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سرسنك.. مدينة تربعت على عرش الجمال الكردي

�سر�سنك هي �إحدى 
�لنو�حي �لتابعة ملحافظة 
دهوك يف �قليم كرد�ستان 

�لعر�ق وتعترب من 
�مل�سائف �ملعروفة يف 

�لعر�ق وتقع على �لطريق 
�لرئي�سي �لذي يربط 
مركز �لق�ساء مبركز 

�ملحافظة وتبعد عن مركز 
�ملحافظة بـ 41 كم

وترتفع عن �ســطح البحر بـ 1046 مرت حيث تقع 
املدينة ا�ســفل جبــل كاره. م�ســاحتها )918(كم 
وعــدد قراهــا )35( دمــرت معظمها قبــل واأثناء 
عمليات االنفال ال�سيئة ال�سيط، وبعد حرب اخلليج 
الثانيــة وان�ســاء املنطقــة االمنة من قبــل قوات 
التحالف الدولية وان�سحاب االدارة املركزية من 
مناطــق اقليم كرد�ســتان، قامــت حكومة االقليم 
باعادة بنــاء اغلب القرى التابعــة لهذه الناحية 
وخا�سة بعــد �سقوط نظام احلكم يف العراق �سنة 
٢٠٠٣، و�ســكان �رس�سنك هم خليط من القادمني 
مــن القــرى املجــاورة وا�سافــة اإىل اال�سوريــني 
والذيــن يعتــرون اقــدم �ساكني �رس�سنــك والكلد 
وال�رسيــان الذين ت�سمى قريتهم التي هي بجانب 
�رس�سنــك بادر�ســك، و قريــة ئين�سكــى و بيناتــا. 
توجــد يف الناحية اغلــب الدوائر اخلدمية موزعة 
يف مركــز الناحيــة وجممعاتها وقراهــا وتوجد 

فيها بلديتني هما بلدية �رس�سنك و بلدية قد�ش.
علــى مــدى امل�سافــة الفا�سلــة مــا بــني مدينــة 
دهــوك وناحيــة �رس�سنــك التــي تربو علــى اكرث 
مــن 05 كــم كانت حركــة العمــل املتوا�سلة يف 
�ســق جوانــب كبــرة من حافــات الطريــق العام 
لغر�ــش تو�سيعــه وتاأهيله ال�ستيعــاب ذلك العدد 
الهائــل مــن ال�سيــارات باأنواعهــا وهــي جتتازه 
يف الذهــاب واالإيــاب علــى مدار �ساعــات النهار 
وجــزء كبر من �ساعات الليــل، فحركة املرور ال 
تهــداأ وال تتوقف، كما هي حركة البناء والعمران 
يف هــذا القاطــع املهــم التي التهداأ هــي االخرى 
وال تتوقــف علــى مدار ايــام ال�سنــة لت�سيف اىل 
جمــال الطبيعة مل�سات جمالية اخــرى ابتكرتها 
عقول املهند�سني، ت�سمخ مبا متتاز به من ا�سكال 
معماريــة ا�سفت �سحــرا اأخاذا علــى مايتمتع به 
اجلبــل والوادي من �سحر ال متله النف�ش وال ي�سبع 

