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نقطة ضوء

خانقــــــني بـــــــني زمنـــــــــني

خـــــــــــــرجــــــــت مـــــــن ركـــــــــام الدكتـــــــاتـــــوريــــــة

انسان املستقبل

خانقني /محمد شفيق
س ــابق ـاً لـم تكـن هــذه املــديـن ــة تكـتـظ ،اال
بــدعــوة (امل ــوالي ــد) للخــدمــة العــسكــريــة،
فكنت تـرى الشباب والكهـول ،يبحثون عن
من ينـقذهم من اإلرسال الـى مكان بعيد،
خلـدمـة االحـتيـاط او اخلـدمـة االلـزاميـة
(األزلية) او خـدمة الشهرين التي ابتكرت
يف السنـوات اخلمس الـتي سبقـت سقوط
الدكتـاتوريـة فكانـوا يذرعـون شارع الـسوق
(سكــارى وم ــا هم بــسك ــارى) كمــا يف االيــة
الكـرميـة ال يعـرفـون مـاذا يفعلـون ،او الـى
اين ذاهبون!
أمـا اليوم فان الدوران يف هـذه املدينة ،هي
رحلــة البحـث عن مــدينـتني بــذات االسم،
مــديـنــة طـمــرهــا الــدكـتــات ــور بعـنجهـيـته
ومــدينـة اخـرى خــرجت مـن حتت الـركـام،
وارتدت حلة البهاء واجلمال.
يف نـظــرة ب ـسـيـط ــة لهـيـكل املــديـنــة ،جتــد
مقــرات ألحــزاب مـتعــددة ،احــزاب كــرديــة،
احــزاب وجتـمعــات تــركـمــانـيــة ،م ـســاجــد
وحـ ـسـيـنـيـ ــات كـمـ ــا جتـ ــد كـ ــرداً ،وعـ ــرب ـ ـاً،
وتــركمـانـاً ،ومـسـيحـيني وعــرفت ذلـك من
خالل الكنـيسة القـدمية يف مـنطقة (بـالة
جـو) والتي بدئ بتـرميمها حـديثاً ،ووضع
االس ــاس لكـنيـســة اخــرى يف قــريــة (تــوله
ف ـ ــروش) اذ ه ـن ـ ــالــك خل ـيــط مــتج ـ ــان ــس
يعـيشـون يف هـذه املـدينـة الـتي تغفـو علـى
السالم وتصحو على خرير نهر الوند.
الـبـن ــاء م ـسـتـم ــر ،وبع ــد ع ــام  2003ب ــدأت
حملـة اعمار لم تـشهدها املـدينة %90 ،من
سك ــانهــا الــذيـن غــادروهــا س ــابق ـاً ،عــادوا
الـيهــا ،بعــد ان حـصلــوا علــى قـطع اراضٍ
بــاجمل ــان ،وهم اآلن يـبن ــون بيــوتـهم فـيهــا،
وهنـالك من اشتـرى قطعـة ارض يف مكان
يناسبه ،وبدأ بتشييد دار عليها.
كـاك جعفـر ابـو وريـا عـاد الـى املـدينـة من
ج ــدي ــد ،وفـتـح محالً لـلكـم ــالـي ــات فـيه ــا،
ويعتقد بـأن مديـنته هي افضل مـدينة يف
العالم ،ألنهـا مدينة آمـنة وفيها كل شيء،
ويـقـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــد ب ـكـل ش ــيء ،أي احلـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــات
الضرورية وغير الضرورية.
يـقول ابـو وريا :أنـا سعيـد بعـودتي وسعـيد
ألن حكــومــة ك ــردستــان هـي التـي تتــولــى
ادارة املـدينــة ،وعملـي فيهـا ممتــاز ،واعمل
انـ ــا واوالدي يف بــيع الـكـمـ ــالـيـ ــات ،فـكـنـ ــا
سـ ـ ـ ـ ــابـق ـ ـ ـ ـ ـاً يف كـالر امـ ـ ـ ـ ــا االن ف ـ ـنـحـ ــن يف
مدينتنا.
يف وس ــط امل ـ ــدي ـن ـ ــة مت ب ـن ـ ــاء ف ـن ـ ــدق مــن
ال ــدرج ــة االول ــى ،سـمـي بفـن ــدق "كه الت"
نسبة الى اهم جبل يف املدينة ،بإمكانه ان
ي ـ ـســتقــبل زواره ،وحتــت الف ـنـ ـ ــدق مح ـ ــال
انـيق ــة لبـيع الـكم ــاليــات ،وقــد بـنيـت وفق
احــدث الـطــرز احل ــديثــة ويف مقــابل هــذه
البـنايـة الفـندق واحملـال ،هنـالك مسـاحة
من االرض بــدأ اصحــابهــا بــالعـمل فـيهــا،
يبـدو انها شيء مهم ،وتعذر معـرفة نوعية
ذلك الـبنــاء لعـدم وجــود من يجـيب علـى
السؤال!
جـاسم محمـد شاواز ،الـتقيتـه يف منطـقة
(امـام عبـاس) وهـو يقـود مجمـوعـة عمـال
لعمل سياج لقطعـة ارض اشتراها مؤخراً
قال :اشتريت هـذه القطعة ،بخمسة عشر
مـلي ــون دينــار وتقــدر مـســاحـتهــا بـ600م،2
واحاول تقـسيمهـا الى ثالث قـطع ،واحدة

