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جالل طالباني .. تاريخ من النضال والسياسة  
�سيا�سية  �سخ�سية  طالباين  جالل  الرئي�س 
والعربي  العراقي  امل�ستوى  على  معروفة 
يف  نا�سل  الذي  ال�سليمانية  فابن  والعاملي، 
ف�سل  ين�سى  ال  العراقي  �سعبة  حرية  �سبيل 
باأنه  يفخر  وهو  عله  "ال�سليمانية"،  مدينته 
�سلبا  منا�سال  عرفته  الذي  اجلبال  هذه  ابن 
واال�ستقالل  والعدالة  احلرية  ق�سايا  �سبيل  يف 

والدميقراطية 
وت�سنم  االأول  في�سل  وفاة  عام   1933 يف  ولد 

خلفه غازي عر�س العراق. 
و�سبعة  ملوك  ثالثة  العراق  عر�س  على  تربع 
اأوال عر�س  بنا  (، يجدر  الطالباين  روؤ�ساء )مع 
اإىل  نعرج  وثم  منهم  كل  حياة  ل�سرية  موجز 
رئي�س  اآخر  بها  يتميز  التي  النقاط  اأهم  تبيان 

للعراق مع اأقرانه. 
- ولد جالل طالباين عام 1933 يف قرية )كلكان( 

القريبة من بحرية دوكان بكرد�ستان العراق.
يف  واملتو�سط  االبتدائي  تعليمه  تلقى   -
كوي�سنجق، وتلقى التعليم الثانوي يف مدينتي 

اأربيل وكركوك.
- دخل الن�سال الوطني الكرد�ستاين والعراقي 
اأظفاره، ونا�سل ن�ساال جادا مريرا  منذ نعومة 
للكرد،  العادلة  القومية  احلقوق  نيل  اأجل  من 
بكل  العراقي  لل�سعب  الدميقراطية  وحتقيق 
اعتربه  حتى  واأطيافه  وتوجهاته  قومياته 
يف  والتعددية  الدميقراطية  مفكر  البع�س 
كرد�ستان والعراق �سكَل مع جمموعة من الطالب 
�سري،  ب�سكل  كرد�ستان  عام 1953 احتاد طلبة 
وكان عمره اآنذاك 20 عاما، وبذلك يعود الف�سل 
بني  التنظيم  هذا  اإيجاد  يف  رفاقه  واىل  اإليه 
الطلبة للمرة االوىل. ونظرا لن�ساطه ال�سيا�سي 
اأ�سبح ع�سوا يف احلزب  العمر  ذلك  ، وهو يف 
 1951 عام  اأنتخب  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
ع�سوا يف اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي 
الكرد�ستاين وله من العمر 18 �سنة. ومل يح�سل 
تلك  على  احلزب  ذلك  تاريخ  يف  الكرد  من  اأحد 

االآن  حلد  املبكر  ال�سن  ذلك  مثل  يف  امل�سوؤولية 
، ووعيه  ال�سيا�سي  ، مما يدل على مدى نبوغه 
االجتماعي يف مقتبل العمر. عند ح�سوله على 
الطب  كلية  الدخول يف  الثانوية رغب  ال�سهادة 
من  منعته  العراقية  االأمنية  ال�سلطات  اأن  اإال 
ال�سيا�سي  ن�ساطه  ب�سبب  الرغبة  تلك  حتقيق 
عام  بغداد  يف  احلقوق  كلية  دخول  من  متكن 
1953، اإال اأنه ا�سطر اىل االختفاء عام 1956، 
ومل يتمكن من اإمتام الدرا�سة فيها اإثر ثورة 14 
متوز 1958 ا�ستاأنف الدرا�سة يف كلية احلقوق 

�سحفيا  الفرتة  تلك  يف  عمل  كما  اأخرى،  مرة 
و  بات-الن�سال(  )خه  �سحيفتي  يف  حمررا  و 
الدميقراطي  احلزب  حال  ل�سان  )كرد�ستان( 
الكرد�ستاين. تخرج من كلية احلقوق عام 1959 
اجلي�س  يف  الع�سكرية  اخلدمة  اإىل  وا�ستدعى 
يف  وخدم  احتياط  ك�سابط  وتخرج  العراقي، 
قائدا  اأ�سبح  اأن  اإىل  والدروع  املدفعية  وحدات 

لكتيبة دبابات.
وفد  �سمن  كان   1958 متوز   14 ثورة  بعد   -
ال�سوفيتي  االحتاد  اإىل  كرد�ستان  طلبة  احتاد 

البارزاين.  م�سطفى  باجلرنال  هناك  والتقى 
 1961 اأيلول  يف  الكردية  الثورة  اأعلنت  عندما 
ال�سيا�سي  املكتب  يف  ع�سوا  الطالباين  كان 
للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين. واأ�ستلم كقائد 
وال�سليمانية.  كركوك  جبهات  قيادة  م�سوؤولية 
وقاد املقاومة يف مناطق )ماوت وجه مي ريزان 
مع  جادة  م�ساهمة  �ساهم  بذلك  وهو  وقرداغ( 
البي�سمركه يف اأخطر ميادين الن�سال موؤكدا اأنه 
واحد منهم، ومعهم يدا بيد. ومنذ ذلك التاريخ 
حمبتهم  على  وحاز  اجلماهري  قلوب  دخل 

ور�ساهم.
الطالباين  اأ�سبح   1963 فربابر/�سباط  يف 
اإىل  كرديا  وفدا  وتراأ�س  البارزاين،  عن  ممثال 
و�سافر  البعثي.  االنقالب  بقادة  والتقى  بغداد 
اإىل القاهرة للح�سول على م�ساندة عربية، حيث 
التقى بالرئي�س الراحل جمال عبد النا�سر، كما 
�سافر اىل اجلزائر واتقى بالرئي�س اأحمد بنبال.

الدميقراطي  للحزب  كوي�سنجق  موؤمتر  بعد 
وفد  جالل  مام  تراأ�س   1963 عام  الكرد�ستاين 
احلزب الإجراء املفاو�سات مع نظام بغداد لنيل 
احلكم الذاتي. وعندما حاولت القوات العراقية 
الطالباين  �سافر  كرد�ستان،  اإقليم  على  الهجوم 
بكل جراأة يف تلك الظروف ال�سعبة واخلطرية 
عقد   1970 عام  يف  اأخرى،  مرة  بغداد  اإىل 
بزعامة  )جاليل(  الكرد�ستاين  الثوري  احلزب 
مدينة  يف  كونران�سه  الطالباين  جالل  االأ�ستاذ 
ومنح   1970 عام  اآذار   11 اتفاقية  بعد   . كالر 
واالعرتاف  الذاتي،  احلكم  الكردي  ال�سعب 
بوجود قوميتني يف العراق،  واأ�سبح طالباين 
ممثل احلركة التحررية الكردية اأوال يف بريوت 
اآذار   6 نك�سة  اإىل  القاهرة  يف  ثم  معينة،  لفرتة 
املال  قادها  التي  الكردية  الثورة  1975 وانهيار 

م�سطفى البارزاين.
) ندوة اال�سرتاكية  - �سارك يف عام 1967 يف 
من  العديد  وقدم  اجلزائر  يف   ) العربية 
بالكرد  اخلا�سة  والندوات  املحا�سرات 
نالت  التي  العربية  والوحدة  واال�سرتاكية 

ا�ستح�سان احل�سور.
- يف بداية عام 1975 زار م�سر واأجرى �سل�سلة 
من املباحثات مع امل�سوؤولني واأقنعهم بان تقوم 
الو�ساطة  بدور  املتحدة  العربية  اجلمهورية 
اأثناء  العراقية  واحلكومة  الكردية  الثورة  بني 
اجلزائر  اتفاقية  اأن  غري  القمة  موؤمتر  انعقاد 
قطعت  ان  بعد  الثورة  على  ق�ست  امل�سوؤومة 
كافة ال�سبل مل�ساعدة الثورة ولذلك قام مام جالل 
الدول  على  التاأثري  اأمل  على  مكوكية  بجولة 

رجال من السليمانية 

طالباين مع عدد من البي�شمركة
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ال�سابق  ال�سوفيتي  كاالحتاد  للعراق  ال�سديقة 
كي تتدخل ل�سالح اإيقاف حمالت التعريب التي 
مناطق  يف  و�ساق  قدم  على  اآنذاك  جارية  كانت 
بداأ  نف�سه  الوقت  ويف  كرد�ستان،  يف  خمتلفة 
وكذلك  الكردية  واملنظمات  باالأحزاب  يت�سل 
وخارج  كرد�ستان  يف  امل�ستقلة  ال�سخ�سيات 
كرد�ستان وكانت ثمرة ات�ساالته ت�سكيل االحتاد 
الوطني الكرد�ستاين من ع�سبة كادحي كرد�ستان 
واحلركة اال�سرتاكية الكرد�ستانية واخلط العام 
طالئع  اإر�سال  من  متكن  ق�سرية  فرتة  وبعد 
مناطق  من  متفرقة  جبهات  اإىل  امل�سلحة  املفارز 
الدميقراطي  احلزب  مع  متزامنا  كرد�ستان 
الثورة  لتفجري  اأخرى  وجهات  الكرد�ستاين 
اتفاقية  اأهداف  بذلك  وافرغ  جديد  من  الكردية 
معاقل  يف  مكوثه  بعد  حمتواها.  من  اجلزائر 
جالل  مام  اأجرى  �سنوات  اربع  ملدة  البي�سمركة 
واال�سناد  الدعم  لتوفري  العامل  دول  فى  جولة 
اأو�سع  ت�سكيل  للثورة، واثناء جولته متكن من 
اجلبهة  وهي  حينه  يف  معار�سة  عراقية  جبهة 
الوطنية القومية، ويف اجلولة نف�سها متكن من 

ثوار  من  الع�سكرية  امل�ساعدات  من  املزيد  جلب 
اال�سالمية  اجلمهورية  ولكن  وليبيا  فل�سطني 
طرق  يف  وهي  امل�ساعدات  تلك  على  ا�ستحوذت 
و�سولها اإىل كرد�ستان. خطط مع عدد اآخر من 
قادة الكرد لالنتفا�سة اجلماهريية العارمة التي 
كن�ست املوؤ�س�سات البعثية من ار�س كرد�ستان. 
كرد�ستان  خارج  اإىل  اجلوالت  بع�سرات  قام 
ويف جوالته كافة التقى باأهم ال�سخ�سيات التي 
لها تاأثري على مراكز �سنع القرار يف بلدانهم . 
الكثري  يف  امل�سوؤولة  ال�سخ�سيات  ثقة  اكت�سب 
من الدول. التقى برو�ساء الكثري من دول االإقليم 
ودول العامل وا�ستقبل من قبلهم ا�ستقبال ر�سمي 
من  اال�ستقبال  من  النوع  هذا  مبثل  يحظي  مل 
روؤ�ساء االأحزاب ال�سيا�سية �سوى اأخيه االأ�ستاذ 
الدميقراطي  احلزب  رئي�س  بارزاين  م�سعود 
بال�سيا�سة  ان�سغاله  جانب  اإىل  الكرد�ستاين. 
باإ�سهاماته الكبرية  طيلة حياته اهتم الطالباين 
من  خلف  ما  بع�س  واأدناه  والكتابة  بال�سحافة 

اآثار فكرية:
- كرا�سة ال�سلم /1953 -ل�سيانة ال�سلم العاملي 

كامران  املرحوم  �سعر  على  نقدية  كتابة  وهي 
موكري.

كرد�ستان  لطلبة  احتاد  وجود  �سرورة   -
.1953/

- الكوردايتي /1959 .
كرد�ستان  يف  طليعي  حزب  وجود  �سرورة   -

. 1959
البارتي  يف  وجوده  واأهمية  الكادر  حول   -

. 1960.
- كرد�ستان الثائرة 1962 .

وامل�سكلة  القومية  وامل�ساألة  اال�سرتاكية   -
الكردية يف العراق 1962.

- كرد�ستان واحلركة التحررية الكردية 1969.
-اجلبهة الوطنية التقدمية / 1970 .

- االحتاد الوطني الكرد�ستاين ملاذا ؟ / 1975
الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد  عن  حقائق   -

احلوار والثورة1987 
- حول الثورة يف ال�سنوات1985-1983

املقاالت  من  املئات  اإىل  باالإ�سافة  هذا   -
بلغات  ال�سيا�سية  والتحاليل  واملحا�سرات 

 ، كرد�ستان  و  خبات  ال�سحف،  يف  خمتلفة 
ال�سرارة ، ريبازي نوى ، االحتاد ، كورد�ستانى 

نوى  ويف املجالت الهدف ، احلرية .
يجيد  باأنه  اأقرانه  بقية  من  طالباين  يتميز   
بع�س  اإىل  باالإ�سافة  الرئي�سة  العراقيني  لغات 
اللغات االأجنبية االأخرى ، تعلم االأملانية تلقائيا 
عام  تعليمية يف  دورة  باأية  اال�ستعانة  دون  من 
1964 كما حدثنا يف لقائه بنا مبدينة زيوريخ 

ال�سوي�سرية.
_ يتميز طالباين كونه �سحفيا وكاتبا ومثقفا 
العراق  يف  املثقفة  الطبقة  اإر�ساء  من  ميكنه  ما 

والتفافهم حوله .
حقوق  عن  حقيقيا  مدافعا  الطالباين  يعترب   -
املراأة يف العراق وقد ا�سرف بنف�سه على تعديل 

يف  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  بنود 
بجانبه  زوجته  ووجود  كرد�ستان 

تكون  االأوىل  العراق  ك�سيدة 
عونا اإ�سافيا له ما تتمع بن�ساط 
حقوق  جمال  يف  وحيوية 
املراأة ، حيث ان ال�سيدة هريو 

كرد�ستان  او�ساط  يف  معروفة  احمد  ابراهيم 
ايام  كانت  وقد  عديدة  جماالت  يف  كنا�سطة 
من  متجولة  كامرتها  حتمل  اجلبل  يف  الن�سال 
تعترب  ولذلك  الثورة  لتوثيق  اخر  اىل  مكان 
اليوم املرجع الوحيد لالأفالم والوثائق النادرة 
لوال  مفقودة  تكون  كادت  حلقات  توثق  التي 
خاك  موؤ�س�سة  على  االآن  ت�سرف   ، جهودها 
االإعالمية وهي كرمية االأديب والقا�سي ابراهيم 
الدميقراطي  للحزب  االأ�سبق  ال�سكرتري  احمد 

الكرد�ستاين.
- يعترب طالباين �سندا ودعما للطلبة يف العراق 
يف  الطالبية  احلركة  رواد  ان�سط  احد  كونه 
ا�س�س احتاد طلبة كرد�ستان  الذي  العراق وهو 
عام 1953. وهكذا يعترب جالل طالباين ممثال 
العراقي  ال�سعب  فئات  لكل  �سادقا 

و�سرائحه.
اعداد: ذاكرة 
عراقية

�شورة نادرة للرئي�س جالل طالباين اثناء فرتة الن�شال �شد الدكتاتورية

طالباين و�شط املقاتلني من البي�شمركة
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جولة في المدينة
ال�سليمانية  مدينة  يف  التجول  لل�سائح  ميكن 
وردة  مثل  يبدو  ال��ذي  و�سطها،  من  انطالقًا 
كبرية تتفتح توًا لل�سباحات اجلميلة، فاجلبال 
يف  وتلتقي  ناحية،  كل  من  املدينة  حتت�سن 
املوؤدي  طا�سلوجة  مب�سيق  الغربي  اجلنوب 
ويف  ال��ف�����س��ي��ح،  امل��م��ت��د  ب���ازي���ان  وادي  اإىل 
زور  �سهر  مبدخل  تت�سل  ال�سرقي  جنوبها 
املرتامي االأطراف. ويت�سلق املرء جبل اأزمر، 
ففي اأيام العطل الر�سمية واجلمع يرتك �سكان 
بعد  ما  املمتدة  الوديان  نحو  بيوتهم  املدينة 
حيث  اأ�سيلة،  كردية  ع��ادة  وه��ي  ازم��ر،  جبل 
االأ�سبوعية على  العوائل عطلتها  تق�سي هذه 
بدبكاتها  وال�سالالت،  ال��ودي��ان  مياه  حافات 
بعد  على  االأ�سيلة..  ومو�سيقاها  واأغانيها 
يقع  امل��دي��ن��ة  م��ن و���س��ط  ك��ي��ل��وم��رتات  خم�سة 
)ب���ن���اري ك���وي���زة(، و)ج���ب���ل اأزم������ر(، وهما 
معتدل  فيهما  الطق�س  ج��م��ي��الن،  م��رت��ف��ع��ان 
ال�ستاء  ف�سل  يف  ال�سواح  يرتادها  و�ساف، 
لال�ستمتاع مبنظر ت�ساقط الثلوج، ويف ف�سل 
ال�سيف لال�ستمتاع بجوها املعتدل ومناظرها 
اخلالبة، فيها الطرق معبدة ب�سورة هند�سية 
بديعة، وع��ني امل��اء امل��وج��ودة يف اأزم��ر معلم 
�سياحية  م��راف��ق  ي�سم  ال��ق��دم،  منذ  �سياحي 

وم�ساريع �سياحية عمالقة.
واإذا اأردت اأن تنحدر فهناك قلة جوالن )قلعة 
تدعى  م��اء  عني  بجوارها  تقع  التي  ج��والن( 
ال���غ���زالن(، وكان  ا���س��ك��ان( اي )ع���ني  )ك���اين 
قالجو،  يف  امل��وج��ودون  البابانيون  االأم���راء 
التي  الغزالن،  ل�سيد  املنطقة  هذه  اىل  ياأتون 
ك��ان��ت ت��رت��وي م��ن ه��ذه ال��ع��ني ال��ت��ي مازالت 
هذه  اج��ت��زت  م��ا  واإذا  االآن.  اإىل  م��وج��ودة 
وا�سعة  االأر����س  اأم��ام��ك  تنفتح  حتى  القلعة 
مزهرة باملياه واالألوان واملفاجاآت ال�سورية، 
واحدة  القرى  الطريق  طريف  على  وتنب�سط 
التي ت�سكل  اثر االأخ��رى، فهناك قرية �سركلو 
جزءًا مهمًا من اأودية )اجلاف(، الذي ي�سم يف 
ت�سفي  مياه  وم�سادر  كثرية،  ب�ساتني  ثناياه 
تقع  ب��دي��ع��ة،  �سياحية  م��الم��ح  املنطقة  ع��ل��ى 

ال�سليمانية  مدينة  �سرقي  �سمال  املنطقة  هذه 
�سمال  من  وبالقرب  )ق��الج��والن(  من  بالقرب 
غربي �سوردا�س، اأما قرية )مريكة بان( فتقع 
خلف جبل )برية مكرونة( على بعد )50( كلم 
غرب مدينة ال�سليمانية، تك�سوها كمية هائلة 
من الثلوج يف ف�سل ال�ستاء، وتبقى خم�سرة 
طول ف�سل الربيع، وبالقرب من قرية )قزلر( 
ويف  )رن���و(،  اإىل  ي�سل  متموج  ط��ري��ق  مي��ر 
هذه  يف  ال��ث��ل��ج  ع��م��ال  ي��ق��وم  ال�سيف  ف�سل 
القرى  اإىل  الثلجية  القوالب  بجلب  املنطقة 
ينابيع  زي���ارة  م��ن  والب��د  باملنطقة.  املحيطة 
�سرجنار ال�سافية، التي تقع على بعد )5( كم 
طول  وعلى  ال�سليمانية،  مركز  �سرقي  جنوب 
واملقاهي  املطاعم  تنت�سر  وجمراها  الينابيع 
متنوعة  وح��دائ��ق  االأط��ف��ال  ومالعب  العالية 
وده�سة  اإع��ج��اب  ت��ث��ري  خ���الب  م�سيف  اإن��ه��ا 
م�سيف  يف  ن��وروز  حديقة  وهناك  ال�سياح.. 
)�سرجنار( التي ت�سم مطاعم وقاعات واأماكن 
متطلبات  وكل  حيوانات  وحديقة  ا�سرتاحة 
اأوا،  احمد  منطقة  وال��راح��ة..اأم��ا  ال�سياحة 
مدينة  �سرق  كلم   )84( م�سافة  على  تقع  التي 
خورمال  ق�ساء  من  مقربة  وعلى  ال�سليمانية 
فهي من اأجمل م�سايف و�سالالت ال�سليمانية، 
ال�سياحية  واملقاهي  الكابينات  تنت�سر  حيث 
عند �سفتي جمرى مائي ينحدر بحرية وبقوة 
فوق ال�سخور، هنا جتد العوائل العراقية من 
مدن العراق كلها تتجمع يف ال�سيف ي�سكلون 
ال�سبان  يلتحق  وح��ي��ث  ب��اأج��م��ع��ه،  ال���ع���راق 
الأداء  الطبل واملزمار  وال�سابات حول عازيف 
البهدناين  باأ�سلوبيها  ال��ك��ردي��ة  ال��رق�����س��ات 
اإىل  املياه،  منابع  اإىل  وال�سوراين.الطريق 
لوادي  املحاذي  املتعرج  والطريق  ال�سالالت، 
�سحيق مك�سو باالأ�سجار العالية واملنحدرات 
املائية، ال يعرف اأ�سراره �سوى �سكان املنطقة. 
حيث  القمة،  نحو  ال�سخور  ت�سلقت  ما  واإذا 
ال�سلب  ال�سخري  اجل��ب��ل  ج���دار  يف  تنفتح 
م��ن هذه  ب��ا���س��م )زمل(،  ت��ع��رف  ك��ب��رية  ث��غ��رة 
وكاأنها  ج��ب��ارة،  قوية  امل��ي��اه  تنطلق  الثغرة 
اجلبل  قيود  من  بتحررها  �سعادتها  عن  تعرب 

قوة  م��ن  فيها  م��ا  بكل  الطبيعة  اإىل  لتنطلق 
ال�سخور  يف  املياه  ارتطام  اأ�سوات  ترافقها 

وكاأنها اأن�سودة للحرية االأبدية.
أهم المعالم السياحية:

الجامع الكبير: 

اأم��راء  قبل  م��ن  ع�سر  الثامن  ال��ق��رن  يف  �سيد 
يوجد  وعالية  ك��ب��رية  م��ن��ارات  ي�سم  ب��اب��ان، 
داخل امل�سجد مرقد ال�سيخ معروف النوديهي 
املعروف ب�)كاكا احمد ال�سيخ( كما ي�سم مرقد 

ال�سيخ حممود احلفيد.
مرقد النبي أيوب )ع(:

ال�سليمانية  جنوب  ك��ر(  )ب��ردة  قرية  يف  يقع 
ب�)65( كم وتوجد عني ماء معدين يف الوادي 

املجاور..
جامع موالنا خالد:

الطريقة  ملر�سد  ع�سر  الثامن  القرن  يف  �سيد 
ب�)موالنا  املعروف  خالد،  ال�سيخ  النق�سبندية 
مقام  امل�سجد  هذا  وكان  النق�سبندي(..  خالد 

العديد من ال�سعراء واملت�سوفني الكرد.
جامع حموى:

ال�����س��ل��ط��ان عبد  م��ن  ب��اأم��ر  ع���ام 1883  ���س��ي��د 
فيها  يدر�س  مدر�سة  ليكون  ال��ث��اين،  احلميد 
ال�ساعر الكردي واملت�سوف الكبري مال حممد، 
امل��ع��روف ب���)حم��وى( وب��ع��د وف��ات��ه دف��ن فيه 

ولي�سبح مرقده.
كنيسة السليمانية:

بدايات  منذ  �سيدت  امل��دي��ن��ة  و���س��ط  يف  تقع 
املدينة على طراز معماري جميل، ت�سم قاعة 
وحديقة  الدينية  وامل��را���س��م  ل��الأع��ي��اد  ك��ب��رية 
يف  امل��دي��ن��ة  م�سيحيو  فيها  يجتمع  جميلة 
تلك  ال�سليمانية  م�سلمو  ي��زور  منا�سباتهم، 
الكني�سة يف االأعياد الدينية مل�ساركة اإخوانهم 

امل�سيحيني اأفراحهم.
مصيف سرجنار:

يقع غرب مدينة ال�سليمانية ببعد )5( كم، فيه 
باالأ�سجار  مغطى  �سا�سعة،  خ�سر  م�ساحات 
عليها  وت�سفي  االأط���راف،  جميع  من  الكثيفة 
اإليه  العذب منظرًا خالبًا، يجذب  املاء  ينابيع 

ال�سياح يف ف�سلي الربيع وال�سيف.
سدة جق جق:

حيث  حديثًا،  بنيت  جميلة  �سياحية  منطقة 
فوق  جمااًل  ت�سيف  التي  الوا�سعة،  بحريتها 
كابينات  املنطقة  ت�سم  ذاتها،  الطبيعة  جمال 

واأماكن لال�سرتاحة.
�سفوح جبال كويزة وجبال اأزمر:

لهما  ال�سليمانية  مدينة  على  يطالن  مرتفعان 
مناخ معتدل، يف ال�ستاء يزوره ال�سياح للتمتع 
مبناظر الثلوج، ويف ال�سيف من اجل هوائه 
النقي ومناظره اخلالبة. يعترب نبع ازمر من 

املناطق ال�سياحية القدمية يف املنطقة.
م�سيف �سر�سري:

يقع على بعد )63( كم �سمال مدينة ال�سليمانية 
يف  الكثيفة  واال���س��ج��ار  ال��ب�����س��ات��ني  تغطيه 
مائية  منابع  عدة  وي�سم  �سا�سعة،  م�ساحات 
يف  ب��غ��زارة  والثلوج  االأم��ط��ار  فيه  تت�ساقط 
معتدال  ج���وه  ي��ك��ون  ال�سيف  ويف  ال�����س��ت��اء 

وبديعًا..
صخرة البطولة:

على  ال�سليمانية  مدينة  غ��رب  كم   )53( تبعد 
كركوك،  مدينة  اإىل  املوؤدي  الرئي�سي  الطريق 
تتمتع بطبيعة �ساحرة ومناظر خالبة، اإ�سافة 
اإىل بعدها التاريخي، حيث يوجد كهف )باله 
املذكور  ب��ازي��ان  وم�سيق  االأث����ري  وره(  ك��ه 
املوقع  كان  باأنه  القدمي،  التاريخ  م�سادر  يف 
عليه  اعتمد  الذي  واالإ�سرتاتيجي،  الع�سكري 
املد  �سد  منطقتهم  عن  دفاعهم  يف  اللولويون 
البطولة(  )�سخرة  اأي�سا  وهناك  االأ���س��وري، 
التي قاتل خلفها ال�سيخ حممود احلفيد املحتل 

الربيطاين حينها. 
قويي قرداغ: 

ت�سم قرداغ عدة مواقع �سياحية وتقع جنوب 
مواقع  ع��دة  ت�ستمل  كما  ال�سليمانية  مدينة 

اآثارية اأهمها:
بع�س  يف  وامل��ذك��ور  )درب��ن��دك��اور(  منحوتة 
اإىل  اإ�سافة  )نرام�سني(  مبنحوتة  امل�سادر 
قلعة )باوة كروي(، وجمموعة من �سومعات 

الرهبان.
خورمال: 

كم   )79( بعد  على  �سورين،  جبل  �سفوح  يف 
ذكرت  مدينة قدمية  ال�سليمانية توجد  �سرقي 
يف  �سيدت  عنرب(  ب���)ك��ول  ال��ت��اري��خ  كتب  يف 
ترابية  �سدة  احمد خ��ان(  )خ��ان  االأم��ري  زم��ن 
يومنا  اإىل  اآثارها  بقيت  نهر زمل،  على م�سب 
هذا، وهي ت�سم نبعًا مائيًا معدنيًا ي�ستحم فيه 

امل�سابون باالأمرا�س اجللدية.
قلعة شيروانه:

من  تبقى  ما  على  اجل��اف،  با�سا  حممد  بناها 
�سريوان  ن��ه��ر  �سفة  ع��ل��ى  ق��دمي��ة  قلعة  اآث����ار 
يعك�س  امل��ع��م��اري  ط��رازه��ا  ك���الر،  ق�ساء  يف 
تاريخها، اأنها مبنية ا�سا�سًا لتكون دار �سيافة 

وال�ستقبال من يزورون حممد با�سا..
الكهوف:

القدمية  الكهوف  ع�سرات  ال�سليمانية  ت�سم 
منها كهف جا�سه نه، الذي يقع يف قرية )كاين 
بازيان،  منطقة  ك��وره يف  باله  خ��ان(، وكهف 

وكهف هزارمريد وغريها.
كما ت�سم ال�سليمانية اأكرث من )1000( موقع 
اآثاري ومتاحف منها متحف ال�سليمانية الذي 
يعترب من اغنى املتاحف االأثرية يف املنطقة، 
ال�سليمانية،  يف  ال��رتاث  متحف  اإىل  اإ�سافة 
كردي  بيت  وهو  نايل،  �سارع  على  يقع  الذي 
م��ن مقتنيات  ك��ب��رية  ي�����س��م جم��م��وع��ة  ق���دمي 
وادوات  اآالت  ف��ي��ه��ا  امل��ن�����س��رم��ة،  ال���ق���رون 

م�ستخدمة يف البيوت واالأعمال..
اجلداريات  ع�سرات  ال�سليمانية  ت�سم  كما 

االأثرية واالآثار عرب تاريخها.

