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نيبور... مدينة األساطير وعاصمة السومريين الدينية

ت�سم حمافظة القاد�سية 
مواقع اأثرية تاريخية 
وحتتل مدينة نيبور 

العا�سمة الدينية للعراقيني 
قبل خم�سة اآالف عام 

ال�سدارة يف تلك املواقع 
فهذه املدينة تعلمت فيها 

الب�سرية القراءة والكتابة 
الأول مرة وا�ستخدام 

العجالت واالأختام.

نف��ر اأو نيب��ور يف امل�س��ادر الغربية ه��و اال�سم 
اال�سل��ي له��ا عن��د ال�سومريني، فه��ي العا�سمة 
الديني��ة لل�سومري��ني والبابليني، تق��ع على بعد 
ثالثني كيلو مرتاً جن��وب مركز مدينة الديوانية 
مرك��ز حمافظ��ة القاد�سية، وعل��ى م�سافة 7 كم 
�سم��ال �رشق مدين��ة عفك اأح��د اق�سية حمافظة 
القاد�سية التي تقع على م�سافة 175 كم جنوب 
بغ��داد. وتق��ع عل��ى ال�سف��ة اليمنى م��ن جمرى 
الف��رات االأقدم. وال�سفة ال�رشقي��ة من �سط النيل 

املندر�س.
وتاأت��ي قد�سيتها م��ن كونها العا�سم��ة الدينية 
ومق��ر االله انلي��ل اأو )اأين لي��ل( وزوجته نينليل 
)ن��ني ليل(. وقد ورد ذك��ره يف ملحمة كلكام�س 
من انه هو الذي احدث الطوفان. وهي مقر االله 

)اآنو( الذي ورد ذكره يف �رشيعة حمورابي.
فق��د اكت�سبت نفر منذ االأل��ف الثالث ق.م مكانة 
اأن م��ن ���رشوط احل�س��ول عل��ى  كب��رة حت��ى 
امللوكي��ة يف العه��د ال�سوم��ري اأن تك��ون نف��ر 
م��ن جملة ممتلك��ات امللك الن اله ه��ذه املدينة 
ه��و الذي مينح لق��ب امللوكية . لق��د كانت طيلة 
تاريخه��ا تابع��ة للمل��وك االأقوياء الذي��ن تولوا 
احلك��م يف اأوروك واأور وباب��ل ونين��وى وك��ان 
امللوك يتناف�س��ون يف تقدمي القراب��ني والهدايا 
ار�س��اًء الأل��ه ه��ذه املدين��ة. وق��د خ�سع��ت نفر 
حلكم كل من ال�سومري��ني واالكديني والبابليني 
واال�سوري��ني لفرتات متناوب��ة، واحتلها الفر�س 
لف��رتة من الزم��ن. االرجح ان احلي��اة يف مدينة 
نف��ر قد ا�ستمرت منتع�سة حتى الع�رش العبا�سي، 
وذلك نتيجة ملا عرفناه من اقرتان القاب بع�س 
العلم��اء امل�سلمني يف تلك الف��رتة با�سم املدينة 

مثل عبد اجلبار النفري وغره.
  ب��داأت اأول عملي��ات التنقي��ب يف مدين��ة نف��ر 
املقد�س��ة يف ع��ام 1889م حينم��ا قدمت بعثة 
اآثاري��ة م��ن جامع��ة بن�سلفينا االمركي��ة. وقد 
جنم ع��ن هذه التنقيب��ات التعرف عل��ى املدينة 
وتاريخه��ا، وم��ا قدمت��ه للح�س��ارة م��ن حيث 
وج��ود م��ا ي��دل عل��ى اأول مكتب��ة يف التاري��خ 
واول �سيدلي��ة واول م��ن لع��ب كرة الق��دم، كما 
مت من خ��الل التنقيبات التع��رف على اق�سامها 
وتخطيطه��ا وبناياته��ا وم��ا فيه��ا م��ن معابد. 
وكذلك ن�سو�س��ا اقت�سادي��ة وريا�سية وفلكية 

