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حلبجة... جريمة وتاريخ ودماء  

ا�سمها "حلبجه " وهي 
عزيزة على قلب كل عراقي، 

وي�سميها الكرد هلبجه 
بالهاء، وهي بلدة جبلية 
ح�سنة املوقع والعمران، 

غري مكت�سة بال�سكان )وقد 
يقال يف ت�سميتها باأنها 

كانت ت�سمى " حله " يف عهد 
الإمارة البابانية التي كان 
مركزها مدينة ال�سليمانية

يف �لق��رن �لثامن ع�رش ثم �سميت " حلبجه " �أي 
طفل��ة حلة �و "�حللة �ل�سغرية " متييز� لها عن " 

�حللة" �سقيقتها �لو�قعة على �لفر�ت(.
�لق��رن  ثمانيني��ات  يف  حلبج��ة  عان��ت  وق��د 
�ملا�سي، من ويالت �حل��رب �لعر�قية �الير�نية، 
حي��ث ق�سفت بال�سالح �لكيمي��اوي. وحتى �الآن 
مل يع��رف �إن كان��ت قد ق�سفت م��ن قبل �جلي�ش 
�الي��ر�ين �م �لعر�ق��ي، وكذلك مل يع��رف �بد� عدد 
�ل�سحاي��ا، فالبع���ش يعتق��د �نه��م بالع���رش�ت 
يعتق��د  و�لبع���ش  �ملقاتل��ن،  م��ن  ومعظمه��م 
�نه��م ب��االآالف ومعظمه��م من �ملدني��ن. حتى 
�الآن مل يج��ري �أي حتقي��ق دويل وج��اد يف هذه 
�لق�سية. وظل حتى �الآن �مل�سدر �لوحيد لها هو 
�خلرب �مل�س��ور �لذي عر�س��ه �لتلفزيون �الير�ين 
يف �ثن��اء �حل��رب. وه��ذ� م��ا �سم��ح بالكثري من 
�مل��ز�ود�ت وعملي��ات غ�سي��ل �لدم��اغ م��ن قبل 

�الطر�ف �ملعنية و�لقوى �لعاملية؟
حلبج��ة مدينة جي��دة �ملناخ، كث��رية �لب�ساتن 
و�الأثم��ار، وت�رشب م��اء �لينابيع �لذي ي�سيل يف 
جنباته��ا كم��ا ه��ي عيون �جلن��ة. وتق��ع بقرب 
�حل��دود �الإير�نية، وهي جاثمة على �سفح "جبل 
ه��او رم��ان " يف نهاي��ة �سهل "�سه��رزور" على 
م�سافة 76 كيلومرت� من �ل�سليمانية �لو�قعة �ىل 

�ل�سمال �ل�رشقي عنها.
لقد ب��د�أ �هتم��ام �ل�سلط��ة �لعر�قي��ة بالبلدة منذ 
�لع�رشيني��ات فاأن�س��اأت فيه��ا ���رشح للحكوم��ة 
جت��اوره ثكنة لل�رشط��ة �خليالة، ود�ئ��رة للربق 
ومد�ر���ش  كب��ري،  م�ست�سف��ى  ويقابل��ه  و�لربي��د 
متعددة . وقد تو�سعت خالل �سنو�ت �خلم�سينيات 
وخطط��ت �سو�رعه��ا �لتي تخرتقها م��ن �ل�سمال 
�ىل �جلنوب فتقوم على جانبيه �ملباين �حلديثة، 
�لعدي��دة.  و�حلو�ني��ت  و�ملقاه��ي  و�لعم��ار�ت 
وحلبج��ة مق��ر "روؤ�ساء قبائل �جل��اف "�لكردية 
�لعتي��دة وله��وؤالء فيها ق�سور جتم��ع بن ح�سن 
معماره��ا وجم��ال ف��ن �لري��ازة �لعر�قي��ة، كما 
�إنه��ا مرك��ز حا�سالت جب��ال هاو رم��ان، ويف 
�ك��ر دوره�ا حد�ئ��ق لطيفة، وفيه��ا قي�ساريات 
روعيت فيها �لتقاليد �لقدمية وم�ساجد وخانات 
وحمام��ات تنت�س��ب كلها �و �أكره��ا �ىل عثمان 
با�س��ا �جل��اف �ل��ذي كان قائ��م مقام��ا لق�ساء 
حلبجه �سنة 889 1 م وتروي �سجالت �حلكومة 
�لعر�قي��ة ل�سنة 1947م �إن نفو���ش هذ� �لق�ساء 