السليمانية.. مدينة الحب والجمال والثقافة والمصايف

تبعد عن بغداد شمااًل بنحو )330( كم، وتضم عدة أقضية، أهمها: قضاء بنجوين، الذي يعتبر منفذًا إلى إيران، وقضاء حلبجة، وقضاء جمجمال، كما أنشئ 
في خمسينيات القرن الماضي، فيها، سدان كبيران،هما سد دوكان، وسد دربنديخان.
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ال�سليمانية.. مدينة احلب واجلمال والثقافة 
وهي  العراق،  �سمال  يف  تقع  وامل�سايف، 
احدى املحافظات التي تكون اقليم كرد�ستان 

العراق، كانت عا�سمة المارة بابان
)330(كم،  بنحو  �سمااًل  بغداد  عن  تبعد 
بنجوين،  ق�ساء  اهمها:  اق�سية،  عدة  وت�سم 
الذي يعترب منفذًا اىل ايران، وق�ساء حلبجة، 
وق�ساء جمجمال، كما ان�سئ يف خم�سينيات 
�سد  كبريان،هما  �سدان  فيها،  املا�سي،  القرن 

دوكان، و�سد دربنديخان.
جولة يف املدينة

ال�سليمانية  التجول يف مدينة  لل�سائح  ميكن 
وردة  مثل  يبدو  الذي  و�سطها،  من  انطالقًا 
كبرية تتفتح توًا لل�سباحات اجلميلة، فاجلبال 
يف  وتلتقي  ناحية،  كل  من  املدينة  حتت�سن 
املوؤدي  طا�سلوجة  مب�سيق  الغربي  اجلنوب 
ويف  الف�سيح،  املمتد  بازيان  وادي  اىل 
زور  �سهر  مبدخل  تت�سل  ال�سرقي  جنوبها 
املرتامي االطراف.ويت�سلق املرء جبل ازمر، 
يرتك  واجلمع  الر�سمية  العطل  ايام  ففي 
املمتدة  الوديان  نحو  بيوتهم  املدينة  �سكان 
ما بعد جبل ازمر، وهي عادة كردية ا�سيلة، 
حيث تق�سي هذه العوائل عطلتها اال�سبوعية 
وال�سالالت،  الوديان  مياه  حافات  على 
اال�سيلة.. ومو�سيقاها  واغانيها  بدبكاتها 

على بعد خم�سة كيلومرتات من و�سط املدينة 
وهما  ازمر(،  و)جبل  كويزة(،  )بناري  يقع 
معتدل  فيهما  الطق�س  جميالن،  مرتفعان 
ال�ستاء  ف�سل  يف  ال�سواح  يرتادها  و�ساف، 
لال�ستمتاع مبنظر ت�ساقط الثلوج، ويف ف�سل 
ال�سيف لال�ستمتاع بجوها املعتدل ومناظرها 
اخلالبة، فيها الطرق معبدة ب�سورة هند�سية 
معلم  اأزمر  يف  املوجودة  املاء  وعني  بديعة، 

�سياحية  مرافق  ي�سم  القدم،  منذ  �سياحي 
وم�ساريع �سياحية عمالقة.

واذا اردت ان تنحدر فهناك قلة جوالن )قلعة 
تدعى  ماء  عني  بجوارها  تقع  التي  جوالن( 
وكان  الغزالن(،  )عني  اي  ا�سكان(  )كاين 
قالجو،  يف  املوجودون  البابانيون  االمراء 
التي  الغزالن،  املنطقة ل�سيد  ياأتون اىل هذه 
مازالت  التي  العني  هذه  من  ترتوي  كانت 
هذه  اجتزت  ما  االن..واذا  اىل  موجودة 
وا�سعة  االر�س  امامك  تنفتح  حتى  القلعة 
مزهرة باملياه وااللوان واملفاجاآت ال�سورية، 
واحدة  القرى  الطريق  طريف  على  وتنب�سط 
اثر االخرى، فهناك قرية �سركلو التي ت�سكل 
جزءًا مهمًا من اودية )اجلاف(، الذي ي�سم يف 
ثناياه ب�ساتني كثرية، وم�سادر مياه ت�سفي 
تقع  بديعة،  �سياحية  مالمح  املنطقة  على 
ال�سليمانية  مدينة  �سرقي  �سمال  املنطقة  هذه 
�سمال  من  وبالقرب  )قالجوالن(  من  بالقرب 
غربي �سوردا�س، اما قرية )مريكة بان( فتقع 
خلف جبل )برية مكرونة( على بعد )50( كلم 
غرب مدينة ال�سليمانية، تك�سوها كمية هائلة 
من الثلوج يف ف�سل ال�ستاء، وتبقى خم�سرة 
طول ف�سل الربيع، وبالقرب من قرية )قزلر( 
ويف  )رنو(،  اىل  ي�سل  متموج  طريق  مير 
هذه  يف  الثلج  عمال  يقوم  ال�سيف  ف�سل 
القرى  اىل  الثلجية  القوالب  بجلب  املنطقة 
ينابيع  زيارة  من  باملنطقة.والبد  املحيطة 
�سرجنار ال�سافية، التي تقع على بعد )5( كم 
جنوب �سرقي مركز ال�سليمانية، وعلى طول 
واملقاهي  املطاعم  تنت�سر  وجمراها  الينابيع 
متنوعة  وحدائق  االطفال  ومالعب  العالية 
وده�سة  اعجاب  تثري  خالب  م�سيف  انها 
م�سيف  يف  نوروز  حديقة  ال�سياح..وهناك 

)�سرجنار( التي ت�سم مطاعم وقاعات واماكن 
متطلبات  وكل  حيوانات  وحديقة  ا�سرتاحة 
اأوا،  احمد  منطقة  والراحة..اما  ال�سياحة 
مدينة  �سرق  كلم   )84( م�سافة  على  تقع  التي 
خورمال  ق�ساء  من  مقربة  وعلى  ال�سليمانية 
فهي من اجمل م�سايف و�سالالت ال�سليمانية، 
ال�سياحية  واملقاهي  الكابينات  تنت�سر  حيث 
بحرية  ينحدر  مائي  جمرى  �سفتي  عند 
العوائل  جتد  هنا  ال�سخور،  فوق  وبقوة 
يف  تتجمع  العراق  مدن  كل  من  العراقية 
وحيث  باجمعه،  العراق  ي�سكلون  ال�سيف 
يتحلق ال�سبان وال�سابات حول عازيف الطبل 
با�سلوبيها  الكردية  الرق�سات  الداء  واملزمار 
منابع  اىل  وال�سوراين.الطريق  البهدناين 
والطريق  معبد،  غري  ال�سالالت  اىل  املياه، 
مك�سو  �سحيق  لوادي  املحاذي  املتعرج 
ال  املائية،  واملنحدرات  العالية  باال�سجار 
يعرف ا�سراره �سوى �سكان املنطقة. واذا ما 
ت�سلقت ال�سخور نحو القمة، حيث تنفتح يف 
كبرية  ثغرة  ال�سلب  ال�سخري  اجلبل  جدار 
تنطلق  الثغرة  هذه  من  )زمل(،  با�سم  تعرف 
املياه قوية جبارة، وكاأنها تعرب عن �سعادتها 
بتحررها من قيود اجلبل لتنطلق اىل الطبيعة 
بكل ما فيها من قوة ترافقها ا�سوات ارتطام 
للحرية  ان�سودة  وكاأنها  ال�سخور  يف  املياه 

االبدية..
اهم املعامل ال�سياحية:

اجلامع الكبري: 
امراء  قبل  من  ع�سر  الثامن  القرن  يف  �سيد 
يوجد  وعالية  كبرية  منارات  ي�سم  بابان، 
داخل امل�سجد مرقد ال�سيخ معروف النوديهي 
املعروف ب�)كاكا احمد ال�سيخ( كما ي�سم مرقد 

ال�سيخ حممود احلفيد.

مرقد النبي اأيوب )ع(:
ال�سليمانية  جنوب  كر(  )بردة  قرية  يف  يقع 
يف  معدين  مائي  عني  ويوجد  كم  ب�)65( 

الوادي املجاور..
جامع موالنا خالد:

الطريقة  ملر�سد  ع�سر  الثامن  القرن  يف  �سيد 
ب�)موالنا  املعروف  ال�سيخ خالد،  النق�سبندية 
مقام  امل�سجد  هذا  وكان  النق�سبندي(..  خالد 

العديد من ال�سعراء واملت�سوفني الكرد.
جامع حموى:

عبد  ال�سلطان  من  بامر   1883 عام  �سيد 
فيها  يدر�س  مدر�سة  ليكون  الثاين،  احلميد 
ال�ساعر الكردي واملت�سوف الكبري مال حممد، 
فيه  دفن  وفاته  وبعد  ب�)حموى(  املعروف 

ولي�سبح مرقده.
كني�سة ال�سليمانية:

بدايات  منذ  �سيدت  املدينة  و�سط  يف  تقع 
املدينة على طراز معماري جميل، ت�سم قاعة 
وحديقة  الدينية  واملرا�سم  لالعياد  كبرية 
يف  املدينة  م�سيحيو  فيها  يجتمع  جميلة 
تلك  ال�سليمانية  م�سلمو  يزور  منا�سباتهم، 
الكني�سة يف االعياد الدينية مل�ساركة اخوانهم 

امل�سيحيني افراحهم.
م�سيف �سرجنار:

يقع غرب مدينة ال�سليمانية ببعد )5( كم، فيه 
باال�سجار  مغطى  �سا�سعة،  خ�سر  م�ساحات 
عليها  وت�سفي  االطراف،  جميع  من  الكثيفة 
ينابيع املاء العذب منظرًا خالبًا، يجذب اليه 

ال�سياح يف ف�سلي الربيع وال�سيف..
�سدة جق جق:

حيث  حديثًا،  بنيت  جميلة  �سياحية  منطقة 
فوق  جمااًل  ت�سيف  التي  الوا�سعة،  بحريتها 
كابينات  املنطقة  ت�سم  ذاتها،  الطبيعة  جمال 

واماكن لال�سرتاحة..
�سفوح جبال كويزة وجبال اأزمر:

لهما  ال�سليمانية  مدينة  على  يطالن  مرتفعان 
ال�سياح  يزوره  ال�ستاء  يف  معتدل،  مناخ 
من  ال�سيف  ويف  الثلوج،  مبناظر  للتمتع 
يعترب  اخلالبة.  ومناظره  النقي  هوائه  اجل 
يف  القدمية  ال�سياحية  املناطق  من  ازمر  نبع 

املنطقة.
م�سيف �سر�سري:

مدينة  �سمال  كم   )63( بعد  على  يقع 
واال�سجار  الب�ساتني  تغطيه  ال�سليمانية 
عدة  وي�سم  �سا�سعة،  م�ساحات  يف  الكثيفة 
والثلوج  االمطار  فيه  تت�ساقط  مائية  منابع 
ال�سيف يكون جوه  ال�ستاء ويف  بغزارة يف 

معتدال وبديعًا..
�سخرة البطولة:

على  ال�سليمانية  مدينة  غرب  كم   )53( تبعد 
الطريق الرئي�سي املوؤدي اىل مدينة كركوك، 
تتمتع بطبيعة �ساحرة ومناظر خالبة، ا�سافة 
اىل بعدها التاريخي، حيث يوجد كهف )باله 
املذكور  بازيان  وم�سيق  االثري  وره(  كه 
املوقع  كان  بانه  القدمي،  التاريخ  م�سادر  يف 
عليه  اعتمد  الذي  وال�سرتاتيجي،  الع�سكري 
املد  �سد  منطقتهم  عن  دفاعهم  يف  اللولويني 
البطولة(  )�سخرة  اي�سًا  وهناك  اال�سوري، 
احلفيد  حممود  ال�سيخ  خلفها  قاتل  التي 

املحتل الربيطاين حينها.. 
قويي قرداغ: 

ت�سم قرداغ عدة مواقع �سياحية وتقع جنوب 
مدينة ال�سليمانية كما ت�ستمل على عدة مواقع 

اآثارية اهمها:
بع�س  يف  واملذكور  )دربندكاور(  منحوتة 
اىل  ا�سافة  )نرام�سني(  مبنحوتة  امل�سادر 
قلعة )باوة كروي(، وجمموعة من �سومعات 

الرهبان..
خورمال: 

)79(كم  بعد  على  �سورين،  جبل  �سفوح  يف 
�سرقي ال�سليمانية توجد مدينة قدمية ذكرت 
يف  �سيدت  عنرب(  ب�)كول  التاريخ  كتب  يف 
ترابية  �سدة  خان(  احمد  )خان  االمري  زمن 
اآثارها اىل يومنا  على م�سب نهر زمل، بقيت 
هذا، وهي ت�سم نبعًا مائيًا معدنيًا ي�ستحم فيه 

امل�سابون باالمرا�س اجللدية.
قلعة �سريوانه:

من  تبقى  ما  على  اجلاف،  با�سا  حممد  بناها 
�سريوان  نهر  �سفة  على  قدمية  قلعة  اآثار 
يعك�س  املعماري  كالر،طرازها  ق�ساء  يف 
تاريخها، انها مبنية ا�سا�سًا لتكون دار �سيافة 

وال�ستقبال من يزورون حممد با�سا..
الكهوف:

القدمية  الكهوف  ع�سرات  ال�سليمانية  ت�سم 
منها كهف جا�سه نه، الذي يقع يف قرية )كاين 
بازيان،  منطقة  يف  كوره  باله  وكهف  خان(، 

وكهف هزارمريد وغريها.
كما ت�سم ال�سليمانية اكرث من )1000( موقع 
اآثاري ومتاحف منها متحف ال�سليمانية الذي 
يعترب من اغنى املتاحف االثارية يف املنطقة، 
ال�سليمانية،  يف  الرتاث  متحف  اىل  ا�سافة 
بيت كردي  نايل، وهو  �سارع  يقع على  الذي 
مقتنيات  من  كبرية  جمموعة  ي�سم  قدمي 
وادوات  اآالت  فيها  املن�سرمة،  القرون 

م�ستخدمة يف البيوت واالعمال..
اجلداريات  ع�سرات  ال�سليمانية  ت�سم  كما 

االثارية واالثار عرب تاريخها..  

د. هادي حسن عليوي

السليمانية.. مدينة المحبة والثقافة والمصايف

 كلما زرتها عاودك الحنين..
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حظيت قبل اأيام بزيارة خاطفة، لعدة �ساعات، اإىل م�سيف 
�سغري قريب، ا�سمه �سرتك، وهو تابع ملحافظة ال�سليمانية، 
بع�س  مع  مدينتي  غادرت  حني  وحارًا  مغربًا  اجلو  كان 
�سيئًا  يومًا  اختاروا  اأنهم  ح�سبت  وعائالتهم،  االأ�سدقاء 
حاملا  لكنني  الطبيعة،  بجمال  واال�ستمتاع  لال�ستجمام 
اأدركت كم كنت خمطئًا، �سعرت كما لو  و�سلت اإىل هناك 
اأنني عربت اإىل قارة اأخرى، ولي�س م�سافة ب�سع ع�سرات 
من الكيلومرتات، فكل �سيء كان بهيًا ورائقًا، الهواء بارد 
مكللة  وكربياء،  باأبهة  اجلبال  تنت�سب  واأمامك  وعذب، 
اجلارية  الينابيع  ومياه  باهرة،  واالأزهار  باخل�سرة، 
مثلجة، لن ت�ستطيع اأن ترتك قدميك فيها لدقائق من غري 

اأن ت�سري يف بدنك الرع�سة.    
وال�سكان القرويون يف غاية الوداعة، واإذ ذاك اأيقنت كم 
اأن املرء بحاجة اإىل مثل هذه ال�ساعات، بني الوقت واالآخر، 
ت�سل  ال  اإذ  املدن،  وغبار  �سخب  عن  بعيدًا  ذهنه  لي�سفي 
االأخبار  وال  واالنفجارات،  الر�سا�س  اأ�سوات  اأ�سماعك 
الكاآبة  النف�س  يف  وتلقي  والروح،  الذهن  ت�سو�س  التي 
واال�سطراب.. ا�ستاأجرت جمموعات العائالت الوا�سلة، 
باأ�سعار زهيدة، اأماكن مالئمة يف ب�ساتني الفاكهة وهناك 
غدائهم  وجبة  وتناولوا  الكبار،  وحتى  االأطفال،  لعب 
التي  املذهلة  امل�ساهد  حيث  الطريق  ي�سعدون  وخرجوا 
املو�سيقى. مثلما  خطوات  ب�سع  كل  وتتغري  تن�ساب 

فكرت، كم يف هذه البالد من الرثوات، وكم فيها من فر�س 
اال�ستثمار، فمنطقة مثل هذه اإذا ما توفرت فيها اخلدمات 
من كازينوهات وفنادق واأماكن للراحة، اإىل جانب دعاية 
اإعالمية كافية ميكنها اأن جتتذب اأعدادًا هائلة من ال�سياح 
وامل�سطافني، من الداخل واخلارج، وتدر اأرباحًا كبرية. 
"امل�سايف"  اإقليم كرد�ستان ع�سرات  اأن يف  ونحن نعرف 
ا�ستغالل  واأن  هذا،  م�سيفنا  من  واأجمل  اأكرب  هي  التي 
وفنية  علمية  اقت�سادية،  بطرق  الطبيعية  الرثوة  هذه 
وفر�س  للدخل،  نا�سب  غري  م�سدرًا  �ستكفل  مدرو�سة، 
اخلواطر  بهذه  اأف�سف�س  كنت  لل�سكان..  ورفاهًا  عمل 
ل�سديق يل حني فاجاأين بالقول؛ واحلالة االأمنية؟. قلت؛ 

اإن االإقليم اأكرث اأماناُ من بقية مناطق العراق، وال �سك يف 
وغري  االإقليم،  حكومة  على  خاف  غري  االأمر  هذا  مثل  اأن 
"امل�سايف"،  بع�س  يف  كانت،  وقد  خططها.  عن  غائب 

ا�ستثمارات واإعمار.
 لكن اأغلبها بحاجة اإىل ا�ستثمارات واإعمار اأكرب يف املدى 
القريب واملتو�سط، واإىل حملة دعائية واإعالمية مرافقة، 
الأنه من دون الدعاية واالإعالن واالإعالم، يف زمننا احلايل، 
اأكرث  وعراق  متعرثة.  القبيل  هذا  من  خطوة  اأية  �ستبقى 
ال�سياحة  �سناعة  يف  ازدهارًا  �سي�سمن  وا�ستقرارًا  اأمانًا 
�سواء يف اإقليم كرد�ستان، اأو يف غريه من مناطق البالد، 

مثلما �سي�سمن ازدهارًا يف القطاعات االأخرى.

ال يقت�سر تراث العراقيني على حمافظة دون 
اأخرى، بل اإن تاأثرياته متتد اإىل كل املحافظات 
ومنها مدن وحمافظات كرد�ستان العراق، وقد 
العديد من موا�سيع الرتاث  اأن تناولنا  �سبق 
يف  قراءنا  ناأخذ  واليوم  ال�سليمانية،  يف 
يف  �سعبي(  )حم����ام  واأقدم  اكرب  عند  جولة 
ال�سليمانية اأال وهو )حم�����ام �س��������ورت( حيث 
يقع هذا احلمام يف ال�سوق ال�سعبي اخلا�س 
باحلدادين يف �سارع )حم�����������وي( وهو احد 

ال�سواخ�س الرتاثية االأ�سيلة لهذه املدينة.
ويعود بناوؤه اإىل اأكرث من ) 200 عام (، وان 
نهايات  يف  )البابانيون(  هم  ببنائه  قام  من 
القرن الثامن ع�سر  لالأمارة البابانية القدمية 
والتي كان مقرها قبل ذلك يف اجلهة اخللفية 
جلبال ) كويزة( قبل ان يكون مقرها احلايل 

يف مدينة ال�سليمانية احلالية.
��� ولكي ن�ساأل عن اأوليات هذا احلمام وبع�س 
اللحظة  هذه  حتى  عا�سوا  ممن  التفا�سيل 
 ) احلماجمي  علي  حاجي  )�س��رور  التقينا 

امل�سرف على احلمام  حيث حدثنا قائال :
��� بو�سر ببناوؤه هذا احلمام يف �سنة ) 1784 
�سنة،(اما   20 من)  الكرث  بناءه  وا�ستمر   )
) حمام  فهي  لهذا احلمام   الت�سمية احلقيقية 
هو  كما  �س����ورت(  )حمام  ولي�س  بابان( 
متداول االآن وذلك ن�سبة اىل )العائلة البابانية 

( وعن �سبب تغيري الت�سمية يقول حاجي :
ا�ستبدل  الع�سرين  القرن  بدايات  مع   ��  
بابان(  )حمام  من  احلمام  ا�سم  العثمانيون 
جدرانه  الن  وذلك  �سورت(  )حمام  اإىل 
احليوانات  ب�سور  مطرزة  كانت  و�سقوفه 
اإ�سافة  البارزة  التاريخية  وال�سخ�سيات 
القدمية   اخلرافية  والعفاريت  اخلرافات  اإىل 
لتغيري  واحلقيقي  االأ�سا�سي  ال�سبب  ،لكن 
العثمانيني على حمو  كان حماولة من  اال�سم 
من   ) البابانية  العائلة   ( و�سخ�سيات  اأ�سماء 

مدينة  الأهايل  والثقافية  ال�سعبية  الذاكرة 
البابانيني  هزمية  بعد  ال�سليمانية،وذلك 

وخروجهم من ال�سليمانية اىل )قله جوالن(.
امل�سجد  ي�سرتك  و    : حاجي  وي�سيف   ��  
ال�سراي  وبناء  كورياه(   )مزكوت  الكبري 
يف  )�س����ورت(  حمام  مع  ال�سليمانية  يف 
املعامل  اأهم  معًا  وي�سكالن  نف�سها  البناء  �سنة 
مل  احلمام  هذا  لكن  املدينة.  لهذه  الرئي�سية 
يكن خم�س�سا لعامة النا�س بل كان ال�ستخدام 
العائالت البابانية يف ال�سليمانية، ثم انتقلت 
ملكية احلمام من يد اىل يد حتى و�سل اىل يد 
املعروفة  امل�سيحية   لل�سخ�سية  االأول  ) اجلد 
حكومة  يف  املالية  وزير  ملكة(  الكرمي  عبد 
تعود  ملكيته  وكانت  احلفيد،  حممود  امللك 
ب�سكل  عا�سوا  الذين  اليهود  اإىل  ذلك  قبل 
ال�سليمانية(  يف  اليهود  )زقاق  يف  خا�س 
ال�سليمانية  �سواحي  اإحدى  يف  يقع  الذي 
وزقاق  اجلمهورية(  )املدر�سة  قرب  القدمية 
العقاري  الت�سجيل  دائرة  وحتتفظ  جوارباخ 
ب�)طاب����و احلمام ( حتى االآن  ال�سليمانية  يف 

حيث ي�سكل وثيقة تاريخية قدمية.
�� ويوؤكد لنا حاجي بالقول: يف �س����نة 1968 
ا�ستاأجر والدي احلمام من عائلة عبد الكرمي 
ملكة،هذه العائلة امل�سيحية التي توزعت بعد 
ومل  واأمريكا  الغربية  اأوروبا  دول  يف  ذلك 
به  نعمل  ونحن  العراق،  يف  احد  منهم  يتبق 
معامله  ومازالت  عامًا(  )اأربعني  من  اأكرث  منذ 
وال�سقوف  كالهياكل  واالأ�سا�سية  الرتاثية 
حينما  وي�سيف:  تغيري،  دون  من  هي  كما 
والر�سومات  املطرزات  كانت  والدي  ت�سلمها 
متت  وقد  م�سوهة  احلمام  جدران  على 
يف  ال�سليمانية  يف  االآثار  مديرية  مراجعة 
مبالغ  تخ�سي�س  رف�سوا  لكنهم  الوقت  ذلك 
ترميم  اإىل  وال���دي  جلاأ  لذلك  احلمام  لرتميم 
ومت  اخلا�س  م�سروفه  ومن  بنف�سه  احلمام 

عرب  واجلدران  املتهالك  ال�سقف  ا�سالح 
ا�ستخدام مادة اجلب�س من اجل اأن ال يتوقف 
رزقه،ومت  م�سدر  كان  فقد  العمل  عن  احلمام 
ترميم احلمام منذ ذلك الوقت عدة مرات  مع 
االإبقاء على نف�س الهياكل وال�سقوف ليحتفظ 
 . االآن  عليه  احلال  هو  كما  وتراثه  باأ�سالته 
واأ�ساف: كان والدي  حاجي حممد علي عبد 
الذي  احلماجمي   علي  بحاجي  امل�سهور  الله 
ول��د  ق��د   �سقيقه(   ( مع  احلمام  ادارة  ت�سلم  
بني  وتنقل  متدينة،  عائلة  من   1935 عام 
ان  حمام)ن����ايل(قبل  و  جي�من(  )�س��ر  حمام 
عائلة  وكالء  من  �س������ورت(   ( حمام  ي�ستاأجر 
عبد الكرمي ملكة وبعدها ا�ستمر  16 �سنة يف 
يف  للعبادة  يتفرغ  ان  قبل  احلماجمية  مهنة 
ال�سنني االأربع االأخرية من حياته حيث تويف 
1968جمعية  عام  من  وتراأ�س   1988 عام 
املنية  وافته  ال�سليمانية حتى  احلماجمي يف 
رئا�سة  علي  حاجي  �سركوت  اأبنه  وت�سلم 
اجلمعية وهي هيئة تخاطب ال�سلطات املحلية 
املن�سرتة  احلمامات  عمل  م�ستلزمات  لتاأمني 
ال�سليمانية من حمروقات واأدوات تعقيم  يف 
وزارة  مع  والتعامل  احلمامات  وتنظيف 
اإن  وقال:  عام.  طارئ  يحدث  حينما  ال�سحة 
املحافظات  �ساأن  �ساأنها  اليوم  ال�سليمانية 
واالأ�سالة  بالرتاث  تزخر  االأخرى  العراقية 
حمامات  مثل   احلمامات  من  الكثري  حيث 
)�سيخ مارف حمام، املفتي، وحمام �سليمانية 
وحمام  ،تازه،  وحمام  �سيوان   ، وحمام 
وحمام،كاوىوحمام،�سريين  جوارباغ 
وحمام  ،ال�سعب،  وحمام  وحمام،�سرجنار 
عام  قبل  ما  اإىل  معظمها  يعود  بو�سكان( 
بناء  مت  االأخرية  االآونة  يف  لكن   1975
)زانكو،  حمامات  هي  حديثة  حمامات  ثالثة 
خم�س�سة  احلمامات  وهذه  و�س��ار(  وخانقا، 
للرجال عدا حمام )املفتي( املخ�س�س للن�ساء 

اأن حمامات)جوارباخ، وعبد الله اآغايل(  كما 
تخ�س�س اأياما حمددة يف االأ�سبوع للن�ساء.

