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أهدي هذا االنتاج الى

- روح الفقيد السامية (رفيقي احملبوب الشهيد «سربست محمود»)
طيب الله ثراه.
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- أبنتي زيالن

- زوجتي أم زيالن
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جر�ة تـعريب كوردسـتان من اجلـرائم الكبرى التي نـفذت وتنفذ ضـد شعـبنا الكوردي من
قبل األنظمـة احملتلة لكوردسـتان وهي هجمـة شرسة كـبيرة تهـدد األمن القومي الكوردي
اآلن وفي اHسـتقـبل. ومع األسف فـإن الكتـابة عن هذا اHوضـوع قليل� جـداً وكان األحـرى

أن يتم البحث والتمحيص والكتابة عنه بشكل أوسع.
بعـد إنتـهاء احلـرب العـاHية األولى وتـقسـيم كـوردستـان على الدول اHصطنـعة االربعـة
(العــراق- سـوريا- إيران- تركــيـا) واحلــاق جنوب كـوردســتـان بالعــراق العـربـي وغـرب
كـوردسـتـان بسوريـا العـربية� بـدأت الدولتـان العربـيتـان العـراق وسـوريا بتنفـيـذ عـمليـة
التـعريب في كـوردستـان ولهذا فـقد نفّـذوا حمـالت منتظمة وبصـيغ وأشكال شتى �ـيزّت
بالوحــشـيـة والبـعــد عن الطبـيــعـة اإلنسـانيــة وشـملت اعــمـالهم االبادة والسلـب والنهب
وتخريب وتدمير اHدن والقصبـات والقرى الكوردية. ولم يدخروا أية وسيلة إلحلاق الضرر
بأبناء شـعبنا الكوردي وأرض كـوردستان مـتى وكيف طالت أيديهم ذلـك. والزالوا حتى

اآلن مستمرين في سياساتهم اإلجرامية هذه.
وجنبـاً الى جنـب مع العـرب مـارس النظام التـركي نفس األعـمـال واخملـططات لتـتـريك
أبناء شعـبنا في شمـال كوردستـان والنظام األيراني كذلك لتفـريس أبناء شعـبنا في شرق
كـوردستـان وهكذا فـإن مـحـتلي كوردسـتـان بأجـزائها األربـعة سـعـوا دوماً إلذابـة وصهـر

شعبنا الكوردي ومحاولة القضاء على وجوده بكل السبل اHمكنة.
وكـمـا أسلفنا فـأنه لم جتـري الكتـابة عن هذا اHوضـوع اHهم واحلـيـوي وعن واقع جـرائم

محتلي كـوردستان ضد أبناء شعبنا� ولم تنل اإلهتـمام الكافي� مع أنها قضية مـصيرّية
تؤثر علـى حـاضـر ومــسـتـقــبل أمـتنـا. ولو أمـعنا النـظر فـإن عـدداً قـليـالً من الكتــابات
واHذكرات والكراسات الصغيرة قد تطرقت أو بحثت في هذا اHوضوع بأستحياء هذا من
جـانب ومن جانب آخـر فـأن اخملاطر الكبـيرة واآلثـار السلبيـة لهـذه الهجـمات واHؤامـرات
الوحــشـيــة ضـد أبناء شــعـبنـا قـد اجلـأتـني الى ان اكـتـب هذا البـحث اHـفـصل عن جــرائم
ومؤامرات الترحيل والتهجير القـسري وتعريب كوردستان. وقد وزعت بحثي على ثالثة

فصول.
الفصل األول يتـألف من أربعة أقسام. فـفي القسم األول بحثت عن مـجيء العرب الى
كوردستان منذ الفتوحات اإلسـالمية في العام ١٦ هـ اHصادف عام ٦٣٧م. ألنه لم يكن
للعـرب وجـود في كوردسـتـان قبل هذا الـتاريخ. ومع مـجيء اإلسـالم أخذ الـعرب يفـدون
رويداً رويداً الى منـاطق كـوردسـتـان. وفي االقـسـام الالحـقـة حتـدثـت عن تأثيـرات قـدوم
العـرب الى كـوردسـتـان وعلى عـمليـة التعـريب. وبقـناعتـي فأنه بـعد وفـاة النبي مـحـمـد
(ص) فـأن الـسلطة االسـالمــيـة اســتـوحت اHبــاديء السـامــيـة للديـن االسـالمي ولكنـهـا
ارتكبت اخطاء غـيـر سـامـيـة وغـيـر أنسـانيـة ايضـاً في التطبـيق. ولو نـظرنا الى اHراحل
الالحقة لوفـاة النبي (ص) نرى إن هذه اHراحل تختلف طبيعـتها عن اHرحلة السابقـة فقد
جرى الحقاً األهتمـام بتوسيع حدود السلطة اإلسالمية العربيـة. لذا نرى أنه جرى أغتيال
ثالثة من ب£ اخللفاء الراشدين األربعة (وهم عمـر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن
أبي طالب) والوحيد الذي لم يتم أغتياله هو ابوبكر الصـديق حيث توفى وفاة طبيعية �
والفـتوحات االسـالميـة بدأت بعـد وفاة النبي (ص). وفي القـسم الثانى من هذا الفـصل
حتدثت عن مراحل تعريب كوردستان أبتداءً من تأسيس الدولة العراقية وقد وزعته على
أربعـة مـراحل (العـهـد اHلكي- العـهـد اجلـمـهـوري- عهـد البـعث- مـا بعـد االنتـفـاضـة)
وبيّنـت صـيـغ واسـالـيب التــعــريب في كل مــرحلـة من هذه اHراحل. وفـي القــسم الثــالث
حتدثت عن تعريب غرب كوردستان (كوردسـتان احملتلة من قبل سوريا) وصيغ التعريب

في هذا اجلزء من وطننا وفي القسم الرابع حتدثت عن تعريب الكورد في لبنان.
في الفـصل الثـاني من الـكتـاب حتـدثت عن مـخـاطر تعـريب كـوردسـتـان على الوجـود
القـومي لشـعـبنا واآلثار الـسلبـيـة على اخلـصـائص القـومـيـة (االرض/ اللغـة/ التـاريخ/
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العادات والتقاليد/ األحساس اHشترك) وعن كل جانب منها بالتفصيل.
وفي الفــصل الثـالث اوردت الصــيغ واالسـاليب الـالزمـة Hواجـهــة تعـريب كـوردســتـان
وقدمت اقـتراحاتي بهـذا اخلصوص. وفـي نهاية الفصل بينت اسـتنتاجـاتي التي خلصتـها

في ١٤ نقطة.
هذا وقـد احلقت بنهـاية الكتاب ثالثة مـالحق. احـدها يضم مجـموعـة من الوثائق تعبـر
عن كـيــفـيـة تـرحـيل الكورد وحــمـالت االبادة ونهب ثروات كــوردسـتـان� وجـلب وتوط£
العـرب فـي كـوردسـتـان. واHـلحق الثـاني يحــتـوي على مــجـمـوعـة من خــرائط مـخـتـلفـة
لكوردسـتان� واHلحق االخـر يحتـوي على مجـموعـة من الصور الطبـيعـية لعـدد من اHدن

واHناطق الكوردستانية وبعض القرى التي قام النظام العراقي بتخريبها وازالتها.
ال يسعني هنا إالّ أن أسجل مالحظت£ للقاريء الكر§:

١- حتـدثت ضمن هذا الـكتاب عن ترحـيل وتعـريب كوردسـتـان ألن ترحيل أبـناء شعـبنا
هي احدى صيغ تعريب كوردستان ولهذا أسميت الكتاب بـ(تعريب كوردستان).

٢- جر�ة عملية التـعريب تسمى احياناً بـ(جر�ة التطهير العـرقي) وألن التطهير العرقي
قـد مـورس احـيانـاً كثـيـرة ضـمن حـمـالت التـعـريب في كـوردسـتان لهـذا اسـتـخـدمت
مـصطلح (التـعريب) كـمـصطلح شامـل جلمـيع أشكال وصـيغ التعـريب وقـد دخل هذا

اHصطلح السياسي القاموس السياسي لكوردستان.
في اخلـتـام أ�نى أن أكـون قـد وفـقت لتـقـد§ خدمـة صـغـيـرة ألمـتي اHضطهـدة ببـحـثي

اHتواضع هذا.
 غفور مخموري      
 ٢٧/٢٦- ٩ - ٢٠٠٢
اربيل - جنوب كوردستان
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في نهـاية عام ٢٠٠٢ ª طبع ونشـر كتـاب (تعريب كـوردستـان) وقد اسـتقـبلت بحـفاوة
ونفـذت من اHكتـبات بسـرعـة. وألن هذا الكتاب هو اHبـحث العلمي الـوحيـد الذي تناول
بصـورة شـاملة قـضيـة تعـريب كـوردسـتـان لذا أخذ الـقراء يبـحـثـون عنه ويحـاولون االHام
بتفـاصيل مـحتـواه. وقد الح العديد مـن األخوة والرفاق والقـراء مراراً لكي اعـيد طبـعه�
واسـتـجابـة مني لتلك الطلبـات قـررت اعـادة طبع الكتـاب و»سـاعـدة من (اللجنة العليـا

Hناهضة التعريب في كوردستان) التي أخذت على عاتقها مشكورة مصاريف الطبع.
أن اعـادة طبع هـذا الكتـاب في هذه اHرحلـة لهـا أهمـيـة خـاصــة بحـيث يسـتطـيع جـيل
اليـوم واجيـال الغـد االطالع على مـرارات االيام اHاضيـة وان يأخـذوا العبـر منهـا هذا من
جهـة ومن جـهة اخرى فـانه بالرغم من أنهـيار نظام البـعث فان سـياسـة التعـريب ال زالت
مسـتمـرة وتأخذ أشكاالً وصـيغـاً مخـتلفة والسلطات العـراقيـة احلاليـة ماضـية في تنفـيذ
هذه السيـاسة ا يؤكد ان العـقلية العـربية تنهج نفس عقليـة ومناهج األنظمة السـابقة ان
لم تكن بـصـورة أقــسى وابشع. ومــوقف السلطـة العـربـيـة احلــاليـة مـن قـضــايا كـركــوك
ومخمور وخانق£ وشنگار.. الخ واضح فلم تنفذ اHادة ٥٨ الواردة في قانون ادارة الدولة
العراقيـة بل وال يوجد أمل في تنفيذها� لذا ومن هذا اHنطق فان اعـادة طبع الكتاب لها
فـوائد كـثـيـرة في تعـرية سـيـاسـة التـعـريب واخطارها وضـرورة تعـبـئـة شـعب كـوردسـتـان

للوقوف ضدها وكيفية مناهضتها.
وقـد بينا سـبل مناهضـة تلـك السـياسـة ف الفـصل الثـالث مـن الكتـاب. نأمل ان تنال

الطبـعـة الثـانيـة نـفس اخلطوة واألهتـمـام الذي نالتـه الطـبـعـة االولى. ونحن مـسـتـعـدون
ونرحب دوماً »الحظات واقـتراحات القـراء حول النواقص واألخطاء الواردة ضـمن البحث
لكي نستطيع تالخيها مستقبـالً واغناء البحث في الطبعات الالحقة ونعتذر ان وجودت

اخطاء فال شيء كامل في هذا الوجود.
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أغلب اHصـادر التأريخيـة تشيـر الى أنه لم يكن للعرب وجـود في كوردسـتان قـبل مجئ
العرب اHسـلم£ لكوردستان أي (قـبل الفتـوحات العـربية االسالمـية)� تشـير حـيث كان

نهر الفرات هو احلد الفاصل ب£ الكورد والعرب(*).
ومع بداية الفـتـوحات االسـالمـية لكـوردستـان في العـام ١٦هـ أي ٦٣٧ م عـبر العـرب
نهر الفرات ودخـلوا اHنطقة (حتى األلف األول قبل اHيـالد ال توجد وثيقة تأريخـية تثبت
وجود العرب في العراق)(١) وكما قلنـا سابقاً فأنه »جيء الفـتوحات االسالميـة للمنطقة
. (الـتوجـه العربي في عـهـد الفتـوحات االسـالميـة بدأ العـرب يفِدون اليـها شـيـئاً فـشيـئاً
بالقـرن الســابع اHيـالدي يعـتـبــر من أكـثـر احلـوادث تأثيــراً في التكوين العـرقـي لسكنة

العراق)(٢).
مـدينة اHوصل الـتي كـانت مـركـزاً لوالية اHوصل (جنـوب كـوردسـتـان) كـانت في عـام
(١٦هـ-٦٣٧م) وهـي سنـة قــــدوم االســــالم تـتكـون من ثـالث مــــحــــالت هـي (مــــحـلة
الزردشتـي£ ومحلة النصـارى ومحلة اليهـود) ولكن في عهد اخلـليفة (عـمر بن اخلطاب)
بدأت هجمات اجليوش العربية بقيادة (عياض بن غنم االشعري) و(عمرو بن جند) على
اHنطقة وبدأت اجليوش العربية باستقدام عـوائل افرادها فيما بعد. وقدوم العرب لم يكن
سلمـياً بل جـوبهت »قـاومة مـسـتمـيـتة من قـبل الكورد الذين حـاولوا الدفـاع عن نفسـهم

وأرضهم.
وقد قتل في اHعارك (عمرو بن اجلند)� واسـتلم قيادة العرب اHسلم£ من بعده (خالد

بن الوليد)� وبعد أستتاب الوضع لصالح العرب اHسلم£ وفدت قبيلة (اخلزرج) العربية
الى مدينة اHوصل وبنوا محلة ومسجداً بأسم قبيلتهم.

لقد كـان الستـيطان القبـائل العربيـة تأثير سلبي على اHواطن£ الكورد سكان اHـنطقة�
وينوه عن ذلك الفيلسوف الـعربي اHعروف (ابن خلدون) - (١٣٣٢ - ١٤٠٦ م): (أنه
مـؤمن بأن العــرب اذا مـا سـيطروا على أي بلد فــانهم يخـربونهـا ألنهم قــوم مـتـوحـشـون
وطبـيـعـتـهم هو سلـب مـا في يد الناس ويكسـبـون بالسـيـوف ارزاقـهم� وأنـهم ال ينظرون
نظرة حـســد الى مـا �تلكه اآلخــرون بل أنهم يحـاولون فــوراً امـتـالك وحـيــازة مـا في يد
اآلخـرين ألنفـسـهم)(�٣ ٤) تعـرضت أمـالك وأمـوال الكورد الى الـتـدمـيـر على يد العـرب
الفاحت£ ا اجلـأ الكورد الى أHقاومـة. وجتلت ذلك في عدة انتـفاضات وحـروب دفاعـية.
وقـد قاوم الكورد فـترة طويلـة الدين االسالمي عندمـا دخل العـرب اHسلمون كـوردستـان
عـام (١٨ هـ - ٦٣٩ م) والدليل على ذلك كـثـرة اHقـابر اHوجـودة في كـوردسـتـان حـيث

التزال تسميات (مقابر الصحابة) او(مقابر الكفار) موجودة(�٥ ٦). 
في عـهـد اHعـتــصم العـبـاسي الذي تولى اخلـالفــة عـام ٨٣٣ م- ٢١٨ هـ) ثار األمـيـر
الكوردي (جعـفر بن حـسن الداسني) على السلطة العبـاسيـة وكان بطالً كورديـاً يشار له
بالبنان وبعد معركة شديدة ب£ العباسي£ والكورد قتل األمير الكوردي في جبل مقلوب

عام ٨٣٩ م.
وفي عــهـد اHكتــفي باللـه العـبــاسي (٢٩٤ هـ - ٩٠٦ م) وعندمــا كـان احلــمـدانيــون
يحكمـون اHوصل ثار الكورد بقـيـادة القـائد الكوردي اHشـهـور (محـمـد بن بالل) آنذاك
بسـبب ظلم واضطهـاد احلمـداني£ للكورد وكـانت انتـفـاضة شـاملة ضـد العـباسـي£(�٧ ٨)
وقــد جتلى تـالحم وتعــاون القــبــائـل الكوردية جملــابـهــة اHعــتــدين في هـذه االنتــفــاضــة

واالنتفاضات األخرى ولم يكن ذلك بغريب.
(في عـهــد الهـجـمـات الـعـربيـة بالقــرن السـابع اHيــالدي كـان هنالك نوع من الـتـرابط
والتنظـيم العـشــائري مـوجــوداً واليزال حلـد اآلن حــيث يحس القـروي الـكوردي بأنتـمــائه

العشائري)(٩). 
االســتــاذ (جـمــال نبــز) في كــتــابه (كــوردســتــان وثوراتهــا) يتــحــدث عن الثــورات
واالنتفـاضات الكوردية ضد اجلـيوش العربيـة (يذكر التـاريخ لنا أن الكورد قد اشتـركوا

في العديد من االنتفاضات واجملابهات ضد سلطة الدولة االسالمية)(١٠). (*) اHترجم.
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وهنا ال نريد أعـادة كتابة تاريـخ الفتوحـات العربيـة االسالمـية ولكننا نود ان نتـحدث
عن كـيـفيـة وبدايات قـدوم العـرب Hنطقـة كـوردسـتان حـيث بدأ قـدومـهم بشكل جـمـاعي
ومنظم في ذلك العهد� ويبدو أن قدوم العرب لم تكن بدون مقاومة من الكورد بل كانت
والتزال مـسـتمـرة ويجـدر بنا األشـارة بصورة مـخـتـصرة الى مـا حتـدث به عـدد كبـيـر من

اHؤرخ£ عن ذلك وعلى سبيل التنويه(*).
بعـد اســتـيطان العــرب وقـدومـهم الـى كـوردسـتـان بـسـبب الفـتــوحـات االسـالمــيـة من
الضروري التحـدث عن قدوم العرب للكوردستان في عـهد السلطة العثمانية. فـفي عهد
احلكم اHمــاليك (اHقـصــود حكم الوالة اHمــاليك للواليات الـثـالث في عـهــد العـثــمـاني

وخاصة واليتي اHوصل وبغداد)(**)
حيث بدأت طالئع عـشيرتي طي واجلـبور العربيـت£ ب£ األعوام (١٧٥٠ - ١٨٣١ م)
بالوفــود الى جنوب كـوردســتـان. وفي عــهـد مــدحت باشـا الذي كــان واليـاً على بـغـداد
(١٨٦٩ - ١٨٧٢ م) شـجع العـشـائـر العـربيـة وأحتـذ اجـراءات كـثـيـرة لـتـوط£ عـشـائر
العـرب البدوية فـي األراضي األميـرية(١١)� وقـد ª آنذاك تشجـيع بعض أفـخـاذ عشـائر
(شـمر وعنزة والـدليم وكعب) لالسـتـيطان في بعض مناطق كـوردسـتان Hا تتـمـتع به من
خيرات ومراعي جـيدة. حيث ª توط£ بعض البدو العرب في األراضي الزراعيـة اخلصبة
اذ جرى توطـ£ عشائر (ربـيعة وبن أوس واجلـبور) في سـهول مندلي وبلدروز وقـزلرباط.
وعشـيرة ب£ كـفري وطوزخـورماتو واللهـيب في (قرتـبه) والعبـيد في منـطقة (احلويـجة)
ب£ الزاب األسـفل والنهـر األبيض (زى سـپى) و(شـمـر والبـوحـمـدان واجلـبـور) في سـهل
قراج والشـرقاط والقـيارة. وبعض العشـائر العربيـة من طي والشمر واجلـبور في السـهول
احملـيطة »دينة اHوصل وهـكذا توطنت هذه العـشـائر العـربيـة البـدوية في أراضي الكورد

ومراعيهم(١٢).
لم يكن اسـتـيطان العرب فـي أحيـان كـثيـرة برضـاء العـشائر الكوردية بـل كانت دومـاً
حتـدث مـجـابهـات ومـصـادمـات واسـتـخـدام للقـوة ولهـذا فـأن الصـراع ظل مـحـتـدمـاً ب£
اHزارع£ الكورد والعـرب اHستـوطن£ دفاعـاً من الكورد عن أرضـهم وصيـانة لكرامتـهم

ووجـودهم. وال نريد أيـراد تفـاصـيل جـمـيع اHـعـارك التي جـرت بل سنورد بـعض األمـثلة
على ذلك. وباألشـارة الى اHصـادر التـاريخـيـة نتلمس بوضـوح أن العـرب ارادوا احـتـالل
كوردستـان خطوة بعد خطوة ومنطقة بعـد منطقة. فبعـد تعريب مدينة اHوصل وضواحـيها
وأطرافها. أجتـه األستيطان والتعـريب الى منطقة سهول قراج وأربيـل (أي منطقة ما ب£

الزاب£ األعلى واألسفل)(*).
وكلتا اHنطقـتان غنيتان وواسـعتان وخصـبتان للزراعـة وصاحلتان للرعي باالضـافة الى
وجود احـتيـاطات ضخـمة من حـقول النفط حـيث ª أستكشـاف عشـرات احلقول النفـطية

فيها الحقاً.
قـبل قــدوم العـرب الى لـواء أربيل كـان جــمـيع سكان اللـواء من الكورد (جـمــيع أهل
أربيل من الكورد)(١٣). وكـان جـمـيع سكان سـهل قـراج ومـخـمور مـن الكورد ولم يكن
. (كل من جتول مـدة قصيـرة أو طويلة يتأكد أن األراضي الواقـعة ب£ بينهم عرب مطـلقاً
الزاب£ كانت حتت يد عـشيرة الدز…يي الكوردية وقد ضـمت نفوس العشـيرة في وقت من
األوقات بـ ٢٠٠٠٠٠ مائتـي الف نسمة)(�١٤ ١٥). كانت السلطات آنـذاك تشجع وتدفع
بالعـرب للـقـدوم الى أرض كـوردسـتـان وكـانت تســهل لهم عـبـور نهـر دجلـة أثناء عـصـر
اHماليك في العـراق العربي (١٧٥٠ - ١٨٣١م) وعندما كـانت بغداد عاصمـة اHماليك
الذين كانوا يتـمتعـون بنوع من األستقـالل عن السلطة العثـمانية كـانت العشائر العـربية
البدوية وخـاصة شمـر والبوحمـدان وطي يدفعون ضـرائب عن عدد رؤوس اجلمـال اHوجودة
لديهم ولهذا كانوا يفسحون لهم اجملال لعبـور نهر دجلة الى سهل قراج وشمامك واحياناً

كثيرة الى سهل كنديناوه أيضاً(١٦).
ولغـرض الدفـاع عن منطقـتـه ومنع العـرب من القـدوم للـمنطقـة قـام (أبراهيم بايز أغـا
دز…يي) وهو من األغــوات اHعـروف£ في عـشــيـرة (دز…يي) وهو نفــسـه الذي بنى مــدينة
مخمـور عام ١٨٧٨م (أبراهيم أغا باني مـخمور)(١٧)� بالوقوف ضد قـدوم العرب� وقد
سـعى في البدايـة حلل مشكلة قـدوم العـرب الى منطقـة قراج ومـخـمور سلمـيـاً عن طريق
السلطات احلـاكـمـة آنـذاك� حـيث قـام برفع عـريضـة بأسم جـمـيع أهالي اHـنطقـة تتـضـمن
مطالـبـهم الـى (والي اHوصل) وكــانت أولى اHطـالب منع العــرب من الـقـدوم للـرعي في (*) ينصب احلديث من اآلن فصاعداً عن قدوم العرب الى جنوب كوردستان (اHترجم).

(**) لم تكن هنالك دوماً سلطة مـوحدة مسؤولة جتاه الـسلطان العثماني حيث كـانت الواليات الثالث
(*) اHترجم.أحياناً تندمج في والية واحدة أو إثنت£ بسبب األوضاع الداخلية أو احلروب مع أيران. (اHترجم)
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سهول قراج وشمامك وعدم قدوم اجلندرمة التـركية ألستيفاء الضرائب واخلراج(١٨). وألن
السلطات نفسها كانت تدعم توجـه العرب للمنطقة لذا فأنها أهملت مطالب السكان ولم
تتـجاوب مـعـها. ـا أضطر إبراهيم أغـا الى أستـخـدام القوة بنفـسـه حيـث قام بتـحـشيـد
قوات ضـخمة Hواجهـة العثماني£ والعـرب معاً. يشـير (دبيليو.آر.هي) الذي قام بنفـسه
بزيارة إبراهيم أغـا يشـير الى أنه كـان لديه (٦٠٠ فـارس و٤٠٠٠ مـقاتل مـسلح)(١٩).
وقد أستـخدم إبراهيم هؤالء اHقاتل£ جملابهة العـشائر العربية واجلندرمة التركـية الساندة
لها في آن واحـد (كانت هنالك وHـدة سن£ معارك مـستـمرة مع العـرب الشمر واجلـندرمة
التـركيـة)(٢٠) وقـد أنتـصر أبـراهيم أغا فـي معـاركـه وª طرد ومنع العـرب من الدخـول.
(كـانت مـهمـة أبراهيم أغـا في البـداية طرد العـرب من مناطق قـراج وشـمامك وإجـبـارهم
للعــودة الى الضـفــة األخـرى من نهــر دجلة� وبعـد ذلـك سـيطر على ضــفـاف دجلة حــيث
اصبحت دجلة هي احلدود الطبيعية الفاصلة ب£ كوردستان واHناطق العربية التي تقطنها
عــشــائر شــمــر والبــوحـمــدان وطـي وأفـشـل جـمــيع مــحــاوالت تعــريب ســهل مــخــمــور

وشمامك)(٢١).
بعد ذلك أتـخذت مسـاعي العرب للعـودة الى منطقة كـوردستان وجـوهاً وسبـالً أخرى.
فقد قـام اHدعو (إبراهيم الهاوار) وهو رئيس أحد افـخاذ عشيرة طي بتـزي£ أحدى بناته
وأركـبـهـا في هودج ضـمن قـافلة كـبـيـرة مـحـملة بالـهدايـا وأرسلهـا كـهـدية إلبراهيم أغـا
دزةيي. وقـد تزوج إبراهيم بهـذه الفتـاة اHسـماة (سـكنة بنت حمـود الهـاوار). وهي والدة
(األخ هاوار إبراهيم أغا دز…يي) اHوجـود على قيـد احليـاة حلد األن. وقد أسـتغل الـعرب
هذه اHصــاهرة وبدأوا بالوفــود للمنـطقـة بحــجـة زيارة مــضـارب عــشـيــرة دز…يي. وبدأت
طلباتهم اHلحـة لسماح إبراهيم أغا لهم بعبـور نهر دجلة والزاب لرعي ماشيـتهم فقط في

البداية.
ومراعـاةً للمصـاهرة سمح إبراهيم أغـا لهم بالرعي في مناطق سهل قـراج ومخـمور(٢٢)

وأشترط نصب اخليام وعدم األستيطان وبناء دور دائمية لهم فيها.
(في مناطق ســهل قـراج وكنديناوه وحـتى منـطقـة «لنگاوه» لم يكن فــيـهـا عـربي قط
وكـذلك لـم يكن في ذلك العـهــد وجـود ألي عـربي فـي مـخـمــور وحـتى منطقــة «سلطان
عوال»)(٢٣) ولم يكن يسـمح أثناء وجـود إبراهيم أغا عـلى قيـد احليـاة للعـرب ببناء أي

دار سكنية بصورة دائمية بل كان العرب يقيمون في اخليام فقط.

بعــد اHوصل وأربيل أخــذت أنظار العـرب ترنـو الى منطقــة كـركـوك لـألسـتـيــالء على
أراضي ومـراعي الـكورد. ولم يكن للعـرب وجــود في لواء كـركـوك (قـبل القــرن التـاسع

عشر اHيالدي)(*)� (كركوك حتى طوزخورماتو كانت خالية من العرب)(٢٤).
لقـد كـانت سهـول كـركـوك وگرمـيـان مـحط أنظار العـرب وكانـت السلطات العـثمـانيـة
تشجع العـرب للقدوم للمنطقـة وخاصة بـعد إكتـشاف النفط في كركـوك من قبل (السـير
وليم دارسي) عــام ١٨٩١ م. وبالرغـم من توجـه اعــداد كــبـيــرة من العــرب الى منطقــة
كـركـوك فأن السـمـات واخلـصائص الـكوردية في اHنطقـة ظلت غـالبة وظـلت نسبـة وجـود
الكورد سـواء في كـركوك أو توابعـهـا أعلى من نسـبـة بقيـة القـومـيات (أغلب الـعشـائر
اHتوطنة في لواء كركوك هي عشـائر كوردية وخاصة في القطاع األوسط من اللواء والى
الشــرق والشـمــال منهــا)(٢٥) هنا ال أريـد احلـديث عـن كـوردســتــانيـة كــركــوك ألن هذا
اHوضـوع مـفروغ مـنه وأن كون كـركـوك مـدينة كـوردية وكـوردستـانيـة قـضـية غـيـر قـابلة
للمناقـشـة والغـالبـيـة العظمى مـن اHصـادر التـاريخـية تـؤكد ذلـك. ولكون اHنطقـة غنيـة
بثرواتهـا الطبيعيـة وأراضيهـا خصبة للزراعـة ولوجود الغاز الطبـيعي والنفط فيهـا بوفرة
فـأن هذه اHـنطقـة ظلـت مطمح أنظار الغــرباء (في الفـصـل اخلـاص بتـعــريب كـوردســتـان

.( سأحتدث عن تعريب هذه اHدينة الكوردستانية مفصالً
لقـد كـان العـرب قـبل ذلك قـد وضـعـوا أيديـهم على مـدن كـوردسـتـانيـة مـثل العـمـارة
والكوت وديالى (v¹œ باال - قــرية باال) واسـتــوطنوا فــيـهــا وعـربـوا أغلب أبنائهــا من
الكورد. وبهـذه الصيغـة وحتى اصطناع الدولة العـراقيـة عام ١٩٢١ م وفد العـرب شيـئاً

فشيئاً الى كوردستان واستوطنوا بعض مناطقها وهي الصيغة االولية للتعريب.
(٢٦)( (بدأ منذ خروج القبـائل العربية من اجلزيرة العـربية وال زال مستـمراً �يناً ويساراً
وبعد اصطناع الدولة العراقـية بدأت صيغ جديدة للتـعريب وفق خطط وبرامج صادرة من

السلطات احلكومية وبصورة رسمية.

(*) اHترجم.
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مع تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢١ بدأت السلطة العربية العراقية بتوسيع سيطرتها
والعـمل من أجل حمـاية هذا الكيـان اHصطنع اجلـديد وتوطيد حـدوده اجلـغرافـية وترسـيخ
وجـودها في جنوب كوردسـتان (والية اHوصل سـابقـاً). ووضعت خططاً وبرامـجاً منظمـة
ألخـضـاع النسـيج القــومي السكاني وفـقـا Hصـالح السـلطة العـربيـة.(٢٧) ولهـذا الغـرض
بدأت حــمـالت مـنظمــة إلنشـاء مــســتـوطنـات بدائيــة لتـوط£ الـعـشــائر العــربيــة الرحل
(البدو)(٢٨) وتشجـيعـهم للتوجه الـى مناطق كوردستـان (اHستـوطنون العرب ليـسوا من
) وجاؤوا من اHناطق الصحراوية الى سكان اHنطقة األصالء بل كانوا عشائراً رحالً (بدواً
كوردسـتان)(٢٩). لقـد كانت السلطة العـراقيـة الوليده تعـرف �اماً بأن الشـعب الكوردي
يحس بعـدم األنتمـاء لهذه الدولة وأن وطنهم كـوردستـان لم ولن تكون جزءاً من الـعراق.
وقـد جتلى ذلك بوضـوح عند االسـتـفتـاء للقـبـول باHلك فـيـصل األول كـملك على العـراق
(عـارضت كـركـوك تنـصـيب اHلك فـيـصل فـيـمــا لم تشـتـرك السليـمـانـيـة اصـالً في هذا
األستفتاء)(٣٠). بينما وافق لواءا اHوصل وأربيل(٣١) على تنصيب اHلك فـيصل بشرط
حمـاية حقـوق الكورد (الوفاء »عهـادة سيـڤر)(٣٢). لقد كـان شعب كوردسـتان يؤمن بأن
كـوردسـتـان ليـست جـزءاً من العـراق لـذا فليس من حـقـهم التـصـويت على تـنصـيب ملك
عليـه وإعطاء أصواتهـم للقبـول بذلك. وقـد أوضح مواطنو السليـمـانية ذلك بجـالء (ألن
كوردستان منفصلة عن حكومة العـراق فال حاجة ألبداء رأيها في تنصيب اHلك(٣٣) وا
الشك فيـه أن الكورد منذ البداية كانوا غـير راغب£ في كـيان دولي مشتـرك مع العرب.
(ال يريدون أن يلحق جنوب كـوردستان بالعـراق وال يريدون أن يعيـشوا مع العـرب ضمن

أطار وكيان واحد)(٣٤). كان هذا هو اHوقف الواضح للكورد إزاء مسـألة إحلاق قسم من
وطنهم بالعراق العربي. والية اHوصل التي تضم جنوب كـوردستان سكانها كورد (والية
اHوصل تعـتـبر عـمـومـاً من الكورد)(٣٥) أرادوا أن يحكمـوا أنفـسهم وأن ال يـقعـوا حتت
ســيطرة أَّي من األغــراب بعــد أن (أحــســوا بأن ملـحــقـات واليـة اHوصل بكامـلهــا ملك
للكورد والقومية الكوردية)(٣٦). وبعد أخذ ورد طويل£ ودون أي أعتبار لرفض الكورد
ألصــقت والية اHوصل بصــورة رسـمـيــة بالعـراق الـعـربي عـام ١٩٢٥ . والـكورد لم ولن
يفـرطوا بوطـنهم فـهـا هو الشـيخ مـحــمـود احلـفـيـد في رسـالة له الى عــصـبـة األ¾ يقـول
وبوضوح (في احلقيقة أن إحلاق وطننا بالعـراق وفرضها علينا بقوة السالح� فأنه ال �كن
تأم£ األمـن والسلم أبداً في هـذه اHنطقــة من العــالـم واللتــان همــا هدف هذه العــصــبــة
احملترمة� وأن مصير وطن الكورد إذا لم يقـرره أبناؤه وحتى ذلك الزمن الذي ستدير فيه
دولة كـوردية هذا القسـم من وطنها كـوردستـان فـأنا على يق£ بأن األمن واألسـتقـرار لن
يسـتـتب فـيـهـا)(٣٧). وجلي وواضح أن الدولة الـعـراقيـة ومـنذ أقـامـتهـا لـم ينعم باألمن
واألسـتقـرار ولم تتـوطد الشـؤون الداخليـة ألن تخطيط وأصطناع هـذه الدولة كان خـاطئـاً
منذ البـداية. وقــد ª هذه التـخطيط على حـسـاب أمــة أخـرى غـيـر العـرب. ومن األمـور
العـادلة واحلقـوق الصريحـة أن لكل شـعب احلق في الدفـاع عن أرضه وعـرضه وكـرامتـه.
وقـد أحس الكورد بأن احلـاق قـسم من كـوردسـتـان بدولـة العـراق اHصطنعـة لهـا مـخـاطر
جـســيـمــة على األمن القــومي اHسـتــقـبلي للـكورد� لذا فـأن شــعـبنا أســتـمــر في ثوراته
وانتفاضاته مـن أجل الدفاع عن نفسه وألستحـصال حقوقه السليبة اHـهضومة. ومن أبرز
هذه الثـورات (ثورة الشـيخ مـحـمـود احلـفـيـد وثورات بارزان)(٣٨). في نفس الوقت فـأن
الدول احملـتلة لكوردسـتـان والتي تقـاسـمت أجـزاء كوردسـتـان (»وجب مـعـاهدة سـايكس
بيكو عــام ١٩١٦ ª تقــسـيم كــوردسـتــان على تركــيـا وأيران ودولـتي العـراق وســوريا
اHفـترضـت£ آنذاك)� كانت تتـعاون فـيمـا بينها لقـمع الثورات واألنتـفاضـات الكوردية�
وكانت أجهـزة األعالم تتحدث دومـاً عن مطاردة الكورد اHتواجدين على احلدود التـركية
والفـارســيـة والعــراقـيـة� الـذين يتـعــرضـون Hطاردة وتهــجـيـر الـسلطات القـمــعـيــة لهـذه
الدول)(٣٩). الشعب الكوردي كان يسعى دوماً حلماية وطنه وعدم التفريط بأرضه وعدم
فـسح اجملال لوقـوعـها لقـمـة سائغـة بيـد العـرب (نحن متـأهبـون وسنكون مـتأهب£ دومـاً
للوقـوف ضـد العـرب وحـماية وطـننا منهم)(٤٠) وهكذا بالصـاق جنوب كـوردستـان بدولة
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العـراق نشـأ واقع جديد ووضـع جغـرافي جـديد بحـيث ضم العـراق قسـمـاً من كـوردستـان
وبدون إرادة أبنائهـا. وبعد أن أسـتتـبت األوضاع للحـكومة العـراقيـة بهذا الشكل سـعت
جـاهدة لنسج اHؤامـرات ووضع اخلطط لتـعريـب كامل جنوب كـوردسـتـان. وقد مـرت هذه

العملية بعدة مراحل �كن تقسيمها كما يلي:
اHرحلة األولى مـن عـام ١٩٢٥ وحـتى عـام ١٩٥٨ في العـهـد اHلكي� اHرحـلة الثـانيـة
من عام ١٩٥٨ حـتى عام ١٩٧٤ في العـهد اجلـمهوري� اHـرحلة الثالثـة من عام ١٩٧٤
حـتى عـام ١٩٩٠ في عـهـد والبـعث اHرحلة الرابعـة من عـام ١٩٩٠ وحلـد اآلن (مـا بعـد

إنتفاضة شعبنا اجمليدة).
أن البــحث اHفـصل في كـل مـرحلة من هـذه اHراحل حتـتــاج الى مـجلدات إذا مــا أردنا
األHام بها ولـذا فسنتكلم بصـورة مختـصرة عن كل مـرحلة من مراحل تعـريب كوردسـتان

هذه.
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عندمـا أحلـقت والية اHوصل (جنوب كـوردستـان) في عـام ١٩٢٥ بالعـراق بدأت صـيغـة
جــديدة للتــعـريب� فـي نفس هذا العــام ª تعـيـ£ شـخص عــربي من أهالـي اHوصل وهو
(مصطفى العـمري) وزيراً لداخلية العـراق� وبدأ ذلك الشخص بالتـخطيط جمليء العرب
Hنطقة كـوردستان� حيث ª جلب أعـداد كبيرة من األُسَر الـعربية من فخذ (سـمبس) الى
سـهل قراج وأعـداد أخرى من العـرب البدو مـن طي واجلبـور الى اHوصل وأطرافهـا. وفي
عــام ١٩٢٩ توجـه (كنعــان الصنديـد) وبدعم من السلـطة العـراقــيـة الـى قـريتي (شــعل
وگورگـه). وب£ األعوام ١٩٣٠- ١٩٣٥ شـجعت السلطة العـراقية العـرب البدو للتـوجه
الى مناطق لواء كـركـوك لغرض األسـتـيطان فـيهـا. ثم بدأت احلكومـة العـراقـية وبصـورة
رسـمـية بتـنفيـذ عـدة مـشـاريع إروائية لـغرض إسـتـيطان العـشـائر العـربية مـثل مـشـاريع
اللطيـفيـة والدجـيلة واحلـويجه واجلـزيرة(٤١). وبعـد أكـتشـاف النفط بكمـيـات كبـيـرة في
منطقة كركـوك أزدادت أهمية اHنطقة وبدأت بوتائر مـتسارعة خطوات احلكومة العـراقية
ألستـيطان العرب حيث ª جلب (٢٠٠٠) ألفي عـائلة عربية لألستـيطان والقيام بتنفـيذ
مـشـروع (احلـويجـة) األروائـي من أفـخـاذ عـشـيـرتي (العـبـيـد وطـي). وشـجـعت افـخـاذ
(اللهـيب والكروي£) لـألستـيطان فـي سهـل (قرتـبه) وأفـخـاذ (اجلـبـور) في سـهل قـراج
وشـمـال شـرق احلـويجـة(٤٢). وأسـتـوطن عـرب آخـرون في منـاطق داقـوق وتازه خـورمـاتو
وأطراف كركوك األخرى. ووزعت احلكومة األراضي على هـذه العشائر والعشائر التي لم

يتم توزيع األراضي عليهم كانوا يستولون على أراضي الكورد بالقوة.
في نفس الوقت الـذي كانـت احلكومـة العـراقـية تـشجـع العـرب لألسـتيـطان في مناطق
كوردستـان فأنها سعت دومـاً لتخريب وتدميـر القرى الكوردية� ففي أثناء مـواجهة ثورة
بارزان ب£ عـامي ١٩٣٣- ١٩٣٤ قـامـت القـوات العـراقـيـة و»عـاونة اجلـيـش البـريطاني
»حـاوالت قــمع الثـورة حـيث ª تـخـريب الدور السكنـيـة في ٧٩ قـرية من مـناطق (بروژ
ومزوري وشـيروان) ومن مـجموع ٢٣٨٢ داراً كـانت عامرة فـيهـا ª تخريب ١٣٦٥ داراً

أي ما مجمله ٦٠% من هذه الدور(٤٣).
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كـــانت خطـة التـــعــريـب في العـــهـــد اHلكـي ترمي الى تـعـــريب مناطـق كــوردســـتـــان
االسـتراتيـجـية والغـنية بالنفـط واHعادن واخلـصـبة زراعـيـاً  وفي أعوام االربعـينيـات من
القـــرن اHاضي ª تهـــجــيـــر وطرد آالف العــوائـل الكوردية مـن مناطق مـندلي وخـــانق£
وقـرغـان (جلوالء) -گـواللـه- والكوت وبدره وجـصـان الى إيران واحلت مـحـلهم عـشـائر
عربيـة وهذه اHناطق مهـمة جـداً بسبب وجود النفـط فيهـا (وإلخالء الشـريط احلدودي مع

أيران من الكورد(*)).
كمـا ª تهجـير وطرد الكورد الفـيلي£ بحـجة (تبـعيتـهم أليران)(٤٤) من مناطق ومدن
شهـربان وقزلرباط وجلوالء وخـانق£ وجلوالء وخانق£ ومندلـي والنفطخانة وقـزانية وبدره
وجصان الى إيران(٤٥) وب£ االعوام ١٩٤٠- ١٩٥٠ شكلت احلكومة العراقية جلنة بأسم
(جلنة تصفيـة االراضي) حيث قامت هذه اللجنة و»وجب اخلطط اHرسومة لهـا باالستيالء
على مساحات واسعة من االراضي العائدة للكورد وأعتـبرتها أراضي أميرية ثم وزعتها
بعـد ذلك على العرب. وقـد سعى رشـيد عـالي الگيـالني عام ١٩٤١ الى إبعـاد الكورد
من أراضيـهم وتوط£ العرب مـحلهم� وقد قامت احلـكومة العراقـية بتشكيـل مديرية في
ª أعـوام األربعيـنيات بأسم (مـديرية العـشـائر العامـة) كـانت تتـبع وزارة الداخليـة كمـا
تشكيل شعـبة بأسم (األسكان الريفي)(٤٦). وقد سعت هذه اHديرية والشـعبة الى تنظيم
وتسهيل استيطان العشائر العربية البدوية في مناطق كوردستان. حيث ª بأسم (توط£
ªالعـشـائر) بناء مـسـتـوطنات عـام ١٩٤٨ في مـناطق سـهل تلعـفـر وسنجـار واحلـضـر و
توزيع أراضي زراعـية على العرب لتـشجـيعهم عـلى القيام بزراعـة هذه االراضي ومن ثم

االستقرار فيها.
كما أصبـحت منطقة سهل قراج اHشهورة بخصـوبة أراضيها ووجود احتيـاطي كبير من
النفط فـيـهـا مـحط أنظار السلـطات العـراقـيـة وشجـعت الـعرب لـلقـدوم الى هذه اHنطقـة
وسعت خللق مـشاكل ب£ العـرب الوافدين وسكان اHنطقـة األصلي£ من الكورد. (ارادت
احلكومـة العراقـية إرضـاء (صفـوك الياور) رئيـس عشـيرة شـمر البـدوية بفسح اجملـال له
لالسـتــيـالء على ســهل قـراج الذي كـان تـابعـاً للواء أربيل حــتى �كن ربط هذا الـسـهل
»نطقة الشـرقاط ومن ثم أحلاقه إدارياً بـاHوصل التي كان مركزها بيـد العرب)(٤٧). (ان

منطقـة سهل قـراج يسكنها الكورد بصـورة مطلقة وارادت احلـكومة إفتـعال اHشـاكل ألن
سهـل قراج ذو أهمـية خاصـة للواء أربيل من الناحـية الزراعـية وأن أغلب مـواشي أربيل
ترعى في هذا السهل الزراعي اخلـصيب)(٤٨). وأستـمر سيل التـعريب فـفي عام ١٩٥١
ª أسـتـحـداث جلنة بأسم (جلنـة توط£ العـشـائر البـدوية) حـيث ª عن طريـق هذه اللجنة
توط£ آالف الـعــوائل العـــربيــة على أراضـي الكورد ومنحـت كل عــائلـة ١٥٠ دوÁاً من

األراضي الزراعية مع حفر بئر ارتوازي لكل قطعة منها.
(حـيث كـانوا يـجلبـون العـشـائر العــربيـة لغـرض القـيـام بالزراعــة اذ أن الزراعـة حتـتل
اHرتبـة الثـانيـة من ناحـيـة الثـروات في اHنطقـة بعـد النفط)(٤٩) ورنت السلطة العـراقـيـة
والعشائر العـربية بأنظارها الى سهول احلـويجة وقراج وقرتبة (نسـتطيع ان نقول ان سهل
احلويجة يرتبط بـسهل قراج في جنوب أربيل كما ان سـهل قرتبة في جنوب قضـاء كفري

.(٥٠)( التابع للواء كركوك يرتبط بها أيضاً
بعـد إكـمـال مـشـروع احلـويجـة سـعت احلكومـة العـراقـيـة ب£ االعـوام ١٩٤٥- ١٩٥٨
إلستقدام عوائل عربية الى داخل مدينة كركـوك وضواحيها� وفي نفس الوقت أستقدمت
اعـداداً كبـيرة من عـوائل العـشائر العـربيـة من أفخـاذ (احلمـداني£ والگليـبات) Hشـاريع
احلـــويجــــة وسنجـــار والـدجـــيل (ب£ عــــامي (١٩٥١ - ١٩٦٥) وª بنـاء ٤٠٠ قـــرية
(مـسـتـوطنة غ. م) لتـوط£ العـرب ب£ منـطقـتي سنجـار واحلـضـر وكـانت تضم ٤٧٤٠٠
نسمـة وفي منطقة شمال شـرق سنجار ثم بناء ١٥٢ قرية� عدا عن بناء ١٧٢ قـرية قرب
السنجار التي ضـمت ٣٢٢٠٠ نسمة)(٥١). بهذه الصيغ جلبت احلكومة العـراقية اعداداً
كـبـيـرة من العـرب البـدو وطنتـهم في هذه اHناطق من كـوردسـتـان� وبالرغم من ذلك فـان
نسبة الكورد في احصائية عام ١٩٥٧ كانت (٨٠% في سنجار و٧٠% في الشيخان).
وهكذا يتـب£ لنا دور احلكـومة الـعراقـيـة في مـجـمل عـمليـة التـعـريب في العـهـد اHلكي
وحتى سقوطها في ١٤ �وز ١٩٥٨ والتي كانت تهدف دومـاً لتعريب كوردستان بتوط£

العرب في مناطق وأراضي الكورد.

