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محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

مو�سم جني ال�سعادات
ه ��ذا مو�سم غر�س اخل�ضار ،انق�ضى مو�س ��م جني التمر و�سيقت ال�سفائن
اىل اجلرادي ��غ والنا� ��س جيوب م�ل��أى وبطون �شبعت ،ه ��ذا ت�شرين الثاين
حي ��ث الربد واملطر يطرقان االبواب يف اب ��ي اخل�صيب وعلى مئات االنهار
الت ��ي تغرف من �شط الع ��رب الكبري ماءها ،على النخي ��ل الذي زاحم العنب
والتوت ،على الق�صب واحللفاء التي تزاحم منازل الطني ،فال �شم�س جتيء
وال ظ�ل�ال تنقطع ،هذا نهار ق�صري وذاك لي ��ل يطول عند موقد فتبتد�أ حكاية
وتربق �سماء� ..أنا ذاك كله ،ف�أين �أنا من ذاك؟
ال�سفن احتازت عدن اىل بومباي ،وعربت عمان اىل زجنبار ومنها �ست�صل
البالد البي�ضاء ،تعرب املحيطات حمملة بتمر الب�صرة ،رائحة املدينة الرطبة
يف االل ��واح و�صورته ��ا عل ��ى اال�شرع ��ة ،والبح ��ارة الهنود يحمل ��ون �سالل
اخلو� ��ص رخي�ص ��ة اىل هناك ،اقفا�ص الرطب الذي جُ ن � َ�ي م�ؤخرا هدايا اىل
املهراجات ،و�صفائح الزيت مطوية احلوا�شي معب�أة بالتمر الربحي ملوزة
وجم ��وزة وم�سم�سمة ،كل ذلك من الب�ص ��رة وابي اخل�صيب والفاو والقرنة
واملدينة وكتيبان واحلوطة ،والنا� ��س م�سرورين ،فرحانني .املباهج تدخل
البي ��وت كلها ،امللاّ ك م�ؤمتن عند الفالح والت ّع ��اب را�ض على املالك وعابرو
ال�سبيل ،عم ��ال املكاب�س والب�ساتني من �أهل املح ��رزي واحلويزة والعمارة
وامليمون ��ة ه� �دّوا بيوتهم امل�ؤقت ��ة بانتظار العودة اىل بيوته ��م التي جاءوا
منه ��ا� ،صاروا �أكرث �سعادة ولديهم من التمر واحلطب ما يكفي ال�شتاء رغد ًا
وامنيات.
باملق� ��ص احلديد يقلمون الت ��وت والتني ،وباحلبال القنب يرفعون اغ�صان
العن ��ب عن االر�ض ،يعلقونها على النخل ،قمريات و�صوابيط ،وهذا مو�سم
ك ��ري ال�ت�رع ال�صغ�ي�رة وال�شاخ ��ات ،فامل ��اء يف كان ��ون االول ين ��زل منزلة
الط�ي�ن ،و�إذا هب ��ت ال�شم�أل من بغ ��داد واربيل وا�سطنبول ب ��ردت الب�صرة،
