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البعد القومي حلمالت اإلابدة اجلماعية يف ادلناطق ادلتنازع عليها
أدنوذجا)
(مدينة خانقٌن
ً

خليل امساعيل دمحم
جامعة جيهاف-أربيل ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة

تعد محالت (االابدة اجلماعية)  ،الىت شهدهتا كردستان العراق  ،والسيما ادلناطق ادلتنازع عليها  ،خالل النصف الثاين من القرن ادلاضي ،

اسوا الصفحات يف اتريخ العالقات بني كردستان العراق واحلكومات العراقية  ،منذ اتسيس الدولة العراقية  ،ابلنظر دلا خلفتو من نتائج على

االصعدة السياسية واالجتماعية والدميوغرافية ..الزالت متثل ابرز العقبات يف طريق الوصول اىل حلول هنائية و عادلة للقضية الكردية يف العراق.
تناولت الدراسة  ،محالت االابدة اجلماعية ( اجلينوسايد) الىت متثلت بعمليات التسفري والتهجري واالنفصال ،والقتل اجلماعي والتطهري

العرقي لسكان كردستان العراق  ،هبدف ترقيق الوجود الكردي من جهة  ،واحتواء حركة التحرير القومية من جهة اخرى  ،و اختذت الدراسة
(مدينة خانقني ) منوذجا لتلك احلمالت وما خلفتو من نتائج.

ميثل ادلوقع اجلغرايف دلدينة خانقني  ،امهية جيوسرتاتيجية  ،ابلنظر لقرهبا من احلدود العراقية االيرانية  ،من جهة  ،و ما تضمو من امكاانت

اقتصادية  ،و دميوغرافية من جهة اخرى  ،االمر الذى جعلها احدى اىم احملاور الثالثة لسياسة التعريب يف العراق  ،اىل جانب حمورى ادلوصل

وكركوك.

تناولت الدراسة  ،تطوير سياسة التعريب يف ادلنطقة على امتداد القرن ادلاضي وما خلفتو من نتائج دميوغرافية متثلت ابالخنفاض ادلستمر

لنسب السكان الكرد يف مدينة خانقني  ،لصاحل ادلستوطنني العرب .واعتمدت على العديد من ادلصادر وادلراجع ذات العالقة بسياسة التعريب

والواثئق اخلاصة هبذه السياسة  ،اىل جانب نتائج تعدادات سكان العراق والدراسات ادليدانية  .وهللا ادلوفق.
الكلمات ادلفتاحية :اإلابدة اجلماعية  -ادلناطق ادلتنازع عليها  -مدينة خانقٌن.

ادلقدمة
إف محالت اإلابدة اجلماعية (اجلينوسايد) ،اليت شهدهتا
كوردستاف العراؽ على امتداد القرف ادلاضي ،تعد صفحة
سوداء يف اتريخ العالقات بٌن القيادات العراقية ،واحلركة
القومية الكوردية ،السيما يف ادلناطق اليت ُعرفت بػ (ادلتنازع
عليها) ،وكاف من بٌن أبرز مؤشراهتا :محالت التسفًن والتهجًن
بعيدا عن أىلهم ودايرىم ،وعمليات األنفاؿ والتطهًن
للسكاف ً
العرقي ،وزرع ادلناطق ادلذكورة ابلوافدين العرب ،هبدؼ تغيًن
التكوين القومي لسكاهنا لصاحل العرب.

إف استمرار تلك احلمالت ،اليت مت التخطيط ذلا بُعيد
أتسيس الدولة العراقية يف ظل ما ُعرؼ بػ (سياسة التعريب)،
كانت وال تزاؿ دتثل أبرز العقبات يف طريق الوصوؿ إىل حل
عادؿ وهنائي للقضية الكوردية يف العراؽ ،رغم العديد من
التشريعات القانونية والدستورية ،اليت تكفلت حبل مناسب ذلا،
من بينها ادلادة ( )58من قانوف إدارة الدولة العراقية للمرحلة
االنتقالية لسنة ( )2004وادلادة ( )140من الدستور
العراقي لسنة (.)2005
ُدتثل ىذه الدراسة ،زلاولة للكشف عن أبعاد سياسة
التعريب اليت طالت ادلناطق ادلتنازع عليها ،متخذةً (مدينة
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أدنوذجا يف ذلك ،مبا دتثلو من موقع اسرتاتيجي رلاور
خانقٌن)
ً
للحدود العراقية-اإليرانية من جهة ،وبوابة تطل على زلافظات
وسط العراؽ وجنوبو من جهة أخرى ،إىل جانب ما تتميز بو
زلورا أساسيًا من
من بعد اقتصادي واثنوغرايف ،جعلت منها ً
زلاور التعريب.
مفهوم اإلابدة اجلماعية:

ىي العمليات اليت هتدؼ إىل إابدة رلموعة سكانية معينة
( .)3ويرى الباحثوف أف (اإلابدة اجلماعية) أو (اجلينوسايد) ال
تنحصر يف عمليات (القتل) و (التطهًن العرقي أو الديين)..
أيضا اإلجراءات كافة اليت يُراد منها
فحسب ،بل وتشمل ً
(تغيًن) أو (إزالة) اجلذور القومية أو الدينية أو الرتاثية
للسكاف؛ ولذلك اعتمدت األمم ادلتحدة سنة ،1948
اجلينوسايد ابإلجراءات التالية ألية قومية أو عنصر أو دين أو
طائفة (.)2
-1التهجًن القسري.
-2قتل أفراد اجملموعة فعليًا أو نفسيًا.
اقتصاداي.
-3التضييق على أية رلموعة
ً
ومن أبرز مؤشرات اإلابدة اجلماعية (:)1
-1التهجًن العسكري واألمين والوظيفي والسياسي.
-2اإلبعاد القسري.
-3إابدة الرتاث احلضاري.
-4احلجز أو التعويق.
ادلناطق ادلتنازع عليها:

ىي ادلناطق اليت تدعي أكثر من جهة عائديتها ذلا .ومثل
جديدا يف أدبيات السياسة الدولية.
ىذا ادلصطلح ،مل يكن
ً
فثمة أر ٍ
اض متنازع عليها بٌن مصر والسوداف ،وبٌن الكويت
والعراؽ ،وبٌن ادلغرب والصحراء الغربية ،مثلما كانت (والية
ادلوصل) ،أر ٍ
اض (متنازع عليها) بٌن تركيا والعراؽ بعد احلرب
العادلية األوىل ،قبل أف تُلحق ابلدولة العراقية اجلديدة (.)1
ويف قانوف إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة
 ،2004ورد يف ادلادة ( )58مصطلح (ادلناطق ادلتنازع
عليها) ،ودتت اإلشارة إليها بػ (كركوؾ وادلناطق األخرى) ،وأقر
361

دستور العراؽ لسنة  2005ذلك يف ادلادة ( ،)140دوف أف
زندد تلك ادلناطق .من جانب آخر؛ فإف ادلادة ()58
ادلذكورة ،أشارت بوضوح إىل خصائص ادلناطق ادلتنازع عليها،
اليت يف ضوئها شنكن حتديدىا ،وىي :ادلناطق اليت تعرضت
لسياسة التغيًن الدشنوغرايف ،من خالؿ عمليات األنفاؿ
ومحالت التسفًن والتهجًن ،وتوطٌن الغرابء فيها ،وتصحيح
القومية؛ ولذلك طالبت تلك ادلادة ،بعودة ادلهجرين
وادلهاجرين إىل مناطقهم وإعادة ممتلكاهتم إليهم أو تعويضهم..
مثلما أكدت ادلادة ( ،)140ضرورة قياـ السلطة التنفيذية
ابختاذ اخلطوات الالزمة لتطبيق ذلك ،ووضعت سق ًفا زمنيًا
للمراحل الثالث اليت وردت فيها ،وىي( :التطبيع ،التعداد
السكاين ،واالستفتاء ينتهي يف هناية سنة (.))2007
وجاء يف تقرير ممثل األمٌن العاـ لألمم ادلتحدة يف العراؽ
(ستيفاف دي مستوره)( :أف احلدود الداخلية للمناطق ادلتنازع
عليها بٌن حكومة العراؽ ،وحكومة إقليم كوردستاف تتوزع
على سبع زلافظات ىي :نينوى ،دىوؾ ،أربيل ،كركوؾ،
صالح الدين ،السليمانية وزلافظة دايىل) (.)5
األمهية االسرتاتيجية للمناطق ادلتنازع عليها:

يف ضوء ادلؤشرات اليت وردت يف ادلادة ( )58من قانوف
إدارة الدولة العراقية ،وما جاء يف تقرير األمٌن العاـ لألمم
ادلتحدة ،اليت سبقت اإلشارة إليهما ،من جهة ،وما أفرزتو
ادلادة الثانية من مشاريع دستور إقليم كوردستاف العراؽ
للسنوات  2006و )6( 2009؛ فإف ادلناطق ادلتنازع عليها
تتمثل يف الوحدات اإلدارية اليت دتتد من قضاء شنكاؿ يف
مرورا مبحافظة كركوؾ ،وانتهاءً بقضاء بدرة يف
زلافظة نينوىً ،
زلافظة واسط (أنظر خريطة رقم .)1وتتجلى األذنية
االسرتاتيجية للمناطق ادلتنازع عليها يف (:)7
ادلوقع اجلغرايف :إف رلاورة ادلناطق ادلتنازع عليها ،لكل من

اجلمهورية السورية من الشماؿ الغريب ،ومجهورية إيراف
اإلسالمية من اجلنوب الشرقي ،وحيث تتقعر عندىا احلدود
العراقية-اإليرانية ابجتاه العاصمة العراقية (بغداد) ،اكسبتها
ىاجسا للحكومات العراقية طيلة
أذنية اسرتاتيجية كانت دتثل
ً
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القرف ادلاضي والتزاؿ ،إىل جانب ذلك فإف ىذه ادلناطق ،تعد
(منطقة انتقالية) على الصعيدين الطبيعي والبشري بٌن

زلافظات إقليم كوردستاف العراؽ ،وزلافظات وسط البالد
وجنوهبا.

ادلصدر:من عمل الباحث.

 -1األمهية االقتصادية :تقوـ ادلناطق ادلتنازع عليها ،على
حوض نفطي غاية يف األذنية ،دتتد آابره من (عٌن زالة) يف
مرورا آبابر نفط كركوؾ ،وانتهاءً آبابر النفط
زلافظة نينوىً ،
خانة يف زلافظة دايىل.
-2األمهية االثنوغرافية :وتتمثل ابلتنوع االثنوغرايف الذي

تتميز بو ادلناطق ادلتنازع عليها سواء من حيث التعدد القومي
واللغوي ،أو التنوع الديين والطائفي مما دفع البعض بتسميتها
بػ (ادلتحف االثنوغرايف) (.)8
موقعا
وأتسيسا على ذلك ،احتلت ادلناطق ادلتنازع عليها ً
ً
استثنائيًا يف برامج (سياسة التعريب) هبدؼ السيطرة عليها

والتحكم فيها من قبل احلكومات العراقية ادلتعاقبة ،والعمل
على إعادة التكوين القومي فيها لصاحل السكاف العرب.
ودتثلت سياسة التعريب ىذه بثالثة زلاور رئيسية ،ىي( :أنظر
خريطة رقم )2
-1زلور زلافظة ادلوصل (دىوؾ نينوى).
-2زلور زلافظة كركوؾ.
-3زلور شرؽ دجلة (الكورد الفيلٌن).
ومن مؤشرات سياسة التعريب (:)9
-1محالت التسفًن والتهجًن للسكاف الكورد على امتداد
القرف ادلاضي والسيما يف نصفو الثاين.
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-2عمليات األنفاؿ بٌن شهري شباط-أيلوؿ سنة .1988
-3تشريع قوانٌن للتسريع يف تطبيق سياسة التعريب منها:
قانوف اجلنسية العراقية وقانوف تصحيح القومية إىل العربية.
-4توطٌن األسر والعشائر العربية يف ادلناطق ادلرحلة.
-5تعريب أمساء الوحدات اإلدارية وادلدف والقرى واألحياء
السكنية.

ادلصدر:من عمل الباحث.
366

-6التغيًن يف التشكيالت اإلدارية مبا زنقق أىداؼ سياسة
التعريب.
أدنوذجا للكشف عن االبعاد
وقد مت اختاذ (مدينة خانقٌن)
ً
القومية لسياسة التعريب ،حيث تعكس ادلراحل اليت مرت هبا
يرامج التعريب ادلذكورة أعاله وذلك بسبب موقعها
اجليوسرتاتيجي وأذنيتها االقتصادية واالثنوغرافية كما سنرى.
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مدينة خانقني:

سياسة التعريب:

إىل اجلوار من احلدود العراقية-اإليرانية تقع مدينة خانقٌن،
وحيث تنعطف تلك احلدود ابجتاه العاصمة العراقية (بغداد)،
فال تتجاوز ادلسافة بينهما أكثر من ( )180كم فقط.
وتشتهر ادلدينة بػ (قنطرهتا) التارسنية اليت تربط ادلدينة بٌن
أحيائها الشرقية والغربية ،مثلما شنر حتتها هنر (الوند) الذي
أيخذ مياىو من ادلرتفعات اإليرانية ويصب يف هنر سًنواف
(دايىل) مشاؿ قصبة جلوالء ( .)31وشنر عرب ىذه القنطرة ،طريق
خراساف التارسني الذي يصل بغداد بطهراف ،الذي ال يزاؿ
زنتفظ أبذنيتو التجارية والسياحية بٌن العراؽ وبلداف الشرؽ
اإلسالمي ( .)33ابإلضافة إىل ذلك ،تقوـ مدينة خانقٌن على
حوض نفطي شنتد من آابر (جيا سورخ) يف الشماؿ ،وإىل
آابر (النفط خانة) يف اجلنوب .وقد مت أتسيس أوؿ مصفى
للنفط يف العراؽ إىل اجلوار من ادلدينة سنة .)32( 1927
يف ضوء ىذه اخلصائص للموقع اجلغرايف دلنطقة الدراسة،
متميزا
كزا جتارًاي وسياحيًا وعمرانيًا ً
استطاعت ادلدينة أف تتبوأ مر ً
كانت تنافس وإىل عهد قريب مدينة بعقوبة مركز زلافظة
دايىل ،بل ودتثل إحدى أىم مدف العراؽ (.)31
من جانب اخر فإف ادلوقع اجلغرايف ،ابلقدر الذي ساىم
يف تنشيط احلركة التجارية والعمرانية يف ادلدينة ،كاف لو آاثره
السلبية يف حياة السكاف ( ،)31حيث كانت ،وعلى مر التاريخ
مسرحا حلركات اجليوش الغازية بٌن الشرؽ والغرب ،السيما يف
ً
ظل الصراع العثماين-الصفوي (ساب ًقا) ،والعراقي-اإليراين
الح ًقا ،مثلما كانت لتفاعالت احلرب العراقية-اإليرانية بٌن
سنيت ( ،)1988-1980أكثر األحداث خطورةً على حياة
السكاف االجتماعية واالقتصادية والدشنوغرافية ،..كذلك كانت
لتداعيات حركات اجليش العراقي يف كوردستاف العراؽ خالؿ
الفرتة بٌن سنيت ( ،)1991-1961أبعد األثر يف تكوينها
الدشنغرايف ،السيما يف ظل سياسة التعريب اليت خططت ذلا
احلكومات العراقية ونفذهتا على امتداد القرف ادلاضي.

سبقت اإلشارة اىل ما عانتو ادلناطق (ادلتنازع عليها) من
تداعيات سياسة التعريب ،هبدؼ ترقيق الوجود الكوردي فيها،
وحتجيم احلركة الكوردية يف العراؽ ،وانلت مدينة (خانقٌن)
نصيبها من نتائج تلك السياسة.
ومن مؤشرات سياسة التعريب:
 -1محالت التسفًن اليت دتثلت على شكل موجات بُعيد
تبعا لطبيعة العالقات
تشكيل الدولة العراقية بٌن فرتة وأخرىً ،
بٌن العراؽ وإيراف من جهة ،وبٌن احلكومات العراقية واحلركة
الكوردية من ٍ
جهة أخرى السيما خالؿ النصف الثاين من
القرف ادلاضي ( .)35وقد رافقت تلك احلمالت معامالت غًن
إنسانية من قبل السلطات العراقية أكدهتا منظمة (ىيومن
رايتس) ،ابعتبارىا تتناىف ومبادئ حقوؽ اإلنساف واالتفاقيات
الدولية (.)36
قانوان ابسم
ومن اجلدير ابلذكر ،أف احلكومة العراقية شرعت ً
(قانوف اجلنسية العراقية) سنة  ،1924صنّفت فيو اجملتمع
العراقي إىل (تبعية عثمانية) ،و (تبعية إيرانية) ،وبينما كاف من
السهولة حصوؿ الصنف األوؿ على اجلنسية العراقية ،وضعت
العديد من الصعوابت على طاليب اجلنسية للصنف الثاين (.)37
 -2محالت التهجًن والرتحيل :توسعت ومشلت ادلئات من
أسر منطقة الدراسة والقرى اجملاورة السيما بعد تنفيذ اتفاقية
اجلزائر بٌن العراؽ وإيراف سنة  ،1975وتشًن الوثيقة رقم ()1
إىل ضرورة إخالء الشريط احلدودي بٌن البلدين ودلسافة
جتاوزت يف بعض ادلواقع ( )30كم ،وحترًن الوجود فيها ،أنظر
خريطة رقم (.)3
ومت إسكاف معظمهم يف رلمعات (قسرية) يف زلافظات وسط
العراؽ وجنوبو كانت قد أعدت ذلذا الغرض .ومع السماح
بعودة األسر ادلرحلة إىل دايرىا فيما بعد ،إال أف كتاب زلافظة
دايىل رقم ( )8لسنة  ،1988استثىن ادلهجرين من أبناء
دايرىم.
إىل
العودة
من
ادلنطقة
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ادلصدر :من ارشيف الباحث.

