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مقدمة
ٍ
بلــد يف العــامل ،إذ تُ ثّــل
للســياحة أهم ّيــة كــرى بال ّنســبة ألي
رافـدًا أساسـيًا لالقتصــاد ،وطريقــة مهمــة للرتويــج للبلــد وتعريــف
النــاس بتاريخــه وثقافتــه وعراقتــه ،لهــذا يجــب عــدم إغفــال أهمية
أي بلــد ،وهــي أيضً ــا
الســياحة بصفتهــا مــن مقومــات اقتصــاد ّ
مصــدر رزقٍ لــآالف مــن املواطنــن يف أيّــة دولــة ســياحية ،وهــذا
را وت ُحــاول أن تجــذب الســياح إليهــا
مــا يجعــل الــدول تهتـ ّ
م بهــا كثـ ً
لضــان الحركــة الســياحية التــي تُوفّــر العمــات الصعبــة وتُنعــش
جميــع القطاعــات.
ونحــن االن نضــع بــن ايديكــم الكرميــة وللقــراء االفاضــل دليــل
عــن واقــع الســياحة يف العــراق مــن جنوبــه اىل شــاله يتضمــن
جميــع املحافــل االثاريــة والرتاثيــة والحضاريــة وتبــدأ مــن الحضــارة
الســومرية يف جنــوب العــراق اىل الحضــارة االشــورية يف شــال
العــراق  ،اضافــة اىل املراقــد الدينيــة واملــزارات التــي يقصدهــا
الســواح مــن جميــع دول العــامل والفنــادق الســياحية ذات الدرجــة
االوىل  ،واألكالت الشــعبية التــي تشــتهر بهــا كل محافظــة عراقيــة
لتعريــف الســائح عــى االكالت العراقيــة الشــهية  ،اضافــة اىل
اهــم الكنائــس والطوائــف االخــرى املوجــود يف بلدنــا العزيــز.
واخــرا يتوجــب علينــا أن نعكــس بحســن أخالقنــا وتعاملنــا وجهــاً
حضاريــاً أمــام الســيّاح ،فنقــدّم لهــم مــا يحتاجونــه مــن عــون
ومســاعدة مــن دون اســتغالل ،فحضــارة البلــد تكمــن يف تاريخــه
ورقــي شــعبه.
ّ
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كلمة وزير الثقافة والسياحة واآلثار
عــ ُّد القطــاع الســياحي اليــوم أحــد أهــم املــوارد األساســية
يُ َ
الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي الــذي يعمــل عــى التنميــة الشــاملة
واملســتدامة  ,فالنشــاط الســياحي نشــاط إنســاين وصناعــة
حضاريــة عامليــة متطــورة فضـاً عــن كونــه جــرا ً للحــوار والتســامح
والســام ووســيلة للتواصــل والتعــارف بــن الشــعوب بثقافاتهــا
املختلفــة .
العــراق أحــد أبــرز مناطــق العــامل التــي تزخــر أرضــه بأهــم املعامل
الحضاريــة واآلثاريــة والســياحية والثقافيــة وغريهــا مــن مقومــات
الجــذب الســياحي  ,إذ حبــاه اللــه بهــذا التنــوع الــذي مييــزه عــن
الكثــر مــن دول العــامل  ,فبــن نهريــه الخالديــن دجلــة والفــرات
نشــأت بــاد الرافديــن التــي تضــم أول الحضــارات البرشية منــذ 7000
ســنة كالحضــارات الســومرية واألكديــة واآلشــورية والبابليــة ومــا
بعــد ذلــك متمثلــة بالحضــارة اإلســامية  ,حيــث أهلتــه هــذه البقعــة
مــن العــامل الزاخــرة بالحضــارات اإلنســانية إىل إدراج الكثــر مــن
مواقعــه التاريخيــة عــى الئحــة الــراث العاملــي منهــا  ...مملكــة
الحــر ســنة  , 1985وقلعــة آشــور ســنة  2003وقلعــة أربيــل ســنة
 2014و أهــوار جنــوب العــراق وهــي تنــوع ( بيئــي وثقــايف )
واملــدن األثريــة القدميــة املوجــودة بالقــرب منهــا ( أور وأر يــدو
والــوركاء ) ســنة  , 2016ومدينــة بابــل األثريــة يف ســنة  , 2019مــع
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ســعي الــوزارة إلدراج الكثــر مــن املواقــع األخــرى التــي تحــي
رت
حقبــاً زمنيــة قدّمــت الكثــر مــن الحضــارات العظيمــة التــي غــ ّ
وجــه العــامل تاركــة بصمــة تاريخيــة يف العديــد مــن مجــاالت الحيــاة
أهمهــا الكتابــة والقوانــن والعــارة واألدب والفلســفة والفــن
وغريهــا .
وألهميــة القطــاع الســياحي بوصفــه رســالة محبــة وســام
وتقــارب بــن الشــعوب فضــاً عــن كونــه مصــدر إلهــام مهــم
القتصاديــات الــدول وللتعريــف أكــر باملنتــج الســياحي العراقــي
أُ ِ
عــ َّد هــذا الدليــل الســياحي لإلســهام يف جعــل العــراق منطقــة
جــذب ســياحي عاملــي ومنافــس يف جميــع أنــواع الســياحة خاصـ ً
ة
وأنــه مــن الــدول املؤسســة ملنظمــة الســياحة العامليــة وشــغل
مناصــب مهمــة فيهــا  ,وآخرهــا عــام  2021نائــب رئيــس الجمعيــة
العموميــة ونائــب رئيــس لجنــة الــرق األوســط.
يســتطيع الســائح والقاصــد للمغامــرة واالستكشــاف  ,االطــاع مــن
خــال هــذا الدليــل عــى مختلــف املقاصــد الســياحية املنتــرة
عــى األرايض العراقيــة التــي مــن أهمهــا -:
 1الســياحة الدينيــة املتنوعــة ملختلــف األديــان والطوائــفواملذاهــب املتواجــدة آثارهــا ومقاماتهــا واملتعايشــة بســام
يف أرض العــراق .
 2الســياحة الثقافيــة واألثريــة املتمثلــة بالحضــارات التــياســتوطنت وحكمــت آلالف الســنني ومــا تــزال معاملهــا حــارضة
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وشــاخصة لألبصــار .
 3الســياحة الرتفيهيــة وهــي التــي متتــد مــن مدينــة زاخــو شــاالًإىل مدينــة الفــاو جنوبـاً .
 4الســياحة البيئيــة واملحميــات الطبيعيــة األهــوار ( حيــث يختــرالســائح واملغامــر تجربــة فريــدة مــن نوعهــا برؤيــة التنــوع البيئــي
واإلحيــايئ والثقــايف الــذي يــدل عــى حضــارات وديانــات مازالــت
متــارس طقوســها كالصابئــة املندائيــن وســكان األهــوار وهــم
امتــداد لشــعب حضــارة ســومر العريقــة ) .
 5الســياحة العالجيــة الطبيعيــة املنتــرة بنيتهــا التحتيــة يفعمــوم مناطــق العــراق ( حــام العليــل يف محافظــة نينــوى
التاريخيــة وعــن متــر يف محافظــة كربــاء املقدســة وبحــرة
ســاوة يف محافظــة املثنــى وغــر هــا.
ختامـــــاَ ...كلنــا أمــل أن يكــون هــذا الدليــل تعريفــاً واضحــاً لــكل
الراغبــن يف زيــارة العــراق ومصــدرا ًَ مهــاً للمعلومــات الالزمــة
عــن املنتــج العراقــي مبميزاتــه العديــدة  ,معربــن عــن ترحبينــا
البالــغ بجميــع الســائحني والزائريــن لبلدهــم الثــاين العــراق ,
متمنــن لهــم طيــب اإلقامـــــــــة وأســعد األوقــات .

د .حســـن نـاظــــم
وزير الثقافة والسياحة واآلثار
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كلمة رئيس هيئة السياحة
ميــز اللــه ســبحانه وتعــاىل بــاد مــا بــن النهريــن بالعديــد مــن
الحضــارات التــي تركــت اثرا ًعظيــاً يف تاريــخ البرشيــة جمعــاء
وعــى مــدار االف الســنني كالحضــارة الســومرية واألكديــة
والبابليــة واألشــورية والكلدانيــة واالســامية بحيــث أصبــح العــراق
مهــا يحمــل ثقافــات متعــددة مــع وجــود اقتصــاد قــوي
بلــدا ً ُ
م ـاً ولع ـدّة اعــوام خلــت وحتــى عــر
جعلــه منــه مركــزا ً تجاري ـاً ها ّ
الحضــارة اإلســامية وأهــم مــا جعــل هــذا البلــد مهــدا ً للحضــارات ان
كان جامعـاً للعديــد مــن الديانــات واألطيــاف املتنوعــة التــي تعيــش
يف ظــل التســامح واملحبــة .
والعــراق اذ يتمتــع بامكانــات ســياحية هائلــة وقــد حبــاه اللــه بتنــوع
ثقــايف ومنــط حيــاة متميزاضافــة إىل ثــراء باملناطــق الســياحية
واالثاريــة والرتاثيــة مــن خــال موقعــه الجغــرايف وطبيعتــه الخالبة
املميــزه مــع وجــود نهــري دجلــة والفــرات واملحميــات الطبيعيــة
(االهــوار) يف جنوبــه والبحــرات والجبــال واملصايــف الجميلــة يف
الشــال
وقــد عملــت هيئة الســياحة طــوال الســنوات املنرصمة عــى إعادة
مكانتهــا ضمــن املنظــات العامليــة كمنظمــة الســياحة العامليــة
واملنظمــة العربيــة للســياحة ومــا زالــت هيئــة الســياحة تتابــع
تنشــيط واســتغالل كافــة االمكانــات للمــوارد البرشيــه واملاديــة
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واملعنويــة وتوظيفهــا باتجــاه تحقيــق رؤى واهــداف الهيئــة مــن
اجــل تطويــر القطــاع الســياحي ومبختلــف أشــكاله والعمــل عــى
زيــادة عــدد السـيّاح اضافــة اىل العمــل بجــد واجتهــاد عــى تهيئــة
كافــة املواقــع الســياحية واالثاريــة والرتفيهيــه مــن أجــل ضــان
أمــن وراحــة الســياح.
أضحــت الســياحة يف يومنــا هــذا ذات أهميــة بالغــة وتشــكل
مســتقبالً زاهــرا ً وعــى وجــه الخصــوص (الســياحة الدينيــة)  ،التــي
ســتجعل مــن القطــاع الســياحي بشــكل عــام يف وطننــا العزيــز
عــى قــدر مــن األهميــة ويف ازدهــار مســتمر القتصــاد البلــد
ومصــدرا ً مهــاً يصــب يف إجــايل الناتــج القومــي.
واليــوم اذ تتقــدم هيــأة الســياحة بإهدائكــم هــذا الدليل الســياحي
الــذي يضــم أفضــل املواقــع واألماكــن الســياحية واملعــامل االثرية
والرتاثيــة والدينيــة واملتاحــف والفنــادق الســياحية يف جميــع
أنحــاء العــراق وتعــرب عــن ترحيبهــا بكــم يف بالدكــم بــاد الرافديــن
آملــن أن تقضــوا فيــه أجمــل األوقــات وتقبلــوا منــا وافــر التقديــر
واالحــرام.
ظـافــر مهدي عبدالله
رئــــيس هـيـــأة الـسيـاحـة
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محافظة بغداد

8

بغداد
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محافظة بغداد
بغــداد عاصمــة جمهوريــة العــراق املدينــة الزاهــرة ذات املــايض
التليــد والحــارض املــرق ،يخرتقهــا نهــر دجلــة فيشــطرها اىل
شــطرين ،جانبــي الرصافــة والكــرخ ويرتبطــان بعــدة جســور حديثــة،
تخــرق كل شــطر عــدة شــوارع رئيســية ،أهمهــا شــارع الرشــيد يف
جانــب الرصافــة وميتــد يف قلــب العاصمــة بغــداد ،يبتــدأ مــن بــاب
املعظــم وحتــى البــاب الرشقــي ويعــد مركــز بغــداد التجــاري وتقــع
عــى جانبيــه معظــم أســواق بغــداد القدميــة والحديثــة ويقــع
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نصب الجندي املجهول

مبوازاتــه شــارع الخلفــاء وفيــه عــدد مــن الدوائــر الرســمية والجوامــع
والكنائــس األثريــة ،وشــارع الســعدون الــذي يبــدأ مــن ســاحة التحريــر
وينتهــي مبنطقــة املســبح والــذي يضــم معظــم فنــادق الدرجــة
املمتــازة واألوىل ودور الســينام ،ومكاتــب رشكات الطــران ووكاالت
الســفر والســياحة وبعــض الدوائــر الرســمية ،ومبوازاتــه ميتــد شــارع
أيب نــؤاس حيــث بيتــدأ من جــر الجمهوريــة وحتى منطقــة الجادرية
ويعتــر كورنيــش بغــداد الرئيــس والشــارع الســياحي املهــم فيهــا.
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المواقــع األثريــة والتراثيــة فــي بغــداد
املتحف الوطني العراقي
هــو متحــف أثــري وتاريخــي قديــم ،يقــع يف منطقــة العــاوي،
يعــرض مجموعــات وقطعــاً أثريــة لحضــارة بــاد الرافديــن ،اضافــة
حجريــة ،ويعــد
اىل اآلثــار اإلســامية يف العــراق ،وآثــار العصــور ال َ
مــن أقــدم وأهــم وأكــر املتاحــف  ،يــأيت يف امل َرتبــة الثانيــة بعــد
ه شــأناً مــن
املتحــف املــري مــن حيــث التأســيس وال يَقــل عنــ ُ
حيــث القيمــة التاريخيــة لآلثــار التــي تُ ثــل حضــارة العــراق وتاريخــه،
يعــود تاريــخ إنشــائه إىل عــام  1923-1924حيــث جمعــت عاملــة اآلثــار
الربيطانيــة غريتــرود بيــل آثــار العــراق ووضعتهــا يف حيــز صغــر يف
مبنــى الــراي والقشــلة ،ويف عــام  1926بســبب جمــع العديــد
مبنــى آخــر يف
مــن اآلثــار ولضيــق مســاحة املبــاين تــم افتتــاح َ
شــارع املأمــون ونَقلــت إليــه جميــع اآلثــار ،وعينــت املــس غريتــرود
متحــف انــذاك ثــم تالهــا ر.س كــوك ،ويف عــام 1966
بيــل ُ
مديــرة لل َ
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املتحف الوطني العراقي

متحــف
ونتيجــة لصغــر امل َســاحة قــررت الحكومــة العراقيــة بنــاء َ
مناســب،
يالئــم مواصفــات املتاحــف العامليــة ويكــون يف مــكان ُ
فتــم اســتحداث املبنــى الجديــد يف منطقــة العــاوي وعــى اثرهــا
ســمي باملتحــف الوطنــي العراقــي بعدمــا كان يعــرف بــــ متحــف
بغــداد لآلثــار.
املتحف البغدادي
يضــم غالبيــة املعــامل الحياتيــة لســكان بغــداد األوائــل ،وأفتتــح يف
مطلــع عــام  1970مبوقعــه الحــايل عــى ضفــاف نهــر دجلــة قــرب
مبنــى املدرســة املســتنرصية ،وتعــد بنايــة املتحــف البغــدادي مــن
املبــاين القدميــة يف بغــداد ،اذ بنيــت يف عــام  1869يف عهــد
الدولــة العثامنيــة ،يوثــق املتحــف البغــدادي فــرة زمنيــة مــن تاريــخ
بغــداد ،وينقــل تفاصيــل دقيقــة عــن حيــاة البغداديــن ويلقــي الضــوء
عــى الــراث البغــدادي ومنــط الحيــاة التقليديــة لبغــداد القدميــة،
ويســتعيد بســاطة الحيــاة ومتاســكها وثراءهــا االجتامعــي مــن خــال
مشــاهد واقعيــة.

املتحف البغدادي
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املدرسة املستنرصية

املدرسة املستنرصية
هــي مــن أهــم جامعــات العــامل اإلســامي يف العــر
العبــايس ،وقــد اكتســبت أهميــة خاصــة لتدريــس اللغــة العربيــة
وعلــوم الديــن والفلــك والرياضيــات والطــب والصيدلــة وكانــت
تضــم مستشــفى خاصــا لتدريــب طلبتهــا ،وتقــع املدرســة يف
جانــب الرصافــة قــرب جــر الشــهداء وتطــل عــى نهــر دجلــة،
تــم تشــييد هــذه املدرســة يف عهد املســتنرص باللــه العبايس
وســميت باســمه.
املتحف اإلسالمي
يعــد املتحــف اإلســامي ،االول والفريــد مــن نوعــه يف العــراق
الــذي يضــم مجســات الســرة النبويــة الكاملــة للنبــي محمــد
(صــي اللــه عليــه والــه وســلم) والتــي تعــرض بطريقــة فنيــة
ميكــن مــن خاللهــا العيــش يف واقــع افــرايض لحياة املســلمني
يف عــر الرســول االمــن محمــد (صــي اللــه عليــه والــه وســلم)
ويقــع يف جانــب الكــرخ بــــ منطقة الغزاليــة يف جامــع ام القرى.
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املتحف اإلسالمي
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متحف التاريخ الطبيعي
تأســس عــام  ،1946ويقــع يف منطقــة البــاب املعظــم يف الرصافــة،
ويحتــوي عــى العديــد مــن املجســات لحيوانــات محنطــة ومجموعــة
مــن الحــرات والنباتــات التــي متثــل تاريــخ الحيــاة الفطريــة يف العراق
بشــكل خــاص ،إضافــة إىل أن املتحــف يحتــوي عــى مكتبــة متخصصــة
بالتاريــخ الطبيعــي ومجموعــة كبــرة مــن الكتــب واملجــات العلميــة.
القرص العبايس
أحــد األبنيــة املهمــة يف بغــداد مــن العــر العبــايس الثــاين قــرب
بــاب املعظــم مــن جهــة النهــر ،وينســب الباحثــون بنــاءه اىل الخليفــة
النــارص لديــن اللــه عــام 1179-1225م الــذي تــم يف عــره بنــاء بعــض
املعــامل ببغــداد.
ساعة الـقشلة
وهــي مــن معــامل بغــداد التاريخيــة ،تقــع رشقــي مدينــة بغــداد ،حالي ـاً
يف شــارع املتنبــي تعــد بنايــة القشــلة أو كــا يطلــق عليهــا “رساي
الحكومــة القديــم” مــن البنايــات البغداديــة الرتاثيــة وقــد بنيــت يف
النصــف الثــاين مــن القــرن الـــ 19للميــاد يــوم كانــت بغــداد واليــة تابعــة
للدولــة العثامنيــة ،وكان وايل بغــداد الــريك نامــق باشــا الكبــر قــد بارش
ببنــاء هــذه البنايــة عــام 1861ميالديــة ،لتكــون مقــرا للواليــة ودوائرهــا
الرســمية وثكنــة عســكرية ،ثــم بعــد ذلــك اكمــل بناءهــا الــوايل مدحــت
باشــا ،وتعــد القشــلة اليــوم ملتقــى للكثــر مــن زوار شــارع املتنبــي،
ومكانــا إلقامــة النشــاطات الثقافيــة واالجتامعيــة واملعــارض الفنيــة.
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ساعة القشلة

بيت العود
يقــع البيــت بــــ جانــب الرصافــة يف بيــت الــوايل بالقــرب مــن ســاعة
القشــلة تأســس عــام  2018مــن قبــل العــازف العراقــي العــريب نصــر
شــمه يضــم البيــت عــدد مــن الطلبــة والعازفــن واملوســيقيني ،هــدف
هــذا البيــت اخــراج جيــل موســيقي عــر دراســة متواصلــة ملــدة  24شــهر.

بيت الوايل
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املدرسة املرجانية
تقــع مبنطقــة الشــورجة يف شــارع الرشــيد ،وتعــرف اليــوم بجامــع
مرجــان ،وقــد ســميت بهــذا االســم نســبة اىل أمــن الديــن مرجــان
الــذي شــيدها عام1357ميالديــة أي بعــد انتهــاء العــر العبــايس
بنحــو مائــة عــام .
سور بغداد وأبوابه
شــي ّد دفاع ـاً عــن املدينــة مــن أخطــار الغــزو القــادم مــن الــرق
وحفاظ ـاً عليهــا مــن الفيضانــات ،وقــد أنشــأه الخليفــة العبــايس
املســتظهر باللــه عــام 488هـــجرية (1095ميالديــة)  ،ثــم أكملــه
الخليفــة املسرتشــد الــذي تــوىل الخالفة عــام 529 – 512هـــجرية
(1135 – 1118ميالديــة) .
وظــل الســور قامئــا حتــى أواخــر القــرن  19امليــادي وكان ســور
بغــداد الرشقيــة يتألــف مــن جــدار ســميك مــن اآلجــر تدعمــه أبــراج
عديــدة ويتقدمــه خنــدق عميــق متصــل بدجلــة وحولــه مســناة،
أمــا أهــم أبــواب الســور الرشقــي فــكان بــاب املعظــم  ،بــاب
الظفريــة ( الوســطاين) ،بــاب الحلبــة  ،بــاب البصليــة ،ومل يبــق مــن
األبــواب شــاخصا اليــوم إال البــاب الوســطاين قــرب رضيــح عمــر
الســهروردي قريبــا مــن شــارع الشــيخ عمــر .
تل حرمل
هــو مــن املواقــع االثريــة املهمــة يف منطقــة بغــداد الجديــدة
بجانــب الرصافــة ،وحرمــل هــي التســمية الحديثــة لــه ،امــا اســمه
القديــم فهــو شــادوبوم وكان مركــزا إداريــا تابعــا ململكــة اشــنونا
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تل حرمل

التــي كان مركزهــا تــل اســمر مبحافظــة ديــاىل ،وأقــدم ســكن
للمدينــة هــو منــذ العهــد االكــدي وســالة أور الثالثــة ،إال ان شــأن
املدينــة عظــم يف منتصــف العــر البابــي القديــم قبــل نحــو
3800عــام .
عقرقوف
وهــي إحــدى املــدن االثريــة املهمــة التــي بنيــت وفــق
مفاهيــم العــارة الســومرية والبابليــة عــى مســافة  30كــم
مــن مركــز مدينــة بغــداد اىل الشــال الغــريب منــه ،امــا زمــن
تشــييدها فيعــود لبدايــة القــرن  15ق.م.

