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داقوق .... شامخة بتأريخها وتراثها رغم ويالت الزمن

املناط����ق  م����ن  داق����وق  ق�ض����اء  يع����د 
الزراعي����ة الت����ي ت�ضته����ر بخ�ضوب����ة 
اخل�ض����راء  وبحقوله����ا  اأرا�ضيه����ا 
بالإ�ضاف����ة اإىل اهتمام اأهلها برتبية 
م����ن  العدي����د  ويجي����د  احليوان����ات، 
اأهايل داقوق مهنة الن�ضيج و�ضناعة 
ال�ضجاد الي����دوي واحلرف اليدوية 
اأ�ضوله����م  يرج����ع  حي����ث  الأخ����رى، 
والبي����ات،  قويونل����وا،  ق����ره  اإىل 

وايلخانليالر .

 
وهي من امل��دن الرتكمانية ومع ذلك ت�س��كن 
يف املدين��ة القومية الكردي��ة والعربية، وهي 
مركز ق�س��اء داق��وق التابع اأداري��ًا ملحافظة 
كرك��وك حيث تقع هذه املدين��ة على بعد 40 
ك��م اإىل اجلن��وب م��ن كرك��وك وعل��ى الطريق 

املوؤدي اإىل العا�سمة بغداد.
ومتتد جذور تاريخها اإىل ما قبل اال�س��ام اال 
اأن املعلوم��ات واالخب��ار عنها ن��زرة جداً يف 
هذه احلقبة وذلك وذلك لقلة امل�س��ادر ، �سوى 
انه��ا كان��ت مرك��ز ابر�س��ية يف وق��ت ما ويف 
جواره��ا القريبة مع��امل معاب��د كلدانية على 
�س��كل تل��ول اثرية وخا�س��ة الكني�س��ة الواقعة 
يف قرية )كليه( التي تبعد عنها نحو كيلومرت 
�سمااًل حيث �س��اهد اثارها ال�ساخ�سة ال�سائح 
االنكلي��زي ري��ج ع��ام 1820م ويف اماك��ن 
قريبة منه��ا ثم قاع وتنانري يردد ا�س��مائها 
النا�س وتطلق عليها بالرتكماين )كاوور قلعة 
�س��ي( اأي قلعة الن�سارى يف منطقة قريبة من 
قرية االمام زي��ن العابدين الرتكمانية والتي 
تبعد ع��ن داقوق كيلومرتاً ون�س��ف الكيلومرت 
امل�س��يحيني  تن��ور  اأي  تاندي��ررى(  و)كاوور 
والذي كان �ساخ�س��ًا عند مرقد ال�س��يخ قوا�س 
اإىل ما قبل )40 �سنة( ثم هدمت من قبل الذين 
اليعرف��ون لاأثار التاريخية قيمة، وهذا يوؤكد 
ب��ان املنطقة كانت كلدانية م�س��يحية ا�س��ًا 
غريتها الفتوحات اال�س��امية املباركة ، وكل 
ادعاء غري هذا هو وهم واختاق ال اأ�سا�س لها 
من ال�س��حة وال �سند تاريخي ي�ستحق الركون 
الي��ه  وقد زي��د مقام �س��يد ال�س��اجدين االإمام 
زي��ن العابدي��ن ب��ن احل�س��ني عليهما ال�س��ام 
م��ن االأهمية الدينية للمدينة حيث يقع املقام 
ال�رشي��ف على بعد كيلومرتي��ن اإىل ال�رشق من 
ناحي��ة داق��وق وي�س��تقبل ال��زوار عل��ى م��دار 
ال�س��نة.  وم��ن اأه��م املواقع االأثري��ة فيها هي 
منارة داقوق ) طاووق مناره �س��ي ( ال�سهرية 
اإذ ترتف��ع م��ا يقارب 30م عن �س��طح االأر�س 
وه��ي من طراز العبا�س��ي ويعود تاريخها اإىل 
ف��رتة الدولة ال�س��لجوقية عه��د قائدها طغرل 
بك ع��ام 447ه��� � 1055م ، وهن��اك اجل�رش 
العثماين القدمي على بعد 3كم �سمااًل من قرية 
االإمام زين العابدين ويربط طريق القدمي بني 
كرك��وك وط��وز خورمات��و ويق��ع عل��ى طريق 
القواف��ل التجارية ومبني م��ن احلجر االأحمر 
)القرمي��د ( وقد دمر جزء من هذا اجل�رش خال 
مع��ارك اجلي�س العثماين واجلي���س االإنكليزي 
ف��رتة احل��رب العاملي��ة االأوىل ثم اأعي��د بنائه 
الديني��ة  االأماك��ن  ..واأم��ا  1926م  ع��ام 
واملقد�س��ة يف ق�س��اء داق��وق ه��ي:1� مق��ام 
االإم��ام زي��ن العابدين )ع( ويبع��د عن داقوق 

