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إن فكرة عقد مـؤYر علمي - أكادXي حول كركوك لم تكن مـحاولة إلثبات كردية أو كردسـتانية هذه
اaدينةi وذلك ألنّ كردية وكردستانية كركوك أمران ال جدال فيهما ولسنا على إستعداد aناقشتهما.

الفكرة إنبـثقت من أنّ هذه اaديـنةi شأنهـا شأن بقـية مـدن العالـمi لها تاريخـها اaشـرّف. وفي الوقت
عينه فإنّ مدينة كركوك تتعرض منذ سن"i من القرن اaنصرم والى اليومi الى حملة تعريب مكثّفة دون
مـراعاة ألية قـيم دينية أو إنسـانيةi فـهي تعـاني وضعـاً غيـر طبيـعي وضغـوطاً جبـارة من جراء سـياسـة
التعـريب. أمّا الكرد من جانبـهم فلم يبذلوا ما يسـتحق الذكر من اجلـهد لتشـخيص اجلراح التي خلّفـها
العـدو فـي جـسـد هذه اaدينـة التي كـانت والتزال مــوطناً للكردايَتـي والنضـالi وهي اآلن عـرضــة لرياح
التـخـريب والتـغـيـيـر لسـمـاتهـا احلـضـارية. وها هي روح الكُردايَتي تـنادينا جـمـيـعـاً ليـعـمل كلٌّ من عنده
ويساهم ولو مـساهمة مـتواضعـة في التخفـيف من آالمهـا وحتريرها من قبـضة أولئك األعداء وإعـادتها
الى احلظيرة الكرديةi ولـكي النظل في موقف اaتفـرج الذي اليحرك ساكناً حـيال ما تعـانيه هذه اaدينة
العـريقـة الغـاليـة. فـالعـدو قـد أغـمـد خنجـره اaسـمـوم ودون رحـمـة في جـسـد هذه اaدينة وهو مـاضٍ في
Yزيق أوصـالهـا بشـتى السبل فـهـا هو يغـيّـر دون حيـاء األسـمـاء الكردية العـريقة التـي باتت منذ سن"
عـديدة سمـة وهوية لهذه اaديـنة والقصـبات والقـرى واجلبـال والوديان فـيهـا ليسـمـيهـا بأسمـاء عربيـة ال

رباط يربطها بها.
ولكي التقرأ األجـيال القادمـة تاريخاً محرفـاً مشوها لهـذه اaدينة رأيناi و�عزلٍ عن سيطرة العـاطفة
واألحــاسـيس ومــا جتـود به القــرائح من شــعـر ونثــر حــيـال مــا يجـريi أن نطرق اجلــوانب التــاريخـيــة
واإلقـتصـادية واإلجـتمـاعـية واجلـغـرافيـة والسـيـاسيـة والقـانونية اaـتعلقـة بهـذه اaدينة وسكانهـا بأسلوب
علمي أكـادXي فـبـادرنا �ناقـشـة األمـر مع عـدد من السـادة األسـاتذة في جـامـعات كـردسـتـان لغـرض
الشـروع في الـبـحث والتـمـحــيص في صـفـحـات التــاريخ والوثائق ذات العـالقــة وجـمـعـهـا وتدويـنهـا كي
التخفى احلقائق عن األجيـال القادمةi ولكي التقرأ تلك األجيال التاريخ مشـوّهاiً بل تعرف Yام اaعرفة
النوايا اخلـبيـثة التـي دفعت أعـداء هذه األمة الى تشـويه السـمة الكردية لهـذه اaدينة اaناضلة من خـالل
إتباع سـياسة عنصرية هدفـها إستالب هذه اaـدينة من الكرد وتغيير طابـعها الكردي وبالتالي حتـويلها

الى مدينة عربية.
إنّ على العـدو الغـاصب أن يـدرك Yامـاً أنّ سـيـاسـتـه العنصـرية التي تتـمـثّل فـي ترحـيل األبرياء من
iديارهم وإغـتصـاب ¡تلكاتهـم وسلب أراضيـهم وعـقاراتهـم هي سيـاسـة عقـيـمة لن تتـمـخض عن شيء
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ولدينا الدلـيل التـاريخي الذي يثــبت هذاi فـخـالل إنتـفـاضــة الشـعب الكردي التـاريـخـيـة ¢ّ في ٢١ آذار
١٩٩١ حتـرير مـدينة كـركـوكi وخـالل ٢٤ ساعـة فـقط من حتـريرها لـم يبق في هذه اaدينة عـربي واحـد
من كــانوا قــد جيء بهم لـتـعــريب اaـدينة بل عــاد هؤالء جــمــيـعــاً من حــيث أتـوا. ونحن واثقــون أنّ ذلك

سيتكرر قريباً وسيغادر أولئك العرب أرضنا ويعودون الى مواطنهم.
كـما ينبـغي أن اليغض أي كـردي شـريف الطرف عن هذه األوضـاع واaمارسـات ويشـمّـر عن ساعـد
اجلــد للـرد على هذه اإلجــراءات الـالإنســانيـــة ويقطع الطـريق على تلـك اخلطط التـي تســتــهــدف مـــدينة
كركـوكi وهي خطط بعيدة كل البـعد عن كافة القـيم الدينية والدنيوية واألخـالقية. وينبـغي أن نرد بشدة
عليـها ونعمـل جميـعاً على إحـباطهـا. لهذا و�جـرد طرح فكرة عقـد مؤYر حـول كركـوك تقدم العـشرات
iـيمـونaمن أبناء الشـعب الكردسـتـاني ومناضليـه مـعبـرين عن إسـتـعدادهم لـلمشـاركـة في هذا اجلـهد ا
وشرعوا بكل جد وإخـالص في البحث عن اaصادر والوثائق والكتب اaتعلقة بكركـوكi وقد تلقينا (٣٨)
بحثاiً إختارت جلنة من اخلبراء (١٤) منها لتقدXها ومناقشتها في اaؤYرi أما البقية فقد كانت ايضاً
بحوثاً قـيمة ولم تـكن بعيدة عن الهـدف اaرجو من اaؤYر إالّ أن جلنة التـقييم العلمـي فضلت طرح هذه
البـحـوث الـ(١٤) فـقط خالل أيام اaـؤYر الثـالثة على أكـثر من (٣٨٠) مـشـاركـاً في اaؤYر قـادم" من

كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك.
وقـد Yت خـالل ثالثة أيام مناقـشـات مـسـتـفـيـضة لـغرض إتـخاذ قـرارات وتقـد© مـقـتـرحـات للمـؤYر
تسـتــهـدف إغناء الـبـحـوث اaقــدمـة. وينبــغي أن الننسى هـنا اإلشـارة الى أنّ الشــرط األسـاسي لقــبـول
iر كان إبتعادها عن سيطرة العاطفة واألساليب األدبية اخلطابية والشعارات الطنانةYؤaالبحوث في ا
وأن تكون بحـوثاً أكادXيـة تسـتند الى األسس العلمـية والتـاريخيـة. ويرى اaراقـبون وذوو اإلخـتصـاص
أن هذا اaؤYر كان أفضل وأجنح األعمال ذات الصلة �ا يجري في كـركوك سواء داخل كردستان أو
خـارجهـاi وأنّ من أفـضل أعمـال اaثـقف" الكـرد. هذا وقد حـرصنا في عـملنا هذا على عـدم إغفـال دور
أبناء الـقــومــيــات األخـــرى من تركــمــان وآشـــوري" وكلدان والـذين لبّــوا بجـــد نداءنا وكــان لـهم دورهم
اaشهود في اaؤYر من خـالل تقد© البحوث واaشاركة فـي اaناقشات التي شهدتها قـاعة اaؤYر خالل

أيام إنعقاده.
برزت في اaـؤYر الرغــبــة اجلــامــحـــة ألبناء هذه اaديـنة على إخــتــالف إنـتــمــاءاتهم العـــرقــيــة إلثبــات
كردسـتانية كركـوكi كما برز رفض اجلـميع للسياسـة الشوفينيـة اaتبعـة جتاه كركوك وشـعورهم باآلالم
التي تعـانيـها هذه اaدينة العـزيزة على اجلـمـيع. هذا وقد عـزمنا جـميـعـاً على الرد على اجلـرائم اجلبـانة
التي ترتكب بحق كـركوك وتلك احلملة العنصـرية وإدانتها. ومن هـنا تبرز أهميـة التآخي والتعـاضد ب"
الشعوب لتـثبت للعدو أنّ كركوك هي مـدينة التآخي والتعايش ال مـدينة العربi بل يجب أنْ تظلّ في كلّ

األحوال والظروف جزءً من أرض كردستان وهذه واحدة من القضايا اaركزية لشعبنا الكردستاني.
عارف طيفور

پيرمام ٢٥ كانون األول ٢٠٠١
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إسـمـحـوا لنا قـبل كل شيء أن نبلّغ إليكـم حتيـات رئيـسنا الـعزيـز األخ مسـعـود البـارزانيi وأعـضـاء
اaكتب الـسـيـاسي حلــزبنا الدXقـراطـي الكُردسـتــانيi وأن نقـدم التــهنئـة الى اللـجنة اaشـرفــة على هذا
اaؤYرi اaؤYر العلمي األكادXي لكركوكi ونثمن عمله. متمن" قـيامه بأداء أعماله بنجاح Yاماً بنفس
الروحية والشكل اaنظمَ" واaوفَق" اللذين أدّاهما الى اآلنi بعد تقد© الدراسات والبحوث التي أعدت
للمؤYر واثرائهاi والتوصل الى أهدافه اaباركة بإتخاذ القرارات واaقترحات والتوصيات ليس لكركوك
فـحسب - اaدينة العـزيزة لكُردستـان - بلْ بشـأن كافـة مدننا وقـصبـاتنا األخرى كـذلكi والتي تتعـرض
iومخمور i"وخانق iمنذ أمد بعيد الى حمالت تغييرها وتشويه واقعها وأصالتها القومية كمدن: مندلي

وكفريi وزمارi وسنجارi وشيخانi ومناطق عديدة أخرى.

…u+_« UN)√
من الالئق جداً أن ينعقد هذا اaؤYر العلمي حتت شعار اaقولة القيمة للبارزاني اخلالد:

(إن كركوك حتى وإن لم يبق فيها كُردي ستظل كُردستان أبداً)

iوأمـام أية قوة iالقائد التـاريخي لم يكن على إستـعداد بأي حـال من األحوال iألن البارزاني اخلـالد
وحتت أية ظـروف اaسـاومــة علـى شـبــر واحــد من أرض الكُرد وكُــردســتــانi فـقــد كــان بحكم جتــربتــه
وحكمـته ونظرته البـعيـدة وواقعيـتهi يعلم Yـام العلم أهميـة مدينة كـركوكi ويدرك aاذا أصـبحت كـركوك
بؤرة لكافـة اaـمـارسـات العنصـريةi والسـيّـمــا تعـريبـهـا وتهـجـيـر سـكانهـا وتشـويه سـمـاتـهـا ومـالمـحـهـا
الكُردية. كــمـا ولم يكن كــائن مَن كـان يجــاريه في القناعــة بأن هذه اaمــارسـة والسـيــاسـة الالإنســانيـة
التنفَعُ في شـيءi والتصل الى نتـيـجــةi وأن اخملطط" لهـا لنْ يجـنوا من ورائهـا غـيـر اخلــيـبـة واخلـذالن
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iذهبيaلذلك ظل مصـرّاً على كُردسـتانيـة كركـوك كمدينـة للتآخي والتـسامح القـومي والديني وا iوالعـار
ولذلك أيضاً إعتبر كركوك «قلب كُردستان».

إن أي كُـردي لم يعـانِ مـثل ما عـاناه البـارزاني اخلـالد في حـيـاته النضـاليـةi بل حـتى انه في ظروف
غيـر مناسبـةi وغيـر متكافـئةi وبالغـة الدقة واخلطورة عَـرّضَ مصـيره الشـخصي كـفردi وكـقائد ومـرشد
أمّة الى اخلطر من أجل كركوكi لذلك فبقدر ما تعمق حب كركوك في قلب البارزاني اخلالدi فإنه اليوم
كـذلك بنفس القَـدَر يتـرسخ حب وتقـدير ووفاء الـبارزاني اخلـالد الى األبد في قلوب جـمـاهيـر كُـردستـان
عامـةi وجماهيـر كركـوك بشكل خاصi وإني لعلى ثقـة بأن مؤYر كركـوك سيولي هذا اجلـانب إهتمـاماً

. خاصاً

¡«e&_« …u+ù«Ë ,«u+_« UN-)√
على إمـتداد ثـالثة أيامi إعتـبـاراً من اليـوم ولغاية ٥-٤-٢٠٠١ حتـتـضن أربيل القلعـة واaنارةi أربيل
احملط¶مـة لعنجـهيـة هوالكـو وإستـبـدادهi أربيل العـاصمـة وحـاضرة اجمللـس الوطني لكُردسـتان وحكومـة
اإلقليـمi وفي ظل احلب واحلنـان احلــارَّينِ لرئيــسنـا العــزيز مــســعــود البــارزاني واحلــزب الـدXقــراطي
الكُردسـتـانيi و�ـبـادرة وهِمّـة اaنظمـات اجلـمـاهيـرية واaـهنيـة والتـعـاون والتنسـيق اجلِــدّيَيْن والبـارِزَيْن
جلامعة صـالح الدينi ومركز براW¹تي للدراسات والبحوثi حتـتضن اaؤYر العلمي األكادXي لكركوك
�شاركـة العشـرات من العلماء واألساتذة واإلخـتصاصـي" في مخـتلف اجملاالت العلمـية في جامـعات:
صـالح الدين/ أربيلi ودهوكi والسليمـانيـةi يكرسون جـميـعاً جـهودهـم لبيـان احلقـائق وتوضيـحهـا من