زقورة عقرقوف
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املدائن (طاق كرسى)

املدائن
مــن املــدن التاريخيــة املهمــة التــي تقــوم أطاللهــا عــى
الضفــة الرشقيــة اىل الجنــوب مــن مركــز بغــداد مبســافة 30كم،
ويرجــع تاريــخ تشــييدها اىل حــدود القــرن الثــاين ق.م ،ومن ابرز
معاملهــا الشــاخصة طاقهــا الشــاهق وهــو جــزء مــن قــر كبــر
عــى مقربــة مــن نهــر دجلــة ويرجــع عهــده اىل منتصــف القــرن
الثالــث للميــاد ويعتــر هــذا الطــاق مــن اكــر الطيقــان املشــيدة
باآلجــر يف العــامل وأعالهــا.
شارع الرشيد
وهــو مــن أقــدم وأشــهر شــوارع بغــداد كان يعــرف خــال الحكــم
العثــاين باســم شــارع خليــل باشــا جــاده يس عــى اســم خليــل باشــا
حاكــم بغــداد وقائــد الجيــش العثــاين الــذي قــام بتوســيع وتعديــل
الطريــق العــام املمتــد مــن البــاب الرشقــي إىل بــاب املعظــم وجعلــه
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شارع الرشيد

شــارعاً باســم ِه عــام  ،1910وكان ذلــك ألســباب حربيــة ولتســهيل حركــة
الجيــش العثــاين وعرباتــه فتــم العمــل يف هــذه الجــادة بصــورة
مســتعجلة وارتجاليــة حيــث كان يصطــدم مبعارضــة العلــاء ورجــال
الديــن البغداديــن عنــد ظهــور عقبــة تعلــق اســتقامت ِه بــروز أحــد
الجوامــع وهــو جامــع مرجــان عــى الطريــق كــا كان يصطــدم بأمــاك
املتنفذيــن واألجانــب املشــمولني بالحاميــة وفــق االمتيــازات األجنبيــة ،
ويحتــوي الشــارع عــى جوامــع تراثيــة منهــا جامــع الحيدرخانــة وجامــع
مرجــان وجامــع ســيد ســلطان عــي وجامــع حســن باشــا ،ويضــم أســواقاً
قدميــة مشــهورة منهــا ســوق هــرج وســوق الــراي.
محطة بغداد العاملية
هــي محطــة القطــارات الرئيســة ،تقــع يف جهــة الكــرخ وافتتحت
رســميا عــام 1952ميالديــة  ،بتصميــم إنكليــزي وهــي تــوأم
ملحطتــن بنيتــا ايضــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة احداهــا يف
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الهنــد واالخــرى يف لنــدن وتتشــابه املحطــات الثــاث يف كل
يشء  .ويضــم برجــا املحطــة ســاعتني احداهــا تحمــل ارقامــا
هنديــة عربيــة والثانيــة تحمــل ارقامــا إنكليزيــة وتشــابه دقــات
ســاعتي املحطــة العامليــة يف بغــداد ،ســاعة بــغ بــن الشــهرية
يف لنــدن.
شـارع الـمتنبـي
يقــع وســط العاصمــة بالقــرب مــن منطقــة امليــدان وشــارع
الرشــيد ،ويعتــر شــارع املتنبــي الســوق الثقــايف ألهــايل
بغــداد حيــث تزدهــر فيــه تجــارة الكتــب مبختلــف أنواعهــا
ومجاالتهــا وينشــط عــادة يف يــوم الجمعــة ،وتوجــد فيــ ِ
ه
مطبعــة تعــود إىل القــرن التاســع عــر ،كــا يحتــوي عــى
عــدد مــن املكتبــات التــي تضــم كتبــا ً ومخطوطــات نــادرة
إضافــة إىل بعــض املبــاين البغداديــة القدميــة ومنهــا مباين
املحاكــم املدنيــة قدمي ـا ً واملســاة حالي ـا ً مببنــى القشــلة،
و يقابلهــا املركــز الثقــايف املطــل عــى نهــر دجلــة حيــث ان
املركــز يحتــوي عــى عــدد كبــر مــن القاعــات لعمــل النــدوات
واملحــارضات الثقافيــة ،ويف نهايــة شــارع املتنبــي يقــع
مقهــى الشــابندر الــرايث القديــم ،والشــارع حاليــا ً ســوق
لبيــع الكتــب واملجــات القدميــة والحديثــة.
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متثال الشاعر أيب الطيب املتنبي
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شهريار  -شهرزاد

شارع ابو نؤاس
يقــع عــى الضفــة الرشقيــة مــن نهــر دجلــة جهــة الرصافــة ،ميتــد بــن
جــر الجمهوريــة (جــر امللكــة عاليــة ســابقا) يف منطقــة البــاب
الرشقــي والجــر املعلــق يف منطقــة الكــرادة الرشقيــة ،ســمي
هــذا الشــارع عــى اســم الشــاعر أيب نــؤاس الــذي تــوىف يف بغــداد
عــام  813ميالديــة .ويضــم الشــارع حدائــق ومتنزهــات والعابــا.
املرسح الوطني العراقي
يقــع وســط بغــداد ،أنشــئ قبــل نحــو نصــف قــرن ،بدي ـاً عــن املــرح
القديــم ،ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح الحاضنــة الرئيســة للمــرح
والفنانــن الكبــار يف العــراق.

24

املرسح الوطني

جامع أيب حنيفة النعامن

الـمواقـع الديـنيـة
جامع ومرقد اإلمام أبو حنيفة النعامن
يقــع يف منطقــة األعظميــة ،عنــد رضيــح اإلمــام أيب حنيفــة
النعــان بــن ثابــت الكــويف صاحــب املذهــب الحنفــي الــذي
دُفــن يف مقــرة الخيــزران .
جامع براثا
وهــو مــن العتبــات واملــزارات املعظمــة عنــد كل مــن املســيحيني
واملســلمني عــى حــد ســواء ،ويعــد مــن أقــدم جوامــع بغــداد يف
تاريــخ اإلســام حتــى قبــل تأســيس بغــداد يف عهــد الدولــة العباســية
بقــرن ومثانيــة أعــوام ،ويف الروايــة أن براثــا كانــت ديــرا ً مــن أديــرة
النصــارى يعتكــف فيــه راهــب يُدعــى حبــار وقــد اســلم وانتقــل مــع
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) إىل مركــز الخالفــة
اإلســامية يف مدينــة الكوفــة.
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الروضة الكاظمية
تضــم الروضــة الكاظميــة مرقــدي اإلمــام مــوىس الكاظــم وحفيــده
اإلمــام محمــد الجــواد (عليهــا الســام) ويقعــان يف مدينــة
الكاظميــة وبنــي حــول املرقديــن مســجد واســع األطــراف وتعلــوه اآلن
قُبتــان كبريتــان وأربــع منــارات مطليٍــة بالذهــب الخالــص وقــد أنشــئ
هــذا املســجد عــام  1515ميالديــة ،وكان قــى االمــام الكاظــم (عليــه
الســام) جــزءا ً مــن حياتــه يف الســجن ،وعــارص فــرة حساســة مــن
ســمي بالكاظــم لشــدة مــا كظــم مــن الغيــظ
تاريــخ املســلمني ،وقــد ُ

وصــر عــى ظلــم الظاملــن لــه.
الصاحبي سلامن املحمدي

يقــع مســجد الصحــايب الجليــل ســلامن املحمــدي يف مدينــة املدائــن
التــي تبعــد عــن العاصمــة بغــداد بنحــو 30كــم باتجــاه الجنــوب الرشقي،
ويعــد مــن أقــدم مراقــد بغــداد وأعمقهــا اثــارا.
السفراء االربعة
هــم الســفراء الذيــن مثّلــوا الواســطة بــن اإلمــام املهــدي وبــن
الشــيعة إبّــان الغيبــة الصغــرى وكانــوا مــن وجــوه الطائفــة وأصحــاب

األمئــة املعروفــن واملعتمــد عليهــم ،وقــد تس ـ ّنموا النيابــة الخاصــة
عــن اإلمــام واحــدا ً تلــو اآلخــر.

وكان اول ســفري لإلمــام املهــدي ،عثــان بــن ســعيد ودفــن يف منطقة
امليــدان وبعــده جــاء الســفري الثــاين محمــد بــن عثــان ويقــع قــره
اليــوم يف ســاحة الخــاين وبعدهــا تــوىل الســفري الثالــث حســن
بــن روح والــذي اســتمر اكــر مــن عرشيــن ســنة ودفــن يف منطقــة
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النوبختــي حاليــا تســمى منطقــة الشــورجة ،واخــرا ً الســفري الرابــع وهــو
عــي بــن محمــد الســمري والــذي أفصــح عــن تنصيبــه الســفري الثالــث
الحســن بــن روح النوبختــي بأمــر مــن اإلمــام الح ّجــة  ،وقــد اســتمرت

نيابتــه ثــاث ســنوات انتهــت بانتهــاء الغيبــة الصغــرى عــام  329هجريــة.
جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الكيالين

يقــع يف املحلــة املعروفــة اليــوم ببــاب الشــيخ وكانــت تُســمى
قدميــا مبحلــة بــاب الحلبــة ،ويتوافــد عليــه الســواح مــن جميــع الــدول.
املقربة امللكية
تعــد املقــرة امللكيــة التــي تقــع يف منطقــة األعظميــة واحــدة مــن
املعــامل التاريخيــة التــي تجســد حقبــة مهمــة مــن تأريــخ العــراق
وتضــم جثامــن افــراد العائلــة امللكيــة التــي حكمــت العــراق للفــرة
مــن العــام  1921وحتــى العــام .1958
جامع الحيدر خانة
قــام ببنــاء هــذا املســجد الخليفــة أحمــد النــارص لديــن اللــه ،وهــو مــن
أجمــل املســاجد ،مــن حيــث املعــار واإلتقــان يف التصميــم ،يقــع يف
شــارع الرشــيد ،ويعتــر مــن أهــم مســاجد مدينــة بغــداد.
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جامع الحيدر خانة

جامع الخلفاء

جامع الخلفاء
وهــو مســجد عظيــم قــام ببنائــه الخليفــة املكتفــي باللــه ،يحتــوي
عــى منــارة عاليــة يبلــغ إرتفاعهــا  35م ،وقــد تهــدم هــذا املســجد
مــع مــرور الزمــن ،لكــن متــت إعــادة بنائــه مــرة أخــرى.
جامع الحاج بنية
يقــع يف جانــب الكــرخ يف منطقــة العــاوي ،ويتميــز ببنائــه وطــرازه
اإلســامي الفريــد وخطــت آيــات مــن القــرآن عــى جدرانــه مــن عمــل
الخطــاط هاشــم محمــد البغــدادي ،ويعتــر أحــد معــامل بغــداد
العمرانيــة املهمــة.
جامع أم الطبول
أفتتــح عــام  ،1968وهــو مــن مســاجد بغــداد الحديثــة الفخمــة ،ويقــع
عــى أطــراف منطقــة الريمــوك باتجــاه منطقــة البيــاع.

جامع أم الطبول
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التماثيل والنصب االولى في مدينة بغداد
نصب الشهيد
مــن أبــرز املعــامل التاريخيــة والحضاريــة ،تــم إنشــاء نصــب الشــهيد
عــام  ،1986وميثــل هــذا النصــب قيــام الجنــدي بالتضحيــة بحياتــه مــن
أجــل ســامة بلــده ومــن أجــل مبادئــه أيض ـاً ،وقــد قــام بتصميــم هــذا
النصــب املهنــدس املعــاري العراقــي ســامان أســعد.
متثال عبد املحسن السعدون
يقــع يف ســاحة النــر ،وقــد صنعــ ُه يف عــام  1933النحــات اإليطــايل
(بيــرو كانونيــكا) يف رومــا ،يعتــر متثــال عبــد املحســن الســعدون رئيس
الــوزراء يف العهــد امللــي مــن أقــدم متاثيــل العاصمــة بغــداد حالي ـاً.
متثال امللك فيصل األول
يف نفــس املــدة التــي صنــع فيهــا النحــات االيطــايل (كانونيــكا)
متثــال عبــد املحســن الســعدون ،بــارش عمــل متثــال آخــر للملــك فيصــل
االول تخليــدا ً ل ـ ُه حيــثُ نصــب يف جانــب الكــرخ مبنطقــة الصالحيــة عــام
 ،1936والتمثــال ميثــل امللــك مبالبســه العربيــة ( الكوفيــة والعقــال
والعبــاءة) وهــو ميتطــي ظهــر جــواده.
نصب إنقاذ الثقافة العراقية
هــو متثــال بنــاه الفنــان والنحــات العراقــي محمــد غنــي حكمــت عــام
 2010ميالديــة ،يقــع يف جانــب الكــرخ بالقــرب مــن متنــزه الــزوراء.
وهــذا النصــب عبــارة عــن عمــود أســطواين مــن الحجــر مكســور وآيــل

30

نصب الشهيد
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ساحة التحرير (نصب الحرية)

إىل الســقوط ميثــل الثقافــة العراقيــة ،وهنــاك مــن جانبــه مجموعــة
مــن األيــادي واألذرع املحيطــة بــه تعبــرا ً عــن محاولتهــا دعمــه يك ال
يســقط أي يك ال تســقط الثقافــة ،وكتبــت عليــه رمــوز وكتابــة بالخــط
املســاري معناهــا مــن هنــا بــدأت الكتابــة.
نصب الحرية
أُزيــح عنــ ُه الســتار يف عــام  ،1961يف قلــب العاصمــة بغــداد وأشــهر
ميادينهــا (ســاحة التحريــر) يف منطقــة البــاب الرشقــي يشــمخ نصــب الحريــة
شــاهدا ً عــى تاريــخ العــراق الحديــث ورمــزا ً لثــورة الشــعب عــى العبوديــة
والتبعيــة ،وهــو مــن أهــم أعــال الفنــان الراحــل جــواد ســليم وآخرهــا.
متثال كهرمانة
يقــع يف شــارع الســعدون ويصــور مشــهدًا مــن أســطورة عــي بابــا
واألربعــن لصــا قصــة مأخــوذة مــن ألــف ليلــة وليلــة ،عندمــا تغلبــت الخادمة
مرجانــة عــى اللصــوص بخداعهــم لالختبــاء داخــل الجــرار ثــم ســكبت عليهــا
الزيــت الســاخن ،تــم افتتــاح النصــب رســمياً عــام  1971وكان مــن عمــل الفنــان
والنحــات العراقــي محمــد غنــي حكمــت ،وأصبــح أحــد أكــر األعــال الفنيــة
العامــة شــهرة يف بغــداد.
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متثال كهرمانة
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متثال األم
ه الفنــان الراحــل خالــد
أُقيــم يف حديقــة األمــة عــام  1961صنعــ ُ
الرحــال يُحيــط بقاعــدة هــذا التمثــال حــوض دائــري للــاء إنتــرت
عــى جانبيــه مــن الداخــل النافــورات واالنــارة امللونــة  ،وهــو
منحــوت مــن حجــر الحــان.
متثال النسور
تــم وضــع النصــب منتصــف ســبعينيات القــرن املــايض وهــو عبــارة
عــن زنبقــة يف بدايــة انفتاحهــا وجــه امــرأة عراقيــة يف تفاصيلها
ويف تاجهــا تفتــح الــوردة التــي تشــبه النســور وتعتــر حلقــة
وصــل بــن منطقــة القادســية والريمــوك واملأمــون واملنصــور
مــن عمــل الفنــان الراحــل مــران الســعدي.
متثال الشاعر عبد املحسن الكاظمي
كان يلقــب بشــاعر العــرب وهــو احــد الداعــن اىل وحــدة واســتقالل
االمــة العربيــة ،ازيــح الســتار عــن النصــب عــام  ،1972مــن اعــال الفنــان
العراقــي اســاعيل فتــاح الــرك و يقــع يف مدينــة الكاظميــة.
نصب  14متوز
ه
أقيــم يف ســاحة  14متــوز أمــام الجــر املعلــق عــام  ،1963صنعـ ُ
الفنــان الراحــل مــران الســعدي ،يظهــر يف النصــب أربعــة مــن
الجنــود يشــقون طريقهــم نحــو النــر.
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عبد املحسن الكاظمي
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الشاعر ايب نواس

متثال الشاعر ايب نواس
وهــو شــاعر عــريب ،يعــد مــن أشــهر شــعراء عــر الدولــة العباســية
وكبــار شــعراء شــعر الثــورة التجديديــة ،يقــع التمثــال يف شــارع ايب
نــواس مــن اعــال الفنــان العراقــي اســاعيل فتــاح الــرك عــام .1962
متثال الشاعر الرصايف
يقــع التمثــال الــذي رفــع عنــه الســتار عــام  1970يف ســاحة
املامــون بشــارع الرشــيد وهــو مــن اعــال الفنــان العراقــي
اســاعيل فتــاح الــرك.
بـرج بـغـداد
تــم بنــاؤه يف منطقــة الريمــوك ،ويعتــر مــزارا ً ســياحياً داخــل
بغــداد منــذ بنائــه ،يبلــغ ارتفــاع الــرج  205م ويوجــد يف اعــى
قمــة الــرج مطعــم دوار افتتــح عــام .1994
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الكنائس والمعابد في العاصمة
كنيسة األرمن يف الباب الرشقي
الكنيســة البيضــاء او كنيســة األرمــن مــن اهــم الشــواخص
املوجــودة يف ســاحة الطــران يقــول الســيد هوســيب ابــو
ليفــون عــن الكنيســة ان الطائفــة االرمنيــة برئاســتها قــررت عــام
 1952انشــاء الكنيســة كبديــل عــن كنيســة اخــرى فوضــع الحجــر.
كنيسة مريم العذراء الكلدان َّية بغداد
تقــع كنيســة مريــم العــذراء الطاهــرة للرسيــان الكاثوليــك وعــى
ارتفــاع  44مــرا ً عــن مســتوى ســطح البحــر عــى الضفــة الرشقيــة
لنهــر دجلــة ،يف منطقــة الشــورجة  /عقــد النصــارى ،أحــد أقــدم
األحيــاء يف بغــداد ،بجــوار كنيســة أم األحــزان الكلدانيــة .وتأسســت
أول كنيســة للرسيــان الكاثوليــك يف بغــداد عــام .1842
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كنيسة مريم العذراء الكلدانيَّة

كنيسة األرمن
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كنيسة مار جرجس ،مطرانية الروم األرثوذكس
تقــع يف منطقــة كمــب ســاره تــم بناؤهــا عــام  1976مــن قبــل
املهنــدس فاهــرام ســراك ،عــى عكــس الكنائــس اآلشــورية
الكلدانيــة ،متثــل املراحــل املختلفــة مــن حيــاة الســيد املســيح
(عليــه الســام).
كنسية القديسة تريزا
تقــع يف منطقــة الســنك وارشف عــى بنائهــا املهنــدس باتريــك بيــر
عــام  ،1928حيــث وضــع حجــر األســاس لبنــاء كنيســة القديســة ترييــزا
رع لبنائهــا
كأول كنيســة يف حــي الرسيــان الجديــدة عــام  ،1973تــ ّ
فتحــي األنطــايك أحــد أفــراد الطائفــة ،وبــدأت أعــال البنــاء عــام .1986
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كنيسة القديسة تريزا

كنيسة سيدة النجاة

كنيسة سيدة النجاة للرسيان الكاثوليك يف بغداد
تقــع يف منطقــة الكــرادة الرشقيــة ،رشقـاً وتــم بناؤهــا عــام 1952
وكانــت عبــارة عــن قاعــة عبــادة متواضعــة قبــل بنــاء الكاتدرائيــة
عــام  1968بعــد ثــاث ســنوات مــن العمــل.
مندي الصابئة
هــو معبــد للصابئــة املندائيــن يقــع يف جانــب الكــرخ بــــ منطقــة
القادســية عــى جــرف نهــر دجلــة ،يُتخــذ املعبــد مكانـاً يجتمــع فيــه
الصابئــة لالحتفــال بأعيادهــم ومناســباتهم الدينيــة ،بُنــي املنــدي
يف مثانينيــات القــرن العرشيــن.
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المرافق السياحية والترفيهية والفنادق
جزيرة بغداد السياحية
تقــع وســط نهــر دجلــة عــى بعــد  20كــم شــايل بغــداد يف
مقاطعــة  16ســبع أبــكار يف ناحيــة الفحامــة الواقعــة يف
منتصــف البســاتني واألشــجار الكثــرة وتضــم برجــاً ،ومدينــة
لأللعــاب ،ومطاعــم ،ودارا ً للعــرض الســيناميئ واملرسحــي،
ومســبحا ومرسحــا ،وســاحات وحدائــق جميلــة ،ابتــدأت دراســة
إنشــاء املركــز الرتفيهــي عــام  ،1979وتــم إنشــاء هــذه الجزيــرة
كأحــد املشــاريع الســياحية يف العــام  1983مــن قبــل رشكــة YII
الفنلنديــة ،والطاقــة االســتيعابية للجزيــرة  20,000زائــر يوميــاً
بكثافــة تقــدر  63م 2للزائــر.
جزيرة االعراس السياحية
تــم افتتاحهــا عــام  1979ومســاحتها الكليــة  678دومنـاً ،تحتــوي
عــى مجمعــن أولهــا مجمــع األعــراس والثــاين مجمــع
الخــراء ،وتتميــز بالتنــوع االحيــايئ الحيــواين والنبــايت ،كــا
تســتقطب الجزيــرة مجاميــع هائلــة مــن الســياح والــزوار ،والتــي
متثــل مخزونــا اســراتيجيا لألنــواع النــادرة واملهــددة باالنقــراض
مــن النباتــات و الحيوانــات و الطيــور.
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جزيرة بغداد السياحية
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بحرية الجادرية

بحرية الجادرية
مــن البحــرات االصطناعيــة التــي تقــع يف قلــب العاصمــة ،يف موقــع
حيــوي مبنطقــة الجادريــة عــى ضفــاف نهــر دجلــة مــا بــن جامعــة
بغــداد وجامعــة النهريــن ،تبلــغ مســاحة البحــرة مــا يعــادل خمســائة
ومثانــن ألــف مــر مربــع ،أي عــى مســاحة مائتــن وســبعني دومن ـاً،
تعتــر البحــرة مــن األماكــن الرتفيهيــة والحيويــة يف بغــداد ،يف حــن
كانــت تنافــس كافــة األماكــن الرتفيهيــة يف العــراق ،وجــاء تصميــم
هــذه املنطقــة الســياحية عــى شــكل بيضــوي تتوســطه البحــرة،
وتتــوزع حولــه املطاعــم ،ومقاعــد الجلــوس ،ومدينــة ترفيهــه لألطفال.
متنزه الزوراء
يقــع يف جانــب الكــرخ  ،أنشــئ يف مطلــع الســبعينات مــن القــرن
املــايض عــى مســاحة اصليــة تقــدر بـــ  750دومنـاً ،ثــم اقتطعــت منهــا
خــال الثامنينيــات مســاحة  300دونــم إلنشــاء ســاحة االحتفــاالت ،توجــد
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منتزه الزوراء

فيــه مدينــة ألعــاب مالهــي وبــرج مرتفــع يســمى بــرج الــزوراء  ،كــا
تشــمل حديقــة الحيوانــات ،ويشــهد املتنــزه اقبــاالً واســعاً خــال العطل
االســبوعية واالعيــاد واملناســبات واملهرجانــات ومنهــا مهرجــان
بغــداد الــدويل للزهــور والــذي يقــام كل عــام .
كــا تقــع يف جانــب الكــرخ بــــ منطقــة الســيدية مدينــة العــاب الكــرخ
ويف جانــب الرصافــة مدينــة العــاب الســندباد بــــ شــارع فلســطني .
معرض بغداد الدويل
هــو معــرض إلقامــة الفعاليــات واملهرجانــات الدوليــة ،ويقــع عــى
مســاحة أرض واســعة يف حــي املنصــور ،شــارع دمشــق مقابــل مــول
بغــداد ،ويقــام املعــرض ســنويا ،وعــى أرضــه تعــرض الكثــر مــن الــدول
منتوجاتهــا وخدماتهــا .يــدار معــرض بغــداد الــدويل مــن ِ
قبــل الرشكــة
العامــة للمعــارض والخدمــات التجاريــة العراقيــة.
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مهرجان بغداد الدويل للزهور
هــو مهرجــان دويل تقيمــه دائــرة أمانــة بغــداد يف الخامــس عــر
مــن نيســان مــن كل عــام لعــرض انــواع مــن الزهــور مــن مختلــف
بلــدان العــامل حيــث تشــارك فيــه الكثــر مــن البلــدان العربيــة
والعامليــة ودوائــر البلديــة والدوائــر الزراعيــة العراقيــة ،ويقــام
هــذا املهرجــان يف متنــزه حديقــة الــزوراء ،وتــم اختيــار اليــوم
الخامــس عــر مــن نيســان الفتتــاح املهرجــان النــه اليــوم الــذي
كان فيــه الســومريون والبابليــون يحتفلــون بــه لبــدء فصــل الربيــع.