و�إذا �أثلج ��ت املدن الت ��ي على اجلبال تلك �صارت الري ��ح �صر�صر ًا ،زمهريرا
هن ��ا ،وما على النا�س اال �إ�ستدراج الكناتري واخ ��راج ما بطونها من الثياب
ال�صوف والقلن�سوات.
�سيك ��ون الع�ش ��ب ق�ص�ي�ر ًا يف ال�ب�رد وتختف ��ي احللف ��اء وي�ش ��ح الق�ص ��ب
واجل ��والن يف االنهار� ،ستجوع االبقار وتت�سلق املاعز اخ�صا�ص اجلريان،
تقر� ��ض ما بني جريدها م ��ن احل�شف ،و�ستلوذ باقفا�صه ��ا االوزات البي�ض
ومثله ��ا �سيكون حال ما ظل يف قن الدجاج م ��ن الفراخ التي مل ينبت ري�شها
بع ��د ،هذا مو�سم يجوع فيه من ال متر يف بيته ،يعرى فيه من لي�س يف داره
�إال د�شدا�شة واحدة ،يبكي فيه من ال يجد احلليب يف �ضرع بقرته.
لك َّنه ��م يجدون م ��ن يقرت�ضون منه ،فالح فقري وفالح �أق ��ل فقر ًا ،لي�س بيهم
الغن ��ي ،فالغن ��ي �س� ��ؤال مبه ��م ،معنى م ��ن املعاين الكب�ي�رة .كي� ��س الرز ذو
اخلط�ي�ن االحمرين زنة ٌّ
من وثلث املن ،وامل ��نُّ الب�صري �أربعة و�ستون كيلو
غرام ��ا ،وال ��رز ال�شتال ينرث يف ق ��دور االمهات ،ي�صب ��ح �ضعفني ،فمن كانت
اكيا�س ��ه ملآى ال يج ��وع ،ومن عنده بقرة يف بيته مل يع ��دم احلليب واللنب
والزب ��دةَّ ،
لكن من ق ��ارب متره النفاد داهمه �س�ؤال عيال ��ه و�صعبت �أحواله،
وم ��ا �أدراك لعل ��ه ي�ستدي ��ن؟؟ ففي كل مو�سم يثمر النخ ��ل ويتفتق يف طوق
العن ��ب برعم جديد ،تلبط يف نهر اجلريان �سمكة ،يتهدل من خ�ص االخرين
قرع وقثاء ويقطني ،ففيم الب�ؤ�س وفي َم اله ُّم والغم.
ي�أتي من �أق�صى النخل طفل بيده طليع نخل ،يقول :ا�سقطت الريح البارحة
نخلتنا الطويلة ،قطع �أخي االكرب ر�أ�سها وجاءنا باجلمّار ،كلما ح َّز مبنجله
ق�صم ��و ًال بان ��ت حتت ��ه طليعة �صغ�ي�رة ،نحن يف نهاي ��ة ال�شت ��اء ،كل طليعة
�ستغدو عذق ًا ب�شماريخ ،ففيم ي�س�ألك عياك مزيدا من التمر؟ هذا مو�سم جني
ال�سعادات.
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املهرجان اخلام�س لـ"طريق ال�شعب" :الق�شلة حتتفي
بعناوين ال�صحف
 ال�شيوعي العراقي يعتزم ا�ست�ضافة نتاجات امل�ؤ�س�سات العربية والأجنبية