368

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4246 ،615 -613عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  42 – 41كانون الثاني 4246

ادلصدر :ضيا ،ئةمين سرتاتيجي عًناؽ  ،شًناز.1987،

 -3االستيالء على األراضي الزراعية للمهجرين وادلسفرين من
أبناء مدينة خانقٌن ،يف ضوء قرار رللس قيادة الثورة ادلرقم
( )89لسنة  ،1981وكتاب قائمقامية قضاء خانقٌن العدد
( )244يف  ،1996وتوزيعها على العرب الوافدين (*).
 -4تشكيل جلاف لبيع دور وممتلكات العوائل ادلسفرة أو
ادلهجرة من أبناء ادلدينة وفقاً لكتاب قائمقامية قضاء خانقٌن
ادلرقم ( )32لسنة ( .1999وثيقة رقم .)2
 -5إزالة القرى واألحياء السكنية ذات الكثافة العالية
للسكاف الكرد يف ادلنطقة حبجة إعادة تصميمها ،من بينها

أحياء( :جو لو وه)( ،عبدهللا بك)( ،اراكوازى)( ،كاريز)
(وثيقة رقم  ،)3فيما أحيطت مدينة خانقٌن مبجمعات سكنية
للوافدين العرب من بينها :رلمع (التأميم)( ،احلي العسكري)،
(حي الشرطة) ورلمع (تل ملك) ( ،)38شريطة االستقرار يف
ادلدينة ونقل سجالت نفوسهم واستمارة ادلواد الغذائية إليها.
 -6تعريب أمساء الوحدات اإلدارية وادلدف واألحياء السكنية
(أنظر اجلدوؿ )1
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جدول رقم ( :)0أمساء أحياء مدينة خانقٌن ادلعربة
االسم القدمي

االسم اجلديد

عيسى بك

الشعلة

ادلزرعة

البعث

اجلامع

الشهيد

عبد هللا بك

الطليعة

تولو فروش

التأميم 1

ملك شاه

التأميم 2

اذلامشية

احلرية

اغا وخليفة

 17دتوز

اركوازى

 7نيساف

ادلصدر :خليل امساعيل دمحم ،منطقة التخصر ،ادلصدر السابق ،ص77
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ادلصدر  :من ارشيف الباحث.
 -7توجيو ادلسؤولٌن ودعوهتم إىل ضرورة االستمرار يف ترقيق
الوجود الكوردي يف مدينة خانقٌن ،من بينها :دعوة طو ايسٌن
رمضاف انئب رئيس مجهورية العراؽ تقليل نسبة الكورد يف
ادلدينة إىل ( %)20فقط! وذلك بكتاب قائمقامية القضاء

رقم ( )363/25يف آذار سنة  ،1999إىل قيادة حزب
البعث آنذاؾ( .وثيقة رقم .)4
البعد القومي لسياسة التعريب:

على الرغم مما صاحب تعدادات سكاف العراؽ -ابستثناء
تعداد  -1957من سلبيات ،نظًرا للظروؼ غًن االعتيادية
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اليت كانت دتر هبا منطقة الدراسة ،إال أف نتائجها تشًن مبا
ال يقبل الشك إىل اخنفاض مستمر يف حجم سكاف مدينة
خانقٌن السيما يف العقدين السابع والثامن من القرف ادلاضي،
أنظر جدوؿ رقم ( ،)2الذي يشًن إىل أف نسب النمو كانت

سنواي خالؿ الفرتة (-1947
ترتاوح بٌن (%)7-5
ً
 ،)1965لكنها اخنفضت إىل ( )%2للسنوات بٌن
( ،)1977-1965فيما كشفت نتائج تعداد السكاف لسنة
 ،1987عن تراجع يف نسب النمو بلغ حنو ( %)ِ4-سنوايً.