فنـدق بـابـل
يقــع يف شــارع الكــرادة عــى ضفــاف نهــر دجلــة يف منطقــة
الجادريــة ،أفتتــح الفنــدق يف عــام  ،1982يضــم الفنــدق  300غرفــة
وجنــاح تــم تطويرهــا حديثــا ويضــم مثانيــة مطاعــم ،ومنتجعــا صحيــا
وبــركات ســباحة داخليــة وخارجيــة ،وقاعــات لالجتامعــات.
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فندق بابل

فندق بغداد
تضــم العاصمــة العديــد مــن الفنــادق مــن الدرجــة االوىل
واهمهــا فنــدق بغــداد وهــو مــن أعــرق الفنــادق حيــث تــم
بنــاؤه عــام  ،1956وتــم افتتاحــه يف العــام  ،1958يطــل الفنــدق
بطوابقــه الســتة عــى نهــر دجلــة وشــارع أيب نــؤاس ومــن
الجانــب اآلخــر عــى شــارع الســعدون التجــاري.
فنـدق فلسطـني
يقــع يف قلــب العاصمــة ،ويطــل الفنــدق عــى ضفــاف نهــر
دجلــة بالقــرب مــن شــارع ايب نــؤاس ســاحة الفــردوس ،بنــي
الفنــدق يف فــرة الســبعينات مــن القــرن العرشيــن.

فندق املنصور
يقــع عــى ضفــاف نهــر دجلــة ،بالقــرب مــن جــر الســنك يف
جانــب الكــرخ ،أُنشــئ يف ســبعينيات القــرن العرشيــن ،وجــرى
عــرف باســم املنصــور ميليا.
افتتاحــه يف بدايــة عــام  1980كان ي ُ

فنـدق الـرشـيـد
هــو فنــدق مــن الدرجــة املمتــازة يقــع يف املنطقــة الخــراء
مــن جانــب الكــرخ ،بنــي الفنــدق يف نهايــة عقــد الســبعينات مــن
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القــرن العرشيــن ليــؤوي امللــوك والرؤســاء والوفــود العربيــة
التــي تقــدم إىل بغــداد مــن أجــل حضــور مؤمتــرات القمــة العربيــة
والســتيعاب االعــداد املتزايــدة مــن الســائحني األجانــب.
فندق عشتار غراند كريستال
يقــع يف جانــب الرصافــة ويطــل عــى نهــر دجلــة بنــي يف عــام ،1982
حيــث يتألــف مــن  16طابقــاً ويبلــغ ارتفاعــه  118م ،والفنــدق ميتــاز
بالطابــع املعــاري البغــدادي ،ويعتــر مــن فنــادق الدرجــة املمتــازة،
يحتــوي الفنــدق عــى  310غــرف إضافــة ألكــر مــن  50جناحــا صغــرا
وخاصــا وباإلضافــة إىل أجنحــة رئاســية ،كــا يحتــوي عــى قاعــات
خاصــة لعقــد املؤمتــرات واالجتامعــات ،ومســبحا وكافترييــا وحاممــات
بخــار وصالونــات تجميــل.
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فندق عشتار

فندق الرشيد

فندق السدير
يقــع يف ســاحة االندلــس وســط العاصمــة تأســس عــام  ،1990يتألــف
مــن  282غرفــة مــع وجــود اجنحــة خاصــة لرجــال االعــال
ويحتــوي ايضــا عــى قاعــات كبــرة للمناســبات واملؤمتــرات ومطعــم
وكافترييــا وحدائــق ومســابح ونــاد ريــايض.
مطار بغداد الدويل
هــو أكــر مطــارات العــراق ،يقــع عــى بعــد  16كلــم غــرب العاصمــة
بغــداد ،ويعــد املطــار مركــز العمليــات الرئيــي للخطــوط الجويــة
العراقيــة يعــود تاريــخ إنشــاء املطــار إىل عامــي  1979و 1982ميالديــة
وتولّــت بنــاءه رشكات فرنســية وبريطانيــة ،وكلّــف إنشــاؤه أكــر مــن
 900مليــون دوالر.
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50

بابل
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مـحـافظـة بـــــــــابــــل
تقــع يف الفــرات االوســط عــى بعــد نحــو ( )90كــم جنــويب
العاصمــة بغــداد ،وكلمــة بابــل تعنــي بــاب اإللــه واصبحــت بابــل
بعــد ســقوط الســومريني قاعــدة إمرباطوريــة بابــل ،وقــد أنشــأها
حمــورايب ســنة  2100ق.م ،امتــدت مــن الخليــج العــريب جنوبًــا
مــا ،وازدهــرت
إىل نهــر دجلــة شــاالً ،ودام حكــم حمــورايب  43عا ً
فيهــا الحضــارات البابليــة حيــث يعــد عــره العــر الذهبــي للبــاد
العراقيــة ،وبهــا حدائــق بابــل املعلقــة التــي تعــد مــن عجائــب الدنيا
الســبع ،وتوجــد فيهــا مثــاين بوابــات وكان أفخــم هــذه البوابــات،
بوابــة عشــتار الضخمــة وفيهــا معبــد مــردوخ املوجــود داخــل
األســوار بســاحة املهرجــان الدينــي الكبــر ،الواقعــة خــارج املدينــة
وقــد ســاها األقدمــون بعــدة أســاء منهــا (بابلونيــا) وتعنــي
أرض بابــل ومــا بــن النهريــن وبــاد الرافديــن االســم مشــتق ،مــن
الفعــل بلبــل ،وســميت بهــذا االســم بحســب مــا ورد يف الكتــاب
املقــدس بســبب حادثــة شــهرية ،عندمــا حــاول النــاس أن يصنعــوا
ميت
ســ ِّ
برجــا عاليــا ضــد إرادة اللــه ،فبلبــل اللــه ألســنتهم ،لذلــك ُ
هــذه املنطقــة بابــل .
تقســم محافظــة بابــل إىل ســتة أقضيــة رئيســية وهــي :قضــاء
الحلــة وقضــاء املحاويــل وقضــاء كــويث ،وقضــاء املســيب وقضــاء
الهاشــمية وقضــاء الحمــزة الغــريب ،وتشــتهر املحافظــة بأكلــة
الباقــاء بالدهــن كــون زراعتهــا تكــر يف املحافظــة ،وتشــتهر أيضــا
بزراعــة التمــور والــذرة والشــعري والحنطــة.

52

مدينة بابل األثرية
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اهم المواقع االثرية في المحافظة
اثار بابل
تقــع عــى بعــد 5كــم شــال مدينــة الحلــة حيــث اصبحــت أشــهر
مدينــة يف العــامل القديــم والحديــث ومــن أعجوبــة العــامل
القديــم وال ســيام بعــد اكــر اتســاع لهــا عــى يــد امللــك البابــي
املشــهور نبوخــذ نــر( 605-562ق.م ) حتــى اصبحــت عنــوان
حضــارة وادي الرافديــن  ،وتعتــر أســوارها وجنائنهــا املعلقــة
مــن عجائــب الدنيــا الســبع.

بوابة عشتار
تســمى بــاب إيــل أي بــاب اإللــه ،وتتميّــز هــذه البوابــة برباعــة
تصميمهــا فعــى ســطوح جدرانهــا رســمت أشــكال مختلفــة مــن
ون ،وأبــرز هــذه
الحيوانــات األســطورية مــن الســراميك والخــزف امللـ ّ
الرســومات األســود ،والعجــول ،والتنــن ،ومــردوخ الخــرايف والــذي
يجمــع شــكله بــن جســم كلــب ،ولكــن أقدامــه األماميــة أقــدام أســد،
والخلفيــة أقــدام طــر ،وذيلــه طويــل ينتهــي بــرأس أفعــى .
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أسد بابل

أسد بابل
وهــو متثــال ألســد عــر عليــه يف مدينــة بابــل األثريــة عــام  1776مــن
قبــل بعثــة حفريــات أثريــة أملانيــة ،وهــو مصنــوع مــن حجــر البازلــت
األســود الصلــب ،حيــث يظهــر هــذا التمثــال عــى شــكل أســد يقــف عــى
شــخص بــري ،طولــه يبلــغ حــوايل مرتيــن وهــو موضــوع عــى منصــة
طولهــا حــوايل مــر عــر عليهــا بالقــرب مــن مبنــى الجنائــن املعلقــة،
رجــح بنــاء هــذا التمثــال مــن قبــل امللــك البابــي الكلــداين نبوخــذ نــر
الثــاين  605-562ق .م ويــرى الباحثــون أن متثــال أســد بابــل هو تجســيد
لقــوة بابــل وفــرض ســلطتها عــى الشــعوب.
الحدائق املعلقة
بُنيــت هــذه الحدائــق عــام  600ق.م بأمــر مــن امللــك نبّوخــذ نــر

ـدل مــن رشفــات
ّ
ميت باملعلّقــة ألنّهــا تنمــو وتتـ
تكرميـاً لزوجتــه ،وسـ ّ
القصــور خاصــة رشف القــر امللــي ،وتعتــر مــن عجائــب الدنيــا
الســبعة حيــث بُنيــت عــى عقــود الحجــر النفيــس ،وكانــت النباتــات تــزرع
عــى طبقــات مختلفــة تناســب األشــجار والنباتــات.
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مسلة حمورايب
تعــد مســلة حمــورايب واحــدة مــن أهــم التحــف التاريخيــة
التــي خلفتهــا بــاد الرافديــن ملــا ترمــز إليــه مــن مكانــة ثقافيــة
وحضاريــة كبــرة ،كــا تعتــر أول وثيقــة قانونيــة مكتوبــة يف
مســار الحضــارة البرشية،هــي حجــر الديوريــت األســود الــذي
ونــت عليــه رشائــع امللــك حمــورايب ،والــذي بلــغ طولــه
د ّ

مثانيــة أقــدام ،وتظهــر عــى هــذه املسـلّة التــي تكــرت إىل
ثــاث قطــع قوانينــه يف القضــاء ،والبيــع ،والــراء ،والرسقــة،
والــزواج ،والجيــش ،وأجــور الحيوانــات وغريهــا فهــي تشــمل
 300مــادة غطــت العديــد مــن أمــور الحيــاة.
مدينة بورسيبا
تقــع عــى بعــد  15كــم جنوب غــرب مدينــة الحلــة ،باتجــاه الطريق
املــؤدي إىل محافظــة النجــف األرشف وبرجهــا املــدرج عالمــة
شــاهقة يف الطريــق مــا بــن الحلــة والكفــل ويبلــغ ارتفاعهــا
 47م عــى مســتوى األرض ،وتتضمــن املدينــة بعــض املعــامل
األثريــة منهــا ،أثــار النمــرود وأهمهــا الزقــورة ،باإلضافــة إىل
مــكان والدة نبــي اللــه إبراهيــم ( عليــه الســام ).

برج بابل
ون مــن ســبع طبقــات
هــو أحــد أشــهر معــامل بابــل األثريــة ،ويتكـ ّ
دائريــة لولب ّيــة الشــكل حتــى يصــل يف قمتــه إىل املعبــد

العــايل ،وكان الــرج يحتــوي عــى القصــور ،واملبــاين الســكنية،

واملعابــد التــي تناســب كافــة طبقــات البابليــن.
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مدينة بورسيبا
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أثار كيش (تل األحيمر)
تقــع هــذه اآلثــار عــى مســافة  13كــم مــن مدينــة الحلــة و 6كــم
رشق مدينــة بابــل األثريــة ومنهــا زقــورة “أنــر كدرمــه” وهــي
الزقــورة الخاصــة بهيــكل (أيــل بابــا) إلــه الحــرب.

متحف الحلّة املعارص
حمــل هــذا املتحــف الــذي أنشــأ يف وســط مدينــة الحلــة
اســم “ متحــف الحلــة املعــارص” ليجمــع التحــف األثريــة التــي
تحمــل عمــق الحضــارة البابليــة العريقــة ،وتــراث الحلّــة القديــم،
ليكــون شــاهدا ً حضاريــاً يضــم تاريــخ الحلــة الثقــايف والفكــري
والعلمــي.

المواقع الدينية في المحافظة
مرقد نبي الله أيوب ( عليه السالم )
يقــع  15كــم عــن مدينــة الحلــة يف قضــاء الهاشــمية ،ومــن
االماكــن الرشيفــة الــذي يقصــده العراقيــون واالجانــب
مســلمني وغــر مســلمني هــو مقــام وقــر النبــي الصابــر
ايــوب عليــه الســام.
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مرقد النبي أيوب عليه السالم
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اإلمام القاسم (عليه السالم)

مرقد االمام القاسم (عليه السالم)
وهــو ابــن اإلمــام مــوىس الكاظــم بــن جعفــر بــن محمــد بــن
عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب ( عليهــم الســام)،
يقــع يف مدينــة القاســم التــي ســميت بإســمه ،ويبعــد عــن
مركــز املحافظــة بحــدود 40كــم.
مرقد أوالد مسلم بن عقيل (عليهم السالم )
وهــو مرقــد محمــد وإبراهيــم ،ولــدي مســلم بــن عقيــل بــن
عــي بــن أيب طالــب ( عليهــم الســام ) يقــع بالقــرب مــن مركــز
قضــاء املســيب.
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مرقد أوالد مسلم بن عقيل
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مشهد الشمس

مقام اإلمام عيل (مشهد الشمس)
ويقع عىل طريق الحلة – كربالء ،ويضم مئذنة أثرية من الطراز
السلجوقي ،ويعود بناؤه إىل سنة  38هـ.

مرقد نبي الله ذي الكفل ( عليه السالم )
وهــو مرقــد نبــي اللــه يهــودا بــن يعقــوب بــن اســحاق بــن
إبراهيــم خليــل الرحمــن ،ويقــع يف ناحيــة الكفــل عــى الطريــق
بــن الكوفــة والحلــة.
مرقد زيد الشهيد ( عليه السالم )
وهو مرقد زيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب ( عليهم
السالم ) ،ويقع مرقده  7كم عن ناحية الكفل.
مرقد الرشيفة العلوية بنت اإلمام الحسن ( عليه السالم )
وهــي بنــت االمــام الحســن ( عليــه الســام) يقــع املرقــد وســط غابــة
مــن النخيــل يف أطــراف مدينــة الحلــة .
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مرقد الصحايب رشيد الهجري (عليه السالم)
هــو أحــد أصحــاب النبــي محمــد بــن عبــد اللــه (صــى اللــه عليــه واله
وســلم) وأحــد أنصــار االمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)
أصلــه مــن هجــر ،دفــن بعــد مقتلــه بــن مدينتــي الكوفــة والحلــة
وتحديــدا يف منطقــة الشــهابية التابعــة لناحيــة الكفــل ضمــن
محافظــة بابــل.
مرقد الصحايب زيد بن عيل ( عليه السالم )
يقــع عــى مســافة ( )7كيلــو مــر مــن مفــرق طريــق الكفــل قــرب
الكوفــة وهــو ابــن اإلمــام زيــن العابديــن (عليــه الســام) ومــن
أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــا الســام).
مرقد الحمزة الغريب ( عليه السالم )
وهــو مرقــد حمــزة بــن القاســم بــن عــي بــن حمــزة بــن الحســن بــن
عبيــد اللــه بــن أيب الفضــل العبــاس بــن عــي بــن أيب طالــب ( عليهــم
الســام ) ،يقــع يف ناحيــة املدحتيــة جنــوب الحلــة مركــز محافظــة بابــل.

مرقد الحمزة الغريب
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المواقع السياحية والفنادق في المحافظة
منتجع بابل السياحي
يعــد منتجــع بابــل الســياحي مــن أبــرز املعــامل الســياحية يف
العــراق والوحيــد يف مناطــق الفــرات األوســط الــذي يؤمــه الكثــر
مــن الســواح لغــرض الراحــة واالســتجامم لقضــاء أوقــات جميلــة يف
حدائقــه وقصــوره وأماكنــه الســياحية األخــرى .وبــن اروقتــه يجــاور
املدينــة األثريــة.
فندق بابل السياحي
أفتتــح عــام  ،1987ويقــع امــام شــط الحلــة يف شــارع الكورنيــش
ويعتــر الفنــدق مــن الــروح املهمــة والواجهــة الســياحية يف
محافظــة بابــل.
شارع الكورنيش
يقــع عــى نهــر الفــرات حيــث املطاعــم واملقاهــي التــي تنفــرد
بخصوصيــة الحضــور والكازينوهــات القدميــة واملوجــود يف
الصوب الكبري.
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منتجع بابل السياحي
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محافظة كربالء المقدسة
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كربالء

69

محافظـــــة كربالء الـمقدسـة
محافظــة مقدســة تحتضــن مرقــد اإلمــام الحســن بــن عــي واخيــه
ن اســمها يعنــي كــور
العبــاس بــن عــي (عليهــا الســام) ،ورد أ ّ
بابــل وهــو يعنــى مجموعــة مــن القــرى البابليــة وقــد خالــف بعــض
األخباريــن املتأخريــن ذلــك وقالــوا ان االســم اىت مــن الكــرب والبــاء
للفاجعــة التــي حدثــت فيهــا مبقتــل اإلمــام الحســن بــن عــي ( عليــه
الســام ) ســنة  61هجريــة ،وتبعــد عــن العاصمــة بغــداد مبســافة 105
كــم مــن الجنــوب الغــريب ومــن االقضيــة التابعــة لهــا قضــاء كربــاء
وقضــاء الهنديــة وقضــاء عــن متــر .
تتميــز املحافظــة بكــرة بســاتينها ،وخاصــة بســاتني التمــور والفواكــه
املختلفــة والخــروات ،إىل جانــب الحبــوب ،وتعــد إحــدى أهــم
املناطــق الزراعيــة بالعــراق نظــرا ً لرتبتهــا الصالحــة والخصبــة ووفــرة
مياههــا.
أمــا أهــم الصناعــات فيهــا ،الفنــون والحــرف اليدويــة ،والزخــارف
الخشــبية وصناعــة البــاط القاشــاين الــذي اشــتهرت بــه ،فقــد عرفــت
املدينــة أيضــاً بصناعــة الطابــوق الطينــي املفخــور (اآلجــر) والجــص.
وتعتمــد املدينــة يف اقتصادهــا بالدرجــة األوىل عــى الســياحة
الدينيــة ،اذ يفــد إليهــا الزائــرون عــى مــدار العــام ،خصوصــاً يف
املناســبات الدينيــة املهمــة لزيــارة مراقدهــا املقدســة ،ويقــدر عــدد
زوارهــا باملاليــن ســنوياً.
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كربااء املقدسة

71

العتبة الحسينية

المراقد الدينية في المحافظة
العتبة الحسينية /مرقد اإلمام الحسني (عليه السالم)
وهــو املــكان الــذي دفــن فيــه ســيد الشــهداء االمــام الحســن بــن عــي
(عليــه الســام) يف كربــاء بعــد معركــة كربــاء ســنة  61هجريــة ،ويقصــده
املســلمون ألجــل زيارتــه والتــرك مبرقــد ِه وتعلــو الرضيــح الحســيني قبــة
بارتفــاع  37م عــن األرض وهــي مغشــاة مــن أســفلها إىل أعالهــا بالذهــب
وترتفــع فــوق القبــة ســارية مــن الذهــب أيضـاً بطــول مرتيــن وتحــف بالقبــة
مئذنتــان مطليتــان بالذهــب ويبلــغ عــدد الطابــوق الذهبــي الــذي يغطيهــا
 8024طابوقــة.
وتقــع العتبــة الحســينية يف مركــز املدينــة ،وتضــم هــذه الروضــة بجانــب
مرقــد االمــام الحســن (ع) العديــد مــن القبــور التــي تــزار منهــا مرقــد
إبراهيــم املجــاب ،ومرقــد حبيــب بــن مظاهــر األســدي أصحــاب الحســن
ممــن كان معــه يف معركــة كربــاء والقاســم بــن الحســن وعــي األكــر بــن
االمــام الحســن بــن عــي )عليهــا الســام).
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العتبة العباسية

العتبة العباسية  /مرقد اإلمام العباس (عليه السالم)
وهــو املــكان الــذي دفــن فيــه االمــام العبــاس بــن عــي بــن أيب
طالــب أمــه أم البنــن وهــو املعــروف بـــأيب الفضــل ،وامللقّــب
بقمــر بنــي هاشــم وبطــل العلقمــي استشــهد قبــل أخيه الحســن(
عليــه الســام ) يف واقعــة عاشــوراء ســنة  61هـــجرية ،ودُفــن
عرفــت
يف مــكان استشــهاده ،ثــم بُنــي عــى قــره مرق ـ ٌد وقبــة ُ
بحــرم االمــام العبــاس (عليــه الســام) والــذي يقــع يف الشــال
الرشقــي مــن الحــرم الحســيني ومبســافة  300مــر تقريبــا ،كــا
يضــم املرقــد الرشيــف متحــف الكفيــل للنفائــس واملخطوطــات،
حــت يف عتبــات العــراق املقدّســة،
وهــو أ ّ
ول املتاحــف التــي افتُ ِت َ
م املتحــف عــددا ً كبــرا ً مــن النفائــس واملقتنيــات األثريّــة
حيــث يض ـ ّ
بعــض منهــا اىل مئــات الســنني ومنهــا آالت الحــرب
التــي يعــود
ٌ
القدميــة كالســيوف والحــراب والطــرزون وغريهــا.
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مرقد الصحايب الحر الرياحي ( عليه السالم )
يقــع املرقــد غــريب املدينــة عــى بعــد  5كــم ،وهــو أحــد زعــاء أهل
الكوفــة وســاداتها ،التحــق بركــب الحســن شــارك يف معركــة كربــاء
واستشــهد معــه ســنة  61هجريــة ،ومــن هنــا نــال منزلــة الشــهادة.

مرقد االمام عون بن عبد الله ( عليه السالم )
عــون بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أيب طالــب أحــد أبنــاء زينــب بنــت عــي
بــن أيب طالــب ( عليهــم الســام ) ،شــارك يف معركــة كربــاء مــع
خالــه ال ُحســن ،واستشــهد فيهــا عــام  61هجريــة ،ويبعــد املرقــد عــن
مركــز املدينــة مســافة مــا يقــارب ( )10كيلــو مــر ،يؤمــه الــزوار بشــكل
متواصــل ومكثــف ،إذ أن املنطقــة أشــبه مبحطــة اســراحة للزائريــن
وإنهــا املدخــل الوحيــد إىل مدينــة كربــاء مــن الشــال.