"93" �لف ن�سمة.
وم��ن تو�بع حلبج��ه قريتان كبريت��ان مهمتان 
هم��ا " بي��اره " و " طويل��ة " ويف �لقرية �الأوىل 
مدر�سة دينية م�سهورة يق�سدها طالب �لعلم من 
�لق��رى �لبعي��دة و�لقريبة يف كرد�ست��ان للتعلم. 
وللق�س��اء ثالث نو�ح : "خورم��ال، و " و�رماوه 
" و " بنجوين ".  " ناحية خورمال " : ومركزها 
�لقري��ة �مل�سم��اة با�سمها �لقائم��ة على بعد 10 
كيلوم��رت�ت من �ل�سم��ال �ل�رشقي حللبجه، وهي 
قري��ة ريفية بها بع�ش مع��امل �لتح�رش. وكانت 
ت�سم��ى من قبل "كلعنرب" وقد ورد هذ� �ال�سم �أي 
كلعنرب" يف رخامة يف �أعلى مدخل م�سلى قدمي 
فيها م��ن زمن �ل�سلط��ان �سليم �لث��اين �لعثماين 
�لت��ي تعود ل�سن��ة 1729م كما هو م�سطور على 

�لرخامة.
ناحي��ة و�رم��اوه " : مركزها قري��ة جميلة تبعد 
زه��اء 30 كيلومرت� من حلبج��ه غربا يقال لها 
" فقي جنه " وفيها ما يف "ناحية خورمال " 
من مع��امل ح�ساري��ة، ودور حديثة بنيت خالل 

�الأربعن عاما �الأخرية.
"ناحي��ة بنجوين " : بنجوي��ن وهي بليدة تقع 
على �حل��دود �الإير�نية ويف �سفح ه�سبة " �ساين 
ح��اج �سيخ " �ملحيطة بثالث جهات منها، تبعد 
ع��ن �ل�سليمانية 104 كيلوم��رت�ت يف �سماليها 
�ل�رشق��ي وع��ن حلبج��ه 74 كيلوم��رت�، وفيه��ا 
ب�ساتن كثرية وحد�ئق كبرية، وعمار�ت حديثة 
نوع��ا ما، وثالث �ل�سو�ق و��سعة، ويتو�سطها و�د 
يجري فيه ج��دول عذب ي�سمونه "هرز�ركاينان 

" وق��د ب��د� �الهتمام بها كمدين��ة حدودية منذ 
�لع�رشيني��ات و�ن�س��اأت �حلكوم��ة فيها �رشوحا 
�إد�ري��ة، وفتح��ت �سارع��ا رئي�سي��ا ي�س��ل بينها 
وب��ن �ل�سليماني��ة. �أم��ا �سوقها �لكب��ري فتنتظم 
فيه �حلو�نيت �ململ��وءة باحلاجات �ل�رشورية، 
و�أم��ا من�ساآتها فاأفخمها �ل�رش�ي ثم د�ر �لبلدية، 
ودو�ئ��ر �لدولة و قي�ساريت��ان و��سعتان، وثالثة 
م�ساج��د تقام فيها �ل�سل��و�ت �خلم�سة، ومدر�سة 
ديني��ة �أهلي��ة ومد�ر���ش وع��دة فن��ادق. و�ك��ر 
�لعم��ار�ت يف بنجوي��ن �أم��الك �ل�سي��خ حممود، 
�لزعي��م �لك��ردي �ملع��روف، �ساح��ب �ملناق��ب 
�لعر�ق��ي.  �ملجتم��ع  ل��دى  �لطيب��ة  و�ل�سمع��ة 
وم��ا تبقى ه��و لروؤ�س��اء �جلاف، وكان��ت معقل 
�ل�سي��خ �حل�س��ن حت��ى 23 ني�س��ان 1927 م 
بع��د �ن �سقط��ت بي��د ق��و�ت �حلكوم��ة و�ن�سمت 
�ل�سليماني��ة  ل��و�ء  يف  �الإد�ري��ة  �لوح��د�ت  �ىل 
وباالإجم��ال �ن بنجوي��ن من ق��رى �ال�سطياف 

