
وهي تتكون من �أرب��ع حمالت هي قلعة بايل 
وبوياق��ي و�ل�س��وق �ل�سغ��ري و�ل�س��وق �لكبري. 
تعر�س��ت من��ديل �إىل �لن�سي��ان ب�سب��ب �زم��ة 
�ملياه و�حل��روب، بعد �ن كانت مزدهرة طيلة 
�لعقود �ملا�سية، وكانت ب�ساتني �ملدينة تنتج 
�فخ��ر �نو�ع �لتمور و�أندره��ا �ال �ن �ل�سد �لذي 
�ن�ساأه �ساه �إير�ن يف ثالثينات �لقرن �ملا�سي 
عل��ى و�دي نهر كنكري حرمه��ا �ملياه �لكافية 
مما �أحل��ق دمار� كب��ري� بالنخي��ل وت�سبب يف 
هج��رة غالبي��ة �بن��اء �ملدينة حين��ذ�ك. وبعد 
ع��ام 1982 ��سبح��ت منديل �خل��ط �المامي 
يف جبه��ة �حلرب �لعر�قي��ة �الير�نية مما �دى 
�ىل ن��زوح �هلها �ىل مدن �خ��رى مثل بلدروز 
وبغ��د�د وبعقوب��ة ومت تنزيلها م��ن ق�ساء �ىل 
ناحي��ة بع��د �ن كان��ت م��ن �وىل �الق�سية يف 
�لعر�ق �حلديث، غالبية �هل منديل من �الكر�د 

و�أكر�د فيلية و�لرتكمان وقلة من �لعرب.
 يحر�سن��ا ��س��م "من��ديل" على تخي��ل �سورة 
ملدينة ذ�ت �س��كل برونزي متاأك�سد �أو حجري 
ي�سب��ه �ملنحوتات �لقدمية، تنبث��ق من �أعماق 
تاري��خ مينحها وق��ار�ً ويذكرن��ا بوقار �ملدن 
�لديني��ة، وزه��د �مل��دن �لت��ي ركنته��ا ث��ورة 
�ملو��سالت وتطور�تها عل��ى �حلدود �لبعيدة، 
بع��د �أن كان��ت ثغ��ور�ً له��ا ق��ول �لف�س��ل يف 
حياة �لبلد�ن و�الأقالي��م. عندما نعرب م�رشوع 
ري من��ديل �لذي يع��ول عليه كث��ري�ً يف حياة 
�ملدينة، ون�سل مبا�رشة �إىل ج�رش �سغري يقوم 
على منخف�ض ي�سمى "و�دي �لنفط" فتلوح لنا 
قمم جب��ال حمرين على �س��كل متوجات بنية 
�لل��ون متال�سية مع غي��وم و�أبخرة د�كنة على 
بع���ض �لقم��م �جلبلي��ة، عند �أ�سف��ل �جلبل تقع 
من��ديل.. ن�س��ق �لطري��ق �إليها عرب خ��الء �سبه 
�سح��ر�وي ي�سم��ى "منطق��ة �لعي��ون"، عل��ى 
مي��ني �ل�سارع تظهر لنا قب��ة منفردة من دون 
�أ�سو�ر، وتعرف �أنه مرقد نبي �هلل بنيامني )ع( 
و�مل�سم��ى �ي�سًا نبي )طه��ر�ن( من قبل عامة 
�لنا���ض، حيث لقب ب� "طهر�ن" الأنه كان �أطهر 
�لنا���ض خلقًا و�أخالقًا... تب��د�أ �ل�سورة حتاكي 
لغة �ل�سائ��ق �ملتاأ�سي��ة، �لب�سات��ني �ملهجورة 
و�لبي��وت �ملهدم��ة و�ل�سم��ت �الب��دي، كله��ا 
تر�سم �س��ورة بالغ��ة �لدقة للهج��رة و�لرحيل 
نتيجة مغام��ر�ت �حلروب �حلمق��اء �لتي د�أب 
عليها �لنظام �ل�سابق. �س��كل �لوح�سة و�لدمار 
وبقاي��ا �حل��روب ال يخف��ي تلميح��ات حلي��اة 
باذخ��ة كانت هن��ا قبل �أن ت��دور دورة �لزمن 