(*) اHترجم
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بعــد سـقــوط النظـام اHلكي العــراقي على يـد األنقـالب الـعـسكـري في ١٤ �وز ١٩٥٨
وإعـالن النظام اجلـمـهـوري. كـان شعـبنا الـكوردي يرنو لتـحـقيـق مطامـحه القـومـيـة بعـد
التغيـيرات التي حدثت. ولكن الشوفـينيون العرب لم يفسـحوا اجملال لتحقـيق طموحات
الكورد هذه. بل أتبعت احلكومة العراقية نفس سياسة تعريب وتخريب كوردستان ونهب

ثروات وتلكات الكورد ولكن هذه اHرة يشكل أكثر قساوة وعنفاً عن ذي قبل.
في ١٥ �وز ١٩٥٩ ª جلب عدد من الوحـدات العسكرية من بغداد الى كـركوك وقام
افـرادها بأفعـال وارسـات سيـئة ال تـزال آثارها السلبيـة تخـيم على مناطق كـركوك ومـا
حـولـهـا(٥٢)� وسـعــوا لتـأجــيج روح االنقــسـام ب£ الكورد والتــركـمــان وأتهـمــوا الكورد
بأرتكاب جـرائم أرتكبـها اجلنود العـرب لكي يؤمنوا األرضـيـة اHناسبـة Hطاردة وأعـتقـال

الكورد.
لقد كانت احلكومـة العراقية تعرف جـيداً األهمية األستـراتيجية واالقتـصادية لكركوك
لذا كانت أنظارها مـتوجهـة لتعريب هذه اHدينة الكوردية العـريقة. وشجـعت بكل السبل
والصـيغ العـرب لألسـتيطان فـيـهـا. فـفي سهل قـراج ª طرد الكورد من الـقرى التـاليـة:
(كـوديله� كــبـروك� بنديان� سـيـداوه� شــيـركـوازى� أومـراوه� خـربـدران� رواله� الكـچـه�

�uO~½—…œ پاشبند� دومدريس� خراپزردو�… الخ) وقد ª توط£ العرب فيها.

ب£ عـامي ١٩٦٠- ١٩٦١ قرر نظام عـبدالكر§ قـاسم طرد وتهجـير الكورد مـن قرى
كثـيرة في أطراف مدينة كـركوك وª جلب العرب وتوطنوا فـي هذه القرى الكوردية (في
صـيف عــام ١٩٦١ قـامت قـوات من اجلــيش العـراقي والذيـن بلغت أعـدادهم أكــثـر من
نصف هذا اجليش بهجـمات متتاليـة على كوردستان وخالل عـام ونصف بلغ عدد القتلى
من الكورد أكـثـر من (٣) ثالثة آالف شـخص أغلبـهم من اHدني£ األبرياء وهاجـر وطرد
أكــثــر من مــائة ألف شــخـص كـوردي مـن قــراهم وجلــأوا الى اHناطـق اجلـبـليــة وª إزالة
وتخـريب أكـثر من (١٥٠) مـائة وخـمس£ قـرية وقـصـبة كـوردية)(٥٣). وازدادت مظاهر
الظلم واالســتـبـداد من قـبل أجــهـزة وجـيش النظـام العـراقي ضـد اHواطنـ£ الكورد. وقـد

أضطر شـعـبنا الكوردي الـى اللجـوء للسـالح للدفـاع عن نفـسـه والوقـوف بوجـه سـيـاسـة
األبادة والتـخـريب هذه� فـقـامت ثورة ١١ أيلول ١٩٦١ بقـيـادة القـائد الكوردي الكبـيـر

(البارزاني اخلالد).
أسـتــمـرت هـجـمـات قــوى النظام الـعـراقي العــسكرية ضــد اHدن والقـصــبـات والـقـرى
الكورديـة مع تعــاظم ثورة أيلول ودمــرت أعــداد كــبـيــرة من اHـدن والقــصـبــات والقــرى
وتعـرض اHواطنون الكورد ألشكال مـتـعـددة من أنواع اإلبادة والقـتل. وقـد عـمـد النظام
الى توجـيـه ضربات عـسكرية كـبـيرة ضـد القـرى احملـيطة بكركـوك ومنطقـة كنديناوه ب£

عامي ١٩٦١ و١٩٦٢ من أبرزها الهجوم على منطقة (سربشاخ) عام ١٩٦٢ .
مع حصول اإلنقالب البعثي في ٨ شـباط ١٩٦٣ على نظام قاسم قامت سلطات حزب
البـعث الفاشـية بحـملة مطاردة وإعتـقال ضـد اHواطن£ الكورد وسـببت في تهـجيـر وطرد
آالف من اHواطنـ£ الكورد من قـراهم وأمــالكـهم(٥٤). وفي حــزيران ١٩٦٣ قـام اجلــيش
العـراقي و»سـاندة مـن (احلـرس القـومي) البـعـثي بهـجـوم شـامـل على شـعـبنا(٥٥). وبدأ
النظام بحـملة مـركـزة لتـعريـب مدينة كـركـوك في نفس العـام فـيـما قـامت قـوات اجلـيش
العراقي بقصف مركز وكثيف ضد اHدن والقرى الكوردستانية(٥٧)� لقد كان عام ١٩٦٣
عـام الهـجـمـات الوحـشـية والشـرسـة للنـظام البـعـثي آنذاك بهـدف إبادة الكورد وتعـريب
كـوردسـتـان. (ب£ ١١/ ٦/ ١٩٦٣ و٢٣/ ٧/ ١٩٦٣ ª تدمـيــر وتخـريب ٨٧٥ قـرية
كوردية)(٥٨) وأحـتل اجليش العـراقي مسـاحات كـبـيرة من كـوردستـان وتعاظمت أعـداد
القوى الـعسكرية فـيها� وقـد واجهت قـوى پيشـمرگه كـوردستـان هجمـات النظام ببطولة
نادرة وأسـتطاعت دحر أغلـب هجمـات النظام (في كـانون األول ١٩٦٣ واستطاع الثـوار
الكورد السيطرة على جـميع األراضي واHناطق الكوردستانيـة التي كان قد فقـد سيطرته
عليهـا بسبب هجمـات قوى البعث العنصـري في أواسط ذلك العام)(٥٩)� وعدا حـمالت
النظام العسكرية فقد سعى النظام عن طريق أجهزته االدارية و»وجب القرارات والقوان£
اإلسـتــثنائيــة لتـعــريب كـوردســتـان� فــفي ١ / ٧ / ١٩٦٣ أصـدر مــا يسـمـى بـ(نظام
احملافـظات) حيث قـسم العراق الى خـمسة مـحافظات كـان أحداها مـحافظة السـليمانـية
التي تضم ألـوية أربيل دهوك والسليـمـانيــة فـيـمـا لم يدخل لواء كـركـوك الغنـي بالنفط
وكذلك مدن كوردية اخرى مثل خانق£ ومناطق سـنجار والشيخان وجميع مناطق الكورد
االيزدية فـيـهـا)(٦٠)� وفي عـام ١٩٦٣ قـام (احلـرس القـومي) البـعـثي بحـملة عـسكرية
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مكثــفـه ضـد مـنطقـة كنديـناوه وª تدمـيــر وحـرق جـمــيع القـرى وتخــريب حـتى اجلــوامع
واHســاجــد واســتــشــهـد عــدد كــبــيــر من اHواطـن£ الكورد وكــان هذا ســعــيــاً لتــعــريب
كـوردسـتـان)(٦١)� في كنديناوه لـوحـدها ª حـرق ونهب وتدمـيـر أكـثـر من ٣٢ قـرية من
مجـموع ٧٢ فـي اHنطقة وأعـتقل حـوالي ٣٠٠ شخص� وبعـد ذلك ª جلب العرب حـيث
ª توطينهم في ٢٥ قـرية وكان أغلب العـرب من عشـائر شمر البـدوية العربيـة. وأستـمر
هذا الوضع حتى عام ١٩٦٧(٦٢)� كان هذا قـتال البعثـي£ الفاشي£ في ذلك العهـد ضد
شــعــبنا(٦٣) وكــان الهــدف إبادة الـكورد �امــاً (منـذ شــبــاط ١٩٦٣ وبعــد �وز ١٩٦٨
أســتــمـــرت ســيــاســة أبـادة ومــحــو القــومـــيــة الكورديـة التي أصــبــحـت النهج الـثــابت
للبــعث)(٦٤)� لقــد كــان عــام ١٩٦٣ عـام الشــؤم علـى الكورد فــفي ذلك العــام ســعت
احلكومـة العـراقيـة لتطبـيق عـملية الـتعـريب بصـورة رسمـيـة ووفق مـخطط مرسـوم سلفـاً
لتــعــريب وتهــجـيــر وتبــعـيـث الكورد(٦٥)… وفي نفس الـعـام بدأ مــخطط حــرق القــرى
الكوردية في منطقـة (قضـاء مخـمور)� حيث قـام اHدعو الشـيخ حنش(٦٦) في  ٦/ ٤/
١٩٦٣ بحرق القـرى احملاذية لسفـوح جبل قرجـوغ مبتـدئاً بقرية (دار…خورمـا) وبعد ذلك

قرى خدر چيجه� الور� كنداوه تل� كيسه� جاستان� دربند� سر بشاخ).
وفي نفس العـام ١٩٦٣ بدأت حملة تعريب الـكورد األيزدية حيث قام النـظام العراقي
بفتح (اHكتب االمـوي) وع£ بايزيد أخو معـاوية لتعريـب الكورد االيزدية (على أساس

أنهم من نسل يزيد بن معاوية األموي)(*)
وب£ عــامي ١٩٦٣- ١٩٦٤ ª ترحــيـل وطرد اHواطن£ الكـورد من ١١ قــرية ضــمن
احلـدود اجلغـرافيـة لقضـاء سنجار واHتـاخم للحدود الـعراقـية- السـورية وª توطينهم في
مـجمـعـات قـسرية بنيـت خصـيـصاً لذلـك� كمـا قـام النظام ببناء مـسـتوطنات عـربيـة في
قاطعي سنجار واحلضـر بحيث بلغت مجموع هذه اHستوطنات ٤٠٠ مـستوطنة في نهاية

العام ١٩٦٥ .
نتـيجـة الضربات اHوجـعة التي أحلـقتـها قـوات بيشـمرگـه كوردسـتان بقـيادة البـارزاني
اخلالد بقوات النظام العراقي فيما كانت جماهير كوردستان تلحق األذى بسلطات النظام
وتعبـر عن رفضهـا Hمارسـات السلطة اجلائرة ولغـرض االحتفـاظ بسلطتها سـعت السلطة

العــراقــيــة وحــفــاظاً عـلى مــاء وجــهــهــا اضطرت للـجّــوء الى أسلوب جــديد وهـو طلب
اHفاوضات� ففي ١٠/ ٢/ ١٩٦٤ بدأت اHفاوضات ب£ قيادة الثورة الكوردية من جهة

وسلطات النظام من جهة أخرى وأعلن وقف أطالق النار بصورة رسمية(٦٧).
وطبيعي ان النظـام كان يرواغ لطلب اHفاوضات ولكي يستـعيد أنفاسـه ولهذا وبعد ان
أعـاد النظام جتمـيع فلوله وترص£ صـفوفـه جلأ مـرة ثانيـة الى القتـال الذي اندلع مجـدداً
في ٤/ ٤/ ١٩٦٦(٦٨) . وكانت هجمـات النظام العسكرية هذه اHرة أكثـر ضراوة حيث
جلـأ الى أسلوب مـحـاصرة وحـرق القـرى والقـصـبـات الكوردية ولغـرض مواجـهـة اسـاليب
النظام القـمعـيـة ومنع حرق القـرى والقـصبـات� سعى البـارزاني اخلـالد الى احلصـول على
دعم دولي للضـغط عـلى النظام العـراقي لذا فـقـد قـدم في  ١/ ١/ ١٩٦٦ مـذكـرة الى
األ¾ اHتحـدة أشار فيـها بوضوح الى سيـاسة (األرض احملروقـة) التي مارستـها سلطات
النظام العراقي وب£ انه »وجب إحـصائية موثوقـة فقد ª إزالة ومسح ١٨٦ قـرية كوردية
من الوجــود وطلب البـارزاني اخلــالد من األ¾ اHتـحــدة إرسـال بعـثــة الى مناطق القــتـال
لتقصي احلقائق واألطالع ميدانياً على حجم الدمار واألعمال الوحشية الال إنسانية التي
أرتكبـتـهـا قوات النـظام وألتي ال تصـدقهـا العـقـول(٦٩)). في نفس الوقت كـانت قوات
البيـشمـرگه تبدي مـقاومة بطـولية ودفاعـاً مستـميـتاً عن أرض كوردسـتان وشعـبهـا ففي
يومي� ٢و٣/ ١/ ١٩٦٦ منيـت قـوات النظام بهـز�ه ســاحـقـة في منطقــة بنجـوين(٧٠)�
وقـوات النظام لم تكـن تفـرق ب£ هذه اHنطقـة الكوردسـتـانيـة أو تـلك فـأينمـا ولى جـيش
النظام وجـهتـه كانت تقـوم قطعـاته بالنهب والسلب واحلـرق والتدمـير (قـام أفراد اجلـيش
العــراقي في ٢٥ / ٥ / ١٩٦٦ بقــتل ٧٣ مــواطناً كــوردياً في منطـقـة بنـجـوين وكــان

أغلبهم من النساء)(٧١).
وبعد ان مني اجلـيش العراقي بهـز�ة ساحقـة وخسائر جـسيمـة في االرواح واHعدات في
اHلحمة اHشهورة (»عركة هندرين) على يد البـيشمرگه األبطال وتأكد للنظام العراقي انه

لن يستطيع محو الكورد باحلديد والنار.
 فـقـد اضطر النظام في ٢٩/ ٦/ ١٩٦٦ الى اذاعـة بيـان حـول نيّـته في حـل القضـيـة
الكوردية(٧٢)  وعهد النظام هذه اHرة الى التآمـر ومحاولة شق وحدة صف الثوار الكورد
وأستطاع ان يسـتميل الى جانبـه مجموعـة اHكتب السياسي وبدأ »سـاعدتها وتسليحـها
ضـد ثورة كوردسـتان. وبعـد عام من صـدور بيان حـزيران ١٩٦٦ قام النظام باسـتحـداث (*) اHترجم.
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(حـسب وزارة بأسم (وزارة شــؤون الشــمــال) تأخــذ على عــاتقــهــا تعــمــيــر اHنطقــة(٧٣)
زعمـها)(*). أي إعادة إعـمار اHناطق التـي خربتهـا احلكومة وطبـيعي انه لم ولـن يحدث
هذا.ومن الطـبـيـعـي ان احلكومـة التي تـعـودت على اســاليب التــخـريب والتــدمـيـر فــمن
الصـعــوبة ان تتـحـول الى الـبناء والتـعـمــيـر. وبعـد عـام ١٩٦٨ أســتـمـرت عـملـيـة جلب
وأستـقدام العـرب الى كركـوك وأطرافهـا� حيث ª تعريب ٢٢٠ قـرية كوردية في منـطقة
دبس و٢٥ قرية في منطقة قراج كما شمل التعريب مناطق شيخ بزيني وشوان كذلك(٧٤).
في ١٧ �وز ١٩٦٨ قـام البعـثـيون بانقـالب عسـكري وأستلمـوا السلطة بشكل كـامل
مرة ثانية فـي العراق. ولغرض توطيد أركان حكـمهم وترسيخ أقدام إنقالبـهم هذا عمدوا
إلجـراء مـبـاحـثـات مع الثـورة الكوردية مع أسـتـمـرارهم في عـمليـة تعـريب كـوردسـتـان.
وعـمدوا أوالً الى مـحـاولة تقليل نسـبة الكورد فـي اHدن والقصـبـات اHتمـيـزة بغناها من
ناحـيـة الثـروة النفطيـة وخـصـوبة أراضـيـهـا للزراعـة. فـبـدؤا أوالً باكـمـال تعـريب اHناطق

الكوردية التي لم يكتمل فيها التعريب والزالت فيها أكثرية ساحقة من الكورد.
حـيث ª استـقطاع مناطق في مـحـافظتي كـركوك واHوصل. وª قـبل هذا تخـريب ١٣
قريـة قريبـة من كركـوك غنية باآلبار النفطيـة عام ١٩٦٨ ومن هذه القـرى (سونه گـولى�
يارولى� هنجــيـره� قـوتان� قــوشـقـايه� شـوراء� با جــوان) كـمـا  ª طرد وترحــيل سكان
القرى اجملـاورة لناحيـة دبس وجلب عشـيرة بدوية عربيـة الستـيطانها محـل الكورد وكان
رئيـسهم (حـواس الصـديد)(٧٥) في هذه اHرة وكـان حزب البـعث قـد عمـد الجـراء عمليـة
التعـريب بصورة سـرية لكي ال يتذكـر مواطنو كـوردستان افـعالهم وجـرائمهم التي قـاموا

بها في شباط ١٩٦٣ .
بعـد مفـاوضـات طويلة ª األتفـاق ب£ قيـادة الثـورة الكوردية بقـيادة الـبارزاني اخلـالد
والنظام العـراقي على (احلكم الذاتي لـكوردستـان)(**)  وأعلن بيـان آذار ١٩٧٠ . وقد
ظلت اإلتفـاقيـة سـارية اHفـعول حـتى عـام ١٩٧٢ . وقد تنصل نـظام البعث عـام ١٩٧٤
من تنفـيذ بنود االتفـاقـية بعـدم تثبـيت حـدود كوردسـتان وعـائدية مـدينة كركـوك وأندلع
القتـال مرة أخـرى ب£ الكورد واجليش العـراقي فلقد عقـدت حكومة البـعث أتفاقـية آذار

كـمناورة وخـداع لغـرض حتـشـيـد قواهـا وتنظيم صـفـوفـهـا وأسلحـتهـا. حـيث عـمـد خـالل
السنوات (١٩٧٠ - ١٩٧٤)(*) الى تشـكيل عـــدد كــبـــيــر من الـقطعـــات العــسـكرية
وتدريبـهـا وتسـليـحـهـا� وكـانت حكومـة الـبـعث تتـحـيّن الفـرص وتخــتلق احلـجج إلعـادة
القتـال. في نفس الوقت فان قـيادة الثـورة الكوردية كانت تؤكـد على الدوام على تبعـية
اHناطـق الكوردية التـي كــان النظام العــراقـي قــد سلخــهــا من أرض كــوردســتــان وقــام
بتعـريبها ولم يبد أي اسـتعداد إلعـتبارها ضمن احلـدود اجلغرافـية لكوردستان مـثل مدن
كركوك وسنجـار والشيخان ومندلي… الـخ. وهذه اHدن كوردية وجزء من كوردسـتان. لقد
أعلمت وأكـدت قيـادة الثـورة الكوردية حكومـة العراق صـراحـة وبحزم (أنهـا لن تتـخلى
)(٧٦). وطلبت من احلـكومـة عن كـركــوك وسنجـار وخــانق£ وال �كن قــبـول ذلك مطـلقـاً

العراقية ان تعترف بكل صراحة ووضوح بعائدية هذه اHناطق لكوردستان(٧٧).
بعد عـودة الوفد الكوردي من بغـداد ومقابلتـه مع البارزاني الذي علم بنيـات احلكومة
العراقـية قـال البارزاني اخلـالد (ان الله شاهد على انني اكـره احلرب ألن احلـرب هي اسوأ
طريقـة حلل اHشـاكل ولكن البـعث لم يفـسح لنا أي طريق آخـر� وان مقـتـرحـاتهم ال تعني
أي شيء اال التـخلي عن كركـوك واHناطق األخرى لـهم� وهذا محـال� لذا علينا األهتمـام
. ألنني لست مسـتعـداً أن يبصق »صيـرنا حتى لو كـان القدر يخبيء لنا ان نفـنى جميـعاً

الكورد على قبري ويقولوا Hاذا بعت كركوك?(٧٨).
وهكذا فـان قيـادة ثورة كوردسـتان كـانت عاقـدة العـزم على عدم التـخلي عن شبـر من
أرض كـوردســتـان. ودافــعت بالروح واHـال عن أرضـهــا� وفي جـمــيع االتفــاقـيــات التي
عقـدتها احلكومـة العراقـية سعت القـيادة الكوردية ألن تؤكـد وتثبت عـائدية هذه اHناطق
الكوردية وبقـائهـا كجـزء من كـوردستـان. وان يعـود العرب الـذين استـقـدموا الى القـرى
الكوردية الـى مناطقــهم التي قــدمـوا منهــا(٧٩). ونرى ذلك بوضــوح في اHادة (٨) من
أتفـاقيـة آذار ١٩٧٠ حيث تنـص على عودة الكورد والعـرب الى قـراهم السابقـة. ولكن

احلكومة العراقية لم تنتفذ هذه النقاط ونقاط أخرى كثيرة.
وبهـذا يتــب£ لنا بوضـوح ان البــارزاني اخلـالد وقـيــادة ثورة كـوردسـتـان عــمـدوا دومـاً
إليقاف عملية وسياسة تعريب كوردسـتان بل حاولوا دوماً إزالة آثار عملية التعريب في

كوردستان.
(*) اHترجم.
(*) اHترجم.(**) اHترجم



3334

W¦&U¦&« WKŠd*«
w+UH!« YF#!« bN" ±ππ∞ ≠±π*¥

في هذه اHرحلة عـمـد البـعث الفـاشي بكـل الصـيغ الوحـشيـة الى االسـتـمـرار في مـؤامـرة
تعـريب كـوردستـان� وقـد أتخذت هذه اHـؤامرة سـبـالً وأشكاالً مخـتلفـة وأنتـهجـت نهجـاً
شوفـينيـاً في إبادة شعـبنا الكوردي بحرق وتدمـير أرض كـوردستـان. فقـد عمـد للتنصل
من أتفــاقـيـة آذار- ١٩٧٠ وقـام بـالهـجـوم اHسـلح الشـامل علـى مـدن وقـصـبــات وقـرى
كوردستـان وأحرق األخضر واليابس فـيها ثم عقد إتفـاقية مشبـوهة مع شاه إيران وضمن
مـؤامرة إقليـميـة ودولية للقـضاء على ثـورة أيلول هي إتفاقـية اجلـزائر اHشؤومـة في أذار
عـام ١٩٧٥ التي وقعـهـا مع النظام األيراني. ولقـد فرض كـال النظامـان احملتـالن ألرض
كـوردسـتـان (العـراق وأيران) حـصـاراً شــديداً على ثورة أيلول ا تسـبـب في نكسـة هذه
الثـورة. وقـد عـمـد فـور تنفـيـذ اإلتفـاقـيـة الى الـتـرحـيل األجـبـاري لسكان مـئـات القـرى
(القـرى احلدودية) مـن محـافظات أربيل والسليـمـانيـة وديالى والكوت ودهوك واHوصل
الى اجملـمــعـات القـســرية والى أهوار ومناطق جـنوب العـراق. كـمــا قـام بتـرحــيل سكان
عشرات القرى التي تتواجد فيها اآلبار النفطية وأحل محلهم السكان العرب مثل القرى
احملــيطة بكركــوك وخـانق£ ومــخــمـور وسنجــار وكنديناوه. وفـي هذا العـام ١٩٧٥ قــام
باعــتـقــال آالف الكورد الفــيليـ£ ورحلهم ورمــاهم على حــدود أيران بحــجـة تبــعــيـتــهم

األيرانية(٨٠).
وفي هذا العـام أيضـاً قـام بحـملة جتـريد شـاملـة للمناطق غـيـر اHشـمـولة ضـمن احلـدود

اجلغرافية Hا يسمى بـ(منطقة احلكم الذاتي لكوردستان العراق)(٨١) الكارتونية.
و»وجب مرسـوم جمـهوري أصدره النـظام ª تعريب عدة قـرى في منطقة كنديـناوه مثل
u"…—UÝو…). وفي أثناء (جـاستـان� دربندي گـوم� سـربشـاه� پلكانه� عـوالنات� دربندى 
تنفـيذ مـشـروع ما يسـمى بـ(سـد صدام) غـمـرت اHياه (٦٠) قـرية كـوردية لغرض فـصل
ª ترحيل سكان القـرى الكوردية احمليطة بتلعفر كما ª وصل� كماHمنطقة اجلزيرة عن ا
ترحـيل سكان ٣٨ قـرية في شـيخـان وتوزيع أراضـيـها وتلـكاتها علـى العوائل العـربيـة

اHستقدمة للتوط£ من عشيرتي اللهيب واحلديدي£(٨٢)…

وفي هذا العـام ª تخـريب (٦) محـالت سكنيـة في سنجـار وهي (برج كـال� برس� بر
بروژ� كوراسـتى� سرا) وبدأت عمليـة تغييـر اسماء القـرى احمليطة بسنجار وعلى سـبيل

اHثال:

األسم الكوردي

استـمرت سـياسـة النظام البـعثي العـفنة في عام ١٩٧٦ وبدأت مـرحلة (قولبـة الكورد
وتضييق كوردسـتان الى احلد اHمكن)(٨٣) ووضع النظام برنامجاً يستغـرق خمسة أعوام
(خطة خـمسيـة ١٩٧٦- ١٩٨١) وكان هذا البـرنامج يرمي الى (تخريب وترحـيل سكان
القرى الكوردية ابـتداءً من اHناطق النفطيـة واألستراتيـجية مـثل مناطق كركـوك وخانق£
ومندلي ومـخـمور وسنجـار وزمـار. وبعـد ترحيل السكـان الكورد من هذه القـرى وبحجـة
حـمـاية اآلبار النفطيـة قـام النظـام بتـوط£ العـرب في هذه القـرى. وفي هذا العـام أصـدر
النظـام اHرســوم اجلــمــهـــوري اHرقم ٤١ في ١٩٧٦/١١/٢٩ حـــيث بدل أسم مــحـــافظة
كركوك الى محافظة التأميم كما نص اHرسوم كذلك على فصل قضاء دبس من محافظة
كـركـوك واحلقـه »حـافظة صـالح الدين (مـركـزها تكريت) والتي أسـتـحـدثت »وجب نفس

اHرسوم(٨٤).
في نفس الـعـام ª فـصل (قــرية سـرگـران) من ديـبگه واحلـقت بقــضـاء دبس وســمـيت
بناحيـة القدس واحلقـت بهذه الناحيـة قرية سربشـاخ و٢٩ قرية اخـرى. كما ª فـصل قرية
(بلكانه) و٢٦ قـرية أخـرى من ناحـيـة ديبگـه واحلقـت بكركـوك وأعطيت لعـوائل العـرب
البـدو من عـشيـرة شـمر والتي يرأسـهم اHدعـو (الشـيخ نايف). وفي نفس العـام ª جلب

األسم العربي ت
‰WÐW¼uÖاألندلس ١
UÑ«—Ë“العروبة ٢
—uÖ ËËœ£حط ٣
—uÝ W½Ušالتأميم ٤

ôu¼œالقادسية ٥
„—…“dÖالعدنانية ٦
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أعداد كـبيـرة من عوائل عـشيـرة اجلبور الى سـهل كنديناوه وª �ليكهم وتوطينهـم القرى
ÍW?#—œ ركـانه� عـوال نان� ســاره لوو� شـوفـه�WÐ التـالـيـة (جـاســتـان� دربند� ســربشـاخ�

Æ©ÊUý …“dÖË كچكه� چوت� گيسمه� گراو- تل هالله ÍW#—œ �…—ËWÖ
في عــام ١٩٧٧ بدأت حــملة النظام الزالـة وتخـريب مــاتبــقى من القــرى والقــصـبــات
احلـدودية في كوردسـتـان (في عـام ١٩٧٧بدأ باخالء وأزالة الـقرى والقـصـبات احلـدودية
ب£ الكيانات السياسية (العراق- سـوريا)� (العراق- تركيا) (العراق- إيران)� وبعمق
٥- ٢٠ كم وª جــمع وإعـتــقــال سكان هذه القــرى و أسكنهم فـي عـدد من اجملــمـعــات
القـسـرية ووضعـهم حتت اإلقـامـة اجلبـرية وبدأ بإزالـة جمـيع اHظاهر الطبـيـعـية والـسمـات
واخلــصـائص احلــضــارية والتـقـليـديـة للكورد)(٨٥). وفي نفس الـعـام بدأ الـنظام بحــملة
وحشيـة ضد اآلشوري£ وبدأ ذلك في منطقـة (بادينان) حيث ª إضافة الى القـرى تهد§
(١٣) كنيسة فيها(٨٦)� ولم يقف األمر عند هذا احلد بل عمد في احصائية عام ١٩٧٧
الى أعـتـبار األيزدية والشـبك واآلشـوري£ من القـومـية العـربيـة(٨٧)� وقـد بدأ ذلك لكي
يظهر وجـود أكثرية من السكان العرب في مـناطق كوردستان� ولهـذا فإننا نالحظ تدني
نسبة وجود الكورد في إحصائية ١٩٧٧ في احملـافظات الكوردستانية عن األحصائيات

السابقة(٨٨).
أسـتمـرت حـملة تخـريب وإزالة القـرى الكوردية احلدوديـة عام ١٩٧٨ تواصـالً للحـملة
التي بدأت منذ عـام ١٩٧٥ وتكملة لها حـيث ª إخالء وتخـريب جمـيع القرى احلـدودية
ونقل سكانهـا الـى (اجملمـعـات القـسـرية) الـتي كـان النظام العـراقي يسـمـيـهـا (بالقـرى

العصرية). واHناطق التي ª اخالؤها بسبب وجودها على احلدود كانت كالتالي:
في مـحافظة السليـمانيـة جـميع القـرى القريبـة من حلبـجة وبنجـوين وشارباژير وپشـدر
وقد بلغ عدد هذه القرى ٥١٧ قرية وعدد سكانـها ١٨٥٩٩٠ نسمة وفي محافظة أربيل
ª تخريب وأزالة ١٤٨ قـرية في احلدود اإلدارية ألقضـية چومـان وراوندوز والزيبار وبلغ

عدد سكان ١٣٢ قرية منها ٤٣٨٧ نسمة.
وفي محافظة دهوك ª تخريب وإزالة ٢٠٧ قرية في احلدود األدارية ألقضية العمادية
وزاخـو وبلغ عـدد سـكانهـا ٧٨٢٨ نسـمـة وبهــذا يبلغ مـجـمـوع القــرى ٨٧٢ قـرية وعـدد
السكان ما يزيد عن ٣٠٨١٤ نسـمة ª ترحيلهم وإسكانهم فـي اجملمعات القـسرية التي
بنيت بواقع ٢٩ مجـمعاً في مـحافظة السليمـانية و١٦ مجـمعاً في مـحافظة أربيل و١٤

مجمع في محافظة دهوك حيث ª محاصرتهم فيها(٨٩).

بهـذا ª للنظـام إخـالء الشـريط احلـدودي لكوردسـتـان مع الـكيـانات األخـرى اجملـاورة
للعراق لـكي يستطيع النظام السـيطرة على السكان الكورد الذين جـمعهم في مـحمـيات
قسرية ولكي يتفرغ إلبادتهم في اHراحل التالية(٩٠) وكان هذا هو الهدف األساسي لهذه

العملية.
في عـام ١٩٧٩ بدأت سلطات النظام العـراقي بانتهـاج سيـاسـة جديدة للتـعريب حـيث
قام النـظام هذه اHرة ببناء مسـتوطنات وتأم£ مـستلزمـات العيش واخلـدمات فـيهـا وبعد
اإلنتهاء من بنائها قام بجلب العرب لألستيطان فيها. (في عام ١٩٧٩ بدأ النظام ببناء
(كركـوك اجلديدة) الى الغرب من مـدينة كركوك األصليـة مبتـدءاً »شروع لبناء ٣٠٠٠-
٤٠٠٠ دار سكنية(٩١) وفي منطقة (عـرفة) ª بناء ١٠٠٠ دار للعمال العـرب العامل£
في مـعـمل الغـاز والكبـريـت ومـصـفى النفط وهؤالء(٩٢) الذين ª أسـتـقـدامـهـم لليـحلّوا
ª عامل الى محـافظات عراقـية أخرى� كـماHمحل العـمال الكورد الذين نقلوا من هـذه ا
بناء ٨٠٠ دار في (تسع£ القد�ة) و١٢٠٠ دار على طريق كركـوك- بغداد وª تشييد
حي جديد بأسم حي غرناطة يضم ١٦٠٠ دار. كـما ª بناء ١٠٠٠ دار على طريق ليالن
و١٥٠٠ دار في حـي جـــديـد بأسم حـي (العـــروبـة) و٣٠٠ دار في حي بـأسم (الـوحـــدة)
و٢٢٠ دار Hنـتــســـبي أمـن النظام بـأسم (دور األمن) و١٠٠ دار لـلعـــسكرين بـأسم دور
ª (ضباط الصف) وحي جديد بأسم حي (قتيبة) ضم ٧٥٠ داراً. وفي محلة إمام قاسم

توزيع ٢٠٠ قطعة أرضية سكنية للعرب اHستقدم£ Hدينة كركوك(٩٣).
وفي نفس العـام كمـا ª بناء عدد كـبيـر من الدور السكنية في مـدينة مخـمور للـعرب
اHسـتـقـدم£ لالسـتـيطان في مـركـز القـضـاء في عـام ١٩٨٠ ألتـفت النظام العـراقي مـرة
ثانيـة الى الكورد الفـيلـ£ وبدأت حـملة مطاردة وتهـجـيـر وطرد بحـقـهم. حـيث صَـدَرَ ا
يسـمى بـ(مـجـلس قـيـادة الثـورة في العـراق) القـرار ١٨٠ لـعـام ١٩٨٠ والذي نص على
أساليب وطرق وصـيغ جديدة Hنح اجلنسية العـراقية بحـيث جنس حق الكورد الفيلي£ في
احلـصـول علـيـهـا. فـفي يوم ١٩٨٠/٤/٧ و»ناســبـة ذكـرى تأسـيس حـزب البــعث قـامت
ª ًسلطات النظام وبحـجة إقـامة إجـتمـاع للتجـار في بغداد وحـضره ٤٨٠ تاجـراً عراقـيا
ألقـاء القبض على جـميع التـجار الكورد الفـيلي£ واودعوا الـسجن� وª مـصادرة جمـيع
أمـوالهم وتلكاتهم اHنقـولة وغـير اHنقـولة وª نقل العـديد منهم وألقى بهم على احلـدود
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العـراقـيـة- األيرانيـة بحـيـث اضطروا للهـجـرة خـاشـع£ والعـيش في الغـربـة »ذلة وخنوع
الجـئ£ في إيران(٩٤). ثم أصـدر مـا يسـمى بـ(مـجلـس قـيـادة الثـورة في العـراق) القـرار
٦٦٦ فـي ٧/ ١٩٨٠/٥ وكـــــان ضـــــد الكـورد الفـــــيـليـ£ (صـــــدر القـــــرار ٦٦٦ فـي
١٩٨٠/٥/٧ وكـانت ضربة قـاصـمة لألخـوة الكورد الفـيلي£ وشملت عـدداً كـبيـراً منهم
في مناطق وسط وجـنوب العـراق وبعض اHدن الكوردسـتـانيـة التي كـان يـقطنهـا الكورد
الفيلييون)(٩٥). »وجب هذا القرار ª سحب اجلنسية العراقـية من عدد كبير من الكورد
الفــيلي£ وطردوا خــارج العـراق وكـان الـهـدف من ذلك تقـليل نسـبــة الكورد وبهــذا فـان
النظام العراقي كان مستمراً طيلة األعوام تلك في عملية تعريب كوردستان حتى إندالع

احلرب العراقية مع أيران في ٢٢ أيلول ١٩٨٠.
بالرغـم من إنشــغــال النـظام العــراقي احملــتل بـاحلــرب التي دامت ثمـــان سنوات فــإن
عـمليات وخطط الـتعـريب السنوية لكوردسـتان ظلـت مسـتمـرة� وأصـدر قرارات رسـميـة
كثيرة ترمي الى مصادرة األراضي والعقارات التي �لكها الكورد فعلى سبيل اHثال �ت
مـصـادرة مــسـاحـات كـبــيـرة من أراضي الكورد في خــانق£ وفق قـرارات خــاصـة بذلك.
فبموجب القرار ٤٨٩ في ١١/ ١٩٨١/٤ الصادر ا يسـمى بـ(مجلس قيادة الثورة في
العـراق) �ت مصـادرة أراضي الفالح£ الكـورد بحجـة شرائهـا منهم(٩٦)� وهذه األراضي
كانت ملكاً للفالح£ الكورد الذين سبق للنظام أن أجبرهم على الرحيل منها. وª توزيع
األراضي بعد ذلك على العشائر العربية البدوية والذين كـانوا قد أستوطنوا فيها بصورة
رسمية. وفي عام ١٩٨٢ قام النظام بتـخريب قريتي (حاجي شيخان والو…ري) وفي عام
١٩٨٣ عـقد النظـام العراقي إتفـاقـية أمنيـة مع النظام التـركي احملـتل بحـيث يحق لكل
دولة منهـا توغل اجلـيش داخل حـدود الدولة األخرى »ـسافـة ١٧كم(�٩٧ ٩٨) كان الـغرض

من ذلك مطاردة الثوار الكورد وتدمير مزارع وبسات£ الفالح£ الكورد.
وفي �وز نفس العام ١٩٨٣ ª إعـتقال ٨٠٠٠ بارزاني من اجملـمعات القـسرية والزال

مصيرهم مجهوالً.
ومنذ عام ١٩٨٤ و»وجب برنامج مخطط ومدروس أستمـرت عملية الترحيل اإلجباري

للكورد وجلب العرب لالستيطان محلهم حتى العام ١٩٩٠ .
فـفي العـام ١٩٨٥ قـام النظام بتـخـريب عـدد من القـرى الكوردية في احلـدود اإلدارية

لقـضـاء مــخـمـور منهـا قــرى (مـشـار� وادي الغـراب� كـيـله ش£� هوارغل� W½Wð جلعـه�
معيجيله� گرون� پيرداود وسو… الخ).