احلمام  هذا  د�سنت  التي  ال�سخ�سيات  وعن 
�سقيق �سرور:   )�س���ركوت حاجي علي(  يقول 
ذاكرته  يف  يختزن  )�س�����ورت(  حمام  ان 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  ذكريات  الطويلة  
االأيام  من  يوما  يف  زارته  التي  واالجتماعية 
فقد ارتاد هذا احلمام العديد من ال�سخ�سيات 
ومن كل الفئات االجتماعية وال�سيا�سية  واذكر 
الكرمي  وعبد  البابان،  با�سا  )عثمان  منهم 
ملكة، وال�سيخ حممود احلفيد، و�سيخ القادر 
كان  حيث  بارزاين  م�سطفى  ومال  احلفيد( 
يرتاده من عام 1960 اإىل 1965 وبني عامي 
االجتماعية  1973،وال�سخ�سية  اىل   1970
وال�سعراء  اآغا(  و)جمال  خممور(  )فاقه 
تكن  مل  احلمامات  الأن  والفنانني  واالأدباء 
النا�س م�سطرون  فكان  البيوت  موجودة يف 

اىل زيارة احلمامات بني فرتة واأخرى.
يبداأ  احلماجمية  عمل  ان  قائال:   وي�سيف   ��  
حتى  �سباحًا  اخلام�سة  ال�ساعة  من  يوميا 
التحميمة  �سعر  ويرتاوح  ع�سرًا  اخلام�سة 
بني)25( دينار عراقي للحمام ال�سعبي اما اذا 
كنت تريد حمامًا خا�سًا فاإن ال�سعر يرتفع اإىل 

)35( دينار.
منط  يف   وتاأثرياتها  احلياة  طبيعة  وعن 
احلياة احلديثة يعود بنا اإىل الذاكرة �س���رور 
فيقول : لقد اأثرت منطية احلياة اجلديدة يف 
مهنة احلماجمية  على  كبريو  ب�سكل  اجلميع  
مهنة  يف  العمل  اختلف  فقد   خا�س  ب�سكل 
وعلى  واحلا�سر  املا�سي  بني  احلماجمية 
ال�سهر  اإىل  التا�سع  ال�سهر  بداية  مع  اأتذكر  ما 
بالزبائن  مكتظة  احلمامات  كانت  الرابع 
والرواد القدامى له، وكان يعمل بكل حمام من 
3-6 عمال خم�س�سني )للتدليك ( اإ�سافة اإىل ) 
منظفني و�سخ�س اأخر يدير النار(،وي�سيف: 

يف  موجودة  احلمامات  تكن  مل  زمان  اأيام 
االغت�سال  يعتمدون يف  النا�س  البيوت وكان 
االأزقة وحارات  املنت�سرة بني  على احلمامات 
ال�سليمانية لكن منط احلياة احلديثة واملنازل 
اجلديدة التي تتميز بوجود حمامات �سيفية 
كثريًا  يتقل�س  االإقبال  جعل  �ستوية  واأخرى 
ويختلف  اآخر  بعد  يومًا  الزبائن  عدد  ويقل 
اإىل  ف�سل  من  احلمامات  زيارة  على  االإقبال 
ال�سديد  احلر  ونتيجة  ال�سيف  ففي  اآخر 
لكن   )10( من  اأقل  اىل  الزبائن  عدد  ينخف�س 
الذي  ال�ستاء  يف   )50( اإىل  يرتفع  الرقم  ذلك 
اإ�سافة  القار�س،  الربد  ب�سبب  الزبائن  يجذب 
دائمون  زبائن  لدينا  كان  املا�سي  انه يف  اإىل 
يومي  ب�سكل  ياأتي  من  فمنهم  احلمام  يف 
واآخرون ياأتون اأ�سبوعيا وتبلغ عدد زياراتهم 
احلمامات  بع�س  يف   )1000( بني)500(اىل 
الف�سول  كل  يف  العام  مدار  على  ياأتون  وهم 

لكن يف اأيامنا االآن ال يوجد زبائن دائمني.
يف  احلمامات  اإن   �سرور:   يقول  واأخريًا 
ما  ومنها  عام  �سعبي  هو  ما  منها  ال�سليمانية 
جماعيا  حمامنا  كان  حيث  فردي   خا�س  هو 
حتى عام 2001 لكن مت�سيًا مع رغبة الزبائن 
والرواد للحمام قمنا ببناء)14( حمامًا فرديًا 
حلمامنا  العام  الهيكل  يف  التغيري  دون  لكن 
فالهيكل الداخلي للحمام مل نغري به �سيئًا واإذا 
كل  هدم  با�ستطاعتها  االآثار  دائرة  ت�سلمت  ما 
االإ�سافات  كي  يعود اىل هيكله االأ�سلي كما 
وو�سعت  هي  كما  بقيت  التي  االأر�سية  اأن 
من  بكثري  اأف�سل  علمية  ح�سابات  وفق  على 
حال  �ستكون  كيف  نعلم  وال  اليوم  ح�سابات 
ن�سعر  ولكننا  القادمة  ال�سنني  يف  احلمامات 
اأكرث  اأن  اإىل هذه احلمامات واعتقد  باحلنني 
احلمامات  هذه  يرتادون  والزبائن  الرواد 
التي  الأيام زمان  الذاكرة واحلنني  بهم  لتعود 

لن تعود اأبدَاً.
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للثقافة - وهو تعريف  اأ�سهر تعريف  اإذا كان   
الذي  الكل  ذلك  باأنها  يحددها  الذي  تايلور- 
ي�ستمل على املعرفة والعقائد والفن واالأخالق 
والعادات  القدرات  وكل  والعرف  والقانون 
االإن�سان من حيث هو  يكت�سبها  التي  االأخرى 
ع�سو يف املجتمع، فاين اق�سد بها هنا ما يخ�س 
االآداب والفنون واالأخالق والقيم االجتماعية، 
اي اجلانب اجلمايل عند االإن�سان، وهو واحد 
من ثالثة ت�سكل اأ�س�س املدنية، االإميان بالعقل 
واالإح�سا�س باجلمال واملقدرة على �سبط زمام 
النف�س، وهذه اجلوانب الثالثة هي ما يعنيه 
ثالوث الفال�سفة ال�سهري نف�سه )احلق واخلري 
الدكتور زكي جنيب حممود  يقول  واجلمال( 
“واهم ما مييز اجلانب الوجداين من املتمدن 
ينتجه  مبا  التاأثر  هو  احلديث  ع�سرنا  يف 
متخلف  فاأنت  املحدثون،  والفن  االأدب  رجال 
عن ع�سرك ومدنيته اإذا مل تاأخذ بن�سيب-قليل 
الرجال  هوؤالء  ينتجه  ما  تقدير  كثري-يف  اأو 
اأدب وت�سوير ونحت ومو�سيقى ومتثيل  من 
ومو�سوع  عملك  يكن  مهما  وغناء،  ورق�س 
او  مهند�سا  او  طبيبا  تكون  فقد  اخت�سا�سك، 
اإىل  رجال من رجال االأعمال، لكنك لكي تكون 
جانب ذلك متمدنا فال بد من اإ�سافة عن�سر اآخر 
هو التمتع بنتاج الفنون” ويف ال�سعر عربرّ عن 
ق�سيدته  يف  الر�سايف  �ساعرنا  اجلانب  هذا 

املعروفة )الفنون اجلميلة(:
 اإن رمت عي�سا ناعما ورقي�قا   

فا�سلك اإيلرّ من الفنون طريقا
 واجعل حياتك غ�سة بال�سعر وال�

متثيل والت�سوير واملو�سيقى
 تلك الفنون امل�ستهاة هي التي

غ�سن احلياة بها يكون وريقا
 يف ال�سليمانية ال يتاأخر لقاء االإن�سان بالثقافة، 
االأ�سياء  اإىل  ونظرته  مثقفا  كان  اإذا  وال�سيما 
عميقة، الأنه، منذ ال�ساعات االأوىل لو�سوله اإىل 
املدينة، يلقى الثقافة يف كل مكان، وهي تبت�سم 
له وترحب به وتعلن عن نف�سها، وتدعوه اإىل 
الزاهية.  واجنازاتها  اليافعة  بثمارها  التمتع 
وعندما يقرتب االإن�سان منها اأكرث يراها متالأ 
الدروب ازهارا ورياحني، وتغني اأحلانا عذبة 
وتعزف اأنغاما منع�سة وتعر�س متثيال رفيعا 
وتر�سم لوحات �ساحرة،االمر الذي يدفع املرء 
ال�سليمانية  اإن  قال  من  �سدق  يهتف:  ان  اىل 
ويف  العراق،  يف  الكردية  الثقافة  عا�سمة 

اأنحاء كرد�ستان كلها.
نحو  على  تتجلى  ال�سليمانية  يف  الثقافة  ان   

حي يف مظاهر عدة منها:
وا�سجار  واحلدائق  اال�سجار  انت�سار  اوال:   
التوت، وكان هذا حمور مقالنا االأول يف هذه 
ال�سل�سلة التي �سميناها )ال�سليمانية يف عيون 
اأكادميي( حيث قلنا: فكما مييز ال�سليمانية عن 
وحدائقها  خ�سرتها  العراقية  املدن  من  غريها 
مكان  كل  يف  العيون  عليها  تقع  التي  الزاهية 
يف ال�ساحات وال�سوارع واالأ�سواق واالأحياء 
االأزقة  وحتى  وامل�ست�سفيات  واملدار�س 
ال�سيقة، وما اأن تقع عليها العيون حتى تدخل 
يف  البهجة  وت�سري  القلوب  يف  معها  امل�سرة 
احلدائق  بني  وا�سحة  والعالقة  النفو�س. 
مظهر  اخل�سرة  حب  الن  والثقافة  واالأ�سجار 
هو   الذي  باجلمال  االإح�سا�س  مظاهر  من 

ينبوع الفنون.
 ثانيا: ال�سعر يف ال�سليمانية هو االأمري وال�سيد 
وال�سديق وال�سمري الأغلب النا�س املثقفني او 
يف  االأ�سعار  يرددون  فالنا�س  املثقفني،  غري 
جمال�سهم واأ�سمارهم، وال�سعر جنده منقو�سًا 
كما  والفنادق،  واملطاعم  املقاهي  جدران  على 
اأ�سماء  اأن اأهم �سوارع املدينة واأجملها يحمل 
ل�سعراء: �سارع مولوي و�سارع �سامل و�سارع 
كوران و�سارع بريه مريد..الخ، كذلك تنت�سب 
اأروقة  داخل  الكرد  �سعراء  متاثيل  �ساخمة 
حديقة ال�سعب و�سط ال�سليمانية. ويف الوقت 
نف�سه هناك مدار�س حتمل اأ�سماء �سعراء عرب 
مثل مدر�سة اجلواهري، و�ساعر العرب االأكرب 
اجلواهري حتبه ال�سليمانية كثريا وقد اأقامت 
تقديرا  �سرجنار  �سارع  مدخل  يف  متثاال  له 
منها لدفاع ال�ساعر عن كرد�ستان زمن حمنتها 
يحظى  الذي  ال�ساعر  لكن  املباد،  العهد  يف 

باأكرب تقدير و�سعبية هنا يف اأيامنا هذه، هو 
يعرفه  الذي  �س  بيكه  �سريكو  الكبري  ال�ساعر 
يف  ق�سائده  ين�سد  عندما  فهو  جميعا  النا�س 
اإليه اجلميع  ين�ست  املهرجانات واالحتفاالت 
يف  والتلفزيوين  االإذاعي  البث  بوا�سطة 
دل  اإن  وهذا  وال�سيارات،  واملقاهي  البيوت 
ال�سليمانية  ع�سق  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على 
لل�سعر والثقافة، ال�سعر احلقيقي الذي يج�سد 
اآالم النا�س واأحالمهم وتطلعاتهم وي�ستوحي 
تراثهم ال�سعبي من املالحم واحلكايات و�سري 
رواه  ما  يح�سرين  وهنا  وع�ساقهم.  اأبطالهم 
)توينبي(  املعروف  االنكليزي  املوؤرخ  مرة 
مكتبة  دخل  حيث  اي�سلنده  جزر  زار  عندما 
فوجد �سيادًا فقريا ي�سرتي ديوان �سعر بثمن 
باهظ االأمر الذي اأثار ده�سته، وهذا ما جعله 
يعد اي�سلنده ارقى دولة يف العامل لوجود مثل 
وع�سق  فيها.  االيجابي  الثقايف  ال�سلوك  هذا 
الكردي لل�سعر معروف وعريق وقد لفت اأنظار 
كرد�ستان يف  زاروا  الذين  االأوربيني  الرحالة 
القرون املا�سية،فمثال يقول )ريج( ان الكردي 
والتزام  فواق،  من  له  ما  ب�)اخال�س  يتميز 

ومعاملة  القربى  ذوي  على  وعطف  بالكلمة 
وحب  معقول،  ادبي  وذوق  للمراأة،  ممتازة 
جميل  واعتزاز  للت�سحية  وا�ستعداد  لل�سعر 

بالقومية والوطن.
 ثالثا ال�سحافة: تعد ال�سحافة معلمًا مهمًا من 
معامل احلياة الثقافية والفكرية يف املجتمعات 
وجت�سيد  لنقل  وا�سطة  خري  الأنها  املعا�سرة 
ولل�سحافة  كافة.  والفكرية  الثقافية  االأن�سطة 
مدينة  اأول  فهي  ال�سليمانية  يف  عريق  تاريخ 
كرد�ستانية �سدرت فيها جريدة باللغة الكردية 
كورد�ستان(  جريدة)بانكي  وهي   1922 عام 
والفار�سية  العربية  لغات  بثالث  �سدرت 
والكردية. بعدها تواىل �سدور ال�سحف فيها 
ال�ساعر  اأ�سدرها  التي  )زين(  جريدة  واأهمها 
فيها  بريه مريد يف عام 1939. واالآن ي�سدر 
عدد كبري من ال�سحف بني يومية واأ�سبوعية، 
وجمالت اأ�سبوعية و�سهرية ودورية بالكردية 
والعربية. وعلى نحو عام توؤدي ال�سحافة يف 
ال�سليمانية دورا كبريًا يف املجتمع ال�سليماين 
ويف  فيها  اليومية  احلياة  اإيقاع  تعك�س  فهي 
اأخبار  بن�سر  االأخرى،  الكرد�ستانية  املدن 

وفعاليات املوؤ�س�سات االجتماعية وال�سيا�سية، 
ونقد املوؤ�س�سات احلكومية، ومناق�سة الربامج 
وجت�سيد  كافة،  الثقافية  واالأن�سطة  التلفازية 
هموم النا�س وتطلعاتها. من اجل ذلك �سارت 
ومتابعتهم  النا�س  باإقبال  حتظى  ال�سحف 
�سفوف  يف  النا�س  وقوف  منظر  �سار  حتى 
اأر�سفة  على  املعرو�سة  ال�سحف  اأمام  طويلة 
ومثله  املدينة،  يف  ماألوفًا  منظرًا  ال�سوارع، 
يف  واملجالت  ال�سحف  يقراأون  الذين  منظر 
يف  ال�سعب  حديقة  وال�سيما  العامة  احلدائق 
قلب املدينة. لكن منظرا اآخر اأمتنى اأن اأراه يف 
ال�سليمانية، منظر قراءة النا�س لل�سحف وهم 
املناظر  من  وهو  العامة،  النقل  با�سات  داخل 

املاألوفة يف املدن املتح�سرة.
الفنون  اآثار  تبدو  اجلميلة:  الفنون  رابعا:   
ور�سم  ومو�سيقى  ورق�س  غناء  من  اجلميلة 
مكان  كل  يف  ومتثيل،  وت�سوير  ونحت 
ال�سعبية  الرق�سة  تلك  الكردية  فالدبكة  هنا، 
عادة  وتوؤدى  الكل،  يعرفها  يكاد  اجلماعية، 
الطبل والزورنا، ولها ح�سور وا�سح  باأنغام 
االثار  ويف  للكرد،  االجتماعية  احلياة  يف 

االدبية الكردية، كما جند يف م�سرحية الدكتور 
نافع عقراوي )الهدية واجلرح(.

 الراوية..قفوا..واأعلموين ما هذا ال�سجيج...
وملاذا كل ذلك؟

 �ساب من املجموعة- تعال و�ساهد
 الراوية-ماذا اأ�ساهد؟

 �ساب اآخر-دبكتنا للراحة وال�سعادة والفرح
 والدبكة تفرح الروح

 الدبكة تقوي اجل�سم.
 لي�س �سعبًا على االإن�سان هنا اأن يلحظ ع�سق 
عندما  فالكردي  واملو�سيقى،  للغناء  الكرد 
احلال  يف  عليه  تبدو  جميال،  حلنا  ي�سمع 
غدت  ذلك  اجل  من  والطرب،  االنفعال  اآثار 
املغنني  من  كبري  بعدد  زاخرة  ال�سليمانية 
الفرقة  اأهمها  عدة  مو�سيقية  وفرق  واملغنيات 
حفالت  بتقدمي  ا�ستهرت  التي  ال�سمفونية 
حممد  اأحداها  لنا  و�سف  راقية،  مو�سيقية 
امتالأت  �سغرية  قاعة  )يف  قائال  احلمراين 
ولكن  متعبني،  اغلبهم  كان  الذين  باحل�سور 
التعب  ذهب  ال�سمفونية  الفرقة  عزفت  حني 
وانتع�ست القاعة بالت�سفيق. كانت مقطوعات 
ملو�سيقيني من القرن الثامن ع�سر، واأخرى من 
العازفني على  الع�سرين توحي مبقدرة  القرن 
التوغل يف اأعماق نوازع املو�سيقى وا�سطياد 
فالدراما  امل�سرح  مايخ�س  اأما  موؤثر(  هو  ما 
التلفزيونية مزدهرة يف ال�سليمانية، وحتظى 
فرق  هناك  النا�س،  لدن  من  كبري  باقبال 
م�سرحية عديدة تقدم عرو�سا فنية طوال ايام 
للم�سرح يف هذه  ال�سنة و�سنفرد مقاال خا�سا 

ال�سل�سلة )ال�سليمانية يف عيون اأكادميي(.
 ولعل اأهم عالمة من عالمات العناية العظيمة 
هي  والفن  للثقافة  ال�سليمانية  توليها  التي 
اجنازه  �سيتم  الذي  الفنون(  )ق�سر  اإن�ساء 
)�سيتحول  كبري  ح�ساري  �سرح  وهو  قريبا 
وتعريف  بالفنانني  النا�س  اللتقاء  مكان  اإىل 
تعريف  اأو  باالأجانب  الكرديني  والرتاث  الفن 
اإىل  الكردي،  بال�سعب  االأجنبي  الرتاث والفن 
دورًا  �سيلعب  امل�سروع  هذا  فاإن  ذلك  جانب 
الثقافية  العالقات  اأوا�سر  تعزيز  يف  مهمًا 
ويدفع بعجلة الفن يف ال�سليمانية وكرد�ستان 
عموما اإىل االأمام( كما جاء يف التحقيق الذي 
عن  )االحتاد(  يف  لو�سي  القره  �سهاب  ن�سره 

هذا الق�سر.
 خام�سا: املراكز الثقافية: يف ال�سليمانية عدد 
واجلمعيات  واملوؤ�س�سات  املراكز  من  كبري 
ثقافية  بفعاليات واأن�سطة  التي تقوم  الثقافية 
وكتب  جمالت  اإ�سدار  مثل  وفكرية  وفنية 
امر  وهو  ثقافية،  وندوات  موؤمترات  وعقد 
املراكز  هذه  ومن  ويطورها.  الثقافة  ين�سط 
وكالويز  وخاك  �سردم  الثقافية  واملوؤ�س�سات 
للدرا�سات  كرد�ستان  ومركز  وحمدي 

االإ�سرتاتيجية..الخ.
الفعاليات  على  يالحظ  عام  نحو  وعلى   
توازنًا  هناك  اأن  هنا  الثقافية  واالأن�سطة 
كبرية  عناية  هناك  اذ  واحلداثة  الرتاث  بني 
وطبع  جمع  مثل  الكردي  الثقايف  باملوروث 
القدامى واحلكايات واملالحم  ال�سعراء  اأعمال 
كل  على  واحلر�س  ودرا�ستها،  الرتاثية 
�سعبية  تقاليد  الكردي من  الفولكلور  مكونات 
فتتمثل  احلداثة  اما  واأزياء.  وفنون  واغان 
الفكرية  االآثار  ترجمة  بالرتجمة،  العناية  يف 
العامل،  وح�سارات  ل�سعوب  املهمة  والفنية 
واالفادة من امل�ستجدات يف الفنون والعلوم..
الخ.وهذا هو عني ال�سواب الأن التقدم الثقايف-
)هو  فيا�س-  ح�سن  عامر  الدكتور  يقول  كما 
الثقايف واملقتب�س  التفاعل بني املوروث  وليد 
�سيتحدد  الثقايف  التخلف  فاإن  عليه  الثقايف، 
بفقدان  ادق  بكلمة  او  بينهما،  التفاعل  بعدم 
واملوروثات  املقتب�سات  بني  الثابت  التوازن 

واملبتكرات(.
 وختاما اأقول اإن م�ستقبل الثقافة هنا �سيكون 
والدميقراطية  احلرية  اأجواء  بف�سل  م�سرقا 
التي يعي�سها اإقليم كرد�ستان، وبف�سل الرعاية 
بعد  وال�سيما  للثقافة،  الكبرية  احلكومية 
مثقف  وتعيني  االإقليم،  يف  االإدارتني  توحيد 
للثقافة  وزيرا  و�سحفي(  )روائي  معروف 

وهو االأ�ستاذ فلك الدين كاكائي.

السليمانية في عيون أكاديمي 
عن الثقافة

د.فائق مصطفى 
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اأجل�س  االأطر�س، واأنا  مَل فكرت بفريد  اأدري  ال 
اأغنيته  حلن  �سفرُت  بل  بريوت،  مطار  يف 
امل�سهورة قبل التوجه اإىل املطار اأ�ساًل... على 
اأغانيه،  اأنني ل�ست من حمبي �سماع  الرغم من 
فاأحزانه  ما،  فكاهة  ب�سبب  فرمبا  حدث،  واإن 

بالن�سبة اإيلرّ تبدو مائعة، وال تلتقي باأحزاين.
ال جتد يف البوابة ذكرًا خلطوط »ب�ساط الريح«، 
حمتارًا...  املغادرة،  الرحالت  قائمة  اإىل  تنظر 
حتاول  للقلق،  دفعًا  ثم  لربهة،  جتل�س  لهذا 
ت�ساأل:  اأن  حتاول  ثم  وهناك،  هنا  تتحرك  اأن 
�سياأتون، ال نعرف متى ياأتون! فهذه اخلطوط 
ال�سليمانية  اإىل  تقلرّنا  اأن  املفرت�س  من  التي 
موجودة، ولكنها غري موجودة اأو غري معلنة، 
اأن  حتاول  مكانك،  تراوح  واأنت  تزداد  حريتك 
تتعرف يف الوجوه اإىل بلد ما، تهج�س اأفكارًا، 
رمبا ت�سمع لغة اأو لهجة... تتوجه بحقيبتك اإىل 
الريح«  »ب�ساط  طريان  اإن  لك  قيل  الذي  املكان 
االأ�سخا�س  بع�س  يتجمع  هناك  عنده،  يفتح 
ال  �سمعك  عددهم...  يزداد  ما  �سرعان  الذين 
يخطئ لغتهم الكردية... تلك اللغة التي تعرفها 
بال�سمع من العراق... اأنت تنتظر... بع�س من 
�ساألتهم اأ�سار اإىل جهات عدة. وقالوا لك: »اإنها 
تلك  يف  هناك...  يكونوا  مل  ولكنهم  هناك«. 
وعلى  هناك،  باأنهم  فيها  لنا  قيل  التي  االأماكن 
الرغم من اأن الوقت اأقل من �ساعتني قبل وقت 
االإقالع، فكرت اأن رحلة »ب�ساط الريح« هذه لن 
حتدث اأبدًا... واأنني عائد ال حمالة اإىل بيتي. 