�لقا�سية جالبة معها �أق�سى حرب.
كان مدخل �ملدينة يت�سكل من جمموعة �أحياء 
جدي��دة بني��ت بالطاب��وق، �أول ه��ذه �الأحياء 
�حل��ي �لذي ي�سم��ى "دور �الأملان" وهي بيوت 
�سغرية بنتها �رشكة �ملانية الأهايل �ملدينة - 
وت�سرتك معظم هذه �الأحياء ببيوتها �ملهدمة، 
وهن��اك ��سب��اب عدي��دة للهدم منه��ا �لق�سف 
�ثن��اء �حلرب �لعر�قي��ة - �الير�ني��ة وبقاوؤها 
ب��دون �عم��ار بالرغم م��ن مرور �سن��و�ت على 
�نتهاء �حل��رب، ومنها عب��ث �لل�سو�ض �لذين 
�أ�ستغلو� حمن��ة �ملدينة يف زمن �حل�سار، كما 
�أن بع���ض �أ�سحاب هذه �لبيوت قلعو� �الأبو�ب 

و�ل�سبابيك قبل هجرتهم منها.. 
تاريخ منديل 

يرج��ع تاري��خ من��ديل �ىل 6000 �سن��ة قب��ل 
�ملي��الد، تقع مدين��ة من��ديل يف �سهل خ�سب 
على بعد 160 ك��م �سمال �رشقي مدينة بغد�د 
يحدها م��ن �ل�سم��ال ق�ساء خانق��ني وق�ساء 
�ملقد�دي��ة ومن �ل���رشق �إير�ن، وم��ن �جلنوب 
حمافظة و��سط، وم��ن �لغرب ق�ساء �ملقد�دية 
وق�ساء بعقوبة. تعد منديل من �أقدم �الأق�سية 
يف �لع��ر�ق، وكان��ت تتب��ع �أد�ري��ًا �ىل بغ��د�د 
عندما كانت ت�سمى "مندجل��ني" �أو "بندينج" 
وق��د �أ�سبح��ت ق�س��اًء يف عهد �ل��و�يل مدحت 
با�س��ا، وعندم��ا ت�سكل��ت �حلكوم��ة �لعر�قي��ة 
�سن��ة 1921 �أ�سبح��ت قائممقامي��ة وبقي��ت 
كذلك حتى ع��ام 1987. �أما ��سم �ملدينة فقد 
م��ر بتح��والت كثرية كما هو �س��اأن �لكثري من 
�مل��دن �لعر�قي��ة كما �أرتبط مبعتق��د�ت �أهلها، 
وم��ن هذه �ملعتقد�ت �لتي يتد�ولها �لعامة �أن 
��سمها جاء من قول �الأمام علي بن �بي طالب 
)ع( الأ�سحاب��ه عندما و�سله��ا بعد حربه مع 
�خل��و�رج "متندلو� يا �سحاب��ة" �أي ��سرتيحو� 
بع��د �أن وج��د طي��ب مناخه��ا ورق��ة ن�سيمها، 
خا�س��ة و�أنه��م خرج��و� لتوه��م م��ن مدين��ة 

