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الجبايش.. مدينة االهوار الساحرة تسبح على سطح الماء

اجلباي����ش وتلفظ اأحيان���ًا الچباي�ش 
هي بل���دة عراقية ومرك���ز ق�ضاء يف 
تتبعها عدة نواحي هي احلمار الذي 
ي�ض���مي اجلغرافيون اه���وار جنوب 
الف���رات با�ض���مها )ي�ض���ميه ال�ض���كان 
املحلي���ون ه���ور ال�ض���ناف( وناحية 
الفه���ود ه���ور حمافظة ذي ق���ار تقع 
البل���دة بالق���رب من منطق���ة الأهوار 
الغربية. وهو اأحد اق�ض���ية حمافظة 
ذي ق���ار تقع �ضرق مدين���ة النا�ضرية 
وتقع عل���ى هور احلم���ار وقرب نهر 

الفرات.

واجلباي���ش جم��ع كلمة جبي�ش��ة التي ه��ي جزيرة 
�شناعية ت�شبح على �شفحة ماء الهور مت التح�شري 
له��ا بعناية وكونت م��ن طبقات الطم��ي والق�شب 
وال��ردي الت��ي تتم تكدي�شه��ا ف��وق بع�شها حتى 
ت�شب��ح مثلها كمثل جزيرة عائم��ة ميكن اأن تبنى 
عليه��ا ديار الق�ش��ب اأو ال�رصايف. وقد وردت هذه 
الطريق��ة يف العي�ش من خالل مدونات ال�شومريني 
قبل �شبعة االالف عام ومن الطريف اأن لل�شومريني 
اأ�شط��ورة بن�شاأة االأر�ش كانوا يظنون بان الياب�شة 
ن�شاأت مثلما ي�شنعون هم تلك اجلبي�شة. وعادة ما 
تتك��ون التجمعات ال�شكانية هن��ا من جمموع من 
تل��ك اجلزر حيث تتك��ون القرى الت��ي ت�شمى �شلف 
وجمموعه��ا �شالف. وما جتمع قرية اجلباي�ش هنا 
اإال �شل��ف كبري تقطنه ع�شائر ع��دة اأهمها اخلزاعل 

وبنو اأ�شد.
ومن اأكرث اخل�شو�شيات يف تلك البيئة الرومان�شية 
ان بيوتها تبنى بالق�شب والردي وتدعى �رصيفة 
وهي منح��درة من كلمة )�رصياث��ا( االأرامية التي 
تعن��ي الكوخ التي اأنحدر منها ا�شم مدينة الب�رصة. 
وقد ورد ذكر بيت الق�شب هذا يف ملحمة كلكام�ش 
تعريب��ه ه��و )بيت م��ن ق�ش��ب ال��ردي.. بيت من 
ق�شب ال��ردي.. جدار.. جدار. يامل��ك �شورباك.. يا 
اأب��ن )اأوب��ارو- توتو( اأه��دم بيتك و�شي��د زورقًا(. 
وكم��ا نالحظ يف تل��ك العبارة فان ح��زم الق�شب 
ميك��ن اأن تك��ون زورق خفي��ف للتنق��ل ب��ني تل��ك 
اجلباي���ش تط��ور م��ع الزم��ن اإىل م��ا جن��ده اليوم 
ميا ي�شم��ى البلم وامل�شح��وف وغريها من طبقات 
و�شائط التنقل املائي الذي هو و�شيلة املوا�شالت 

الوحيدة يف تلك االأجمة اخل�رصاء.
ميك��ن اأن يك��ون للكلمة م�ش��در اأرامي مي��ز ثقافة 
اإىل  البع���ش  املنطق��ة وت�شمياته��ا، لك��ن يذه��ب 
ان كلم��ة جبي�ش��ة ه��ي حمرفة من كلم��ة )كبي�شة( 
العربي��ة ب�شبب فعل كب���ش طبقات الطني والق�شب 
ال��ذي يكتن��ف �شنعه��ا. ويطل��ق عل��ى  وال��ردي 
اجلبي�شة كذلك اأ�شم )الدب��ون( واأما ا�شمها االآرامي 
فهو)طهيث��ا( ومعناه��ا القرية التائه��ة لوجودها 
و�شط تلك االأهوار. وقد ورد يف تاريخ الطري عند 
و�شف��ه الإح��داث ثورة ال��زجن التي ب��داأت هنا عام 