وفي نفس العـام عـمـد النظام ألسلـوب جديد ألبـادة اHواطن£ الكورد حـيث قـام بالقـاء
عـدد كـبـيـر من دمى األطفـال بواسطـة الطائرات على بعض القـرى الكـوردية وهي لوءة
باHتـفجـرات حيث أنفـجر بعـضهـا في منطقـة العمـادية وادى الى أستـشهـاد طفل£ عثـرا
على بعض هذه الدمى)(٩٩) ولغرض حـرمان األطفال الكورد من التعليم عـمد النظام في
العــام ١٩٨٥ الى غلق ٧٧٦ مـدرســة في دهوك(١٠٠) و٢٠٨ في أربيل و٢٠٠ مــدرسـة
في كــركـوك و٣٤٠ مــدرســة في السليــمـانـيـة. ومنـذ بداية العــام ١٩٨٦ حـتى نـهـايتــه
تعرضت (١٨٩٥) قـرية وقصبـة كوردية للتهـجير والطرد اإلجـباري وقد بلغ عـدد عوائل

(١٤٧٦) قرية منها فقط (٨٤٨٧٧) عائلة(١٠١).
سـيـاسة التـخـريب والتـرحـيل أدت حتـى نهاية الـعام ١٩٨٦ الى شـمـول ٤٢٫٨٨ الف
كم٢ أي بنسـبـة (٤٩٫٤١%) من أرض كــوردسـتـان بالتـعـريب)(١٠٢) وبلغ عـدد القـرى
التي تعرضت للتعريب في حدود قضاء مخمور للفترة من ١٩٨٥ حتى ١٩٨٧ أكثر من

١٤١ قرية.
ذروة مؤامـرة تعريب كوردستـان وإبادة الكورد كانت ب£ عام£ ١٩٨٧ و�١٩٨٨ كـما
تَمَّ إسـتـخدام األسـلحة احملـرمـة دوليـاً ضـد الكورد حـيث ª تنفـيذ ٤٠ هجـمـة باألسلحـة
الكيـميـاوية شملـت أكثـر من ٢٠٠ قرية كـوردية. وكان اHـسؤول اHبـاشر عن هذه اجلـرائم
(علي حـسن اجمليـد) الذي عرف ب£ الكورد بـ(علي الكمـياوي) الدمـوي حيث ª منـحه
كـافة صـالحيـات رئيس جمـهـورية العراق في مناطـق كوردسـتان »وجب القـرار ١٦٠ في

١٩٨٧/٣/٢٩ الصادر ا يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة).
أكبر هذه الهجمات باألسلحة الكيمياوية جرت في ١٦/ ١٩٨٨/٨ ضد مدينة هلبجة
حيث أستشهـد أكثر من خمسة آالف شخص فوراً كما أسـتشهد آالف آخرون في اHناطق
األخرى التي تعرضت للهجمات الكيميـاوية مثل وادي باليسان ومناطق اجلاف وگرميان

وخوشناو وبادينان.
وكـان النظام التـركي احملتـل قد أسـتـخدم األسلـحة الكيـمـيـاوية ضد شـعـبنا الكوردي
سابقاً (تؤكـد بعض اHصادر ان الكمالي£ أستـخدموا اHواد الكيميـاوية ضد ثورة درسيم

ب£ عامي ١٩٣٦- ١٩٣٨)(١٠٣).
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وقد أسـتخدم النظام الـعراقي احملتل األسلحـة الكيميـاوية بواسطة راجمـات الصواريخ
ضد الـقرى (ÊœW"W¼ -u"W?Ö—UÐ- سـيكانيـان) في ٧/ ١٩٨٧/٦(١٠٤) وفي عـام ١٩٨٧
ª تخــريب القـرى التـي يسكنهــا اآلشـوريون وª أزالة عــدد من القـرى �امــاً مـثل قــرية

باختمى وما يجاورها(١٠٥).
وضـمن مخطط إزالة وتخـريب القرى الـكوردستـانية عـام ١٩٨٧ ª تخريب وأزالة مـا
اليقل عـن ٧٠٣ قـرية كــوردية وكــمــا يلي(١٠٦): ٢١٩ في مــحــافظة أربـيل و١٢٢ في
محافظة كركوك وگرميان و٣٢٠ في محافظة السليمانية و٥٠ قرية في محافظة دهوك.
وقـد أصـدر ما يسـمى بـ(مكتب تـنظيم الشـمال حلـزب البـعث) الذي كـان يتـرأسه مـجـرم
احلـرب علي حسن اجملـيد عـام ١٩٨٧ أوامـر بقرارات القـتل واألبادة اجلـماعـية وتخـريب

كوردستان.
اHذكـور حـيث  الـقـرار ٤٠٠٨ بتـاريخ ٢٠/ ١٩٨٧/٦ وبتـوقـيـعـه الشــخـصي ونصت
اHادة اخلـامـسة على (كـل من يلقى القـبض عليـه في القرى وبـعد التـحـقـيق معـهم وبعـد
) ونصت احلصـول على اHعلومات يتم أعـدام الذين تقع أعمارهم بـ£ ١٥- ٧٠ سنة فوراً
اHادة (٧) من القرار على مـصادرة جمـيع أموال وتلكات القرى وتوزيعـها على اHوال£
(اجلاش) وأفراد اجليش القـائم£ بذلك (عدا األسلحة)(١٠٧). وهذا تأكيد لسـياسة نهب

القرى الكوردية.
ونتيـجة لتطبيق هذا الـقرار ª إعدام ١٥٠ شخـصاً في قـرية (جيمن) العـائدة حملافظة
كـركوك في ١٩٨٧/١١/١١ وأعـدم ٢٣ شخـصاً في شـقالوة في نفس الشـهر اHذكـور�
كـــمــا ª إعـــدام ٣١ شـــخـــصــاً مـن أعــضـــاء احلـــزب الد�قـــراطي الـكوردســـتــانـي يوم

١٩٨٧/١١/١٨ و�ت أبادة ٢٠٠ شخص في السليمانية بنفس الصيغة(١٠٨).
كــان عـام ١٩٨٨ مـن األعـوام األكــثــر شــؤمـاً ومــأســاوية ودمــوية بالنســبــة لشــعــبنا
الكوردي. ونسـتطيع ان نقول انه كـان عام تدميـر كوردسـتان وإبادة شعـبنا الكوردي من
قـبل النظام العراقي. حـيث بدأ أكثـر احلـمالت وحـشيـة ودموية وهي احلـملة التي سمـاها
النظام العراقي احملتل بـ(حملة األنفال) والتي بَدأت منذ آذار ١٩٨٨ وحتى اخلامس من
أيلول من نفس العـام(١٠٩). وقـد أسـتـطاع النظام نتـيــجـة هذه احلـملـة الوحـشـيـة تـفـريغ
٤٩٫٤١% من أرض جنوب كـوردسـتان وª تدمـيـر وحـرق وإزالة أكثـر من ٤٥٠٠ قـرية
وقـصـبـة كـوردية وفُـقِـدَ حــوالي الربع مليـون كـوردي في حـمـالت األنفــال سـيـئـة الصـيت

وتعـرضت أكـثــر من ٣٠٠ قـرية كـوردية الى القـصف بـاألسلحـة الكيـمـيـاويـة. وفي ليلة
٢٢/٢١ اب ١٩٨٨ ª ترحيل كافة سكان قصبة ديبگه التـابعة لقضاء مخمور »حافظة
أربيل ولم يُبقي النظامُ فيها أحداً وقام فوراً بإحالل العرب الوافدين وتوطينهم في بيوت
الكورد اHرحل£ بالقوة. طبيعي ان حمالت األنفال هي جـزء من عملية تعريب كوردستان
(هدف آخر أراده النظام في حمالت األنفال لغرض تعريب اHناطق الكوردستانية)(١١٠).
لقد كانت الغاية من حمالت األنفال تقليل أعداد السكان الكورد في جنوب كوردستان.
إنّ حمـالت األنفال السـيئة الصـيت حيث طرد وتهـجيـر مواطني األقليم (يقـصد جنوب
كـوردسـتـان. غ. م) سـبّـبت الـتـقليل من حـجم سكان األقـليم وبالتـالي الى تقـليل نسـبـة
الزيادات السكانيـة)(١١١). والقـرى والقـصـبـات التي قـام الـنظام بتـخـريبـهـا قـام الحـقـاً
بأعطائهــا للعـرب وتوطن العـرب في أغلـبـهـا وخـاصـة القـرى احملـيطة بكـركـوك ومناطق
گـرمـيـان وسهل قـراج وسـهل مـخـمـور وكنديناوه ومـا حـولهـا والگوير وبعض قـرى سـهل
أربيل ا يؤكـد ان نية النظام العـراقي كانت مـبنيـة على تدميـر وأبادة ونهب الكورد من
جهة ولـتعريب كوردستـان وتوط£ العرب محل الكورد الحـقاً (أنظر الوثائق من ١- ٧)
وبعد حمالت األنفال أستمر النظام في تخـريب وتهجير الكورد من األماكن األخرى ففي
عـام ١٩٨٩ قام النظـام بترحـيل سكان قـصـبات قلعـه دزه وW~MÝسـر وبيمـالك وخـربتهـا
ª (مـجلس قـيـادة الثـورة في العـراق)امـاً ووفق القـرار ٢٦٣ الصـادر من مـا يسـمى بـ�
بناء العـديد من اجملـمـعات القـسـرية األخـرى في محـافظات أربيل والـسليمـانيـة ودهوك

لغرض اHراقبة والسيطرة على اHرحل£.
وفي نفـس العــام ª ترحــيل سكان ١٤ قــريـة من منطقــة بـرادوست (في ١٥ نيــســان
١٩٨٩ و»وجب القـرار ٣٤٤٨ الصــادر من مكتب تنظيم الشــمـال حلـزب البـعث صَـدرت
األوامـر بإخالء وترحـيل السكان من عـدد غيـر محـدود من القرى التـي تقطنها عـشيـرتا
البرادوست والدوHري£)(١١٢). كما ª خالل العام£ ١٩٨٨ و١٩٨٨ جلب عدد كبير من
العوائل العربية الى مدينة كـركوك وª توطينهم فيها. (انظر للوثائق من ٨- ١٧) ومن
(١٩- ٢٤) ومن (٢٦- ٥٤) وكان يـجب على العرب الذين يسـتقـدمون Hدينة كـركوك
ان يكونوا مـن العناصــر اخمللصـة واHـوثوق بوالئهــا للنظام العــراقي وأن ال تشــوب ذلك

الوالء أية شائبة. (أنظر الوثائق (١٨- ٢٥)).
في عــام ١٩٩٠ قـام الـنظام العــراقي بإزالة جــمـيـع العـرائش واHـسـقــفــات اخلـشــبـيــة
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ª ناطق. كـمـاH(الكبـرات) العـائدة للفـالح£ الكورد والتي كـانت قـد بقـيت في بعض ا
مضـايقة الفالح£ الكورد بشـدة وسد سبل العـيش امامهم وإهمـال حقولهم ومنعت إقـامة
أية مستنقعات أو مأوى Hبيت الفـالح£ ليالً في اHزارع وخاصة إذا لم يثبت والء الفالح
للسلطة أو كان والءه محل شك وريبة وقد أستمرت احلمالت التعريبية ومضايقة الكورد

حتى قيام النظام بغزو الكويت وإندالع حرب اخلليج الثانية.
وإحـصائيـة رسـمـية حملـافظة كـركـوك تب£ عدد الـكورد الذين ª طردهم وترحـيلهم من
كركـوك وأطرافـها ب£  عـام£ ١٩٨١ - ١٩٩٠ وحتى الى مـا قبل انتـفاضـة شعـبنا في
ربيع عــام ١٩٩١ حــيث بلـغ عـددهم ١٨٦٠٠ عــائلـة ضـمـت مـا ال يـقل عن ١٢٣٤٩٠

شخصاً وكما يلي:

بينمــا لم تتـوفـر لدينا أحــصـائيـة بقـرى مــحـافظة دهوك. ويبـدو ان عـدد الـقـرى اHزالة
واHدمــرة تقـابلـهـا شــملت مـئــات اآلالف من سكانـهـا الذين شــردوا وهجــروا ورحلوا الى

أماكن اخرى.
وبالنسـبـة حلـدود قـضـاء مـخـمـور فـإن أعـداد الـقـرى اHوجـودة كـانت في العـام ١٩٥٧
(٢٣٤) قـرية بينمـا بلغ عـددها فـي العـام ١٩٧٧ (٢٠٦) قـرية وبلغت عـدد القـرى في

العام ١٩٨٧ (٦١) قرية وجميعها ª استيطانها من قبل العرب بصورة كاملة.

ozU*Ë iF+! e,u) Õd-
في اHلحق اخلاص بالوثائق وهي (غيض من فيض) من الوثائق اHتعلقة بعمليات األنفال
سـيئـة الصيت وعـملية إعـتقـال النساء واألطـفال والرجـال الكورد وكيـفيـة تخريب القـرى

ونهب اHواشي واألغنام وتلكات أبناء شعب كوردستان نود اإلشارة الى بعض منها.
١- الوثيـقة رقم (١) عبـارة عن الكتاب اHرقم ١٢٧ والصـادر في ٢١/ ١٩٨٨/٤ من
قـيادة الـفيلق األول مـوجـه الى قـيادة الفـرقـة الثـانية -قـوات خـالد بن الوليـد- وهي
خـاصة بعـمليـات األنفـال في منطقـة قرداغ والتي يطـلب فيـه الفـيلق من الفـرقة بيـان
إحتـياجـاتهم الكاملة لغـرض تأمينهـا لهم للقـيام بواجب السـيطرة على منطقـة قرداغ

وتطهيرها حسب طلب القيادة العامة للقوات اHسلحة.
٢- الوثيقة رقم (٢) عبارة عن الكتاب اHرقم ١٦٩ والصادر في ١٥/ ٤/ ١٩٨٨ من
قـيادة الفـرقة الثـانيـة- قوات خـالد بن الوليـد وهي إجابة على مـا جـاء بالوثيقـة رقم
(١) وتطلب فـيهـا الفرقـة تأم£ (٨) طائرات هليكوبتر وعـشرون سـيارة حـمل لنقل
اللواء (٣٩) من منطـقة پـيره مـگرون الى منطقـة قـرداغ. كـمـا تطلب اإلسناد اجلـوي

أثناء القيام بعملية التطهير التي ستتم يوم ٢٠/ ٤/ ١٩٨٨.
٣- الوثيـقـة رقم (٣) عـبـارة عن الكتـاب اHرقم ١٤٢ الصـادر في ٢٠/ ١٩٨٨/٤ من
قيادة الفـيلق األول وموجه الى القيادة العـامة للقوات اHسلحة� يتـحدث الكتاب عن
نتــائج تـطهــيــر منطـقــة قــرداغ وعن اعــتــقــال ٢٥٠٠ شــخص من الـنســاء والرجــال
واألستـيالء على مـجموعـة من األسلحة واHتـفجـرات في (قوپى قـرداغ) ومنها (١٠
قـاذفـة آر بي جي/٧ و٢٠٠ كـالشنكوف و١٠٠٠ رمـانـة) ويتـحـدث الكتـاب عن ان

اHعتقل£ موجودون في مقر الفيلق وانه ينتظر التعليمات.

عدد العوائل اHطرودةالسنة ت
١٩٨٤١٤٥٠ ١
١٩٨٥١٧٠٠ ٢
١٩٨٦٢٠٥٠ ٣
١٩٨٧٣١٥٠ ٤
١٩٨٨٥٠٠٠ ٥
١٩٨٩٢٩٥٠ ٦
١٩٩٠٢٣٠٠ ٧

ومن حــيث اعـداد القــرى التي دمــرت وأزيلت وكنمــوذج للمـقــارنة نورد أعــداد بعض
القرى(١١٣):

عدد القرى اHوجودة عام
١٩٧٥

عدد القرى اHوجودة عام
١٩٨٧ احملافظة

١١٥١٣١٦ أربيل
١٢٧٤٥١٦ كركوك

عدد القرى اHزالة

٧٣٥
٧٥٨

عدد القرى عام ١٩٨٧عدد القرى عام ١٩٧٧ احملافظة
١٨٧٧١٨٦ السليمانية

عدد القرى اHزالة
٧٣٥
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٤- الوثيــقــة رقم (٤) كــتــاب برقم ٤٨ في ٢١/ ١٩٨٨/٤ صــادر من شــعــبــة األمن
العسكري في وزارة الدفاع العـراقية� موجه الى مديرية األمن العسكـري تطلب فيها
إرسـال جلنة من األمن الى قـيادة الفـيلق األول لغـرض القـيام بأعـمـال خاصـة وان تتم

مهمتهم خالل ٢٠ ساعة. وهي تشير الى الوثيقة رقم (٣).
٥- الوثيـقـة رقم (٥) كـتـاب برقم ١٦٥ في ٢١/ ٤/ ١٩٨٨ صـادر من قيـادة الفـرقـة
الثـانيـة -قـوات خـالد بن الوليـد- مـوجـه الى قـيـادة الفـيلق األول تب£ انه ª تنفـيـذ
مضمون البرقية فـي ٢١/ ٤/ ١٩٨٨ من قبل اللواء (٣٩) وان حملة تطهير منطقة

قرداغ قد ª وأُستكملتْ من قبل نفس اللواء يوم ٢٠/ ٤/ ١٩٨٨.
٦- الوثيـقـة رقم (٦) كـتـاب برقم ١٥٢ في ٢٣/ ٤/ ١٩٨٨ صـادر من قيـادة الفـرقـة
الثـانيـة موجـه الى قـيـادة الفـيلق األول يتـحدث عن تـخريب وأزالة جـمـيع القـرى في
منطقــة قـرداغ مـع مـصــادرة ٢٥٠٠ رأس من احلـيــوانات ويؤكــد أن هذه احلـيــوانات
موجـودة في مقـر اللواء (٣٩) في پيره مگرون وتطلب التـعليمـات الالزمة للتـصرف

بها.
٧- الوثيـقـة رقم (٧) كـتـاب يحـمل الـرقم ٣٣ في ٢٣/ ١٩٨٨/٤ صـادر من القـيـادة
العـامة للقـوات اHسلحة ومـوجه الى قـيـادة الفيلق األول وهي اجـابة على ما جـاء في
الوثيـقـة رقم (٣). حـيث تـب£ هذه الوثيـقـة كـيـفـيـة التـصـرف باHعـتـقل£ الـذين يبلغ

عددهم ٢٥٠٠ شخصاً وانهم يجب ان يوزعوا كالتالي:
إرسـال الرجال الـى قيـادة الفـيلق الرابع والنسـاء الى قـيادة الفـيلق الثـالث واألطفـال الى
مركـز تدريب الدروع في تكريت. وان يكون إرسالهم بسـيارات خـاصة على ان يكون

معهم اثنان من مأموريهم.
في اHلحـق عـدد آخـر من الـوثائق تتـعـلق بكيـفــيـة جلب واســتـقـدام وتـشـجـيع الـعـرب
لألسـتـيطان في كـركوك. أضـافـة الى بعض الصـور التي تعـبـر عن حالة الـدمار واخلـراب

التي تعرضت لها كوردستان ضمن اHلحق اخلاص بالصور.

WFÐ«d&« WKŠd*«
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بعـد ان قامت جمـاهير كـوردستـان بانتفـاضتـها اجملـيدة في ربيع عـام ١٩٩١ �كنت من
حترير أغلب مـدن وقصـبات كوردسـتان »ا فيـها كركـوك عصب اإلقتـصاد الكوردسـتاني
وª القـضـاء على مـؤسـسات النـظام القمـعـيـة وأسـتطاعت اجلـمـاهيـر إذالل اHستـعـبـدين
وقهـرهم (بالرغم من أن النظام الدموي شن حـملة جديدة واسـتخدم مـا بوسعـه من احلديد
والنار ولكن إرادة احلق أنتصرت على الباطل في النهـاية). وبعد ذلك وفي جتربة جديدة
منقـطعــة النظيــر أســتطاع شــعب جـنوب كــوردســتــان ان ينتــخب ثلـيـه الـى أول برHان
كـوردسـتــاني وأعطى البـرHان ثقــتـه ألول حكومـة كـوردســتـانيـة و�كن الـكورد من حكم
أنفــســـهم بأنفــســـهم وقــد ªَّ اضــفــاء احلــمـــاية الدوليــة »ـوجب قــرار دولي علـى جنوب
كوردسـتان� وª قطـع كافة الـسبل أمـام النظام العراقي ولم يفـسح له اجملال للعـودة الى
اHناطق احملـررة واHشمولة باحلـماية الدوليـة جنوب كوردسـتان ولقطع الطريق امـام النظام
للعـودة الى اسـاليب االبادة ضـد شـعـبنا. ولكن النظام العـراقي العنصـري احملـتل التـفت
هذه اHرة الى أبـناء شـعــبنا في اHناطق الـتي بقـيت حتـت سـيطرته مـن كـوردسـتــان. وبدأ
بأكمال حملة تعريب اHدن والقصبات واتبع صيغـاً مخططة لها مسبقاً تتسم بالالإنسانية

ضد أبناء شعبنا الكوردي ومنها:
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يستـمر النظام العـراقي في طرد وترحيل اHـواطن£ الكورد من اHدن واHناطق الكوردية
اHوجـودة حتت ســيطرته مـثل مـا جـرى ويـجـري في (كـركـوك� مـخـمــور� الگوير� قـراج�
كنديـناوه� خــانق£� اHوصل� سنـجـار� الـشـيــخــان�… الخ). وبعــد طرد الكـورد ª جلب
العــرب لألسـتــيطان مـحـلهم وهكذا فــخـســارة الكورد ربح للعــرب!! وª إجـبــار الكورد
للخـيـار القسـري ب£ ان يذهبـوا للسكن في مـدن جنوب العـراق أو اإللتـجـاء الى اHناطق
احملــررة. وسـمـح النظام للذيـن يريدون الذهاب Hدن جـنوب العــراق بأســتـصــحــاب بعض
أثاثهم وحـاجـياتهـم اHنزليـة ولكن الذين يتـوجهـون الى مـدن ومناطق كـوردسـتان احملـررة
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فـأنهـم منعـوا من جَلـب أي شيء مـعـهـم عـدا مـالبســهم التي يرتدونـهـا!! عـملـيـات طرد
وترحـيل الكورد مـستـمـرة وحلد اآلن. ولغـرض تشـتيت و�ـزيق شمل الكورد عـمـد النظام
العـراقي في عــام ١٩٩٢ الى إصـدار قـرار لتـشـجــيع إسـتـيطان الكـورد في مـدن جنوب
العراق وهو القرار ١٩٠ الـصادر في ١٦ �وز ١٩٩٢ الصادر ا يسمى بـ(مـجلس قيادة
الثـــورة في الـعـــراق) والذي نص علـى انه (يحق ألي شـــخـص من سكنـة منطـقــة احلـكم
الذاتي (اHـقــصــود جنوب كــوردســتــان غ. م) السـكن في أية مــحــافـظة عــراقــيــة عــدا
محافظتي التـأميم (يقصد كركوك) واHوصل وديـالى� وان �نح قطعة أرض مع سلفة من
اHصـرف الـعـقـاري لبـناء دار سكن عليــهـا). النظام الـعـراقي أراد بهــذا القـرار تشــجـيع
اHواطن£ الكورد على تـرك كوردسـتان والـسكن في احملافظات الـعربيـة العـراقيـة ولكي

يجلب العرب ليحلوا محلهم وهكذا شتت الكورد.
»وجب إحـصائيـة حملافظـة كركـوك فأن عـدد العوائل الـكوردية التي ª طردها من هذه
احملـافـظة للفـتــرة من ١٩٩١ وحـتـى ٢١ / ٩ / ٢٠٠١ (٤٤١٧) عـائلة بـلغ مـجــمـوع

نفوسهم (٢٥٨٠٢) نسمة وكالتالي:
أ- في العــام ١٩٩١ وحـتى العــام ١٩٩٦ ª طرد ٣٥٠٠ عـائـلة تضم ٢٠٢٠٠ نســمـة

تقريباً.
ب- في الـعـــام ١٩٩٧ وحــــتى ٢١ / ٩ / ٢٠٠١ ª طـرد ٩١٧ عــــائلة تـضم ٥٦٠٢

نسمة تقريباً و»وجب إحصاء اللجنة العليا للمرحل£.
ج- اضافة لذلك ª طرد حوالي ١٠٠٠ عائلة تركمانية من كركوك وتضم حوالي ٥٠٠٠

شخصاً.
إن هذه األعــــداد تشـــمـل الكورد الـذين طردوا وأســـتــــقـــروا في اHـناطق احملــــررة من
كـوردستـان (أربيل) لوحـدها علمـاً ان عشـرات اآلالف اآلخـرين ª طردهم وترحـيلهم الى

مدن جنوب العراق ومحافظة السليمانية.
لقـــد أســـتــقـــر أغلـب الكورد اHـطرودين الى مـــحـــافظة أربـيل في اHنـاطق التـــاليـــة:
(بنصــالوه� داره توو� توبـزاوه� جـديده� خــبــات� گـوركــوسك� كــاني قــرژاله� كــسنزان�
ديانا� قـوشـتـبـه� إضـافـة الى مـركـز مـدينة أربيل). وأسـتـوطن قـسم مـنهم في مـحـافظة

دهوك.
وª توط£ الكورد اHطرودين الى محافظة السليمانية في اHناطق التالية:

مـركز الـسليمـانيـة� رانيـه� برده قـارمان� مـعـسكر السـالم� كـفرى� كـالر� جـمـجمـال�
دربندخـان� تكـيـه� باينجـان� مـخـيـم شـاندر) وقـد بلغ عـدد هؤالء حــوالي ١٦٠٠ عـائلة
تضم حوالي ٩٥٠٠٠ نسمة(١١٤) وأعداد العوائل اHطرودة واHتـوطنة في محافظة دهوك
بلغـت ٣٥٠ عــائلة تضـم ٢١٠٠ شــخــصــاً حــسـب إحــصــائيــة للـجنة العـليــا للمـــرحل£

واHطرودين.
و»وجب إحـصائيـة جلنة حـقـوق األنسان في الپـرHان الكوردسـتانـي فأن عـدد اHطرودين
واHرحل£ منـذ العـام ١٩٩٦ وحـتى ١٨ / ٥ / ٢٠٠٢ كـانت ٩٠٣ عــائلة تضم ٥٢٩٥
شـخـصـاً (أنظر القـائـمـة رقم ١). وعـدد العـوائل اHطرودة واHرحلة مـن مـخـمـور والگوير
وكنديناوه وقــراج تبلغ ٢٦٧ عـائلة تضـم ١٨٠٦ شـخـصـاً (أنظر القـائـمـة رقم ٢) وعـدد
العـوائل اHطرودة واHرحلة من اHوصل وسنجـار والشيـخـان ٦٩ عائلة تضم ٣٨٦ شـخصـاً
(أنظر القـائمة رقم ٣) وعـدد العوائل اHطرودة من بغـداد واحملافظات االخـرى بلغت ٤٦

عائلة تضم ٢٦٨ شخصاً (أنظر القائمة رقم ٤).

القائمة رقم (١)
عدد العوائل واألشخاص اHطرودين من كركوك وضواحيها:

عدد األشخاص اHطرودينعدد العوائل اHطرودة السنة
٢٤٧٦ ١٩٩٦
٢١٤١٣٠٩ ١٩٩٧
١٩٦١٠٨٩ ١٩٩٨
١٦٢٩٧٥ ١٩٩٩
١٦٦٩٥٣ ٢٠٠٠
١٢٠٦٥٢ ٢٠٠١

٢١١٤١ من ١/١ لغاية
٢٠٠٢/٥/١٨

٥٢٩٥ شخص٩٠٣ عائلة اجملموع الكلي
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القائمة رقم (٢)
العوائل واألشخاص اHطرودين (من مخمور وقراج والگوير وكنديناوه)

القائمة رقم (٤)
العوائل اHطرودة من بغداد ومحافظات اجلنوب

عدد األشخاص اHطرودينعدد العوائل اHطرودة السنة
١٠٣٩ ١٩٩٦
٧٦٣ ١٩٩٧
٢٧١٦٤ ١٩٩٨
٩٨٠ ١٩٩٩
٢١١٤٨ ٢٠٠٠
١٦٥١١٠٨ ٢٠٠١

٢٨٢٠٤ من ١/١ لغاية
٢٠٠٢/٥/١٨

١٨٠٦ شخص٢٦٧ عائلة اجملموع الكلي

القائمة رقم (٣)
العوائل واألشخاص اHطرودين من (اHوصل- سنجار- الشيخان)

عدد األشخاص اHطرودينعدد العوائل اHطرودة السنة
٥٢١ ١٩٩٦
٩٣٧ ١٩٩٧
٨٦١ ١٩٩٨
٣١٨ ١٩٩٩
٢٨١٥٨ ٢٠٠٠
١٥٨١ ٢٠٠١

١١١ من ١/١ لغاية
٢٠٠٢/٥/١٨

٣٨٦ شخص٦٩ عائلة اجملموع الكلي

عدد األشخاص اHطرودينعدد العوائل اHطرودة السنة
٧٣٦ ١٩٩٨
٩٤٠ ١٩٩٩
١٨١٢٢ ٢٠٠٠
١٢٧٠ ٢٠٠١
٤٦٢٦٨٧ اجملموع الكلي

لقـد قامت سلطات النظام العـراقي وبالدرجـة األولى بترحـيل وطرد الكورد من اHناطق
الغنيـة من كوردسـتان وتركـز ذلك في (كركـوك/ مخـمور/ خـانق£) إضافـة الى الكورد
القـاطن£ في بغـداد وبعـض محـافـظات العـراق األخـرى. وقـد جلب النظام عـوائل عـربيـة
وأسكنهـم مـحل الكـورد� ولو نظرنا الى القــائمــة رقم (٥) نرى ان النظام قــام بتـرحــيل
٤٤٩ عـائلة تضم ٢٩١٧ الى مـحـافظة أربيل لوحـدها للفـتـرة من ١٩٩٧/٤/١ ولغـاية

١٩٩٨/١/٢٨ وكما يلي:

القائمة رقم (٥)
العوائل اHرحلة الى محافظة أربيل

محل التوطن حالياًعدد األشخاص اHطرودين عدد العوائل اHطرودة
أربيل٢٦٣٢ ٤١٠
أربيل٢٠٣ ٢٦
أربيل٦٠ ١١
أربيل٢٢ ٢
٢٩١٧ ٤٤٩

احملالت التي طردوا منها
محافظة كركوك
قضاء مخمور
قضاء خانق£
بغداد والرمادي
اجملموع الكلي
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الپـرHان االوربي الذي عـقد جلسـة له في سـتراسـبـورگ بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٢ قـدر
عــدد الكورد الذين طردهـم ورحلهم النظـام العـراقي بــ(٨٠٠٠٠٠) شـخص� وطـلبت من

احلكومة العراقية إيقاف سياسة التعريب والترحيل والطرد األجباري.
ولكن النـظام العـراقـي العنصــري ال زالَ مـســتـمــراً حـتى االن في عــمليــات التـرحــيل
االجبـاري والطرد بحق اHواطن£ الكورد وال زالت أجـهزة ووسـائل األعالم الكـوردستانـية
تفـضح ارسـات النظام القـمـعـيـة هذه وتنشـر أعـداد العـوائل اHطرودة وعـدد األشـخـاص

اHطرودين.

WO/U"#œ—uJ!« Êb*« w3 WOMJ.!« 4ö;«Ë ÈdI!«Ë 4U+BI!« ¡UL#√ dOOG' ≠≤
قـام النظام العـراقي في أوقـات سـابقة بتـبـديل أسـمـاء بعض اHدن والقـصبـات والقـرى
الكورديـة كــمــا حــصل عــام ١٩٧٦ عندمــا قــام بـتــبــديل أسم مــحــافظـة كــركــوك الى
(التأميم)� وقد أستمر وما زالَ في سـياسته العنصرية هذه بحيث وصل األمر الى تبديل
أســمـاء احملــالت السكنـيـة واجلــوامع واHســاجــد واHدارس واألمـاكـن العـامــة والشــوارع
والساحـات وغيرها فـفي مدينة كركوك وعـلى سبيل اHثال ال احلـصر بدل أسمـاء احملالت

الكوردية وكما يلي:

وكمثال على أسماء بعض اجلوامع واHساجد:

أسم احمللة اجلديد أسم احمللة األصلي ت

حي األندلس محلة رحيماوا ١

حي اخللفاء محلة اHصلى ٢

حي عدنان محلة گاور باغي ٣

حي النخوة محلة آزادي ٤

حي الصفا محلة پيربادي ٥

محلة حمام علي بك الفارس وحي األمراء ٦

أسم احمللة اجلديد أسم احمللة األصلي ت

جامع حارث بن زيد جامع اHال سعيد الروژبياني ١

جامع القادسية جامع سيد احمد خانقاه ٢

جامع القعقاع جامع إبراهيم باشا ٣

جامع العباس بن عبداHطلب جامع علي بك ٤

جامع عمرو بن العاص جامع مال أحمد زند ٥

جامع سهيل بن عمرو جامع أحمد أغا ٦

كـما قـام بتـبـديل أسمـاء اHدارس الكوردية بـأسمـاء عـربية وهـذه هي بعض اHسـميـات
اجلديدة:

(روضـة األحــفـاد/ روضـة اHـروج/ مـدرسـة اخلليـج العـربي/ مــدرسـة رابعـة الـعـدوية/
مدرسة قـرطبة/ ثانوية اليقظة/ مـتوسطة سيف سعـد/ متوسطة البعث/ أعـدادية القائد
صدام/ ثانـوية التحريـر/ متوسطة نـسيبـة األنصارية/ ثانوية التـحرير/ ثانويـة الثورة…

الخ).
ومن اHدن التي قام بتـبديل تسميـتها مدينـة (پردى) حيث قام بتسـميتهـا بـ(النهرين)
ومن بعض القرى التي قام بتبـديل تسميتها في سهل مخمـور وقراج وكنديناوه وكمثال:
قـرية (شـوره ز…رتكه) أصــبـحت (الفـرات) و(سي چـاره) أصـبـحت (عـاگــوب) و(گـوره
شينه) أصبحت (تل احليال) و(گـردي گوم) أصبحت (قرية السالم) و(#ËU…—…) أصبحت

(الرسالة)… الخ.
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وبعد ان قـام النظام العراقي بتـبديل أسـماء اHدن والقـرى واحملالت السكنيـة واألماكن
العـامـة وخـاصـة في كـركـوك واHدن الكوردسـتـانيـة األخـرى وضـواحـيـهـا وأضـفى عليـهـا
أسماء عربيـة� أستمر في عملية إسـتقدام العرب لألستيطان مـحل الكورد وخاصة الذين

جامع القعقاع بن عمرو التميمي جامع ولي باشا ٦
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ª طردهم وترحيلهم من أراضـيهم وتلكاتهم� كمـا قام ببناء مسـتوطنات على األراضي
والقرى التي ª تخريبها سابقاً.

وقام بتـقد§ كـافة التـسهـيالت الالزمـة واخلدمات الـضرورية إلدامة عـيش اHستـوطن£
العرب�  فعدا عن توزيع األراضي الزراعيـة التي �ت مصادرتها من الكورد على العرب
قـام ببناء دور سكـنيـة لهم وتأم£ اHاء والكهـربـاء وبناء مـسـتـشـفـيـات ومـراكـز صـحـيـة
ومــدارس وقــام بتــبليط الشــوارع واألزقــة وربط هذه اHـسـتــوطنـات مع مــراكـز الـنواحي
واألقضـية بطرق معبـدة كما قـام بحفر آبار إرتوازية لتأمـ£ اHياه الصاحلة للشـرب� وقام
بتقـد§ البذور واألسـمدة الكيمـياوية وأدوات احلـراثة واحلصاد و«التـراكتـورات» الالزمة
للفالح£ العرب. إضافة لذلك فأنه سلح الفالح£ العرب باألسـلحة اخلفيفة والعتاد� وقد
أستطاع األستفادة من فقرات القرار ٩٨٦ (برنامج الـنفط مقابل الغذاء) أستفادة كاملة

لتسهيل عيش اHستوطن£ العرب (أنظر الوثيقة رقم ٧٤).
أن عدد اHـستـوطنات العربيـة التي قام النظام ببـنائها في اHناطق الكوردسـتانيـة التي
بقيت حتت سيطرته كبير جداً وال نستطيع أيراده جميعاً ولكن على سبيل اHثال فأنه قام
ببناء ٢٦ مسـتوطنة في حدود منـطقة داقوق ألفـخاذ العشـائر العربية التـالية (الرياش/
بحـر/ حنيحن/ بدو الشـمر/ اللهـيب/ عكلة) وتضم كل مـستـوطنة من (٥٠ - ٢٠٠)
عـائـلة� وفي تازه خـورمــاتو ª بناء ١٠ مـســتـوطنـات (٢٣٢ عـائلة عــربيـة من أفــخـاذ
عـشــائر (البـوحــمـزة وعـبــادين والبـيــجـات والبـوصــالح وحنيـحـن). كـمـا ª منـح القـرى
الكوردية (قــفـار وطوبزاوه وسـونـه گـول) الى عـشــيـرة اجلـوالة العــربيـة� وقـرى (پيــمـان
وبيـريجـان وگـوگجـان) الى عـشـيـرة اHفـرج العـربية. وقـد ª منح هـذه العشـائر سـيـارات

و«تراكتورات» وسيارات حوضية للماء كذلك.
وألن أكبر حـملة تعريب قد شملت مـدينة كركوك فأن من الضـروري إيراد أسماء بعض
اHسـتـوطنات التي بنيت داخل مـدينة كـركـوك وضـواحـيهـا وª إسكان العـشـائر العـربيـة

فيها.

أ- بعض اHستوطنات التي بنيت داخل مدينة كركوك

ت   أسم اHستوطنة                ت  أسم اHستوطنة           ت  أسم اHستوطنة
١- األلف دار- عرفة             ١١- حي البعث               ٢١- مجمع دارمان
٢- األلف£ دار- عرفة            ١٢- حي ١ حزيران األولى    ٢٢- دور الضباط
٣- حي الوحدة                    ١٣- حي ١ حزيران الثانية    ٢٣- دور الري

٤- حي احلرية                     ١٤- حي اخلضراء األولى     ٢٤- حي الشرطة
٥- مجمع الصيادة األولى        ١٥- حي اخلضراء الثانية     ٢٥- احلي العسكري

٦- مجمع الصيادة الثانية        ١٦- حي األسكان            ٢٦- حي غرناطة
٧- قرية السادات                 ١٧- حي الشهداء األولى    ٢٧- دور األمن
٨- دوميز                         ١٨- حي الشهداء الثانية    ٢٨- حي العروبة
٩- حي القادسية األولى          ١٩- شقق النفط            ٢٩- حي قتيبة

١٠- حي القادسية الثانية       ٢٠- مجمع سيد سفيان  ٣٠- مجمع الصيادة الثالثة

ب- بعض اHستوطنات التي بنيت في محيط مدينة كركوك

ت  أسم اHستوطنة            ت  أسم اHستوطنة                ت  أسم اHستوطنة
١- مجمع الصمود            ٩- مجمع البوعيث               ١٧- مجمع احلديدي£

٢- مجمع ٧ نيسان          ١٠- مجمع البوغنام              ١٨- مجمع يافا
٣- مجمع البورياش          ١١- مجمع عمر بن عبدالعزيز   ١٩- مجمع حيفا

٤- مجمع األنتصار           ١٢- مجمع النخوة              ٢٠- مجمع اخلضراء
٥- مجمع اجلديدة             ١٣- مجمع البوعز               ٢١- مجمع الفدائي
٦- مجمع اجلهاد              ١٤- مجمع اHعاضيدري         ٢٢- مجمع اليرموك
٧- مجمع احلط£              ١٥- مجمع السادة               ٢٣- مجمع القادسية
٨- مجمع سيد باشا           ١٦- مجمع التميم               ٢٤- مجمع سيف سعد
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ج- بعض العشائر وافخاذها العربية التي جلبت لألستيطان في كركوك وأطرافها

ت  أسم العشيرة أو الفخذ      ت  أسم العشيرة أو الفخذ   ت  أسم العشيرة أو الفخذ
١- البوهزاع                    ١٢- اجلنابات                  ٢٣- شمر

٢- القرغول                    ١٣- البومفرج                  ٢٤- العبادي£
٣- البوجيم                     ١٤- البوعزة                    ٢٥- البيجات
٤- البورياش                   ١٥- بني عز                    ٢٦- البوصالح
٥- البوزناطره                  ١٦- اللهيب                    ٢٧- اجلواله
٦- البوغنام                     ١٧- احلربية                    ٢٨- العبيد

٧- البوشاهر                    ١٨- الدراويش                 ٢٩- احلديدي£
٨- العزاوي£                   ١٩- البوحمزة                   ٣٠- النعيم

٩- البوعگله                   ٢٠- احلمدانية                   ٣١- معاذ بن جيل
١٠- البدو                      ٢١- البحر                   

١١- الدليم                     ٢٢- حنيحن                   
ويأتي بعد مدينة كـركوك في اHرتبة الثانية من ناحـية بناء اHستوطنات العربيـة قضاء
مخمور حيث ª توزيع جميع قرى قضاء مخمور على اHستوطن£ العرب الوافدين وفيما

يلي بعض هذه اHستوطنات:

أ- اHستوطنات اHقامة داخل مدينة مخمور
١- احلي العسكري ٢- دور األمن ٣- دور الرفـاق ٤- دور اHوظف£ ٥- حي الزراعة
٦- حي الشرطة ٧- حي صدام ٨- حي الضباط وهي تبنى حـالياً خلف درة مخمور ٩-

حي عدي وتبنى قرب قرية قسران اجلديدة.