وارتدت حلة جديدة زاهية!
حينما كنت اخطو يف سوق خانقني ،تلك املدينة التي وأدت
احالمها الدكتاتورية ،وبرغم صغر شارع السوق ،كنت اتخيل
نفسي ،اخطو يف سوق مبدينة كبيرة ،مدينة اجتازت حدودها احلضارية،
ووصلت الى ما هي عليه مدينة مكتظة بالساكنني ،مكتظة باملارة،
مكتظة بأحالمٍ جديدة ،مكتظة بنساء جميالت ،مكتظة بهواء
جديد ،هواء يحمل نسمات احلرية والتطلع الى أمام!

لـي ،واالخـ ــرى لـ ــشقــيقــي االصغـ ــر مـنـي،
والـثالـثة الصغـرنا ،وسـأبدأ بـالبـناء خالل
االيام القادمة.
يف جولة بني العـمال واخللفات ،اتضح ان
معــظم الـعم ــال هم مـن سكــان محــافـظــة
ديالـى وبالتحديد من العرب ،وعند سؤال
احـدهـم عن طـبيعــة عمله قـال :انـا عـامل
بنـاء بـأجـر قـدره خمـسـة عـشــر الف دينـار
يوميـا ،وهو مبـلغ جيد بـالنسبـة لي .وعن
املعـاملة مـع اخوانه الـكرد يقـول :ال اشعر
بــالفـارق ابـدا فـالـتعـامـل طبـيعـي اتعــامل
مـعهــم ،وي ــتعـ ـ ــاملـ ـ ــون معــي ،م ــثل ـمـ ـ ــا مع
اص ــدق ــائـي وال اعـتق ــد ان هـنـ ــالك ف ــرق ــا
بيني وبني أي عامل من سكان املدينة.
بعـد انـتهـاء عـملـهم يـتجـمعـون امـام بـاب
فنـدق (ئه لـون) وهــو فنـدق بـسـيط يـذكـر
بـفن ــادق عالوي احلل ــة او البــاب الـش ــرقي
يقـضـي معـظم لـيله فـيه ،لـيبــدأ يف اليــوم
التالي رحلة العمل من جديد.
ه ــذه هي الـص ــورة الث ــانيــة مل ــدينــة ع ــانت
االم ــرين يف الـفتــرة الـســابقــة ،فـضـال عن
ه ـ ــذا ه ـن ـ ــالــك كل ـي ـ ــة تـ ـ ــابع ـ ــة جلـ ـ ــامع ـ ــة
الــسلـيـمــانـيــة يف املــديـنــة ويـتـم االن بـنــاء
جــامعــة خــاصــة بــامل ــدينــة ،وقــد شــاهــدنــا
الـبـنـ ــاء وقـ ــد اكـتــمل ن ـصـفه او اكـثـ ــر مـن
نــصفه .امــا يف مج ــال الكــومـبيــوتــر ،فــان
هـذه االجهـزة متـوزعـة يف كل الـدوائـر ،وال
سـيـم ــا مق ــرات االح ــزاب ،وهـنـ ــالك دورات