به النظر. 
ان�ســئ الق�رس امللكــي  يف منت�ســف خم�سينيات 
القــرن املن�رسم على ربــوة عالية من �سفح جبل 
كارة ليكون مقرا لالقامة ال�سيفية للملكة عالية 
وابنهــا امللــك في�ســل الثــاين الــذي كان يع�ســق 
املــكان ويحــب االقامة فيــه طوال ا�سهــر الربيع 
وال�سيف من كل عام، حتدث رجل كبر يف ال�سن 
قــال: لقد كنت احد الذيــن �سيدوا هذا الق�رس كان 
ذلــك بني عامــي 1953 و1955، اي بعد تتويج 
امللــك في�سل الثــاين يف عــام 1952، و جلو�سه 
علــى عر�ش العــراق، ا�ستغــرق بنــاء الق�رس اكرث 
مــن عامــني، كنت يف ذلــك الوقت �سابــا قويا ال 
يزيــد عمري على 20 عامــا، جلبوا ثالثة بنائني 
مــن مدينــة املو�ســل، احدهــم كان متخ�س�ســا 
بنقــر احلجارة ) نقار( ويكنــى باأبي داوؤود، وهو 
معمــار مــن طــراز خا�ش، فنــان و�سبــور، كان 
طويل القامة، نحيفا �رسيع احلركة، اختارين من 
بــني عدد كبر مــن "العمال" كي اكــون م�ساعدا 
لــه يف مهنة النقارة، وبالفعــل عملت اإىل جانبه 
مــدة لي�ست بالق�سرة، ومنــه تعلمت فن النقارة، 
مل يكــن يف ذلــك الزمــن نقــار واحــد يف مدينــة 
دهــوك وال العمادية، وقد عملــت يف هذه املهنة 
بعــد ان اتقنتهــا اكــرث مــن 40 �سنــة متنقال يف 
اماكــن خمتلفة جــزء منهــا يف مدينــة املو�سل 
واجلــزء االآخــر يف دهوك وعقــرة واربيل وزاخو، 
ويف اماكــن متفرقــة غرهــا، كنا نقــوم بتفتيت 
احلجارة مــن �سفح جبل كارة بوا�سطــة البارود، 
ثــم يتم نقلهــا اىل موقع الق�ــرس بوا�سطة البغال 
التــي مت جلبها من قطعات اجلي�ــش املرابطة يف 
املنطقــة مــع عمالهــا، كان البنــاوؤون ينامــون 
داخــل خيمــة خ�س�سها اجلي�ش لهــم خالل ف�سل 
ال�سيف اما يف ال�ستاء فكان منامهم داخل غرف 
الق�ــرس، كان يزورنا بني احلني واالآخر املهند�ش 
امل�ــرسف على بنــاء الق�ــرس وهو اجنبــي، يقال 
انــه املهند�ــش نف�سه الــذي اعد ت�ساميــم الفندق 
احلجــري احلــايل وا�ــرسف علــى تنفيــذه خــالل 
االعــوام 1946 و1948، هــذا املهند�ــش اليقيم 

ب�ســكل دائــم يف مبنــى الق�ــرس، بل كانــت لديه 
غرفة خا�سة ين�رس خرائطه الكثرة فوق من�سدة 
مرتفعــة بداخلهــا ويوؤ�ــرس عليها بالقلــم االأحمر 
خطوطــا وا�سهما يفهمهــا البنــاوؤون، وكثرا ما 
كان ي�ستدعــي البنائني اىل غرفته ميكثون عنده 
اكرث من �ساعة يف كل مرة، ثم يعودون ال�ستئناف 
العمل، كنت ارى املهند�ش االجنبي م�رسورا كلما 
يرتفع البناء خطوة جديدة، ي�سيح باأعلى �سوته 
وهو يبت�سم " كود " ثم ياأمر املحا�سب الذي كان 

يرافقه ب�رسف اكرامية للبنائني وم�ساعديهم. 
واذكــر ان امللكة عالية كانت تــزور موقع العمل 
ذات يــوم تتفقد املنجز منــه وتعطي مالحظاتها 
للبنائــني حينمــا مل يكــن املهند�ــش موجــوداً، 
وكانت يف كل زيارة لها تتناول الغداء يف مكان 
قريب مــن موقع الق�رس، حيث يتــم نحر اخلراف 
البي�ــش والدجــاج الــذي ياأتــون بــه مــن مدينة 
املو�ســل او مــن مدينة دهــوك احيانــا، وكانت 
التتنــاول طعامهــا قبــل ان يتناولــه العاملــون 
يف بنــاء الق�ــرس، ت�ــرسف علــى �سوؤونهــم خالل 
تناولهــم لوجبة الغداء بنف�سهــا ومعها خادمتها 
التــي ت�ــرسع لتلبيــة طلبــات امللكــة باأ�رسع من 
الــرق، واعتادت امللكة ان متنح جميع العاملني 
مبــن فيهم البنائون اكراميــة مالية تعادل اجرة 
يوم عمل كاملــة، مع الكثر من الهبات االخرى، 
وال�ســي نف�ســه يتكرر عند زيــارة امللك اىل موقع 
العمــل، فــاأن العمال يبتهجــون بوجــوده معهم 
ومالطفتــه لهم بكلمات ناعمــة رقيقة، ومن بني 
ما اذكره ان امللك جاء يوما ومعه امللكة الوالدة 
و�سابة اخــرى و�سعت حجابا فــوق راأ�سها، قيل 
انهــا االمــرة فا�سلــة خطيبة امللــك، وا�سيع يف 
حينه ان العر�ــش والزواج للملــك وعرو�سه �سيتم 
يف هــذا الق�ــرس، وقد ابــذخ علينا امللــك يف تلك 
الزيارة بالنقود واالطعمة ب�سعف ما كان يفعله 