ب- اHستوطنات التي بنيت في أطراف مدينة مخمور

ت  أسم اHستوطنة ومحل بنائها             ت   أسم اHستوطنة ومحل بنائها
١- الفرات- في قرية شوره “…—WJð      ١٠- قرية عاكوب- في قرية سيچاره

٢- سيف القائد- قرب ديبگه                ١١- پلكانه- في قرية سرگران
٣- قرية السالم- في قرية گردي گوم        ١٢- التحرير- في قرية گرد قوشنه

٤- الرسالة- في قرية ËUÖ—…—…               ١٣- قرية الفـارس على انقاض قرية گـومه
  ش£

٥- العـــدنانيــة- فـي قــرية مــال قـــره        ١٤- قــرية الـبــعــثي- عـلى انقــاض قـــرية
    سيرمه

٦- تل احلـــيـــال- في قــريـة گــرده شـــينـه     ١٥- قــرية الـنصـــر- على انقـــاض قـــرية
دوكردكان

٧- الوحدة- في قـرية تل اخليم                ١٦- مجـمع أم اHعارك على انقـاض قرية
 خزنه

٨- القـدس- في قـرية سـرگـران               ١٧- مـجـمع التـحـدي- على انقـاض قـرية
 ميله هورت

٩- بلند گـوير- قـرب قـرية مـال قـره          ١٨- قـرية الشـهـيـد شـامل- على انقـاض
  قرية زمار…ي گوره

ج- العشائر واألفخاذ العربية التي أستقدمت وتوطنت في قضاء مخمور:
١- اللهـيب ٢- شليله ٣- شـيخ زيدان ٤- السـجـادي ٥- طي ٦- شـمـر ٧- سنبس
٨- اجلمـيلي ٩- الصديد ١٠- اجلـواله ١١- الدليم ١٢- اجلبـور ١٣- احلديدي£ ١٤-

النعيم ١٥- اHريدي£.
أن جمـيع القرى الكوردية والـواقعة في احلـدود اجلغـرافيـة لقضاء مـخمـور مع نواحيـها
قـد أعطي للعرب الوافـدين عدا قـرية (U#W1œ—)(١١٥). وتبلغ مـساحـة اHنطقة هذه مليـون
. وهذه اHساحة تعـادل مساحة ومائة وإثنان وستون ألـف وثالثمائة وثمانية وثالثون دوÁاً
دولتي قطر والبحرين مجتمعت£(١١٦). أنظر الى القائمة رقم (٦). وقد أستولى العرب
على كافـة مساحات هذه األراضي ويـقومون بزراعتـها وخصصـت أماكن للسكن الدائمي

لهم.
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القائمة رقم (٦)
مساحات وأعداد القرى التي توطن بها العرب في قضاء مخمور:

ولغـرض مسح الـوعي القومي واخلـصـائص القـوميـة ولتـشجـيع اHواطن£ الكورد لتـغـييـر
قومـيتـهم الى العربية فـقد روجت سلطات النظام الدعـاية بأن اHواطن الذي يقوم بتـغيـير
قـومـيـتــه يتـمكن من اإلحـتــفـاظ بحق السكن في اHدن والـقـصـبـات التي يسـكنونهـا أو
العـودة الى األراضي واHمـتـلكات التي سـبق وان طردوا منهــا. ومع األسف الشـديد فـأن
بعض الكورد أنصـاعـوا لهـذه اHغـريات وبدّلوا قومـيـتـهم الى القـوميـة العـربيـة ومع ذلك
فـأنهم لم يـسـتطيـعـوا البــقـاء ضـمن مناطق سكـنهم أو العـودة الى أراضـيـهـم وأمـالكـهم
السـابقـة. مع الـعلم ان هذا القـرار صـدر فـقط لـتـغـيـيـر القـومـيـة الكورديـة الى القـومـيـة
العـربية وال يسـمح أي قانون عـراقي للعـرب بتبـديل قومـيتـهم الى قومـية أخـرى. بل أن
كل عربي يحاول ذلك يتعرض لعقوبات شديـدة وأصدر ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة
في العراق) قراره اHرقم٨٥٠ في١٩٨٨/١١/٢٧ حول ذلك حيث جاء في اHادة األولى:
(ال يجوز ألي عراقي قومـيته عربية تبديل قـوميته الى قوميـة أخرى وألي سبب كان)
وفي اHادة الثـانيـة من القرار جـاء (كل من قـام بالفـعل اHذكـور في اHادة األولى من هذا
القـــرار فــأنه يعـــرض نفــســـه لعــقــوبـة الســجن وHـدة ال تقل عن عـــام واحــد)(١١٧) هذه
األزدواجـيـة من قبـل النظام العـراقي الفـاشي أزاء القـوميـات الرازحـة حتت سلطتـهـا تدل
داللة أكـيـدة على فاشـيـة وعنصـرية هذا النظام فـفي الوقت الذي تقـوم فـيه عنوة بـأجبـار
الكورد على تغـيـير قـومـيتـهم الى القـومـية العـربيـة فأنـها تعـاقب العـرب الذين يريدون

تغيير قوميتهم الى قومية أخرى. هذا هو ثمن التخلف والعنصرية والتعصب األعمى.

rNK:) »dF!« ‰ö(√Ë œ—uJ!« ‰ULF!«Ë 5H;u*« qI/ ≠µ
في سـبـيل تقليل نسـبـة اHوظف£ والـعمـال الكـورد في اHدن الكوردسـتـانيـة التي ظلت
حتت سـيطرتها عـمدت السلطة العـراقيـة الفاشـية الى مـختلف السـبل واحلجج والوسـائل
لتـحـقـيق أغـراضهـا هذه. فـلقد تـعرض اHوظـفون والـعمـال الكورد الـذين رفضـوا تغـيـيـر
قوميتهم الى القومية العربية الى حالة الطرد من وظائفهم أو النقل الى محافظات ومدن
العـراق. وعـند عـدم تنفــيـذ النقل من قــبل اHواطن فـأنـه يتـعـرض لـلتـرحـيل الـفـوري الى
مناطق كـوردستـان احملررة. وبـعد نقل اHوظف الكوردي أو طـرده يجلب اHوظفون العـرب
للحلول مـحل الكورد في اHؤسـسات والدوائـر واHعامل. وقـد شـملت قضـيـة النقل جمـيع
درجـات الوظائف مـن فـراش الدائرة وحـتى اHدير وبـدون إسـتـثناء (أنظر الوثائـق اHرقـمـة
٥٥ و٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩ و٦٠ و٦١) والتي تعـبر عن طبـيعـة نقل اHوظف£ الكورد من

WO8dF!« v!« W&œ—uJ!« WO)uI!« dOG' ≠¥
سياسة عفنة أخرى جلأ إليهـا النظام العراقي الفاشي لغرض تعريب كوردستان في هذه
اHرحلة وتتـمثـل في تغيـير الـهوية القـوميـة لشـعبنـا الكوردي الى القومـيـة العربيـة وهي
السيـاسة اHعروفـة لدى النظام العنصري بـ(تصـحيح القومـية) والتي وضـعت ضمن أطار
قانوني وأصدر مـا يسمى بـ(مجلس قيادة الـثورة في العراق) قراراً خاصـاً لتنفيذها وهو
القـــرار ١٩٩ في ٦ / ٩ / �٢٠٠١ (أنـظر الى الـوثيـــقـــة رقم ٦٢). لقـــد نصـت اHادة
األولى من هذا الـقـرار على (لـكل عـراقي أª الثــامنة عــشـرة من العــمـر احلـق في طلب
تغـييـر قـوميـته الى القـومـية العـربيـة) ونصت اHادة الثـانية على ان (يقـدم طلب تغـييـر
القوميـة الى دائرة اجلنسية واألحوال اHدنية اHسـجل فيها الشخـص) ونصت اHادة الثالثة
على (يبت مدير اجلنسـية واألحوال اHدنية في احملافظة في الـطلب خالل (٦٠) يوماً من
تاريخ تقـد�ه) ونصت اHادة الرابعـة على (يثـبت قرار تغـيـير القـوميـة في السـجل اHدني
ويتـخـذ أسـاساً لـتعـديل جـمـيع السـجـالت والوثائق الرسـمـيـة األخـرى). النظام العـراقي
الفـاشي يريـد بهـذه الطريقـة تغــيـيـر الهـوية القـومـيــة للكورد لكي يعـتــبـروا عـرباً. وقـد
أتخــذت مـؤســسـات الـنظام هذا ذريعــة للضــغط على اHواطنـ£ الكورد اHوجــودين حتت
سلطتــهم لتـغـيــيـر قـومـيــتـهم واال فـأن هؤالء اHواطـنون يضطرون الى اجلـالء عـن مـدنهم
واللجــوء الى اHناطق احملــررة من كــوردسـتــان أو الى مناطق أخــرى في جنوب العــراق.

الوحدة األدراية ت

ناحية مركز مخمور ١

ناحية كنديناوه ٢

ناحية الگوير ٣

ناحية قراج ٤

اجملموع الكلي

عدد القرى

٣١

٤٤

٥٠

٧١

١٩٦

Íساحة بالدوHا

١٨٥٦٧٤

٤٤٦٧٢٧

٣٠٢٠٢٢

٤٢٧٩١٥

١١٦٢٣٣٨
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اHدن كـوردسـتـان الى اHدن العـربيـة. ومن جـانب آخر قـامت سلـطات النظام بطرد عـوائل
اHوظف£ الكورد مـن الدور احلكومـيـة التي كـانوا يسكنـون فيـهـا وأحـلت مـحلهم عـوائل
عـربية. وكـمـثال فـأن الكتـاب اHرقم ٥٨٩ الصادر فـي ١٦ / ٨ / ١٩٩٧ من محـافظة
كـركـوك واHوجـه الـى مـديرية التـسـجـيل الـعـقـاري في كـركـوك تطلبُ فــيـه أعطاء الدور

اخلاصة باHوظف£ الكورد الى اHوظف£ العرب(١١٨) وأدناه نص الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم
سري وشخصي

العدد ٥٨٩ محافظة التأميم
التاريخ ١٢ ربيع الثاني ١٤١٨ شعبة اHعلومات السكانية  

١٦ / ٨ / ١٩٩٧       
الى/ مديرية التسجيل العقاري/ التأميم

اHوضوع/ تسجيل دور
إستناداً Hا جـاء بكتاب جلنة الشمـال -السكرتارية- سري وشـخصي اHرقم ١٣١٩ في
١٣ / ٨ / ١٩٩٧ حصلت موافقة السيـد نائب رئيس اجلمهورية -رئيس جلنة الشمال-
على تسـجـيل الدور اHبيّـنة ارقامـهـا واسمـاء اصـحابهـا اHرحل£ في القـائمـة اHرفـقة طيـاً
ومـؤشراً ازاء اسم كل مـرحل اسم الشـخص اHستـفيـد وشمـول تلك العـقارات بنص القـرار

٤٢ لسنة ١٩٨٦ ألتخاذ ما يلزم واعالن اجراءاتكم بالسرعة.
اHرفقات- قائمة باالسماء

الفريق األول الركن  
اياد فتيح الراوي  
محافظ التأميم   
 ٨ / ٧ / ١٩٩٧

نسخة منه الى/
جلنة الشمال -السكرتارية- كتابكم اعاله… للتفضل باالطالع مع التقدير.

وزارة الداخليــة/ الداخليـة العـام/ م. س/ كــتـابكم في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٧ للتــفـضل
باالطالع مع التقدير.

قيادة فرع التأميم للحزب القائد/ للعلم وطيا قائمة باالسماء مع التقدير.
مديرية أمن التأميم للعلم وطيا قائمة باالسماء رجاء.

مـديرية االسكان/ كتـابنا ٣٧٩ في ١٥ / ٥ / ١٩٩٧ إللزام اHسـتـفيـدين موضـوعي
البحث بالسكن في تلك الدور تنفيذاً للتوجيهات ومتابعة ذلك واعالمنا

مديرية خزينة احملافظة
مديرية اHصرف العقاري/ التأميم

جلنة التقدير اHركزية األولى
سكرتير جلنة تنظيم سكن اHستفيدين.

سكرتير جلنة بيع دور اHرحل£
قسم حسابات احملافظة/ كتـابنا ٤٧٧ في ١٩٩٧/٦/١٩ ألتخاذ ما يلزم حول صرف

أقيام الدور موضوعة البحث الى اصحابها واعالمنا اجراءاتكم.

أسم اHرحل أسم اHستفيد اخملصصة له الداررقم الدارت

ابراهيم رحمن رضا عبدالكر§ فرح عكس١٢٤/١١٤ دبس١

عبدالله صالح رسول سنية جميل عبيد٢٤١٢/١١٤

كاكه ش£ محمد حسيب حس£ علي حسن٣١٦١/٢

محمد عزيز صالح رزاق حس£ فيصل٤١٤١/٢

كر§ مصطفى كر§ عباس فاضل عباس٥١٢٠/٢

عبدالرحمن سالم محمد جاسم محمد حس£٦١٢/٢٠

نعمة كر§ عبدالله سعاد صالح ابراهيم٧

مشير محمد ابراهيم سري عبدالسالم عارف صالح٨٨٢/٢

احمد حس£ حضر قاسم ابراهيم حس£٢٤/١١٤ دبس٩

محمود محمد قادر حلوة احمد صالح٢٩/١١٤ دبس١٠

محمود عبدالله رجب سالم خلف زبون١١٩٩٥



عبداجلبار كر§ قرني ريان حمدان شادي١٢٤١٦

جنم الدين احمد عزيز حس£ عبد فالني١٣٥٠/٦/٢٦

محي الدين علي محمد علي شرقي خلف١٤٦٧/٢٢٧/١١٤

علي محمد عمر يوسف عبداحلميد عمر١٥٥٠/٢٤١/١٤

رحمت كاكل علي مهدي عبدالسادة مكرم١٦٥٠/٢٢١/١٤

محمد محي الدين فتاح فروز مصطفى محمد١٧٥٣/١٢٧/٤

عثمان سليمان محمد عماد محمد حمد حسن١ /١٨٥٣/١٠

احمد حسن حس£ كر§ حسن اسعد١٩

محمد احمد حسن حويز محمد رسن٢٠٥٠/٢٧/٢٩

محمد صالح قادر كامل عبداحلس£ حمادي٧/٧ /٢١٥٢

عثمان ام£ عبدالرحمن فليح محمد حسن٢٢٥٢/٢٧/١

نورالدين عبدالله مصطفى حبيب لوقا حنا١٠٠/٢٣١ /٢٣٤

حس£ قادر محمد حكيم رؤوف جاسم٢٤٥٠/٢١

كمال علي عبدالله عبدالصاحب جبار مظلوم٢٥٥٢/٤٧٣

مجيد حميد احمد فاضل قحطان نايف٢٦٥٠/٢٨٩

نوري محمد محمود خليل ابراهيم حس£٢٧٥٠/٢٨٦٩

ام£ احمد رضا محمد حسون مع£٤٨ بوالق٢٨

شرف الدين مصطفى محمد عماد كر§ عبدالسادة٢٩٥٢/٨٤٠/٧
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و»وجب الـقــرار اHرقم ٤٤٢ لعــام ٢٠٠١ والصــادر من مــا يســمـى بـ(مــجلس قــيــادة
الثورة) فأنه كـان يحق للعرب اHستوطن£ فـي منطقة احلويجة اجمليء الى مـدينة كركوك
وإسـتــالم مكافـأة وإمــتـيـازات اHســتـفـيــدين شـأن العـرب اHـوجـودين في مناطـق العـراق
األخــرى� ولكنـه في اآلونة األخــيــرة صــدرت أوامــر »نع هؤالء مـن اجمليء الى كــركــوك

واألسـتـفادة من هـذه األمتـيـازات واألسـتيـطان في داخل كـركوك خـوفـاً من تقليل نسـبـة
العرب في منطقة احلويجة التي ª تعريبها بالكامل في فترات سابقة(١١٩).
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وسـيلة اخـرى جلـأ اليـها الـنظام العـراقي العنصـري ألكـمـال عمـلية تـعريب كـوردسـتـان
وذلك »نع الدراسـة باللغـة الكورديـة. ومنذ العـام ١٩٩١ بدأ شـيئـاً فـشـيـئـاً »نع التـعليم
باللغة الكوردية وقد ابتدأ »حافظة كركـوك حيث منع التعليم باللغة الكوردية في جميع
مدارس مـدينة كركـوك وبعد ذلك جـميع أرجـاء احملافظة. حـيث شمل األمر اHـدن والقرى
األخرى الكوردية اHوجـودة حتت سيطرته فقد ª منع التـعليم في مدارس قضاء مـخمور.
وجــدير بالذكــر ان النظام الفــاشي بدأ منذ العــام ١٩٨٩ بوضع قــضـيــة التــعليم باللغــة
الكوردية على الهامش �هيداً أللغائها حيث أصـدر ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة في
العـــراق) قـــراره اHرقم ٦٣٣ فـي ٧/ ١٠/ ١٩٨٩  والذي نصت اHـادة األولى منه عـلى
عـدم أعتـبار الرسـوب في اللغـة الكوردية شرطـاً من شروط النجـاح في النتـائج النهائيـة
للطالب. وشـمل األمر جـميع اHدارس التي تدرس فـيهـا اللغة الكوردية وكـان ذلك يعني
أعتبـار اللغة الكوردية لغة هامـشية وغير مـهمة وفي سبـيل أضعاف هذه اللغة والـغائها
وكــمــا تشــيـــر اHادة الثــامنـة من القــرار أي (انه ال يعـــمل بأي نص يتــعـــارض مع هذا
القـرار)(١٢٠). وقـد ª بعـد ذلك فـعـالً الغـاء الدراسـة باللغـة الكوردية في جـمـيع انحـاء

العراق وجلميع اHراحل الدراسية.
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لغـرض مـسح وازالـة اخلـصـوصـيـة القـومـيـة الـكوردية سـعى النظام الى جــمـيع أشكال
الصـيغ لتنفـيـذ ذلك. وقـد عـمـد الـى اصدار قـرارات »ـنع تسـمـيـة اHواليـد الكورد اجلـدد
بأسـمـاء كوردية. لذلك فـقـد قـام بتـشكيل جلان عـديدة لألشـراف على ذلك وعلى سـبـيل
اHثـال فـانه ª تشكيـل جلنة من أعـوانه لتنفـيـذ ذلك في مـحـافـظة كـركـوك وعلى النحـو

التالي:
١- العقيد احلقوقي قاسم محمد عطية مدير جنسية التأميم (كركوك)

٢- اHقدم صالح جنم الدين غناوي مدير شؤون األحوال اHدنية في التأميم
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٣- الدكتور سعدون اجلبوري أختصاص الطب النفسي
٤- الشيخ أجود جهاد العزاوي ثل أوقاف كركوك(١٢١).

اجــتــمع هؤالء الرجــال األربـعــة من العــرب اHنتــم£ الـى حـزب الـبــعث يوم ٢٢/ ٤/
٢٠٠٢ لتـدارس تنفيـذ هذه العمليـة اإلجـراميـة وبعد إنتـهاء اإلجـتمـاع ª حترير مـحضـر
موجه الى (مديرية اجلنسـية العامة) في بغداد طالبوا فيهـا »نع تسجيل األطفال الكورد
بأسـماء كـوردية كمـا طلبوا تشـجيع اHواطنـ£ لتبـديل أسمـائهم غيـر العربيـة الى أسمـاء
عربـية وهذا يشـمل الكورد بالدرجة األولى. وبعـد محـاوالت هذه اللجنة وافق ما يسـمى
بـ(ديوان الرئاسة) حيث إصدر قراراً موجهاً الى مديرية األحوال اHدنية العامة وقد علقت
نسـخة منه في لوحـة إعالنات مـديرية األحوال اHـدنية في كـركوك ونص القـرار على منع
تسـجيل أسم أي شـخص من الكورد والتـركمـان أسـماء كـوردية أو تركـمانيـة. لقد خـرق
هذا القـرار أبـسط حـقـوق األنســان في حـرية إخـتــيـاره األسم الذي يريده له أو ألطـفـاله.
ولكن النظام الفـاشي هو ضد اإلنسـانية وبرامـجه غـير إنسـانية. جـميع مـا ذكرنـاه أعاله
هي بعض صيغ وأسـاليب تعريب كوردستـان التي أتبعها النظام العنصـري العراقي الذي
مـازال ينتجـها وخـاصة في اHنـاطق التي بقيت حتت سلـطته بعـد عام ١٩٩١. ولقـد أتبع
النظام صيغاً أخـرى مثل احلرب النفسية وإضطهاد الـكورد ووضع العراقيل أمام الكورد
للعـمل واحليـاة بصـورة جـيدة. فـقد عـمـد الى عدم تـسجـيل أية أمـالك أو تلكات بأسم
اHواطن£ الكورد أو منحـهم إجازات لبـناء أو ترميم دورهم أو إسـتئـجار مـحالت سكنيـة
أو جتـارية أو صناعــيـة أو منحـهم إجـازات Hمــارسـة األعـمـال واHهن احلـرة. لكـي يهـاجـر
الكوردي مــضطراً ويتــرك مــدينتــه أو قـريـتـه أو مــحله سكـنه وليــفـسح اجملــال للسـلطة
الفاشـية لتمريـر مخططاتها اإلجـرامية. ومنذ فتـرة ليست بالقصـيرة عمـد النظام الفاشي
الى تغـيـيـر د�وغـرافـيـة كـوردسـتـان ومـحـاولة إزالة جـمـيع اآلثار والقـالع التـاريخـيـة أو
تشـويهها فـي كوردستـان أو تهد�هـا وإعادة بنائـها وترميـمهـا على طراز عربي إسـالمي
بعـيــداً عن الطراز الكوردي األصــيل. ولكي يوهم اHؤرخـ£ والبـاحـث£ بـأن هذا األمـر أو
ذاك يعود لفـترات أسالمـية أو عـربية. وانها جـزء من التراث العربي. والـتغيـيرات التي
حاول اجراءها على قلعة أربيل تعد من ضمن محاوالته تلك. ولقد عمد النظام منذ فترة
الى تخـريب وتدميـر قلعـة كركـوك وإزالة جـميع اHمـيـزات واخلصـائص البنائيـة والتراثيـة

الكوردية فيها.

كما ان تخـريب وتدمير القصـبات أو القرى أو احملالت السكنيـة الكوردية وبنائها من
جــديد وأسـتــيطان الـعـرب وبنـاء مـســتــوطنات لهم علـى أرض الكورد تصب في مـنحى
واحد. وهذا النظام ال يقوم بتغيـير د�وغرافية كوردستان فقط بل عـمد حتى الى جتفيف
األنهر اHتـفرعـة من نهر دجلة جنوب العـراق والتي تسقي أراضي زراعيـة تعود لعـشرات
العشائر العربية. وان جتفيف هذه األنهار ومنع انسـياب اHياه فيها وجتفيف األهوار أدى
الى حـــالـة جـــفـــاف في جنوب الـعـــراق. كل ذلك لـكي يشـــجـع الفـــالح£ العـــرب عـلى
األستـيطان في أراضي كوردسـتان التي قام بتـعريبـها. ففي الوقت الذي يقـطع اHياه عن
أراضي الفـالح£ في جنوب الـعراق فـأنه يـقوم بـتقـد§ كـافـة التـسـهـيـالت للمـسـتـوطن£
العـرب في كـوردسـتـان(١٢٢) لفـالحـة األراضي التي اسـتـولوا عليـهـا و�دهم باألسـمـدة

الكيمياوية ومستلزمات الزراعة ويحفر لهم آبار إرتوازية.
هذه الصيغـة ترمي لتشجيع العشائر العـربية لألستيطان في كوردستـان واحلصول على
إمتـيازات كـثيـرة. وقد جـرى نقل أعـداد كبـيرة من عـوائل العشـائر العربيـة التي جفـفت

أراضيهم الزراعية في وسط وجنوب العراق لألستيطان في مناطق كركوك وأطرافها.
وهكذا فـأن جمـيع أنظمة احلكم العـراقيـة اHتعـاقبـة منذ أصطناع الدولة العـراقيـة وحلد
اآلن مارست صـيغاً مخـتلفة وبعمليـات متسـارعة ودائمة ووفق خطط مـبرمجة ومـدروسة
لتـعريـب كوردسـتـان. �كن األطالع على القـائمـة رقم (١) Hعرفـة مـراحل تعـريب جنوب

كوردستان من قبل األنظمة العراقية اHتعاقبة.
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قـسم من أرض كوردسـتـان (غرب كـوردسـتان) يقـع حتت سيطرة النظـام السوري احملـتل
وهي أيضاً دولة عـربية شأن العراق� ومنذ إلصـاق هذا اجلزء من كوردستـان بدولة سوريا

وحتى اآلن فأن مؤامرات تعريب هذا اجلزء من كوردستان مستمرة كذلك.
واحلكومة السورية تؤكد دوماً إنكارها لوجود أرض كوردية حتت سيطرتها وال تعترف

بوجود شعب كوردي ضمن اإلطار اجلغرافي لهذه الدولة اHصطنعة.
بعد إنتهاء األنتداب الفرنسي على سـوريا عام ١٩٤٦ وإعالن أستقالل سوريا� بدأت
احلكومـة الـسـورية بتطبـيـق سـيـاسـة دنيـئــة للتـعـريب أســمـتـهـا (احلـزام الـعـربي). وهذه
السياسة استهدفت تعريب اHناطق الكوردسـتانية احملاذية للحدود (السورية - التركية)
و(السـورية - العـراقـيـة). (هذه السـيـاسـة كـانت ترمـي لتـحـقـيق هدف£ أولهـمـا تعـريب
اHناطق احلـدودية وتهجـيـر الكورد وثانيهـمـا فصل التـواصل ب£ الكورد اHوجـودين حتت

سيطرة سوريا وأخوتهم في اجلانب£ التركي والعراقي(١٢٣).
هذه الغــاية التـي كـانت تـرمي اليــهـا احلـكومــة السـوريـة بفــصل التــواصل التــاريخي
واجلـغرافي واإلجـتـماعي وعلى األرض ب£ أجـزاء كـوردستـان اخملتـلفة وقطع دابر اجلـذور
واخلـصـائص القـومـيـة الكوردية داخل حـدودهـا (»وجب السـيـاسـة التي رسـمـتـهـا سـوريا
إلنهـاء وجـود الكورد في هذا اجلـزء احملـتل من كـوردسـتـان)(١٢٤). في عـام ١٩٥٩ بدأ
النظام الـسـوري بحــملة مطـاردة وإعـتــقـال بـحق اHواطن£ الكـورد الذين كـانـوا يقـومــون
بأنشطة سياسية وª أعتقال ٣٠ قائداً سياسياً كوردياً في غرب كوردستان وزج بهم في

السجون(١٢٥). ولغرض تقليل نـسبة وجود الكـورد في سوريا قام بإجـراء تعداد سكاني
مــزيف حـيث كــان قـد أصــدر لذلك مــرسـومــاً قــانونيـاً بـالرقم ٩٣ في ١٩٦٢/٨/٢٣.
ونتيـجة لألحـصاء السكاني الذي جـرى يوم ١٩٦٢/١٠/٥ في محـافظة احلسكـة أصبح
اكـثــر من (٢٠٠٠٠٠) مـائـتي ألف كـوردي مــحـروم£ من الهــوية الســورية وأعـتــبـروا
(١٢٦). وحــتى يومنا هذا فــإن هؤالء الكـورد الذين يبلغ تـعـدادهم اآلن أكــثــر من أغـراباً
نصف ملـيـون نســمـة(١٢٧) هم بال هويـة. وبالرغم من ان الفــقــرة (ج) من اHادة (٢) من
قانون اجلنسية السورية الرقم ٢٧٦ لعـام ١٩٦٩ تنص على ان الهوية السورية �نح حتى
لألشـخـاص مـجهـولي األب واألم والذيـن هم بال هوية وال توجـد لديهم جنسـيـة حـتى ولو
كـانـوا من اللقطاء شــرط والدتهم في ســوريا(١٢٨). فـأن هذا الـقـانون لم يشــمل الكورد
ويخص عرب سـوريا فقط. وقـد أصبحت قـضية (عـدم التجنيس) إحدى الـقضايا اHهـمة
واHلحة وأصـبحت مثـار طلبات وأحـتجاجـات الكورد في غرب كوردسـتان(١٢٩). ويعمل
أبناء شعبنا الـكوردي بصورة متواصلة وجدية من أجل إلغـاء قانون اجلنسية غـير العادل
وغــيــر اHنطقي واHطـالبــة »نح الهــوية الســورية للـكورد احملــروم£ منهــا. وهم �ارســون
ضـغـوطاً كـثـيـرة على احلكومـة السـورية الـتي تصـر على مـواقـفـهـا وال تسـتـجـيب لهـذه

الطلبات.
آخـر هذه احملاوالت كـانت قـيام مـجمـوعـة من احملام£ الكورد بـرفع مذكـرة الى اHؤ�ر
العـــام لنقــابـة احملــام£ في ســـوريا والذي عـــقــد في ديـر الزور يوم ٢١ / ٤ / ٢٠٠٢
وحـضـره عـدد كـبــيـر من مـسـؤولي السلطة الـسـورية(١٣٠) يطلبـون فـيـهــا منح الكورد

الهوية السورية وقد وزعت اHذكرة بشكل واسع على اHشارك£ في اHؤ�ر.
لغـرض تعـريب كـوردسـتــان والسـيطرة السـورية الكاملـة على غـرب كـوردسـتـان عـمـد
النظام السوري ب£ عامي ١٩٦٢ و١٩٦٣ الى اإلستمرار في إنشاء (احلزام األخضر) أو
مـا يســمى بـ(احلـزام العــربي) والذي يبلغ طـوله ٣٥٠ كم وعـرضـه مــا ب£ ١٠- ١٥ كم
وعلى طول -احلـدود السـورية- التـركـية والسـورية- العـراقـيـة. حيث ª بالـنتيـجـة طرد
وترحيل جميع الكورد من أرض آبائهم وأجدادهم ضمن رقعة هذا احلزام� وª جلب آالف
العـرب لألسـتـيطان مـحلهم. وان أكـتـشـاف وجـود النفط في مـنطقـة اجلـزيرة (الكوردية)
كــان من العــوامـل اHهــمــة لتــرحــيل الكورد مـن أراضــيــهم وجلب العــرب لـألســتــيطان
محلهم(١٣١). (وكـانت النتيـجة تهـجيـر سكان ٣٣٢ قريـة يقطنها الكورد بحـجة إنشـاء
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مزارع وبسات£ وغابات وª توط£ العرب فيـها وª تعريب هذه اHنطقة بكاملها)(١٣٢).
هذه السـياسـة مسـتـمرة وفي كل مـرحلة تتـخذ أسـماً وشكالً مـغايـراً. وحتت ستـار تنفيـذ
قانون اإلصالح الزراعي قامت السلطة السورية ب£ األعوام ١٩٦٦ - ١٩٦٩ بأغتصاب
أراضي اHـواطن£ الكـورد ووزعت على عـــشــائـر عــربيـــة جلبـت لهــذا الـغــرض وتوطـنوا
فــيـهــا(١٣٣) وب£ األعــوام ١٩٧٥ - ١٩٧٨ قـام النـظام بجلب (١٠٠٠٠٠) مــائة ألف
عائلة عربية وª أسكانهم وتوطينهم في منطقة (غـمره) بعد ترحيل وطرد الكورد منها.
ومع أسـتـمـرار عـمـليـة الطرد والتـرحـيل تـقـوم السلطة السـورية فـوراً »ـحـو اخلـصـوصـيـة
القومية الكوردية للـمناطق الكوردية حيث تقوم بتبديل أسمـاء اHناطق واHدن والقصبات
والقـرى الكـوردية� بأسـمـاء عـربـيـة لكي تزيل الهــوية الثـقـافــيـة والتـاريخـيــة الكوردية

عنها(١٣٤).
وال زال النظام السـوري �ارس هذه العـمليات اHنـافيـة حلقـوق األنسـان والتي تدل على
عنصـــريتــهــا حـــيث ª أعطاء ٤٢ قــريـة كــوردية الى العـــرب في مناطـق شــرق وغــرب
القامشلي(١٣٥) و٤١ قرية لتوط£ العشائر العـربية البدوية في أطراف (حلب) و(الرقة)
والقـامشلي وفي اHناطق احملـاذية للحـدود السورية - العـراقيـة وقسم من مناطق احلـدود

السورية - التركية(١٣٦) وهذه أسماء بعض هذه القرى:
ت  أسم القرية        ت   أسم القرية           ت  أسم القرية         ت  أسم القرية
١- ع£ اخلضرة        ١٢- معشوق الغمر     ٢٣  احلا�ية          ٣٤  العنادية
٢- تل الصدق         ١٣- اHناذرة             ٢٤  اجلابرية          ٣٥  الدهماء
٣- الصحية            ١٤- احلرمون            ٢٥  تل               ٣٦  الراوية
٤- مصطفاوية الغمر   ١٥- قحطانية الغمر    ٢٦  القنيطرة         ٣٧  الهنادية

٥- تل أعور الغمر     ١٦- حلوة الغمر       ٢٧- القيروان   ٣٨- تل حضارة جنوبي
٦- حمراء الغمر     ١٧- تنورية الغم       ٢٨- ظهر العرب ٣٩- تل حضارة شمالي

٧- تل علو رقم ١     ١٨- ام الفرسان         ٢٩- األسدية         ٤٠- برقة
٨- تل علو رقم ٢    ١٩- هنادي (هيمو الغمر)  ٣٠- أم عظام    ٤١- تشرين

٩- جوادية الغمر     ٢٠- ام الربيع                 ٣١- ام أنفرة
١٠- الغمر             ٢١- الثورة                  ٣٢- اHتنبي

١١- شيك الغمر      ٢٢- بهيرة                    ٣٣- تل األرقم

سـياسـة ترحيل وتعـريب غـرب كوردسـتان خطط لهـا واقتـرحـها شـخص عربي عنصـري
سـوري أســمـه (اHالزم األول مــحـمـد طلـب هالل). وقـد قـدمــه على شكل بحـث ودراسـة
للسلطات السـورية لغرض منـاقشـتهـا والقرار عليـها. وبعـد مناقشـة ودراسة هذا البـحث
من قبل النظام السـوري أعلن موافقتـه على مشروع (هالل) هذا وبدأ بتنفيـذه ونستطيع
ان نقـول ان هذا اHشــروع أو (أعـالن اHؤامـرة) ويتـألف مـن ١٢ نقطة رئيـسـيـة تـسـتطيع
احلكومة السورية عند تـنفيذها حل قضيـة كبيرة وهي القضـية الكوردية في سوريا. هذه
اHؤامـرة وخطتهـا تنص على (الترحـيل األجـباري للمـواطن£ الكورد� مصـادرة األراضي�
التـجـويع� توط£ العـشـائر واHواطن£ الـعـرب محـل الكورد اHرحل£� سـحب اجلنسـيـة أو
الهـوية� قطع ومنـع سـبل العـمل� نشـر األفـتـراءات واألشـاعـات اHسـيـئـة لكرامـة الكورد
والنيل منهم� منع اللغة والثقافة الكوردية� تشـجيع التنافر والتباغض ب£ الكورد� منع
الكورد من الترشيح أو التصويت في األنتخابات… الخ)(١٣٧). وقد قام النظام السوري
العنصري بتنفيذ جميع النقاط الواردة في مشـروع مؤامرة (هالل) بحذافيرها إضافة الى
صـيغ وأسـاليـب أخـرى تصب في النهـايـة خلـدمـة أغـراض مـؤامـرة القـضــاء على الوجـود

الكوردي في غرب كوردستان وإنكار وجود الكورد في سوريا.
وال زال النظام السـوري حتى اآلن ينكر وجـود جزء من كوردسـتان (غـرب كوردسـتان)
حتت سـيطرته أو وجود الشـعب الكوردي في سـوريا وغرب كـوردسـتان بل أنه يسـتخـدم
مـصطلح (األكـراد في ســوريا) في مكاتبـاته الرسـمـيـة� ويتـعــامل مع الكورد كـأغـراب
وضـيـوف في سـوريا بل ان سـيـاســة إنكار الوجـود الكوردي يتم التـعـامـل به حـتى على
اHسـتــوى األكـاد�ي والعـلمي� وأغلب الدراســات والتـحليــالت التي تتناول الـكورد يتم
تهميـشها أو تزييفـها من أجل إزالة آثار الكورد وحضارتهم ووجـودهم حتى من النواحي
التـاريخـيـة واآلثارية ويتم تنـسيـب أغلب اآلثار التـاريخـيـة الكوردية لعـهـود عـربيـة وال
يعـتــرف بأي شيء بناه أو خلفــه الكورد سـابقــاً وعلى مـر التــاريخ أو أنهـا تعــود اصـالً
للكورد(١٣٨) وباألضــافــة الى قــيــام السلطات الســورية بـتـوطـ£ العــرب الســوري£ في
اHناطق الكوردستانية سابقاً فأنه في األعـوام األخيرة بدأ بحملة لغرض توط£ مائة ألف
عائلة عـربية فلسطينيـة والتي يصل تعداد نفـوسهم الى حـوالي النصف مليون نسـمة في
محافظة احلسكة (الكوردية)(١٣٩). ولقد وطدت احلكومة العنصرية السورية منذ البداية
عـزمــهـا عـلى مـصــادرة أرض كـوردســتـان في غــرب كـوردســتـان والـتي أصـبــحت حتت
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سيطرتهـا وإعتبـارها جزءاً من التراب السـوري. وقد قام بتثـبيت ذلك في دستـور سوريا
حيث جـاء في الفقرة األولى من اHادة األولى من دسـتور سوريا مـا يلي(ال يجوز التنازل
بأية صيغة عن أي جزء من أرض سوريا)(١٤٠). وفي الفقرة الثانية من اHادة األولى من
نفس الدســتـور جــاء (إقليم ســوريا العـربي جــزء من الوطن العــربي)(١٤١) وفي الفــقـرة
الثـالثة من نفس اHادة جـاء (شعب سـوريا جزء من األمـة العربـية)(١٤٢). ولو �عنّا بدقة
في الدسـتـور السـوري لتبـيّن لنا فـاشـيـة وعنصـرية هذا النظام. تأملوا مـا جـاء في اHادة
(٢١) من الدسـتور السـوري (نظام التـربية والثـقـافة يهـدف الى بناء جـيل عربي قـومي
إشـتـراكي علمي)(١٤٣). وهذا الدسـتـور ال يسـمح بأن تتـم القـراءة والكتـابة في اHدارس

بأية لغة عدا اللغة العربية.
حيث جـاء في اHادة (٤) من الدستـور (اللغة العـربية هي اللغـة الرسمـية)(١٤٤) حزب
البعث وهو حزب عنصري وفاشي وضد كل قـومية اخرى يقود هذه الدولة. وشؤون الدولة
جمـيعهـا في يد هذا احلزب وقـد ª تثبيت ذلك حـسبمـا جاء في اHادة (٨) من الدسـتور
(حـزب البـعث الـعـربي األشـتـراكي قـائد اجملــتـمع والدولة)(١٤٥). وهكذا يعـتــبـر النظام
السوري بهذه الـصيغة أرض غرب كـوردستان� جزءاً من الوطن العـربي وسكانه جزءاً من

األمة العربية ويريد صهر الكورد في بودقه العروبة.
لقـد أسـتفـاد النظام السـوري والى حـد ما مـن سيـاسـة إسرائـيل جتاه العـرب. فكل مـا
عملته إسرائيل جتاه العرب اخلاضع£ لسلطتها� قامت السلطات السورية بتنفيذها والى

درجة أكبر ضد الكورد وفق خطة مبرمجة.
وان إقتـباس مـثل هذه اHمارسات وبـصورة أشد جتـاه شعبـنا داللة أكيدة على عـنصرية
النظام السوري. وفي كل عقد من العقود طيلة الفترة اHاضية �ت ارسة صيغ وأساليب
جديـدة ترمي كلها لتـعريب كـوردستـان. وقد سـخرت  إمكانيـات هذه الدولة لتنفيـذ هذه

اHمارسات الپوليسية والقمعية.
ان عملـية تعريب هذا اجلـزء من كوردسـتان مـستـمرة منذ ستـينيات القـرن اHاضي وفق
برامج تفـصيليـة وكـانت بداية التعـريب من مـحافظة احلـسكة وأخـذت �تد بعـد ذلك الى
منطقــة كـوباني ثـم منطقـة عــفـرين ثم عــادوا بعـد ذلـك إلى منطقـة اجلــزيرة(١٤٦). ولقـد
أسـتخـدم النظام السـوري جـيشـه كـذلك لغـرض طرد وترحيـل الفالح£ الكـورد ففي عـام

١٩٦٧ قـام اجلـيش السـوري بحـملة مـسلحـة عـلى القـرى الكوردية على إمـتـداد احلـدود
الســـورية شــمــاالً وشـــرقــاً بهــدف طـرد الفــالح£ الـكورد من أراضــيـــهم وجلب الـعــرب
لألسـتيطـان محلهم وقـد تعـرض مئـات من اHواطن£ الكورد الـى األستـشـهاد أو السـجن
واألعتـقال(١٤٧). وعـمد النظام السـوري في أمـاكن كثـيـرة الى بناء مسـتـوطنات عربيـة
بجـوار القـرى الكوردية وأمن لهـذه اHسـتـوطنات كـافـة خـدمـات اHاء والكهـرباء في ح£

حرم القرى الكوردية من مثل هذه اخلدمات(١٤٨).
ولقد أمـتدت أسـاليب وصيغ التـعريب كـذلك الى تبديل أسـماء اHناطق والـقرى واHدن

والقصبات وحتى أسماء األشخاص الكورد(١٤٩).
لم تبقَ أية منطقة أو مدينة أو قصـبة أو قرية كوردية بأسمائها السابقـة بل ª تعريبها
بالكامل(١٥٠). ولقـد ª أجـراء هذه األسـاليب واHمـارسـات وفق صـيـغ قـانونيـة عنصـرية

وأصدرت القرارات الرسمية الالزمة لتنفيذها.
نشــر التـحــالف الد�قــراطي الكوردي في ســوريا كــراسـة بالـلغـة العــربيــة حتت عنوان
(تعـريب القرى والبلدات الكـوردية) وقد ضـمت الكراسة جـميـع التغـييـرات والتبـديالت
التي أجــراها النظـام السـوري ألســمـاء الـقـرى والبلـدات الكوردية. كــمـا ª نشــر كـافــة
القـرارات الرسـمـيـة التي أصـدرهـا النظام والتي تضـمّنت أسـمـاء القـرى األصـليـة باللغـة

الكوردية واألسماء العربية التي أضفاها النظام السوري عليها مؤخراً.
ولقـد قامت مـجلة (سرخـو بوون) وهي مجلـة فصليـة سيـاسيـة فكرية يصدرها األحتـاد
القومي الد�قراطـي الكوردستاني YNDK وباللغة الكوردية بنشـر نص هذه الكراسة في
أعدادها اHرقمـة ٤ و٥ و�٦ وقد بلغت عدد القرى التي ª تبديل أسـمائها الكوردية الى
العربيـة (٧١٦) قرية في جـميع مناطق غرب كـوردستان. ان األسـماء الكوردية العـريقة
�تـد الى آالف السن£ ومنذ وجـود الكورد في هذا اجلـزد من كـوردسـتـان دليل على انهم
الذين بنوا احلضـارة في هذه اHنطقة. (واضح جـداً ان شعبنا الكوردي عـاش ويعيش على
أرضـه الـتـاريخــيـة والتي تشــيـر إليــهـا وتؤكــدها جـمــيع اآلثار الطبــيـعـيــة واإلنسـانـيـة
واحلـضارية فـوجـود األسمـاء الكوردية كـتعـريف لها وكـمـا يعرف األشـخـاص باسمـائهم�
واHدونات التــاريخـيـة تشـيـر الى ان أســمـاء هذه اHناطق بتــسـمـيـاتهـا الكورديـة أصـيلة

وأصبحت جزءاً ال �كن فصله عن تاريخ اHنطقة)(١٥١).
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هذه التـغيـيرات تدخل في إطار تغـييـر د�وغـرافيـة كوردسـتان ولهـا تأثير سلبي كـبيـر
على الشعور واألنتماء القومي لدى الكورد (دخلت سيـاسة التعريب في األعوام األخيرة
مـديات أكـبـر وتوسـعت بشكل كـثـيف وواسع وشـملت كـافـة اHنـاطق الكوردية بحـيث ان
اإلسـمـاء الكوردية العــريقـة ª تبـديلهـا بأسـمـاء عـربيـة وأحـدثـت شـرخـاً هائالً في جـدار
العالقـات الكوردية - العربيـة. ويحس اإلنسان الكوردي بأن حـقوقه مـهضومـة وأصيب
الفـرد الكوردي بيأس وأحـباط كـبيـرين. وخاصـة ان اإلنسان الكوردي يعـتبـر أسم قريـته
ومــوطن أبائه وأجــداده دليــالً ومـعــبـراً عـن هويتــه وتاريخــه وأصـالتــه)(١٥٢). ووصلت
الشوفينيـة العربية الى ذروتها وعلى أكثـر من صعيد بحيث بلغت حـد اHنع من التسمي
بأسـماء كورديـة (مخاطر هـذه السيـاسة وصلت حـد عدم السـماح بتـسميـة اHواليـد اجلدد
للكورد بأسمـاء كوردية)(١٥٣). وجديـر باألشارة الى ان هذه السـياسـة يتبعـها النظـامان

العراقي والتركي كذلك.
ولغـرض مـزيد من تعـريب كـوردسـتـان وإبادة الكـورد عـمد الـنظام السـوري الى إتبـاع
سياسة اإلبادة اجلماعية ضد شعبنا في غرب كوردستان. ففي ٣١/ ١١/ ١٩٦٠ قامت
سلطات النظام بإحراق سينما عامودا »ن فيها حيث راح ضحية ذلك العمل اجلبان ٣٨٠
طفــالً ومـشــاهداً كـوردياً أحــتـرقــوا(١٥٤). وفي ١٩٩٣/٣/٢٣ ª إحــراق ٧٢ سـجــيناً

سياسياً كوردياً كانوا معتقل£ في سجن احلسكة(١٥٥).
وتواصل سلطات النظام القـيام »طاردة وإعـتقـال الكورد وهي سياسـة ثابتة ومـستـمرة
ففي األعوام ١٩٧٣ و١٩٧٤ و١٩٧٥ ª أعـتقال عدد كـبير من الشبـاب الكورد وزجهم

في السجون وبدون إجراء محاكمات لهم وأستمر حبس البعض منهم سبع سنوات.
أما حمـلة اHطاردة واإلعتقال فـقد شملت حتى األطفـال الكورد ففي ١٩٨٨/١٢/١٥
أعـتـقلت سـلطات النظام السـوري ١٧ طفــالً كـوردياً في مـدرسـتي الطالئـع وتشـرين في
القـامشلي بتـهمـة تعليق ورفع علم كـوردستـان على بناء هات£ اHدرسـت£(١٥٦) وكمـثال
حلملة األعتقاالت واHطاردات اHستمرة (أنظر الوثائق ٦٤ و٦٥ و٦٦). والنظام السوري
يســتـمـر كــذلك وكـمــا أسلفنا في إيجــاد صـيغ جــديدة لتـهــجـيــر الكورد من أراضـيــهم
وتلكـاتهم حـيث عــمـد منذ أمـد بـعـيـد الى تشــجـيع الكورد لـلهـجـرة الى خــارج الوطن
ومغـادرة سوريا وتـقوم بتقـد§ تسهـيالت كـبيـرة Hن يريد السفـر الى خارج سـوريا(١٥٧).