كافة الوجوه بصدد:
iنطقـةaمـوقـعـهـا السـتـراتيـجـي في ا iجـغـرافـيـتـهـا iتاريـخـهـا القـد© واحلـاضـر iكـردسـتـانيـة كـركـوك -
إقـتـصـادها وثـرواتهـاi وضـعـهـا اإلجـتـمـاعـي والدXوغـرافيi تعـدديتــهـا القـومـيـة وتسـامـحــهـا الديني
واaذهبيi وتعــريب وتغـيـيــر طبـيـعـتـهــا القـومـيـة وتـهـجـيـر أهلهــاi إدانة مـؤامـرات وخطط العـنصـري"
iنطقـــةaنضـــال وكــفـــاح أبناء هـذه ا iالمـح والســـمــات الكُـردية فـــيــهـــاaوالشـــوڤــيـني" حملـــو وإزالة ا
ومـشاركـتهـم وتضحـياتهـم في كافـة إنتفـاضـات وثورات كُردسـتـان. هذا إضافـة الى تقـد© ومناقشـة
عـشــرات اaواضـيع القـيــمـةi مـتــمنّ" أن يكون اaؤYر بدايـة مناسـبـة وأســاسـاً صُلبْـاً لوضـع برنامج
منظم لتـوعيـة جمـاهير شـعب كُردسـتانi وتزويدهم بِعـدد العلم واحلقـائق التـاريخيـة واجلغـرافيـة ضد
مخـاطر سيـاسة التـعريب والتـهجـيرi كـما وينبغـي إظهار حقـيقـة: وهي أن هذا النمط من اaمـارسات
واخلطط السيـاسية كمـا أشار اليها الرئيس البـارزاني مؤخراً التخدم بأي حـال روح األخوة والوئام
ب" الشــعــوب العـراقــيــةi واليفـسـح اجملـال إلعــادة الثــقـةi واليخــدم ســوى مـصــالح األعــداءi ألن كل
أصـحـاب الضـمـائر احلـيـةi والقـيم اإلنسـانـيةi وبـنود اإلعـالن العـاaي حلـقـوق اإلنسـانi واإلتفـاقـيـات
iعاهدات الدوليـة تؤكد على إحـترام حـقوق الشـعوبaواثيق واaوكافـة ا iبرمـة حول حـقوق اإلنسـانaا
والتـعـايش والصـداقةi والـتسـامح وحب الشـعب والوطن وتـرفض القـمع والظلمi وإنتـهـاك وإغتـصـاب
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حقوق اإلنسان وتدينها وتعاقب مرتكبيها.
لقد آن األوان أن نشـمرّ بال تردد أو استحـياء عن ساعـد اجلدّ لعرض مسـألة تعريب كركـوكi وكذلك
تعريب مناطق مندليi وخانق"i وسنجارi ومخمورi وكفريi وشـيخان وغيرها… وتنظيم مراكز البحوث
واaتـابعــة لهـا. فـحـتى وإن كـنا على خـالف حـول اaســائل األخـرىi فـمن الواجـب أن يَزول هذا اخلـالف
حول كُـردستـانية كـركوكi واaناطق الـتي جرى تعـريبهـاi ينبغي أن تكون اaسـألة نقطة جوهريـة لتوحـيد
صــفـوفناi عـلينا توعــيـة اجلــاليــة الكُردية في اخلــارجi وتأســيس اجلـمــعـيــات واaراكــز واإلحتـادات لهــا
بالتعاون والتنسيق مع اآلخرين بغض النظر عن مواقفهم وإنتماءاتهم السياسيةi فها إنّ أحقاد وبغض
الشـوفـيني" وصلـت حـدود مـدينة أربيل العـاصـمـة. إنهم اليكتـفـون بـتـهـجـيـر وترحـيل الكُرد من كـركـوك
وغــيـرهـا من مـدنـنا وقـصــبــاتناi أو بجلـب العــرب اليـهــاi أو بهــدم اaدن والقــصــبـاتi أو بإزالـة اaالمح
والسـمـات الكُردية في أمـاكـننا ومـواقـعنا التـاريخـيـة فـحـسبi بل لقـد وصـل األمـر حـدّ التـالعب والعـبث

�قابرناi وأن يحاولوا حتى تعريب اaوتى.

…œU(#« UN)√
إن عاaنا اليومi وقواعد السياسة الدولية التي توكد على الدXقراطية وإحترام حقوق اإلنسانi وحق
الشـعـوبi وحل اaشـاكل والقـضـايا عن طريق احلـوار والتـفـاهمi والواقع الراهن لكُردسـتـانi وجتـربتنا
هذهi وإمكاناتنـا وقـدراتنا الذاتيـةi واجلـاليـة الكُردية في اخلـارجi واحملـافـل واaراكـز الدوليـة كـافـة التي
تهتـم عن قرب أو بعـد بهذه القضـاياi وكذلك واقع الـنظام في بغداد والقـرارات الدولية والسـيمـا القرار
٦٨٨; هذا كله إضـافـة الى عـوامل أخـرى تتـعـاون جمـيـعـاً وتسـاعـد على إيصـال هذا صـورة هذا الظلم
الى كافة الذين بوسـعهم التضامن مـعنا بهدف وضع حد لهذه احلـملةi هذا هو الواجب الرئيسي للكُرد
قـبـل أي شـخص آخـرi وقــد ولى الزمن الذي كــان فـيـه األعــداء Xارسـون اإلبادة ضــدنا بهـدوء حــسب

أهوائهم.

…u+_« UN)√
في الوقت الذي كنا فـي احلزب الدXقـراطي الكُردسـتـاني منذ تأسـيسـه قـبل (٥٤) عـاماً نعـمل دومـاً
ونناضـل من أجل التــآخي والتــعـايـشi ومـعــاجلــة القـضــيــة الكُردية سلـمـيــاً وعن طريق احلــوار بإقــرار
الفدرالية ضمن عراق دXقراطي موحد وتأم" وحتقـيق طموحات شعبناi بنفس الروحية أيضاً واجهنا
سيـاسة التعريب والتـهجيرi وهدم مـدننا وقصبـاتنا. وكانت هذه السيـاسة دوماً نقطة مركـزية وجوهرية
على إمتداد ثـورة أيلول بقيادة البارزاني اخلـالدi وفي ثورة گوالنi وفي كافة مراحـل احلوار ب" الثورة
الكُردية واحلكـومـة اaركـزيةi كـانـت كـركـوك بشكل خـاص واaـناطق التي تعـرضـت للتـعـريب عـامــة نقطة
اخلـالف الرئـيـسـيـةi وليــست كـركـوك فــحـسبi بل أن أي شـبــر من أرض كُـردسـتــان مـا كـان مـوضــعـاً
للمـساومـة أو التنازلi وليس ألحـد احلق في إحـتاللهـا أو تشـويه واقعـها الـكُرديi كمـا وليس أليٍّ احلق
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في اaساومة حولها أو التنازل عنها.
iالذين هجّروا iركزية في بـغداد للكفّ عن سياسـة التعريب والتـهجيـرaمن هنا ندعو ثانيـة احلكومة ا
والذين سُج¶لوا قسراً عَرَباiً وكل األخوات واألخوة شباباً وشيوخاiً ونقول لهم إن يوم احلرية واخلالص
من هذه السياسة اخلاطئة قريبi وسنلتقي جميعاiً سواء اليوم أو غداً ويعود كل شبر من هذه األرض
اaبـاركة الى أصـحابهـا… هذا هو منطق التاريخ ونهج احلق والـعدالة. إن أمن وسـالم ومعـاجلة مشـاكل
العراق وإستتباب الواقع السياسي واإلقتصادي للوطن منوطة باإلعتراف بحقوق الشعب الكُرديi وإن

أساس هذا الواقع هو إيقاف سياسة التعريب والتهجير ومحو كلّ أثر من آثار هذه السياسة.
حتـيـاتنا وتقــديرنا البـالغ الى كل اجلـمـاهيــر اaناضلة والصـامـدة في كـركـوك واaـناطق األخـرى التي

تتعرض حلمالت التعريب والتهجير.
حتية الى روح األخوة والتعايش والوئام ب" الشعوب العراقية.

اaوفقية والنجاح aؤYر كركوك.
عاشت كركوك - قلب كُردستان 
عاش الكُرد… وعاشت كُردستان.
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qOÐ—√ WE(U×# WLK$
qOÐ—√ j(U×# p²M# Âd$« bO"!« U¼UI!√

rOŠd!« sLŠd!« tK!« r"Ð
Âd-;« w.«“—U'#« œuF(/ fOzd#« q02 Œ_«

Êu/d-;« „u!d! d9R/ ·uO{ …œU(#«

Â«dJ#« —uC(« …œU(#«
يسـرّناi ونحن aّا نـزلْ نسـتـذكـر بحـرارة الذكـرى السنوية العـاشـرة لإلنـتـفـاضـة اجملـيـدة الشـاملة في
كُردستانi والذكرى السنوية العاشرة لتحرير كركوكi أن ينعقد اليوم في أربيل عاصمة اإلقليم اaؤYر
العلمي األكـادXي حـول كركـوك بهـذا اإلهتـمامi وهذه األهـميـةi وهو بالشك خطوة مـبـاركة بـحاجـة الى
جـهـود وطاقـات كـافة اخملـلص" الثارة مـسـألة كركـوك بشـكل متـواصلi وتـفعـيل مـحـاوالت عـودتهـا الى

أحضان كُردستان كمسألة حيوية مرتبطة باحلل العادل واaشروع للقضية الكُردية.

Â«dJ#« —uC(« UN)√
iوإسـكان العـرب مـحلهم iدينة كـركـوك ومناطقـهـاa "إن سـيـاسـة التـعـريب وتهـجـيـر السكـان األصلي
وتغيير اجلغرافيـا السياسيةi واخلارطة اإلدارية للمحافظةi وأسماء قصباتها وأحـيائها وقراها سياسة
عقيـمة شاذة التؤدي الى نتيـجة غير اخلـداع والتضليل اللذين اليغيـران شيئاً من حـقيقة كُرديتـها. لذلك

فقد إعتبر البارزاني اخلالد مبكّراً هذه السياسة سياسةً سخيفةً وتافهة أدانها وشجبها بقوله:
«إن مدينة كركوك حتى وان لم يبق فيها كُردي واحد ستظل كُردستان أبداً»

وبهـذا أثبت بأن التاريخ واحلـقيـقة الXكن تزييـفهـماi وأن النمـاذج والتجـارب احلية للـتاريخ اaعـاصر
شاهدة على هذه احلقـيقةi وإحدى هذه التجارب هـي إنتفاضة عام ١٩٩١ وحترير كـركوك حيث تداعَتْ
خـالل ســاعـاتٍ قــالئل وسـقطت كــافـة اآلثار الغــريبـة والطارئـة وغـيـر األصــيلةi وتعــانقت شـعلتــا نوروز

وباباگرگر جاعلت" من كُردستانية كركوك حقيقة ساطعة غير قابلة للشك.
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—uC(« …u+ù« UN)√
نتـمنى أن تقـيّم منـاقشـات ودراسـات وبرامـج مؤYـركم بالنظرة الشـمـوليـة كـافـة العـوامل واaسـبـبّـات
اaتعلقـة �سألة كركـوكi وعرض التوضيـحات اجليـدة حول اaؤثرات اإليجابية لكُـردستانية كـركوك على
iسـتـقـبل واألوضـاع السـيــاسـيـة واإلقـتـصـادية واحلـضـارية لعـراق فـدرالي مـسـتـقـبـلي خـالل بحـوثكمaا
واخلـروج مـن القـوالب الـعـادية والنظـرة السـاذجــة والتـوجــه بخطوات حــثـيــثـة الى الـرأي العـام العــاaي

ومراكز أصحاب القرار اليومi وتعريفها بالوجه الناصع لتجربتنا.
حتية الى اجلماهير الصامدة لكركوك قلب كُردستان في دفاعهم عن كُردستانية كركوك…

حتية لصمود جماهير خانق" وسنجار ومخمور وزمار وتلعفر وغيرها من اaناطق…
حتية الى اaهجّرين ومرحّلي كركوك أُباة الضّيم…

شكراً للمكتب اaركزي للمنظمات اجلماهيرية واaهنيةi وجلامعة صالح الدين ومركز برايةتي للدراسات
لتنظيم هذا اaؤYر.