جدول رقم ( :)0سكاف مدينة خانقٌن للفرتة ( % )1987-1947من رلموع السكاف
الفرتة

نسب النمو %

<7>:<-7>9
<7>;:-7>:
7><<-7>;:
<<>7>=<-7

:
<
2
8.=-

ادلصدر :تعدادات سكاف العراؽ للسنوات ادلذكورة

وقد انعكس ىذا التغيًن يف حجم سكاف ادلدينة على
التكوين القومي لسكاهنا يف ظل سياسة التعريب آنفة الذكر.
ففي زلافظة دايىل اخنفضت نسبة الكرد من ( )%27من
رلموع سكاهنا سنة  ،1947إىل أقل من ( )%11سنة
 ،1987فيما صاحبت الفرتة نفسها ارتفاع فػ ػ ػي نسب العرب
اخنفاضا
حيث بلغت حنو ( .)%88ويف قضاء خانقٌن شهد
ً
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كبًنا يف نسب الكورد الذين جتاوزت نسبتهم سنة 1947
ً
( ،)%80لكنها بلغت ( )%27سنة  1977مث اخنفضت
إىل ( )%3-27سنة  .1997بينما ارتفعت نسبة العرب إىل
( )%68سنة  1977وإىل أكثر من ( )%72سنة .1997
أنظر جدوؿ (.)3
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ادلصدر  :من ارشيف الباحث.
جدول رقم ( :)3نسب السكاف العرب والكورد يف قضاء خانقٌن ()1997-1947
القومية

7491

7491

7499

7411

7441

العرب

-

-

8=.8

>;<.

<2.8

الكورد

=..:

:=.9

:9.8

2<.2

28

ادلصادر :شاكر خصباؾ ،العراؽ الشمايل ،ادلصدر السابق،ص135
 دمحم احساف ،كركوؾ ،ادلصدر السابق ،ص356 -فيصل الدابغ ،كورد وكو مو نو تو ويو كاىن تر ،ىو ولًن،1991 ،ج ،2ؿ37
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من جانب آخر؛ فإف نتائج آخر تعداد للسكاف جرى يف العراؽ
سنة  ،1997أشارت إىل أف عدد السكاف العرب بلغت نسبتهم يف
مدينة خانقٌن ( ،%)55فيما كانت نسبة السكاف الكورد تقل عن
( %)40من رلموع سكاهنا ،األمر الذي يعكس البعد القومي لسياسة
التعريب يف منطقة الدراسة.
استنتاجات الدراسة:

-0دتثل ادلناطق ادلتنازع عليها ،أذنية استثنائية لكل من احلكومات
العراقية ،وقيادات احلركة الكوردية يف كوردستاف العراؽ ،يف ضوء ادلوقع
اجلغرايف ،وتركيبها القومي وأذنيتها االقتصادية  ..األمر الذي انعكس
على مواقف الطرفٌن حوؿ تنفيذ ادلادة ( )140من دستور العراؽ لسنة
.2005
-2شهدت ادلناطق ادلتنازع عليها ،وعلى امتداد القرف ادلاضي ،والسيما
خالؿ النصف الثاين منو ،سلسلة من محالت التسفًن والتهجًن،
واألنفاؿ والتطهًن العرقي ..وزرعها ابدلستوطنٌن العرب هبدؼ ترقيق
الوجود الكوردي من جهة ،وحتجيم احلقوؽ القومية ذلم من جهة أخرى.
أدنوذجا لتنفيذ سياسة التعريب يف ادلناطق ادلتنازع
-3دتثل مدينة خانقٌن
ً
عليها مبا دتثلو من أذنية يف موقعها اجلغرايف ،واالقتصادي واالثنوغرايف.
األمر الذي انعكس على واتئر دنو سكاهنا وتوزيعهم القومي لصاحل
الوافدين العرب ،على حساب الكورد ادلسفرين وادلهجرين.
-4إف االستمرار يف جتاىل احلقوؽ القومية ادلشروعة للشعب الكوردي،
اليت أقرهتا ىيئات األمم ادلتحدة ،سيحوؿ دوف أمن واستقرار ادلنطقة،
األمر الذي يتطلب من احلكومات العراقية ،االنفتاح االرنايب على
الشعب الكوردي ،والكف عن ادلمارسات العنصرية ،السيما يف ادلناطق
ادلتنازع عليها.
ادلقرتحات:
يف ضوء ىذه الدراسة شنكن الوقوؼ عند ادلقرتحات التالية:

-1لقد آف األواف للحكومات العراقية ،أف تستفيد من جتارب ادلاضي يف
التعامل مع القضية الكوردية يف العراؽ ،وأف ترتقي يف تعاملها معها ،إىل
مستوى التضحيات اليت قدمها الشعب الكوردي على امتداد العقود
السابقة جتنباً دلزيد من الدمار واخلراب.
-2من الضروري على طريف النزاع ،احلكومة العراقية وحكومة اإلقليم ،أف
أيخذا بنظر االعتبار ،ادلتغًنات السياسية واالقتصادية واألمنية ،اليت دتر
هبا ادلنطقة ،وابلتايل االنفتاح اجلدي على ادلشكالت القائمة بينهما بروح
إرنابية تتجاوز ُعقد ادلاضي ،وصوالً إىل أمن واستقرار البالد.
 -2إف اإلسراع يف تنفيذ ادلادة ( )140من دستور العراؽ ،مبا
يتماشى مع ما ورد يف الدستور ،سيمهد الطريق إىل حل ادلشكالت
حيواي ابجتاه حتقيق
األخرى ،وسيجعل الشعب الكوردي ردي ًفا
ً
االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية يف البالد.
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 القضية الكوردية بٌن مطرقة دوؿ اجلوار وسنداف، خليل امساعيل،دمحم
.2012 ، أربيل،احلكومات العراقية
.1970 ، القاىرة، احواؿ السكاف يف العراؽ، امحد،جنم الدين
، أربيل، وه ركًناف مهاابد قو ره داغي، جينوسايد، اندروف،اببًن
.2019
:ادلصادر ابللغة الكوردية
.2017 ، ىو ولًن، جينوسايدى كورد لو عًناؽ، زلو مو د،ئيحساف
- بروزه ى ده ستورى ىو رشنى كوردستاف،عًناؽ-بو رلو ماىن كوردستاف
.)2009  و2006( عًناؽ
، ىو ولًن،2 ج، كورد وكو مو نو تو وايو تيو كاىن تر،فو يسو ؿ ده ابغ
.1991
:ادلطبوعات احلكومية

.1967 ، بغداد، مطبعة أسعد، مشكلة ادلوصل، فاضل،حسٌن
.1973 ، بغداد، مطبعة شفيق، العراؽ الشمايل، شاكر،خصباؾ
 وزارة، رللة ادلعلم اجلديد، صناعة النفط يف العراؽ، مشعل،محودات
.1966 ، بغداد،الرتبية
.1965 ، بغداد، دار اجلمهورية، الشرؽ األوسط، ابراىيم،شريف
ػ السنة،إيراف- قم، الشيعة والدولة القومية يف العراؽ، حسن،علوي
.)(بال
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THE NATIONAL DIMENSION OF GENOCIDE CAMPAIGNS
IN THE DISPUTED TERRITORIES
((KHANAQIN CITY AS AN EXAMPLE))
KHALIL ISMAIL MUHAMMAD
Gihan University- Erbil, Kurdistan Region-Iraq
Abstract
The study dealt with the genocide campaigns (genocide) represented by the operations of
expulsion, displacement and secession, mass killing and ethnic cleansing of the population of
Iraqi Kurdistan, with the aim of eliminating the Kurdish presence on the one hand, and
containing or controlling the national liberation movement on the other hand, and the study
took (the city of Khanaqin) as a model for those campaigns and what left as a results of such
campaigns.
The geographical location of Khanaqin represents a geostrategic importance, given its
proximity to the Iraqi-Iranian borders, on the one hand, and the economic and demographic
potential it includes on the other hand, which made it one of the three most important axes of
Arabization policy in Iraq, along with the Mosul and Kirkuk axes.
The study dealt with the development of the Arabization policy in the region over the past
century and its demographic consequences, represented by the continuous decline in the
proportions of the Kurdish population in the city of Khanaqin, in favor of Arab settlers. It relied
on many sources and references related to the policy of Arabization and documents related to
this policy, as well as the results of the Iraqi population censuses and field studies.
KEY WORDS: Genocide -Disputed areas-The city of Khanaqin
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