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متى تفتح ذراعيها الستقبال زوارها؟

حتت الضوء..

آثاري يف فرقة السيمل البولندية :اخلروج من بابل موضوع معقد..
وقمنا بتلغيم وجنزرة مواقع االثار املهمة!

وحرص ًا منا على معرفة ما جيري يف
منـطقـة آثـار بـابل الـيت تتخـذهـا
القـوات املتعددة اجلنـسيات مـقرًا هلا
ومـدى االضـرار الـيت حلقت بـاآلثـار
وما اآلفاق املستقبلية حلمايتها وآلية
االجــراءات املـتخــذة مـن قبـل تلك
القوات؟ وغريها مـن التساؤالت .كان
جلـريـدة (املـدى) فـرصـة اللقـاء مع
العقيـد (مـاريـوش ســاليرتا) قـائـد
قـوات فـرقـة الـسيـمل البـولنـديـة
والعقـيد (فكتـور تايلـر) نائب قـائد
الفـرقة .حتـدثنـا خالهلا عـن اآلثار
وما يلحق بها من جتاوزات فأكدا لنا:
أن الفرقـة ساعدت جلنـة قدمت من
بغـداد على اجنـاز اعمـاهلا ومـا زالوا
يـواصلـون العـمل مع وزارة الثقـافـة
حول عـمليات الرتمـيم ،وفتح ابواب
املدينة االثرية امام الزائرين.
واضــافــا..ان ال مـــانع مـن دخــول
الـزائـريـن اذا مت اتبــاع الضــوابط
االمنيـة املتعـامل بهـا ،الن املـنطقـة
عـسكرية وختضع لعمليات التفتيش
والتدقيق.
اآلثار ملك العالم اجمع
وقال (العقيد تـايلر) :ال نعترب االثار

كثر يف االشهر االخيرة احلديث عن اآلثار العراقية وسرقتها وتهريبها خارج البلد...
وألن هذه اآلثار ثروة انسانية ودليل بني على حضارة عريقة ،يشكل السعي الى استعادة
ما سرق منها واجباً وطنياً وانسانياً ينبغي العمل على تفعيله يف احملافل الوطنية
والدولية.وما صدر مؤخراً من تصريحات من قبل آثار يني ومسؤولني يف الدولة بضرورة
خروج القوات االجنبية من مناطق اآلثار يدلل على احلرص واالهتمام بتراث العراق،
والدعوة الى حمايته واحلفاظ عليه.

املوجودة يف املنطقـة ملك ًا للعراقيني
فقط بل هي ملك العامل امجع .وحنن
على علـم ودراية مبا تـتمتع به هذه
اآلثار من قيمة تارخيية.
وحـول محايـة اآلثار واعـادة االعمار
ال قـال :فيمـا خيص احلمـاية
مـستقب ً
فـإن عملنـا ال يقتـصر عـلى محـاية
منـطقـة بـابل االثـريــة بل كل مـا
خيتـص يف منطـقة جـنوب الـوسط.
وخالل وجود القـوات األسبانية قبل
اشهـر قـامـت تلك القــوات حبمـايـة
املنـاطق االثريـة يف الديوانـية ،وكان
اآلثـاري (مارك ملش) قـد اعد دراسة
عنهـا .ولكـن منـذ انـدالع االحـداث
االخـرية تعــذرت علـينــا املتــابعــة
واقـتـصــر االمـــر علــى قـيــامـنــا
بالتجهيزات فقط.
وتابع العقيـد قوله :ان هنـاك اماكن
اثـريـة يف بـابل حتتـاج اىل تـرمـيم.
وسـنقــوم بـرتميـم بعـض املعــابــد
واحلـارات .وقد قـدمنا طـلب ًا ملـديرة
دائـرة اثـار بـابل الـدكتـورة مـريم
وحصلنا على موافقة وزارة الثقافة.

