
تنتع�ش اه��وار العراق اليوم جم��ددا بال�سياح 
القادمني من داخل العراق وخارجه مل�ساهدة 
�سح��ر الطبيع��ة والتمت��ع باأج��واء الب�ساط��ة 
واملناظ��ر اخلالب��ة وتن��اول وجب��ات ال�سمك 

واخلبز اخلا�ش مع االهايل.
ه ال�سن��وات برغ��م م��رور )25 عاما(  مل تغ���رّ
على اآخر زيارة لها لهور احلويزة )380 كلم( 
جنوب بغداد اإذ وجدت��ه البارونة الربيطانية 
اإمي��ا نيكل�سون مديرة موؤ�س�س��ة عمار اخل�ية 

كما تركته اخر مرة. 
 تق��ول نيكل�س��ون "كنت مت�سوقة ج��دا لزيارة 
ه��ور احلويزة وتناول ال�سم��ك واخلبز املحلي 
والتج��ول يف ال��زوارق بني برك��ه، واليوم مل 
يطراأ عليه تغي� �س��وى حركة بع�ش الزوارق 
التي اخرتقت �سكونه الطويل، وها نحن اليوم 
ن�س� فيه وكاأن تلك االيام قد عادت جمددا".
  ه��ور احلوي��زة الواقع �رشق مدين��ة العمارة 
واملح��اذي الإيران من ال���رشق يعد االكرب من 
بني االهوار العراقية ، وتعد بركة "ام النعاج" 
البالغ��ة م�ساحته��ا )18كلم( م��ن اكرب الربك 

املائية، وتت�ساع��ف م�ساحتها بعد اغمارها 
باملياه يف ف�سل ال�ستاء.

ت�سته��ر االهوار بطبيعتها اخلالب��ة اذ تتكاثر 
فيها الطي��ور املهاجرة والقادم��ة من �سمال 
اوروبا وكذلك �رشق القارة اال�سيوية ورو�سيا 
اي�سًا، وهي غنية بوفرة ال�سمك املحلي  الذي 
ميثل امل�س��در الرئي�ش للح�س��ول على الرزق 
بالن�سبة الأبناء االهوار، فهم يتناولونه ب�سكل 

يومي ويبيعونه يف االأ�سواق اأي�سًا.
 ع���رشة اف��واج م��ن ال�سي��اح ق�س��دوا مي�سان 
خ��الل اال�سه��ر القليل��ة املا�سي��ة مل�ساه��دة 
االه��وار اجلنوبي��ة وال�رشقي��ة بع��د �سموله��ا 
باحلماية الدولية يف حزيران )يونيو( 2016 
، معظمه��ا من العائ��الت العراقي��ة من و�سط 
و�سم��ال الع��راق وبع���ش املغرتب��ني، وكذلك 
هن��اك اعداد م��ن ال�سياح االجان��ب مل يف�سح 
عن زيارتهم اال بعد املغادرة الأ�سباب امنية.

  ن���رشت كام��ل )70 عام��ا( ق��ال "ترك��ت 
مي�س��ان قبل ع�رشة اأع��وام عندما كانت اعمل 
ل��واء يف مديري��ة م��رور املحافظ��ة، والي��وم 

كلي لهفة لزي��ارة اأهوارها التي �سمعت عنها 
طوي��ال باأنها مناطق غاي��ة يف اجلمال، واول 
�سيء �ساأقوم به هو اكل ال�سمك ال�سغ� وخبز 

ال�سياح.
والتن��وع  ال�سا�سع��ة  املائي��ة  امل�ساح��ات    
الطريق��ة  واي�س��ا  االه��وار  لتل��ك  االحيائ��ي 
البدائي��ة الت��ي يعي�سه��ا ابن��اء تل��ك املناطق 
جعلها حمط اعج��اب جميع زوارها وروادها 
م��ن كل املحافظ��ات العراقي��ة، وهناك تنوع 
اخ��ر هو وج��ود مناظر جميل��ة ابرزها املياه 

