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مدينة القرنة... فاتنة الماضي واألمس الزاهر

هي مدينة وموقع من الأر�ض 
املخ�ضبة باخل�ضرة واملغمورة 

باملياه واملو�ضحة �ضواطئها 
بالنخيل تكاد حت�ضبها العني 

قب�ض من الفردو�ض. ار�ض تقع 
اليوم على بعد 75 كيلومرت 

�ضمايل مدينة الب�ضرة. وكان قد 
ورد ذكرها يف الأ�ضاطري ويف 

الذاكرة ال�ضعبية باأنها مهبط 
احلياة على الأر�ض ومكان لقاء 

ومكوث اآدم وحواء فهنا القرتان 
ومن هنا بداأت احلياة على 

الأر�ض.

وكان االعتق��اد ال�س��ائد باأنها نقط��ة التقاء نهري 
دجلة والف��رات حتى حقبة قريبة م�س��ت، وتوجد 
اليوم درا�س��ات حتتمل التقاء النهرين يف مو�س��ع 
عل��ى بع��د 5 كيلومرت من جنوبه��ا وبالتحديد يف 
منطقة كرمة عل��ي. ولفظ القرنة جاء من االقرتان 
ورمب��ا كان هذا يغني دعوى اأ�س��طورة اقرتان اآدم 
بح��واء يف هذا املكان.  كان الرومانيون ي�س��مون 
حم��ل اقرتان الفراتني هذا يف القرن االأول للميالد 
)دقب��ة اأو دجبة ( فقد ذكر املوؤرخ )لني( يف كتابه 
)املع�س��الت البابلية( نقال ع��ن التاريخ الطبيعي 
)لبّلين��ي( ما تعريبه : )وف�س��ال عم��ا ذكر فاإن يف 
م��ا ب��ني النهري��ن وعل��ى �س��فاف دجل��ة وقريبا 
م��ن اقرتانه بالف��رات موقعا يدع��ى “دكبه”،ويف 
الق��رن الث��اين كان النهران يجتمع��ان عند مدينة 
)اأفامي��ة(. وميك��ن اأن يرجع تكوي��ن االأر�ض التي 
تق��ع عليها القرن��ة اىل اأزمن��ة تاريخي��ة متاأخرة 
نوع��ا م��ا وكان �س��ببه الطمي والغرين املرت�س��ب 
يف بح��رات )اأهوار( املياه ال��واردة من الرافدين. 
وم��ن املعل��وم اأن النهرين كانا ي�س��بان كل على 
حدة يف مياه اخلليج عندما كانت اور ميناء وثغر 
لل�س��ومريني عل��ى �س��اطئه يف االأل��ف الرابعة قبل 
املي��الد.  ويف عهد ياقوت احلم��وي، اأي يف القرن 
الثالث ع�رش للميالد كان��ا يجتمعان يف )مطارة( 
وقد جاء يف )معجم البلدان( ذكرها هكذا: )مطارة 
اأي�س��ا من قرى الب�رشة على �س��فة دجلة والفرات 
يف ملتقاهم��ا بني امل��ذار والب�رشة. وذكر )احلاج 
خليف��ة( يف كتاب��ه )جهانام��ه( )ان دجل��ة كانت 
تلتقي هي والفرات، يف مو�س��ع ي�س��مى )اجلوازر( 
الن املي��اه كان��ت جتزر هناك فيظه��ر من ذلك اأن 
حم��ل اجتم��اع الفراتني ت�س��مى باأ�س��ماء خمتلفة 
اخره��ا )القرن��ة(. وال يع��رف على وج��ه التحقيق 