"�سهرب��ان" �لتي �أ�سابت �لكثري من �أ�سحابه 
وجي�س��ه باالأمر����ض ب�سب��ب �س��وء مناخه��ا. 
لكن �لوقائ��ع �لتاريخية تنفي ه��ذه �حلكاية، 
وتق��دم ج��ذر�ً �آخر للت�سمي��ة، فكم��ا ذكرنا �أن 
من��ديل م��ن �مل��دن �لقدمي��ة ويع��ود تاريخها 
�ىل �ست��ة �آالف �سن��ة قب��ل �ملي��الد، وكان��ت 
تع��رف ب� "�لبندينج��ني"، وهو لفظ تثنية مثل 
"�لبحري��ن" كما ذكر ذلك ياقوت �حلموي يف 
معجم �لبل��د�ن، وقي��ل �أن �لت�سمية معرفة عن 
�لطيبون"  "�ملالكون  "وندتنكيان" ومعناها 
وقي��ل �أي�س��ا �ن معناه��ا )�لرب��اط �حل�س��ن( 
�ىل  �لت�سمي��ة  ترج��ع  �مل�س��ادر  �أغل��ب  لك��ن 
عه��ود �الآ�سوريني، وتذكر بث��الث لفظات هي 
"وردني��كا" و "�أردليكا" و "ورديكا" ومعنى 
ه��ذه �الألف��اظ يف �للغ��ة �الآ�سوري��ة "�ملدين��ة 
�لف�سيح��ة �لو�قعة يف �سف��ح �جلبل" وبعد ذلك 
و  "منديج��ني"  و  "بندينج��ني"  �ىل  حتول��ت 
"مندوعل��ي" و�أطلقت هذه  "مندل��ج" وكذل��ك 
�لت�سمي��ة بع��د �نته��اء معركة �لنه��رو�ن ومن 
ثم حتول��ت �إىل )منديل( �ال�سم �حلايل. وهناك 
�أك��ر م��ن موؤ�رش عل��ى �سح��ة �أ�س��ل �لت�سمية 
�أهمها وجود عو�ئل حتى  "�لبنديجني" ولعل 
�إىل وق��ت قريب تلقب ب� "�لبندنيج"، كما يذكر 
لن��ا �لتاريخ وبع�ض �الأعالم �لذين تلقبو� بهذ� 
�للق��ب ومنه��م �أب��و ب���رش �ليم��اين �لبندنيجي 

�لنحوي �لذي ولد يف �سنة )200( هجرية. 
مر�قد دينية ومو�قع �ثرية 

�لديني��ة  ت�سته��ر من��ديل بع��دد م��ن �ملر�ق��د 
و�ملو�ق��ع �الثاري��ة، منه��ا " منطق��ة "�سي��خ 

حمم��د" ن�سبة �إىل حممد بن �أب��ي بكر �ل�سديق 
"ر���ض" الأنه ع�سك��ر فيها، �أم��ا �أ�سهر �ملر�قد 
فه��و مرقد �الإمام "كرز �لدين" وهو �سيد �أحمد 
بن �أ�سحق بن ها�سم ب��ن جعفر �لطيار )ر�ض( 
�مللقب باأحمر �لعين��ني، �أما �أ�سم "كرز �لدين" 
فلم جند ل��ه معنى، لكن �لبع�ض يقول �أنه ��سم 
م�ستع��ار للت�س��رت يف وقت مالحق��ة �لعلويني. 
وهن��اك �أي�س��ًا مرق��د ح��اج يو�س��ف ويق��ال 
�أن��ه م��ن �أحف��اد �الإم��ام �حل�سن ب��ن علي )ع( 
و�لبع���ض يعتق��د �نه من حامل��ي �لربيد �أثناء 
�لفتوح��ات �الإ�سالمي��ة يف �ل���رشق. ويف قلب 
منديل ينت�سب مرقد �سيد �أحمد بن �الإمام زين 
�لعابدي��ن )ع( وي�سمى من قب��ل �لعامة "بابا 
حافظ" الأنه ��ستهر بتحفيظه �لقر�آن لالأطفال.

�لقالع �الأربع
من��ديل �لقدمية تتكون من بقايا �أربع قالع �أو 
حم��الت رئي�سي��ة منف�سلة ع��ن بع�سها كانت 
ت�س��كل �ملدينة كله��ا، ي�سمها �س��ور كبري فيه 
�ربع��ة �أب��و�ب وال تت�س��ل ه��ذه �ملح��الت �أو 
�لق��الع �إال من خالل �لب�ساتني �ملت�سلة �أو من 
خالل �ل�س��وق �لكبري �ل��ذي يتو�سطها وي�سمى 
�آث��اره  "باقطناي��ا" وماز�ل��ت  "بقطاي��ا" �أو 
قائم��ة حتى �لي��وم، وي�سم��ى �ل�س��وق �لكبري، 
�أم��ا �لق��الع �الأرب��ع فه��ي قلع��ة "مريح��اج" 
و�سمي��ت �أي�سًا "قلم حاج" ويعتقد �أنها �سميت 
به��ذ� �ال�س��م ن�سب��ة �ىل رئي�ض ع�س��رية �أو قوم 
ي�سكن��ون هذه �لقلعة، وحمل��ة �أو قلعة "جميل 
بي��ك" وقلع��ة "بوياق��ي" �أو "بويقي��ا" وقلعة 