�لعامرة.
وعلى �الإجمال فان تلك �لبقعة من �سمال �لعر�ق 
�لغالي��ة على قل��وب جمي��ع �لعر�قي��ن بعربهم 
و�أكر�ده��م ه��ي قطع��ة م��ن جن��ان �خلل��د �لتي 
تب���رش مب�ستقب��ل و�عد يف �لنه�س��ة �القت�سادية 
م��ن خ��الل م��و�رد �ل�سياح��ة �ملناخي��ة وكذلك 

�خلدمات �حلدودية مع �إير�ن.
حي��ث تقع مدينة حلبجة يف �سمال �رشق �لعر�ق 
عل��ى خ��ط ط��ول 46 درج��ة �رشقا، ب��ن خطي 
عر���ش )36-35( �سم��اال و تبع��د )83كم( عن 
مدينة �ل�سليماني��ة جنوبا و)16كم( من �حلدود 
�الير�نية، و حتت��ل م�ساحتها �جلزء �ل�رشقي من 
�سه��ل �سهرزور، وه��ي تكون يف �جل��زء �ملرتفع 
من ه��ذ� �ل�سهل ، فهي على �رتفاع )726م( عن 

م�ستوى �سطح �لبحر،
 1952 ع��ام  يف  �لق�س��اء  م�ساح��ة  كان��ت   
و  �لتغ��ري�ت  نتيج��ة  ولك��ن  )3153ك��م2( 
�الو�س��اع �حلا�سل��ة با�ستم��ر�ر يف �ملنطق��ة ، 
��سبحت م�ساحتها يف عام 2005 )796كم2( 
وبه��ذ� حتت��ل )%9.1( م��ن م�ساح��ة حمافظ��ة 

�ل�سليمانية.
م��ن �لناحي��ة �لطوبوغر�في��ة ،حتي��ط باملدين��ة 
�سال�سل جبلية من ثالث جهات من �ل�سمال جبال 

)هور�مان( �ل�ساهقة ومن �جلنوب �سل�سلة جبال 
)باالمبو ( ومن �ل���رشق �سل�سلة جبال )�سرنوي( 
وم��ن �ل�سمال �ل�رشقي بح��رية دربنديخان �لتي 
حتي��ط به��ا ب�س��كل ن�س��ف د�ئ��ري و م��ن �جلزء 
�جلنوب��ي للمدين��ة �سه��ل )�سه��رزور( �ل��ذي ل��ه 
خ�سو�سيت��ه �ذ ب�سب��ب ت�ساق��ط �المط��ار ��سبح 
�سه��ال خ�سب��ا للزر�ع��ة وتربية �ملو��س��ي ، فهو 
من �مل�سادر �لرئي�سية من �لناحية �القت�سادية 
حللبجة. ، كما �ن يف حلبجة �لعديد من �ملناطق 
�لت��ي يتوج��ه  �ل�سياحي��ة �ل�سيفي��ة و�ل�ستوي��ة 
�ليه��ا �سنوي��ا عدد كبري م��ن �ل�سي��اح ومن هذه 
�مل�ساي��ف )�أحمد �آو�و جاوك وعبابيلي وكوالن 
�رش و بيارةو زملمَ و مي�سلة ونورويل و�ساز�ن  و�آويمَ
....�إلخ . ويقدر عدد �سكان حمافظة حلبجة )فيما 
لو مت �قر�ره��ا كمحافظة(ما يقارب 400000 
�ساكن��ي  جمم��وع  �ي  ن�سم��ة،  �ل��ف  �ربعمائ��ة 
)حلبجة،بينجوين،�سيد�سادق،�سهرزور(  �ق�سية 

�حلالية.

