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حلبجة... بين فاجعة الماضي وأفراح الحاضر والمستقبل 

 حلبجة مدينة من مدن كرد�س���تان 
الع���راق ورغم ك���ون م���دن االقليم 
باكرثها ذات تاريخ قدمي حيث من 
الثابت تاريخيا ان اقليم كرد�ستان 
متوالي���ة  ح�س���ارات  موط���ن  كان 
ابت���داء م���ن ع�س���ر العبي���د االول 
والع�س���ور الت���ي تلت���ه اىل وقتنا 
م���رورا بجمي���ع فرتات  احلا�س���ر 

التاريخ

و ذلك لأ�سباب عديدة منها ان البيئة كانت مواتية 
يف اكرث الف��رات فالرا�سي الت��ي يقع فيها الن 
اقلي��م كرد�ست��ان من اق��دم الرا�سي م��ن ناحية 
التكوي��ن اجليولوجي فجبال��ه النك�سارية قدمية 
التكوين يرجعها اجليولوجيني اىل ما قبل الع�رص 
احلج��ري الول، و كذلك اعتدال مناخه �ساعد على 
ال�ستيطان به، هذا ف�س��ا عن التنوع يف الن�ساط 
القت�سادي املائم للنماذج القت�سادية ال�سائدة 
يف الع�س��ور القدمي��ة )رع��وي، زراع��ي، جت��اري، 
حريف( ولذل��ك نرى ان كرد�ست��ان هي عبارة عن 

مدن كان من املمكن ان تكون متحاف. 
ال ان مدين��ة حلبج��ة مل يك��ن له��ل ه��ذا العم��ق 
التاريخ��ي فاق��دم ال�س��ارات لها ه��ي انها كانت 
موط��ن احد ق��ادة احلروب ال�سامي��ة املعروفني 
وه��و ابو عبيدة اجل��راح وبالرغم من ان �سرية هذا 
القائ��د ل تو�سح ب�س��ورة دقيقة ا�ستيطانه بها ال 
ان الدرا���س لتاري��خ حلبج��ة يرى تل��ك ال�سارات 
القوي��ة ل�ستق��راره يف تلك النتطق��ة و لعل ت�سمية 
احد ق�سبات حلبجة وهي )عبابيلي( و التي يبدو 
ان هن��اك اجماعا على ان �سبب الت�سمية هو ن�سبة 
لذل��ك القائ��د مت ت�رصيفه��ا بت�رصي��ف �سائ��ع يف 
اللغ��ة الكردي��ة، ومبا ان وف��اة القائ��د كانت �سنة 
)18( هجري��ة امل�سادف 639 مي��ادي فهذا رد 
ودلي��ل وا�سح ملن يق��ول ان عمر مدينة حلبجة ل 

يتجاوز 300 ثاث مائة عام.
ه��ذا ف�س��ا ع��ن ان مدين��ة حلبج��ة كان��ت م��ن 
املحط��ات املهم��ة يف طري��ق القواف��ل من جنوب 
تركي��ا  اىل  ال�سم��ال ومنه��ا  اىل  الع��راق  وو�س��ط 
فاوروب��ا خا�س��ة م��ادة التم��ر فاح��دى نواح��ي 
تعن��ي  والت��ي  حلبج��ة ه��ي مدين��ة )خورم��ال( 
بالعربي��ة )خمزن التمر( حيث كانت هذه التجارة 
�سائ��دة من��ذ ع�س��ور قدمي��ة وحل��د الن حي��ث ان 
ا�ست��واء الطري��ق وظروف��ه القت�سادي��ة مل تتاأث��ر 
اىل يومن��ا ه��ذا، وهن��ا اود ال�س��ارة اىل ان موقع 

مدينة حلبجة احلايل ل يبعد كثريا عن اخلط الذي 
�س��ارت به جيو���س ال�سكندر الكرب نح��و ايران او 
المرباطوري��ة الفار�سي��ة يف ذل��ك الوق��ت ولرمبا 
كان��ت ه��ي الطري��ق الخر عل��ى اقل تقدي��ر الذي 
ارتاأى ال�سكن��د ان ل ي�سري به لوعورته و �سعوبة 
ام��رار جي�سه الكب��ري من خاله كون��ه مير بجبال 
عالي��ة ت�سع��ب مهمة اجلي���س يف امل��رور ال اننا 
وبطبيع��ة احل��ال ل ميكن من خال ه��ذه ال�سارة 
الب�سيط��ة ان نعتم��د على ان مدين��ة حابجة كانت 

