














































     
  

ة  ة العريق ذه المدين نَكال ه ت . ش ىتعرض دن  إل ة الم ه بقي ت ل ا تعرض من م ب ض ة للتعري رس حمل  أش
راق              م في الع دمي      إذ. الكوردستانية خاصة بعد استالم البعث سدة الحك م حرق وت ارب من         ت ا يق  ) ١٥٠( ر م

ى  لتقالت وال تزاقرية فيها وترحيل سكانها وإسكانهم في مجمعات قسرية هي أشبه ما تكون بسجون ومع     عل
ة  ة من ابسط المشاريع الخدمي ذا محروم ا ه ى يومن ا إل دونمات . حاله ك عشرات اآلالف من ال م تملي ا ت آم

ة                            م  استحداث ناحي ة ت ة المنطق ر ديموغرافي ة تغيي ة من خارج المحافظة وبغي الزراعية لعشائر عربية قادم
  ) الجزيرة ( شيخ خدر ع مجمعي سبيا  موإلحاقهاالقحطانية والتي تسكنها الكورد األيزيديين 

 إلحاق وعلى سبيل المثال ال الحصر تم  ) ١٩٨٢( إلى  قضاء البعاج العربي في عام      ) العدنانية  ( وَآرزه رك   
اج مسافة                     أي البعاج    قرى من القضاء  المذآور     د عن البع ازار التي ال تبع ة خراب ب بقضاء سنجار مثل قري

ورد            آونها تسكن   )  آم   ٥( أآثر من    م إلحاق      . من قبل عوائل عربية غريبة عن المنطقة إلى جانب الك ا ت بينم
ا )  آم   ٤٠( وتبعد عن البعاج مسافة     )  آم   ٥( قرى أخرى ال تبعد عن سنجار أآثر من          اج    " تقريب بقضاء البع

  . الخ ..............آون سأآنيها من الكورد وهي قرى قسرآى وَآابارا وزومانى 
ل سكانها واستحداث          األحياءنة نفسها فقد تم تدمير       في داخل المدي   أما ة وترحي اء  الكوردي  وزعت   أخرى  أحي

  :  واليكم بعض حقائق التعريب في سنجار ) العرب فقط (على العوائل العربية القادمة من خارج المحافظة 
                                    :                                                     التعريب في داخل المدينة  _ ١

   ووصل ذروته بعد نكسة ١٩٦٨في عام  ألبعثيبدا التعريب داخل المدينة ضمن خطة منظمة بعد االنقالب 
ي ١٩٧٥ ابت الت ة أص ة الكوردي ة التحرري   . الحرآ

                                       :                                          عديدة منها أشكاالاتخذ التعريب داخل المدينة 
   عربية وتشجيع العرب من خارج المحافظة وداخلها للقدوم والسكن في سنجار مقابل أحياءاستحداث  _ ١

   _٣حي اليرموك  _٢حي النصر  _ ١ :األحياء الزراعية من هذه واألراضي األراضيمغريات مادية آقطع 
   .                                                              ٢ السراي١ السراي _٥حي الشهداء  _٤حي القادسية 

   سنجار في الداخل والخارج سأآني تم تثبيت القومية العربية لجميع إذالتغيير القسري للهوية القومية  _ ٢
  نجار هم  منطقة سسأآنيمن  % ٧٠ علمنا بان إذا خاصة اإلنسان مع مباديء حقوق ىما يتنافقسرا وهو 
   المنطقة في السبعينات تسرحوا من الجيش العراقي بسبب أهالي وآمالحظة فان األيزيديينمن الكورد 

  البيشمرآة وهذه المالحظة مثبتة في دفاتر الخدمة العسكرية  انتماءهم للقومية الكوردية وآونهم من قوات 
                                                                                       .يزال الكثيرين يحتفظون بها  التي ال

نح  _ ٣ يم بة األراض الي الخص ليين  أله نجار األص ى س ة     إل ل المحافظ ن داخ ة م ة القادم ائر العربي  العش
                        .                                                                                              وخارجها 