مناخ حلبجة
 من��اخ معت��دل، �ستاوؤه��ا بارد ممط��ر و�سيفها 
ح��ار متو�س��ط، وكذل��ك فه��ي غزي��رة �المط��ار 
و ي��رت�وح مع��دل �المط��ار �ل�سن��وي فيه��ا ب��ن 
)800-600مل��م( ، هذ� �ملناخ ل��ه تاأثري كبري 
على حما�سيلها م��ن �لزر�عة و�لفو�كه ، �إىل حد 
�أن �ملنطقة ت�سته��ر باأنو�ع معينة من حما�سيل 
�لفاكه��ة منه��ا �لرم��ان و�جل��وز وغريه��ا م��ن 
�لفو�ك��ه . ولها م�سادر مائي��ة كثرية من �ملياه 
�جلوفي��ة و�لعي��ون و�لينابيع، وهو م��ا يجعلها 
�آهل��ة وعامرة دوما، مع ه��ذ� فان وقوع حلبجة 
على طريق جتاري مهم مما جعلها منطقة مرور 
تب��ادل جت��اري كب��ري ، وجذ�بة لع��دد كبري من 
�لنا���ش، خا�سة بعد �ن�ساء معرب با�سماخ �لدويل 

على حدودها مع �ير�ن �جلارة �ل�سقيقة.

ملخ�ش عن تاريخ حلبجة 
مدينة حلبجة لها تاريخ عريق، وح�سب �مل�سادر 
�لتاريخي��ة فاأنها تعود �ىل ع�رش �ل� ) لولوين ( 
ومعروفة ب� )هارهار( �أو )كاروكن( ، يف ع�رش 
�الكدين ويف عام )3500 ق م هجم )�رشجون 

�الك��دي( عل��ى منطقة �سه��رزور وحلبج��ة وبعد 
�ن �حتله��ا بالق��وة ��سماها ب��� )كار�ساروكن(. 
وبعد ذلك ��سبحت ج��زء من دولة )ماد( ، وقبل 
ظه��ور �ال�س��الم وقعت هذه �ملنطق��ة حتت نفوذ 
�المرب�طورية �ل�سا�سانية �لت��ي مار�ست �سيا�سة 
�لعن��ف و�الذالل جت��اه �ه��ايل �ملدين��ة ، ويف 
�حلقيق��ة هناك �لعديد من �الآثار �لقدمية �لباقية 
يف مدين��ة حلبجة يعود تاريخه��ا �إىل ع�رش ما 
قب��ل �ملي��الد وع���رش �ملادي��ن و�ل�سا�سانين، 
( و منطقة  ومنها تل )بك��ر�و�( و مدينة )خرمالمَ

)�ساز�ن( و ...�إلخ
فتح��ت �ملنطق��ة يف ع��ام ) 20هج��ري/ 641 
مي��الدي ( م��ن قب��ل قائ��د �مل�سلم��ن )عتبة بن 
فرق��د( و��سبحت ج��زء�ً من �لدول��ة �ال�سالمية ، 
ويف �لع���رش �لعبا�سي م��ا بن �العو�م ) -348