م�سافة 2كم .
2� مرقد ال�سيخ قوا�س.

3� مرقد ال�س��حابي اجلليل عبد اهلل بن جابر 
االأن�ساري )ر�س(.

4� مقام خ�رش اليا�س.
اأم��ا عادات وتقاليد �س��كان داقوق فهي عامة 
ع�س��ائرية وذو طابع تركماين وهم حمافظون 
االإ�س��امي  الدي��ن  مبب��ادئ  ومتم�س��كون 

وفرائ�سه، ومن حمبي اأهل البيت.
ومن اأكرب ق�س��بات ق�س��اء داقوق هي ق�س��بة 
االإم��ام زي��ن العابدي��ن الت��ي تعت��رب اإح��دى 
الق�س��بات الرتكمانية حيث اأن تاريخها يعود 
اإىل عهد ال�سلطان العثماين )مراد الرابع( �سنة 
1048ه��� � 1638م عندم��ا ق��ام ال�س��لطان 
بفتح بغداد ومر بجيو�سه من داقوق وع�سكرت 
يف ه��ذه القرية وكانت ت�س��مى �س��ابقًا باإ�س��م 
)ياغون تبة �س��ي( اأي )ت��ل ياغون( وبعد فتح 
بغداد اأمر ال�سلطان مراد الرابع ببناء قبة فوق 

هذا التل كمقام الأحد ائمة اأهل البيت.
معامل املدينة االثرية

 حتتف��ظ داقوق يف العدي��د من املعامل االأثرية 

القدمية منها منارة داقوق االأثرية التي يرجع 
تاأريخها اإىل فرتة اخلافة العبا�س��ية �س��بيهة 
مبن��ارة جويل يف مدين��ة اربيل التي اأن�س��اأت 
يف العه��د االأتابكي ال�س��لجوقي، وكذلك بقايا 
اجلام��ع الكب��ري يف املدينة. وحتي��ط باأطراف 

املدينة املناطق التالية: 
_منطقة الطالبنية والتي ت�سمل كل من القرى 
التالي��ة قري��ة ينكج��ه وقري��ة عب��د اهلل غامن 
الكب��ري وقرية عبد اهلل غامن ال�س��غري )عنانه( 

وقرية �سنور وقرية كلي�سة.
_منطق��ة الكاكاكي��ة والت��ي اغل��ب �س��كانها 
من الك��ورد الكاكاكية ومنها قري��ة طوبزاوه 
وقري��ة علي �رشاي وقرية زنق��ر وقرية عارب 
ال��داودة  ك��وي وقري��ة الب��و حممد._منطق��ة 
وم��ن قراه��ا "هه فتخ��ار" وقرية "من�س��ور" 
وقري��ة "ئ��اواى" عل��ي وغريه��ا م��ن الق��رى 
وه��ذه املناط��ق حكمتها ال�س��يوخ والبك واغا 
باالأخ���س يف الطالبينة.وكانوا يطلقون اأ�س��م 
"ال�سيخ" على رئي�س املنطقة ويف "الكاكاية" 
كانوا يطلقون لف��ظ "اغا" ويف "الدوادة" لفظ 
"ب��ك" وم��ن القرى الت��ي مل نذكره��ا "فريق 
اواه" وقرية "اإمام زين العابدين" و"ال�سني" 
و"ماتيق" و"تامور" وغريها واي�س��ا يف نظم 
احلكوم��ات ال�س��ابقة �س��هدت ه��ذه املناط��ق 
عمليات التعريب اإذ ج��اءوا بالقومية العربية 
وخا�س��ة البدو والرحالة �س��كنوا يف املنطقة 
ووزعت عليهم ارا�س��ي وحل��د االآن باقون يف 
املنطق��ة. ويذك��ر اأن داق��وق له��ا ذك��ر مكثف 
يف التاأريخ االإ�س��امي، ورد ذكرها يف معظم 
الكتب التاريخية وخا�سة االإ�سامية العربية.