اأي منطقة اجلباي�ش. 680 م ورد ا�شم )طهيثا( 
اي��ام بن��ي  االأط��راف معم��ورة يف  وكان��ت تل��ك 
العبا�ش، زاهية بح�شارتها، م�شهورة بحا�شالتها، 
حتى كت��ب عنها عاملنا اجلليل عل��ي الوردي بان 
اأه��ل اله��ور هوؤالء ه��م اأكرث �شكان الع��راق تاأ�شال 
وامت��دادا ل�ش��كان العراق خالل احلق��ب التاريخية 
ال�شابق��ة للفتح االإ�شالمي. وقد عانت تلك املناطق 
التاريخي��ة  احلق��ب  خ��الل  الت��ام  االإهم��ال  م��ن 
املتاأخ��رة وال�شيما خالل احلق��ب الرتكية الأ�شباب 
طائفي��ة معروف��ة. وكانت مالذا ل��كل من عار�ش 
ال�شلط��ات املتعاقب��ة الت��ي حكمت الع��راق وميكن 
ان يكون هذا م��رر االهتمام بهذا املركز الو�شطي 
ال��ذي اهتم��ت به الدول��ة العراقي��ة بع��د تاأ�شي�شها 
ع��ام 1921 وجعلتها مركز ناحي��ة وابتنت فيها 
دار للحكومة، وكذل��ك مدار�ش، ومنازل للموظفني 
الت��ي عينتهم هن��اك، واأهتم بجل��ب ا�شباب العي�ش 
�ش��كان  ويعتم��د  املوظف��ني.  له��وؤالء  املتح���رص 
اجلباي���ش يف اجلزء االأكر من موارد حياتهم على 
ال�شيد املائي وجمع الق�شب وحياكة احل�رص التي 
ت�شم��ى )الب��واري( وت�شديره�ا اإىل �شائ��ر االأنحاء 

حتى اخلليج واإيران.

جن��ة عدن..الفردو�ش املفق��ود.. طفولة احل�شارة.. 
جنة املاء.. قل��ب اجلنوب..امل��دن العائمة.. الرثوة 
امله��دورة؛ تل��ك ه��ي �شمفوني��ة جم��ال الطبيع��ة 
بتواج��د املخلوقات الب�رصي��ة، املائي��ة، النباتية، 
احليواني��ة يف لوح��ة ُر�شم��ت بعناي��ة فائقة لت�رص 
الناظ��ر وتثري هواج�ش ال�شائ��ح بجمالية جغرافية 
امل��كان حي��ث �شدم��ة الده�ش��ة واالإنبه��ار بتل��ك 
الع��وامل املرتع��ة ب��كل ما ه��و �شاح��ر يف الطبيعة 
التي كونته��ا الرت�شبات الغريني��ة للرافدين دجلة 
والفرات و�شكلت تلك الدلتوات يف ال�شهل الر�شوبي 