وفي نفس الوقـت أوصـدت أبواب اHعـامل واHصــانع احلكومـيـة أمـام العــمـال الكورد أو
طردت اHوجـودين منهم فـيهـا وأهملت كل طلبـاتهم (أنظر الوثيـقة رقم ٦٧). كـما تقـوم
بتـعي£ العـمـال العرب مـحلهم وتسـاعدهم في تأمـ£ مسـتلزمات الـعيش ولكن في مـدن

وقرى كوردستان. ا أدى الى زيادة نسبة العرب في اHناطق الكوردية.
وإمعـاناً في مضـايقة اHواطنـ£ الكورد تقوم أجـهزة السلطة القـمعـية بتـسييـر دوريات
مــسلـحــة ومكثــفـــة في مناطـق أصطيــاف الكـورد في الربيـع وتقــوم بإزعــاج وتـخــريب
السفـرات السيـاحة اجلمـاعيـة للمواطن£ الكورد وذلك بحـجة ان األحزاب الكـوردية تقوم
بتنظـيم هذه السـفــرات اجلـمـاعــيـة ا يؤدي الى رفع مــسـتـوى الـشـعـور واحلس الـقـومي
الكوردي وان ذلـك يهــدد األمن القــومي لـســوريا. فــمــثــالً في ١٠/ ٢٠٠٢/٥ قــامت
سلطات النظـام بإعـتـقال أفـراد عـدد من الـفرق الـفنيـة الكوردية عندمـا كـانوا يتـهـيـأون
للقــيـام بســفـرات جــمـاعــيـة وهذه الصــيـغــة تتـبـع في مـدينـة دمـشق واHناطـق الكوردية
جــمـيــعـهــا(١٥٨). في الوقت نـفـســه فـأن حــرمـان القــرى الكوردية من تقــد§ اخلـدمــات
احلكومـيـة لها ظاهـرة للعيـان باألضـافـة الى ان السلطات تقـوم ب£ األونة واألخـرى بغلق
العـديد من اHـدارس وطرد الطالب الكورد من مـدارسـهـم وحـرمـانهم من التـعلـيم بحـجج

شتى(١٥٩).
لقد ظلم الـنظام السوري شعـبنا الكوردي بقيـامه بسـسحب الهوية من أبـنائه وال توجد
حـجـة قانـونية إلبقـاء الكورد بـال هوية في غـرب كوردسـتـان(١٦٠). ان سحب الهـوية هو
تعـدي صـارخ على القـيم اإلنسـانيـة وحـقـوق اإلنسـان ا تسـبب فـي أضطرار العـديد من

الكورد للهجرة الى خارج وطنهم وسوريا(١٦١).
ولو نظرنـا الى قـضــيـة بقــاء الكورد بدون هوية وحــرمـانه مـنهـا فــأن هنالك جــملة من
اHشاكـل التي يعاني منهـا الفرد الكوردي جـراء ذلك. فأن الكورد ال يسـتطعون إمـتالك
أو حيـازة أي شيء والقـوان£ السورية حتـول دون إمتـالك الكوردي لدار سكنية أو مـحل
Hزاولة أعمـاله وحتى شراء سـيارة أو… الخ أو تسجـيلها باسـمائهم في الدوائر اخملتـصة.
كـما ال يحق للكورد األنخـراط في الدراسة فـي جمـيع مراحل  التـعليم وخاصـة ألذين ال
�تلكون الهـوية الـسوريـة حـيث ال يسـمح لهم بإكـمـال تعليـمـهم في اHعـاهد واجلـامـعـات
واحلـصــول على شـهـادات عـلمـيـة أو إنـسـانيـة إكــاد�يـة(١٦٢). باألضـافــة الى ذلك فـإن
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احملروم£ من الهـوية �نعون من العمل أو اإلنتقـال في جميع دوائر ومؤسـسات الدولة أو
اHعـامل واHصـانع. وعند سـفـرهم الـى مـدن أخرى أو مـبـيـتـهم في فـنادق فـأنهم يعـاملون
كـأغـراب وأجـانب. ومن األمـور الغـريبـة والعـجـيـبـة ان ترى أحـيـاناً ان رب األسـرة �تلك
هوية فيمـا أوالده محرومون منها أو أن الرجل �تلك هوية فـيما زوجته محـرومة منها أو
ان بعض العـوائل �تلك قـسم من أبنـائها هـوية فيـمـا البـقـيـة محـرومـون منهـا(١٦٣) انها

Hفارقات عجيبة وبعيدة عن أي منطق أو عرف أو قيم إنسانية.
وفي الوقت الذي ينـص فيـه القـانون الـسـوري على حق كل شـخص عـاش على األرض
السورية مـدة (٥٠) عاماً باحلـصول على اجلنسـية السورية اال ان الكورد غـير مشـمول£
بذلك(١٦٤) ومن اHفارقـات األكثـر غرابة ان الذين ليسـت لديهم هوية ال يسمح لهم بعـقد
نكاحـهم في احملـاكم� و»وجب القانون ٢٧٢ لـعام ١٩٦٩ فـأنه ال يجـوز عقـد الزواج ب£
طرف£ أحـــدهمــا �تـلك الهــويـة الســورية واآلخـــر الذي ال �تلـكهــا(١٦٥). ويطلق الـنظام
السوري أحـياناً كثـيرة على الكورد احملروم£ من الهـوية السورية بـ(التـرك القاطن£ في
سوريا)(١٦٦) وهي صيـغة مقـاربة للمصطلح الذي يطلقه النظام الـتركي على الكورد في
شـمال كـوردستـان ويسمـيهـم بـ(اتراك اجلبـال). ان محـتلي كـوردستـان وفي سبـيل إنكار
وجود شـعبنا الكوردي وإبادته وإزالة خصـوصيتـه القوميـة يستلهمون ويـقتبسـون جتارب
بعـضـهم البـعض في مـحـاربـة الكورد فلقـد اسـتـعـار النظام السـوري من الـنظام العـراقي
األساليب التي أتبـعها في عملية تعـريب وإستيطان العرب في اHناطق الـكوردية وجميع
الصيغ األخـرى التي أتبعـها هذا النظام في مـحو الهوية القـومية الكـوردية واخلصوصـية

القومية للكورد.
كما استـعار النظام السوري من النظام التركي أغلب اHمارسات التي أتبـعها احملتلون

الترك ضد شعبنا في شمال كوردستان.
ان السـياسـة التي يتـبـعهـا النظام السـوري ضـد شعـبنا الكوردي قـد أنتـقدت من قـبل
عدد كـبير من الشـخصـيات والهيـئات واHنظمات الدوليـة وحتى دول كـثيرة في اجملـتمع
الدولي. ودعـت هذه األطراف احلكـومــة الســورية مـــراراً للتــخلـي عن هذه الســـيــاســات
واHمـارسات جتـاه الكورد. وزارة اخلارجـيـة في حكومة الواليات اHـتحـدة األمريكيـة وفي
تقريرها السنوي لعـام ١٩٩٣ وفي قسم وضع حقـوق األنسان في سوريا أشـارت في عدة

بنود لهــا الى ان سـوريا ال تعـتــرف بوجـود الشـعب الكـوردي وأنهـا تضطهـدهـم وتغـمط
حـقـوقهـم ومنعت الكورد من التكلم والتـعلم بلـغتـهم األم. وأنهـا قـامت بتـغـيـير أسـمـاء
ود�وغـرافـيـة اHناطق الكـوردية. كـمـا حتـدث التـقـرير عن أعـتـقـال وسـجن العـشـرات من
السـيـاسـي£ الكورد الذيـن يقـبـعـون في السـجـون السـورية بسـبب قـومـيـتـهم ومـواقـفـهم

السياسية(١٦٧).
وفي األعوام األخـيرة أصدر النظام السـوري قراراً جديداً مـنع »وجبه إعـادة منح الهوية

السورية لكل كوردي كانت لديه هذه الهوية وفقدها (الوثيقة رقم ٦٣).
ان سيـاسة الـتعريـب التي تتبـعهـا احلكومة السـورية في غرب كـوردستـان ترمي وبكل
السبل والصـيغ للقضاء عـلى اخلصوصـية القومـية والسمـات احلضارية لشـعبنا الكوردي
وشـمل األمــر (األرض واللغـة والتـاريخ والـثـقـافـة والعــادات والتـقـاليــد و الفكر واحلس

القومي). حيث لم يألوا جهداً في تغييرها وحتريفها وتزييفها والقضاء عليها.
ولم يخــجل النظـام السـوري مـن وضع كـافــة العــراقـيل أمــام تقــدم وإزدهار الثــقـافــة
الكوردية ود�ـومـتـهـا وبقــائهـا. ولكن رغـم كل ذلك فـأن أبناء شــعـبنا في غــرب وطنهم
يقفـون بكل شجاعة وصـالبة ضد هذه السياسـات الفاشية وأسـتطاعوا الى حد ما حـماية
ثقـافتهم وتـراثهم وخصـوصيتـهم القومـية واحلـفاظ عليـها. ان الكورد يؤلفـون في اإلطار
اجلـغـرافي الـسـوري القـومـيـة الثــانيـة بعـد العـرب حـيـث تبلغ نسـبـتـهـم أكـثـر من ١٢%
فـيهـا(١٦٨). وبالرغم من ذلك فـأن هذه القـومـيـة مـحـرومـة من جـمـيع حـقوقـهـا القـومـيـة
والسياسية والثقافية واإلجتماعـية واإلنسانية. ولكن أبناء شعبنا مستمرون في نضالهم
الدؤوب من أجل حل قـضـيـتهم ويحـاولون دومـاً وبكل السـبل وضع هذه القـضـية اHـهمـة

أمام أنظار مسؤولي النظام السوري واHطالبة اHستمرة بحلها.
ويحـاول مـسـؤولو النظام العـنصـري السـوري دومـاً التـهـرب من مـواجـهـة إيجـاد حلول
جـذرية لهذه القـضيـة اHهـمة. آخـر محـاولة كوردية فـي غرب كـوردستـان (سوريا) كـانت
عندمـا زار الـرئيس السـوري بشـار األســد مـحـافظة احلـسكـة بتـاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٠٢.
حيث قام وفد من اجلبهة الد�قراطيـة الكوردية في سوريا بإعداد مذكرة تتضمن مطاليب
الكورد لضـمـان  حقـوقـهم القـومـية اHشـروعـة� وعندمـا أزمـعوا مـقـابلة الرئيس السـوري
لتـــسـليم هـذه اHذكـــرة له ســـد أعـــوان الـنظام الســـوري الـطريق أمـــامـــهـم ومنعـــهـم من
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مقـابلة�(١٦٩) (أنظر الوثيـقـة رقم ٦٨) ولكن الوفـد لم ييأس واسـتطاع بطرق أخـرى من
أيصال اHذكـرة له. وقد ª توزيع نسخ من هذه اHذكـرة وعلى نطاق واسع على اجلمـاهير.
كـمـا قـامت الصـحف والنشـرات احلـزبيـة لألحـزاب الكوردية في غـرب سـوريا بنشـر نص
اHذكـرة. وبالرغم من أزديـاد محـاوالت ونضـال الـكورد للحـصـول على حـقـوقـهم في هذا
اجلزء من وطنهم احملـتل فأن احلكومـة السورية ال تبدي أية رغـبة وال تقـوم بأي عمل من
شأنه حتـس£ أحوال ومـعيـشة وأوضاع الكـورد وحل القضيـة الكوردية(١٧٠). ومن جانب
آخـر يسـتمـر اHثـقـفون والتـربويون الكـورد في نضالـهم لتعلـيم الكورد باللغـة الكوردية.
ولكن احلكومة السورية حلد اآلن لم تصل الى مـستوى الوعي الذي تعترف به بحق أبناء
الكورد تَعَـلم القـراءة والـكتـابة بـلغـتــهم القــومـيــة. وفي الوقت الذي تـعـارض احلكومــة
السـورية و�نع الكـورد من القـراءة والكتـابة باللغـة الكورديـة� قـامت في العـام الدراسي
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ بفـتح قـسم لتعلـيم اللغة الـيابانيـة في جـامـعة دمـشق!(١٧١).أما كـان

األولى بها ان تفتح قسماً للغّة الكوردية في هذه اجلامعة!!
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توجد جاليـة كوردية كبيرة في لبنان وهم يعـيشون هناك وأغلب اHصادر التاريخـية تؤكد
ان ذهاب الكورد الى لبنان يعود الى عهد صـالح الدين األيوبي عندما كانت لبنان جزءاً
من بالد الشـام(�١٧٢ ١٧٣). وبعـد ذلك أخـذ الـكورد يتـواجـدون في لبنان شـيــئـاً فـشـيـئـاً
ونســتطيـع ان نقــول ان الهــجــرة الكوردية اHـبــاشـرة الـى لبنان تعــود الـى بدايات القــرن
العشـرين� فبـعد قـيام السلطات التـركيـة بأبادة وتتريك الكورد ومـحاوالت تذويبـهم في
بودقة تركيا� وخاصـة بعد القضاء على ثورة الشيخ سعيد پيران بصـورة وحشية من قبل
الكمـالي£ الترك وقـيامـهم بإبادة وتهجـير الكورد قـسرياً من منـاطق شمـال كوردسـتان.
أضطرت مـجـمــوعـة كـبـيـرة من الكورد فـي مـاردين وبوتان الى الهـجــرة الى لبنان(١٧٤)
(أكـبر مـوجة للهـجرة الكوردية الـى لبنان تعود الى األعـوام (١٩٢٥ - ١٩٥٠) والذين
أضطروا للهــرب خـشـيـة من قـمـع السلطات التـركــيـة وأغلبـهم من أهالـي مـاردين وطور
عـابدين)(١٧٥). أغلب الكورد في لبـنان يسكنون في مـدينة بيـروت(١٧٦) ويعـيش قـسم
منهم فـي طرابلس(١٧٧). وحــول كـــيــفـــيــة ذهـاب الكورد الى لـبنان تتـــحــدث اHـصــادر
التاريخية ان قسماً منهم ذهبـوا ضمن جيوش صالح الدين األيوبي وتوطنوا هنالك وقسم
منهم ذهبــوا من مناطق شـمـال وغـرب كـوردســتـان اليـهـا حـيث سلكـوا طريق مـاردين -
نصيب£ ومن هنالك الى قامشلي وحـسكة ثم دير الزور وحلب وحمص وحماه وصوالً الى

لبنان(١٧٨) ثم أستقروا فيها.
وحول تـعداد الكورد في لبنان فـأن هنالك إحصـائيات وآراء مـختلـفة حولـها فبـعضـهم
يرى ان عددهم يتـراوح ب£ خمسة وسـبع£ ألفاً الى مـائة الف شخص(١٧٩) ويقدر آخرون

عددهم »ائة الف شخص(�١٨٠ ١٨١). ولكن العدد احلقيقي أكـثر من ذلك حيث ان اخملمن
اآلن ان عـددهم يصـل الى (١٥٧٠٠٠) شـخص(١٨٢) في ح£ ان (الشـيـخ وهاج الشـيخ
موسـى- رئيس مجلس األعـيان الكوردي اللبناني قـد قدر عـددهم بـ ٣٤٠٠٠٠ ثلثمـائة

وأربعون ألف شخص)(*).
يقطن أغلب كورد لـبنان في احملالت الشعـبية البـائسة والتي يسمـيها البـعض بـ(حزام
الفقراء) احمليط »دينة بيروت وبعضهم يعيش في اHناطق التجارية(١٨٣). ويعتنق أغلب
كـــورد لـبنان الـدين األســـالمـي وعلى اHـذهب السـني(١٨٤) (٩٩٫٦% من كــــورد لبـنان

مسلمون سنة وعلى اHذهب الشافعي و ٠٫٤% أيزديون)(١٨٥).
طبيـعي ان لبنان بلد عربي والشـوفينيـون العرب لهم دور كـبير في هذا البـلد� ويسعى
العـرب دومــاً ألن يكونوا هم الـسـادة اHسـيطـرون وبقـيـة األقــوام هامـشــي£� ان غـالبــيـة
الكورد في لبنان يعانون من جـملة من اHشاكل سواءً من الناحـية القومية أو من الـناحية
اHذهبـيـة أو من ناحـيـة اخلـدمـات ومـسـتلزمـات الـعـيش اليـومـيـة. وأكـبـر مـشكلة تواجـه
الكورد في لبنان هي حرمانهم من اجلنسـية أو الهوية اللبنانية(١٨٦). وال تقوم السلطات
اللبنانية »نح الكورد الهوية اللبنانية وال تعتبرهم لبناني£ ولهذا فأنهم محرومون من كل
شيء و٧٠% من كورد لبنان ال �لكون الهوية اللبنانية وبذا يتعرضون جلملة من اHشاكل
واحلكومـــة اللبـنانيـــة ترد علــى طلبــات اHـواطن£ الكـورد بأن طلبـــاتهم حتـت التــدقـــيق
والتــحـقــيق(١٨٧). وكل من ال �لـك هوية فــهـو مــحــروم من الدخــول الى اHدارس(١٨٨).
وهكـذا حــرم عـــدد كـــبــيـــر من الـكورد من التـــعلـيم وتصـل نســـبــة األمـــيـــة بينهـم الى
٣٧٫٨%(١٨٩). وحرمان الهوية يسبب حرمانهم من الضمان الصحي وهكذا فأن مشاكل
صـحيـة كـثـيرة قـد تعـرض لهـا الكورد حيـث ال يستطيـعـون األسـتفـادة ومـراجعـة اHراكـز
الصـحية واHسـتشـفيـات شأن اللبناني£ اآلخـرين للحـصول على الدواء والعـالج. وقضـية
األسكان في الـدور والشـقق السكـنيـة مـشـكلة أخـرى تواجــه الكورد(١٩٠). ولقـد أضطر
بعض الكورد أمام هذه األوضاع اHأساوية الى تغيير قـوميتهم أو مذهبهم للحصول على
الهــوية وبالتــالي حق اHواطنـة. مـثلـمـا حــصل عــام ١٩٥٦ عندمـا قــام ١٧ كــوردياً مع
عوائلهم بتغـيير مذهبـهم الى الطائفة اHارونية لكي يحصلوا على الهـوية اللبنانية(١٩١).

(*) اHترجم.
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وا هو جـديـر بالذكـر انه في عــام ١٩٦٢ أو بسـبب إجـراء السـلطات السـورية للـتـعـداد
السكاني حملافظة حـسكة أضطر أكثر من خمـس£ ألف كوردي من غرب كوردسـتان الى
الهـجــرة الى لبنان(١٩٢)� أمـالً مـنهم في احلـصــول على الهــوية اللبنانيــة بعـد ان يـأسـوا
وحـرمـوا منها فـي سوريا ولكـن خاب ظنهـم حيث حـرمـوا من الهـوية اللبنانيـة كـذلك. ال
يوجـد تعليم وتربيـة باللغـة الكوردية في لبنان وان الكورد في لـبنان كبـيـرهم وصـغيـرهم
يتكلمـون باللـغـة العـربيـة وال يسـتـخدمـون اللـغـة الكردية (الكرمـاجني)(١٩٣). وتسـعى
احلكومـة اللبنـانيـة الى تعـريب الكورد وصـهـرهم في بودقـة العـرب اللبنـاني£ حـيث أنهم
يقـــولون للكـورد القــادمـ£ من منطقـــة مــارديـن شــمــال كـــوردســتـــان بأنهم مـن أصــول
عربية(١٩٤). ولكن كورد لبنان يفتخرون بأنتـمائهم القومي الكوردي وال زالوا يحافظون
على العـادات والتقـاليـد القومـية اخلـاصـة بهم ويفتـخرون بهـا ويذودون عنهـا بالرغم من
مـحاوالت الصـهـر والتـذويب والتعـريب والزالوا يقـيـمون إحـتـفاالت عـيـد نوروز سنوياً.
(٣٧% مـن كـــــورد لبـنان ال زالـوا يحــــــتـــــفظـون بعـــــاداتـهم وتـقـــــالـيـــــدهم الـكورديـة
الرصينة)(١٩٥). ويحـاول كورد لبنان دومـاً إدامـة إتصالهم وعـالقاتـهم مع أبناء جلدتهم
الكورد في أجـزاء كوردسـتـان وكنموذج لذلك فـأن العـالقات مـتيـنة جداً ب£ كـورد لبنان
والكورد فـي غـرب كــوردســتــان(١٩٦) وتعــرض الكورد مــراراً الى اHطـاردة واإلعـتــقــال
والتـعـذيب وتـخـريب البـيـوت أثناء احلـرب األهـليـة اللبنانيـة وخــاصـة عـام ١٩٧٦ حـيث
تعـرض عـدد كـبـيـر من الكـورد الى القـتل وتخـريب دورهم وهرب الـكثـيـرون الى جنوب

بيروت هرباً من (الكتائب اHارونية) التي قامت بحمالت مطاردة ضدهم(١٩٧).
وأثناء األجـتــيـاح األسـرائيلـي للبنان عـام ١٩٨٢ تعــرض عـدد كـبـيــر من الكورد الى
الهـجــرة حـيث هاجـر أغلبــهم من بيـروت والســاحل الى سـهل البـقــاع. وفي عـام ١٩٨٣
قـامـت مـيلشــيـات حــركـة أمـل الشـيــعـيــة اHسلحــة بأعـتــقـال عــدد كـبــيـر من العــوائل
الكوردية(١٩٨). وقـــد تعــرض الـكورد الى خـــســائـر جــســـيــمـــة جــراء احلـــرب األهليـــة
اللبنانيـة(١٩٩). وأضطر الكورد دفـاعـاً عن أنفـسهم الى حـمل السـالح حـتى يستـطيعـوا

مجابهة اHعتدين وحماية عوائلهم(٢٠٠).
وبعــد دخـول اجلــيش الســوري الى لبنان أخــذت السلطـات السـوريـة »راقـبــة حتـركــات
اHواطن£ الكورد بشدة وعمدت الى إعتقال وتعذيب الكثيرين منهم (تعرض الكورد في
لبنـان الى خـســائر أكــثــر من غــيــرهم ولهــذا فـأنـهم حلــد اآلن يحــسـون بأن ال أصــدقــاء

لهم)(٢٠١). ولقد أضطر العـديد من الكورد اللبناني£ الى الهـجرة خارج لبنان. وتوجـهوا
الى أوربا ودول العـالم األخـرى وتعـود أسـبـاب هجـرتـهم بالدرجـة األولى ألسـبـاب أمنيـة
وأقـتـصـادية وكـونـهم بال هوية(٢٠٢). ومن الناحـيــة األمنيـة فـأنهم حتت اHراقــبـة الدائمـة
وأحـيـانـاً يتـعـرضـون لـألعـتـقـال وعلـى سـبـيل اHثــال فـأنه في العـام ٢٠٠١ قــام اجلـيش
السـوري بأعتـقـال مجـموعـة من الكورد وتخـريب دورهم. ومن الناحـية األقـتـصادية فـأن
عـدم أمتـالك أغلب كورد لبنان للهـوية أدى الى عـدم تشغـيلهم. وهكذا فأن كـورد لبنان
الذين يـشكلون ٣% مـن سكان لبـنان(٢٠٣) (أكـــثـــر من هذه الـنســـبـــة حـــسب اHصـــادر
األخرى(*)) ال زال ٧٠% منهم مـحرومـون من الهوية وبالتـالي من جمـيع حقـوق اHواطنة

ان لم يضطروا الى التذويب والتعريب مكره£.
وهنا نود ان نذكــر نبـذة عن الكورد في بلـد عـربي آخـر وهو األردن حـيث فــيـه حـوالي
خـمـسـة عـشـر ألف شــخص وهم يتـوزعـون على عـدد من مـدن وقــرى أردنيـة. وبالدرجـة
الرئيسية فـي عمان والزرقاء وأربد(٢٠٤) وهم يعملون في التجـارة والزراعة أو كموظف£
في دوائر الدولة األردنـيـة. وأخـتلطوا �امـاً ضــمن اجملـتـمع األردني ويتم صــهـرهم رويداً
رويداً ضـمن العرب� اال ان غـالبـيتـهم يفتـخـرون بأنتمـائهم القـومي الكوردي مع أنهم ال

يعرفون اللغة الكوردية بل يتكلمون اللغة العربية.

(*) اHترجم.
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مـؤامـرة تـعـريب كـوردسـتـان مــؤامـرة حملـو وإزالة اخلـصـائـص والسـمـات القـومــيـة أرضـاً
. تقـود السلطات احملـتلة لكوردسـتـان هذه العـمليـة وتخطط وتبـرمج لهـا. وهذه وأنسـاناً

اHؤامرة تنبع من مصادر فكرية فاشية عنصرية متعصبة.
وهذا الـفكر ال يـرى في الكون اال نـفـــســـه وفي ســـبـــيـل ذلك ينفـي فكر اآلخـــريـن بل
ووجـودهـم كـذلك. ويطمح لـألسـتـيــالء على أرض وثروات وأمــوال اآلخـرين بكل الســبل
اHمـكنة. وصـــيغ اإلبادة اجلـــمــاعـــيـــة والفــرديـة ومــصـــادرة أراضي وتـلكات اآلخـــرين
وإغتـصابهـا والنهب والسلب اHنظم هي من صـيغ هذه اHؤامرة واذا لم يسـتطع هذا الفكر
إبادة البشر إبادة جـماعية فأنه يلجأ الى عـملية التطهير العرقي وغـسل الدماغ والسعي
لتذويـب اآلخرين وصهـرهم في بودقة القـوميـة العربيـة� مثلمـا جرى في العـراق فبـموجب
القـرار ١٩٩ الصادر في ٦/ ٩/ ٢٠٠١ من قـبل ما يسـمى بـ(مجلس قـيادة الثـورة في
العراق) فـأن إجبار الكورد في اHناطق اخلـاضعة لسـيطرة النظام العراقي احملـتل للتخلي
عن هويتــهم وأنتـمــائهم القــومي وتغـيــيـرها للقــومـيـة الـعـربيـة مـظهـر من مظاهـر الظلم
واألسـتـبـداد وكل من يرفـضـون اخلنوع تكون النتـيـجـة قطع أرزاقـهم واألضطرار للهـجـرة
والرحيل مـجبـرين ان لم يتعرضـوا للسجـون واHعتقـالت. هذه احلملة جتـري على يد حزب
عربي فاشي هو حزب البعث احلاكم في العراق وسوريـا يتم تنفيذه بصورة مستمرة وعلى

الدوام.
ان العنصري مـيشيل عفلق مـؤسس حزب البعث الفـاشي يرى ان الكورد هم من أصول
عربيـة ولكن األستـعمـار جعلهم ينـسون لغتـهم(٢٠٥) ان هذا األفتـراء هو حتريف وتزييف
حلقائق التـاريخ ومنطق األشياء التي ال يسـتطيع أي شخص سويّ هضمـه والقبول به. ان
الكورد ال ولـن يلتــقــوا مع الـعــرب في اصــولهم وجــذورهـم وســاللتــهم ألنهـم من جــذور

مختلفـة ومن قوميت£ مخـتلفت£. ولكن اHفكر العنصري العربي ال يإبه بحـقائق التاريخ
بل يقــوم بدون وازع من ضــمــيـر أو رادع أخــالقي وبكـل مـا في وســعــه من أجل الغــاء
وتذويب وصهر القوميات األخرى. وهاكم مثـاالً آخر على شوفينية العرب وهو العنصري
العــربي (عــوني فـرسخ) حــيث يقــول (ان الكورد والبــربر واآلشــوري£ واآلخــرين هم في
األصل عـرب وليس أي شيء آخـر)(٢٠٦). هذه هي قـمـة العنصـريـة التي ال ترى وال تقـر
بوجــود اآلخـــرين ويصــر هذا الــ(عــوني فــرسخ) علـى أن كل من يتـكلم العــربـيــة فــهــو
عربي(٢٠٧). هذا ليس وليد اليوم بل فمنذ القدم سعى العرب الشوفينيون من أجل جعل
الكورد عرباً (مـؤرخو العرب القـدماء شأن عـرب اليوم محتلي كـوردستان حـاولوا أعادة
أصــول الكورد الى أصــول عــربيــة)(٢٠٨) وعــرب اليــوم ينـهلون من نفـس ينبــوع عــرب
األمس. لذا نرى ان عــربيـاً آخــر مـثل (زكي األرســوزي) يرطن ويقـول (من هـم العـرب?
أنهم الذين يعـيشـون على األرض العربيـة ويتكلمون اللغـة العربيـة) و»وجب دستـور كل
من الدولت£ العـربيـت£ (العـراق وسـوريا) فـأن جنوب وغـرب كـوردسـتـان جـزء من أرض
العرب أي جزء من الوطن العربي والكورد جزء من القومية العربية!! فلقد جاء في اHادة
الثـانيـة من الـدسـتـور العـراقي (العـراق جـزء من الـوطن العـربي)(٢٠٩). وجـاء في اHادة
الرابعة (قُطر العـراق وحدة ال يتجزأ وال يجـوز التنازل عن أي جزء منه بأية صيـغة وألي
سبـب كان)(٢١٠) وفي الفـقـرة األولى من اHادة األولى من دسـتـور سوريا جـاء (ال يجـوز
التنازل عـن أي جـزء من أرض ســوريا)(٢١١) وفي الفــقــرة الثــانيــة من نفس اHادة جــاء
(القطر العربي السـوري جزء من الوطن العربي)(٢١٢) وفي الفقرة الثـالثة من نفس اHادة
جـاء (شــعب سـوريا جــزء من القـومــيـة العــربيـة)(٢١٣). باألضـافــة لذلك فـأن احلـكومـة
السورية ال تعـترف بوجود الكورد وحتـاول إيهام العالم وإقناعـهم بأن الكورد ال يوجدون
ضمن احلدود اجلغـرافية للدولة السورية وان اHوجودين منهم إما عـرب أو أنهم ليسوا من

مواطني سوريا بل هم أغراب وأجانب.
ويتم التـأكـيـد دومـاً علـى ذلك (أقطاب النظام السـوري ينـفـون وجـود الكورد في هذا
البلد للصـحـفي£ األجـانب)(٢١٤). وهكذا فـأن العنصريـون العرب يصـرون على أن أرض
كوردسـتان احملتل من قـبلهم جزء من الوطن العربي والشـعب الكوردي جزء من القومـية
العربية! ! والسلطات العربية وحتى من يسمون أنفسـهم بشريحة اHثقف£ العرب متفقون
فـيمـا بينهم ويعـملون بأجتـاه واحد ولغـرض واحـد وهو صهـر القـوميـة الكوردية وأعـتبـار
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إمـتالكـهم ألرض الكورد حـقـيقـة ثابتـة� وتعـتـبر هذه التـوجـهـات من أكبـر اخملـاطر التي
تستهدف الكورد حيث تريد النيل من حقيقة وجود  أرض وشعب كوردستان.

وكمـثال لتـوافق األجهزة القـمعـية العنصـرية مع شريحة اHـثقف£ العـرب في النظرة الى
الكورد وتعريب الكورد وكـوردستان نستطيع إيراد بعض األمـثلة. ففي عهد عـبدالكر§
قاسم(٢١٥) قامت جريدة الثورة العراقيـة بنشر مقالة في عددها ٥٥٥ والصادر في ١٧/
٢/ ١٩٦١ �لقاً وتزلفاً لقاسم تطلب فـيها صهر وتذويب الكورد(٢١٦). وفي نفس العام
نشرت هذه الصحيفة التي كان يرأس حتـريرها ياس£ الطائي بنشر مقالة لشوفيني عربي
(كلوفـيس مقـصود) جـاء فيهـا (يجب السـيطرة على قيـادة الكورد وتذويب الكورد في
بودقـة القـومــيـة العـربيـة). في ذلك الوقـت كـان احلـزب الد�قـراطي الكوردســتـاني يقف
بصالبـة ضد هذه التـوجهات العـنصرية العـربية وقـد ª إرسال (١٦٠٠٠٠) مائة وسـت£
الف برقية إستنكار وتنديد من قبل الكورد الى عـبدالكر§ قاسم حول هذه اHقالة. ولكن

قاسم لم يخجل ولم يبالي بذلك.
الشــوفـينـيـون العــرب يقــومـون بنـفس هذه اHمــارسـات ونفس الـنظرة اHتــعـصــبـة جتــاه
القـوميـات والطوائف األخـرى غيـر العـربيـة فمـثالً فـي مصـر يتم ذلك ضـد األقبـاط وفي
اجلــزائر واHغــرب ضـد البــربر وفي الســودان ضــد سكان جنوب الســودان. فـحــول البــربر
يقـولون (البـربر العـرب يـنتـمـون الى اجلـذور العـربيـة دون مـبـالغـة ومـواربة� بل هم حلـمـة

عروبة اHغرب العربي الكبير بكامله وهم أقوام العرب اHغاربة ومادتهم)(٢١٧).
ومنذ القـدم سعى العـرب للسـيطرة على جمـيع األ¾ وليس الكورد وحـدهم فبـعد وفـاة
النبي محـمد (ص)� أتخـذت القيادة الـعربية األسـالمية مـوقفـاً مغايراً جتـاه األقوام غـير
العـــربيـــة وخـــالفـــاً لآلية الكـر�ة التـي نزلت «إÁا اHـؤمنون أخـــوة»(٢١٨). وقــد وصـلت
العنصــرية العـربيـة الى ذروتـهـا أثناء حكم األمــوي£- فكل شـخص أعـتـنق األسـالم من
قـومـيــات أخـرى أطلقـوا عليــه مـصطلح (اHوالي) وكــانوا يُعـتـبـرون مـن درجـة أدنى من
العـرب (كان ينظر بأحـتقـار واستصـغار للمـوالي)(٢١٩) لذا فأن الفكر العنصـري العربي
يسـتـمــد اآلن عنصـريتـه من جـذور الـعـرب السـابقـة. وهم يســتلهـمـون تاريخــهم وتراثهم
الفكري القـد§ كمنهـج في عمليـة التعـريب اآلن. فـالتراث العـربي برمـته مـبنيٌّ تاريخيـاًَ
على ظـلم اآلخــرين وأبادتـهم واألســتــيــالء علـى أرضــهم وسلب ثـرواتهم وتوســيـع نطاق
سيطرتهم وهيـمنتهم كي يأمنوا رفاهية وعـيشاً لهم على حسـاب اآلخرين� ألن العرب هم

في األصل عـشائر رحل بدو لـم �تلكوا مقـومـات احلضـارة واHدنية وبـنوا حضـارتهم على
أنقـاض احلـضارات األخـرى ونسـبـوا حـضارات األقـوام التي أبادوها ألنفـسـهم. (وبسـبب
نتـائج الفــتـوحـات العـربيـة اإلسـالمـيـة وقــعت كـوردسـتـان بعـد ان سـقطـت دولتـهـا حتت
السيطرة العسكرية واألدارية للدولة العربية اإلسالمـية وهذه السيطرة مهدت لنشر الدين
اجلـديد «اإلسالم» وخـيـمت بظاللهـا على جـميع منـاحي احليـاة السـياسـيـة واإلقـتصـادية
واإلجـتـمــاعـيـة واإلدارية والروحــيـة لشـعــبنا الكوردي)(٢٢٠). سـيـاسـة مــعـاداة الكورد
وتذويبهم وصهرهم في بودقة القومية العـربية سياسة عنصرية ثابتة للنظام£ العنصري£
البعثي£ في العراق وسـوريا. وهي إمتداد للسياسات الشوفينيـة العربية التي قامت بها
السلطـات العـربيـة الـقـد�ة. وبعض اHؤرخ£ الـعـرب اHسلم£ نـظروا للكورد نظرة احلــقـد
والكره حـتى وصل بـالبـعض منهم الى عـدم أعـتـبـار الكـورد من اجلنس البـشـري)(٢٢١).
طبـيـعي ان هذه األفكـار والرؤى الفكرية اHتـعـصـبـة بعـيـدة عن الـقـيم اإلنسـانيـة وال �ت

لإلنسانية واحلضارة والتمدن بصلة.
سـيـاسة الـعرب العـنصريـة هذه في سـبيل تـعريب الـكورد أصبـحت خطـراً كبـيـراً يهـدد
األمن القـومي اHسـتـقـبلي للكـورد وكوردسـتـان. لذا مـن الضـروري لنا توضـيح تأثيـرات

ومخاطر التعريب على جميع اخلصائص القومية ألمتنا بصورة مفصلة.
١- ااااألألألألررررضضضض//// األ¾ احلــيـــة هي التـي �تلك أرضـــاً تعـــيش عليـــهــا وحتـب هذه األرض
وأفرادها يدافعون عنها ويضحون في سبيل حـمايتها. لقد رنى الشوفينيون العرب ومنذ
القدم بأنظارهم الى أرض كوردسـتان وحاولوا دوماً إحتـاللها وتعريبها وجـعلها جزءاً من
أرض العـرب. فـمحـتلو كـوردسـتان مـن العرب (سـوريا والعـراق) الذين يحـتلون اجلـزئ£
اجلنوبي والغـربي من كـوردسـتـان يعتـبـرون هذه األرض جـزءاً من الوطن العـربي والكورد
جـزءاً من األمـة العـربية. وقـد ثُبت ذلك في دسـتـور هات£ الدولت£ مـع انهمـا أصطنعـتـا
بشكل غير طـبيعي وألصقت أجزاء جنوب وغـرب كوردستان بالعـراق وسوريا بدون رضا
الشعـب الكوردي وال بأختيـاره. هذان النظامان يـقومان بأضطـهاد وقمع الكورد بـاحلديد
والنار لتثبيت احلدود الدولية اHصطنعة وأستمرار إحتالل كوردستان. لذا فهما مستمران
دومـــاً في طرد وترحـــيل الـكورد وجلـب العــرب وتـوطينـهم في ارض الكـورد وتغـــيــيـــر
د�وغرافـية كوردستـان وذلك »نح أرض كوردستـان للعرب وتسجيلـها باسمائهم وتثـبيت
ذلك في السجالت العـقارية ومسح أي أثر حلقوق الكورد وأسمـائهم في هذه السجالت�
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إن إصرار العـنصري£ العـرب على األدعاء بعائـدية كوردستـان لهم يعود بالـدرجة األولى
الى غنى كوردستان سواءً بخـصوبة أراضيها الزراعية أو بوجود إحتيـاطات نفطية كبيرة
فـيـهـا وتوفـر الغـاز الـطبـيـعي وأنواع عـديدة من اHعـادن فـيـهـا. هـذه الثـروات الضـخـمـة
الزراعـية واHـعدنيـة التي توفـر الغـذاء لإلنسان والعـلف للحيـوان ومـصادر الـطاقة ووفـرة
اHياه حيث ان أرض كوردستان هي ينابيع نهري دجلة والفرات الذان يجريان بأجتاه أرض
عـربية� كـما ان طبـيعـة أرض كوردسـتان اخلـالبة يتوفـر فيـها اجلـبال والغـابات والسهـول
اخلضراء الصاحلـة للسياحة واألصطياف. وموقع كـوردستان األستراتيجي اجلـيوالسياسي
كل ذلك من األسس اجلــيـدة لبناء إقـتــصـاد مـت£ وقـوي وهـي اHقـومـات الرئيـســيـة ألية
سلطة. لـذلك فـأن العــرب العنصــريون يحـاولون دومــاً التـشــبث بكوردســتـان ويقــومـون
بعـمليـات مـسـتد�ـة لتعـريبـهـا. فـالنظام العـراقي احملـتل بدأ حـملة التـعـريب أبتـداءً في
. مثل كـركوك/ اHناطق الكوردسـتانيـة الغنية بالنفـط والغاز الطبـيعي واخلـصبـة زراعيـاً
مخمـور/ اHوصل/ سنجار/ خانق£/ الزمـار/ الشيخان/ بدره/ جـصان/ مندلي… الخ.
والنظام الســوري عندمـا علم بأكـتــشـاف النفط في منطـقـة (قـرچوغ)(٢٢٢) الواقـعـة في
اجلزيرة بدأ كذلك حملة التعريب فيهـا وقام بطرد الكورد منها� وأقام ما يسمى بـ(احلزام

العربي) وقام بجلب العمال العرب لألستيطان فيها.
لذلك فأن أدعاءات األنظمة العنصرية العربية احملتلة بأن أرض كوردستان هي أرضهم
وأن الكورد أجانب وأغراب ال �ـكن ان تصمد أمام احلقـائق التاريخية والواقع احلـقيقي.

ألن أرض الكورد للكورد ولن تكون أبداً للعرب أو غيرهم.
ااااللللللللغغغغةةةة//// اللغـة الكوردية وهي اخلاصـية األخـرى لشعـبنا بدأت أيضاً تـواجه حـمالت  -٢
مـسـتـمرة. ومـنذ القـدم سعـى العـرب العنصـريون إلزالة وتهـمـيش وطمس وتشـويه اللغـة
والثـقــافـة الكوردية� وتكريـس وفـرض اللغـة العــربيـة(٢٢٣) ومـا يتـعلـق بهـا من األوجـه
. فمنذ إنتهاء معركة القـادسية عام الثقافيـة واألدبية على الكورد شفاهاً وكتابة وتلقـيناً
٦٤٠م بدأ العـرب بالـسـيطرة على أرض كـوردسـتـان وحــاولت القـوى العـربيـة اHـتـسلطة
بألسعي الى التـعريب بأشكال وأÁاط ثقافيـة شتى. ولكن اللغة والثقـافة الكوردية ظلت
راسـخــة رسـوخ جـذورهـا في أرض كـوردسـتــان ووجـدان شــعـبـهــا الكوردي. وأسـتــمـرت
باألنتـــشــار على يـد اHثــقــفـ£ والكتــاب الكـورد. ألن لغــة أية أمـــة تلد مع مـــولد هذه

األمة(٢٢٤).