موجودة يف ذلك الوقت.
اأ�سل الت�سمية

 هن��اك الكث��ري م��ن الآراء يف ا�س��ل ت�سمية مدينة 
حلبج��ة، نح��اول ان ن��ورد بع�سا من تل��ك الآراء، 
الول يعتق��د انها ت�سغ��ري لكلمة حلب حيث توجد 
ا�سارات اىل ان اح��د الولت العثمانيني الذي كان 
والي��ا على حلب ثم ويل لواء �سهرزور اعجب بهذه 
املدينة التي يقال انه �سماها ت�سغريا ل�سم مدينة 
حل��ب وليت��ه ال�سابق��ة فا�سماها )حلبج��ة( وهذا 
ال��راأي مردود ل�سب��اب منها ان �سيغ��ة الت�سغري 
غ��ري �سحيح��ة ل يف اللغ��ة العربي��ة ول يف اللغة 
الكردي��ة ه��ذا ف�س��ا ع��ن ان الوايل غ��ري معروف 
ال�س��م ومل تتم ال�سارة اىل �سنة توليه  والهم من 
ذلك اننا يف درا�ستنا لتاريخ الولت العثمانيني ل 
جن��د ذلك الوايل ال��ذي ويل على حلب ثم ويل على 
ل��واء �سه��رزور مما يجع��ل القائلني به��ذا الراأي ل 

يجدون الكثري يف الدفاع عنه.
وال��راأي الث��اين ي�س��ري اىل ان ا�س��ل الت�سمية عائد 
اىل )فاكه��ة اخلوخ ( او الجا�س وترجمته باللغة 
الكردي��ة )ه��ه لوج��ه( وه��ي فاكه��ة ت�سته��ر بها 
املدين��ة وهذا تخريج بعي��د فاملدينة ت�ستهر بعدة 

انواع من الفواكه الخرى.
ول يوج��د داع لت�سميته��ا با�سم اح��د الفواكه فلو 
كان ذل��ك �سحيحا لازمها ال�س��م بدون حتريف 
ك��ون ا�سم الفاكهة نف�سها مل يتغري واملدينة تتكلم 
اللغ��ة الكردي��ة ومل تنتقل من لغ��ة اىل اخرى ليتم 
قب��ول هذا التخري��ج، ال ان الق��رب يف ا�سل تلك 
الت�سمي��ة قد يجرنا اىل ال�س��ارات التي تقول انها 

م�ستق��ة م��ن اللغ��ة الفار�سي��ة وان ا�سوله��ا تعود 
اىل مفردت��ي )عجب جا( وه��ي املفردتان اللتان 
خرجت��ا من اح��د الق��ادة الفار�سيني عندم��ا راأى 
املكان واعجب به ولعله قرر يف حينها ان يتخذها 
مدينة والكلمت��ان تعنيان )املكان العجيب( وهذا 
ال��راأي قد يعيدنا اىل ن�ساأة املدين��ة كونها تعيدنا 
لا�س��ارات القدمية حول ن�س��اأة املدينة خ�سو�سا 
اذا ما عرفنا ان مدينة حلبجة كانت ولفرة طويلة 
�سمن حدود المرباطورية الفار�سية هذا من جهة 
وكذلك كون الت�سمية فار�سية ل يتعار�س مع قدم 
املدينة كون ال�سيطرة الفار�سية هي ا�سبق وبكثري 
م��ن ال�سيط��رة العثمانية هذا من جه��ة ومن جهة 
اخ��رى فان ت�رصي��ف الكلمة قد يك��ون مقبول اذا 
م��ا قورن بالفرة الزمنية الت��ي مرت بها املدينة 
م��ن ت�سميتها الوىل اىل ت�سميتها احلالية، كما ان 
الزائ��ر اىل مدينة حلبجة ي��رى ان الت�سمية تنطبق 
عل��ى امل�سم��ى فامل��كان ي�ستمل عل��ى مناطق من 
اروع م��ا خل��ق اهلل م��ن حي��ث الطبيع��ة اللطيف��ة 

