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إن احلركـات األرضية في الطور الثاني لـبناء جبال زاگروس وتشكيـلها في عصر ا+ايوس) سـاعدت
على إلتواء الـطبقات الصـاحلة للتـجمّع النفطي في منطقـة كركوك بـدرجات متـوسطة ساعـدت على خزن
الكمـيـات العالـية من النفـط في قمـة هذه اإللتـواءات_ وإن هذه احلـركـات سبب إلتـواء األجنحـة اجلنوبيـة
للطيّـات أكثـر من األجنحـة الشمـاليـة_ وفي بعض هذه الطيّـات حدثت الفـوالق على طول مـحورها_ حـيث
زادت شـدة هـذه الفـوالق في بـعض ا+ناطق_ وســبـبت نضــوح ا+واد الغــازية ا+تـجــمـعــة فـوق األجــسـام
النفطيـة في قمـة الطيـات داخل اخلزانات حتـت السطحيـة_ كمـا حـدث في منطقة بابـا گرگـر بشكل لهب

ناري وا+عروفة بالنار األزلية.

ZzU!M"«
١- إن أحد أهم العـوامل اجليولوجية +ـنطقة كركوك هي مـوقعها الوسطي في ا+ناطق ا+لتـوية وا+نزلقة

للطيّات العالية في ا+ناطق اجلبلية_ ومنطقة الصحراء الغربية للعراق.
٢- تكوين سلـسلة من الطيـات ذات الـقـمم القـبـابيــة بإجتـاه شـمـال شــرق وجنوب غـرب منطقــة كـركـوك

خلزن أكبر كمية من ا+واد الهيدروكاربونية في ا+نطقة.
٣- حـدوث سلسلة من الفـوالق حتت السطحـيـة من الطبـقـات ا+ولدة للنفط الى الطبـقـات اخلـازنة له مع

إمتداد الطبقات ا+دفونة قرب السطح لتشكل قناةً لهجرة النفط من األسفل الى األعلى.
٤- تهـيأت فـي عصـر األوليـغوس) أحـسن فـرصـة لترسـيب الصـخـور اخلازنة للنـفط في منطقـة كركـوك

فقط.
٥- في عـصر ا+ايوس) تهـيـأت ظروف لترسـيب صخـور ا+تـبخّـرات (اجلبـسـوم) فوق الطبـقات اخلـازنة

للنفط +نح النضوح.
٦- في عـصور مـا قبـل ا+ايوس) لم تتأثـر منطقة كـركـوك باحلركـات التكتـونية احلـركيـة بدرجـات عاليـة

لتسبب إنهدام وكسر اخلزانات النفطية.
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W1bI!« —uBF!« w" „u#d#
د. جمال رشيد أحمد

أستاذ في تاريخ الشرق القد�

W$bI*«
„u#d#

كركـوك مديـنة عتـيقـة تقع في ا+ناطق ا+تمـوجة شـمال سلـسلة جبـال حمـرين التي تفصل بالد العـرب
عن كُــردسـتـان وهي عـلى بعـد حــوالي ٢٩٠ كـيلومــتـراً شــمـال العــاصـمـة العــراقـيــة بغـداد. ومن نتــائج
الدراسات التي أجـربت في ا+ناطق القريبة من هذه ا+دينة على آثار القـرى ا+يزوليثية (ا+رحـلة الواقعة
فيـما ب) العصـرين احلجري) ا+تـوسط واحلديث كمـستوطن كـر� شهر) والنيـوليثيـة (العصر احلـجري
احلـديث كمـسـتوطن جـرمـو)_ الفـترت) اللت) شـهـد اإلنسان خـاللهـمـا حيـاة اإلسـتقـرار إثر قـيام الثـورة
الزراعية في ا+رتفعات الشمالية لهذه ا+ستوطنات تزامنتا فيما ب) األلف العاشر واخلامس قبل ا+يالد
ح) إعـتــمـد اإلنســان في إنتـاج قـوتـه طوال هذه الفـتــرة على األمطار بعــد أن جـرى تبـدل جــذري على
وسائل عيشه وحتولت معا+ها من الصـيد إلى الزراعة_ فإن اخلط البياني إلنتقال هذا اإلنسان من هذه
ا+رتفعـات نحو السهـول_ وخاصة في نهـاية عصر حـضارة تل حلف (أواسط األلف الثالث ق.م)_ يشـير
إلى أنه قد ترك اجلبـال والكهوف وتوجه من ا+ناطق العليا الى ا+قـاطعات اجلنوبية بعد أن ظهرت فـيها
ا+واقع الغنيـة بتـرسـبات غـرين النهـرين العظيـم) دجلة والفـرات وروافدهـما كـالزاب) وديالى واخلـابور