مقام كفي االمام العباس (عليه السالم)
وهــا املكانــان اللــذان قطعــت فيهــا كفّــا االمــام العبــاس (عليــه
الســام) ،وقــد عــرف املكانــان مبقــام كــف االمــام العبــاس األميــن ومقــام
كــف االمــام العبــاس األيــر ،وهــا يقعــان يف الشــال الرشقــي
والجنــوب الغــريب خــارج حــرم االمــام العباس(عليــه الســام) يف مدخــل
زقــاق الســوق الــذي يقــرب مــن املرقــد ،تحــول هــذان املكانــان إىل
مزاريــن.
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التلة الزينبية

التلة الزينبية
هــو مــكان مرتفــع قريــب مــن مرقــد االمــام الحســن (عليــه
الســام) ،كان هــذا املوضــع يــرف عــى معركــة كربــاء يــوم
عاشــوراء حيــث توجهــت إليــه الســيدة زينــب ،ومــن ثــم نــادت
أخاهــا ،فســمي باســمها.

املخيم الحسيني
يقــع املخيــم الحســيني يف جنــوب غــرب مرقــد االمــام الحســن
(عليــه الســام) يف منطقــة محلــة املخيــم وســط املدينــة
القدميــة ،ويعــد هــذا املخيــم ،أحــد الرمــوز للمــكان الــذي عــاش
فيــه اإلمــام الحســن (عليــه الســام) واصحابــه.
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قطارة اإلمام عيل (عليه السالم)

قطارة االمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)
تقــع يف بدايــة الطريــق املــؤدي اىل حصــن االخيــر عــن التمــر،
وهــي كرامــة تعــود اىل االمــام عــي (عليــه الســام) أثنــاء عودتــه
وجيشــه مــن معركــة صفــن وتطــل عــى بحــرة الــرزازة.

مقام اإلمام املهدي
يعــرف باســم مقــام صاحــب الزمــان ومقــام اإلمــام الحجــة ويقــع
هــذا املقــام عــى ضفــاف نهــر الحســيني مــن الناحيــة اليــرى
عنــد منطقــة بــاب الســاملة عنــد املدخــل الخــاص مبدينــة كربــاء
الشــالية ،يتميــز املقــام بأنــه يطــل عــى شــارع الســدرة الــذي
يصــل إىل رضيــح اإلمــام الحســن (عليــه الســام).
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الكنائس في المحافظة
كنيسة األقيرص أو كنيسة القيرص
هــي كنيســة أثريــة تقــع عــى بعــد  70كــم يف قلــب الباديــة الغربيــة
،تبعـ�د مبسـ�افة ( )5كيلــو مــر عــن حصــن األخيــر ،بنيــت يف القــرن الخامــس
امليــادي وتقــع يف صحــراء قضــاء عــن متــر ،وتتميــز بوجــود كتابــات
آراميــة إضافــة إىل ان املذبــح يتجــه نحــو القــدس.

كنيسة األقيرص
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حصن األخيرض

المواقع االثرية والتراثية في المحافظة
حصن األخيرض
هــو قلعــة اثريــة تقــع جنــوب غــرب املحافظــة عــى بعــد  50كــم ،وبنحــو
 192كــم جنــوب غــريب العاصمــة بغــداد ،ويعــد الحصــن مــن أعظــم وأروع
اآلثــار اإلســامية القامئــة ،ومــن مراكــز الســياحة الجذابــة يف الــرق
األوســط ،حيــث يتفــرد بفخامتــه وهندســته العجيبــة ،وتعلــل تســميته بهــذا
االســم الخــرار األرض القائــم فوقهــا.
قرص شمعون
هــو أحــد القصــور األثريــة القدميــة ومــن املعــامل التاريخيــة يف
املحافظــة  ،يقــع عــى بعــد  30كــم عــن املدينــة عــى طريــق عــن التمــر،
شــيده شــمعون بــن جابــل اللخمــي أحــد رجــال الديانــة املســيحية ومل يبــق
مــن القــر ســوى أركانــه التــي يبلــغ ارتفاعهــا  15مــرا ً.
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خان النخيلة

خان النخيلة
هــو أحــد أبــرز الخانــات األثريــة ،واحــد املعــامل التاريخيــة للمدينــة ،يبعــد
عــن مركــز املدينــة  16كــم ويقــع عــى طريــق النجــف  -كربــاء ،يعــود
تاريــخ بنائــه إىل العهــد العثــاين ،ويســمى بخــان الربــع ألنــه يتوســط ربــع

املســافة بــن كربــاء والنجــف ،كان يســتخدم لراحــة املســافرين القادمــن
إىل كربــاء .

بحرية الرزازة
هــي مســطح مــايئ منقســم بــن محافظتــي كربــاء واألنبــار يســتمد
مياهــه مــن نهــر الفــرات ،وتعــد ثــاين أكــر بحــرة يف العــراق ،وهــي جــزء

مــن وادي واســع يضــم بحــرات الرثثــار والحبانيــة وبحــر النجــف ،وتقــدر

مســاحتها الكليــة بـــ  1810كــم.2

كام يوجد يف املحافظة فندق كربالء السياحي ومجمع عني التمر

القنطرة البيضاء
شــيدت القنطــرة البيضــاء يف ســنة 1550ميالديــة منــذ أيــام الحكــم
العثــاين لســليامن القانــوين ،وتتميــز هــذه القنطــرة بأنهــا أقــدم
القناطــر التــي شــيدها العثامنيــون عــى أرض العــراق.
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محافظة النجف األشرف

80

النجف
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محافظة النجف االشرف
هــي احــدى محافظــات الفــرات األوســط ،مركزهــا مدينــة النجــف،
وهــي ذات طابــع دينــي وتاريخــي كبــر وذلــك لوجــود الكثري من
املراقــد اإلســامية فيهــا ،تقــع عــى حافــة الهضبــة الغربيــة
مــن العــراق جنــوب غــرب العاصمــة بغــداد وتبعــد عنهــا بنحــو 160
كــم ،وترتفــع املدينــة  70م فــوق مســتوى ســطح البحــر ،تحدهــا
مــن الشــال والشــال الرشقــي مدينــة كربــاء التــي تبعــد
عنهــا نحــو  80كــم ،ومــن الجنــوب والغــرب منخفــض بحــر النجــف،
وتحتضــن هــذه املدينــة ســبع مكتبــات تاريخيــة تضــم العديــد
مــن الكتــب املهمــة والفريــدة مــن نوعهــا ،وتشــتهر املحافظــة
بــأكالت عديــدة منهــا «الفســنجون» والقيمــة وحــاوة الدهينــة.
وتضــم املحافظــة مطــار النجــف االرشف الــدويل ،الــذي يقــع
رشق مدينــة النجــف

82

العتبة العلوية املقدسة
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مرقد اإلمام عيل (عليه السالم)

المواقع الدينية
مرقد االمام عيل ( عليه السالم )
العتبــة العلويــة املقدســة أو الروضــة الحيدريــة أو رضيــح اإلمــام
عــي (عليــه الســام) ،مرقــد دينــي يقــع يف مدينــة النجــف ،ويضم
ـول خالفــة املســلمني بعــد النبــي محمــد( ،صىل
ّ
رضيــح رابــع مــن تـ
اللــه عليــه وآلــه وســلم) وأول أمئــة الشــيعة ،وتتبــع املرقــد ،مكتبــة
الروضــة الحيدريــة التــي تضــم العديــد مــن النفائــس واملخطوطــات
األثريــة ،ويحتضــن املرقــد الرشيــف قــر نبــي اللــه نــوح ونبــي
اللــه ادم عليهــا الســام .وبالقــرب مــن الصحــن الرشيــف مرقــد
الصحــايب الجليــل كميــل بــن زيــاد ومســجد الحنانــة.
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مسجد الكوفة

مسجد الكوفة املعظم
يعــ ّد مــن مســاجد العــراق األثريــة والتاريخيــة ، ،ولقــد بنــى
املســجد الصحــايب ســعد بــن أيب وقــاص (رض) يف عــام 19
هجريــة 739/ميالديــة  ،ليكــون أول مبنــى يف مدينــة الكوفــة
ومقــر خالفــة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام )،
ويضــم املســجد العديــد مــن املقامــات املقدســة ،منهــا:
مقــام النبــي ابراهيــم (عليــه الســام ) ومقــام النبــي محمــد
(صــى اللــه عليــه وســلم ) ومقــام آدم ومقــام جربائيــل،
ومقــام الخــر  ،ومقــام نــوح ومقــام االمــام زيــن العابديــن
ومقــام االمــام الصــادق صلواتــه وســامه عليهــم اجمعــن،
وتوجــد يف املســجد ايضــا اماكــن تاريخيــة مقدســة مثــل :دكــة
القضــاء ومحــراب النافلــة ومــرىس ســفينة نــوح.
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مسجد السهلة

مسجد السهلة
احــد أكــر املســاجد التــي شُ ـ ّيدت يف الكوفــة خــال القــرن الهجري
ن بنــي ظفــر
ول ،ومــا زال أثــره و ِذكْــره خالديــن إىل اآلن ،ويبــدو أ ّ
األ ّ
ن مــن األنصــار نزلــوا
هــم بُنــاة املســجد الحقيقيّــون ،وهــؤالء بطــ ٌ
م
الكوفــة ،ولهــذا ُ
و َل األمــر مبســجد بنــي ظفــر ،ث ـ ّ
ع ـرِف املســجد أ ّ
هلة” ،وهــي التســمية املتداولــة
إ ّ
ن املســجد ُ
السـ ْ
عـرِف بـــ “مســجد َّ
حال ّيــا ،ويحتــوي املســجد عــى العديــد مــن املقامــات الرشيفــة
أهمهــا :مقــام اإلمــام املهــدي ومقــام اإلمــام زيــن العابديــن
ومقــام اإلمــام جعفــر الصــادق ومقــام األنبيــاء والصالحــن ومقــام
النبــي ادريــس ومقــام النبــي إبراهيــم ومقــام الخــر (صلــوات
اللــه وســامه عليهــم اجمعــن ).
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مسجد الحنانة
وهــو مــن مســاجد مدينــة النجــف األرشف التي يقصدهــا املجاورون
والزائــرون ،فهــو أحــد األماكــن الثالثــة التــي صــى فيهــا االمــام
جعفــر الصــادق (عليــه الســام) ،وهــو موضــع رأس الحســن بــن
عــي ويعــرف قدميــا بالعلــم كــا يف مصبــاح الزائــر البــن طــاووس.
بيت االمام عيل ( عليه السالم )

يقــع هــذا البيــت إىل جانــب مســجد الكوفــة ،قــرب قــر اإلمــارة ،عــى
مســافة نحــو ( )100مــر تقريبــاً مــن الركــن الجنــويب الغــريب مــن
مســجد الكوفــة ،وهــو بيــت متواضــع ببنــاء بســيط جــدا ً عهدنــاه مــن
طريقــة حيــاة اإلمــام وزهــده (عليــه الســام) بعيــدا ً عــن حيــاة القصــور
وامللــوك وزخــرف الدينــا ،إذ اســتقر يف هــذا البيــت وهــو ألختــه (أم

بيت اإلمام عيل (عليه السالم)
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هانــئ) زوجــة هبــرة املخزومــي لقربهــا مــن املســجد ،بعــد أن رفــض
البقــاء يف دار اإلمــارة حــن قدومــه إىل الكوفــة يف شــهر رمضــان
ســنة ( 36هـــ).
مرقد الـصاحبي ميثم التامر (عليه السالم)
هــو مرقــد ومــزار إســامي يقــع يف مدينــة الكوفــة  ،وهــو املــكان
الــذي دفــن فيــه أحــد أصحــاب اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهــو ميثــم
بــن يحيــى التــار بعــد أن قتلــه عبيــد اللــه بــن زيــاد عندمــا ســجنه.
يقــع مرقــده غــريب مســجد الكوفــة عــى مســافة ( )500مــر منــه،
عــى الشــارع العــام (نجــف ــــ كوفــة) عــى ميــن القــادم مــن النجــف.
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مرقد الصحايب ميثم التامر (عليه السالم)

مرقد الصحايب مسلم بن عقيل (عليه السالم)

مرقد الصاحبي مسلم بن عقيل الهاشمي (عليه السالم)
يقــع يف الركــن الجنــويب الرشقــي ملســجد الكوفــة ،وهــو ابــن
عــم االمــام الحســن بــن عــي (عليهــا الســام) ،وقــد أرســله إىل
ول مــن استشــهد مــن
أهــل الكوفــة ألخــذ البيعــة منهــم ،وهــو أ ّ
عــرف فيــا بعــد بأنّــه
أصحــاب الحســن بــن عــي يف الكوفــة وقــد ُ
(ســفري االمــام الحســن) ،يحظــى مبكانــه مرموقــة ومتميّــزة يف
أوســاط الشــيعة الذيــن يقيمــون لــه مآتــم العــزاء يف شــهر محـ ّرم
كل عــام ،وتعــرف الليلــة الخامســة مــن محــرم يف املجتمعــات
مــن ّ
العربيــة الشــيعية بليلــة مســلم بــن عقيــل.
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مرقد كميل بن زياد

مرقد كميل بن زياد
مرقــد ومــزار إســامي يقــع يف منطقــة الحنانــة يف مدينــة
النجــف ،بعــد أن قتلــه الحجــاج الثقفــي  ،وهــو أحــد أصحــاب اإلمام
عــي بــن أيب طالــب ( عليــه الســام ) وواليــه عــى مدينــة هيــت
ومــا يحيــط بهــا مــن األطــراف واألماكــن.

مرقد الصاحبي هــانــي بــن عروة ( عليه السالم )
هــو احــد أنصــار االمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)
دفــن إىل جنــب دار اإلمــارة يف الكوفــة وقــد ش ـيّد املؤمنــون
لــه رضيحــا متصــا ،خلــف قــر مســلم بــن عقيــل مــن الجهــة

90

الشــالية ،و يعــد رضيحــة اليــوم أحــد املــزارات واألرضحــة
املعروفــة التــي يقصدهــا املؤمنــون.
املختار بن أيب عبيدة الثقفي ( عليه السالم )
املكنــى ابــو اســحاق الكــويف مــن وجهــاء شــيعة العــراق ،ولــد
يف الســنة التــي هاجــر فيهــا النبــي محمــد (صــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم) مــن مكــة املكرمــة إىل املدينــة املنــورة ،قتــل
املختــار ســنة  67للهجــرة عــى يــد جيــش مصعــب بــن الزبــر
ودفــن بجــوار مســجد الكوفــة املعظــم ،بالقــرب مــن مســلم
بــن عقيــل رســول اإلمــام الحســن (عليــه الســام) والصحــايب
الجليــل هــاين بــن عــروة.
مقربة وادي السالم
هــي إحــدى أهــم مقابــر املســلمني وتقــع يف مدينــة النجــف،
وتعــد أكــر مقابــر العــامل باحتوائهــا حســب التقديــرات عــى
مــا يقــارب الســتة ماليــن قــر ،وأدرجــت ضمــن الئحــة الــراث
العاملــي ،وتضــم املقــرة مرقديــن لنبــي اللــه هــود والنبــي
صالــح ( عليهــا الســام ) .
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مقربة وادي السالم

الكنائس في المحافظة
مــن أهــم األديــرة املنتــرة يف الكوفــة ديــر هنــد الكــرى ،وديــر
هنــد الصغــرى وديــر حرقــة وديــر أم عمــرو وديــر سلســلة فض ـاً عــن
ديــر الجامجــم ،وكانــت هــذه األديــرة معروفــة ببســاتينها الواســعة
وحدائــق الزهــور الجميلــة ،وهنــاك اكــر مــن ثــاث وثالثــن كنيســة
وديــرا ً تنتــر مــن منطقــة مطــار النجــف األرشف الــدويل إىل ناحيــة
الحــرة ثــم املنــاذرة وصــوال إىل بحــر النجــف كعيــون الرهبــان وقصــور
األثلــة ،وتحيــط بهــذه الكنائــس مقابــر مســيحية ،حيــث كان املــوىت مــن
علــاء املســيحيني يدفنــون يف الحــرة ،وأكــر مقــرة للمســيحيني
يف البــاد ،توجــد يف محافظــة النجــف األرشف وتبلــغ مســاحتها 1416
دومنــا ،وتقــع يف منطقــة تســمى أم خشــم’.
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المواقع االثرية والتراثية في المحافظة
قرص االمارة
اسم مركز الدولة االسالمية يف الكوفة ،عاصمة املسلمني يف
بواكري الحكم اإلسالمي ،سيام يف بالد ما بني النهرين ،هو معلم
يجاور مسجد الكوفة املعظم ودار االمام عيل (عليه السالم) وما
تزال معامله شاخصة شامخة ليومنا هذا .

مدينة الحرية
هــي أحــدى أعــرق املــدن التاريخيــة يف العــراق ،يرجــع بناؤهــا
وتأسيســها إىل امللــك الكلــداين نبوخــذ نــر الثــاين ( 604-562ق.م)،
تقــع قــرب مطــار النجــف ،ازدهــرت واشــتهرت يف عهــد املنــاذرة والتــي
كانــت عاصمــة لدولتهــم ،و متتــاز املدينــة بهوائهــا النقــي العليــل
وتربتهــا الخصبــة وموقعهــا املمتــاز ،واهــم معاملهــا قــر النعــان
بــن املنــذر.
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بحر النجف
يعتــر بحــر النجــف مــن أهــم الظواهــر وهــو عبــارة عــن خــط
انكســاري حــدث بحركــة انكســارية يف قــرة األرض أدى اىل
هبوطهــا مــا يــدل عــى الشــكل الطــويل للحافــات الرشقيــة
املرتفعــة.
خان الشيالن
هــو مــن الخانــات الرتاثيــة املهمــة يف املحافظــة ،جــرى
تأهيلــه كمتحــف تــرايث لثــورة العرشيــن وتــراث مدينــة النجــف
األرشف ،ويتألــف املبنــى مــن طابقــن ورسداب ،وتقدر مســاحته
الكليــة بنحــو 2000م 2وارتفاعــه 12م.
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خان الشيالن

خان الرحبة
يقــع خــان الرحبــة عــى طريــق الحــج القديــم مبنطقــة منخفضــة
بحــدود (35كــم) حتــى يصــل اىل قريــة الرحبــة ،وبنــي هــذا الخــان
بالحجــر والجــص وســقفت وحداتــه البنائيــة بواســطة العقــود
واألقبيــة وقياســات بنــاء الخــان (80-110م) وفيــه أبــراج نصــف
دائريــة يف األركان واملدخــل الرئيــي للخــان كبــر وســط الضلــع
الرشقــي وبشــكل بــارز عــن الضلــع بحــدود ( )15م.
كــا يوجــد يف املحافظــة عــدد مــن الفنــادق كــــ فنــدق النجــف
الســياحي وفنــدق الســام الســياحي
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محافظة القادسية  -الديوانية
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القادسية
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الــقـادســيــة
هــي إحــدى محافظــات الفــرات األوســط ،تبلــغ مســاحتها  1111كــم 2امــا
حدودهــا اإلداريــة ،فتحدهــا مــن الشــال محافظتــا بابــل وواســط ،ومــن
الــرق محافظتــا ذي قــار وواســط ،ومــن الجنــوب محافظــة املثنــى
ومــن الغــرب محافظــة النجــف ومركزهــا مدينــة الديوانيــة ،وميــر فيهــا
فــرع مــن نهــر الفــرات يعــرف نهــر الحلــة ،وعنــد دخولــه إىل الديوانيــة
يعــرف نهــر الديوانيــة .
تتكــون املحافظــة مــن أربعــة اقضيــة ،قضــاء الديوانيــة ،قضاء الشــامية،
قضــاء عفــك قضــاء الحمزة.
وتشــتهر املحافظــة مبنتجاتهــا الزراعيــة كالــرز والشــعري والكجــرات
(الكركديــة) والبطيــخ والتمــور ،وتضــم املحافظــة عــى مســتوى
الصناعــة ،معمــا للغــزل والنســيج وحقــوال للدواجــن وبحــرات اصطناعيــة
لرتبيــة األســاك.

اهم المواقع االثرية والتراثية في المحافظة
مدينة نفر
نفــر أو نيبــور هــي العاصمــة الدينيــة للســومريني والبابليــن ،وتقــع
عــى مســافة  7كــم شــال رشق مدينــة عفــك أحــد اقضيــة محافظة
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مدينة نفر االثرية

القادســية مركزهــا الديوانيــة ،التــي تقــع عــى مســافة  175كــم
جنــوب بغــداد ،عــى الضفــة اليمنــى مــن مجــرى الفــرات األقــدم،
والضفــة الرشقيــة مــن شــط النيــل املنــدرس ،وتــأيت قدســيتها مــن
كونهــا العاصمــة الدينيــة ومقــر اإللــه انليــل أو أيــن ليــل وزوجتــه
نينليــل نــن ليــل ،وقــد ورد ذكــره يف ملحمــة كلكامــش مــن أنــه هــو
الــذي أحــدث الطوفــان ،وهــي مقــر اإللــه آنــو الــذي ورد ذكــره يف
رشيعــة حمــورايب ،وقــد بــدأ التنقيــب يف أطاللهــا عــام  1889م مــن
قبــل اإلنكليــزي بيرتســن ثــم تــاه هاينــز عــام 1893م الــذي اظهــر
املدينــة ومعاملهــا وزقورتهــا الرئيســية لإللــه انليــل الســومري.
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الزقورة

الزقورة ومعبد أي كور
بــرج شــامخ يقــع وســط القســم الرشقــي مــن املدينــة ،ترتفـــع
بقاياهــا عــن االرض حــوايل 15م ،وتضــم معبـــدا صـــغريا يصـــعد
اليـــه بثالثــة ســامل ،كــا يوجــد العديــد مــن األماكــن االثريــة
منهــا ايســن ايشــان بحريــات ،وااللهــة يف مدينــة ايــس ،وتــل
أبــو صالبيــخ وغــره.
معبد اآللهة انتا
هــي إلهــة الحــب والجــال ،الحــرب والتضحيــة بالحــروب عنــد
حضــارات منطقــة بــاد الرافديــن ونواحيهــا ،أطلــق عليهــا
الســومريون اســم ملكــة الجنــة ،وكان معبدهــا يقــع يف مدينــة
الــوركاء ،وهــي نجمــة الصبــاح.
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متحف الفنون واآلثار

متحف الفنون واالثار
وهــو مــن املتاحــف الحديثــة املهمــة يف املحافظــة ،تــم توســيعه
ليضــم يف اروقــة قاعاتــه الســت مختلــف الفنــون القدميــة والحديثــة
واملجســات الفنيــة واملاكيتــات والرتاثيــات ويهتــم بالشــكل االكــر
لــكل مــا يعــود ملحافظــة الديوانيــة للتعريــف مبحتــوى املحافظــة
مــن اثــار وتــراث واعــال فنيــة ألبنائهــا ،ويضــم املتحــف بعــض االواين
الفخاريــة التــي عــر عليهــا خــال التنقيبــات مبدينــة مــرد.
قرص امللك غازي
يقع يف ناحية الدغارة وشيد يف العرشينات من القرن
املايض ،وكان امللك يجتمع مع العشائر يف قاعات القرص
للتقرب اليهم.
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مدينة مرد (ونه والصدوم)
تقــع مدينــة مــرد او مــا يســمى (ونــه والصــدوم) شــال ناحيــة الســنية،
وتبعــد عـــن مركـــز الناحيـــة مبســـافة ( )7كيلــو مــر ،وهـــي عبـــارة عــن
مجموعــة مــن القمــم يتألــف كل منهــا مــن مجموعــة مــن التلــول
يفصــل بينهــا طريــق شــق ليكــون ممــرا ً لقطــار املــري ،ويعتقــد
بأنهــا كانــت مركــزا ً لوحــدة ادائيــة خــال عهــد ســالة اور الثالثــة ،حظيــت
بعنايــة ملــوك العهــد البابــي خصوص ـاً يف عهــد نبوخــذ نــر الثــاين.