يف زياراته ال�سابقة.
يف املبنــى اجلديد ملديرية �سياحة �رس�سنك الذي 
مت افتتاحــه يف الثــاين والع�رسيــن مــن �سهر اآب 
املن�رسم كان اللقاء مع املدير الرابع والع�رسين 
مــن �سل�سلــة املديرين الذيــن تعاقبــوا للعمل يف 
ناحيــة �رس�سنك التي ا�ستحدثت بــاأرادة ملكية و 

حتولت مــن قرية تعرف باال�ســم نف�سه اىل مركز 
ناحيــة عام 1952، ارتبطت بها اداريا جمموعة 
كبرة من القــرى املتناثرة فوق ار�سها الوا�سعة 
والتــي تبلــغ م�ساحتهــا االجماليــة  93 مليونا 
و852 الــف دومن يتم زراعــة  25مليونا و541 
الــف دومن منها والبقية عبارة عن ارا�ش رعوية 
و�سخريــة، ويتوزع فوق هده امل�ساحة 19الفا و 

28 ن�سمة هم جمموع �سكان الناحية .
 امــا �ســكان مركــز الناحيــة، اي بلــدة �رس�سنــك 
نف�سهــا، فيبلغ عددهــم 10 االآف و85 ن�سمة كما 
يقول ال�سيد مدير الناحية، ثم ي�سيف وهذا العدد 
مــن املواطنــني يتوزعــون على 6 احيــاء �سكنية 
اآ�ســور / كــوالن /  اآذار / �ســه رهلــدان /   11(
نــوروز / اآزادي( ويتلقون تعليمهم يف 6 مدار�ش 
احداها �رسيانية واخرى م�سائية، باالأ�سافة اىل 
متو�سطة واحــدة و4 ثانويــات احداها �رسيانية 
واخرى م�سائية، ومدر�سة اعدادية واحدة، وكذلك 
رو�سة لالطفال و15 مدر�سة ابتدائية ومتو�سطة 
واحــدة وثانويتــني تتوزع علــى القــرى التابعة 
للناحيــة، وهذا العــدد من املدار�ــش اليكفي كما 
يقــول ال�سيــد مديــر الناحيــة، وال ي�ســد احلاجــة 
الفعلية ل�سكان الناحية يف ظل تو�سعاتها الكبرة 
املتتابعــة، وال �سيما يف مدينــة �رس�سنك بالذات 
التي �سهدت كثافة �سكانية كبرة خالل ال�سنوات 
االخــرة، ممــا يتطلب منــا زيادة عــدد املدار�ش 
واملوؤ�س�سات ال�سحية، وبقية املوؤ�س�سات اخلدمية 

االخرى التي تتطلبها الناحية. 
فال�سياحــة اإىل جانــب اعتمادها علــى اخل�رسة 
واملن�ســاآت  واملتموجــة  املرتفعــة  واملناطــق 
اخلدميــة والفندقيــة، فاأنهــا حتتــاج اىل كميات 
كبــرة وهائلــة مــن امليــاه بنوعيهــا اخلا�ســة 
والــدور  الفنــادق  داخــل  اليومــي  باال�ستعمــال 
ال�سياحيــة او تلــك اجلــداول والعيــون والينابيع 
اجلاريــة التــي ت�سفي علــى املنطقــة ال�سياحية 
الكثــر مــن ال�ســور اجلماليــة التــي يحتاجهــا 
ال�سائــح خالل فرتة اقامتــه الق�سرة يف املوقع 
ال�سياحــي، وال�ســوؤال: هل ان يف مدينــة �رس�سنك 
كميــات كافية من املياه لت�سد حاجة اال�ستهالك 
الب�رسي ل�سكنة الناحية وال�سواح؟ عن هذا ال�سوؤال 