متعقباً شروطاً أكثر مالءمة لوسائل اإلنتاج الزراعي.
وبعد إجـراء احلفريات في ا+سـتوطنات ا+تطورة التي أقـيمت في العصـر البرونزي على ضـفاف هذه
األنهـر_ تب) لدى ا+ـتـخـصـص) في علم األركـيـولوجـيــا أن سكاناً من عـصـر مـا قـبل ظهــور الكتـابة هم
الذين مهـدوا الطريق لقيام ا+دن ا+تـميزة في ا+ناطق اجلنوبيـة حيث أقامـوا حضارتهم احملليـة إستناداً
على اخللفـيـة احلـضـارية ألجدادهـم في الشـمال_ وقـد سـبـقت هذه ا+رحلة فـتـرة تتـمـيز بوصـول القـبـائل
البــدوية للســامــي) والهنود األوروپيـ) إلى وادي الرافــدين. وبالرغم من الدوافـع اإلقـتــصــادية وحـاجــة
ا+هاجرين إلى أراضي سهلية زراعية خصبـة_ فإن بناء أقدم ا+دن غير ا+سورة في اجلنوب كان يستند
برأي ملوك دويالتهـا على مـجـموعـة من اإلعـتقـادات الروحـية الـبدائ¥ـة_ فـإمّا كـان السـبب تنفـيذاً ألوامـر
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اآللهة حسبما إدّعـوا كانوا يحققونها على حساب طاقات أبناء الطبقـات ا+سودة وكان من أبرز معا+ها
بناء الزقورات التي �ركزت فيها بيوت ا+عبودات أو كان الغرض من بناء القالع واحلصن في الشمال
هو لتـجــمـيع أسـبـاب احلــيـاة للسكان فـيــهـا مع توفـيــر وسـائل الدفـاع عن أنفــسـهم بواسطتـهــا. وبهـذه
الطريقـة بدأ سكان القـرى القـد§ة مـثل جـرمـو وكـاني سـور ومطاره يتـمـركزون في قـلعة كـركـوك خـالل
عـصــر صناعــة الفـخــار الذي يسـبق عــصـر التــدوين في سـومــر_ ويرجح أن سكان مــواقع أخـرى كــتل
حـسـونة وتل الـصـوان قـد إسـتـفـادوا من حـضـارة سكان ا+ـسـتـوطنات الشـمـاليـة. وبـعـد أن أغـار ملوك
سومـر وأكد األوائل عـلى بالد سوبارتو (الصـيغـة السومـرية واألكدية +فـهوم البـالد العليا) خـالل األلف
الثالث قبل ا+يالد_ فإن أقـدم سجالت اخلطوط ا+سمارية تشير إلى أن قلعــة كـيرخي (كرخا = قلخا =
قلعـة) كـانت تقع في أرّابخـا Arrapha باقليم كـوتيـوم Quti-um. وعلى هذا األسـاس_ فـإن الكوتي) هم
الذين أنشأوا كرخا على أغلـب اإلحتمال_ إال أن احلوري) طوروهابعد أن نزحوا اليـها من ا+ستوطنات
احمليـطة بهذه القلعـة مثل شـوشاره ونوزي وكـوروخاني في مـطلع األلف الثاني قـبل ا+يالد وذلك نتـيجـة
إجـتيـاح الهنود- اآلري) +رتفـعات جـبـال زاگروس وا+ناطـق الشمـاليـة والشرقـية لـوادي الرافدين حـيث
أدت هذه الظاهـرة إلى حتـركــهم مع العــبـريـ) وغـيــرهم نحـو ســورية ومــصـر حــيث عُـرفــوافي التــأريخ