اجملـد واخللود لشـهـداء كُـردسـتـان وفي مـقـدمـتـهم البـارزاني اخلـالد والطيب الذكـر أبداً الفـقـيـد إدريس
البارزاني.
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‚«dF!« ÊU²ÝœdÔJ! wMÞu!« fK:« WÝUz— q¦2 WLK$
»e(« WK²$ fOz—Ë wMÞu!« fK:« uCŽ ¨ÊUC#— —uHž `)U½ bO"!« U¼UI!√

WO½U*dá!« w½U²ÝœdJ!« wÞ«dI1b!«

rOŠd!« sLŠd!« tK!« r"Ð

الســيـد ¡ثـل الرئيس مــسـعــود البـارزانـي األخ جـوهر نامـق سـالم سكـرتيـر اaكـتب السـيــاسي حلــزبنا
الدXقراطي الكُردستاني 

السيد ¡ثل حكومة أقليم كُردستان العراق
السيد جالل جوهر ¡ثل مكتب اإلحتاد الوطني الكُردستاني

السادة أعضاء اللجنة العليا aؤYر كركوك

¡«e&_« w1u+√Ë w1«u+√

Â«dJ#« —uC(« w1œU2
بإسم رئاسة اجملـلس الوطني لكُردستان الـعراقi وشخص السـيد رئيس اجمللس الدكـتور روژ نوري
iدينة كركـوكa يXر العلمي األكـادYؤaناسبـة عقـد هذا اa أتقدم اليكم بأعـمق وأحرّ الـتهـاني iشـاويس
أYنى أن يكون مــوYراً نوعـيّـاً غنيــاً ونافـعـاً للكُـرد وكُـردسـتـانi وترسـيخ جتــربتنا وتطويرهـا من كـافـة

النواحي. أرحب بكم جميعاً وأثني على اaشرف" على هذا اaؤYر.
لقد كـان القائد البارزاني اخلـالد في حياتهi وخـالل نضاله الدؤوب واaتواصـل من أجل حترير الكُرد
وكُـردسـتانi ونيـل احلقـوق القـومـيـة العادلة لـشعـبنا الصـامـدi يولي إهتـمـامـاً خاصـاً بكركـوك من حـيث
حتـديد احلـدودi والشكل السـيـاسيi وسلطة كُـردسـتان ضـمن عـراق مـشـتـركi وكان دومـاً يصـرّ خـالل
اaفـاوضـات واحلـوار مع احلكومـة اaركـزية في بـغداد عـلى كُـردية كـركـوكi ولم يكن على إسـتـعـداد بأي
حال للمـساومة حـول هذه اaدينة الكُردستانيـة العريقةi ولهـذا فإن السائرين على نهج البـارزاني اخلالد
يحـملون اليـوم نفس الروحـية واإلعـتـقـاد ونفس اaواقفi ولن يتـخلوا عن كـركـوكi ألنها كـانت منذ أقـدم
العـهـود مـدينة كُـردية كـبـيـرة لكُردسـتـانi ومـركـزاً حـضـارياً عـريقـاً لـشـعـبناi مـدينة القـومـيـات واألديان
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والتـآخي والوئام والتـسـامحi ومنطقـة سـتـراتيـجيـة وغنيـة باخلـيـرات والثـرواتi مـدينة باو…گورگـور ذات
النار األزلية اaلتهبة التي ترمز الى احلياة واحياء كُردستان. ولذلك وصفها البارزاني اخلالد بأنها قلب

كُردستانi فاaرء لن يكون بال قلبi وكُردستان كذلك لن تكون بال كركوك.
لكن لألسف فـرغم كـافـة الثورات والـنضال وإراقـة الدمـاء والتـضحـيـات واaآسي التي شـهـدها الكُرد
وكُردسـتانi السـيمـا كركـوكi التزال هذه اaدينة العـزيزة تخضع لهـذا النظام الذي يواصل دوماً إتـباع
سـيـاسـة اإلبادة وتغـيـيـر الطابع القـومي وطمس الهـوية القـومـيـةi وإزالة آثارها التـاريخـيـة اaعـروفـة �ا
فـيـهـا قلعـتهـا التـاريخـيـة العـريقـة إلخـفـاء اaالمح الكُردية والكُردسـتـانيـة للمـدينة. لذلك فـإن إنعـقـاد هذا
اaؤYر واإلهتــمـام بجـمع كل مــا له عـالقـة بكـركـوك يعـتـبــر خـدمـة جليـلة والئقـة لقـضــيـة شـعـبـنا وللكُرد

وكُردستان.
iوحكومة اإلقليم iر أو بإسم اجمللس الوطنيYـؤaولهذا أيضاً نرى لـزاماً وواجباً علينا سواء بإسم ا
أو بإسم األحـزاب واaنظمـات السـيـاسـيـة واجلـمـاهيـرية أن ندعـو اaؤسـسـات الرئيـسـيـة واخملـتـصـة في
منظمـة األÄ اaتحـدة واaنظمات الدوليـة األخرى والرأي العـام العاaي والدول واجلـهات صـاحبـة القرار
في هذه اaنظمات الدولـية مساعـدة الشعب الكُردي وجندتـهi مثلما هبّـوا لنجدة شعـبنا في اخلامس من
نيسـان عام ١٩٩١ أيام نزوحه اجلمـاعي بإصدار القرار ٦٨٨ من قبل مـجلس األمن الدولي والذي يُعَدّ
إنعطافـة جديدة فـي تاريخ الكُرد وكُردسـتـان. ومنذ عشـر سنوات وبفـضل هذا الدعم والتـأييد تتـواصل
جتربة كُردستـانية فريدة على أسس التعددية القـومية واحلزبية والدXقراطية احلـية في الشرق األوسط
واألدنىi نتمنى مواصلة وإستمرار هذا الدعم والتأييد وإتخـاذ اخلطوات العملية لتفعيل وتطبيق فقرات
ونقاط القـرار ٦٨٨ والوثائق الدولية ذات العالقة بحـماية الكُرد وكُردسـتانi وaصلحة شعـبناi والضغط
بشكل خاص على النظام اaركزي ليكف عن سياساته غير العـادلة التي Xارسها ضد شعب كُردستان
عـامـةi وكـركـوك بشكل خـاصi واإلعـتـراف باحلـقـوق اaشـروعـة لشـعـبنا على أسـاس الفـدراليـةi الهـدف
الطمـوح لشعب كُـردسـتانi واجمللس الـوطني الذي أقر النظام الـفدرالي بجلسـتـه اaرقمـة (٣٨) في ٤-

.١٠-١٩٩٢
النجاح والتوفيق aؤYر كركوك

اجملـد واخللود لشهـداء كُردسـتان عـامـة وشهـداء كركـوك وگرمـيان خـاصـة وفي مقـدمتـهم األب الروحي
لشعبنا البارزاني اخلالد والطيب الذكر أبداً الفقيد أدريس البارزاني.

عاش الكُرد… وعاشت كُردستان.
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يُعَـدّ الشــعب الكُردي أعـرق وأقــدم شـعب اليزال يعـيش عـلى أرضـه ووطنهi وهو غــيـر مـتـمـتـع بدولتـه
القـومـيةi ولم يكن الـسبب في ذلك لـكونه شعـبـاً مـتوحـشـاً أو بدائيـاً أو محـبـاً للقـتالi أو ألنه مـحـاط من
iسالم بنفسه عن احلروب واإلقتتالaبل السبب في ذلك يعود الى نأي هذا الشعب ا iكافة اجلهات; كال
وحبه للسالم. فالشـعب الكُردي كان دوماً وفي كل الظروف مساهماً ومتعـاوناً في بناء حضارة اaنطقة
في كافة اجملـاالت. قبل قرن من اآلن عندما برز اaفهوم القـومي كمفهوم سيـاسيi كان للشعب الكُردي
حضـوره ودوره من أجل نيل طمـوحاته وحـقوقـه اaشروعـة في هذا اaيدانi داعـياً الى العـيش بوئام مع
األÄ والشـعـوب اجملاورةi وإسـتـعداده لتـقـد© مـزيد من اخلدمـات للمنطـقةi ازاء دعـوة الشـعب الكُردي
السلميـة هذه حِيكت اaؤامراتi وطُبـقتْ بحقه اخلطط العـدوانيةi �عنى آخر أن الـشعب الكُردي لم يقم
بأية ثورة أو إنتـفاضـة مـسلّحة طوْع إرادته ورغـبـاته… بل إختـار احلـاالت اaفروضـة عليـه حينمـا لم تبقَ
أمامه ولو أدنى فرصة مناسبة. وفي كُردستان العراق حيث نسبة السكان فيها لها ثقلها اخلاصi فإن
وجود هذه النسبة العاليـة من جهةi وفقدان أبسط احلقوق القوميـة في هذه الدولة من جهة أخرىi كان
. أضِْف الى ذلك وجـود قيـادة وال يزال سـببـاً إلسـتمـرار ومواصلـة اإلنتفـاضات والـثورات الكُردية دومـاً
فـذة وحكيـمة وذات جتـربة تقـود احلـركة التـحـررية الكُردية في كُـردستـان العـراق على إمـتـداد أكثـر من
خـمس" عـاماiً لم تسـاوم قط على احلـقوق األسـاسيـة لشعـبناi ولم تتـوان في مسـيرتهـا حتت أي ظرف

وهي مستعدة دائماً للنضال من أجل حتقيق احلقوق العادلة للشعب الكُردي.



16

لقــد إســتطاع الـقــائد البــارزاني اخلــالد اaعــروف في الـعــالم أجــمع بأنه هويـة ورمــز وقـائـد الشــعب
الكُرديi إسـتطاع فـي نهـاية السـتـينات من الـقـرن العـشـرين إجـبـار احلكومـة العــراقـيـة على اإلعـتـراف
باحلكم الذاتي لكُردسـتـان العراقi تلك اإلتفـاقـية التي تعـتـبر أهم وثيـقـة رسمـية تعـتـرف بوجود الشـعب
الكُردي كـقـومـيـة وكـيـان والتي حتـقـقت على يـد هذا القـائد الكبـيـر. وكـانت مـسـألة كـركـوك إضـافـة الى
مناطق خـانق"i ومنـدليi وزمارi وشـيـخـان… وغـيـرها نقطة اخلـالف الرئيـسـيـة في فـشل هذه اإلتفـاقـيـة

التي فرضت نفسها بشكل بارز على الساحة السياسية.
كانت احلكـومة العراقـية تريد أن تقع مـدينة كركـوك الكُردية خارج إطار اإلتفـاقيـةi لكن قيـادة الثورة
الكُردية أصـرت على أن كُردسـتـان الXكنها بأي حـال من األحـوال أن تعيش بـال قلب. لذلك فإن كُـردية
كـركـوك من الـنواحي التـاريخـيـة واجلــغـرافـيـة والبـشـرية الحتــتـاج الى أدنى دليل حـتى «ولـو لم يبق في
» هذه مـقولة القائد البارزاني اخلالد حول هذه اaدينة العزيزة من كركوك أي كُردي فهي كُردستان أبداً
كُردستانi وقـد كان لوجود الثروات الغنية فيـها السبب الرئيسي لكي تتوجه انظار احلكومـات العراقية
اaتعـاقبـة الطامعـة نحوهاi وبدل القيـام بإستـثمـار هذه الثروات خلدمـة الشعب العـراقي وتطويره بشكل
عــامi إسـتــغلتــهـا عـلى النقــيض من ذلك ألغــراض الهــدم وإضطهـاد ومــحــاربة الشــعب العــراقي عـامــة

والشعب الكُردي خاصةi وذلك نتيجة إتباع سياسة هزيلة وشوڤينية.
إن كــركـوك في طلـيـعــة اaدن اaظلومــة تاريخــيــاiً بل نالت احلــصـة األعظم مـن احلـيف والـظلمi فـقــد
وُضعت اخلـطط لتغـيير سـماتهـا ومالمـحهـا الكُردية منذ بداية الثالثينات من الـقرن اaنصـرمi ومورست
على الدوام بحـقـهـا سيـاسـة التـعـريب والتهـجـيـر. وهذه احملـاوالت أزاء مدينة كـركـوك التنتـهي حـتى يتم
وضع احلقـائق في أماكنها واإلعـتراف بأصالتـها الكُرديةi وإالّ فإن احلـركة التحرريـة الكُردية تعمل في
الظروف اaناســبـة بأي شكل من األشكال وبـأية وسـيلة من الوسـائـل لتـحـقـيق هذا الهــدف. إن الشـعب
الكُردي لم يطمع أبداً ولو في قريـة واحدة من قرى غيـره من اجليرانi بل جاهد دومـاً وبكل قدراته من
أجل البناء والتـعايش. فاaـطالبة بكركـوك من قبل الشعب الـكُردي دليل وجود فضـاء أكثـر رحابة وأكـثر
شـمـوليـةi وقـبـول باaشـاركـةi وهـذا جتـسـيـد للدXقـراطيـةi ويتناسب وروحـيـة احلــركـة التـحـررية لشـعب
كُردسـتان ويتفاعل مـعها. وحلـسن احلظ فإن لغة احلـوار واaناقشة في عالم الـيوم أضحت لغة العـصر.
وكلما كان هذا العمل معتـمداً على البحث واإلستقصاء والدراسة العلمية يكون أكـثر أهمية وفاعلية في
حتـقيق األهداف والطمـوحـات. والشك أن عقـد مؤYرات من هـذا القبـيلi يعتـبـر خطوة ضرورية وهامـة
للتـــوصل الى النـتــائج اaرجــوة. إنـني بإسم حكـومــة إقليـم كُــردســتــان العـــراق أYنى بحــرارة الـنجــاح

والتوفيق للمؤYرi فإجناز هذا الواجب القومي من أحد طموحات القوميات واألÄ اaظلومة.
وخـتامـاً اليسـعنا إالّ أن نحـيَّي نضـال وصمـود كـافة األخـوات واإلخـوة اaهـجّرين اجملـبَـرين على ترك
مــدينتــهم كـركــوك قلب كُــردســتـانi وحتــيــات عطرة الى أرواح كــافـة شــهــداء الكُرد وكُــردسـتــانi وفي

مقدمتهم البارزاني اخلالدi والفقيد الطيب الذكر إدريس البارزاني.
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بدءً أرحب ترحيبـاً حاراً �مثل الرئيس مسـعود البارزانيi وأحييـي كافة الضيوف األعـزاءi وأعضاء
اaؤYر متمنيـاً له النجاح والتوفيق. آمالً تقـد© البحوث والدراسات القيمـة وإثراءها بالتقييمـات العلمية

واaوضوعية.