للـتعلم لـكل من يـريـد ذلك ،واهـتمـام من
الناس وحرص على التعلم.
يف امل ـس ــاء وعـن ــدمـ ــا حل الــظالم اخ ــذنـي
احد االصدقاء الى الكورنيش ،وهي صفة
جديدة تطلق على جوانب نهر الوند ،الن
هذا الكـورنيش بـني حديـثا وميتـد ملسـافة
طــويلــة ،وشــاهــدنــا بــاعــة الـكبــاب والـتكــة
واللــبلـبـي والـبـ ــاقالء يـت ــواج ــدون هـن ــاك
ويعملون بجـد ،والناس وال سيـما العوائل
تت ــوزع هنــاك ،وكــأنه ــا متــأقـلمــة مع هــذا
الـوضع منـذ زمن طـويل وليس مـنذ ثالث
سنوات.
عـائلة الـسيد رسـول ابو ديـار كانـت هنالك
ف ـس ــألـن ــا ال ـسـي ــد رس ــول عـن رأيه ب ــوضع
املديـنة اجلـديد فـأجاب :املـدينـة كمـا ترى
تخـتلف بــالكــامـل عن امل ــدينــة يف الــوضع
الـســابـق ،يكفـينــا الـشعــور بــاالمــان وعــدم
وجود الرفاق والزيتوني وجهاز اخملابرات.
صــاحـب استــوديــو لـلتـصــويــر ،طلـبنــا أنــا
وص ــديقـي مـنه صــورا حــديـث ــة للـمــديـنــة
ف ــاعت ــذر وتكـلم عـن كل مــا هــو جــديــد يف
املــدينــة وطـلب الـكتــابــة عـن نهــر الــونــد..
قلـت له :كتب الـكثيـر عن نهـر الـونـد ،االن
يـهـ ـمـ ـن ــي ان اكـ ـت ــب ع ــن وضـع االن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان
اجلديد هنا ،فوافقني القول.
نعم ان االنـسان اجلـديد/القـدمي ،يف هذه
املدينـة ،يشعـر وكأنه ولـد من جديـد ،تقرأ
يف عيـونه وتقـاطـيع وجهه عالمـات الفـرح
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واحملـبـ ــة وااللفـ ــة ،ال يعـ ــرف اخلـ ــوف ،وال
يحـاول اخفـاء نفسه مـن السلـطات النـها
ق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــوصـله ال ـ ـ ــى مـك ـ ـ ــان ال ي ـ ـ ــرى ف ــيه
ال ـشـمــس ،وق ــد يخـتفـي ولألبــد .يـنــطلق
هذا االنسـان سواء اكان من سكـان املدينة
االصليـني ،ام من الــذين غـادروهـا وعـادوا
الــيهـ ــا ،ان ــطالقـ ــة جـ ــديـ ــدة بـ ــاجت ـ ــاه افق
جـديــد ،افق فيه احلـريـة والكـرامـة بعيـدا
ع ــن اخلـ ـ ـ ــوف م ــن كـل ش ــيء ،م ــن دائـ ـ ـ ــرة
ال ــتج ـن ـي ـ ــد س ـي ـئ ـ ــة الـ ـص ـيــت ،مــن دائ ـ ــرة
االسـ ـتـخـ ـب ـ ـ ــارات م ــن كـل م ـ ـ ــا لـه عـالق ـ ـ ــة
بالوضع القدمي.
جمال جعفر مـدرس وشاعر يقول :امتنى
ان ارى مــدن العــراق كــافــة ،بهــذا الــشكل،
يـسـودهـا االمــان واالطمـئنــان ويف وضعنـا

اجل ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد ال منـلــك س ـ ـ ـ ــوى الـ ـتـف ـكـ ـي ـ ـ ـ ــر
ب ــامل ـسـتقــبل ،لق ــد ع ــاشـت احل ــروب فـيـن ــا،
واخ ــذت الكـثـي ــر مـن اعـم ــارن ــا ،واالن ح ــان
الــوقت الخــذ قـسـط من الــراحــة ،ومـن ثم
العمل بـاجتـاه حيـاة جـديـدة ،واضـاف :هل
تصـدق ان معـظم الـبيـوت يف املــدينــة فيهـا
جهاز للكومبيوتر وجهاز ستاليت؟
احــد ضبــاط الـشــرطــة يف املــدينــة وبــرتبــة
( ).........اعتـذر من ذكر اسمه ،قـال جوابا
لـسـؤال مـني حـول الـوضع االمـني :سل أي
مـ ـ ــواط ــن ،هل ه ـنـ ـ ــالـك فـ ـ ــرق ب ـي ــنه وبــني
مـواطن آخـر؟ مـن كثـرة مـا نـشعـر بـاالمـان
ينتـابني انـا وزمالئي شـعور بـأننـا فائـضون
عن احلاجة!
ال ــذي حت ــدث به الـض ــابـط مل ـسـن ــاه ،خالل
وجـودنـا يف املــدينــة ليــومني ،كـان بـودي ان
اجلـب هـ ــذا االمـ ــان واوزعـه علـ ــى مـنـ ــاطق
بغــداد واسيـر يف شـوارعهــا غيـر خــائف من
طلقـة طائشـة او عصابـة او عبوة نـاسفة او
سيارة مفخخة.
يف طــريق العــودة من خــانـقني الــى بغــداد،
كانـت املسـافة مـا بني املـدينـتني ،يتـسيـدها
رجـال الشـرطة واحلـرس الوطـني ،يسـألون
بـأدب ويحـاولون اشـعار املـارة باالمـان ،قلت
لـصاحـبي :حينـما اسمع وارى هـؤالء اشعر
ان الع ــراق بخـي ــر ،وان احلـي ــاة الـطـبـيعـي ــة
تع ــود الـيه ق ــريـب ــا ..ق ــال :ان ــا ك ــذلك ه ــذا
شعوري.
لقـد قـطعنـا مـسـافــة من مفـرق خــانقني/
جلـوالء بـاجتـاه طـريق امـام ويـس ،فكــانت
القـرى علـى جانـبي الطـريق ،قـرى عراقـية
لم تتخل عن هويتها.
هنالك مـن يزرع ،هنـالك من يرعـى الغنم،
ون ـســاء حتـمـل العلـف للحـيــوانــات او املــاء
مـن مناطـق قريبـة اخرى كنـت بحاجـة الى