للمو�سم الخام�س نظمت
�صحيفة طريق ال�شعب
المحلية الناطقة بل�سان
الحزب ال�شيوعي العراقي،
مهرجانها الخام�س لعر�ض
نتاجاتها الإعالمية
والأدبية والثقافية
واالجتماعية ،و�شهد
المهرجان الذي ا�ستمر
ليومي الخمي�س والجمعة
الفائتين م�شاركة �صحف
ومجاالت عراقية ف�ضال عن
ح�ضور فاعل للمنظمات
المدنية باال�ضافة الى
�إقامة الندوات الفكرية
وال�سيا�سية مع ح�ضور مميز
لالغاني التراثية �أدّ اها
مجموعة من المطربين
العراقيين البارزين.

بغداد /زينب امل�شاط

الماء في كانون االول ينزل منزلة
الطين ،و�إذا هبت ال�شم�أل من بغداد
واربيل وا�سطنبول بردت الب�صرة ،و�إذا
�أثلجت المدن التي على الجبال تلك
�صارت الريح �صر�صراً ،زمهريرا هنا

خيمة �صحيفة
املدى يف
مهرجان طريق
ال�شعب ..ت�صوير
حممود ر�ؤوف
و�إفتت ��ح املهرج ��ان رئي� ��س حترير
جري ��دة طري ��ق ال�شع ��ب مفي ��د
اجلزائ ��ري ال ��ذي �أو�ض ��ح بدوره
يف حدي ��ث لـ"امل ��دى"� ،أن”�سب ��ب
�إنتقالن ��ا �إىل حدائ ��ق ال ُق�شل ��ة هذا
الع ��ام ج ��اء ب�سب ��ب �أن املهرج ��ان
كل ع ��ام ي�ستم ��ر ليوم ��ي اخلمي�س
واجلمع ��ة ،يف ال�سن ��وات ال�سابقة
وكان �ش ��ارع ابي ن�ؤا� ��س مفتوح ًا
للم ��ارة ي ��وم اجلمع ��ة ولك ��ن يف
ال�سن ��وات االخ�ي�رة �ص ��ار ه ��ذا
ال�ش ��ارع ي�شه ��د قطوع ��ات كل يوم
جمع ��ة ب�سبب التظاه ��رات املدنية
للمواطنني".
و�أك ��د اجلزائري”كنت فقط �أرغب
باال�ستي�ضاح ع ��ن �أ�سباب االنتقال
اىل حدائ ��ق الق�شل ��ة� ،أم ��ا �سب ��ب
اختيارن ��ا �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين
�ضاج جد ًا
يع ��ود �إىل �أن �شه ��ر �آذار ّ
باالحتف ��االت واملنا�سب ��ات ،له ��ذا
ف�ضلن ��ا �أن نخت ��ار ت�شرين الثاين،
حي ��ث �أن اجل ��و مناخي� � ًا ي�ساع ��د
عل ��ى �إقام ��ة مثل ه ��ذه املهرجانات
�إ�ضاف ��ة اىل احل�ضور اجلماهريي
الرائع ،وغياب املنا�سبات الكثرية
به ��ذا ال�شهر ،م ��ا مين ��ح مهرجاننا
ح�ضور ًا ومتيز ًا �أكرب".

بدوره ��ا تق ��ول رئي� ��س رابط ��ة
امل ��ر�أة العراقي ��ة �شم�ي�ران مروكل
لـ"امل ��دى" ،ان”ه ��ذا املهرج ��ان
اخلام� ��س لطري ��ق ال�شع ��ب والذي
�أُخت�ي�ر حت ��ت �شع ��ار (االنت�ص ��ار
على داع�ش) ه ��ذا املهرجان ثقايف
و�إعالمي و�صحف ��ي ،ولكنه تطوّ ر
حالي ًا و�صو ًال اىل دورته اخلام�سة
حيث �أ�صبح ظاهرة ثقافية �ساهمت
به ��ا ال�صحف العراقي ��ة والعربية،
و�أحيان ًا حتى �أجنبي ��ة �إ�ضافة اىل
م�شارك ��ة م�ؤ�س�س ��ات ثقافي ��ة غ�ي�ر
عربية".
وب�ش�أن �أه ��داف م�شاركة املنظمات
احلقوقي ��ة يف املهرج ��ان تق ��ول
م ��روكل”يف م�شاركاتن ��ا ه ��ذه
نح ��ن نق ��وم بعر� ��ض �أعمالن ��ا،
ومنجزن ��ا ،و�أهدافن ��ا ،مث�ل�ا �أن ��ا
عل ��ى ال�صعي ��د ال�شخ�ص ��ي قدم ��ت
معر�ض ًا فوتوغرافي ًا يف املهرجان،
وذل ��ك لأين م ��ن ه ��واة الت�صوي ��ر
مُبين ��ة”�إن
الفوتوغ ��رايف".
اجلمعية �أي�ض� � ًا عر�ضت منجزاتها
وت�أريخه ��ا �إ�ضاف ��ة اىل عر� ��ض
ال�صحيف ��ة اخلا�ص ��ة برابط ��ة
امل ��ر�أة العراقي ��ة وه ��ي �صحيف ��ة
(ن�ضال امل ��ر�أة) ب�أعدادها املختلفة