وادبية ودينية.
كذل��ك وج��د يف مدينة نف��ر اأقدم تق��ومي زراعي 
حي��ث يوج��د في��ه "اأق��دم املعلومات ع��ن طرق 
الزراع��ة واالرواء الت��ي ك��ان ميار�سه��ا �سك��ان 
الع��راق القدامى و�سلت الينا مو�سحة يف تقومي 
�سوم��ري عرث عليه يف خرائب مدينة نيبور ومن 
الغري��ب املده���س ان االو�س��اف الت��ي ينط��وي 
عليه��ا ه��ذا التق��ومي ت��دل عل��ى ان ط��رق الري 
والزراع��ة الت��ي كانت متار�س يف تل��ك االزمان 
التختل��ف يف �س��يء ع��ن ط��رق ال��ري والزراعة 
التي يطبقها الفالح العراقي يف الوقت احلا�رش 
وي�ستم��ل هذا التق��ومي على ن�سائ��ح وار�سادات 
يوجهه��ا اأح��د املزارعني اىل ول��ده حول طريقة 
اإدارة �س��وؤون مزرعت��ه وطريق��ة اع��داد االأر���س 
واجناز عملية احلرث وتنظيم الري يف حقله كي 

يح�سل على اجود منتوج واوفر حم�سول.
وق��د دونت هذه الوثيقة التي يرقى تاريخها اإىل 
ما قبل اأكرث من اآلف عام على رقيم من الطحني 
يتكون من 108 ا�سطر باخلط امل�سماري باللغة 
ال�سومرية . وهي تعد التقومي معروف يف تاريخ 
احل�س��ارة ع��ن اال�ساليب الفنية لل��ري والزراعة 
املتبعة يف تلك االزمن��ة القدمية" ، وت�ستهر نفر 
اأو نيب��ور بزقورتها ال�سهرة التي تعلو تل ترابي 
يغط��ي املدينة القدمي��ة وميك��ن م�ساهدتها من 
م�سافة حوايل 20 ك��م بالعني املجردة. وين�سج 
النا���س منذ �سن��ني عديدة يف ه��ذه املنطقة وال 
زال��ت الروايات عن هذه املدين��ة وق�سة "قلبها 
وحتويله��ا اإىل تل ترابي من قب��ل اهلل"، ق�س�س 

حتمل بعدا ميثلولوجي وغيبي.

 ك��ان جم��رى الفرات الق��دمي ي�سط��ر املدينة اإىل 
�سطري��ن ومازال عقيقة باديا هناك حتى يومنا 
ه��ذا، ومل تكن نف��ر عا�سمة �سيا�سي��ة لدولة من 
ال��دول ال�سومري��ة اأو البابلية بل كانت من اأعظم 
املدن املقد�سة يف العهود التاريخية املتالحقة 

فهي مقر االإله )انليل( �سيد الهواء واالأجواء..
 – كم��ا اهتم��وا بت�سيي��د معب��ده امل�سم��ى )اي 
ك��ور( اي بيت اجلب��ل العلوي ومازال��ت طبقاته 
�ساخ�س��ة حتى وقتنا الراه��ن، خ�سعت املدينة 
عل��ى الت��وايل ل�سلط��ة ال�سومري��ني فاالكدي��ني 
فالبابليني فالكي�سي��ني ثم اال�سوريني، وقد عرث 
يف خمتل��ف ح��ارات املدين��ة اىل م��ا ي�سر اإىل 
اأ�سماء ملوك هذه ال��دول وا�ستمر اال�ستيطان يف 
املدينة حتى مطل��ع الع�رش امليالدي حيث غر 
نه��ر الفرات جم��راه فهجرها �سكناه��ا تدريجيا 
وحتول��ت اإىل قري��ة �سغ��رة، اه��م معاملها هي 
الزق��ورة ومعب��د ايك��و ال��ذي يتك��ون م��ن كتلة 
�سل��دة م��ن الل��ن املغل��ف باالأجر ميث��ل برجا 
مدرج��ا مرب��ع القاع��دة وترتفع بقاي��اه حاليا 
حوايل خم�سة ع�رش مرتا وكان �سابقا يتاألف من 
م�سطب��ة اأو عدة م�ساطب يعلوه��ا معبد �سغر 
يرتق��ى اإلي��ه بوا�سط��ة ثالث��ة �س��المل ومازال��ت 
اآثاره��ا �ساخ�سة يف ال�سل��ع اجلنوبية ال�رشقية 
من الربج وك��ان ينت�سب يف املعبد متثال االإله 
)انلي��ل( ولعل��ه كان من الذه��ب وكانت حفالت 
راأ���س ال�سن��ة تق��ام عادة يف ه��ذا املعب��د اإال اأن 
مل يبق��ى من بن��اءه �سيء م��ا، وقد �سي��دت هذه 
الزقورة امللك اورمنو حاكم مدينة اأور وموؤ�س�س 
ال�سالل��ة الثالث��ة فيها نحو ع��ام 2050ق.م ثم 
رممها وجددها منجاء بعده حتى العهد الفرثي 
قبل امليالد ويقع املعبد الرئي�س مبوازات ال�سلع 
ال�سمالي��ة للربج. وحتت اأ�س�س اأبراج مدخل معبد 
)ان ان��ا( مت العثور متاثيل امللك �سولكي ال�سبعة 
يف �سنادي��ق من االأجر كما عرث على �سندوقني 
حت��ت اأب��راج مداخ��ل �ساح��ة املعب��د يت�سمنان 
متثالني من الربون��ز ارتفاعهما 33�سم ميثالن 
امللك اورمن��و، ويرى امللك يف هذا التمثال وهو 
يحم��ل �سل��ة ال��رتاب عل��ى راأ�س��ه لي�س��ع احلجر 
االأ�سا�س��ي لبن��اء املعب��د وم��ن املعاب��د املهمة 

