
                 بیشِكك،  عاصمة قرقیزیا

                                               تر.أ.د.دالل عباس

1991 العام وحّتى پیشبك 1، 1926م/1344هـ العام قبل اسُمها (كان          بیشِكك
المراكز وأكبر (قرقیزستان)، قرقیزیا جمهورّیة عاصمة فَرونزه 2)،         م/1411هـ
قرقیز جبال لسلسلة الشمالّي السفح على تقع فیها. واالتصاالت والثقافّیة            الصناعّیة
دائرة على 900م، إلى 750 من یتراوح ارتفاع على تشو، نهر وادي في               آالتاؤو
الحرارة درجات أّما ،˚74 ´36 الشرقّي الطول وخّط ،˚42 ´54 الشمالّیة             العرض
ومعّدل صیًفا، ˚24,4 إلى وأقصاها شتاًء، الصفر تحت ˚5,4 إلى أدناها فتصل              فیها
سّكان عدد ُقّدر 1999م/1419هـ، العام في 471مّلم. السنوّي األمطار           هطول

 المدینة بحوالى 789,300 َنَسمة (موغیلفسكي، ص 38).

كان [السابق]، السوفیاتّي الحكم مرحلة في القرقیز. من بیشِكك سّكان            معظم
جمهورّیة استقالل بعد أقّلّیة. فكانوا القرقیز أّما السّكانّیة، األكثرّیة یشّكلون            الروس
فتضاءلت األخرى، الجمهورّیات إلى أو روسیا إلى الروس سّكانها هاجر            قرقیزیا،
واألویغورّیون، والتتار، األوكرانّیون یشّكل كثیًرا. الروس السّكان عدد          نسبة

 واألوزبك اإلثنّیات األخرى في هذه المدینة. ُتقسم مدینة بیشِكك إلى أربع نواٍح.

العصر في النسطورّیة المسیحّیة مركَز لها المجاورة وُتقَمق بیشبك منطقة            ُتعّد
إلى أقدمها یعود منحوته، حجرّیة قبور شواهد على فیها ُعثر الوسیط.             اإلسالمّي
ماّدة الثانیة، الطبعة اإلسالمّیة ، (د. الهجرّي) السادس (القرن القراخطائّیین           عصر
الحالّي الموضع في بیشبك خوقند قلعة ُشّیدت 1240هـ/1825م، العام في            بیشبك").
العام في وهّدمتها الروسّیة، القّوات احتّلتها 1277هـ/1860م العام في           للمدینة.
في الروسّي للجیش ُمعسكر ُبني 1281هـ/1864م العام وفي          1279هـ/1862م؛
التي السبعة]) [األنهار رود هفت (سابًقا سمیرتشیه 3 التجارّیة الجاّدة كانت            بیشبك،
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1295هـ/ العام في المعسكر. هذا من تمّر سمیباالتینسك 4، حّتى طشقند من            تمتّد
من الناتج على المدینة اقتصاد ینحصر سمیرتشیه. ناحیة مركز بیشبك كانت             1878م
الفاكهة ویزرعون وحّمالین، ارا تج األهالي یعمل والجلدّیة. الغذائّیة          المحاصیل

  والخضار.

من جزًءا بیشبك كانت 1336هـ/1918م، العام في السوفیاتّي الحكم قیام            بعد
و. م. ُأرِسَل 1337-1338هـ/1919-1920م، العام في السوفیاتّیة.         تركستان
الوسطى آسیا إلى المدینة هذه ابُن السوفیاتّي، الجیش في القرقیزّي الجنرال             فرونزه،
قرقیزیا جمهورّیة ُشّكلت 1926م/1344هـ، العام في الباسماتشّیین*.         لمواجهة
السوفیاتّي االتحاد انهیار بعد فرونزه. وُسمِّیت عاصمَتها، بیشبك وُجعلت           السوفیاتّیة،
ص.ن؛ م.ن، اإلسالمّیة ، (د. بیشِكك إلى اسُمها ُغّیر 1991م/1411هـ، العام            في

 <حولّیة بریتانیكا 1998م/1418هـ> 5، ص 641).