اأر���ش خ�شب��ة ن�ش��اأت عليه��ا احل�ش��ارات الت��ي 
ت�شتوط��ن قرب االنه��ار. مدن احلم��والت الغرينية 
امل�شبح��ات  اإىل  املنب��ع  م��ن  يحمالنه��ا  الت��ي 
املائي��ة حا�شن��ة ل��الأرث االإن�شاين.بالطبع جملة 
م��ن االأ�شب��اب اأدت اإىل ن�ش��وء االأه��وار وت�شكلها ، 
فالفي�شان��ات الت��ي �ش��ادت بع�شور قدمي��ة واإىل 
عه��ود قريب��ة غم��رت تل��ك امل�شاح��ات بكمي��ات 
كب��رية من املياه، ف�شاًل عن تزود تلك االهوار من 
تفرع��ات االنهار قبل امل�شب وتراكمها باالنغمار 
من��ذ اآالف ال�شن��ني لتك��ون بيئة للق�ش��ب والردي 
وم��الذا للطي��ور وي�شتوط��ن به��ا ال�ش��كان الذي��ن 
قدموا احل�ش��ارات املتتالية م��ن �شومرية واأكدية 
وبابلي��ة، ح�شارة الطني والقي��ب باملدن العائمة 
اأنتجت الكتاب��ة واالأختام وامل�شحوف ...جماليات 
ببيوتاتها وم�شايفه��ا املكون الرئي�شي يف البناء 
اأر�شه��ا  هو)الق�ش��ب ،وال��ردي(؛ وطوبوغرافي��ة 
وب�شاط��ة اأهله��ا و الغناء احلزي��ن وال�شعر ال�شعبي 
الذي يتداوله اأبناء مدن املاء و�رصديات امل�شايف 
وق�ش�ش احلكمة م��ن ال�شيوخ هو يف امليثولوجيا 
املكتن��زة باالأ�شاط��ري الت��ي تتوارث ع��ر االأزمنة 
الت��ي اأنتج��ت ثقاف��ة امل��كان.. ، مرب��وا اجلامو�ش 
و�شي��ادوا االأ�شم��اك والطيور يتف��ردون بال�شكنى 
بتلك البطائح وجزر امل��اء، فكل �شيء يثري ال�شحر 
االآ�رص بجغرافية االأمكنة الفاتنة واملده�شة بجمال 
البيئة.. مدن تطفو على املاء يف مناطق اجلباي�ش 
والفه��ود واحلم��ار والكح��الء وامل���رصح والهوي��ر 
واحلوي��زة وه��ي تت�ش��ل ب��دول اجل��وار -بع���ش 
املوؤرخني يوؤكد اإن املاء بقايا طوفان نوح-عليه 
ال�ش��الم- وكل االحتم��االت واردة يف تف�ش��ري تلك 
الظاه��رة املائية الت��ي تغط��ي اآالف الكيلومرتات 
املربع��ة لكن املرجح هو الفي�شانات التي حت�شل 
على ط��ول التاريخ.وهي مناط��ق غنية باملعادن 

والنفط واالآثار.
م��دن امل��اء يعي�ش��ون اأهله��ا بب�شاط��ة متناهي��ة 
بعي��دة ع��ن التكنلوجيا وع���رص ال�رصع��ة فاإيقاع 
احلي��اة ي�ش��ري ببط��يء وع��دم رغب��ة م��ن �شكانها 
بالتفاع��ل مع ع�رص ال�رصع��ة واملو�شة والعوملة، 
فبع�شه��م يعي���ش عزل��ة جغرافي��ة امل��كان، وعدم 