ال�ساكنة وتواجد الطيور الربية واملهاجرة.
  جن��وى اإبراهي��م )40 عام��ا( عراقية مقيمة 
يف االإمارات العربي��ة املتحدة تقول "دفعني 
ال�سغ��ف لزي��ارة االه��وار مل��ا تتمتع ب��ه تلك 
املنطق��ة م��ن �سمع��ة طيب��ة كونه��ا مناط��ق 
طبيعي��ة مل يتدخل االن�سان يف تكونها او يتم 
التالعب بطبيعتها وكذلك التعرف على اهلها 
عن ق��رب، كي��ف ياأكل��ون كيف يعي�س��ون ما 
نوع مالب�سه��م او طعامها كل تلك التفا�سيل 

�سدتني لزيارة هور ام النعاج.
  وا�ساف��ت "هناك من يرغ��ب بزيارة اجلبال 
او امل��دن حديث��ة الط��راز ، لك��ن االه��وار لها 
�سحره��ا اخلا���ش ، وم��ا وجدت��ه كان جميال 
ل��وال نق�ش اخلدمات، عدم وجود طرق معبدة 
لها او حتى زوارق �سياحية غ� زوارق ال�سيد 
املوج��ودة، وكذلك مراف��ق �سياحية متكاملة 
كالفنادق واملطاعم و�سواها من معامل جتعل 
م��ن تلك املناطق قبلة لل�سواح ، فاأمني نف�سي 
بان اجدها باأف�سل حال يف الزيارة القادمة.
  مه��دي الالم��ي مدي��ر �رشك��ة مي�س��ان وهي 
احدى ال���رشكات التي تق��وم بتنظيم رحالت 
اىل االه��وار يق��ول " اعتقد ب��ان �رشكتنا هي 
اول ال���رشكات الت��ي دخ��ل اىل عم��ق االهوار 
مع جماميع م��ن العائ��الت العراقية وبع�ش 
املغرتبني ، ولغاية االن احرزنا دخول ع�رشة 
اف��واج كل ف��وج ي��رتاوح ب��ني )50-150( 

�سائحا".
عم��ل  تواج��ه  �سعوب��ات  "هن��اك  وي�سي��ف 
ال�سياحة يف االهوار اأبرزها الو�سع االمني اإذ 
يع��د هور احلويزة حماذي��ا الإيران وهذا االمر 
دف��ع ال�سلط��ات الأغ��الق بع���ش املنافذ ملنع 
ال�س��واح من التوغ��ل اىل ذلك العم��ق وحتديد 

تواجدهم يف مناطق معينة.  
  الو�سع االمني ذاته كان وراء عدم االف�ساح 
ع��ن زي��ارة جمموع��ة م��ن ال�س��واح االجانب 
م��ن فرن�س��ا وبريطانيا وبلجي��كا وهولندا، اذ 
يعتق��د ه��وؤالء ال�سي��اح بان هن��اك �سعوبات 
امنية حتول دون زيارتهم لالأهوار ف�سال عن 
حتذي��ر �سفاراتهم لهم م��ن ال�سفر ودخول تلك 
املناط��ق النائي��ة.    ويقول علي ك��رم رئي�ش 
جلنة ال�سياحة يف جمل�ش حمافظة مي�سان ان 
"احلكومة املحلية ا�سبحت تعي متاما رغبة 
املواطن��ني يف م�ساه��دة االهوار، م��ع وجود 

عائق هو حماذاة االه��وار ال�رشقية مع اإيران 
وهذا ما يدفع قيادة احلدود اىل تدقيق ا�سماء 

الراغبني بال�سياحة يف تلك املناطق.
  وي�سي��ف "نق��وم حالي��ا بتوف��� احلماي��ة 
الكافي��ة للوف��ود االجنبية واملحلي��ة الراغبة 
بزي��ارة االه��وار وهن��اك ت�سهي��الت منا�سبة 