ه رسيهى   – بورجى   – آه له هى     –به ربه وز    : تدمير األحياء  الكوردية      _ ٤ .  سه راى  –جه وسه ق    – ب
ل إذ م ترحي أآنيها ت ا س ى إم ات    إل ي المجمع اء ف اق القض ة أو ضمن نط ل المحافظ ة أو داخ ارج المحافظ  خ

  .  سلطة البعث أنشأتهاالقسرية التي 
ر – ٥ ل وتهجي ن    ترحي ارب م ا يق ة  ) ٥٠٠٠(  م ة  أالفخمس ة آوردي ى عائل ل    إل وك واربي افظتي ده  مح

ة في سجالت           وأسماء ا مثبت ار       ((  أآثر فيه ي شنَكال وزم ة مرحل ا ال   )) جمعي ة العظمى منه زال في    الغالبي ت
  . مادي ومعنوي  وتعويضها عن آل ما لحق بها من ظلم األوضاعالمحافظتين المذآورتين بانتظار 

  
  
 
 
  
  
  



  التعريب في خارج المدينة 
 مع إن جذوره تمتد إلى ابعد من ذلك بكثير إال إن السلطات بدأت ١٩٦٨بدأ أيضا بعد االنقالب ألبعثي في عام 

بعد العام المذآور بوضع خطة منظمة تستهدف اقتالع جذور الكوردياتي ومحو هوية المنطقة القومية 
ذروة وشراسة التعريب بدأ بعد انتكاسة , القومية العربية وتطويقها بحزام عربي بغية صهرها في بودقة 

إذ تم حرق وتدمير القرى التالية وإسكانها في أحدى عشر مجمعًا قسريًا أطلقت عليها الحكومة  , ١٩٧٥
  : أسماء عربية وهذه القرى هي 