"�لنقي��ب" وق��د تغريت �أ�سم��اء هذه �ملحالت 
ر�سميًا يف �ل�سنو�ت �الأخرية، لكن عامة �لنا�ض 
ماز�لو� يتدو�لون �الأ�سماء �لقدمية... �لذي �أثار 
�نتباهن��ا يف ه��ذه �ملنطق��ة، �ل�س��وق �لكب��ري 
ب�سعة م�ساحته وطر�ز بنائه، وقد كان �ساجًا 
باحلركة حتى منت�س��ف �لثمانينيات قبل �أن 
ت�سل �لقو�ت �الير�نية حدود �ملدينة، ويتكون 
م��ن �ك��ر م��ن خم�سمائ��ة دكان، وع��دد كبري 
م��ن �لقي�رشي��ات و�خلانات �ملبني��ة بالطني 
و�حل�س��ى �لكب��ري و�خل�س��ب و�جل���ض و�لنورة 
ويعود تاريخ بنائها �ىل فرتة �حلكم �لعثماين، 
ويتك��ون �ل�س��وق م��ن طبقتني م��ن �لدكاكني 
و�حدة �أر�سية و�أخرى علوية ماز�لت حمافظة 
عل��ى قوتها وحتى �الأبو�ب �لكبرية �لتي ت�سبه 
�بو�ب �لق��الع �لقدمية ماز�ل��ت حمافظة على 
خ�سبه��ا وم�سامريه��ا ذ�ت �لروؤو���ض �لكبرية، 
ونعتق��د �أن ترميمه��ا ب�سيط��ًا ميك��ن �أن يعي��د 
له��ذ� �ل�س��وق �حلي��اة، الب��ل ي�سل��ح �أن يكون 
منطق��ة �سياحية الأنه عاب��ق بر�ئحة �لتاريخ. 

�أوكر�نيا... كاليفورنيا.

�لفتوحات �ال�سالمية
باأ�س��م  �لع��رب  �ملوؤرخ��ني  كت��ب  يف  وردت 
)�لبندج��ني( �مل��وروث من تل��ك �حلقب. حيث 
قال عنه��ا ياقوت �حلم��وي يف معجمه )بلدة 
م�سهورة طرف �لنهرو�ن من ناحية �جلبل من 
�أعمال بغد�د. وقد خرج منها خلق من �لعلماء 
حمدث��ون و�سع��ر�ء وفقه��اء وكت��اب(  وق��ال 
عنها �ملرحوم �لعالم��ة �أن�ستا�ض �لكرملي يف 

جمل��ة ل�سان �لعرب �إن �ال�س��م �الأ�سلي لها هو 
)وندني��كان( :�إنه��ا جم��ع وندني��ك �لفار�سية 
ق��د  وكان  �لطيب��ون(  )�ملالك��ون  ومعن��اه 
ذكره��ا هريودوت�ض �ملوؤرخ باأ�س��م )�أردريكا( 
وق��ال عنه��ا �ن فيها عيون نف��ط. وقد فتحها 
�مل�سلم��ون �سلحًا على يد )�لقعقاع بن عمرو( 
بن��اء على �أم��ر من �خلليفة عم��ر بن �خلطاب، 
بعد فت��ح جلوالء وحل��و�ن وخانقني وقد ورد 
��سمها يف �لفتح )بندني��ك(. وهي متكونة من 
كلمت��ني فار�سيتني )بن��د( ومعناه��ا )حدود( 
يك��ون  وبذل��ك  )�لطي��ب(  ومعناه��ا  و)ين��ك( 
�ملعن��ى )ح��دود �لطيب( ملوقعها ب��ني �ل�سهل 
و�جلبل. وقد ورد ��سمها )طي�سفون( كذلك ويف 
�لعهد �لعبا�سي وردت باأ�سم )حلف( �أو )�لكور( 
ومن �ملعل��وم �أن �ملد�ئن �لقريب��ة منها بقيت 
حمتفظ��ة باأ�سمائه��ا �الآر�مي��ة وه��م )بدر�يا( 
و)ب�سكاي��ا( وحت��ى )بعقوبة(، مب��ا يدلل على 