ال سـيبـدأ الـعمـل حتت اشـراف
وفع ً
اآلثاريني العراقيني.
وهمـس العقيـد لنـا :أن يف الفـرقـة
(السيمل) ثالثـة آثاريني بـولنديني
يعملون يف جلنة اآلثار!
اخلروج من بابل موضوع معقد
وقــد اتـصـلنــا بــاآلثــاري (اوكــاش
اولنـسـكي) املخـتص يف جمـال اآلثـار
والعـامل ضمن نطـاق فرقـة السيمل
وحدثـنا عـن عمليـة محايـة اآلثار
فقال:
ان قـوات جممـوعـة الـسيمل هـدفهـا
محـاية اآلثار لكي تـسلم اىل احلكومة
العراقية املقبلة .وان عمليات محاية
اآلثــار ال تـقتـصــر علـــى جنــزرة
املنطقة بل جتهيز كل العاملني فيها.
وقـد مت جتهيـز الشـرطـة بـاملعـدات
واالجهـزة احلديـثة لتـأمني احلمـاية
وذلك بتهيئة (حراس) للمدينة.
واضاف :لـقد قمنا قـبل شهر بتلغيم
وجنـزرة املواقع االثريـة املهمة جداً،
ووضـعنـا لـوحـات اعـالميـة متـنع
دخــول أي شخـص حـتــى اجلـنــود

املوجودين داخل املعسكر.
متــى سـتغــادر الفــرقــة املــدينــة
االثرية؟
اخلروج مـن مديـنة بـابل االثـريةمــوضـــوع معقــد جــدًا يف الـــوقت
احلاضـر ،واحلكومة العـراقية حتتاج
اىل وقت من التمـرين لتسلم املـدينة
االثـرية ،وان قائد جممـوعة السيمك
علـى اتصـال دائم مع قـائـد القـوات
املتعددة اجلنـسيات ويعطي اهـتمام ًا
بـالغ ًا الجنـاز عملية اخلـروج السريع
من املنطقـة االثريـة .وهذا ميكن ان
حيصل قـريب ًا وهـو مرتـبط باحلـالة
االمـنيـــة .وحنن نـنتـظـــر نتــائج
االنـتخابـات اليت ستـجري يف بلـدكم
بداية العام املقبل.
* اال تعــتقــــد ان حــــركــــة اقالع
وهبـوط الطائـرات وحركـة عشرات
اآلليـات العـسكـريـة تـؤثـر يف تـربـة
املدينة وتؤدي اىل تفتيتها ،مما يؤثر
سلب ًا يف اآلثار؟
 انا اعلم وهـو حقيقـة بأن مـا قلتهله اثر سليب يف اآلثار وقـد حاولنا ان
نـلغـي بعــض املــــواقع الـيت ختــص
( )KBRاذ الغينا موقعني من املواقع
املخـصصة للطائـرات وحاولنا تقليل
اقالعها وهبـوطها اال عنـد الضرورة
القصوى..وفيما خيص املدرج فسيتم
استخـدامه عند الـضرورة لالسعاف.
وكذلك حـاولنا الغاء املـواقع املكتظة
بالشاحنات.
واضـاف ..اننـا علـى اتصـال دائم مع
محـاية املـعسكـر ومع جمـموعـة من
املهنـدسني ملعـاينـة الـواقع اليـومي
لآلثار ،وهنـاك قرار من العميد قائد
القوات مينـع فيه أي حترك او انـشاء
أي مـوقف ألية جمـنزرة اال ان يـكون
حتت رعايـة اآلثاريني ..واآلثـاريون
هم اهم ممـا هو مـوجود يف املعـسكر
والقـرار يــرجع هلم يف كـل شيء فال
يـوجد أي متـركز او بـناء جـديد اال
مبوافقـة اآلثاريني .وانا اقوم بنفسي
بتفـتيــش االمكنــة ونعمل يــوميـ ًا
الجنـاح املشروع الـكبري واالمل الكبري
العادة السيطرة للعراقيني.