الزم��ن ال��ذي اكت�س��ب في��ه ه��ذا املو�س��ع اإ�س��مه 
احل��ايل، كم��ا ال يعرف الزم��ن الذي تاأ�س�س��ت فيه 
هذه الق�س��بة، وقد قراأنا يف ر�س��الة كتبها ال�س��يخ 
)زاد  و�س��ماها  1667م  �س��نة  الكعب��ي  اهلل  فت��ح 
امل�س��افر ولهفة املقيم واحلاظ��ر( اأن القرنة كانت 
قلعة �س��غرة، فلم��ا توىل الب�رشة علي با�س��ا بن 
اأفرا�س��ياب زاد فيها، وجعلها قلعة كبرة ف�س��ميت 
)العلية( على اأ�س��مه، ثم زاد يف ت�سييدها واتقانها 
ح�س��ني با�س��ا ابن علي با�س��ا ه��ذا وجعلها ثالث 
ق��الع ح�س��ينة، فلما طوي ب�س��اط ال افرا�س��ياب 
ا�س��رتجعت هذه القلعة ا�س��مها القدمي، وهو القرنة 
وكان��ت �س��لطة اآل افرا�س��ياب ق��د دامت م��ن عام 
القرن��ة  زار  ،ومم��ن  1667م  ع��ام  اىل  1596م 
وكتب عنها الرحالة الفرن�س��ي )تافرنيه( املتوفى 
ع��ام 1689 وق��د اأطلق عليها القرن��ة وهذا يعني 
ورود ا�س��مها يف القرن ال�س��ابع ع�رش. ثم تبعه يف 
و�س��فها قلي��ال الرحالة الدامنارك��ي نيبور عندما 
زاره��ا الع��ام 1766م. والقرن��ة الي��وم حا�رشة 
الب���رشة  ال�س��مال م��ن  تق��ع اىل  عراقي��ة مهم��ة 
وتخطيط �س��وارعها بهياأة خطية وبا�س��تطالة من 
ال�س��مال نح��و اجلن��وب و�س��ارعها الرئي���ض يتجه 
بنف�ض االجتاه وتقع عليه معامل املدينة احلكومية 
واخلدمي��ة والتجاري��ة. وكان حال املدينة ي�س��كو 
االإهمال خالل احلقبة الرتكية بالرغم من موقعها 
امله��م على النهري��ن، حتى غدت �س��عوبة العي�ض 
فيها ب�س��بب كرثة البعو���ض فيها الذي يقلق راحة 
�س��اكنيها. وقد بدا االهتم��ام الفعلي بها بعد ثورة 
مت��وز عام 1958م حيث مت اإن�س��اء ج�رش حديدي 
يف القرن��ة طوله 310 مرت وجمموعة من بنايات 
البني��ة التحتي��ة وال�س��ناعية.  ويف القرن��ة اآث��ار 
�س��جرة قدمية م�سهورة عند اأهلها با�سم )الربهام( 
يزع��م النا�ض اأنها من زم��ن اآدم اأبي الب�رش، وحتت 
ظالله��ا ال��وارف مت اأول لقاء له مع ح��واء ويقول 
اآخ��رون باأنه��ا تع��ود حلقبة ال�س��يد امل�س��يح )ع(، 
فرتاه��م ي�س��دون اخلرق حولها، ويطل��ون باحلناء 
البناية املحيطة بها اأمال يف اأن تق�سي حاجاتهم، 
قد اأ�س��بحت مزارا لبع�ض ال�س��واح االأجانب الذين 
يهيله��م وقع االأ�س��طورة وهي��اأة ال�س��جرة املهيب 
فيتربك��ون بها، زاعمني اإنها �س��جرة معرفة اخلر 
وال���رش يف اأ�س��اطر الرافدي��ن القدمي��ة، ف��اإذا م��ر 