بالهكسوس (بدو آسيا).
 بنيت كركوك في األصل كقلعة على تل مدور ذي أربع زوايا ترتفع عن السهول احمليطة بها بحوالي
١٢٠ قـدمـاً وتشـرف على وادي نهـيـر صـغـيـر ذي مـياه قـليلة يفـيض عـادة في الفـصـول ا+اطرة وبُعـرف
بـ(خـاصـه چاي) وعلى مـا يظهـر فـإن هذه القلعـة حـصّنت بسـور في العـصـور القـد§ة وكـان لهـا أربعـة
أبواب عُـرفت في الـعـهـد العـثـمـاني بالبـاب الـرئيـسي ذي ا+درجـات وباب الطوب (طـوپ قـاپيـسي) وباب
البنات السبـع (يَدّي قزلَر) وباب احلَلْوَجِيـة (حَلواچيلَر)_ وعلى العرف السـائد في اإلدارة العثـمانية فـقد
كـانت األســواق حـسب التـخــصص واألصناف حتـيط مـبــاشـرة بالقلعــة ا+سكونة_ لكن الـدوائر وسـرايا
احلكومـة فكـانت تنتـشـر داخل القــشلة ا+بنيـة في الـطرف الغـربي من النهــيـر. وبناءً على ذكـرياتـنا فـقـد
كانت هذه القلعـة حتتوي على بعض ا+زارات وا+سـاجد والتكايا وبقايا بعض األبنيـة واآلثار التي تعود
إلى مطلع الـعـصـر التـأريخي (األلف الثـالث والثــاني قـبل ا+يـالد)_ كـمـا أن النقـود التـي كنا جنـدها ب)
بقايا البيوت اخلربة كانت حتوي غالباً رموزاً إخمينية وهللينية وفرثية وساسانية_ وكان هناك على التل
حـصن مـثـمن األضـالع يرجع زمنه إلى العـصـر السلجـوقي. أمـا أشـهـر اجملـمـعات الـسكنيـة في قلعـتنا
فكانت تقع في قسمه الغربي الذي أشتهر ³حلة حمام حـيث شاطر فيها ا+سلمون إخوانهم ا+سيحي)
لقرون عـديدة وكان كل من مـركز مطرانيـة باجرمي Bêth Garmê وجامع النبي دانيـال يقعان في نفس
احمللة. ونتــيـجـة للســيـاسـة اإلقـتـصــادية التي سـادت في هـذه ا+دينة بعـد أن ضـمّــهـا البـريطـانيـون إلى
ا+ملكة العراقـية وبعد تطور صناعة النفط في ا+ناطق القـريبة منها كمـوقعي عرفه وباباگـرگر (على بعد
ميلـ) في الشمال الغـربي) حيث كـانا من أغنى حقـول العالم في القـرن العشـرين_ إنتقل عـدد كبـير من
سكان القلعـة إلـى خـارجهـا مـقـتـرب) مـن مظاهر التطور التي بدأت تـسـود في اجلـانب الغـربي من نهـر
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(خاصـه چاي) بعد أن إسـتوطن فـيه ا+هـاجرون وكـان أغلبهم من ا+سـيحـي). ولقاء هذا الواقع اجلـديد
فـقـد لقي أهل كـركـوك في بداية العـهـد ا+لكي_ وخـاصـة بعـد أن إسـتـعلى منتـسـبـو قـوات الليـڤي عليـهم_
بعض ا+شـاكل مع اآلثوري) الذين عيّنهم البـريطانيـون في شركة الـنفط العراقـية IPC وكانوا يتـميزون
بثـقـافـة ولـغـة تخـتلف عن ثقـافــة السكان األصلي) من الكُـرد والتـركـمـان_ إالّ أن الطمـأنيـنة سـادت على

