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كوردستانية خانقني حقيقة يبصم لها التاريخ
عزيز ياور

ان حت��اول الربهنة على صحة قضية  ،او
اظهار حقيقة يلفها الغموض ويعرتيها الشك ،
اسهل عندي احيانا من اظهارها وهي ناصعة
ال لبس فيها وال غموض  .واملثال على ذلك هو
ما حنن بصدده يف موضوعنا هذا ،اي حقيقة
كوردستانية خانقني  ،تلك احلقيقة اليت
حاول الشوفينيون مبختلف انتمائاتهم تزييفها
وتشويهها الهداف كانت على النقيض من حقوق
الكورد  ،واستمروا يف ذلك ومتادوا حتى احلقوها
بوالية بغداد يف العهد العثماني  .ثم مبحافظة
دياىل بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921م
 ،وهي على ذلك املنوال اىل يومنا هذا .
من البديهي ان جتعلنا هذه الرؤية خمالفني
للقاعدة  ،وخارجني عن منطق االكثرية  ،ولكن
خمالفتنا تلك من عدمها  ،ال تؤثر يف ثباتها  ،فهي
رؤية تالزمنا باستمرار وال تفارقنا  .فضال عن
انها ليست طارئة او تراودنا من غري سبب ودون
علة ؛ بل قائمة يف ذاتنا  ،وحاضرة  ،كلما حاولنا
ان نطرق باب املوضوع واالستشهاد حبجج وادلة
تثبت كوردستانية خانقني ال�تي يتجاهلها
العنصريون قصداً  .ومتى ما تسلحنا بها وحاولنا
املواجهة  ،زادت قناعتنا بان تلك احمل��اوالت
الخترج عن اطار ردود افعال بوجه ظلم طال
الكورد من غري حق  .واال ف��ان كوردستانية
خانقني كحقيقة تغنينا عن كل دليل وبرهان
 ،وهي فراداً كانت او جمتمعة  ،ستظل عاجزة
عن اضافة شيء اىل املوضوع  ،سوى االستمرار
يف التكرار اململ وال��دوران حول ذات احمل��ور ،
ً
الفاظا هزيلة  ،عقيمة
لتصبح يف نهاية املطاف
 ،مرتحنة امام عظمة تلك احلقيقة ومشوخها ،
حقيقة كوردستانية خانقني  .هكذا نراها طاملا

كانت تطالبنا اخضاع البديهيات اىل التجربة !
بهذه الرؤية فان القضية عندما تعلن عن
نفسها  ،ترفض األحكام الرتكيبية  ،وتلزمنا ان
خنضعها ألحكام حتليلية  ،ذلك الن كوردستانية
خانقني كموضوع وحم��م��ول الخي��رج��ان عن
نتيجة حتصيل احلاصل فتغدو االدلة والرباهني
تائهة حائرة ال تفيد يف كشف جديد  ,وما هي
سوى تعريفات لفظية ملدلول ومسمى واحد هو
كوردستانية خانقني  .وحتى لو سلمنا جدال
(رغم رؤيتنا تلك) بضرورة التذكري لتأكيد
تلك احلقيقة  ...فانها باعتقادنا ولالسباب
املذكورة الخترج عن اطار االعادة والتكرار  ،او
انها يف احسن االحوال تدخل ضمن دائرة االمر
الواقع ال��ذي يفرض ان نسلك طريقا نهايته
هي ذات البداية  .مع ذلك فلو اقحمنا املوضوع
فاننا سنختار زوايا صغرية وابواب غري مطروقة
خمتلفة عن املألوف واملتداول  ،وهي وان كانت
صغرية يف مساحاتها اال انها عميقة يف دالالتها
ومعانيها  .وب��اي استدالل حنكم عليها فانها
تفضي اىل ذات النتيجة ( خانقني كوردستانية
)  .وهي احلقيقة اليت تعرضت اىل حماوالت
االغتيال طوال قرون من الزمن .
* خانقني ضمن والي��ة بغداد  ...الصورة
والداللة :
ج��غ��راف��ي��ة وت���اري���خ خ��ان��ق�ين وم�لاحم��ه��ا
الطوبوغرافية والدميوغرافية  ،من ابسطها
اىل اكثرها تعقيداً تنادي مجيعها حبقيقة
كوردستانية هذه املدينة  ،وتؤكد عليها  .فبغض
النظر عن اجلوانب النظرية  ،او الدراسات
السوسيولوجية واالثنوغرافية  ،فان اي باحث
ميداني يعيش واق��ع املدينة باحاسيسه او
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ببعضها  ،سيعي بكل بساطة ان كوردستانية
خانقني حقيقة ال تقبل الشك  .وسيؤمن بان
عجز سنوات التعريب الطويلة عن تغيري روحها
الكوردستانية امنا الصالتها وجلذورها اليت
ضربت يف عمق التاريخ .
تعرضت كوردستانية خانقني باستمرار
اىل حم��اوالت املصادرة والتشويه من االنظمة
اليت تعاقبت على حكم العراق  .ورغ��م قدم
تلك احملاوالت اال انها بدأت رمسيا بعد صدور
التنظيمات االدارية للدولة العثمانية املقرتنة
مبرسوم (كلخانة) الشهري عام 1839م  ،حيث
حاجة الدولة الدارة مدنها واص�لاح شؤونها
بتقسيمات اداري��ة وفقا للقوانني االوربية (
سيما الفرنسية ) اليت اعتمدها العثمانيون
 .فتم رسم حدود والية بغداد لتجاورها من
الشمال والية املوصل اليت تشكل سلسلة جبال
ً
محرين ح��داً
طبيعيا فاصال بينهما  ،ومن
الشرق بالد فارس اما جنوبها الشرقي فوالية
البصرة  ،ومن اجلنوب الغربي فبادية الشام
 .يف حني حتدها من الغرب متصرفية دير
الزور واقسام من بادية الشام  .لتصل مبساحتها
الكلية اىل ( )141 /200كيلومرت مربع  .ورغم
االختالف الكبري والفرق الواضح بني دميغرافية
خانقني ومتيزها عن مدن والية بغداد  ،اال انها
وفق تلك التقسيمات اجتازت جبال محرين
واحلقت مرغمة ببغداد يف حني ان املنطق
يفرض ان تكون ضمن ادارة كوردستان ( والية
املوصل ) مع اخواتها املدن الكوردية االخرى .
كل ذلك ملوقعها املؤثر ودورها يف حسم الكثري
م��ن ال��ص��راع��ات ال��دائ��رة ب�ين املتنافسني يف
املنطقة  .فأهمية املدينة من النواحي السياسية