اأحده��م به��ا وق��ف اإىل جانها هنيه��ة و�رشب ما 
تي�رش م��ن املرطبات وان�رشف. وميك��ن اأن يكون 
هذا املو�سع للجذب ال�سياحي لو اأ�ستغل م�ستقبال.  
وعل��ى مقرب��ة القرن��ة تقع عل��ى �س��مالها الغربي 
)املدين��ة( – بالت�س��غر كجهينة – وهي ت�س��مل 
ق�س��ما من �س��فة الفرات اليمنى وق�سما من �سفته 
الي���رشى، ومركزه��ا قري��ة كبرة كان��ت حا�رشة 
اجلزائر يف ال�س��ابق، وكان فيها مقر االأمارة على 
ربيع��ة و االأه��وار )البطائح( واجلزائ��ر، اأما اليوم 
فهي مدينة �س��غرة كمركز جت��اري لقرى الفرات 
وه��ور احلمار. ويف اجتاه دجلة من ناحية ال�رشق 
ع��ن القرن��ة تقع )ال�س��ويب( – بالت�س��غر اأي�س��ا 
التي متت��د اأرا�س��يها على �س��احل دجل��ة االأي�رش، 
و�ساحل �سط العرب االأي�رش، وهي حتادد االأرا�سي 
االإيرانية ع��ن طريق )احلوي��زة( وهورها، وتعترب 
مرك��زا ح�رشي��ا تتبع��ه اأكرثم��ن ثالث��ني قري��ة، 
وميته��ن اأهله��ا الزراعة وال مييل��ون اىل التجارة، 
ومرك��ز الناحية يقع فوق ربية مرتفعة ي�س��مونها 
)الت��ل( تق��ع على م�س��افة �س��بعة كيلوم��رتات من 
�رشق��ي القرن��ة.  لقد عان��ت القرنة خ��الل احلرب 
ب��ني العراق واإي��ران خ��الل �س��نوات الثمانينيات 
ملوقعه��ا القري��ب من جبه��ة القت��ال. واليوم تئن 
القرن��ة ونواحيه��ا من االإهم��ال والفاق��ة ودر�ض 
معامله��ا البيئية واحل�س��ارية بعدم��ا كانت جنة 
اأدم عل��ى االأر���ض، وال��كل يرجو عودته��ا وعودة 
به��اء نخيلها واخل�رشة واالأعن��اب والبيوت حتت 
ظاللها الوارفة يف عراق امل�ستقبل املورق املزهر.  
وتعترب القرنة من اغنى م��دن العامل بالنفط تتبع 
اإداري��ًا اإىل حمافظ��ة الب�رشة ويبلغ عدد �س��كانها 
450 الف ح�سب اح�سائية التعداد ال�سكاين لعام 
2014م. تبع��د مدين��ة القرنة حوايل 40 كم عن 
احل��دود العراقي��ة االإيراني��ة. وم��ن اأه��م املناطق 
االإداري��ة التابع��ة لق�س��اء القرنة منطق��ة ال�رش�ض 
وطلحة والنهرات ومزيرعة وال�س��ويب والن�س��ر 
وحي ال�س��الم والثغ��ر. كما يوجد حق��ل نفط غرب 
القرنة وهو من اأكرب حقول النفط يف العراق ويبلغ 
االحتياط��ي املوؤكد له 12 مليار برميل من النفط 
والتي كانت ت�س��تثمر من قبل ال�رشكات الرو�س��ية 
يف عه��د نظام ال�س��ابق ، ومن ال���رشق حقول نفط 
جمن��ون وم��ن اجلنوب حق��ول نهران عم��ر يحيط 

املدين��ة م��ن الغ��رب ه��ور احلم��ار وم��ن ال���رشق 
ه��ور احلويزة.وتوجد فيها مناطق خالبة ت�س��لح 
لتك��ون حممي��ات طبيعية و�س��ياحية حي��ث املاء 
والب�س��اتني وغاب��ات الق�س��ب وال��رثوة ال�س��مكية 
واالأرياف اجلميلة الوا�س��عة. متتاز املدينة اأي�س��ًا 
بكونه��ا مدين��ة ذات طاب��ع ومن��اخ زراعي جميل 
وك��رثة النخيل فيه��ا. من اأهم اأحياءه��ا : * مركز 
القرنة – منطقة ال�س��وق * منطق��ة ال�رش�ض : وهي 
منطق��ة ذات طاب��ع ع�س��ائري مثق��ف خ��رج منها 
كب��ار رج��االت الدولة منه��م )االأمر ال�س��يخ علي 
هادي �س��الل الف�سل الوائلي اأمر ع�سرة اآل ف�سل 
والرئي�ض العام لع�س��ائر ال�رش�ض، ال�س��يخ املجاهد 
حجة االإ�س��الم وامل�سلمني ال�س��يخ ح�سن فرج اهلل، 
الزعيم )اللواء( خر اهلل ح�سني الف�سل يعد من اأول 
)21( �سابط يف اجلي�ض العراقي ، والوزير ال�سابق 