تقدمها احلكومة لل�رشكات ال�سياحية".
  اال�سب��اب الت��ي تدف��ع ال�سي��اح اىل زي��ارة 
مناطق االهوار خمتلفة لكن جتمعهم رغبتهم 
يف التع��رف عل��ى امل��كان وم�ساه��دة الطيور 
الربية وجمال �سكون املياه وممار�سة احلياة 
امل�سك��وف  ال�سم��ك  الب�سيط��ة واكل  البدائي��ة 

واخلبز املحلي.
  وي�س��� النا�س��ط البيئي احم��د �سالح اىل ان 
اه��وار مي�س��ان غنية ب��كل �سيء ب��ل قد تكون 
متف��ردة بطبيعته��ا لك��ن ينق�سه��ا االهتمام 
احلكوم��ي وتوف� اخلدم��ات املنا�سب��ة التي 
يحتاجه��ا ال�سائ��ح ويق��ول "يتوج��ب بتوف� 
تدري��ب  وابرزه��ا  لل�سياح��ة  منا�سب��ة  بيئ��ة 
جمموع��ة من ال�سب��اب كدلي��ل �سياحي داخل 

تلك املناطق وان�ساء بع�ش املرافق ال�سياحية 
كمحطات انتظ��ار او ا�سرتاح��ة واي�سا توف� 
املناط��ق  بتل��ك  خا�س��ة  �سياحي��ة  زوارق 
مل�ساع��دة ال�سياح على م�ساهدة املكان ب�سكل 

اف�سل" .
   يذك��ر ان هور احلويزة يق��ع بني حمافظتي 
مي�سان والب�رشة ،وقد قامت حمافظة الب�رشة 
باإن�س��اء حممية طبيعية في��ه �سميت )حممية 
ال�سافي��ة(، حت��ده من ال���رشق اإي��ران وي�سب 
يف اله��ور نهر الكرخة من اإي��ران التي اأن�ساأت 
على النهر �سد الكرخة لتوليد الطاقة وتخزين 
املي��اه ويبلغ طول الهور 80 كم وعر�سه 30 
ك��م وخالل تدفق الربي��ع ميكن لنهر دجلة ان 
يفي���ش مبا���رشة يف اله��ور وت�س��ل م�ساحة 
الهور الق�س��وى اإىل 3000 كم2 تقريبا تزيد 
وتنخف�ش بح�سب ن�سب��ة املياه وقد ت�سل يف 
مو�سم اجلف��اف اإىل حوايل 650 كم22 وتعد 
ن�سب��ة م�ساحة اله��ور يف العرق بن�سبة 79% 
ويف اإي��ران ن�سب��ة %21 واالج��زاء ال�سمالية 
واملركزي��ة م��ن اله��ور ه��ي دائمي��ة ولك��ن 

االجزاء اجلنوبي��ة ت�سبح مو�سمية يف احلالة 
الطبيعية.

كذل��ك ه��ور اأم النع��اج ال��ذي يق��ع اأي�سا يف 
ق�ساء الكحالء وله مدخالن بريان من خالل 
ق�س��اء الكح��الء - ناحية بن��ي ها�سم –هور 
ام النع��اج ومدخل اخر هو الكحالء – املعيل 
– قري��ة اأب��و خ�ساف – ه��ور ام نعاج يبلغ 
عر���ش اله��ور بح��دود 25 كم وعمق��ه لغاية 
300 ك��م وكان  احل��دود االإيراني��ة بح��دود 
م��ن �سمن االهوار املجفف��ة جزئيا ثم عادت 
ل��ه املياه ب�س��ورة طبيعية بع��د �سقوط نظام 
�س��دام ح�سني لتغم��ر م�ساحة كب���ة منه اال 
ان��ه ال زال��ت هنال��ك ارا�سي جمفف��ة ا�ستغل 
منه��ا للزراعة وكذلك �سكنته��ا عدة جتمعات 
�سكاني��ة وه��ي غ��� ناجحة لكونه��ا تقع يف 
مناط��ق  منخف�س��ة م��ن اله��ور وحالي��ا يتم 
تغذية هذا اله��ور وانعا�سه باملياه من خالل 
مناف��ذه من داخل العراق وه��ي نهر الكحالء 
ونهر امل�رشح وكذلك من خارج العراق الطيب 

والدويريج والكرخة وني�سان واخلفاجية .