…œU(#« UN)√
إن كركوك كمدينة ومنطـقة ستراتيجية مهمـةi �ا فيها منطقة (گرميان) كان لـها ومنذ أقدم العصور
والزالت أهميـتها وخـصوصيـتها… لقـد كانت كركـوك قبل زمن األكديـ" (٢٤٠٠) عام قبل اaيـالد منطقة
مـزدحمـة وعامـرة بالسكانi وعـرفت عـهدئذ بـ(آربخـه)i واليزال يسـمى أحد أحـياء اaـدينة بإسم (عرفـه)
اaأخـوذ من الـلفظة (آربخـه)… إن النار األزليــة في (باوه گـرگـر)i وقلعــة كـركـوك العـريقـةi ومــزار النبي
دانيالi وقالع: شيروانه في سهل شاكلi وكالرi وباوه شـاسوار (كفري)i وباوه جمالi وباوه قَتال في
منطقــة گلi وعـشـرات اaواضع واألمـاكـن األثرية األخـرى شـواهد حــيـة على قِـدم وعـراقــة وأصـالة هذه

اaدينة وهذه اaنطقة…
لقـد كـانت كـركـوك مـدينةً ومـركـزاً للعلم والثـقـافـة واألدب والعـرفـانi عـرفت الطبـاعـة قـبل سـائر مـدن
كُـردسـتـانi وطبـعت ونشـرت العـديد من اجلـرائد واجملـالت في مـطابع كـركـوكi وكـانت مـعظمـهـا باللغـة
الكُردية مـثل: (جريدة كـركوكi مـجلة الشفقi نيـرگزi باوه گـرگرi چمـچمـالi باسَرّه) وصـحف ومـجالت
عـديدة أخـرى. لذلك فـقـد برز في هذه اaدينة ومنطـقة گـرمـيـان العـشـرات من العلمـاء واaثـقـف" واألدباء
والشـعـراء الفطاحل من أمـثال: (فـائزi سـيـد فتـاح جـبـاريi هجـري دَدهi رفيق حلـميi أسيـريi الشـيخ
رضا الطالبانيi صابري مامند كركوكيi خليل مـنورi مصطفى نرXانi لطيف حامدi واألستاذ القدير
الشــهـيـد مــال جـمــيل الروژبيــاني الذي اُغـتــيل قـبـل أيام في مـدينـة بغـداد من قــبل أعـداء الكُـرد وأعـداء
تاريخــه). واليزال العــشــرات من كـتــاب ومــؤرخي ومـثــقــفي هذه اaدينة أحــيــاء يُرزَقـونi وهـم يقـدمــون

خدماتهم لشعبهم ووطنهمi ويساهمون بشكل فاعل في إدارة جتربتنا الراهنة.
إن كركوك منذ أقـدم األزمان تعتبر مـركز تراث ثرّ وغنيi وهذا التراث جزء غيـر منفصل عن التراث
العــــام لشـــعــــبناi وفـي اجملـــال الديـني ضـــمـت اaدينـة عـــشـــرات اaـدارس الدينـيـــة واجلـــوامـع والتكـايا
واخلـانقاهاتi ومن مـدارسهـا (أحـمد پاشـا األيوبيi الغـوثيةi وسَـرا)i وجوامـعهـا كـانت مراكـز ومناهل
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للعلوم واaـعـارفi نذكـر منهـا (منارة نخـشـيـنة (اaنارة اaزخـرفـة)i النائبi الـقـاضيi دانيـالi مـال رضـا
أفندي). ومن تكايـاها وخانـقاهاتـها (تكـية وخـانقـاه سـيـد أحـمـد خانقـاهi تكيـة خـادم السـجـادةi التكيـة
الطالبــانيــة) حـيث خــرّجت هذه التكـايا اaئـات مـن طلبـة الـعلوم الدينيــة على أيدي علـمـاء الدين األفــذاذ
وأسـاتذة الدين األفـاضل اaعـروف" مـثل (مال عـلي حكمت بيـبانـيi مال مـجـيـد القطبi مـال معـروف مـال
عـبـدالله خـدريi مـال عـزيـز شـيـخـانيi مـال علي أفندي سـيـامنـصـوريi مـال أحـمـد الفـرقـانi مـال احـمـد
احلكيمi مـال ناصح اaدرسi مـال حـسن نوحيi مـال رضـا الواعظi شـيخ عـبدالله احـمـد الطالبـانيi مـال
علي فتح اللـه)i وعشراتٍ آخـرين… وقدمت هذه اaراكز الدينيـة والذوات األفاضل خـدمات جليلة وكبـيرة

للدين االسالمي احلنيف ولشعبهم…
والى جـانب هذا قدمت العـشرات مـن الكنائس واألديرة واإلخوة رجـال الدين اaسـيحـي" في كركـوك
خـدمـات كـبيـرة. ومن اجلـدير بالذكـر ان كـركـوك في عـهـد السـاسانـي" كـانت مركـزاً للنـساطرةi وفـيـهـا

كرسي رئاسة األساقفة.
ولكركـوك ومنطقـة گرمـيان العـشـرات من اaقامـات الكُردية األصليـةi وكـانت وماتزال مـركـزاً aقامـات
(الله ويسيi خاوكرi قَتارi اخلورشيدي…)i وربّت كركوك واaنطقة العشرات من مغني اaقامات الكُردية
وأصـحـاب اaواهب واألصـوات اجلـمـيلة أمـثـال (حـمـه پـيـرهi حـاج نعـمـانi مـال حـمـد توپلi رشـيـد گـوله
iعلي باوه iحـسن آيش iحـمه كـوترمل iأحمـد داوده iحـمه سـعـه دريژ iحـس" علي iعلي مردان iرضـا
أحه عاصه)i وكثيرون غيرهم ¡ن Xثلون النماذج األصيلة للفن واألغاني واaقامات الكُردية في منطقة
كركـوك وگرميـانi وإلقامة األعـراس أيضاً ميـزاتها وخصـوصيتـها الكُردية. وقد برزت مـؤخراً والسيـما
بعـد األربعـينات واخلمـسـينات العـديد من الفـرق الفنية واaسـرحـيـة واaوسيـقـية في كـركـوك منهـا (فرقـة
مـشــخل (الشـعلة) الـفنيـةi فـرقــة مـوسـيـقـى سـوالڤi فـرقـة خَــبـات (النضــال) اaسـرحـيــة). وفي اجملـال
الرياضـي تأســست في اaدينـة العــشــرات من الفــرق الرياضــيــةi وكــان لـفـرق ســوالڤ الـرياضي دوره
اaشهود من هذه الناحيـة. أما من حيث التكوينة اإلجتماعيـةi فيتألف أهالي كركوك وگرمـيان العشرات
iw¹W!U?Ý iداوده iگل iجَـبــاري iدَلو iزنگنـه iمن البــيـوتـات واألفـخــاذ والعــشـائر الكُـردية مـثل (اجلــاف
طالبـانيi شيـخانيi شـوانi شيخ بزَينيi كـا"Wييi هَمَـوَندi برزجنيi گيـژi زَند… إلخ) ونسبـة بارزة من
iوآمـرلي iوكفري iوطوزخورمـاتو iوقصـبات داقـوق iالتـركمان خـصوصـاً داخل مركـز محـافظة كركـوك
وقـد عـاشـوا دوماً بوئـام وإنسـجام من إخـوانهم الـكُرد. وكركـوك مـدينة التـآخي القـوميi وفـيـهـا أقليـات
أخـرىi مـثل: اآلشوري"i والـكلدانi واألرمن حـيث ساد بيـنهم الوئام واحملـبة علـى إمتـداد التـأريخ دون

مشاكل تذكر.
وaدينة كــركــوك تأريخ عـريقi حــيث لم يتــضح ألي مــؤرخ حـتى اآلن مــتى بُنيت وفـي أي عـهــدi لذلك
Xكن إدراج إســمـهـا ضـمـن مـدن العـالم القــدXة والعـريقــة… ومن الناحـيــة اaعـيـشــيـة ينشـغـل السكان
بالزراعـة والـبـسـات" واخلـضــر التي تُروى بأنهــار وجـداول اaنطقـة كــجـداول وأنهـار (القــورية وتسن =
تسـع"i وبالوهi وزيوهi وسيـروان). وثمة مـساحـة واسعـة من األراضي في منطقـة گرمـيان تعـتمـد على
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ميـاه األمطار في زراعة القـمح واحلبـوبi كما توجـد مراع وفـيرة لرعي احليـوانات واaواشي. وأراضي
كـركـوك وگرمـيـان أراض خـصـبةi وهذا سـبب رئيـسي لإلسكان والـعمـران فـيـها. وإضـافـة الى الزراعـة
والرعي كـان لسكان كركـوك واaناطق احملـيطة بها أعـمالهم ومـهنهم اخلـاصة بهمi فـقد كـانوا مَهَـرة في
هذا اجلـانب وذوي باع طويل في احلـدادة واحلـيـاكـة والنجارةi وصـناعة الـفخـار… إلخ. من جـانب آخـر
تعـتـبـر كـركـوك ومناطقـهـا مـصـدراً مـهـمـاً للحـبـوبi لذلك كـانت خـانـاتهـا منذ القـدم مـراكـز لبـيع وشـراء

اaنتجات الزراعية كخانات: (القاضيi وأسعد بكi گاور ناصح بگi وكُردستان)… إلخ.
iدراءaاني" ورئيس البلـدية واحلكام واaسـؤولون في كـركـوك من الـپـرaوفي فـتـرة من الـفـتـرات كـان ا
كـانوا حتى قـبل تطبـيق سيـاسة التـعريـب من أصول كُـرديةi وقد لعب مـعظمـهم دورهم في إدارة الدولة
iداود بگ جاف iييW"U" ومؤسـساتهـا وخططها وبرامـجها أمـثال: (دارا بگ داوديi فـتاح سيـد خليل 
كــر© بگ جـافi شــيخ فــيضi شــيخ مـعــروف برزجني)i وفـي اجملـال الســيــاسي كـان ألهـالي كـركــوك
وگرمـيان دورهم الفـاعل دوماً في خدمـة القضـية القومـية لشـعبهمi وظلوا يقـاومون األعـداء في األوقات
العصيبة. إن ستراتيجيـة كركوك واaنطقة من النواحي اإلقتصادية والعسكرية واإلدارية أدت ألن تكون
دائماً محط أنظار السلطات والدول العظمى واجملـاورة… ووجود النفط فيها وإكتشافه وإنـتاجه بكميات
كبيرة كـان السبب في الصراع اaرير حولهاi وكانت النتـيجة بلية كبرى ومأسـاة للشعب الكُردي مازال

يئن حتت وطأتها الى اليوم.
لقـد طالب أهالي كـركـوك دومـاً بحـقـوقـهم وأصـرّوا عليـهـا سـواء من الناحـيـة الطبـقـيـة أو القـومـيـة أو
الوطنيةi وإن إضرابات وإنتفـاضات عمال النفط بشكل خاص والعمال عامـة ومظاهراتهم ومواجهاتهم
مع األجـهـزة احلكومـيـة في تلك العـهـود في گـاورباغي خـالل األربعـينات من القـرن العـشـرينi وحـوادث

أخرى عديدة شواهد حية لإلصرار على اaطالبة بهذه احلقوق.
وقومـيّاً كـان للحركـة التحـررية الكُردية في كركـوك وگرمـيان دورها البـارز في اaنطقـةi كما تأسـست
في كـركـوك أيضـاً اجلـمعـيـة العلمـيـةi وحـزب هيـواi وحـزب خـوييـبـونi وإنعقـدت فـيـهـا كـذلك العـديد من
اإلجـتمـاعـات اaهمـة والكونفـرانسـات واaؤYرات خملتلف األحـزاب واجلـهات الـسيـاسيـة التـابعـة للحركـة
التـحـررية الكُردية. ثورة ابراهيـم خان دلو إنـدلعت في مناطق كـفـري وسـرقـالi وعشـائر گـرمـيـان كـانت
السند والدعم للشيخ مـحمود احلفـيد في معركة آوباريك في مـنطقة عشيرة گلi وهذا دلـيل آخر إلثبات

األصالة الكُردية aناطق گرميان وكركوك.
إن دور جـماهيـر كركـوك وگـرميـان في ثورة أيلول اaبـاركة يتـألأل كـالنجم الساطـع في سمـاء احلركـة
التحررية الكُرديةi وهو دور مشرّف والئق في اaنطقة حيث سالت دمـاء العشرات من الپيشمرگه وأبناء
اaنطقة في هذه الثـورة وإستشـهدوا فداءً لشعـبهم ووطنهم. إن قوائم شـهداء ومعـاقي كركوك وگرمـيان
عـامة في ثورة أيلول شـاهدة aا نقـول. وكذلـك اaعارك واألحـداث الكبـيرة في اaنطقـة وتوجـيه الضـربات
اaمـيـتـة واaوجـعـة للعـدو في تلك اaناطق السـهليـة وغـيـر الوعـرةi وعند مـرتفـعـات جـبل حـمـرينi ومـحطة
القطارi وسـليـمــان بگi وكــفـري كلهــا صـور نـاطقـة ألصــالة اaنطقــة وكُــرديتـهــا. ولهـذا كــانت لكركــوك
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وگـرميـان وسكانهـما مكانة خـاصـة عند البارزانـي اخلالدi مكانة مـعـززة بأسمى مـعـاني احلب والفخـار
والتقـديرi وأضحى دور مواطني كـركوك واaنطقـة اaشرف موضع اإلعـتزاز والثقـة. ولهذا فقـد أكد على

ذلك قائالً: (إن كركوك حتى ولو لم يبق فيها كُردي واحد تظلّ من كُردستان).
إن وثوق البـارزاني اخلالـد بكُردية مدينـة كركـوك. كان الـسبب في دعـوته اللجـوء الى إحـصاء اaقـابر
واaزارات الكُردية فـيـهـا للتـوصل الى نتـيـجـة فـيـما إذا كـان الكُرد يـشكلون أغلبـيـة السكان أم ال? وهذا
بعـد أن قـامت السلطات احلكومـيـة بتـزوير سـجالت ووثائـق األحوال اaدنيـة لكركـوكi ومن أجل كـركـوك