انخراط��ه باحلياة املدنية، وال يحبذون االن�شياع 
للحكوم��ات الظاملة لتجنيده��م الق�رصي باجلي�ش 
وزجه��م باحلروب العبثي��ة التي ح�شد ت االأخ�رص 
والياب���ش، لذلك اأ�شبحت مدن امل��اء مالذاً وملجاأ 
�شع��ى  لذل��ك  لال�شتب��داد.  للمعار�ش��ني  وم��اأوى 
بتجفي��ف االأهوار تنكي��اًل ب�شكانها وانتقاما منهم 
وال��ذي اأدى اإىل ه��الك الرثوة احليواني��ة، وهجرة 
الطي��ور، وفن��اء ال��رثوة ال�شمكية. فقد ق��ال كافن 
يونغ موؤل��ف كتاب العودة اىل االأه��وار: )ان اأعداد 
كب��رية من الق��رى اأزيل��ت من الوج��ود واهلل وحده 
يعرف م�ش��ري �شكانها، اإن قلبي يخفق خوفًا حني 
اأفكر بذلك، فاالجتثاث املفاجئ الذي حتدثت عنه 
حتقق فعاًل. هل انقر�ش عرب االأهوار؟ وهل قرت 
اآالف ال�شن��ني م��ن تل��ك احلي��اة الغني��ة يف م�شلخ 
الق��رن الع�رصين؟ اإن طري��ق احلياة اخلال�ش لعرب 
االه��وار عر�شه للع�ش��ف، واإين اأوا�شي نف�شي بفكرة 
اأن جمنون��ا فق��ط من ميكن��ه اأن يتنباأ مب��وت اأقدم 
واأنب��ل النا���ش(( واالآن بداأت احلياة ت��دب بن�شف 
تل��ك االر���ش املغم��ورة باملي��اه لريج��ع بع���ش 
م��ن هاج��ر ها ،وه��م يحافظون عل��ى موروثاتهم 
وفلكلوره��م وطقو�شه��م وكرمه��م املفرط-الك��رم 
اخلرايف- ف�رصعان م��ا يتاآلف معهم كل من يزور 
تل��ك التخ��وم املعبئة بالطيب��ة وال�شخ��اء ليقدموا 
ل��ه في�ش��ًا م��ن املحب��ة والرتح��اب يف م�شايفهم 
وم�شاربه��م ودياره��م العائم��ة و�ش��ط امل��اء يف 
تل��ك احلوا���رص املمتلئ��ة بال�شخ��اء املف��رط رغم 
ب�شاط��ة احلياة و�شحة �شبلها لك��ن �شجايا االأجداد 
�شار عليها االأحف��اد، وقد زرنا اأهوار اجلباي�ش مع 
وف��د وزارة امل��وارد املائي��ة للمنطقة-املحمية- 
الت��ي تعد الأغرا���ش �شياحية وكان��ت على هام�ش 
الرحل��ة حوارات الآليات تطوي��ر االهوار مبد �شبكة 
طرق موا�شالت كقط��ار من اور اىل االهوار وبناء 
امل�شت�شفي��ات واملدار�ش وم�شانع للحرف اليدوية 
واإن�ش��اء قرى ع�رصي��ة ل�شكان املنطق��ة ، وغمرها 
باملياه وتنوع االحي��اء فيها وهو م�شعى للحفاظ 
على تل��ك املنطقة ،ال ريب اإن االأهم��ام بال�شياحة 
يوفر للدخل القومي مردودات مالية كبرية ت�شاف 
لرثوة النفط وت�شهم ببناء البنى التحتية وجماورة 

االهوار ملدن االآثار يوؤدي لعملية جذب لل�شائحني 
،وهي من اأجمل البقاع جلمالية الطبيعة ال�شاحرة 
مل�شتوطنات احللم ال�شومري التي جاورت االأهوار 
كاأور واأري��دو ولك���ش مدن طفولة احل�ش��ارة التي 
خ��ط عل��ى اأدميه��ا اأول ح��رف بتاري��خ الكتاب��ة ، 
لق��د اأجنبت تل��ك التخوم ع�رصات العلم��اء واالأدباء 
والكت��اب كالعالم��ة ال�شاع��رد- م�شطف��ى جمال 
الدي��ن يف قري��ة املوؤمن��ني ،ود- ر�شي��د اخلي��ون 

وع�رصات اآخرين يف جميع ميادين االإبداع..
لق��د در���ش املب��دع "مه��دي احل�شن��اوي" بكتابه 
اجلمي��ل )االأهوار ح�شارة �شوم��ر جنائن املا�شي 
..�شح��ر احلا���رص( يف 11 ف�ش��اًل ، تاري��خ ن�ش��وء 
االأه��وار وت�شميته��ا واأ�شل �شكانها ث��م احلياة يف 
االأه��وار والزراعة وتربية اجلامو�ش و�شيد الطيور 
واأنواعه��ا والرثوة ال�شمكي��ة وتنوعها و�شخ�شيات 
االأه��وار من علم��اء واأدب��اء و�شع��راء وق�شا�شني 
جتفي��ف  وعملي��ة  وث��وار؛  و�شا�ش��ة  وروائي��ني 
االأه��وار زم��ن الدكتاتوري��ة، ث��م تداخ��ل احل�شور 
با�شتف�شاراته��م املتنوعة عن الكت��اب، وقد اأجاب 
ع��ن تلك االأ�شئلة بروحه العذب��ة ،اإن اإعادة االأهوار 