وثقافّي اقتصادّي مركز إلى السوفیاتّیة المرحلة في المدینة هذه           تحّولت
الصناعّیة، المؤّسسات عشرات إلیها ُنقلت الثانیة، العالمّیة الحرب وفي           لقرقیزیا،
الحرب وبعد والسّیارات التعدین صناعة النمّو أصاب للجبهة. الحربّي العتاد            إلنتاج

 أصبحت هذه المدینة أكبر المراكز الصناعّیة في قرقیزستان.

ومن التعدین. وصناعة السیارات صناعة بیشكك، في الرئیسّیة الصناعات           من
وإنتاج الغیار، قطع تجمیع ومصنع الزراعّیة، الجّرارات مصنع مصانعها           أهّم
للصناعات معامل بیشكك وفي قرقیزیاللسّیارات. ومصنع المعادن، وصهر          الكهرباء،
والحیاكة، والثیاب، واألحذیة، الصوفّیة، والخیوط األقمشة، إنتاج مجّمع          الخفیفة:
الغذائّیة المشتّقات إلنتاج ومعامل الِجلدّیة، المحاصیل إلنتاج ومعامل          والَغزل،
أنابیب خّط بواسطة المدینة في والصناعّي المنزلّي لالستهالك الغاز ُیؤمَّن            وتعلیبها.
ان خطَّ وفیها المواصالت، طرق التقاء نقطة بیشكك         بخارى-طشقند-بیشِكك-آلماآتا.

 حدیدّیان ومطار.
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إّنما وآجرّیة، طینّیة المدینة بیوت معظم كانت 1289هـ/1872م، العام           في
السكنّیة والمجّمعات الِعمارات فُشّیدت السوفیاتّي. العصر في ِعمارتها على تغییر            طرأ
حّتى 1950م/1369هـ العام من الخضراء. المساحات وأقیمت المدینة، ضواحي           في

 العام 1970م/1389هـ اتسعت المدینة عمرانیا.

القرقیزّیین، والثقافة واألدب العلم لمشاهیر تذكارّیة ُنُصب بیشكك في           ُأقیمت
بیشِكك ُتعّد رفیعة. وثقافّیة فّنّیة قیمة ذات وهي المختلفة، ونقاطها المدینة، ساحات              في
سات المؤسَّ من العدید المدینة في تنشط قرقیزیا. لجمهورّیة والثقافّي العلمّي            المركز
قرقیزستان جامعة المدینة: هذه في العالي التعلیم سات مؤسَّ أهّم من والثقافّیة.             العلمّیة
مؤّسسة التقنّي، للتعلیم بیشكك مؤّسسة للعلوم، قرقیزستان وأكادیمّیة          الحكومّیة،
للفنون. قرقیزستان ومعهد الفیزیائّیة، قرقیزستان مؤّسسة الزراعة، لتعلیم          قرقیزستان
الكتب عدد یبلغ التي العاّمة، تشرنیشفسكي 6 مكتبة المدینة في الفاعلة المؤّسسات             من
ومتحف الحكومّي، قرقیزستان تاریخ ومتحف مجّلد، ملیون 2,5 حوالى           فیها
المسرحّیة العروض وقاعات والمجامع، الجمیلة، للفنون الحكومّي         قرقیزستان
آسیا في للطباعة مجّمع وأكبر رسمّیة، نشر دور ثالثة المدینة هذه في              والموسیقّیة.
في السیاحّیة المراكز أحد بیشِكك أّن كما القرقیزّیة. والبرق البرید ومدیرّیة             الوسطى،
بیشكك من تنطلق كول 7. إیسیك بحیرة إلى الرحالت انطالق ونقطة            الجمهورّیة،

 ثماني طرق سیاحّیة إلى مختِلف نواحي البالد.

 المصادر والمراجع:

          أجنبّي......

من إضافات مع الكبرى )؛ السوفیاتّیة المعارف (دائرة من صا ملخ/           
 (د.ع. اإلسالميّ )/
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