شتلموا  املزارعني  وبع�ض 
بعد  باال�شتالم  دوري  �شيكون  وان��ا   ،

انتهاء ال�شنة املالية لعام 2009 .
*وهل ا�شعارها منا�شبة ملدخوالتكم ؟ 

� �شعر الراكتور ب 30 مليونًا  و 500 
الف دينار ومن دون معدات ملحقة به .

املزارع علوان قال : م�شاكلنا تكمن يف 
النق�ض احلاد يف التيار الكهربائي الذي 
ال�شقي  عمليات  امتام  عدم  يف  يت�شبب 
وهذا بدوره يوؤدي اىل تلف املغرو�شات 
الدعم  وغ��ي��اب  ال��وق��ود  �شحة  وك��ذل��ك   ،

الر�شمي للمزارعني .
اكملت   : ق����ال  ع��ل��ي  ال�����ش��اب  امل������زارع 
يف  العمل  وتركتها  االبتدائية  الدرا�شة 
اخوتي  م��ع  ج��ن��ب  اىل  جنبا  ال���زراع���ة 
فنحن   ، جدا  مرهقة  انها  مع  واخواتي 
نعمل منذ ال�شباح الباكر وحتى غروب 

ال�شم�ض . 
اعمل يف   : قالت  بيداء  ال�شابة  الفالحة 

الزراعة منذ نعومة اأظفاري . 
*ماذا جنيت من الزراعة ؟ 

مع  اعمل  لكني  لنف�شي  �شيئا  اج��ن  مل   �
العي�ض  م�شتلزمات  ل��ت��وف��ر  ع��ائ��ل��ت��ي 

والبقاء .
تف�شلني  هل   ، متزوجة  غر  ان��ك  *مب��ا 

الزواج على الزراعة ؟ 
� اف�شل الزراعة على الزواج مع امل�شاق 
اكرث  ال����زواج   ، ي��وم��ي��ا  احتملها  ال��ت��ي 
ور�شاعة  اجن��اب   ، ال��زراع��ة  من  م�شقة 

وواجبات منزلية وا�شرية وزوجية ..
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ي�سم مزارات املحمدي، االأن�ساري، ابن اليمان، واأعلى اأطواق العامل
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�ضياحة ق�ضاء املدائن 
يوم واحد ال غري !

اكت�سبت  املدائن اهميتها ال�سياحية 
من خالل معلمني اأثريني تاريخيني 

، اولهما املزار الكبري الذي ي�سم 
ال�سحابة االجالء )�سلمان املحمدي 

، وعبد اهلل بن جابر االن�ساري ، 
وحذيفة بن اليمان وجنل االمام 

حممد الباقر(، وطاق املدائن الذي 
يعد االعلى بني اأطواق العامل. 

الطاق وماأ�ساته اجلديدة

ربوع خ�سر ولكن ..

اعمار املزار الكبري الزراعة والرثوة احليوانية

�سقاء املزارعاتزراعة بدون دعم حكومي