والعسكرية واالقتصادية  ،اصبحت جمتمعة
َ
ً
اسرتاتيجيا شغلت احلكومات املتعاقبة
هدفا
باستمرار  ،فجلبت هلا والهلها اخلراب والويالت
ال�تي استمرت تداعياتها حتى يومنا ه��ذا .
ومصريها معلق بني اروقة دوائر املادة 140
دون حل حقيقي  ،رغم التبجحات اليت نسمعها
عن حقوق االنسان وسيادة القانون والفدرالية
والشراكة .
استناداً اىل الصفحة املرقمة ( )184من
سالنامة والي��ة بغداد لسنة 1325هجرية
(1907م)  ،فان نفوس هذه الوالية يف تلك السنة
بلغ ( )1/300/000نسمة اغلبهم من العرب
يليهم الكورد ومن ثم االتراك واقوام اخرى .
وال احسب ب��ان اي متابع سيشك مبصداقية
هذه املعلومة اليت اوردتها السالنامة من حيث
تصنيف الكورد كثاني اكرب قومية يف الوالية  ،الن
الرابطة االسالمية اليت تبنتها الدولة العثمانية
 ،اقتنعت باحتواء قوميات مسلمة غري تركية ،
وهي ختضع للوائها يف نهجها االسالمي وسيادة
اللغة الرتكية  .اما خارج اطار تلك القناعة فان
اي��ة قومية او طائفة غري تركية ستتعرض
اىل احلساب وفق بنود سلطة السلطان وقوتها
املستمدة من السماء  .لذلك الميكن التشكيك
ً
اساسا بابسط حقوق
بتقرير سلطة التعرتف
الكورد  ،وحتاول التعتيم على هويتهم وتهديد
وجودهم السياسي والثقايف  ،بل وكل مفاصل
حياتهم املادية واملعنوية  .ومع ذلك تقر بانهم
من حيث النفوس يشكلون القومية الثانية
بعد العرب يف والية بغداد  .وهذا ما يستوجب
التوقف والتأمل للوصول اىل املعطيات اليت
فرضت هذا الواقع  .يف حني ان القسم االعظم

من مدن وسناجق والية بغداد هي ذات اغلبية
عربية وتقع يف وسط العراق بل تتوسع جنوبا
لتصل اىل مدينة السماوة  ،فيفرتض خلصوصية
املنطقة ان ميثل االتراك القومية الثانية فيها
وليس ال��ك��ورد  .ذل��ك الن ال��دول��ة العثمانية
وعلى مدى حنو اربعة قرون من حكم العراق
جلبت االالف من العوائل الرتكية للسكن يف هذه
الوالية  ،ونقلت اليها اعداداً مؤثرة الدارة شؤون
الدولة املدنية والعسكرية ومؤسساتهما  .ومثلها
من املوظفني واملعلمني واملدرسني للعمل يف
املدارس واملعاهد والكليات املدنية والعسكرية
 ،وامل��ؤس��س��ات املهنية  ،وامل��ئ��ات م��ن الضباط
واضعافها من املراتب العسكرية وعوائلها اىل
بغداد حيث مركز اجليش السادس العثماني .
هذا فضال عن عوائل كانت تسكن الوالية اصال
أو هاجرت اليها بعد الغزو العثماني للعراق  .ثم
فان سيادة لغة السلطة (الرتكية) على املنطقة
لفرتة طويلة اثرت كثرياً يف لغة وثقافة اعداد
كبرية من العوائل غري العربية فهجرت لغاتها
ودخلت حتت لواء قوم السلطة ولغتها .
اذا ما صادف واطلع القارىء الكريم على
املنجز املوسوم ( االدارة العثمانية يف والية بغداد
 )1917-1869ملؤلفه الدكتور مجيل موسى
النجار وركز على الصفحتني (  105و) 106
فانه سيقف على قراءة مغايرة لقراءتنا اليت
توافق السالنامة يف هذا املوضوع  .والسبب يف
ذلك كما يبدو هو ان الدكتور النجار اعتمد يف
قراءته تلك على مصادر الباحثني االجانب
واملستشرقني الذين جابوا املنطقة  ،ومل يعتمد
(قصدا او دون قصد) سالنامات والية بغداد .
فجاءت رؤيته وقراءته خمالفة ليست لرؤيتنا

فحسب بل لواقع احل��ال ً
ايضا وال��ذي دونته
السالنامة  .فكان طبيعيا ان يصنف قوميات
الوالية من حيث عدد نفوسها وتواجدها على
النحو االتي  ( :سكان والية بغداد كانوا  -يف فرتة
البحث  -يتألفون من العرب والرتكمان واالكراد
والفرس والغالبية العظمى من السكان كانت
من العرب  .اما اقليات السكان اليت احتفظت
بسماتها وكونت جمتمعات عرقية مستقلة فكان
منها الرتكمان وانتشروا يف قرى ومدن الوالية
الشرقية وكان الفرس من اجلاليات اليت عاشت
يف مدينة بغداد ومدن العتبات املقدسة االربع
 ،الكاظمية وسامراء والنجف وكربالء  .اما
االقلية الكوردية فعلى الرغم من ان مناطق
توطنها كانت ترتكز يف كوردستان فان كثريا
منهم قد هاجر طلبا للرزق اىل بغداد وغريها
من مدن الوالية ) .
اكاد ان اكون واثقا بان الدكتور النجار
سيوافقين ال��رأي  ،على ان سالنامات الوالية
اليت اضطلعت مبهمة االحصاء وتوثيق شؤون
الدولة وامورها االداري��ة املختلفة  ،هي االكثر
ً
ً
وقربا اىل احلقيقة من غريها من املصادر
دقة
 ،سيما يف موضوع كالذي حنن بصدده ؛ كونها
وث��ائ��ق رمس��ي��ة تعتمدها ال��دول��ة والختضع
معلوماتها اله��واء شخصية او ت��اث�يرات فئة
معينة يف تلك الفرتة على االقل  ،حيث يشرف
على حتريرها احد كبار موظفي الدولة يطلق
عليه (ركن الوالية ) ويعني من قبل احلكومة
املركزية يف استنبول  .وهو املسؤول عن مهمة
حفظ املراسالت الرمسية  .ومن واجباته ً
ايضا
االش��راف على ( مطبعة الوالية ) وااله��م من
ذلك اصدار التقارير السنوية اليت عرفت ب (
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السالنامة ) مهامها تدوين كل ما يتعلق بالوالية
من معلومات  .هذه احلقائق اذن تفرض علينا
ان نبحث عن االسباب اليت وضعت الكورد من
حيث نفوسهم يف املرتبة الثانية بعد القومية
العربية ( حسب السالنامة ) .متفوقني بذلك
على الرتكمان واالقليات االخرى .
للوقوف على تلك االسباب  ،فان املسألة
ويف مجيع جوانبها ترفض السري سوى يف اجتاه
واح��د  ،وه��و اإلجت��اه ال��ذي ي��ؤدي اىل مدينة
خانقني وناحيتيها ( بنكورة) و (قزربات )
والقرى والقصبات التابعة هلما  .وبغري هذا
اإلجتاه سنبعد املوضوع عن حقيقته  .وبعيداً
عن التعقيد واالجن���رار وراء العاطفة فاننا
ازاء صورة واضحة املعامل  ،سهلة القراءة  .أما
عناوينها فتنطق وتؤكد على ان حضور سكان
خانقني الكورد يف الوالية هو الذي احدث الفارق
 ،ولوالهم ملا كانت املعادلة بتلك الصورة  .وجيب
هنا ان الننسى قضاء مندلي الكوردستانية
 ،ذات االغلبية الكوردية فهي اضافة مؤثرة
لكورد الوالية  .وبعبارة اخرى فانه الميكن ان
نتصور النتيجة ذاتها وخانقني خارج والية
بغداد  .فلو امعنا النظر يف دميغرافية مدن
والية بغداد ( اجلدوالن رقم1ورقم  )2المكن
تصور النتيجة احلتمية اليت ستؤول هلا املنافسة
 .واليت تؤدي اىل قراءة واحدة وهي  :لوال كورد
خانقني بالدرجة االساس  ،فان الساكنني منهم
يف مدن الوالية االخرى الميكنهم لوحدهم تبؤ
املركز الوصيف من حيث عدد النفوس  .وهذه
النتيجة االستنباطية التقبل الشك النها تاتي
وفق مقدمات صادقة مل نتدخل يف صياغتها
 .وال ميكن اعتبارها اال دليال على كوردستانية