الراحل ) فار�ض عيال احل�سن (
. *  منطق��ة النهرات – ع�س��ائر ال�س��عد( * منطقة 
هور ال�س��عد حي اجلمعة حاليا( ع�س��ائر بني مالك 
والكعابن��ه وغرهم من عرب االهوار . وان ملدينة 
القرن��ة امكن��ة يف غاي��ة االهمي��ة وهي م��ن اهم 
معامل هذه املدينة : *�سجرة ادم: هي �سجرة يعتقد 
اه��ل املنطقة انها نبتت يف املكان الذي هبط فيه 
اآدم علي��ه ال�س��الم اإىل االأر���ض و�س��لى في��ه نبي 
اهلل اإبراهي��م اخلليل عليه ال�س��الم، *متنزة دجلة : 
وه��و متنزه بني عند التقاء نه��ري دجلة والفرات 
ويقع الق�س��م االأكرب منه على نهر دجلة يبلغ طوله 
2600 مرت وعر�س��ه 28 مرتا وهو مكان جميل 
. * �س��ارع الكورني���ض: بن��ي على ط��ول نهر دجلة 
بامت��داد 2ك��م م��رت وي�س��م العدي��د م��ن املطاعم 

والكازينوهات ال�سياحية واماكن الرتفيه .
 االأهوار

االأهوار باخت�س��ار هي بقايا من ح�س��ارة �سومر، 
وجنة عدن، وهي اأماكن �سياحية جذابة بطبيعتها 
اخل�س��بة حيث امل�س��طحات املائية التي تتخللها 
الكث��ر من اجل��زر، وهي ت�س��مح للزائ��ر باالإطالع 
عل��ى العديد من اأن��واع النباتات املائي��ة الفريدة 
ومنها الق�س��ب وال��ربدي حيث كان ال�س��ومريون 
ي�ستخدمونه يف الكتابة، والتعرف على العديد من 
اأن��واع الطيور، �س��واء الطيور اجلارح��ة اأو املغردة 
اأو ملمار�س��ة هواية ال�س��يد حيث طيور احلر، البط 

ال��ربي، الوز ال��ربي، الربه��ان، وع���رشات االأنواع 
االأخ��رى. كما ت�س��تهر االأه��وار باأن��واع عديدة من 
االأ�س��ماك النهرية مثل البني وال�س��بوط والقطان، 
والبياح، وال�س��متي، وال�س��لك، واأنواع اأخرى منها 
م��ا هو قريب من االأ�س��ماك البحرية مثل ال�س��انك، 
وال�س��بور. ان زرت العراق ومل تزر االأهوار فكاأنك 

مل تزر العراق.
وان مدين��ة القرنة طبعا من اغنى املدن يف العامل 
بالنفط والغاز وتتوفر بها ارا�سي خ�سبة للزراعة 
وحم��الت جتاري��ة بكاف��ة االأن��واع واأك��رب �س��وق 

لالألب�سة يف الب�رشة هو �سوق القرنة التجاري.
هوية تراثية

وعن تاريخ ال�س��جرة وات�س��الها بالنبي اآدم عليه 
ال�س��الم، يقول الدكتور ح�سني علي اأ�ستاذ التاريخ 
يف جامع��ة الب���رشة، اأن “امل�س��ادر مل ترد عنها 
ال�سيء الكثر، عدا بع�ض امل�سادر التي قالت انها 
موج��ودة منذ الع�س��ور املظلمة ويزورها �س��واح، 
مقاب��ل م�س��ادر اأخ��رى توؤك��د ان املنطق��ة كانت 
قدمي��ًا مغم��ورة باملي��اه وال ميكن ت�س��ور وجود 