و�إر�شيفه ��ا من ��ذ ت�أ�سي� ��س الرابطة
�سن ��ة 1952وحت ��ى الي ��وم حي ��ث
ت�ستم ��ر �صحيفتن ��ا بالإ�ص ��دار
وكذل ��ك عر�ض بو�سرتات ملناه�ضة
العنف �ضد امل ��ر�أة ون�أمل �أن تكون
م�ساهمتنا فاعلة يف هذا املجال".
وت�ضم ��ن املهرجان عر�ض نتاجات
لأبرز ال�صحف املحلية منها طريق
ال�شع ��ب ،وامل ��دى ،وكل الأخب ��ار،
والت�آخ ��ي ،والزم ��ان ،و�صح ��ف
ودور ن�شر �أخرى.
ويق ��ول هم ��ام ق�ص ��ي املدي ��ر
الت�سويق ��ي ل�صحيف ��ة (امل ��دى)،
�أن”م�ؤ�س�ستن ��ا د�أب ��ت ومن ��ذ
ت�أ�سي�سه ��ا عل ��ى امل�شارك ��ة يف
واالحتفالي ��ات
املهرجان ��ات
الثقافي ��ة واالعالمي ��ة وال�صحفية
ب ��كل ا�شكاله ��ا ،معت�ب�رة �أن ه ��ذا
الن ��وع من امل�ش ��اركات يدعم عجلة
الثقاف ��ة وال�صحاف ��ة ويطوّ ره ��ا"،
م�ؤك ��د ًا �أن”للم ��دى ح�ضوره ��ا
الوا�ض ��ح عل ��ى مدى �سن ��وات يف
ه ��ذا املهرجان� ،أم ��ا م�شاركتها هذا
العام فتمي ��زت بتوزيع م ��ا يقارب
�أل ��ف ن�سخ ��ة م ��ن الكت ��ب املجانية
عل ��ى ال ُقراء الأع ��زاء ،وهذا بهدف
دعم م�شروع الثقاف ��ة والعمل على

حتفي ��ز املتلق ��ي ب� ��أن يُقب ��ل عل ��ى
الكتب ويعمل على تطوير اجلانب
الثق ��ايف لأن اكت�س ��اب مواط ��ن
مثق ��ف ميث ��ل تطوي ��ر ًا لثقافة بالد
ب�أكملها".
و�أ�ض ��اف ق�ص ��ي �أن”امل ��دى مل
تكتف بتوزي ��ع ن�سخ الكتب ب�شكل
ِ
جم ��اين ،بل قام ��ت �أي�ض� � ًا بتوزيع
ال�صح ��ف واملالح ��ق اخلا�ص ��ة بها
جمان� � ًا� ،إ�ضاف ��ة لتوزي ��ع العدي ��د
من” الربو�شورات” التعريفي ��ة
بامل�ؤ�س�س ��ة م ��ن �أج ��ل ا�ستم ��رار
التخاطب والتوا�صل بني اجلمهور
وامل�ؤ�س�سة".
و�شهد املهرجان العديد من الندوات
عل ��ى م ��دى يوم�ي�ن متتالي�ي�ن،
بع�ضها �صحافي ��ة واخرى ثقافية،
و�سيا�سي ��ة ،حي ��ث �أقيم ��ت ن ��دوة
بعنوان”مظفر النواب �إىل جائزة
نوبل" ،قدمها ال�شاعر كاظم غيالن
الذي قال �أن”اختيار ال�شاعر مظفر
النواب مل ي ُكن عبثي ًا ،فهذا الت�أريخ
الأدب ��ي والثقايف وهذا التنوع يف
االختيارات والعطاءات ي�ؤهل هذا
الرج ��ل من �أن يُر�ش ��ح لنيل جائزة
مهمة كنوبل".
ويذك ��ر ال�شاعر ريا� ��ض النعماين