خانقني  .وما يؤكدها هي ذات السالنامة اليت
وثقت املعلومة ال�تي ذكرناها .حيث ج��اء يف
صفحتها  243على ان القسم االعظم من سكان
خانقني هم اكراد .
ولتوضيح املشهد بشكل افضل ندون هنا
أقضية والية بغداد كما ذكرتها السالنامة عام
1325هجرية  .حيث صنفت لدرجات ثالث :
اوىل  ،ثانية  ،ثالثة  .وميكن من خالهلا تصور
الثقل الذي حتمله كورد املدينة يف منافسة املدن
ذات االغلبية العربية .
اجلدول رقم ()1
ادن��اه نواحي األقضية التابعة لوالية بغداد
وكما جاءت يف نفس السالنامة ويالحظ فيها
بنكدرة وقزلرباط وهما مصنفتان يف الدرجة
االوىل و تتبعان قضاء خانقني .

)

(

)

(
.
.
)

(.

اجلدول رقم ()2

صفحة السالنامة وه��ي تؤكد ان األكثرية
املطلقة من سكان خانقني تنتمي اىل القومية
الكوردية  .يف حني ان اللغة السائدة هي الرتكية
وهذه املفارقة ان كانت تؤكد فانها تؤكد على
كوردستانية املدينة .

صفحة السالنامة اليت دونت موقع وحدود
ونفوس والية بغداد ويالحظ فيها تصنيف
الكورد بني قوميات الوالية .
* تعريب املدينة  ...السبب والنتيجة
ً
تبعا لنواميس الفيزياء ووفق شروط املكان
وال��زم��ان  ،ف��ان امل��رء الميكنه ان يهدم فراغا
أوشيئا الحيز له وال ابعاد  .وبعكس ذلك فان
هدم الشيء او حماولة ازالته دليل وجوده املادي
واملعنوي  .وهذه كحقيقة وكمبدأ الميكن اهلروب
منها او اسقاطها  .ومتى ما اخضعنا مسألة
كوردستانية خانقني لنفس املبدأ افضت اىل
ذات احلقيقة  ...حقيقة وجود الشىء من عدمه
 .وهنا يف هذا املوضوع فان كوردستانية خانقني
حقيقة ووجود ؛ واال فان معاول البعثيني كانت
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ستضرب يف الفراغ  ،وال ميكنهم ازال��ة قرية
اونقل موظف أو عامل أوف�لاح وابعادهم اىل
الصحراء !  .فاذا مل يكن السبب كوردستانية
خانقني واهلها الكورد  .فبأي سبب اذن فعل
البعثيون ما فعلوا بها وباهلها طوال اكثر من
ثالثة عقود ؟ أمل تكن حماولة ش��اذة الزال��ة
ظواهر مادية ومعنوية طبيعية احتضنتها
ارض كوردستانية ملئات السنني  .ارض ختاطب
بلغة ترفض البدائل  ،وكل ما هو غريب عن
طبيعتها االزلية ؟ .أليس تعريب املدينة بهذه
الصورة املخجلة دليل ساطع على كوردستانيتها
؟ واذا كان شر البلية ما يضحك كما يقولون ،
فان ما يضحك هنا يف هذه املسألة هو ان جنعل
من عمليات الرتحيل والتهجري البغيضة معياراً
لصدق قضية أوصحتها !.
اذا كانت حماولة ازالة آثار التعريب لدى
الكورد هي قضية قومية  ،فانها البد ان تكون
عند املنصفني من غري الكورد مسألة اخالقية
وانسانية  .ومن هذا املنطلق فان دفاع بعض
االخوة العرب عن هذه املسالة يتجرد آليا من
منطلقاتها القومية ويدخل ضمن ابعادها
االنسانية واالخالقية  .ومع هذا مل نستغرب
 ،وحنن نسمع من بعض االصدقاء العرب بان
الكورد يبالغون بعض الشىء يف سردهم ملآسي
عمليات الرتحيل القسري  ،والفواجع اليت
طالتهم ! وهؤالء وان كان معظمهم يقصدون
االستضاحة وليس اي شىء آخر  .اال انها يف
نفس الوقت تبعث على األمل واحلسرة  ،وحترك
االذهان حنو استحضار املقولة العربية  ( :الذي
يسمع ليس كمن يرى )  .وإلمياننا بها  ،فان هذه
املقولة فرضت علينا ان نعيد ً
بعضا من حساباتنا

(ولو مؤقتا) يف جدوى سرد مآسينا ملن مل ير
أو يستوعب ما حل بنا  .الن ذبح الكورد كان
جيري يف الظالم ومن خلف الكواليس  ،أوحتت
رمال الصحراء البعيدة عن االنظار  .بينما مل
يكلف احداً نفسه ان يتبني حقيقة ما جيري
من فظائع  .وهلذا جاءت املفردات ذاتها خمتلفة
يف دالالتها ومعانيها بني الضحية (الكورد) وبني
هؤالء  .فمفردة ( ايفا) التى ترعب اطفال ونساء
وشيوخ الكورد  ،تعين عند غريهم حافلة لنقل
االفراد واملعدات العسكرية  .اما املدفع والقاذفة
والدبابة والسمتية اليت تعين امل��وت والدمار
للكورد  .فانها التعين لغريهم سوى اسلحة للدفاع
عن حياض الوطن ضد املخربني واالعداء .
معاني الصور الرتاجيدية لربيع عام
 1975ما تزال حاضرة يف ذاكرتنا ومل تفارقنا .
سيارات االيفا والزيل العسكرية بلون الصحراء ،
اجلنود املدججون بالسالح  ،الدبابات  ،الطائرات
مبختلف االنواع جتوب مساء خانقني واطرافها
 ..اكثر من  180قرية كوردية حماصرة بأدوات
امل��وت  .االطفال والشيوخ والنساء تسمرت يف
اماكنها تستوضح املقصود من هذ التحشد .
هل هو ضمن التحريات اليت الفتها هذه القرى
عندما تداهمها قوات اجليش وبعض اجلحوش
االذالء؟ ام ان مظاهره توحي بشر اكرب وكارثة
اعظم ؟ ما الذي حيدث ؟ هل هي رؤيا تراودهم
يف املنام  ...ام رؤية حقيقية يعيشونها فعال
؟ واخ�ي�راً ن��داء مكربات الصوت يقطع الشك
باليقني  :يا أهل القرية املخربون  .ان كنتم
تفضلون البقاء فاحجزوا خ�لال رب��ع ساعة
من االن اماكنكم يف السيارات العسكرية اليت
تنتظركم  .وبعدها سنحرق كل راجل نعثر