االخ��رى معبد االله )ان انا( �سيدة احلب واحلرب 
والت��ي عرفت يف العهد البابل��ي وما بعده با�سم 

ع�ستار.
هذا املعبد م�ستطي��ل ال�سكل اإبعاده 275م طوال 
و80م عر�س��ا وق��د اأع��اد املل��ك �سونكي جتديد 

بناية هذا املعبد لت�سبح اإبعاده زهاء
 190 م��رتا 330 وتعت��رب خزان��ة رق��م الط��ني 
اإح��دى اأه��م اأق�سام ه��ذا املوقع حي��ث مت العثور 
عل��ى ع��دة اآالف م��ن األ��واح الط��ني املت�سمن��ة 
ولع��ل  واجتماعي��ة  واأدبي��ة  علمي��ة  ملوا�سي��ع 
اكت�س��اف الرقي��م الطين��ي ال��ذي يحت��وي عل��ى 
خارط��ة نف��ر واأ�سم��اء حاراتها اإح��دى الو�سائل 
الت��ي مهدت الطريق لتحدي��د معامل هذه املدينة 
املقد�سة ومن بني الرقم الطينية هناك جماميع 
واال�ستن�س��اخ  الكتاب��ة  عل��ى  الط��الب  لتمري��ن 
وجمامي��ع اأخ��رى ت�ستم��ل على مف��ردات لغوية 
وقوامي���س واأخ��رى ت�س��م ن�سو���س ريا�سي��ة 
وح�سابية وفلكية وتراتيل دينية وحوارت اأدبية 
وهن��اك األ��واح نق�ست بتعاب��ر طقو�سية ودينية 
خمتلف��ة منها قطعة متثل حفلة زواج االلهة )ان 
ان��ا( اي ع�ست��ار من اله النبات مت��وز وتاريخها 

يعود اىل 2000 ق.م
فه��ي مدين��ة دائري��ة تبع��د ع��ن مدين��ة بغ��داد 
العا�سمة  182 كم  وهي تبعد عن بابل م�سافة 
130 ك��م باجتاه اجلن��وب )جنوب الع��راق ( ، 
وتبعد عن مدينة ) اور( مبدينة النا�رشية جنوب 
الع��راق م�سافة  280 ك��م تقريبا وتقع على بعد 
م�ساف��ة 17 ك��م  �سمال ���رشق مدين��ة عفك احد 
اأق�سية حمافظة القاد�سية التي تقع على م�سافة 
175ك��م  جنوب بغداد على ال�سفة اليمنى من 
نه��ر الفرات. اذاً فاأن املدينة تقع جغرافيا �سمن 
حدود حمافظة القاد�سية . وعلى اجلهة ال�سمالية 
ال�رشقية من القاد�سية وعلى نحو 25كم  تت�سح 
لك معامل املدينة والتي م�ساحتها تقدر ب180 
اأيك��ر االيك��ر الواحد ي�س��اوي 4000مرت مربع  . 
اي كيل��و مرت مربع ون�س��ف اي ما يعادل 135 
هكت��ار ويبلغ اعلى ارتف��اع يف املدينة هو  25 
مرت ف��وق م�ست��وى �سط��ح ال�سهل املحي��ط بها . 
وه��و اأق�س��ى ارتفاع وات�ساع بلغت��ه املدينة يف 