أيضاً إندلع القتال ثانية ب" الثورة الكُردية واحلكومة اaركزية عام ١٩٧٤.
إن أهميـة كركوك ال تكمن في مـوقعهـا اجلغرافي كـونها بوابة كُـردستان أو جسـراً يربط ب" اaناطق
iوالزراعـيـة iبل هي مـهـمـة من النواحي اإلقـتـصـادية واإلثنوغـرافـيـة iاجلـبليـة ومناطق السـهـول فـحـسب
والبـتروليـةi ولكونها مـركزاً لإلتصـال ب" مخـتلف القـوميـات والطوائف واألديان. وكمـا أشرنا فـإن هذه
األهمية أدت الى أن ترتبط كُردستان عامة وكركوك خـاصة دون إرادة أهلها ورغبتهم بالدولة العراقية.
وكـما هو مـعـروف حـدث ذلك بسبب اإلسـتـفـتاء الذي ¢ في عـشـرينات القـرن اaاضيi ولم يقـبله أهالي
iتعـاقبـة بدأت بتعـريب احملـافظة �ختلف األشكال واألسـاليبaكـركوك. لذلك فـإن احلكومات العـراقيـة ا
ووضـعت اخلطط لتنفيـذ مـشروع مـاء احلويجـة عام i١٩٣٦ الـذي يعتـبر أول خطوة لعـمليـة التعـريب في
iواجلبور iو¢ خالل  السنوات األربع واخلمس األولى إسكان اآلالف من عشائـر عرب (العبيد iنطقةaا
والبو حـمدان) في (٢٢٣) قرية في حـوضي احلويجة والرياض. وإسـتمرت منذ ذلك التـاريخ والى اليوم
عملية إسكان العرب في اaنطقة بهدف إزالة الوجود الكُردي فيها والذي تبلغ نسبته اآلن أقل من ٣٧%

بينما كان قبل تشكيل الدولة العراقية يشكلّ األغلبية.
أمـا نسبـة العـرب حالـياً في كـركـوك فتـبلغ حـوالي ٤٤% بينمـا كانوا فـي السابق يتـركـزون على شكل
عـائلة غـريبـة ومجـمـوعـة صـغـيرة في حي صـغـيـر من كـركـوك يسمـى (حي احلديـدية). وبسبـب سيـاسـة
التـعـريب فـي كـركـوك ¢ ترحـيل أعـداد كـبـيـرة جـداً مـن العـوائل الكُردية من كـركـوكi وتـغـيـيـر سـجـالت
الباق" منهم في دوائر النفوس وتسجيلهم عرباً بدل قوميتهم الكُرديةi ومارست السلطة نفس األسلوب

مع اإلخوة التركمان.
وتعرضت منطقة گرميـان جراء نفس السياسة ألكبر جرXة في القرن العـشرين وهي جرXة عمليات
األنفال السيئة الصيت التي إقترفت بحق اآلالف من سكان اaنطقة الذين ¢ دفنهم في صحاري جنوب
العـــراق واليعــرف عنـهم شيء منـذ عــام ١٩٨٨ حــتى اآلنi وفـي الوقت ذاته ¢ هـدم اaئــات من الـقــرى

الكُردية ومورست حمالت اإلبادة ضد السكان. 

¡«e&_« UN)√
إننا لنشـعـر باإلرتيـاح جـداً إلنعـقـاد مـؤYر كـركـوكi ونعـتبـره خطـوة مبـاركـة وكـبـيـرة لبـذل اaزيد من
العـمل إلنقـاذ كركـوكi وكـافة اaـناطق الكُردية الواقـعة خـارج إدارة حكومـة إقليم كُـردسـتانi واإلسـراع
في إخــراج أهـلهــا من مــحـنتــهم الـكبــرى التي يـعــانونهــا مـنذ سنوات عـــديدةi آمل" تقـــد© الدراســات
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والبحوث القـيّمة واخلروج بقـرارات وتوصيات مهمـةi وعرضها على الرأي العـام العاaي والدوليi وحث
كـافـة األوسـاط aســاعـدة سكان اaنطقـة والـكشف عن مـصـيـر مـواطنـي اaنطقـة الذين مـورسـت بحـقـهم
iومـحاكـمـة القـائم" بهـذه اجلـرائم i"ظـلومaوضمـان تعـويض أبناء هـؤالء الضحـايا ا iحـمـالت األنفـال
وأن تلعب كــذلك حكومـة اإلقليم دوراً أفــضل لتـحـس" ظروفــهم اaعـيـشـيــةi وضـمـان عـيـشــهم حـاضـراً
ومستـقبالً بشكل مناسب وحضاري من كـافة الوجوه أشوة �واطني اإلقليم اآلخرين. ونحن كـمحافظة
كـركــوك بدعم من الرئيس مــسـعـود الـبـارزاني وقـيــادتنا السـيــاسـيـة واجمللـس الوطني وحكومــة اإلقليم
وخصوصاً دعم أخينا العزيز نيچيـرڤان البارزاني رئيس اجمللس الوزراءi وبالتعاون مع كافة األطراف
السيـاسية واaواطن"i نرى لزاماً علينـا أن نكون دوماً في خدمة كـركوك وقضيـتهاi ونأمل أن تتهـيأ لنا
iوأننا لعلـى ثقة تامـة بأننا النلقى التـقـصيـر من جـانب أحـد بهذا الصـدد iأرضـية مناسـبـة لهذا الـهدف
ألن كـركوك قـضيـة تهم اجلـميعi والـنقطة اجلوهرية ضـمن قـضيـة شـعبنا… ولذلك أيضـاً في نيـتنا وضع
مـوسوعـة كـبـيرة خـاصـة بكركـوك تضم كل مالـه عالقـة بكركـوك من كـافة النواحـيi وحتقـيق هذا العـمل

بحاجة الى قرار أو إقتراح من لدن هذا اaؤYر.
نشكر كــافـة اإلخـوة احلـضــور واaشـارك" في إدارة أعــمـالهi ونشكـر األسـاتذة والسـادة اخملــتـص"
الذين شاركـوا بدراساتهم وبحوثهم فـيهi وشكراً ألربيل العاصـمة العريقة وألهلـها الكرماء إلحتـضانهم
هذا اaؤYر وإسـتـضـافـتـهم إلخـوتهم مـهـجَّـري كـركـوك وگـرمـيـانi والشك أن مـوقـفـهم هذا دليل وفـائهم
. وشهامتهم وإرتباطهم الوثيق بالقضية القومية العادلة لشعبهمi هذه اaواقف الذي الXكن نسيانه أبداً
والشكر اجلــزيل والتـقــدير العــالي لألخ األكـبــر والقـائد الرئـيس مـســعـود البـارزانـي لرعـايتــه اaؤYر
وإهتـمامـه الالمـحدود بكـركوكi التي تشكـل اجلانب األهم من قـضـية شـعـبنا والريب أن مـوقفـه هذا هو
إمـتـداد aوقف األب الروحـي للشـعب الكُردي البـارزاني اخلــالدi ولنا وطيـد األمل بأن يتـحــقق على يدي

سيادته النصر اaؤزر النهائي…
حتــيـة الى الـشـعب الـكُردي البطلi والى شــهــدائه األبرار وذويهمi ولشــهــداء عـملـيـات األنفــالi ولكافــة

مظلومي كركوك وگرميان وبهدينانi وبارزانi والفيلي"i وشهداء القصف الكيميائي في حلبجة.
حتية الى جماهير كركوك الصامدين بوجه ¡ارسات التعريب والتهجير والتشريد…

حتيـة الى أرواح كافـة شهداء الكُرد وكُـردستـانi وفي مقدمـتهم البـارزاني اخلالد والفقـيد اخلـالد الذكر
أدريس البارزاني.

ودمتم موفق".
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األخ ¡ثل الرئيس البارزاني السيد جوهر نامق سالم
السيد جالل جوهر عضو اaكتب السياسي لإلحتاد الوطني الكُردستاني

السيد ¡ثل رئيس اجمللس الوطني لكُردستان العراق
أيها السادة احلضور

يســرّنـا جــداً في ظل جتــربة فـــريدة كــتــجــربتـنا عــقــد مــؤYـر أكــادXي علمـي aدينة عــريـقــة وعــزيزة
لكُردستـان في أربيل العاصمة. إن شـعوب العالم غالبـاً ما تكرّم مدُنها وتنظـم لها اإلحتفاالت والـبحوث
والدراسـات حـول تاريخــهـاi وكـيـفـيـة نشـأتهـا… لكن بـصـدد مـؤYرنا هذا الذي ننظّمــه لكركـوكi فـإن له
أهمـيــتـه وخـصـوصـيــتـهi وعـدا قـيــام اaؤYر ببلورة اaظـالم واجلـرائم التي حلـقـت بهـذه اaدينة تاريـخـيـاً
وجـغرافـياً وإقـتـصادياً وثقـافـياً. ليـتَنا نقـوم كل عـام بتنظيم عمـل علمي مناسبـة وغنيـة بالنسـبة لكركـوك
فنحن بحـاجـة الى مـصادر تـاريخيـة ووثائقi والتي مـن اaؤسف عدم تـوفرها للـباحـث". وينبـغي أنْ نقـرّ
بأننا الÎلك اaعلومـات الوافية عن التاريخ العـريق واجلوانب اخملفـية لهذه اaدينة العـزيزةi وكم كان من

األفضل بذل جهود إستثنائية من قبل جامعات كُردستان من هذه الناحية.
إن كـركـوك مـدينة عـريقـة وقدXة جـداiً ولكـن متى بـنيتi النعلم ذلك. هي مـدينة تاريخـيـة ذات اصـالة
. ومجـد وأرض خصبة مليـئة باخليرات. ومن اجلـانب اإلقتصـادي أثرت على اإلقتصاد في العـالم أيضاً
كركـوك مدينة الوئام والتآخيi وإحـدى مدن كُردسـتان… لكن لألسف حاولت األنظمـة العراقيـة اaتعاقـبة
تغـيير واقـعهـا القومي منذ ثـالثينات القرن العـشرينi وهي منهـمكة بتطبيـق و¡ارسة سيـاسة عنصـرية
وخطيرة جداً. نأمل أن يستطيع هذا اaؤYر تسليط مـزيد من الضوء على هذا اجلانب اaهمi وأكثر من
هذا عليـنا أن نرفع صــوتنا الكُردي اaوحّــد لفـضـح هذا العـمل غــيـر اaـشـروع أمــام العـالم أجــمعi وأن
التنتـهي مـحاولتـنا بإنتهـاء هذا اaؤYرi بـل ينبغي ويـجب أن يكون هذا اaؤYر بداية للعـمل… العـمل من

أجل إثبات وكشف احلقائق.

wz«e&√
i(كـاركوك) وعـصور احلكم التي مرت بهـا إسم خاص بها iلقد كـان لكركوك في كل عهـد من العهود
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وغيرها… وكانت جزءاً من اإلمبراطورية اaيدية حيث سـموها بـ(كيرَك)i وأطلق عليها الساسانيون إسم
(گرمكان)i والسريانيون (بيث گرماي)i والسلوقيون أسماء أخرى.

ولو ألقـينا نظرة عـلى تاريخـهـا اaعـاصرi تبـ" لنا جليـاً أنهـا كـانت مـدينة غـالبـيـة سكانهـا من الكُرد.
وفي عام ١٨٧٢-١٨٧٣م ¢ تكليف اaهندس الروسي (يوسف جيـزنيك) بعمل بحث حول دجلة والفرات
من قـبل الدولـة العـثـمـانيـةi وزار هذا اaهنـدس في عـام ١٧٨٩م مـدينة كـركـوكi فـقـام بـنشـر دراسـة عن
اaدينة في مـجلة (قـفـقـاسي) العـائدة للجـمـعـيـة اaلكيـة الروسـيـةi أشـار فـيـهـا الى أن عـدد سكان مـدينة
كركوك يبلغ زهاء (١٢-١٥) ألف نسمةi وأضاف أن حوالي (٤٠) عائلة أرمنية تعيش في اaدينة أيضاً

وباقي السكان كلهم من القومية الكُردية.
كــمـا يقــول العــالمـة التــركي اaعــروف (شــمس الدين ســامي) في مــوسـوعــة األعـالم اaـكونة من (٦)

أجزاءi والتي ألفها في ١٨٩٦م في الصفحة (٣٨٤٢): «إن كركوك من أكبر اaدن الكُردية».
وإن اإلحـصـاء العـراقي العـام الذي أجـري في كـركوك عـام ١٩٣٠ كـانت نتـائجـه كـمـا يلي: ٥١% من
السكان هم من الكُردi و٢١٫٥% من الـتركـمانi و٢٠% من العـربi أمـا اآلشوريون والكلدان والسـريان
واليهـود فنسبـتهم ٧٫٥%. وأظهـرت نتائج إحـصائي ١٩٤٧ و١٩٥٧ في الـعراق أن غالبـية سكان مـدينة

كركوك هم من الكُرد نسبة الى اجملموع الكلي.
الشك أن الكُرد في كركوك هم السـكان األصليون في اaدينة وفي اaنطقةi ومعلوم أيضـاً للجميع أنه
عندمـا كــانت كُـردسـتـان مـركـزاً للـصـراعـات واحلـروب بسـبب مـوقــعـهـا اجلـغـرافي ب" اإلمــبـراطوريت"
الصفوية والعثـمانية متى ما خضعت حلكم أي من الدولت" اآلنفتي الذكـر كانت حتاول إحداها إسكان
قسـم من جنودها أو مواطنيـها في اaدن والقـصبـات اجملاورة وعلى الطرق التـجارية وطرق اaـواصالت
الرئيــســيــة. فكانـت كــركـوك مـن إحــدى اaدن الهــامــة التي Yرّ بهــا طـرق اaواصــالت وتربط األســتــانة
واألناضـول بإيران والعـراق. فـكان أنْ وقـعت أخـيـراً حتت سـيطرة اإلمـبـراطورية الـعـثـمـانيـة وأصـبـحت