406 هجري / 1015-959 ميالدي ( حكمت 
�الم��ارة �حل�سنوية �لتي كان��ت �مارة كردية يف 
ه��ذه �ملنطقة ، وبعدها حكمت �المارة �لعنازية 
يف )1117-1016م( . �ذ هن��اك �ر�ء خمتلف��ة 
ح��ول �عم��ار حلبجة لكن �كره��م متفقون على 
�ن �عمار هذه �ملدينة يرجع �ىل عام )1700م( 
على يد عدد من �لعو�ئل قرب )م�سجد تكية( �الن 
وق��د �قام��و� معهم عدد� م��ن �لعو�ئ��ل �ليهودية 
وعا�سو� معًا، فطبيعة �ملنطقة و�ملناخ �ملنا�سب 
له��ذه �ملدين��ة �سج��ع �ليهود عل��ى �القامة فيها 
وق��د بنو� بيوتهم قرب بي��وت �مل�سلمن وعا�سو� 
مع��ًا. ويف ع��ام )1830م( وق��د دخ��ل )ري��ج( 
مكانه��ا  ويح��دد  باملدين��ة  ي�سمه��ا  حلبج��ة 
�جلغ��ر�يف بنهاي��ة �سه��ل �سه��رزور يف �جلنوب 
�ل�رشقي ملدين��ة �ل�سليمانية يف عام )1883م( 
يع��ن حممود با�سا قائم مقامًا حللبجة من قبل 
�لدولة �لعثمانية ، وبعد ذلك يف عام )1889م( 
و�سم��ان با�سا �جلاف .يعن كقائم مقام حلبجة 
الن �ملذك��ور وب�سبب �ن�سغال��ه ب�سوؤون �حلكومة 
زوجت��ه  حلبج��ة،  ق�س��اء  خ��ارج  �ىل  و�ل�سف��ر 
و�سم��ان  ب)خ��امن  خان(�ملعروف��ة  )عاديل��ة 
با�سا( تقوم باإد�رة �سوؤون حلبجة �ىل �ن تقلدت 
من�س��ب �حلك��م ب�سكل ت��ام وما ب��ن)-1909
�آن��ذ�ك وم��ن  1924م( �ك��رب �سلط��ة موج��ودة 
جان��ب �الإنكلي��ز منحت )خ��امن و�سم��ان با�سا( 

لقب)بهادور خاتون(، ويف تلك �ل�سنة )1889( 
م��ع ��سد�ر ق��ر�ر بخ�سو���ش ق�س��اء حلبجة مت 
�ي�س��ا ��سد�ر ق��ر�ر بخ�سو�ش ق�س��اء )كويت(، 
ويف �سن��ة )1968( ق��د �قرتح من قبل �حلكومة 
�لعر�قي��ة لت�سبح حمافظة م��ع دهوك و �لنجف 

�الأ�رشف، ومل يتم . 
له��ا دور فع��ال يف �الح��د�ث  مدين��ة حلبج��ة 
�ل�سيا�سي��ة فف��ي ع�رشيني��ات �لق��رن �ملن���رشم 
يف ع��ام)1921م( �ساركت ب���32 م�سلح �لذين 
و�جه��و� )500( جن��دي م�سل��ح �نكلي��زي . يف 
ع��ام)1947( ث��ار �هايل حلبجة �س��د معاهدة 
بورتيمو���ش )1954( قامو� بث��ورة �سد )�مللك 
في�سل( ولهذ� �ل�سبب �ملذكور دعا �ىل �نتخابات 
غ��ري قانونية. ويف عام )1955م( قامو� بثورة 
جدي��دة �س��د معاهدة بغ��د�د . وبع��د ذلك وقعت 
ث��ورة حلبجة حتت بط���ش �حلكومة �لعر�قية يف 
ذل��ك �لوق��ت. ويف ع��ام )1974م( بع��د �لثورة 
كان��ت �لنتيجة �ن �حلكوم��ة مل ت�ستطع �ن ت�سل 
معه��ا �ىل �حل��ل ب�سورة �سلمي��ة فرتكت �ملدينة 
فتح��ررت وبعده��ا �جت��ه �لكثري من �لث��و�ر �ىل 
مدين��ة حلبج��ة . نتيج��ة لذلك قام��ت �حلكومة 
�لعر�قي��ة بق�س��ف ج��وي بقنابل ناب��امل. ونتج 
عن��ه 36 �سهيد و50 جريح وجلوء �هايل مدينة 