حياة هؤالء نتيجة النمو اإلقتصادي في جميع أنحاء العراق.
وبعد إعـتراف مـفجـروا ثورة ١٤ �وز عام ١٩٥٨ بشـراكة الكُرد مع العـرب في السيـادة على الوطن
العراقـي حيث جسـدوا هذا اإلعتـراف في ا+ادة الثانيـة من الدستـور ا+ؤقت_ تعقـدت مظاهر احلـياة في
هذه ا+دينة مـرة أخـرى بسبب شـعـور التركـمـان بغµ إعـتقـدوا أنه أصـابهم لعدم ورود إسـمـهم في هذا
الدسـتور_ فـأثارت القـوى السيـاسيـة اليـمينيـة العربـية التي لم يكن لهـا أي نفـوذ في كركـوك_ وباألخص
حزب الـبعث العـربي اإلشتـراكي الضعـيف آنذاك_ حفـيظة التركـمان على هذا األسـاس حملاربة الـوجود
الكردي في هذه ا+دينة ثم ظهر مـن خالل نقل عدد كبـير من العنصر الكردي +وظفي السلطة التنفـيذية
في إدارة ا+دينة شـرخ كـبـيـر في ذهنيـة السكان األصلـي) وعـالقاتـهم مع بعـضـهم البـعض وهو ظاهرة
نشأت في األصل من خطة البـريطاني) وترسبات إدارتـهم أيام اإلنتداب والعهد ا+ـلكي وكانت تتلخص
في تعريب بعض النواحي (كـاحلويجة) وجمع القـوميات والطوائف غيـر ا+نسجمة فـيما بينها مـن ناحية
الدين والعقـيدة واللسـان في مدينة مـثل كركوك ملحـق) إدارتها ³ملكة عـينوا عليهـا أسرة غيـر عراقـية
لكي تقود هذا اجملـتمع ا+تناقض_ فبـدأت األحزاب السيـاسية العـربية تتبنى حل هذه ا+ـعضلة بناءً على
توجهاتها األيديـولوجية ا+وزعة فيما ب) اليـسار واليم) ا+عتدل وا+تطرف_ أما الكُرد_ فـباإلستناد على
األعراف الـقبليـة وصداقـتهم ا+رتبطة بالقـوى العـربية التي لم تناصـبهم العـداء_ إختـاروا بطبـيعـة احلال
طريقاً مـشروعـاً لكي يدافعوا عـن حقهم بأبسط ا+طـاليب ومنها تشكيل مـديرية عامة +عـارف كردسـتان
التي لم تـر النور بتـاتاً. ومع ذلـك_ لم يتـمـتـع هؤالء بإنعكاسـات ا+ـادة الثـانيـة من الـدسـتـور ا+ؤقت غــيـر
اإلجـازة الـتي �تع بهــا احلـزب الد§قــراطي الكردســتـانـي حلـد أواسط عــام ١٩٦١ لكي يكون نشــاطه
علناً. ففي الـواقع العملي بدأت العناصـر اليمينيـة العربية ا+ـشرفة على دوائر الدولة تضطـهد الكُرد في
أغلب مجاالت احليـاة_ وقد أصاب هذا اإلضطهاد أبناء القومية الكردية في كركـوك أكثر من أي منطقة