وشـاركنـا (العقيـد تـايلـر) احلـديث
بالقول :ان االعمال اليت نقوم بها قد
ال ترضي كل العـراقيني ..وامتنى ان
نكون حنن (البولـنديني) عند حسن
ظن العـراقيني بـنا ملـا نقـوم به من
محاية آلثارهم.
واضـاف ..ان اعمالـنا ال تقتصـر على
املدينة االثرية داخل املعسكر .فقبل
ايام كنا يف منطقة (برنون) حيث مت
تسلم مـشروع حلمايـة اآلثار حبضور
ممثلني عن حمافظة بابل واملقاول.
*ما طبيعة املشروع؟

مكتب بابل-املدى
سعد احلداد
تصوير -قاسم عبد الرضا
 املـشـــروع يتـضـمن اجنــاز اسالكشائكـة حول املـوقع ،واجناز لـوحات
اعالمية كذلك اجناز بوابة حديدية
للـموقع االثـري وجتهيـز بيت صغري
للحـــارس .واشـرتطـنــــا ان يكـــون
االشـــــراف مـن قــبل اآلثـــــاريـني
العــراقيني .كـل ذلك ملنع دخـول أي
شخـص مـن غري اآلثـــاريني يف هــذا
املوقع وسينجز املشروع خالل اسبوع
ممـا يسهل علـى شرطة اآلثـار القيام
حبماية اآلثار..
وكـذلك ساهمنـا يف ترميم املفـتشية
وجتهيـز شـرطـة احلمـايـة بـأجهـزة
حديثة ومستلزمات اعماهلم كافة.

من (السقاخانات) الى البرادات

ال عـطـشى فـي كـربـالء

لعل من أبرز
مظاهر التراث
الشعبي التي
كانت تتميز بها
كربالء مظهر
بذل املاء
السلسبيل
للشاربني،
فالوافد لزيارة
األمام احلسني
وأخيه العباس
(عليهما السالم)
كان يحصل على
املاء الفرات
البارد متى يشاء
بسهولة ،ففي أي
طريق من طرق
املدينة ميشي
يجد أمامه
(السلسبيل) أو
ما يسمى بـ
(السقاخانات)
وهي محال
جتهيز املاء
البارد لسقاية
زوار املراقد
املشرفة مجاناً .

شـيدها احملـسنون من أهـالي كربالء
طلب ًا للثواب وتعبريًا عن حبهم ألهل
البـيت (ع) .كــذلك بقـصــد إحيـاء
املعـاني والـدالالت الـروحيـة لقصـة
استـشهـاد اإلمـام احلـسني وأصحـابه
اليت تركت أثرها الواضح والعميق يف
وجــــدانهـم وذاكــــرتهـم  .وهـــذه
(السـقاخـانات) مـصممـة علـى وفق
معمـارية وريـازة إسالميـة  ..كتبت
على واجـهاتها األماميـة آيات قرآنية
وعبارات تذكر بعطش احلسني (ع).
(السقاخانات أيام زمان)
يـؤم كـربالء يف املنـاسبـات الـدينيـة
آالف املـسلمـني من املـدن العـراقيـة
ومن األقـطــار اإلسـالميــة لــزيــارة
العتبـات املقدسـة فكانت احلـاجة إىل
بناء (السقاخانـات) ضرورية لتوفري
ميـاه الشرب للوافدين وللتعرف على
مـاضي (الـسقـاخـانـات) يف مـدينـة
كربالء سألنـا الباحث املهتم بتدوين
الرتاث الـشعيب األستـاذ سلمـان هادي
آل طعمـة عـن ذلك فـأجــاب  :قبل
سبعني عـامـ ًا أو اكثـر مل تـكن امليـاه
الـصاحلة للـشرب متوفـرة كما هي يف
الوقت احلاضر فقد كان املاء حيمل يف
(قــرب) علـى الــدواب ويبــاع علـى
النـاس  .وألجل تــوفري امليـاه للـزوار
سعـى أهل الـرب واالحسـان من أهـالي
كـربالء إىل بناء حمـال خاصـة لشرب
املـاء يطلق عليها اسـم (السبيل) وقد
جهـزت بعـض املسـاجد بـ(الـسبيل)
كـما أخـرج بعض النـاس من دورهم
حمالت لـسقـايـة املـارة وكــانت متأل
باملاء عن طريق (السقّاء) الذي جيلب
املاء من النهر ويبيعه على حمتاجيه
 .وعنـدما شيـد مشـروع إسالـة املاء،
استعاض الناس باألنابيب عن السقّاء
 .وعلـــى اثـــر ذلـك تغـريت حمـــال
(الــسـبـيل) مـن عـملـيــة بـنــاء إىل
صنـاديق أو خـزانـات يـوضـع فيهـا
الـثلج وتــزود بــاملـــاء النـقي  .وملــا
تطورت األحـوال ووصلت (الربادات)
سـعى أهل اخلري إىل وضع بـرادات ماء
كهربائـية لسقـاية السـابلة  .وأضاف