تعني اإعادة جنة عدن يف العراق اىل الوجود.
اأه�وار العراق.. جنائن املا�شي و�شحر احلا�رص

لي���ش يف كل الدنيا اأهوار مثل اأهوار بلدي احلبيب 
الع��راق اأنها فعاًل بحار عظيم��ة مبائها واأ�شماكها 
وطيوره��ا ونباتاته��ا و �شكانه��ا بح��ارة �شجعان 
يبحرون ه��ذه البحار العظيمة عل��ي قارب �شغري 
ا�شم��ه امل�شح��وف وغذاوؤهم هو الطاب��ك )رز( متن 
مطب��ك على النار مثل اخلبز الذي يعمل من طحني 
احلنطة و�شمك من الهور م�شكوف على نار وقودها 
ال��ردي هذه مقدمة �شغرية عن م��ا اأريد اأن اكتبه 
ع��ن اأهوار الع��راق بح��ار بلدي املحب��وب و�شوف 
اأتو�ش��ع يف البحث تباعًا وقب��ل هذا اأثبت جمموعة 
عالمات وركائز ومقومات وحقائق تاريخية اأواًل 
ث��م جغرافية وبعد ذلك م�شلمات علي اأر�ش الواقع 

يف هذه االأهوار.
اأواًل-اإن لهذه االأه��وار تاريخيا �شيا�شيا حديثا اإن 
ح�شارات منها �شومري��ة واأخرى اآ�شورية واالأغلب 
فيه��ا ه��ي �شامي��ة م��ن خ��الل اللق��ى واالأدوات 

واالأخ��رى ال�شخ�شي��ة حيث عرث عليه��ا بعد عملية 
جتفي��ف االأه��وار الت��ي ق��ام به��ا النظ��ام املب��اد 
واأ�شبح��ت ق��اع االأه��وار مك�شوف��ة وب��ال ماء مما 
�شهل اإيجاد خملف��ات تاريخية تعود الأحقاب قبل 
املي��الد يف 3500 ق. م. اأو اأكرث الدولة ال�شومرية 
واالآ�شوري��ة مم��ا يوؤكد اإن ه��ذه االأه��وار لها عمق 
تاريخ��ي وح�شاري بعيد امل��دى وكجزء مهم من 

تاريخ العراق القدمي.
ثاني��ًا-اإن االأه��وار هي منخف�شات م��ن االأرا�شي 
حتي��ط به��ا اأرا�ش مرتفع��ة تكونت م��ع االأيام بل 
ال�شن��ني الطويل��ة من تاريخ الع��راق القدمي ونبتت 
بها النباتات واغلبها الق�شب وتكونت فيها اأنواع 
االأ�شماك ثم قام االأهايل برتبية اجلامو�ش االأ�شود 
الذي يح��ب البقاء يف املاء مل��دة اليوم كله وكان 
هذا اجلامو���ش م�شدر رزق من حليب��ه وم�شتقاته 
وم��ن زراعة الرز وم��ن �شواء ال�شم��ك واآالف اأنواع 
الطي��ور الت��ي جتمع��ت فيه وم��ن اأن��واع االأ�شماك 
كان��ت م�شادر غذاء لالإن�شان والطيور معًا وكانت 
الطي��ور من جهته��ا م�شدر غ��ذاء لالإن�شان خا�شة 