كنت مبثابة امل�سافر املقنرّع.
ب�سرعة  �سيء  كل  جرى  ما،  حلظة  يف  لكن 
قيا�سية، واإذا بي اأجل�س بانتظار ال�سعود اإىل 
ب�ساط  ال�سركة:  ال�سم  ذكر  ال  اأي�سًا  الطائرة، 
الريح، �سوى الهدف النهائي والبلد. �سوى اأن 
ا�سم الرحلة يذكر يف االإذاعة املحلية، الطائرة 

�سغرية احلجم من تلك الطائرات التي يخيفني 
عادية،  كانت  الرحلة  لكن  بوا�سطتها،  الطريان 
الطائرة  تلك  يف  اأحلرّق  وكاأنني  اأطري،  وكاأنني 
لندن  يف  هيرثو  ومطار  كولونيا  مدينة  بني 
جاأ�سها  فرباطة  ال�سغري،  حجمها  ُيخفني  ومل 
الطماأنينة  اإليك  تعيد  االأعايل  يف  تكون  حينما 
اأن تطري يف  قررت  الأنك  النوم،  تن�سى  وتدعك 
العراق  اإىل  الطريان  كانت ق�س�س  اليوم.  ذلك 
اأحمل  جعلتني  بغداد  اإىل  اأو  جنوبًا  اأو  �سمااًل 
عن  فاملعلومات  والرتدد.  االإحباط  من  اأكيا�سًا 
�سوء  اأ�سكال  وكل  واالنتظار  واالإلغاء  التاأخري 
اخلدمات، هي امليزة االأ�سا�سية، لكنني مل اأجد 

من هذه الكوابي�س تف�سياًل ي�ستحق الذكر.
عام  زرتها  املدينة،  ت  تغريرّ كم  ال�سليمانية: 
1993، وذلك اأيام البوؤ�س واحل�سار واخلراب. 
اأعيد اليوم جتديد �سور ذاكرتي، فبعدما كنت 
ارة قادمًا من ديار  و�سلتها اآنذاك بوا�سطة ال�سيرّ
طرقات  وعرب  واأربيل  دهوك  زاخو،  عرب  بكر 
اأ�سلها  اأنا  ها  وعرة وملتوية وج�سور مهدمة، 
اأنتظر  املطار  خارج  وقفُت  بالطائرة...  اليوم 
فيه  اأعرفه؟  هذا  الربد  االأ�سدقاء...  و�سول 
حتى  االأ�سدقاء  و�سل  اإن  ما  خا�س،  �سيء 
فبدل  وجوههم،  يف  ات  املتغريرّ اإىل  فت  تعررّ

ت�سدرّ  كانت  التي  التعب  وخيوط  الظالم  �سبح 
بالكتاب  بهجة  اأمل،  اإ�سراقة  هي  ها  وجوههم، 
وبال�سعر، جل�سنا وكاأننا افرتقنا البارحة وبدا 
اأعرفهم  وكاأنني  �سابقًا  اأعرفهم  اأكن  مل  الذين 
�سابقًا، ومل نرتك كتابًا جمياًل مل ناأت على ذكره، 
اأو  قراأناها  التي  الكتب  من  حديثًا،  اأو  قدميًا 
ن�سرتها وراأيت االأمل يف وجه �سديقي اجلديد 
ن�سخة  على  له  ح�سلت  باأنني  اأخربته  حينما 
كاملة من جملة يو�سف اخلال: »�سعر«، وراأيت 
اأحمل  مل  الأنني  يخفيها  اأن  حاول  التي  الغ�سة 
الذي  �سديقي  الأن  حقيبتي...  يف  املجلة  له 
املنا�سب،  الوقت  يف  يل  ي�سلمها  مل  يل  تدبرها 
هو  امنا  �ساعرًا،  لي�س  هذا  اجلديد  �سديقي 
اء، اأحيانًا يكتب، لكنه يف�سل مهنة  مهند�س، بنرّ
ال�سديق  هذا  قادين  التايل  اليوم  يف  القراءة. 
وكاأنه  القدمية،  ال�سليمانية  مدينة  �سوارع  اإىل 
اأح�س بلهفتي ملعاينة املكان، ويف �سكل خا�س 
واملكتبات،  واجلرائد  الكتب  ب�سطات  معاينة 
ت كثريًا  الكتاب تغريرّ العامل، ف�سناعة  كم تغريرّ 
تبيع  التي  والب�سطات  املكتبات  وانح�سرت 
�سناعة  و�سهدت  العربية  واجلرائد  الكتب 
وتعددت  ملحوظًا  تطورًا  الكردي  الكتاب 
جماالته، وبالطبع احل�سور الكثيف هو للكتاب 

التجاري، فتجد مثاًل هناك كتيبات عدة �سعرية 
باملراهقني  خا�سة  اأ�سعارًا  حتوي  �سغرية 

واملراهقات وتخ�س ا�ستعمال االأ�س اأم اأ�س.
قليل،  �سكل  يف  ولكن  حت�سر  العربية  الكتب 
جتده  فال  جديدها  اأما  موجود،  قدميها  لكنرّ 
فهو  ال�سنوي،  الكتاب  معر�س  يف  اإال  تقريبًا 
هناك حا�سر دائمًا... لكن اأ�سدقائي يفتقدون 
اآماد  منذ  ت�سلهم  تعد  مل  الثقافية،  املجالت 
طويلة. املجالت الثقافية القدمية التي ال تزال 
هذا  يحمل  اأحيانًا  اجلديدة،  تلك  وال  ت�سدر 
د حالها،  اأن املدينة جتدرّ اأو ذاك. ومبا  امل�سافر 
جتد  ال�سجون  فبدل  اإيقاعها،  لها  فاحلياة 

الفنادق والبيوت!
يف  وكاأنني  ني  اأح�سرّ كنت  الثاين  اليوم  حتى 
اأو  عربي  بلد  اأزوره،  اآخر  بلد  اأي  اآخر،  بلد 
غري عربي... لكنني فجاأة وجدتني جال�سًا يف 
غرفتي ودموعي ت�سيل، ها اأنا يف العراق مرة 
ال�سحنات،  تلك  راأيتها،  التي  الوجوه  اأخرى، 
البقايا من  اأو تلك  الن�ساء املت�سحات بال�سواد 
التي  االأحلان  هذه  االأرياف،  كرديات  األوان 
تلك  خ�سو�سًا  هناك،  ومن  هنا  من  ت�سل 
اإليها، ت�سحبنا  االأحلان القدمية التي ت�سحبنا 
اأجل�س  ذاكرتنا، كل هذا جعلني  �سراديب  اإىل 

حياتي،  واأتاأمل  البالد  هذه  اأمام  اأخرى  ة  مررّ
عراقي  جمهور  اأمام  ق�سيدة  قراأت  وحينما 
هناك، اأنا الذي ن�سر كتابه ال�سعري االأول عام 
الق�سيدة  اأنها  اإىل  انتبهت  العراق،  1978 يف 
االأوىل التي اقراأها اأمام اجلمهور يف العراق.

اأديبًا  خم�سني  من  اأكرث  امل�سهد.  اأراقب  كنُت 
كل  ومن  خمتلفة  عراقية  اأجيال  من  واأديبة 
اأنحاء العراق، يف ندوات متوا�سلة، بالعربية 
العراق،  يف  اجلديدة  احلياة  اإنها  والكردية، 
بكل  وعليها،  لها  ما  بكل  وتلثغ  تدرج  وهي 
بكل  واأمل،  وثقل  قا�ٍس  ما�ٍس  من  حتمله  ما 
اأح�سر  اأكن  مل  خا�س.  �سكل  يف  به،  حتلم  ما 
على  ف�سخ�سيًا،  م�ستمر،  �سكل  يف  الندوات 
رغم اأنه يهمني جدًا اأن اأ�ستمع اإىل احل�سور، 
اأن اأحتمل الرثاثة التي  لكن يكون كثريًا عليرّ 
طاغية  رثاثة  كثرية،  اأحيان  يف  غالبة  اأراها 
واقع حال،  ة عن  رثاثة �سادقة ومعربرّ ولكنها 
وجهالة  و�سحايف  اأدبي  طفح  بني  خلطة  هو 
لهذا  ال�سائد.  العام  الو�سع  يف�سلها  نامية، 
كنت اأف�سل اأحيانًا نزهات اأو جل�سات اإ�سغاء 
من  ن  اأمتكرّ لكي  اأكرث،  اأو  كاتب  مع  وحوار 
معرفة لغة هذا اأو ذاك. ذلك ان االإنتاج االأدبي 
يف معظمه ما زال اأ�سريًا لتلك التجريدية التي 
متا�س  اأو  احتكاك  فكل  �سائدة،  اآنذاك  كانت 
بالواقع، مهما كان ب�سيطًا، كان اأمرًا غري ممكن 
الأديب العراقي يف ربوع »جمهورية اخلوف«. 
ترمز  التي  اخليوط  اأرى  اأن  اإمكاين  يف  كان 
اىل الف�سل اأو اإىل الفوا�سل بني هذا وذاك... 
وهي تعطي حقائق موؤملة عما ندعوه بالروؤية 
عند الكاتب. تقريبًا قلرّما تلم�س �سيئًا من هذا، 
لهذا جتد نف�سك بعد فرتة اأيام قليلة ال تتجاوز 
عزلتك،  اإىل  ُعدت  وقد  الواحدة  اليد  اأ�سابع 
اإىل  فت�سري  طريقك  تتلم�س  اأن  حتاول  اأحيانًا 

خالد المعالي

كنت أحّسني وكأنني في بلد آخر، أي بلد آخر أزوره، بلد عربي أو غير عربي... لكنني فجأة وجدتني جالسًا في 
غرفتي ودموعي تسيل، ها أنا في العراق مرة أخرى، الوجوه التي رأيتها، تلك السحنات، النساء المتشحات 

بالسواد أو تلك البقايا من ألوان كرديات األرياف، هذه األلحان التي تصل من هنا ومن هناك، خصوصًا تلك األلحان 
القديمة التي تسحبنا إليها، تسحبنا إلى سراديب ذاكرتنا، 

ـــــــى الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة رحـــــلـــــة إل
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مقهى الشعراء في السليمانية  م�سريك  ويقودك  وهناك،  هنا  �سغرية  مدن 
اأن تراها من جديد،  اإىل مدينة حلبجة، تريد 
اآنذاك عام 1993، هناك حتاول  راأيتها  مثلما 
ال�سابقة، مل يبَق  الزيارة  ا�ستعادة امل�سهد من 
يف ذاكرتي اإال م�سهد بقايا القنابل، واأحاديث 
من تبقرّى منهم... تلك الوجوه الرثرّة ومطحنة 
عام  رمبا  الهند  يف  امل�سنوعة  تلك  احلبوب 
هذه  اإىل  جديد  من  اأ�سل  اأن  حاولت   .1928
الوقت،  ب�سبب  اأفلح  مل  لكنني  املطحنة، 
لكنني اأفلحت يف لقاء اأ�سخا�س هم بقايا من 
ة. مل اأكن  عوائلهم التي ذهبت بالغازات ال�سامرّ
حمتاجًا اإىل روؤية �سور ال�سحايا من جديد، 
فهي حمفورة يف ذاكرتي... مثل �سور �سربا 
اأحاول  اأخرى.  �سورة  اأخذ  االأمل  و�ساتيال... 
اأن اأفهم يف وجوه النا�س الذين كنت األتقيهم 
الذي يحدث  اأن كل هذا  اإذا كانوا يفهمون  ما 
االإن�سان، ال  هو �سيء طبيعي وهو من �سنع 
فرق هنا بني هذا وذاك! االإجرام �سفة متاأ�سلة 
يف الب�سر وجتدها متوافرة يف �سكل زائد عن 

احلاجة وعرب التاريخ!
معي  كان  الذي  املوزاين  ح�سني  �سديقي  مع 
اأوا�سل  اأن  ا�ستطعت  هناك،  اأيامي  اأغلب  يف 
�سكل  يف  اأفكاري  �سدى  اأ�سمع  واأن  حواري 
وبني  بيننا  متوافرة  م�سافة  فثمة  عميق. 
بطريقة  نتاأملها  لكي  اأمامنا  التي  الكوابي�س 

معقولة.
طريق  من  اأعود  اأن  تقرر  العودة،  اأجل  من 
بريوت  اإىل  طائرة  توجد  فال  اأربيل،  مطار 
لهذا  ال�سليمانية،  طريق  من  اليوم  ذلك  يف 
انطلقت �سباحًا بالتاك�سي عرب مدينة كركوك 
الرحلة  هذه  كانت  اإيل،  بالن�سبة  اأربيل.  اإىل 
خيالية ومتمناة، اإذ اأف�سحت يل املجال ملراقبة 
الطريق وروؤية الطبيعة عرب ثالث حمافظات، 
فمن  واأربيل.  وكركوك  ال�سليمانية  هي: 
معقول  �سكل  يف  نف�سها  رتبت  التي  املدينة 
امل�ستمر  البناء  جند  حيث  كركوك  مدينة  اإىل 
اإىل  زاوية،  كل  يف  احلا�سر  الدمار  وبقايا 
اأربيل التي ميكن اأن نت�سورها للوهلة االأوىل 

وكاأنها دبي م�سغرة.
الرحلة...  بداية  منذ  رافقني  �ساقي  يف  االأمل 
التي  واملراهم  الل�سقات  تخفيفه  ت�ستطع  مل 
لهذا  ال�سليمانية،  ال�سيدليات يف  وجدتها يف 
�سوارع  بع�س  يف  املرور  ال�سائق  من  طلبت 
تخفيف  يف  تفيد  ل�سقة  ا�سرتي  لكي  كركوك 
لكي  واأي�سًا  االأقل.  على  قلياًل  ت�سده  اأو  االأمل 
هذه  يف  كنت  املدينة...  من  نظري  اأ�سبع 
املدينة عام 1977، ملرة واحدة... اأغلب االأدباء 
القادمني من هذه املدينة واأ�سهرهم اأ�سدقائي 

واأعتقد اأنني ن�سرت لغالبيتهم... املهم وجدت 
كما  فيها،  »اأ�سلية«  ل�سقة  ووجدت  ال�سيدلية 
ي�سعب  ل�سقة  وهي  ال�سيدالين،  اأخربين 
قلياًل  اأملي  ت  �سدرّ ولكنها  وجهها،  عن  ف�سلها 

طوال ال�ساعات الع�سرين املقبلة.
كان املفرو�س اأن اأ�سل اإىل بريوت يف الثامنة 
م�ساء تقريبًا، وهكذا كنت يف مطار اأربيل يف 
اأم�سيت  هناك  الظهر،  بعد  الواحدة  ال�ساعة 
والكتب  االأدبية  املجالت  مطالعة  يف  وقتي 
للفرز...  التي حملتها معي، يف حماولة مني 
وكانت املحاولة مفيدة، فقد مررّ الوقت �سريعًا 
وتخففت من بع�س االأثقال... لكنني اكت�سفت 
اأن الرحلة اإىل بريوت قد األغيت... على الرغم 
الطائرة  بطاقة  �سلرّمني  ال�سفر  مكتب  اأن  من 
يف اليوم نف�سه. بقيت للوهلة االأوىل حائرًا، 
الرحالت  عن  قراأته  ما  كل  ب�سرعة  وتذكرت 
هنا  حاولت  واإليه...  العراق  من  تلغى  التي 
ومعي  حائرًا،  بقيت  جدوى...  بال  وهناك 
موظف  امل�سافرين!  من  باأ�س  ال  جمع  بالطبع 
ما، ا�ستطاع اأن يخربين اأن الرحلة قد األغيت 
اليوم، وغدًا ال توجد رحالت، وبعده اأي�سًا... 
الطريان  مديريات  بني  خالفات  ب�سبب  وذلك 
اإال  الطريان  يعود  ولن  وهناك...  هنا  املدين 

بعد حلرّ هذه اخلالفات.
طائرة  ثمة  املغادرة  الطائرات  قائمة  يف 
�سباحًا...  اخلام�سة  يف  ان،  عمرّ اإىل  متوجهة 
العودة  عليرّ  كان  وهكذا  فارغة،  اأماكن  ثمة 
جمددًا اإىل املطار يف الثانية �سباحًا، و�سنحت 
يل ال�ساعات املقبلة باأن األتقي جمددًا �سديقي 
ال�ساعر الكردي فرهاد بربال، الذي كلما قراأت 
ف  اأتعررّ مل  كيف  واأ�ستغرب  اأ�سحك  ن�سًا  له 
اأربيل، التقينا يف فندق  اإليه يف باري�س. يف 
وهناك  االأربعة«...  الفواني�س  »فندق  ى  ي�سمرّ
العراقي  املجتمع  م�ساهد  من  مب�سهد  حظيت 
اأن  دون  من  بعيد  من  راقبتها  خلطة  اجلديد. 
جتاذب  يف  الفر�سة  قليلة  اأحيانًا  تفوتني 
تلك. فرح �سغري  اأو  اأطراف احلديث مع هذا 
ال  طفويل  فرح  جمرد  هو  رمبا  داخلي،  يف 

غري.
ان،  عمرّ مطار  يف  كنت  �سباحًا  ال�ساد�سة  يف 
با�سمي... �سخ�س  يناديني  �سمعت من  هناك 
ماذا  اأعرف  ال  مالحمه،  اإىل  ف  اأتعررّ مل  ما، 
اأين  اأعرف  يعمل وال  ماذا  مني وال  يريد  كان 
تعرفت اإليه، رمبا كان من الوجوه التي نراها 
ونن�ساها يف اللحظة نف�سها، الوجوه التي ال 
حتمل معنى وال ترتك اأثرًا، يف ما بعد راأيته 
مع اآخرين ي�سريون يف اجتاه الطائرة نف�سها، 

التي �ستقلرّني اإىل بريوت.

 عبد الحسين بريسم 

ال�سعراء يحتلون ال�سليمانية. فكل �سارع منها 
املا�سني  من  واآخر  معا�سر  �ساعر  ا�سم  يحمل 
ال�ساعر  �سارع  باالإبداع.  والباقني  باجل�سد 

�سعيد، �سارع ال�ساعر كوران واآخر لبيك�س. 
و�ساحات حتمل اأ�سماء ال�سعراء، ون�سب يف 
كل حديقة وكل منطقة ل�ساعر كردي. ترى من 
اجتهت  ذلك  اأعرف  لكي  ال�سعراء.  ياأتي  اأين 
اجلمال  مدينة  قلب  يف  ال�سعراء  مقهى  اإىل 
امل�ستمرة،  واحلركة  ال�ساحرة  والطبيعة 
الكردي  ال�ساعر  �سديقي  رافقني  هناك  اإىل 
مملكة  اإىل  معا  لندخل  اأمني  ح�سن  اأوات 
يف  معا  والغاوين  ال�سعراء  مقهى  االإبداع 
مدينة كل ما فيها من ال�سعر واإليه. يف البدء 
�سلرّم  حتت  �سيق  مكان  عن  عبارة  املقهى  كان 
البنايات ويف املكان احلايل ذاته. من  اإحدى 
اأ�سطة  بداأت خطوات  ال�سغرية  الف�سحة  هذه 
اأخذ  اأخرى  بعد  و�سنة  اجلايجي  �سريف 
اأ�سبح  حتى  اأو�سع  م�ساحات  يحتل  املقهى 
البناية واأ�سهم يف  ي�سمل الطابق االأ�سفل من 
اأخذ  الذين  ال�سعراء  من  رواده  ازدياد  ذلك 
وفناين  اأدباء  جميع  اإن  ا�سمه،  منهم  املقهى 
خ�سو�سا  وال�سليمانية  عموما  كرد�ستان 
اجلمع،  اأيام  خا�سة  يجمعهم  املقهى  كان 
والق�سائد  والكتب  االآراء،  يتبادلون  فيه 
واأ�سهمت مكتبة ال�سليمانية القدمية والكبرية 
الكتب  جميع  اإي�سال  يف  املقهى  من  القريبة 
يف  وال�سادرة  العربية  واملجالت  واجلرائد 
والتي  املقهى.  يف  االأدباء  اأيدي  اإىل  بغداد 
واملهم  الوحيد  امل�سدر  هي  -املكتبة-  كانت 
يف توفري كل ما يحتاجه االأديب من الثقافات 

العربية يف املدينة. 
 أهم رواد المقهى من المبدعين 

جدا  م�سابه  ال�سليمانية  يف  ال�سعراء  مقهى 
ولكنه  العامل  يف  االأخرى  االأدبية  للمقاهي 
عجمي  ح�سن  ومقهى  ال�سابندر  مقهى  تواأم 

املبدعني  اأهم  اأركانه  بغداد. وقد �سم بني  يف 
ومن  قرن.  ن�سف  من  اأكرث  مدار  على  الكرد 
اأحمد  الكبري  الرومان�سي  ال�ساعر  هوؤالء 
وال�ساعر  ديالن.  القومي  وال�ساعر  هردي 
�سريكو  الكبري  وال�ساعر  مكري،  كامريان 
كرد  بري  روؤوف  املعروف  والقا�س  بيك�س. 
واالأديب املعروف عبد الله جوهر. ف�سال عن 
جميع الفنانني الكرد على راأ�سهم رفيق جاالك 
مثل  كبار  ونقاد  واأ�ساتذة  يحيى.  وروؤوف 
الدكتور اإح�سان فوؤاد والدكتور عبد الرحمن 
الكبري  الروائي  عن  ف�سال  معروف.  حاج 
اخلا�س  منزله  حول  والذي  اأحمد  اإبراهيم 
اإىل كالريي زامو ليحت�سن اإبداعات الفنانني 
الت�سكيلي  للفن  دائما  ومعر�سا  الت�سكيليني 
على  والفنانني  للزوار  مفتوح  وهو  الكردي 

مدار اأيام ال�سنة. 
معارك أدبية ومعارك سياسية 

تطور  يف  مهما  دورا  االأدبية  املقاهي  لعبت 
من  جتمعه  ملا  وذلك  العراقي  االأدب  حركة 
جغرافية  يف  خمتلفة  ومدار�س  اجتاهات 
يف  ال�سعراء  مقهى  مع  واحلال  املقاهي 
ال�سليمانية هو احلال ذاته مع املقاهي االأدبية 
االأخرى. وقد �سهد الكثري من املعارك االأدبية 
واالإبداعية حول العديد من االأفكار والتحوالت 
يف  التجديد  حول  امل�ستمرة  املعارك  ومنها 
واأ�سحاب  املحدثني  بني  الكردي  ال�سعر 
ال�سعر الكال�سيكي. و�سدرت يف املقهى اأغلب 
ومل  والفن.  ال�سعر  يف  التجديدية  البيانات 
واإمنا  واالإ�سكاليات  االإبداع  على  ذلك  يقت�سر 
�سهد املقهى منا�سبات عديدة وعمل من خالل 
الو�سل  اأن يكون همزة  املبدعني على  تواجد 
املدينة  داخل  يف  واالأدباء  املنا�سلني  بني 
الدكتاتورية  �سد  الن�سال  اأيام  اجلبل  وثوار 
ال�سرية  واملن�سورات  البيانات  اأغلب  وكانت 
من  واملدنيني-  -الثوار  اجلانبني  اإىل  ت�سل 

يقوم  الذي  و�ساحبه  ال�سعراء  مقهى  خالل 
باإي�سالها من واىل -الثوار واملدنيني. 

معرضان للصور والكتاب 
امتدت  اأن  وبعد  -ال�سعب-  ال�سعراء  مقهى 
واحلكومة  الدولة  قبل  من  االإعمار  يد  اإليه 
وجماال  ات�ساعا  اأكرث  االآن  اأ�سبح  االإقليم  يف 
الكرد  للمبدعني  ال�سور  مئات  من  جتده  وما 
الأدباء  �سور  املقهى،  جدران  تزين  وهي 
فهنا  اأجياال.  تلت  اأجيال  من  واآخرين  قدماء 
من  �ساعر  �سورة  جتاور  �ساب  �ساعر  �سورة 
اأخرى  الكردي و�سور  لل�سعر  املرحلة االأوىل 
لفنانني ومفكرين وفنانني واأي�سا بع�س اأهل 
يف  االأدبية  احلركة  خدموا  الذين  ال�سيا�سة 
اإقليم كرد�ستان جمموعة ال�سور هي بانوراما 
هذا  اأن  وا�سحة،  �سورة  تعطي  حقيقية 
عرفانا  االأدبية.   رموزه  كثريا  يقدر  ال�سعب 
واعرتافا مبا قدمه هوؤالء من اإبداعات، ف�سال 
عن معر�س ال�سور هنا جناح -مكتبة- كبرية 
ت�سم اأغلب نتاجات االأدباء الكرد- من �سعراء 
اأهدوا  وفنانني-  ومفكرين  وق�سا�سني- 
تقديرا  ال�سعراء  مقهى  مكتبة  اإىل  نتاجهم 
على  جمعهم  الذي  املكان  لهذا  واحرتاما 

االأدب. 
صورة اليوم وصورة األمس 

 1991 العام  انتفا�سة  قبل  املقهى  كان  لقد 
مهمال جدا وكان مكونًا من بناية قدمية بالية، 
ولكن بداأ االهتمام به منذ ذلك احلني ويف �سنة 
2003 جرت على املقهى والبناية حملة اإعمار 
طالباين  الرئي�س  نفقة  وعلى  �ساملة  وترميم 
و�سمل  كرد�ستان  اإقليم  ورئا�سة  اخلا�سة 
وتزيينها  باحلجر  اجلدران  اإك�ساء  االإعمار 
ما  كافة  الراحة  وو�سائل  واالإ�ساءة  باملرايا 
جعل املقهى يليق مب�ستوى االأدباء الذين هم 
مكانا  املقهى  واأ�سبح  اجلميلة  البالد  �سورة 

جميال يحرتم فيه االأديب والفنان.
اإقليم  يف  االأدباء  كل  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
قبل  من  جمزية  رواتب  لديهم  كرد�ستان 
احلكومة  من  نطلب  واأخريا  فيها  احلكومة 
كرد�ستان  حكومة  حذو  حتذو  اأن  املركزية 
وان  حقوقهم  جميعا  العراق  اأدباء  وتعطي 

تويل اهتماما. 
خا�سا بهم. 