اغفـاءة حلم عـراقـي ،ارى فيه بلـدي مثلمـا
هـو .ولكـن سارت الـسيـارة بنـا انا وصـديقي
ال ــذي يعــشق ال ـس ــرع ــة وق ــرب مـنـص ــوري ــة
اجل ــبل ،ت ـ ــذكـ ـ ــرت مع ـ ـسـك ـ ــر امل ـنـ ـص ـ ــوري ـ ــة
والـصـب ــاح ــات الـتـي كـنـت اذرو فـيه ــا الـن ــوم
الصـل هـ ـن ـ ـ ــا وان ـ ـ ــا ابـح ــث ع ــن الـف ع ـ ـ ــذر
ليـســامحـني العــريف خـضيــر عن تـأخـري
عن الـتعــداد الــصبــاحـي ليــوم امـس ،رمبــا
بكيت رمبا سرحت ال أدري.
سـيطـرة عـسكـريـة واخـرى واخــرى وكلمـات
مـحبــة ،وشعــور بــاالمــان تقــرأه يف الــوجــوه
اوال ومـن ثـم يف ال ــسل ــوك ،وصلـن ــا بغ ــداد،
كــانـت لــدي رغـب ــة يف العــودة ثــانـي ــة ولكـن
سرعـان ما تـذكرت الـتزامـاتي ،فعـدلت عن
رغبتي التي ما زالت متأججة يف داخلي.

وس ــط كل مـ ــا يجـ ــري ،يف هـ ــذه ال ـظـ ــروف املعـ ــروفـ ــة
تفـاصيلهـا ،ثمـة من يـبني ويعـوّل علـى بنـائه ،ويـدمي
فقــرات املــستـقبـل عنــده ،وك ــأنه ،ميــسك مبفــاتـيح ال
يـستــدل عليهـا سـواه ،وهـذا ال يعـرف غيـر املـسـتقبل،
وال يعـرف غيـر الطـريق اليه ،وكـأنه خلق هكـذا علـى
وفق برنـامج تفاصيلـه مخزونة يف ذاكـرته .انه انسان
املستقبل ،الذي يستوحي من اخلراب ،البناء بكل ما
يعنـيه! الذاكـرة حتتفظ بـتفاصـيل كثيـرة من الـزمن
السابق ،قرية كرديـة يف اقاصي اجلبال تهد بالكامل،
بعـد حني متـر بهـا ،ال جتـد غيـر اطالل القـريـة تلك،
وعلـى مـسـافــة غيــر بعيــدة منهـا ،قـريـة اخــرى بنـيت
بجهــود س ــاكنـي القــريــة الـســابقــة .قــريــة حتـمل كل
مـالمـح الـق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
ال ـسـ ــابق ــة ،الـن ــاس
هـم الـنـ ــاس ،فــيهـم
محمد درويش علي
روح ال ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصــل
واسـتـئـنــاف احلـيــاة
مـن ج ــدي ــد ،رغـم ــا يومياً نرى استئنافا
عـل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــرف
جديدا ،استئنافا
الـصعب ،والقـوانني
قائما على
الـق ـ ـ ـسـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ــا
الدميومة والبقاء.
حتـ ـ ـت ـفـ ـ ـ ــظ بــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ــن واال مباذا نفسر من
ك ـ ـ ـ ــردسـ ـت ـ ـ ـ ــان ،ه ــي له نزاع شخصي مع
التفاصـيل ذاتها يف
آخر ،واحلق معه،
اجل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوب ،وس ـ ــط
يتنازل عن حقه
الـفـق ـ ـ ـ ـ ـ ــر وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
والـ ـ ـ ـت ـهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش
ويدعو الطرف
واالقصاء.
االخر للمصاحلة،
فاجلنوبي يحتفظ
لكي يخفف من
ب ـ ـ ــأرضـه وس ـ ـ ــوم ـ ـ ــريـ ـتـه
وعنفوان استمراريته .حدة الوضع العام
يــومـي ـاً نــرى اسـتـئـنــافــا
املتوتر!
جديـدا ،استئنافـا قائما
على الدميومة والبقاء.
واال مب ـ ــاذا نفـ ـسـ ــر مــن له ن ـ ــزاع شخ ـصــي مع آخـ ــر،
واحلق معه ،يـتنــازل عن حقه ويـدعــو الطـرف االخـر
للـمـص ــاحلـ ــة ،لكـي يـخفف مـن ح ــدة الـ ــوضع الع ــام
املتوتر!
او كيف نـنظر الـى ذلك الرجل الـذي هد جـدار بيته،
نتـيجــة اعمــال العـنف ويـجمـع اوالده ،ويبــدأ بــاعــادة
البناء ،وينتهي كل ذلك خالل وقت قصير؟
نعـم ان االسـتـئـنـ ــاف واعـ ــادة احلـيـ ــاة والـن ـظـ ــر الـ ــى
املـ ـســتقـبـل بعــني مفـتـ ــوحـ ــة هـي الـ ـسـبــيل الـ ــوحـيـ ــد
لـلخالص مـن االدران الـتـي تـعلقـت بـكل شـيء فـيـنــا،
فــاالسـتــسالم هــو اسـتــسالم وخـنــوع وقـبــول بـكل مــا
يسحب الى القاع ،والبقاء فيه.
ان النـاس هم الـذين يفـرضـون قـوانيـنهم وشـروطهم
علــى الـظــروف ،وليــس العكـس ،وكـل عمـليــة تفــاعل،
وانغـمار مع ما يأتي هو رهان ناجح لكسب املستقبل،
وليس اجملهول.
واثـبـتـت ال ــوق ــائع واالح ــداث الـتـي م ــرت بـن ــا ،ط ــوال
الـتــأريخ ،ان ب ــامكــانـنــا ان نـفعل مــا نــريــد بــاالجتــاه
االيج ــابي ،ان منــد اجلـســور ،ان نـعبّــد الـطــرقــات ،ان
نـطــرد الــظالم ،ان نـضـحك مـن االحــزان ،ان من ـســد
عل ــى االالم ،ان نـعف ــو وقــت الق ــوة ،ان نــتحــمل وقـت
الضـعف ،ان نستدل على كل ما هو صحيح ،ان ندفع
ب ــاخلـ ــراب بعـيـ ــدا ،ان نقـ ـرّب االمـل ،او نعـي ــشه ان ال
نــركـض وراء الـســراب والــوهـم واخلي ــال ونبـتع ــد عن
ال ــواقع ،ان نحــافـظ علــى كـينــونـتنــا ،ان نـشــرق قـبل
الشمس ،ان نتلمس الطريق وقت الغسق.
ان الــذي حـصل لـنــا ،هــو زائـل ،ال ميكـث ط ــويال ،وال
يعمــر بيـننــا ،البـاقــون نحن بــاحالمنـا الـورديـة الـتي
تطارد الكوابيس املؤقتة ،وباصرارنا وحبنا بعضنا.
نـعم منـضـي بخـط ــوات حثـيث ــة ،وننـظــر ال ــى اخللف
بغ ـضـب ونـ ــدوس علـ ــى كل الـت ــرك ــات الـتـي اثـقلـتـن ــا
واستنزفت سنوات من اعمارنا!.