والية من والياتهاi وبذلك فُتح الباب إلسكان التركمان فيها.
بعــد هزXة العـثــمـانيـ" في احلـرب العــاaيـة األولى وإحــتـالل اإلنگـليـز لكُردســتـان وإحلــاقـهــا بالدولة
العـراقيـة وإنتـاج النفط في كـركـوك عام ١٩٢٧ وتسـويقـه عـام i١٩٣٤ كان ذلك سـبـبـاً في حدوث حتـول
كبيـر من حيث (الوضع اإلجتـماعي والعرقي)i وادي أيضاً الى قـيام شركة النفط بتـعي" عدد كبـير من
العمـال في الشركـةi إستقـدمت معظمهم مـن خارج منطقة كـركوكi وجلّهم كـان من اآلشوري" واألرمن
iكركوك اجلديدة (New Kirkuk نيـو كركوك)وغيرهم. ثم أنشـأت الشركة حيّاً في مـنطقة عرفة سمّي بـ
تألف من بضـعة آالف من الدور لعـمال الـشركـةi من الذين جلبتـهم الشـركة من خـارج اaنطقة إالّ قليـالً
منهم جـداً كانوا من ابناء كـركـوك. وكان هذا العـمل �ثابـة ناقوس اخلطر للمـدينةi ومـثار قلق سكانهـا
األصلي". وبعد ذلك شرعت احلكومـة العراقية بتغـيير الواقع اإلجتماعي لكركـوكi وأول خطوة إتخذتها
في هذا الصـدد كانت في بـداية الثالثيناتi حـينمـا إستـقدمت الـعديد من العـشائر الـعربيـة الى اaناطق
اجملاورة لكركوكi السيّـما بعد إنتهاء العمل في مـشروع ماء احلويجة. ثم إستمـرت عملية اسكانهم في
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كركوك واaناطق القريبة منها.
وبعد إنقالب عام ١٩٦٣ نُفّذتْ مرحلة أخرى من مراحل تـغيير الواقع القومي في كركوكi وذلك بهدم
القـرى الكُردية القـريبـة من اآلبار الـنفطيـةi وترحـيل كـافـة الكُرد القـاطن" في قـرى ناحـيـة دوبز (دبس)
وقـضاء مـركـز كركـوكi وإحـالل العشـائر العـربيـة محلهمi وبـنت مئـات الربايا والثكنات العـسكرية حـول
اaدينة وشركة النفط. كما ¢ أيضاً تسليح كافة أفراد العشائر العربية التي جلبتهم السلطة الى منطقة
iكـركوك كـقـوّة غـير نـظاميـة الى جـانب اجلـيش العـراقي إلستـخـدامـها في احلـرب ضـد الشـعب الكُردي
وتنفيذ اaئات من احلمالت العسكرية إلرهاب أهالي القرى الكُردية بغية إجبارهم على تركها وإخالئها.
ومنذئذ بدأ النظام بتغـيير أسمـاء القرى واألحياء والشـوارع واaدارس وكافة احملال واaكاتب التـجارية

. من الكُردية الى العربية وبشكل فاضح جداً
iنطقـةaأيهـا السادة: اليخـفى انه بعد إنـقالب ١٩٦٨ تفـاقمت بشكل واسع حـمـالت تعريب كـركوك وا
وذلك بنقل غـالبـية اaوظف" واaـعلم" والعمـال الكُرد من كـركـوك الى خارج احملـافظة وجلب العـرب الى
أماكنهمi وكـذلك إستمرار السلطة في تغـيير كافـة األسماء الكُردية في كل مكان من اaدينة الـى أسماء
iوشق الشــوارع الواسـعــة مكانهــا iوهدم عــدد كــبـيــر من الدور السكنـيـة في األحــيـاء الـكُردية iعــربيـة
وتعويض أصحاب الدور اaهـدمة �بالغ ضئيلةi ومنعهم من بناء أو شـراء دور وعقارات جديدة لهم في

كركوكi وكذلك عدم منح أية إجازة للبناء بالنسبة الى الكُرد في مدينة كركوك.
وبعــد الثـمــانيناتi وكــذلك منذ إنتــفـاضـة عــام ١٩٩١ جتـري بشـكل واسع حـمــالت تهـجــيـر العــوائل
iويتم جلب العشـائر العربيـة من مناطق جنوب العراق ليـحلوا مكانهم iالكُردية والتـركمانيـة من كركـوك
Ðوتتــخـذ لـهم كــافـة التــســهــيـالت من مــبــالغ نقــدية أو تأم" الـدور إلسكا iويقــدّم اليــهم الدعم الكـامل

وتعيينهم في اaؤسسات والدوائر احلكوميةi وشركة النفط.
ونتيـجة لهذه التغـييرات التي طرأت على الوضع اإلجـتماعي في كركـوك في كافة العهـود التي أشرنا
اليهـاi إنخفـضت نسبـة السكان الكُرد في كركـوك إنخفـاضاً كـبيـراً. ولم تشمل هذه التـغييـرات السكان
فحـسبi بلْ مـسّت كذلك أرض كـركوك أيضـاiً وذلك بإقتطاع أربعـة أقضـية مـن مجـموع سـبعـة أقضـية
كانت تـابعة حملافظـة كركوكi اُحلـقتْ باحملافظات اجملـاورة لها. و¢ّ تغـييـر إسم محـافظة كركـوك أيضاً

الى محافظة التأميم.
هذا هو واقع احلـال بالنسـبـة الى هذه اaدينة أو احملـافظةi حـيث أن مـعظم سكانهـا األصلي" رُح¶لوا
أو هُج¶ـروا منهــاi باإلضـافـة الى حـمـالت اإلبادة الـتي مُـورست بحق أبناء احملـافـظة واآلالف من سكان
كُـردسـتان أثنـاء عمليـات األنفـال السـيـئـة الصيتi الـذين اليُعرَف عـن مصـيـرهم شيء حـتى اآلنi وهدم

وتخريب اآلالف من قرى وقصبات هذه احملافظة ومدن كُردستان األخرى.
وبناء على ما تقدمi وبهـدف الوقوف بوجه هذه اaمارسات الإلنسـانيةi وهذه السياسة اخلاطئـة وغير
اaشروعـةi ينبغي علـى الشعب الكُردي توظيف كـافة إمكاناته وقـدراته aواجهـة هذه الهجمـة ومعـاجلتـها
بكافة األسـاليب واألشكال والوسائلi سواء من جـانبنا أو بإثارة الرأي العام العاaي والدوليi وهيـئات
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ومـراكـز حـقـوق اإلنسـانi وكـافـة احملبـ" للحـرية للتـعـاون مع شـعـبنا بغـيـة مـعـاجلـة هذه اaشكلة ضـمن
القضية الكُردية التي توشك اليوم أن تأخذ مسارها وحتتل مكانتها في األوساط الدولية الراهنة.

أيها اإلخوة األعزاء
إننا كلجـنة عليـا aؤYر كــركـوك نسـتـعــرض هذا الواقع وعـدداً من الدراســات والبـحـوث اaوضــوعـيـة
iوالتي أُعِدّت من قبل مجـموعة من ذوي اإلختـصاص واألساتذة iاخملتلفـة ذات العالقة بكركوك أمـامكم
آمل" منـاقـشـتـهــا ودراسـتـهــا دراسـة علمــيـة واقـعـيــةi والتـوصل حــسب آرائكم الى عـدد مـن القـرارات
واaقتـرحات والتوصـيات البناءة والناجحـة بشأنهاi مـتمن" النجاح والتـوفيق لكل جهـودكم اخمللصة في

التخفيف من معاناة كركوك العزيزة - قلب كُردستان - وأهلها الصامدين األصالء.
شكراً لكم ودمتم سعداء

عاش الكُرد… وعاشت كُردستان 
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„u$d$ WE(U×# w( wÐdF!« ÊUDO²Ýû! w#uI!« bF³!«
د. خليل اسماعيل

W/bI/
تشـيــر الدراسـات االركــيـولوجـيــة الى أن كُـردسـتــان العـراق كــانت مـوطناً لإلنـسـان القـد©i فــقـد ¢
الكشـف عن بقــايا خمللوقــات بشــرية تعــود الى أكــثـر من (١٠٠) الـف سنة قــبل اaيــالد في العــديد من
كهوفها ومـغاراتها. وتعد قرية (u#—WÇ) القريبة مـن چمچمال (شمـال شرق محافظة كـركوك) من أقدم
اaسـتـوطنات الزراعـيـة قـبل أن ينتـشـر الـسكان في الهـضـاب والسـهـول الشـمـاليـةi ومع إنحـسـار مـيـاه
اخلليـج وإتســاع اليــابســة في جنـوب العــراق أقــام اaهــاجــرون مــســتــوطناتهم عـنده. وقــد عــرف هؤالء
(بالسومـري")i الذين انحدروا - كـما يرى طه باقـر - من (شمـال) العراق في فتـرة ما قـبل اaيالد ألن

حضاراتهم كانت إستمراراً للحضارة الزراعية األولى هناك(١).
وخـالل الفتـرة ب" االلف" الرابع والثـاني قبل اaيـالد تعرض العـراق الى مـوجات بشـرية متـتابعـة من
جزيرة العـرب من بينها: األكديونi األمـوريونi اآلشوريونi واآلراميـون… ويظهر أن العراق كـان وحتى
األلف األول قـبـل اaيـالدi مـقــسـمـاً بـ" اaيـدي" الذين حـكمـوا األقـســام الشـمــاليـة منهi والكـلدان الذين

سيطروا على أجزائه اجلنوبية(٢).
أما (العرب) فقد إسـتوطنوا العراق منذ القرن األول للميالد وكانوا قـبل ذلك يغيرون من البادية على
أطرافــه اجلنوبيــة. ويرى (جــرجي زيدان) «إن مــصطلـح (العـرب) كــان يطـلق قـبـل اإلسـالم علـى سكان
جزيرة العـرب فقط»(٣). وXثل الزحف العـربي في ظل الفـتوحـات اإلسـالميـة للعـراق في القرن السـابع
اaيالدي أعظم حـدث كان له تأثيره في التكويـن القومي لسكانه(٤). ويشيـر الدكتور (عـماد عبـدالسالم)
الى أن العراق يدين (بعروبته) الى تلك القـبائل الكبيرة التي إنتقلت اليه قبل اإلسـالم إضافة الى عهود

احلضارة اإلسالمية(٥).

(١) طه باقرw مقدمة في تاريخ احلضارات القد|ةw اجلزء األولw مطبعة احلوادث بغدادw w١٩٧٣ ص ١٩٠ - ١٩٥.
(٢) طه الهاشمي: مفصل جغرافية العراقw مطبعة دار اuعارفw بغدادw ١٩٣٠ ص ٢٦ - ٢٧.

(٣) أنظر: جرجي زيدانw العرب قبل اإلسالمw بيروتw w١٩٧٨ ص ٤١.
(٤) أنظر: صالـح أحمد العليw مـعالم العـراق العمـرانيةw دار الشـؤون الثقافـية العـامة بغـدادw w١٩٨٩ ص٣١٠. وأيضاً:
wدار شؤون الثـقـافة العـامة بغـداد wاألحـوال اإلجـتمـاعيـة واإلقـتصـادية في بالد اجلزيرة الـفراتيـة wعـبد مـحمـد سوادي

w١٩٩٣ اجلزء اخلامسw ص٦.
(٥) ثامر لؤي العامرىw موسوعة العشائر العراقيةw دار الشؤون الثقافية العامة بغدادw w١٩٩٣ اجلزء اخلامسw ص ٦.
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إن اaنطقــة الواقـعـة وراء القـوس اaمــتـد من الدسكرة على الـنهـروانi وتكريت وسـامــراءi والعلث في
أرض اجلـزيرة الـفـراتيـة يغلـب عليـهـا األكــراد واألعـراب(٦). كـمـا جــاء في كـتـاب (البـلدان): إن مناطق
اجلـزيرة الفـراتيـةi كـانـت خـالل القـرن السـادس الهـجـري (الثـاني عـشـر اaيـالدي)i تـتـوزع ب" القـبـائل
العـربيـة في ديارات مـعيـنةi وب" األكـراد في مناطق مـتفـرقـة(٧)). وقـبل أن يحل القـرن السـادس عشـر

اaيالديi كانت أرض اجلزيرة الفراتية مأهولة بالقبائل العربية(٨).
وإسـتـمـرت هجـرة الـقـبـائل تتـرى من شـمـال اجلـزيـرة العـربيـة وبالد الشـام الى الـعـراق بعـد إحـتـالل
اaغول له سنة ١٩٥٨م(٩) حيث تعاظم دورها وزاد نفوذها وإتسعت دائرة إنتشارها. وما أن حل مطلع
العصـر احلديثi حـتى وجدنا قـبائل عربـية مثل (طيi اجلـبورi الدليمi العـبيـدi احلديديi عنزةi وشـمر)
حتل محل القبائل اaغوليـة والتركية مرة ثانية(١٠). ويرى (لونگريك): إن أعظم حادث في القرن السابع

عشر اaيالدي كان هجرة عشائر (شمر) الى العراق(١١).
وفي نهـاية الـقـرن الثـامن عـشـر وبدايـة القـرن التـاسع عـشــرi اسـتطاعت قـبـائل (عنـزة) دفع (شـمـر)
وإيجـاد مـستـقـر لهـا عند اجلـهـة اليـسرى من نهـر دجلة بـ" كوت اإلمـارة واحلـويزة حـتى سـفوح جـبـال
پشــتكوهi وفـي اجلــهـة الـيـمـنى من نهــر دجلـة الى اجلنوب من شط احلـلة وحي العــمــارة(١٢). من جــهـة
أخـرى فـإن عشـائر (شـمـر اجلـربه) جتـاوزت نهـر الفـرات قادمـة من جـزيرة العـربi وإسـتـوطنت منطقـة
اجلزيرة بـ" اaوصل واخلابورi فيـما عـبر قـسم منها نهـر دجلةi واستـقر الى اجلوار من الـزاب األسفل

ومنهمi اجلبورi طيi اجلحيشi والعگيدات(١٣).
وكـان لهـذه احلـركـات تأثيـر عظيم على حـركـة القـبـائل األخـرى من بينهـا إنتـقـال عشـيـرة العـبـيـد الى
شـرق دجلة وإستـقرارهـم في منطقة احلـويجـةi متـخط" بذلك مـرتفعـات حمـرين(١٤)i وإستـمرت هـجرة

القبائل هذه بعد احلرب العاaية األولى(١٥).
وبعــيــد تأسـيـس الدولة العــراقــيـة في ١٩٢١ ســعت احلكـومـات الـعـراقــيــة الى وضع مــخطط لتنـفـيــذ

(٦) األصطخريw اuسالك واuمالكw دي غويهw (برنبي)w ليدنw w١٩٢٧ ص ٨٥ - ٨٦.
(٧) ياقوت احلمويw معجم البلدانw مكتب األسديw طهرانw w١٩٦٥ ج١ ص ٨٧٢ و جـ w٤ ص ٦٩٠.