واملياه الوافرة واجلغرافية املتنوعة.
موقع املدينة 

 حتي��ط باملدينة من ثاث جه��ات �سا�سل جبلية 
ل�سم��ال جبال )هورام��ان( ال�ساهقة ومن اجلنوب 
�سل�سل��ة جب��ال )بالمب��و( وم��ن ال���رصق �سل�سل��ة 
جبال)�سرنوي( وبح��رية دربنديخان ومن الغرب 
�سهل )�سهرزور( اخل�سب  او  ق�ساء �سهرزو) �سارە 
زوور( وهو اأحد اأق�سية حمافظة حلبجة وجزء من 
حمافظ��ة ال�سليمانية �سابقا يف كرد�ستان العراق.  
مركز الق�ساء هو مدينة �سهرزور ويبلغ عدد �سكان 
الق�س��اء اأك��رث من 150 الف ن�سم��ة.  هذا ما جعل 
منه��ا �سبه جزي��رة جبلي��ة �سغرية وجذاب��ة، تقع 
املدينة عل��ى احلدود ال�سمالي��ة ال�رصقية العراقية 
حيث ل تبعد عن احل��دود العراقية اليرانية �سوى 
م�ساف��ة 16 /ك��م كم��ا ت��وازي احل��دود اليرانية 
مب�ساف��ة )75ك��م2 (. وه��ذا املوق��ع كان رحم��ة 
للمدينة ونقمة يف نف�س الوقت حيث ا�ستفادت من 
التجارة مع ايران ا�ستفادة كبرية ويف احلقيقة ان 
املدين��ة كانت مزدهرة من خ��ال ما كان يعرف 

بتج��ارة )القج��ق( وكان��ت ه��ذه التج��ارة رائجة 
وناجح��ة خا�س��ة يف ظ��ل ال���رصوط القت�سادية 
الت��ي كانت تفر�س اي��ام ال�سلط��ة البعثية واي�سا 
ب�سب��ب �س��وء العاقة املزم��ن بني الع��راق وايران 
عل��ى  الحي��ان  اغل��ب  يف  ين�سح��ب  كان  ال��ذي 
العاق��ات التجاري��ة ب��ني البلدين، ه��ذا من جهة 
وم��ن جهة اخ��رى كان املوقع ب��اًء على املدينة 
لك��رثة ما عانته ب�سبب التوت��ر الذي يح�سل وعرب 
التاري��خ من خال ال���رصاع ب��ني احل�سارات يف 
تل��ك املنطقة خ�سو�سا ان حلبج��ة كمدينة كانت 
تق��ع على مفرق الط��رق بني ح�س��ارات املنطقة 
من زمن البابليني والعياميني مرورا بال�سكندر 
الك��رب الذي مل يخ��رج املدينة من خ��ط �سريه يف 
حماته يف ال���رصق وال�رصاع العثم��اين ال�سفوي 

اىل ايام �سدام ح�سني.
تبعد مدين��ة حلبجة عن مركز مدين��ة ال�سليمانية 
م�ساف��ة 83/ك��م كم��ا تبع��د ع��ن مدين��ة بغ��داد 
عا�سم��ة الع��راق 286/ك��م، ترتفع ع��ن م�ستوى 
�سط��ح البحر)726م(. مما يعط��ي للمدينة مناخا 
جمي��ا و لطيف��ا خ�سو�س��ا اذا ما عرفن��ا ان قمم 
اجلب��ال املحيط��ة باملدين��ة يك�سوه��ا الثلج طيلة 
ايام ال�سنة والزائر للمدينة يف ال�سيف يعرف هذه 
احلقيق��ة حي��ث تتمتع املدين��ة ب�سي��ف رائع ولو 
كان هن��اك بع���س الهتمام لكان��ت حلبجة ومن 
خ��ال ق�سباتها متنف�س��ا للعراقي��ني يف �سيفهم 
الاه��ب خ�سو�سا موقع �س��ال )احمد اآوى( الذي 
ل��و ن��ال بع���س الهتمام ل��كان من اه��م املرافق 