عليه يف القرية  .اذن فهي حقيقة وليس ً
حلما
 .احلافلة اليت تستوعب عشرون فرداً حشروا
ً
كورديا  ،االطفال واالوالد،
فيها اكثر من مخسني
النساء  ،احلامل وغري احلامل  ،الشيوخ  ،السامل
واملعوق واملريض ( ،الفرق بني عربي واعجمي
اال بالتقوى )  .تركوا كل شىء خلفهم إال عشق
االرض وح��ب احل��ي��اة  .لتبدأ رحلة الرعب
والسفر حنو اجملهول  .كان هذا مصري ابناء اكثر
من  180قرية كوردية  .ومل تغفل أو تستثين
السلطة واحدة منها ؛ الن مجيعها كوردستانية
وعلى اهلها ان يدفعوا ضريبة هويتهم الكوردية
.
لنرتك مصري هؤالء فقيل وكتب عنهم الكثري
 ،ولنختصر الصفحة الثانية من التعريب اليت
استمرت بشكل متوازن بني كفيت تهجري الكورد
من جانب واسكان العرب يف اماكنهم من جانب
آخر  .فعندما اتت السلطة على وجود اآلهلني
يف القرى واالرياف اليت حتيط خبانقني واسكنت
يف اماكنهم ً
آالفا من عرب احملافظات اجلنوبية
ووزعت عليهم ما تركه الكورد  .توجهت حنو
مركز املدينة وق��ام��ت مب��ا مل يتوقعه حتى
بعض البعثيني حيث اص��درت (جملس قيادة
الثورة ) قرارات جائرة وأوامر جمحفة أبعدت
مبوجبها املئات من املوظفني والعمال واملعلمني
واملدرسني الكورد اىل احملافظات اجلنوبية  ،يف
عملية تعد االوىل من نوعها يف املنطقة  .وكانت
السلطة تلحق بهذه االوام��ر السرية ايضاحا
تدعي فيه بان هؤالء امنا نقلوا اىل اجلنوب بناء
على رغبتهم ! عجيب امر هؤالء !  .اية رغبة
هذه تفجرت عند مئات املوظفني الكورد دون
غريهم يف حلظة واح���دة ؟ واي��ة رغبة هذه

واصحابها ال يريدون العيش سوى يف احملافظات
اجلنوبية ؟ .واالغرب من كل هذا وذاك هو ان
تضم هذه القوائم امساء ألشخاص مضى على
وفاتهم سنوات ! وم��ع ذل��ك ف��ان السلطة مل
تبدي ادنى اهتمام مبا يقال عن تلك االكاذيب
 .ثم لو فرضنا جدال ان هذه التنقالت تدخل
ضمن قواعدها االعتيادية واالصولية  ،واعداد
املنقولني ( املئات ) هي ضمن املعقول  ،ومت بناء
على رغبتهم  .ولكن أال حيق لنا ان نسأل عن
السبب الذي جعل هذه االوامر تصدر من جملس
قيادة ثورة السلطة ؟ وان نسأل ً
ايضا عن الداعي
الن تكون هذه االوامر سرية ؟
ال اعتقد ان استطراداً اكثر من هذا سيضيف
شيئا اىل ما اشرنا اليه يف البداية  .فليس أدل من
عمليات الرتحيل والتهجريعلى كوردستانية
املدينة  ،فهي تفضح النوايا  ،وتفصح عن
احلقيقة...وان اية اضافة ال تزيد شيئا هلا .
* االمساء  ..ورسم اهلوية
بشكل ع��ام وكما هو معلوم  ،ف��ان امساء
ً
اعتباطا او دون قصد  ,وامنا
االف��راد ال تأتي
تاتي لتعلن عن عقيدة دينية  ،أونزعة قومية
أوفكرة سياسية  ،أو تعبرياً عن االعجاب بأبطال
ومشاهري حقيقيني واسطوريني  ،بل تأتي ً
إميانا
ً
احيانا  .فهي يف
ببعض اخلرافات االجتماعية
النهاية تعطي صورة تعكس اىل حد كبري عقيدة
وثقافة وت���راث حامليها  .واالمس���اء ختتلف
باختالف االقطار بل وختتلف حتى بني مدن
القطر الواحد  .ففي املغرب العربي مثال هناك
امساء النألفها يف املشرق العربي  ،حنو  :االخضر
 ،جلود  ،بلومي  ،بية  ،بلحاج وغريها  .وقد تعرب
االمساء عن البيئة اليت حتتضنها  ،ففي اجلاهلية
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وصدر االسالم مثال تعود العرب على امساء تعرب
عن الصالبة واخلشونة لتالئم بيئة الصحراء
القاسية اليت يعيشونها حنو  :حنظلة  ،قتادة ،
صخر  ،حرب  ،سنان وغريها من االمساء .
يتأثر شيوع بعض االمساء او اختفائها احياناً
بالظروف السياسية السائدة  ،او التوجهات
املفروضة م��ن قبل ه��ذا السلطان او ذاك .
ففي العهد االموي مثال عزف الناس (السباب
معروفة) عن امس��اء  :علي  ،عباس  ،حسن ،
حسني  ،جعفر  ،زينب  .وامساء أخرى هجرها
حمبيها ً
خوفا  .وبعد مئات السنني تتكرر احلالة
مع الكورد وباالخص سكان املناطق املستقطعة .
فقد منعتهم السلطات البعثية وبوسائل ملتوية
من تداول االمساء الكوردية يف دوائر النفوس
واالحوال املدنية  .ولنا يف ذلك قصص وامثلة
حية ماتزال تعيش يف اذه��ان ابناء خانقني
الكورد  .واذا خريوني ان اذكر واحدة منها فانين
سافضل قصة احد الزمالء وما جرى بينه وبني
مدير دائرة نفوس خانقني من سجاالت حول
اس��م اختاره ملولوده البكر  .فالقصة مع ما
حتملها من أسى فانها حتمل ً
شيئا من الطرافة
ً
ايضا.
وهي وان كانت صغرية يف حدودها  ،إال انها
كبرية يف الداللة واملعنى  .اما تارخيها فبدايات
القرن احلالي  ،وصاحبها من ك��وادر احلزب
الشيوعي الكوردستاني يف خانقني  .كنا يف
تلك الفرتة نسكن املنطقة نفسها ؛ فنلتقي على
فرتات متقاربة وكلما رأيته كانت االبتسامة
على حمياه  .ولكن يف واحدة منها وهو على غري
ً
حزينا لسبب كنت اجهله
عادته  ،رأيته متأثرا
 .بدأ يفصح عنه شيئا فشيئا وهو يلعن الوضع