(٨) طه الهاشميw اuصدر السابقw ص ٤٠٣.
(٩) نوري خليل الرازيw البداوة واإلستقرار في العراقw القاهرةw w١٩٦٩ ص١٢٢.

wمجلة اجلـمعـية اجلـغرافـية العـراقيـة wسـتقـلةuمـالمح جغـرافيـة حول اسـتـيطان القبـائل البدوية ا w(١٠) أنظر نافع القـصاب
اجمللد (٥) لسنة ١٩٦٩ مطبعة أسعدw بغداد ص ١٧.

(١١) لونگريك: أربعة قـرون من تاريخ العراق حلديـثw ترجمة جعـفر اخليـاطw مطبعة أركـانw بغدادw w١٩٨٥ ص ١٠٢ -
.١٠٤

(١٢) اuصدر نفسهw ص ٤٠ - ٤٣.
: شاكر خصباكw العراق الشماليw مطبعة الشفيقw بغداد w١٩٧٣ ص١١٩. (١٣) طه الهاشميw اuصدر السابقw وأيضاً

: نوري البـرازي البـداوة (١٤) أنظر: لونكـريكw أربعـة قـرون من تاريخ العـراق احلـديثw اuصـدر السـابـقw ص ٢٤٢ وأيضـاً
واإلستقرار في العراقw اuصدر السابق ص ١٢٣.
(١٥) نوري خليل البرازيw اuصدر السابقw ص ١٢٧.
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مـشاريـع إستـيطانيـة إلسكان العـشـائر البدوية اaـتنقلة في مناطق مـخـتارة تركـزت في احملـافظات ذات
التنوع اإلثنوغرافي في اقـليم كُردستان العـراقi وفي اaقدمة منهـا: اaوصل (نينوى)i كركوك (التـأميم)
ديالىi والكوت (واسط). وكـان الهدف احلـقيـقي من وراء ذلك يتـمثل في إعـادة التكوين القـومي لسكان
: إن الهـدف مـن مـشــاريع اإلقليم لـصـالح األقـليـة الـعـربيــة. ويشــيـر الـى ذلك الدكـتــور (البَــرازي) قـائـالً

التوطن هذه هو دمج اجملتمع القومي الكبيرi ألنه ضرورة قومية ملحة(١٦). أنظر اخلريطة اuرفقة.
تتناول هذه الدراسةi البعـد التاريخي إلستيطان القبـائل العربية في محافظة كـركوك وحتليل النتائج
القومـية لهi في مـحاولة للكشف عـن خطط التعـريب التي ¢ تنفيـذها في اقليم كُردسـتان العـراق إلعادة

التكوين القومي لسكانه لصالح العرب.

∫„u!d! WE4U$/ w4 »dF#« 55u-# w6)—U-#« bF'#«
تشـيـر الدراسـات ذات العالقـة بسكـان محـافظة (لواء) كـركـوك الى أن العـشـائر العـربيـة التي تشكل
اليـوم نسـبـاً مـتـزايدة من مـجـمـوع سكانهـاi كـانت قـد هاجـرت الى اaنطقـة منذ عـهـد قـريب يتـراوح ب"
(٢٠٠ - ٣٠٠) سنةi قــادمـة مـن اجلـزيرة العــربيــة أو من بالد الشــامi علمـاً بـأن مـعظم هـذه العـشــائر
كانت قد إستوطنت مناطق أخرى في العراقi قبل أن تزحف الى هذه احملافظة وتتخذها مستقراً لها.
ومن اaمـكن اإلشــارة الى مــجــمـوعــة مـن تلك العــشــائر العــربيــة التـي وفـدت الـى احملــافظة وأقــامت

مستوطنات لها في مناطق واسعة وهي:
١- عشائر شمـر: وفدت من جند في شمال اجلزيرة العـربية على شكل موجات متقطـعة بإجتاه العراق
وبالد الشـام. وقـد إستـعـانت بهم الدولة العـثـمانيـة في حـروبهـا مع إيران. ومنهم عـشيـرة (الفـداعنة)
التي كـانت على إتصال مع أقـاربهم في منطقـة (احلويجـة)(١٧). فيـما إنتـشرت عـشيـرة (األسلم) في

اaنطقة اaمتدة ب" البعاج (جنوب مرتفعات سنجار) واحلويجة في محافظة كركوك(١٨).
٢- عـشـائر الظفـيـر: نزحت من جنـد أوائـل القـرن الثـالث عـشـر الهـجـري (التـاسع عـشـر اaيـالدي) الى
العــراق. ومـنهم (ألبــومـــفــرج) الذين إســتـــوطنوا احلــويجـــة و(احلليــحل) و(الـكراعنة) و(اخلــشـــامنة)

و(ألبوعامر)(١٩).
٣- عشائر عنزة: ومنهم (ألبوشاوس) التي دخلت العراق قبل ٢٥٠ سنة وإستقرت في احلويجة(٢٠).

٤- اجلوالة: قدمت من جند واحلجاز الى العراقi وإستقرت في مناطق كركوك واحلويجة(٢١).
٥- جــمـيلـة: من العــشـائر الـعـربيــة التي دخـلت العــراق منذ أربعــة قـرونi ومـنهم جــمـاعــات قــدمت من

(١٦) نوري البرازيw اuصدر السابقw ص٢٢٦.
(١٨) ثامر العاويw موسوعة العشائر العراقيةw اuصدر السابقw اجلزء (٨)w ص ٤٧.

(١٩) اuصدر نفسهw اجلزء (٨)w ص ٥٤.
(٢٠) اuصدر نفسهw اجلزء (٥)w ص ١٦٠
(٢١) اuصدر نفسهw اجلزء (٩)w ص ٧٦.
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سوريةi وإتخذت احلويجة مستقراً لها قبل قرن" فقط(٢٢).
٦- العبيد: وهي من زبيد القـحطانيةi إستقرت على الضفة اليمنى من نهـر دجلة ب" سامراء وكركوك.

وكانت تتنقل قبل ذلك مع عشائر طي واحلديدي" في منطقة احلويجة(٢٣).
٧- القـرغـول: دخلت العـراق قادمـة من (جنـد) شـمـال جزيرة العـربi وتعـايشت مع عـشـيـرة العبـيـد في

منطقة احلويجةi ولها كثافة سكانية في ناحية الرياض أيضاiً وفي مدينة كركوك نفسها(٢٤).
٨- اجلحيش: وهي عـشيرة زبيدية األصلi نزحت من جزيرة العـرب الى بالد الشام ثم الى العراق عن

طريق سنجار. وقد غادرت اaوصل الى احلويجة ودبس وقر…تپه قبل قرن"(٢٥).
٩- اللهيبات: وهي زبيدية أيضاً توزعت مساكنها في محافظتي كركوك وصالح الدين (تكريت)(٢٦).

١٠- اجلـبـور: إسـتوطنـت هذه العـشيـرة مـحـافظات (نينوىi األنـبارi صـالح الدين) ومـحـافظة كـركـوك.
قـدمت من اجلـزيرة العـربيـة منذ خـمسـة قـرونi ومنهم: (الصگور) التـي إستـوطنت احلـويجـة ومنطقـة
الزاب األســفل ضـمن حــوالي (١٨) قـريـةi ومنهم أيضــاً (ألبـوجنــاد) التي إسـتــقـرت الى اجلــوار من

العشيرة اaذكورة(٢٧).
١١- أبو ضمرة: من عشائر (حـرب) قدمت من جند واحلجاز وإستوطنت منطقة (احلـويجة) ومرتفعات

(حمرين) مثلما إستوطنت عشيرة (خفاجة) النجدية اaناطق نفسها(٢٨).
iإتخذت مناطق الزاب األسفل ودوزخورماتو i١٢- ألبوصباح: وهي من عشائر (ألبوحمـدان) العدنانية

واحلويجةi وكركوك(٢٩) مناطق إستقرار لها.
باإلضـافة الى تـلك العشـائر العـربيـة اaذكورة في مـحـافظة كـركوكi فـقـد تعرضت األخـيـرة الى نزوح

عشائر أخرى من بينها: بنو Yيمi الصميدعi ألبوحمدانi ألبواسحقi ألبورياش وألبوشاهر(٣٠).
الشك أن إسـتيطان العـشائـر العربيـة اaذكورة في مـحـافظة كركـوكi والسيـما جـهـاتها الغـريبةi كـان
مقدمـة حلمالت تعريب مـستمرة ¢ التـخطيط لها بشكل فعال بعـد تأسيس الدولة العراقـيةi وأبرز صور

التعريب تتمثل في مشروع احلويجة.

(٢٢) اuصدر نفسهw اجلزء (٣)w ص٣٠٠.

(٢٣) اuصدر نفسهw اجلزء (٨)w ص١١٣.
(٢٤) أنظر طه الهــاشـمي: اuصـدر الـسـابقw صw٤٢٥ وأيضـاً: لونـكريك أربعـة قـرون مـن تأريخ العـراق احلـديـثw اuصـدر

السابق ص٣٠ - ٤٣.
(٢٥) ثامر العامريw موسوعة العشائرية العراقيةw اجلزء (٥)w ص ٢٠٦ - ٢١١.

(٢٦) أنظر: شـاكـر خصـبـاكw العراق الـشمـاليw اuصـدر السـابقw صw١٥٦ وأيضاً ثامـر العـامـريw اuصدر الـسابقw اجلـزء
(٧)w ص ٨٤ - ٨٨.

(٢٧) ثامر العامريw موسوعة العشائر العراقيةw اجلزء (٣)w ص ٢٦٨.
(٢٨) شـاكـر خـصبـاكw اuصـدر السـابقw ص ١٥٥ - w١٥٦ وأيضـاً: اuوسـوعـة اuصـدر السـابقw اجلـزء (٧)w ص ١٨٩ -

١٩٢ واجلزء (٨)w ص ١٨٩.
(٢٩) ثامر عامريw اuوسوعةw اجلزء (٤) ص ١٠٥ واجلزء (٥)w ص ٧٧.

(٣٠) اuصدر نفسهw اجلزء (١)w ص ٢٨٠ - ٢٨١.
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يتــمـثل اaـشـروع بقنـاة Yتـد مــسـافــة (٥٥) كم من الزاب األســفل بإجتــاه األراضي غــرب مـحــافظة
كـركوكi إلرواء مـسـاحـة من األرض جتاوزت (٢٢٠) الـف مشـارة مـربعـة. وقد بدأ العـمل فـيـه منذ سنة
١٩٣٦ حـتى i١٩٥٢ ¢ خــاللهـا توزيـع األراضي على العـشــائر العـربـيـة اaتنقلـة بهـدف توطينـهـا. وذلك

�عدل (٧٠-٨٠) مشارة للعائلة الواحدة(٣١).
وشـجّع إسـتمـرار الدولة في حـفـر اآلبار ومد طـرق النقل واخلدمـات األخـرى أبناء تلك العـشـائر على
اإلستـيطان في منطقـة (اaشروع). وخالل تنفـيذ اaرحلة األولـى من اaشروع ¢ اسكان أكـثر من (٢٠)
ألفـاً مـن أفـراد العـشــائر البـدوية في اaنـطقـة(٣٢). وكـانت تـلك أول عـمليـة إســتـيطان للـعـشـائر العــربيـة

الرحالة في محافظة (لواء) كركوكi بعد تأسيس الدولة العراقية(٣٣). ومن ب" أهم تلك العشائر(٣٤):
١- عشيرة العبيدi وقد أقيمت لهم (١٢٤) مستوطنة ب" بداية إفتتاح مشروع احلويجة وحتى ١٩٥٧.

٢- عشيرة اجلبور: وقد ¢ توزيعهم على (٨٥) مستوطنة.
٣- عـشـيـرة ألبـوحـمـدان: وخصـصت لـهذه الـعشـيـرة (١٤) مـسـتـوطنة باإلضـافـة الى (٥) مـسـتـوطنات

لعشائر التكارته والدوري".
في سنة i١٩٧٧ ¢ إجناز مشروع (ري صدام) في اaنطقة نفـسهاi األمر الذي ساهم في إستيطان
مـجــمـوعـات أخــرى من تلك العــشـائر العـربـيـةi وبالتـالـي تصـاعـد وتـأثر Îو سكان األرياف في قــضـاء
احلـويجــة بشكل غــيـر (طبـيــعي)i حـيث بلـغت نسب الزيادة أكــثـر من (٥)% سنوياً بـ" سنتي (١٩٧٠-
١٩٧٧) ثم جتـاوزت (٩%) خـالل الفتـرة ب" (١٩٧٧-١٩٨٧) بينـما كـانت أرياف (احملـافظات) األخـرى
تشـهـد إنـخـفـاضـاً في حـجم سـكانهـا. أنظر جـدول رقم (١). مـن جـهـة أخـرىi فـإن حـركـة اإلســتـيطان
العربي اaذكورةi نتج عنها إرتفاع سريع في نسب Îو سكان القضاءi بحيث جتاوزت مثيالتها في أية
وحدة إدارية أخـرىi لذلك تصاعـدت نسبـة حجم سكانه (قضـاء احلويجـة) من ٨ الى ١٨% من مجـموع
سكان محافظة كركوك ب" عامي ١٩٦٥-i١٩٨٧ كما إرتفعت نسبة اaساحة من ١٦٫٦% الى أكثر من

٣٠% من مساحة احملافظة خالل الفترة نفسها(٣٦). الحظ اخلريطة (٢).