  بارا زيرى  -١

 بارا زورى  -٢

 آورا سموقى  -٣

 جه فرى  -٤

 آه رآى  -٥

 حمسكا  -٦

 آرآئ  حه سارئ  -٧

  زورى حه ليقا  -٨

 حه ليقا  زيرى  -٩

 بشارآو  -١٠

 ده رى آه لى -١١

 آرئ  زرآا  -١٢

 قوجا جمئ  -١٣

 ) علبوب ( علي بوب  -١٤

 بيتؤنى  -١٥

 شاميكا  -١٦

 ماميس  -١٧

 آه رسى  -١٨

 ملك  -١٩

 سمئ هيستر  -٢٠

 آؤلكا  -٢١

 تربكا  -٢٢

 آورا  -٢٣

 حه سنى  ته راح  -٢٤



 آر  عه ره ب  -٢٥

 شؤرآا  -٢٦

 به رانا  -٢٧

 آر شبك  -٢٨

 حه ردان  -٢٩

 باخليف  -٣٠

 جه مئ جفرا  -٣١

 آوندئ  حه مئ  -٣٢

 آرمز  -٣٣

 خرانه  -٣٤

 آانيا شيخ عه فدو  -٣٥

 ديلوخان  -٣٦

 زيروا  -٣٧

 تيره ف  -٣٨

 آه ترئ  -٣٩

 ده رى  خانئ  -٤٠

 نميل  -٤١

 شنانيك  -٤٢

 نه خسا  عه وه ج  -٤٣

 دهوال  -٤٤

 ٢باخليف  -٤٥

 دنا  -٤٦

 ميهرآا  -٤٧

 هه مه دان  -٤٨

 باجه س  -٤٩

 شه فه   ره شكئ -٥٠

 زه يتوونى  -٥١

 نسيرى -٥٢



 ئوسفا  -٥٣

 راشد  -٥٤

 عه لدينا  -٥٥

 شيخ  خنس  -٥٦

 شكه فتا  رؤزهه الت  -٥٧

 شكه فتا   رؤزئافا  -٥٨

 لى  سورآا عه  -٥٩

 لؤ  له آان  -٦٠

 خه رباتى  قه واال  -٦١

 ئيسئ   ته با  -٦٢

 زؤمانى  -٦٣

 تل  بهلول  -٦٤

 مه عمئ  -٦٥

 آه فروك  -٦٦

 خلف بشار  -٦٧

 سفوك  موسا  -٦٨

 آر  قباد  -٦٩

  بافئ  -٧٠

 حه آره ش  -٧١

 خه النى  -٧٢

  زآدخان  -٧٣

 عين  غه زال  -٧٤

 آوهللا خان  -٧٥

 آوجو  -٧٦

 آوهـ  آمت  -٧٧

 شه هابى  -٧٨

 شكعو  -٧٩

 نارنجوك  -٨٠



 سيبا خيشانى  -٨١

 تل  عاآول  -٨٢

 قه سرآى  -٨٣

 سه رحوآى  -٨٤

 زرافكى  -٨٥

 آابارا -٨٦

 وه رديه  -٨٧

 جداال  -٨٨

 مه رآه ب الطير -٨٩

  سكينيا  زوورى  -٩٠

 سكينيا زيرى  -٩١

 آوندك  -٩٢

 جه مئ  تالؤ  -٩٣

 آينجو  -٩٤

 عه لبوبى  -٩٥

 خدرئ  ئه حمه د  -٩٦

 آه لها  بجوك  -٩٧

 مراد خلف ملحم  -٩٨

 بؤرك  -٩٩

 قوه يسا  زوورى  -١٠٠

 قوه يسا   زيرى  -١٠١

 حه سه ن  عتو   -١٠٢

 سه باحى  -١٠٣

 فه ياد  -١٠٤

 آرى  جامعى  -١٠٥

 حاتمى  -١٠٦

 ثالثات  -١٠٧

 آه رانيه  -١٠٨



 آر  شكه ستى  -١٠٩

 به آرا  -١١٠

 عيسا  نوآى  -١١١

 ئاديكا  -١١٢

 باشوك  -١١٣

 آر  ره ش  -١١٤

 ميزر  -١١٥

 فه رخو  -١١٦

 قزلكند  -١١٧

 آاخورت  -١١٨

 مراد خليل  -١١٩

 حمدي صالح  -١٢٠

 احمد مطو  -١٢١

 دوغال  -١٢٢

 تل ناآه  -١٢٣

 شيخ خدرئ  -١٢٤

 قزلكان  -١٢٥

 حيالى  -١٢٦

 قوجا  جمى  -١٢٧

 بشار  ئاغا  -١٢٨

 حوى  خالتى  -١٢٩

 بير ادم  -١٣٠

 بيرا حالى  -١٣١

 حجي  ميرزا  -١٣٢

 قنئ  -١٣٣

 را آوها -١٣٤

  



عدا الذين رحلوا من األهالي إلى , الغالبية العظمى لهذه القرى تعود  للكورد األيزيديين إن لم يكن جميعها 
أحدى عشرة  مجمعًا قسريًا تم تسميتها بأسماء عربية ضمن ) ١١(محافظة دهوك تم إسكان البقية في 

  :الخطة المنظمة لسياسة التعريب وهي 
  ) آر عزير ( القحطانية  -١

 ) آرزرك ( دنانية الع -٢

 ) سيبا شيخ خدر ( الجزيرة  -٣

 ) آرئ  آه جكا ( الوليد  -٤

 ) آرئ  قه سب ( البعث  -٥

 ) زورافا ( العروبة  -٦

 ) دهوال ( القادسية  -٧

 ) آوهبل ( األندلس  -٨

 ) دووآر ( حطين  -٩

 ) خانه سور (  التأميم  -١٠

 ) بورك (  اليرموك  -١١

  
 هناك أآثر من عائلتين عربيتين وثالثة عوائل  لم يكن١٩٧٠ داخل مدينة شنكال وحتى عام -:مالحظة  