كما متتد جذور تاأريخها اإىل ما قبل االإ�س��ام 
اإال اأن املعلوم��ات واالأخب��ار عنه��ا قليلة جداً 
يف ه��ذه احلقب��ة وذل��ك لقل��ة امل�س��ادر. اأم��ا 
يف جواره��ا معامل معابد كلدانية على �س��كل 
تل��ول اثري��ة وخا�س��ة الكني�س��ة الواقع��ة يف 
قري��ة )كلي��ه( الت��ي تبعد عنها نح��و كيلومرت 
�سمااًل حيث �س��اهد اثارها ال�ساخ�سة ال�سائح 
االنكلي��زي ري��ج ع��ام 1820م. ويف اأماك��ن 
قريبة منها ثمة قاع وتنانري يردد ا�س��مائها 
النا�س وتطلق عليها بالرتكماين )كاوور قلعة 

�س��ي( اأي قلعة الن�سارى يف منطقة قريبة من 
قرية االإمام زي��ن العابدين الرتكمانية والتي 
تبعد ع��ن داقوق كيلومرتاً ون�س��ف الكيلومرت 
امل�س��يحيني  تن��ور  اأي  تاندي��ررى(  و)كاوور 
والذي كان �ساخ�س��ًا عند مرقد ال�س��يخ قوا�س 
اإىل ما قبل )40 �سنة( ثم هدمت من قبل الذين 
ال يعرفون لاآثار التاريخية قيمة، وهذا يوؤكد 
ب��اأن املنطقة كانت كلدانية م�س��يحية ا�س��ًا 
غريتها الفتوحات اال�س��امية املباركة، وكل 
ادعاء غري هذا هو وهم واختاق ال اأ�سا�س لها 
من ال�س��حة وال �سند تاريخي ي�ستحق الركون 

اليه.
 اأ�سل ت�سمية املدينة بهذا االأ�سم  

 كان��ت ا�س��مها اآن��ذاك )دقوق��اء( ث��م حتول��ت 
)دقوق��ا( و)دقوق( واخ��رياً اإىل )داقوق( وهي 
كلم��ة عربي��ة م�س��تقة م��ن )دق- ي��دق( ومل 
�س��كنها الرتكم��ان مل ي�س��تطيعوا تلفظها على 
ال�س��كل املذك��ور اأع��اه ف�س��موها ب�)طاووق( 
والتي تعني الدجاجة باللغة الرتكمانية ،ورد 
لف��ظ طاووق عل��ى �س��كل )طائ��وق( يف عديد 
من امل�س��ادر، وهذا التف�س��ري يورده باإ�سهاب 
امل��وؤرخ الفار�س��ي )عل��ي الي��زدي( يف كتابه 
امل�سهور ب�)جهان نامه( وقد ذكر هذا االدعاء 
�س��ياح اجان��ب م��روا م��ن البل��دة يف ف��رتات 
تاريخي��ة خمتلف��ة منهم عل��ى �س��بيل املثال 
ولي���س احل���رش الرحال��ة الفرن�س��ي اوليفيي��ه 
ع��ام 1794 وال�س��ائح االأمل��اين نيب��ور ع��ام 
1766 وال�س��ائحيني الربطاني��ني نيني ريج 
ع��ام 1820 وبكنغه��ام ع��ام 1816 . كانت 
بلدة داقوق هذه مركزاً ملنطقة )بيت كرماي( 
امل�سهورة يف التاريخ القدمي وكانت كرخيني 
خورمات��و(  )ط��وز  وخانيج��ار  )كرك��وك( 
وغريهم��ا تدخل �س��من ه��ذه املنطق��ة وهي 

منطقة كلدانية بحتة. 
ويف عام 636م و�سلت الفتوحات اال�سامية 
اإىل منطق��ة جلوالء اأي )قره غان( القريبة من 
منطقة داقوق بع�س ال�س��يء جنوبًا وا�ستمرت 
الفتوحات حتى و�س��لت اإىل منطقة خانيجار 
ثم داقوق فكرخيني بقيادة القائد اال�س��امي 
العرب��ي ها�س��م ب��ن عتب��ة ولك��ن امل�س��ادر 