�سجرة يف املكان ذاته”.
لكن��ه ي�س��يف يف حديث��ه انه��ا “�س��جرة معم��رة 
وكان��ت موج��ودة اأب��ان احل��رب العاملي��ة االأوىل 
واحت��الل االجنلي��ز للب���رشة، حيث ت�س��اءلوا عند 
دخولهم القرنة عن هذه ال�س��جرة والتي اأ�س��ار لهم 

االأهايل باأنها �سجرة النبي اآدم”.
وال يختل��ف مع��ه بال��راأي الدكتور احمد احل�س��ان 
اأ�ستاذ العلوم اجلغرافية يف اجلامعة ذاتها، والذي 
ق��ال ان “موقعه��ا بالق��رب م��ن ملتق��ى النهرين 
اأ�س��فى لها جنبة ح�س��ارية وديني��ة، حيث التقى 
ادم بحواء يف املكان ذاته، و�س��ط ندرة امل�س��ادر 

واملعلومات اجلغرافية عنها”.
ويرى العديد من الباحثني يف �س��وؤون الب�رشة ان 
�رش قدا�س��تها يف عمرها الطويل رغم انها متيب�سة 
وفاق��دة للحي��اة، كم��ا ان ما بقي منه��ا مل يتحلل 
رغم اندثار الكثر من اال�س��جار التي كانت تنت�رش 

بالقرب من املوقع ذاته.
وع��ن ذلك، يق��ول الكاتب وال�س��حفي عب��د االمر 
الدي��راوي وه��و م��ن اه��ايل �س��مال الب���رشة، انه 
“ال يختل��ف اثن��ان عل��ى ان ال�س��جرة املوج��ودة 
عن��د موق��ع �س��جرة اآدم املقد�س��ة ه��ي ال�س��جرة 

اال�س��لية، بل هي �س��جرة منت بعد اقالع ال�س��جرة 
املقد�س��ة باأعوام عديدة، وان ال�س��جرة املق�سودة 
بالقدا�س��ة ه��ي اجلذع املط��روح بجانب ال�س��جرة 
احلالية واملحاط ب�س��ياج واطئ كي يراها النا�ض 

ويتربكون بها”.
وي�س��يف قائ��اًل “من املبه��ر حقا ان ه��ذا اجلذع 
املط��روح بالع��راء من��ذ مئ��ات ال�س��نني مل يتاأث��ر 
بالعوام��ل الطبيعية كاالمطار والعوا�س��ف وبقي 
عل��ى و�س��عه منذ زم��ن طويل، حيث يق��وم الزوار 
باقتط��اع اجزاء من ج�س��د ال�س��جرة للت��ربك بها، 
لكنه��ا ال تتاأثر بذلك رغم تعاقب االزمنة” ح�س��ب 

قوله.
لك��ن الباحثة يف �س��وؤون ال��رتاث اأزه��ار اللعيبي، 
تك�س��ف انه “وبح�س��ب درا�س��ات اأعدها خمت�سون 
يف علوم اجلغرافيا ا�س��تندت على فح�ض جزء من 
حلاء ال�س��جرة، فقد ح��دد عمرها بنحو 400 عامًا 

ولي�ض اأكرث من ذلك”.
ول�س��نوات قريبة ظل ال�س��ياح االأجانب يوا�سلون 
زيارة ال�سجرة، التي قال باحثون يف �ساأن الرتاث 
الب�رشي عنها ان دائرة ال�سياحة هي من و�سعتها 
اأم��ام الكازينو ال�س��ياحي يف القرن��ة وخلقت لها 
دعاي��ة كب��رة ورّوجت له��ا كبقايا �س��جرة النبي 
ادم، رغم ان م�س��ادر التاري��خ توؤكد بان املنطقة 
اجلنوبية من وادي الرافدين كانت مغمورة مبياه 
البحر، االأمر الذي ينفي وجود اأية اآثار زراعية يف 
مكانها الذي بات اليوم مق�سداً �سياحيًا مميزا يف 