حي األدباء وساحة الحرية 
كرد�ستان  اإقليم  يف  والفنانون  االأدباء  يتمتع 
من  بالكثري  ال�سليمانية  مدينة  يف  وخا�سة 
ومما  واأكرث  ذلك  ي�ستحقون  وهم  االمتيازات 
االأدباء  مقهى  اأروقة  يف  جولتنا  يف  عرفناه 
االأدباء  اأولت  قد  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  اأن 
قطعة  مبدع  لكل  وخ�س�ست  البالغ  االهتمام 
�سكن  توفري  اأجل  من  �سلفة  مع  �سكنية  اأر�س 
الئق للمبدع الكردي ف�سال عن تخ�سي�س راتب 
�سهري للجميع يرتاوح  بني )200-300( األف 
دينار بغ�س النظر عن جتاه ووظيفة ومنجز 
االأ�سماء  اأغلب  اأن  عن  ناهيك  املبدع.  ذلك 
حتمل  الكردي  االإبداعي  امل�سهد  يف  الكبرية 
اأهم واأكرب ال�سوارع يف املدينة ف�سال  اأ�سماء 
عن ن�سب ومتاثيل لهم يف ال�ساحات واالأماكن 
ال�سياحية. هذا ما حدثني به ال�ساعر اأوات يف 
�ساحة احلرية القريبة من مقهى االأدباء. تلك 
ال�ساحة املقابلة لوزارة الداخلية ويف ال�ساحة 
ميكن لك اأن تقول وتنتقد من ت�ساء من العامة 

وال�سلطة واحلكومة والربملان.

خارطة للجدل الثقافي 
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كلمة  اأن  اإليه  االإ�سارة  من  البد  ومما 
مبعنى  من)اآردل(  ماأخوذة  )اأردالن( 
�سائ�س اخليل، وهي حمرفة من )عادل– 
لالأردالنيني  االأكرب  اجلد  ا�سم  عادالن( 
الذي جلاأ اإىل �سرق كرد�ستان من �سمالها، 

اأيام حملة جنكيز خان املغويل.
)بابان( اأ�سرة عريقة، اأ�سارت اإليها دائرة 
)االن�سكلوبيديا(  الربيطانية  املعارف 
 )Kurd-الكرد( مادة  يف   1950 ل�سنة 
ميالد  قبل  ما  اإىل  يعود  تاريخها  باأن 
باللغة  اآخر  كتاب  ذلك  يوؤكد  كما  امل�سيح، 
وجغرافية  )تاريخ  عنوانه  الفار�سية 

)عبد  تاأليف  االأكراد(،  �سري  كرد�ستان- 
فيه  ورد  فقد  الباباين(،  ر�ستم  القادر 
املنطقة  يف  ا�ستهرت  االأ�سرة  هذه  اأن 
العدد،  الكردية، �سواء كان ذلك من حيث 
اأيام حكم ملوك  اأم النواحي االأخرى يف 
)كيان( و)اأ�سكانيان(، واأن هذه الع�سرية 
الكرد عددا وعدة،  اأكرث ع�سائر  كانت من 
اأن  عديدة  تاريخية  م�سادر  يف  ورد  وقد 
كرد �سهرزور كانوا ذوي �سلطة و�سيطرة 
قريب  من  ذلك  كان  �سواء  بالدهم،  على 
بحيث  اأقوياء  كانوا  بل  بعيد،  من  اأم 
احلدود  على  اال�ستيالء  من  متكنوا  اأنهم 

القريبة من همدان، وكرمن�ساه اأيام حكم 
عام  من  امتد  الذي  بابكان(  )ارد�سري 

)226م اإىل 241م(.
اإيران  يف  يحكمون  البابانيون  كان 
مدن  وهي  و�سنندج-  مريوان  )اأطراف 
ثمامنائة  من  اأكرث  حوايل  قبل  كردية( 
هناك،  تركوها  التي  اآثارهم  وان  �سنة، 
�ساهد  لهو  االأحمر(،  )امل�سجد  بخا�سة 
كتابه  البدلي�سي يف  ي�سري  كما  ذلك.  على 
التي  احلروب  اإحدى  اإىل  )ال�سرفنامة( 
خا�سها والده )االأمري �سم�س الدين( جنبا 
من  باأمر  البابانية  القوات  مع  جنب  اإىل 

الذي  احلدث  وهذا  العثماين،  ال�سلطان 
خم�سمائة  من  اأكرث  اإىل  تاريخه  يعود 
قبل هذا  كانوا  البابانيني  اأن  يوؤكد  �سنة، 
يف  وال�سلطة  النفوذ  ذوي  من  التاريخ 

املنطقة.
صفات وخصال البابانيين

اإن اأبناء هذه االأ�سرة �ساأنهم يف ذلك �ساأن 
ال�سفات  ببع�س  يت�سمون  الكرد  اأبناء 
التي قد متيزهم عن غريهم من ال�سعوب، 
واال�ستقامة  والب�سالة  ال�سجاعة  منها 
والكربياء  النف�س  وعزة  واالإخال�س 
والغطر�سة  الغرور  لدرجة  املفرط 
ذلك  ويظهر  بالدين،  ومت�سكهم  اأحيانا، 
الذين  الدين  رجال  �سوب  توجههم  يف 
كانوا ي�سمرون لهم كل الود واالحرتام، 
جميع  يف  اجلوامع  باإن�ساء  قيامهم  وما 
وتثبيت  تاأييد  اإال  كرد�ستان  اأنحاء 
كانوا  البابانيني  اإن  كما  الواقع.  لهذا 
ال�سالح،  بالفرو�سية، وا�ستعمال  مولعني 
وامللعب  الزورخانة  يف  والريا�سة 
االأبرز  ال�سفة  اإن  وامل�سارعة وغريها، و 
ال�سديد  احرتامهم  هي  البابانيني  بني 
للمراأة، وخا�سة زوجاتهم، وعدم التزوج 
باأكرث من واحدة اإال نادرا، لذا برزت ن�ساء 
من بني االأ�سرة البابانية ممن لعنب دورًا 
كبريًا يف احلياة االجتماعية وخا�سة يف 

خدمة ال�سعفاء والفقراء.
الحدود الجغرافية لبالد بابان.

للغاية  وا�سعة  كانت  البابانية  البالد  اإن 
با�سا  بغداد)�سليمان  وايل  اأيام  قبل 
زنكباد  حتى  متتد  وكانت  الكبري(، 
كوبري  والتون  اأربيل  وكانت  ومنديل 

خا�سعة لنفوذها اأي�سا.
عهد  يف  لالإمارة  اجلغرافية  احلدود  اإن 
االإمارة البابانية، كما رواه امل�سرت)ريج(، 
يف  زكي  اأمني  حممد  املرحوم  عنه  ونقل 
واأنحائها(  ال�سليمانية  )تاريخ  كتابه 
يلي:  وكما  بغداد  حدود  من  تبتدئ 
�ساعات  اأربع  بعد  على  ويبداأ  )الداوودة 

زنداباد،  كوم،  زنكنه،  دلو،  كفري،  من 
جيا�سور،  جمجمال،  نورة،  �سيخان، 
ع�سكر،  قال،  جبوق  �سوان،  كوجماله، 
قال�سيوكه، كردخري، بازيان وانحاء قره 
داغ والذي ي�سمل باين خيالن، �سرجنار، 
�سنيك،  كالله،  ب�سدر،  مركه،  �سوردا�س، 
ماوه ت، اآالن، �سيوه يل، �سراآو، مرياآو، 
بركيو، �سروجك،  بازار،  كابيلون،  بالخ، 
قزجلة،  �سمريان،  حلبجه،  كولعنرب، 

ترتول، قره ح�سن، ليالن).
مراكز اإلمارات البابانية

قبل  البابانية  االإمارة  مراكز  انتقلت 
ب�سكل  ال�سليمانية  مدينة  يف  ا�ستقرارها 
اأهم  وكانت  عديدة،  اأماكن  بني  نهائي 

املراكز لها:
املدينة  هذه  اتخذت   : مريوان  مدينة   *
بتاريخ  البابانية  لالإمارة  مركزًا 
)1202م- 1396م(، وذلك يف عهد االأمري 

حمزة الباباين وما بعده من االأمراء.
* مدينة دريا�س: خالل حكم االأمري �سيف 

الدين املوكري.
االأمري  حكم  زمن  يف  اأورميه:  مدينة   *

�سارم �سيف الدين املوكري.
* مدينة �سابالخ-مهاباد: اأيام حكم االأمري 

بوداق بن �سري بك.
تابعة  كبرية  قرية  وهي  ركه:  مه   *
كانت  ولكنها  حاليًا،  ال�سليمانية  ملحافظة 
�سنة  حوايل  البابانية  لالإمارة  مركزا 

)1596( م.
من  كبرية  قلعة  وهي  �سمانه:  داره   *
)قلعة دزه(، وكانت مركز االإمارة يف عهد 
البابانية  االأ�سرة  موؤ�س�س  احمد(،  )فقي 
�سنة  فيها احلكم حتى  االأخرية، وا�ستمر 

)1608( م.
التابعة  الناحية  مركز  ت:  ماوه   *
ال�سليمانية حاليا، والذي  ل�سهربازار يف 
�سنة)1608-  من  لالإمارة  مركزًا  كان 

1619(م.
احلكم  فيه  ا�ستمر  الذي  بكراو:  قلعة   *

حتى العام)1627(م.

اإلمارة البابانية .. تنقلت في 
كوردستان ألكثر من ستة قرون

إن أسرة اإلمارة البابانية كما جاء في كتاب )شرفنامه( 1596م، لمؤلفه )شرفخان البدليسي( تنحدر من 
األمير )بوداق ببئي( وأخيه. والجد األكبر لهم هو)بابا قباد(. وبحسب رأي )حسين حوزني موكرياني( فإن 
األمير )بوداق ببئي( هو المؤسس الرئيس لإلمارة البابانية، وهو من أطلق اسم بابان على منطقة نفوذه.

ويرى األستاذ المرحوم )محمد جميل روزبياني(، أن لفظة )ببئي( متطورة من)بابائي(، وهو اللقب الروحي 
الخاص بالقديسين الكاكائيين الذين دعوا فيما بعد بأهل الحق، وصحف بمرور الزمن إلى )بابان(. ويذكر 

األستاذ )روزبياني( أن العالمة )توفيق وهبي( سأله وأشعره عن منشأ لقب بابان فأجابه: أنهم يرجعون في 
األصل إلى بابا أردالن.

إمارات كوردية عريقة:

نارين صديق مام كاك
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زيارة الملك فيصل الثاني 
مدينة السليمانية 

 بعد تتويج امللك في�سل الثاين ملكا للعراق واعتالئه عر�سه يف عام 
قام  وبعدها  العراق  جنوب  اإىل  اأوال  �سخ�سية  بزيارات  قام   1953
بالتوجه اإىل الوية �سمايل العراق وزار لواء ال�سليمانية بتاريخ )15/

ت�سرين الثاين /1955( من القرن الع�سرين املا�سي، وم�سى على هذه 
موكب  و�سول  وعند  عاما،  وخم�سني  ثالثة  مدة  التاريخية  الزيارة 
ا�ستقباال قل  ا�ستقبل  ال�سليمانية حيث  اإىل مدينة  الثاين  امللك في�سل 
نظريه فقد نحرت الذبائح كلما اجته املوكب امللكي اىل داخل املدينة، 
وكانت حركة املوكب تنقل اىل ال�سليمانية من حمطة ال�سلكي اأقيم يف 
امللك  قدوم  عن  تذاع  ثم  الطريق  طول  على  اأخرى  ومراكز  جمجمال 

في�سل على اجلماهري املحت�سدة يف �سوارع املدينة.
جماعة  امللكي  املوكب  ا�ستقبال  يف  كانت  بازيان(  )دربند  منطقة  يف 
كثرية من فوار�س ع�سرية الهماوند امل�سهورين ب�سجاعة رجالها وكان 
ال�سيخ  رئي�سهم  يتقدمهم  جواده  جانب  اىل  مرتجال  يقف  فار�س  كل 
حممود فهمي الهماوندي وكان وقوفهم اىل جانب قو�س الن�سر الذي 
اأقاموه با�سمهم وعندما مر امللك في�سل الثاين من حتت القو�س نحروا 

ثورين كبريين على جانبي القو�س.
كان من اأجمل مناظر اال�ستقبال يف مدينة ال�سليمانية منظر االألوف من 
املدار�س  وطالبات  والك�سفية  الريا�سية  مالب�سهم  يف  املدار�س  طالب 
اللواتي حملت كل واحدة منهن باقة من الزهور لنرثها على �سيارة 
�سنوفا  متثل  املدينة  يف  الن�سر  اأقوا�س  وكانت  الثاين  في�سل  امللك 
واأ�سحاب  والق�سابني  والتجار  للخياطني  اأقوا�س  فهناك  االآهلني  من 
التبغ  ومزارعي  الكراجات  واأ�سحاب  ال�سيارات  و�سواقي  املقاهي 
واأهايل ال�سليمانية والك�سبة اإ�سافة اإىل قو�س الأ�سرة التعليم وقو�س 
االأوقاف،  وقو�س  العلماء  وقو�س  املحلية  ال�سرطة  وقو�س  البلدية 

هذه  الن�سر  اأقوا�س  من  بواحد  مير  الثاين  في�سل  امللك  كان  وعندما 
كانت الذبائح تنحر اأمامه.

للبنني  خمتلطة  مدر�سة  هي  االبتدائية  النموذجية  املدر�سة  كانت 
والبنات حيث تقدمت ا�سغر تلميذة اإىل امللك في�سل الثاين بباقة من 
يدل  مبا  فاأجابت  ودرو�سها  ا�سمها  عن  و�ساألها  امللك  فالطفها  الزهور 
وهي  وهبي(  حمود  عزيز  ارام  دل  الفتاة)  وا�سم  ونباهة  ذكاء  على 

كرمية مدير معارف لواء ال�سليمانية.
األقى  ال�سليمانية  مدينة  يف  ال�سيافة  دار  يف  اأقيمت  التي  احلفلة  يف 
امللك في�سل الثاين كلمة اأمام امليكرفون اأعرب فيها عن تاأثره و�سكره 
العميق ملا مل�سه من حمبة ال�سعب ووالئه واأبدى عظيم امتنانه ملظاهر 
التقدم واالزدهار يف مدينة ال�سليمانية ثم نه�س وزير الداخلية �سعيد 
قزاز فاألقى كلمة امللك في�سل الثاين على احلا�سرين مرتجمة اإىل اللغة 
بليغة  البلدية كلمة  فائق هو�سيار رئي�س  ال�سيد  األقى  الكردية وبعده 
م�ساكل  من  ال�سليمانية  مدينة  تعانيه  ما  فيها  عر�س  العربية  باللغة 
تاأ�سي�س  طريق  عن  الأبنائها  الدائم  العمل  جماالت  توفري  واأهمها 
املعامل وامل�سانع واأزمة دور ال�سكن وامل�ساريع العمرانية وال�سحية 
وكذلك اأ�سهم خطباء اجلوامع يف الرتحيب بامللك في�سل الثاين ففي 
ال�سليمانية القى خطيب وامام اجلامع الكبري ق�سيدة عامرة قيمة يف 
قرية )كوزه ره ق( ثم األقى اأمام وخطيب القرية كلمة ترحيبية وقد بلغ 
اإحدى وع�سرين ذبيحة.من  القرية  التي نحرت يف هذه  الذبائح  عدد 
اجلدير بالذكر ان امللك في�سل الثاين افتتح مدر�سة ال�سناعة اجلديدة 
اأهايل  جميع  اأثنى  وقد  املدر�سة  لهذه  خ�سي�سا  �سيغ  ذهبي  مبفتاح 
ال�سليمانية على همة مت�سرف ال�سليمانية الزعيم الركن عمر علي ملا 

يبذله من احلفاظ على االأمن والنظام يف هذه املدينة.

لالإمارة  مركزًا  اتخذت  جواالن:  قلعة   *
بني  ذلك  با�سا،  حممود  حكم  فرتة  يف 

عامي)1669-1784(م.
* مدينة �سنه- �سنندج: عا�سمة كرد�ستان 
با�سا  �سليمان  من  كل  عهد  يف  االإيرانية، 
وكان  وغريهم  با�سا  حممد  ون�سله  ببه، 
)1719م  ال�سنوات  بني  حكمهم  تاريخ 

–1730م(.
اإن�ساء  منذ  االإمارة  مركز  ال�سليمانية:   *
البابانية  االإمارة  �سقوط  وحتى  املدينة 

بني ال�سنوات )1847- 1850(م.
خدمات وآثار البابانيين

بابان(  با�سا  )اإبراهيم  �ساق  اأن  بعد 
ال�سابقة  البابانية  االإمارة  مبركز  ذرعا 
ووقوعها  ل�سيقها  جواالن(  )قلعة  يف 
)كويزة(،  جبل  خلف  منزوية  بقعة  يف 
االإيرانية وتعر�سها  ولقربها من احلدود 
مدينة  باإن�ساء  قام  امل�ستمرة،  لهجماتها 
ال�سليمانية �سنة)1784(م، الذي يعد من 
التي  الفرتة  يف  العمرانية  االأحداث  اأهم 

حكم فيها املماليك العراق. 
كبرية  خدمات  البابانيون  قدم  لقد 
وم�سرف  م�سرق  جانب  ولهم  للوطن، 
جليلة  باأعمال  فقاموا  احل�سارة،  من 
الدين، وعو�سوا  العلماء ورجال  خلدمة 
بان  احلروب  يف  اأ�سابتها  عما  اإماراتهم 
املدار�س،  بناء  يف  كثرية  اأموااًل  اأنفقوا 
بها  واالهتمام  كرد�ستان،  يف  وامل�ساجد 
يف  املكتبات  ان�ساأوا  كما  اإ�سالحها،  و 
جميع اأنحاء البالد، وخا�سة مكتبة )قلعة 
اإىل  بعد  فيما  انتقلت  التي  جواالن(، 
اإ�سافة  ال�سليمانية،  يف  الكبري  اجلامع 
اإن�ساء مكتبة يف كل جامع. وقد نال  اإىل 
ال�سعبيون  واالأطباء  وال�سعراء  االأدباء 
والفنانون احرتام البابانيني الذين كانوا 
دائمًا،  لهم  وامل�ساعدة  العون  يد  ميدون 
ويظهر ذلك من �سعر �سعراء فحول اأمثال 
قادر كويي(  )املال خ�سر نايل( و)احلاج 
و) ال�سيخ ر�سا طالباين( و) م�سطفى بك 
�ناع املاهرين  الكردي(. كما اهتموا بال�سرّ
الذين  والفنون  واملهن  احلرف  واأرباب 
وكانوا  ال�سليمانية،  منطقة  يف  برزوا 
غري  ممتلكاتهم  وقف  على  حري�سني 

املنقولة على اجلوامع واملدار�س الدينية 
واجلهات اخلريية االأخرى فلم يطمع اأحد 
امتالك  يف  يوما  البابانيني  االأمراء  من 
االأرا�سي  جمع  اأو  الزراعية  االإقطاعيات 
من  غريهم  به  قام  مبا  اإ�سوة  والعقارات 
العثمانيني  لدى  املنزلة  اأو  ال�سلطة  ذوي 
بعد  خا�سة  ال�سيوخ،  اأو  الروؤ�ساء  من 

�سقوط االإمارة البابانية. 
أسباب سقوط اإلمارة البابانية

االإمارة  ل�سقوط  الرئي�س  ال�سبب  اإن 
هو  الكردية  االإمارات  وبقية  البابانية 
بني  االأخرية  ار�سروم  معاهدة  عقد 
اإيران والدولة العثمانية، فلم تبق حاجة 
حقيقية لبقاء ا�ستمرار االإمارة البابانية، 
معها  وحملت  بدورها،  هي  كهلت  والتي 
اإىل  االأ�ستانة،  فاأوعزت  زوالها،  اأ�سباب 
)جنيب كويزلكي( بتفنيذ ما ا�ستقر عليه 
)احمد  وهو  اأمري  اآخر  اإبعاد  و  الراأي 
اإىل االأ�ستانة. ومن ثم نفي جميع  با�سا( 
لالأمر،  احتياطا  تركيا  اإىل  البابانيني 
اأو  االإمارة  باإعادة  اأحدهم  يفكر  ال  ولكي 

اإحيائها من جديد.
االإمارة،  ل�سقوط  االأخرى  االأ�سباب  ومن 
البابانيني  االأمراء  بع�س  قيام  هو 
العدة  كامل  ع�سري  جي�س  باإن�ساء 
االأجانب  باخلرباء  واال�ستعانة  والعدد، 
لتنظيمهم  والفرن�سيني  الرو�س  من 
االأ�سلحة  ل�سنع  معامل  وفتح  وتدريبهم، 
ولد  وذلك  احلربية،  والذخرية  واملعدات 
�سعورًا باحلذر لدى والة بغداد واالأ�ستانة 
اإىل  فاأ�سرعوا  االأمر،  ا�ستفحال  خ�سية 
االأو�ساع  �سوء  اأن  كما  االإمارة.  اإلغاء 
لالأو�ساع  نتيجة  لالإمارة  االقت�سادية 
يف  خا�سة  امل�ستقرة،  غري  ال�سيا�سية 
الع�سائر  وتخلي  االإمارة،  حكم  من  فرتٍةٍ 
كلها  اجلاف،  ع�سرية  مثل  عنها  الكردية 

�ساهمت يف نهاية االإمارة البابانية.

املراجع:
* )بابان يف التاريخ وم�شاهري البابانيني(، 

جمال بابان، 1993. 
ح�شني  البابانية(،  الإمارة  )تاأريخ   * 

ناظم بك 

محمد ابراهيم محمد 

بعد أن ضاق )إبراهيم باشا بابان( ذرعا بمركز اإلمارة البابانية 

السابقة في )قلعة جواالن( لضيقها ووقوعها في بقعة منزوية 

خلف جبل )كويزة(، ولقربها من الحدود اإليرانية وتعرضها 

لهجماتها المستمرة، قام بإنشاء مدينة السليمانية سنة)1784(

م، الذي يعد من أهم األحداث العمرانية في الفترة التي حكم فيها 

المماليك العراق. لقد قدم البابانيون خدمات كبيرة للوطن، ولهم 

جانب مشرق ومشرف من الحضارة
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اإن اأحداث 6 اأيلول يف ال�سليمانية اأدت باحلركة 
الكردية اىل ال�سري يف خط مواجهة لل�سيا�ستني 
ومطالب  دعوات  ورفع  والربيطانية  العراقية 
عن  بعيدا  اال�ستقالل  اىل  تدعو  اأخرى  كردية 

�سلطة و�سيطرة احلكومة العراقية.

واعتقال  لها  احلكومي  والقمع  اأيلول   6 فمنذ 
ال�سيخ قادر احلفيد وزعماء اآخرين، فان م�سار 
االنتفا�سة اأ�سبح موجها �سد احلكومة العراقية 
دماء  اإراقة  عملية  عن  م�سوؤولية  اعتربت  التي 
من  عدد  وكان  اليوم  ذلك  يف  �سرورية  غري 

اأهايل ال�سحايا يف ال�سليمانية قد زاروا ال�سيخ 
تفاقم  من  وا�ستكوا  باإيران،  مقره  يف  حممود 
االو�ساع وطالبوا بالثاأر لذويهم وحثوا ال�سيخ 
ينتظرون  الكرد  اأن  مو�سحني  النهو�س،  على 
اأن  ويبدو  حقوقهم..  الإن�ساف  كهذه  فر�سة 
هذه  ترتك  اأن  خ�سيت  قد  العراقية  احلكومة 
فبعث  حممود  ال�سيخ  لدى  فعل  ردود  االأحداث 
وزير الداخلية يف 10 اأيلول ر�سالة حتذير اإىل 
ال�سليمانية  حادثة  اإىل  فيها  نظره  الفتا  ال�سيخ 
وان  الغري  بدعايات  يتاأثر  ال  باأن  ويرجوه 
وان  العام  واالأمن  ال�سكينة  مي�س  ما  يتجنب 
احلكومة  مع  ال�سابق  اتفاقه  على  يحافظ 
العراقية املوقع يف كانون الثاين 1927. ومن 
لها  الدفاع يف كتاب  اأ�سارت وزارة  اأخرى  جهة 
اإىل اأن وزير الداخلية بتاريخ 11 اأيلول 1930 
وحميد  حممود  الثالثة  ال�سباط  تغييب  اإىل 
ال�سلطات  اأ�سدرت  وقد  ح�سن  وكامل  جودت 

الع�سكرية اأمرا بالقب�س عليهم.
تقرير  ذكر  فقد  ال�سيخ حممود  وحول حتركات 
ايلول  ال�سيخ ترك بريان يوم 15  اأن  بريطاين 
 1927 عام  اتفاق  بنود  بخالف  العراق  ودخل 
ذلك  ومنذ  انه  اإىل  اأي�سا  ي�سري  التقرير  ولكن 
قبل  يتم من  كان  البنود  فان خرق هذه  االتفاق 
الظروف  الن  عنه  التغا�سي  يتم  وكان  ال�سيخ 

ال�سيا�سية كانت م�ستقرة.
اإال اأن التحذير مل يحد من حركة وتنقل ال�سيخ 
متعذرا  قالدزة  نحو  التوجه  يف  ا�ستمر  الذي 
التعازي  تقدمي  لغر�س  �سلمية  بزيارة  بقيامه 
ال�سيخ  كان  ايلول   24 ويف  ب�سدر،  لزعماء 
قد  حممود  ال�سيخ  وكان  قالدزة.  من  بالقرب 
بعث يف 17 اأيلول ر�سالة احتجاج اإىل املندوب 
قيام  على  فيها  يحتج  الربيطاين  ال�سامي 
والفظائع  املجازر  بارتكاب  العراقي  اجلي�س 
له  ي�سبق  مل  ب�سكل  الكرد  بحق  ال�سليمانية  يف 
املندوب  ال�سيخ  وخاطب  كرد�ستان  يف  مثيل 
الكرد  تعاي�س  ا�ستحالة  مع  موؤكدا:  ال�سامي، 
نفذ  الكرد  �سرب  وان  ذلك  بعد  �سوية  والعرب 
قبل  من  بحقهم  املرتكبة  الفظائع  هذه  ب�سبب 
الكرد  با�سم  ال�سيخ  طالب  النهاية  ويف  العرب 
حتت  وو�سعهم  العرب  عن  وف�سلهم  حتريرهم 
بدوره  املندوب  وقام  الربيطانية.  احلماية 
باإر�سال ن�سخة من الر�سالة اىل رئي�س الوزراء 
نوري ال�سعيد مقرتحا عليه عدم االإجابة عليها 

اإىل حني عودة ال�سيخ اىل مقره يف بريان.
طلب املندوب ال�سامي من نوري ال�سعيد اطالعه 
على الرد قبل اإر�ساله اإىل ال�سيخ واقرتح اأي�سا 
التاأكيد  اأخرى  اأ�سياء  الرد، من بني  يت�سمن  اأن 
وكذلك  والكردي  العربي  ال�سعب  تاآخي  على 
ابعاد م�ساألة اال�ستقالل الكردي عن افكار ال�سيخ 
الكردي  ال�سعب  رفاه  اأن  اإىل  حممود واالإ�سارة 
والتعاون  ككل  العراق  وازدهار  برفاه  مرتبط 

مع احلكومة العراقية ولي�س �سدها.
ويف 3 ت�سرين االول 1930 وبينما كان ال�سيخ 
حممود يف اإحدى القرى يف منطقة ب�سدر بعث 
االإداري  املفت�س  مع  لقاء  اإجراء  يطلب  ر�سالة 
ويف  رف�س  هذا  طلبه  ولكن  ال�سليمانية  للواء 
وعبا�س  اغا  بابكر  من  كل  قدم  نف�سه  اليوم 
مماثال  التما�سا  ب�سدر  زعماء  من  اغا  حممود 

ولكنه رف�س هو االآخر اأي�سا.