المواقـع الـدينيـة في المحافظة
مرقد محمد بن موىس الكاظم (ع)
هــو أحــد أبنــاء االمــام مــوىس الكاظــم (عليــه الســام) ،وهــو شــخصية
مبجلــة هاجــر هــو وأخــوه أحمــد بــن مــوىس الكاظــم مــن املدينــة إلی
ُ

خراســان لزيــارة أخيهــا عــي بــن مــوىس ،وحســب املصــادر أنهــا
قُتــا يف طريقهــا يف مدينــة شــراز يف إيــران ودفنــا هنــاك ،ولهام
مرقــد مبســجد شــاه چــراغ ،وهــو مــن املعــامل واملــزارات املهمــة.

الحمزة الرشقي
احمــد املقــدس الغريفــي أو اإلمــام الحمــزة هــو مرقــد دينــي يقــع
يف قضــاء الحمــزة عــى بعــد ( )30كيلومــر تقريبــاً مــن الديوانيــة،
تظهــر لــك قبــة شــامخة تعلــو بنــاء قــر كبــر يقصــده الــزوار مــن جميــع
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محافظــات العــراق بــل الــدول اإلســامية املجــاورة ،وهنــاك العديــد
مــن املراقــد الدينيــة يف املحافظــة كمرقــد النبــي مديــن ومقــام
النبــي عمــران ومرقــد بنــات االمــام الحســن وغريهــم.
مرقد النبي أيوب
يقــع املرقــد بالقــرب مــن الرارنجيــة ،وهــي مقاطعــة دارت فيهــا رحــي
الحــرب الطاحنــة بــن القــوات اإلنكليزيــة والقبائــل العراقيــة ابــان الثــورة
العراقيــة الكــرى ســنه  1920م والواقــع عــى ميــن الطريــق الذاهــب
مــن الكوفــة اىل الحلــة.
مقام النبي يونس
يقــع هــذا املقــام بالقــرب مــن قضــاء عفــك عــى بعــد  15كــم مــن
شــال القضــاء ،يف إحــدى القــرى الريفيــة الزراعيــة واملســاة
بقريــة الدرعيــة املقــام يقــع يف ناحيــة نفــر.
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محافظة المثنى  -السماوة

104

املثنى
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محافظة المثنى
هــي إحــدى املحافظــات الجنوبيــة مــن حيــث املوقــع
الجغــرايف ،وإحــدى محافظــات الفــرات األوســط إداريــاً،
متتــد عــى مســاحة  51000كــم  ، ،2تحدهــا مــن الشــال
محافظتــا النجــف والديوانيــة  ،ومــن الجنــوب اململكــة العربيــة
الســعودية ،ومــن الــرق محافظــة ذي قــار ،وهــي أقــدم
حــارضة برشيــة عرفهــا اإلنســان ،ميتــد تاريخهــا املوغــل يف
القــدم نحــو ســبعة آالف ســنة حيــث نشــأت يف األلــف الخامــس
قبــل امليــاد .
تتميــز بأحتوائهــا عــى مناطــق زراعيــة ومــن أهــم املحاصيــل
التــي تــزرع يف املحافظــة ،الحنطــة والشــعري والــرز ،كذلــك
تحيــط بهــا بســاتني النخيــل ،وتتكــون مــن خمســة أقضيــة:
الســاوة والخــر والرميثــة والســلامن والــوركاء ،تشــتهر
بأفضــل واجــود أنــواع التمــور وأمــاح الصوديــوم املســتعملة
يف إنتــاج ملــح الطعــام بكــرة .
وأيضــا تشــتهر الســاوة بالباديــة التــي تضــم العديــد مــن
أنــواع الطيــور وهنــاك زيــارات موســمية لهــواة الصيــد مــن
الخليجيــن إىل املنطقــة بســبب هجــرة الطيــور النــادرة إىل
العــراق ومنهــا طيــور الحبــاري والقطــا والســان والبــط
الــري واألرنــب الــري ليصطــادوا بواســطة صقــور الصيــد
امل ُد ّربة.حيــث تزدهــر الحركــة الســياحية يف كافــة املجــاالت
يف موســم الصيــد باملنطقــة.
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اهم المواقع االثرية في المحافظة

•

مدينة الوركاء ( اوروك )

وهــي مدينــة ســومرية اثريــة تقــع عــى بعــد  30كــم شــال
الســاوة ،ويتألــف املوقــع مــن سلســلة مــن التــال تحتــل مســاحة
( )6كيلــو مــر ونصــف  ،وتعــد مــن املــدن املهمــة يف التاريــخ
القديــم فقــد انطلقــت منهــا أول كتابــة يف العــامل وهــي الكتابــة
املســارية ،وملحمــة كلكامــش التــي تعــد اقــدم املالحــم.

مدينة الوركاء االثرية

•

معبد كاريوس

كاريــوس هــو آلهــة “بارثيــة” ،وقــد كان معروفــا مــن خــال
النقــوش والكتابــات القدميــة التــي وجــدت يف مدينــة
الــوركاء (أوروك) ،ويعتــر مــن اهــم املعابــد الواقعــة قــرب
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معبد كاريوس

مدينــة الــوركاء األثريــة ،ويعــود تأريــخ بنائــه إىل عهــد الدولــة
الســلوقية أو البارثيــة ،ويعــد أحــدث مبنــى للحضــارة األكديــة
والبابليــة .

المواقع السياحية والفنادق في المحافظة
كورنيش الساموة
يعتــر موقعــا ســياحيا ومتنفســا ألهــايل الســاوة ،وميتــد
عــى طــول مجــرى النهــر الداخــل اىل مركــز املدينــة ،حيــث
تنتــر عــى ضفتــي النهــر املرافــق الســياحية مــن مطاعــم
ومــدن ألعــاب ومقــا ٍ
ه ســياحية.
بحرية ساوة
هــي بحــرة مغلقــة مالحــة قــرب نهــر الفــرات ،تبعــد 23
كــم غــرب مدينــة الســاوة ،ال متلــك بحــرة ســاوة أنهــارا
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بحرية ساوة

ود بامليــاه الجوفيّــة
تصــب فيهــا أو تخــرج منهــا ،وإمنــا تتــز ّ
مــن تحــت البحــرة والتــي ترشــح إليهــا مــن نهــر الفــرات عــر

الصــدوع والشــقوق ،وتعتــر البحــرة مــن اهــم املعــامل
الســياحية يف البــاد.

المواقع الدينية في المحافظة
مقام الخرض “ عليه السالم “
يقــع املقــام عــى الجهــة اليــرى مــن نهــر الفــرات يف الصــوب
الكبــر لقضــاء الخــر ،يبعــد عــن بغــداد نحــو  240كــم ،ويعــود تاريــخ
بنائــه اىل اكــر مــن خمســة قــرون حســب مــا يــروي الباحثــون.
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محافظة ذي قار

110

ذي قار
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محافظة ذي قار
وهــي مــن املحافظــات الجنوبيــة ،وتبعــد عــن العاصمــة
بغــداد مســافة  360كــم عــى نهــر الفــرات وســميت نســبة
ملعركــة ذي قــار الشــهرية بــن الفــرس والعــرب قبــل اإلســام
التــي وقعــت فيهــا ،وتضــم العديــد مــن القبائــل العربيــة مــن
البــدو والحــر إضافــة إىل تواجــد عــرب االهــوار يف منطقــة
األهــوار واملكــون الكــردي ،وأصبحــت املدينــة أوىل الحضــارات
التــي تأسســت يف العــامل حيــث يعــود تأريخهــا إىل مــا قبــل
الحضــارة العبيديــة  7000ق.م  ،وهــي األرض التي كان يســكنها
الســومريون واالكديــون وغريهــم
تنقســم املحافظــة اىل  12قضــاء :قضــاء النارصيــة وقضــاء
الشــطرة وقضــاء البطحــاء وقضــاء ســوق الشــيوخ وقضــاء
الرفاعــي وقضــاء الجبايــش وقضــاء قلعــة ســكر وقضــاء
الدوايــة وقضــاء الغــراف وقضــاء اإلصــاح وقضــاء ســيد دخيــل
وقضــاء الفهــود.
وتشــتهر املحافظــة بعــدد مــن االكالت الشــعبية منهــا
املصموطــة -الســمك املقــدد وهــي أكلــة شــعبية تشــتهر
بهــا املناطــق الجنوبيــة.
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الحبويب

المواقع الدينية في المحافظة
جامع فالح باشا الكبري
وهــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة ،يقــع يف قضــاء
النارصيــة يف محلــة الجامــع الكبــر قــرب مبنــى املحافظــة
القديــم وســميت املحلــة عــى أســمه ،وبنــي يف عــام
1286هجرية1869/ميالديــة ،عــى نفقــة (فالــح باشــا الســعدون)
يف عهــد الدولــة العثامنيــة ،ويعــد مــن الجوامــع الكبــرة
والقدميــة يف النارصيــة.
مسجد معروف اغا
هــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة ،يقــع يف شــارع الجمهوريــة
(شــارع ابــن ســينا) مــن محلــة الجامــع الكبــر يف قضــاء النارصيــة ،وبنــي
يف عــام 1311هجرية1894/ميالديــة ،عــى نفقــة الســيد (معــروف آغــا)،
ويعــد مــن املســاجد الصغــرة والقدميــة.
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جامع سوق الشيوخ
هــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة ،يقــع يف محلــة
النجــادة يف ســوق الشــيوخ يف قضــاء النارصيــة  ،ولقــد بنــي
يف عــام 1210هـــ1795 /م بعهــد الدولــة العثامنيــة ،عــى نفقة
عائلــة آل الســعدون.

المواقع االثرية في المحافظة
زقورة أور
تعــد مــن أقــدم املعابــد التــي بقيــت يف العــراق ،تقــع عــى
نحــو  40كــم إىل الغــرب مــن مدينــة النارصيــة  340كلــم جنــوب
بغــداد ،التــي بناهــا مؤســس ســالة “أور” الثالثــة ،وأعظــم
ملوكهــا ســنة 2050ق.م .تعتــر دليــا عــى اعتنــاق النــاس
آنــذاك لديانــات واســعة ،لهــا أهميــة يف حياتهــم.
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زقورة اور

نبي الله ابراهيم (عليه السالم)

بيت النبي إبراهيم الخليل (عليه السالم)
أحــد أهــم املواقــع األثريــة يف املحافظــة ،ويقــع بالقــرب مــن
زقــورة أور ،ويعــود تأريــخ بنائــه اىل نحــو ســتة أالف ســنة قبــل
امليــاد ،وقــد بنــي بصــورة فنيــة ،ويحتــوي البيــت عــى غــرف
وايوانــات ،كــا انــه مــزود مبجــاري لترصيــف ميــاه األمطــار،
وتعــد هــذه املجــاري أحــد أرسار املــكان.
واكتشــف موقــع بيــت النبــي ابراهيــم الخليــل مــن قبــل لجنــة
بريطانيــة للتنقيــب عــن االثــار برئاســة ليفــان دويل ،الــذي
اهتــدى اىل اكتشــاف البيــت بفضــل رقيــم طينــي مكتــوب عليــه
باآلراميــة إبراهيــم.
أريدو
تقــع عــى بُعــد  40كيلومــر غــرب مدينــة النارصيــة ،وهــي أول
متحــرة يف تاريــخ البرشيــة ،ويعــود تاريخهــا إىل
مدينــة
ّ
خمســة آالف ســنة قبــل امليــاد.
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نصب شهداء االهوار

نصب شهداء األهوار
وهــو أحــد معــامل املحافظــة يقــع يف قضــاء الجبايــش ويبعــد
عــن مدينــة النارصيــة بنحــو 60كــم ،تــم بنــاء النصــب يف عــام 2008
حيــث يرمــز النصــب إىل شــهداء األهــوار الذيــن قتلــوا مــن قبــل
النظــام الســابق.

اهم االهـــوار فــي المــحافظة
تحتــوي محافظــة النارصيــة عــى العديــد مــن االهــوار
واملحميــات الطبيعيــة ،وتعتــر مــن أهــم املواقــع الســياحية
الطبيعيــة يف منطقــة الجنــوب ،وتُ ثــل الحــوض الطبيعــي
ونــت منــذ آالف الســنني ،كهــور
لنهــري دجلــة والفــرات ،وقــد تك ّ
الحــار وهــور الفهــود وهــور العــدل وأهمهــا هــور الجبايــش
الــذي يعــد مــن اهــم االهــوار يف العــراق  ،يتغــذى مــن نهــر
الفــرات ونهــر دجلــة ،وتوجــد فيهــا أنــواع عديــدة مــن الطيــور
مثــل الخضــري واالزريك ودجــاج املــاء والنــورس والرخــوي،
وتوجــد فيهــا أنــواع مــن األســاك الخشــني والســمتي والشــلك
وتوجــد فيهــا النباتــات املائيــة ونبــات القصــب والــردي .
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أهوار الجبايش
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محافظة ميسان
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ميسان
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محافظة ميسان
تقــع يف رشق البــاد عــى الحــدود اإليرانيــة ،مركزهــا مدينــة
العــارة الواقعــة عــى نهــر دجلــة ،وقبــل عــام  1976كانــت تعــرف
مبحافظــة العــارة ،ويعتقــد بــأن التســمية كانــت باألصــل مملكــة
ميشــان ومــن ثــم تحولــت إىل ميســان.
تتألــف املحافظــة مــن خمســة أقضيــة وهــي :عــي الغــريب
وامليمونــة واملجــر وقلعــة صالــح والكحــاء ،باإلضافــة إىل تســع
ح هــي :عــي الرشقــي وكميــت واملــرح والســام والخــر
نــوا ٍ
والعــدل وبنــي هاشــم والعزيــر وســيد أحمــد الرفاعــي .
تشــتهر املحافظــة بصناعــة الذهــب والفضــة كــا تشــتهر باالهوار
الطبيعيــة وتتميــز املحافظــة بأكلــة الطابــك وهــو نــوع مــن الخبــز
الســميك مــن دقيــق الــرز « طحــن الــرز «.
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جرس الرساي

مرقد نبي الله العزير (عليه السالم)

المواقع الدينية في المحافظة
مرقد نبي الله العزير (عليه السالم )
هــو النبــي عــزرا الواقــع رضيحــه عــى الضفــة اليمنــى لنهــر
دجلــة يف منتصــف الطريــق تقريبــا بــن القرنــة وقلعــة صالح ،وال
يحظــى املرقــد بتقديــس اليهــود فقــط بــل واملســلمني ايضــا.
مرقد عبيد الله بن عيل بن ايب طالب (عليه السالم)
يقع بالقرب من قضاء قلعة صالح عىل بُعد أربعني كم تقريباً
من مركز املحافظة ،ويُعد من أقدم وأكرب املراقد التاريخية.
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مرقد االمام عيل الغريب ( عليه السالم )
يعــود تاريــخ قضــاء عــي الغــريب نســبة اىل النســب الرشيــف
لصاحــب املــزار الرشيــف الــذي يقــع شــال مدينــة العــارة
وعــى مســافة  110كــم وتــم تأسيســه ســنة  270هجريــة وحتــى

نهايــة القــرن الثامــن امليــادي كانــت تســمى باملنصــورة.
االمــام عـلـي الـرشقــي ( عليه السالم )

هــو مــن املســاجد التاريخيــة والدينيــة  ،ودفــن فيــه اإلمــام
عــي الرشقــي املعــروف بأســم عــي الشــجري ينتهــي نســبه

إىل اإلمــام الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب( عليهــم الســام)
ويعــد املرقــد وجهــة ســياحية للمدينــة نظــرا للــزوار الذيــن

يتوافــدون لزيــارة هــذا املرقــد.
السيد احمد الرفاعي

وهــو مــن أهــم املعــامل الدينيــة املوجــودة ،إذ يُعــد معلــاً
أثريــاً وســياحياً ذا مكانــة كبــرة لــدى النــاس ،ويقــوم بزيارتــه

الســياح مــن داخــل وخــارج العــراق.

الكنائس في المحافظة
كنيسة ام االحزان
تعــد كنيســة ام االحــزان مــن أقــدم الكنائــس األثريــة يف

املنطقــة الجنوبيــة أنشــئت عــام  1880يف منطقــة املحموديــة
مبركــز مدينــة العــارة.
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التماثيل فـي المحافظة
نصب تسواهن أو متثال املرأة امليسانية
املعــروف شــعبيا باســم تســواهن يف منطقــة املاجديــة مركــز
مدينــة العــارة ،يبلــغ ارتفــاع التمثــال  23مـرًا ويعــد أكــر متثــال
يف الوطــن العــريب ،وشــيده النحــات الراحــل احمــد البيــايت يف
اواخــر الثامنينــات ،ويعــد مــن أهــم معــامل املحافظــة كونــه
يرمــز للمــرأة امليســانية الكادحــة وهــي تواجــه قســوة الحيــاة.

نصب تسواهن
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هور الحويزة

اهم االهـــوار فــي المــحافظة
هور الحويزة
يقــع بــن محافظتــي ميســان والبــرة ،وقــد قامــت محافظــة البــرة
بإنشــاء محميــة طبيعيــة فيــه ســميت “محميــة الصافيــة” ،تحــده مــن
الــرق إيــران ويبلــغ طــول الهــور  80كــم وعرضــه  30كــم وتصــل
مســاحة الهــور القصــوى إىل  3000كــم تقريبــا.
هور السودة
يقــع يف ناحيــة املــرح ولــه مدخــان بريــان هــا طريــق ناحيــة
املــرح وهــور الســودة واخــر الكحــاء “املعيــل  -املــرح“،
وجــاءت تســمية الســودة مــن لــون ميــاه الهــور االســود.
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هور املالح
يقــع يف ناحيــة املــرح ســمي بهــور املالــح مللوحــة مياهــه ،ويبعــد
هــذا الهورعــن مدينــة العــارة مبســافة ( )4كيلــو مــر ويبلــغ طولــه
حــوايل  27كــم ويصــل عرضــه  10كــم وتصــب يف هــذا الهــور عــدة
انهــار منهــا الدويريــج والطيــب ونهــر ســعد.
هور أم نعاج
يقــع يف قضــاء الكحــاء ولــه مدخــان بريــان مــن خــال قضــاء الكحــاء
ناحيــة بنــي هاشــم ومدخــل اخــر هــو الكحــاء واملعيــل قريــة أبــو
خصــاف ،ويبلــغ عــرض الهــور بحــدود  25كــم ويصــل طولــه لغايــة
الحــدود اإليرانيــة بحــدود  30كــم .

المواقع االثرية في المحافظة
تتميــز املحافظــة مبجموعــات مــن االماكــن األثريــة كونهــا مناطــق
ذات عمــق حضــاري ممتــد باعتبــار أن اآلثــار مدونــة لتواريــخ شــعوب
وســاالت مضــت ،وال توجــد يف محافظــة ميســان مواقع أثرية شــاخصة
ألن اآلثــار غــر منقبــة حتــى تظهــر للعيــان ،ويبلــغ عــدد املواقــع
األثريــة املكتشــفة لحــد اآلن ( )371موقعــا ،وهــي قابلــة للزيــادة
وتنتــر يف جميــع أنحــاء محافظــة ميســان خاصــة يف منطقــة ســيد
احمــد الرفاعــي وتعــود لفــرات “الفرثيــة والساســونية واإلســامية” ،
وتقــوم لجنــة املســح األثــري لدائــرة مفتشــيه ميســان بعمليــات مســح
مســتمرة يف جميــع أنحــاء املحافظــة.

125

محافظة البصرة

126

البرصة
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محافظة البصرة
تقــع يف أقــى جنــوب العــراق ،تحدّهــا الكويــت واململكــة
العربيــة الســعودية مــن الجنــوب ،وإيــران مــن الــرق وتشــرك
بحــدود محليــة مــع كل مــن محافظتــي ذي قار وميســان شــاالً،
ومحافظــة املث ّنــى غربــاً ،ومركــز املحافظــة ،مدينــة البــرة
 ،وقســمت اىل ثــاث مناطــق ســكنية مهمــة هــي «البــرة
والعشــار واملعقــل» ،ومــن الناحيــة االقتصاديــة تشــكل محافظة
ه البحــري الرئيــي إىل
البــرة مينــاء العــراق األوحــد ،ومنفــذ ُ
الخليــج العــريب ،كــا تضــم حقــول النفــط ومنهــا حقــل الرميلــة
عــد املحافظــة مــن املراكــز الرئيســية
وحقــول الشــعيبة ،وت ّ
لزراعــة «النخيــل والطامطــم والــرز والشــعري ،والحنطــة ،
والدخــن ،كــا تشــتهر برتبيــة قطعــان املاشــية ،وتقــع عــى
أرض متباينــة التضاريــس بــن ســهل وجبــل وهضــاب وصحــراء ،
كــا تشــتهر بــاألكالت الشــعبية واشــهرها اكلــة « املســموطة «،
وتتكــون مــن الســمك املالــح املجفــف ،ومتتــاز البــرة باألهــوار
الطبيعيــة واهمهــا هــور الحــار وهــور املســحب وهــور صلــن.
وتتميــز البــرة بانتشــار بيــوت الشناشــيل (املرشبيــة) التــي
ظهــرت ألول مــرة يف هــذه املدينــة يف القــرن  17امليــادي،
قبــل أن ينتقــل هــذا الطــراز إىل بغــداد وباقــي مــدن العــراق.
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شط العرب
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المواقع الدينية في البصرة
مرقد الحسن البرصي (رحمه الله)
مــن املراقــد اإلســامية القدميــة األثريــة ،ويقــع املرقــد
يف قضــاء الزبــر يف منطقــة املقــرة املركزيــة باملنطقــة
الصناعيــة يف البــرة ،والحســن البــري مــن التابعــن وعلــم
مــن أعــام املدينــة ،وكان فقيهــاً زاهــدا ً ،وهــو إمــام وعــامل،
ولــد يف املدينــة املنــورة ،وتــويف يف مدينــة البــرة ســنة
 110هجريــة  728ميالديــة.
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مرقد الحسن البرصي

مسجد خطوة االمام عيل ( عليه السالم )
هــو أول مســجد يف اإلســام خــارج مكــة واملدينــة املنــورة،
ويقــع يف مدينــة الزبــر غــرب مدينــة البــرة ،ويعــود تاريــخ
تأسيســه اىل ســنة  14هجريــة ،ولقــد شــهد هــذا املســجد
مراحــل مهمــة مــن تأريــخ اإلســام واملســلمني ،منهــا زيــارة
ه بعــد
االمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) وعائشــة لــ ُ
عــد أول مدرســة للفقــه.
موقعــة الجمــل ،وي ّ

خطوة اإلمام عيل
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جامع الكواز
مــن مســاجد العــراق األثريــة التاريخيــة ،ويقــع يف منطقــة
ه
املــراق ويقــال أنــه مــن أقــدم مســاجد البــرة ،أسسـ ُ
ه وبنــا ُ

الشــيخ ســاري بــن الشــيخ (حســن الظاعــن) العبــايس الهاشــمي
ســنة  920هـــجرية 1514/ميالديــة .