قلب �سمال الب�رشة.
وعن ذلك ت�س��يف، اللعيبي ان “املوؤ�س�س��ة العامة 
لالآثار والرتاث و�سعت ال�سجرة �سمن اهتماماتها 
كونها معلمًا تاريخيا، وقامت بت�سييجها وعملت 

قاعدة لل�سجرة انتهى العمل بها عام 1981”.
وبعد م�س��ي نحو 25 عاما، �سيدت وزارة املوارد 
املائي��ة ع��ام 2006 منتزه��ا حوله��ا مب�س��احة 
2363مرت مربع، وهو على �س��كل �س��به منحرف 
يف مكان يطل على موقع التقاء النهرين، الإعادته 

كاأثر ديني ومنتجع �سياحي.
 القرن��ة فاتنة املا�س��ي واالم���ض الزاهر حتت�رش 
اليوم وتئن م��ن االإهمال والفاقة ودر�ض معاملها 
البيئي��ة واحل�س��ارية بعدما كانت جن��ة اأدم على 
االأر���ض، هذا بفعل �سيا�س��ة املحا�س�س��ة املقيتة 

والت��ي اعطت ال�س��وء االخ�رش لتبوء اال�س��خا�ض 
غر املوؤهلني الأداء م�سوؤولياتهم بحق املواطن وال 
ميتلكون ادنى معي��ار للنزاهة واملهنية يف تنفيذ 
واجباتهم امام اهلل وال�س��مر االن�س��اين، وكباقي 
اأق�سية حمافظة الب�رشة، ي�سعر اأهل ق�ساء القرنة 
باالهم��ال والتهمي�ض وع��دم اهتمام امل�س��وؤولني 
باخلدم��ات فيه، االمر الذي دع��ا املجل�ض املحلي 
اىل تعلي��ق اعمال��ه لفرتة ا�س��بوعني لل�س��غط على 
اخلدم��ات  بو�س��لة  لتغي��ر  املحلي��ة  احلكوم��ة 
املرتدية يف الق�س��اء ، ويقول املواطن ابو عبا�ض 
املالكي من وجهاء القرنة ان امل�س��وؤولني يعلقون 
اخطاءه��م و�س��وء ادارته��م للخدم��ات باملوازن��ة 
وقلة التخ�سي�س��ات وحالة التق�س��ف جراء الف�ساد 
امل��ايل واالداري ال��ذي او�س��ل املواط��ن اىل هذه 
احلالة ، لهذا بقي��ت كل البنى التحتية على حالها 
الذي يرثى له، ويذكر احد اع�س��اء املجل�ض البلدي 
ان امل�س��وؤولني يف املحافظ��ة مل ي��زوروا بع���ض 
مناط��ق القرن��ة التي تع��اين من اهم��ال كبر منذ 
�سنوات، م�س��يفًا: “م�رشوع جماري القرنة �سيغر 
و�س��ع املدين��ة اخلدم��ي من ح��ال اىل اآخ��ر، وهو 
يكل��ف مبلغ��ا مق��داره 408 مليار دين��ار عراقي، 
واملحاف��ظ وعدن��ا ان��ه �س��يتم التعاقد م��ع �رشكة 
لتنفي��ذ امل���رشوع يف �س��هر اآب املا�س��ي، ولك��ن 
لغاي��ة االن مل يب��داأ العم��ل ب��ه، وعند ال�س��وؤال عن 
امل���رشوع، ف��ال اأح��د يف جلن��ة العق��ود احلكومية 
بدي��وان املحافظ��ة يعرف �س��يئًا عن��ه ، من جهته 
يق��ول احل��اج اب��و عل��ي ان املواط��ن يئ���ض م��ن 
املطالب��ة بحقوقه، لهذا فال�س��مت اف�س��ل، مبينًا 
ان ق�س��اء القرن��ة ال��ذي ُيعدُّ ثاين اأكرب ق�س��اء يف 
املحافظ��ة بع��د الزبر، مهمل ب�س��ورة كبرة جداً 