ال�سياحية يف العراق.
�سكان املدينة

 ق�س��اء حلبج��ة يتبع��ه ع��دد م��ن النواح��ي مثل 
م��ع  و�سه��رزور(  وبي��ارة  وخورم��ال  )�س��ريوان 
)215( قري��ة م��ن اأعم��ال تل��ك النواح��ي، تعداد 
�سكانه��ا يف ع��ام 1977 بل��غ )91939( ن�سمة 
ويذك��ر ان ع��دد ق��رى الق�س��اء تقل���س اىل )18( 
قرية فقط بعد ما قام النظام بهدم القرى الخرى 
كونه��ا واقع��ة عل��ى ال�رصي��ط احل��دودي العراقي 
الي��راين وكان ذلك اإج��راًء تع�سفيًا ق��ام به بغية 

الق�س��اء عل��ى احلي��اة يف �سمك ع���رصة اأميال يف 
اخل��ط احل��دودي ال��ذي يرب��ط العراق باي��ران يف 
عم��وم كرد�ست��ان وفيم��ا بع��د واأثن��اء عملي��ات 
النفال مت تدم��ري املنطقة برمته��ا ومن �سمنها 
مدين��ة حلبج��ة، ال ان املنطق��ة ازده��رت ثاني��ة 
بعد ما ط��رد النظام من ن�سف كرد�ستان وا�سبح 
تع��داد الق�س��اء بعد اع��ادة بنائه��ا )119459( 
ن�سم��ة يقطن��ون يف )18979( دارا ت�سك��ن فيها 

)19110( عائلة.
حمات حلبجة

 تنق�سم حلبجة اىل جمموعة من املحات )احياء( 
وهي حمات )با�سا - با�سم عثمان با�سا اجلاف 
- وال���رصاي وبري حمم��د ووكاين قولكة( واحياء 
�سغرية اخرى، يف التعداد ال�سكاين )عام 1987( 
الذي �سبق �رصبها بال�ساح الكيمياوي وثم دكها 
وتدمريها كان عدد دورها )6008( من �سمنها 
)5506( دارا �سكني��ة والبقي��ة كان��ت مرفق��ات 
 )37031( �سكانه��ا  ع��دد  حكومي��ة،  ودوائ��ر 

متوزعني على )5833( عائلة. 
 ام��ا اح��د ال�رصحة الدينية القريب��ة فهو �رصيح 
ال�سيخ بال��ك. يقع ال�رصيح عل��ى الطريق الرئي�س 
ب��ني مدينة اأربي��ل ومنفذ حاج عم��ران احلدودي 
م��ع ايران ي�س��م ال�رصيح قرب ال�سي��خ حممد بالك 
اأح��د ال�سخ�سي��ات الأ�سامي��ة الب��ارزة يف القرن 
ال�سابع ع���رص كان مر�سدا للطريق��ة ال�سهروردية، 
يزور قربه مريدوه وعلى مقربة من ال�رصيح يقع 
نبع ي�سمى مبياه �سيخ بالك املعدنية حيث يعتقد 

اأنها ت�سفي اأمرا�س الكلى .
ويق��ول الكات��ب عل��ي ح�سون ح��ول القم��ع الذي 

تعر�ست له مدينة حلبجة: 
الدكتاتوري��ات الخ��راع الب�رصي ال�س��واأ وبرغم 
التغطي��ة  يحاول��ون  الذي��ن  والوع��اظ  الب��واق 
عل��ى �سوتها الن�س��از ال انها تاأب��ى ال ان يطغى 
ن�سازه��ا عل��ى كل ما ه��و �سال��ح يف الن�سانية. 
ولع��ل جم��زرة حلبجة تق��ف وبق��وة ك�ساهد على 
وح�سي��ة الدكتاتور �سد الب�رصية، ومن هنا اود ان 
اق��ف لثبت نقط��ة هي اننا �س��د كل من ي�ستخدم 