قــال مدير �سياحــة �رس�سنــك: يف الناحية اعتدنا 
ان ن�ستقــي مياه جميــع املن�ســاآت ال�سياحية من 
عــني مــاء �رس�سنــك باال�سافــة اىل مــا ياأتينــا 
مــن ميــاه الينابيع وامليــاه اجلوفيــة التي تكرث 
يف املنطقــة، ثــم نعتمــد بالدرجــة الثانيــة على 
ميــاه االبــار املنت�رسة يف منطقة كلــي �رس�سنك، 
وهــذه امل�ســادر املائية ت�سد حاجــة اال�ستهالك 
ال�سياحــي يف الوقت احلا�ــرس، ولكنها لن تكون 
كافية يف حالة ح�ســول التو�سعات التي حتدثنا 
عنهــا او التي و�سعت �سمن ت�سوراتنا كم�ساريع 
قابلــة للتنفيــذ واالجنــاز خــالل وقت قريــب، اذ 
البــد مــن اال�سارة هنــا اىل االقبــال الوا�سع على 
عمليــة اال�ستثمــار ال�سياحــي من قبــل ال�رسكات 
واالفــراد يف القطــاع اخلا�ــش، وهــذه العمليــة 
�ستــوؤدي اىل تطويــر وحتفيز وحتريــك وانتعا�ش 
احلركــة ال�سياحيــة يف �رس�سنــك بعــد ان اهملت 
على مدى اكرث من 30 �سنة م�ست ب�سبب ع�سكرة 
امل�سايف والهجــرة الع�سوائية اىل دور ومن�ساآت 
�سياحية لعوائــل كثرة ت�سبب النظام ال�سابق يف 
ابعادهــا عن قراها اىل تركيا وايران، وقد عادت 
هــذه العوائــل بعد ازالة النظام فلــم جتد بدال من 
اللجــوء اىل الدور احلكومية واملدار�ش واملن�ساآت 
ال�سياحيــة لالقامــة فيهــا بعــد ان حــرق النظام 
البائــد قراهــم وهــدم دورهــم واجرهــم ق�رسيا 
علــى الفرار من مناطق �سكناهــم اال�سلية، لدينا 
يف اجنــدة امل�ساريــع ال�سياحيــة ال�ســيء الكثر، 
وجنــد انــه مــن ال�سابــق الوانــه احلديــث عن كل 
مــا يــدور يف افكارنا دفعــة واحــدة، ان العملية 
ال�سياحــة يف �رس�سنك كما يقــول مدير �سياحتها 
يف ختام حديثه ت�سر ب�سكل مطرد و�رسيع، واجد 
ان املنطقــة �ست�سهــد حتوالت جذريــة يف واقعها 

ال�سياحي خالل االعوام القليلة املقبلة. 
ان الذيــن عا�ــرسوا نه�ســة �رس�سنــك ال�سياحيــة 
مــن خارجها يعــدون قلة ، وال �سيمــا ان املدينة 
نه�ســت قبل اكرث من ن�سف قــرن من االن، وهذا 
يعنــي ان الذين عا�رسوها هم من ابناء ال�سبعني 
او الثمانــني مــن اعمارهــم اطالهــا اهلل، ومتــع 