�أن”ب�ساط ��ة الن ��واب وحمل ��ه ه� � ّم
الوط ��ن على كتفه ويف قلبه وحتى
ق�صائ ��ده كان ��ت كفيلة بنيل ��ه هذه
املكانة املهمة وهي الرت�شح جلائزة
نوبل”.كم ��ا ت�ضمن ��ت اجلل�س ��ة
ق ��راءات �شعري ��ة للن ��واب قر�أه ��ا
ال�شاعر ناظم ال�سماوي الذي رافق
ال�شاعر يف معتقالته".
ولأن ه ��ذا الع ��ام ج ��اء ب�أه ��م منجز
�أمني و�سيا�سي عراقي وهو حترير
املو�صل م ��ن �سيطرة �إرهاب داع�ش،
ولأناملهرجانحمل�شعار”االنت�صار
عل ��ى داع�ش”�أُقيم ��ت ن ��دوة �أخرى
يف املهرج ��ان بعنوان”املو�ص ��ل
امل�ستباح ��ة  -املو�ص ��ل املحررة”يف
الي ��وم الأول م ��ن املهرج ��ان ،ق ��دم
اجلل�س ��ة االعالم ��ي حام ��د ال�سي ��د،
وحت ��دث فيها د .ح�س ��ام ر�شيد وهو
ابن املدين ��ة عن �أب ��رز املراحل التي
�شهدته ��ا املدينة يف زمن داع�ش وما
بعده.
كذل ��ك نظم املهرجان ن ��دوة خا�صة
ع ��ن حمنة ال�صحاف ��ة الورقية غري
احلكومي ��ة ،والت ��ي �أقيمت ظهرية
ي ��وم الي ��وم الث ��اين للمهرج ��ان،
قدمه ��ا الكات ��ب وال�صحف ��ي حممد
غ ��ازي االخر�س ،وحت ��دث فيها كل
م ��ن د� .أحم ��د عبد املجي ��د ،وبا�سم
ال�شيخ وم�صطف ��ى حممد و�سروة
عب ��د الواح ��د ،حيث �سلط ��ت هذه
اجلل�س ��ة ال�ض ��وء عل ��ى م ��ا تعانيه
ال�صحافة الورقي ��ة امل�ستقلة اليوم
والتي حت ��اول �أن تبتع ��د وت�سموّ
ع ��ن مظاه ��ر الدع ��م احلكوم ��ي �أو
الت ��ي حت ��اول �أن تك ��ون بعيدة كل
البع ��د ع ��ن االنحياز جله ��ة معينة
والرتوي ��ج له ��ا ،فه ��ذا الن ��وع من
ال�صحف والتي تعمل على التحدث
ب�أ�س ��م املواط ��ن الب�سي ��ط �سيُالقي
الكث�ي�ر م ��ن املعوق ��ات خ�صو�ص� � ًا
يف الفرتة الأخرية التي ت�شهد ق ّلة
�إقب ��ال عل ��ى املطب ��وع الورقي بكل
ا�شكاله.
و�أُختت ��م املهرج ��ان ب�إقام ��ة حف ��ل
غنائي للفنانة �أمل خ�ضري� ،إ�ضافة
�إىل بع� ��ض املقطوع ��ات ال�شعري ��ة
وتوزي ��ع جوائ ��ز املهرج ��ان عل ��ى
الفائزين.