يف  االداري  املفت�س  تقرير  يف  ورد  وح�سبما 
عن   1930 االول  ت�سرين   2 يف  ال�سليمانية 
لدى  االنباء  كانت  فقد  ال�سيخ حممود  حتركات 
املفت�س االداري، باأن ال�سيخ حممود �سيعود اىل 
مقره يف بريان وتظاهر للمتف�س باأن االأزمة مت 
الكردي  اجلانب  جلوء  بعد  وخا�سة  جتاوزها، 
واالحتجاجات  العرائ�س  برفع  اال�ستعانة  اإىل 
اجلهات  من  ت�سلمها  جرى  والتي  الع�سبة  اإىل 
الربيطاين  اجلانب  اإىل  اأعطى  مما  املخت�سة، 

نظرة تفاوؤلية اإىل االأمور.
ر�سالة  اإر�سال حممود  اإىل  ذاته  التقرير  واأ�سار 
املفت�س  طريق  عن  ال�سامي  املندوب  اإىل  ثانية 
طلبا  يحوي  وكان  ال�سليمانية،  يف  االإداري 
لقاء مع �سابط بريطاين الفتا  ثانيا عن اجراء 
ومقدما  العراق،  يف  الكرد  وحدة  اإىل  االنتباه 
وجود  على  التقرير  علق  كذلك  اأخرى  مطالب 
معلومات عن لقاء بني ال�سيخ حممود وروؤ�ساء 
ب�سدر من النوع الذي يخفف من خماوف اندالع 
ا�سطرابات �سريعة، واأ�ساف التقرير ان دعوة 
ب�سدر  ع�سائر  بني  املبا�سر  الت�سليح  اىل  ال�سيخ 
بخلق  البدء  الع�سائر  تلك  برف�س  قوبل  قد 
ا�سطرابات ولكنهم من جهة اخرى قالوا باأنهم 
�سي�ساركون يف حالة ما اذا قامت قبائل اخرى 
الربيطاين  التف�سري  جاء  وقد  بالقتال،  بالبدء 
لهذا املوقف باأنه موقف حذر ماألوف لبابكر اغا 

ب�سدري.
حممود  ال�سيخ  ح�سل  فقد  العموم  وعلى 
مناطق  يف  بها  قام  التي  جولته  بعد  بالنتيجة 
ث�سدر على التاأييد الر�سمي من قبل اغلب زعماء 

القبائل االأقوياء هناك.
بعثها  التي  الثانية  الر�سالة  بخ�سو�س  اما 
اأ�سار  ال�سامي  املندوب  اىل  حممود  ال�سيخ 
مبينا  ايلول،   6 احداث  اىل  خرى  مرة  فيها 
حدثت  التي  واال�سطرابات  اجلرائم  وبعد  انه 
فيها  قتل  والتي  العرب  يد  على  ال�سليمانية  يف 
وحرقوا  الكرد  فيها  واأبيد  بالر�سا�سات  النا�س 
فان التعاون والت�سامن بني القوميتني �سيكون 
م�ستحيال، وان الكرد بعد هذا اق�سموا ب�سرفهم 
ال�سرعية،  حقوقهم  على  يح�سلوا  اأن  القومي 
لذلك يطالبون ب�سوت واحد ت�سكيل دولة كردية 
االنتداب  حتت  خانقني،  مابعد  اىل  زاخو  من 
فيما  مطالبته  اىل  ال�سيخ  وتطرق  الربيطاين 
�سبق باجراء لقاء مع احد املوظفني امل�سوؤولني 
وم�ساكلهم  الكرد  ق�سايا  ل�سرح  الربيطانيني 
يتم  مل  ولكن  املوؤ�سفة  احلوادث  ولتجنب 
ال�سيخ  طلب  عليه  هذا.وبناًء  لطلبه  اال�ستجابة 
ال�سامي  املندوب  من  املذكورة  ر�سالته  يف 
�سارباذير  ق�ساء  اىل  بريطاين  م�سوؤول  ار�سال 
لاللتقاء به وبزعماء ع�سائريني يف مكان يرونه 
التفا�سيل  ملناق�سة  منا�سبا  )الربيطانيني(  هم 
من  يخلو  لن  النوع  هذا  من  لقاء  باأن  م�سيفا 
مو�سحا  العام  وال�سالم  امل�سلحة  تخدم  منافع 
باأن اية اقرتاحات حول تلك االو�ساع �ستوؤخذ 

بنظر االعتبار ما امكن.
من  وقعت  م�سبطة  قدمت  نف�سه  الوقت  ويف 
زعيما  وع�سرين  و�سبعة  حممود  �سيخ  قبل 
التي  لتلك  مماثلة  مطاليب  ت�سمنت  ث�سدريا 
قدمت  التي  الكرد  النواب  م�سبطة  يف  وردت 
اىل ع�سبة االمم بتاريخ 10 ت�سرين االول، مثل 

اال�سارة اىل حقوق  املعاهدة اجلديدة من  خلو 
الكرد ومطالبة االخريين من زاخو اىل خانقني 
وال�سجن  بالقتل  عليها  الرد  مت  التي  بحقوقهم 
القوميتان  تعي�س  اأن  اإمكان  والنفي، كذلك عدم 

)العرب والكرد( متحدتني.
وتلخ�ست مطالبهم ب�:

الطبيعية  بحدودها  كورد�ستان  تخلى  1.ان 
من زاخو اىل خانقني من ادارة العرب امللكية. 

والع�سكرية وان ت�سلم اىل الكورد.
االمم  ع�سبة  من  نهائي  قرار  يرد  ان  2-اىل 
انتداب  حتت  كردية  حكومة  توؤ�س�س  ان  يجب 

بريطانيا وح�سب رغائب االأهايل. 
3.اإطالق �سراح املعتقلني الكرد على الفور.

الكرد  وموظفو  الكرد  ال�سباط  ي�سلم  4-اأن 
امللكيون امل�ستخدمون االآن يف االإدارة العربية 

اإىل االإدارة الكردية بال�سرعة املمكنة.
ال�سليمانية  للواء  االإداري  املفت�س  اطالع  وبعد 

على هذه املطالب اقرتح:
اإر�سال  م�ساألة  يف  االآن  النظر  عدم  1-وجوب 

موظف بريطاين ملقابلة ال�سيخ حممود.
بدون  املحاكمة  اإىل  الكرد  معتقلو  ي�ساق  2-اأن 

تاأخري.
حالة  ويف  حممود  ال�سيخ  اإىل  اإنذار  3-اإر�سال 
اأن تر�سل  له يجب على احلكومة  االمتثال  عدم 

حملة ع�سكرية اىل �ساربازير.
الكردية وخا�سة  الر�سائل واملطلب  اأثبتت هذه 
ان�سحاب  عدم  حممود  بال�سيخ  منها  يتعلق  ما 
ال�سيخ عن �ساحة االأحداث كما كان متوقعا ففي 
او�سح   1930 االول  ت�سرين  يف  موؤرخ  تقرير 
اجلانب الربيطاين باأن رحلة عودة ال�سيخ اإىل 
او  بان�سحاب  و�سفها  ميكن  ال  ثريان  يف  مقره 
هزمية �سريعة له كما كان مت�سورا لدى املفت�س 
موقف  يف  يجعله  اإليه  عودته  وعدم  االإداري 

خمالف لالتفاق الذي دعاه اإىل مغادرة العراق.
وعلى اأية حال و�سعت التطورات اجلديدة هذه 
الكرد من جهة، واملوقف العراقي من جهة اخرى 
امام حتديات، متثل الكردي منها باإ�سرار الكرد 
على التم�سك مبطالبهم مع انتقاد م�ستمر و�سديد 
ل�سلوك اجلي�س وال�سرطة العراقية جتاههم يف 

يوم 6 اأيلول.
الكرد  بادر  التي  بالعرائ�س  يتعلق  ففيما 
الربيطاين  اجلانب  ذهب  للع�سبة  بتقدميها 
تو�سيات  تقدمي  جتنب  ب�سرورة  القول  اإىل 
امل�ستقبلية  لل�سيا�سة  العري�سة  اخلطوط  حول 

املعتمدة على رد الع�سبة عليها )العرائ�س).
حممود  ال�سيخ  حتركات  باأن  اأي�سا  وات�سح 
لديهم  االنتباه  اوجب  اآنذاك  امل�ستمر  ون�ساطه 
والحظ اجلانب الربيطاين اي�سا عدم ا�ستعداد 
الع�سائر الكبرية للقيام باملبادرة االوىل يف اية 
او  معار�سة  بروز  من  حذر  انه  رغم  انتفا�سة 
ع�سكرية  حملة  �سن  مامت  اذا  كردية  فعل  ردود 

قمعية مرتقبة.
بخ�سو�س  خيارات  ثالث  اقرتحت  وعليه 

التعامل مع ال�سيخ حممود:
1.اأالرّ يتم عمل �سيء.

2-اأن تنظم قوة ع�سكرية ملهاجمة ال�سيخ.
3-منح ال�سيخ فر�سة اإجراء لقاء.

فبالن�سبة للخيار االأول علق اجلانب الربيطاين 
وحول  جناحه  عدم  وظهر  جتربته  متت  بانه 

د. سروة اسعد صابر *

 انتفاضة السليمانية
بزعامة الشيخ محمود الحفيد

 1931- 1930 
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حيث  من  خطر  باأنه  وجد  فقد  الثاين  اخليار 
تاأخر الف�سل اي قرب حلول ف�سل ال�ستاء ومن 
وقت  يف  الع�سائر  قادة  انها�س  خطورة  حيث 
اأو  الهدوء  على  املحافظة  اإىل  فيه  مييلون  هم 
بالرد ب�سن حرب  نف�سه عندها  ال�سيخ  اأن يقوم 
الثالث فقد وجد وكخطوة  االن�سار اما اخليار 
اوىل، �سرورة ان يلبى طلب بابكر اغا وعبا�س 
حممود اغا يف منح فر�سة للقاء معهما وعندها 
ا�ستخدام  لغر�س  توجيههم  املمكن  من  يكون 
اما  حملة  يف  حممود  ال�سيخ  مع  اكرث  نفوذهم 
اال�ستقرار  او  ثريان  اىل  العودة  قبول  على 
ان  ميكن  حيث  ال�سليمانية  من  قريبة  قرية  يف 
يكون هناك حتت مراقبة اكرث وعند ذاك �سيتم 
اخباره بانه �سيكون م�سوؤوال عن اي ا�سطراب 
اقناع  اي�سا  يوؤمل  ال�سليمانية وكان  ت�سهده  قد 
حول  الع�سبة  قرار  بانتظار  واتباعه  ال�سيخ 
والتي  �سلطتها  جتاهل  وعدم  الكرد  �سوؤون 
�ست�ساند  الربيطاين  اليه اجلانب  ح�سبما ذهب 
اية خطوة قد تتخذ من قبل احلكومتني العراقية 
قد  مت�سرع  عمل  اي  باأن  م�سيفا  والربيطانية 

يتخذ من الكرد لن يلحق ال�سرر اإال بق�سيتهم.
الداخلية  وزير  وكيل  اأر�سل  اأخرى  جهة  ومن 
ر�سالة اإىل وزارة اخلارجية حول اإبعاد ال�سيخ 
حممود اإىل خارج احلدود العراقية، واأو�سحت 
املتكررة  االإنذارات  من  وبالرغم  باأنه  الر�سالة 
املوجهة اإىل ال�سيخ من املندوب ال�سامي ووزارة 
ال�سليمانية  لواء  مت�سرف  ووكيل  الداخلية 
ب�سروط  االإخالل  وعدم  ال�سكينة  اإىل  باخللود 
معلومات  هناك  اأن  اإال   1927 عام  اتفاقية 
االأرا�سي  يف  باقيا  مازال  انه  دللت  واإ�سارات 
باثا  الكردية  الع�سائر  بني  ويتجول  العراقية 
ال�سلطات  من  الر�سالة  وطلبت  دعاياته.. 
املخت�سة لزوم ت�سديد االأوامر حلث ال�سيخ على 
مغادرة االأرا�سي العراقية واإجراء ما يلزم من 
القوات  مع  باالتفاق  جوي  ا�ستطالع  عمليات 
اجلوية يف قاعدة الهنيدي يف مع�سكر الر�سيد 
مع  التن�سيق  حماولة  اإىل  باالإ�سافة  بغداد  يف 
بهذا  ومفاحتتها  بغداد  يف  االإيرانية  املفو�سية 
ال�ساأن التخاذ ما يلزم من التدابري الإبعاد ال�سيخ 
االأرا�سي  يدخل  حاملا  العراقية  احلدود  عن 

االإيرانية ثانية.
اىل  اإنذارا  اأر�سلت  فقد  العراقية  احلكومة  اما 
وات�سح  العراق  ترك  بوجوب  حممود  ال�سيخ 
وكان وزير  التحذير،  لهذا  مثوله  عدم  ذلك  بعد 
اإىل  بر�سالة  بعث  قد  املدفعي  جميل  الداخلية 
 1930 االأول  ت�سرين   20 يف  حممود  ال�سيخ 
دعاه فيها اإىل عدم امل�سي يف حتركاته تلك التي 
اإياه  مذكرا  العراقية،  للحكومة  معادية  وجدها 
ببنود اتفاقية عام 1927 التي ن�ست على �سكن 
ال�سيخ حممود وعائلته يف قرية خارج احلدود 
احلكومة  ادارة  يف  يتدخلوا  واأال  العراقية 

العراقية يف لواء ال�سليمانية اأو غريها وجتنب 
دعاه  وقد  بالعراق  املتعلقة  ال�سيا�سية  االأمور 
خارج  مكانه  اىل  العودة  �سرورة  اىل  الوزير 
الثالثة  الكرد  ال�سباط  وت�سليم  العراق  حدود 
العراقي والتحقوا به،  الذين فروا من اجلي�س 
يف  وجتواله  بحركاته  ال�سيخ  الوزير  وذكر 
اإثارة  اإىل  تهدف  واإنها  ال�سليمانية  لواء  جهات 
التدابري  �ستتخذ  احلكومة  وان  اال�سطرابات 
�سده واإتباعه مع م�سادرة اأمالكه اإذا مل يعد اإىل 

مقره يف بريان.
اإىل  ال�سامي  املندوب  بعث  ذلك  جانب  واىل 
ال�سيخ حممود طلبا مبغادرة االأرا�سي العراقية 
التي ت�سمنت  اتفاقية 1927  واالإيفاء ب�سروط 
موافقة  دون  العراق  اىل  دخوله  بعدم  �سرطا 
احلكومة  ادارة  يف  التدخل  وعدم  احلكومة 
باأية  غريها  او  ال�سليمانية  للواء  العراقية 
وجتنب  ذلك  على  الغري  ت�سجيع  وعدم  طريقة 
وا�سار  بالعراق،  اخلا�سة  ال�سيا�سية  االمور 
النذاراته  ال�سيخ  جتاهل  اىل  ال�سامي  املندوب 
وانذارات وزير الداخلية يف كتابيهما ال�سابقني 
خمالفة  وكذلك   1930 ايلول   20 املوؤرخني 
المر وكيل مت�سرف ال�سليمانية الذي دعاه يف 
ر�سالة له يف 18 ايلول اىل مغادرة العراق ويف 
عن  تنجم  قد  التي  العواقب  من  حذره  النهاية 

هذه املخالفات.
ان  حممود  ال�سيخ  ا�ستطاع  اأخرى  جهة  ومن 
من  وخا�سة  به  ي�ستهان  ال  تاأييد  على  يح�سل 
ا�ستهجنوا  الذين  ال�سليمانية  يف  املثقفني  فئة 
اأيلول   6 يف  وال�سرطة  اجلي�س  اإجراءات 
و�ساهمت جلنة الدفاع عن ال�سعب الكردي، يف 

ح�سد التاأييد لل�سيخ حممود يف حركته هذه.
االلتما�سات  من  العديد  اأر�سلت  وكذلك 
كرد  زعماء  قبل  من  االأمم  ع�سبة  اىل  الكردية 
حتى  الكردية  االلوية  يف  دينية  و�سخ�سيات 
وكانت  ايران  يف  الكرد  الزعماء  بع�س  �سملت 
ال�سيخ  برئا�سة  كردية  دولة  ان�ساء  اىل  تدعوا 
حممود، وتعك�س تاأييدهم له، وقد و�سل تاأثري 
ذلك اىل الكرد يف لواء املو�سل اي�سا حيث ابلغ 
ال�سامي  املندوب  املو�سل  يف  االداري  امل�ساعد 
املو�سل  لواء  يف  القبائل  روؤ�ساء  معظم  باأن 

اأعطوا م�ساندتهم لق�سية ال�سيخ حممود..
حممود  ال�سيخ  ح�سول  فبعد  حال..  اأية  وعلى 
ال�سليمانية ومنطقة  ال�سيا�سي يف  التاأييد  على 
 1930 االول  ت�سرين  منذ  ان�ساره  اخذ  ث�سدر، 
العراقية  احلكومة  قوات  �سد  هجمات  ب�سن 
فمنذ  ال�سيخ حممود،  ملعاجلة حتركات  ب�سرعة 
22 ت�سرين االول واىل 27 منه مت توزيع ثالثة 
األوية من اجلي�س يف ال�سليمانية ثم مت تعزيزها 

بقوات اأخرى تقدر بخم�سة األوية و�ستمائة من 
ت�سليحها  مت  والتي  املتحركة  ال�سرطة  قوات 
الثالثة  باأن  وتو�سح  احلركة  هذه  ملواجهة 
لواء  يف  متركز  قد  العراقي  اجلي�س  اأرباع 

ال�سليمانية.
اىل  نداًء  احلكومة  وجهت  اأخرى  جهة  ومن 
اهايل ال�سليمانية ذكرت فيه ان ال�سيخ حممود 
يعر�س  به  يلحق  من  كل  وان  العهد  نق�س  قد 

نف�سه للعقاب ال�سديد.
طلب   1930 الثاين  ت�سرين  من  الرابع  ويف 
رئي�س الوزراء من املندوب ال�سامي الربيطاين 
يف العراق التعاون، باالإيعاز اإىل القوة اجلوية 
على  القنابل  الإلقاء  بالتهيوؤ  الربيطانية  امللكية 
احد  ير�سل  وان  ثنجوين  قرب  املنتف�سني 
حامية  قيادة  لتويل  الربيطانيني  ال�سباط 
ويف  الليفي.  اجلي�س  من  و�سرية  ال�سليمانية 
يف  الربيطانية  ال�سلطات  فان  االأمر،  حقيقة 
البداية مل تكن راغبة يف اتخاذ خطوات فعالة 
املندوب  وان  واأتباعه،  حممود  ال�سيخ  �سد 
ال�سامي املوؤقت يف العراق بروك بيهام كان قد 
علل هذا املوقف على اأ�سا�س عدة اعتبارات منها 
انه وبعد توقيع معاهدة 1930 مع العراق كان 
من �سيا�سة ال�سلطات الربيطانية ترك م�سوؤولية 
كرد�ستان  يف  وخا�سة  الداخلي  االأمن  حفظ 
تتدخل  واأال  العراقية  للحكومة  اأ�سا�س  بنحو 
القوات الربيطانية اإال اإذا �ساءت االأمور فت�ساند 
حينئذ القوات احلكومية، وبان ذلك كان جزءا 
العراق لال�ستقالل  من �سيا�سة بريطانيا الإعداد 
على  ال�سهولة  من  يكن  مل  انه  اإىل  اإ�سافة 
اأن تقرر االإجراءات التي  ال�سلطات الربيطانية 
ينبغي اتخاذها �سد ال�سيخ حممود يف البداية 
اأ�سا�س اأن حتركاته كانت متاخمة للحدود  على 
اىل  العبو  من  التمكن  الجل  عمد  عن  االيرانية 
داخل ايران عندما ي�سطر اإىل ذلك وان �سل�سلة 
اجلبال الوعرة كانت جتعل ا�ستخدام الطائرات 
حممود  ال�سيخ  حتركات  اأثناء  الفائدة  عدمي 
العمليات  يخ�س  احلدودية.وفيما  املناطق  يف 
الع�سكرية فقد ع�سكرت قوة عراقية على مقربة 
ايلول  بايانان على �سفاف نهر �سيويل يف  من 
لهجوم  تعر�ست  منه   14 ويف  الثاين،  ت�سرين 
ع�سكرية  قوات  حتركت  ثم  الكردية،  القوة 
مبعاونة �سرب من طائرات القوة اجلوية امللكية 
ب�سبب  وبرية  و�سوينك  مرانة  مثل  قرى  اىل 
فيها  حممود  ال�سيخ  وجود  عن  اخبار  ورود 
مع بع�س اتباعه ورغم عدم عثورهم على احد 
منهم فقد احرقت بيتان من بيوت االأهايل ممن 
كانوا اأتباع ال�سيخ، ويف حقيقة االأمر فان قوات 
ال�سيخ حممود اتبعت اأ�سلوب حرب الع�سابات، 
فلم تدخل يف مواجهة مع القطعات الع�سكرية، 
بل كانت ت�سن غارات ليلية على خمافر ال�سرطة 

قطعات  ان�سحبت  وعليه  اجلي�س  ومع�سكرات 
ع�سكرية اإىل ال�سليمانية يف 18 منه.