�سفتها �لثقافية.
لق��د تبع��ت ه��ذه �ملدين��ة بغ��د�د يف �لتق�سيم 
�إب��ان �لعه��د �لعبا�س��ي و�أ�ستم��ر حاله��ا هكذ� 
بع��د �سق��وط بغد�د وحل��ول �لدول��ة �لعثمانية 
الحق��ًا. وق��د ح��دث م��ا ال يحم��د عقب��اه يف 
تق�سي��م �حل��دود بينه��م وب��ني دول��ة �لفر���ض 
�لقجري��ة يف معاهد�ت )�أر���ض روم( و�حلدود 
�ملر�سومة عام 1905 �لفا�سلة �لتي مل حترتم 
يف و�سعه��ا �ب�س��ط ���رشوط �لتق�سي��م �لب�رشي 
و�جلغ��ر�يف ب��ني �لبلدين �لذي ع��اد وباال بعد 
ذل��ك يف تركة م��رة ورثتها �ل�سلط��ة �لعر�قية 
و�لت��ي �أدت �ىل ح��روب و�نتهاكات يف حتديد 

هوي��ة قاطني �ملنطق��ة �لذين بق��و� يف د�خل 
�ي��ر�ن وميت��ون �سالته��م �لعائلي��ة بالعر�ق، 
و�أك��ر مث��ال ملمو���ض يف تل��ك �ملع�سل��ة هو 
و�س��ع �لعر�قي��ون )�لفيلية( �لذي��ن جاءو� من 
)ب�ست ك��و( �أي ظهر �جلبل وو�سمو� بانتمائهم 