ع���رش �ساللة اور الثالث��ة 2004-2112 ق .م  
حي��ث تو�سعت االحياء باجت��اه اجلنوب وعززت 
اأ�س��وار املدين��ة عل��ى ه��ذا االأث��ر . واملدينة ذات 
ار���س وترب��ة خ�سب��ة ال �سخري��ة وال جبلي��ة 
املدين��ة مي��ر بها فرع م��ن نهر الف��رات العراقي 
العري�س اإ�سافة ونهره��ا املعروف بالفرات ذو  
ثم��رة  اي عندما ي�سقي االأر���س يثمرها اإ�سافة 
اىل الف��رات ف��اأن نهره��ا فاملدينة به��ا نهر اقل 
حجم��ا م��ن الفرات وه��و نه��ر يطلق علي��ه ا�سم  
النيل  . احلنطة والنخيل هي موطنهما فمناخها 
املعت��دل و�سم�سه��ا اجلميل��ة ه��ي الت��ي مالأتها 
جم��اال ، املنطق��ة لي�ست بغاب��ة وال يوجد هناك 
اأخ�س��اب و اأالأحج��ار والتي ع��ن طريقهما ميكن 
البن��اء . فالق�سب والربدي واأ�سجار النخيل التي 
تنت���رش على هذه االر�س ه��ي التي �ساعدت ابن 
ه��ذه املدينة عل��ى تدبر حيات��ه و�سكنه املبني 
م��ن الطني ، وجذوع النخيل و�سعفها اإ�سافة اىل 
الق�سب والربدي ميكن القول ان الطبيعة نف�سها 
علمت االإن�سان كي��ف ي�سنع االأحجار من الطني 
و�سن��ع االأباريق وال�سح��ون التي يحتاجها يف 
حياته . املدينة �سكلها مدور وهي حماطة ب�سور 
عظي��م خارجي ملت��ف حولها بحجمه��ا الكامل 
يرتق��ي هذا ال�س��ور اىل ع�رش �سالل��ة اور الثالثة 
)اور من��و(  . م  وموؤ�س�سه��ا  2004-2112 ق 
يبلغ عر�س ال�س��ور 14 مرت ملتف حول املدينة 
بارتف��اع ع�رشة اأمتار ، وق��د تعاقبت العديد من 
احلك��ام ال�سالالت واأ�سهمت يف بناء وترميم هذا 
ال�س��ور . وذلك الأهمية املدينة الكبرة يف تاريخ 
وح�س��ارة امل��دن العراقي��ة القدمي��ة وان ه��ذه 
االأهمي��ة كان��ت قد جاءت ) لنف��ر ( بالدرجة من 
معبده��ا واإلهها انليل كما ان ه��ذه املدن كانت 
مرتبط��ة بنف��ر ارتباطا كب��را ومنقط��ع النظر 
. فم��ن املخرتع��ات املهم��ة ل�سك��ان وح�س��ارة 
ب��الد الرافدي��ن يف االإل��ف الراب��ع قب��ل امليالد 
كانت الكتابة . وكان ن�س��وء املدر�سة ال�سومرية 
القدمية نتيج��ة مبا�رشة لهذه الكتابة واحلروف 
امل�سمارية القدمية ومدينة ) نفر ( كانت من اأهم 
واأق��دم املراكز الثقافية يف ب��الد �سومر يف تلك 
الع�سور . حيث كانت تظم اكرب عدد من املدار�س 

لتعل��م اللغ��ة امل�سماري��ة القدمي��ة . وله��ذا جند 
ان الكث��ر من امل��دن العراقية القدمي��ة ك� بابل 
واور والورك��اء كانت تر�سل معلميه��ا واأبنائها 
ليدر�س��وا ويتعلموا اللغ��ة ال�سومرية القدمية يف 
مدار���س ) نف��ر ( الأنه��ا ت�سم حي كام��ل ي�سمى 
بح��ي الكت��اب واملدار���س فهم هن��اك يعظمون 
ك��ل من يهتم باللغ��ة ال�سومري��ة ويهتم بطريقة 
والتماري��ن  االأفع��ال  ت�رشي��ف  م��ن  كتابته��ا 
احل�سابي��ة واالقت�سادي��ة والريا�سي��ة وغرها 
كما وان اأقدم مكتبة يف تاريخ وح�سارة العراق 
القدمي وجدت يف ) نفر( التي كانت ت�سم العديد 
م��ن الن�سو�س االأدبي��ة واملراث��ي الرائعة التي 