ا�سحابها مبزيد من ال�سحة .
العقيد املهند�ش املتقاعــد �سامل �سليم من مواليد 

دهوك عام 1937 بعد حديث م�سهب عن احلال، 
ومــا اآلت اليه االمور ي�ستذكــر مواقف و ذكريات 
مــا تــزال حمفوظــة يف ذاكرتــه عــن �رس�سنــك، 
وعملــه الوظيفــي فيهــا، ابت�ســم الرجل ثــم قال : 
بعــد تخرجــي يف كلية الهند�ســة التحقت بخدمة 
ال�سباط االحتياط برتبة مــالزم مهند�ش، و�ساء 
القــدر ان تكــون الوحدة التي ن�سبــت للعمل فيها 
مع�سكــرة يف ناحية �رس�سنك، كان ذلك قبل قيام 
الزعيــم عبدالكــرمي قا�ســم بثورتــه علــى النظام 
امللكــي يف 14 متــوز عــام 1958، �سحونا يف 
�سبيحــة يــوم 14 متــوز علــى �ســوت املذيــاع 
وهــو يذيع بيانــات الثــورة، كانــت املنطقة يف 
�رس�سنــك هادئة با�ستثناء اجلي�ش الذي و�سع يف 
حالــة انذار وتاأهب، وحيث ان وحدتنا الع�سكرية 
اآنــذاك كانت قريبة مــن بناية الفنــدق احلجري، 
فقــد و�سع اجلي�ــش يده علــى الفنــدق، واذكر ان 
الكثــر من العوائــل البغدادية كانــت بداخله مبا 
فيهــا عائلة مت�رسف لــواء بغــداد، كانت زوجة 
املت�رسف متاأزمة تبكي على ما اآلت اليه االمور 
وهي التعرف م�سر زوجهــا املوجود يوم قيام 
الثــورة يف العا�سمة بغداد اأو كيف تت�رسف ازاء 
حالــة فر�ش منــع التجــوال وايقــاف ال�سفر بني 
املحافظــات واملــدن العراقيــة، حاولنــا تهدئــة 
روعهــا ووعدتها �سخ�سيا بــاأين كفيل باإي�سالها 
مــع بقيــة افــراد عائلتهــا والعوائــل البغداديــة 
االخــرى اىل بغداد مــن دون ان مي�سهــا اذى من 
احــد وقلت لها ان املواطنــني يف املنطقة حالهم 
بذلــك حــال جميع الكــرد يف مناطــق كرد�ستان 
اليحملــون ال�سغينــة الحــد، وال �سيمــا اخوانهم 
العــرب من بغــداد او بقية املحافظــات االخرى، 
فوجدتهــا بعد هــذا احلديث قــد اطماأنت وعادت 

اىل هدوئها .
يقــول املهند�ــش العقيد �سامل باأنه قبــل التحاقه 
باجلي�ــش ك�سابــط احتياط كان قــد زار م�سيف 
�رس�سنــك مع اهله كثــرا لقربه من مدينة دهوك، 
كمــا انه مكــث فيها مدة طويلة خــالل م�ساركته 
يف مع�سكــر ك�سفــي اأقيم يف اأواخــر االأربعينيات 
وانه �ساهــد وعا�رس عملية بناء الفندق احلجري 

ـ   1946 االعــوام  يف 

1948، ثم عا�رس الفندق بعد افتتاحه الر�سمي 
حيــث كان �سعــر االقامــة فيــه مع وجبــة فطور 
عامــرة ووجبتي غداء وع�ســاء ال يزيد عن دينار 
وربع الدينار وهو مبلغ كبر يف ذلك الوقت، لذلك 
جند ان نزالء الفندق كانوا من طبقات اجتماعية 
عالية امل�ستوى اقت�ساديا، وكان الفندق يحتوي 
ميار�ســون  الذيــن  لنزالئــه  كبــر  م�سبــح  علــى 
ال�سباحــة املختلطة ن�ســاء ورجاال يف مياهه يف 
ذلــك الزمن البعيد اما بقية ال�سواح وامل�سطافني 
فاأنهــم يف�سلــون االقامــة يف " الكــرات "وهي 
عبــارة عن غرفة م�سيدة مــن اخلو�ش ) احل�سر( 
وبع�ــش االعمــدة اخل�سبيــة يتــم اقامتهــا عادة 
بالقــرب مــن �سفــاف اجلــداول والينابيــع، و ال 
يزيــد �سعــر املبيت فيها للعائلة عــن 200 فل�ش، 
امــا الطعام، فــاأن امل�سطاف يتدبــر امره �سمن 
املاليــة،  االمكانيــة  حــدود  او�سمــن  املوجــود 
فالكثر من العوائل كانــت تقوم بطبخ وجباتها 
للغداء والع�ساء داخل او قرب الكرة التي يقيمون 
فيهــا ويعتمــدون يف �ــرسب املاء علــى اجلداول 
اوميــاه الينابيع النظيفة ال�سافية الباردة، حيث 
ان درجــات احلــرارة داخل امل�سيــف ال تزيد عن 
30 درجــة يف عــز الظهرة واملــاء املتدفق من 
الينابيــع ياأتــي بــاردا اىل درجــة ان امل�سطاف 
الي�ستطيــع ال�سباحــة فيه خالل �ساعــات النهار، 
مل يكــن يف امل�سيــف يف مطلــع اخلم�سينيــات 
�ســوى مطعم مو�ســى " ابو م�سطفــى " وقد جزاأه 
اىل م�ستملــني االول خ�س�ســه للطعــام والثــاين 
اتخذه مبثابة كازينو جللو�ش امل�سطافني خالل 
�ساعات النهــار ثم يتم حتويره اىل كرات ملبيت 
العوائل خــالل الليل ب�سعر زهيد اي�سا ال يتجاوز 
الـ 250 فل�سا للعائلة الواحدة، اما تناول الطعام 
يف مطعم ابي م�سطفى واملتكون عادة من التمن 
واملــرق، فيمكــن للم�سطــاف ان يتنــاول وجبة 
الغــداء او الع�ساء كاملة مبــا اليزيد عن 60 فل�سا 
للوجبــة الواحــدة، واملعــروف عن ال�سيــد مو�سى 
انه مــن الوجوه ال�سياحيــة املعروفة يف م�سيف 
�رس�سنــك، وكذلــك ابنــه م�سطفــى الــذي ا�سبــح 
معلمــا، ثم انتخــب نقيبا للمعلمــني يف حمافظة 