ارتكبه��ا امل�س��خ  الت��ي  عندم��ا ي�س��ف اجلرائ��م 
الفا�س��ي �سدام ح�سني بانه��ا جرائم ارتكبها �سد 
ابن��اء �سعب��ه وهذا ه��و اخلطاأ بعين��ه فلم تكن يف 
يوم من اليام لتو�سف العاقة بني الدكتاتورية 
ال�سدامي��ة والعراقي��ني كعاق��ة زعي��م او رئي�س 
برعيت��ه او قائ��د ب�سعب��ه، فم��ا ه��و ال م��ن تل��ك 
الع�ساب��ة التي �سطت يف ظلم��ة الليل على احام 
ومقدرات �سعب اعزل ليولوا انف�سهم رقاب النا�س 
تهجريا وتقتي��ا وانتهاك حري��ات، ان من ال�سوء 
وكل ال�س��وء ان تو�س��ف جرائ��م �س��دام والبع��ث 
بانها جرائ��م ارتكبها �سدام �س��د �سعبه فحا�سى 
العراقي��ني ان يكونوا رعية او �سعب��ا لتلك الزمرة 
اللعين��ة من اجلهل��ة والوبا�س الذي��ن امعنوا يف 
اي��ذاء العراقي��ني امثال علي الكيمي��اوي وح�سني 
كام��ل وب��رزان وغريهم من القائم��ة الطويلة من 
�سذاذ الفاق الذين ت�سلطوا على رقاب العراقيني.  
نعود فنقول ان الدكتاتورية التي ت�سري وفق مبداأ 
الع��داء وذل��ك كونه��ا ت��درك حقيق��ة ان وجودها 
ا�س��ا هو ككائ��ن منب��وذ ومرفو�س لذل��ك تبني 
عاقاته��ا على هذا ال�سا�س فال�رصاع والتحارب 
ه��و مب��داأ التعام��ل مع حميطه��ا فا ب��د للنتائج 
ان تك��ون جمموعة م��ن اجلرائم ت�س��كل رقما من 
الرق��ام لي�س��اف اىل ذل��ك ال�سج��ل الطوي��ل من 
الف�س��ل الب�رصي يف ادارة احلي��اة الن�سانية. ويف 
و�سط تلك املعادل��ة املرة يقف البرياء ك�سحايا 
عل��ى قارعة الطريق التي ي�سري بها ال�ساطني اىل 
ق�سوره��م، ويف هذا الطريق دم��اء ما زالت ت�سيل 

ودم حلبجة ما زال طريا هناك.
ان �س��وط اجلاد ما زال �سوت��ه اعلى من ا�سوات 
ال�سحاي��ا ف��كل تاريخ حلبجة مل يب��ق منه �سوى 
ذك��رى املج��زرة حيث �ساع��ت املدين��ة التاريخ 
ودمه��ا  ال�س��ور  تل��ك  لتبق��ى  والوج��ود  والرث 
ال�سام��ت يخت���رص املدين��ة، ولب��د لن��ا يف يوم 
من الي��ام ان نلتف��ت اىل تلك املدين��ة وا�سولها 
تاريخها ونحاول الجاب��ة عن تلك ال�سئلة التي 
تن�سى املجزرة يف حماولة ل�ستذكار املدينة وما 

كانت قبل الق�سف البعثي. 