األستاذ آل طعمـة  :ومن األمثلة على
(السقـاخانـات) القدميـة يف كربالء ؛
(سـبيل الـروضــة احلسـينيـة) وهـو
الذي أمرت بتشييـده والدة السلطان
العثمـاني عبـد اجمليـد سنـة 1282هـ
وأرخ عــام بنــائه الـشـاعــر عبـاس
الكربالئي :
سلسـبي ٌل قد اتى تـأرخيه (اشرب املاء
وال تنسـى احلسني) 1282هـ و (سبيل
آخـر للـروضـة احلـسيـنيـة) أنـشـأه
الوزير امحـد شكري أفندي ابن والي
بغـداد جنيب بـاشا سنـة 1264هـ وقد
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أرخ عام بـنائه الـشاعـر عبد الـباقي
العمري :
ور َّق ملا را َق تارخيه( ،ألمحد احلوض
مع الـسلـسـبيـل) 1264هـ و (سبـيل)
أنـشــأه احلــاج حبـيب احلــافـظ  .و
(سبيل) الروضة العباسية و (سبيل)
احلـــاج علـي  .بـين سـنـــة 1324هـ و
(سـبيل) تـاج دار بـاهـو  .و (سـبيل)
باب الشهداء  ،و (سبيل) باب صاحب
الـزمـان  ،و (سـبيل) الــزينـبيـة و
(ســبــيـل) املخــيــم  ،وعـــشـــــرات
(السقـاخانـات) غريهـا .لكـن معظم

هـذه الـسقـايـات قــد أزيلت بـسـبب
التــوسع الـعمــراني الــذي شهــدته
املــديـنــة واسـتـبــدلـت بــالـربادات
الكهربائية .
( سلسبيل ياعطشان )
ظاهرة انتشـار برادات املاء وأحواض
املـاء البارد يف شـوارع مدينـة كربالء
ملفتـة للـنظـر  ..يـراهـا الـوافـدون
طـوال الــسنـة خـاصـة يف الـصـيف
وحتديـدًا يف املناسبات الـدينية  .عن
هـذه الظـاهـرة حـدثنـا البـاحث يف
الرتاث الشعـيب العراقي األسـتاذ علي
ال  :بـسـبـب الـتــوسع
الفـتــال قــائ ً

كاظم ناصر السعدي

العمراني واستحداث شوارع يف مركز
املدينة هدمت معظم (السقاخانات)
الرتاثيـة املصممـة على وفق الـطراز
اإلسالمي فكـان البد من إجيـاد بديل
وهـو الربادات واألحواض لتـوفري املاء
البارد لزوار الـعتبات املطهرة يف أكثر
شوارع وأزقـة املديـنة وبـاألخص يف
منـطقــة الـضــرحيني الـشــريـفني
وحوهلا  .ففي الزيارات الدينية حيث
تزدحـم شوارع كـربالء بـالوافـدين
تتعـاىل نـداءات املقيـمني علـى هـذه
األحـــواض والــربادات (سلـــسـبــيل
ياعطشان) .