حلبجة �ىل �ير�ن . 
وكذل��ك ث��ار �ه��ايل حلبج��ة يف ع��ام 1987م 
�س��د �ل�سيا�س��ة �لقمعي��ة حل��زب �لبع��ث ، وكان 
عا�سق��ان(  )كاين  حمل��ة  تفج��ري  ذل��ك  نتيج��ة 
بقنابل )تي �ن تي( فقتلو� ما يقارب 37 �سهيد� 
ومنه��م م��ن دفن وه��و على قي��د �حلي��اة وعدد 
من �جلرح��ى و�سجن مئات م��ن �ل�سبان ونزوح  
�آالف  �لعو�ئ��ل �ىل �ي��ر�ن. ويف ع��ام 1988م 
حتت �لظلم وق�ساوة �لنظام �ل�سابق وللنجاة من 
ه��ذه �حلالة و�لتخل�ش من �لظلم �مل�ستمر قامت 
ث��ورة كبرية ومت �خر�ج �لبعثي��ن خارج مدينة 
حلبجة وحرروها و�عادو� �لب�سمة ل�سفاه �هلها. 
باملقاب��ل قام��ت �حلكوم��ة �لعر�قي��ة بالهجوم 
ع��ن  جن��م  يف16/3/1988م  �لكيمي��اوي 
ذلك)5000( �سهيد� و�آالف من �جلرحى وخربت 
�ملدين��ة ون��زح جمي��ع �الهايل �ىل �ي��ر�ن. ومن 
هنا يظهر �ن مدينة حلبجة على �متد�د �لتاريخ 

ه��ي مدين��ة منا�سل��ة. وقف��ت �م��ام �ل�سيا�س��ة 
�ملتعجرفة �لفا�سية للحكوم��ة �لعر�قية يف عهد 

�لنظام �لبائد.

�جلانب �حل�ساري
تع��د مدينة حلبج��ة مدينة ح�ساري��ة يف �لعر�ق 
، حي��ث ظهر فيها �لكث��ري من �لعلم��اء و�ل�سعر�ء 
و�الأدباء و�ملوؤرخ��ن و�ل�سيا�سين....�لخ، وفيها 
كثري م��ن �ملد�ر�ش �لعلمية ، فب�سبب ذلك كان له 
تاأث��ري فع��ال يف �لتاريخ �ملعا���رش ، وقد تخرج 
فيها كثري من �لعلماء و�لن�سطاء و�ملثقفن �لذين 
له��م دور بارز يف �لرتبي��ة و�لتعليم و كانو� لهم 
دور ب��ارز يف �لعر�ق و�لع��امل �ال�سالمي عموما، 
م��ن بينه��م )�حمد خمت��ار ج��اف( كان مندوب 
�لك��رد يف �لربمل��ان �لعر�قي، و )�مل��وؤرخ توفيق 
وهبي( وكان وزير�ً لالقت�ساد يف وز�رة )حمدي 
باجج��ي( عام 1944، و )مال ح�سن دزيل( �لذي 
كان  ��ست��اذ� يف جامعة �الزه��ر و ) �ل�سيخ �ملال 
عب��د �لك��رمي �ملدر�ش( �ل��ذي كان مفت��ي �لعر�ق 
منذ �لثمانيني��ات �إىل عام 2005 ، و �ل�سخ�سية 
�لقانوني��ة و�لدينية )�ال�ست��اذ م�سطفى �لزملي( 
�لذي كان له دور�ً كبري�ً يف كتابة د�ستور �لعر�ق 
و �إقلي��م كورد�ست��ان. ويف جم��ال حق��وق �ملر�أة 
و�نخر�طه��ن يف جم��ال �ل�سيا�س��ة و�الد�رة م��ن 
بينه��م عادلة خ��ان: زوجة عثم��ان با�سا �حدى 
�خلاتون��ات و�لت��ي كان��ت له��ا مكان��ة مرموقة 
يف �ح��د�ث ع�رشه��ا يف ه��ذه �ملدين��ة وكان��ت 
م��ن عائل��ة )�ساح��ب ق��ر�ن ( وحكم��ت حلبجة 
ف��رتة ب�س��كل مبا���رش. فق��د ظه��ر ع��دد كبري من 
�ل�سخ�سي��ات )�لديني��ة ، �لثقافي��ة ، �ل�سيا�سي��ة، 
رجال �ملعرفة و ��سخا�ش معروفن( يف حلبجة 
ولهم دور ظاهر وموؤثر يف تاريخ �ملدينة وكافة 
�الح��د�ث �ل�سيا�سي��ة و�الجتماعية يف ع�رشهم . 
وق��د عرف��ت حلبجة مبدين��ة �ل�سع��ر�ء حيث ظهر 
فيه��ا عدد من �ل�سعر�ء �لكبار �مثال �أحمد خمتار 
�جل��اف، عب��د �هلل بي��ك ك��ور�ن، مول��وى، قانع، 
�سال��ح ه��ةز�ر، ع. ع. �سومن، خور�سي��دة بابان ، 