املتوفرة ال توؤ���رش اإىل العام الذي مت فيه فتح 
منطق��ة داق��وق ب�س��ورة م�س��بوطة بع��د هذا 
اأ�س��بحت الديانة امل�س��يحية واحلك��م الكلداين 
يف ذم��ة التاري��خ وغ��دت بلدة داق��وق تابعة 

ملدينة الكوفة. 
 واإذا تتبعن��ا امل�س��ادر التي تبحث عن داقوق 
واحل��وادث الت��ي وقع��ت فيها جند انه��ا تبلغ 
هج��وم  اأم��ا  وجله��ا  حادث��ة(   40( ح��وايل 
عليها اأو ح�س��ار اأو م�س��ادمات اأو حماوالت 
اال�س��تياء عليه��ا �س��واء كان ذل��ك يف العه��د 

االموي اأو العبا�سي. 
اأ�س��بحت داق��وق بعد ف��رتة من الزم��ن مركزاً 
للخوارج املتمردين ورافعي لواء الع�سيان يف 
وجه اخلافة اال�سامية بقيادة �سبيب بن يزيد 
ال�س��يباين حيث حت�سنوا فيها ملتانة ا�سوارها 
وقلعته��ا منذ عهد اخلليف��ة الرابع االإمام علي 
بن ابي طالب )ع( وا�س��تمرت احلالة على هذا 
املن��وال اإىل عه��د اخلليفة االأم��وي عبد امللك 
بن م��روان حي��ث مت الق�س��اء عليه��م بقيادة 
القائد االأموي عبد الرحمن اال�س��عث، واأم�س��ت 
الق�س��بة حت��ت حكم االأم��وي ومن ث��م احلكم 
العبا�س وكان��ت بلدة له��ا مكانتها املرموقة 
ووالية مهم��ة يف املنطق��ة، ويف عهد املغول 
كانت البل��دة مركزاً الإحدى الواليات الثمانية 
واالقليم الرابع ملنطق��ة اجلزيرة عام 656ه� 
وداق��وق  املنطق��ة  حكم��ت  االأي��ام  وبت��وايل 
قاعدتها الدولة البويهية وال�س��لجوقية ودولة 
اخل��روف االبي���س )اآق قويونل��و( واخل��روف 
اال�س��ود )ق��ره قويونل��و( وامارت��ي اتباكي��ة 
املو�س��ل واربيل الرتكمانيتني تباعًا الواحدة 
ت��او االخ��رى ، و�س��يد مظفر الدي��ن كوكبورى 
الرتكم��اين حاك��م اربي��ل جامعًا كب��رياً فيها 
على منط جام��ع اربيل حيث ظلت مئذنتاهما 
قائمتان اإىل يومنا هذا ت�سهدان على جمد ذلك 
الزم��ان الغابر وكانت داق��وق يف هذه الفرتة 
احلا���رشة الثانية بعد مدين��ة اربيل من حيث 
االأهمية . ويف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين 
العثماين كانت داق��وق ناحية تاأتي بالدرجة 
الثاني��ة م��ن االأهمية بع��د كركوك ح�س��ب ما 
ورد يف كتاب )كركوك لوا�س��ى مف�سل حترير 

دفرتى( الذي نظم يف عهد ال�س��لطان املذكور 
وه��و دفرت ت�س��جيل ع��ام خا���س بال�رشائب 
الت��ي ت�س��توفى م��ن الرعي��ة، وي�س��ري اإىل عدد 