الإفال���س يحب��ط �إدراج �أق��دم ق�لاع كرك��وك �ضم��ن ال�تراث العامل��ي
الق��دم والإهم��ال
 م�سيحي��و املدين��ة قلق��ون م��ن اندث��ار تراثه��م ب�سب��ب ِ
 مطالب��ات حملي��ة للمرك��ز باال�س��راع لإع��ادة احلي��اة لآث��ار املحافظ��ة
كركوك /مروان العاين
قلع ��ة كركوك كل جزء فيها ل ��ه حكاية ..فالقلعة
الت ��ي انتهى بنا�ؤها يف الع ��ام  858قبل امليالد
وهدم ��ت يف ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،ت�ضم
مواقع بختاي خاتون و االنبياء وحنني وعزير
وداني ��ال واول ��و جام ��ع وقي�صري ��ة� ،سكانه ��ا
ي�ت�رددون �إليها ب�أ�ستمرار �أم ًال يف �إعادة احيائها
و�إعماره ��ا وهي جت�سد �ص ��ورة لواقع مكوناتها
املت�أخية عرب التاريخ.
ودع ��ا �أم�ي�ر �أحم ��د ح�س�ي�ن يف حدي ��ث
لـ"املدى"”،احلكوم ��ة العراقي ��ة ب�إع ��ادة احلياة
للقلع ��ة لكي تعود ملقامها الطبيع ��ي كونها موقع ًا
تاريخي ًا وتراثي ًا وديني ًا ورمز ًا بارز ًا لكركوك".
وي�ؤك ��د ح�سني �إن”قلع ��ة كرك ��وك و�ضعها م�ؤمل
اليوم ونحن نحمل مطالبات برتميمها وحتويلها
ملرفق �سياحي متكامل".
وي�ؤك ��د املخت� ��ص بالآثار حممود ح�س ��ن قلعلي،
يج ��ب �أن”يراع ��ى يف �إع ��ادة االعم ��ار للقلع ��ة
رمزيته ��ا وطرازه ��ا التاريخ ��ي والرتاث ��ي فه ��ي
موق ��ع ي�ض ��م �آثار ًا يهودي ��ة وكلداني ��ة وعثمانية
وعبا�سي ��ة فه ��ي �ص ��ورة لت�أريخ كرك ��وك القدمي
ال ��ذي يجب �إعادة احلياة ل ��ه ملا ميثله من �صورة
�أ�صيلة لكركوك".
وي�ؤك ��د �أي ��وب ميخائيل وهو �أح ��د الذين ولدوا
بالقلع ��ة �أو ما يعرف ب�س ��كان القلعة من الكلدان،
�إن”واحدة من �أ�س�س وجذور الكلدان يف كركوك
هي قلعتها والتي ت�ضم الكلدان وما يعرف ب�سكان
القلعة والكني�سة احلمراء وكني�سة الكلدان".
وتق ��ع القلعة و�س ��ط مدينة كرك ��وك وحتيط بها
القي�صرية وحم ��ال ت�أريخية وتراثية متثل قلب
املدينة.
ويقول �صوا� ��ش عمر قادر لـ"امل ��دى" ،وهو �أحد
حمب ��ي قلع ��ة كركوك”حينما تنظ ��ر اىل كركوك

علي ��ك �أن ت�ض ��ع رموزه ��ا باملقدم ��ة لتتعرف على
هويتها فهي القلعة والنار الأزلية" ،م�ؤكدا”يجب
عل ��ى احلكوم ��ة العراقي ��ة �أن تعم ��ل عل ��ى �إعادة
احلي ��اة لقلع ��ة كرك ��وك وترميمه ��ا مل ��ا متثله من
معل ��م �سياحي وت�أريخي ي�سهم يف توحيد جهود
مكونات كركوك وتر�سيخ تعاي�شهم الأ�صيل عرب
الت�أري ��خ والت ��ي كان ��ت القلع ��ة هي �أح ��د �صوره
امل�ضيئة”.
و�شهدت كركوك م�ساع ��ي يف ال�سنوات املا�ضية
�إىل �إدراج قلع ��ة كرك ��وك �ضم ��ن قائم ��ة ال�ت�راث
الإن�س ��اين التي تعدها منظمة الیون�سكو التابعة
للأمم املتحدة.
وقال ع�ضو جمل�س النواب العراقي عن حمافظة
كرك ��وك ح�س ��ن ت ��وران لـ"املدى"”،نح ��اول
ق ��در الإم ��كان �إدراج قلع ��ة كرك ��وك �ضم ��ن قائمة
اليون�سك ��و للمواق ��ع الأثري ��ة العاملی ��ة م ��ن �أجل
احلفاظ على ما تبقى من �آثار فیها".
و�أو�ض ��ح �إن”قلع ��ة كرك ��وك تعترب رم ��ز وحدة
�أبن ��اء املحافظ ��ة و�سب ��ق �أن تعر�ض ��ت �إىل حملة
تدم�ی�ر كبریة ق ��ام بها النظ ��ام البائد حتت حجة
ترمیمها".
و�أ�ش ��ار توران اىل �أن”جمل� ��س حمافظة كركوك
كان قد خ�ص�ص مبلغ �أربعة مليارات دينار لإعادة
التعاون مع اليون�سكو للبدء برتميها �إال �أن عدم
م�صادقة موازنة  2014حال دون قيام ذلك".
و�أ�ش ��ار �إن”الآث ��ار يف العراق تع ��اين من �إهمال
�شدي ��د و�سيعر�ضه ��ا للأندث ��ار وه ��ذا م ��ا الميكن
معاجلت ��ه بامل�ستقب ��ل و�إن الآث ��ار ه ��ي مل ��ك
لالن�سانية �أجم ��ع" ،م�ؤكد ًا �إن”االرهاب وخا�صة
داع� ��ش دم ��ر ون�سف و�س ��رق �آثار كرك ��وك وهي
ت�شكل جزء ًا من ثروتها وهويتها التاريخية".
وتقع قلعة كركوك يف مركز مدينة كركوك ،تقوم
مدين ��ة كركوك القدمي ��ة (القلعة) فوق م�ستوطن
�أثري ق ��دمي ورد ا�سمه يف الأل ��واح امل�ستخرجة