مع تأسيس الكيان العراقي سعت السلطات العـربية العراقية ألزالة اللغة الكوردية ومنع
التـربيـة والتـعليم بهـا. حـيث ª تعـي£ شـخص عـربي عنصـري أسـمه (سـاطع احلـصـري)
كمـدير عام للمـعارف وقـد بقى في منصبـه هذا من ١٧ كانون الثانـي ١٩٢٣ وحتى �وز
١٩٢٧ . لقـد كان سـاطع احلـصـري عربيـاً مـتعـصـباً يرى (ان الـلغة العـربيـة هي من أهم
مقـومات الترابـط ب£ الدول العربية وكـان يؤمن بأن كل من يتكلم العربـية فهـو (عربي)
بغض النظر عن أصله وقـوميتـه وتاريخه ودينه(٢٢٥). وفي سبـيل ذلك سعى لنشـر اللغة
العـربية وفـرضـها على الكـورد ومنع تدريس اللغـة الكوردية حتى تنـطمس ولكي يضطر
الكورد للتـكلم والتـعلم باللـغـة العـربيـة وبالتـالـي القـضـاء على اللغـة الـكوردية وإنهـاء

وجودها.
ومن الطبـيعي ان كل لغـة ال �كن الكالم أو الكتـابة أو القراءة والـتعليم بهـا تتعـرض
الى النسيـان وتزول تدريجيـاً. وفي العهد اجلـمهوري قـامت السلطات احلكوميـة بأصدار
أمـر وزاري (الى مديرية مـعـارف كركـوك بتعـي£ جـميع خـريجي دور اHعلم£ واHعلمـات
من الكورد في السليـمانيـة وليس في كـركوك)(٢٢٦) (أنظر الوثيـقة رقم ٧٠) لقـد كان
الهـدف من نقل اHعلم£ الكورد من محـافظة كـركوك هو إلغـاء التعليم باللغـة الكوردية

في هذه احملافظة.
بالرغم مـن ان الفـقــرة (ب) من اHادة (٧) من الدســتـور اHؤقت الـعـراقي كــانت تنص
علـى (تكون الـلغـــة الـكوردية لـغـــة رســـمــــيـــة بجــــانب اللـغـــة العــــربيـــة فـي اHنطـقـــة

الكوردية)(٢٢٧). ولكن العمل بهذا النص كان شبه معدوم.
النظام العراقي وخـاصة النظام البعـثي في نفس الوقت الذي كان فيـه يحاول احلط من
اللغـة الـكوردية سـعى لنشــر أفكاره ومـبـادئـه العنصـرية العــربيـة عن طريق أيـصـال هذه

األفكار للكورد وباللغة الكوردية.
وفي خطوة لـلتـهـمــيش والتـســريع في القـضــاء على اللغـة الـكورية أصـدر مـا يـسـمى
بـ(مجلس قيـادة الثورة في العراق) قراره اHرقم ٦٣٢ في ٧/ ١٠/ ١٩٨٩ حيث أعـتبر
عـدم النجـاح في درس اللغـة الكوردية عـدم رسـوب للطلبـة لذلك فـأن اإلهتـمـام والعناية
بتــدريس هذه اللغــة قـد أنعــدمت والغـاية اHـرجـوة منهــا أنتـفت. حــيث أعـتــبـرت اللـغـة

الكوردية لغة غير مهمة وغير رسمية.
وقد شـمل هذا األمر جـميع اHـدارس التي كان يتم التـعليم فيـها باللغـة الكوردية وفي
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الفـقـرة الثـانيـة من القـرار اHذكـور أعـتبـر هذا القـرار قـراراً ملزمـاً وغـيـر قـابل للمناقـشـة
والتــأويل (ال يجـوز العــمل بأي نص يتــعـارض مع هذا الـقـرار)(٢٢٨) واذا كـانت الـلغـة
الكوردية قد أعـتبـرت لغة تعليم في العراق فـي بعض األحيان فـأنه كان ترجمـة للمناهج
التـعليــمـيـة العـربيـة ولم يكن فــيـهـا أي شيء من ثقـافـة وتراث وأدب الـكورد ولم تكن
منسجـمة ومـالئمة لطبـيعة وعـادات وتقاليـد اجملتـمع الكوردي. فعلى سـبيل اHثـال فأنه
في درس التـاريخ كـان األهتـمـام ينصب على تاريخ الـعرب ودولهـم وفي اجلـغرافـيـة كـان
اإلهتمام ينصب بجغرافية الوطن العربي والدول العربية. وفي الدروس األخرى كان األمر
كذلك حـيث كانت جـميـعها فـي خانة األهتمـام بكل ما �ت للـعرب والعروبة بصـلة. كان
األمر كله يرمي الى ان يؤمن الكورد ويتـرسخ في عقولهم ان العـراق هو وطنهم وبالتالي
ألن العراق جـزء من الوطن العربي (في مـفهـومهم) فأن الكورد وكـوردستـان هم جزء من
الوطن العربي واألمـة العربية� وان يتـرسخ في وجدانهم تاريخ وحضـارة و�دن العرب وان
ال يعـرفـوا أي شيء عن تـاريخـهم وجـغـرافـيـتـهم وحـضـارتهم وعـاداتـهم… الخ. ولكي ال
يحس الفـرد الكوردي ان كوردسـتان هي وطنه وان جـزءاً منه الصق عنوة بالعراق وأحـتل
من قـبل العرب. وفي مـرات عـديدة سعى الـنظام للقضـاء على اللغـة الكوردية والتـعليم
بهـا والثـقـافـة الـكوردية حـيث عـمـد الى إغـالق اHدارس الكورديـة. وفي العـام الدراسي
(٢٠٠٠ - ٢٠٠١) الـغي نـهـــــائÑـــــاً تـدريس الـلغــــــة الكـوردية فـي جـــــمـــــيع اHـناطـق
الكوردسـتانيـة التي ظلت حتت سيطـرته بعد أنتـفاضـة شعـبنا في ربيع عام ١٩٩١ مـثل
كـركوك وسنجـار مخـمور وزمـار وقـراج ومندلي وخانق£… الـخ. وª فرض اللغـة العربيـة

حصراً ليتعلم بها الكورد.
بهـذه السيـاسة اجلـائرة أراد ويريد النظام العـراقي نشـر وفرض اللغـة والثـقافـة العربيـة
على الكورد وطمس لغتهم وثقـافتهم القومية. ولو دقـقنا النظر اآلن نرى تأثيرات الفكر
واللغــة والثــقــافــة العــربيــة بادية على نتــاجــات اHثــقــف£ والكتــاب الكورد فـي جنوب
كـوردسـتـان وينصــرف نفس األمـر الى غـرب كـوردسـتـان. فـاألمـة الســائدة تسـعى دومـاً
لفرض لغـتها وثقـافتها على األ¾ اHـسودة. نفس األمر نراه في شـمال كوردستـان� حيث
تسـعى سلطات النظـام التركـي لنشـر وفرض اللـغة والثـقـافـة التـركـيـة على الكورد وفي
شـرق كوردسـتـان تسعى سلطـات النظام األيراني لفـرض ونشر اللغـة والثـقافـة الفـارسيـة

على الكورد.

هكذا أسـتطاع مـحــتلو كـوردسـتـان فـرض ثالث لغـات وثالث ثقـافـات مـخــتلفـة على
الكورد. وفي كـل من أيران وتركـيــا فـأن التــعليم بالـلغـة الكورديـة نوع منعــاً باتاً ولم
يســمح وال يســمح للكورد بـالتـعـليم بلغــتــهم ا أضطر الكـورد الى تعلم لغــة احملــتل£
والقـراءة والكتابة بهـا. (ان الكورد مضطرون ألسـتخـدام لغة السلطات اHفـروضة عليـهم

في أعمالهم الرسمية)(٢٢٩).
النظام العـراقي يحاول تطويق وتهـميش اللغة الكورديـة �هيداً Hنعـها وفي سـوريا فأن
. ولغـة التــعليم احلكومــة السـورية ال تســمح بالكتـابـة والقـراءة باللغــة الكوردية مطلقــاً
والعــمل رسـمــيـاً هي اللغــة العـربـيـة حـيـث ثبت الدسـتــور ذلك فـفـي اHادة (٤) من هذا
الدستـور (اللغة العربيـة هي اللغة الرسمـية)(٢٣٠). العنصرية العـربية تعـرف �اماً بأنهم
لو سـمحـوا بالتـعليم باللغـة الكوردية فأن هذه اللـغة سـوف تتطور وتتـقدم وحتـافظ على
خصائصها ولهذا فأن محاوالتها تنصب دوماً على منعها ووضع العراقيل أمامها واللغة
هي من العـوامل اHهـمة للتـفـاهم والتواصـل. وان التعليم والكـتابة أداة للتـفكيـر والفكر

من اHباديء األساسية ألية أمة.
وبالرغم من كل محـاوالت اHنع ومحاولة مـصادرة الفكر الكوردي فـأن اللغة الكوردية
وقفت ضـد محـاوالت احملتل£ فـأن اHثقف£ والـكتاب الكورد ظلوا مـستمـرين في تطوير
وأزدهار هذه اللغـة ومحـاولة أغنائهـا باHفردات واHـصطلحات التي تالئـم التقـدم العلمي
في العصـر الراهن. لهذا يتأكـد لنا جميـعاً ان Hؤامرات تعـريب كوردستان مـخاطر كبـيرة
على تقـدم اللغة الكوردية والـتعـريب يهدف ضـمن اهدافه الرئيـسـية للقـضاء على لغـتنا

القومية وثقافتنا.
ااااللللتتتتااااررررييييخخخخ//// كل أمة لـها تاريخهـا وتراثها الذي تـعتز وتفـتخـر بهمـا وحتاول احلـفاظ  -٣
عليــهـا ألن تـاريخ وتراث كل أمــة همـا ســجل عــام لهـذه األمــة مــدون فـيــهـا أفــراحـهــا
واتراحهـا� أنتصاراتهـا وأنكساراتها وكبـواتها. ويأخذ أبناء األمـة جيالً بعـد جيل العظة
والعـبرة من تاريـخهم السـابق. والكورد كـأية أمة صـاحـبة تاريخـهـا اخلاص بهـا ويفـتخـر
الكورد بتـاريخـهم الذي هو سـجل أمجـادهم ومـجـابهتـهم اHسـتـمرة للـمحـتل£ والفـاحت£
والغـزاة. وهو سـجل اإلنكسـار واإلنبـعـاث والنمـو من جـديد واألنتـصـار في كل مـيـادين
احليـاة� الكورد على مر التـاريخ دافعـوا عن أرضهم وجـابهوا أعـداءهم وأنتصروا علـيهم
أحياناً وتعرضوا لنكسات وخسائر فـادحة أحياناً أخرى. ولكن لو أمعنا النظر فأنه عقب
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كل إنكسـار ونكسـة كـان الكورد يـعـاودهم التـفكيـر في مـسـتـقـبلهم ويهـبّـون مـرة ثانيـة
للنهوض وهكذا دواليك كان تاريخ الكورد أنتصار وأنكسار متعاقب وفي كل مرة يقدم

اآلالف من القراب£ والتضحيات… الخ.
لقـد سعى احملتـلون دوماً الى تشـويه وطمس وتزييف تاريخ الكورد وكـوردستان (لـقد
ª إزالة ومــسح كل الدالئـل التـاريـخـيــة والســيــاسـيــة والفكـرية واألدبيــة للكورد قــبل
اإلسـالم)(٢٣١). وفي ســبــيل إزالة وتبــديـل التــاريخ والتــراث الكوردي عــمــد مــحــتلو
كـوردسـتـان أحـيـاناً كـثـيـرة ومع إسـتـخـدام القـوة في كل هجـمـة شنوها على كـوردسـتـان
لتخريب وإزالة جـميع اآلثار والشواخص واHدونات التاريخـية الكوردية التي وصلت الى

أيديهم.
ففي أثناء الفتـوحات األسالمية لكوردستـان وفي عهد اخلليفة (عـمر بن اخلطاب) أمر
جـميع جـيـوشه اHـتقـدمـة في كوردسـتـان بحـرق جمـيع مـا وصلت أليـه أيديهم من الكتب
واHدونات(٢٣٢). وكــمـا أسـلفنا فــأن مــدونات وكــتب الكورد هي نتــاج الفكـر الكوردي
وسجل لتاريخـهم. وهنا تستوقفنا عـدة تساؤالت هل كانت هجمـات العرب اHسلم£ في

سبيل نشر الدعوة األسالمية في اHنطقة أم كانت ألحتاللها وتعريبها?!
هنالك حـقـائق كـثـيـرة وهي ان الهـجـمـات األسالمـيـة الالحـقـة كـانت تتم بيـد اجلـيـوش
العـربيـة وان مـصطلحـا (العـرب واألسـالم) أسـتـخـدمـتـا كـوجـه£ لعـملة واحـدة في ذلك
العـهد(٢٣٣)� فـأذا كـان هدفـهم نشـر الدين األسـالمي فلمـاذا عمـدوا الى أحـراق وتدمـيـر
وأزالة تاريخ وثقافة الشعوب األخرى?� ان لم تكون تهدف وتنصب أساساً لنشر وتثبيت
أراءهم وأفكارهم القومية العربية بالقوة ومسح القوميات االخرى!! وبالرغم من كل ذلك
وبعـد ان أسلم الكـورد� سـعى الكورد دومـاً للمـحـافظة علـى وجـودهم وتاريخـهم اخلـاص
بهم. وسعت السلطات العربية دوماً لألستمرار في سياسة األبادة متذرع£ بشتى السبل
والذرائع التي أبتكروها لغرض تخريب وطمس تاريخ الكورد� مـثلما قامت به السلطات
العـراقيـة بأسم (أعادة كـتـابة التاريخ)� حـيث قـام النظام العراقي احملـتل بكتـابة تاريخ
العـراق مـع حتـريف وتبــديل وتزييف تاريخ الكـورد وجـعل كل مـا هـو مـجـيــد في جنوب
كـوردستـان جـزءاً من تاريخ العـراق والعرب� ويحـاول النظام العـراقي دومـاً الى إغتـراب
وتبـاعـد الكـورد عن تاريخـهم ويثـبـت في األذهان دومـاً ان تاريخـهم هـو جـزء من تاريخ
العـراق وان تاريخ العـراق الذي كـتـبـه هو تاريخ الكورد. وسلـطات النظام السـوري تتـبع

نفس األسس والصـيغ لكـي ال يحس الكورد بان لديهم تاريـخهـم وبالتـالي أنهم ينتـمـون
لقـوميـة مـسـتقلة عـن العرب. تعـريب كـوردسـتان لهـا مـخاطـر كبـيـرة على تاريخ وتراث

الكورد وسوف نتلمس هذه اخملاطر مستقبالً.
٤- ااااللللععععــــااااددددااااتتتت    ووووااااللللتتتتققققااااللللــــييييدددد//// العادات والـتقاليـد من اخلصـائص القومـية الدالة لكـل أمة.
وينظر لهــا بأعـتـبـارها هوية التــعـريف لهـذه األمـة. والكورد أصـحـاب عــادات وتقـاليـد
أصـيلة خـاصة بهـم تختلـف عن عادات وتقـاليـد األ¾ األخـرى وسـعت دوماً الى احلـفـاظ
عليــهـا بعــيـداً عن تأثـيـرات تلك األ¾. (تشــتـمـل العـادات والتــقـاليــد� األزياء� طراز
األبنيـة� التعامل الـيومي داخل اجملتـمع� العادات اخلـاصة بالشـؤون الشخـصيـة كالزواج
والطالق واألفــراح وقـضــايا اHوت والديـن والعـزاء. والتــعــامل مع الضــيـوف والغــرباء�
عـادات وتقـالـيـد الزراعـة التـجــارة والصناعـة� الفـولكـلور والتـراث الشـعـبـي� الفن ومـا

يتعلق به. األعياد القومية والدينية… الخ)(*).
هذه العـادات والتقـاليـد تعبـر عن واقع احلـياة اHعـاشيـة اليـوميـة للمـجتـمع الكوردي�
سعت السلـطات العربية دومـاً الى تغيـير وطمس وتزييف العـادات والتقاليـد الكوردية.
أو أقتباسـها وتشويهها. فلقد عملت اجلـيوش العربية منذ بدء هجماتهـا على كوردستان
للعـمـل من أجل (إغـتـراب الشـعب الـكوردي عن لغـتـه وثقـافــتـه وحـيـاته اإلجـتــمـاعـيـة
والقـومـيـة اخلـاصـة به)(٢٣٤). وسـعـوا لكي ينسى الكـورد عاداتـهم وتقـاليـدهم األصليـة
وترسـيخ العـادات والتـقـاليـد العـربيـة عليـهم. ولقـد شـملت أسـاليب وسـبل طمس وإزالة
اخلصوصـية في العادات والتقـاليد الكوردية� منع األحتفـاالت الدينية والقوميـة الوطنية
الكورديـة. ومنع إرتداء األزيـاء واHالبس الكـوردية ونرى ذلك بـصــورة جلـيــة في غـــرب
كوردستـان وسوريا(٢٣٥). وسعـوا لتغـيير أسـماء اHناسـبات واألعيـاد القومـية الكوردية
وخلطهـا مع مناسـبـاتهم وأعـيـادهم وعلى سـبـيل اHثـال فقـد أعـتـبـروا عيـد نوروز (عـيـد
الربيع أو عيد الشجـرة أو عيد األم). ولقد كان إلحتالل أجزاء كـوردستان من قبل ثالثة
شعـوب شرقيـة أخرى (الفـرس� الترك� العرب) أثر كـبير في فـرض ثالث أنواع مخـتلفة
من العـادات والتـقـاليـد األجتـمـاعـية عـلى اجملتـمع الكوردي. وهـذه القومـيـات السـائدة
ســعت دومــاً لفــرض عــاداتـهــا وتقــاليــدها عـلى األمــة اHســودة (الكورد) فــفـي جنوب

(*) اHترجم.



9192

كـوردستـان� وغـرب كـوردستـان تأثر الكورد بالعـادات والتـقـاليـد العربيـة. وفي الشـرق
بالعادات والتقاليد الفارسية� وفي الشمال بالعادات والتقاليد التركية.

وهنالك خـاصـية مـهـمة سـعى إليـها احملـتلون العـرب وخـاصة النظام الـعراقي حـيث أن
تخريبه وتدميره للمدن والقصبات الكوردستـانية وترحيله وتهجيره أبناء شعبنا فإÁا كان

يرمي من ذلك تغيير واقعهم األجتماعي.
فـتـجـمـيع الكورد اHرحل£ فـي مجـمـعـات قـسـرية وتوطـينهم بالقـوة أدى الى أخـتـالط
الكورد من مناطق كـوردية مـخـتلفـة �يـزت كل منهـا بخـصائص خـاصـة بهـا ا أدى الى
أغتراب البعض ونسيانهم لعاداتهم وتقاليـدهم الرصينة وقطعهم من جذورهم وماضيهم.
(وكـذلك ترحيل الـكورد الى مناطق جنوب العـراق أو اHدن السوريـة (العربيـة) أدى الى
نسـيان الكورد اHبـعدين واHرحل£ للـخصـائص القومـية الرصـينة اخلاصـة بهم وأقتـباسـهم

لعادات وتقاليد عربية بحكم الواقع اليومي اHعاشي أو بفرضها عليهم بالقوة).
٥- ااااألألألألححححسسسسااااسسسس    ووووااااللللتتتتــــررررااااببببطططط    ااااHHHHششششتتتترررركككك//// األحسـاس اHشترك وهو أحـد اHقومات واخلـصائص
األسـاسـية لكل أمـة تؤدي الى زيادة الـترابط والتـواصل ب£ أبناء األمـة حـتى ولو كـانوا
يعـيشـون في مناطق مـختلفـة� فـاألحسـاس باألرض واللغـة والثقـافـة والتاريخ والعـادات
والتـقـاليد تؤدي الى رابـطة مشـتـركـة جتمـعـهم مـعاً وألنهـا مـشـتركـة بينهم جـمـيعـاً فـهم
يحـبونهـا ويحاولون الدفـاع عنهـا وحمـايتهـا. لقـد سعت الشـوفينيـة العـربية الى تشـويه
وتخــريب وخلط اخلــصــائص القــومــيــة الكوردية لكي �ـعن في أضــعـاف الـوعي واحلس
القومي الكوردي وأزالتـه. ولهذا عمد الى إحتـالل األرض ومنع اللغة وتعليمـها وتشويه
وتزييف وطمس التاريخ وإزالة وتشويه واحلط من العادات والتقاليد الكوردية الرصينة�
لكي يبــتـعـد ويغـتــرب الكورد عن مـاضــيـهم وينتـابـهم اليـأس في مـســتـقـبلهـم وينعـدم

شعورهم وأحساسهم القومي.
لقـد عـمـد النظامـان العـراقي والسـوري وفق نظرتهـم العنصـرية والفـاشـيـة للكورد الى
ترحـيل وتـهـجـيـر سكان القــرى والقـصـبـات الكـوردية على احلـدود اHصطنـعـة ب£ أجـزاء
كوردستان احملتـلة فقد ª تهجير وتخريب القرى احلـدودية ب£ العراق -سوريا والعراق-
ايران والعـراق- تركـيـا وكـذلك ب£ سـوريا وتركـيـا والغـرض مـن ذلك إزالة التـواصل ب£
اHناطق الكوردية على األرض وإزالة التـواصل التاريخـي واإلجتمـاعي والترابط العـائلي

ب£ الكورد في أجـزاء كـوردستـان اخملتلـفة لكي يضـعف الوعي القـومي والروح القـوميـة
اHشـتــركـة. وأخــذ في مناهج التــعليم ووسـائـل األعـالم يبـرز ويـتـحـدث دومــاً عن تاريخ
وحضارة العرب. لكي يصبح شيئاً مألوفـاً لدى الكورد وينجذبوا شيئاً فشيئاً الى االطار
العـربي. ولغــرض تفـريق شـمل الكورد وإدامــة روح التـبـاغض ب£ الكورد في مـناطقـهم
اخملتلفة عمد النظام العراقي الفاشي أثناء قيامه بتنفيذ عمليات األنفال السيئة الصيت
الى نقل اخلـونة الكورد (اHرتزقـة اجلـاش) من مناطق گـرمـيـان والسليـمـانيـة وأربيل الى
منطـقــة بهـــدينان ونقل مـــثل هؤالء اخلـــونة من منـطقــة بهـــدينان الى مـناطق گــرمـــيــان
والسليـمـانيـة وأربيل وسـمح لهم بالقـيـام بعـمليـات السلب والنهب واألحـراق والقـتل مع
عدم مـساءلتهم عن هذه اجلـرائم� لكي تدب النفرة وروح العداء ب£ الـكورد في مناطقهم
اخملتلفة والى مزيد من اإلنشقاق وبروز العصبية القبلية واHناطقية على حساب العصبية

والوعي واحلس القومي اHشترك.
كـمـا عــمـد الى تأليف نـكات بذيئـة حتط من شــأن سكان هذه اHدينة أو تـلك من مـدن
كـوردستـان� كـمـا عمـد الى عـمليـة غسـل الدماغ وشن احلـرب النفـسـية ألضـعـاف الروح
اHعنوية ولكي يدب اليـأس واألحباط في نفـوس الكورد حتى يضعف الوعي واألحـساس
والتـفاعل اHشـترك ولكي يـتم بالتالي �رير مـؤامرات تـعريب كـوردستـان بسهـولة. وهذا

كله له مخاطر كبيرة على تخريب وأضعاف احلس والوعي القومي اHشترك وأزالته.
هكذا يسعى الشـوفينيون العرب الى تخريب وإزالة جـميع األسس واخلصائص القـومية
الكوردية (أرضـاً ولغــة وتاريخـاً وتراثاً وعـادات وتقـاليـد واهـتـمـام مـشـتـرك). وهذا له
تأثير كـبير على أمـننا القومي حاضـراً ومستـقبالً. لذا علينـا جميـعاً التفكيـر في كيفـية
مـواجهـة ومـجـابهة عـمليـات التـعـريب وكيـفـيـة احلفـاظ على اخلـصـائص القـوميـة ألمـتنا

الكوردية.
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على مر التاريخ كـان أبناء شعبنا الكوردي يدافعون عن أرضهم ووجـودهم وكان دفاعهم
يتـمـيز دومـاً بالشـجـاعـة واألقدام.  وقـدم بأسـتـمرار سـيـالً من الدمـاء في سـبيل حـمـاية
األرض والوجود القـومي وعدم فسح اجملـال ألستعمـار كوردستـان وأحتاللها وخـاصة من
قبل العـرب. األمثلة على حروب الكورد الدفـاعية كـثيرة على مـر التاريخ ونوهت أغلب
اHصـادر التـاريخـيـة لذلك وبأسـهـاب أحـيـاناً كـثـيـرة (أسـتمـر جـيش اHسـلم£ ثالثة أيام
وثالث ليـالي مــتـتـاليـة بقـتل السكـان! وكـانت النتـيـجـة ان سـيـول الدمــاء أرتفـعت الى
هامـات السـفـوح كـأنهـار جـارفـة� قـتل جـمـيع الكورد وأصـبـحت نـسـاؤهم وأطفـالهم من

نصيب اجليش العربي� وأصبحت النساء سبايا)(٢٣٦).
مـالحم الـدفـاع الكوردية اHســتـمـيــتـة جتـاه جـيــوش األحـتـالل العــربي كـانت صــريحـة
وواضــحــة في عــدم قـبــول الـذل والهــوان. (األدب الكوردي مليء بالـروايات والقــصص
الشعـبيـة ونستطيع ان نعـثر على كـثيـر من القصائـد الشعرية والتـي تعود للقرن الـسابع

اHيالدي وهي تتحدث عن اHالحم البطولية جتاه هجمات العرب)(٢٣٧).
وعدا النصوص األدبيـة فان مالحم الدفاع واجملابهـة الكوردية ترد أنباؤها في األغاني
الكورديـة (نســتطـيع وفي أية منـطقــة كــوردية ان نـســتــمع الـى أغــاني كــوردية طـويلة
تستغرق بعضها أكثر من سـاعة وهي تروي بطولة الشعب الكوردي ونضاله ضد محتلي
أرضه من األجانب)(٢٣٨). لقد كان الكورد يدافعون دائمـاً عن أنفسهم وعن أرضهم ولم

يكونوا سباق£ ومبادئ£ ابداً في مواجهة اآلخرين.
ولم يرنو الكـورد بأنظارهم الى أرض اآلخـرين للسـيطـرة عليـهـا وأسـتـعـمـارها بل كـان
الكورد يتعرضون لهجمات الشعـوب اآلخرى التي كانت تطمح ألحتالل أرض كوردستان

ونهب ثروتهـا وكان الكورد يـضطرون في اHقابل الى مـواجـهة هجـمات األعـداء وهذا هو
حق طبــيـعي لـكل مـعــتـدى عليــه� في الدفــاع عن أرض وعـرضــه ومـاله. وفي تـاريخنا
احلـديـث واHعـاصــر واجـه الكـورد دومـاً هجــمـات احملــتل£ وقـد أتـخـذت أشكال الـدفـاع
وصيـغه أساليـباً وأÁاطاً مخـتلفة فعدا الـدفاع اHسلح فان الكورد أيضـاً جلأوا الى الطرق
الدبلومـاسية كـأرسال الرسـائل أو اHذكرات الى عـصبـة األ¾ أو األ¾ اHتحـدة كمـا جلأوا
الى الدفـاع السلبي بالـقيـام بأضـرابات عـمت أرجـاء كـوردسـتـان. ففـي أثناء ثورة أيلول
الكوردية وحينـما كان النظام العـراقي احملتل يحرق ويدمـر القرى ويهـجر ويرحل الكورد
من ديارهم ويعــتـقل ويقـتل آالف الكورد� قــام (البـارزاني اخلـالد) وفي خطـوة جملـابهـة
النظام العـراقي بأرسـال مـذكـرة الى األ¾ اHتـحـدة أدانت سـيـاسـة األرض احملـروقـة التي
�ارسـها النظام وطلب من األ¾ اHـتحـدة إرسال بعـثة أو جلنة الـى مناطق القتـال لألطالع
علـى مـــا تقـــوم بـه احلكومـــة الـعـــراقـــيـــة مـن أعـــمـــال منـافـــيـــة لإلنـســـانيـــة بـتـــاريخ
١٩٦٦/١/١(٢٣٩). ولغرض مواجهة حمالت تعريب كوردستان وخاصة االجراءات التي
أتخـذتهـا السلطة العـراقـية في الهـجـوم على القـرى الكوردية في منطقـة سنجـار بغـرض
تعـريبها وجـه البارزاني اخلـالد نداءاً للقـيام بأضـراب شامل وعام فـي جنوب كوردسـتان.
وقـد ª تنفـيـذ هذا األضـراب يوم ١٩٧٣/٨/٢٥ وعـمّ جـمـيع أرجـاء جنوب كـوردسـتـان

إستنكاراً ومواجهة لتعريب كوردستان(٢٤٠).
وHواجـهـة سـياسـة التـرحـيل القـسـري والتـعريب قـام أبناء شـعـبنا في مـدينة (هلبـجـة)

بتنفيذ أضراب يوم ١٩٨٧/٥/١٣.
وفي جــمـيـع مـفــاوضــات قـيــادة الثــورة الكوردية مع النـظام العــراقي كـانـت القـيــادة
الكوردية تنتقـد سياسة التعـريب وتطلب الكف عنها كمـا كانت تؤكد كوردسـتانية اHدن
الكوردية التي ª تـعريبـهـا. والعـامل الرئيـسي في عـودة القـتـال عـام ١٩٧٤ يعـود الى
إصرار القـيادة الكوردية بضـرورة حتديد احلـدود اجلغرافـية جلنوب كـوردستان وان يـتخلى

النظام عن مدينة كركوك الكوردية ويعترف بعائديتها لكوردستان.
ومواقف البارزاني اخلالد القومية حول هذه اHواضيع معروفة وواضحة للجميع.

وهي تؤكـد حـقيـقـة وإصـرار البـارزاني اخلـالد في الدفـاع عن كورديـة كركـوك وخـانق£
وسنجـار والشيـخان واHناطق الكورديـة األخرى وعـدم استـعداده للتـفريط بهـا أو التنازل
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عنها. وفي أثناء مفاوضات اجلبهـة الكوردستانية مع النظام عام ١٩٩١ أكدت األحزاب
ª وضــوع وطلب من الـنظام العــراقي بأعــادة العــرب الذينHالكوردســتــانيــة على هذا ا
أسـتقـدامـهم الى مناطق كـوردسـتان الى أمـاكنهم السـابقـة التي قـدموا منهـا لكي يعـود
الفـالحون الكورد اHهـجرون الى أراضـيهم وقـراهم األصلية بحـيث يشمل اHـوضوع جمـيع
األشـخاص الذيـن أستـقـدموا منـذ عام ١٩٦٣ ومـا بعـدها الى كـوردستـان(٢٤١). وكانت
هذه معـضلة كبرى واجـهت النظام العراقي ولم يكن مـستعـداً للقبـول بها. وأكدت قـيادة
اجلبهـة الكوردستانية وأصـرت على كوردية كركوك بحيـث ان هذا األصرار أدى بشخص
مـثل طارق عــزيز ألن ينزعج وينفـعـل ويصـرخ قـائالً (مـثلـمـا بكينا نحن لـألندلس يجب

عليكم أيضاً ان تبكوا لكركوك)(٢٤٢).
ولكن طارق عــزيز يعلم قــبل غـيــره من أقطاب الـنظام العـراقـي العنصـري احملــتل أن
الكورد لن يذرفـوا الدمـوع على كـركـوك ولكنهم سـيقـدمـون سـيالً من الـدماء في سـبـيل

حتريرها وأنتفاضة شعبنا في ربيع عام ١٩٩١ خير شاهد أثبات على ذلك.
ان مـؤامرة تعـريب كـوردستـان جتـري من قبل مـحـتلي كـوردستـان وفق مـخطط مرسـوم
وبرامج تفــصـيليـة يقــوم هؤالء احملـتلون بالـسـعي ألجنـازها علـى كـافـة األصـعــدة. حـتى

وصلت الى ما هو عليه اآلن.
وفي الفـصل الثـانـي من كـتـابنا هذا أوضـحنا جـمـيع مــخـاطر تعـريب كـوردسـتـان وأن
الهــدف من التــعــريب ينصب في ســبــيل القــضـاء عـلى كـوردســتــان والكورد. لذا فــان
التـعريـب هجمـة شـرسة وكـبـيـرة تواجه شـعـبنا وعلينا جـمـيعـاً تقع مـسـؤولية مـجـابهـتهـا
ويعـتـبــر ذلك من أولى واجـبـاتنا الـوطنيـة والقـومـيــة. ومـثلمـا يضع األعـداء مــخططات
وبرامج خـاصــة لتـمـرير وتطـبـيق مـؤامـرة التــعـريب� فـعلينـا أيضـاً العـمل لوضـح خططنا
وبرامجنا التـفصيليـة جملابهة هذه اHؤامرة الـشرسة وأزالة جمـيع آثار التعريب نهـائياً في

كوردستان.
هنا سـأحـاول وبـصـورة مـخـتـصـرة ومن جـمـيـع النواحي ذكـر صـيغ مـجـابـهـة ومـواجـهـة

مؤامرات تعريب كوردستان.
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على كـل أنسـان وقــبل كل شـيء ان يعـرف حــدود وطنه ومـن أين تبــدأ وأين تنتــهي?
وعليه معـرفة وطنه جيداً. واحلدود اجلـغرافية لكل وطن عبـارة عن اخلطوط احمليطة بهذا
الوطن من أطرافـه األربعـة واHعـرفـة جـيـداً والدولـة �ارس سـيـادتهـا وسلطتـهـا القـانونيـة

ضمن هذه احلدود.
وكـوردستـان الكبـرى كـوطن لنا له حـدوده اجلغـرافـية اخلـاصـة به (تقع في جنوب شـرق
اســيـا� حتــدها من الـشـمــال اذربيــجــان وأرمـينـيـا وتركــيــا ومن واجلنوب أيران واخلـليج
(الفـارسـي - العـربي) والعــراق ومن الشـرق أيران ومـن الغـرب العــراق وسـوريا)(٢٤٣).
و�كن القـول ان حـدود كوردسـتان الـكبرى طوالً تقع بـ£ كل من البحـر اHتـوسط واخلليج
الفـارسي (أنـظر الى اخلـارطة رقم ٢). وبســبب تقـسـيم كــوردسـتـان على الـدول احملـتلة
األربعـة (إيران والعراق وتـركيـا وسوريا) أصـبـحت حدودها اجلـغـرافيـة ألجـزائها األربعـة
مـختـلفة لكـل جزء منهـا. و�كن األعـتـمـاد على خارطـة كوردسـتـان الكبـرى وإعتـبـارها

اHصدر األساسي عند تعي£ جغرافية كل جزء على حدة.
ان ما يهمنا توضيحه هنا هو احلدود اجلغرافية جلنوب وغرب كوردستان والتي شملتها
مؤامرة تعريب كوردستان. فبالنسبة جلنوب كوردستان فان حدودها تبدأ غرباً من سنجار
حــتى تـصل طوالً الى مــديـنة بدره التـــابعــة حملــافظـة الكوت(٢٤٤). (في وسط الـعــراق
وجنوب شـرق مـدينة بدره »حـافظة واسط تبـدأ احلـدود ثم �تـد شـمـاالً حـتى جـسـر النفط
قـرب مدينة مندلي ثم يسـتـمر مع جـانب مرتفـعات حـمرين حـتى الفـتحـة ثم �تد مع نهـر
دجلة شماالً حتى تصل الى شمال مدينة اHوصل ثم تنعرج نحو اجلنوب الغربي حيث �تد
أزاء قصـبة احلضـر ثم الى الغرب نحو احلـدود اHصطنعة ب£ العراق وسـوريا وحتى قصـبة

البعاج)(٢٤٥) (أنظر الى اخلارطة رقم ٣).
ومشروع احلـزب الد�قراطي الكوردستـاني جلمهورية العـراق الفيدرالية قـد عرف أغلب
اHناطق الـكوردية في جنوب كــوردســتـان. ولـكن برأيي اخلــاص فـأن مــدينة اHـوصل تقع
ضـمن احلدود اجلـغـرافـية جلنوب كـوردسـتـان وقد بيّنت ذلك فـي الفصل األول من كـتـابنا
هذا وبوضوح. كما ان مدينتي (شهربان وبلدروز) في محافظة بعقوبة هي أيضاً جزء من
أرض كوردسـتان وª تعريبهـا� ومدينة جصـان جنوب بدره هي أيضاً جزء من كوردسـتان
ªوكــذلك مـدن تكـريت والكوت وبعــقـوبة والـعـمــارة هي أيضــاً جـزء من كــوردسـتــان و
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تعريبها (أنظر اخلارطة رقم ٤).
أغلب اHصادر تؤكد ان مساحة جنوب كوردستان تبلغ ٨٦٠٠٠كم٢ ستة وثمانون الف
كـيلومتـر مـربع. ولكن أغلب اHطلع£ والبـاحـث£ يؤكدون ان اHسـاحـة احلقـيـقيـة تزيد عن

ذلك وتبلغ ٨٧١١٧كم واHرجح ان هذه هي اHساحة احلقيقية.
احلـدود اجلغـرافيـة لغرب كـوردستـان تقع على حدود كل من جنوب وشـمال كـوردستـان
واHدن الرئيـسيـة فيـها هـي (احلسكة� القـامشلي� كـوباني� عـفرين). (أنظر خـارطة رقم
٥). وعلينا جــمـيـعـاً تدقـيق حـدود كـوردســتـان بصـورة حـقـيـقـيـة وبـدون لبس وغـمـوض
وتعـريفهـا ألبناء أمتنا ولآلخـرين وهذه صيـغة من صـيغ مجـابهة التـعريب ووسـيلة ألزالة
آثار التعريب. ألن اإلنسان إذا عرف حدود وطنه يستطيع تثبيت حقوقه واHطالبة بأرضه

اHصادرة واحملتلة.
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لقد وصلتنا القليـل من اHدونات التاريخية لشـعبنا الكوردي. وقد كـتب التاريخ الذي
وصل الى أيدينا اآلن بيد محتلي كوردستان بصورة مشوهة وبعيدة عن احلقيقة والواقع.
ألن القوة هي التي تكتب وتدون التاريخ. فهم يدونون مـايريدونه ويحرفون ويشوهون ما
يريدون. األ¾ السـائدة التي كـتبت تاريخ الكورد قـد كـتبـته بصـورة مـحرفـة وبعيـداً عن

الوقائع واجملريات احلقيقية للتاريخ.
فالعرب العنصريون يعتبرون تاريخ وتراث وحضارة الكورد جزءاً من احلضارة والتاريخ
العـربـي. وهكذا نرى ان أدبيـات حــزب البـعث الـفـاشي تتــحـدث عن الكورد وتاريـخـهم
(على مر قرون عديدة يعيش العرب والكورد مع بعـضهم البعض كأمة واحدة وفي تاريخ
واحــد وال يوجـــد فــرق ب£ الكـورد والعــرب. ويعــامـلون في البــالد الـعــربيــة كـــالعــرب

.(٢٤٦)( �اماً
هذه نظرة العرب العنصـرية جتاه الكورد وتاريخهم وهي نظرة شـوفينية واضـحة. علينا
عند كـتابة تاريخنا إبطال هذه اHزاعم اخلـاطئة. واألسـراع في إعادة كـتابة تاريخنا بـيدنا
نحن الكورد. ومهمة إعادة كتابة تاريخنا من مـهمات حكومة كوردستان ويجب تكليف
مؤرخي وكتاب كوردستان للقيام بهذا الواجب القومي وتسهيل مهمتهم ومساعدتهم في

سبيل إزالة ومحو كل حتريف وتزوير جرى على هذا التاريخ.
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في كل مـا ذكرناه سـابقاً يتـأكد لنا ان عـمليـة تعريب كـوردستـان هي مؤامـرة تنبع من
فكر عنصــري اسـتـعـالئي عـربـي وعلينا نحن الكورد الـوقـوف بشـدة لفـضح وتـعـرية هذه
األفكار العـنصـرية احلــاقـدة والـرامـيــة لتـرســيخ االحــتـالل والســيطرة عليـنا. ان األفكار
العنصرية العربية هي أفكار حاقدة وعقيـمة ال تخدم مطلقاً العالقات ب£ الكورد العرب
بل تؤدي الى اإلضرار بها. شريحـة اHثقف£ والكتاب الكورد معنية بهـذا اجلانب كما أن
العرب الذين يتحدثون ويتكلمون عن العالقات العربية - الكوردية عليهم أيالء أهتمام
كبـير بهـذا اجلانب. وهؤالء العـرب معنيـون بفتح ومواجـهة األفكار العنصـرية التي تروج
لهــا األنظمــة والسـلطات العــربيــة في بلـدانهم. أحــيــاناً كــثـيــرة فــأن الكورد هـم الذين
يتـحـدثون عن ضـرورة إقـامة عـالقـات أخـوية ب£ الكورد والعـرب ويؤكـدون على األخـوة
العربـية - الكوردية ولكن العـرب في غالبـيتهـم ال يهتمـون بذلك أو يتحـدثون عن ذلك
بأستحياء وقلة إكتراث (األخـوة الكوردية - العربية أسم بال مضمون� ألن العرب الذين
يؤمنون بهـذه األخوة ويـعملون من أجلهـا ال �تلكون السلطـة لتنفيـذ ذلك)(٢٤٧) وأحيـاناً
كـثـيرة يتم الـترويج والـدعوة لـ(األخـوة الكوردية - العـربيـة) من قـبل العنصـرين العـرب
لغرض طمأنة الكورد واHزيد من مؤامرات التعـريب فعنصري عربي يتحدث هكذا (نحن
أخــوة الكورد ونعــتــبـرهم جــزءاً منا ونـحن جـزء مـنهم)(٢٤٨). اليس هـذا مـحــواً لوجــود
الكورد? عـدا هـذا فـأن العنصـري£ العــرب يسـعـون دومـاً لكـي يجـعلوا احلـركـة الـوطنيـة
الكوردية جـزءاً من الـثـورة العـربيـة وتاريخ العـرب (احلـركـة الوطنـيـة الكوردية هي جـزء
أصــيل وعـادل فـي الثـورة الـعـربيــة)(٢٤٩). هذه بعض أدبـيـات حــزب البــعث يتم نشــره
وتوجـيـهه. ال ينظـرون الى القضـيـة الكوردية حلـد اآلن كـقضـيـة سـياسـيـة بل يعـتبـرونهـا
مشـكلة هامشـية وجـانبيـه. في مقـررات اHؤ�ر القطري السابع لقطر العـراق حلزب البـعث
جـاء (احلقـوق القـوميـة للكورد في األسـاس هي حـقـوق د�قراطيـة)(٢٥٠). ولكن حـقـيقـة
األمر ليـس كذلك. بل ان القضـية الكوردية هي قـضيـة سيـاسية ألنهـا قضـية أمـة جُزئت
وأُحتلت أرضـه وª أضطهاد أبنائه وينضـال الكورد من أجل إستـقالل وطنهم كوردسـتان

ووحدتها وحقوقها القومية السياسية وليس أي شيء آخر.
وهكذا فــأن العنصـرييــون العـرب يســعـون لتـعــريب كـوردسـتــان من منطلقــات فكرية

ونظرية ويحاولون بكل السبل جعل الكورد جزءاً من األمة العربية.
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علينا جمـيعاً نحن الكورد العمل من أجل مـناهضة وتعرية األفكار العنصرية الـفاسدة
لهـــؤالء العــرب� وان Áـتلك نظـرياتنا الفـكرية اخلـــاصــة Hواجـــهــة هذه األفـكار الدخـــيلة

واحلاقدة.
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جر�ة تعـريب كوردسـتان هي جـر�ة كبرى تقـترف ضـد جميـع اجلماهيـر في كوردسـتان.