خـــــــــــانــــــقني اتعبهــــــا العسكـــــــر وآذهتــــــــا سيـــــــاسات التهــــــــجري
خانقني/صايف الياسري

اليوم تصحو
خانقني من
اغفاءتها الطويلة
لترميم ما هدمته
قسوة العقود الثالثة
التي حكم فيها جالد
العراق ،وتشرع يف
حياكة ما مت اتالفه
من نسيجها
التاريخي بفعل
احلروب العبثية
وفرق الظلم
واالستبداد
العنصرية.
خـانقـني ذات اجلســد السـاحـر العـريق
واالبتسامات التي ال تنطفئ برغم كل
مـعانـاتهـا ،خلـعت عنهـا لون (اخلـاكي)
بعـ ــد سـنـ ــوات عـ ــديـ ــدة مــن العـ ـسـكـ ــرة
االجبـارية وخلعت عنهـا هموم واحزان
القـمع والبطش الذي عـانته بعد ثورة
اذار الـشعبـية اجملـيدة ،وهـا هي تخـطو
الى االمـام ،من دون ان تنسـى مفردات
التـاريخ الـسـلطـوي االسـود يف تعـامله
معها.
وخــانقني واحــدة من املـراكـز الفــرعيـة
لطريق احلـرير املعـروف تاريخيـا ،وقد
امتـهن اهلهــا التجـارة ونقل الـبضـائع
وتـ ــسهــيل م ـ ــرور الق ـ ــوافل الــتجـ ــاريـ ــة
وتقـدمي اخلـدمــات لهـا ولـلمـسـافــرين
ب ــني العـ ـ ــراق واي ـ ـ ــران وبخـ ـ ــاصـ ـ ــة زوار
العـتـب ـ ــات املق ـ ــدس ـ ــة وق ـ ــد لعـبـت دورا
نـشطا بهذا الشأن بعد سقوط النظام
ال ـسـ ــابق كـمـ ــا ان سكـ ــانه ــا مي ــارس ــون
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وبخـ ـ ــاصـ ـ ــة زراعـ ـ ــة اشجـ ـ ــار
الفـواكـه التـي يالئـمهــا منــاخ املنـطقـة
وبـعض الـصنـاعـات احلــرفيــة كحيـاكـة
الـبسـط واالنسجـة اليـدويـة الصـوفيـة
والزوالي.