أخرى بكردسـتان. فالسلطة العـسكرية للفرقة الثـانية التي كان يتـزعمهـا ناظم الطبقچلي وبالتـعاون مع
أجـهـزة األمن والشـرطة بدأت حتـارب الكرد في كـركوك بحـجـة القـضـاء على (الفـوضـوي)…?)_ نتج عن
هذه الظاهرة صراع منظّم ب) القوى السيـاسية للمجموعات اإلثنيـة في ا+دينة_ إما بدعوى الدفاع عن
مكاسب ثورة ١٤ �وز  كـان يرفع شـعـارها اليـسار الـعربي حـيث لم يتـمـتع الكرد بهـذه ا+كاسب حـتى
في إطار تطوير ثقـافـتـهم القـومـية_ أو الدفـاع عن عـروبة العـراق الذي دعـا اليـه اليمـ) العربـي لتحـقـيق
الوحـدة الفـورية مع اجلـمـهـورية العـربيـة ا+تـحدة بـدون إستـشـارة الكرد_ فـإنعكست مـظاهر هذا الواقع
سلبياً على القضية القـومية للكرد بشكل عام وخاصة بعد أن مالَ عبدالكر� قـاسم نحو القوى اليمينية
ا+تطرفـة إثر تعرضـه لإلغـتيـال بيـدهم يوم ٧ من تشرين األول عـام ١٩٥٩_ فـأمر بتـعـي) عدد كـبيـر من
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أفـراد هذا اإلجتـاه في مؤسـسـات السلطة التنـفيـذية بكركـوك وذلك لتـقليل شـأن اليـسـار ا+تطرف الذي
جمع ب) صفـوفه أغلب جماهيـر القوميات والطوائف غـير العربية_ فـإستغل القومـيون العرب والبعـثيون
هذه الفرصـة على حسـاب التركمـان وثبّتوا أقـدامهم في مؤسـسات كركـوك_ وبعد إنقـالبهم عام ١٩٦٣_
تسلطوا بنهج عـدواني على رقـاب اجملتـمع الكركـوكي األصيل. ثم تـعقـدت األوضاع أكـثـر فأكـثر عندمـا
بدأت عــمليــة التـعــريب والتــبـعــيث تشــمل جـمــيع مــؤسـســات الدولة_ فطُرد عـلى هذا األســاس_ وبشكل
جمـاعي_ كل ا+وظف) وا+تـخصـص) الكُرد من اإلدارات التنفيـذية_ كمـا شملت هذه الظاهرة مـهندسي
وعمال شركة النفط IPC. وعندما وسع رجال إنقالب ١٧ �وز عام ١٩٦٨ دائرة سياستهم العنصرية_
بدأوا يطردون الـكُرد حـتى من دورهـم ومـســاكنهم_ ثم إســتـملكـوا بيـوت أولئك الـذين إلتـحــقـوا بالـثـورة
الكرديـة عــام ١٩٧٤_ وأخــيـــراً وضــعـــوا أيديهم عـلى كل القـــرى والنواحي الـكُردية التـي حتــيط ³ـدينة
كركوك ونفذوا سـياسة اجلينوسايد بحق سكان مناطق داكان وصـوريا ودولي آالنه الى أن قضوا على
خمـسة آالف من سكان مدينة حلـبجه فظهـرت نتيجـة هذه السياسـة قضيـة معقـدة تتعلق بخرق احلـقوق