البط واأنواع اأخرى من م�شتقات اأ�شمائه.
ثالثًا-توؤكد االأه��وار اأنها اأم العراق اخلالدة واأنها 
اأك��ر من احلكام الطغاة وكم من حاكم جائر جاء 
وذه��ب وبقي��ت االأه��وار خال��دة ع��ر الزم��ن وما 
عملي��ة التجفي��ف االأخرية حلاكم جائ��ر خبيث اإال 
تعب��ري عن احلقد االأ�شود على بح��ار العراق ومائه 
واأ�شماك��ه وطي��وره ال ل�ش��يء اإال الأن االأه��وار من 
اخلوالد الثابت��ة وكل �شامخ ثابت عظيم يغار منه 
الطاغي��ة اخلبي��ث ويريد تدمريه ولك��ن الهور بقي 

وذهب اجلائر.
رابع��ًا- عندما نريد اأن نوؤكد على اجلذر التاريخي 
لالأهوار البد اأن ن�شجل ذلك لي�ش عر �شنة اأو حتى 
ع���رصات ال�شنني اإمنا تاريخ اأية اأم��ة يت�شكل دائمًا 
عر االف من ال�شنني ومثل هذا ما حدث يف تكون 
االأهوار وهي امل�شافات ال�شا�شعة يف املنخف�شات 
والغري��ب فيه��ا انهار عظ��ام ت�شب فيه��ا وتخرج 
منه��ا وتكون��ت فيه��ا اأن��واع خا�ش��ة م��ن الطيور 
واالأ�شم��اك والنبات��ات وتكون��ت طبائ��ع النا���ش 
�شكانه��ا االأ�شلي��ني وقيمه��م وعاداته��م وط��رق 

معي�شته��م مع اله��ور وحيات��ه واأجوائ��ه اخلا�شة 
به، النا���ش فيه تنتقل لي�ش �ش��رياً على االأقدام وال 
يركب��ون ال�شيارات اأنهم ياأخ��ذون امل�شحوف وهو 
ق��ارب يت��الءم �شكل��ه و�ش��ريه وط��رق اإدارت��ه مع 

طبيعة الهور نف�شه.
خام�ش��ًا- متتاز االأهوار بخ�ش��ال لي�شت موجودة 
اإال فيه��ا وهي الب�شاط��ة وال�شفافية واخليال وحب 
احلي��وان م�شدر رزق واحلي��اة وخا�شة اجلامو�ش 
وح��ب النبات��ات وهي الت��ي تبني البي��ت وم�شدر 
التدفئ��ة ومركز ال�شناعة امل�شاحيف وا�شطة النقل 
الوحيدة كما اإن االأهوار جمموعة جزر طافية علي 
امل��اء وهي اأ�ش��اًل اأجمل من البندقي��ة )مدينة يف 
ايطالي��ا الت��ي يوؤمها االآالف م��ن كل بقاع العامل( 
ولو كان لن��ا رعاية �شياحي��ة ومقومات ال�شياحة 
لكان��ت االأه��وار اأح��دي عجائ��ب الدني��ا وهن��اك 
التمازج بني جمالية املكان و�شحره اخلالب وبني 

طبيعة االإن�شان الدمثة الودودة التي نعي�ش فيها.

ويبق��ي اله��ور الواح��د مث��ل كل االأه��وار االأخرى 
يوؤث��ر ويتاأثر باملدن املج��اورة له وكذلك االأديان 
املختلف��ة الت��ي تعي�ش يف اله��ور الواح��د ف�شكان 
االأه��وار االأ�شلي��ون منه��م امل�شلم��ون وال�شابئ��ة 
املندائي��ون واأم��ا القومي��ة فاإنه��ا تبق��ي العربية 
الأن اأ�ش��ل اأهل االأهوار )عرب( جاءوا له من قبائل 
ومناط��ق كث��رية يف حق��ب قتالي��ة وق�ش��م منه��ا 
متقارب��ة واأخ��ري متباع��دة ولكنه��م م��ن العراق 
ومن اأهله طلبًا لرتبية اجلامو�ش اأو �شيد االأ�شماك 
والطي��ور ومنه��م م��ن رج��ع اإىل اأهل��ه ومنهم من 
ا�شتوط��ن يف الهور وجعله مكانا لالإقامة والعي�ش 
والعم��ل وهن��اك م��ن يق��ول اإن اأ�شل ال�ش��كان من 
قدمي الزمان ه��م ال�شومريون وال�شاميون وهم يف 