�الإير�ين بالرغم من عدمه.
لقد جرى حينئذ و�س��ع �حلدود بحيث �أعطيت 
منطق��ة )�سوم��ار( �ىل �أي��ر�ن مقاب��ل )هورين 
�سيخ��ان( و)قوت��و( �أعطيت��ا للع��ر�ق. وو�س��ع 
من��ديل يدخ��ل يف تل��ك �لفو�سى �لت��ي كانت 
�إحدى �سحاياها، حيث �ن �ملدينة تق�سمت �ىل 
�أ�سالء عل��ى جانبي �حلدود وق��د كانت حدود 
�ملدين��ة تق��ع حت��ى )دير �ل��ه( د�خ��ل �حلدود 
�الإير�نية �ليوم وم��ا يدلل على ذلك هو وجود 
خمف��ر د�خل عم��ق �الأر��س��ي �الإير�نية ي�سمى 
)خمفر �لعثمانيني( وكان لها عدة قرى حتمل 
�أ�سم��اء عر�قية مثل )طي��ب( و)بيات(. ويتذكر 
�مل�سنني من �أهل منديل �أو �لناقلني عنهم بان 
عندم��ا كانت تتق��وى �لع�سائ��ر �لو�قعة د�خل 
�حل��دود �الير�ني��ة عل��ى حكومته��ا �ملركزية 
م��ن �أمثال رئي�ض ع�سرية )كلهور( �أو لور�ستان 
وته��رب �ىل د�خ��ل �لع��ر�ق في�ستغ��ل �الهايل 
جميء �الم��ري �أو و�يل )ب�ستكوه( ليتفاو�سون 
معه م�ستغلني جميئه لل�سيد قرب منديل وبعد 
�س��يء م��ن �لر�سوة يغ���ض �لطرف ع��ن تقنني 
ق��دوم �ملياه �لو�رد �ليه��ا وكذلك عودة هوؤالء 
دون عن��اء يذكر.وق��د �أدى ذل��ك �ىل قطيع��ة 
من��ديل مع حميطها �لطبيع��ي وم�سادر ورود 
�مل��اء �إليها من ور�ء �حل��دود �لذي حتكمت به 
�ل�سلط��ات �الإير�ني��ة لتغيري جم��ر�ه �ىل د�خل 
�أر��سيه��م. وال�سيم��ا بعد �ن جع��ل ر�سا خان 
�س��اه �إي��ر�ن ب�ساتين��ه ومز�رع��ه �لو�قعة على 
�حل��دود يف منطق��ة )�سوم��ار( ت�سق��ى باملاء 
من��ديل  ملدين��ة  خم�س�س��ًا  كان  �ل��ذي  كل��ه 
وحميطه��ا �لق��روي �ل��ذي �أدى �ىل �أن تع��اين 
�ملدين��ة م��ن �سحه �ملاء وما تبع��ه من �لفاقة 
ورحي��ل �لنا�ض عنه��ا باجتاه �مل��دن �لقريبة 
وتتب��ع من��ديل �إد�ري��ا ناحية بل��دروز وميكن 
�ن يك��ون ��سمها حمرفًا ع��ن �أ�سم )بر�ز �لروز( 
�لت��ي ذكره��ا ياق��وت يف معجم��ه. وهي تقع 
عل��ى �لنه��ري �لذي يحم��ل ��سمها ب��ني بعقوبا 
ومن��ديل و�أهلها من �لناطق��ني بالعربية ومن 
�لطري��ف �ن �ر����ض كثرية فيه��ا كان ميلكها 
�ل�سلطان عبد�حلميد �لرتك��ي وقد فو�سها �ىل 
�س��رييف يوناين ��سم��ه )ظريف��ي( ب�سبب دين 
ل��ه عل��ى �حلكوم��ة �لعثماني��ة وكان يوكله��ا 
الأخري��ن غريه. وق��د ��ستمر �حل��ال هكذ� حتى 
�لع��ام 1937 ح��ني بيع��ت �أر��سيها ملالكني 
من بغد�د و�لكاظمي��ة. وحتتوي مدينة منديل 
عل��ى �ستة �أحي��اء كبرية و�أك��رب �ملحالت هي 
)قلعة جميل بك( وحمل��ة )بوياقي( و�سكنتها 
غالبيتهم من �لرتك وحملة )قلم حاج( وعحلة 
)�س��وق �ل�سغ��ري( وغالبية �سكانه م��ن �لفر�ض 
و)�س��وق �لكب��ري( وغالبي��ة �سكانه م��ن �لكرد 
و �لع��رب. ونالحظ هن��ا �للحم��ة �الجتماعية 
)�لك��رد  �لعرق��ي  �لف�سيف�س��اء  ي�سكله��ا  �ل��ذي 
و�ل��رتك و�لع��رب و�لفر���ض( يقطن��ون منطقة 
�سغ��رية ولتمث��ل منديل بذل��ك �أجم��ل �سورة 
�لفته��ا ذ�كرتنا ع��ن �ملجتمع �لعر�ق��ي "�أيام 
زمان" عندما حتابو� �جلميع يف كنفه ورتعو� 

بخري�ته ومل يفرقهم �أي �سيء.
تقاليد مندلية

وتقالي��د �أهل منديل ت�سبه كثري�ً تقاليد )�لكرد 
�لفيلي��ة(، وم��ن �أغرب م��ا يحتوي��ه جمتمعها 
فرق��ة ديني��ة �إ�سالمي��ة عدده��ا �لي��وم حو�يل 
�الأربع��ة �آالف ن�سم��ة تدعى )�لعل��ي �لالهية( 
ويقال لها هنا )�لقل��م حاجية( ن�سبة �ىل �أ�سم 
�حلي �لذي يقطنوه. وهم يعتقدون باأن �المام 
عل��ي بن �أبي ط �لب)ع( ي�سلي عنهم ويعو�ض 
تركه��م له��ا �أم��ا �سيامه��م فل��دى �سيوخه��م 
تف�سري فح��و�ه �أنه ورد ب�سيغ��ة كردية ن�سها 
)�س��ه روز( �أي ثالثة �أيام ولي�ض )�سي روز( �أي 
ثالث��ني يوما. وه��م عادة م��ا يطلقون حلاهم 

ويتجنبون �لنجا�سة كافة.  
تنتظ��ر من��ديل �لبح��ث �حلثي��ث ع��ن �أثاره��ا 
و�ساب��ق تاأريخها �ملرتبط حتم��ًا مع ح�سارة 
�لر�فدي��ن و�الأمل معق��ود على جعله��ا مدينة 
عل��ى  �لتع��اون  تكر���ض  منوذجي��ة  حدودي��ة 
جانبيه ب�سف��اء �لنو�يا و�مل�سلحة �مل�سرتكة. 
ناهي��ك ع��ن منزلته��ا �لنموذجي��ة يف م��دن 
�لعر�ق وذلك بامتز�ج �لثمار و�لنحل يف ظالل 

�أزقتها و�أ�سجارها.