قوات  من  كيبة  قامت  الثاين  ت�سرين   23 ويف 
�سخ�س  مئتي  من  موؤلفة  حممود  ال�سيخ 
العراقية  مبهاجمة ثنجوين واأر�سلت احلكومة 
اثر ذلك كتيبة من القوات العراقية بالتعاون مع 
�سالح اجلو الربيطاين لال�ستيالء على ثنجوين 
اإىل  ن�ساطهم  بنقل  بعدها  ال�سيخ  اأتباع  قام  ثم 
ع�سكرية  كتيبة  احلكومة  فاأر�سلت  �سوردا�س 
وحدثت  معهم..  للتعامل  هناك  اىل  اهرى 
 3 بتاريخ  اإحداها  ويف  �سغرية  ا�ستباكات 
بع�س  العراقية  القوات  فقدت  االول  كانون 

القتلى واجلرحى.
ال�سيخ  قوات  هاجمت  االول  كانون   8 ويف 
القوات  فهرعت  حاجياوة  قرية  قرب  مو�سعا 
على  �سوردا�س  �سرطة  خمفر  الجناد  العراقية 
ويف  ال�سليمانية  غربي  �سمال  ميال   36 م�سافة 
17 منه وبناء على طلب وزارة الدفاع العراقية 
بت�سعة  الربيطانية  امللكية  القوة اجلوية  قامت 

طلعات لغر�س اال�ستطالع.
وبهذا ال�سكل ات�سح باأن احلركة بلغت �سرعتها 
كانت  التي  املناطق  يف  واخلطرية  الق�سوى 
ال�سيخ  وكان  الع�سكرية  العمليات  فيها  حتدث 
جيد  ب�سكل  املنطقة  يعرفون  وان�ساره  حممود 
القوات  وتفادي  حربهم  �سن  من  مكنهم  مما 

الزاحفة يف اغلب االأحيان.
ال�ساحة  على  االنتفا�سة  تطورات  اإىل  وعودة 
ال�سليمانية  مت�سرف  اعلم  فقد  الكردية، 
احلكومة يف ر�سالة له بتاريخ 9 كانون الثاين 
اأن  ذاكرا  االنتفا�سة،  اهم تطورات  1931، عن 
منطقة  فار�س  مبئة  احتل  قد  حممود  ال�سيخ 
نحو  يبلغون  اأتباعه  من  عددا  وان  كون  باغي 
�سيك،  �سه  قرى  يف  متركزوا  قد  �سخ�س  مئة 
واماكن  ومريزاكور  امورا  رون،  زه  �سيفا،  به 
اخرى على نهر زمل، ووجد انه من امل�ستح�سن 
جدا القيام بعملية جوية �سد هذه القرى حيث 
الو�سع  فان  ذلك  بخالف  وانه  روؤيتها  ميكن 

�سي�ستمر يف التدهور.
طائرات  اإر�سال  يقرتح  له  اأخرى  ر�سالة  ويف 
وال�سفة  �سيك  �سه  مثل  ومناطق  قرى  على 
الي�سرى من نهر زمل وا�ساف بان ال�سيخ قد عاد 

باجتاه خورمال وباين �سار. 
على  اال�ستيالء  واتباعته  ال�سيخ  ا�ستطاع 
قوة  من  وع�سرين(  )�سبعة  ا�سر  ومت  خورمال 
املنتف�سني  قبل  من  الهجوم  مت  كذلك  احلرا�سة 
يحوي  كان  الذي  �ساندر  �سرطة  مركز  على 

املنتف�سني.
عن كتاب كردستان الجنوبية

السليمانية 2006  



العدد )1965( السنة الثامنة االثنين )15( تشرين الثاني 142010

السليمانية.. 
بيروت كردستان العراق وعاصمتها الثقافية 

عندما  اجلديد«.  »العراق  عن  وخرائط  �سور  هنا 
العراقية  اجلوية  اخلطوط  طائرة  م�سيفة  اأعلنت 
ال�سليمانية  مطار  يف  الطائرة  هبوط  قرب  عن 
مثل  بدت  اجلو  من  املدينة  اإىل  وبالتطلع  الدويل 
وكيف  اأين  ال�سوؤال:  وكان  م�سيئة  كبرية  ثريا 
اأن تهبط؟ فاجلبال حتا�سرها  ميكن لهذه الطائرة 
ات�سع  والعمران  �سخري،  ب�سياج  رها  وت�سورّ
طائرة  لهبوط  م�ساحة  يرتك  مل  بحيث  وتتداخل 
بهذا احلجم، لكن املطار هناك، يختبئ بني املدينة 
حتى  امتدت  التي  ال�سكنية  واالأحياء  واجلبل، 

البوابة اخلارجية للمطار.
يت�سع  املرء  نظر  كان  خلت  �سنوات  ع�سر  فحتى 
م�ساحتها  ل�سغر  ال�سليمانية  ملدينة  العام  للم�سهد 
املدينة  اإىل  النظر  وعند  اليوم  اأما  عمرانها،  وقلة 
ال�سليمانية،  يحت�سن  الذي  اأزمر  جبل  قمة  من 
فيحتاج اإىل وفرة من الوقت كي يدقق يف اأرجائها 

التي ات�سعت، بل ات�سعت كثريا.
فاإن  عثمان  حممد  الكردي  ال�سحايف  وح�سب 
هذه  اأهل  على  حمرما  كان  واالإعمار  "البناء 
املدينة من قبل النظام ال�سابق، وكان ممنوعا على 
الكردي يف اأي مدينة كردية اأن يبني غرفة اإ�سافية 
يف بيته، اأو اأن يتو�سع يف عقاره، وال�سارع الذي 
االأر�س  مبثابة  كان  اليوم  بال�سليمانية  يحيط 
مواطن،  اأي  ي�سلها  اأن  ي�ستطيع  ال  التي  احلرام 
اخلطوط  وجتاوز  �سخ�س  اأي  اأخطاأ  ما  واإذا 
االأمنية يف  القوات  فر�ستها  قد  كانت  التي  احلمر 

فاإن  ح�سني  �سدام  االأ�سبق  العراقي  الرئي�س  عهد 
ر�سقات من الر�سا�س ت�ستقبله بكل كرم".

وي�سيف ال�سحايف الذي يرتاأ�س حترير ال�سحيفة 
االإلكرتونية »االإن�سات املركزي« ال�سادرة عن مكتب 
الكرد�ستاين  الوطني  لالحتاد  املركزي  االإعالم 
طالباين:  جالل  العراقي  الرئي�س  يتزعمه  الذي 
�سيء  كل  يف  مفرو�سة  كانت  احلمر  »اخلطوط 
وعلى كل �سيء، حتى اإن مديرية اأمن ال�سليمانية، 
نفو�س  يف  الرعب  يزرع  ذكرها  جمرد  كان  والتي 
الكردية  باللغة  ي�سمونها  النا�س  كان  النا�س، 
)اأمنه �سوره كا( وتعني االأمن االأحمر، ن�سبة اإىل 
الدماء التي اأهدرت يف داخلها، وطابوقها االأحمر 
الذي ُبنيت منه، فقد كان الداخل اإىل هذه البناية 
مفقودا متاما، ونادرا ما خرج منها معتقل اأو حتى 
م�ستبه به. هذه البناية حتولت اليوم اإىل متحف 
فيها،  واإعدامهم  تعذيبهم  مت  الذين  ال�سهداء  يخلد 
منه  يعاين  كان  الذي  اال�سطهاد  حقائق  ولعر�س 

املواطن الكردي يف ظل النظام ال�سابق".
لكن املدينة تتمدد اليوم وت�سرتخي على م�ساحات 
�سا�سعة للغاية، فمن جهَتي اجلبال زحفت االأحياء 
ال�سكنية حتى ال�سفوح العالية، ف�سرقا ُبنيت اأحياء 
تداخلت  واالأحياء  اأزمر،  جبل  �سفح  على  راقية 
اجلديدة  البيوت  من  ن�سيجا  لتكون  وت�سابكت 

التي حتيط مبركزها القدمي.
ال�سليمانية:  حمافظة  يف  حكومي  م�سوؤول  يقول 
املواطن  متنح  اأن  املحلية  للحكومة  بد  ال  »كان 

كان  اأن  بعد  ال�سكن  حق  وهو  حقوقه  اأب�سط 
توزيع  مت  لهذا  والبناء  التملك  من  حمروما 
عوائل  وكذلك  املواطنني  على  ال�سكنية  االأرا�سي 
االت�ساع  هذا  ت�ساهد  لهذا  الكردية،  الثورة  �سهداء 
بيت  يف  تعي�س  كانت  التي  فالعائلة  البناء،  يف 
اأبنائها وزوجاتهم ان�سطرت اإىل عوائل  واحد مع 

عدة وبيوت متعددة".
اإقليم  يف  مدينة  اأكرب  ثانية  تعد  التي  ال�سليمانية 
اأربيل،  االإقليم  عا�سمة  بعد  العراق  كرد�ستان 
�سرق  �سمال  كلم   355( العراق  �سرق  �سمال  تقع 
العا�سمة بغداد(، متاخمة الإيران التي حتدها من 
ال�سرق، وترتفع عن م�ستوى �سطح البحر 2895 
يقع  حيث  اجلبال،  من  ب�سل�سلة  وحماطة  قدما، 
مرت(  و1700  مرتين  ارتفاعه  )يبلغ  اأزمر  جبل 
وجبل طوؤيذة )ارتفاعه 1524 مرتا( �سمال �سرقي 
 1373 )ارتفاعه  برانان  جبل  يقع  بينما  املدينة، 
غربي  �سهرزور  �سهل  وميتد  جنوبها  يف  مرتا( 
اأعلى  ي�سم  فهو  طرون  مه  ثرية  جبل  اأما  املدينة، 

قمة يف املحافظة ويقع �سمال غربي املدينة.
اإىل  البابانيني )ن�سبة  فاإن  املدينة،  وح�سب تاريخ 
مدينة  اإن�ساء  يف  فكروا  الكردية(  بابان  ع�سائر 
قرية  يف  اإمارتهم  مركز  عن  كبديل  ال�سليمانية 
معقل  اإىل  بعد  ما  يف  حتولت  التي  قالجواالن 

ملقرات االحتاد الوطني الكرد�ستاين. 
وما دفعهم اإىل التفكري يف بناء مدينة معا�سرة هو 
نفوذهم،  تو�سيع  ولغر�س  الثقافية  احلركة  منو 
ل�سلطتهم  ومركزا  للثقافة  رمزا  ت�سبح  وكي 
كانوا  الذين  واالأتراك  الفر�س  تاأثريات  عن  بعيدا 
اإبراهيم  يتقاتلون عند وهكذا بداأ االأمري الباباين 
با�سا، بعد �سيطرته على ال�سلطة ببناء ال�سليمانية 
ملكدين،  قرية  يف  �سغرية  كمدينة   1783 عام 
واأطلق عليها ت�سميتها احلالية )ال�سليمانية( ن�سبة 
�ساللة  اأمراء  اأحد  با�سا  �سليمان  والده  ا�سم  اإىل 
القرنني  خالل  ال�سليمانية  حتولت  وقد  بابان. 
التا�سع ع�سر والع�سرين اإىل مركز للثقافة القومية 

خ�سبة  واأر�سا  الكردية،  ال�سيا�سية  واحلركات 
لتوالد الثورات الكردية املتتالية.

منحوها  فقد  اأهلها،  ت�سبه  مدينة  ال�سليمانية 
باقي  عن  املميزة  و�سخ�سيتها  واأ�سلوبها  هويتها 
عموما،  والعراق  خ�سو�سا،  كرد�ستان  اإقليم  مدن 
الثقافية لالأكراد، وتعد مركزا هاما  العا�سمة  فهي 
الكثري  منها  وينحدر  الكردية،  ال�سورانية  للهجة 
الت�سكيليني  والفنانني  والروائيني  الكتاب  من 
غريها  دون  املدينة،  هذه  ففي  واملو�سيقيني. 
يف  امتزجت  الثقافة  اأن  جتد  الكردية،  املدن  من 
اليومية  اأ�سيائهم  من  النا�س و�سارت جزءا  حياة 
انت�سار  خالل  من  وذلك  احلياتية  و�سروراتهم 
الرئي�سية  ال�ساحة  اأر�سفة  فوق  تباع  التي  الكتب 
ي�سم  الذي  املكتبات  �سارع  قبيل  املدينة  ملركز 
الرتاثية  املو�سيقية  االآالت  لبيع  حمالت  اأي�سا 
املدينة ت�سم  اأن هذه  واملعا�سرة. واالأهم من هذا 
الكردية،  الثقافية  املوؤ�س�سات  اأهم  من  واحدة 
ال�ساعر  اإدارتها  جمل�س  يرتاأ�س  التي  �سردم«  »دار 
كما  اأو  بيك�س،  �سريكو  عامليا  املعروف  الكردي 
)�سريكو  الكردية  باللغة  ا�سمه  يكتب  اأن  يف�سل 
اأوليات مهامها »ن�سر االإبداع  بيكه �س( والتي من 
اللغتني  اإىل  وترجمته  الكردية  باللغة  الكردي 
التوا�سل  خلق  وكذلك  واالإجنليزية،  العربية 
طريق  عن  �سواء  العربي«،  الكردي  الثقايف 
باللغتني  ال�سادرة  »�سردم«  الثقافية  الف�سلية 
الكتب  ع�سرات  خالل  من  اأو  والعربية،  الكردية 
التي تخرج عن هذه املوؤ�س�سة التي يتو�سط واحد 

من اأهم �سوارع ال�سليمانية )�سارع �سامل(.
بدخول اإحدى مكتبات املدينة وال�سوؤال عن عنوان 
املكتبة  �ساحب  يتحم�س  العربية  باللغة  كتاب 
كذا  الكتاب  موؤلف  ا�سم  باأن  با�ستفا�سة  ويجيب 
وله عدد من املوؤلفات، واأن الكتاب الذي ن�ساأل عنه 
هو طباعة بغداد، ثم يدلنا على مكان وجوده، يف 
»مكتبة ال�سعب« التي حتتل ركنا يف مقهى املثقفني، 
»مقهى ال�سعب«، و�سط �سوق ال�سليمانية. وداخل 

املقهى يجد الزائر �سور ال�سعراء والكتاب االأكراد 
غالبية  عادة  فيه  يلتقي  الذي  املقهى  جدران  تزين 

من املثقفني االأكراد.
حمل  يقوم  القدمي  املقهى  هذا  عن  بعيٍد  غرَي 
والغناء  املو�سيقى  روائع  ي�سم  الذي  »اأو�سكار« 
اأم  الأغاين  الت�سجيالت  والكردي، ونوادر  العربي 
كلثوم وعبد الوهاب وعبد احلليم حافظ وفريوز 
اإىل جانب االأغاين الكردية الهورامية والكال�سيكية 

واملعا�سرة.
مدينتهم  بو�سف  يعتزون  ال�سليمانية  اأهايل  اإن 
العر�س  دور  اأوىل  قامت  فهنا  ثقافيا،  مركزا 
العراق،  من  احليوي  اجلزء  هذا  يف  ال�سينمائي 
لتقوم  العريقة  الدور  هذه  انح�سرت  ولالأ�سف 
مكانها اأ�سواق جتارية وفنادق فخمة. بينما ال يزال 
مغريات  تقاوم  الت�سكيلي  العر�س  ودور  امل�سرح 
�سينما  هي  الدور  هذه  اإحدى  التجاري.  الغزو 
»�سريوان« التي تهراأت واجهتها حيث جل�س اأربعة 
من كبار ال�سن يلعبون الدومينو عند مدخلها الذي 
مل يعد يزدحم بامل�ساهدين، قال اأحدهم وكان يعمل 
قاطع تذاكر لل�سينما: »لقد ذهب جمد هذه ال�سينما 
التي كانت ت�سهد ازدحاما متوا�سال لعر�سها اأفالما 
متميزة، وكانت هناك اأماكن واأوقات عر�س خا�سة 
و�سيتم  اأ�سحابها،  باعها  فقد  اليوم  اأما  للعائالت، 
هدمها لتتحول اإىل اأ�سواق جتارية لكونها تقع يف 
القلب التجاري للمدينة من جهة، ومل تعد جمدية 
اقت�ساديا الأ�سحابها من جهة ثانية«، م�سريا اإىل اأن 
"هناك دار عر�س �سينمائي جديدة مت افتتاحها يف 

م�سيف �سرجنار وحتمل ا�سم )�سينما املدينة(".
ملدينة  الثقايف  الدور  تكري�س  يف  اأ�سهم  ما  ولعل 
تاأ�سي�س جامعتها منذ وقت مبكر،  ال�سليمانية هو 
 ،1968 عام  ال�سليمانية  جامعة  تاأ�سي�س  مت  اإذ 
والكليات  االأق�سام  من  العديد  ت�سم  كانت  والتي 
باللغات  تدر�س  كانت  التي  واالإن�سانية  العلمية 
 1980 عام  ويف  واالإنكليزية،  والعربية  الكردية 
قرر نظام الرئي�س العراقي ال�سابق �سدام ح�سني 

مدينة تشبه أهلها الذين منحوها هويتها وأسلوبها وشخصيتها المميزة عن 
باقي مدن العراق .

المباني الحديثة زحفت من قلب السليمانية حتى سفوح جبالها السليمانية
وفي هذه الجولة، تعمدنا التوقف في »الليش« حيث معابد اليزيديين؛ الدين 
الذي اختلف فيه كثير من الباحثين الذين حملوه أكثر مما يجب من العناوين 

الغريبة.
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جامعتها  نقل  اإىل  فعمد  ال�سليمانية  اأهايل  معاقبة 
�سالح  »جامعة  ا�سم  حتت  اأربيل  مدينة  اإىل 
الدين«، لكن حكومة االإقليم اأعادت للتعليم العايل 
جامعة  جديد  من  فاأ�س�ست  اعتباره،  املدينة  يف 
ال�سليمانية عام 1991. بل كر�ست احلكومة الدور 
االأمريكية  فاأ�س�ست اجلامعة  لل�سليمانية  اجلامعي 
ق�ساء  يف  كوي�سنجق  جامعة  وقبلها   ،2007 عام 

كوي�سنجق التابع للمحافظة.
العلمي  االإجناز  هي  االأمريكية  اجلامعة 
اليوم  فهي  املدينة،  يف  االأحدث  واحل�ساري 
تزدحم بالطلبة العراقيني الذين جاءوها من جميع 
طلبتها  من  عدد  اأجمع  اإذ  العراقية،  املحافظات 
االأمل  بوابة  اأمامنا  فتحت  »هذه اجلامعة  اأن  على 
واحل�سول  متطورة  درا�سية  حياة  نبداأ  اأن  يف 
وتدر�س  ودوليا«.  حمليا  بها  معرتف  �سهادة  على 
اجلامعة االأمريكية التي كانت قد افتتحت بجهود 
اجلامعة  اأمناء  رئي�س  �سالح  برهم  الدكتور  من 
ورئي�س  �سابقا  العراقي  الوزراء  رئي�س  نائب 
ت�سبرّ  اخت�سا�سات  ثالثة  حاليا،  االإقليم  حكومة 
والعالقات  والكومبيوتر  االأعمال  اإدارة  علوم  يف 
الدولية، اإ�سافة اإىل تدري�س اللغة االإجنليزية يف 

العام االأول".
حاليا  تدر�س  التي  بغداد،  من  لطيف  النا  الطالبة 
اإنها  قالت  االأول،  عامها  يف  االإجنليزية،  اللغة 
�ستتخ�س�س يف العلوم االإدارية، م�سرية اإىل اأنها 
الوحيدة  »اجلامعة  لكونها  اجلامعة  هذه  اختارت 
يف العراق التي تدر�س وفق اأ�سلوب علمي متطور 
كما اأن �سهادتها معرَتف بها عامليا، ذلك اأن ال�سهادة 
غري  عراقية  جامعة  اأي  من  عليها  �ساأح�سل  التي 
اأن  وتو�سح  البلد«.  حدود  خارج  بها  معرتف 
دوالر  اآالف  ع�سرة  تبلغ  �سنويا  الدرا�سة  »تكاليف 
اأمريكي، وهو مبلغ مل يعد كبريا اليوم يف العراق، 
تكاليف  بني  ا  قارنرّ ما  اإذا  مرتفعا  لي�س  اأنه  كما 
اجلامعات  وبقية  اجلامعة  هذه  يف  الدرا�سة 
االأمريكية يف الوطن العربي، كما اأنها، ومن حيث 
بقية  من  بكثري  اأف�سل  التدري�س  وطرق  املناهج 

اجلامعات العراقية".
دفع  يتحملون  من  هم  الطلبة  كل  لي�س  اأنه  اإال 
اأو  علمية  موؤ�س�سات  فهناك  الدرا�سة،  تكاليف 
درا�سة  تكاليف  تتحمل  مدين  جمتمع  منظمات 
اإذ خ�س�س الرئي�س العراقي جالل  بع�س الطلبة، 
م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  وكذلك  طالباين، 
»واعدون«  ومنظمة  االإقليم  وحكومة  بارزاين 
التي تهتم باملتفوقني درا�سيا من الطلبة العراقيني، 

بعثات درا�سية جمانية لبع�س الطلبة.
اجلامعة  اأمناء  رئي�س  �سالح  برهم  الدكتور 
هذه  اإن�ساء  يف  فكر  اأنه  االأو�سط«  ل�»ال�سرق  اأكد 
اإىل  اجلامعة كي ي�سيف موؤ�س�سة علمية متطورة 
اأجل  و»من  العراقية  االأكادميية  املوؤ�س�سات  باقي 
لدرا�سته  املنا�سب  املكان  العراقي  الطالب  يجد  اأن 
اجلامعات  يف  للدرا�سة  العراق  يرتك  اأن  من  بدال 
الدرا�سة واحلياة  التي تتطلب  االأمريكية االأخرى 
اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�سريا  عالية«،  تكاليف  فيها 
دعم  على  لهم  ح�سلنا  هنا  الطلبة  من  »غالبية  اأن 
منظمة  من  اأو  طالباين  جالل  الرئي�س  من  �سواء 
الطلبة  تدعم  والتي  اأتراأ�سها  التي  »واعدون« 
علمية  موؤ�س�سات  ومن  وعلميا،  ماليا  العراقيني 
ال�سيا�سة و�سروطها«.  ومنظمات مهنية بعيدا عن 
�سركة  مع  التوقيع  موؤخرا  »مت  اإنه  �سالح  وقال 
اأر�س  على  اجلامعة  من�ساآت  ببناء  عقدا  هند�سية 
وا�سعة جدا حيث �ست�سم املرافق العلمية ومن�ساآت 
�سينمائية  عر�س  ودور  واأ�سواق  الطلبة  اإ�سكان 

وفنادق وم�سارح«.
يراأ�س  اأمريكي  وهو  ميت�سل،  جو�سوا  الدكتور 
للجامعة  امل�ستقبلية  اجلامعة، ك�سف عن اخلطط 
و�سنفتح  اأخرى  علمية  كليات  »�سنفتح  وقال: 
والب�سرة«،  بغداد  يف  اأخرى  مماثلة  جامعات 
االأقل  هي  هنا  الدرا�سة  »تكاليف  اأن  اإىل  م�سريا 
ذلك  العامل،  عموم  يف  االأمريكية  اجلامعات  بني 
اأن هدفنا هو لي�س حتقيق االأرباح بقدر ما نريد 
�سي�سهمون  الذين  اخلريجني  من  جيال  نبني  اأن 

باإعادة البناء يف العراق."
هذه  به  تفتخر  الذي  االآخر  احل�ساري  ال�سرح 

من  واحدا  يعد  الذي  الفنون  مركز  هو  املدينة 
ي�سم  حيث  العراق  يف  الفنية  املوؤ�س�سات  اأكرب 
واملو�سيقية  امل�سرحية  للعرو�س  حديثة  �ساالت 
والت�سكيلية، وقد اأتيح لنا ح�سور عر�س مو�سيقي 
غنائي قدمته فرقة ن�سائية هي االأوىل من نوعها 
يوؤدين  ومغنيات  عازفات  وت�سم  العراق  يف 
املو�سيقى والق�سائد الكردية. هذا املركز ال�سخم 
يقع يف �سارع يحمل ا�سم ال�ساعر العراقي حممد 
مهدي اجلواهري )�سارع اجلواهري(، ويو�سح 
اأن  الله  عبد  �سرتان  الكردي  وال�سحايف  الكاتب 
اأطلقت  التي  الوحيدة  هي  ال�سليمانية  »مدينة 
ا�سم ال�ساعر اجلواهري على واحد من اأهم واأكرب 

�سوارعها".
اللغة  ال�سباب  من  غالبية  حتدث  عدم  با�ستثناء 
العربية، فاإن الزائر لهذه املدينة ال ي�سعر بالغربة 
التحدث  يجيد  العربية  فاللغة  اأهلها،  وبني  فيها 
ال�سليمة غالبية  النحوية  بها وكتابتها بقواعدها 
املثقفني، فاإن اأجياال من ال�سباب والفتيان ُحرموا 
تعلُّمها ب�سبب القطيعة التي حدثت بني كرد�ستان 

وبغداد منذ ما قبل الت�سعينات وحتى 2003.
بجامعة  الزراعة  كلية  يف  طالب  فرهاد، 
ال�سليمانية، يو�سح اأكرث قائال: »هناك اأي�سا ردة 
ب�سبب  ما هو عربي  فعل طبيعية حدثت �سد كل 
املمار�سات الوح�سية للنظام ال�سابق �سد االأكراد، 
فاأنا اأنحدر من ق�ساء حلبجة الذي ق�سفته طائرات 
النظام ال�سابق باالأ�سلحة الكيماوية وخلفت اأكرث 
والن�ساء  االأطفال  من  �سحية  اآالف  خم�سة  من 
اأن  ال�سعب  فمن  �ساعة،  ن�سف  خالل  والرجال 
تطلب مني اأو من اأهلي تعلم العربية وقد اقرتنت 
»اأنا  م�ستطردا:  املجاين«،  باملوت  اإلينا  جاء  مبن 

ال اأريد تعلم العربية، بل ال اأختلط كثريا بالعرب 
ال�سليمانية  يزورون  اأو  هنا  يقيمون  الذين 
بغداد.  زيارة  يف  اأفكر  وال  ال�سياحة،  الأغرا�س 

عاملي هنا واأنا �سعيد بهذا".
الت�سكيلية  الفنون  الطالب تدر�س  لهذا  لكن زميلة 
تنظر اإىل هذه االأفكار بده�سة وتقول: »اأنا در�ست 
هذه  اإىل  اأنتقل  اأن  قبل  بغداد  جامعة  يف  لعامني 
اجلامعة، واأنا كردية ومن ال�سليمانية ولي�ست لدي 
اأي ردة فعل �سد اأي عراقي اآخر الأن العراقيني ال 
ذنب لهم يف ما اقرتفه النظام ال�سابق �سدنا و�سد 
اإن غالبية العراقيني، �سواء كانوا من  �سعبي، بل 
العرب اأو االأكراد، عانوا كثريا من ممار�سات نظام 
�سدام«، معرتفة باأن لها عالقات �سداقة حميمة مع 
طلبة من العرب العراقيني، واالأكرث من هذا هي ال 
متانع يف اأن تتزوج عربيا عراقيا اإذا ما ارتبطت 
بعالقة �سحيحة معه. وترد هذه اجلامعية، التي 
قائلة:  فرهاد  زميلها  على  ا�سمها،  ن�سر  رف�ست 
يف  يزرها  مل  الأنه  بغداد  زيارة  يف  يفكر  ال  »هو 
حياته وبقي حمددا مب�ساحة ال�سليمانية التي هي 
�سغرية جدا قيا�سا مب�ساحات العا�سمة بغداد، كما 
اأنه مل يتعرف اأهلَها، ولو فعل ذلك ملا قال ما يفكر 
منفتحون  واأهلها  مدينة جميلة  بغداد  فيه حاليا. 
باأين  هناك  يوما  اأ�سعر  ومل  العراقيني،  كل  اأمام 
غريبة؛ كيف اأ�سعر بالغربة واأنا عراقية يف مدينة 

عراقية وبني عراقيني؟".
�سوق ال�سليمانية القدمية )القي�سرية( واحدة من 
مهرجان  فهي  واليومية،  احلياتية  ماآثرها  اأجمل 
لالألوان واالأ�سوات معا، األوان الفاكهة واخل�سار 
اأ�سوات  مع  تتداخل  الزاهية،  الكردية  واملالب�س 
الذين يروجون لب�سائعهم بكلمات تتناغم  الباعة 

حركة  ي�سود  الذي  ال�سريع  االإيقاع  مع  مو�سيقيا 
النا�س.