طاهر بيك،حممود ياروه ي�ش ...(

�ملقومات �لرئي�سية �لتي جتعل ق�ساء حلبجة 
�ساحلة لت�سبح حمافظة

 فق��د �أ�سب��ح ��سم ) حلبجة ( ��سم��ا عامليا ورمز� 
�ل�سع��ب �لك��ردي ب�س��كل خا���ش و  لت�سحي��ات 
�ل�سعب �لعر�ق��ي عموما، و رمز�ً ال�ستنكار جر�ئم 
�الب��ادة �جلماعي��ة ، فه��ي كفيل��ة بع��دم تك��ر�ر 

�ملجازر بحق �ل�سعب �لعر�قي .
 م��ن �أهم �ملناطق �لزر�عية يف كرد�ستان ، حيث 
يوج��د فيه��ا �سه��ل �سه��رزور �مل�سه��ور، و�سهول 

بينجوين و �سيد �سادق .
ميكن ��ستثمار هذه �ملنطقة لل�سناعات �لغذ�ئية 

مبا يغطي جميع �حتياجات �لعر�ق .
منطق��ة �سياحي��ة و��سع��ة ، توج��د فيه��ا مو�ق��ع 

�سياحية مالئمة لكافة ف�سول �ل�سنة .
قربه من حدود �جلمهوري��ة �الإ�سالمية �الير�نية 

يجعله منطقة جتارية ذ� �أهمية بالغة .
 منطقة غني��ة بالبرتول و�لغاز �لطبيعي و�لكثري 

من �ملعادن و �لرو�ت �لطبيعية �الخرى. 
 وج��ود موؤ�س�س��ات علمي��ة و�أكادميي��ة ، مث��ل : 
جامع��ة حلبجة ، وكلية �لتقنية �لزر�عية �لتابعة 
جلامع��ة بوليتكني��ك ، و�ملعاه��د �لتكنولوجية ، 

و�ملعاهد و�ملوؤ�س�سات �لدينية .
�مللع��ب  وج��ود  و  �لريا�س��ي  �جلان��ب  تط��ور 

�لريا�سي �لدويل  .
 فيه��ا م�ست�سفي��ات مالئمة لتغطي��ة �حتياجات 
�ملحافظ��ة و فيه��ا �ك��رب م�ست�سف��ى تخ�س�س��ي 

لعالج �ال�سابات باالأ�سلحة �لكيميائية .
 وجود مو�قع �أثرية مهمة 

 وجود �لروة �لب�رشية �لكافية الإد�رة �ملحافظة 
ق�س��اء حلبج��ة  �ق��ر�ر جع��ل  عن��د  وتطويره��ا 
�ملحاف�س��ة �لتا�سع��ة ع���رشة ، ميك��ن ح��ن �ذٍ� 
حتويله��ا �ىل رمز لالأخ��وة �لعر�قية على نقي�ش 

�لنعر�ت �لقومية �ل�سوفينية �لتدمريية

إعداد ــ فاطمة عدنان