الذي قدر ان يعيشه ابناء خانقني بينما يعرب
عن استياءه الشديد من كاتب دائ��رة نفوس
املدينة النه رفض (حسب توجيهات سرية) ان
مينح هوية االحوال املدنية ملولوده البكر اال اذا
ً
اطلق عليه ً
عربيا ! وهذا ما يسلب ابسط
امسا
حقوقه االنسانية  ،وخيالف يف ذات الوقت رغبته
يف االختيار  .ورغم انه اختار ( سامان ) امسا
لولده  ،اال انه رفض من املدير فاالمساء الكوردية
ممنوعة من الصرف يف تلك الدائرة  .لذلك
اقرتح عليه الكاتب بدال عن سامان بعض االمساء
العربية لكنه بدوره رفضها مجيعا  ،ليس النها
عربية ( كما قال ) بل النها تطاول غري مسبوق
على حرية وكرامة االنسان الكوردي  .ورغم انه
حيمل فكراً يرتفع عن العنصرية القومية اال انه
ً
حتديا ال يقبل القسمة على
اعترب هذا اخليار
اثنني فاما اسم كوردي  ،واما اسم غري عربي
 .ولكي الميتثل لطلب جائر  ،فانه اطلق على
مولوده االسم ( نوح ) على اعتبار انه اسم غري
عربي  .ليجرد بذلك وليده منذ ساعات حياته
االوىل من ابسط حقوقه االنسانية والقومية .
ً
عربيا كي ال
املهم عند الوالد ان ال يكون االسم
ميتثل لرغبة السلطة االستبدادية واعترب ذلك
ً
حتديا اكرب بكثري من جمرد رفض او قبول امر ،
بل اعترب ذلك قضية تتعلق حبياة شعب يسرق
منه كل شىء حتى حرية اختيار اسم ! .
ان مينع تداول اسم معني السباب وظروف
استثنائية خوفا من عواقب غري حممودة  ،قد
ميكن تصوره ( رغم عدم شرعيته )  .اما ان متنع
سلطة شعبا من تداول امساء باجلملة تعود ملئات
السنني  ،فهذا ما ال يتقبله العقل واليستسيغه
املنطق  .ولكن هذا ما حدث يف مدينتنا خانقني

 .فالسلطة البعثية مل تستثن جانبا يفصح عن
كوردستانية املدينة  ،اال وحاولت تغيريها او
تشويهها  .يف مقدمتها امسائها الكوردية اليت
كانت تستفز السلطة من الصميم  .فقد ظلت
ثيمة املدينة اليت مل تنفصل عن تارخيها ولو
للحظة  ،رغم عاديات الزمن .
يف ه��ذا السياق واله��داف��ه��ا اخلبيثة فان
السلطات البعثية بعد ترحيل ساكنيها أقدمت
على تغيري امساء مجيع القرى احمليطة باملدينة
م��ن ال��ك��وردي��ة اىل العربية  ،وك��ذل��ك مجيع
احيائها السكنية  .ونصبت يف بوابات املدينة
وقراها ومداخل احيائها وواجهات دوائرها
ومدارسها اللوحات الكبرية وهي حتمل االمساء
العربية املستمدة معانيها من التاريخ والرتاث
العربي  .فجاءت معظمها بالضرورة غريبة عن
املنطقة وغري مألوفة لساكنيها الكورد  .ولكن
رغم ذلك وعلى عكس النتيجة اليت توختها
السلطة  ،فان عرب التعريب الذين استقدموا
للمدينة استسلموا لالمساء الكوردية القدمية
ً
أحيانا
وتعودوا عليها رغم معاناتهم من تلفظها
؛ فاحمليط والبيئة الكردستانية للمدينة وغلبة
اللغة الكوردية أرغمتهم على تقبلها والتعامل
معها  .وللحقيقة ف��ان ال��ك��ورد مل تستفزهم
االمساء العربية ً
يوما  ،بل على عكس ذلك كانت
دوما مبعث فخر واعتزاز هلم  ،فهم كمسلمني
من جانب ولعالقاتهم التارخيية ومصاهرتهم
مع العرب من جانب آخر  ،فان االمساء العربية
سيما الدينية التفارقهم منذ مئات السنني
وحتى يومنا ه��ذا  .غري ان احلالة اختلفت
عندما حاولت السلطة البعثية تعريبهم ..
واعتربوا منع تداول االمساء من اخطر فصول

عمليات التعريب  ...فحملهم على التحدي  .ويف
ذلك تداعيات جيب االعرتاف بها.
ً
بعضا من االمساء الكوردية اليت
هنا نورد
حافظت على وجودها وابت االستسالم واقلقت
السلطة بعد ان فشلت حماوالتها من منع تداوهلا
ليس بني كورد املدينة فحسب بل وحتى بني
عرب التعريب ً
ايضا  .وهي االمساء القدمية اليت
تعرب معانيها عن شكل وظواهر املعامل الطبيعية
للمدينة  ،من جبال وتالل ووديان وانهار  .وكلها
باللغة الكوردية  ...لغة ابناء املدينة اليت تعرب
عن حقيقتها اعظم تعبري  .وحنن اذ نعرض
عدداً من هذه االمساء فاننا مل نتعمد اهمال اسم
ً
كورديا  .الن
أو التأكيد على آخر باعتباره امسا
من يطلع عليها سيما الذي عاش وسكن خانقني
سيقف على احلقيقة بنفسه  ..عندئذ حيق له
ان مينح املصداقية للمعلومة او جيردها منها .
وهنا من االنصاف ان نوضح بعض االستثناءات
 .فهناك عدة قرى تقع غرب او مشال غرب
املدينة غالبية ساكنيها من االخوة العرب الذين
عاشوا مع كورد خانقني قبل عمليات التعريب
وامس��اء ه��ذه القرى ام��ا عربية وام��ا بامساء
اصحابها العرب مثل  :دراوشة  ،غركان  ،امحد
هالل  ،علي سعدون  .او ان بعض االمساء ترتبط
باحداث تارخيية جرت يف املنطقة وال تدل سوى
على نفسها  .مثل كلمة املنذرية  ،اليت جاءت
اختصاراً السم النعمان بن املنذر كما حيدثنا
عن ذلك بعض املؤرخني .
االمساء اليت حنن بصددها معظمها قدمية ،
لكنها من الكلمات الكوردية املتداولة يف خانقني
واملنطقة بشكل عام  .وهي تعرب عن الظواهر
الطبيعية لسطح املنطقة ومعاملها  .غالبيتها
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امساء مركبة من مفردتني جاءتا لوصف شكل
معني او تعبرياً عن ح��ادث معني  .وللوقوف
على الفاظها الكوردية الصحيحة  ،فاننا تعمدنا
حتريك بعض حروفها باشارات كوردية  .الن
احل��روف العربية لوحدها ال تفي بالغرض يف
هذه احلالة  .فمثال الفتحة يف العربية ميثلها
ح��رف اهل���اء(ه) يف الكوردية  .وه��ي من اكثر
احلركات اليت حتتاجها اللغة الكوردية .
االمساء :
( كه الت  ،مرواري  ،حه وش كوري  ،اركه وازي
 ،بامنيل  ،مله كونار  ،باوه كه زي  ،كاني زه رد ،
ناو دومان  ،كاني ماسي  ،ميخاس  ،كونا كه متار
 ،جه م قاميش  ،به له جه فت  ،سه وز بالغ  ،به
ره به له  ،ته به كه له شري  ،قه له مه  ،جه م جه
قه ل  .داره كوناره  ،قاميشه الن  ،كوزه ره قه ،
توله فروش ,نه يكه نه  ،داره وشكه ) .وعشرات
من االمساء االخرى .
انتشر بني سكان معظم املدن الكوردستانية
 ,حاهلا حال املدن العراقية االخرى تقليداً يبيح
هلم اطالق بعض االلقاب على االشخاص السباب
تتعلق اما بطبيعتهم وسلوكهم أو مبهنهم أو
مبظهرهم وشكلهم أولغريها من االسباب  .ويف
مدينتنا الكثري من ه��ذه االلقاب واالوص��اف
صاغها ابناؤها الكورد واصبح تقليداً يتوارثونه
ً
ابا عن جد وعلى مدى فرتات طويلة  .مجعنا
ً
منها هلذا املوضوع حبدود مخسني ً
ونعتا
لقبا
وكلها بطبيعة احلال جاءت باللغة الكوردية .
وهذا ليس باالمر الغريب النها تعرب بوضوح
عن طبيعة منطقة  ،كانت ستختلف لو ان
طبيعة ولغة سكانها كانت خمتلفة  .لنرتك يف
ً
مؤقتا  ،ونرحل اىل
هذا السياق خانقني واهلها