لذا ال بد من توعيه اجلماهير وأفهامهم مخاطر التعريب.
وان يتم نشر وتوضيـح كل ما يتعلق باجلوانب اخلاصـة »ؤامرة التعريب للجـماهير لكي
يكونوا على بـينّة من اHؤامـرات التي حتـاك ضـدهم ولكي يقـومـوا بواجـبـهم في اجملـابهـة
والدفاع عن أنفسهم. وعلى وسائل اإلعـالم أن تؤدي دورها على هذا الصعيد وأن تكون
لديهـا برامجـها اخلـاصـة وتغطية اHوضـوع هذا بتـقارير مـفصلة تنشـرها للجـماهيـر. ومن
األمور اHهمة واHلحة إجراء وعقد ندوات ولقاءات مع اجلماهير وخاصة الالجئ£ واHرحل£
منهم الى اHناطق احملررة من كوردستان� والذين شملتهم حملة التعريب في اHناطق التي

ال يزال العنصريون العرب �تلكون السلطة عليها.
وان يتم دومـــاً شــحـــذ همم هؤالء اHـرحل£ ورفع مـــعنوياتـهم وان يتم الـوعــد لهـم بأنه
سـيأتي يوم يـعودون فـيه الـى أرض آبائهم وأجدادهم عـندما تتم أزالة أثار الـتعـريب في
أمـالكــهم وأراضـيـهم الـتي طردوا ورحلوا منهــا. وان تتم كـذلك مــخـاطبـة العــرب الذين
أستـقدمـوا لكوردستان وتوطـنوا فيهـا ان بقاءهم وقـتي وزائل حتمـاً وان األرض واHناطق
التي تـوطنوا فــيـهــا هي مـلك للكورد وليـس لهم فــيـهــا أية حــقــوق (أنظر للـوثائق ٧١

و٧٢). والعرب يعرفون كذلك.
(العشـائر العربـية التي قدمـت الى أرض جنوب كوردسـتان خائفـون ومصـابون بالرعب
دومـاً� وهم ال ينعمـون باألمن والطمـأنينة واألستـقرار وهم يـعرفـون أنهم ضيـوف طارئون
غـيـر مـرغـوب فـيـهـم وأنهم مـحـتلون ألرض كـوردسـتـان. وان أعـمـال وتـصـرفـات النظام
العـراقي غــيـر العـادلة في اHاضـي جتـاه شـعـبنا لم تـسـتطع أبداً أن تقـضي عـلى وجـودنا

.(٢٥١)( وطبيعي ان ذلك لن يدوم كذلك مستقبالً
علينا أستنـهاض اجلمـاهير ليكونوا على أهبة األسـتعداد دومـاً لتحريـر اHناطق احملتلة
من كـوردسـتــان وهذا حق طبـيـعـي من حـقـوقنا العــادلة ولقـد سـمـحت األديـان والشـرائع

السـمـاوية بذلك وقـد جاء في الكـتاب العـزيز (وأخـرجـوهم من حـيث أخرجـوكم) -سـورة
البقـرة- ١٩١- وكذلك (فـمن أعتـدى عليكم فأعـتدوا عليـه »ثل ما أعتـدى عليكم) -
ســورة البــقـرة- ١٩٤- و»وجـب نصــوص اآليات القــرآنيـة الـكر�ة هذه للكـورد احلق بأن
يطردوا كل من جـاء وأسـتـوطن أرضه وأغـتـصب أمـالكـه� ومن احلق ان نواجـه من ظلمنا
. وكـان »ثل مـا أعـتـدى علينا. الكورد عـلى مر تـاريخـه لم يظلم احـداً بل أنه ظُلم دومـاً
يدافع عن نفسه وفي سـبيل إستحصال حـقوقه اHهدورة� لذا فأن الكورد مـتى ما حصلوا
على حقـوقهم ال يطمحـون باالستحـواذ على ما لآلخرين وال يعـتدون عليهم. ولقـد كانت
ثقافـة وتربية الكورد دومـاً هي ثقافة وتربيـة التضحـية والدفاع والتـسامح. ولكن ثقـافة

العرب كانت ثقافة وتربية الهجوم وأإلعتداء والنهب والسلب واإلبادة.
هاتان الثـقافتـان مخـتلفتـان ومتناقـضتـان� وجماهيـر الكورد وقد تـربوا وآمنوا بثقـافة

ونهج خاص بهم ال �كن ان يحيدوا عنها.
اجلمـاهير هم الذين يـقررون مصـيرهم في مـواجهـة التعـريب. ولكن يجب ان يتم تنظيم
وتدريب وتوجيه هذه اجلـماهير. وكلنا على إطالع وافي وال �كن ان ننسى دور اجلـماهير
في انتفاضة شعبنا اجمليدة في ربيع عـام ١٩٩١ في جنوب كوردستان. ونتذكر كيف فر
العـرب الذين كــانوا قـد أسـتـوطنوا كـركــوك ومـخـمـور واHناطق األخـرى مـن كـوردسـتـان
مرعـوب£ ومذعورين� وهـذا تأكيد على ان هؤالء العـرب احملتلون ألرض الكورد يعـرفون
حقيـقة ان هذه األرض هي للكورد وليست لهم. وأن مـصيرهم مرتبط »صـير النظام الذي

أستخدمهم أداة لتنفيذ مخططات مؤامرة التعريب.
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تستطيع اجلالية الكوردية خارج الوطن ان تتخذ خطوات مـهمة وعملية Hواجهة تعريب
كـوردسـتـان وذلك بالقـيـام بتظـاهرات وأعـمـال إسـتنكار وإعـتـصـامـات وإضـرابات أمـام
السـفارت£ العـراقيـة والسورية في عـواصم الدول األجنبيـة لغرض أسـترعـاء إنتبـاه الرأي
العـام العـاHي في الدول التـي يقـومـون فيـهـا »ثـل هذه النشـاطات. ويسـتطيـعـون كـذلك
تقـد§ مـذكـرات ورسـائل الى األ¾ اHتـحـدة وقنوات اإلعـالم فـي الدول العظمى وخـاصـة
الدول الدائمة العـضوية في مجلس األمن الدولي لتوضـيح جرائم تعريب كـوردستان وهي
جـرائم تندرج ضمن جـرائم األبادة الشـاملة (اجليـنوسايد) ومـرتكبوهـا يعتـبرون في عـداد
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مـجـرمي احلـرب. كـما يـستـطيعـون دومـاً نشـر مـقـاالت وأحـاديث ولقـاءات في الصـحف
واجملالت وبلغات مختلفة لتوضيح جرائم التعريب جلماهير البلدان التي يتواجدون فيها.
حتى يكون الرأي العام العـاHي مطلعاً وملماً »ا تقوم به السلطات العنصـرية العربية في
العراق وسوريا من مظالم وأعمال تندى لها جبـ£ اإلنسانية. لكي يتضامن أبناء شعوب
الدول األخـرى مع أبناء شـعبنا أكـثـر فأكـثـر. ومن الضروري عـقـد مؤ�رات وندوات حـول
تعريب كوردستان سواء للجـالية الكوردية أو Hواطني الدول األجنبية. وهذه األعمال هي
أيضاً صـيغـة من صيغ مـجابهـة التعريب. ولـكن على أفراد اجلـالية الكوردية ان يقـوموا
بأعـمـالهم ونشـاطاتهم علـى أساس أنـهم كـورد وليس على الصـعـد احلـزبيـة وعليـهم نزع

لباسهم احلزبي وإرتداء زيهم القومي في مخاطبة جماهير هذه الدول.
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من الضــروري ان نوطد عـالقــاتنا مع اHنظمــات الدوليـة غــيـر احلكومــيـة وخــاصـة مع
اHنظمــات اخلـاصـة »كافـحـة التــمـيـيـز العنصــري وحـقـوق األنسـان في العــالم. وحـضـور
مـؤ�رات ونشاطات هذه اHـنظمات واHشـاركـة فيـها بفـاعليـة وإبراز جـوانب جرائم تعـريب
كــوردســتــان ومــخــاطرها علـى األرض واإلنســان الكوردي. لكي يـقــومــوا من جــانبــهم
بالضـــغط على النـظام£ العـنصــري£ العــراقـي والســوري وإجــبــارهـم على التــخـلي عن
األساليب غـير اإلنسـانية جتاه الـكورد وتعويض اHتضـررين وعودة اHرحل£ الى منـاطقهم

وقراهم.

W!œ_«Ë ozU*u!« lL, ≠=
من الضـروري جـمع وصـيـانة جـمـيع الوثائق اHتـعلقـة بحـقـوق شـعبنـا وخاصـة سـجـالت
التسجيل العقاري اخلاصة بأراضي وعقارات وأمالك الكورد واHسجلة بأسمائهم وخاصة
التي تعـرضت لعمليـة التعـريب. وكـذلك سجـالت األحوال اHدنيـة اخلاصـة بأبناء شعـبنا.
والقيام بإسـتنساخ نسخ منها وحفظهـا في محالت أمينة. وإعطاء نسخ منهـا للمنظمات
الدولية والـدول صاحبـة القرار في اجملـتمع الدولي وكـذلك منظمات حـقوق األنسـان حتى
يتأكد اجلميع بأن هذه اHناطق هي كوردية وª منحهـا قسراً وضد رغبة الشعب الكوردي
الى العـرب كـما من الضـروري جـمع وتوثيق جـمـيع القرارات واHراسـيم واألوامـر اإلدارية
التي صدرت من األنظـمة العربيـة العنصرية والتي أستـهدفت تعـريب كوردستـان. ومنها

أوامــر وقــرارات جلب الـعــرب أفــراداً وعــشـائـراً الى مــدن وقــرى وأراضي كــوردســتــان
وتوطينهم فـيـهـا. وإعطـاء نسخ من هذه الوثائق أيضـاً الى الـهيـئـات والـدول التي نوهنا

عنها آنفاً.
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للكتاب واHثقـف£ دور مهم في تعرية وفضح جـرائم تعريب كوردستـان. ويجب تشجيع
ومساعـدة الكتاب واHثقفـ£ مادياً ومعنوياً لنشر نتـاجاتهم التي تعبر بوضـوح عن جرائم
تعـريب كوردسـتان وآثارها النـفسـية واإلجـتمـاعيـة واإلقتـصـادية والسيـاسيـة. وتشجـيع
الكتـاب كـذلك علـى إجـراء حتـقـيـقـات صـحـفـيـة ومـقـاالت وحتليـالت سـيـاسـيـة عن هذه
اHواضيع ونشـرها في وسائل اإلعالم اخملتلفـة وإدانة سياسة النظام£ العـراقي والسوري

وتوضيحها للجماهير.
وهذه هي اHهمـة الوطنية والقوميـة األولى لهذه الشريحة من اجملـتمع شريحة (اHثـقف£
والكتاب والـصحفـي£). وتشجـيع طالب الدراسات العليـا في اجلامعـات الكوردستـانية
وفي اخلارج لكي يبحثوا ويحضروا رسائلهم اجلامـعية واخملتصة بجرائم التعريب وآثارها

ومخاطرها وخاصة رسائل اHاجستير والدكتوراه.
واHثقفون والكتاب هم الشريحة احلـرة وتستطيع إبداء آرائها بحرية في جرائم التعريب
وفـضح نهج وأسـاليب النظـام£ العنصـري£ العـراقي والسـوري وبيـان آرائهم في كـيـفـيـة

مواجهتها بجرأة.
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حلـد اآلن ليس لدى اHعـارضة العـراقـية أو السـورية مـوقف واضح وصريـح جتاه تعـريب
كـــوردســـتــان. (أنـظر الى الـوثيـــقـــة رقم ٧٣). يجب عـلينا الـعـــمل من أجل ان تـكون
للمعـارضة في الدول احملتلة لكوردسـتان مواقف مشـهودة وحازمـة وواضحة جتاه مـؤامرة
تعـريب كوردسـتان. وان يعلـنوها صراحـةً هل هم مع أو ضـد مؤامـرة تعريب كـوردستـان?
حـتى يعـرف الكورد مـواقـفهم وإذا كـانت مـواقـفـهم هذه ضـد مـؤامرة التـعـريب فـأن ذلك
سوف يكون أحـد اHواقف اHناهضة لألنظمـة احملتلة وسيـؤدي الى حصول تقـارب ملحوظ
ب£ الكورد واHعـارضـة في العـراق وسـوريا وسـتكون أسـهـامـة مـهـمـة في تعـزيز النضـال

اHشترك للقضاء على األنظمة العنصرية العربية.
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بعد محاولة النظام العنصـري الفاشي العراقي ألقضاء على إنتفاضـة شعب كوردستان
وشـعب العراق وبعـد ان قام »ذابح جـماعـية وهجـر عشـرات اآلالف من شعب كـوردستـان
وشعوب الـعراق وأزاء هذه الهجمـة الشرسة التي توخت األبادة الشاملة ولغـرض الوقوف
ضـدها وحـمايـة حقـوق األنسـان قـام مـجلس األمن الدولي بأصـدار قـراره اHرقم ٦٨٨ في
١٩٩١/٤/٥  ضد النـظام العراقي. وكان هـدف القرار هو عدم السـماح للنظام الـعراقي
باألسـتـهـانة بحـقــوق األنسـان كـمـا كـان سـابقـاً(٢٥٢). وعلى أسـاس هذا القـرار تتم اآلن
حـمــاية اHناطق احملــررة من جنوب كــوردسـتـان. وعـلى الكورد ان يشكّلـوا جلـاناً خــاصـة
لتـفـعـيل هـذا القـرار وان يتم الضـغط علـى مـجلس األمن الدولي لتـوسـيـع دائرة احلـمـاية
لكوردستان بحيث تشـمل جميع مناطق كوردستان وخاصـة التي بقيت حتت رحمة النظام

العراقي وª تعريبها وان يتم أحلاقها وضمها لسلطة الكورد.
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لغرض مجابهة التعريب في كوردستـان البد من تشكيل هيئة أو مفوضية عليا ترتبط
مـباشـرة بحكومـة كـوردسـتان ويكون لـها مندوبون عـلى الصعـيـدين الدولي والعـربي من

أجل إدانة وإفشال مؤامرة تعريب كوردستان.
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بتاريخ ١٣ كانون الثاني ٢٠٠٢ وفي مدينة أربيل ª تشكيل (اللجنة العليا Hناهضة
تعريب كوردستان) وقد ساهم في تشكيل هذه اللجنة مجموعة من الشخصيات الوطنية
اخمللصـة� وهذه اللجنة �تلك بـرنامجـاً خـاصاً بـها إلفـشـال مخـططات ومؤامـرات تعـريب
كوردستان وهي جادة ومستمرة في أعـمالها. ونستطيع ان نقول ان هذه اللجنة هي اHعبر
الوحـيد والنشـيط اآلن في كوردسـتـان Hواجهـة التعـريب وفـضح ارسات النظام العـراقي
العنصـري. (انظر الوثيقـة رقم ٧١ و٧٢). ومن واجب جـميع القـوى والهيـئات مـساعـدة
ودعم هذه اللجنة واألصـغـاء لدعـواتها واHسـاهمـة في نشـاطها. وكـانت اللجنة الـقيـادية
لألحتـاد القـومي الد�قـراطي الكوردسـتـاني YNDK قـد دعت في عـام ٢٠٠٠ لتـشكيل
هيـئة أو مـركز Hواجـهة وإيقـاف عمليـات تعـريب كوردسـتان وقـد حاول جـاهداً في سبـيل

ذلك (أنظر الوثيقة رقم ٧٦).
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مناهج وبرامج التعليم في كوردستان واHطبقة حـالياً في مدارس ومعاهد كوردستان ال
تعـبـر مطلقـاً عـن الواقع التـاريخي واجلـغـرافي واإلجـتـمـاعي والـقـومي لهـا. وهي غـريبـة
ودخيلة وال �ت بصلة لـلمجتمـع الكوردستاني� ومن أجل بناء جـيل كوردي مؤمن بأمـته
يجب تغـيــيـر مناهج التـعليم فـي جـمـيع مـراحل الدراسـة بدءاً من ريـاض األطفـال وحـتى
الدراسـات العـليـا في اجلـامـعــات. أنهـا جلـر�ة حــقـاً ان نرى أطفـال الكـورد وفي اHناطق
احملـررة من كـوردســتـان يقـرأون ويتـعلمــون من كـتب دراسـيـة نفس اHواضــيع واHفـردات
اHطبقـة في بلدان اخلليج العربي وليـس في هذه اHواضيع أي شيء �ت بصلة الى واقـعهم
ومـحـيطـهم الذي يعـيـشـون فــيـه. وان يطلعـوا على صــور تعـبـر عن الواقع اإلجــتـمـاعي
وعـادات وتقـالـيـد العـرب وأزياءهم (الدشـداشــة والكفـيـة والعـقـال الـعـربي) بدالً من ان
يطلعـوا علـى أزياء وعـادات وتقـاليـد آبائهم وأجـدادهم وأخــوتهم في أجـزاء كـوردسـتـان
األخـرى� وبدالً من دراسـة جــغـرافـيـة كـوردسـتـان يتم تـعليـمـهم جـغـرافـيــة أقطار الوطن

العربي!!… الخ.

∫w1œU$√ e$d) fO#Q' ≠±¥
لغرض التـدقيق والبحث والتـحليل في سيـاسة تعريب كـوردستان� أهدافـها وبرامجـها
ونتـائجهـا وتأثيـراتهـا� من الضروري تأسـيس مـركز أكـاد�ي يخـتص بهـذا األمر… وكـان
الشهـيد سـربست محمـود قد أقتـرح في حينه أقـامة مثل هذا اHركـز وقد نشـر ذلك وقال
(ان برHان وحكومة كوردستان يقومان بإدارة أجزاء مـهمة من جنوب كوردستان� وعليها
ان تســعى من أجل أقـامــة مـركـز ثـقـافي وعلمـي وفكري أكـاد�ي واسع لـدراسـة عـملـيـة
تعريب كـوردستان� وكيـفية التخطيط للدفـاع ومواجهة هذه السـمات غير احلـضارية وان
تسعى إلزالة جميع اآلثار السلبية التي خلقتهـا هذه العملية على شعور وأحساس شعبنا

الكوردي)(٢٥٣).
وكـانت الـلجنة القــيـادية في األحتـاد الـقـومي الد�قــراطي الكوردســتـاني YNDK قـد
أقـــتــرحـت قــبـل ذلك إقــامـــة مـــثل هذا اHـركــز كـــأحـــد صــيـغ اجملــابهـــة ضـــد تعـــريب

كوردستان(٢٥٤).
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بعـد إنتـفـاضـة شـعـبنا اجملـيـدة في جنوب كـوردسـتـان ربيع عـام ١٩٩١ . ومع األسف
الشديد فـقد قامت بعض األطراف والتـجمعات السـياسية فـي كوردستان بتـأسيس بعض
اHراكز لنشـر الثقـافة العربـية وتبديل األسـماء الكوردية بأسـماء عربيـة ووفق أعذار غـير
مقنعة. ان من الواجب وضع حد Hثل هذه األطراف ألنهـا تستهدف أصالً النيل من األمن
القومي الكوردي وأضـعاف الروح القـومية وتنصب أعـمالها أسـاساً األضرار بشـعبنا وان

أعمالها أيضاً تعتبر جزءاً من عملية تعريب كوردستان.

∫V&dF"!« WOKL7 w3 WL@U.*« 4«—«dI!«Ë 5/«uI!« ¡UG!« ≠±∂
هنالك جملة من القوان£ والقرارات والبنود الدسـتورية في سوريا والعراق �هد الطريق
لتعريب كوردستان. ومن واجب احلقوقي£ ورجال القانون الكورد األكفاء العمل من أجل
الغاء ومنع العـمل »وجبـها. والسعي من أجل تـغييـر جميع البنود القـانونية والدسـتورية
التي تنص على ان كوردسـتان جزء من البلدان العربيـة احملتلة لكوردستان� فـعلى سبيل
اHثال فأن (قـانون احلكم الذاتي Hنطقة كوردستان العـراق) يعتبر جنوب كوردسـتان جزءاً
من أرض العراق وشعب كـوردستان جزءاً من الشعب العراقي. حيـث جاء الفقرة (د) من
اHادة األولى من القانون اHذكور (اHنطقة جزء ال يتجـزأ من أرض العراق وشعبها جزء ال

يتجزأ من الشعب العراقي)(٢٥٥).
وهي بعيدة عن احلقـيقة والواقع حيث ان ال أرض كوردستان وال شعـبها جزء من أرض

وشعب العراق.

∫…uI!« Â«bH"#≈ ≠±=
في حـالـة تطبـيق جــمـيع الصــيغ التي أوردناها أعــاله. واذا لم تؤد جـمــيع األجـراءات
ª نـاطق التيHاآلنفـة الـى حتـقـيق أهدافــهـا. فـيــجب علينا اللـجـوء الى القـوة لـتـحـرير ا
تعريبهـا وإعادتها الى سيطرة حكومة كـوردستان. وطرد جميع العـرب اHستوطن£ الذين
أسـتـقـدمـوا الـى أرض كـوردسـتـان وأحـتلوها� وهـذا حق طبـيـعي لشـعـبـنا الكوردي وقـد
سـمـحت به جــمـيع الشـرائع السـمـاوية وخــاصـة الشـريعـة اإلسـالمـيـة وكـمــا ذكـرناها في

الفصول السابقة.

ومن أجل ذلك فيـجب علينا تعبـئة وتسليح اجلمـاهير ذاتياً وأن �ارس حـقها الطبـيعي
في التعبير عن إرادتها.

هذه النقاط واHالحظات التـي ذكرناه هي جزء من البـرامج التي علينا تنفيذها جملـابهة
مؤامـرة تعريب كوردستـان. ومن واجب جميع األطراف ذات العـالقة واجلمـاهير الكوردية

السعي كالً حسب طاقته وأسهاماته لتنفيذها.
خـتـامـاً أود أن أقـول ان حل القـضـيـة السـيـاسيـة لشـعـبنـا الكوردي في منطقـة الشـرق
األوسط من العوامل اHهمة للـقضاء على جميع اجلرائم واHؤامرات التي حتـاك ضد شعبنا
الكوردي. وان حل هذه الـقـضـيـة لن تكون اال بتــحـرير أرض كـوردسـتـان وإقــامـة كـيـان
ســيـاسي كــوردي مـســتـقـل عليــهـا� وآنذاك فــقط سـوف يـنعم شــعـبنا الـكوردي باألمن

والطمأنينة و�تلكون دولتهم القومية اHستقلة ويستطيعون العيش أحراراً.
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في ختام بحثنا هذا �كننا ان نلخص اHوضوع في النقاط التالية:

١- ان هدف النظـام£ العــربي£ العــراقي والسـوري هـو القـضــاء على شــعـبـنا الكوردي
وسلب أرضه.

٢- لم يكن للعرب وجـود في كوردستـان قبل الفتـوحات العربيـة اإلسالميـة. وان العرب
قدموا لكوردستان مع موجة الفتوحات اإلسالمية.

٣- لعملية تعريب كوردستان مخاطر وآثار سلبية خطيرة على اخلصائص القومية ألمتنا
(األرض/ اللغة/ التاريخ/ العادات والتقاليد/ والوعي اHشترك).

٤- أستـفاد النظامان العـراقي والسوري من صيـغ وسبل التعـريب التي طبقهـا كل واحد
منهم وأستوحى كل من اآلخر جوانبها وطبقوها من جانبهم.

٥- مع الصـاق جنوب كــوردسـتـان بالعـراق وغـرب كـوردسـتـان بسـوريا أتـخـذت عـمليـة
التعريب صبغة سياسية.

٦- األنظمـة اHتـعاقـبـة التي جاءت الى دست احلـكم في كل من العـراق وسوريا مـارست
ورعت عملية التعريب وفق مخططات مدروسة ومبرمجة.

٧- الثــروات الطبــيـعــيـة في كــوردسـتــان (النفط/ الـغـاز الطبــيــعي/ خـصــوبة األرض
وصالحيتها للزراعة) من العوامل اHهمة لعملية تعريب كوردستان.

٨- ان تدمـيـر القــرى الكوردية احلـدودية وترحـيل أبـناء شـعـبنا منهـا كـان الـهـدف منهـا
القـضـاء عـلى التـواصل ب£ الكورد في أجــزاء كـوردسـتـان اخملـتلفـة واحملــتلة أرضـاً
. وقـطع التواصل الـتاريخي واجلـغـرافي واإلجتـمـاعي واإلقـتصـادي الكوردي وشـعبناً

ب£ جميع األجزاء.

٩- ينبع تعريب كوردستان من فكر عنصري عربي.
١٠- تعـريب كــوردسـتـان جـر�ة تدخـل ضـمن جـرائم اإلبادة الشــاملة والتطهـيــر العـرقي

(اجلينوسايد).
١١- تعريب كوردستان هجمة كبيرة ضد األمن القومي الكوردي اآلن ومستقبالً.

١٢- أسهمت عملية تعريب كوردستان في إضعاف الوعي واحلس القومي الكوردي.
١٣- تعريب كوردستان أثرت وتؤثر سلبياً على العالقات الكوردية - العربية.

١٤- مجابهـة تعريب كوردستان واجـب وطني وقومي يقع على عاتق جميـع أبناء شعبنا
الكوردي.



111112

ozUŁu"« o×K#



113114

وثيقة رقم (٢)وثيقة رقم (١)
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وثيقة رقم (٤)وثيقة رقم (٣)
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وثيقة رقم (٦)وثيقة رقم (٥)
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وثيقة رقم (٨)وثيقة رقم (٧)
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وثيقة رقم (١٠)وثيقة رقم (٩)
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وثيقة رقم (١٢)وثيقة رقم (١١)
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وثيقة رقم (١٣)وثيقة رقم (١٢)
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وثيقة رقم (١٥)وثيقة رقم (١٤)
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وثيقة رقم (١٦)وثيقة رقم (١٥)
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وثيقة رقم (١٨)وثيقة رقم (١٧)
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وثيقة رقم (٢٠)وثيقة رقم (١٩)
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وثيقة رقم (٢٢)وثيقة رقم (٢١)
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وثيقة رقم (٢٣)وثيقة رقم (٢٣)
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وثيقة رقم (٢٥)وثيقة رقم (٢٤)
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وثيقة رقم (٢٧)وثيقة رقم (٢٦)
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وثيقة رقم (٢٩)وثيقة رقم (٢٨)
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وثيقة رقم (٣١)وثيقة رقم (٣٠)
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وثيقة رقم (٣٣)وثيقة رقم (٣٢)
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وثيقة رقم (٣٥)وثيقة رقم (٣٤)
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وثيقة رقم (٣٧)وثيقة رقم (٣٦)
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وثيقة رقم (٣٨)وثيقة رقم (٣٧)
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وثيقة رقم (٤٠)وثيقة رقم (٣٩)



157158

وثيقة رقم (٤٢)وثيقة رقم (٤١)
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وثيقة رقم (٤٤)وثيقة رقم (٤٣)
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وثيقة رقم (٤٦)وثيقة رقم (٤٥)
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وثيقة رقم (٤٧)وثيقة رقم (٤٦)
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وثيقة رقم (٤٩)وثيقة رقم (٤٨)
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وثيقة رقم (٥٠)وثيقة رقم (٥٠)
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وثيقة رقم (٥٢)وثيقة رقم (٥١)
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وثيقة رقم (٥٤)وثيقة رقم (٥٣)
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وثيقة رقم (٥٦)وثيقة رقم (٥٥)
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وثيقة رقم (٥٨)وثيقة رقم (٥٧)
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وثيقة رقم (٦٠)وثيقة رقم (٥٩)
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وثيقة رقم (٦٢)وثيقة رقم (٦١)
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وثيقة رقم (٦٤)وثيقة رقم (٦٣)
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وثيقة رقم (٦٦)وثيقة رقم (٦٥)
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وثيقة رقم (٦٨)وثيقة رقم (٦٧)
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وثيقة رقم (٦٩)

وثيقة رقم (٧٠)
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وثيقة رقم (٧٢)وثيقة رقم (٧١)
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وثيقة رقم (٧٤)وثيقة رقم (٧٣)
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وثيقة رقم (٧٤)

وثيقة رقم (٧٤)
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وثيقة رقم (٧٦)وثيقة رقم (٧٥)
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خريطة رقم (١)
مراحل تعريب جنوب كوردستان من قبل احلكومات العراقية ا/تعاقبة

ا/صدر: $Í—ËuÐUz Ë w"«dÖuł Ë w¹ËËó}! wJ}ÝUÐ Wð—u$ ÊU²Ýœ—u. ص٢٨.

خريطة رقم (١)
ا/وقع اجلغرافي لكوردستان

ا/صدر: د. عبدالله غفوور. جوگرافياى كوردستان. ص١٦
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خريطة رقم (٣)
ا/وقع اجلغرافي ألقليم كوردستان (جنوب كوردستان)
ا/صدر: d}Ž w½U²Ýœ—u$ wL|—W¼ ÍUO"«dÖuOł»‚. ص٢٢

خريطة رقم (٤أ)
اخلارطة السياسية جلنوب كوردستان وفق اخلارطة السياسية للعراق
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خريطة رقم (٤ب)
الوحدات االدارية في جنوب كوردستان

خريطة رقم (٤ج)
ا/صدر: $ËuÐUz Ë w"«dÖuł Ë w¹ËËó}! wJ}ÝUÐ Wð—u$ ÊU²Ýœ—u—. ص٥٨



205206

خريطة رقم (٥)
خريطة غرب كوردستان وفق اخلريطة السورية

ا/صدر: األطليس العام. ص٢٩

خريطة رقم (٦)
اآلبار النفطية في جنوب كوردستان

ا/صدر: $Í—ËuÐUz Ë w"«dÖuł Ë w¹ËËó}! wJ}ÝUÐ Wð—u$ ÊU²Ýœ—u. ص٦٠
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خريطة رقم (٧)
حقول وانابيب النفط في كوردستان

ا/صدر: $Í—ËuÐUz Ë w"«dÖuł Ë w¹ËËó}! wJ}ÝUÐ Wð—u$ ÊU²Ýœ—u. ص٥١

خريطة رقم (٨)
ا/ناطق احملرر من جنوب كوردستان

ا/صدر: $Í—ËuÐUz Ë w"«dÖuł Ë w¹ËËó}! wJ}ÝUÐ Wð—u$ ÊU²Ýœ—u. ص٣٢
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خريطة رقم (٩)
خارطة االدارية حملافظة كركوك

ا/صدر: مجلة كركوك العدد (١) السنة الرابعة صيف ٢٠٠٢
خريطة رقم (١٠)

اخلارطة محافظة كركوك
ا/صدر: مجلة كركوك العدد (١) السنة الرابعة صيف ٢٠٠٢
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خريطة رقم (١١)
اخلارطة االدارية حملافظة ديالى

ا/صدر: مجلة كركوك العدد (١) السنة الرابعة صيف ٢٠٠٢

خريطة رقم (١٢)
خارطة قضاء مخمور
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خريطة رقم (١٣)
خارطة كنديناوه (ديبگه)

µ≥’ Æ«b½œdJÐ—WŽWÐ Ë 7Ý«uÖ«— Ê«u}½ W& …ËUM|b½W$ Æ—œU½ …ËU$ ∫—bB*«

خريطة رقم (١٤)
خارطة ناحية قراج التي عربت بالكامل
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منظر *دينة كركوك

قلعة كركوك

منظر *دينة خانق0

منظر *دينة مخمور
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منظر *دينة احلسكة

منظر *دينة القامشلي

منظر *دينة العفرين

بقايا آثار (ع0 دارا) في منطقة عفرين بغرب كوردستان والتي ضربها النظام السوري
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بقايا آثار قرية مزن األزيدية في منطقة جبل االكراد بغرب كوردستان

ازالة بيوت الكورد داخل مدينة مخمور\ محلة الشهداء\ بيت جوهر يابة.

قرية جيغلوك اخملربة

مسجد ا*قبرة الكبرى في مخمور التي ضربها النظام العراقي
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ازالة بيوت الكورد من قبل النظام العراقي داخل مدينة مخمور
بيت حسيب أحمد

قرية الور اخملربة

قرية حسن بلباس اخملربة

قرية خدر خيجة - كنديناوه
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مقبرة قرية كندي قالن (وادي الغراب)
العرب الذين أتوا لكوردستان خربوا شواهد قبور الكورد

العرب ينتقلون قبورهم ايضاً الى كوردستان
الشواهد البارزة في مقدمة الصور هي لقبور العرب الذين جاؤوا بها من مناطقهم االصلية

قرية گوزه پانكة اخملربة - كنديناوه

قرية حاجي شيخان اخملربة
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ثانوية مخمور للبن0
لوحة ا*درسة مكتوبة باللغة العربية

مستوطنة عربية في قراج

جبل قرچوغ

منطقة بازارگه



229230

الالجئون الكورد من جنوب كوردستان
الذين جلأوا اثناء حمالت االنفال الى الشمال كوردستان

االجئون الكورد من جنوب كوردستان الذين جلأوا اثناء حمالت االنفال الى غرب كوردستان
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١- جزا توفيق طالب. d}Ž w½U²Ýœ—u# wL|—W¼ w½«u²AO½«œ wJOðW!ïÄïOł wšW¹UÐ»‚. ص ١١٧.

٢- نفس ا*صدر ص ١٧٧ - ١٧٨.
. ≥≥’ r! ÍU¹—ïð«dáLOz - ٣- رفيق صابر

٤- االن أيضا يقـوم اجليش العربي بـاالضطهاد مثل مـا فعل عام ١٩٨٨ في حـمالت االنفال ا*شـؤومة
فـبـاالضافـة الى تخـريب وأزالة ا*دن والـقرى في كـوردسـتـان قـام بنهب ثروات الكورد كـذلك حـتى
وصل األمر بسـجن عدد كبـير من نسائنا واصـبح مصيـر ١٨٢ الف من رجالنا مجـهوال مثلمـا فعل
عــام ١٩٩٠ في أثناء احــتـالل الكـويت حـيث بـدأ اجلـيش الـعـراقي بنـهب ثروات وامــوال ا*واطن0

واعتدي علي نسائهم (غ. م).
٥- مقبرة الكفار. ا*قصود هي مقبرة الكورد الذين قتلوا أثناء القتال ضد ا*سلم0.

Æ∑∂ ’ ÆÍW#Wý˙ïý Ë ÊU²Ýœ—u# Æe³½ ‰ULł ≠∂
٧- القس سليمان صائغ ا*وصلي تاريخ ا*وصل. اجلزء األول ص ٩٧ وص ١٢٥.

٨- محمد أم0 زكي خالصة تاريخ الكورد وكوردستان ص ٩٥.
٩- الدكتور عبدالرحمن قاسملو كوردستان و كورد ص ١١٩.

١٠- جمال نبز. ا*صدر السابق ص ٧٦.
١١- الدكتور خليل اسماعيل محمد أقليم كوردستان العراق ص ٤٣.

Í—U??Ñï?Ö ¨ÊU??²??Ýœ—u?# Í—Ëu??ýUÐ w½œdJ?Ð—W?ŽWÐ Ë 7?Ý«u?Ö«˙ Ë w*«d??}??Ž w"e?O?!U?O½ï?!ï?# Æ—œU½ …ËU??# ≠±≤
Æ≥∞ ’ ≤∞∞± n¹dšË nO- ∏Ë ∑ œbF!« ÆÊËuÐïš—WÝ

١٣- محمد ام0 زكي ا*صدر السابق ص٢٩ .
١٤- محمد ام0 زكي نفس ا*صدر ص٢٩ .

١٥- ديليو. ار. هي سنتان في كوردستان ص١٠١ .
Í—UÑïÖ —u?L/" w²ý…œ wJ½œdJÐ—W?ŽWÐ w½œd# XÝWÐ—WÐ Ë w¹…“œ ÍUſ« e¹UÐ ÍU?ſU1«dÐ Æ«“—Uý .d# ≠±∂

Æ≤∏ ’ ≤∞∞∞ ¡U²ýË n¹dš ¥Ë ≥ œbF!« ⁄ËuÇ…—W*
١٧- دبليو. ار. هي ا*صدر السابق ص ٣٠٤.

١٨- كر� شارزا ا*صدر السابق ص ٢٩.
١٩- ديليو. ار. هي. ا*صدر السابق ص ١٠١.

٢٠- نفس ا*صدر ص ٢٠٤.
٢١- كر� شارزا ا*صدر السابق ص ٣٠.

٢٢- في لـقـــــاء مع الـعم هـاوار ابراهـيم أغـــــا دزةيـي يوم ٢٨/ ٧/ ٢٠٠٢ � احلـــــصـــــول عـلي هـذة
ا*علومات.

≠Âö?2Oz Í—ï?š WK−?" وشخـصيـة منفتـحة d?O³?# r!U?Ž Í—u?ÝœdÖ WK!«b?³?Ž aO?A!« –U²?Ýô« l" ¡U?I! ≠≤≥
Æ±π ’ „ ≤∑∞≤ Ê«d¹eŠ ±∂ œbF!« السنة الرابعة

٢٤- نفس ا*صدر.
٢٥- عبداجمليد فهمي حسن. دليل تاريخ مشاهير االلوية العراقية اجلزء الثاني ص ٦٠.

∂≥≠ "??Âö??2?Oz Í—ï??š WK−??" ÆW½U??#W½«ËUð Ëu??"W¼ Í…ËUÇ—W??Ý V¹d?ŽW?ð ≠w#u?"U?Ð nODK!«b??³?Ž ö السنة
Æ„ ≤∑∞≤ Ê«d¹eŠ ±∂ œbF!« الرابعة

٢٧- الدكـتـور خليل اسـمـاعيـل محـمـد\ مـؤشـرات سيـاسـة التـعـريب والتـهـجيـر في أقليـم كوردسـتـان
العراق… ص١

٢٨- الدكتور خليل اسماعيل محمد. أقليم كوردستان العراق ص٨٠ .
Æ±∑π ’ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u# wL|—W¼ w½«u²AO½«œ wJOðW!ïÄuOł wšW¹UÐ ÆV!UÞ oO5uð «eł ≠≤π

٣٠- الدكتور عبدالرحمن قاسملو كوردستان و كورد ص ٧٦.
Æ±∞¥ ’ …ËWOOÐ…—WŽ w*«d}ŽWÐ èÝu" wðW¹ö¹Ë w½b½UJ! w½U#…—U#ï¼ ¨‘ïšËU½ ÂöÝ ≠≥±

Æ≥∂ ’ ≤∞∞∞ lOÐ— ¥ œbF!« „u#d# WK−" ¨ÊU²Ýœ—u# w½œdJ³¹dŽWð ÙUÝ ©∏∞® d¼uł ‰öł ≠≥≤
Æπ∞ ’ ‰Ë_« ¡e'« ÆÍœ—u# Í—WÖW"U½˛˘˙ ÍËËó}" W! „W¹…˙WÄô b½WÇ Æ5"أ wHDB" Ê«ËdOýu½ ≠≥≥

٣٤- نفس ا*صدر ص ١٩٧.

٣٥- نفس ا*صدر ص ٢٠٨.

٣٦- نفس ا*صدر ص ٢١١.
٣٨- عزيز حسن البارزاني احلركة القوميـة الكوردية التحررية في كوردستان العراق ١٩٣٩ - ١٩٤٥

ص ٣٦ - ٣٧.
٣٩- األمير جالدت بدرخان\ حول ا*سألة الكوردية قانون أبعاد وتشتيت االكراد ص٣ .

٤٠- رسالة الشيخ محمود الي رئ�س عصبة اال� ا*صدر السابق ص ٦.
٤١- الدكتـور خليل اسماعـيل محمـد مؤشرات سـياسة التـعريب والتـهجيـر في أقليم كردستـان العراق

ص ١.
٤٢- نفس ا*صدر ص ١٤.

٤٣- الدكتور مارف عمر گول. w!WÖ Íb¹UÝuMOł كورد ص ٢٢.
٤٤-  وجب قانون اجلنسية العراقية لعام ١٩٢٥ أعتبر الفيليون من التبعية االيرانية.

٤٥- الدكتور خليل اسـماعيل محـمد. مؤشرات سيـاسة التعريب والتهـجير في أقليم كردسـتان العراق
ص ١٨.

٤٦- نفس ا*صدر ص ٨.
٤٧- جمال نبز. ÊUýïJ}ð w²}#W¹ ÍW½U²2O½ï"u# Í—UÑïÖ ص ١٢٣.
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٤٨- نفس ا*صدر.
٤٩- د. عبدالله غفور. جوگرافياى كوردستان ص ٢٩٥.

٥٠- الدكتور نوري الطالباني. منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي ص ٤١.
٥١- جزا توفيق طالب. d}Ž w½U²Ýœ—u# wL|—W¼ w½«u²AO½«œ wJOðW!ïÄuł wšW¹UÐ»‚ ص ١٧٩.

٥٢- الدكتور نوري الطالباني. منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي ص  ٥١.
٥٣- »!œ—u# w!WÖ Íb¹UÝïMOł ‰uÖ dLŽ ·—U" —u²#b ص ٢٢ - ٢٣.

٥٤- الدكتور نوري الطالباني. ا*صدر السابق ص ٥٥.
٥٥- نفس ا*صدر ص ٥٦.

٥٦- وريا اجلاف كركوك دراسة سياسية واجتماعية ص ١٣٩.
٥٧- الدكتور عبدالرحمن قاسملو كوردستان و كورد ص ٣٤٤.

Æ≤≥¥ ’ ÍW#Wý˙ïý ÊU²Ýœ—u# Æe³½ ‰ULł ≠µ∏
٥٩- نفس ا*صدر.

٦٠- نفس ا*صدر ص٢٢٢ .
٦١- د. مارف عمر گول ا*صدر السابق ص٢٤ .

Æ≥π ’ «b½œdJÐ…—WŽWÐ Ë 7Ý«uÖ«˙ Ê«u}½ W! …ËUM|b½W# Æ—œU½ …ËU# ≠∂≤
٦٣- جواد ا*ال\ كردستان والكرد وطن مقسم وامة بال دولة ص ٨٩.

’ ±ππ≤ لدورة الثـانيـة ربيع« ≤ œb?F!« Èu?½ wç¹WÄ مـجلة Æw½U??#WM"˛Ëœ Ë œ—u??# ÆwHDB??" œ«“« ≠∂¥
Æπ≥

٦٥- نفس ا*صدر.
٦٦- الشيخ حنش احلـمود. شيخ عربي من عـشيرة طي ورئيس للمرتـزقة العرب كان مـتعصبا ومـعاديا

للكورد. في ١٣/ ٤/ ١٩٦٨ لقي حتفه مع عدد من مسلحة علي يد بيشمرگة كوردستان.
٦٧- جواد ا*ال. كردستان والكرد وطن مقسم وامة بال دولة ص٨٩ .

٦٨- نفس ا*صدر.
Æ≤µ¥ ’ ÍW#Wý˙ïý Ë ÊU²Ýœ—u# Æe³½ ‰ULł ≠∂π

٧٠- نفس ا*صدر ص٢٥٥ .

٧١- نفس ا*صدر ص٢٦٧ .
٧٢- جواد ا*ال. ا*صدر السابق ص٩٠ .

٧٣- جمال نبز. ا*صدر السابق ص٢٨٠ .
مـجلة  ÆÊU??²??Ýœ—u??# Í—Ëu??ýUÐ w?½œdJÐ…—W??ŽWÐ Ë 7Ý«u???Ö«˙ Ë w*«d??}??Ž w"e??O!U??O?½ï!ï??# Æ—œU½ …ËU??# ≠∑¥

Æ≥ ’ ∏Ë ∑ œbF!« ÊuÐušdÝ
٧٥- الدكتور نوري الطالباني\ منطقة كركوك ومحاوالت تغيير طابعها القومي ص٥٦ - ٥٧ .

٧٦- مسعود البارزاني\ البارزاني واحلركة التحررية الكوردية اجلزء الثالث ص٢٩٦ .

٧٧- نفس ا*صدر.
٧٨- نفس ا*صدر ص٢٩٧ .