النتيجة عرب.
رحلة نادرة اىل هور اجلباي�ش

تطلق موؤ�ش�شة تعنى باحلفاظ على االأجواء والبيئة 
الطبيعي��ة يف الع��راق وال���رصق االأو�ش��ط ومقره��ا 
الوالي��ات املتحدة االمرييكة، رحلة يف نهر دجلة، 
با�شتخدام اأ�شطول �شغري من و�شائط النقل النهرية 
التاريخي��ة والفلكلورية، واك��دت اأن الرحلة �شتبداأ 
من منابع النهر يف �شمال العراق اإىل جنوبه، فيما 
ا�شارت اإىل اأن الرحل��ة �شتكون تاريخية وتتخللها 

ن�شاطات احتفالية وتربوية.
وقال��ت موؤ�ش�ش��ة طبيعة الع��راق اإنه��ا "ت�شتعد اإىل 
اطالق رحلتها النهري��ة، با�شتخدام اأ�شطول �شغري 
من و�شائط النقل النهري��ة التاريخية والفلكلورية 
الت��ي متيزت بها ح�ش��ارة وادي الرافدين انطالقا 
من منابع النه��ر يف �شمال العراق اإىل اجلنوب يف 
رحل��ة نهرية تاريخية تتخللها ن�شاطات احتفالية 
وتربوي��ة، وا�شرتج��اع ملعلوم��ات تاريخي��ة ع��ن 
و�شائ��ط النق��ل التقليدي��ة الت��ي كان ي�شتخدمه��ا 

العراقيون يف تنقالتهم عر نهر دجلة".
واأ�شاف��ت املوؤ�ش�ش��ة اأن "الرحل��ة �شت�شتغ��رق عدة 
اأ�شابي��ع و�شتنطل��ق الق��وارب النهري��ة م��ن منب��ع 
النه��ر يف جن��وب ���رصق تركي��ا ن��زوال اإىل جنوب 
الع��راق، حي��ث �شيقط��ع اأ�شطول ق��وارب نهر دجلة 
م�شاف��ة قدره��ا 1200 كيلومرت حمتف��ال باالإرث 
التاريخ��ي حل�ش��ارة وادي الرافدي��ن"، م�شرية اإىل 
اأن "املنظم��ني �شيقوم��ون بتحفيز الوع��ي البيئي 
للمجامي��ع ال�شكانية القريبة من جوانب النهر، مع 
درا�شة العوامل املائي��ة البيئية احلالية التي توؤثر 

فيه".
بل��دان  م��ن  "امل�شارك��ني  اأن  املوؤ�ش�ش��ة  وتابع��ت 
خمتلف��ة �شيبح��رون ع��ر م�شل��ك الرحل��ة النهرية 
ع��ر نهر دجل��ة م�شتخدمني ق��وارب نهرية حديثة 
وتقليدي��ة تاريخية منه��ا القفة والكل��ك والطرادة 
امل�شنوع��ة حملي��ا بط��رق تقليدي��ة يف الع��راق"، 
الفت��ة اإىل اأنه "م��ن خالل ا�شتخدام ه��ذه القوارب 
با�شتعرا���ش  امل�شارك��ون  �شيق��وم  التقليدي��ة 
جمموع��ة م��ن الن�شاط��ات التوعوية ح��ول نوعية 
املياه واملخاطر الت��ي يتعر�ش لها نهر دجلة من 
التلوث البيئي وو�شائل التنقية، ف�شال عن املوارد 

الثقافية والبيئية التي يوفرها النهر".

خاص