اية مدينة يف وسط أو جنوب العراق  ..وندون
ً
بعضا من االلقاب واالوص��اف اليت يتداولونها
 ،فهل ميكن ان يأتي ً
لقبا واح��داً منها باللغة
الكوردية ؟ اجلواب كال بالطبع  ..ولكن ملاذا ؟
اجلواب هو نفس اجلواب الذي يفرض نفسه لو
سالناه يف خانقني  .ولكن بشكل معاكس .
أدن��اه من��اذج من ألقاب الشخصيات اليت
اشتهرت يف خانقني وه��ي م��ف��ردات كوردية
تعربعن الصفات أواالح���داث والطرائف اليت
نسبت اليهم ومتيزهم بني سكان املدينة :
كه ريم كه شخه  ،ابراهيم كوجلني  ،قادر
خه ره كدار  ،عباس بيكه س  ،ابراهيم الل ،
ابراهيم مزكه ر ،خليل دريز  ،رحيم كول  ،علي
جاوجوان  ،امحد قرمزي  .حممد ئاواى  ،حممود
به فرى  ،كريم سه ر به تى  ،خورشيد دشله مه
 ،جليل جناكه  ،ره شه با قه وى  ،عيسى بالو ،
رشيد جاو ره ش  ،امحد سه ر جه رمي .
وع��ش��رات اخ��رى متداولة يف املدينة وكلها
تعبري عن هوية اصحابها الكوردية وتأكيد
يف الوقت نفسه على كوردستانية خانقني .
وهنا فاملشكلة ليست يف كوردستانية املدينة
بل يف اصحاب العقول اليت التريد االق��رار بها
واالعرتاف حبقيقتها  .وتؤكد هذه االمساء متسك
الكورد بالدين االسالمي من جانب  ،واعتزازهم
بقوميتهم من جانب آخر  .واملفارقة اليت تثري
االنتباه فيها هي ان تأتي امساء االشخاص عربية
اسالمية  ،بينما القابهم كلها جاءت مبفردات
كوردية  .وهي من مسات كوردستانية املدينة .
* ملاذا توقفت انتصارات اللغة العربية على
مرتفعات كه الت ومرواري يف خانقني ؟

ال تستغربوا العنوان  ...فهو ليس من ابتكارنا
 ،وحقيقته تعود اىل ما قبل ً 68
عاما من االن
حني طرحه عراب القومية العربية ومنظرها
ساطع احلصري على صيغة سؤال  ،ويف طياته
الكثري من املعاني وال��دالالت  .ووجهه قنبلة
اىل شفيق غربال منتقداً اي��اه على خلفية
آرائه وتوجهاته يف القومية العربية وعالقتها
باالسالم واليت جاءت يف مقال نشرته له جملة
اهلالل املصرية يف 1955/1/1م  ،حتت عنوان
( اجلامعة االسالمية واحتاد العرب )  .اما ساطع
احلصري فقد نشر انتقاده يف الصفحة 187من
كتابه املوسوم ( العروبة اوال) ال��ذي طبع يف
نفس العام  .فجاءت اراء وتعليالت احلصري
خمالفة لغربال  ،ولكي حيصره يف زاوية حرجه
يطرح سؤاال يستحق التأمل والدراسة بالنسبة
لنا حنن الكورد  ( :ملاذا توقفت انتصارات اللغة
العربية احلامسة يف سفوح جبال زاكروس ؟ ).
والسؤال حبد ذاته اقرار بفشل اللغة العربية
وعجزها ( رغم ثرائها ) عن االنتصار على اللغة
الكوردية يف املنطقة اليت يقصدها  .وهو ً
ايضا
اعرتاف ضمين حبيوية اللغة الكوردية واصالتها
واختالفها عن اللغة العربية يف مميزاتها  .وهذا
ما يقر به احلصري يف انتقاده حني يشري اىل ان
اللغة العربية كانت قبل االس�لام حمصورة يف
اجلزيرة العربية  .اخذت تنتشر بعد االسالم
اىل اقطار مرتامية االط��راف  .وان الفتوحات
العربية ال�تي اعقبت ظهور االس�لام نشرت
الديانة االسالمية من ناحية  ،واللغة العربية
من ناحية أُخرى  .ولكن نتائج هذا االنتشار مل
تكن متساوية يف مجيع البالد  ،فبينما تغلبت
تغلبا ً
اللغة العربية على اللغات احمللية ً
تاما يف