اىل ذلك ق��ال رئي�ض املجل�ض البلدي يف القرنة ان 
من واجب��ات احلكومة املحلي��ة متابعة اخلدمات 
يف الق�س��اء، م�س��يفًا: “املجل�ض املحلي عجز عن 
املطالب��ة بحقوق املدينة، ما تطل��ب اتخاذ اجراء 
جريء وهو تعليق الع�س��وية الكرث من ا�س��بوعني 
اال اأن احل��ال م��ا زال كم��ا ه��و. وم��ن حق ع�س��و 
املجل���ض البلدي ان يعرف التخ�سي�س��ات املالية 
املمنوحة للق�س��اء وامل�س��اريع التي خ�س�ست اال 
اأن امل�س��كلة ان املجل���ض ال يعرف ب��كل ذلك ولهذا 
ال ي�س��تطيع اع�س��اوؤه تق��دمي املقرتح��ات وفق��ا 
للمبالغ املخ�س�س��ة الأنهم ال يعرفون كم خ�س�ض 
لهم وطالب اأن ي�س��مح الع�س��اء املجال�ض املحلية 
ح�س��ور جل�س��ات جمل�ض املحافظة وذلك لت�سهيل 
العمل لهم، ويف موقع �سجرة ادم يف ق�ساء القرنة 
�س��يدت وزارة املوارد املائية عام 2006 منتزها 
حوله��ا مب�س��احة 2363 م��رتا مربع��ًا، وهو على 
�س��كل �س��به منح��رف يف م��كان يطل عل��ى موقع 
التق��اء النهري��ن، الإعادت��ه كاأث��ر دين��ي ومنتجع 
�سياحي.  ورغم ما اأنفقته الوزارة ذاتها من اموال 
عل��ى م�رشوع املنتزه الذي بلغت كلفته االإجمالية 
600 ملي��ون دين��ار، وحولت مكان ال�س��جرة من 
خربة اإىل موقع �سياحي وترفيهي وحديقة كبرة 
لتك��ون متنف�س��ًا الأه��ل املدينة وزوار امل��كان، اال 
انه �س��هد خالل ال�س��نوات الثمان املا�سية اأ�رشاراً 
كث��رة مل تعال��ج م��ن قب��ل املعنيينمنه��ا ك���رش 
م�س��اطب اجللو���ض واأ���رشار يف حج��ر التغلي��ف 
اخلا���ض مبوقع ال�س��جر وكذلك ال�س��ياج اخلارجي 
والنافورة، ف�سال عن انهيار �ساحل موقع ال�سجرة 
وت�س��اءل احد املواطنني “كيف لن��ا اأن ننتظر من 
املوقع ان يكون جاذبًا لل�س��واح واجلهات املعنية 
تهمل �س��يانة ه��ذا املوقع ال�س��ياحي االأثري رغم 
خماطباتن��ا الر�س��مية املتك��ررة، يذك��ر ان مدينة 
القرن��ة تعد م��ن املناط��ق االأثرية املهم��ة لوجود 
العديد من االآثار ال�س��ومرية فيه��ا، كتلول احلافظ 
يف ال�سويب، وتلول بن االإمام، واي�سان �سفحه، وتل 
عرار، وخياب��ر الهمايون، وتلول اأبو واوي، وتلول 
�س��لمان ابن داود، واي�سان النهرات، وتل النخيلة، 
واىل زمن لي�ض بعيد كانت رحالت ال�س��ياح تتجه 
نحو القرنة ا�س��تنادا اىل �سهرتها العاملية وحتديد 
موقعها يف خرائط االثار العاملية، ف�ساًل عن ذكر 
املدينة على ل�س��ان العديد من الرحالة والباحثني 
الذي��ن وف��دوا اىل الع��راق يف ف��رتات بعي��دة، اىل 
جان��ب الرح��الت اال�ستك�س��افية لها فه��ي مدينة 

االم�ض االبي�ض واحلا�رش اال�سود .

اعداد_فاطمة عدنان