ع ـ ـ ــراق ـ ـ ــة م ـ ـ ــدي ـن ـ ـ ــة خ ـ ـ ــانـقــني ميـكــن
االستـدالل عليـها مـن عشـرات االبنـية
والـبيـوت املــوغلــة يف القـدم ،مـثل ذلك
اجل ـس ــر العـبــاسـي الـطــراز ال ــذي يقع
عل ــى نهــرهــا وي ـسـتخــدم حـتــى الـيــوم
لعـبـ ــور املـ ـشـ ــاة بـني ال ــضفـتــني ،ونهـ ــر
املــدينــة يف احلقـيقــة جــدول يـنبـع من
اجلـب ــال ال ـش ــرقـي ــة الق ــريـب ــة لـيق ـسـم
امل ــديـن ــة ال ــى ق ـسـمـني اكـب ــرهـم ــا ه ــو
القـ ـسـم الـ ـشـ ــرقـي ال ـ ــذي يعـي ــش فــيه
اغلب السـكان ويقع فيه سـوق خانقني
املتعـرج الــذي يعـود تــاريخه الــى اكثـر
مــن م ـئ ـ ــة ع ـ ــام ،والـ ـ ــواقع ان م ـ ــدي ـن ـ ــة
خــانقـني لم تـشهـد أي تـطــور عمــراني
منـذ عشـرات السنـني واحدث بـنايـاتها
يع ـ ــود ال ـ ــى ع ـ ــام  1979وذلـك ب ـ ـس ـبــب
سياسة االهمال واالفقار التي مارسها
ضــدهــا الـنـظــام املـبــاد ،امــا ملــاذا هــذا
االهـمــال؟ فــالـتـبــريــر الــرسـمـي الــذي
ك ــانت تــورده الــسلـطــة لـلم ــدينــة الـتي
اشــته ــر اهـله ــا مبـ ــودتهــم وتع ــاطـفهـم
وتعـايشهـم معا عـربا وأكـرادا وتركمـاناً
بــانسجـام ووئـام ،هـو ان املـدينـة سـاحـة
اساسيـة من ساحات احلرب ضد ايران
 1988-1980حـ ـي ــث راح ــت الـقـ ـن ـ ـ ـ ــابـل

تتسـاقط عليها وعلى جـارتيها منذلي
وجلـ ــوالء ،وحـيـنـمـ ــا اشـتـ ــدت احلـ ــرب
واقـت ــربـت مـن ح ــدود خ ــانقـني ت ــزاي ــد
ن ــزوح ال ــسك ــان عـنه ــا ال ــى م ــدن مـثل
شهـربـان وامـام ويـس وبعقـوبـة وصـوال
الى بغداد.
يقــول الشـيخ عبـد اهلل انـور قـائـممقـام
خانقني بهذا الصدد:
لم يـكن نـزوح اهــالي خــانقني بـسـبباحلـرب فقط فـمع بدايـة الثمـانينـيات
اجـب ــرت ال ــسل ـط ــة اع ــدادا كـبـي ــرة مـن
االهــالي علـى مغـادرة املــدينـة بـذريعـة
انهـم مـن الـتـبعـي ــة االي ــرانـي ــة ومـنهـم
الك ــرد الفـيلـيــون الــذيـن عــانــوا الــوان
االضـطهــاد وقــد انخفـض عــدد سكــان
املـدينـة يف منـتصـف الثمـانـينيـات الـى
ب ــضعـ ـ ــة آالف فق ــط ح ـيــث اس ـت ـم ـ ــرت
ع ــمل ـيـ ـ ــات ال ـتـ ـ ــرح ـيـل علـ ـ ــى ام ـتـ ـ ــداد
الـسنـوات الالحقـة ،امـا االن فقـد عـاد
الـيه ــا ابنــاؤه ــا وسكــانه ــا وارتفع عــدد
سكـانهـا الـى  400الف نـسمــة بني كـرد
وعـرب وتــركمـان ويـضيف الـشـيخ عبـد
اهلل قـائال :ان عـذابـات هـذه املـدينـة لم
تقـت ـصـ ــر علـ ــى فـتـ ــرة احلـ ــروب ،بل ان
الطـابع العسكـري لم يغادر املـدينة اال