كتبت باأ�سلوب اأدبي وفني جميل .
ان املدين��ة )نف��ر( و�سل��ت ملرحل��ة متقدمة من 
التط��ور العلم��ي والثقايف يف ع���رش �ساللة اور 
الثالثة 2100 ق . م  واجته االهتمام لي�س فقط 
بالتعلي��م امن��ا ظهرت هناك ع��دة فنون وحرف 
يدوي��ة جي��دة وجميلة ج��دا منه��ا املن�سوجات 
اليدوي��ة والفخار الي��دوي املزج��ج واملزخرف 
، حت��ى ان كث��را م��ن اأبن��اء امل��دن املج��اورة 
كان��وا يرت��ادون اىل )نف��ر( من اجل ���رشاء مثل 
ه��ذه ال�سل��ع . اإ�ساف��ة اىل ذل��ك ان اأك��رث النا�س 
كان��وا ياأت��ون اىل ) نفر( ك��زوار ملعابد املدينة 
ويطلع��ون عل��ى الفن��ون اجلدي��دة ويحاولوا ان 
يتعلموه��ا او نقلها اىل مدنه��م . كما وان املدن 
العراقي��ة القدمي��ة كان��ت ال تن�سب ملك��ا او اي 
حاك��م عل��ى عرو�سه��ا م��ا مل ترج��ع اىل ) نفر ( 
واىل معبده��ا واإلهه��ا املقد���س ) انلي��ل ( ال��ذي 
يعت��رب االأب العظيم واالإله االأك��رب مابني االلهه 
ال�سومري��ة القدمي��ة لذل��ك كانت ك��ل امللوك يف 
ب��الد �سوم��ر اليتم االع��رتاف بتوليه��ا العرو�س 
واطاعته��ا من قبل اأبناء �سعبها ما مل ترجع اىل 
معبد ) اي كور( يف نفر الأخذ التاج وال�سوجلان 

من كهنة معبد ) انليل( اله املدينة العظيم
وكم��ا وان االثاري��ون يف الع��راق اأ�سبحت لهم 
اهتمامات كب��رة جدا مبدينة ) نفر ( يف االآونة 
االأخ��رة وه��ذا م��ا �سجعني عل��ى اختي��ار هذه 
املدين��ة الأثب��ت اإن مكانته��ا كمدين��ة اثارية ال 

تق��ل اأهمية عن غرها 

م��ن املدن العظيمة يف الع��راق فلوال معابد هذه 
املدين��ة ول��وال اإلهه��ا )انلي��ل( املقد���س مل تكن 
هن��اك اي �رشعية او م�سداقي��ة الأي من احلكام 
يف امل��دن العراقية القدمية ولهذا جند ان امللوك 
�سابق��ا كانوا يقدمون الهدايا والتربعات ملعابد 
وكهن��ة املدين��ة م��ن اج��ل ار�سائه��م واإبقائهم 
اأط��ول ف��رتة ممكن��ة باحلك��م . فك��ل معاب��د اور 
وق�س��ور باب��ل وكهن��ة الورك��اء ورج��ال دي��ن 
لك���س كان��وا يقد�س��ون املدينة والهه��ا ) انليل ( 
ومعبده��ا )اي ك��ور( ) ونيبور( بقي��ت طيلة تلك 
الف��رتة حمافظة عل��ى مكانتها كمدين��ة ثقافية 
وح�ساري��ة وديني��ة مرموقة ما ب��ني مدن بالد 
الرافدي��ن حتى الع�س��ور املتاأخ��رة حيث كانت 
ماأهولة بال�سكان حتى فرتة ظهور االإ�سالم لكن 
املدين��ة هجرت وابتعد النا�س منها �سيئا ف�سيئا 
بع��د اإن تغر جمرى نهره��ا الفرات عنها وبقيت 
معاملها وزقورة الهه��ا الكبر )انليل( �ساخ�سة 
ومدين��ة �سارب��ة يف احل�س��ارة العراقي��ة حتى 

يومنا هذا .
وكت��ب الباح��ث يف التاري��خ د. كاظ��م عب��داهلل 
عطي��ة يف تقرير له عن املكتب��ات التاريخية اأن 
"ه��ذه املدينة �سمت اإح��دى اأقدم املكتبات يف 