 اىل احل��د ال��ذي تناقلت��ه جميع و�سائ��ل االعالم 
وو�سائ��ل التوا�س��ل االإجتماع��ي ، هل �س��األ احد 
اأع�س��اء الكادر التدري�سي الذين اقدموا على هكذا 
فع��ل  اأنف�سه��م م��اذا �سيكون �سع��ور الطالب وهو 
ي��رى بحثه ال��ذي �سهر علي��ه اللي��ايل مرميا يف 
�سل��ة النفاي��ات؟ وكم االإحب��اط والياأ�ش والطاقة 
ال�سلبي��ة التي �ستت�سل��ل اىل نف�سه؟ اذاً ال ناأتي يف 
يومًا ما ونلوم الطلبة على عدم تقدميهم البحوث 
واالأف��كار اجلدي��دة اذا كان م��كان بحوثه��م ه��و 
النفايات ..نتمنى من وزارة التعليم ان ت�سع حداً 
له��ذه الت�رشفات التي ت�سوه �سورة العلم وتك�رش 
الطموح يف نف�ش الطالب وتقدم �سورة �سيئة عن 
كادر وزارة التعليم وكما نقول يف املثل ال�سعبي 

" حترق االأخ�رش والياب�ش"
 وكما يقال �سابقا ًباأن م�رش تكتب ولبنان تطبع 
والعراق يقراأ، فالت�ساوؤل املطروح االن هل مازالت 
هذه املقولة واق��ع ام اأ�سبحت من املا�سي؟ بعد 
ان تداول ن�سطاء عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 
موؤخ��را �س��ورا ً لبح��وث وتقاري��ر اعده��ا طلب��ة 
القمام��ة يف  جامعي��ون وق��د م��الأت حاوي��ات 
اح��دى اأعرق اجلامعات العراقي��ة التي مل نتطرق 
لالإف�ساح عن عنوانها تكرميا لتاريخها العلمي . 
التعليقات على ال�سور عجت بها مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي بع�سه��ا تهجم على اأ�سل��وب التعليم 
الع��ايل يف الع��راق ، فيم��ا وجه اخ��رون ا�سابع 
االتهام �سوب االأ�ساتذة معتربين تلك االجراءات 
ا�ستهان��ة بجهود الطلبة ، والبع�ش االخر قلل من 
اهمي��ة تلك اخلط��وة بعبارة "كله��ا كوبي بي�ست 
". اأح��د الطلبة علق بالقول "ال�رشاحة ما تعبت 
بح��ث التخرج دفعت 65الف يعني "كوبي بي�ست 
" وخل�س��ت من عن��ده الن اأدرى به��ذه النتيجة 
النهائي��ة ل��و وره �سن��ه ي�س��اف علي��ه تعديالت 

ويباع من قبل بع�ش االأ�ساتذة".
معل��ق اخر غرد ع��رب توت� بالق��ول :كان اهلل يف 
عون��ك يا عا�سمة العل��م و املعرفة .. قلبي حزين 
عل��ى م��ا اأ�ساب��ك ؛ وكاأنن��ي اأرى نه��ري دجل��ة 
والفرات ق��د اإزر ورقا بحرب كتب مكتباتك عندما 
األق��ى بها هوالكو ما خطته اأي��ادي العلماء .. انا 
هلل وان��ا الي��ه راجع��ون فيما اتهم اح��د املعلقني 
وزارة التعلي��م الع��ايل وا�سف��ا رعايته��ا لنظ��ام 
التعلي��م يف العراق بالفا�س��ل ويقول :يفرت�ش ان 