�سوق  فهنا  عدة،  اأ�سواق  اإىل  تتفرع  ال�سوق  هذه 
املالب�س  �سوق  تتفرع  ومنها  والفواكه،  اخل�سار 
واالأقم�سة الن�سائية، تدور هذه ال�سوق لتقودنا اإىل 
مبا�سرة  خلفها  تقع  التي  والذهب  ال�ساغة  �سوق 
�سوق  مع  تلتقي  التي  الكهربائية  االأجهزة  �سوق 
�سماال  اجتهت  ما  واإذا  يدويا،  املن�سوج  ال�سجاد 
ف�سوف ياأخذك الطريق اإىل �سوق احللوجية حيث 
�سناعة  »اأ�سطوات«  بب�سعة  املدينة  هذه  ت�ستهر 

احللويات التقليدية اخلا�سة بال�سليمانية.
العلوي  الطابق  من  املدينة  اإىل  تطلعت  ما  واإذا 
فنادقها  اأقدم  من  )واحد  ال�سليمانية  ق�سر  لفندق 
ال�سليمانية  اأن  تكت�سف  ف�سوف  واأكربها( 
فالعمال  دائمة،  عمل  ور�سة  اإىل  حتولت  قد 
اأجل  من  والليل  النهار  بني  بجهودهم  ي�سلون 
ا�ستثنائية،  بفرتة  اخلدمية  امل�سروعات  اإجناز 
املحلية  العاملة  االأيدي  ت�ستطع  مل  م�سروعات 
بالعمال  املقاوالت  �سركات  فا�ستعانت  اإجنازها 
لبناء  و�سرقه وغربه  العراق  من جنوب  القادمني 
املرور  وطرق  الداخلية  واجل�سور  املعلقة  الطرق 
التي  ال�سكنية  واملجمعات  والفنادق  ال�سريع 
انت�سرت يف جهات ال�سليمانية االأربع. ففي �سمال 
عامني  خالل  حتولت  خربة  اأر�س  كانت  املدينة 
ال�سكنية  املجمعات  واأجمل  اأكرب  من  واحدة  اإىل 
وت�سم  دومًنا   122 م�ساحة  على  اأن�سئت  التي 
و�سقق  فيالت  على  توزعت  �سكنية  وحدات   804
 11 اإىل  ترتفع  وا�سعة  عمارة   16 �سمتها  اأنيقة 
على  اأ�سفت  التي  القرية  هذه  تنفيذ  مت  اإذ  طابقا 
ولونيا  ومعماريا  �سكنيا  اأ�سلوبا  املدينة  معامل 
خمتلفا متاما عما هو �سائع، على مرحلتني اأطلق 
عليها »القرية االأملانية« الأنها ا�ستمدت من العمارة 
ال�سركة  �ساحب  ولكون  خطوطها  بع�س  االأملانية 
عبد  �سا�سوار  ويو�سح  هناك.  يقيم  كان  تاليا 
ما  اأنه  من  الرغم  على  ال�سركة  �ساحب  الواحد 
�سكنيا  »م�سروعا  هناك  اأن  عاما(،   31( �سابا  زال 
اآخر �سخما �سيتم االنتهاء من تنفيذه قريبا وهو 
وحدة   1284 ي�سم  الذي  و2   1 �سيتي(  )كورد 
�سكنية الأ�سحاب الدخل املحدود اإذ ت�سهم حكومة 
بينما  ال�سكنية  الوحدة  �سعر  ن�سف  بدفع  االإقليم 
االآخر  الن�سف  دفع  امل�ستفيد  املواطن  يتحمل 
�سنوات،  ع�سر  مدى  وعلى  املريح  بالتق�سيط 
تبيع  اأن  العراق  يف  االأوىل  للمرة  يحدث  وهذا 
باالأق�ساط  �سكنية  وبيوتا  �سققا  مقاوالت  �سركة 
اأي �سمانات من  اأن تطلب  بهذه الطريقة من غري 
اأ�سعار  اأن  اإىل  م�سريا  الدولة«،  من  اأو  م�سارف 
بع�س  مرتفعة  االأملانية  القرية  وفيالت  �سقق 
الوحدات  بينما  ووا�سعة  مرتفة  لكونها  ال�سيء 
بيعت  و2   1 �سيتي«  »كورد  مل�سروَعي  ال�سكنية 
باأ�سعار تنا�سب املوظفني على الرغم من اأنها ت�سم 
جميع اخلدمات احلياتية وتعد �سققا مرتفة قيا�سا 

اإىل املوجود حاليا وحتى م�ستقبال".
عبد الواحد الذي بداأ العمل يف املقاوالت الب�سيطة 
ثم تدرج يف اإقامة م�سروعات �سكنية �سغرية قبل 
اأن »ميزانية  اأن يبداأ بتنفيذ القرية االأملانية يوؤكد 
هذه امل�سروعات بلغت اأكرث من 190 مليون دوالر، 
مع اأننا بداأنا مببلغ 8 ماليني دوالر وح�سلنا على 
منوها  وخا�سة«،  حكومية  م�سارف  من  قرو�س 
العراق  يف  لال�ستثمار  مثالية  االآن  »الفر�سة  باأن 
ي�سجع  حيث  كرد�ستان  اإقليم  مدن  يف  وبخا�سة 
والت�سهيالت  االأمني  والو�سع  اال�ستثمار  قانون 
للم�ستثمرين،  املحلية  احلكومة  تقدمها  التي 
العراقيني  امل�ستثمرين  من  الكثري  وهناك 
يف  وا�ستثمروا  اخلارج  من  االإقليم  اإىل  عادوا 
وم�سروعات  وال�سياحية  ال�سكنية  امل�سروعات 
العقارات التجارية، فنحن على �سبيل املثال ننفذ 
ويف  العراق  يف  �سياحي  م�سروع  اأ�سخم  حاليا 
عموم املنطقة تبلغ كلفته 110 ماليني دوالر وهو 
عبارة عن مد تلفريك بطول 2020 مرتا وبارتفاع 
700 مرت مع بناء اأكرب مدينتني لالألعاب، اإحداها 

مغلقة واالأخرى مفتوحة".
م�سحيا  باعتباره  نف�سه  الواحد  عبد  يقدم  وال 
من اأجل اإ�سكان مواطنيه ورفاهيتهم فح�سب، بل 

امل�سروعات  هذه  »اأوال  بقوله:  اأهدافه  عن  يك�سف 
حتل م�سكالت ال�سكن يف املدينة، وت�سهم برفاهية 
جيدة  اأرباحا  لنا  حتقق  فاإنها  هذا  غري  النا�س، 
االأيدي  على  اعتمدنا  اإننا  ثم  قيا�سية،  وبفرتة 
كما  املحافظات،  جميع  ومن  العراقية  العاملة 
مدينتنا  على  جماليا  طابعا  )امل�سروعات(  ت�سفي 

التي ُولدنا وترعرعنا بها".
لكن ال�سليمانية ال تزال تعاين من م�سكالت �سحة 
اخلدمات خ�سو�سا يف جمايَل الطاقة الكهربائية 
معلومات  وح�سب  لل�سرب،  ال�ساحلة  واملياه 
الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد  حزب  يف  قيادي 
فاإن »االإدارة االأمريكية خ�س�ست مبلغ مئة مليون 
احللية  االإدارة  ولكن  املياه،  �سحة  ملعاجلة  دوالر 
يف ال�سليمانية اأ�سرت على تنفيذ امل�سروع ب�سكل 
ينجز  ومل  املبلغ  فت�سلمت  ِقبلها،  ومن  مبا�سر 
�سرف  اليوم  االإدارة  هذه  على  و�سار  امل�سروع 
بينما  امل�سروع  الإجناز  دوالر  مليون   120 مبلغ 
امل�سروع  بتنفيذ  اأمريكية  �سركة  قامت  اأربيل  يف 
اأربيل  حلت  وهكذا  حملية،  �سركة  مع  بالتعاون 
ون�سف  بعام  ال�سليمانية  قبل  املياه  مع  م�سكلتها 
عدم  ل  ف�سرّ وقد  ذاته،  امل�سوؤول  وي�سري  العام«، 
ن�سر ا�سمه، اإىل اأن »م�سكلة �سحة التيار الكهربائي 
ديون  لها  للكهرباء  املجهزة  ال�سركة  اأن  �سببها 
قل�ست  اأو  وقفت  لهذا  املحلية  احلكومة  ذمة  يف 
هذه  اجلديدة  احلكومة  حتل  و�سوف  خدماتها 

امل�سكلة عن طريق ت�سديد الديون لل�سركة".
تقاليد اجتماعية  العمران اجلديدة فر�ست  حركة 
يف  جاءت  تقاليد  النا�س،  حياة  على  جديدة 
يو�سح  ح�سبما  غريهم،  من  اأكرث  ال�سباب  �سالح 
دليل  خري  يعد  الذي  جنم  كامريان  م�سورنا 
اجلديدة  التجارية  فاالأبنية  ال�سليمانية.  ملناطق 
ومطاعم  للمقاهي  فارهة  م�ساحات  خ�س�ست 
بال�سباب  عادة  تزدحم  التي  ال�سريعة  الوجبات 
الأهايل  املنفتحة  االأفكار  و�ساعدت  اجلن�سني،  من 
وتقبلها.  املقاهي  هذه  رواج  على  املدينة  هذه 
يف  يجل�س  كان  جامعي  طالب  وهو  اآزاد،  يقول 
واحد من تلك املقاهي املطلية من الداخل باالأ�سفر 
والربتقايل واالأزرق الباهت، واإىل جانبه عدد من 
ال�سابات وال�سبان م�ستمتعني باملو�سيقى الغربية 
االأماكن  اإن »هذه  ال�سوت،  تنبعث من مكرب  التي 
واأ�سدقائنا  زمالئنا  مع  اللقاء  فر�س  لنا  تتيح 
املقاهي  من  تخلو  ال�سليمانية  كانت  بعدما 
ال  التي  الفنادق  با�ستثناء  لل�سباب  املخ�س�سة 
يدخلها �سوى كبار ال�سن اأو النزالء من الغرباء«، 
اجلميلة،  وتعني  هاللة،  زميلته  ت�ستطرد  بينما 
قائلة: »نحن ال ن�ستطيع دخول الفنادق اأو املقاهي 
العامة املخ�س�سة للرجال فقط، وكنا ناأمل انت�سار 
االآراء ونق�سي  فيها ونتبادل  نلتقي  �سبابية  مقاٍه 
وبريئة،  جميلة  اأوقاتا  واأ�سدقائنا  زمالئنا  مع 
النهار واأمام  لقاءات تتم يف و�سح  وهي بالتايل 

اأعني النا�س، اأي ال حتوم حولها ال�سبهات".
مقيما  كان  الذي  �ساحبها  نقلها  املقهى  هذه  فكرة 
اأنه  مع  الهولندية  اجلن�سية  ويحمل  هولندا  يف 
عبد  هيوا  يو�سح  ال�سليمانية،  من  اأ�سال  ينحدر 
مثل  جناح  نتوقع  »كنا  املقهى:  يدير  الذي  القادر 
االجتماعية  احلياة  اأن  نعرف  الأننا  املقهى  هذا 
املمار�سات  هذه  مبثل  ت�سمح  ال�سليمانية  الأهايل 
دور  اأوىل  اأن�سئت  املدينة  هذه  ففي  االجتماعية، 
تذهب  العوائل  كانت  التي  ال�سينمائي  العر�س 
عن  واملعروف  اأفالمها،  بعرو�س  وت�ستمتع  اإليها 
والرق�سات  للمو�سيقى  حبهم  ال�سليمانية  اأهايل 

الكردية )الدبكات( والفرح".
ال�سليمانية باأجوائها وعمرانها وحياتها اجلديدة 
بدت كاأنها بريوُت كرد�ستاِن العراق، فهي املدينة 
فيها  وتتداخل  وال�سهل،  اجلبل  فيها  ميتزج  التي 
الرائعة،  الطبيعية  مبناخاتها  امل�سايف  حياة 
ودوكان،  واأزمر  اآوى،  اأحمد  م�سيف  خ�سو�سا 
وع�سرات امل�سايف االأخرى التي تنتظر املزيد من 
خارطة  فوق  نف�سها  لت�سع  اال�ستثمارية  الفر�س 

امل�سايف العاملية.
عن صحيفة الشرق االوسط / سلسلة 
تحقيقات كتبها الصحفي معد فياض

إن أهالي السليمانية يعتزون بوصف مدينتهم مركزا ثقافيا، فهنا 
قامت أولى دور العرض السينمائي في هذا الجزء الحيوي من العراق، 
ولألسف انحسرت هذه الدور العريقة لتقوم مكانها أسواق تجارية 
وفنادق فخمة. بينما ال يزال المسرح ودور العرض التشكيلي تقاوم 

مغريات الغزو التجاري. إحدى هذه الدور هي سينما »سيروان« التي 
تهرأت واجهتها حيث جلس أربعة من كبار السن يلعبون الدومينو عند 

مدخلها الذي لم يعد يزدحم بالمشاهدين



العدد )1965( السنة الثامنة االثنين )15( تشرين الثاني  162010

هــي  لمقا ا
سلمان شكر.. 
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 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

صحافة ايام زمان  نفو�س  يف  ا�ستثنائية  منزلة  ال�سليمانية  ملدينة 
للتحاب  منظور  و  اأمل  من  تكتنفها  ملا  العراقيني، 
العراقي  ال�سعب  اأطياف  بني  واالنفتاح  والتوا�سل 

اجلميلة، فال�سليمانية معروفة مب�سيف العراقيني.
واأكرثها  واأجملها  العراق  كرد�ستان  مدن  اأمهات  من 
انفتاحا اجتماعيًا. وتعود قلعتها وحميطها اإىل حقب 
ما  اآثار  منها  قدمية  اآثارا  حميطها  يف  وجند  �سابقة 
االأويل  حتليلنا  ويف  بازيان(،  )قلعة  عليها  يطلق 
كنفها  يف  وحتت�سن  دير  وكاأنها  تبدو  لها  املعماري 
اأوائل  من  تعترب  التي  املدائن  كني�سة  حتاكي  كني�سة 
)العمارة  ن�سميه  اأن  يجب  مبا  العراق  يف  �سيد  ما 
مدينة  مت�سري  بواكري  وتعود  العراقية(.  امل�سيحية 
العراق  �سمايل  يف  البابانية  االإمارة  اإىل  ال�سليمانية 

يف القرن الثامن ع�سر للميالد.
االإمارات  اإن�ساء  حمى  حينها  يف  عمت  قد  كانت  لقد 
الدايات  فكان  "العلية"،  العثمانية  الدولة  اإطار  يف 
يف  والقرمنيلية  تون�س  يف  البايات  و  اجلزائر  يف 
يف  وال�سهابية  م�سر  يف  واملماليك  وليبيا  طرابل�س 
من  ابتداًء  العراق،  يف  املماليك  والكرجية  لبنان 
عام  با�سا  داود  حتى  عام1750،  ليلى  اأبو  �سليمان 
العراق  طرف  يف  البابانية  االإمارة  ون�ساأت   .1831
مركزًا  جواالن(  )قلعة  اتخذت  و  ال�سرقي  ال�سمايل 
با�سا  حممود  �سوؤونها  تقلد  م   1778 �سنة  ويف  لها. 
فاأن�ساأ  مركزه  وتقوية  نفوذه  توطيد  واعتزم  بابان 
قلعة ح�سينة يف قرية )ملكندي( عام 1781م والتي 
مدينة  يف  املعروفة  املحالت  اإحدى  ا�سم  اليوم  هي 

ال�سليمانية. 
وتقع "ال�سليمانية" و�سط �سل�سلة من اجلبال مت�سل 
بع�سها ببع�س فتجعلها كالفردو�س الزاخر مبناظرها 
الع�سب  من  حلة  ك�ساها  الربيع  جاء  فاإذا  الطبيعية 
الثلج نا�سعة  الب�سها من  ال�ستاء  اإذا كان  االأخ�سر، و 
فتبدو حتت وهج ال�سم�س كمالئكة ت�سبح بحمده. اأما 
يف ال�سيف فالهواء معتدل، واملياه عذبة جتري دافقة 
وتهب  البيوت.  اأكرث  يف  فتمر  والعيون  اجلبال  من 
فيها تيارات هواء �سرقية يف اأوقات خمتلفة ي�سمونها 
"ره �سبا" اأي " الهواء االأ�سود" فتعطل احلركة اأحيانًا 

فيها. 
وكانت القلعة العمارة االأوىل التي �سيدت هناك، فلما 
بابان  با�سا  ابن احمد  با�سا  اإبراهيم  اإىل  االإمارة  اآلت 
بعد عامني، طمح اإىل تعزيز �سوؤون ملكه وال�سري على 
عام 1784  املذكورة  القلعة  فان�ساأ حول  �سلفه،  منهج 
م دورا عديدة، وحوانيت، وم�سجدا جامعا، وحماما، 
اإليها مركز احلكم من )قلعة جواالن( فتحول  ثم نقل 
وكتب  املختلفة،  ال�سعب  طبقات  من  جموع  اإليها 
اململوكي  الوايل  الكبري  با�سا  �سليمان  �سديقه  اإىل 
يخربه  يومئذ،  بغداد  وايل  املعروف،  ال�سي�ساين 
بذلك، وانه �سمى هذه املدينة اجلديدة ب� )ال�سليمانية( 
– على رواية دائرة املعارف االإ�سالمية  تيمنا با�سمه 
– وعلى ا�سم جده �سليمان با�سا – على رواية بع�س 

املوؤرخني.
غدت  حتى  وتو�سع  تقدم  يف  احلا�سرة  تلك  تزل  مل 
فانحطت  �سنوات  بعد  عادت  ولكنها  كبرية،  مدينة 
والداخلية  اخلارجية  واحلروب  الثورات  ب�سبب 
حالة  يف  ال�سليمانية  ظلت  حيث  عليها،  توالت  التي 
للتجدد  فر�سة  ال�سليمانية  جتد  ومل  دائم.  �سراع 
والنهو�س من كبوتها اإال بعد �سنة 1924 م فانطلقت 
فتحت  حيث  احلقيقية.  قيمتها  واأخذت  وتو�سعت 
فيها ال�سوارع الف�سيحة، و اأقيمت العمارات و�سيدت 
العامة،  واحلدائق  واملخازن  والقي�ساربات  االإنزال 

وامل�ست�سفيات  كال�سراي  ال�سخمة  الر�سمية  واملباين 
والبنية التحتية وخمازن التبوغ واملدار�س املختلفة، 
من  اأ�سبحت  و  وفاقتها  القدمية  منزلتها  فا�سرتدت 
عام  تخطيطها.ويف  بح�سن  امل�سهورة  العراقية  املدن 
1956 �سيدت يف مدينة ال�سليمانية جمموعة من املدن 
معاملها  اأقدم  ومن  ومكانتها.  تو�سعها  فزاد  الع�سرية 
اليوم "امل�سجد الكبري" الذي اأ�س�س يف زمن اإبراهيم 

با�سا بابان. 
كيلومرتا.  �سرقا 140  ال�سليمانية عن كركوك  وتبعد 
لي�س  التي  اجلبلية  دربند  منطقة  تتو�سطها  والتي 
يف �سمال العراق بكرثة ثمارها و حا�سالتها، و�سعة 
 – اإيران. ويف مدخلها  القادمة من  التجارة وخا�سة 
ي�سمى  جدا  جميل  م�سيف   – كركوك  من  ياأتيها  ملن 
"�سرجنار" يق�سده املواطنون لق�ساء اأوقات راحتهم 
و  ومناظره  اأطياره  وكرثة  مائه  بخرير  فينعمون 
لال�سمنت  معمل  امل�سيف  هذا  وبجوار  اأ�سجاره. 
اأن�سئ يف عام 1956م واأخر لل�سكر اأن�سئ عام 1958 
م وثالث لل�سكاير وبالقرب منه مزرعة منوذجية فيها 
كل ما لذ وطاب من اأ�سجار الزينة والفواكه وغريها. 

وعلى م�سافة �ستني كيلومرتًا من �سمايل غربي مدينة 
ال�سليمانية يقع )�سد دوكان( وهو �سد خر�ساين طوله 
نهر  على  اأمتار  وثمانية  مائة  وارتفاعه  مرتا   )325(
زهاء  وي�ستوعب  دوكان،  م�سيق  يف  ال�سغري  الزاب 
لتوليد  ي�ستعمل  و  املياه،  من  مكعبة  مليارات  �سبعة 
حينئذ  فكان  امل�سروع  هذا  اأهداف  اأهم  اأما  الكهرباء. 
دجلة  يف  االن�سياب  من  ال�سغري  الزاب  مياه  حجز 
به  العمل  بداأ  كان  وقد  فيه.  الفي�سان  وطاأة  فيخفف 

عام 1954 م. 
والغابات هنا دانية مبختلف االأثمار، اأما الع�سل الذي 
فال  لها،  املجاورة  القرى  املدينة ويف  يجنى يف هذه 
للنحل خاليا  نظري له يف اجلودة، و�سكانها يعملون 
جمعه،  النا�س  با�سر  اخلريف  �سار  فاإذا  اإليها  ياأوي 
باأ�ساليب بدائية. وترى االآهلني يتداركون االأخ�ساب 
الطبيعة بكرثة لي�سطلوا  التي جادت بها  واالحطاب 

بنارها وليدفئوا من برد �ستائها. 
املتينة  اجلبلية  االأخ�ساب  من  ي�سنعون  و�سكانها 
اأدوات منزلية فولكلورية. و يتعاطى بع�سهم ال�سناعة 
يف  وتنت�سر  حلاجتهم.  وال�سجاد  الب�سط  وحياكة 
"ال�سليمانية" طريقتان من الطرق ال�سوفية املعروفة، 
ال�سيخ  اإىل  ن�سبة  النق�سبندية  الطريقة  االأوىل  تدعى 
وت�سمى  م.   1388 عام  املتوفى  النق�سبندي  حممد 
عبد  ال�سيخ  اإىل  ن�سبة  القادرية  الطريقة  الثانية 
وقد  1165م  عام  املتوفى  )الكيالين(  اجليلي  القادر 
خالد  ال�سيخ  االإطراف  هذه  يف  االأوىل  الطريقة  ن�سر 
الدين املتوفى �سنة 1835  النق�سبندي امللقب ب�سياء 
م. ون�سر الطريقة الثانية فيه ال�سيخ حممد النودهي 
م   عام 1834  املتوفى  ال�سيخ معروف  با�سم  امل�سهور 
و الزعيم املعروف ال�سيخ حممود املتوفى عام 1957 
م اإمنا هو حفيد ال�سيخ معروف املذكور. وهو مدفون 
يف اجلامع الكبري اإىل جوار جده ال�سيخ كاكه احمد. 
االأحفاد  يتوارثها  وطقو�س  اآداب  الطريقتني  ولهاتني 

عن االأجداد. 
الكردية،  ال�سورانية  اللغة  ال�سليمانية،  يف  وت�سود 
)الكرمنجية(  البهدنانية  اللغة  عن  تختلف  التي 

الكردية ال�سائدة يف دهوك. 
وهي  نواح  اأربع  ال�سليمانية  ق�ساء  مبركز  ويرتبط 
"ناحية  وبازيان.  �سوردا�س  داغ،  قره  تاجنرو، 
تاجنرو " مركز قرية جميلة تقع يف اجلنوب ال�سرقي 
كيلومرتا،،   24 عنها  وتبعد  ال�سليمانية،  ملدينة 

 ، ورع  اأهل  واأهلها   ، جبلي  ومناخها 
اإليها  والطريق  وفرية  وحا�سالتها 

�سهل منب�سط. 
القرية  مركزها   :" داغ  قره  ناحية   "

جميلة،  قرية  وهي  با�سمها،  امل�سماة 
العليل،  بهوائها  م�سهورة  املياه  غزيرة 

مركز  من  كيلومرتا   48 م�سافة  على  وهي 
امل�سايف  من  واعتربت  جنوبا،  ال�سليمانية 

املهمة هناك. 
ال�سليمانية  عن  تبعد   : " �سوردا�س  " ناحية 
قرية  وهي  الغربي،  ال�سمال  كيلومرتا   51
هده  و�سكان  ح�سنة،  مناظر  ذات  جميلة 
وقوة  عودهم،  ب�سالبة  معروفون  الناحية 

�سكيمتهم وخ�سونة طباعهم. 
قرية  الناحية  هذه  مركز   : " بازيان  " ناحية 
كيلومرتا   48 م�سافة  " الواقو" على  " تاينال 
ريا�س  بها  وحتيط  ال�سليمانية،  غربي  عن 
وموقعا  جميال  منظرا  لها  جتعل  وغيا�س 
ممتازا، ويقال انه كان يف هذه املنطقة ع�سرية 
اال�سم  " فانقر�ست وبقي هذا  "با�سيان  ا�سمها 

املحرف لها،وفيها الدير كما نوهنا. 
ولل�سليمانية ملحقات منها )ق�ساء �سهر بازار( 
والكردية،  بالفار�سية  ال�سوق(  مدينة  )اأي 
باجليم   - جوارتا  قرية  الق�ساء  هذا  مركز  و 
الفار�سية امل�سمومة حيث جتثم على �سفح جبل 
"�سر�سري" يف مو�سع يبعد 38 كيلو مرتا من 
ال�سليمانية �سماال ب�سرق. وفيها بع�س املعامل 
القرن  واأربعينيات  ثالثينيات  منذ  املعمارية 
تت�سف  لكنها  العراقية.  لالإدارات  الع�سرين 
باأجواء قروية. والأهل "جوارتا" ولع خا�س 
برتبية املا�سية، لكرثة ما يحيط بقريتهم من 
املراعي واملروج اأما ماوؤها فعذب الأنه ينبع 
ف�سحي  هواوؤها  واأما  غزيرة،  عيون  من 
"قلعة جواالن" القرية  مفيد، وتقرب منها 
التاريخية التي كانت مركز احلكم الباباين 
بابان  با�سا  اإبراهيم  منها  يهاجر  اأن  قبل 
م وتتبع  " عام 1784  "ال�سليمانية  اإىل 
وهما:  ناحيتني  قرى  املنطقة  هذه 
 " �سروجك.  ناحية  و  ماوت  ناحية 
الناحية  هذه  مركز   :" ماوت  ناحية 
قرية  وهي  با�سمها.  امل�سماة  القرية 
ال�سكان  كثرية  العمران،  وا�سعة 
الق�ساء  اإىل عمران مركز  بالقيا�س 
عن  تبعد  �سكانها.  وعدد  جوارتا 

كيلومرتا.   30 املذكور  املركز 
 " �سروجك  ناحية  فهي"  اأما 
 " قرية  الناحية  هذه  مركز   :

عن  تبعد  التي   " برزجنه 
كيلومرتا   57 ال�سليمانية 

وعن "جوارتا " 16 كيلو 
مرتا وهي قرية معروفة 

بتدين اأهلها. 
عن موسوعة مدن 
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