طالب ابتدائية يزورون قلعة كركوك ..ار�شيف
من ��ه وعدده ��ا  51لوح� � ًا يع ��ود تاريخه ��ا �إىل
منت�ص ��ف الق ��رن الث ��اين ع�شر قبل املی�ل�اد ،وقد
مت العث ��ور علیه ��ا يف �سف ��ح القلع ��ة �صدف ��ة عام
.1923
وطال ��ب جمل�س حمافظ ��ة كرك ��وك ،الثالثاء 19
ت�شرين الثاين  ،2013وزارة ال�سياحة والآثار،
ومنظمة اليون�سكو ،ب�إدراج (قلعة كركوك) على
الئحة الرتاث العاملي ،مبين ��ة �أن من ال�ضروري
�إ�سه ��ام املجتم ��ع ال ��دويل يف �إعم ��ار القلعة على
غرار ما مت مع نظريتها يف �أربيل.
وتق ��ول امل�صادر �أن البابلی�ی�ن �سموها (�أرابخا)
و�سماه ��ا الآ�شوري ��ون امل�ستوط ��ن القريب منها
(�أراف ��ا) والت ��ي حرفت يف التاري ��خ القريب �إىل

(عرفة).
وبح�س ��ب الويكبیدي ��ا ف�إن ��ه مت �إن�ش ��اء كرك ��وك
م ��ن قبل امللك الآ�شوري �أ�ش ��ور نا�صربال الثاين
( 884ـ  858ق.م) قب ��ل �سبع ��ة وع�شري ��ن قرن ًا،
بعد �أن مترد علیه قائد املاذينی َارياق ،وا�ستوىل
عل ��ى (كريام ��ي  /باجرمي) الواقع ��ة بنی الزاب
ال�صغری و�شهرزور ،حیث قام بعزله وعنی قائدا
ا�سم ��ه (كرمي) بد ًال منه ،بعد �أن �أمره ببناء قلعة
ح�صینة يف (ك ��ورا باجرمي) يف منطقة كركوك
احلالیة ،حیث ج ��اء ب�ألف من �أتباع ��ه و�أ�سكنهم
فیه ��ا ،وبذلك �أ�صبحت القلعة ح�صن ًا دفاعی ًا �أمام
هجوم الأعداء.
وت�ض ��م القلع ��ة �أ�ضرح ��ة ثالث ��ة �أنبياء”داني ��ال