٧٩- سعد البزاز\ االكراد في ا*سألة العراقية ص١٤٩ .
n¹d?š ≤µ œb?F!« wðW¹«dÐ Í—W?²½W?Ý W?K−?" Æ‚«d?}?Ž w½U?#W?OK¹W?5 …œ—u?# wðWM¹W?" ¨VO?³?Š rþU?# Æœ ≠∏∞

Æ±±≤ ’ ≤∞∞≤
Æππ ’ œ—u# —WÝ ïÐ ‰UH½Wz Í—U"ôWÄ Ë «b*«d}Ž W! b¹UÝuMOł ÆıËË X2¹√ ‰bO" ≠∏±

٨٢- أبو روژ. نبـذة تاريخيـة حول قصـبة ع0 شـفتي- الشـيخـان مجلة اللش العـدد ١٢ كانون الثـاني
٢٠٠٠ ص ١٤٠.

٨٣- ازاد مصطفي\ كورد و w½U#WM"˛Ëœ. مجلة wç¹WÄ نوى ص ٩٧.
٨٤- وريا اجلاف. كركوك دراسة سياسية وأجتماعية ص ١٥٦.

٨٥- ازاد مصطفي ا*صدر السابق ص ٩٧ - ٩٨.
٨٦- ميدل أيست ووج ا*صدر السابق ص ٢١٦.

WO−?Oð«d²Ýô«  UÝ«—b!« WK−?" «b½U²Ýœ—u# W! w½«u?²AO½«œ w¹…ËWðW½ ÍWðUNJ}Ä ÆV!U?Þ oO5uð «eł ≠∏∑
Æπ ’ ±πππ f¹U" WFÐU2!« WM2!« ≤ œbF!«

∏∏≠ Æ«b??*«d??}??Ž w?½U??#W??O??O??L??Ý…˙ …d???}??"˛—W??Ý W! …œ—u??# b??L???×??" qO??ŽU??L??Ý« q?OKš Æœمـجلـة الدراسـات
االستراتيجية العدد ٢ السنة السادسة مايس ١٩٩٨ ص ٩.

ÆÊU?²?Ýœ—u?# w½U?#W¹—uMÝ WÇËU½ wM²?Ý«u?Ö«˙ ÆU?OÇ ≠∏π مـجلة السيـاسة الدوليـة العـدد ٢ السنة الثانيـة
¢وز ١٩٩٣ ص١١- ١٢- ١٣.

٩٠- ازاد مصطفي كورد و w½U#WM"˛Ëœ. مجلة wç¹WÄ نوى ص ٩٨.
٩١- وريا اجلاف كركوك ودراسة سياسية واجتماعية ص ١٤٠.

٩٢- نفس ا*صدر .
٩٣- نفس ا*صدر ص ١٤١.

Æ≥ ’ ÊüU/†Uš w!UH½Wz ¨wšUý ö" ≠π¥
٩٥- د. كاظم حبيب. "wðW¹«dÐ Í—W²½WÝ WK−" Æ‚«d}Ž w½U#WOK¹W5 …œ—u# wðWM¹W ص١١٣ .

٩٦- جريدة الوقائع العراقية العدد ٢٨٢٩ يوم ١١/ ٥/ ١٩٨٠.
٩٧- سعد البزاز\ االكراد في ا*سألة العراقية ص ٧٧.

٩٨- االراضي ا*وجـودة علي حـدود دول األحـتـالل (الـعـراق - ايران) (العـراق - تركـيـا) و(العـراق -
سوريا) هي اراضي ولكن القانون الدولي يعتبرها لهم وهي في الواقع ليست كذلك.

٩٩- د. مارف عمر گول\ w!WÖ w¹b¹UÝuMOł كورد ص ٧٢.
١٠٠- نفس ا*صدر.

١٠١- نفس ا*صدر ص ٣٣.

١٠٢- نفس ا*صدر ص ٣٤.
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١٠٣- محمد سالم. !w½«“ï! Ë ±π≤≥ w½«“ï ١٩٩٠ ص ٣٩.
Æ±π≤ ’ œ—u# —WÝ ïÐ ‰UH½Wz Í—U"ôWÄ Ë «b*«d}Ž W! b¹UÝïMOł ÆıËË X2¹أ ‰bO" ≠±∞¥

١٠٥- نفس ا*صدر ص ٥١٧.

١٠٦- نفس ا*صدر ص ١٦٠.
١٠٧- نفس ا*صدر ص ١٧٤ - ١٧٥.

١٠٨- هژار عزيز سورمى\ كورد و œU³Oz Ë b¹UÝïMOł… كردن ص ٤٢.
١٠٩- د. مارف عمر گول\ w!WÖ Íb¹UÝïMOł كورد ص ٣٨.

Æ≥¥ ’ w½U#…b½W¼…˙ Ë ÂU$Wz ¨ UÝ…—U# ‰UH½Wz ¨w¹…“œ nÝu¹ ≠±±∞
Æ¥≤ ’ ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u# wL|—W¼ w½«u²AO½«œ wJOðW!ïÄïOł wšW¹UÐ ÆV!UÞ oO5uð «eł ≠±±±

١١٢- ميدل أيست ووچ. جينوسايد !œ—u# —WÝ ïÐ ‰UH½Wz Í—U"ôWÄ Ë «b*«d}Ž W ص ٥٣٠. 
١١٣- نفس ا*صدر ص١٨٣ .

١١٤- جريدة #Èu½ w½U²Ýœ—u العدد ٢٦٨٠ في ١٠/ ٢/ ٢٠٠٢.
١١٥- U?#W?L|œ—. قـرية تابعـة لقضـاء مـخـمور وبأمـر صـدام لم تخـرب وأعطيت لشـخص كـوردي أسمـة

(عزيز بنديان).
١١٦- د. أنور مهدي صالح ويوسف يحيي طماس اجلغرافية العامة للقارات ص٧٢ - ٧٣.

١١٧- جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٢٣٢ في ١٢/ ١٢ / ١٩٨٨.
١١٨- هذا الكتاب منشور في جريدة «#åÈu½ w½U²Ýœ—u بعددها ا*رقم ٢٦٨٩ في ٢٠/ ٢/ ٢٠٠٢.

١١٩- مجلة گوالن العدد ٣٩٩ في ٢/ ٩/ ٢٠٠٢ ص ٥.
١٢٠- جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٢٧٨ في ٢٣/ ١٠/ ١٩٨٩.

١٢١- جريدة #Èu½ w½U²Ýœ—u العدد ٢٨٢٠ في ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٢.
١٢٢- مجلة گوالن العدد ٤٠١ في ٢٦/ ٩/ ٢٠٠٢ ص ٥.
١٢٣- د. مارف عمر گول. w!WÖ Íb¹UÝïMOł كورد ص ١٠٢.

١٢٤- جمال نبز. #ÍW#Wý˙ïý Ë ÊU²Ýœ—u ص ٧.
١٢٥- د. سعد ناجي جواد. األقلية الكردية في سوريا ص ١٨.

١٢٦- جريدة الوحدة العدد ١٠٧ آيار ٢٠٠٢ .
١٢٧- جريدة التجمع العدد ٩ شباط ٢٠٠١ .

١٢٨- جريدة الوحدة العدد ١٠٧ آيار ٢٠٠٢ .
١٢٩- د. سعد ناجي جواد. األقلية الكردية في سوريا ص ١٨.

١٣٠- جريدة الوحدة العدد ١٠٧ آيار ٢٠٠٢ .
١٣١- د. سعد ناجي جواد\ االقلية الكردية في سوريا ص ١٨ - ١٩.

Æ≥± ’ Êœd# …œU³Oz Ë b¹UÝïMOł Ë œ—u# v"—uÝ e¹eŽ —«ó¼ ≠±≥≤
١٣٣- يكيتي العدد ٦٠ نيسان ٢٠٠٠ ص ٤.

١٣٤- د. مارف عمر گول\ w!WÖ Íb¹UÝïMOł كورد ص ١١٤.
١٣٥- جريدة الوحدة العدد ١٠٧ آيار ٢٠٠٢.

١٣٦- اجلبهة الد©قراطية الكردية في سوريا\ البرنامج السياسي والنظام الداخلي ص ١.
١٣٧- مالزم اول محمد طلب هالل. دراسة عن محافظة اجلزيرة ص ٦٩ - ٧٠.

١٣٨- جريدة اجلبهة العدد ٨ كانون الثاني ٢٠٠٢.
١٣٩- صالح بدرالدين غرب كوردستان ص ١٦٥.

١٤٠- دستور اجلمهورية العربية السورية ص ٨.
١٤١- نفس ا*صدر.
١٤٢- نفس ا*صدر.

١٤٣- نفس ا*صدر ص ١٢.
١٤٤- نفس ا*صدر ص ٩.

١٤٥- نفس ا*صدر .
١٤٦- صالح بدرالدين\ غرب كوردستان ص ٢١٠.

١٤٧- جواد ا*ال. كردستان والكرد ص ٨١.
١٤٨- نفس ا*صدر .

١٤٩- صالح بدرالدين ا*صدر السابق.
١٥٠- جواد ا*ال ا*صدر السابق ص ٨٣.

١٥١- التحالف الد©قراطي الكردي في سوريا. تعريب القري والبلدات الكردية ص ٣.
١٥٢- نفس ا*صدر ص ٤.

١٥٣- نفس ا*صدر.
١٥٤- جواد ا*ال. كردستان والكرد ص ١٨٢.

١٥٥- يكيتي العدد ٦٠ نيسان ٢٠٠٢.
١٥٦- صالح بدرالدين\ غرب كردستان ص ١٠٥.
١٥٧- جريدة الوحدة العدد ١٠٦ نيسان ٢٠٠٢.

١٥٨- جريدة الوحدة العدد ١٠٧ آيار ٢٠٠٢.
١٥٩- نفس ا*صدر.

١٦٠- جريدة التجمع العدد ٧ أيلول ٢٠٠٠.
١٦١- جريدة التجمع العدد ٩ شباط ٢٠٠١.

١٦٢- صالح بدرالدين غرب كردستان ص ١٠٣.
١٦٣- جريدة اجلبهة العدد ١٥ آب ٢٠٠٢.

١٦٤- نفس ا*صدر.
١٦٥- صالح بدرالدين. نفس ا*صدر ص ١٩٤.
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١٦٦- جواد ا*ال\ كردستان والكرد ص ٨٢.
١٦٧- صالح بدرالدين. غرب كردستان ص ١٤٩.

١٦٨- جريدة اجلبهة العدد ١٤ ¢وز ٢٠٠٢.
١٦٩- جريدة صوت االكراد العدد ٣٣٣ آب ٢٠٠٢.
١٧٠- جريدة طريق الشعب العدد ٣٢٨ آب ٢٠٠٢.

١٧١- نفس ا*صدر.
١٧٢- عصمت شريف وانلي\ االكراد في سوريا ولبنان\ مجلة دراسات كردية العدد ٤ ص ٧٠.

١٧٣- ريبوار عبدالرحمن\ االكراد في لبنان مجلة ئاالي ئيسالم أبريل ١٩٩٧ ص ١٠.
١٧٤- نفس ا*صدر ص ١٢.

١٧٥- ديڤيد مكدويل. اكراد لبنان. مجلة اجراس العدد ١٤ ص ٤٤.
١٧٦- عصمت شريف وانلي نفس ا*صدر.

١٧٧- ريبوار عبدالرحمن نفس ا*صدر.
١٧٨- صالح عصام ابو شقرا االكراد شعب ا*عاناة ص ٦١.

١٧٩- نفس ا*صدر ص ٦٨.
١٨٠- عصمت شريف وانلي. ا*صدر السابق.

١٨١- ديڤيد مكدويل. ا*صدر السابق.
١٨٢- صالح عصام ابو شقرا. ا*صدر السابق.

١٨٣- ديڤيد مكدويل. ا*صدر السابق.
١٨٤- عصمت شريف وانلي ا*صدر السابق.

١٨٥- صالح عصام ابو شقراء ا*صدر السابق ص ٦٩.
١٨٦- عصمت شريف وانلي. ا*صدر السابق.

١٨٧- ريبوار عبدالرحمن\ ا*صدر السابق.
١٨٨- صالح عصام ابو شقراء. ا*صدر السابق ص ٧٤.

١٨٩- نفس ا*صدر ص ٧٢.
١٩٠- نفس ا*صدر ص ١٤٠\ ١٤٢.
١٩١- نفس ا*صدر ص ١٥٠\ ١٥١.

١٩٢- ديڤيد مكدويل\ ا*صدر السابق.
١٩٣- صالح عصام ابو شقرا\ ا*صدر السابق ص ٥٨.
١٩٤- صالح عصام ابو شقرا. ا*صدر السابق ص ٥٨.

١٩٥- نفس ا*صدر ص ١٥٢\ ١٥٣\ ١٥٥.
١٩٦- ديڤيد مكدويل. ا*صدر السابق.

١٩٧- ا*صدر السابق ص ٤٥.

١٩٨- ا*صدر السابق.
١٩٩- عصمت شريف وانلي ا*صدر السابق.

٢٠٠- ريبوار عبدالرحمن. ا*صدر السابق ص ١٢.
٢٠١- ديڤيد مكدويل. ا*صدر السابق ص ٤٦.

٢٠٢- صالح عصام ابو شقرا ا*صدر السابق ص١٦٨\ ١٧٠\ ١٧١.
٢٠٣- ديڤيد مكرويل\ ا*صدر السابق ص ٤٧.

٢٠٤- محمد علي الصويركي الكردي. عمان تاريخ وحضارة وآثار ص ١٩١.
٢٠٥- مجلة ا*نبر العدد- آذار ١٩٩٩ ص ١٠.

٢٠٦- نفس ا*صدر.
٢٠٧- نفس ا*صدر ص ١٠.

٢٠٨- جمال نبز كوردستان و ÍW#Wý˙ïý ص ٥١.
٢٠٩- مشروع دستور جمهورية العراق ص ١١.

٢١٠- نفس ا*صدر.
٢١١- دستور اجلمهورية العربية السورية ص ٨.

٢١٢- نفس ا*صدر.

٢١٣- نفس ا*صدر.
٢١٤- جمال نبز ا*صدر.

٢١٥- نفس ا*صدر.
٢١٦- يقصد عبدالكر� قاسم.

٢١٧- محمد علي مادون\ عروبة البربر ص ٧.
٢١٨- جمال نبز\ Íœ—u# w¹…ËWðW½ ÍdOÐ ص ١٧.

٢١٩- نفس ا*صدر. ص ١٨.
Æ∂¥ ≠ ∂≥ ’ œ—u# —WÝW! Ê«ËWz Í—u²!W# Í—W~¹—U# ¨wſ«œd* UDŽ ≠≤≤∞

٢٢١- نفس ا*صدر ص٧٨ .
٢٢٢- قرچوغ\ جبل غرب كردسـتان وحقول النفط السورية الرئيسية في هذة ا*نـطقة وا*ساوة بـ(حقول
السويداء) وتقع قرب احلـدود ا*صطنعة ب0 العراق - سوريا\ و¯ا هو جدير باالشـارة انه يوجد جبل

بنفس االسم في مخمور واكتشف عدد من آبار النفط قربها.
٢٢٣- مازن بالل. ا*سألة الكردية الوهم واحلقيقة ص ١٤٣.

٢٢٤- نفس ا*صدر ص١٤٧ .
٢٢٥- مجلة مت0 العدد ٩٩ نيسان ٢٠٠٠ ص ٨٥ - ٨٦.

٢٢٦- جريدة ژين العدد ١٥٧٦ السنة ٣٥ األثن0 ١٠/ ١٠/ ١٩٦٠.
٢٢٧- د. حكمت حكيم\ الدساتير العراقية ا*ؤقتة وحقوق ا*واطن العراقي ص ٩٤.
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٢٢٨- جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٢٧٨ في ٢٣/ ١٠/ ١٩٨٩.
٢٢٩- جمال نبز. كوردستان و ÍW#Wý˙ïý ص ١٧٦.

٢٣٠- دستور اجلمهورية العربية السورية ص ٩.
٢٣١- رفيق صابر\ ËËó}" Ë…—WÐ ص ٢٧.

٢٣٢- نفس ا*صدر ص ٢٨.
٢٣٣- جمال نبز\ #ÍW#Wý˙ïý Ë ÊU²Ýœ—u ص ٧٨.

٢٣٤- رفيق صابر. ا*صدر السابق ص ٢٧.
٢٣٥- سلطات األحتالل التركي منعت ارتداء االزياء الكوردية في شمال كوردستان.

٢٣٦- رفيق صابر. ËËó}" Ë…—WÐ ص ٢٧.
٢٣٧- د. عبدالرحمن قاسملو\ كوردستان و كورد ص ٣٣.

٢٣٨- نفس ا*صدر.
٢٣٩- جمال نبز. كوردستاÍW#Wý˙ïý Ë Ê ص ٢٥٤.

٢٤٠- جريدة خبات\ العدد ١٠٩٦ اجلمعة ٢٠/ ٩/ ٢٠٠٢.
٢٤١- الشيخ عطا الطالباني\ عندما تتكلم األرقام ص٦ .

٢٤٢- نفس ا*صدر.
٢٤٣- د. عبدالله غفور. جوگرافياى كوردستان ص١٥ .

٢٤٤- جريدة خبات العدد ١٠٩٢ اجلمعة ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٢ .
٢٤٥- مجموعة من اساتذة اجلامعة\ جوگرافياي ¼w½U²Ýœ—u# wL|—W ع�راق ص ١٩.

٢٤٦- منذر ا*وصلي\ القضية الكردية في العراق ص ٣٧٤.
٢٤٧- جمال نبز. كوردستان و ÍW#Wý˙ïý ص ١٧٩.

٢٤٨- منذر ا*وصلي\ ا*صدر السابق ص ١٣.
٢٤٩- منذر ا*وصلي\ ا*صدر السابق ص ٣٧٣.

٢٥٠- ا*صدر السابق ص ٣٧٢.
Æ¥µ ’ Í—WÝ…—UÇ W#Uð ÊËuÐïš—WÝ .٢٥١- الشهيد سربست محمود

٢٥٢- د. حكمت حكيم. الدساتير العراقية ا*ؤقتة وحقوق ا*واطن العراقي ص ٨.
٢٥٣- الشهيد سربست محمود. ا*صدر السابق ص ٤٩.

٢٥٤- جريدة ميديا العدد ٦١ في ١٥/ ٢/ ٢٠٠٠.
٢٥٥- سعد البزاز\ االكراد في ا*سألة العراقية ص ١٥٣. 

—œUB*«
أ- الكتب

١- القران الكر�.
٢- مـسـعـود البـارزاني\ البـارزاني واحلـركـة التـحـررية الكـردية\ اجلـزء الثـالث\ مطبـعـة وزارة التـربيـة\

اربيل- ٢٠٠٢.
w½W?"WÄUÇ ÍWJMÐ ¨Íœ—u?#WÐ W¹ËËœd# …ËW?O?O½U*Wz W! ˘œ—u?# ¨ÍW#W?ý˙ï?ý Ë ÊU²?Ýœ—u?# ¨“WÐW½ ‰U"W?ł ≠≥

Æ±π∏µ b|uÝ ≠œ«“Uz

Í©Âe?O!U?½ï?O?ÝU½® Íd?O?ÐW½ Ë wðüW¼˛˘˙ Í© W?O?"ËW??*® Íd?OÐW½ Íœ—u?# w?¹…ËWðW½ Íd?OÐ ¨e?³?½ ‰U?"W?ł ≠¥

ÆÂ…ËËœ wÄUÇ ¨≤∞∞≤ ≠Ê…b½W! ¨W"U½œ—u# ÍWJMÐ Í…Ë«d#ËxÐ ¨WOO¹«Ë«˛˘˙

…œ—u¼ w¹U¹˛ï!˘b?Oz Ë©±π¥µ ≠ ±π¥¥® ÊU?ýïJ}ð w²}?#W¹ ÍW½U?²2?O½ï?"ï# Í—U?Ñï?Ö ¨“WÐW½ ‰U"W?ł ≠µ

Æ±π∏∏ r†ïN#ï²Ý ¨—W½u¼ Ë X2½«“ ïÐ Íœ—u# ÍUOL|œU#Wz Í…Ë«d#ËxÐ ¨œ—u# w²2O2#—U" Í«Ë˛—ïÐ

Íb½W?"U?O?Ý w½«ñ}?Ö—…Ë ¨œ—u?# —W?Ý ïÐ ‰U?H½Wz Í—U?"ôWÄ Ë «b?*«d?}Ž W! b?¹UÝïM?Oł ¨ı˘Ë X2?Oz ‰b?O?" ≠∂

Æ±πππ w½UL}KÝ ¨ÂW#W¹ wÄUÇ ¨„Uš ÍW½U/ÄUÇ ¨…œ«“ w²5u"

w½UL?}KÝ ¨ÍdO?³Mý˘˙ wð…—«“…Ë ÍW½U?/ÄUÇ ¨œ—u# —WÝW?! Ê«ËWz Í—u²!W?# Í—W~¹—U# ¨wš«œ…—W?* UðWŽ ≠∑

Æ≤∞∞±

٨- دبليو. آو\ هي\ سنتـان في كردستـان\ ترجمة: فـؤاد جميل\ مطبـعة اجلاحظ\ بغـداد ١٩٧٣\ اجلزء
االول.

٨- دبليو. آو\ هي\ سنتـان في كردستـان\ ترجمة: فـؤاد جميل\ مطبـعة اجلاحظ\ بغـداد ١٩٧٣\ اجلزء
الثاني.

¨Â…œ—WÝ ÍUÖ“…œ w²}25ïz Ë ÛUÇ ¨ÊU²Ýœ—u?# Ë œ—u# w/¹—Uð w#W¹W-üuš ¨w#…“ 5"Wz œW"W×" ≠±∞

Æ±π≥∑ Â…ËËœ wÖ—WÐ ±π≥± ÂW#W¹ wÖ—WÐ ¨≤∞∞∞ ≠w½UL}KÝ

١١- محمد علي مادون\ عروبة البربر\ دمشق- ١٩٩٨\ الطبعة الثانية.
١٢- سعد البزاز\ االكراد في ا*سألة العراقية\ االهلية للنشر والتوزيع\ االردن- عمان ١٩٩٧.

Æ±ππ∏ b|uÝ ¨ÊËuÐ«˙ w½U#…Ë«d#ËxÐ W! ¨r! ÍU¹—ïð«dáLz ¨dOÐUÝ oO5…˙ ≠±≥

ÆÂW#W¹ wÄUÇ ¨±ππ± b|uÝ ¨—Ëu2½W" ÍW½U/ÄUÇ ¨ËËó}" Ë…—WÐ ¨dOÐUÝ oO5‹…˙ ≠±¥

١٥- القس سليمان صائغ ا*وصلي\ تاريخ ا*وصل\ مطبعة السلفية\ مصر ١٩٢٣\ اجلزء األول.
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١٦- القس سـليـمــان صــائغ ا*وصلي\ تـاريخ ا*وصل\ مطبــعــة الكاثوليـكيـة\ بـيـروت ١٩٢٨\ اجلــزء
الثاني\ اجلزء الثالث.

¨ÊU?çý ÍW½U?/ÄUÇ ¨Íœ—u# wO?½«ËW"U½˛˘˙ ÍËËó?}" W! „W¹…˙WÄô b½W?Ç ¨5"Wz U5W?²2?" Ê«Ëd}?ýËW½ ≠±∑

ÆÂ…ËËœ wÖ—WÐ ¨≤∞∞≤ w½UL}KÝ

W! ¨«b½UðW?†Ë…œu?}½ Í…“Uð ÍU??ÝU¹ w¹UMý˘˙ —W?ÐW! œ—u?# w!W??Ö Íb¹U?Ýï?MO?ł ¨Ùu??Ö —W?"u??Ž ·—U?" Æœ ≠±∏

Æ±ππ∑ …b½W†ï¼ ¨Â«œd²2"Wz ©U¹bO"® Íœ—u# ÍW½U¹ w½U#…Ë«dJÄUÇ

¨≤∞∞∞ d?}?!ËW¼ ¨…œ—…Ë—WÄ wð…—«“…Ë ÍW½U?/?ÄUÇ ¨ÊU?²??Ýœ—u?# ÍU?O??5«d?Öu??ł ¨—Ëu?5W?ſ x†Ëb?ÐW?Ž Æœ ≠±π

ÆÂ…ËËœ wÄUÇ

d??}?!ËW¼ …œ—…Ë—WÄ wð…—«“…Ë ÍW?½U??/ÄUÇ ¨ÊU???#…b½W¼…˙ Ë ÂU???$Wz ¨ U??Ý…—U??# ‰U???H½Wz ¨w?¹…“œ nÝu¹ ≠≤∞

ÆÂW#W¹ wÄUÇ ¨≤∞∞±

٢١- د. حكمت حكيم\ الدساتير العراقية ا*ؤقتة وحقوق ا*واطن العراقي\ ٢٠٠٠ الطبعة االولى.
¨U¹b??O?" ÍW??"U½˛˘˙ w½U??#…Ë«d?#ËxÐ W?! ¨«b½œdJÐ—W??ŽWÐ Ë 7Ý«u?Ö«˙ Ê«u??}½ W! …ËUM?|b½W?# ¨—œU½ …ËU??# ≠≤≤

Æ≤∞∞± d}!ËW¼ ¨ÍułW" ÍW½U/ÄUÇ

wð…—«“…Ë ÍW½U??/ÄUÇ ¨‚«d?}?Ž w?½U?²?Ýœ—u??# wL|—W¼ ÍU?O??5«d?Öï?}??ł ¨ïJ½«“ ÍU?²?Ýï??"U?" p}†W??"ï?# ≠≤≥

ÆÂW#W¹ wÄUÇ ¨±ππ∏ d}!ËW¼ ¨…œ—…Ë—WÄ

ÆÂW#W¹ wÄUÇ ¨≤∞∞± w½UL}KÝ ¨“U½«œ ÍW½U/ÄUÇ ¨ÊüU/†Uš w!UH½Wz ¨wšUý ôW" ≠≤¥

w½U??L?}KÝ ¨‚«d??}?Ž ÊU?²??Ýœ—u?# wL|—W¼ w?½«u?²?A??O½«œ wOJOðW!ï?Äu?O?ł wšW?¹UÐ ¨V!Uð oO?5u?ð «“W?ł ≠≤µ

Æ±πππ

٢٦- محمد طلب هالل\ دراسة عن محافظة اجلزيرة\ مطبعة االحتاد\ برل0- ا*انيا- ٢٠٠١.
Æ≤∞∞∞ d}!ËW¼ ¨v†U# ÍW½U/ÄUÇ ¨±ππ∞ w½«“ï! Ë ±π≤≥ w½«“ï! ¨ÂöÝ bL×" ≠≤∑

Ë W½U??/?ÄUÇ ÍËU½® ¨٢٨- التــحـالف الد©قــراطي الكردي في ســوريا\ تعـريـب القـرى والبلـدات الكردية
Æ©WOO½ —WÝW! w†UÝ Ë s|uý

٢٩- الدكـتـور خليل اسـمـاعـيل مـحـمد\ اقـليم كـردستـان العـراق\ مطـبعـة اوفـسـيت كـريسـتـال\ اربيل
.١٩٩٨

٣٠- منذر ا*وصلي\ القضية الكردية في العراق (البعث واالكراد)\ دار ا*روة\ دمشق ٢٠٠٠.
٣١- الشيخ عطا الطالباني\ عندما تتكلم األرقام\ السليمانية ٢٠٠٠\ الطبعة االولى.

٣٢- مازن بالل\ ا*سألة الكردية (الوهم واحلـقيقة)\ بيسان للنشـر والتوزيع واإلعالم\ بيروت ١٩٩٣\
طبعة اولى.

٣٣- الدكتور نوري الطالباني\ منطقة كركوك ومحاوالت تغيير واقعها القومي\ لندن ١٩٩٥.
ÍW½U?/ÄUÇ ¨wðW†Ë…œu}?½ ÍUÝU¹ w²?2|u†W¼ Êœd?#…œU³?Oz Ë b¹UÝïM?Oł Ë œ—u?# ¨v"—uÝ e¹“W?Ž —«˛W¼ ≠≥¥

Æ±ππ∏ „ï¼œ ¨ UÐWš

٣٥- وريا جاف\ كركوك دراسة سياسية واالجتماعية\ مطبعة وزارة الثقافة\ اربيل ١٩٩٨.
¨ÊU¹˛ ÍW½U?/ÄU?Ç ¨…ËW?O?OÐ…—W?Ž w*«d?}?ŽWÐ èÝï??" wðW¹ö¹Ë w½b½UJ! w½U??#…—U?#ï¼ ¨‘ï?šU½ ÂôW?Ý ≠≥∂

Æ≤∞∞∞ d}!ËW¼

Æ±π∑≥ ¨«ËWA}Ä ÍWJMÐ w½U#…Ë«d#ËxÐ W! ¨œ—u# Ë ÊU²Ýœ—u# ¨uKLÝU* sLŠd!«b³Ž —ï²#œ ≠≥∑

w5«dÖuł Ë w¹ËËó}" wJ}?ÝUÐ Wð—u# ÊU²Ýœ—u# ¨PDK Í…ËWM¹˛ïð Ë  UÝ«d¹œ w¹b½…ËU½ wÐW²#W" ≠≥∏

ÆÂW#W¹ wÄUÇ ¨±ππ∏ d}!ËW¼ ¨…œ—…Ë—WÄ wð…—«“…Ë ÍW½U/ÄUÇ ¨Í—ËuÐUz Ë

٣٩- عـبـداجملـيــد فـهـمي حـسن\ دليل تـأريخ األولوية العـراقـيـة\ اجلــزء الثـاني\ مطبـعــة دجلة\ بغـداد
.١٩٤٧

٤٠- االمـيـر جـالدت بةدرخـان\ حـول ا*ـسـألة الكوردية قـانون ابعـاد وتشــتـيت االكـراد\ ترجـمـة دالور
الزنكي\ من منشورات جريدة ميديا لسان حال YNDK\ اربيل ١٩٩٩.

٤١- عـزيز حـسـن البـارزاني\ احلـركـة الـقـومـيـة الكوردية الـتـحـررية في كـوردســتـان العـراق ١٩٣٩ -
١٩٤٥\ مطبعة وزارة  التربية\ هةول�ر ٢٠٠٢\ الطبعة األولى.

٤٢- الدكتور خليل اسماعيل مـحمد\ مؤشرات سياسة التعريب والتهجـير في اقليم كردستان العراق\
مطبعة جامعة صالح الدين\ اربيل ٢٠٠١.

٤٣- جـواد مـال\ كـردسـتـان والكـرد وطن مـقـسم وامـة بال دولة\ دار احلكمـة- لـندن\ ٢٠٠٠\ الطبـعـة
الثانية.

٤٤- د. سعـد ناجي جواد\ االقلية الكردية في سـوريا\ جامعـة بغداد - كلية العلوم السـياسية\ مـركز
دراسات العالم الثالث\ بغداد ١٩٨٨\ للتداول احملدود.

٤٥- دسـتـور اجلــمـهـورية العـربـيـة السـورية ١٩٧٣\ وا*عـدل بـالقـانون رقم ٦ لعـام ٢٠٠٠\ مــؤسـسـة
النوري\ دمشق ٢٠٠٢.

٤٦- صالح بدرالديـن\ غرب كردسـتان دراسـة تأريخية\ سـياسـية -وثائقـية- موجـزة\ مطبعـة االحتاد\
برل0 ١٩٩٨\ ا*طبعة االولى.

٤٧- مشروع دستور جمهورية العراق\ دار اجلماهير للصحافة\ بغداد ١٩٩٠.
Íb½…ËU½ wÐW??²?#W?" w½U??#…Ë«d?#ËxÐ W! ¨—W??Ý…—UÇ W?#Uð ÊËuÐï??š—W?Ý ¨œËu?L?ŠW??" XÝWÐ—W?Ý b??O¼W?ý ≠¥∏

Æ≤∞∞≤ ≠ÊU²Ýœ—u# Í—ËuýUÐ≠ d}!ËW¼ w²}25ïz ÍW½U/ÄUÇ ¨YNDK wM²2/J|˙

٤٩- صادق صالح العاني\ االطلس العام\ مطبعة الرصافي\ بغداد - ١٩٩٣.
٥٠- د. انور مـهـدي صـالح ويوسف يحـيى طعـمـاس\ اجلغـرافـيـة العـامـة للقـارات\ مطابع دار احلكمـة

للطباعة والنشر\ اربيل - ١٩٩٠.
٥١- اجلبهة الد©قراطية الكردية في سوريا\ البرنامج السياسي ونظام الداخلي\ بال.
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٥٢- مـحـمد علـي الصوريـكي الكردي\ عـمان تاريـخ وحضـارة وآثار (ا*دينة واحملـافظة)\ دار عـمـار\
جمعية عمال ا*طابع التعاونية\ االردن - ٢٠٠٠\ الطبعة االولى.

٥٣- صـالح عــصـام ابو شــقـرا\ االكــراد شـعب ا*عــاناة (نافـذة عـلى واقـعــهم في لبنان والعــالم)\ دار
الهادي للطباعة والنشر والتوزيع\ بيروت - ١٩٩٩\ الطبعة االولى.

ب- اجملالت
¨ÊËuÐïš—WÝ Í—UÑïÖ ¨ÊU²Ýœ—u# w½œdJÐ…—WŽWÐ Ë  7Ý«uÖ«˙ Ë w*«d}Ž w"eO!UO½ï!ï# ¨—œU½ …ËU# ≠±

Æ≤∞∞± d}!ËW¼ ¨Íœ—u# Í≤∑∞± Íe¹UÄ Ë s¹ËU¼ Í∏ Ë ∑ …—U"˛

Í—UÑïÖ ¨ÊU#WO¹œ—u# WJÇ˘—Uý Ë b½uÖ w½œdJÐ—WŽWÐ ¨U¹—uÝ W! œ—u# wð«d#u1œ Íb½W³ÑW¼ ≠≤

Æ≤∞∞∞ d}!ËW¼ ¨Íœ—u# Í≤∑∞∞ Í—U¼WÐ Í©¥® …—U"˛ ÊËuÐïš—WÝ

Í∂ Ë µ …‹—U"˛ ¨ÊËuÐïš—WÝ Í—UÑïÖ ¨ÊU#WO¹œ—u# WJÇ˘—Uý Ë b½uÖ w½œdJÐ…—WŽWÐ w"…ËËœ wýWÐ ≠≥

Æ≤∞∞∞ d}!ËW¼ ¨Íœ—u# Í©≤∑∞∞® Íe¹UÄ Ë s¹ËU¼

٤- علي شمدين\ احلوار العربي الكردي\ مجلة ا*نير\ العدد االول - آذار ١٩٩٩\ سوريا - ١٩٩٩.
Í—UÑïÖ ¨—ËuLšW" w²ý…œ w½œdJÐ…—WŽWÐ w½œdJ²ÝWÐ—WÐ Ë w¹…“œ ÍUſ«e¹UÐ ÍUſU1«dÐ ¨«“…—Uý .—W# ≠µ

Æ±πππ d}!ËW¼ ¨Íœ—u# Í≤∂ππ w½U²Ý“ Ë e¹UÄ Í¥ Ë ≥ …—U"˛ ¨⁄ËuÇ…—W*

¨±ππ≤ Í—U¼WÐ ¨Â…ËËœ w!uš ≤ …—U"˛ ¨Èu½ wç¹WÄ Í—UÑïÖ ¨w½U#WM"˛Ëœ Ë œ—u# ¨U5W²2" œ«“Uz ≠∂

Æ±ππ≤ ≠ Ê…b½W!

٧- عـماد عـبـدالقادر مـحمـد سـعيـد البـريفكاني\ سـاطع احلصـري ومـسألة التـدريس باللغـة الكوردية\
مجلة "5ðW -العدد ٩٩- نيسان ٢٠٠٠\ دهوك ٢٠٠٠.

≠ …—U"˛ ¨Âö2z Í—ïš Í—UÑïÖ ¨W½U#W½«ËUð Ëu"W¼ Í…ËUÇ—WÝ V¹dŽWð≠ w#ï"UÐ e¹eF!«b³Ž ôW" ≠∏

Æ≤∞∞≤ ≠ d}!ËW¼ ¨Íœ—u# Í≤∑∞≤ w½«œ—…“ïł ≠Â…—«uÇ w†UÝ ≠±∂

¨≤∞∞∞ Í—U¼WÐ Í¥ …—U"˛ ¨„u#—W# Í—UÑïÖ ¨ÊU²Ýœ—u# w½œdJ³¹dŽWð ÙUÝ ©∏∞® ¨—W¼ËWł ‰ôWł ≠π

Æ≤∞∞∞ w½UL}KÝ

Í—W²½WÝ Í—UÑïÖ ¨«b½U²Ýœ—u# W! Ê«u²AO½«œ w¹…ËWðW½ ÍWðUNJ}Ä ¨V!Uð oO5uð «“Wł ≠±∞

Æ±πππ w½UL}KÝ ¨±πππ w2¹U" ≠ÂWðËWŠ w†UÝ≠ ≤ …—U"˛ ¨w−Oð«d²Ý Í…ËWMO†ïJ}!

w†UÝ≠ ≤ …—U"˛ ¨w!Ë…œ wðWÝUOÝ Í—UÑïÖ ¨ÊU²Ýœ—u# w½U#WO¹—uMÝ ‹WÇËU½ wM²Ý«uÖ«˙ ¨UOÇ ≠±±

Æ±ππ≥ ≠ d}!ËW¼ ≠±ππ≥ Í“Ëu"Wð ≠Â…ËËœ

Í≤µ …—U"˛ ¨wðW¹«dÐ Í—W²½WÝ Í—UÑïÖ ¨‚«d}Ž w½U#WOOK¹W5 …œ—u# wðWM¹W" ¨VOÐWŠ Â“U# Æœ ≠±≤

Æ≤∞∞≤ d}!ËW¼ ¨≤∞∞≤ Íe¹UÄ

١٣- ابو روژ\ نبـذة التـأريخيـة حـول قصـبـة ع0 سفنـي - الشيـخـان\ مجلة اللـش\ العدد ١٢ -كـانون
الثاني ٢٠٠٠\ دهوك- ٢٠٠٠.

Í…ËWMO†ïJ}! Í—W²½WÝ ¨«b*«d}Ž w½U#WOOLÝ…˙ …d}"˛—WÝ W! œ—u# ¨œW"W×" qOŽUL2Oz qO!Wš Æœ ≠±¥

Æ±ππ∏≠ w½UL}KÝ ≠±ππ∏ w2¹U"≠ ÂWýWý w†UÝ ©≤® …—U"˛ ¨w−Oð«d²Ý

≠ d}!ËW¼ ¨≤∞∞≤ Øπ Ø≤∂ Í¥∞± …—U"˛ ¨≤∞∞≤ Øπ Ø±≤ Í≥ππ …—U"˛ ¨ÊüuÖ Í—UÑïÖ ≠±µ

Æ≤∞∞∞

١٦- ديڤيـد مكدويل\ اكراد لبنان\ تـرجمة: راج آل مـحمـد\ مجلة االجراس\ العـدد ١٤ لسنة ٢٠٠٢\
سوريا - ٢٠٠٢.

١٧- عــصـمت شــريف وانلي\ االكــراد في ســوريا ولبنان\ مــجلة دراســات كــردية\ العــدد (٤) السنة
التاسعة ١٩٩٣ -پاريس- ١٩٩٣.

١٨- ريبـوار عبـدالرحمن\ االكـراد في لبنان\ اجمللة\ ئاالي ئيـسالم\ الـعدد االول السنة احلـادية عشـرة
ابريل ١٩٩٧.

Æ≤∞∞≤ w½UL}KÝ ¨≤∞∞≤ wM¹ËU¼ ¨Â…—«uÇ w†UÝ ©±® …—U"˛ Æ„u#—W# Í—UÑïÖ ≠±π

ج- اجلرائد
≠b¹uÝ ¨±ππ≥ ÍW2Wý…˙≠ ÂWðËWŠ w†UÝ µ …—U"˛ ¨ÊU²Ýœ—u# w¹ïšWÐ—WÝ wð—UÄ w½UÖ—ïz≠ üUz ≠±

Æ±ππ≥

٢- التجـمع -ناطقة باسم التـجمع الد©قـراطي السوري\ العـدد ٧ السنة الثانيـة\ ايلول ٢٠٠٠\ سوريا
٢٠٠٠\ والعدد (٩) السنة الثانية- شباط ٢٠٠١.

٣- الوقـائع العـراقـيـة\ الـعـدد ٢٨٢٩ في ١١/ ٥/ ١٩٨١\ والعـدد ٣٢٣٢ في ١٢/ ١٢/ ١٩٨٨\
والعدد ٣٢٨٧ في ٢٣/ ١٠/ ١٩٨٩.

٤- الوحدة - اجلـريدة ا*ركزية حلزب الوحـدة الد©قراطي الكردي في سوريا (يكيـتي)\ العدد ١٠٣ في
كــانون الثــاني ٢٠٠٢ والعــدد ١٠٦ في نيـســان ٢٠٠٢\ والعــدد ١٠٧ في ايار ٢٠٠٢\ ســوريا

.٢٠٠٢
٥- اجلبهة - ناطقة باسم اجلبهة الد©قراطية الكردية في سوريا B. D. K. S\ العدد ٨ كانون الثاني

٢٠٠٢\ والعدد ١٥ آب ٢٠٠٢\ سوريا.
٦- صوت االكراد -اجلريدة ا*ركزية للحزب الد©قراطي الكردي في سوريا (الپارتي)\ العدد ٣٣٣ آب

٢٠٠٢\ سوريا- ٢٠٠٢.
٧- يكيتي -نشرة شهـرية تصدرها اللجنة ا*ركزية حلزب يكيتي الكردي في سـوريا\ العدد ٦٠ نيسان

٢٠٠٠\ العدد ٦٩ كانون الثاني ٢٠٠١\ والعدد ٨٨ آب ٢٠٠٢- سوريا.
Æ±π∂∞ Ø±∞ Ø±∞ W2WýËËœ Í˛˘˙ Í±µ∑∂ …—U"˛ ¨s¹˛ ≠∏

…—U"˛ ¨Ë ≤∞∞≤Ø≤ Ø≤∞ Í≤µ∏π …—U"˛ ¨Ë ≤∞∞≤ Ø≤ Ø±∞ Í≤∂∏∞ …—U"˛ ¨Èu½ w½U²Ýœ—u# ≠π

Æ≤∞∞≤Ø∑Ø≤π Í≤∏≤∞
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١٠- خـةبات -لسان حـال احلـزب الد©قـراطي الكردسـتاني\ العـدد ١٠٩٦- اجلـمعـة ٢٠/ ٢٠٠٢/٩\
والعدد ١٠٩٢ اجلمعة ٢٠/ ٩/ ٢٠٠٢\ والعدد ١٠٩٢ اجلمعة ٢٣/ ٨/ ٢٠٠٢.

١١- طريق الشعب -اجلريدة ا*ركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا\ العدد ٣٢٨- آب ٢٠٠٢.
Æ≤∞∞∞Ø≤ Ø±µ Í∂± …—U"˛ ¨U¹bO" ÍW"U½˛˘˙ ≠±≤

١٣- دستور اجلمهورية الفـدرالية العراقية ودستور اقليم كوردستان العـراق (مشروع احلزب الد©قراطي
الكوردستاني)\ ملحق جريدة خةبات العدد ١٠٨٩ في ٢٠٠٢/٨/٢.
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