(٣١) شاكر خصباكw اuصدر السابقw ص ١٥٤ - ١٥٦.
(٣٢) هادي الدفتر وعبدالله حسنw العراق الشماليw مطبعة النهارw بيروتw١٩٥٥ ص١٧٣.

: احمد مـحمد (٣٣) نوري الطالبانيw منطقـة كركوك ومجـاالت تغيير واقـعها القوميw لنـدن w١٩٩٥ ص ٤٠-٤١ وأيضاً
اجلبوريw اإلستيطان الريفي في قضاء احلويجةw رسالة ماجستيرw جامعة بغدادw w١٩٨٦ ص ٤٤-٤٧.

w¹d??O?³Mý˘— Í—‹W??²½W?Ý ¨±πππ w"U??Ý ©¥® …—U?#˛ ©„u?$—W??$ Í—«ËU¼® …األكـراد شــعب الله احملـتـار w(٣٤) فـهـمي هويدي
Æ±∑± ‰ ¨d}"ËW¼ ¨„u$—W$

Æ¥π ‰ ¨…ËUÇ—WÝ ÊU#W¼ ¨©„u$—W$ Í—UÑïÖ® ©ìW−¹ËWŠ® w(٣٥) احمد رحيم امتي
(٣٦) أنظر: وزارة الداخليـةw اجملمـوعـة اإلحصـائيـة لتسـجيل عـام ١٩٥٧. «لوائي السليـمـانية وكـركوك». وأيضـاً: وزارة

التخطيطw اجلهاز اuركزي لالحصاءw احلصر األولي للسكان لسنة w١٩٧٠ مطبعة اجلهاز (بغداد) ١٩٧٣.
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iسـؤول" على اإلستـقرار فيـهاaإن إستـمرار زحف العـشائر العربيـة الى محـافظة كركوك وتشـجيع ا
من خالل القيام �شاريع إروائية أو حفر اآلبار لهم وتوزيع األراضي عليهمi أو منحهم اaكافآت اaالية
واإلمتـيازات اخلـاصة… كـان قمـيناً بالتأثيـر على الوضع الدXوغـرافي للسكان عمـوماً والتكوين القـومي
على وجه اخلصوص… وذلـك لصالح األقلية العربية فيـها والتي كانت تقل نسبتهـا عن ٣٢% من مجموع

السكان قبل تأسيس الدولة العراقية(٣٧).
ومن اجلـدير باالشـارةi أن قـاموس األعـالم (التـركي) اaطبـوع سنة ١٨٩٨مi كـان قـد أكّد بأن نسـبـة
السكان العـرب والتـركـمان والكلـدان تقل عن ربع مـجمـوع سكان احملـافظةi وبأن نسـبـة السكان الكُرد

فيها تبلغ ثالثة أرباع(٣٨).
من جـهــة أخـرى سـاهمـت حـمـالت حـرق وتدمــيـر القـرى ذات األغـلبـيـة الكُـردية في سكانهـا وتـشـريد
أهليــهــا على إمــتــداد القــرن اaاضيi والســيــمــا في النصـف الثــاني منهi جنبــاً الى جـنب مع عــمليــات
اإلسـتــيطان العـربي في حتــقـيق الهــدف اaركـزي للدولة وهـو زيادة نسـبـة السـكان العـرب على حــسـاب
iالقومـيات األخـرى في محافظة كـركوك. ومن مـالحظة جدول رقم (٢) يتـضح أن نسبة السـكان العرب
كـانت قـد إرتفـعت من (٢٨ الى ٤٤٫٤%) من مـجـموع سكـان احملافظـة للفتـرة من ١٩٥٧-i١٩٧٧ كـمـا
إرتفعت نسبتهم في مركز قضاء كـركوك بنحو ١٦% خالل الفترة من ١٩٦٥-١٩٧٧. وفي ناحية (تازه)

بنسبة ٢٧% وفي ناحية داقوق ١٤%i ونحو ١٩% في ناحية قر…تپهi ومثل ذلك في ناحية احلويجة.

١٩٧٣ wبغـداد wمطبـعـة اجلهـاز wنتـائج التعـداد العـام للسكان ١٩٦٥ wـركزي لألحـصـاءuاجلـهاز ا w(٣٧) وزارة التـخطيط
ونتائج تعداد السكان العام لسنة ١٩٨٧ (محافظة التأميم).

(٣٨) خليل اسماعيل محمدw كركوك في تقرير عصبة األ�u$—W$ Í—«ËU¼® Í—UÑïÖ w„© العدد ١٩٩٩/٤. ص ١٧٧.

الفترة

١٩٥٧ - ١٩٧٠

١٩٧٠ - ١٩٧٧

١٩٧٧ - ١٩٨٧

١٩٥٧ - ١٩٨٧

أرياف

١ +

٢٫٥-

 صفر

٥٫٥- ١٫٢ +

٩٫٤ +

٥٫١ +

٣٫٢ +

أرياف قضاء احلويجة

جدول رقم (١)
نسب التغيير في سكان أرياف محافظة كركوك(٣٥)



الوحدة اإلدارية

مركز قضاء كركوك

ناحية تازه

ناحية داقوق

ناحية احلويجة

النسبة في ١٩٦٥ 
٢٢٬١

٤٠٬١

٣٨٬١

٧٢٬٨٩١٬٧

٥١٬٧

٧٦٬٠

٣٨٬٥

النسبة في ١٩٧٧ 

ناحية قرتپه

مركز قضاء كفري

احملافظة

٦٣٬٨

٨٬٧

٣٩٤٤٬٤

١١٬٢

٨٬٨٢

١٨٬٩

١٣٬٦

٢٦٬٩

١٦٬٤
تغير النسبة

٥٬٤

٢٬٥

١٩٫٠
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(٣٩) سامي شمس الدينw قاموس األعالم التركيw مطبعة مهران سيw إستنبول w١٨٩٨ (كركوك).
wصـدر الـسـابقuالعـراق الشــمـالي ا wعن: شـاكـر خـصــبـاك wنتـائج إحــصـاء السكان لسنـة ١٩٦٥ w(٤٠) وزارة التـخـطيط
w†UÝ Íd}?#˛—WÝ W" dð w½U$WO¹…ËWðW½ W#W$ ¨⁄UÐ…œ ‰W?'O( :وأيضاً: نتائج أحصاء السكان لسنة ١٩٧٧ عن wص١٣٥

Æ¥±≠¥∞ ‰ ¨±πππ d}"ËW¼ ¨ UÐWš ÍW½U,ÄUÇ ¨Â…ËËœ wýWÐ ¨«œ ±π∑∑

جدول رقم (٢) نسب التغيير في السكان العرب في محافظة كركوك للفترة من (١٩٦٥ - ١٩٧٧)(٣٩)

ناحية قره حسن

السكان العرب

%٧٥٬٧%١٤٬٦

%٧٥٬٦

السكان الكُرد

%i٥٬٥

%٩٨٬٢ %٠٬٢

%٩٨٬٧ %٠٬٨

%٩٦٬٥ %٢٬٩

%٩٨٬١ %٨٬١

%٩٩٬٦ %١٬٠

%٦٩٬٢ %٢٬١١

%٩٨٬١ %٧٬١ ناحية بيباز

مركز قضاء كفري

ناحية سنگاو

ناحية آغجلر

مركز قضاء چمچمال

ناحية قادر كرم

ناحية شوان

ناحية آلتون كوپري

الوحدة اإلدارية

جدول رقم (٣) سكان من الوحدات اإلدارية في محافظة كركوك بحسب القومية لسنة ١٩٧٧(٤٠)
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iالتزال مـرتفــعـة في مـعـظم وحـدات احملـافـظة من بينهــا: شـوان iومع ذلك فــإن نسب السكان الكُـرد
قادر كـرمi مركز قـضاء چمـچمالi آغـجلرi سنگاوi وناحيـة بيبازi حـيث جتاوزت نسبـهم فيـها ٩٧% من
iمـجمـوع السكان فـيهـا. وتزيد نسـبهم علـى ثالثة أرباع السكان في ناحـيتي آلتـون كـوپري وقره حـسن

فيما بلغت نحو ٧٠% في مركز قضاء كفري. الحظ جدول رقم (٣).

∫WO#U-#« ZzU-M#« ÃËd)« ¨W2«—b#« ÁcN# sJ1 W2«—b#« ZzU-.
١- تعـرض (العـراق احلــالي) الى هجـرة األقـوام البـدوية مـن اجلـزيرة العـربيـة وبالد الشــام منذ مـيـالد
اaسيح (ع). كـما كان للفـتوحات اإلسـالمية للعـراق واألقطار اجملاورة دور كبـير في زحف اaزيد من
القبائل والعشائر العربية الى العراقi وأتاح للسكان العرب في اجلانب اآلخر من نهر الفرات عبوره

والتوغل الى عمق األراضي العراقية.
٢- إن إستمـرار الهجرات العربيـة خالل الفترات التـاليةi والسيمـا في العصر احلديثi أدى الـى حركة
إنتـقـال العـشائـر لإلستـيطان داخـل إقليم كُـردستـان العـراقi مـتـجـاوزةً مـرتفعـات حـمـرين - مكحـول

. شماالً وشرقاً
٣- لقد كانت مشاريع اإلستيطان التي خططت لها احلكومات العراقية بعد تأسيس الدولة العراقية في
i١٩٢١ وفي مقـدمتـها مـشروع احلويجـة اإلستـيطاني تقام أسـاساً لتـوط" العشـائر العربية الـرحالة

في محافظة (لواء) كركوك بهدف تغيير التكوين القومي لسكانها لصالح األقلية العربية.
٤- رغم حمالت التـعريب في محافظة (لواء) كركـوكi فإن السكان الكُرد اليزالون Xثلون نسباً متـميزة

في معظم الوحدات اإلدارية في احملافظة.
٥- إن أبرز اaهام القـومية والوطنيـة في الوقت احلاضر تتـمثل في السـعي اجلاد للمحـافظة على كُردية
منطـقـة الدراســةi والعــمل عـلى وقف حــمـالت الـتـعــريب اaـسـتــمــرة وعــودة الوافــدين من العــرب الى
مــحــافظاتهم الـتي جــاؤا منهــاi وعــودة السكان (اaهــجَّــرين) و(اaهــاجــرين) من أبنـاء احملـافـظة الى

مواقعهم األصلية التي هاجروا منها. 
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شـهـد العـراق (احلـالي) هـجـرات واسـعـة لألقـوام والشـعـوب التي وفـدت اليــه وإسـتـقـرت على أرضـه.
وكان أكثر اaوجـات التي لعبت دوراً كبيراً في التغـيير القومي لسكانهi زحفُ القبائل والعـشائر العربية
من جـزيرة العــرب أثناء الفـتـوحـات اإلسـالمـيـة لـلعـراق واألقطار اجملـاورة له. كـمـا شـهــد تاريخ العـراق
احلديث موجات أخرى من البدو قدمت من جند واحلجاز ودمشق وبالد الشام وتوغلت داخل األراضي

العراقية بإجتاه الشرق والشمال لتقيم لها مستوطنات في تلك اجلهات.
وتعـرضت مـحـافظات إقليم كُـردستـان العـراق الى مـثل تلك اaوجـات قـبل وبعـد قـيام الدولـة العراقـيـة
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احلديثة وذلك من خالل مشاريع ري: اجلزيرةi سنجارi احلويجة…
ويعـد (مـشــروع احلـويجـة) من ب" أهم اخلطـط التي تولت احلكومـة العــراقـيـة تنفـيـذهـا بهـدف إعـادة
التكوين القـومي لسكان لواء (مـحافظة) كـركوك بعـد تأسيس الدولة العـراقيـةi األمر الذي أوجـد فرصـاً
لآلالف من أفراد العشائر العربيـة اaتنقلة لإلستقرار في احملافظة. وقد إستمـرت حمالت إستيطان تلك
العـشائر وإقـامة اaسـتوطـنات لهم طيلة القرن اaـاضي ¡ا تسبب في إرتفـاع نسـبة السكان العـرب في

ضوء نتائج إحصائات السكان األخيرة في العراق…
iتناولت الدراســة البـعـد القـومي حلـركـة إســتـيطان العـشـائر والقــبـائل العـربيـة في مـحــافظة كـركـوك
والكشف عن خـط سـيـرها ومـواقـعـهـا احلـاليـة وفـتـرات قـدومـهـا ومـا نتج عن ذلك من تغـيـر فـي التكوين
القــومي لسكـانهــا. وخـرجـت الدراسـة بـنتــائج Yثلت فـي أن الكُرد رغم كل حــمــالت التــعـريـب اليزالون
يشكلون نسبـاً متمـيزة في مـعظم الوحدات اإلدارية للمحـافظةi إالّ أن ذلك الXنع من الوقوف ضـد مثل
هذه الظاهرة بإعـتـبار أن من بـ" أبرز اaهام القـومـية والوطـنية العـمل على عـودة العـشائر الـعربيـة الى
اaناطق التي جـاءت منهـا وإعـادة اaهجَّـرين واaهـاجـرين من سكان احملـافظة الى مـواقعـهم التي نزحـوا

منها.
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