العوائل واملنتوجات الزراعية واحليوانية.
وبع��د ه��ذا التاري��خ جن��د ب��اأن داق��وق تفق��د 
اهميته��ا يوم��ًا بعد ي��وم وت��رتك موقعها اإىل 
مدينة كركوك ونرى يف الكتب اأن العثمانيني 
يطلقون عليها عنوان ق�سبة او ناحية بعد اأن 
كان��ت مدينة ووالي��ة وقاعدة له��ا ، اهميتها 
يف املنطق��ة برمته��ا عرب تاريخها املا�س��ي 
املجيد �س��لت البل��دة مركزاً لناحية با�س��مها 
انتق��ل  التاري��خ  ه��ذا  1936 ويف  ع��ام  اإىل 
الق�س��اء م��ن بليدة كي��ل واأ.و تاأتي داقوق يف 
املرتبة اخلام�س��ة من حيث ال�س��عة وال�س��كان 
يف خارط��ة املناط��ق الرتكماني��ة الت��ي تبداأ 
م��ن تلعف��ر وتنتهي مبنديل ت�س��كن يف داقوق 
ومن��ذ عه��ود �س��حيقة ع�س��ائر تركمانية مثل 
وع�س��رية  الع��دد  الكث��رية  )�س��يخلر(  ع�س��رية 
اآخلانل��ى او ايلخانل��ى وي�س��كنون يف حمل��ة 
باأ�س��مهم وع�س��رية )دميرجي( وي�س��كنون يف 
حملة معروفة با�س��مهم ، وهناك ع�س��ائر عدة 
با�س��م )الكهيه( وكان له��م مركزاً مرموقًا يف 
العهد العثماين واأكربها عدداً ي�س��مون ع�سرية 
)اآل اجلليل��ى( اي�س��ًا، وفيه��ا جمامي��ع اخرى 
م��ن اال�رش املعروفة مثل )جنارىل( و)تبه ىل( 
و)بويا غجيار( وغريها ومن حماتها حملة 
)َكوتورَكه( وحملة )ال�رشاي( وحملة )اآ�س��اغى 
اإىل  باالإ�س��افة  ليل��ر(  )تب��ه  وحمل��ة  تكي��ه( 
حملت��ي دمريجى وايلخانل��ى التي مر ذكرها 
اعاه، كل هذه املحات يف الق�س��م القدمي من 
الق�س��بة ام الق�س��م احلديث منها فهو اكرب من 

القدمي بكثري ومنظم تنظيمًا جيداً .
والدكاك��ني  والعق��ارات  االم��اك  اإن جمي��ع 
واخلان��ات الت��ي تهدم��ت قب��ل عقدي��ن تعود 
الأه��ايل داقوق وال ي�س��اركهم فيها من العرب 
والك��رد الذي��ن ا�س��توطنوا البل��دة موؤخ��راً اال 
قليًا. ويف البلدة مزارات ومراقد عدة ذكرتها 
امل�س��ادر وهي موغلة يف القدم حيث ذكرها 
دف��رت ال�رشائب ال��ذي نظم يف عهد ال�س��لطان 
مقربت��ان  البل��دة  ويف  القان��وين  �س��ليمان 

تع��ودان اإىل الرتكم��ان وهم��ا مق��ربة االإمام 
حممد ومقربة �سيخ قوا�س.