الكنائس في المحافظة
كنيسة مار توما
وهــي مــن اقــدم الكنائــس الكلدانيــة التــي الزالــت قامئــة يف

البــرة القدميــة ،ويعــود تاريــخ بنائهــا اىل عــام  1882ميالديــة،
وتتميــز بطرازهــا املعــاري الفريــد ،فهــي مقصــد الجميــع ومــن

مختلــف االديــان والطوائــف ،وهنــاك العديــد مــن الكنائــس يف

املحافظــة أهمهــا كنيســة “ مريــم العــذراء للرسيــان األرثوذكــس،
وكنســية األرمــن األرثوذكــس ،وكنســية الرسيــان الكاثوليــك”.

اهم المواقع السياحية والفنادق
حدائق شجرة ادم
تقــع هــذه الشــجرة يف مدينــة القرنــة عنــد ملتقــى دجلــة
والفــرات شــال املحافظــة مبســافة ( )74كــم يف ويقــال

انهــا اقــدم االشــجار يف املنطقــة ،وروت عنهــا االســاطري
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حدائق شجرة آدم

الشــعبية بأنهــا تعــود اىل زمــن النبــي ادم (عليــه الســام)،
وتوجــد فيهــا دار اســراحة للســائحني.
دار الشاعر بدر شاكرالسياب
تقــع الــدار يف قريــة جيكــور ضمــن قضــاء ايب الخصيــب عــى
مســافة ( )20كــم جنــويب املحافظــة ،وتضــم البــرة أيضــا متثاال
للشــاعر بــدر شــاكر الســياب ،يعــد مــن التامثيــل املهمــة وقــد
نحتــه الفنــان نــداء كاظــم ،وأقيــم هــذا التمثــال عــى كورنيــش
البــرة عــام .1972
ولــد الســياب رحمــه اللــه يف محافظــة البــرة ( 25كانــون
االول  24 - 1926كانــون االول  ،)1964ويعــد واح ـدًا مــن الشــعراء
املشــهورين يف الوطــن العــريب يف القــرن العرشيــن ،كــا
عــد أحــد مؤســي الشــعر الحــر يف األدب العــريب .
ي ّ
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متحف البرصة الحضاري
هــو متحــف لآلثــار يقــع يف مدينــة البــرة تــم إنشــاؤه يف

بنايــة أحــد القصــور الرئاســية عــى شــط العــرب  ،ويحتــوي
املتحــف عــى  440قطعــة أثريــة يعــود بعضهــا إىل 300

ســنة قبــل امليــاد.

جزيرة السندباد السياحية
تقــع يف وســط شــط العــرب ،قــرب ملتقــى نهــر كرمــة عــي،

ومطــار البــرة القديــم وفنــدق شــط العــرب العريــق يف

بنائــه ،وتعــد مــن املناطــق الســياحية الرائعــة يف املحافظة.

فندق عشتار شرياتون البرصة
يقــع يف شــارع الكورنيــش عــى ضفــاف شــط العــرب ،مكــون مــن
خمســة طوابــق ويحتــوي عــى ( )200غرفــة وســبعة اجنحــة رئاســية،
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ويحتــوي عــى خمســة مطاعــم وحــوض ســباحة خارجــي ونــاد ريــايض
وخدمــات مرصفيــة وقاعــة مؤمتــرات ،وهــو مصنــف مــن الفنــادق ذات
الخمــس نجــوم ،كــا يوجــد يف املحافظــة فنــدق املربــد واســراحة
صفــوان.

مطار البرصة الدويل
هــو مطــار دويل يبعــد عن مركــز املدينــة  20كم ،يســتقبل عرشات
الرحــات مــن جميــع انحــاء العــامل بســبب الحركــة االقتصاديــة التــي
متتــاز بهــا املحافظة.

شناشيل البرصة
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محافظة واسط
تقــع وســط العــراق ،بناهــا الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ســنة
 78هجريــة وأمتهــا يف ســنة  86للهجــرة لتكــون مقــ ًرا جديــدًا
لجنــوده ،مركــز محافظــة واســط الحاليــة هــي مدينــة الكــوت
التــي مــن ســاتها املميــزة أنهــا عــى شــكل شــبه جزيــرة
تحيــط بهــا امليــاه مــن جهــات الــرق والغــرب والجنــوب وتبعــد
عــن بغــداد  180كــم شــاالً ،وتربطهــا بجنــوب العــراق.
تحــاذي محافظــة واســط مــن الشــال الرشقــي محافظــة
ديــاىل ومــن الجنــوب الرشقــي محافظــة ميســان وتحدهــا مــن
الجنــوب الغــريب محافظــة ذي قــار عــى امتــداد نهــر الغــراف
وميتــد محاذيــا لــه طريــق بــري تتخللــه نواظــم ذي قــار  ،تتبــع
محافظــة واســط عــدة أقضيــة :قضــاء الكــوت وقضــاء الصويــرة
وقضــاء النعامنيــة وقضــاء العزيزيــة وقضــاء الحــي وقضــاء
بــدرة .
وتشــتهر املحافظــة بإنتــاج املــواد الغذائيــة وبشــكل خــاص
الحبــوب مثــل الحنطــة و الشــعري و السمســم والتمــور وغريهــا
وكذلــك متتــاز بــروة ســمكية غنيــة.
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المواقع االثرية والدينية والسياحية

•

مدينة واسط التاريخية

تقــع هــذه املدينــة التاريخيــة يف الوقــت الحــارض إىل الجنــوب

الرشقــي مــن مدينــة الكــوت مركــز محافظــة واســط بحــدود  65كــم،
وإىل الشــال الرشقــي مــن مدينــة الحــي بحــدود  20كــم ضمــن
أرايض املنــارة ،بعــد نهايــة حكــم الخلفــاء الراشــدين واســتيالء
األمويــن عــى الســلطة ،وقــع االختيــار عىل هــذا املوقع لتوســطه
االســراتيجي بــن الكوفــة والبــرة ،ســميت بهــذا االســم لتوســطها
بــن مــدن العــراق ،تبعــد عــن كلتــا املدينتــن  270كلــم.

•

تل البقرات

يقــع يف قضــاء األحــرار  30كــم جنــوب غــرب مدينــة الكــوت ،عبــارة

عــن ثالثــة تلــول هالليــة الشــكل تشــغل مســاحة واســعة مــن االرض
ويصــل ارتفاعهــا إىل ســبعة امتــار ،وتضــم العديــد مــن االثــار
املكتشــفة حديث ـاً منهــا زقــورة ومعبــد وبعــض الوحــدات الســكنية
واختــام أســطوانية ،وأوانٍ وأقــداح وجــرار فخاريــة ورقــم طينيــة،
وجميعهــا تعــود إىل العــر البابــي الحديــث ،وتــم اكتشــاف تلــك
االثــار عــى يــد فــرق التنقيــب االيطاليــة التــي بــارشت البحــث منــذ
ســنة  2009ميالديــة برئاســة املنقــب كارلــو ليبوليــز مــن جامعــة
تورينــو االيطاليــة.
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سدة الكوت
تقــع يف مدينــة الكــوت عــى نهــر دجلــة وتعــد مــن أطــول
ســدود العــراق حيــث يبلــغ طولهــا 550م تتألــف مــن  56بوابــة،
نفــذ املــروع يف فــرة حكــم امللــك فيصــل االول بــإرشاف
رشكــة بريطانيــة عــام .1939
مسجد النجمي
يقــع شــال غــرب مدينــة النعامنيــة ( 23كــم) ،ويعــرف ايضــاً
باســم موقــع النجمــي أو قــر النجمــي ،ويحتــوي املســجد
عــى قــر العالمــة البجــي وزوجتــه ،حيــث بنــي عــى طــراز
العــارة الســلجوقية.
غابات الكارضية
تقــع جنــوب رشق مدينــة الكــوت وتعتــر مــن األماكــن الســياحية
املهمــة لــدى اهــل املدينــة ومتتــاز هــذه الغابــات باألجــواء
الخالبــة حيــث يرتادهــا األهــايل يف أوقــات العطــل والربيــع.
قرب املتنبي
يقــع شــال قضــاء النعامنيــة ويعــد مقصــدا ســياحيا اذ تقصــده
األهــايل يف األعيــاد واملناســبات ،ويتوافــد إليه شــعراء العراق
يف كل عــام لحضــور فعاليــات مهرجانــه الشــعري الســنوي.
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هور الدملج
مسـطّح مــايئ كبــر يف العــراق يتغـذّى مــن مبــزل املصــب
هــو ُ
العــام الواقــع بــن دجلــة والفــرات ،ويقــع بــن الديوانيــة غرب ـاً
والكــوت رشقـاً.
يشــتهر بوفــادة أعــداد كبــرة مــن الطيــور املهاجــرة ســنويا من
أوروبــا وآســيا إليــه ،كذلــك وجــود كميــات كبــرة مــن األســاك،
وال يبعــد كثــرا ً عــن مدينــة نيبــور نفــر األثريــة املهمــة.
تبلــغ مســاحة هــور الدملــج  120ألــف دونــم ،وتقــع حــول محيــط
الهــور مناطــق أثريــة كثــرة جــدا ً باإلضافــة إىل أن هــذا الهــور
كان يف الســابق يعتــر مــن املواقــع األثريــة الغنيــة جــدا ً قبــل
أن تغمــره امليــاه وال تــزال العديــد مــن التــال األثريــة شــامخة
فيــه فهــو امتــداد ملدينــة نيبــور األثريــة ويعتــر أيضــا مــن
مصــادر صيــد األســاك يف منطقــة الجنــوب العراقــي.
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محافظة ديالى
تقــع رشقــي البــاد ومركزهــا مدينــة بعقوبــة وتبعــد عــن
العاصمــة بغــداد  57كــم مــن ناحيــة الشــال  ،وميــر بهــا نهــر
ديــاىل الــذي يصــب يف نهــر دجلــة وهــي مــن املحافظــات
التــي تشــتهر بالزراعــة وخصوصــا زراعــة الحمضيــات ،ومــن
توابعهــا قضــاء بلــد روز وقضــاء املقداديــة الــذي يشــتهر
بزراعــة الرمــان وقضــاء خانقــن ،ومــن النواحــي التابعــة لهــا
ناحيــة منــديل الحدوديــة وناحيــة قزانيــة ،وتشــتهر كذلــك
بسلســلة جبــال حمريــن ،ويوجــد فيهــا ســد ديــاىل وســد حمرين،
إضافــة إىل بحــرة حمريــن التــي تقــع عــى نهــر ديــاىل ،ولهــا
امتــداد ثقــايف واجتامعــي عــر العصــور .

المواقع الدينية في المحافظة
مرقد اإلمام عبد الله بن اإلمام عيل الهادي (عليه السالم)
يقــع املرقــد شــال قضــاء بعقوبــة بنحــو ( )6كيلــو مــر ،عــى
مفــرق طــرق “املقداديــة ،بغــداد ،بعقوبــة ،بلــدروز”  ،وهــي
ميت القريــة
قريــة (دورة اإلمــام) التابعــة لناحيــة العبّــارة ،وســ ِّ
بهــذا االســم تيمنـاً باســم اإلمــام (عليــه الســام) ،وتحيــط باملرقــد
الرشيــف مــن جميــع الجهــات أشــجار النخيــل املثمــرة ،وهنــاك
اكــر مــن  20مرقــدا ً ومــزارا ً دينيــاً تتــوزع يف انحــاء املحافظــة .
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االمام حاج يوسف (عليه السالم )
وهــو مــن أحفــاد اإلمــام الحســن بــن عــي (عليهــم الســام)،
يقــع يف قضــاء منــديل ،ويبعــد عــن العاصمــة بغــداد  190كــم،
وبقربــه ميــاه معدنيــة يســتحم فيهــا النــاس طلب ـاً لالستشــفاء
مــن األمــراض الجلديــة ويقصــده أنــاس كثــرون مــن جميــع أنحــاء
البــاد لالســتحامم فيهــا بغيــة الشــفاء .

االمام كرز الدين (عليه السالم )
وهــو مــن اشــهر املراقــد الدينيــة يف املحافظــة  ،ويقــع يف
قضــاء منــديل  ،ويقصــده الزائــرون تحديــدا ً يف شــهر ايلــول
وترشيــن مــن كل عــام .
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المواقع االثرية والتراثية في المحافظة
تل اسمر
يقــع عــى بعــد  80كــم شــال رشق العاصمــة بغــداد ،وهــو
موقــع مدينــة (أشــنونا) الســومرية ،وعــر فيــه عــى الــواح
منقوشــة مــن الرخــام واســلحة نحاســية والــواح طينيــة تضــم
اخبــار عقــود واتفاقيــات ملــوك اشــنونا.
خفاجي
وهــي مدينــة ســومرية تقــع عــى بعــد  24كــم رشقــي بغــداد،
ودلــت التنقيبــات االثريــة ان بعضهــا يعــود اىل عهــد حمــورايب
ســادس ملــوك ســالة بابــل االوىل.
وتحتــوي املحافظــة عــى العديــد مــن املواقــع االثريــة
منهــا “تــل اجــرب” الــذي كان فيــه معبــد االلــه شــارا “ وتــل
اشــجار” ،الــذي كان فيــه معبــد االلــه شــمس وااللهة عشــتار.
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األنبار
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محافظة االنـــبـار
تقــع غــريب البــاد ،ومركــز املحافظــة مدينــة الرمــادي وتعــد
أكــر محافظــات العــراق مســاحة ،اذ تشــكل مــا يعــادل الثلــث
( )1/3مــن مســاحته .
تبلــغ مســاحتها  138,500كــم مربــع ،تحدهــا مــن الشــال
محافظتــا صــاح الديــن ونينــوى والجمهوريــة العربيــة الســورية
مــن الشــال الغــريب واألردن مــن الغــرب والعاصمــة بغــداد مــن
الــرق واململكــة العربيــة الســعودية مــن الجنــوب الرشقــي
وكذلــك محافظتــا كربــاء والنجــف .
ومــن املــدن املهمــة يف املحافظــة «الفلوجــة – هيــت –
حديثــة وعنــه وراوه» ،ويعــود تاريخهــا اىل القــرن الخامــس
الهجــري – الحــادي عــر ميــادي ،وتشــتهر بصناعــة القــر
والســفن يف العــراق القديــم.

المواقع السياحية في المحافظة
هيت
تقــع عــى الضفــة الغربيــة مــن نهــر الفــرات إىل الشــال مــن
مدينــة الرمــادي مبســافة  70كــم وتبعــد عــن العاصمــة بغــداد
مســافة  190كــم ،تعــد مــن أهــم مــدن التاريــخ اإلنســاين
القديــم ،كانــت مــن مــدن املنــاذرة ،تكــر يف مدينــة هيــت
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هيت

بســاتني النخيــل والفاكهــة وهــي ذات خــرات واســعة وفيهــا
عــن كربيــت تســمى عــن اليــك.
عنه
تقــع هــذه املدينــة عــى ضفــاف نهــر الفــرات ،وملدينــة عنــه
تاريــخ عريــق جــدا وفيهــا قلعــة تاريخيــة تعــود إىل العــر
العبــايس ،وتشــتهر بأنهــا أرض خصبــة للزراعــة وقــام أهلهــا
بامتهــان هــذه املهنــة ،ومتتــاز بجــال طبيعتهــا الخالبــة حيــث
متتــزج خــرة املــزارع الكثيفــة الجميلــة بزرقــة ماء الفــرات الذي
يكــون عميقــا وواســعا وســخيا يف منطقــة مــرور ِ
ه باملدينــة
لذلــك أمتهــن ســكان مدينــة عنــه الصيــد أيضــا.
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بحرية الرثثار

بحرية الرثثار
هــي احــدى اجمــل البحــرات االصطناعيــة يف العــراق ،تشــكلت
بعــد بنــاء ســد ســامراء ألغــراض الــري والســيطرة عــى ميــاه
فيضانــات نهــري دجلــة والفــرات ،ميكــن الوصــول اليهــا مــن
بغــداد عــر الفلوجــة والرمــادي أو مــن ســامراء.
الحبانية
تقــع بــن مدينتــي الفلوجــة والرمــادي عــى مســافة ( )84كــم،
تبلــغ مســاحتها ( )701ك م ،2وتتألــف مــن فنــدق ســياحي فخــم
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ومطاعــم وقاعــات للمؤمتــرات ومســبحني صيفــي وشــتوي،
كذلــك تحتــوي عــى دور مؤثثــة عــى أحــدث طــراز.

سد حديثة
ســد حديثــة او ســد القادســية  ،يقــع هــذا الســد ضمــن حــدود
مدينــة حديثــة غــريب محافظــة االنبــار ،تحديــدا عــى نهــر
الفــرات ويبعــد عــن مركــز املدينــة ســبعة كيلــو مــر.
البغدادي
منطقــة ســياحية معروفــة يف املحافظــة والتــي امتلكــت كل
مقومــات جــال الطبيعــة مــن غابــات نخيــل وجبــال شــاء وســحر
الفــرات الخالــد وتتميــز مبطاعمهــا الفاخــرة وســمكها املســكوف.

املدينة السياحية يف الحبانية
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النواعري

النواعري
تنتــر النواعــر عــى ضفــاف نهــر الفــرات الخالــد الــذي ميتــد
ملســافة ( )512كيلــو مــر داخــل محافظــة االنبــار وتتمركــز يف
حديثــة وهيــت والبغــدادي وراوه وع ّنــه القدميــة والقائــم اال
ان اغلــب هــذه النواعــر اندثــرت بســبب انحســار امليــاه يف نهــر
الفــرات نتيجــة انشــاء ســد القادســية.

المواقع االثرية في المحافظة
تضــم املحافظــة أكــر مــن ( )419موقعـاً اثريـاً يعود قســم منها
اىل العــر الحجــري وعــر الســاالت والدولــة األكديــة والبابلية
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القدميــة واالشــورية مبراحلهــا الثــاث والبابليــة االخــرة ثــم
املــدة االســامية.
وكانــت اهــم املواقــع االثريــة ،هاشــمية بنــي العبــاس ،بنيــت
املدينــة االوىل يف عهــد امللــك البابــي نبوخــذ نــر ثــم بنــى
الخليفــة العبــايس االول عبــد اللــه بــن محمــد الهاشــمية بجــوار
املدينــة القدميــة ،واتخذهــا اول عاصمــة للخالفــة العباســية
قبــل ان يبنــي الخليفــة املنصــور مدينــة بغــداد وينتقــل اليهــا
،وعــى الرغــم مــن انتقــال الخالفــة اال ان العاصمــة العباســية
االوىل بقيــت تحظــى باهتــام الخلفــاء ورعايتهــم لهــا ،ألنهــا
تضــم قــر مؤســس دولتهــم االول .
وتضــم املحافظــة متحفــا اثاريــا يقــع يف مدينــة الرمــادي،
ومتتلــك املحافظــة موجــودات املتاحــف التــي متثــل مختلــف
املراحــل التاريخيــة للبــاد عــى الرغــم مــن كونهــا معروضــات
جبســية مستنســخة عــن االصــل ،ولكنهــا تفــي بالغــرض للتعريــف
بحضــارة وادي الرافديــن ،ومازالــت هــذه املتاحــف تفتــح ابوابهــا
الســتقبال زائريهــا طيلــة فــرة الــدوام الرســمي.
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محافظة صالح الدين
تقــع وســط العــراق شــال بغــداد ،مركزهــا مدينــة تكريت،.أكــر مدنهــا
ميت
مدينــة ســامراء ،وتبلــغ مســاح ُة أراضيهــا  24,363كــم،²
وســ ّ
ُ
يب الــذي ولــد
امل ُحافظــة بهــذا االســم نســب ًة إىل صــاح الدّيــن األيّــو ّ
فيهــا ،تعــد محافظــة صــاح الديــن مــن املحافظــات التاريخيــة العريقــة
مــن بــدء الحضــارة ،وقــد اســتمر تاريخهــا مــا ّرا بكافــة العصــور التاريخيــة
التــي عرفهــا العــراق القديــم وحتــى عــر مــا قبــل اإلســام.
وتنقســم اىل تســعة اقضيــة :قضــاء ســامراء وقضــاء تكريــت وقضــاء
بيجــي وقضــاء بلــد وقضــاء الرشقــاط وقضــاء الــدور وقضــاء طــوز
خورماتــو وقضــاء الدجيــل وقضــاء امــريل.

المواقع الدينية واالثرية والسياحية
عسكَريَّة
عتبَ ُة ال َ
ال َ
ســكَريَّ ُ
عتْبَ ُ
َّســة ،وهــي مرقــد
ة امل ُ َ
ة ال َ
تعــرف رســميًا بـــال َ
قد َ
ع ْ
اإلمامــن عــي الهــادي والحســن العســكري (عليهــا الســام)
وهــا مــن األمئــة االثنــي عــر وتقــع يف مدينــة ســامراء
شــايل بغــداد عــى الضفــة الرشقيــة لنهــر دجلــة ،ومــن أهــم
املــزارات املقدســة يف املحافظــة ،تحيطهــا منطقــة ســكنية
وتجاريــة وفنــادق عديــدة ،وتعتــر قلــب املدينــة ومرك ـ ًزا ســياح ًيا
مــا.
دين ًيــا يف العــراق يزورهــا املســلمون عمو ً
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اإلمامني العسكريني

سبع الدجيل السيد محمد
هــو الســيد محمــد بــن اإلمــام عــي الهــادي (عليهــا الســام) ،وهــو
صاحــب املرقــد الطاهــر املعــروف وامللقــب عنــد العامــة والخاصــة
بســبع الدجيــل ،وســمي بهــذا اللقــب وذلــك لعــدم تعــرض قطــاع الطــرق
يف األزمنــة القدميــة إىل زواره وذلــك لخشــيتهم منــه ،ذلــك بســبب
كرامتــه ومنزلتــه عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل ،ومعجــزات ظهــرت لهــم.
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جامع أيب دلف

جامع أبو دلف
هــو مســجد تاريخــي يقــع شــال مدينــة ســامراء ،بُنــي املســجد
عــى يــد الخليفــة العبــايس املتــوكل يف ســنة  859ميالديــة
بتصميــم معــاري مشــابه لجامــع امللويــة حيــث يعتــر واحــدا ً مــن
أكــر املســاجد يف العــامل مــن حيــث املســاحة وأهــم اآلثــار الباقيــة
ملدينــة ســامراء القدميــة.
مدينة سامراء
وهــي احــدى املــدن اإلســامية القدميــة ،متتــد أطــال ســامراء
عــى الجانــب الرشقــي لنهــر دجلــة حتــى  35كــم ،ابتــداء مــن
ســامراء الحديثــة واىل الجنــوب الجامــع الكبــر ،قــر بلكــوراه
 ،القائــم والقادســية  ،واىل الشــال امللويــة بيــت الخليفــة،

162

وســاحة الفروســية ،وتــل العليــق ،وســور اشــنان ،وجامــع أيب دلــف
واملتوكليــة ،ونهــر الرصــايص  ،واىل الشــال مدينــة الــدور أمــا يف
الجنــوب فقــد شــيد الخلفــاء بعــض القصــور كان أهمهــا املعشــوق
العاشــق ،والحويصــات ولعــل أهــم مــا تشــاهده يف ســامراء
مرقــدا االمامــن العســكريني ( عليهــم الســام ) .