بعض البالد املفتوحة  .وهي اليت تك ّون العامل
العربي يف احلالة احلاضرة  .مل تتغلب بشكل
حاسم يف ب�لاد اخ��رى على لغاتها احمللية .
فينتقد غربال متسائال  ( :ملاذا سارت االحوال
على هذا املنوال ؟ ملاذا تغلبت اللغة العربية على
تغلبا ً
بعض اللغات ً
تاما ؟ ومل تتغلب على بعضها
االخر ؟ ومل��اذا توقفت انتصاراتها احلامسة يف
سفوح جبال زاكروس ؟ )  .فريبط ذلك الفشل
بعدة عوامل حيددها كاآلتي :
مبلغ قرابة اللغات املذكورة اىل اللغة العربية او
مغايرتها هلا .
حيوية كل واحدة من تلك اللغات .
هجرات القبائل العربية اليت رافقت الفتوحات
 ،او متت بعدها ومبلغ استمرار تلك اهلجرات .
الحتكامه اىل العقل واملوضوعية فان تعليالت
احلصري ج��اءت يف غاية الدقة  ،والفقرتني
االوىل والثانية تنطبقان متاما على اللغة
الكوردية وت��ؤك��دان حيويتها واصالتها من
جانب  ،واختالفها ومتيزها عن اللغة العربية
من جانب آخر  .وإال ملا كانت تستمر يف املقاومة
الكثر من الف وستمائة سنة  ،وهي حتت تأثري
الدين االسالمي من حيث اداء فرائضه وشعائره
باللغة العربية  ،وهي كافية الية لغة ان تستسلم
وتفقد الكثري م��ن مفرداتها غ�ير ان اللغة
الكوردية كلغة اصيلة ونشيطة حافظت على
كيانها ووجودها رغم تلك املعطيات املعقدة
 .اما هجرات القبائل العربية اليت يشري اليها
احلصري فانها يف الواقع مل تنقطع بشكل نهائي
 .بل كانت تتجدد باساليب واشكال متباينة
ولكن اهدافها كانت واحدة  .فهجرات القبائل
العربية اىل منطقة خانقني اليت وصلت ذروتها
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عام 1975م مل تكن اقل ً
شأنا من اليت جرت
خ�لال الفتوحات العربية يف ص��در االس�لام .
ولكنها فشلت يف السيطرة على روح الكورد  ،اي
لغتهم اليت التفقد حضورها مهما كانت ظروفها
قاسية فهي احلياة بالنسبة للكورد  .واحلصري
يقول يف ذلك  ( :اذا فقدت امة لغتها ،فقدت
حياتها)  .فبدال ان يتمكن عرب التعريب من
فرض لغتهم العربية على الكورد يف خانقني .
فان اغلب اطفاهلم واوالدهم هجروا لغتهم االم
(العربية) واستعانوا بالكوردية للتفاهم مع
زمالئهم الكورد يف احلارة واملدرسة وامللعب .
ومل تقف خارج حدود البيت بل دخلته  .ومن
املفارقات الطريفة يف املدينة ان يستعني بعض
اآلباء (العرب) باوالدهم عند احلاجة يف الرتمجة
من الكوردية اىل العربية او بالعكس .
أال حيق لنا بعد كل هذا ان نسأل نيابة عن
احلصري  :مل��اذا توقفت اذن انتصارات اللغة
العربية احلامسة على مرتفعات كالت ومرواري
؟  .ولو ان احلصري على قيد احلياة اليوم ملا تردد
عن ذكر احلقيقة نفسها  .احلقيقة اليت آمن بها
قبل سبعة عقود  ..وتؤكد ان خانقني املتامخة
لكالت وم��رواري كوردستانية كاخواتها املدن
املتامخة لسفوح جبال زاكروس  .او اية مدينة
على ارض كوردستان .
مالحظة  :يقع جبل كالت (القليل االرتفاع )
جنوب شرق خانقني  .وجبل مرواري يف مشاهلا
* أهمية املدينة  ...املؤشرات والدالئل
ويف اخلتام فانه حيق للقارىء الكريم ان
يسأل عن االسباب والعوامل اليت جعلت خانقني
على هذه االهمية وتصبح هدفا لغري اهلها على
مر العهود  .عن هذا خنتصر فنقول  :خانقني

من املدن الكوردستانية اليت أولتها السلطات
املتعاقبة على حكم العراق اهتماما خاصا بدأته
الدولة العثمانية عندما صنفتها ضمن اقضية
الدرجة االوىل  .فجعلتها تابعة اداري��ا لوالية
بغداد بعد عهد التنظيمات املعروفة  .ومل
ً
اعتباطا اودون دراية  ،وامنا
يكن ذلك االهتمام
لعوامل وخصائص عديدة متيزت بها املدينة ،
سيما من الناحيتني العسكرية واالقتصادية
لتنعكس تداعياتها على اجلوانب السياسية
بعد ذلك  .وبعد تأسيس الدولة العراقية مع
نهاية احلرب العاملية االوىل  ،احلقت خانقني
ببعقوبة القريبة من بغداد ضمن لواء دياىل
فظلت منفصلة عن كوردستان حتى يومنا
هذا  .اما اهمية املدينة السياسية والعسكرية
واالقتصادية والتارخيية فيمكن ان نستدل
عليها بالنقاط اآلتية :
ً
ً
خاصا
اهتماما
ـ اب��دت الدولة العثمانية
( 1848م)
باجليش ؛ فاحدثت يف عام
الفيلق السادس وفق االسس واالنظمة االوربية
 ،ضم خمتلف مكونات الشعب العراقي  ،وكان
االك��راد يشكلون ثالثة ارب��اع هذا الفيلق عام
1870م )2(1ث��م اصبح هل��ذا اجليش عام
(1875م) مخس كتائب طليعة (حرس حدود)
 ،استقرت يف ثالث مدن فقط  :الكتيبة االوىل
يف جند والثانية يف خانقني  ،والثالثة والرابعة
واخلامسة يف بغداد .
كانت الكتيبة ()34التابعة للفرقة اخليالة
السادسة تتمركز يف خانقني وان احد االفواج
الثالثة التابعة للكتيبة ( )82م��ن فرقة
الرديف احلادية والعشرين يتمركز يف خانقني
ً
أيضا. )4(2

ـ نصت امل���ادة اخل��ام��س��ة ع��ش��رة م��ن نظام
الواليات عام 1864م على تشكيل قوة ضابطة
يف م��رك��ز ك��ل والي���ة  ،ت��ك��ون هل��ا وح���دات يف
سناجقها واقضيتها املهمة  ،فإستقرت تشكيلة
ً
فوجا
هلذه القوة يف املدينة عام 1885م تضم
باسم فوج ح��دود خانقني السادس  .واصبح
هلذا الفوج يف عام 1907م ثالث سرايا للمشاة
عدد أفرادها ( )183مئة وثالثة ومثانون فرداً
 ،وسرية واح��دة للخيالة عدد افرادها ()54
اربعة ومخسون عنصراً  ،اماعدد ضباط الفوج
ً
ضابطا وآمراً. )5(3
فكان( )14اربعة عشر
ً
اهتماما كبرياً بعد
ـ اولت الدولة العثمانية
حرب القرم بوسائل االتصال السريع ؛ فقامت
ومبساعدة حليفتها بريطانيا على مد اخلطوط
الربقية بني بغداد واستانبول عام (1861م) ،
يف حني بدأت مبد خط بغداد ــ خانقني اواخر
ع��ام 1863م  .وم��ا ان ح��ل اخل��ري��ف التالي
حتى كانت خطوط التلغراف العراقية متصلة
خبطوط تركيا وايران يف خانقني. )6(4
ـ افتتحت مصلحة تلفون ( خانقني ــ خسروي
) م��ع اي���ران يف 1947/7/15م وه��ي ثاني
مصلحة تلفون مع اي��ران بعد مصلحة تلفون
( بصرة ــ خرمشهر ). )7(5
ـ فضال عن املركز الرئيس يف بغداد فان نظارة
الرسومات (الكمارك) اواسط سبعينيات القرن
التاسع عشر  ،كانت تتألف من اربع مديريات
فقط يف عموم العراق واحده منها يف خانقني
يشرف عليها مدير يدعى (لطفي بك) يعاونه
باشكاتب باسم (شاكر اف��ن��دي) وكاتب ثان
باسم (عبدالقادر افندي) وثالث باسم (عارف
افندي) )8(6كان ذلك يف عام 1906م .