غري خمصص
للبيع!
د.جاسم الشاماني

قـــادتين الـصــدفـــة لالطالع
والتعـرف على احـدى احلاالت
الالانسـانية اليت نـسمع ونقرأ
عـنهــا كـثـريًا دون ان نلـمــس
عالجـ ًا شـافيـ ًا هلـا كمـا يقـول
(االطبـاء) وهـذه املـرة مل تكن
ال عن احد
احلالـة السلـبية نـق ً
بل كــــانـت (بــــالــصــــوت..
والصورة).
فقــد ذهـبت اىل مــستــشفــى
الكرخ العام بـصحبة قريب لي
كان يروم زيارة والدته وعلمنا
بعد ذلك من ابنتها املرافقة هلا
ان الـطبـيب املعـاجل الــدكتـور
(عباس الـواسطي) الذي يتابع
حــالتهـا مـشكـوراً ،قــد طلب
اعطـاءها مغذي ًا خـاص ًا حلالتها
يــــســمـــــى (مــيــنــتـــــول)
MINNTOLوان املـــــالك
الطيب اخربها انه غري موجود
يف الصيدليـة السريـرية حيث
ابلغتهم الصيدالنية بذلك وان
املغـــذي املـــذكــــور ال ميكـن
احلصـول علـيه اال من خـارج
املستشفـى! ذهبت بصحبة ابن
املريضة للصيـدالنية املسؤولة
واليت كـانـت واقفــة يف املمـر
الـرئيس وحـاولت االستفـسار
منهـا عن كيـفية اجيـاد املغذي
وجلـبه من خـارج املـستـشفـى
فلم تعـطين جوابـ ًا شافيـ ًا وملا
حـاولت منـاقشـتها حـول بيع
الصيـدليات اخلارجية للمغذي
كـونه خـاصـ ًا بـاملـستـشفيـات
نظـرت الي بـازدراء واشـاحت
وجههــا وانـصــرفـت دون ان
تعرينـا أي اهتـمام !! اخـذ ابن
املريـضة الـورقة املـدون فيـها
املـنيتــول  %20وركب سيـارته
وراح جيـوب شـوارع مــدينـة
بغـــداد حبثــ ًا عـن الفــردوس
املفقود واخريًا وجده يف احدى
الـصـيــدلـيــات يف مـنـطقــة
احلــارثيـة علـى مقـربــة من
مـستـشفـى الــدكتــور منقـذ
(اجليبه جـي) ومت شــــــــراؤه
بـ  3000دينـار كـون تــركيـزه
كـــــــان  %10وهنـا يـتبـادر اىل
اذهانـنا الـسؤال اآلتـي :ملاذا ال
تـبـــاع االنـــواع االخـــرى مـن
املغذيات (كـالنورمستالين) او
سكر (الكليكوز) وغريها خارج
اروقة املستشفيات؟
واجلــواب ال حيتـاج اىل تفـكري،
فــاملغـذيـات االخــرى ليــست
ضـروريـة اىل حـد جيعل منهـا
شيئــ ًا ذا قيمـة شـانهـا يف ذلك
شـــأن العــديــد مـن االدويــة
االخـرى ،امــا املنـيتــول فهـو
يـسـتخــدم حـسـبمــا علـمت
لالفـاقــة من حــاالت فقـدان
الوعي او الغيـبوبة اليت ترافق
اجللطة الـدماغية ،او يستخدم
للتـأثري يف ازالـة التخثـر الذي
يتعـرض له الـدمـاغ نـتيجـة
ال إضـافـة اىل
لـلجلطـة مسـتقب ً
فـــوائـــد اخــــرى جتعل مـنه
ال للـتــســريـب
عالجــ ًا قـــاب ً
واملتــاجــرة يف الـصيــدليــات
اخلارجيـة اليت يعلم اصحـابها
انهـــا مـــادة او عالج خـــاص
بـاملـستــشفيــات حصـرًا وانه
حيتـوي علـى العبـارة آالتيـة/
وزارة الصحـة NOT FOR
SELLأي (غـري خمـصـص
للبيع).
بــودنـــا ان نعــرف مــاهـيــة
االجـــراءات الـيت تقـــوم بهـــا
(دائـرة التـفتيـش واملتـابعـة)
وادارة املـستـشفيـات حلمـايـة
االدويـة النـادرة من الـتسـرب
والتالعـب ،ونتـسـاءل :ملـاذا ال
تــوكل مـهمـة االشــراف علـى
االدويــة الـنــادرة وعـملـيــة
صـرفها اىل مـدراء املستـشفيات
او مـن ينـوب عـنهم قـانـونـاً،
لتاليف التالعب الـذي حيدث يف
الصيـدليـات الـداخليـة واليت
حتوم حـوهلا الـشبهـات كونـها
املـصــدر الـــوحيــد للـســوق
السـوداء .ومع هـذا فإن الـكرة
تبـقى يف كل االحـوال يف ملعب
وزارة الـصحـة فـهي املـسـؤول
االول واالخري عن ايقـاف هذه
االنـتهــاكــات وهـــذا التـالعب
ليـست معجزة ان جتـد الوزارة
حـلو ًال نـاجعـة للـحد مـن هذه
الظواهر السلبية!