التاريخ".
ال اأح��د هن��ا غ��ر امت��دادات �سحراوي��ة ت�سلها 
ال�سم���س، وال وجود اإىل حماي��ة اأمنية، وال حتى 
اإىل دلي��ل ير�س��د اإىل اآث��ار هذا املكان، ع��دا اأحد 
�سكان املنطقة وهو حممد ال�سلطاين الذي يعي�س 
يف ق�ساء عفك املجاور والذي تطوع الإر�سادنا.
اأ�سار ال�سلطاين اإىل حفر ظاهرة يف التالل، قائاًل 
اإنه��ا من اأعم��ال تنقيب غر �رشعي��ة، تقوم بها 
ع�ساب��ات اآث��ار، ول�سو�س من �سك��ان املناطق 
املج��اورة، وه��و م��ا يف���رش �رشق��ة الكث��ر من 
االآث��ار، من مناطق مل ت�س��ل اليها اعمال تنقيب 

�رشعية.
واأ�س��اف اأن "بع�س اأه��ايل املناطق املجاورة، 
يتاج��رون باالآثار امل�رشوقة من ه��ذا املكان"، 
والعالق��ات  االأمني��ة،  "املخاط��ر  اأن  موؤك��داً 
الع�سائري��ة ب��ني ال�سك��ان، جتع��ل م��ن ال�سع��ب 
االأثري��ة  التدخ��ل يف من��ع املتاج��رة بالقط��ع 

امل�رشوقة واأخبار ال�سلطات عنها".
اأخذتن��ا اجلول��ة اإىل اأخدود منخف���س بني تالل 
مرتفع��ة، قال عنها ال�سلط��اين اإنها "جمرى نهر 
الف��رات الق��دمي ال��ذي ك��ان مي��ر يف املدينة ثم 
انح���رش عنه��ا مب��رور ال�سن��ني ، لي�سب��ح جمراه 
الق��دمي جاف��ا".  �سعدن��ا الزق��ورة، فظه��ر لن��ا 
بو�سوح هيكل مربع ال�سكل باأبعاد ثالثة اأمتار، 
مل تتبق منه �سوى جدران بارتفاع املرت ون�سف 
امل��رت، وهو معبد اإنليل كما تدل على ذلك اإحدى 
اللوح��ات االإر�سادي��ة الن��ادرة والقدمية يف هذا 

املكان.
واحل��ال اأن ال خطط هنا الع��ادة تاأهيل املكان 
م��ن قب��ل وزارة ال�سياح��ة واالآث��ار، فل��م نع��رث 
عل��ى ما يوؤكد وجود م�ساري��ع تطوير وحتديث ، 
�س��وى خرب يف و�سائل االإع��الم يف 30 اأكتوبر/
ت�رشي��ن االأول 2010 يق��ول اإن وزارة ال�سياحة 
واالآثار خ�س�س��ت 3.5 ملي��ارات دينار لتطوير 
مدين��ة نفر، اإ�سافة اإىل م�رشوع مهرجان ثقايف 
�سنوي تنظمه الوزارة منذ 2010 يقدم عرو�سًا 
م�رشحي��ة ومعار�س فنية واأفالم��ًا وثائقية وال 
يزال ينظم اىل االن. ان االهمال الذي تعاين منه 
املدين��ة، يذكر بتحذير جامعة القاد�سية يف 28 
اأيار/ماي��و 2013 من "انهي��ار زقورة نفر بعد 
ته��دم اأج��زاء كبرة منه��ا ب�سبب مي��اه االأمطار 
التي ت�رشبت اإليها". يف ظل هذه االأزمة املالية، 
ي��رى اخلبر ال�سياح��ي املتقاعد ال��ذي عمل يف 
الثمانينيات م��ن القرن املا�سي يف تاأهيل اآثار 
باب��ل، ع�سام علوان " ب�رشورة حتويل املناطق 
االأثرية اإىل مراكز �سياحية وثقافية مرِبحة توفر 
االأموال لتطوير املواقع نف�سها" داعيًا اإىل اإتاحة 
املج��ال اأم��ام القط��اع اخلا���س للقي��ام بذلك، 
بعدم��ا ف�سل��ت احلكومات املتعاقب��ة يف حتقيق 

تقدم يف هذا املجال.
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