وحُ نني وعزيز”و يبلغ ارتفاعها 1٨م وم�ساحتها
 247500مرت مربع.
ويرجح بع�ض امل�ؤرخني ب�أن الكوتيني هم الذين
�أن�ش�أوا القلع ��ة وبالأ�ستناد عل ��ى رقيمات قدمية
ميك ��ن القول ب�أن هذا امل�ستوط ��ن العايل امل�سمى
الآن بقلعة كركوك كان ي�شتهر منذ �أوا�سط الألف
الث ��اين قبل امليالد با�س ��م دميوغرايف �شيلواخو
(قلع ��ة مدين ��ة بن ��ي �شيل ��وا) التي جت�س ��د با�سم
حاكمها احلوري القدمي امللك �شيلوا تي�شوب.
املل ��ك �سل ��وخ من بعده بن ��ى حائط ��ا دفاعيا قويا
ح ��ول القلعة و�شي ��د  72برج� � ًا ح ��ول �شوارعها
االثنان والثالثون ومدخليها .قام القائد املغويل
تيمورلنك بزيارة القلعة عام � 1393أثناء حمالته

الع�سكرية.
وبني ��ت قلعة كرك ��وك يف الأ�صل عل ��ى تل مدور
ذي �أرب ��ع زواي ��ا يرتفع عن ال�سه ��ول املحيطة به
وي�ش ��رف عل ��ى وادي نهر �صغ�ي�ر ذي مياه قليلة
يفي� ��ض عادة يف الف�صول املاط ��رة ويعرف بنهر
اخلا�ص ��ة وعلى ما يظه ��ر فان ه ��ذه القلعة كانت
م�س ��ورة يف الع�ص ��ور القدمي ��ة وكان له ��ا اربعة
�أبواب �سماها العثماني ��ون بالباب الرئي�سي ذي
املدرج ��ات وب ��اب الطوب وب ��اب البن ��ات ال�سبع
وباب احللوجية.
�أ�شهر املجمعات ال�سكني ��ة يف قلعة كركوك كانت
تقع يف ق�سم ��ه الغربي الذي ا�شتهر مبحلة حمام
حيث �شاطر فيها امل�سلمون اخوانهم امل�سيحيون
لق ��رون عدي ��دة وكان كل م ��ن مرك ��ز مطراني ��ة
ب�إجرام ��ي وجامع النبي داني ��ال يقعان يف نف�س
املحلة.
ومواق ��ع ال�ت�راث العاملي هي مع ��امل تقوم جلنة
ال�ت�راث العامل ��ي يف اليون�سك ��و برت�شيحها ليتم
�إدراجه ��ا �ضم ��ن برنامج مواقع ال�ت�راث الدولية
الت ��ي تدي ��ره املنظم ��ة ،وه ��ذه املعامل ق ��د تكون
طبيعي ��ة ،كالغاب ��ات و�سال�س ��ل اجلب ��ال� ،أو م ��ن
�صن ��ع الإن�س ��ان ،كالبناي ��ات وامل ��دن ،وقد تكون
خمتلطة.
وانطلق ه ��ذا الربنامج عن طريق اتفاقية حماية
ال�ت�راث العاملي الثقايف والطبيع ��ي ،الذي ُتبني
خ�ل�ال امل�ؤمتر الع ��ام لليون�سك ��و ،يف (الـ 16من
ت�شري ��ن الث ��اين  ،)1972ومن ��ذ توقيعه ��ا ،متت
م�صادقة  189دولة عل ��ى هذه االتفاقية ،ويهدف
الربنام ��ج �إىل ت�صنيف وت�سمي ��ة واحلفاظ على
املواقع ذات الأهمي ��ة اخلا�صة للجن�س الب�شري،
�س ��واء كانت ثقافية �أم طبيعي ��ة ،ومن خالل هذه
االتفاقي ��ة ،حت�ص ��ل املواق ��ع املدرج ��ة يف ه ��ذا
الربنام ��ج عل ��ى م�ساع ��دات مالية حت ��ت �شروط
معينة.