اإلنسانية لشعب بكامله فضّل عام ١٩٩١ ترك بالده باإلجماع حيث اليزال شبابه في طريق الهجرة.
لقد تفضل بعض اإلخوان من أعضاء الهيئة التحضيرية ا+شرفة على الندوة العلمية ا+تعلقة بكركوك
التي سيعقـدها مركز كربالء في لندن خالل يومي ٢١ و٢٢ من شهـر �وز عام ٢٠٠١ وأبلغونا بخطاب
حتريري دعـونا فيه ان نساهم في هذه الندوة بنـتاج جديد وغيـر منشور سابقاً_ فـرأينا من هذه الدعوة
ا+شكورة فرصة مناسبة لكي نضع احلقائق التأريخية ضمن دراسة جدية باللغة العربية. وبعد تقد§ها
بعــدة أسـابيع; تـرجم األخ األسـتــاذ كـمــال غـمـبــار مـشـكوراً هذه الدراسـة بـدقـة الى الكرديـة مـبــاشـرة
وألقاها في ندوة خاصة عـقدت لنفس الغرض في مدينة أربيل_ ثم رأى السيد بدران أحمـد حبيب مدير
مــؤســســة آراس أن هذا اجلــهـد جــدير بـالطبع بشكـل كـتــيـب صـغــيــر لكي يـتـوفــر عنـد أغلب ا+هــتــم)
³وضوعه_ فبادر بتحقيق رؤيتـه في بداية عام ٢٠٠٢_ لكن الذي أعاد كتابة نصوص هذا اجلهد أهمل_
بجانب عـدد من األخطاء_ طبع مصادره الـسالفية ا+ـكتوبة باحلروف الكيـرلية واإلشارات اخلـاصة التي
وضـعناها على احلروف الالتينـية لتـحديد أصـواتها بدقـة_ ثم غيّـر أماكـن الصور التي كنّا حـدّدناها كل
صـفـحــة يتـعلق مـوضـوعــهـا بإحـدى هذه الصــور واألغـرب من ذلك أنه وضع عـدداً من هـذه الصـور في
بداية الكتـاب بدون مناسـبـة. وبناءً على هذه احلـقـيـقة_ و³وافـقـة السـيـد بدران أحمـد حـبـيب إرتأينا أن
نعـيـد طبع هذه الـدراسـة شـخـصـيـاً وبجـهـاز حـاسـوبنا اخلـاص_ و³ا أننا من مـواليـد قلـعـة هذه ا+دينة
العريقة حـيث شاركنا أيامها احللوة وا+رة ودرسنا في مدارسهـا اإلبتدائية والثانوية وأقمنا فـيها خالل
فــتـرة خــدمــتنا فـي السلك العــسكري وا+دنـي ثم غــادرناها إلى اخلــارج في بداية شــهــر �وز من عــام
١٩٦٨ لكي نسـتـمـر فـي دراسـتنا العليـا وبعـد رجـوعنـا اليـهـا لم تسـمح لنا السلـطة باإلسـتـقـرار فـيـهـا_
وأثناء زواجنا عام ١٩٨٢ حـرمتنا من مـواطنتها رسـمياً_ ثـم فقدنا مع أطفـالنا حق التسـجيل في دائرة
األحــوال ا+دنيــة لهـذه ا+ديـنة رغم كــونهـا مــهـبـط والدتنا ووالدة األطفــال_ ثم مـسـح ا+سـؤولـون في تلك
الدائرة كل أثر حلـقـيـقـة إنتـمائنـا حملافظـة كركـوك_ فـبـذلك أسـقطت منا السلطة كـل احلقـوق اإلنسـانيـة_
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ومنهــا حق العـمل والدراســة والسكن وإمـتــالك العـقـار والبنـايات بعـد أن كنا ¼ـثّل أسـرة لهـا مــركـزها
ا+تـميـز داخل مـدينتنا العـريقة_ فـقامـت سلطة اليم) ا+ـتطرف عام ١٩٦٢ بحـجـز أموال ا+رحـوم والدنا
ا+نقـولة وغـيـر ا+نقـولة بتـهـمة التـمـرد والعـالقـة الشـخـصيـة التي كـانت تربـطه بالزعـيم الراحل مـصطفى
البارزاني وإعتقلته في معتقالت سجن الشرطة والسراي الكبير بكركوك ثم نقلته عام ١٩٦٣ مع ا+ئات
من أمـثاله داخـل عربات احلـمل لقطار كـركـوك- بغداد بصـورة مـأساوية إلـى ا+سيب_ وأخـيـراً وضعـوه
في زنزانة شرطة اخلـناق بالسماوة لعـدة سنوات الى نهاية السـبعينات من القـرن ا+اضي. وزيادة على
ذلك فـقـد منعنا مـسـؤولوا هذه السلطة بكركـوك خـالل الثـمانيـنات من القـرن ا+اضي من إسـتئـجـار دار