تراعي الوزارة ا�س���ش التعليم للكليات عامة بان 
تكون الن�سبة االعلى م��ن ح�سة التطبيق العلمي 
ال النظ��ري ، مت�سائ��ال م��ا الفائ��دة م��ن و�س��ع 
ثم��ان مواد عام��ة خم�ش منه��ا ثانوي��ة بعلمية 
قليل��ة ج��دا. م�س��ربا اىل ���رشورة الرتكي��ز عل��ى 
اجلان��ب العلمي وتهمي�ش النظ��ري بدل ان تكون 
النهاي��ة يف �سله املهم��الت . وو�سف اأخر بع�ش 
االأ�سات��ذة اجلامعي��ني باأع��داء النج��اح ويق��ول: 
بع���ش اال�سات��ذة يتعم��د تل��ك الت�رشف��ات لكي 
ال يظه��ر جي��ل اف�سل منه��م بكل �س��يء واالبقاء 
وحمارب��ة  املتهالك��ة  القدمي��ة  التعالي��م  عل��ى 
الطال��ب نف�سي��ا ومعنوي��ا عندما ي��رى جمهوده 
يف حاوي��ات القمام��ة. دكت��ور قحط��ان ح�سني 
التدري�س��ي يف جامع��ة باب��ل عق��ب عل��ى تل��ك 

احلالة بالقول اأن "ظاهرة اهمال بحوث التخرج 
تعك�ش عدم جدي��ة القائمني بكتابتها من الطلبة 
وبدرج��ة اق��ل اال�سات��ذة.. فالن�سب��ة االغل��ب من 
بح��وث التخرج يتم اجنازه��ا اما باالقتبا�ش من 
الكت��ب او االنرتن��ت او مب�ساعدة اأح��د ا�سدقاء او 
اقرب��اء الطالب وعادة ما تفتقر هذه البحوث اىل 

املنهجية العلمية عند كتابتها ".
فالطلب��ة با�ستثن��اء القل��ة ال يجه��دون انف�سه��م 
ويعت��ربون كتاب��ة البح��ث �سيئا روتيني��ا ..لذلك 
ي�سع��ون للح�س��ول عل��ى البح��ث ب��اي طريق��ة 
كانت. كما انه��م ال يلتزمون بتوجيهات اال�ستاذ 
امل���رشف . وبالنتيج��ة ي�سلم الطال��ب البحث اىل 
الق�س��م العلم��ي يف الكلي��ة وه��و دون امل�ست��وى 
املطلوب . وا�س��اف: عندما كانت القيمة العلمية 

غ��� متوفرة يف هذه البحوث ..فاأنها تهمل الأنها 
عب��ارة ع��ن فق��رات منقولة ولي���ش فيه��ا افكار 
جدي��دة ". وتابع : لالأ�سف ف��ان االنطباع ال�سائد 
هو ان ن�سبة قليلة جداً من بحوث التخرج جديرة 

باالهتمام ويتم اال�ستفادة منها.
اما دور االأ�ساتذة يف تر�سني هذه البحوث بح�سب 
ح�سني فه��و مرتبط بالو�سع الع��ام الذي ت�سوده 
املجامالت والتو�سي��ات وال�سغوط الهادفة اىل 
التخفيف عن الطالب بحجة ان ظروف الطالب ال 

ت�سمح بكتابة بحوث مميزة ور�سينة.
�سلة املهمالت دفعت الطلبة ل�رشاء البحث

بحوث التخ��رج يقال انها ا�سبه بالبالون الكب� 
ال��ذي ينفج��ر م��ا ان تقرتب من��ه مدبب��ة ،�سواء 
كانت دنبو�س��ا او غ�ه وهذا الكالم الحد طالب 