 �حل��ال �ل��ذي �آل��ت �لي��ه من��ديل ناج��م ع��ن 
�أنه��ا  �الأول  �الأه��ايل،  ر�أي  ح�س��ب  �سبب��ني 
�أ�سبحت �ساحة عملي��ات يف �حلرب �لعر�قية 
�الأير�نية مما ��ستدع��ى رحيل وترحيل �أهلها 
عنه��ا، حيث �أنه��ا تبعد عن �حل��دود �لعر�قية 
- �الإير�ني��ة �أربعة كيلوم��رت�ت فقط و�ل�سبب 
�لثاين ه��و �ملياه، وكما نع��رف �أينما وجدت 
�ملياه وجدت �حلي��اة، ومنديل تاأخذ مياهها 
ح��ر�ن"  "و�دي  ه��و  �الأول  م�سدري��ن،  م��ن 
�لقادم من �حلدود �الأير�نية، وهذ� له م�ساكله 
�لكب��رية �لتي متتد جذوره��ا �ىل زمن �لدولة 
�لعثماني��ة، الأنه يخ�س��ع لبارومرت �لعالقات 
�ل�سيا�سي��ة ب��ني �لع��ر�ق و�ي��ر�ن، و�مل�س��در 
�لث��اين، هو قناة من��ديل �الرو�ئية �لتي تاأخذ 
�ملي��اه م��ن �س��در نهر دي��اىل بقن��اة طولها 
54 كيلوم��رت�، وهو م���رشوع �رو�ئي ي�سمى 
"م�رشوع ري منديل" �سمم ملعاجلة م�ساكل 
�ملي��اه مع �ي��ر�ن، لكن �لتج��اوز�ت على هذ� 
�مل�رشوع �أفرغته م��ن �أهميته. هذ�ن �ل�سببان 
�أديا �ىل تقلي�ض عدد �سكان �ملدينة من "34" 

�ل��ف ن�سمة يف مركز من��ديل فقط قبل �حلرب 
مع �أير�ن، �ىل �أربعة �الف وثالثمائة وت�سعني 
ن�سمة قبل �سقوط �لنظام �لدكتاتوري. بع�ض 
�ل�سكان ي�سيفون �أ�سبابًا �أخرى �أهمها �همال 
�ل�سلط��ات �ل�سابقة للمدين��ة، وو�سعها �سمن 
مو�زنات �حلرب مع �ير�ن و�أبعادها �لنف�سية 
�لنظ��ام  يع��زز  �أن  م��ن  فب��داًل  و�الإعالمي��ة، 
�ل�سابق �لو�سع �لنف�س��ي الأهايل منديل دمره 
بقر�ر تنزيل مرتبة منديل �الد�ري من ق�ساء 
ع��ام 1987 �ىل ناحي��ة وقد ترت��ب على هذ� 
�لق��ر�ر حتويل �لدو�ئ��ر �لر�سمي��ة �إىل بلدروز، 
و�سب��ب هذ� �لق��ر�ر هو خوف �لنظ��ام �ل�سابق 
من �س�����قوط منديل باأيدي �الإير�نيني -وهي 
كانت على و�سك �ل�سق��وط لكي يقال �أن �لذي 

�سقط هو ناحية �سغرية ولي�ض ق�ساء.
منديل و�لزر�عة

زر�عي��ًا تعت��رب �أر��س��ي من��ديل م��ن �أخ�سب 
�ر��س��ي  جان��ب  �ىل  �لع��امل،  يف  �الأر��س��ي 
ر�أي خ��رب�ء  �أوكر�ني��ا وكاليفورني��ا ح�س��ب 
�لزر�ع��ة و�جلغر�فية يف �لع��امل. وتتاأكد هذه 