اعداد: مريم ألياس

حلبجة اليوم 
 يف 2008، اأعل��ن ع��ن اإن�س��اء مط��ار دويل يف املدينة ويف يونيو 2013، اعرف��ت احلكومة القليمية 
الكرد�ستانية بحلبجة كمحافظة جديدة، ووافق جمل�س الوزراء العراقي على اأن ت�سبح حلبجة املحافظة 
التا�سع��ة ع���رص،[ يف اأرا�س��ي اقليم كرد�ستان العراق يف 1 يناير 2014،  لك��ن القرار لن ي�سبح ر�سميًا 
حت��ى ي�سدق علي��ه الربملان العراقي، ويب��دو اأن »اأهايل حلبجة اليوم اأكرث تفاوؤل م��ن الأم�س، اإذ متتد 
اإليهم عناية ورعاية مبا�رصة من لدن رئي�س حكومة الإقليم الذي يزور بيوتهم ويلتقي العوائل ويتابع 
تنفي��ذ امل�ساريع بدافع اإحياء املدينة ور�سم البت�سام��ة على وجوه اأهلها يف اأرجاء املدينة التي تت�سع 
با�ستم��رار وبرفقت��ه قائممقامها، حيث جنتاز طرق��ا حديثة بني اأحياء �سكنية طلي��ت بيوتها املريحة 
باألوان بهيجة تتنا�سب واألوان طبيعة كرد�ستان، وكي تقلل من وقع ذكرى الفاجعة على الأهايل، »هذه 
البي��وت �سم��ن امل�ساري��ع اجلديدة التي نفذتها حكوم��ة اإقليم كرد�ستان ووزعت عل��ى 500 عائلة من 
ذوي �سه��داء الق�سف الكيماوي بدون مقابل، فامل�ساريع يف حلبجة تزداد با�ستمرار وباإ�رصاف مبا�رص 
م��ن قب��ل رئي�س حكومة الإقلي��م الذي يقوم بزي��ارات م�ستمرة ملتابع��ة �سري تقدم اأبني��ة كلية الزراعة 
وجامع��ة حلبج��ة وتعبيد الطرق وف��ق موا�سفات حديثة«، م�س��ريا اإىل »اهتمام رئي���س حكومة الإقليم 
باجلانب التعليمي والإ�سكان وامل�ساريع ال�سحية، ففي قائممقامية حلبجة هناك 89 مدر�سة ابتدائية 
ومتو�سطة، و15 مدر�سة اإعدادية، و9 ريا�س اأطفال.                                                                               

 ام��ا ع��ن اآراء املواطن��ني يف حلبج��ة الي��وم فقد ق��ال املواط��ن �س��وران ابراهيم عني ت�سح��ك وفرحة 
لاإجن��ازات، وملا ينجز من بناء وحت�سني حياة النا���س اقت�ساديا وتعليميا و�سحيا وريا�سيا، والأهم 
م��ن ه��ذا وذاك، اجتماعي��ا، واأخ��رى حتزن متذك��رة ماأ�ساة الي��وم الكيم��اوي الذي ع�س��ف بالأخ�رص 
والياب�س، وخلف جروحا يف اأج�ساد ال�سكان الآمنني ويف اأرواحهم، جروحا بع�سها مل ي�سَف منها حتى 

اليوم، خا�سة الت�سويهات اخللقية يف الولدات اجلديدة على الرغم من مرور 23 عاما على الفجيعة.
ه��ذه املدينة التي بدت مثل العنقاء تنبعث من رماد اخلراب اإىل حركة البناء والعمران، فالطريق الذي 
ميت��د من مرك��ز مدينة ال�سليماني��ة اإىل جنوب �رصقه��ا، اإىل ق�ساء حلبجة، ميتد م�ساف��ة 85 كيلومرا، 
مرورا بناحية عربد وق�ساء �سيد �سادق، موؤثث بور�س العمل امل�ستمرة ليل نهار تقريبا، حيث الآليات 
الثقيلة، من )بلدوزرات( و)�سفات( تعمل على �سق دروب جديدة يتم تعبيدها، دروب تتفرع اإىل جمموع 
القرى املنت�رصة على خارطة هذه امل�سافات املرامية التي ت�سل عند ال�سفوح العالية املحاددة لإيران. 
م��ن جهة اخ��رى تو�سح نوك�سة نا�س��ح، مديرة ناحية بيارة الت��ي اأكدت اأن »ابت�سام��ة اأهايل حلبجة، 
وخا�س��ة الأطف��ال منه��م وال�سباب م��ن كا اجلن�سني اأك��رث اإ�رصاقا، وتغل��ب على احلزن ال��ذي تنا�سوه 
واجته��وا لبن��اء حياتهم، احلزن الذي ل يزال ي�سك��ن يف نفو�س كبار ال�سن الذين لي�س من ال�سهل ن�سيان 

ما جرى لهم جراء الق�سف الكيماوي.