اشور (قلعة الرشقاط)
هــي مدينــة قدميــة تعــود للمملكــة اآلشــورية الحديثــة ،تقــع بقايــا
املدينــة األثريــة غــرب نهــر دجلــة وكانــت املدينــة مأهولــة منــذ األلفية
الثالثــة قبــل امليــاد.
قرص الخليفة أو دار الخليفة
هــو قــر تاريخــي يقــع يف مدينــة ســامراء ،أُنشــئ القــر عــى يــد
الخليفــة العبــايس املعتصــم يف عــام  836ميالديــة ،وكان مبثابــة
املقــر الرســمي للحكومــة يف عهــده ومــن ثــم عهــد الخلفــاء مــن
بعــده املنتــر باللــه واملســتعني باللــه واملعتــز باللــه واملهتــدي
باللــه واملعتمــد عــى اللــه.
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قلعة تكريت القدمية
تقــع عــى التــال ووســط امليــاه ،يف أحــد الجوانــب املهمــة يف
تكريــت 175 ،كــم شــال العاصمــة بغــداد ،حيــث ولــد عــى أرضهــا القائــد
اإلســامي صــاح الديــن األيــويب محــرر القــدس الرشيــف قبــل قرابــة
ألــف عــام ،وهــي قلعــة حصينــة يعــود تاريخهــا إىل مــا قبــل امليــاد.
جامع امللوية
هــو مســجد تاريخــي يقــع يف مدينــة ســامراء ،بُنــي املســجد عــى
يــد الخليفــة العبــايس املتــوكل بــن عامــي  848و 851ميالديــة ،وتعتــر
مئذنتــه الحلزونيــة واحــدة مــن أبــرز معــامل العــارة العباســية.

الكنائس في المحافظة
الكنيسة الخرضاء
تقــع الكنيســة عــى قمــة جبــل تكريــت الجنــويب 175كــم شــال بغــداد
ضمــن منطقــة تعــرف حاليــا بالقصــور الرئاســية ،بنيــت يف القرن الســابع
امليــادي بالحجــر األحمــر عــى مرتفــع حجــري متــدرج30 ،م أعــى مــن
مســتوى نهــر دجلــة ،وهــي احــدى أكــر وأقــدم الكنائــس يف العــامل
يف الحقبــة التــي كانــت متثــل تكريــت عاصمــة لحاكميــة مــن البحريــن
إىل أفغانســتان خــال العــام  628م.
كــا توجــد يف املحافظــة مواقــع وفنــادق ســياحية كــــ فنــدق
تكريــت ،وفنــدق ســامراء ،وكازينــو امللويــة ،ودار اســراحة النخيــب.
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محافظة كركوك
تقــع شــال العــراق ،تبلــغ مســاحتها  9679كــم 3737( ²ميــل
مربــع) وتبعــد عــن العاصمــة بغــداد نحــو  250كــم مركزهــا
مدينــة كركــوك ،متتــد جذورهــا إىل عهــد الحضــارة الســومرية،
واملحافظــة مقســمة إىل أربعــة أقضيــة :قضــاء كركــوك وقضاء
الحويجــة وقضــاء داقــوق وقضــاء الدبــس وهــي ذات منــاخ
معتــدل صيفــا بــارد شــتاء ،وميــر بهــا نهــر الــزاب ونهــر دجلــة،
كــا تشــتهر بزراعــة الزيتــون وزهــرة دوار الشــمس والكــروم
والحمضيــات ،وقضــاء داقــوق الــذي يشــتهر بصناعــة الفخــار،
واهــم االكالت الشــعبية التــي تشــتهر بهــا هــذه املحافظــة،
هــي القــرة خرمــان ،وبرغــل بيــاوي ،والجــل فــراي.

المواقع الدينية في المحافظة
مزار النبي دانيال (عليه السالم )
يقــع املــزار ضمــن قلعــة كركــوك ،هــو أحــد املعابــد اليهوديــة،
يعــود تاريخــه بحســب املؤرخــن اىل  2700ق -م ،ويحتوي عىل
ثالثــة أرضحــة ،للنبــي حنــن والنبــي عوزيــر والنبــي ميشــايل
(عليهــم الســام) ،ولــه أهميــة يف نفــوس املحيطــن ب ـ ِ
ه مــن
أهــايل املدينــة ،ونتيجــة االحــرام الكبــر التــي يكنــه أهــايل
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كركــوك بشــتى مكوناتهــم ،ولشــخص النبــي دانيــال أهميــة
كبــرة ،حيــث قــام االهــايل القدمــاء بـ”دفــن” موتاهــم بجانــب
عــد املقــرة املوجــودة بجانــب
مســجد النبــي دانيــال ،حيــث ت ّ
املســجد مــن أقــدم املقابــر يف مدينــة كركــوك.
مزار االمام إسامعيل ( عليه السالم )
يقــع يف قضــاء الحويجــة ،يعــود تاريــخ هــذ املــزار اىل
القــران الخامــس هجــري بدايــة القــرن الســادس هجــري اىل
حقبــة العباســيني ،تــم بنــاء هــذ املــزار مــن قبــل املهندســن
العباســيني الذيــن قامــوا ببنــاء مدينــة بغــداد يف العــر
العبــايس.
ولــد محمــد بــن إســاعيل ســنة 128هجريــة -746ميالديــة يف
حيــاة جــده جعفــر الصــادق ( عليــه الســام ) وقــى طفولتــه
يف كنــف جــده.
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جامع ومرقد االمام قاسم
هــو مــن مســاجد العــراق األثريــة القدميــة ،ويقــع يف مدينــة
كركــوك ،شــيد املبنــى يف عهــد الدولــة العثامنيــة ســنة 1023
هجرية1614/ميالديــة يف محلــة امــام قاســم ،وللجامــع دور فعال
يف مدينــة كركــوك حيــث تتلمــذ في ـ ِ
ه
ه ،ويف املدرســة التابعــة ل ـ ُ
املئــات مــن طلبــة العلــوم الرشعيــة وغريهــم مــن علــاء الديــن.

الكنائس في المحافظة
يوجــد العديــد مــن الكنائــس يف املحافظــة ،واهمهــا كنيســة
كاتدرائيــة قلــب يســوع للكلــدان الكاثوليــك والتــي تقــع يف منطقة
ســاحة الطــران ،وكنيســة مــار أفــرام للرسيــان األرثوذكــس يف
ســاحة العــال وكنيســة مــار كوركيــس ،واخرهــا كنيســة مــار
يوســف للكلــدان الكاثوليــك يف مدينــة كركــوك.

المواقع االثرية والتراثية في المحافظة
قلعة كركوك
تقــع وســط مدينــة كركــوك ،وهــي إحــدى البوابــات األربــع
الرئيســة الواقعــة يف الواجهــة الغربيــة لقلعــة كركــوك،
وتعتــر أقــدم جــزء مــن املدينــة ،وتطــل عــى نهــر خاصــة،
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قلعة كركوك

وهــي البوابــة الوحيــدة املتبقيــة مــن البوابــات األربــع الرئيســة،
وهــي الوحيــدة التــي بقيــت محافظــة عــى شــكلها الحــايل
ويعــود تاريــخ بنائهــا إىل أكــر مــن  150ســنة.
قشلة كركوك
تقــع يف مركــز املدينــة ،وهــي واحــدة مــن معــامل كركــوك
االثريــة التــي الزالــت شــاخصة وهــي عبــارة عــن بنايــة قدميــة
كانــت مبثابــة املقــر العســكري للقــوات العثامنيــة ،بنيــت
القشــلة حســب األوامــر الســلطانية العثامنيــة ســنة  ،1863وتبلــغ
مســاحتها  24،282مــرا مربعــا  ،واالن أصبحــت القشــلة تســتخدم
كمركــز ثقــايف وكمتحــف.

171

قيرصية كركوك
هــو ســوق قديــم يقــع بالقــرب مــن قلعــة كركــوك يف مدينــة
كركــوك ،بنيــت القيرصيــة يف ســنة  1855ميالديــة أثنــاء حكــم
العثامنيــن ومتــت إعــادة تعمــره يف ســنة  1978ميالديــة.
منارة داقوق
هــي املئذنــة التــي تقــع يف الركــن الجنــويب الغــريب مــن
املســجد الجامــع القديــم يف داقــوق ،وهــو موقــع أثــري يقــع
جنــويب املدينــة ،ويبلــغ ارتفــاع املئذنــة 23م عــن تبليــط الجامــع
الثالــث العائــدة لــه ،وهــو املســجد الثالــث ،ونحــو (17.80م) عــى
ســطح التــل األثــري.

المواقع السياحية في المحافظة
سد شريين ( جيمن )
يقــع يف ناحيــة ليــان الــذي يبعــد  14كم عــن مركــز املحافظة،
ويســتفيد منــه املزارعــون واملاشــية ويســتخدم للســياحة،
تصــل ســعته إىل مليــون مــر مكعــب ،وهنــاك العديــد مــن
املواقــع الســياحية التــي يرتادهــا الســياح منهــا موقــع قــره
نــاو والتــون كوبــري.
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غابات الدبس
تقــع شــال غــرب املدينــة ،ومعروفــة باســم غابــات “شــناغة”،
وهــي املتنفــس الوحيــد الطبيعــي الســياحي يف مدينــة
كركــوك ،حيــث يرتادهــا الســائحون عــى مــدار العــام.
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نينوى
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محافظة نينوى
تبعــد املوصــل عــن العاصمــة بغــداد بنحــو  465كــم ،تشــتهر
املدينــة بالتجــارة مــع الــدول القريبــة مثــل ســوريا وتركيــا،
يتحــدث ســكان املوصــل اللهجــة املوصليــة أو املصالويــة
التــي تتشــابه بعــض الــي مــع اللهجــات الســورية الشــالية،
ولهــذه اللهجــة املوصليــة الــدور األكــر يف الحفــاظ عــى
هويــة املدينــة ،أغلبيــة ســكان املوصــل عــرب مســلمون،
وفيهــا طوائــف متعــددة مــن املســيحيني الذيــن ينتمــون إىل
كنائــس عــدة ،وأقليــة مــن الكــرد والرتكــان والشــبك ،ويعــود
تاريــخ االســتيطان البــري يف املنطقــة إىل مــا قبــل العــر
الحجــري ( 6,000ق.م) ،حيــث اســتوطن البــر يف الســهل
املمتــد رشقــي املوصــل وخاصــة ملتقــى نهــري الخــورص
ودجلــة وذلــك لخصوبــة املنطقــة ومــرور القوافــل التجاريــة
بهــا ،وأنشــئ فيهــا أكــر ســد يف البــاد ،ســد املوصــل .
وأشــهر االكالت الشــعبية فيهــا ،الدوملــة والقــوزي واملمبارات
والباجــة والكبــب الكبــار وكبــة جريــش والعــروق والكباب .
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المواقع االثرية والتراثية في المحافظة
مدينة منرود
تقــع هــذه املدينــة األثريــة قــرب مدينــة املوصــل ،درة
الحضــارة اآلشــورية عنــد ضفــاف نهــر دجلــة عــى مســافة 30
كلــم إىل الجنــوب مــن املوصــل ،فهــي كنــز ألهم االكتشــافات
األثريــة يف القــرن العرشيــن ،يعــود تاريخ تأســيس منرود إىل
القــرن الثالــث عــر قبــل امليــاد ،وقــد أســس املدينــة امللــك
شــلمنرص األول ،ولكنهــا ظلــت مغمــورة حتــى اختارهــا امللــك
آشــور نارصبــال الثــاين مقــرا ملكيــا لــه وعاصمــة عســكرية
للدولــة اآلشــورية ،وشــهدت ديانــات وثقافــات عديــدة ،فقــد
اكتشــف خبــر اآلثــار الربيطــاين أوســن اليــارد مدينــة منــرود
يف القــرن التاســع عــر ،ثــم نشــط عــامل اآلثــار الربيطــاين
ماكــس مالــوان يف املوقــع خــال الخمســينيات مــن القــرن
املــايض.

تل النبي يونس (عليه السالم)
يقــع داخــل مدينــة املوصــل األثريــة ويضــم قــر ارس حــدون
وقــر ســنحا ريــب ويعتــر مــن أمثــن مــا بقــي مــن مدينــة
نينــوى ويســمى أيضــا تــل التوبــة.
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سور املوصل

سور املوصل
ه،
وهــو جــدار كبــر كان يحيط مبدينة املوصــل ،كان أول من شــيد ُ
ســعيد بــن عبــد امللــك الــذي تــوىل املوصــل يف خالفــة أبي ـ ِ
ه
عبــد امللــك عــام  89 65-هجريــة  708 – 685 /ميالديــة .ثــم أن
مــروان بــن محمــد وســع الســور الــذي بنــاه ســعيد يف األماكــن
التــي اتســعت فيهــا املدينــة ورمــم مــا انهــدم منــه وذلــك يف
أوائــل القــرن الثــاين للهجــرة ،وقــد بقــي ســور ســعيد حتــى
هدمــه الخليفــة العبــايس هــارون الرشــيد عــام  180هجريــة/
 797ميالديــة.
يبلــغ محيــط الســور12كم ،مســتطيل الشــكل مبنــي بالحــان
األســمر فيــه أبــراج حجريــة ولــه عــدد مــن البوابــات منهــا
(العــادي ,الجصاصــن ,امليــدان ,كنــدة ,الــر ,العــراق ,لكــش,
القصابــن ,املرشعــة ,الجــر ,القلعــة) .
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تل قوينجق
يقــع تحــت ســور نينــوى ،ويعــد مــن أهــم املواقــع االثريــة يف
مدينــة املوصــل ،حيــث تــم اكتشــاف الكثــر مــن القطــع االثريــة
التــي تعــود إىل الحقبــة التاريخيــة  7000BC-6000BCوالتــي
يوجــد بعضهــا يف املتحــف الربيطــاين يف لنــدن ،ويقــع حالي ـاً
يف الحــي الزراعــي يف مدينــة املوصــل ،وميتــد تــل قوينجــق
مــن تقاطــع النبــي يونــس الحــايل إىل حــي املهندســن ،ثــم
يتجــه رشقــاً حتــى تقاطــع جــر الســكر ثــم جنوبــاً مــارا ً بحــي
املثنــى والنــور.

تل الرماح
يقــع غــريب املوصــل  80كــم يف جبــل ســنجار  ،يتــم تحديــد
املــكان مــع مدينــة كارانــا األثريــة ،كان املــكان مســتوط ًنا يف
األلفيــة الثالثــة قبــل امليــاد عــى أدىن تقديــر

قلعة باشطابيا
وهــي قلعــة قدميــة تقــع يف الجانــب األميــن مــن مدينــة
املوصــل عــى ضفــة نهــر دجلــة االيــر ويعــود تاريخ تأسيســها
اىل القــرن الثــاين للهجــرة.
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متحف املوصل
تأســس غالبـاً يف العــام  1952وكان مقتــرا ً عــى قاعــة صغرية
إال أنــه تــم إنشــاء املبنــى الجديــد ملتحــف املوصــل عــام ، 1972
حيــث ضمــت بنايتــه الجديــدة اربــع قاعــات إحداهــا لآلثــار القدميــة
وأخــرى لآلثــار اآلشــورية وثالثــة لآلثــار الحرضيــة واألخــرة لآلثــار
اإلســامية ،ويعــد الثــور املجنــح مــن أهــم معــامل وآثــار املتحف.

المواقع الدينية في المحافظة
جامع النبي يونس (عليه السالم)
هــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة ،يقــع عــى الســفح
الغــريب مــن تــل التوبــة ،أو تــل النبــي يونــس يف املوصــل،
وقــد قــام تنظيــم داعــش بهــدم وتفجــر الجامــع يف تاريــخ 24
متوز/يوليــو  2014املوافــق لـــ 26رمضــان  1435هجريــة.
جامع الخاتون
هــو مــن مســاجد العــراق األثريــة والتاريخيــة ،يقــع يف محلــة
حــوش الخــان عــى شــارع نينــوى يف املوصــل  ،ولقــد بنــاه
محمــد أمــن بــك ابــن محمــد باشــا ابــن الغــازي عــام 1241هـــ
وســمي بجامــع الخاتــون نســبة إىل املوقفــة عليــه وهــي
مريــم خاتــون (توفيــت عــام 1262هـــ 1846 -م) .
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جامع النوري

جامع النوري
هــو مــن املســاجد التاريخيــة ويقع يف الســاحل األميــن (الغريب)
للموصــل ،وتســمى املنطقــة املحيطــة بالجامــع محلــة الجامــع
الكبــر ،بنــاه نــور الديــن زنــي يف القــرن الســادس الهجــري أي
أن عمــره يناهــز التســعة قــرون ،يُعتــر الجامــع ،ثــاين جامــع يُبنــى
يف املوصــل بعــد الجامــع األمــوي ،يشــتهر الجامــع مبنارتــ ِ
ه
املحدَّبــة نحــو الــرق ،وهــي الجــزء الوحيــد املتبقــي يف مكانــه
مــن البنــاء األصــي ،عــادة مــا تقــرن كلمــة الحدبــاء مــع املوصــل
وتعــد املنــارة أحــد أبــرز اآلثــار التاريخيــة يف املدينــة.
الجامع األموي
الجامــع العتيــق أو جامــع املصفــى ،هــو جامــع تاريخــي  ،بنــي
يف عهــد عمــر بــن الخطــاب وبنــاه عرفجــة بــن هرمثــة البارقــي
وبنــى قربــه دار اإلمــارة ،وهــو أول جامــع بنــي يف املوصــل
عــام  22هـــ املوافــق  642ميالديــة ،وقــد وســعه وأعــاد بنــاءه
يف العــر األمــوي مــروان بــن محمــد ،فســمي منــذ ذلــك
الوقــت بالجامــع األمــوي.
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الكنائس في المحافظة
دير مار متى
وهــو ديــر أثــري يقــع عىل جبــل األلفــاف شــال مدينــة املوصل
ويعــد مــن املعــامل الســياحية املعروفــة يف العــراق  ،أسســه
مــار متــي الناســك الرسيــاين يف القــرن الرابــع امليــادي.
ويعتــر هــذا الديــر مــن االماكــن املقدســة لــدى املســيحيني.
كنيسة مار توما الرسول للرسيان األرثوذكس
هــي كنيســة رسيانيــة أرثوذكســية تقــع يف حــي الســاعة مبدينــة
املوصل،تعتــر أقــدم كنيســة يف املوصــل كــا كانــت مقــرا إلقامــة
البطاركــة الرسيــان األرثوذكــس يف املدينــة ســابقا.
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دير مار متى

كنيسة مار توما

كنيسة القديسة مسكنتة
تقــع يف الجنــوب الغــريب مــن مدينــة املوصــل القدميــة ،املحاطــة
باألســوار العثامنيــة ،يف الحــي املســيحي شــمعون الصفــا،
واملســمى أيض ـاً املياســة (أو منصوريــة) ،عــى بعــد  400كــم شــال
بغــداد ،تقــع كاتدرائيــة القديســة مســكنتة القدميــة بالقــرب مــن
الكنائــس الكلدانيــة شــمعون الصفــا و مــار كوركيــس ،وكذلــك قــرب
كنيســتي الرسيــان الكاثوليــك والرسيــان األرثوذكــس باســم مــار تومــا.
كنيسة الساعة
هــي كنيســة كاثوليكيــة تقــع يف حــي الســاعة ،وتعتــر إحــدى أشــهر
كنائــس املوصــل وأحــد املعــامل املميــزة للمدينــة ،قــام تنظيــم
داعــش بتفخيخهــا وتدمريهــا بالكامــل يف  25أبريــل ســنة .2016
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اهم المواقع السياحية والفنادق
غابات املوصل
تقــع يف الســاحل األيــر ملدينــة املوصــل والتــي ســميت يف حينهــا
غابــة الحدبــاء النموذجيــة عــام 1954عــى مســاحة عــرة دومنــات،
حيــث أنشــئ مشــتل محــدود إلنتــاج شــتالت أشــجار الغابــات واســتمر
العمــل فيــه حتــى عــام  1955وتــم تشــجري حــوايل ( )200دونــم
عــى الضفــة الرشقيــة لنهــر دجلــة يف الجهــة الشــالية للمدينــة،
وتوســعت عــى مراحــل إىل أن بلغــت مســاحة ( )900دونــم وقــد متــت
زراعــة أنــواع مختلفــة مــن األشــجار.
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شالالت املوصل

شالالت املوصل
تقــع منطقــة الشــاالت التــي تغذيهــا عيــون طبيعيــة مــن قضــاء
الشــيخان شــال املدينــة عــى بعــد  11كيلــو مــر شــال رشق
املحافظــة مركــز محافظــة نينــوى ،وتتميــز املنطقــة بجــال
طبيعتهــا الســاحر والســجاد األخــر الــذي يغطيهــا طبيعيــا يف
موســم الربيــع.
وهنــاك عــدد مــن الفنــادق يف املحافظــة مــن الدرجة الســياحية
كــــ فنــدق نينــوى ابــروي وفنــدق املوصــل الســياحي وفنــدق
الحــر وفنــدق اشــور ومدينــة ســد املوصــل.
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محافظة أربيل

188

أربيل
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محافظة اربـيـل
تقــع يف شــال العــراق تحدهــا مــن الشــال تركيــا ومــن
الــرق إيــران وتبلــغ مســاحتها ( )13165كــم مربــع ،وتبعــد عــن
العاصمــة بغــداد  350كــم ،ويعــود تاريخهــا اىل االلــف الســادس
قبــل امليــاد وتتميــز بالــرد الشــديد وانخفــاض معــدل الرطوبــة
ء ،ويوجــد يف املحافظــة العديــد مــن املقاصــد الســياحية
شــتا ً
والرتفيهيــة ،ولهــا اهميــة تاريخيــة عــر العصــور ،لكونهــا مركــزا
ثقافيــا وحضاريــا مؤثــرا يف شــال العــراق.
وتشــتهر املحافظــة مبهنــة صناعــة الفخــار املعروفة بــــ (كوره
جــي )  ،وايضــا تشــتهر بإنتــاج لــن وكبــاب اربيــل الشــهري.
ويوجــد فيهــا مطــار اربيــل الــدويل ،ويعــد مــن اهــم املطــارات
يف اقليــم كردســتان ،يقــع وســط املحافظــة ،وتنطلــق منــه
واليــه الرحــات مــن اغلــب دول العــامل.
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قلعة أربيل