 اسست دائ���رة لنظارة شركة ال��رجي��ي يفخانقني عام 1886م ؛ لالشراف على دخول
التنباك من ايران اىل املدينة  .حيث دأبت هذه
الشركة (الفرنسية ــ النمساوية) اليت اختذت
من العاصمة استنبول مركزاً هلا على شراء
ومعاجلة وبيع التبوغ  ،بعد ان منحتها الدولة
العثمانية عام 1884م حق شراء وبيع التبغ
املنتج يف اراضيها. )9(7
ً
نظاما
ـ اصدرت الدولة العثمانية عام 1840م
ً
خاصا يتعلق بالصحة  ،امسته نظام الكورنتينا
( )quarantineوهي كلمة انكليزية تعين
احلجر او احملجر الصحي  .ولقد اب��دى الوالي
ً
ً
خاصا بأمور
اهتماما
مدحت باشا اثناء واليته
الصحة  ،حيث كانت دوائ��ر احلجر الصحي يف
والية بغداد  ،وباالخص خانقني ومندلي دائبة
ان��ذاك على اخت��اذ اج���راءات احلجر الصحي ،
وضمت ادارة كرنتينة خانقني يف عام 1907م
 :معاون طبيب يدعى رزوقي افندي ،وباشكاتب
يدعى خضر افندي  ،وكاتبان آخ��ران  :ثان
وثالث هما على التوالي جعفر افندي ونوري
افندي  ،وموظف لفحص اجلنائز اليت تدخل
الوالية من ايران يدعى خورشيد افندي)10(8
 .ثم استبدل اسم هذه الدائرة اىل (مفتشية
صحة الوالية) غري ان امر احلفاظ على الصحة
العامة كان يقوم به اطباء البلديات وهي على
وجه التحديد بلديات مدينة بغداد الثالث ،
وبلديات مدن خانقني  ،كربالء  ،احللة)11(9
والقائم خبدمات واعمال طبابة بلدية خانقني
يف ع��ام 1907هو اليوزباشي )*(10رؤوف
افندي )12(11بينما مل يكن يف كل العراق
آنذاك غري مستشفى اجمليدية الصغري يف بغداد
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ً
خمصصا للجيش فقط ،ومستشفى
 ،الذي كان
ملكي صغري يف الكرخ  ،انشأهما مدحت باشا بعد
وصوله اىل العراق عام 1869م . )13(12
ـ كانت شعبة علياوة لالراضي السنية منتصف
عقد مثانينيات القرن التاسع عشر تشرف
على ادارة اراضي السلطان عبداحلميد الثاني
يف املدينة  .يقوم بادارتها منتصف العقد االول
من القرن العشرين مأمور يدعى صربي افندي
ق��ول آغاسي  .والشعبة كانت موضع اهتمام
السلطان واحلكومة العثمانية .
ً
ـ عندما وصل مدحت باشا بغداد واليا عام
1869م  ،كان قد اصطحب معه فريق عمل
وبعض املكائن واآلالت لتأسيس م��درس��ة ــ
الصنائع ــ  .وكان هدف مدحت باشا من املدرسة
الصناعية اعداد االيدي املاهرة لبعض الصناعات
اليت كان يزمع تأسيسها يف العراق كمشروع
استخراج النفط من آبار خانقني. )14(13
ـ عندما الحظ االنكليز ما تعانيه الثروة
احليوانية يف ال��ع��راق م��ن اه��م��ال ؛ اس��س��وا يف
عام 1918م دائ��رة للبيطرة مسيت ( دائرة
البيطرة وال��رك��ائ��ب امللكية )  ،واستعانوا
باالختصاصيني اهلنود فإنتشرت مثل هذه
الدوائر يف امل��دن العراقية املهمة حيث كانت
هناك ( )15مستشفى يف عموم العراق  ،واحدة
منها يف خانقني  .وبينما كانت م��دن اخرى
مهمة خالية من تلك املستشفيات  .ك��ان يف
ناحية (قوره تو) التابعة خلانقني مستوصف
يقدم خدماته الصحية للمنطقة .وذل��ك يف
عام1951م. )15(14
ـ تعد خانقني من اقدم مناطق العراق اليت
اجري فيها التنقيب عن النفط  .حيث انشئت

يف  30آب من عام 1925م شركة باسم (شركة
نفط خانقني) كفرع لشركة امتياز دارسي
(شركة النفط االنكليزية الفارسية)  .بل
هي اول مدينة يف العراق يؤسس فيها مصفى
للنفط  ،وذلك يف عام 1926م حيث انشئ على
الضفة الغربية من نهر الوند فسمي بامسه .
وت��وىل بيع النفط والبنزين جلميع االس��واق
العراقية  .فال يصدر اية كمية اىل اخلارج اال بعد
تأمني االحتياجات احمللية. )16(15
ــ اعتربت خانقني من اوائل املدن العراقية
اليت اسست فيها املدارس الرمسية احلديثة ،سواء
كان ذلك يف العهد العثماني او اثناء االحتالل
الربيطاني بإستثناء الفرتة اليت أعقبت تشكيل
ال��دول��ة العراقية احلديثة حيث تأخر فيها
تأسيس املدارس .
ـ يستثين الدكتور ص��احل فليح حسن وهو
يتعرض لتخلف املدن احلدودية يف جمال التعليم
االبتدائي  ،يستثين مدينيت خانقني والزبري
عن م��دن ال��ع��راق االخ��رى ؛ ويعزي ذل��ك اىل
ارتباطهما بالعامل اخلارجي من جهة  ،ولوجود
النفط فيهما من جهة ثانية  ،رغم وجود اسباب
اخرى بالنسبة ملدينة خانقني  ،تتعلق معظمها
بثقافة السكان املتاصلة ورغبتهم يف التعلم  ،مل
يذكرها الدكتور. )17(16
ـ��ـ ضمن ستة ط��رق رئيسة مصنفة لسري
السيارات تربط العراق بالعامل اخلارجي  ،يعد
طريق (بغداد ــ خانقني) املتجه حنو الشرق ،
من اهم تلك الطرق  ،حيث يبلغ طوله اكثر من
الف كيلومرت  ،يبدأ من بغداد ليصل طهران ثم
يتجه صوب الشرق  .وهو اطول ثاني طريق بعد
طريق ( بغداد ــ املدينة املنورة). )18(17

ً
فضال عن مساحات بساتينها الواسعة ،
ـ
واش��ج��اره��ا املتميزه  ،ف��ان منطقة خانقني
اشتهرت كذلك جب��ودة حاصالتها احلقلية
والزراعية املتنوعة وكمثال فان نوعية القطن
اليت كانت تزرع يف املزرعة امللكية (علياوة)
وال�تي تصدر اىل اخل��ارج  ،اعتربت من اجود
االنواع  .ومرغوبة كثرياً سيما يف انكلرتا اليت
كانت تستوردها  .وهذا ما جعل امللك يتابع
ً
مستعينا خببري
زراعتها وقطفها بنفسه ،
بريطاني. )19(18
ـ ً
فضال عما ذكرناه حول اهمية املدينة  ،فان
ما فعلته السلطات املتعاقبة وباالخص احلكومة
السابقة من اج��راءات سياسية واداري��ة لتغيري
دميوغرافيتها وازال��ة معاملها الكوردستانية ،
وما رصدت من مبالغ خيالية لتنفيذ سياستها
تلك  ،امن��ا الهمية املدينة واسرتاتيجيتها ،
وبيانا ملكانتها اليت اخذتها السلطات املتعاقبة
بنظر االعتبار واستغلتها لصاحلها ،واليت كانت
بالضرورة على النقيض من مصلحة ابنائها ،بل
ً
وسببا جلر الويالت عليهم يف حني يفرتض ان
تكون ً
سببا لرخاء عيشهم وسعادتهم  .ولكن
ذلك مل حيدث النها كوردستانية !
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