الي��وم  جنده��ا  داق��وق  بل��دة  اإىل  نظرن��ا  اإذا 
تركمانية قلبًا وقالبًا حيث اأن االآثار وا�س��ماء 
املحات والتلول واجلداول والوديان وال�سبل 
كلها ا�س��ماء تركماني��ة بحتة باالإ�س��افة اإىل 
النفو���س حي��ث اأن االأكرثي��ة ال�س��احقة تتكلم 
اللغة الرتكمانية وتبلغ ن�سبتهم فيها حولدايل 
%85 فقد �سكنت فيها عوائل عربية يف عهد 
النظام ال�س��بق كم��ا كان فيها عوائ��ل كردية 
بن�س��بة �س��ئيلة اال اأن عدد االكراد ازداد فيها 
بعد �س��قوط النظام ال�سابق وقلت اعداد العرب 
على العك�س من ذلك تتبع ق�ساء داقوق ناحية 
واحدة وهي )الر�ساد ( فهي بليدة عربية واأما 
الق��رى التي تتبعه��ا فاأكرثيته��ا عربية ومنذ 
الق��دم . وقد ادعى بع�س الباحثني حول هوية 
بلدة داقوق ادعاءات ال ا�سا�س لها من ال�سحة 
ولي�س��ت لها اأي قيمة تاريخية فيما اإذا نظرنا 
اإىل واقع االأمر و�س��تظل داقوق بلدة تركمانية 
نف�س��هما  يفر�س��ان  والواق��ع  التاري��خ  الن 
وي�س��هدان بذل��ك بكل جاء. ظهر فيها �س��عراء 
كتب��وا باللغة الرتكمانية من��ذ العهد العثماين 
مثل ر�سيد خليفة احمد واملا عبد الكرمي، كما 
برز فيها العقود االخرية �س��عراء طرقوا ال�سعر 
واغنوا االدب الرتكماين بنتاجاتهم مثل ر�سيد 
عل��ي داقوقلي وخري اهلل كاظم وطالب �س��مني 
وح��ازم �س��كور داقوقل��ي وحم��دي اونومتاز 
وكمال م�س��طفى داقوقلي ونور�س ر�سيد علي 
. ومن الكتاب فا�س��ل احمد دمريجي �ساحب 
ع��دة موؤلف��ات وعب��د الوه��اب قن��رب والزعيم 
ع�س��كر حمم��ود امل�س��هور بوؤلفاته الع�س��كرية 
وحبي��ب مال اهلل وم��ن املوؤرخني والرتبويني 
الربوف�س��ور اال�س��تاذ ح�س��ني عل��ي الداقوق��ي 
الذي كتب ع���رشات املقاالت يف جملة االخاء 
الرتكماني��ة واملجات االخرى ح��ول االقوام 
الرتكية يف �ستى مواطنه ، اما كتبه التاريخية 
فكله��ا تبح��ث ع��ن الرتك يف ا�س��يا الو�س��طى 
ل��و  الفولغ��ا واالورال واالنا�س��ول  وحو���س 
طبع��ت كتب��ه لكان��ت مكتبة �س��غرية ومعظم 
موادها غريب��ة على املكتبة العربية فقد طبع 
كتاب��ه )دول��ة البلغ��ار امل�س��لمني يف حو�س 
 ،1999 ع��ام  االردن  يف  ون���رش  الفولغ��ا( 
والبلغار قوم ترك��ي عا�س يف حو�س الفولغا 
و�س��كل دولة قوية. اما املوؤرخ �سليمان حممد 
الداقوقل��ي الذي عا�س يف الق��رن الثاين ع�رش 
الهج��ري فلقد �س��اعت موؤلفاته �س��وى كتابه 
)احتاف االم��ة بتواريخ االأئمة( الذي مل يطبع 
حلد االآن. اأما ال�س��يد فا�س��ل ح�س��ني م�سطفى 
فه��و اخ�س��ائي االأمرا�س النباتي��ة طبعت له 
ع��دة كتب يف جم��ال اخت�سا�س��ه وهو خريج 
اح��دى اجلامعات االمريكي��ة وقد طبعت كتبه 
م��ن قب��ل وزارة الزراع��ة العراقي��ة. اأما حممد 
اأ�س��كندر فهو من الذين ي�س��ار اإليه��م بالبنان 
يف الغن��اء واملق��ام العراقي فق��د اوجد حممد 
الغن��اء الرتكم��اين وه��و  مقام��ًا ي�س��تهر يف 
)ا�س��كندري( بقي ا�سم املقام ن�س��بة اإىل والده 
ال��ذي علمه الغن��اء واملقام��ات. كما ظهر يف 
داقوق عرب ال�س��نني ا�س��خا�س تركوا ب�سمات 
يف العق��ل واحلكم��ة والدماثة واجل��ود ما زال 
النا�س يذكرهم امثال يولوكهية ومهدي كهية 
وعبا���س كهي��ة واحمد حم�س��ن اأفن��دي وعلي 
عب��داهلل افن��دي واملربي قا�س��م ر�س��يد افندي 
ور�س��يد اأغا وباي��رام افندي واالخ��ريان كانا 

�سابطني م�سهورين يف اجلي�س العثماين.
اأم��ا اليوم ف��اأن داقوق تع��اين الويات نتيجة 
دخول تنظيم داع�س الأرا�س��يها وقتل وتهجري 
اهاليه��ا ومن ثم اال�س��تياء عل��ى ممتلكاتهم 
وت�سعى قوات اجلي�س العراقي واحل�سد ال�سعبي 
م��ن خ��ال العملي��ات الع�س��كرية املتوا�س��لة 
لتحريره��ا م��ن دن�س داع���س وع��ودة احلياة 
اليه��ا كم��ا كان��ت يف ال�س��ابق �س��اخمة ع��رب 

التاريخ.

إعداد: مريم الياس