�حلقيق��ة تاريخي��ًا، حي��ث ع��ر �ملنقبون يف 
عام 1961 على �أق��دم م�رشوع �رو�ئي يعود 
تاريخ��ه �إىل �ستة �آالف �سنة قبل �مليالد، وما 
دمنا نتح��دث ع��ن �لزر�عة فق��د �أده�سنا هذ� 
�لع��دد من �لنخيل فيها بالرغ��م من �لظروف 
�سابق��ًا، حي��ث  ذكره��ا  م��ر  �لت��ي  �لقا�سي��ة 
توج��د يف من��ديل نح��و مليون ورب��ع مليون 
نخل��ة تعطي �أجود �أن��و�ع �لتم��ور و�لتي يعد 
بع�سها نادر جد�ً مث��ل �الأ�رش�سي و�لقرنفلي، 
كم��ا تنف��رد من��ديل بنوع م��ن �لتم��ر ي�سمى 
"مريح��اج" وي�س��ل ع��دد �أن��و�ع �لتمور يف 
ب�ساتينه��ا �ىل �أك��ر م��ن )170( نوع��ًا. كما 
ت�سته��ر �أي�س��ًا بب�سات��ني �لربتق��ال و�لرمان 
و�مل�سم�ض، لكن �أغلب ه��ذه �لب�ساتني دمرتها 
�حل��رب وحتول��ت �ىل حقول لزر�ع��ة �حلنطة 

و�ل�سعري و�ل�سم�سم..
وت���رشف ق�سب��ة �ملدينة على �سه��ول و��سعة 
جب��ال  م��ن  تنب��ع  �لت��ي  �لودي��ان  ت�سقيه��ا 
�إي��ر�ن وت�سب يف ه��ذ� �ل�سه��ل �لف�سيح حيث 
تنت���رش �لب�ساتني �ليانع��ة يف �أطر�ف �ملدينة 

وتكتنفه��ا بع���ض �لق��رى �لو�قع��ة عل��ى هذ� 
�ل�سه��ل �لقريب��ة م��ن بع�سه��ا �لبع���ض حيث 
ت���رشف عليها �لرو�ب��ي و�لقريبة من �حلدود. 
وي�سق��ي ب�ساتينها ومز�رعه��ا )و�دي كنكري( 
�ل��ذي ينبع م��ن )هيو�ن( ومي��ر يف )�سومار(

�أو)�سمب��ار( �الإير�ني��ة، حي��ث يجت��از �حلدود 
خمرتق��ًا جبل حمرين وي�س��ب يف �ل�سهل بعد 
�أن ينق�س��م �ىل ع��دة ج��د�ول لي�سق��ي �ملز�رع 
�لب�ساتني.ف��اأن ه��ذه �ل�سهول �لت��ي تقع حتت 
�لت��الل و�جلب��ال تعت��رب ع��ادة �أول م��ن م��ا 
�أ�ستوط��ن �الإن�س��ان بعد هجرت��ه للكهوف يف 
�جلبال، ثم ظهور �ملدنية �الأوىل على تخومها 
كاأول ح�س��ارة  �ل�سومري��ة  و�لت��ي توجته��ا 
مثقف��ة، ميكن �الإ�ست��دالل على مالحمها. وقد 
�أك��دت �حلفري��ات �لت��ي قامت به��ا �حلكومة 
�لعر�قي��ة ع��ام 1966 وجود مدين��ة عامرة 
ي�ستعم��ل �لنه��ر يف معا�سه��ا وفيه��ا بي��وت 
ب�ساتينه��ا  كان��ت  وق��د  وحي��اة متح���رشة. 
�ملتعاقب��ة  �لفار�سي��ة  م��ن  لل��دول  مرتع��ا 

و�ل�سلوقية حتى قدوم �لفتح �الإ�سالمي. 
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مندلي .. حضارة سومرية.. يطويها غبار النسيان

غبار وحروب وزراعة ضائعة !

اعداد: لميس عبد الكريم

منديل مدينة عراقية تقع �شرقي 
حمافظة دياىل �شمن ق�شاء 

بلدروز اأ�ش�شت يف العام 1957، 
تبلغ م�شاحتها 733 كم بلغ 

تعدادها ال�شكاين 120000 
ن�شمة عام 2014 تقع منديل على 

بعد 160 كم �شمال �شرق مدينة 
بغداد