المواقع االثرية والتراثية والسياحية
قلعة اربيل
تعتــر قلعــة أربيــل مـــن أقــــدم القــاع املعروفــة يف العــامل،
وتقــع يف مركــز املدينــة بارتفــاع  25م عـــن ســطح األرض ومــا
يقــارب  431م عــن ســطح البحــر ،تبلــغ مســاحتها اإلجامليــة
110000م مربــع ،ويعــود تاريــخ تشــييدها إىل  600ســنة قبــل
مــا عــدد املنــازل داخلهــا فيقــدر بـــ  506منــازل.
امليــاد ،أ ّ
متحف اربيل الحضاري
ينقســم املتحــف إىل ثالثــة أقســام تاريخيــة ،حيــث يتــم عــرض
تحــف عــدة تتــوزع وفق ـاً للعصــور ،يعــود تاريــخ هــذه املعروضــات
إىل  5000ســنة قبــل امليــاد ،وتعكــس أمنــاط وأســاليب الحيــاة
الخاصــة فيــه يف تلــك العصــور ،وتتواجــد اىل جانــب املتحــف
مكتبــة غنيــة بالــراث الثقــايف ،مــا يجعلهــا مــن بــن املكتبــات
التاريخيــة املرموقــة يف املدينــة.
منارة جولــي
تعــد هــذه املنــارة مــن املعــامل البــارزة يف مدينــة أربيــل ،اذ
ترتفــع  22م عــن ســطح األرض ،وتقــع جنــوب غــرب القلعــة ،وعىل
مقربــة منهــا مبســافة كيلــو مــر واحــد ،وتســمى ايضــا املنــارة
املظفريــة ،وكانــت قــد أُنشــأت هــذه املنــارة بــن عامــي 1128-
 1138ميالديــة يف عهــد الســلطان مظفــر الديــن.
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كهف شاندر
يقــع عــى بعــد  165كــم عــن املحافظــة ،ويعتــر مــن أقــدم
الكهــوف يف العــراق ،يعــود تاريخــه اىل العــر الحجــري
القديــم اي ( )60000ســنة قبــل امليــاد.
مصيف شقالوة
يقــع عــى بعــد  51كــم شــال رشق أربيل ،يف أســفل جبل ســفني،
وتقــع شــقالوة بــن جبــي ســفني وســورك ،وترتفــع 1066م عــن
ســطح البحــر ،تشــتهر املدينــة بشــاالتها وأشــجارها ومســاحاتها
الخــراء ،ويضــم العديــد مــن البيــوت والفنــادق الســياحية.
مصيف كيل عيل بك
يبعــد هــذا الشــال حــوايل  95كــم عــن املدينــة  ،وتحديــدا
عنــد الطريــق املمتــد بــن أربيــل وســوران شــاال ،ويتوســط
سلســلتي جبــال كــورك ( 2115م) و برادوســت ( 2058م) وهــو
يعتــر مــن احــد املصايــف الجميلــة واشــهرها يف املحافظــة.
مصيف بيخال
يبعــد املصيــف عــن اربيــل ( )135كــم ،وتتدفــق ميــاه شــال بيخــال
بــن الصخــور مــن ارتفــاع عــال ،ويضــم العديــد مــن املطاعــم
واملقاهــي الشــعبية والســياحية ،يــزوره الســياح بأعــداد كبــرة
منــذ بدايــة الربيــع حتــى نهايــة الخريــف.
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مصيف بيخال

بارك سامي عبد الرحمن
مــم بشــكل
يعــد مــن أكــر املتنزهــات يف املحافظــة ،فقــد ُ
ص ّ
هنــديس عــى مســاحة  800دونــم ،يقــع غــرب املدينــة ،ويضــم
العديــد مــن املرافــق والفعاليــات الســياحية كاملطاعـــم،
االكشـــاك ،املالعـــب ،الشــوارع ،يــزور املتنــزه يوميــا اآلالف مــن
املواطنــن لقضــاء أمتــع األوقــات ،كــا تحتــوي املحافظــة
عــى مدينــة العــاب مجــدي النــد ،بالقــرب مــن مدينــة هيــوا
عــى طريــق كســنزان.
جبل كورك
يقــع عــى بعــد ( )10كيلــو مــر شــال رشق مدينــة أربيــل .متتــد
رقعتــه مــن مصيــف بيخــال التابــع لقضــاء روانــدز وصــوال إىل
قمــة جبــل كــورك .يبلــغ طــول التلفريــك الــذي أنشــئ فيــه
مــا عنــد قمــة جبــل كــورك فيوجــد
حــوايل  4كلــم وارتفــاع 75م .أ ّ
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مجمــع ســياحي يضــم مطاعــم ،كافترييــا ،مقهــى وأماكــن
مخصصــة للصغــار
خاصــة لالســراحة التــي تحتــوي عــى ألعــاب
ّ
والكبــار ،إضافــة إىل  37شــقة ،كــا يصــل مســتوى الثلــوج يف
فصــل الشــتاء اىل ارتفــاع مــر ويرتــاده الســائحون مــن اجــل
التزلــج عــى الجليــد.

اهم الجوامع والمساجد فــي المحافظة
يوجــد الكثــر مــن الجوامــع يف املحافظــة اهمهــا جامــع
القلعــة الكبــر وجامــع الســوق الكبــر وجامــع خانقــاه وجامــع
جليــل الخيــاط ،وهنــاك العديــد مــن الجوامــع الرتاثيــة.
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جامع جليل الخياط

كنيسة مار يوسف

اهم الكنائس في المحافظة
هنــاك العديــد مــن الكنائــس يف املحافظــة ،اهمها كنيســة مار
يوســف التــي تقــع يف مدينــة عنــكاوا وكنيســة مــار كوركيــس
وتقــع يف مركــز املدينــة وكنيســة كويســنجق الكاثوليكيــة
والتــي تقــع يف مدينــة كويســنجق.
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محافظة السليمانية

196

سليامنية

197

محافظة السليمانية
تقــع يف الشــال الرشقــي ،تحدهــا مــن الــرق ،الحــدود
اإليرانيــة ،ومــن الجنــوب محافظــة ديــاىل ،ومــن الغــرب محافظة
كركــوك ،ومــن الشــال الحــدود اإليرانيــة ومحافظــة أربيــل.
تضــم الســليامنية عــدة أقضيــة ،مــن أهمهــا قضــاء بينجويــن
الحــدودي الــذي يعتــر منفــذا إىل إيــران ،وقضــاء جمجــال،
ويف املحافظــة أيضــا ســدان كبــران بنيــا يف عقد الخمســينات
مــن القــرن املــايض ،وهــا ســد دوكان وســد دربندخــان.
تشــتهر بكــرة املطاعــم ،حيــث ميكــن االســتمتاع بالكفتــة
املســننة ،وكذلــك الربيــاين ،ومجموعــة مــن األطبــاق الشــهية
األخــرى.
ويبعــد مطــار الســليامنية مســافة  20دقيقــة عــن مركــز
املدينــة ،كــا تتوفــر مواقــف خاصــة ومجانيــة للســيارات.

198

السليامنية

المواقع االثرية والتراثية والسياحية
قلعة رستك
تقــع قــرب ســد دخــان بنيــت يف عهــد األمــر محمــد امــر
ســوران يف الفــرة بــن عامــي  1813و 1837ميالديــة.

قلعة شريوانة
وهــي قلعــة أثريــة تقــع يف مدينــة كالر ،بنيــت يف عــر مــا قبــل
اإلســام ،والدليــل عــى ذلــك اكتشــاف جــرة أثريــة يف مبنــى
القلعــة يــوم  1شــباط 2012ميالديــة ،يعــود تاريخهــا إىل ذلــك
الوقــت ،وهــي قلعــة جميلــة شــامخة تقــع عــى ضفتــي نهــر
ســروان ،وتعتــر أحــد املعــامل األثريــة يف شــال العــراق.
متحف السليامنية
هــو متحــف اثــري يَقــع يف قلــب مدينــة الســليامنية ،ويَضــم
العديــد مــن القطــع األثريــة التــي تعــود إىل فــرة مــا قبــل التاريــخ
والعصــور اإلســامية والعثامنيــة املتأخــرة.
كهف هزار مريد
هو كهف قديم يبعد  13كلم رشق مدينة السليامنية ،عرث فيه
عىل عدة آثار تعود لإلنسان القديم ،منها آالت وأدوات قدمية
تعود اىل  50ألف سنة.
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مصيف رسجنار
يقــع عــى بعــد ( )5كيلــو مــر مــن الســليامنية وســط غابــة مــن
األشــجار العاليــة ومســاقط امليــاه ،فيــه العديــد مــن البيــوت
الســياحية والفنــادق واملقاهــي.
بحرية دوكان
تقــع عــى بعــد  71كــم مــن الســليامنية و 141كــم مــن كركــوك
وأقيمــت عنــد البحــرة الزرقــاء الجميلــة دار لالســراحة والعديــد
مــن املطاعــم واملقاهــي واملرافــق الســياحية.
مصيف أحمد آوه
يبعــد عــن مركــز املدينــة نحــو  80دقيقــة ،ضمــن حــدود مدينــة
حلبجــة ،يحــوي شــاالت طبيعيــة جميلــة ومناظــر جبليــة خالبــة،
ويعــد هــذا املصيــف احــد أجمــل مصايــف املدينــة.
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سد دوكان

مصيف أحمد أوه

جبل ازمر
وهــو أحــد املرتفعــات الجبليــة الســياحية يف املدينــة ،حيــث
الطقــس فيــه معتــدل وصــاف إذ يرتــاده الســياح يف فصــل الشــتاء
لالســتمتاع مبنظــر تســاقط الثلــوج ،ويف فصــل الصيــف لالســتمتاع
بالجــو املعتــدل واملناظــر الطبيعيــة وتضــم عــن مــاء طبيعيــة.

مصيف كونه مايس
تقــع هــذه املنطقــة عــى مســاحة تبعــد  56كــم عــن شــال رشق
الســليامنية 30 ،كــم جنــوب منطقــة مــاوت ،هــي غنيــة باملصــادر
املائيــة ومحاطــة باملرتفعــات ومكســوة باألشــجار مــا يشــكل عامــا
جاذبــا للســياح.
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كونه مايس

حديقة بلدية السليامنية
هنــاك عــدد قليــل مــن الحدائــق يف الســليامنية ،ومــن أشــهرها
متنــزه البلديــة ،وهــو متنــزه رائــع لالســرخاء ،يضــم متاثيــل رأســية
للشــعراء الكــرد املشــهورين.

اهم الجوامع والمساجد فــي المحافظة
الجامع الكبري
شــيد يف القــرن الثامــن عــر مــن قبــل أمــارة بابان يضــم منــارات كبرية
ويوجــد داخــل املســجد مرقــد الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ معــروف نــودي

202

املعــروف بـــ (كاكا أحمــد الشــيخ) وهــو مــن أحــد مشــايخ الطريقــة
القادريــة ،ويعتــر مــن أشــهر الجوامــع ويقــع يف وســط املدينــة،
وقــد بنــى هــذا الجامــع األمــر أبراهيــم بابــان ســنة 1200هـــجرية ــــ
1785ميالديــة.
جامع خالد النقشبندي
شــيد هــذا الجامــع يف القــرن الثامــن عــر عــى يــد محمــود باشــا
أبــن عبــد الرحمــن باشــا أمــر أمــارة بابــان عــام  283هـــ  1818 /م يف
محلــة رسشــقام ملرشــد الطريقــة النقشــبندية الشــيخ املعــروف بـ
(موالنــا خالــد النقشــبندي) وكان هــذا املســجد مقــام العديــد مــن
الشــعراء واملتصوفــن.

اهــم الكــنائس في المحافظة
يعــود تاريــخ وجــود الديانــة املســيحية يف محافظــة الســليامنية
اىل ســنة  1820ميالديــة ويف محلــة طــاوران التــي هــي جــزء مــن
محلــة طويــذة القدميــة ،ســنة  1862ميالديــة بنيــت أول كنيســة
رســمية يف تلــك املنطقــة ســميت كنيســة مريــم العــذراء بناهــا
الشــاس يلــدا مــن أهــايل ســنندج اإليرانيــة وكنيســة مــار يوســف.
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محافظة دهوك

204

دهوك
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مـحافظـة دهوك
تقــع شــايل البــاد ،ضمــن اقليــم كردســتان ،معظــم ســكان
املحافظــة مــن الكــرد ،مــع أعــداد صغــرة مــن االشــوريني و
العــرب و األيزيديــن واألرمــن .
تعتــر مــن املحافظــات ذات االهميــة وخاصــة مــن
الناحيتــن التاريخيــة والجغرافيــة  ،فــان االثــار واملنحوتــات
املكتشــفة يف تاللهــا وكهوفهــا تــدل عــى اهميتهــا
فضــا عــن موقعهــا الجغــرايف املتميــز ،وذلــك لوقوعهــا
عــى حــدود دولتــن إضافــة إىل مــرور خــط مواصــات
دويل اســراتيجي فيهــا يربــط العــراق برتكيــا والعــامل
الخارجي،تتميــز محافظــة دهــوك بتضاريســها املتنوعــة
مــن جبــال شــاهقة ،وتبلــغ مســاحة املحافظــة ( )10715كــم2
وتنقســم إىل ســبعة اقضيــة :دهــوك وســميل وزاخــو
والعامديــة وبــردرش شــيخان ،وعقــره..

المواقع االثرية والتراثية والسياحية
جرس دالل (الجرس العبايس)
يقــع هــذا الجــر يف بلــدة زاخــو التــي تبعــد عــن مدينــة دهــوك
 50كــم ،ويعــد مــن أبــرز املعــامل التاريخيــة للمدينــة ،وأقــدم
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جرس العبايس

اآلثــار يف املنطقــة ،وميتــد طولــه بحــوايل  114مــرا ً وعرضــه
 4.70أمتــار ،ويرتفــع عــن مســتوى ســطح النهــر بحــوايل  15.5مرتا.

قلعة العامدية
تبعــد نحــو  570كــم شــال بغداد وعــن مركــز املحافظــة بنحو90
كــم ،واملدينــة مبنيــة عــى صخــرة كبــرة ،يعــود بناؤهــا إىل
أكــر مــن ثالثــة آالف ســنة ،وتعتــر مــن القــاع الحصينــة التــي
لعبــت دورا بــارزا يف تاريــخ العــراق عــر األجيــال الغابــرة .ســميت
بهــذا االســم نســبة اىل مؤسســها عــاد الديــن الزنــي الــذي
بناهــا عــام  537هجريــة.
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قلعة العامدية

قرص كمونة
وهــو موقــع أثــري يقــع عــى ضفــاف خــزان ميــاه ســد املوصــل
هــو عبــارة عــن قــر يعــود لفــرة مملكــة ميتــاين التــي حكمــت
أجــزاء مــن ســوريا وشــال بــاد الرافديــن يف الفــرة بــن القرنــن
الخامــس عــر والرابــع عــر قبــل امليــاد.

دير الربان هرمز
ديــر أثــري يقــع بالقــرب مــن بلــدة ألقــوش عــى مســافة تبعــد
حــوايل ( )3كيلــو مــر شــال رشق البلــدة فــوق جبــل ألقــوش،
ويعــود تاريــخ بنائــه إىل عــام  640ميالديــة ،عــى يــد أمرييــن
فارســيني شــهدا أعــال مــار هرمــز ،ويعتــر الديــر مــن أشــهر
األديــرة يف العــراق والــرق األوســط.
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مصيف زاويتة
يبعــد عــن مدينــة دهــوك بنحــو  16كــم ،ويعــد مــن املصايــف
الشــهرية يف املنطقــة ،معظــم ســكان البلــدة مــن الكــرد.
مصيف آشاوا
يبعــد هــذا املصيــف مســافة ( )4كيلــو مــر عــن رشق مصيــف
رسســنك الــذي يقــع يف القســم الشــايل مــن ســفح جبــل
كاره ،تكتــي هــذه املنطقــة بالعديــد مــن االشــجار ،وتنحــدر
منهــا ميــاه جاريــة تؤلــف شــاال صغــرا ،تــم بنــاء بعــض املوتيالت
وعــدد كبــر مــن الجــرادغ أو الســقيفات ألهــداف ســياحية.
مصيف شالل سيبه
يقــع يف الجهــة الشــالية مــن عقــرة وتحديــدا يف مركــز
املدينــة ،يرتــاده املصطافــون مــن مختلــف أنحــاء العــراق
وباألخــص خــال أشــهر الصيــف ،الخريــف والربيــع ،يحتــوي عــى
شــال يبلــغ ارتفاعــه نحــو ثالثــن مــرا ،فضـاً عــن مطعــم وكازينو
وســاحة خاصــة لركــن الســيارات.
مصيف سوالف
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مصيف سوالف

يبعــد هــذا املصيــف مســافة ( )4كيلــو مــر عــن بلــدة العامديــة،
ضمــن واد مــيء باألشــجار وتجــري فيــه ميــاه عذبــة أطلــق
عليهــا تســمية «ســوالف» ،تنبــع مــن ســفح الجبــل وتنحــدر
باتجــاه ريــاض العامديــة مكونــة مــا يشــبه الشــال ،وقــد تــم
بنــاء العديــد مــن الفنــادق ،املوتيــات ،والجــرادغ لحســن ضيافــة
وخدمــة وراحــة الزائريــن والســياح.
مصيف غايل جامنيك
يقــع عــى بعــد ( )3كيلــو مــر وســط حــي شــانيك الفرعــي،
تتميــز هــذه املنطقــة بثلوجهــا املتســاقطة شــتاء ،غناهــا
بامليــاه العذبــة وأشــجار الصفصــاف التــي تــرف عــى ضفاف
نهــر صغــر.
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مصيف وادي زنته
يقــع هــذا الــوادي عنــد حــدود بلــدة بجيــل شــال قضــاء عقــرة
بحــوايل  12كــم ضمــن واد ســحيق ومحــاط بجبــال شــاهقة،
حيــث يحــده مــن الــرق جبــل «رسي ســادا « ،غربــا «جبــل
كويســي» ويخرتقــه نهــر «بــري شــو» .هــذا فضــا عــن العديد
مــن الينابيــع البــاردة والعذبــة عــى طــول الــوادي التــي تصــب
مياههــا يف النهــر.

سد دهوك
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مصيف كري سبرييك
يقــع يف منطقــة عقــرة ،وميتــاز مبســاحته الخــراء الشاســعة
مــا يجعلــه مقصــدا لعــدد كبــر مــن الســياح.
مصيف شالل رشانش
يقــع شــال رشق قضــاء زاخــو مبســافة تبعــد حــوايل 40
كلــم ،فهــو شــال تنهمــر مياهــه بقــوة ،مــا أكســبه املزيــد
مــن الجامليــة والرونــق ،ميتــاز هــذا الشــال بتواجــد الكثــر
مــن األشــجار املثمــرة املتنوعــة وهــذا مــا دفــع الزائريــن إىل
م إنشــاء العديــد مــن
ارتيــاده للتمتــع بطبيعتــه الخالبــة ،مؤخــرا تـ ّ
املرافــق الســياحية خدمــة للســائحني.

مصيف رسسنك
هــو بلــدة ســياحية تقــع عنــد ســفح جبــل كاره عــى مســافة
تبعــد  30كــم عــن مدينــة دهــوك ضمــن سلســلة مناطــق
م عــددا
ســياحية نذكــر منهــا ،آشــاوا ،آنيشــي و ســوالف وتضــ ّ
مــن الفنــادق ،املوتيــات ،املطاعــم ،وتحيطــه الجبــال الشــاهقة

املكســوة باألشــجار.
سد دهوك
هــو ســد يقــع عــى بعــد ()2كيلــو مــر شــال مدينــة دهــوك
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عــى نهرهــا ويبلــغ ارتفاعــه  60.5م عــن األرض الطبيعيــة و64

م مــن خنــدق األســاس وطــول قمــة الســد  613مــرا وعرضهــا
تســعة أمتــار.

وادي وسد دهوك
يبعــد هــذا املوقــع  2كــم شــال املدينــة  ،ويحتــوي عنــد
الجهــة املرتفعــة للــوادي عــى كهــف ومعبــد (جــوار ســتون)،
م
اي األعمــدة األربعــة ،أمــا يف الجهــة العليــا للــوادي فتــ ّ
ون نهــرا جميــا و شــاالت،
إنشــاء ســد بغيــة تخزيــن امليــاه مــا كـ ّ
هــذا فضــا عــن انشــاء العديــد مــن األماكــن ذات الخدمــات
الســياحية مــا يســمح بالتمتــع مبناظــر املوقــع الرائعــة.
تلفريك بابلو
هوعبــارة عــن مجمــع ســياحي يقــع شــال رشق املدينــة
مبســافة تبعــد  11كــم ،وعــى طريــق دهــوك الشــايل
الرئيــي ضمــن منطقــة تتميــز بهوائهــا النقــي واماكنهــا
الرتفيهيــة ،كــا يتضمــن هــذا املجمــع كازينــو مميــزا والعديــد
مــن املوتيــات فضــا عــن احتوائــه عــى أماكــن مخصصــة
لالســرخاء والراحــة ،امــا خطــة ســر التلفريــك فتتمحــور حــول
الجانــب الســفيل للجبــل وصــوالً اىل اعــاه.
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كهف إينشيك

اهم الجوامع والمساجد فــي المحافظة
جامع دهوك الكبري
هــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة ،وشــيد وبنــي عــام
 1095هـــ 1684/م ،مــن قبــل الحــاج أبــو بكــر بــن محمــد العــادي،
ويقــع يف مركــز املدينــة يف ســوق العــري .
جامع زاخو الكبري
مــن مســاجد العــراق األثريــة القدميــة ،حيــث تــم بنــاؤه يف عــام
 20هـــ641/م ،يف أول دخــول اإلســام إىل العــراق ،ويقــع يف
مدينــة زاخــو وتبلــغ مســاحة الجامــع حــوايل 4500م. 2
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جامع العامدية الكبري
يعــد مــن مســاجد العــراق القدميــة ومــن أهــم املعــامل األثريــة
التاريخيــة يقــع يف قضاء العامدية  ،حيث شــيد عام 573هـ1177/م،
يف نهايــة عــر الدولــة األمويــة وبدايــة عهــد الدولــة العباســية،
ه مــن
ويقصــده حالي ـاً الســائحون مــن مختلــف أنحــاء العــامل ملــا ل ـ ُ
قيمــة أثريــة مهمــة ،وفي ـ ِ
ه مبنــى منــارة مئذنــة تاريخيــة شــيدت
يف زمــن الســلطان حســن الــوايل ،أي قبــل حــوايل ســتة قــرون،
ويبلــغ ارتفاعهــا  30مــرا ً ،وعــرض قاعدتهــا  3أمتــار.

اهم الكنائس في المحافظة
يوجــد العديــد مــن الكنائــس يف محافظــة دهــوك ومــن اهــم
هــذه الكنائــس كنيســة مــار يوســف وكنيســة مــار كوركيــس
للكلــدان الكاثوليــك يف زاخــو ،وكنيســة مريــم العــذراء كنيســة
رسيانيــة للرسيــان الكاثوليــك يف زاخــو والتــي يعتقــد أن تاريــخ
تأسيســها يعــود للقــرن الســابع عــر للميــادي.
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