 مسيحية تقريبًا 
  

  منح أراضي الكورد للعشائر العربية 
  

وألجل ذلك قامت . آانوا أم مسلمين نعملت الحكومة على تطبيق فكي الكماشة على الكورد أيزيديي
ى سبيل المثال ال الحصر باالستيالء على أراضيهم ومنحها للعشائر العربية القادمة من خارج المحافظة وعل

  -:تم توزيع األراضي الزراعية التالية وبالدونمات المؤشرة إزاءها على العرب 
أربعين ألف دونم تم ) ٤٠٠٠٠(من الكورد األيزيديين ومساحتها ) القيران (أراضي عشيرة  -١

  .منحها إلى عشيرة الصديد العربية القادمة من منطقة حويجة العبيد 

  . ألف دونم يتصرف بها شخص واحد وهو مطني حواس الصديدثالثة عشر) ١٣٠٠٠( -

 زندنان من الكورد األيزيديين ةأربعة آالف وأربعمائة وأربعون دونم من أراضي عشير ) ٤٤٤٠( -٢

  . تم منحها إلى جماعة حواس الصديد 

ستة آالف دونم تم منحها ) ٦٠٠٠(أراضي قرية سيبا خيشاني وهي للكورد األيزيديين ومساحتها  -٣

 .ى عرب حواس الصديد إل

ثمانية آالف دونم تم منحها إلى عشيرة الصديد ) ٨٠٠٠(أراضي عشيرة الفقراء ومساحتها  -٤

 . العربية 



ثمانية آالف دونم من أراضي أهالي قرية خراب بازار تم منحها إلى عرب نايف عًكيد ) ٨٠٠٠( -٥

 ) .عشيرة الخرسة ( 

نوبية تم منحها إلى عشيرة الفداغة خمسة آالف دونم من أراضي قرية بارا الج) ٥٠٠٠( -٦

 . العربية 

  .علمًا بان لدى الكثير من األهالي العقود الرسمية التي تثبت حق ملكيتهم لهذه األراضي 
  

  زمار والتعريب: ملحق 
 على ١٩٦٨ من المناطق الكوردية العريقة والتي تربط بين العراق وسوريا عمل النظام بعد انقالب 

ا القومية إذ تم تدمير القرى وترحيل أبناءها وتوزيع أراضيهم الزراعية على تعريبها ومحو هويته
   : ةومن هذه القرى المرحل)  شمر – جبور –جحيش ( العشائر العربية 

   جفتك  -١

  به رديا روزهالت  -٢

   به رديا رؤز ئافا  -٣

 سئ  قوبا  -٤

 حمد اغا  -٥

 خانا ته حتك  -٦

 ر  جه به ر "ك -٧

 آوز آيران  -٨

 محمد  ره به ن  -٩

 ه آله ك جه م  ل -١٠

 آه له هئ  -١١

 عه ليوآا  -١٢

 طاوس  -١٣

 أم الربيعين  -١٤

 ماسه آا  -١٥

 ئيسكا  -١٦

 عمر خالد  -١٧

 جه م  باهيف  سه رى  -١٨

 جه م   باهيف  بنى  -١٩

 جوغرئ  -٢٠



 علو  عه بارا  -٢١

 سحيال  -٢٢

 شيبانا  -٢٣

 بير " ك -٢٤

تم ترحيل )  مووسا  ره ش – هسنا –ميران ( وهذه القرى جميعها آانت تسكنها العشائر الكوردية 
منطقة –) خليكان (مناطق مختلفة إذ توجه بعضهم إلى سوريا وبعضهم سكن في مجمع أبناءها إلى 

وأسماءهم مثبتة , والبعض اآلخر سكن في محافظتي دهوك واربيل , قسروك وهم من عشيرة الميران 
   ) .جمعية مرحلي شنكال وزمار ( في سجالت 
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