دهوك. 
ويوا�سل العقيد �ســامل �رسد ذكرياته عن م�سيف 
�رس�سنــك والفنــدق احلجــري فيــه، اذ يقــول : اىل 
ابــو م�سطفــى، هنــاك  ـ  ال�سيــد مو�ســى  جانــب 
مو�ســى اآخــر يكنى " ابــو جعفر " طويــل القامة، 
اآثــار اجلــدري كانــت باديــة ب�سكل وا�ســح على 
وجهــه، يعمــل يف الفندق احلجــري ب�سفة �سائق 
او معتمــد بريد وم�سرتيات، كان يقود �سيارة من 
نــوع ا�ستي�سن تابعــة الدارة الفنــدق يخرج فيها 
فجــر كل يــوم متجهــا اىل دهوك، حيــث ي�سلها 
قبل �ــرسوق ال�سم�ــش، يقوم بتو�سيــة الباعة عن 
احتياجــات الفنــدق والنــزالء الذيــن كثــرا مــا 
كانــوا يكلفونــه ب�ــرساء ال�سحــف واملطبوعــات 
واالحتياجــات ال�سخ�سيــة االخــرى، بعــد اكمال 
مهمتــه يف دهــوك التي كانت عبــارة عن مدينة 
�سغرة ال حتتوي �سوى �سوق واحد ت�سم حوانيت 
البقالة والق�سابة وباعة الفواكه واخل�رس وبقية 
املهــن ال�سعبيــة االخــرى، يغادرهــا متجها اىل 
مدينــة املو�سل التي تبعد ما اليقل عن 130 كم 
عــن م�سيف �رس�سنــك، يتب�سع منهــا احتياجات 
الفندق والنزالء، ثم يذهب اىل دائرة الريد جللب 
الر�سائل، بعدها يتجه �سوب فندق املحطة الواقع 
يف حمطة قطار املو�سل، يت�سلم االوامر االدارية 
والتو�سيــات والريــد الر�سمي للفنــدق، حيث ان 
الفنــدق احلجــري وجميــع امل�سايــف كانت تقع 
�سمــن م�سوؤولية ق�سم �سغر تابع مل�سلحة �سكك 
احلديد، وكان " �سباح " ابن نوري ال�سعيد رئي�ش 
وزراء العــراق يف العهــد امللكي هــو املدير العام 
مل�سلحــة ال�ســكك وامل�ــرسف العــام علــى جميع 
امل�سايف يف منطقة كرد�ستان ومناطق االهوار 
يف جنوب العراق، تكون عودة ال�سيد مو�سى " ابو 
جعفــر عند حلــول الظهرة، حيث تتكــرر زيارته 
اىل مدينتــي املو�سل ودهوك بني يوم واآخر على 

امتداد ف�سول ال�سنة . 
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