لنقـيم فـيهـا فـإتضـينا بحـياة الفـنادق أثناء عمـلنا في جـامعـة السليـمـانية الـتي إنتقلـت الى أربيل بعنوان
جامعـة صالح الدين_ وبإلصاق تهمة إسناد طلبـة هذه اجلامعة أثناء إضرابـهم عام ١٩٨٢ على عاتقنا_
نقلتنا وزارة التـعليـم العالـي بإسم رئاسـة اجلمـهـورية من أربيل إلى الـبصـرة باإلكـراه مع إبعـاد حـرمنا
من عـملهـا االكـاد§ي وحـددت إقـامـتـهـا جـبـريـاً في بغـداد_ ومع كل تلك القـسـوة التي إسـتـعـمـله النظام
العـراقي جتاه الكُرد ومع مظاهـر اجلبـروت التي حتلى بها الـبعـثيـون لتخـويف الناس_ فـقد رفـضنا بكل
هدوء الرضـوخ لذلك القرار فلم نلتـحق بجامـعة البـصرة. وفي عام ١٩٨٣_ وباإلسـتناد على قانـون جمع
شـمل األسـرة_ إسـتطعنا أن جنـد حـقـاً في العـيش بـأحد فـنادق بغـداد والعـمل بجـامـعـتـهـا_ ومع ذلك لم
يسـعـفنا القـانون هنا لكي ¼تلـك حقـاً من احلـقـوق ا+دنيـة كـتـأم) مـسكن أو تسـجـيل عـقار بحـجـة عـدم
مـشاركـتنا في عـمليـة االحصـاء عـام ١٩٧٧ داخل حدود مـحـافظة بغـداد. وعلى هذا األسـاس أصبـحنا
في مـسـقط رؤوسنا وفي مـكان عـملنا غـرباء وأقل مـواطنة من األجـانب الـذين وجـدوا فـرصـاً للعـمل في
جـميـع أنحاء وطنـنا سواء كـانوا من التـايلندي) أو الصـين) أو ا+صـري) الذين حـصلوا على اجلنـسيـة
العـراقيـة وحق الزواج والتـملك والسكن أينمـا يشاؤون_ وبناءً على مـعـاهدة كامپ ديڤـيـد فتـحت لهم كل
التـســهـيـالت لكي يحـولـوا األمـوال العـراقـيـة بـعـمـالت صـعـبــة إلى مـصـر لتـقــوية إقـتـصـادها بـكل حـرية
. وأكـثـر من هذا وذاك فـقـد قـررت ا+ؤسـسـات احلـزبيـة وإطمـئنان_ احلق الذي كـنا مـحـروم) منه أيضـاً
للسلطة في كـركوك عام ١٩٨٧ بنسف مـسكن شقـيقنا األكبـر الذي يأوي والدتنا العجـوزة بحجـة وجود
إخـوان لنا في خـارج العراق ومـهـمـا يكن من أمـر_ فإنّ مـشـاركـتنا في حتـديد مسـتـقـبل مدينـة كركـوك_
باإلضافة إلى نواحيها األدبية واألخالقية_ فهي واجب وحق من حقوقنا اإلنسانية والوطنية_ وا+واضيع
التى ستـطرح في بحثنا تتـعلق بإختـصاصنا الدقـيق وتتحدد بشـكل مختـصر عن كـركوك في عـصورها
القــد§ة_ وهي مـجــمـوعــة من احلـقــائق ترتبط بفــتـرات عــديدة من تأريخ هـذه ا+دينة وسكانهــا األوائل_
وإعتمدنا في هذا اجملال_ باإلضـافة الى معلوماتنا الشخصية التي إستـقيناها من الفترة التي عشناها
في هذه ا+دينة_ علـى مخـتلف ا+راجع_ منـها قـد§ة كـالسـومـرية واألكديـة واآلشورية واإليـرانية وحـديثـة
كـاأل+انـيـة واإلنگليــزية والروسـيــة_ وحـاولنا بكل صــدق أن نكون واقـعــي) في سـرد األحــداث_ نأمل من
أسلوب طرحه أن جند حلوالً صحيحة للمشاكل واخلروقات التي شهدها مواطنوا كركوك. ومثلما رأينا
في خطاب األخوان ا+شرف) على الندوة في لندن_ فإنّ ا+واضيع التي ستطرح فيها §سّ إختصاصنا
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بصـورة مـبــاشـرة_ لذلك سـيكون بـحـثنا نبـذة عن تـاريخ مـدينتنا العــريقـة كـركـوك_ وهي أحــد ا+واضـيع
احملـددة في محـور من مـحاور الندوة ا+ذكـورة التي نأمل من خـاللها إيـجاد حلول نظرية صـحـيحـة لكل

اخلروقات اخملالفة حلقوق مواطني كركوك األصلي) والله ا+وفق.
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