كلية العلوم، يقول وا�سمه او�ش ابراهيم : انا من 
طلبة العام ال�سابق اي من الرا�سبني يف املرحلة 
الرابع��ة االخ���ة و�ساهدت باأم عين��ي كيف ان 
بحوث التخرج ت�سلم وقت االمتحانات النهائية 
وال يوج��د طالب ير�سب يف بح��ث التخرج، وهذا 
م��ا ح�سل معي يف الع��ام ال�ساب��ق حيث �سلمت 
البح��ث لالأ�ستاذ واخذت ارك���ش وراءه من اجل 
املناق�سة، وهو يقول يل بعدين اين احدد املوعد 
انتظ��رين كي تكمل البحوث ل��كل الطلبة وانتهى 
الف�س��ل الث��اين والبح��وث مل ت�سل��م وا�ستلمن��ا 
درج��ات ال�سع��ي ال�سن��وي والبح��وث مل ت�سل��م، 
ودخلن��ا االمتح��ان النهائي والبح��وث مل ت�سلم 
وحت��ى اخ��ر ي��وم م��ن االمتح��ان قيل لن��ا بان 
اال�ستاذ �سيق��در الدرجات وال داع��ي للمناق�سة، 
وفع��ال ا�ستلم��ت نتيج��ة الر�س��وب ومل اناق���ش 
البح��ث ومل ا�ست��وف في��ه، وه��ا ان��ا ابح��ث عن 
مو�س��وع اخ��ر ويوؤكد نيته ع��دم البحث والتعب 
كما يف ال�سن��ة ال�سابقة فالطرق �سهلة وال داعي 

للتعب يف بحث ال يناق�ش اوال واخ�ا .
اما الدرا�س��ة العملية او بح��وث التخرج العملية 
فكان��ت لنا وقفة مع طلب��ة الفنون اجلميلة ق�سم 
اخل��ط والزخرفة حي��ث يطالب املتخ��رج ب�سيء 
ا�سم��ه م���رشوع التخ��رج اي لوح��ة جامعة لكل 
انواع اخلطوط ت�سمى احللية، فيها جمموعة من 
الزخ��ارف التي در�ست على مدار العام، وعندما 
�سمعن��ا باملعلومات قلنا ه��ذا �سيء جميل، لكن 
احلال ي�سبه احلال وامل�سكلة م�ستن�سخة من واقع 
اىل واق��ع، ف��اذا كان خريجو الهند�س��ة والعلوم 
عاطل��ني عن العمل، فمن ب��اب اوىل ان خريجي 
اخل��ط والزخرف��ة اك��ر منه��م عطال ع��ن العمل 
فهن��اك متعهد خا�ش وهو خري��ج �سابق ويقال 
ان��ه كان م���رشوع فنان كب� ياأخ��ذ على عاتقه 
امتام لوحات اخلط للطلبة املتخرجني. بل هناك 
معلومة ادهى يقال ان هناك خريج معهد فنون 
جميل��ة يعم��ل كمتعه��د لطلبة االكادميي��ة ق�سم 
اخلط واخلرفة، وهذا ما يوؤكده زيد حم�سن طالب 
اإكادمي��ة يقول : نعد هذه املعلومة �سحيحة وال 
لغط فيها، فالفن واخلط موهبة ال تعرتف كث�ا 
بعناوي��ن الدرا�س��ة ،البكلوريو���ش واملاج�ست��� 
والدكتوراه وهناك مواهب كث�ة مل تدر�ش الفن 
م��ن الناحية االكادميية وه��م فنانون مبدعون 
ونح��ن اوىل بهم، ويقول �ساخ��را نحن اوىل بهم 

عندما يحني موعد ت�سلم بحوث التخرج .
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يف الوقت الذي يتكبد 
فيه الطالب جهدا نف�سيا 

وفكريا وماديا كبريًا لإجناز 
بحث التخرج لنيل �سهادة 

البكالوريو�س , يتهافت 
الأ�ساتذة ايهما الأ�سرع 

يف رمي بحوث الطلبة يف 
اقرِب �سلة نفايات وحتى 

ل نظلم بع�س الأ�ساتذة 
اللذين يقدرون اأهمية 

بحث الطالب ويحرتمون 
منجزه نقول ان هذه 

الت�سرفات فردية ول تعمم 
على كل الكادر التدري�سي 

يف اجلامعات لكن يف ذات 
الوقت ل ن�ستطيع ان نقول 

انه ت�سرف غري �سائع وغري 
متداول بكرثة ,
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