بع ــد سق ــوط الـنـظ ــام فق ــد ت ــواج ــدت
وحـدات عسكـرية يف احمليـط االقليمي
للمديـنة لكن الفـرقة  34هـي من اكثر
ال ــوح ــدات الع ــسك ــري ــة ت ــواج ــدا وك ــان
قـائـدهـا يعـد عـمليـا حــاكمـا خلــانقني
كـما ان شوارع خـانقني واسواقهـا كانت
تعـج بج ـن ـ ــود هـ ـ ــذه الف ـ ــرق ـ ــة ال ـ ــذيــن
يـضــايقــون الــسكــان ويـضـيفــون لــونــا
(خ ــاكي ــا) غيــر مـحبـب علــى فـضــاءات
املدينة.
احـسـان خــورشيــد حمه ســور يتحـدث
عـن مع ــان ــاة سك ــان خ ــانقـني فـيق ــول:
لقـد خضعت املـدينـة الحكـام تعسفـية
ح ــاول الـن ـظ ــام ال ـسـ ــابق مـن خـالله ــا
تغـييــر هــويــة امل ــدين ــة والت ــأثيــر علــى
بـنـيـته ــا االجـتـم ــاعـيـ ــة ،وعل ــى سـبـيل
املثـال لم يـكن مسـموحـا الي كردي ان
ي ـشـت ــري بـيـت ــا يف خـ ــانقـني فـبـيع أي
بيت او شراؤه يف خانقني كان يجب ان
يقتـرن مبـوافقــة اعضـاء حـزب الـبعث
واملسـؤولني االمنيـني يف املديـنة ،حـتى
ان اسعــار املنـازل تــردت واصبـحت تقل
قـيـمـتهــا بــاكـثــر مـن  %90مـن قـيـمـتهــا
احملقـيقـي ــة ،لـ ــذلك جل ــأ االك ــراد ال ــى
ش ـ ــراء ال ـب ـي ـ ــوت بـعق ـ ــد اب ـت ـ ــدائــي وال

يـسجلـونهـا يف الـسجل العقـاري خـوفـا
مـن انـتقــام الــسلـطــة ،هــذا مـن جهــة،
ومــن جه ـ ــة ث ـ ــان ـي ـ ــة لــم يـكــن مــن حق
املـوظفني من اهـالي خـانقني االنـتقال
الـى مـؤسـسـات الـدولـة يف املــدينـة ،انـا
م ــثال رفـ ـضــت كـل طل ـبـ ـ ــات نـقلــي مــن
اخل ــالـص ال ــى خ ــانقـني عل ــى امـت ــداد
خـم ـســة ع ـشــر عــامــا النـنـي كــردي وال
ام ـ ـثـل او اتـعـ ـ ـ ـ ــاطـف مـع تـ ـ ـ ـ ــوجـهـ ـ ـ ـ ــات
السلطة.
ويـروي لنـا نوزاد احـمد بـرهم 20/سـنة
جـانبـا من رحلــة القمع الـتي تعـرضت
لها عـائلته طـوال ست سـنوات فـيقول:
بتـاريخ  1997/5/17طوقت دارنـا دورية
ت ـ ـض ــم رجـ ـ ـ ــال االم ــن والـ ـبـعـ ـثـ ـي ــني يف
املـنـطق ــة وابلغــونــا ان علـيـنــا ان نهـيـئ
انفسنـا للرحيل مـن خانقني خالل 48
س ــاعـ ــة فقــط ومــن دون ان نع ــرف أيـن
سـنــتجه وال م ــا هـي الـتهـم ــة امل ــوجه ــة
الينـا ونحن عـائلـة تتكــون من ثمـانيـة
اف ـ ـ ـ ـ ــراد االب واالم وس ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــة اطـف ـ ـ ـ ـ ــال،
فـاستجبـنا مكـرهني لالمـر الواقع ،ويف
اليـوم التـالي جـاءت شـاحنـة عـسكـريـة
من نــوع ايفــا لـتقـلنــا واليــسيــر من يف
اغــراضنــا ،وقـبل ان منـضـي يف رحلـتنــا

نحـو اجملهـول ،قـدم لنـا احـد البعـثيني
ورق ــة هـي عـب ــارة عـن عق ــد بـيع ال ــدار
الـ ــذي نـ ـسـكــنه ال ـ ــى شخــص مـجهـ ــول
وطـبع ــا ب ــسع ــر ال ي ـسـ ــاوي ربع قـيـم ــة
الـدار احلقـيقيـة ولـم يكن أمـام والـدي
ال ــذي كـ ــان يعـمل يـ ــومه ــا مـ ــوظف ــا يف
بـ ــريـ ــد خـ ــانقـني غـيـ ــر الـتـ ــوقـيـع علـ ــى
ال ــورقـ ــة فهـ ــو يع ــرف جـي ــدا م ــا ال ــذي
ميـك ــن ان يج ـ ـ ــره عل ـي ـنـ ـ ــا مــن غـ ـضــب
ومع ــان ــاة اذا م ــا رفـض الـت ــوقـيع ،وه ــو
علـى بيـنة ممـا يتعـرض له من يـرفض
تنـفيـذ اوامــر التــرحيـل من ممـارسـات
قـمعـي ــة وبـطــش قـ ــاس ،ويكـمل ن ــوزاد:
اخـذتنا الـشاحنـات العسكـرية مـع مئة
عائلة اخـرى الى مدينـة النجف بينما
اجتـهت ش ــاحنــات اخ ــرى مبئــة عــائلــة
اخـ ـ ــرى الـ ـ ــى الـ ـ ــرمـ ـ ــادي .ويف ال ـنـجف
اضطررنـا الى تـأجير بيـت متواضع يف
اطراف املديـنة والعمل بشـتى االعمال
طــوال سـت سن ــوات ومع ذلك لـم تكف
االجهــزة االمنيـة عـن مطـاردتنـا وحني
كنــا نـســألهـم عن سـبب اسـتمــرار هــذا
االضـطهــاد ونـحن انــاس مـســاملــون وال
نـنتـمي الـى ايـة جهـة حــزبيـة يقـولـون
ل ـن ـ ـ ــا ان لـكــم اق ـ ـ ــارب مــن املـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة

العراقية يف اخلارج.
ويـ ــؤكـ ــد سـكـ ــان خـ ــانقـني ان ال ــسل ـطـ ــة
عاقبـتهم كثيـرا بسيـاط الكهربـاء واملاء
واخلـدمـات الـصحيـة ،عقـابــا جمــاعيـا،
فـط ــوال اكـث ــر مـن اثـنـتـي ع ـش ــرة سـن ــة
عاش سكان املدينـة حالة ظالم اجباري
لـيال ولـم ي ـسـمح لهـم ب ـشــراء وتــشغـيل
املولدات الكهربائية.
ويـؤكـد الـشيخ جـميل بـابـا حـميـد هـذه
احلقيقة ويضيف:
اه ــالـي خـ ــانقـني ك ــانـ ــوا عل ــى ال ــدوامعــرضــة البـتــزاز الــوح ــدات العــسكــريــة
القـريبــة ،فكل االمكـانـات كـانت تـسخـر
خل ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة تلـك ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ح ـت ـ ـ ــى ان
اسـتخــدام املــولــد الـكهــربــائـي كــان مـن
املـمكـن ان ي ـسـتــرعـي انـتـبــاه احــد قــادة
تلك الوحـدات فيأمـر قواته مبـصادرته،
ام ــا امل ــاء والـكه ــرب ــاء واخل ــدم ــات فق ــد
كــانـت شـبه مـت ــوقفــة ،فــاملــديـنــة عــانـت
االهـم ــال املــتعـم ــد طـ ــوال عقـ ــود حكـم
ال ــبع ــث ،فلــم ت ـنـفق ال ـ ــدول ـ ــة االم ـ ــوال
الالزمـة لبنـاء شبكـة ماء او مجـار نحن
بأمس احلاجة اليها.
وتـضـيف الــسي ــدة ام شي ــرين :مــوظفــة
اتصاالت يف خانقني قائلة:
ع ــانـت خـ ــانقــني الكـثـي ــر يف املـ ــرحل ــةالسابقة وهذا ال يعني اننا حققنا االن
كل مـا نـتمنـى لـكننـي اعتقـد ان مـدينـة
خـانقني تسير اليـوم باالجتاه الصحيح
ف ـ ــاخل ـ ــدم ـ ــات ب ـ ــدأت تع ـ ــود ت ـ ــدريجـي ـ ــا
واالعـمار وان كـان بطيـئا اال انـه ميضي
ب ــوتي ــرة متـصــاعــدة ،ورمبــا علــى عكـس
الـكـثـيـ ــر مـن امل ـ ــدن العـ ــراقـي ـ ــة تعـي ــش
خانقني اليوم يف جو آمن.
محـمد عبـد اهلل سليمـان احد مـواطني
امل ــديـن ــة ،حت ــدث عـن الـ ــوضع احل ــالـي
خلـانقـني ايضـا فقـال :احلـالـة االمـنيـة
يف خــانـقني مـسـتقــرة جــدا واخلــدمــات
تـســد احلــاج ــة وهنــا ال تــوجــد حــوادث
سـ ـ ــرقـ ـ ــة او سلــب م ــثل املـ ـ ــدن االخـ ـ ــرى
وبخــاصــة بعــد تــأهـيل شــرطــة امل ــدينــة
ونحن مبنجىً من النشاطات االرهابية
واالحتــراب الطــائفي والعـرقي واحملـال
الــتجـ ــاريـ ــة هـن ـ ــا تقــتح حـتـ ــى سـ ــاعـ ــة
متأخرة ليال.
واخيـرا ودعنـا خـانقني بعـد ان تنفـسنـا
يف ربـ ــوعه ــا االمـن واالم ــان وش ــاه ــدن ــا
سـعيهـا احلـثيـث لالعمــار والتقـدم الـى
االمام.

